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TampereenSeudunSukututkimuss€uraa
kolme vuotta ansiokkaasti
luotsanneenRaimo Heikkil2in luovuttua seummme puh€enjohtajuudesta,
valitsi viime maaliskuunvuosikokousminut tfi;in
teht?iv?Un
seuraavaksikaudeksi.Viel?i k€rran kiitos Heikkilalle
monivuotisesta
tydstaseuranh].vaksi.Toimivan,vireenja muutenkin
h).r'2issa
vedossaol€vans€uranjohdossaon uudenmiehenhelppo
aloittaa,varsinkinkun hallituksenmuut kokeneetj:isenetjatkavat
ed€lleen.
Ensi kertaaseuranhistoriassaon nlt puheenjohtaja
Tamper€en
ulkopuolelta.Olen toistakymm€ntA
vuotta sukututkimustavapaaaikoinanihanastellutmaanviljelijAOrivedelta.Ikiiii on senvenan,
kun lalvisotatalv€na syntyneelle on kerinn),t karttua. Perhetdi on
vaimonlisiiksikaksiopisk€levaa
nuorta.Is?inpuoleltaesivanh€mpani
ovat liiytyneet OrivedeltAja kihipitiijistii.Aidin puolelta hiukan
kauempaa;
Nokian- PirkkalanjaKokemiiensuunnalta.
Kes:i on sukukokousten
aikaa.Arvaan,etta monetjesenist?imme
ovat osallistuneetoman sukunsakokoontumiseen.Sukulaisiaan
tavatessaan saaneet uutta tieto4 sekii puhtia ja virikkeita
tutkimuksiinsa.
OmankesanierAskohokohtaoli, kun saimmeaitini
sukuakoolle tenneOrivedelle.Noin sadastatiih?inSundell-sukuun
kuuluvasta jasenesta seitsemAnkymmente
saapu' viettiim?iiin
hein?ikuista
sunnuntai-iltapaivaa
kotiimmeja senpihapiiriin.Ilmakin
ja tunnelmaolitietenkinmahtava.
suosi tapaitumaa
Kun n),t taassyksyntullessasukututkimusseuran
toiminta lfitee
kayntiin, toivoisin ett?ikesankinaikana yhte).tt?ipit?inythallitus on
onnistunut kokoamaan jesenia tly4,tt?iv?in ja kiinnostavan
slyskaudenohjelman.Joka vuosi olisi sylte ldytaajotakin uutta,
jotta toiminta €i urautuisi.Erityisestitoivoisin saatavanmukaan
€ntistaenemm:innuorempiajesenia- myijs aktiiviseentoimintaan.
SilH aktiivinenjasenist6on seurantoiminnan penrsta.Vastuun
jakaminenlisa:ibimintaansitoutun€id€n
jasentenm iriia.Jokaiselle
j?isenelle
halukkaalle
I6)tly ainatila ja tehtavaseurantoiminnassa.
Aina on mytismuistettava
antaakiitos niille, jotka s€n atsaitsevat.
SillAniinkuintiedeHan;kiitoson paraskannustus.
Seuranvastuuhenkiliiiden
on sylte olla virkeita ja halukkaita
seuraamaan
maailmaasillii silmiill?i,eftii voisikojuuri meidiinseura
toteuttaatoimiDnassaan
sitA taikka tat?iuutta. Samoinpiteisi olla
myctsherkkakorvajasenistdnsuuntaan,
kuulemaanmita ehdotuksia
ja ideoita sieltAp?iin
tulee. Jesenkokousiltoina
ennen varsinaisen
kokouksenalkua minut tavoittaaseurankirjastosta,missavoimme
myijs entiseentapaan keskustellasukututkimusongelmista,
sek:i
yriftaaratkoaniit;iyhteisvoimin.
Pifteate ja toiminnallista s)yskautta Tampereen Seudun
Sukututkimusseura
ry:njokaisellej?isenellel
PekkaNuottajiirvi
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KAUPPIASCAIIL JOSEFHILDENIN ELAMANVAIHEITA

slini isoisain. silloisen
Kallc JooscppiJooscpin
pojanesivanbcrDinat
olival
Yldj:iNcD Mikkolasla seka
PrrkkalarrNaisl0nInatkan
Olja
lilasla. Katajisrosla HiDlsasta. Kalle slrly; kuitenkiD
Lemp?ilil:ilr piraj:in Kuliun
kylen KukkolaD kartaDossa,
ionka is:inla haneDisins:i Joo
seppiJuhonpoikaoli vuosina
1817ja -l8- Pedrecrris:innijidessiiIlintsaavuod€sta1819.
kuoli lasta 5 vuoliaanKallc
Joosepin isa tapalLrnnaisesti.
Helcnaaiti avioituiuudellecn,
eikii Kalie kaucDIninviihrynlt kotonaan.
Koulunk:i)ntins:i
hAn aloitti
21.10.I826TampcrccnPedagogiossa.josta efosi l l.l.
1830.SeD.ialkccnhan pi:isi
harjoiuelijaksi lalnpereen
ehk;i tunnetuimmankauppi
aan, nydhe miD kauppaneuvos GustafLundahlir luoksc,
toimienaluksjjuoksupoikana
ja rnydhemrninkirjanpitaj?ina.
Tiilldin Lundahl nrii:ir:isi h:inen nimekseeD; Cad Josel'
Hilden. Ilarjoitlchr jatkui
muutantanvuodcn HelsiDgisse. I len palasi Iarrpereelle.
sai porvarioikeudctv 1844
.ja perusli omaD kauppaliikkecn, jonka avulla hankki
huomattavanomaisouderGuslaf LuDdahl kuoli v.
1846,ja henenvaimoDsaAn
na Chadotta os. Rung v.
1851. KukaaD pcrhcen neljasta lapsestaei .jatk.rDul1()ininlaa. Uarl Joscl osti silloin

2

l,undahlin pcrikunDahatontit
numcrolt.1 (Kauppakatul0) ji
nulnero 8l (Puularhakatul7).
Onko hiirren kauppAliikkeensi
sitii enncnollut Hallituskadulla,
jossa hAn on tiefiavasli omista
,rut tontin? Lundahlicn irlainistoa pelastuisuureltatulipalolla; kyntt;lakatokruunuon
'I
amperceD vanhassa kirkossa,
huonekalujaon Tampcrcenmuja pihassaollut Lundahseossa
paviljonki
lin
oli siirrcttyNokialleViikin kartanoon.
Carl Joscf
jatkoi varmaankin myds Lundahliha .i;i:ineitaliiketoimintoja,
joihiD kLruluimm. kruppam.rtkoja Pietariin ja paikallisten
kiisit)dleisten tuotteiden markkinointia.

Yhdcssa kauppias Bjdrkqvislin
kanssahir perustilaivanvarustus,
yhtiitn. Omistamillaanpurjelai
voilla "l{auha".ja "Lainc",sekAv.
1857 valmistuneella
kaksimastoisella'lziltilaiskuunarilla"
he harja puutava.ioittivatlaivaliikennette
rakauppaaNasijiirvenalueella.V.
l86l h5n oli peruslamassa
eraiden
muidenlampcrelaisten
kanssaKyjoka ryh,
r6skoskentehdasyhti6ta,
tyi harjoittamaan puuvillatcollisuuttaKyrijskoskella.
SuomenPankin Tampereen
asioimistonesimichenahantoimivuodcsta
l86l vuo,
teen 1878, jolloin pankki avasi
tiiella varsiDaisensivukonttorin.
jAsen h:in
Kaupunginvanhempain
oli i85l-63ja l87l 74 osallislu€n
monintavoinkaupungin
useinvAja poliiltirikkiiisiinhallinnollisiiD
sijn toimiin.Han oli myitsvaltiopaivAchdokkaana
v. 1867ja toimi
aktiivisestiTampereenlyseon perustamishankkeissa.
lars G von Bonsdorff kertoo
GustafAugustWasastjemasta
kertovassakirjassaan
"Linneochjem",
useassakohdassaC J Hild6nist2i,
joka monin tavoin auttoi WasastJeman
teollisuushankkeissa.
Vuonna 1970hen osti h€idankonkunsipesastiiiin
Ostermyrassa
ja luo(Seinajoella)raaka-aineita
vutti nc lainanaheille takaisin.t,is?iksihen rahoittihcidiininvestointcjaanpellava-ja rautateollisuuteen
Tampereclla.
SuurentulipalonjalkeenhAnjo lupasisijoittaa100000
mk varoja,jotka hiin olisi saanut
palovakuuluksestaja tonttinsa
mlTnnistii C. O. Sumeliukscllc,
joka oli jo kauppaanlupautunDt.

Sumelius kuitenkin perui
(osti yhdessa
suunnitelmansa
Hammareninkanssa Kyr6skoskenpumpulitehtaan).
Carl
Josefkinpiti tonttinsaja rakensi vakuutusrahoillasille
kaksikenoksisen
n.32 x 15 m
kokoisen kivitalon. Kuinka
suuriasummiahan oli wasastjemoille lainannut,ei mai
nit4 mutta hAn sai rahansa
takaisinmaraskuussa
I 882.
Vuonna1863han osti lkaalisistaOsaranrusthollin,joka
silloin kiisitti monine ulkotiloineenlahes3000 hehtaarin
alueet. Teoksessa"Suomen
kartanotja suurtilat" mainitaanCarl JosefOsaranomistajana vastavuodesta1870.
H?imeenkyrdn
Historia osa I
taasantaaisdntaluettelossa
s.
702 tiedon; "kauppiasKarl
JosefHild€n 1863-65,kauppias Axel JuliusHellman1965". OnkosiisCarl Josefmyyn).t
Osa!6npari vuotta omistettuaanHellmanillejaostanutsen
v. 1870takaisin?Jo Ikaalisten
ajalla 1859-69pidettyynrippiki{aan
on
merkitty
"omistajakauppiasC J Hilddn
Tampere", 1860 luvulta on
mydshistoriatietoa.
Nimittain,
19.07.1E64paloi Osaran 2
joka
keroksinenpeerakennus,
oli nykyisenvalkoisenrak€nnuksenpaikalla.Vain ihmiset,
erdiin tiedon mukaan my6s
joitakin huonek.lujaehdittiin
pelastaa. Tame onnettomuus
ei jannl ainoaksi,silla elokuun2 peivanii1866,paloivat
Osaranriihet. Lisdksiseurasijoten vaikeukvat katovuodet,
sia riitti. Carl Josefintiedetiiiinkin myds jossakin vaiy ttdneenmyydaOsaheessa
ran. Olisiko yksi rauennul
yritys tapahtunutHellmanin
kanssa?

Toimittuaan runsaan vuosikymmenen tuhoutui henen
kauppaliikkeensa nykyisen
Kauppakatul0 tontilla suuressa
tulipalossa, joka
syttyi
19.08.1865
klo.lI illallahiinen
liiteristaiin,jossa oli t€hty puusepiintdita.Tuli levisi parin
korftelin leveydelliikovan tuulen voimastaetellAn Rantakatuun eli Satamakatuunsaakka.
Kaikkiaan26:n tontin aluekaupungin ydinkeskustaa
tuhoutui
ja yli 500 ihmistiijai kodittoniksi. Nykyisentalon sein:iss:i
on tulipalosta kertova laattaPerimetietojen mukaan olisi
Hild6ninpikkupiikaollut syyllinen palon syttymiseen.Suuronn€ttomuudesta
otettiin myos
oppiaja kaupunkijiilleenrakennettiin veljemmdnkaavanmukaan.
NAihinaikoihinCarl Josefsai
uskonnollisenhedtyksen. Ollessaan
kylpylematkalla
Ruotsin
Visbyssav-1869, h6n tutustui
vapaakirkollisen
saamaajan
lehtori P P Waldenstr6min
ja
kanssa,ja mm. suomennutti
joirakin
kustansi
hinen kirjasiaan. Carl Josef teki Ruotsissa
Juutalaislehetykselle suuren
Iahjoituksen, jonka johdosta
perustettiinSundbyberginkoulu- ja kasvatuslaitosTukholmassa.Vuonna1884h[n p€rusti
rukoushuon€enomistamalleen
tontille Puutarhakatu17 keskellii kaupunkia.Tontilla oli
tiilirakenteinenn. l4 x 9 m:n
surruinen
kaksikerroksinen
makasiini,joka muutettiin rukoushuoneeksi.
Sinne h6n kustansi saarnaajaksiHj. Braxenin
ja
125markankuukausipalkalla
jonka
lahjoitti vielu rahaston,
koroilla suoritettiinviel{ h6nen
kuolemansajalkeenkin saarnaajan palkkaus.Tulipalo hAvitti rukoushuoneen
helmikuus-

sa 188E,mutta h:in rakennuttijo
samanavuonnahiemansuuremman
palan€entilalle. Se oli paikall.an
vieH 1950 luvulla, mutta seurakuntarakensipaikalleuudenkirkon
ja liiketalon. Testamentillaan
han
m:i?irasi Puutarhakaduntontin ja
kirkon vapaakirkkoseurakunnalle,
joka edelleentoimii paikalla.Han
m:i?ir?isimyiis huomattavan rahasumman Tampereen Muorikodin
hyvAksil0.l1.1890 paivdtyUatestamentillaan.
Carl Josefkuoli 25.06.1891
Osarall4 jonne oli jo vuodenajan saimstettuaanvain viikkoa aikaisemmin siirtyn,,t. Hdnet on haudattu
TampereelleKalevankankaanhautausmaalle,jossa sukuhautaedelleenonjoskin viihiinrikkiammuttunahyvessA
kunnossa.
JAlkeleisist?i
ei ollut liiketoiminjatkajiksi,
tojen
vaan iiiti Matildan
kuoltua pese realisoitiin.Kauppakatu lo:n liike ja asuint lo myltiin
Yhdyspa*ille. Puutarhakaduntontin kirkkoineenoli Vapaakirkkoseurakunta jo saanut. Muistitiedon
mukaan kuului pesaanmyds kivitalo Hi€talahdentorillaHelsingissl.
Perukirjoissa ei tAtA kuitenkaan
en;ie ole mainittu. Matrikkelissa
"TampereenVanhat Alkeiskoulut"
mainitaanhanenomistane€nmyds
talot Hallituskatu 10 ja 18 sekn
Puutarhakatu
em. 17 ja 19. TAssA
saattaaolla virhettd. Perukirjassa
Carl Josefinjiilkeen v. l89l on
omaisuudenloppusumma688000
rnk ja Mathildanjelkeen v. 1897
103000mkCarl Josef Hild6nin eliimiintydn
muistomerkkeinAovat OsaranKartanoja sille h?inenArthur poikansa
toimesta perustettunykyinen Maaseutuoppilaitos. Myits Vapaakirkkoseurakunta
vaalii h&len perinteitA:in.Miten lieneeasia SundbybergissA?
D)

ja jalkehisistaon tarkempiatietojakokoamassani
sukuselvityk_
puolisosta
Carl Josefinesivanhemmista,
vain lyhyettiedotperheest?i.
13sukupolven
ajalta.Seuraavassa
s€ssA
k. 09 08 1897
s. 06.03.I827Tampere,
Puoliso:MatildaCharlotta,o.s.Teckmander
l80l-1833ja
Ikaalinen.vanhemmat;kauppiasMattsGabrielTeckmander
MargaretaKatarinao.s.Homborg1791-1847.
Lapset:
s.ja k. 12.05.1
845
1
Tyttillapsi
M:intta.Konttoristimm.
Tampere,k. 06.04-1681
2
CarlJulius,s. 22.06.1846
Kuoli
SerlachiuksellaMentesse.
Englannissa,
FrenckelillaHelsingissaja
puhkeamiseen.
umpisuolen
k.26.06.1885.
JuliaCharlotta,s.15.04.185l
3
Tampere.Suoritti
J853Tamperek. 22.07.1881
4
ArnoldEliel, s.10.08.
kauppaopiston
18?3-76jaopiskelivuodenajankieltAEnglannissa.
Dresdenin
TampereellaFrenckelinpaperitehtaan
konttorissa
To;mi konttoristina
s ., 0 8 . 0 7 . 1 8k5. 5
1 1 . 0 71.8 5 5 .
5
AnnaOlivia
Tilanomistaja,
15.02.1918
Ikaalin€n.
ArtirurGideon,s.3l.07.l857Tamperek.
6
ja
Omisti
Osaran
KartanonIkaalisissavuoagronomi,koulunjohtaja maanviljelysneuvosdeslal88l,jolle perusti1886Osaranyksityisenkansakoulun
ja maatalousopetuksen
ja MMnviljelyskoulun.
Maatalouden
kehitt:imisen
q{ar
28.08.1889
l:izininrovastin
Suomessa.
Puoliso
lkaalisissa
uranuurtaja
laajahkoHilddn/ Osarasuku.
Emiliavon Bonsdorff.Jelkel?iisina
(UseimmatOsaranimisetKuuluvattoiseenHameenkyrdn
VesajArvelt?i
alkaneese€n
piiattyidramaattisella
Sukuun)ArthurGideonH;ld6ninarvokaselamantaival
ja
lj ettajat surmasivat,
tavallaI 5.02.19 I 8. Kapinallistenvanginku
rydstiv?it
heittiv?ithanetKyrdskoskeen.
Tamperek.16.04.1922
Helsinki.Insin<jitri
AugustLeonard,s. 02.09.1860
piiri-insindiiri1900.Kaupungin
Polytekniska
Institutet1882.TVH:n It5-Suomen
1918-.
valtuutettuViipurissa.TVtl:n yli-insinitdriHelsingisse
s. 01.01.1863
Tampere
k. 25.03.1893
Tampere.
Filosofian
maisteri
KnurBernhard,
ja hammaslaiiketieteen
Kuoli onnettomuudessa
Tampereella.
kandidaatti.
k. 10.11.1944.
Oli henkis€sti
"jalkeenjaanlt"
OljviaMatilda(Vivi),s.07.10.1864
ja asetettuna
annettiin
holhoukseenjo
nuorena.
Henenperintdosuudestz"an
jolla perustetaan
turvakotisiiafyluokkaan
kuuluvia
25000mk rahastoksi,
ja naimattomia
vanhoja,varattomia
naisiavart€n..
Tamperek. 08.12.1901.
Farmasian
opiskelija.Matkusti
l0
Werner,s. 27.08.1868
Mont€Carlossa,
ulkomaillesaatuaan
aidinperintdnsa,
havisisenp€leissa
eiketulluttakaisirSuomeen.

JuhoLaesvuori
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-$iirkilohden

ndersJohanSalvenius toimi Kuoreveden
kappalaisena vuoja aikaisemsina 1785-1810
min LiingelmAenpitajAnapulaisena Tema tarina kertoo
h?inestA ja
h?inen vanja
p€rheestazin.
hemmistaan
Hanon syntynl 1746Sahalahdella,jossa hiinen isiinsii
Eik Salveniusoli pitajanapulainenja eiti Saarioisten
kartanon tilanhoitajan q4:ir Jo'fdmqvist.
hanna
Erikin vanhemmistaei minulla ole tietoa, mutta ilmeisesti hiio on
polven pappi ja
ensimmaisen
suurentalon opinteille lfitenyt poika. Erikiste en ole liiyUtnlt tietoa edes pappismatrikkeleista.
AndersJohanSalveniusvihittiin 1776 Orivedellii Suomaseman ratsutilalla Maria
Elisab€tSundstr6minkanssa,
joka oli syntyn)'t1752 Suornasemassa,
Hiinen isanseoli
Oriveden pitajanapulain€n
Henrik Sundstrdm,mydhemmin mainitaanErajarven kappalaisenakin. Pitiijanapulaisenah?inentoimipaikkansa
oli Er?ijiirvella.Maria Sundstrdmon aitinsapuoleltaVanaeustenjalkeleinen. Vanaeusten pappissuku vaikutti
Orivedelh l?ihesvuosi-sadan
ajan kolmen kirkkoheran
voimallaja Langelmaen,samalla myds Kuoreveden,ensimmainenkirkkoh€ffa 1640
alkaen oli Matts Vanaeus,
Orivedenkirkkohenanpoika.

Maria Sundstritmkuoli Lan
gelmaella1781ja AndersSalvenius solmi toisen avioliiton
tunnettuunpappissukuun
kuuluvan Maria Elisabet Liliuksen
kanssa,joka on syntyn)'t1756.
Andersillaoli kaksi t)'t:irtii ensimmiiisest?i
aviostaja viisi toijoista
sesta,
tosin kaksi kuoli
lapsena.
EsikoinenUlrika syntyi
Liingelmaelle1777j^ oli ^.!ioliitossa Pehr Gustaf Rikbergin
kanssa, joka oli Kangasalan
pittj?inapulaisena1816-36 ja
kappalaisena1836-49.Toinen
tyttu Kristiina Elisabet syntyi
1778 ja hanestAtuli Mant:in
em:inte.
Toisessa
avioliitossasyntyivat
MargaretaSofia 1?85, kuoli
1793,FredrikaEleonora1789,
kuoli 1793,Anna Loviisa 1790,
jonka €nsimmainenpuolisooli
GustavJuvander,mm Kuoreveja toinen
den pitiijenapulainen,
kappalainenJohnsson,Johamia
1792,aviossatehtailijaja neuvosmiesAndersMagnusHofdaja
lin kanssaHemeenlinnasta
AgathaMaria 1795.Annaja Johanna vi€ttivAt kaksoishaita
pappilas3.1.181
I Snrkilahden
sa.
Anders Salveniuseli s?iatyyhteiskunnan
aikanaja s?ietyjen
viilinenkanssak?iyminen
oli silloin monen mi€lesta sopimapiti itseaen
tonta.Osapapistosta
muita parempanaAnders Salvenius oli aikansalapsi ja korostipappisseedyn
merkitysta.
Kun Kdstiina Elisabetkertoi
aikeistaan solmia avioliitto

po pPr losto

MantAntalon isannenJuho Markunpojan kanssa,suuttui isa kovasti. Han ihoitti, etlei tule kuuloonkaankappalaisentyft:iren menna talonpojanemanniiksi.E. A.
Aaltio on muistelmissaan
k€rtonut,
ettiiJuhotutustuija ihastuipappilan
Odareen hoitaessaanMantAn talon
is?innlydenvaihtoon liitt)'via asioita, joissa kappalainentoimi vija vieraanmiehenomiranomais€n
naisuudessa.
Kristiinapiti kuitenkin
pa?insaja toteutti aikeensa. Heat
vietettiin S:irkilahden pappilassa
21.L l 800Aitipuolen
valmistamana.
Aitini suvussaon ollut tapana
kunnioittaa perimetietojaja siirtaa
niiti eteenpain.Siihen samaant?iht?iii tiimiinkin jutun kirjoittaminen.
Mummolassa kerrottiin, €ft?i kun
Kristiina myiihemmintuli Kuorevedenkirkkoon,ei isa ollut hefiA
tunteviaan.Tuskin kappalainenoli
sentAan tullut niin heikkoniikiiiseksi.
Juhon ulkomuoto ehkA valloitti
Kristiinan rakkauden, ainakin
osaltaan, Mummolassakerrottiin,
ett?iJuhooli komeajatummamies.
Jo siihenaikaanesiinfyi rotuvihaa
ja kad€htijat mustamaalasivatja
puhuivatpahaatoisista.Pahimmat
huhut vaifiiviit, etta mustalaiset
olisivat olleet asialla.Tallaisetpuheet olivat silloin yleisiA kansan
keskuudessa.
Ei siihenmustalaisia
tarvittu, selitys on aivan selva ja
yksinkertainen. Aaltio kertoo
muistelmissaan,efte Juhon eiti
Hedvig Heikinqdar Kuoreveden
Vessarista oli komea, tummatukkainenja musikaalinennainen.
Juhon isen Markku Matinpojan

Aaltio sanoo olleen vahvaja kookkaan.Juho
rakenteisen
oli vaiI pcriDytulkomuotonsa
vanhemmiltaan.
MummoDioli
ja hen
myiis tumnratukka;nen
on Langelmakil:iiscitaloDpoikaissukua. Kylla niisse
maisemissa
oli muitakinkuin
vaaleitahenkildita.
Perinnetieto
ke(oo, cttii kun
Juhovihkirrisen.jalkeenlihli
viemeaDnuorikkoaan MeDtrii.?in,
saivath?iAvicraat
nahdii

sellaistamenoa,josta riitti kauan puhumista.Kun oli paasty
jaalle, ohjastiJuho
Kuoreveden
hevosensasellaiseenvauhtiin,
jota ei ohu niihty pitkiin aikoi
hin enneneikajzilkeenpainkeen.
Muistitiedon mukaan Juhon
ajokki oli h)./akuntoinenja
juoksuhaluinen
ja Juho viihtyi
muutenkinvauhdikkaassa
kWdissa.Muist€llaan,
ettakun Juho
jAalla hanet
liikkui Kuoreveden
oli helppotunnistaajo kaukaa.

Kristiina ElisabetSalveniuskuoli
1819. Han kAlati pappissukujen
tapaantiite nimea,eikAollut suin'
kaan Stiina Liisa Mentte.Hanelle
oli kuusi lasta,joista kuopus on
vaariniaiti.
Juho solmi toisen avioliiton
20.9.1820JamsasseEeva Krc€tta
Hirvelankanssaja kuoli Keuruulla
12.2.1830.
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Mouhijiirvensuuristanelkevuosista
on kulunut300vuotta.

res pahimmista
nalkavuosistaSuomessa
oli
v v . l 6 9 5 . . . . .I 6 9 7 . J o
trt?iaikakautlacnncn.ja myds
sen jAlkeen on nelenhiit?iii
Suomessa
koellu,muttatuskin
koskaanniin vakavana,kuin

NamAnAlkavuodet
aiheutuivat
p:i:iasiassa
siitA,etta parin-kolmen vuoden aikaDa luonnon
olosuhteetolivat cpAsuotuisat.
Kcsaaikaa ci key;innitlliseti
katsoenollut lainkaan.Koleaja
markasAasekAhallaycittuhosivat sadot kokoDaa[. Mit?ian
VanhoistaDluisliirpanoisla turvavarastoja
ci juuri ollut ja
on nahtevisse.
efte nelenhele pakonedess?i
ihmistcnoli sydoli todellinenja akuutti.Var'
tavejo siem€nviljatkin.
Metszin
sinkin [ta- Salakunnassa,
IIariistaoli loppunutja talvikalasja Etela-Pohjanmaalla tus ei ihmisten apaattisuuden
meessa
kuoli ihmisi:ijoukoittainn?il- takia tuottanuttulosta.Ruotsikaan tai niiliist5 aiheutuviin Suomenitsevaltiaankuninkaan
sairauksiir.On laskettu,el$
Kaarle XI sotaseikkailutja
lahes kolmasosa kansasta miclenkiinnon puute Suomea
kuoli n?iin?ivuosina.Suomen kohtaan(han ei koskaanedes
asukasluku
ennennalkevuosia kaynlt Suomessa)aiheuttivat,
oli n. 450'000henkea,mutta ette papistonvaltiovallallelanAlkevuosienJalkeen enaii hettimia h?ilryttaviatietoja €i
hieman yli 300'000 henke?i. heti noteerattu.Esim. Ruotsin
Joissakinpi1ajissa,
kutcn mm.
Skoonessa
oli hyviit viljasadot
Mouhijarvella,
saattoikuollei- ja viljaavietiinkyllaulkomaille,
suuskohotayli 50 %:n.Jotkut nruttaei Suomccn.Myds Baltilalot autioituivat, kun vaki
an LiivinmaallajaVirossa,sek?i
jotka viela kuumenehtyi tiiysin. Kokonaiset Inkerinmaalla,
sukuhaarat
sammua.
saattoivat
luivat Ruotsiin, oli viljavarastoja, muttaviljaa ei kyetty toi-

mittamaanSuomeen.Vasta sitlen
kun papistonhiitasanomissa
uskallettiin kertoa, efle nalkiintynei?i
ihrnisiii kuoli kylissa, taloissaja
teilla niin paljon,efia eloonj?i?ineet
eivat heitii kyennet enaa hautaamaanja efte ihmisetolivatjo sydja koi
neetkotiolaimensa,
kissansa
j
joissain
ransakina
tapauks
issaj opa
kuolleidenihmistenruumiita,her:isi
vahiovaltaja ruoka-apuaalettiin
saadaulkomailtav. 1697jalkipuoliskolla.
Mouhijervi oli eras pahimmista
nalkapitiijista.Kuolleita oli niin
paljon, etta niita ei kaikkia voitu
edestunnistaa.Eri pitiijienkuolleiden luetteloissa
on ilmoitettuusein
vain, ette esim. viisi kerjalaishsta
oli liiydettykuolleinapappilantien
varrelta, vanha kerjalaisukkotai
akka oli lijydetty autiostaladosta
kuolleina,tunnistettusokeavanha
emantaol; liiydettykuolleenam€f
siisUjne.
Kun omia ruokavarastoja
ei eniia
ollut, joutuivat ihmiset lahtemSan
kerjuulle naapuritaloihintai jopa
vieraisiinpitejiin. Kuolins'ryoli

useinepilerveellinen
ravinlo. Dinetry) Agnes Bedilsdofter. kitty veDelainen sotilas. Bcatan
kuolleidenvatsatolirat tLrf- .ldran toinri Perttulin isentiina myijhemmistavaiheistaei ole tiepi(aan, l7 v. eli vv.
vonneelnuodoltoniksi-vas
m,v-ds
loa. Kup tavdennammevilkkaalla
tustuskyky
sairauksia
vrstaan 1610...I667.
Henenkin
nrielikuvituksclla pappiep kirioitvaimon
oli kadonnul. ialviaikaan sa nini cli Agnes.Heidanpoi- lalnia epiima:iraisie
kirkonkjrioien
ja
monetpaleltuivat
kuoliaaksi
kansa Anders Jdransson tietoia nAlk:lvuosien tapahlumisla.
hciu Idrdcuiinsiltcn lLrnricn (s.1629)
oli sitlenislintanii
v:sta vormme pe:itve esim. seuraavaar:
ja
suletua metsin:i
leideD 1668nlilkavuosiin
I696 saakka, Ennen kuolemuansay 1697. yan!arsilta.Hyvellesyylle voi- jolloin hiin 7.3.1697 kuoli. hdiriintd r. 1696 luultawsti haluri
daan olctiaa, ctu aikoina l
MuitaJdraninlapsiaoli ainakin en. nuoremma4 12 rualiaun ryUd
tiillaisetkirkonkirjoihin
kirja- ryftaretAnna.ia Valborg.Jtjra
rcnsd AN1.v1 L ioitwan Karkusta
tut ticdotovattosia.NAlAnh:it:i nilr poika AndersJ.transson
oli
ole|an renkipojan 15 tlloliaan Jd
ja molempien run Mdttssanin kMssd, joka ali s.
eike site liene aviossakahdesti
oli todellinen,
syyt:ivahatell:i.Mouhijarvclla vainojen nini oli Valborg.|jn1681. I/apaatti tulkitsemieni mer
jo
on laskettu olleen v.l695
simmAinenvaimo kuoli
kinhjen nukaan heid.lt "vihittiin"
asukkaita1,172henkei.joleD v. l670ja testiiavioliitosta
17.3. alaikAltind esiarioliitloan 12.1.
kuolleisuus
2 v. aikanaoli n1670syntynlt poika Johanehti
1696. Ehki Anna Andersdoxer lahti
pa50 %. Olcn laskcnut,efta en
olla Perttulin;santana
vain
sitten isttnscikaoltua y 1697 autijolloin
nen nalk5vuosiaoli kuollei- himman nelkakauden,
oituneestu Perttulin tdlosta Karksursn.40 henkea
/vuosi.Nalhan I3.5.1697kuoli. Andersin kuun, jossu oli parenmat mahdollikavuonna1696 oli kuolleita toinen vaimo, luuhavasliPert- suudet saibd hengissa. Triti Anna
78 henkeeja \.1691jo 643 tulin talon ent. piika ja Johanin kuoli .r. 1696, sitten isa Andersja
henkeai.Yhteensa kahdcssa hoilanut sijaisiiiti - Aitip oli
Annan wlipuoli Johdnjd sisar l/alvuodessa721 henkeii. Eras Walborg,s.n.1649k.1.4.1719, borg kuoliwt ,r 1697. Ndlkctyuosie
toinen tutkimus on saanut asui leskeksi.j:iatyaAn
Perttulin jdlkeen Anna ja J6run palasiyctl
summaksi748 henkea.Sittcn autiotataloasittenv.1709saak- a tioon lmulta .iili lYalbaryin
kun saatiinruoka-apuaulkoka. jolloin henenja Andersin asuttamaan) Perltulin taloon, jota
mailtav.1697kesallaja kun
nuorintytar4.12.1683
synlynyt alkoivat istinndidd ja yirallisesti
jo
veki oli
muutenkinveher- Anna AndersdotterPerttuli viheiddr l,ihittiin 24. 6. I 709.
tyn)t, oli kuolleisuusMouhjhiftiin KarkustaolevantorppaOlettaa voi, eta Pertulin suvun
jarvell?i
v. 1698enaa1l hen- riD poika Jdran Mattssonin jatkuminen oli yksinomaan Anna
k€tv. ja w. 1699...1702
n.
kanssa.Jdrantuli siis Pe(tulin
ADdersdotterinvarassa,sillii nalkA15...1?
hcnkdi/vuosi.
taloor vevyksi-Perftulintalo oli
vuosicn jalkeen ei Pefttulin talon
Perttulin talo Mouhijiirven nalkavuosina kokenut kovar
asukkaiksi ole lijlt:inyt Aiti WalRienil?in(nyk. Reinilii)kylas- kohtalon.NAlkavuosienaikana borgifl ja tati Valborgin lisaksi
jo 1500luvulla. vv.1696...1697
sa mainitaan
leheskokotalon muita kuin Anna Andersdotterin
Se oli eitini esivanhempien veki kuoli luultavasti
nalkaantai
iAlkel:iisiA. Anna.ja Jdran saivat 4
tilaja koki todellisennalanhii
siitii.iohtuviin
sairauksiin.
Van- tyttLilastaja erikoista oli, ettA kah
dan. VanhiDtiedossaoleva ha isante Anders Jdransson den tyttiircn Beatania Lisan lapset,
Perftulin isente oli Lucas Perttulilla,oli siis poika,em. jolka siis olivat serkkuja (Beatan
Enewaldsson
vv. 1560...1564. Johan,ensiIrrmaisesH
aviolii
t}'ter Walborg s. 1740ja Lisan poija
viela
pii
Han oli elossa
v.1606. tosta toisestaavioliitosta
ka
JohaD
s.1144)
elivat
jolloin PerltuliDtaloa isanndi kansakanssa poika Henrich "avoliitossa"ja saivat 10 lasta.Pajo pojanpoika
peillaei ollut lupavihkiii serkuksia,
BertelEskilsson s . lL 5 . 1 6 8 7k . 1 , { . 8 . 1 6 8 7 j a
joten
(a+ v alanl). ainakinnelja It1iitta;2'7.4.1
vv.1585...1629.
617
oli pakko t?issakinlyyty?i vihLucaksen oma poika Eskil
syntynytWalborgv.1682syn- kimiift.imeeD iiittoon. Lapsia ci
isentane tynlt Mariak. 19.6.17,13.ia
Lucasson oli
em. kuitenkaan ole nerkitty aviottoL
u
c
a
k
s
e
n
4.12.I68l
syntyn),t
Anna
seke
rniksi. Naista l0:stA lapsestatoincn,
w.1565...1584.
la
jonki
Bcata,
syntymaajasta
ei
Maria nimelH?in,s.16.1.-1768,
aviEskilin vainojen nimistii ei
olc tictoa. Bcatastakuitenkin oitui Mouhijarven Hermalan kylaD
ole tieto^,nutta Bertelinvai
mo oli (odennak6isesti
Agnes tiedetA?in,
etta hiin oli synn),ta- Tijan talon (myijh. talon nimi oli
ja heilh oli poika JdranBeraviottoman
Maria Tila) rusthollarin ja oikeuden launlt 25.6.1716
tamiehen Mathias Matzson Tilan
tilssonja q4iir (:iitinsamukaan - tlteren, joDka is?iksion mer-

pojan Thomaksen,s.12.1.
1765,kanssaja he jatkoivat
Tilan talon pitoa. Heidiin 6:s
lapsensa Valborg ThomasMouhijiirdotters.l 2.1.1804
vell?i,k.17.5.1844Viljakkalassa Yl;sorvarin em2in6nii,
oli iiitini isoaidin?iiti ja oli
avioitunut H:kyr6n I{erttua
lastaMefia-Kirmon torpparin
pojan Vilhelm Mattssonin
s.3.4. 1800 kanssa.Heiden
ryt;irens?i Maria Gustava
.9. 1826,avioitui puoless.2'7
taanMouhijarvenIrolankylan
Ylihemmingintalollisenpojan
ja Viljakkalan Sakin rengin
Davidin s.23.2.1818
kanssa,
josta tuli Ylisorvarinvevy ja
myiis Viljakkalalainenlautamies-T:imenDavidin vanhin
veli, Ylihemmingin isente

toimi puolestaan
lauJohannes,
tamiehena
Mouhijarvella.
Naltaa silta, efte aitini esivanhemmatovat olloet kovin lautamiesvoittoisia
talollisia.Perttulin talon is:innaksituli usein
vavy, koska Perttulin lapset
olivat tavallisesti O'tt?iri:! ja
koska syntyneetpojat kuolivat
nuorina.Myits Tilan talo mainitaanjo 1500 luvulla ja s€n
traagisiakohtaloita ovat puolestaanmm. hukkumisonnettomuudet.Kahdestin. 60 v. viilein
on Tilan em:infiikuollut samankansaikaisestikahdenlapsensa
sa. Ensin nalkavuonna30.5.
1697 ja viimeksi hukkumalla
ruuhen kaatuessa18.7.1756.
Mahdollisestimyds rusthollari
ja oikeudenlautamiesMathias
Tila s.22.10.1'726
on hukkunut

isansaMa? Kyitnan s.20.2. 1699
kanssa,koskaheilla on samakuolinpaiva7.5. 1769.
Mouhij?irvenvanha,Ylihemmingin (:Rossin) talo on siirryn)'t
luultavastimaksamatomi€n
verojen
takia iiitini suvullevasta 1780-luvulla. Ei ole selvillii mistiiYlihemmingin taloon asettunut?iitini esija
isa Michel Mattssons.l .12.1754,
vaimo Anna Mattsdotter s.19.3.
l?56, ovat Mouhijiirv€lletull€et.
Josjoku asiastatiet?i?i,- kertokoon!
Edella€siinty.vianimiii en ole lahtenlt vAkisin kaant:im?i?inSuomen
nykykielelle, koska on todenniikiiist?i, etta silloin nimet menevat
viel' enemmiin ristiin silloisen
ka)'tiinndnkanssa.
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on saanuttiedustelun
Seuramme
Ruotsista
Olle OhlssonTaberg:istatiedustelee:Voisikojoku seurammejlisenistaauttaa
h:in6 seuraavienhenl(ildidensukujenja vaiheidentutkimisessa?
Hilda Koivumiiki.
ja hiinenvadrempansa:
Katri Maria Sieri Koivumiiki synt. 27.7 1897Ruovedella.
Vihitty v. 19 19 Aht?idnSipilast?ikotoisin olevanKaarle Edvin Sier.i :n kanssa.
Mahdolliset vastaukset (mieluimmin ruotsin kielisen?i) osoitteeseen:
Olle Ohlsson
Tollsiingsviigen13
5-56241TABERG
Sverige

AnneliLehtimziki

T[fl&flRUUKflAqKATU
hdeksiiinen vaikkly
mielesseni kultareunaisena, vaikka muistot
siitii ovat hajanaisiakatkelmia,
allekuusivuotiaan
kok€mia.
Valtavansuuripiha oli joskus
josta nlt oli
ollut upeapuutarha,
jeljelle mahtavat lehtikuuset,
ryohyavii sir€enimaja, suuret
orapihlajapuut,joiden marjoja
me lapset stiimme. Oli myds
myrkkymarjapensaita, jotka
seljoiksiolen mydhemmintunnistanut.
Pihaoli lastenparatiisi.
Puiden takana yl?ipihallaoli
kaksikenoksinen,punatiilinen,
nokin€n verstasrakennus.Siina
hankkivatrunsaanviinansa,kai
leipiins:ikin,seppdT€emannija
p€ltiseppaLehtoranta.Mustaa,
tdykeati Stenmania me pelklsimme. Verstaan l:ihelle oli
ki€lletty m€nemastii,joten me
lapsetseurasimme
viereste,kun
Lehtorannanmiehet upottivat
peltilevyja sihiseviin sammioi
hin. Oli ihmefta,kun l€vt't sitten
kiillotettiinpuuptjydilleja niiste
tuli kuin peileja. Oliko tamii
niklaamista?
Teemannipysyv?issa
humalatilassaankerran putosikin ylajohonkin naistiisammikerrasta
oista. YuettiivAn puhtaana han
palasisairaalasta
nokiseentydhdnsa.
Etel5npuolelta pihaa rajasi
ulkorakennus, jonka ruumaa
kansoittivat komoat rotat. Me
seisoimmerenkaana vieressa,
kun sontakuskityhjensi ruumaa
laatikkokarryynsa. Ulkorakennuksentakanaoli rankuja,jossa
kasvoi kalpeita vattupensaita,
komeitanokkosiaja rautal€htia.

Nokkosistahuolimattapalokuja
oli ihanakuurupiilopaikka.
Talon Tiiliruukinkadun puoleinenosa oli kaksikeroksinen,
alakertarapattuatiilta, ylakerta
puuta.Alakerrassa
muistaakseni
yliipihanpuooli ensimmeisen?i
lella talli, joka mydhemminoli
isZilla autotallina. Seuraavana
mankelihuone,joka jossakin
vaih€essaoli meidan hoidossa.
Aiditle oli loputonta huolta
mankelista,jonka remmi meni
useinpeelt?i.
Sitten alkoi talon pienteollisuus: Lindgrenin sorvaamo.
Linkreenin setii piti Suvannon
Pekanja minut h).r'in leikkikaluissa.Meille oli aina komeita
palikoitaja varsinkinsekundaksi
menneitetupakanholkkeja.
S€uraavana
oli puuseppaLinna,johon tasmiillislysoli tarttunut ammattiopissa
Saksanmaalla. Sisarellanion Linnant€kemA
kirjoituspit)'tAja tuoli, minulla
peilipiironki. Ruokasalinkalusto
komeinesenkkeineen
on monissa muutoissaheipynlt. Yliikerran rappujenva.jossaasuiPuluIita. Iita siivosikaupunginsahkiilaitosta, ja ansiot menivAt
ja merillaolevaan
pulunruokaan
poikaan.Muistankun Pulu-IitanKalle kerrantuli meriltakotona
keymaen.Petyin kovasti, kun
Kalle oli puettuihantavallis€sti
eike m€rimiespukuun.Sankka
puluparvi odotteli ruokkijaansa
iltaisin, eik?iIita paass)'thellahuoneeseensa,
ennenkuin pulut
oli syittetty.
Muistanpakeffan,kun Purtun
emanta H:imeenkyr6s$ oli
meillii kAymassa.Han katseli

puluparveapihassaja sai erinomaisenaatteen:"Olis mar noi
linnut hauskojameidAntallinmeella. Mahtaisiks s?ia Aaro
saadaniitii kiinni ja toisit muutamanmeille?"
"Kyl?i varmaan tuan, niitii on
tosakyllA ihantarpeeks,kun toi
lita niite h)as?ie."Seuraavalla
Purttu-retkell:imme
oli autossa
mukana sankakopallinentyrmisg,neitiipuluja.N€ paastettiin
vapauteentallin edesserunsaan
kaura-aterianii?ireen.Pulut pyja Iitaa
rahtivatkohti Tamperetta
ja olivat perilla aikaisemmin
kuin me kotiinpalaajat.
Olipapuuseppa
Linnastam€ille
kerran suurta apua. Posti toi
pienenpaketin.Osoite oli ihan
oikein, mutta aiti ei muistanut
mitaantilanneensa.
Paketissa
oli
purkki, sisallakarkeataharmaata
jauhetta,siis ilmiselva mainoslahja, kiilttitohje vieraalla kielellii. Aiti kokeili jauhefta keitriitn sinkkipit''t?i?in ja kirkasta
jalkeii tuli. Aiti nawi illatla
purkkia is?ille,joka l?ihti Linnalle, "kun se on kielimies". Is?i
palasi hetken per?istii naama
naurusta punoittaen. T?ia on
semmoista selkel?iaketta,kun
maa kerran tilasin, kun siit?i oli
reklaami lehdesst'. Harmaa
pulveri jiii varmasti syijmaftii ja
enemp?ia tiskiptt)4adn ka)4tamiitta.
Viimeisen?i
kivikerroksessa
oli
maitokauppa, jossa Honkasen
Helmi myi maitoa mahtavista
sarnmioista;
ihanatdevatja muu
asiaankuuluva oli talonva€n
saatavissa
omanportaalinpielesse. Helmi meni mydhemmin

naimisiinVirtasenEeron, meikanssadanautorepsikan
asui?Ainakin
Ketaylake.rassa
neiti Glad, tuikea ompelijatar,
ainamustiinpuettu,tukka kiukHan
kuisellanutturallaniskassa.
talonvAenkanssa,
ei seurustellut
mutta h:inen tiedettiin istuvan
vintinrapussa kuuntelemassa,
tapahtu
imitenaapurissa
Sitten olivat Teiniliit. Teinila
itseoli kaupunginrahatoimikaRouva Teimarin vahtim€starirouva,henila oli nimenomaan
nellii oli kultaisettippakorvakorLrtja pinsenetit.Teinilaan ilmestyi radio, kidekone, jota
Teiniles:ierelilasiputkenpeesse
ol€vastanupisla.Me lapsetp?iasimme kuuntelemaanjotakin
Markus-set:ie-Meita oli niin
monta, ettei kuulokkcita ollut
tarpeeksi.Asennettiir siis lisrkaiuttimet:isolle lautaselleIaitetti;n kuulokealassuinja sitten
vaan korvia tarpeeksilautasen
reunalle,ja kuuluipasjotakin.
Pienenhetkensaimmekokeilla
kun niiden
oikeinkuulokkeilla,
lyhyemsangatensin s?i?idettiin
malle.
Jokohan seuraavana olivat
Ojansuut,
erityisestitytaret Oiva
ja Raakkel. Puhuttiin Dirnonomaan tlterista, olihan oiva
sentaenfarmaseuttija Raakkelkin meni kihloihin tuomarin
He viettivetkeselomansa
kanssa.
Suursaaressa merikylpylassa.
Ojansuun kuoleman muistan
my6s. [I?in oli
kuollut
"sydanhalpaukseen"
tydpaikallaan.Muistankun hevonenajoi
pihaanja rattailtanostettiinharvilttiin keariltyhahmo,
maaseen
joka kannettiinpitkat raput ylakertaan.
puol€lla asuikin
Papinkadun
sitten melkein omaa vakea.
Aallon perhe oli heti meidiin
seinan hkana. Heidan asumisestaanmuistan vain ilkevan
Aihetta
Anna-tadinpuhelimessa.

"Letukan", Chevrolet-kuormaauton. Voi ei! Tampereellaei
ollut montakaankuorma-autoa
1928,muttanlt oli meilH. S€oli
vihrea,kovat puupenkitoli niukasti pehmustettu"pekamolla".
Linkreenit tulivat Aaltojen Ikkuna meni ylds ja alasja sen
tilalle. Lidgren'n omat lapset sai ylereunaankiinni pienella
messinkihaalla.Ei voinut olla
olivatjo melkeinaikuisi4joten
ja
mina olimme heilla
mahtavampaatunnetta kuin se,
Pekka
kuin kotonamme.Sedankanssa kun isa ajoi portista kadulle.
mentiinjoskus hurjaakuurupii- Virtasen Eero, repsikka,seisoi
ulkopuol€lla astinlaudalla ja
loa.
joka
jo
mina, mine painoin kadunkulSittenkamalaanasiaan,
vanhentuneena
voitaneenkertoa: miin tultaessamolemmin nyrJokakertakun haistanlampdisen kein kumipallo4joka sai torven
kuparintuoksunjatietynsuklaan soimaan.
Autoon liitt)? muistosyksylt?i
ihananaromin,muistanvi€l:ikin
kauhunleikrhdyksenalle neli1929.Taasoli ilrnassaj:irkytuiva
vuotiaan mielessa. Puuhailin asia,joka minulta ,ritettiin sajotakin Linkreeninkamarinpuo- lata.Muistankun ise tuli ajosta
kotiin markaneja kaatoi vetta
Iella ja huomasinsedankirjoitusp6yd:illapyijreanrasian,joka
saappaistaan.Kuru-laiva oli
ja
oli taynnaviid€n kymmenen uponnutja ise oli ollut kuljettajArkltavia lasteja.
penninkuparikolikoita,
painavia, massa
Samoihinaikoihin lauloi Sokeskell?ikeisarinN. Kun sitten
pihalaulaja,
palasinm€idanpuolelle,nyrkis- kea-Jussi,
kiertelev?i
vakavialauluja:Kun merenaals:inioli neitekolikoita,montaei
lot pauhaaja Aallokko,aallokko
varmastimahtunut.
lsa kai tiukannyrkkinihuoma- kutsuukohtikuohujaan.
Muitakin kiert?ijie poikkeili
si ja vielekinmuistankauhistuja
pihaamme.Oli lumppuria,veitneen helpottuneenkin
itkuni,
kun naltin hikisie kolikoita senteroittajaa,kulkukauppiaita,
kammenellani.Ei meillii pa- joista yksi sanoiolevansakauphemminvitsaaharrastettu,
mutta piasIntiasta.
silloin sitakylla sain.Sitt€npiti
Kaksosten syntymiin jAlkeen
paLindgrenille
tarvittiin
tilaa ja apumenn?i
rahoja
enemm?in
ja
lauttamaan
anteeksi pyytiilaistakinkotona.MiikisenToini
meen.Se oli pahinta.Mutta oi
tuli muistaakseniKiikasta. Me
autuutta,me itkettiinja halattiin rakastimme hiint:i, ja yhteytta
ja naurettiinsedankanssaja teti
pidettiinmontavuotta.
haki minull€ kaapistasuklaaleKun Tiiliruukinkadunkotiamvyn, joka oli kuin siskonpeti. me ilmoitettiin edell€envuokkevi
Siina makasikreppipaperipeiton rattavaksi,siti katsomassa
ja kakkupaperista
tehdynpitsila- myits JAiikiirinmorsiamenkokanan alla nelj?i sorm€ni mitmea Jalmari Rinne vaimonsa
taista nukkea.Vielekin muistan Anni Aiton kanssa.Asunto ei
varsinkinLinkreeninsetealemheille sopinut, mutta eiti oli
pimasti,kun naenhanenpojan- hyyteldna,kun: "Ei se Jalmari
poikansaYrjd LansipuronTV:n
Rinnetataasuntoakatsonut,kun
(uvaruuoussa,
s€ vaanihm€tteliAinoaja Hannuasamassa
kopassa".
Yhdeksaisenlakipisteoli hetki, jona isii ajoi pihaan
ei minulle kerrottu,muttatottakai tiesin, ettii kiva Heikki-setii
oli kuollut. Aallot muuttivat
sitt€n Plynikintori yhteen,kerrostaloonja heillii oli kylpyhuo-
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Kirsti Vimpari

KIHNION LUOMALAHTI

s1aitsee Pohjois-Satakunnassa. Naapwipit.ijA Jalasjcini on jo Pohjanmaata. Kihniijlki on matkaa
Parkanoo 26 kilometrid ja miltei koko mdtka on nybtisinkin melkoisen metstiista eramaatd. Nlc),isessa
KihnidssA on asukkaita 2600. Kaikki tunterat toisensaja mikd miele kiintoisinta, miltei kaikki tiettir,.it, kuka
kuuluu yanhaan Luomalahden sukuun. Sukuun,johon itsekin kuulun.
Luomalahti siaitsee Kihnidn keskus[assd kduniin Sulkuejdryen rannalla. Tilalla on aikaisemmi ollut
kaksi pd.ircken usta ja eldinsuojat, jolka kaitenki on jo pwettu. N))kyinen isaintd on ^,Iatti lilhonpoikd
Luomalahti, yanhaa Luomalahden sukuaja sukulaiseni.

Killni.)

Sulkuejerven
rantaaLuomalahdenkohdalla.

KihniiinLuomalahden
tila
sijaitsee
samannimisen
tien
paassii

MattiVilhonpoika
Luomalahti

Luomalahdenperustajaperheen
lapsista ci yksikiien j:i:inyt jatkarnaan kotitalonsa viljely?i.
Niinp:i vuonna l8l0 I-uomalahli
m)]aiin sotamiesMatti Falckille
ja tArnanvaimolle Liisa Skrifi/arellc. Vanha isant?iparimuutti
ensin Koskelaan, vuoden paAsta
Salomekeen ja siften Tiirman
uudistilalle. jonka he perustivat
yhdessepoikansaLleikin kanssa.
Jo muutaman vuoden kuluttua
vanhemmat siirsiv?it Tdrm?in
isannlAden kokonaan pojanpojalleen ja jtivAl loppuelamaksccn asumaansinne talon vanhana parina.Tuomaskuoli v. 1827
( illa Koskincn
par. Viljely oli nrcncstyksellistii 68-vuotiaanaja
Kaisav. 184079
ja torpalle raivattiin _iatkuvasti vuoden ikliiscnii vanhuuden
LUOMALAH'I'I I79{ - ISIO
heikkouteen.
uulla pcltoa. Niinp:i se ostetliin
jo vuonna l80l ilsen:i;seksi
Tuomasja Kaisa Luomalahdcn
taja
Ikaalistcn seurakunlaarr Parkuudcsta lapsesta nuorin kuoli
loksi.
kaDon kappeliin kuuluneessa
vaihan alle lo-vuotiaana. VanLuomalabdenraivaajiensukuKihni6nkylasse
oli 1700'luvulla tausta johlaa kahtccn KihniijD
hinrman tyftarcD rnydhemmat
Deli:ikanfataloa:1arsia.Korho
eliinlinvaiheelcivet ole selvilla,
scuduDvanhaaDtaloon, Korho
Ilielanen.
r)on.Kovancn.ja
1700
sccn .ia Kui\ascen.Tuomaksen lnUttamuut vantuivataikuisiksi
lur ur j:ilkipuoliskooli lleisesti
liili oli Korhoscnlyt;ir Susanna .ia pcrustivat omat perheet kierpcrustamisen
Suorncssa
torppie|
ensinjonkin aikaa pal
Yr iijnbter. Joka rncni naimisiin r€hy:i?in
rlkualkaa. Kihniitrkin talojen
pikkupoJasta
asli larsiaDtalossa kollisinakoliscutunsa
taloissa.'a
nrrillc perusteltiin !trcsisadan asuncen Tuonrrs l-rkiDpo.jarl lolpissa. He .i:iiviit kaikki asu!rihlccrrtienoillaperiitil8 uuria
kanssa.Nl)6hemnlinhe perusti- Daan KihDiiiiiDuudistilojcniai
(rlpaa. joista Lr\einrnralilsc
rffppien viljelaj(iine.
\i|t Susannanlolilalon maille
Kaikilla oli
niiist)i\':it jo 180(llurLrnalussa .ltlilADtorpan.Kaisa Luomalah- mydskjnsuuri lapsikat.as.
joler)
onriksitaloikseen.
li:is niisteoli
dcn aiti oli Dyiiskin Susanna, L omalahden suku leviftaytyi
Dimcllean
Luomalahli.
laajalle. Ma(tipoiar Coka oli
Kuivasenkeslikicvaritalon
tytar
l)ilAi:iDvanhiInpicn torppier
papin huomaulustcn mukaan
Susanna
Juhanlytiir.
I lan avioitui
j0rkossa olivat v. 1768 pcrus
rruulaman vuodcn Kuivasen huono lukemaan kutcn is:insaja
lellu Hictascotalor I'cllonrAki
kinl) lapsista ainakin kaksi
rcrrkinaolleen, siltemminIkaav. 1774 perustcrlu KorhoscD !islcn OsaraannruuttaneenHeikmuutti Virrojlle,josta osajalkepo;ka
talon Jytil?i.Kun.lltiliin
laisistajatkoi edelleenTampeki Juhanpojan
kanssa.Heikki oli
'Iiromas
(s. 1758)
Tuomaanpoika
syniynyt Hemeenkyrijn Junen
a\,ioilui26.12. I783 Pellomacn lalossa,mutta isin)s:ikuoltuaja
Seuraavassaviel:i Luomalahl)lt:iren Kaisa Hc;kinl)ttaren (s.
perustajapcrhe lapsineen.
den
iiitins:i avioidDllua Heittolan
ja
1760)kanssa lapsiaalkoi vuokylen Nlppelin talon is?innan Nuorimman nimeksi on kastcsien mydta karttua.tiiytyi uudcn
kirjassa merkilty Margarela,
kanssamuuttanuttinr:iD nrukana
pcrheenldyl5:i onra asuinpaikka.
nruttarippikirjoissaAnna Greta.
lkaalisiin. Susannaja Heikki
Hc pcrustivatv. 1794 Korhosen pcrustivat sillen Pcllomaen torHenet ja loiseksi vanhin lapsi
talonmaillcLuonralahden
lor
Matti on kasleltu Virroilla
par.
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Tuod.s TuomaanpoikrLuomshhti, ent.ryril?i 5. 12.10.| 75t Kihniit,k. sielln43.1t2'7
Krira Heikint!.tiir Luom.lehti, o.s.Peltomiiki,s.9.11.1760Kihniit,k. siellS20.3.1840
s.15.10.1787
Kihnio.JuhaTa$ia heuikasroi'Liisan
2l.l0.ja kastevahLapsia: 1. Liisa Tuomaantytiir,
vistettiin8.12.Korhosentalossa.Asui vuoteenl8l0 astiLuomalahd6ssa.
2. Matti Tuomaanpoika
fNiemi),s.13.9.1789
Kihni6,k. siellii2.1,1846.
TorppariKihnittnLinnantalonNiemessd.
P:so16.I 0.I 8l 5 pikkuserkkuns4
torpparint)'tir AnnaMikonDtarNiemi,
s.26.9.1790
Kihni6.
Kihniit,k. siellii30.5.1841.KihniitnlGuppilar
3. R€ginaTuomaantt?ir(Kauppila),s.27.2.1791
torpanemiintit.P:so?.6.1824rnatali,nydh. torppa SamuelJaakorpoika
Pajulahti,s.26.3.|790
Kihniit.
(T6md). s.26.7.1793
4. Eeikki Tuomaanporl€
Kilmiit- Titrmiinuudistilanisefi:i.P:so5.10.l8l7
q/t?ir
torpparin
SaaraJuhantyt?irSaviniemi,s.24.2.1790Kihnid.
(Oianiemi).s. 21.1.1796
5, Juha Tuomaanpoika
Kihni6.Vuosina1831-38torppariKihnittnJokisivussa,
vuodesta1839lehtienOjaniemesst.
P:so12.12.1831
verojdek{rinq iir Liisa Juhontytar Myllymiiki,s. 2.2.1811Kihniii
6. Atrnacretr Tuomarnqftiir,
sj 1.3.1799Kihniai,k. siellii l8 2.1809.
L:ihteet Parkanonja tkaalistenseumkuntienrippi- ja hisroriar*irjat
Pa*anonja Kihnidnkirja

x

KangasalanMlyranpes:insotilas,
Perheen muuttaessaVirroille,
LUOMALAHTI TSTO- 1997
muuttui myiis Heikki Mayreenin
sukunimi Skifoareksi. Liisan
Kun aloitin sukututkimukseni, isii, JosefSkrifoare,muufti Liesainisiinijeemistijstasukupuun, denpohjan Kallialan torppaa
jossaylinndoli nimi Matti Heiviljelemaanlopetettuaan
tydnse
kinpoikr F|lck, Kaksi vuosi- sotilaana,
kymmentieivat ole tuoneettieNaimisiin mentyiien Matti
toa Heikistii. Asiantuntijatkaan Heikinpoika ryhtyi hoitamaan
eivat ole pystyneet ratkaise- Kallialan torppaa appiukkonsa
maan:KukaHeikkioli ?
kanssa.Matti Heikinpojalleja
Mltti Heikirpoike F lclq ylla
Liisa JosefinottiirElle syntyi
kerrottuesi-isani,ilmaantuiVirKallialassa
kolmelasta.
roill€ 1783, jolloin han kavi
Vuonna 1795 Matti, Liisa ja
sielldrippikoulunja kierteli LielapsetmuuttivatKihniddn.Kosdenpohjan
taloissaka paikkakunnalle
oli jo aiemVuonna 1789 h?in avioitui
min muuttanut useita asukkaita
virtolaisen q,tiin Liisa Jos€fioVirroilt& oli heilE ehketuttavia
qaair Skrifvrrer kanssa.Vaimo
joukosKihnidttn muuttaneiden
oli Aitinsa puolelta Si€kkisen sa.
Kihnitiiin muutettuaan Matti
sukua.Liisaniseoli sotilasJosef
E€ikiopoikr Skrifvare.
ryhtyi sotilaaksivaimonsasul'un
Josef Heikinpojan isd oli
€simerkin mukaan. Matti sai
Heikki Johaninpoika Miiyreen,
sotilasnimekseen
Falck (kotka).
Hiin palveli Rasi-Kovasenja
Kirsti Vimpari

Tarsian sotilaana Korhoisen
ntoalussa.
Suomen sota puhkesi 1808
(piiattyi 1809). Malti osallistui
sotilaananumem 42 Porin rykmentin Kyriin komppaniassa
sotaan.Solilas Falck oli joko
sairaana,muutenvahi Kainuun
antautumisentai ehkA palveli
Ruotsin puolell4 koska rauhan
tultua h:in p?fisi palaanaan takaisinkotiinsa.
Vuonna l8l0 Mafii Heikinpoika Falck osti Luomalahden,
joka oli jo silloin tila. Jo M.tin
aikana tilaa laajennettiin raivaamalla lisea peltoa, ehkd myiis
kaskeamalla.
Nykyinen Kihnidn
keskustaon ai€mminollut metsd!.
Liisan sanottiin olle€n pikku
noit . Liisahan oli kokoisin Virroilta, joka oli kuulua noitaseutua. Liisalle annettiin Henan
PyhE ehtoollinenennen hdnen
kuolemaansa.
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Matti HeikinpoikaFalck Luomalahti
* 05.03.1768
+ 27.12.1819
Parkano,
Kihnid
vihittiin 04.10.1789
Vinat
Vaimo:
Liisa JoselintytiirSkrifvare
* 20.03.1766
Virrat, Liedenpohja + 30.04.1834
Parkano,Kihniit
Heillelapset:
L JoonasMatinpoika Luomalahti
* 07.04.1790
Virrat,Liedenpohjatr 12.10.1840
Parkano,
Kihniai
vihittiin 29.09.l8l6 Parkano,
Kihnid,Maria Mikontytiir Vehiiviidatr(sittemmin
lsoviita)kanssa.
2 . Mada Liisa (Elisab€t)
* 22.08.1793
Virrat, Liedenpohja + 19.04.1865
Parkano,
Kihniij
vihittiin 09.10.1813
Parkano,
Kihni6,sotilasJohanMelinpoikr ArgiD, t 08.01.1762,
(siftemminKivistd)kanssa
3 . Heikki Matinpoika Luomalahti,asuiKorkeakoskella
Kankarikylesse
* 22.09.1795
Vinat,Liedenpohja + | 1.04.1848
Parkano,
Kihniit
vihittiin 26.12.1821Parkano,Kihnitt, Loviisa Mikonb'ttiren, * 04.08.1800,
kotoisinJalasj?irvelte,kanssa
4 . JohanMatinpoika Luomalahti
* 17.06.1797
Parkano,
Kihniit
+ 03.02.1799
Parkano,
Kihnid,isorokkoon.
5 . Anna Katariinr Matintytiir Luomalahti
*22.12.1799
Parkano,Kihniri
ii 05.01.1809Parkano,
Kihni6,punatautiin.
(mytthemmin
6 . Ilerman Matinpoika Luomalahti
Koivumiiki,kun hanmuuttiVinoille
Vaskuuseen
vavyksi)
+ 29.04.1802
Parkano,
Kihniit
tr 07.06.1862
Vinat, Vaskuu
vihittiin I1.07.1824Vinat,I]lrikr Aotintytir Koivumien kanssa,* 07.04.1804
Virat Vaskuu
tilaajatkoi viljelijanaja varasotilaana
Luomalahden
Matti HeikinpoikaFalck Luomalahden
vanhinlapsi
JoonasMatinpoikaLuomalahtivaimonsaMariaMikont''tarVahaviidankanssa.
JoonasMatinpoika Luomalahti
* 07.04.1790
Virrat,Liedenpohja* 12.10.1840
Parkano,
Kihnid
vihittiin 29.09.1816
Parkano,
Kihnid
Maria Mikontytiir Viihiiviita (myiihemminIsoviita).
+ 21.03.1794
Parkano,
YliskylA + 14.08.1873
Parkano,
Kihnitt
vaimonvanhemmat:Mikko Mikorpoika Vibiviita, mydhemminIsoviitaja Maria MikoDq.dir Rasi(Kihniiista).
KovanetrParkanosta
Joonas
MatinpoikaLuomalahdenja
Maria MikonqdarVahiiviidanlapsetolivat:
1. Anna JustiinaLuomalahti
* 04.10.1817
Parkano,
Kihniii + 22.04.1909
Parkano,
Parkanonkyla
vihittiin AabrahamiHeikinpoikaRajalahd€n(myiisnimeaHanhilahtika)'tetadn)kanssa
* 02.07.I 8l 8 Parkano,Parkanonkyla
2. IisekkiJoonarnpoikaLuomalahti
* l?.03.1819
Parkano,
Kihniittr 03.06.1666
Parkano,
Kihniii
vihittiin 13.10.1844Parkano,Kihniii, Maria KdstiiDa Isokov€slammeqParkanonSyd?inmaasta.
kanssa.
3. LoviisaJoonsantyterLuomalahti,hanellakerrottiinolleennoitataipumuksia.

I
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+ 23,04.1822
Parkano,
Kihniit t 14.02.1899
Parkano,
Kihnitt,Nerkoo
perartajr EermNnniJooselinpoika
Kihniii, keDsan
vihiftiin I 7.10.I 847Parkano,
Honkalankanssa,* 07.02.1822,
Parkano,Kihni6,Nerkoo.
4. HermanniJoonaanpoikaLuonralahti
* 09.07.1824
Parkano,Kihniit + 26.1|.1865Parkano,Kihnid, Kankari,jossahiin vil.jeliPiikkilnn
tilaa.
vihittiin 26.12.1848
Parkano,
Kihnitt,Anda Maria Johatrnin9tar Piikkiliin kanssa,
* 13.10.1832
Parkano,
Kihniit,Kankan.
erotettuaKasevaa.
5. JoonasJoona|npoik&Luomalahti,viljeli sittemminLuomalahdesta
+ 22.08.1826
Parkano,
Kihniii + 30.09.1E6E
Parkano,
Kihniii
vibittiin 25.03.1850
Parkano,
Kihniii, Stiine(Justiira) JohanrirtFAr Knudttilan
* 19.01.1830
kanssa.
Parkano.
Kihniii.
p€rhe
JoonasJoonaanpoika
Luomalahden
kuoli paaosinvuosina1864-68.Yksi hiinen eloonj?i?ineistii
tltuiqtt?irenkohtaloon epAselvA.
perheeseen,
toiseneloonjeaneen
ristaanp:iasikasvatiksih)ry2ian
6. Maria JootraantyterLuomalahti
* 14.02.1830
Parkano,
Kihnid+ 30.01.1919
Kihnid,Kankari
vihittiin 13.07.1E50
Parkano,
Kihniij, pitajiinsuutariJoonasJoooarnpoika
Walle uksenkanssa,* 02.05.1828
Parkano,
Kihnid.
Myds JoonasMatinpojan aikana Luomalahteenraivattiin lis?iemaata.Kantatilastaerotettiin UusiKasevantilat. Parhaimpana
Luomalahdenja
aikanaLuomalahden
tila oli koko nykyisenKihniitn keskustan
laajuinen.
jalke€ntilaajatkoihAn€nvanhinpoikansa,
JoonasMatinpoikaLuomalahden
esi-is?ini:
Iisakki JoonaanpoikaLuomalahti
* l?.03.1819
Parkano,
Kihniit
+ 03.06.1868
Parkano,
Kihniij(vain4g-vuotiaana)
Parkano,
Kihnid
vihittiin 13.10.1844
Meria Kristiina Johanintytiir Isokoveslammi
* 26.07.1821
Parkano,Sydanmaa tr 26.03.1911
Parkano,
Kihnid
vaimonvanhemmat:
JohanJohaninpoikaSuurimaajaAnna KaisaJohanintyterIsokoveslammi.
ja MariaKristiinaJohanint)ttiiren
IisakkiJoonanpoika
Luonalahden
lapsetolivat:
Efrairn
L Johan
IisakinpoikaLuomalahti
* 23.12.1844
Parkano,
Kihnid + 22.05.1924
Parkano,
Alaskyld
avioituineljakertaa,kerrotaan
mydhemmin.
2. AleksatrdrrlisakintyaarLuomalabti
* 03.04.1851
Parkano,
Kihnid+ 20.1l.l9l3Parkano,
Kihnii;
(sittemmin
vihiftiin 09.06.1871
JohanJaakonpoikaKiiskon
Lehtimaki)kanss4
* 14.05.1645,Isokyrd, + 25.12.1912
Parkano,
Kihnitt.
3. MatildalisakintyterLuoFalahti
* 31.12.1853
Parkano,
Kihnid+ 24.03.1857
Parkano,
Kihnid
Luomalahtelaisten mainitaan
olleen noitia ja selvennakijiiita.
He paransivat
sairaitajaennustivat tulevia tapahtumia.Joskus
heiddn luokseen tultiin, kun
Tariesim.eleinoli kadoksissa.
nan mukaanLuomalahlelaisill€
piti vieda pullo kirkastaviinaa.

Pullon pohjastakatsomalla,he
sittennakiva! missakadoksissa
ollut eleinoli.
ToisentarinanmukaanLuomalahtelaiset olivat varoittane€t
muita menemastaraetikkehalmeeseersa,tAsti eiviit jotkut
kyleleisetpiitanneet,
vaanyrifti-

vAt sinne.Halmeeseen
saapuessaan kyldlAistenete€n oli noiduttu korkealankkuaita.
Miehensa kuoleman jalkeen
leski Maria Kristiina m€ni uudelleenavioliittoon,30.10. 1869,
Parkano.
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Aviopuoliso:
Antti EsanpoikaP$su(todellisuudessa
Kuirinlahdenpoikasilloisesta
Kurunseurakunnasta)
* 04.04.1829
Kuru,Aurejervi+ 22.05.1910
Parkano,
Kihniti
Antti Esanpoika
Pusutoi mukanaanKihniainNerkoosta,kun hen€sta
ol; tullut Luomalahden
isanta,edellisenavioliittonsa
lapsia.
ja MariaKristiinanvanhinlapsi.isoisaniisa:
Iisakkiioonaanpojan
JohanEfraim IisakinpoikaLuomalahti
* 23.12.1844
ParkaDo,
Kihni6{f 22.05.1924
Parkano,
Alaskyle
vihiltiin08.04.1844
l- avioliitto:
Parkano,
Kihniit
Serrlia HeikintytiirRislaniemi,koroisinParkanosta
(Kihnid)
TesHavioliilostasyntyilapsi:
l. Elina JohennintytiirLuomalahti
' 26.06.1867ParkanoKihnid
vihittiin 25.03.1887Parkano,Kihniit, Johan N€stori Haapasalonkanssa,* 02.02.1865,
Parkano.Kihniii
2. avioliittor
vihittiin17.02.1870
Parkano.
Kihniit
vaimo:
Marit f, ufrosyncTaavetinryterKuirinlahti
* 24.03.1846
Kuru,Aurejervi+ 02-11.1882
Kuru,Aurejdrvi
Vaimonvanhemmal:
TaavettiEsanpoikaKuirinlahtija Maria JaakonqrterAitioniemi tkaalisista.
Mariaoli aiemminollut aviossaKurussajasynnyttan),t
pojan.Hiin oli jiiiinl teskeksimiehensajapoikansa
juhannuksena
hukutfuaera?ine
Aurej?irveen.
LoputJohanEfraiminlapsetolivattAstebisestaavioliitosta:
l. JohanWilh€lm JohanninpoikaLuomalahti(sittemminWigelius)
* 30.05.1871
Parkano.
Kihniii.Luomalahti + 03.03.1950Nokia
2. Pauli JohanninpoikaLuomalahti(menivAvyksiParkanon
AlaskylanKeskiseenjaotti
sukunimen
Keskinenkayttditnsa)
* l6.l2.l873Kuru,Aurejarvi+ 0l.06.1957
Parkano,
Alaskyla
vihittiin 20.06.1899
ParkanoAleksandreJoosefinrytiirKesktuenkanssa,* 07.08.l8?2,
Parkano
3. Emma f,ufrosyneJohantrintfer Luomalahti(kayftisittemminsukunime?i
Nieminen)
* 01.04.1876
Kuru,Aurejarvitr 3i.03.1959
Helsinki
EmmaEufrosyneei mennytkoskaannaimisiin.Han asui Helsingissa,
misseomisti mvintolan.
Nuorempana
EmmaEufrosyne"seikkaili"-kutenh;in itsek€rtoi- Venajalle,munapadsipakene,
maansieltaennenvallankumousta
4. Viktorina Melinda (nimi matkiftusilloisesta
VenajAnhovista,kiiytti nimealida) Johannintytiir
*
Luomal.hti 3 L 12.1878Kuru,Aurejirvi ll 06.06.1909
Parkano,
Alaskyla.
vihittiin 30.12.1906
Aleksi AataminpoikaKulmalan kanssa,* 08.09.1877,
Parkano.

se,efta isapuolioli h:inentoisen
Viktorja Melindalle ja Aleksi
Aataninpojallesyntyi qtar ja
vaimonsa eno. Johan Efraim
poika. Koko perhekuoli keuh- lisakinpoika Luomalahti asui
kotautiinja suku sammuitasta toisen vaimonsa suvun luona
Kurussa.Myiihemmirperheasui
sukuhaarasta.
Johan Efrain Luonalahti, lyhyita aikoja Luomalahdessa,
minke isent;i Johan Efraimista
vaikka oli vanhinlapsi,ei peripiti tulla. H?inoli lopun ikaansa
nlt kotoaanmiHan. Ilanct hci
tett;inkylmastiuloskotitilaltaan, katkera mies j:ietyaen ilman
ilmci5c5tiisiipuolen-aloime\ra. perinld;.
Ongelmiasaaltoiaibeuttaamyds
vihittiin
3. avioliitto:

29.12.188,1
Parkano

Maria SoliaKulmala
. I9.03.1840

.lohdn Efrain Luanalahti 3. raimonsa
t ratia sofan kahssd n. , t940.

VaimonsakuoltuaJohanEfraimmeniavioliittoon4. kerran:vihittiin 19.09.1919
KaisaLeenantyt:irKersu
* l3.12.l849llmajoki

+ 26.0'/
.1921Perasein:ijoki

NeljannenvaimonsakuoltualapsethakivatJohanEfraiminpois PeraseinAjoelia.
Vanhemmatihrnisetmuislavalhanenollccnoikeatyomlyra,muttalapsilleenh:inoli ankara.
l,uomalahden
JohanElraitnIisakinpoika
vanhinpoika,isois:ini:
JohanWilhelm JohatrinpoikaLuomalahli (sittemminWigelius)
* 30.05.18?1
Parkano.
Kihnid,Luomalahdcntila+ 03.03.1950Nokia
JohanWilhelmjoutui asepalvelukseenLappeenrannan
rakuunarykmenttiin.RakuuDarykmentin
kirjurilh han sai sotilassukunimenWigelius.
Taata,kuten me h:inH nimitimme,joutui suorittamaan
Kri-

lnilla kolmivuotista palvelus- jokaisen arvosteiukohdanmutaan,jonka alku suoriletti;nkuikaanoivallisesti.
tenkin LappeenrannassaJohan
Wilhelmsai sotilaspalveluks€nsa
suoritettua1894. Sota-arkiston
papereiden mukaan rakuuna Vihittiin 05.12.1897Ikaalinen
Wigelius suoritti palveluksensa vaimo:

Alfonsiina(kiiytti nimeii Siina)Taavetinrydr Kujansuu
. 28.l1.1872lkaalinen
(nyk.Nokia)
Kiialankyle,
* 03.05.1935
Pohjois-Pirkkala
Mummoni, Siinan, kerrotaan isiini oli nuorin eloon j?iAnlt
lapsi-Kun itsesynnyin,taataoli
olleen kansanparantaja.Hen
hoiti sairaitakasveistavalmis- jo vanha,muttavielekinahkera.
tamillaanl?iiikkeilla.
Han oli mm. ahkerakalassakrJohanWilhelm ja Siina per- vijii ja kovasti innostunutpuu
tarhanhoidosta. Kuolemaansa
heineenmuuttivatasumaanSiuroon. Vaaristanituli rautatiela! asti, heidanasuessaan
io NokinenSiuronasemalle.
alla, piti hiin puutarhansa
crin
Heille syntyi seitsemanlasta, omaisessa
kunnossa.Vaari kasjoistakolmckuoli nuorina.Onra vatti laajoilla kasvimaillaanto-

maatteja,mansikoita,viinimarjoja, juureksia,omenoitayms.,
erityisestihiin vilj€li joriineita
(nyk.nimi daalia).
Koskataataoli eridainlapsirakas, saivat lapset saivat kiiydii
kantelemassa
oman is?ins?i
komenteluista.
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Vuonna i 891 Vilho Samuelinpoika Luomalahti ja hanen jalkeensa Mafti
Luomalahden
tiian osti sukuun Vilhonpoika Luomalahti. Sama
kuuluva Samuel suku on asunut tilalla vuod€sta
1810,jolloin Matti H€ikinpoika
Johanninpoika
Kivistii,
Falck Luomalahti s€nosti.
i
14.01.1858.
Henen isoAitinsa Lahteet:
oli Luomalahden Parkanonja Kihniijn kirja
Parkanons€urakunnanvaiheita
ftiir.
ja Parkanon
Ikaalisten
mikofi lrnit
SamuelKivisKansanperint€en
laitoksen
tijn jalkeen tilan
(Tampere)aiinitteet
pitoa jatkoi haSuonalaisenkidallisuudenseuran
poikansa Aanitteet
nen

Johan WilhelmWigeliussyliss.ian
KirstiYimpafi(os.Wigeliut 2 v.

Vaarini luona sydtiin kesella
ainaulkona,henenkasvattamassaan syreenimajassa.Vaarini
olikin ainoaelossaollut isovanh€mpani,sille olen taatannuorimmaisenIapsenvanhin lapsi.
Taatan sain tuntea 12 vuotta.
TellahetkellameitAtaatanlasten
lapsiaon elossayhdeksiin,kaksi
onjo kuollut.,

Kirjoittajan sed.in, Erik (Erkk,
Wigeliul6en perhe. Vaimo Saima
os. Hele ius jd lapsel Kerttu
Lindell os. Wigelius ja Jalo.
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SavonSanomista
koonnutIrja Tirkkonen.

d
Savolaisista
hevosista
ja eritotenTirkkosten hevosista

u'r Yrjd Maunu Sprenglporten ensi keiaa Vuonna
1775 tarkasli savolaisia solajoukkojaan
RantasIlnrcD

nummella, kypsyi hanessa
ajatuspannakuntoontamrnala
varustaakseen mKuunansa
kelvollisilla
ratsuilla.
Suomalaista
hevosrotuascllaisenaan
pid€ftiin liian heikkorakenteisena.
Sprengtporten
rakastiravakoitatoimia. Vanhanaratsu-upseerina
kavi han
ensinkAsiksiomaanasclajiinsa,Jo samana
vuonnaoli tammalapaarcfiyasia.
Haapaniemenlammala on
Ylld oleva puriloiden
tayften)'tsuurenkulttuuriteh- Karjalasta, nutta sc
tavAnSavossa.
Seon neuvonut myds Satosld.
joitten
talollisia,
rivcist?iraku nat oteftiin, harjoittanlaan ovat olleet maamme parhaita
jerkiper:iisEhevoshoiloa.Ei
kilpajuoksijoita,
vielep?ileh€ole siis mikaansatunnaisuus,ncllect kaisitcltii "loistohevo
etti SavonjaKarjalanhevosct

Haapani€mensotakoulunperustamislupaannettiin hein?ikuun23
paiveni\1779 Koulun tarinapaatqy sryskuun27 piiiv;ina1818tulipaloon.Hevosetoli mwty huutokaupalla. Kadettikoulu siirrettiin
vuonnaI8l9 Haminaan.
Tiet olivat sellaisessa
kunnossa,
€ttei njita hhtonut kerryilla pAasta.
Mita ovat kD4ikArrF? Topclius
kysyy i 870-luvulla."Kalu, jossa
ja hullun
Huhmaren
tamppumyllyn
hevosen(Velocipedin)avur ovat
yhdisryne€t.Eika talviaikaankie-

vareissaollut muita kuin tavallisia,
niin sanottujakirkkorekiif'.
Kievariksi sopivaisuuden
edellyryksine olivat liihinna kohtalaiset
heinamaat,talon sijainti lahella
madntieta,kaksi asumapirft;e.ja
kolmc hevosta.
Tallaisetkohtalaiset
ehdot taytti Tirkkostenperinutalo
LeppAvirrankirkonkylessavuonna

1'766. Piivektj^ 26.3.1'766
maaherra
Ramsayoli matkalla
Leppavirralta Kuopioon ja
isant?iAntti Tirkkonenkyytimiehena. Harvinaista, €tti
talonpojastaoli matkaseuraa
ja klytiin hanoli qryt,.vainen.
LeppavinanNiinimeess?ioli
Helli vuonna1784Nils Tirkkosentalossa.Kaavinkirkonkylassaoli kestikievarivuonna
1790KlemetTirkkosentalossa. Paavo TirkkoseD,joka
4.12.l,969 taytlt 95 vnotta
SeyneistenAittomaessA,
tuoreessamuistissaon vi€lA hanen isansaiso talo Tirkkol4
missepidettiinkievaria.

Paavojoutui
Kievaritouhuissa
tekemisiin paljon hevosten
kanssa.Hancn isAnsiikasvatti
hevosiaja niiu my)'tiin mm.
Kuopionmarkkinoil'a.
Markkinoilla kaynnit jaivat
Paavonhuoleksi.NAinsentakia,
ett?ipoikasetolivat napAkampiA
kaupanteossa. Markkinoille
mentiir vaikkei kunnonteiukaansiih€naikaanollutja takaisin tultiin rahattaskussa.
Hevosia kiivivat ostamassamyds
ulkolaiset. Heidan kanssaan
kauppa kavi kielivaikeuksista
huolimattah)'vin ja ulkomaan
rahavaihdettiinpankissatutum-

piin rahoihin. Nykyajan markkinoiltapuuttuuh€voset.
Mv. OttoTirkkonent?iytti90 vuotta
ja oli kas17.4.1978
Heinavedella
vattanutkilpahevosia.
Mv. Eemil Tirkkonen tA)4ti
19.10.1972
70 vuottaHeinav€della
ja mainitseetallipolun Ohdakkeiseksi monenvuodenkokernuksestaan.Llevosharjoittelijoita
on Tirkkosentilalla ollut ympiiri SuomeaRatsastuskoulussa
on kolm€ lemja
yksi
minverista
kylmaverinen
"Savossa vaikutiavat hevosperinteet"toteaaisiinta.

Hevosotto. Olaus Magnuksen Pohjoisttltisten hnsojen
historiasts

Paavo Pirisen 1610
Lauri Yrjdndnpoika
Posalta saana todistus *Wtihevosen
ottamis%lo sotavAen
tarpeisiin.
(KA 6746:I28)
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RaineRaitio

MUINAISJAANTEITA JA MODERNIAARKKITEHTUURIA
Sukututkimusseura
retkeiliEurassaja Eurajoella

alla kcllaa suuntasimme
matkanrnc Ala-Satakru
ja Durajoelle.
taanEufaaD
NiiissJkunnissahistorir oD crityiscn rikasm ja vallakunnalli,
sestikin mcrkiftav:iii. Matkammc painoflui csihistofiaan.ia
suurkananoideD
el?iIniiiin.

:ia

,ta

Aluksi joinrnrc kahvit aivan
Llra4 Ptrxt
kDnnankeskustassasijaitsevassa
usejden vuosikymmenten
I.luran Pirtissa. EuralaiseDtaitydhain.
lcilijar. Jalmari Karhulansuunnitlelcmajugend,tyylinenIruran
Pirttion yksi Suomcnvanhimpia
ruorisoscurantaloja.'lAm?i
vu0nna 1908 k:iy$d.jn otetu
suurikokoineDscu.ojenlaloehdittiin luovuttaajo Seurasaaris:ietidlle siirrelt;iviiksi ScurasaaEurassa
esihistoria
rcn ulkoDuseooo. Siin:imiseen
on aivan
kdsinkosketeltavissa ta.viftavaa rahoilusta ei kuiten,
k0an onnistuttu .iiirjestiilniiin ja
AloiliInme rctkemDc lulusluhanke raukesi. falo siirtyi t?imalla l-uraan, Ala SatakunnaD nr;in jiilkcen Kotiseutriyhdisrys
teollisuuden.ja kultluurin kcslruran Pirtti ry:lle, jossa on mukukscen.josla huokuu mcnncikana useila curalaisia yhdistyks)yden eksotiikkaa.
Paikkasie. Vuosina 1983-84rakcnnus
kunta on yksi Suomenrautakaujuhla- ja nalrely.kunDoslelliin
tisista keskusalueista. Eurassa 1iIoiksi
alkuperiiispiirustusten
sijaitsee useitr maaDtmc nlcrnrukaan.
kitte!impia arkeoloBisiarutki
Tem?ir jAlkccn jalkoimmc
muskohteila. Varsinkir raura- Iutustumrstamme paikallisen
Kaivarksissalijydetyn viikinkikaudcn loppupuoli. 900-1000 oppaan. Anui I)irttinAcn johjuhlapuvun
aikaisen
j.Kr. on ollul Eurassaloist(nr dolla
naisen
mumuinaistekstiiliverstaakaan
on
tehty
Euran
muinaispu
aikaa. Tuskin mistii;inmuusra sccn. Saimmctutustuamuinaiku. Esihistoriallisella
ajalta ei
kuDDastaSuomessalunneiaan scen kankaankudontaan.
seke
lunncta
kirjallisia
l5hreita_
palion
m
iDa
u
is.j?ien
te
il
ii
lankojen
kehrtarniseen
lhle
vxnhoilla
Kaikki
kyscista
aikakautra
kuin Eurasta.
kos
nrcnelelmillA. NykyincD tierekeva
treto
perustuu
kaivauksista
nrvsmurnaispuvuista
rakcntuu
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saatuuntietoon. Arkeologien
tyitn hitautta kuvanneehyvin
pukututkimuksiin
kaFettyaika.
K:ivimme katsomassamyds
Luistarinmuinaispuistoa.Luistarin alueon Suomenperusteellisimmin tutkittu rautakautin€n
Alueeltaon tutkittu
hautausmaa.
yli 1300hautaa.Alue muodostaa nykyisin muinaispuiston,
jonka nurmikoidenhoidon suolamrittavat luonnonmukaisesti
paat.

Ryhmamme huomiota kiinniftivat €rityisestimaenrinteesse
olevat kymmenet hautakuopat.
Nama ovat syntyneethaudoissa
olleiden arkkujen mAdiinnyttyii
ja peellaolleidenkivien romahdettuahaudanpohjalle. Toisin
kuin muuallaSuomessa
Eurassa
oli vallalla ruumishautausjo
600luvulla.MuuallaSuom€ssa
tapa on yleistynl vasta t?illa
vuosituhannella.Varhaisimmat
paikalleon tehty600hautaukset

historiaa€tt?inykypaivaa.1600luvulla alkanut raudanjalostus
on vaihtunutpaperiteollisuuteen.
Nykyisin alueellatoimii paperija pakkaustarv
tehdas
iketehdas.
Ruukkimiljijiin Hpi kulkevan
Sepanden varrella neimme
useita punaiseksi maalattuja
entisiavasaraseppien
talojajotka
ovatedelleenkaFdssd.Alueella
on my6s
arkkitehtoonisesti
mielenkiintoinen,Alvar Aallon
terassitalo.
suunnittelema

jostatuli
Unelma,
totta

Retkeldisid Kardjdmdess.i.
Vanhimmat Euran ldyditist{
ajoittuvat kivikauteen,vuoden
jolloin ny5000e.Kr.vaiheille,
kyinenEuraoli viela tiheaasaaristoa. Alue tarjosi ensimmdisille asukkaillerunsaastihyvia
pyyntipaikkoja. YksisuomeD
kaikkein tunnetuimpiamuinaisj?ianndksiaon Euran Kairiijiimaki. Seon toiminutvarhaisempina
ja my6aikoina hautausmaana
hemmin maen keskelle olevat
hautaaympiirdivat12kiveaovat
istuimina
toimineetlautamiesten
muinaisissa
oikeudenistunnoissa. Kivet mainitaanensimmaisen kermn historiallisissalahteissa jo Olaus Magnuksen
vuonna1539.
ChartaMarinassa

I
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Tehty:imme kienoks€n Eurankeskustassa
siirryimmepaikallisen
k€dilijan kotiin. Erkki A. Nurmisen jo
pikkupoikana alkanut
kerailyharrastus on
nykyisin nahtAvissA
hiinen kodissaan,seka
sen pihapiiriin siinetyissa vanhoissa rakennDksissa.
Alueella
nykyisin
kailt*iaan
kahdeksan erilaista
vanhaa rukennusta,
Yksi alueen helmiste on aito
700luvuilla. Viimeisetnoin savusauna.
Lis?lksimuseonpihavuoden1050vaiheilla.
alueellaon rautakautisiahautoja. Valtakunlansakerailija on
Historia ja nykypeivd kohtaanimennltSuontaustan
Museoksi.
vat Kauttuanruukinpuistossa
Nurmisen kodissa kohtaavat
ja nykyisrys. Niinmenneisrys
Satakunnan ruukeista vanhin pe mekin saimme nauttia hysijaitseeEuranKauttuallaEura- vasfii ruuasta uudenaikaisessa
,joen rannalla. Jo 1600-luvulla hirsitalossavanhojenesineiden
penrstetunentisen raularuukin ympAfttimanA.
vanha paArak€nnuspalvelee
Huomiotakiinnitti persoonalnykyisinkartanohot€lli
Kauttuan linen kokoelma,jot ei oltu
klubina. Tehtaanjohtajanentikooftu valtt?imatta suurclla rasessaasuinrakennuksessa,
Villa
halla, vaantt?litajulla ja mieliAhlstrdmissatoimii Pyhejervi- kuvitustaapunakayttAen.
lnstituutti, elintar"r'iketeollinen Ja kuten kaikilla kerailijttille
ja tutkimus- Erkki A. Nurmisellakinonjokin
t?iydennyskoulutusyksikktt.
erityinen kiinnostuksenkohde.
Ruukinalue edustaasamalla Oman mainintansa ansaitsee
sekaEuran seudunteollisuuden hanenhuomattavansuuri lasis-

ten suolakuppicnkokoelmansa, siclla oppaaDkcnomilla kosjoretkillii.
.ioita on kcrlynyt ulkomailla
Rahvaallaci ollut ennenasiaa
kartanon pihapiiriir tai p?iarakennuksccn.Ilenasvacstavain
Suomen sdhkdisinkunta
alaistcnsa
isinte oli lekcnrisissa
kanssa. Vuoiocn is:innetolival
Eurastarnittka jalkuj Eurajoclla
nrlos tunDelrja kovista vaaljSuonen sahkiiisinlmeksikuD
naksi ninritclyll€paikkakunDal- m{rksislaaD. Kun kynt6mies ei
hirkinse kaDssasaanut muutcn
le. SrhkciiscksiEurajocn tekee
leveta heD pysiihtyi keskell?i
siella sijailseva Olkiluodon
pelloaja j:ii huojumaanpaikalydinvoimala. Voinalatuottaa
no;n l7 pfoscnttia Suomessa lccn. Kauenpaa katsoeDniytli
kuin h;iDolisi cdelleenaskcltalan,ittavastrsiihkiicncrgiasta.
.:;
..

mcnn?ikunnalliskotiin. Parvekkeen sijainti talon pohjoispuolella heretti ihmetysH. S€litys
ldytyi
rakennusajankohdan
muotivirtauksista,jonka mukaan
naisv?ikioli kauniimpaa,jos he
eivet olleet p?iivctlyneite.Ulkoiset puittect olival edellecn my
kist:iv:it, multa kartanon €ntrsesti loisteliaasta kalustuksesta
ci ole en:ia nykyisin muuta jaljcllA kuin yksi peili, sekiiuuneja
ja sein:ikoristcita.

Verikaskartanonherra

Vuojoenkartanonhe.roista
kuuluisin on Kustaall:n Aadolfin
sotamarsalkka
Ake Tolt (15891640). Henel lunn€taanmyds
Iisanimella"Lumiaura".
Ake Tott oli verikespersoona,
josta on jaan''t jalkipolville elemAanuseitatarinoita. Hantaon
sanottuomanarvonsatuntevaksi, sairaaksija julkijumalatto
maksi micheksi,jonka Turun
tuomiokirkkoakohtikulkeneessa
hautajaissnatossakin
k€notaan
."....'':_,-.-.pirun
istuneen
hevosenaisallaKar I anan pdd rdkc In us1..t.
Ehke suurtenmaaomaisuuksien
lurajoella nrcita oli vastassa
haltijanaja tunnettunasotapaalreipashuuDoria ja murretta vi1likkdnahAnei katsonuttarpeellijell),1oppaa nr€ Pirjo Jaakkola.
pcllonlainul kaukanaDlikyvAA
seksi ndyristellapaikallisenpaHanenjohdollaansuunnistimme taa kohti.
pisaon edessA, Kertomuksct
ensiksi Vuojocn kartanoon,joka
Nykyisen komean kartanon
pirustahautajaissaatossa
viittaapeerakennukscnor suunnitellut
on n:iltellyt kcskeistaosaa seuja
vat vihattuun kovaotteiseen
dunhistoriassa. Kavellessem- Cad Ludvig l-Dgcl ja sen oD
kartanonherraan
,
me kartanon puistossa srjaitserakcnnuttaDut
vuonna1836Lars
yritli
SotamarsalkkaTott
MagDusBjcjrkcnheim.TAm?il7
vaa kuusikujra, joka ei oikcaslarinoidenmukaann?iyttiiiival
netria korkca _ja3l metria pitka
taan alkanut nista?in,eik:i plac
laansa ajamalla suoraanhevo'
tyn),l mihinkiin, micliimnre karlanon liInamainen paarakensella kirkkoon sisiille kesken
poikkesi valmistuessaan jumalanpalveluksen.
nousimoniakysymyksia. Kuja
nus
Toisinaan
huomattavasti ymperijivan aluolikin istuteltuvain huvinvuoksi
hAn€nkerrotaarrtayftaneenIrherrasviienkiivclyretkiii vartcn.
een muisrataloista. Vielii taniijante€n kirkon heinille, kun
1800 luvuD alussa herrasv?ieD kin p:iivanarakcrrnus
on vaikut
Vuojoen kartanon ladot eivat
elamaan kuuluivatkin yleisesri
riittiineet leh?in tarkoitukseen.
promenaditeli erii:inlaisetkevel1]-hrramlrlejiiscnc( ihastelival
Key@nyzian
kirkkoa heinalatona
pitk:i:inlStii n)kyisin kunnallislyretketpuisloissa.teill?i ja nrct'
henen kerrotaan saaneenniin
sissa. Puukujalla,
suurtenkuuskotina toilni\'aa empirelinnaasuurenverensydksyn,
etta se ei
nrclkeina;stimnrc Totesipa joku paikkaan ihastuten katveessa,
lakannut, erncn kuin verinen
jon keyskentclcvan neena. muulthvansa kiiansa
kartanonhcrro
saavioli victy kirkkoon. llanen
siltcn kun tulee aika
Durajoelle.

kojen kuluessa keskiaikaisen
kuollessaanniinsanotunverikija
Eurajoennykyisessa linnan,aatelisetlaaniryshenat
ydinvoimalal.
viimeksi
keskustassakerrotaantuolloinkin hanestatuleenmontaempana v€rta,
Vanhaaja uutta
Seuraavankohteemme,Irjanteenkirkon,seka kirkon vieressa sijaitsevienkotiseutumuseon
ja maatalousmuseon
kokoelmiin
tutustuminen veisi hyvinkin
kokopaivan,siksi laajatne ovat.
Esineist6aldyDry aina traktoreista aseisiinsaakka.Perinteisentavanmukaankotiseutumuseo toimii vanhassaviljamakasiinissa. Eurajoellaon poikkeuksenamoniin muihin kotiseukerattymy6s isomtumus€oihin
pia esineiteja n5itAhityrykoneita, puimakoneitaja traktoreita
vartenon rakennettuaivan oma
mkennuksensa. Oppainamme
museoissatoimivat paikalliset
kotiseutumieheljotka tunsivat
tarinatkuin
museoiden
esineiden
omat bskunsa. Esitteidenmu'
kaan museoidenvieressasijait
seva lrjanteen viihtyisa pieni
kirkko on koko Satakunnanvanhin puinenkirkkorakennus.
piiaft€eksijoimme
Retkemme
ja
kahvitEurajoenkunnantalolla
tutustuimmesamallatehanArkkitehtuuritoimisto
Erkka Ruususen suunntnelemaanvuonna
1989valmistun€eseen
rakennukseen. H-kirjaimen muotoinen
kunnanvirastotuli maksamaan
kaikkiaan noin 28 miljoonaa
markkaaja se on Eurajoenkunnan historiansuurin rakennushanke. Rakennuksen
erikoisuutenaon aulassakaikkienkolmen F-r4
kerroksenldpi ulottuva suihkulahde.
Eurajokivaikutti vireeltiikunIrjanteeh koIiseut museo.
nalta. Sijaintimerenrannallaon
ollutsillemonellatavallaedullinen. Se on tuoDutkuntaanai-
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