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AN PALSTA

Tutkimusrikasta alkavaa vuot-
tal

yve Tampereen sukutut
kimusseuran jesen, taas
on vuosi kulunut lo-

puiileen ja uusi alkamassa. Kun
katsomme mennlta toimintari-
kasta vuotta, neemme si€lla kau-
den alussa seuramme menestyk-
sekkaan sukututkimuspeivan,
vilkkaan kev?itkauden toiminnan
Savonlinnan suuntaan tehtyine

KesAtauon jAlkeen jatkuneissa
jasenkokouksissa on ollut h)./iA
esitelmia ja runsaasti jes€nia
niitA kuulemassa. SI/sretkellii
Manttaan ja Keuruulle katsoim-
me seudun nahtavwksia ja
teimme tuttavuutta Keurusselan
seudun sukututkijoiden kanss4
joista saimme mainioita lisaop-
paita retkellemme. Seuran j:ir-
jestiiman kirjoituskilpailun voit-
tajat palkittiin sryskauden vii-
meisessA kokouksessa.

Edessemme or seuran kahdes-
kymmenes toimintavuosi, joka
on tietenkin juhlavuosi ja kedes-
sasi on n)'t sen kunniaksi Juhla-
Orpana. Tammikuun sukututki-
muspaivAnkin vietamme 20-
vuotisjuhlan merkeissii. Seu-
ramme perustivat kevaiilla 1979
Tampereen Tydvaenopiston
edellisen talven sukututkimus-
kurssilaiset ohjaajansa Lauri

Orisp*in johdolla. Perustamisa-
siaki4an alla on 19 perustajaja-
senen allekirjoitukset. TAstA
vaatimattomasta alusta j?isen-
maareja toiminta aikoi kasvaaja
kehiftye. Kymmenvuotisjuhlaa
vietettaessA jAsenie oli jo lahes
300 ja toisen kymmenvuotis-
kauden tullessa nyr hlteen ylit-
tynee 400jesenen raja.

Tama asettaa seuran hallituk-
sen ja muut toiminnasta vastaa-
vat henkildt melkoisen haasteen
eteen. Enae ei tulla toimeen silla,
eftA tehdAan vain niii, kuten aina
ennenkin on tehty, vaan on
mentava mukaan kehirykseen,
joka sukututkimuksen alallakin
etenee hurjaa vauhtia- On tullut
tietokoneet sukututkimus- ja
muine ohjelmineen, seke Inter-
net jatkuvasti laajentuvine mah-
dollisuuksineen.

Yhteistoiminta ja verkostoitu-
minen ovat nykyajan muotisa-
noja yhdistystoiminnassakin.
T:im:i ei kuitenkaan ole mikeen
uusi asia seurallemme, silla pe-
rint€isesti meill?i on ollut h)'vat
suhteet naapuriseuroihin. Myiis
lrhiseuduille perustettujen uusi-
en sukututkimusseuroj€n ja
niiden johtohenkiliiiden kanssa
on ollut kontakteja seke keskus-
telua mahdollisesta yhteistoi-
minnasta mm. retkien ja opinto-
matkojen suhteen. Tutustumalla
loisten seurojen toimintaan ja

jeseniin saattaa saada virikkeiH
ja ideoita monipuolistamaan
omankin seuran toimintaa. Tar-
vitaan vain emakkoluulotonta ja
vastaanottavaa mielta, jota toi-
von niin seuran johdolta kuin
j:isenistiiltzikin.

Tulevan kevatkauden ohjel-
massa on esitelmie monilta eri
aloilta.ja jotain aivan enneD ne-
kemat6ntzikin, jonka voimme
oheis€sta jasenkirjeesta lukea.
Kevahe*i tehda?in huhtikuun
lopulla Helsinkiin, siite tarkem-
min kokouksissa.

Vuoden 1999 Valtakunnalliset
sukututkimusp:iivat ovat mMlis
kuun lopulla M:intiissa. Seu-
ramme osallistuu niihin omalla
osastollaan. Toivottavasti saam-
me seurastarnme h),.van edustuk
sen tehan tapahtumaan, nyt kun
se on aivan kohtuullisen matkan
piiassa.

Toivotan jiisenille ja kaikille
sukututkimuksen ystiville Hy-
vaa Uuttavuottal

Pekka Nuottajarvi



Kirjoituskilpailu

Tampereen kaupungin Kulttuu-
ritoimi tiedusteli seumltamme
tammikuussa 1997, miten voi-
simme osallistua Tampereen
kaupunki 220 vuotta juhlavuo-
teen 1999. Koska oma seuramme
tAldaa samana vuonna 20 vuot-
ta, seuran silloinen hallitus teki
paatdksen julkaista juhlajulkai
sun, joka sisuiltiiisi kirj o ituks ia
tamperelaisista suvuista.

Asiasta ilmoiteltiin j:isenistdlle
vuoden 1997 aikana j2isentilai-
suuksissa, mutta kirjoituksia ei
alkanut kereiintya. KevAtkau-
della 98 julistettiin kirjoituskil-
pailu, jossa on rahapalkintoja.
Nain toivottiin kiinnostuksen

lis:iiinb'van. Mutta vasta sitten
kun kilpailu julistettiin avoimek-
si kaikille muillekin kuin seuran
jasenille ja hw:iks)4tiin myds
ke'tomuksenluont€iset kirjoituk-
set, alkoi kirjekuoria tulla sihtee-
rille. Niite keraantyi 11. Ne oli
kilpailun sa:intitjen mukaan kir-
joitettu nimimerkille ja yhteys-
tiedot olivat suljetuissa kirjekuo-
rissa,

Seuran hallitus oli kokoukses
saan valinnut arvosteluraadin,
johon kuuluivat Raimo Heikkih,
Antti Hietala, Olavi Kallioniemi,
Johanna Kurela, Helvi Mufto ja
Rain€ Raitio- Ensimmaisess:i
kokoontumisessa (13.10.98) raa-
tilaiset saivat kilpailukirjoitukset
luettavakseen. Seuraavalla ker-

ralla kokoontu€ssaan (29.10.98)
raadin j?isenet antoivat pistear-
vostelunsa. Pitk?in keskustelun
jelkeen todettiin, ettii kidoitukset
jakautuivat kahteen Byppiin;
tarinoihin ja sukututkimuksi in.
Vefiailu oli vaikeaa, mutta lo-
pulta pziad),ttiin siihen, ettA
voittajaksi valittiin pams suku-
tutkjmustyyppinen kirjoitus.
Toinen sija jaettiin kolmen tari-
naoyppisen kidoituksen kesken.
Kolmatla palkintoa ei jaettu.

Tampereen seudun sukututki
musseum onnitlelee voittaneita
kirj oittaj ia.

Voiftaneet kirjoituksel ovat
t?issejulkaisussa-

a.h.

Voittajaksi selviytyi Arja Sievola, Tampere (Empummeja 300 vuoden ajalta)

Toiselle sijalle sijoittuivat Mariliina Valkama, Tampere (Heikki oli h)'va mies)
Harri Koivisto, Rovaniemi (Punainen ja valkoinen vaari)
Eino Koskinen, Tampere (Enkel - tunnettu kalamies)

Vaittajia pdlkintojenidkotilaisuudessa. Vdselnmaha Eino Koskinen, Mariliina hikama jd Arjd Siet'ola.
KL.vastd puuttuu Harri Kai'risto Rol)aniemeltti



frja $ieve ta

ennen kaupungin perustamista
pidempiaikais€sti asuneina olivat
Erkkilan talon asukkaat monessa
polvessa.

Harvalukuisia ovat ne tampe
relaiset, jotka ovat polveutuneet
tiistii suvusta Enbomeina, EIo-
koskina ym. Paikkakuntaan riin
kiinryneine, efte ovat elaneet ja
asuneet siella yht?ijaksoisesti
polvesta polveen yli 300 vuoden
aJan,

SUVUN JUURET
ERKKILASSA

Keskiajan pii:ittyessii Tammer-
kosken itArannaD tuntumassa oli
kolme taloa Erkkila, Siukolaja
KlatAIa (kaikkia kaksi). K),ttalan
talot vanhan Suomen Pankin
paikkeilla, Siukolan talot Sata-
kunnanlodun alkup:iassa ja Erk-
kil?in talot Satakunnansillan ja
palolaitoksen valisessa maastos-
sa. Erkkile ja Siukola yhten?ii-
sella niitty- ja vainioalueella
ulottuen pohjoisessa Nesjjarven
kallioihin, idAssa Tammelantorin
vaiheille, etehssa RongaDojaan
ja liinnessa Tammerkoskeen seka
koskoen pistavAssii Myllynie-
messe olleeseen mylllyn. Ai-
emmin oli Tammerkoskella ai-
noastaan yksi Erkkile. Seilynei-
den todisteiden valossa se oli
ollut koko Pirkkalan suurimpia
karjatiloja. Koukku veroperus-
yksikkdnii veroluettelossa Erk-
kilS mainitaan puolen koukun
kokoisena. Vuonna 1568 jaettiin
talo kahtia kahden veljeksen
kesken. Jaossa muodostuivat

EAAPUIAAAilA 3OO VUOD(N AJALTA

anrnerkosken rannalla
kaupunkia edelt:ineen
Tammerkosken kylesse jo

Ylinen ja Alanen Erkki lA.
Ylist i i  Erkki laa v.1659 9l

vi l jel i  Sipi Heikinpoika. Henen
jalkeensa poikansa Heikki Si
pinpoika v.1692-97 ja Matt j
Sipinpoika v. 1698-1700. Kum-
matkin edell:imainitut pojat
joutuival sotakentille. Katosivat
sinne tai sodan aiheuttamaan
kurjuuteen. Ainoastaan Tam
merkosken yliiputouksella myl-
lzirinA toiminut Perttu Sipinpoika
selvisi vuosisadan vaihteen yli.
I-Ian ei itse otlanut taloa vilelyk-
seensa, mutta hanellA ja vaimol-
Iaan Kirstill:i oli pojat Juho ja
Yrj6, joista vanhin Juho 25 \'uo,
tiaana otti v.1709 perintdlilan
autiona viljelykseens?i. Kohensi
tilaa, kaskesi ja k5ylti eremaita
elantonsa haDkkimiseen. Han oli
kahdesti naimisissa. Kaarinan
kanssa h?inelle oli Tammerkos-
kella syntyneena kaksi poikaa
Erkki ja Yrjii. Yrjijn tiedetaen
kuoll€en kaatuneen kuorman alle
30 vuotiaana. Kaarinan kuoltua
Juho Pertunpoika Erkkila meni
52- vuotiaana naimisi in 38-
vuotiaan Marketta Eerikinote-
ren kanssa. He saivat yhdess?i
viele kaksi lasta Matin ja Juhon.
Kummankin pojan tiedetAan
toimineen velilla lukkareinakin.
\4afti otti my6hemmin nimen
K)'tenius, ja perheen kuopus
Juho Juhonpoika lAhti iszinnziksi
nykyisen Kurun Ala-Toikon
taloon. lse Juho pysyi Ylisen
Erkkilan isAntana vuoteen 1743,
jolloin talo siiftyi hanen van
himmalle pojal l€en Erki l le.

Vanhoista tuomio- ja keraje-
pdyt?ikirjoista key selville, ettii
Juho Pertunpoika Erkkila mui
den talonpoikieD tavoin sopi

ainakin kahdesti sillan rakenta-
misesta ja niiden kunnossani
dosta. Sillan, joka johti kosken
yli Dykyisen Hameensillan paik
keil la.

Juho Pertunpoika kuoli  v.1770
ja senaikaisen tavan mukaan
mitii ilmeisemmin haudattiin
Messukyl:in keskiaikaisen har-
rraakivikirkon alle. Hautapaikat
maAraytyivait varallisuuden mu-
kaan. Vuodelta 1748 olevan
penkkijarjestyksen mukaan kir-
kossa kuorista lahtien kahdek
sannessa penkkirivissa istuivat
Erkkilan, Kyftel?in ja Siukolan
miebet. Naisten puoli seurasi
mikali mahdollista samaa j:ir

JestystA.
IsAnta Erkki Juhonpoika Erk-

kilakin oli kahdesti nailnisissa.
Kirsti Juhanotaren kanssa ha-
nella oli nelje lasta Erkki, Mik-
ko, Maria ja Anna. Kirstin

meni naimisi in 30 vuotiaan Ma
ria Heikint).ttiiren kanssa olles-
saan itse jo yl i  60 vuotias. He
saivat kaksi lasta, Leeoan ja
Eliaksen. Erkki jeti talon tavan
nukaan vanhimmalle pojalleen
Erkille Erkinpojalle vuonna
1775. Temii viljel' taloa vuoteen
1783, jol loi i  kuoli  vain ,12 vuo-
tiaana. Isa Erkki Juhonpoika itse
kuoli vuotta mydhemmin 74
vuotiaana. Pojan leski pili lilaa
kunnes vanhin poika Erkki EF
kinpoika - perakkain kolnas
Erkki-niminen isiinta - otti sen
viljelykseens?i ja viljeli sita
1791-97, jol loin pcrint6l i la Yli-
nen Erkki la N:o 2 yhdisteft i in
llatanpAAn karlaDoon kuten
KyftilaD ja Siukolan molemmat
talot. Alkuiaan nonien itse-



niiisten lalonpoikaislalojen muo-
doslama TammcrkoskeD jako-
kunta kehirtyi l i ihes yksi in ka-
s  n .

ENBOMIN IORPPARIT

V.l7l0 syntynccn Erkki Juhon-
poika Erkki lan nDoriD poika
Llias s)Dtl i  vuonDa 1778 ja ol i
kuusi\.uotias isans:i kuollessa.
Koska vanhin vel i  l l rkki jei Yl i-
secn Erkkilaan isanDaksi, piietyi
Elias ljatanp:iiir torppariksi.
Samalla hiin ofti uuderl sukuDi-
nren l lnbom.

Llias Enbom omisti  ja vi l jel i
vailnor)sa Maria Pictarintyturen
kanssa torppaa I800 - luvun
alku!uosista vuoteen 1845. Tor-
par rakennuksel si jaitsival si l loi-
si l la Tamnelan vainioi l la nykyi-
sen Pirrninkadun ja Veltanonka-
dun lulmassa, Perheesecn syn-
tyi sen ajan nrukaisesti paljon
lapsia. Heil lekin kyrrmenen:
Lcena. Hedvig. HeDrik. Johanna.
Heikki. Maija, Eeva, Kustaa,
Anna ja Karl.  Vai[ Karl in t ie-
deteen kuolleen vuoden ikaisena.
Pellon antimien l isi iksi perhe
ke.esi metsiista tuohta , lehdek
sia. aidaksiaja poll topuita. Met-
sa oli myds kohlalaisen h),vaa
laidunta, joka kuitenkin p€to-
eleiDten vuoksi ol i  epAvarmaa.
Lapset toimivat paimeDina heli
kuin si ihen kykenivi i t .

Nuorin aikuiseksi varttuneista
poj;sta Kustaa Eliaksenpoika
Enbom vi l jel i  isansa . jalkeen
torppaa, jota lnyijs Eliaksen tor-
paksi toiset si l loin kutsuivat.
Liekd nini Enbom ollut vaikea
lausua, kun heita Empummeiksi
myds tiedeteen kutsuttiksi- Puo-
lisoDsa Maria Juhantyttaren
kanssa Kustaalle syntyi myds
kymnlenen lasta: Maria, Juho.
Kalle, Fmns, Kuslaa, Viktor.
Maria, Johanna, l ida ja Emil.
Myijs heille torpan maiden l;sak-
si kyliintakainen metsemaa oli

el inehto. Siel la hc laidunsivat
lehmaii ja kahta hevosta. He
riipivet lehdeksiii, rekivat luu-
daksia, syksyisin marjastivat ja
pojat linnustival. DI?imA torpassa
ei ollut h€lppoa. ruokittavia oli
pal jon.

Torppa si.jaitsi alueella, joka
1876 Iiitettiirr Tampereen kau-
punkiin, kun Tampere osti Ha-
hnpaalte Tammelan alueel-
Kustaa Enbomin vanhin poika
Juho Kustaa Enbom, s.1843
Messukylassa Tampcreen alu-
cella, oli silten viimeinen torpaD
viljelija vaimonsa Johanna Ma-
tinB'ttaren kanssa. lse Kustaa
Enbom kuoli vuosi liitoksen
jelkeen 6l vuotiaana.

TORPASTA
TEHTAISIIN

tletimiten isiin
kuoltua torppari Juho
Knstaa Enbom
muutti Kytl:ilAan
vuonna l8?7. Han
omisti talon nro 369
vieriviereen nume-
roidulla tontt i t i lkul la
Kytt?iI?in kaupungin-
osassa- Talon vieritse
kulkiruohoinen kuja.
Hiukan etelampAnii
kulki maantie eteleen
Hatanpeelle pAin.
Aviol i i tosta syntyi
vi isi  lasta Johan,
Kaarlo, Iida, Kustaa
ja Johanna. Heista
Kustaa kuoli  vi iden
kuukauden ik?iisene.

Juho Enbom ty6s-
kenteii Tampereen
tehlaissa aamuvar-
haisesta kuudesta
i l tamydhaAn puoli
kahdeksaan. V?il isse
puolen tunnin ruo-
katauko. Lauantaisinja luhla-

vi idchi i .
ol i  pala

aatloina yleeDsa paasi
Pii ival l iseksi hanelle

leipa;i, jonka pealla silakkaa.
Juomana piimaii tai jauhokaljaa.
Illalla sitten odotti kotona yleen-
sA keiteq4 perunat tai soppa.
Lihaa oli vain m?iarasekAan ja
harvoin. Kuivaa leipaa l6ytyi
usein pdydastii. Ei ollut Juho
Enbomilla vAra tilata Uutta
Suometarta. Perhe tyytyi raa-
mattuun ja katekismuks€en.

vanhempi tyter l ida s. i874
toimi tydnjohtajana Tampercen
verkatehtaassa tehden kahden-
toista tunnin tydaikaa. vcrka-
lehtaan kirjasto oli avoinna rch-
taalaisill€ lorstaisin ja siellii seka
tehtaan lukusalissa han vieraili
useasti tyydyftAen tiedonhaluan-
sa sanomalehtien avullajo nuo-

Johdtr AIIre.Ll Enbonl
.t.  12.12.1869
k .  9 .1 .1950
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refia bttdn?i. Nuorcnlpi lytiir
Johanna s.l879 kevi kansakou
Iun Tampereellaja vihitt i in 1897
kansakoulunopeftaja Kustaa
Fluhtalan kanssa. Vanhin poika
Johan s.1869 tydskenteli Finlay-
sonilla.

V.lE77 Kltala Tammelan
tavojn s;irtyi kaupuogin omis-
tukseenja Enbomin perheesta ol i
tullut tamper€laisia. Juho Enbo-
mille ei liitokscsla hyviia seu-
rannut, Talo oli oma, mufta maa
sen al la kuului kaupungil le.
Kaupunki taivutti kirjalliseen
sopimukseen. Seurauksena lont-
tivuokrat nousivat ja vuokra-
aikaa jatkettiin vain 15 vuodella,
kunnes sitten kevaaseen 1892
mennessa oli talo pureftava.
Juho Enbom kuoli Tampereella
1927 84'vuotiaana ja vaimo
Johanna jo v.1920 74-vuotiaana.

Juho Enbomin vanhin poika
Johan Alfred Enbom s.1869
vihittiin v.1891 lida Laajalan
kanssa. Avioliitosta ovat synty-
neet Tampereella I I lasta, joista
kolmet kaksoset: Karl, lida,
Frans, Johan, Frans. Edvard,
Anna, Sylvi, Vilho, Lydia ja
Martti. Kaksi Frans-nimista poi-
kaa kuolivat vauvoina, toinen
seitsenkuisena ja toinen vuoden
ja kuukauden ikaisena. Lapsista
useimmat tydskenteliviit Tampe-
reen tehtaissa tydmiehina. Kar-
lista tuli m€rimies ja Johan
kuoli haavoihinsa Viipurissa v.
1919.

ELAIiIM ERI
KAUPUNGINOSISSA

Johan Alfred Enbom tydskenteli
Finlaysonin tehtaan tyiimiehena.
Hiin ei luottanut sukanvart€en
eika pankkeihin. Hanella oli lili
kuolemaansa asti Osuusliike
Voimassa ja Finlayson-Forssan
huoltokonttorissa. Hanella oli
kokovillaista sarssia pyhavaat-
teet. Niihin kuuluivat housut,

takki ja l i ivi .  Asuun kuuluivat
myijs pyh?isaappaat ja paallys-
takki. Naita vaatteita han aluksi
ka)4ti vain pyhSisin. Vaimonsa
Iidan kuoltua v.1930 Johan
muutti tytt:irensa Iidan luokse
asumaan Puuvillatehtaankatu
9:een. TYar Iida oli itsekin
vuotta aiemnrin je,nyl leskeksi
miehensa Vii ind Hannulan
kuoltua KIru-laivan haaksirikos-
sa v-1929. Samassa korttel issa
asui myds Johan Alfredin vanhin
elossa ol lut poikansa Vilho En-
bom,

Johan Enbomin loiseksi vanhin
tJdiir Anna Enbom
s.1902 vihitt i in

linnankatu 4:aiin entiseen Sit-
kaan. Viereisessa korftelissa
asuivat Johan-vaari, Iida-ati ja
Vilho-eno.

Kamarin seinissa ol i  oikein
paperilapetit. Huonekaluina kak-
si puusankye, leposohva, pari
lipastoa, pdyta ja parj tuolla.
Valkoisen kaakeliuunin vieressii
kaksospoikier pinnasanky ja
keskella latliaa pikkutytdn kehro.
Keiftiiissa oli oma puuhella.
Vieresse puuloora, komerokaap-
peja, pdla ja kolme tuolia.
Kylme vesi tuli keittiditn. Huus-
si, pesu- ja leivintupa sijaitsivat

pihanperalla eri rakennuksessa ja
oiivat yhteiskay6ssa-

Toinen kaksosista, Leo, oppi
vel_ieensa huonommin kevele-
maan. FIADellii sanottiin olevan
heikot jalat. Annaa neuvottiin
pitameiin jalkoja lAmpimasse
v€dessii. Niin siften uunin eteen
tuoti in vesit i inu, jossa ol i  lam-
minte veflaja useasti Leo istu-
tettiin metallivanleiseen puutii
nuun istumaan. Pellavap?iinen
poika istui ja pulikoi paljussa
peivifiein. Liekit lernrninvesi-
hoidon ansiota vai mit?i, mutta
Leo oppi kavelemaan eika ja-
loissa ole todettu sen jelkeen
mitaiin erityistii.

Anna hoiti lapsia kotona. Vil-
ho Makinen toimi tydnjohtajana
Finlaysonin tehtaalla. H:in oli
myiis loistava laulaja ja kuului
Tyitvaen laulu- ja soittoseuraan.
kiiyden ainakin kerran csiinty-

v.1925 Vilho Jalmari
Makisen kaDssa.
Nuoripari asettui
asumaan my6s Amu-
ri in Kall iokadulle.
Si€llA asuessaan

Annd Enbomja Vilho Mdkinen
vihkikuvassa I 5. I 1. I 925

Vuotta mytihemmin siita b4ar
Irja. Nuoripari lapsineen muutti
lasten ollessa aivan pieniii huo-
neen ja keittidn asunloon Niisi-

heille syntyivat vuo-
den peestii kaksos-

jat Leoja Erkki.



misnratkal la Virossa ast i .  Per-
hccn cidnA turr lui  lurvatul ta.
nruta sitteD kohlalo seifti kaikki
tois in Kaksospoikacn ol lessa
! i is i -  ja pikkusiskon nel j i ivuol ias
i i r i  Anna sairastui  kurkkuma-
t: i : in.  Lco ei  nruista AidistAzin
nruuta kuin. e1t; i  aDbulanssi tul i

ia vei  eidin sair ialaan. Anna ol i
\  i i l r rc is i l l ,  \o i |ni l laan ol lut  huo-
l issaan. er la nr ihinka hi inen pic-
nct lapseDsa ioutuvat.  AnDa
kuol i  Pyynikin sairaalassa 29-
vuol iaana v. l9i  L Vi lho Meki
nen ei  ene?i avioi tunut.  Lapsel
\ iilll\ i!iii joulunrasta Rauhanic-
nrcn lastenkot i in.  kun l€ski- is l i
sAi houkutel tua siskonsa Katr i
Mi ik isen lastcn- ja taloudenboi-
laiaksi  kot i insa. Katr ia lapset
nimit l iv i t  Kaisa' l : id iksi .

l-apset vietliv:il kcsanse t:itinsa
l ida Hanoulan kesapaikassa
Teiskossa. Jarvcnrantapaikassa,
jota Karppiil:iksi kutsuttiin.
Sicl lA kcsat ol i  nryi is isois?i  Jo-
han Enbom. Vi lho ja Kaisa-tat i
victlirAt kesiinsa yleensa kau-
pungissa osal l istucD omiin r ien-
toihinsa.

Kuolema vierai l i  i i i l leen yh-
deksan vuotta Annan kuolenan
j:ilkeen. Perbeen isa Vilho Mii-
k iocn menehtyi  sydAnhalvauk-

sccn aamulla l i i ihin l : iht iessaiin
kolonaan paiv: ie vai l la l8-
vuotiaana v.19,10. Tampcreen
kaLrpungin Raastuvanoikeus
miieresi Kaisa-tAdin lasten hol-
hooiaksi. Holhoojaominaisuu-
dessaaD hiir sai holhottiensa
puolesta nostaa Vilhon hcnkiva-
kuutukset H€Dkivakuutusyhtid
Suomesta.ja Kansasla. Lapsei ja
Kaisa saival jii?ida asumaan
sil loiseen tehtaan omislamaan
huoncistoon, koska Leo ol i  jo
si l loin 1,1 \uoliaarra isansa ta-
voin Finlaysori l la t i j iss?i. Keyry-
a5n kuusi luokkaa Alcksantcrin,
koulua oli Leo peessyt kehri?i-
nratcin puolien kerrariksi.

Aikanaan sitten toinen kaksos-
pojista Drkki lrihti rnerille. Hiin
Ineni naimisi in l{el levi Karppa-
sen kanssa. llc nruuttivat Ruot-
si ir ja siel la myijhcmmin Es-
panjaan.

Leon lnenncssa naimisi in
v.1949 Heleena l-eppisen karrssa
sisar Ir ja joului muuttamaan
pois. H:in meni naimisi in Onni
Mikkoscn kanssa ja he asuvat
edelleen Tampereella.

Kaisa-tadinkin ol i  muutettava
Duorenparin ticll?i Kaivokadulle.
Han tydskenleli Ellen Lahdcn
kampaamossa kuolemaansa

saakka. LeoD _ja IJeleenan asurk)
o1i vaatimaton ja kylma talvcl la.
I1i peseylynismahdoll isuulla,
mutta ol ihan Vir lasen sauna
Mustanlahdcnkatu 4issa. Siella
Leo jo pienestii pojasta lahtien
oli  kayn}1. l ,auAntai- i l tapaivisin
sinne saippuan.ja vampun kanssa
I?ihtiviit. Vnatteet laitelliiD
naulaan ja miehet seka naiscl
kavivel ybteisccn ldylryn mata-
lal la vel iseini i l lA erotettuun sau-
naan. Kassasta sai lilnsaa, porltc-
r ia tai lakki loopil l isen vaarin-
kaljaa maksua vastaan. Jos oli
hopeinen Iaskukcllo unohtunut
mukaan senkin sai saunonrisen
ajaksi kassaan jafta?i maksua

Johan Alticd Enbom kuoli
Rtarensa I idan luona Puuvil la-
tehtaankatu 9:ssa 8l vuotiaana
vuonna 1950. Johan vaarista Lco
ja Heleena muistavat, kuinka
han vi imeisina vuosinaan heil l i i
kylaillessaiiD istui koko ajan
paelystakkiaan ri isumatta.

Johan ja lida Enbomin sek?i
Vilho ja Anna Miikisen vi imciset
leposijat sijailsevat Kalevankan-
kaan hautausDraalla,

Leo Mrikinen kl,ltlksti lan serk-
*unsd Eero Ilannula ryantutl
Poikien nti Lt.lia EnboDt tdus-

Kuvassu yasemnalta Erkki, Leo

i.! Irla Mdkinen .\ekd edellisten
scrkku Eero Hannuld Teiskon
Ktirypnl.iss.i 1928. * * * *



Eino  Kosk inen

tamen vuosisadan alkuncl ier
nekscl la nics nirnel te: iD Enkel.
Ruorsin kielessa sana er?iel tar
koi t taa yksinketaista. JoskaaD
peppa I-Dkel is lA ci  voida ni i rr
sanoa. HliDen elurirllcaiiin cn
muista, saaftoi olla Y ri. Hiin oli
suurirr iesja ol i  hanel l : i  lnuhkea,
musla parla Kun h; in pulrui .  ol i
a i in i  kuin ukoni l lnrn pauhu.
Varsinkin kesi iaikaan l-rrkcl  ol i

Pappa lnkcl i l l i i  o l i  hyvin van'
ha souiuvene. jota han piri El
jandcrin ranrassa S?irkannie-
mest i  hienan l ; iDleen. Venc ol i
vanlra ja huonossa kunnossa.
Site oli paikaflu lnonesla kohtia
pelt isuikalei l la ja pahimpi in
kohlillr oli laitcttu paksulti pikea.
Taval l isel le miehel le vene ol is i
ollut lijarr raskas k;sitelteveksi,
rnutta ei  suirkaal l  Lnkcl i l lc.
Kerran eres koiranleuka halusi
oslaa ukon vcirecn ja tarjosi siite
100 markkaa senaikaisra rahaa.
Enkcl muliautti miest:i ke|raD.
s1-lk:iisi pitkan Inallisyljcn ja

sanoi:  'Pcrkclc,  s i ina on jo sadan
markan pel l i tk inl  l -n my1."

El janderir  rannassr ol i  Ja on
vielakin komeita. laakci ta kal
l io i ta soutuveneiden leloi l le.
Nykyisin paikka on varattu )k-
sinornaan kaupunki laistcn uina
rannaksi.  s i l l i  kal l io i l la ol l  lnu-
krva loikoi l la. ja ottaa aurinkoa.
Enkel in papan aikoihin " l - l lun-
nnnassa" k:iyliin nyds uillassa.
mutla Amurin akat olival ha-
vl inneer sen oival l iscksi  maton-

Enkel - tunnettu kalamies

ampcrccl la Anrurin kau-
punginosassa vaikul l i
is:ini kerlornan nrukaan

pesupaikaksikin.  Laakei l le kal l i -
oi l lc ol i  hvv: i  lcvi f taa nraht ve-
den ralaan . ta suori t laa tehokas
pcsu. Ylenrpene kal l io l la ol i  taas
puoleslaan er iDoDlainen paikki
kuivatella pestljii maft oJr.

Hy\ is l?i  pesupaikoisla ki i ) t i in
joskus kovaakin ki lpai lur keski-
kcsan kau| i ina pylkkipaivina.
Akkoia h)-at i  kal l io l la kuin nuu
rahaisia ja pul i r . r  ol i  scn mu
k a i s t a . . . , ^ i ' a i .  k u i n k a  H e D r i k s -
son ol i  laar juovusp: i i ten h in
nut nui iansa si  c lnr i l lc tai  kuir
ka se lai 1?iln:i akka oli .i:ittinlt
pyykki tuvan si ivoamatta ja
kLri[ka D portaan nL]orcn riehen
asunnosh ol i  aamuyit l l : i  l l ih lenl t
cpai lyt tavan oakdincrr naikko

Kyllaherr tc ticdiitte.

Sirrat solmussa

Oli  keskikese. Enkelaikoi  laskea
mLrutanlan sata koukkua pitkea-
siimaa Niisi_jiirvcen saadaksccn
ruokaval ioonsa hieman s: iNint l i .
I r i tkasi inra ol i  kui tenkin ersin
slritetiv;i. l iiln:i larkoillia, clti
koukkuihin on pistettevi i  st i t -
teiksi . joko kalanpalasia lai  kasi
aisia tai  ni i r  kuin nykyisin hie-
nosli sanolaan kastcmatoja.

Sldt l i i ln inen tapahtLr i  Lnkel in
portaidcr) cdcsse ulkosal la parin
koivupi j l l in p; ial l : i ,  johon pi |k l i
s i imalaat ikot asetett i in.  Si ine sir ; i
o l ik iD Di]- le lmai j  pihan poi i l lc,
jotka katsel ivat touhua kuDni
oitti\'an nlalkan pdist?i. S) iitlit
mistydsse ol i  usein mukana En-
kel in monivuot incn kalakavcri
LdDn. EDkel iD ukkosmainen : iani

kuului  muulanan kort lel i r  pi : i -
hen. kun han nanai l i .  jos kaslai
nen ei  suoslrnrul  suosiol la ne
nemiien koukkuuD. Si l lo in pi t i
kasna llr5riil ja lilnaiscl sonnel
sanlaan. jotla Inadosta srrtiin
prlij\'a rpr olc.

Pitk insi i lnan selk: is i ima kerat-
i i in noin 60 x 60 scntt isccn
laai ikkoon. Sclknsi inaal l  puo
lcslaan solni l t i in roi l r  pLrolcn
lnetr in pi tLr inen tapsi .  Jonka
pa: issi i  o l i  s i l len i lsc k0ukLu.
Koukunpuolclnerr tapsinosa taas
redelt i iD laal ikoD Iai taaD sahrt
tuun rakoor.  Nain tapsi t .  koukut

la selkasi ima p]s,yiv i t t  l i i r lcst ]  k
sessl i  ja ne ol i  helppo la.kea
yksitel len veteen veneen peristA.
kuD t0inen sout i  Yencl l i i .

Yhdessi i  pi tkesi imalaat ikossa
1ai \ ,c lalootassa. kutc si l lo in
sanotr i iD ol i  ta!al l isesl i  100
tapsia ja koukkua. Selkis i i rnaa
1u1i )hl i i  lart ikkoa koht i  jonkun
verrrn vl i  :100 metr ie.  s i l le tapsi
cn vi i l i  o l i  noin 1.5 rnclr iS ja
nolempi in pi i ih in i : i le l l i in klnr
lnenkunta lnelr i : i  vapaala si imaa.
Kun si inra ol l  s!6tct t) .  sc ! id i i r r

I i lksi  kel lar i i r ,  jossa s)or ir  pr-
s)rval  tuorerna
muun, iol lour l i l rdcl t i i r  hskc
Inaan ply(1\ 'Ksel veteen.

Ni i i I  s i t lcr  lapahl0ikin Kaunis
kes: iramu ol i  parhainmil laar.
Llkko naultl io ctuk:iteen prta
sl  s l?i : i r  1nieluisan har f . rs luksc| ls l
par i in.  Enkel nout i  kel laf ista
k0lmc ui  ncl j i j  vclaloolaa. oslr
ne p: i : insi  pei l le Ja alkoi  al i le l la
Sotkankalua AmLuin reuler icsci
sakctta koht i .  josta pi iesi  helpost i

I
I



l 'or  in radan 1- l i
r rnlaan". iohta\ nl lc

j a  "E l l un -
polr i l lc.

viaan. ja ihmelel lA.mikl ol i  moi-
JAn'eD selal lA

Ra rr lssi  ol i  . io l i i )s i  nlat t0
prvkkiral l i  ncnossa. Akkoia ol i
ralta r:i\nDa iVaftoia siell:i ja

l i i i l la.  Muutanra akka ol i  Enkc
l in \c lcen lrhistdl l : i  ja voi
karhistusl  )ksi  m;int lsuovan
palanc ol i . l5, inj1. jLl l l f  i  sopi!ast i
kal l io l lc Ja l icteDkin Enkcl in
kulkurci l i l le.  kun hi in saapui
kaDlacr pliiinsii piiiill:i vclalaili-
koi ta.  l ietenkin jo arvratte.  ct td
ukko aslui  suovar) p; i i i l lc. ia hup
sista \r in.  DuriD meni mies . la
velalaat ikot scn si lean t ien pi ik in
l- l janderin kal l io i ta.

Kau[ is kcsap: i iva n]uoltui  s i ina
samassr hetkessi i  mahdoft  omak-
si  ukoni inraksi .  ni in ainakin si
v l l is isra ja etcrrkin akoista run-
Iui .  Kalanries pauhasi . ja rnanasi
ni in.  c : i  laheisina nt i innl is l : i
t ippuivat kui !crn]nal k; iv l t  lnaa-
han. Si ini i  s iurraarnas\a hctkessa
kaikki akat kcdsiv?il lnatlonsa.
korinsa ja pesLrvi i l ineensa ko-
koon. ki iAnsi!41 helmansa yl i js. ja
ni in ol i  kal l iot  ty, i j? inh pyykkia-
koista. jotka haiaanluivat kuin
lanalauma kuka rninrckin.

Lnkel-raukka hicroi mustair
paftaansa ja nl lvi kLrin sonni

kalsel lessaarr l i i rs in sckaisin
nlcnncit : i  p i tk, is i imojnin. I  ais i
ol la.  er l i i  koko Arnuf i  pidi i l tc l i
hcnke:iiir).

I 'ar isen vi ikkoa si in l i  Drcn i .
kun ukko selvi t tel i  s i i rDojaan
taknr pih.ssa. Joskus joku po-

iAnklopcista sai  kunnialcht lv; in
pir i i ; i  k i in i  s i inr i ts la_ kun nlcstar i
i tse kainsi  ja vi i : insi  s i im:ra scl-
vclnmiiksi .  Ja nranaulsia tul i .
Ni i te satcl i  tuhkat iheian Kaikki
pyykkiakat saiv l  kuul la kun-
n iansa jr  nraDl\suopa ," iusiDkin.

l l i  han manauksi l laan mit : i i i r r
pahaa tarklr i t tarrut.  Sc ol i  hAncn
lapaDslt  i lmaisla i tseaaD.

Ndsijarven suuri
meritaistelu

Oli  lo incnkin kaunis kcsaaanu.
Nesrjar\ ' i  o l i  a ivair  pc i l i t )  ]1r i .
l inkcl  ol i  soLrlLrvenecl lar in j i i f -
vel la vel : im: issi i  Lr is l inta.

Yhlzikki i i  a lkoi  kuulLra Reuha-
r insaarel  l icDoi l la hirveet i  mc-
tel i : i .  l )yrr t i i  J i i rvenpinlaa pi tk i
l i i i r r  i  kulkcLrtuu kuuluvana pi tk i i i
nratkoia. Saarcssa ol i j : t l  ja mLrut
uistel i ia l  alkoivat hdr istcl l i  kor-

ol i  yksi  soutuvcn€. jossa mies
vi i l i l l i i  seisoi .  v?i l i l l i i  is lLr i  ja ka-
dcl  hei lui \ ,at  kuin luul i rnyl lyn
\ i i \€1. Ai iDt i i  ja manausta tul i
f t iysi  la idal l ineD. Enkel s ic l la
nckast i .  Kaikki  sen jo t iesiv: i t .
Mutta mike ol i  syy? Se selvis i
vosta El jandcriu rannassa, kun
ukko saapui s irDe uist insi inlal
InOnessa solnrussa. Muutamal
ulcl iaat uskaltautuival  lAhemm?is
klselem?ian Droisen nrctakan
sylte.  Miclel la;1n Eokel asiaa
sclvensikin.

Kun tavanomaiset manauks€t
ol i  suol lc l tu ulos. alkoi  lodenn: i-
kdinen kuva
tapahtunrasta hahmottua kuuli-
jo i l lc.  Ol i  ni ,ni t l : i in pirun suuri
hauki tarnunur ukon uisl i rneeD.
' l rval l isesl i  Fnkcl i l la ol i  n i i t i i
kolnre yhlaikaa j : incssi i :  kaksi
vcneen sivui l la . ia vksi  suoraan
pc|. ; j r r  takrna. Kun hauki mi-
ki i l i  D)1 sir teD ol i  hauki iski
uis l imeeD, alkoi  nrahdolm tem-
nrcl l \ .s. ia taisto. Kala ol i  Dimit
1: i in iskenvt keskimmaiseen t : i -
kyyn ja l i ihterrr l  plr is lc lemaln
cdcstakr is in si \usuuDnrssa jn
\eki lantur l l  kahlccn nruuhun



uistinsiimaan, jolloin ne kiertyi-
vat yhdeksi narukimpuksi.

Kalastaja Enkel yritti parhaan-
sa mukaan vasyttaa haukea.
Kylla si ina aikaa kuluikin toista
tuntiaja koko ajan ukon suu kevi
suoltaeD hirveiiii metelia ympa-
ristddn. Taisi meteli kuulua naa-
puripitajaaD asti. Vihdoin Enkel
sai saaliinsa lahelle veneen laitaa
ja valmistautui ottamaan sen
haltuunsa. Sil loin han huomasi,
ettei hanella ollutkaan
kalannostokoukkua eli ns. apu-
koukkua mukanaan, jolla kala
olisi ollut nostettavissa venee-
seen. "Voi herranen aika, millai-
neo kala se olikin", puhkui ukko.
"Silla oli pituutta yhta paljon
kuin minun peramelallani", to-
distel iEnkel.

Kala paasi karkuun, Diin kuin
isot kalat tekevat. Koska ukolla
ei ollut apukoukkua eika lippoa,
eika hauki ukon sanojen mukaan
olisi lippoon mahtunutkaan,
piintti ukko iskea sitd veneen
pohjalla olevalla peramehlla
paiihiin, jotta se menisi tainnok-
siin. Kala, vaikka olikin jo vzisy-
n]t, pyristeli viela siina vaihees-
sa m€lkoisesti, ja epaonnekseen
ukko iski kalan paasta ohi ja
mela osui uistimen siimaan, joka
napsahti poikki. Hauki kiitti
Enkelie, heilautti isoa pyrstdaen
ja sukelsi Ndsijarven syvyyksiin
vieden papan uistinkuvan muka-
naan. Enkel kiehui kiukusta ja
vuodatti tulta ja tulikivea koko
luomakuntaa kohtaan.

Ei auttanut kun lahtea soute-
lernaan kohden kotirantaa, jossa
sitten asia selvisi muillekin ute-
liaille. Kansan suussa tapausta
pidettiin "Ndsijarven suurena
meritaisteluna".

Ldnnin ja Enkelin lohi

Edella mainittu kalakaveri Lttnn
ja pappa Enkel olivat uistele-
massa Koljonselalla noin 15 km

Tampereelta pohjoiseen, kun
taru kertoo tapahtuneen seuraa-
vaa: Enkel souti ja Liinn istui
peresse hoidellen uistimia. He
olivat ns. Pitkennokan kohdalla,
jossa on kauaksi rannasta mata-
laaja laivareimari newari olevan
kaukana jer"r'en sel?illa. Kalamie-
het olivat juuri kaantymassA
reimarin ymp?iri kohdcn Tampe-
retta. Litnn varoitti: "Ala souda
niin l?ihelt?i tuota kirjavaa sei-
viist?i, etteivat kuvat tartu sii-
hen." "Ole vaiti! Kyll2i mina
tiedan kuinka soudetaan",
mitykkesi Enkel. Samalla het-
kella yksi uistinvapa taipui aivan
Iuokalle ja L6nn kiroamaani
"Enkit minA juuri sanonut, efta
kierrii kauempaa senkin helvetin
aironheiluttaja."

Samassa veneeD takana muu-
taman kymmenet metrit pAassa
iso lohi nousi pintaan pyristele-
ma?in il1i satimestaan. Miehet
katsoivat toisiaan hammastynee-
na ja huudahtivat yhtaikaa -
LOHMari tunlia siina miehet
teutaroivat, mutta saivat kuin
saivatkin kyrnmenkiloisen lohen
pyydystettya. Naamat loistivat
kuin Naantalin aurinko.

Joskus kesalld 1925 riehui et€la-
suom€ssa harvinaisen kova
ukonilma, jonka vaitettiin tulleen
Viron rannikolta t?inne Tampe-
reelle vajaassa kolmessa tunnis-
sa. Salamatja kova myrsky seka
sade tekiv?it pahojaan. Peiva oli
luultavasti sunnuntai, koska
Enkel oli lahditssa mielipuu-
haansa - kalastamaan. Jostain
slystii hAnelle tuli viiv''tystA
eika hiin ehtinyt lahtee kotoaan
€nnen kuin ensimmAiset m€rkit
saapuvasta rajuilmasta olivat
kuultavissa.

Myithemmin rajuilman mentye
ohi Enkel uhosi pihapiirissa:
"Kun katsoin kamarin ikkunasta,

oli etele pimeAnd. Kun menin
keittitin ikkunaan, oli pohjoinen
pimeana ja kun menin porstuan
rappusille, oli koko maailma
pimean?i ja sitten se riijAhti."
Senkertainen kalareissu jai te-
kemafte ja taisi olla Enkelkin
hetken hil.jaa.

Ja sitten siunatuksi lopuksi
senaikainen mainoslause, joka
kuvaa sita, efta elettiin sita en-
nenkin markkinataloudessal

Autoisla liene€ parhain Ford
couPe,

se lottavie onkin upee.
Kelloista taas parhain ompi

Kdnni,
apukoukku Enkelin
ja uist inista Ltinni.

Muutama sananparsi menneilta
ajoilta Sakkola/PyhAjnrvelta
(Kristiina Hopia)

Kaks on kovvaa osapuolta, Jussi
ja Jumala: toinenko ei kylvAnt,
ni toinenkaa ei kasvattant.

Sakkulaine sai janikse pyhejer-
veleise pD.vyksesl.

Mitzi tae poikamies akal tekkyct,
ko ei uo muutakaa p€retta.

A syitpiks minija, vai annetaaks
kissal?

Ko vaimo tuop tull€ssaa vaik
kapa kauroi. ni niita hee ikkese
jauhaa.

Syij lihhaa liuhottele. Alii katso
ka^li peallekkaa, sano rdatal
pojallie.

Eiks Laamasel kaal kelpaa, ko
toista kertaajo Iihhaa leikkaa.

H)wzia tehhes ei pie pelata.
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Tehli oU fr#A a4rz,o

iekka rahisi lastcnrattai-
den pydrissa- Kirpca
syysilma tuoksui kyp-

salta ja makealta. Aurinko ki-
maheli kosteissa lehdissa ja
nurmikolla. Lapsi ol i  taysin hi l-
jaa. Nukkui kai. Varpusten sir-
kutus katajassa toi Annalle mie-
leen soittorasian - pohjoisen
so'var sypresslr.

Anna kavcli hieman kumaras-
sa. Elama ja tyd olivat taivutta-
neet hiinen selkanse- Rattaiden
lydntaminen yliimAessa tunlui
tyiilS:ilta, mutta harvoinpa hAn
sai taman kullanmurun mukaan-
sa, lapsenlapsenlapsen.

Kalajasta pelasq varpusparvi
pyrahti tiilimuurille. Anna kat-
seli niita ja mietti. Mika virka
aidalla oli? Pitikd s€ pahantekijat
ulkopuolella vai vainajat sisa-
puolel la?

Hen tuuppasi rattaat Heikin
haudalle. Katso, t?illaish jelki-
kasvua meilla on. Minulla. Lei-
mukukat kukkivat viele. Han
kasteli ne, nyppi kuihtuneet ku-
kat pois. Se kukkisi kauemmin,
kun ei lekisi siementi.

Heikki ol i  ol lut hyve mies.
Anna katseli hautakiveii. H€
olivat kylla puhuneet polttohau-
tauksesla, nimettdm?ina muisto-
lehtoon, mutta misse hen olisi
kayn)'t Heikkia tervehtimassA
ilman merkittye viimeistzi lepo-
staa. Ja olihan oma arvonsa, kun
piesi ompelukerhossa puhumaan
Heikin haudasta Kalevankan-
kaalla.

Eero oli haudattu sinne, minne
oli kuollutkin, Ouluun. Mufta
leski, Anna muuten hankin, ol i
muuttanut takaisin Tampereelle.
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Kuin piruuttaan. Vaikka kylla-
han he molemmat lahAn kaupun-
kiin mahtuivat. Kunhan Eeron
Ieski vain piti nappinsa irti ha-
nen tltar€stean ja taman per-
heesta. Ei ollut Eeroa isyys kiin-
nostanut nelj?ikymmenta vuotta
sitten. Lapsettoman lesken oli
turha nyt yrifta5 osille p5asta.

Heikki oli ollut hwa mies.
Harva mies viisikymmenluvulla
jakoi kotitydt ja lapsenhoidon
taakkaa, Heikista olisi ollut
suurperheen iseksi. Mutta ei
eliima aina niille lapsia anna,
jotka niitii hoitaa osaisivat.

Anna pyyhki kyyneleet silmr-
kulmastaan. Vilpoinen UimA
srystuuli. Vai kuolleena synty-
neen lapsenko muisto yha kirve-
li. Heikki oli jettiin),t hanelle
velattoman talon, auton ja pank-
kitilin mukavasti plussan puo-
lelle. Lipastossa kuitit santilli-
sesti niputettuina. Hanen pit?iisi
ol la ki i tol l inen.

Ja Maijan, Maijan tuli tuntea
sWaA kiitollisuutta, efta Heikki
oli ottanut omakseen, huolehti-
nut isettdm aksi j eeneesta.

Eron jalkeen Eero oli kerran
keyn),t Maijaa katsomassa. Lapsi
oli itken)t. Anna muisti oman
tuskansa vieliikin, ei ollut sanaa
suustaan saanut ja Annan eiti oli
p}}4en)t Eeroa liihtemiian.

Se kipu ol i  viel i ikin jossain.
Han oli rakastunut vain kerran.
Eero oli ollut komeaja kohtelias,
teynne menestyssuunnitelmia.
jokainen tlttit katsoi Annaa kah-
desti, kun Eero alkoi saatella
hanta tansseista. Eika Eero ivan-
nut heidan kdyhwtteen, vaikka
Anna kavelikin avojaloin tans'

seista kotiin Kaarilaan kenkiii
se?ista?ikseen.

Kotiin asti han vei Eeron vasta,
kun ti€si paesev?ins?i avioon.
Ha?ikellot kumisivat hanen kor-
vissaan toiveiden taltymysta.
Eerolle koko liitto taisi olla vel-
vollisuus. Hiin oli raskaana.

Kuinka vaikeaa olikaan suos-
tua Maijan eidiksi. Anna muisti
kuin eilis€n paiviin kuinka oli
etsinlt huhuj€n ohjaamana Pis-
palasta Marttaa, enk€lintekij?iA,
muttei ollut ldytanyt. Yhe vapi-
sutti. Ja sairaalassa vietetty jou-
Iu, kaikki kipu ja hepee, kun
aviomies meni mieluirnmin Hel-
sinkiin "puoluekokoukseen"
kuin jei henta hoitamaan.

Raskausmasennukseksi taisivat
sita nykyaen kutsua. Ja syrjdhy-
pyiksi. Hiin ei ollut tiennyt
muuta nimee kuin kipu ja hApee.
Oli tuntenut itsens;i arvottomak-
si. Onneksi aiti ja is?i olivar ha-
keneet heidat kotiin. Aiti oli
sanonut uteliaille, etta qlane
vaivasi maitokuume, eika anop-
pilassa hoidettu. Anna paasi
Finlaysonille tatihin, iiiti hoisi
Maijan ja sitten tuli Heikki.

Heikki oli Eeron taysi vasta-
kohta, karu, kdmpeld, romului-
rcn. Mutta Heikille hen kelpasi
eroineenja lapsineen.

Heikki rakasti hante niin pal-
jon. ettci koskaan laskenut mi-
hinkaan yksil1. Ei edcs ka p-
paan. Jajopa kahvitunnil la poik-
kcsi hanta katsolnassa.

Heikki oli kai vahen musta-
sukkainen. Olkoot, oli Anna aina
ajatellut. He olivat muuttane€t
heti, kun Anna oli alkanut ysta-
vystyii jonkun naapurin kanssa-



Ja j 's joku halusi  1a! ' t :1 An-

nao kahdenkeslen. I  terNxr

kiels i  Mul$ ]rksini i inen han er

ol lut  errnen kuin Hcikki  kuolr '

Heikki  kuol i  Jet l r  talon'

auton ja liPaston laatikkooi

kuitit. Anna katsoi hautaKrvea'

Auringonkiila katosi sen Pln_

nasta. Pilvi oli liukunut a rrn-

qon elcen
- Pit i f .d sur l  saUislZr r le kul tr t '

hAn kuiskasr'
Sitten han katsoi rattaita Ne

heilahtivat
- Anna-Mamma?
Anna silitti laPsen Poskea'

Tama oli hanen t)'tt:irent)'na-

r€nsa t-vtiir. Jossakin oli Heikin

tl4ar, ehkii hiinellhkin lapsra Ja

lapsenlaPsia
Heikinkin tltar oli tarvtnnut

ruokaa ja lamPda' mutta €tta

lapscnruokot oli PiUnYt.maK_
saa salaa j f l  josLus m)os hanen

dhsdi in.  Eikd Heikki  ol l t r t

ajatellut, eta h?in saisi joskus

tietaa?
Tuuli tyiinsi Pilven sYYsau-

rineon tielte llma tunlul ratK-

ka;ra hengftaa Kultainen

lehti putosi hiekkatielle
Anna kAainsi ra$aat Pal u-

matkalla he tapasivat Annan

vanhan tydtoverin
- Olefte keyneet Heikin hau-

dalla Pikluneidin kanssa?.
- Srel l i i  HeiLl i  olr h) '"4

mies.
Kioskin kohdalla Anna

mietti millaisia kukkia han

seuraavaksi ostaisi haudalle'
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9larri 1{oivisto

sukLr_jeni suurin nlyl lynkivi ,  joka
on roikkuDUt vaihtelevasl i  mo-
lenlpicn isoisieni  kaulassa. Aidin
is?i oli aikoinaan yhtitin viilarina
l l jaulunut punaisi in ja si ten la
val laan laistcl lut  is i iDi  is?i5 vas-
raan, joka taas lalol l isena kuului
Manncrheimin \ ,alkoisi in.

Valkoisethan ol ivat Doihin
r ikoihin varsin voi t tois ia ja se
tuppasi nAkymiien valkoisen
vaarini  s i l lo is issa asenteissa.
Aina kun vain tul i  sel lainen t i la i-
suus, jossa molcmmat vaarini
ol ivat lasni i .  ni in pi t i  k i i rc inrmi-
tcn piiloltaa kaikki puukot ja
punta. i t .  He aloi t t ivat nimit t5in
v?iliftdmasti kansalaissodaD uu-
del leen ja kirosivat ensin poru
kassa vuoronperaan kaikki pii?il,
l ikdt Mannerh€imista aina Kuu-
siseen ast i .  Si ina vaiheessa kun
roituamista jatkettiin Kekkosesta
koht i  Koivis loa. ol ik in jo korkea
aika menne viiliin, koska saata-
nan Kekkonen arsytli cnsim-
nri i ista sukuani ihan yhta pal ion
kuin perkeleen Koivistokin si ta
toista. Varsinkin kun juur i  s i l
lo in.  noin yleens?i,  alkoivat teko-
hampaat leDncllii ihan pelk:islii
k i ihtymykseste Iat t iat i lo ihin.

Kerran Dc lav:ihtivat sinne
yhlaikaakin ja koska molcmmat
vanhal hcrn! ol ivat krtakuinkin
saDranlaisia suustaan, D i in he

.jouluivat sovillamaan useam-
paankin kenaan, ennen kuin
lctysiviit onral hatnpaansa ja sille
sanral la hetkel l : i  koko sukuni

(.7r 71'-EUWilnEn M Ailfi<Offien Ailyt
U

ina Tampereen val-
tauksen jalkeen ovat
sodal ol leet minun

rynlAili !htaikaa pienccn ves-
saan pahoinvointikohlaukscn
saan€ina. Ainoa naureskeleva
porLrkassa oli vahvavatsaineD
isani, joka hirnui, ette nain haus-
kaa €i ole ollutkaan siften joi-
denkin poikasena vietetlyjcn
koribileitren j:ilkecn.

Artturi-passi ja Santeri-koira

Molemmil la vaarei l lani ol i
erikoiner tapa osoittaa toisi l leen
kaappien paikkoja. Punavaarini
ol i  hommannut vanhan pdssin,
joka oli ristitty Artturi Lahlari
Ku Kluxsiksi ja valkova^fi l la
taas oli Santeri Vainooja Lenin-
ninrin€n ajokoira. Molemmat
miehet k:iyttivAt harskisti hyvak
seen toistensa kaimoiksi r ist imia
clainparkoja ja parjasivat elai-
me kautta toisiaan pitkin rait-
teja saaden kuulijoissaan aikai-
seksi erinaisi i i  nauruhalvauksia.
Punavaari puhui vanhasta,^rtturi
pessistii. joka taas tyhDryyluail
puskee umpiluista kalloaan pe
ta.jiiAn, tarkoittaen tierenkin
clakkeelle olevaa kunnall ispoli i
t ikkoa, joka . io aikoinaan jakoi
valtionavur p:iin nanly:i. Jos' joku 

rohkeni suoraan kysya. ni in
Punavaari vAif i i  t ieteDkin puhu-
vansa omasla tyhrnfistii passis-
t?ian-

Kun valkoincD puoli  puhui
tyhjiipaisest?i varlhoia luita kalu-
avasta Santeri -f:ikyfiajiislii. lar
koi l( i  se t ierenkin punavaariani.
Jos kuitenkin larkemmir ulel i t .
ni in kyse ol i  t ie(cnkin Sanlcri
nerkkisest5 aiokoirasta.

Vaikka molemtnat sukuni
rakastivatkin minun kauttani
toisiaan, si l le ol inhan suurin
piir lein puoleksi Dlolemmilta
puoliha, ni ir vaarit  tekivAt kui-
tenkin kaikkensa saadakseen
tukevan henkisen murskaotteen
toisistaan. Aina t i lanteen ol lcssa
pahimlni l laan uhkasi punavaari
pastaa Arfturi pAssin lihoiksi ja
valkoinen taas valitteli, €fta on
vanha rek)4taj?i jo niin kuuroksi
tullut. etta ampua piteisi koira-
paha.

Aina pitemmen agilaation
lopuksi haukutt i in pihalla via!
tonlana kAyskenteleve Artluri-
passi - kuinka vahvasti se elukka
ajaakaan pelk?isban omaa etuaan
ja miten ajattelematon se on
kalutessaan kaikki laitumet
omali mahansa 6]tteeksi. Mite
siita sitten 'nuille jai, pitikd
muiden istuttaa Artturia varten
Iisaii ruohoa, jotta tama taas
yksir voisi kahmia kaiker i tsel"
leen,

Sotamuistoja

Sil loin kun vaarien muiste|r issa
oli  tehoa enemnreD kuin puoli-
foista promil lea. ni in keskustelu
muuttr i  i lkeaDrnaksi ja mukaan
jultuihin tul i  Tdij l i jnlahden jeal lc
anll)uttu kansancdustaja Anlti
MikkoDcn. Oskari Tokoi scka
Yrj i j  Sirola ol ivat my6s vahvasli
csi l la. Aina si l loiD kun Sifola
i lDcstyi mukaan. raakkui val-
koincn vaarini. .iotta siihe[ ai,
kaan voil i in Venajal lA viele
pyytea perunoiia.
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Yleensri  punaincn vain h1.| ; i l l i i
luulcl la ol lcssirarr  nimit tel i  val-
koista ku klu\  k laani laiseksi  . ia
s: i l ln i  michcn DiskaaD kaikki
100 sodan J:ilkccr) r5ytanldijn
pantua kuolcmanraDgaistusta,
12000 vanki loirc i l l ; i  kuol lut ta
puniisla sielua sekii .jokaiscn
kuritushuonc.angaislukseD saa-
ncen niehen \ iharr.  I lan sanoi
nLrortcn . j iakair iupseerieD ol lecD
ni iD prt lhrt j i i ,  er l i i  o l is ivat v iha
piiissaen tapparrccl heicliit kaikki.
c l lc i  . ioukossa ol is i  ol lut  muuta
nraa hanaa aivol l isra Iksi l t ie.
Nir lne ai \  ol l iser kcksi \at .  hie-
rrran aivosolLr ian vai lat tuaan.
cl l i i  kukas henr ct t i  oc t ]51 le
kee. jos kaikki  ty i j lSisct lapetaan.
Al)kkrydcste kuulema kertoi
cni tcn se etta Vi ipur issakin aDr-
pui\  at  la lkoisia !craleis i t i .  nam:i
suonlalaisel \'alkoisct. L.iv:itka
hc ni ist : i  a joisra ol leel  vaarini
InukaaD muuftunccl .  vaan val '
koi l rer vcnalaincn on ni i l lc var
mran vielekin yhr: i  suuri  ihnre
kuin p)ha p;u - puhunrattakaan
le)sin lar i t t6miste ihmis;sta.
Tampereel lakin pikateloj t t ival
sokeast i  ihDisi ; i .  "oho kun l ip-
sahri" tf/liin.

Pakoon p:iessylti punaista
vaariaoikin valkoiset etsiviit
\ ie la jonkun aikaa sodan j?i lkeen
ja sinoivat ai l iDi  i i id i l le.  ef ta
etsirit, kunncs lijyt:ivat ja kun
lolavi i l  n i in anrpuvat.  Eiv; i t
oman ei t i r i  onncksi l6] tanccl
puravaariani ,  s i l l : i  a i t i  e i  ol lut
si l lo in viel i i  s\1rt \ rytk: ian-,^ ina
pLrnoitukscn ol lessi  lShcs s\ ' \h)n
lLrokkaa la halulcssran ol la to
del la i lkci i  v ihiais i  hbn valkoisen
vaarini  su!un pol i i t l is i iD harras-
tuksi in

Valkoisen r aar ini  nielest i i
punainen raarini  ol i  vain Lcni
nir  kot inlaincn kopio. joka ol is i
pi l int l  mui luf taa Vcnl i i i i l le v i i -
neistaar 30 luvul la.  jot ta ol is i
saanut kokei l la h: incD uudel leen
aDrpumista si l lcr  her i  vuoden -

l9 j : i lkeen. Mite taas tul i  , ralkoi-

sccn tenori in ni in si t i i  c i  valko-
vaarin miclcsl i i  \ 'o inut edes vcr-
rata punaisten harioi l lamaan
tappotojminlaan. PunaiscthaD
kolkkasivat hengi l la ibnisi : i  jo
pelk:ist;i:in arrrrrraliD tai syntypc-
reD perustccl la. ja ni i in ol len val
koiset vain makscl ivat ni i ta pu-
raistcn i lse toirrr i rnal laan hom-
Daamia velkoja.

Epildnharjulta Aleksanterin
kirkolle

Kullcskelin poilascna r uoroin
kummankin !arf in luona kcr lo
nrassa, mil:i plissist?j oli sanottu
ja l l1 i f i  koirasta todet lu.  Kuul in
varlnast i  cncmman pol i i l t is i i r
koira-p?issi  satda kuiD yksikeen
lapsi koko naapal lol la on ik ina
kuul lut ,  jo l le i  n) ' l  o leta huomi'
oon Amerikan . ia ent isen NcLr
vostol i i ton iohtdason pol i i l ik-
koicn lapsia. Amcrikkalaisten
pol i i t ikkojcn sndLrthan- kulen
tunnet lua. alkoivat sanoi l la
"OIipa kerran" ja Neuvostol i i t
tolaistcn taas sanoilla "KerraD

Punavaari kelasi usein Tampe-
reen vefista kiirastorstaita uu-
del lecn ja vi i i t l i .  et tA jol le i  Hugo
Salmela ol is i  kuol l r t  s i in i i  kAsi
kranaattilaalikoD raijAhdyksess:i.
r) i in valkoisiakin -  puhumatta-
Laan ni i t tcn . j l i lkclAisisra ol is i
hiukkasen viihemmaD juuri n)'1.
I-pilanharjulla hcidet viela tor
juf i i in.  I ISn vi isaslcl i .  e ei  Aus-
l i ld in luoksc ol is i  tan innul
neuvoncl i jo i la l ihclr : i : i .  s i l la
anlaululniseenhitn sc joht i :  asccl
vain kasaan Aleksantcr in kirkon
cdustal le.  Han v: i i l t i  valkoistcn
\eteneen P\)r ik in nakdlornin
huipul le r  alkoiscn !aafteen ja
sanoi i tse vihannccrrsa lak roi-
l . rk in ainr s i i t : i  l : iht ieIr .  Valkoiser
lc loi l t ivat alkupahikseen v. i l i l
t i j lnast i  noin 150 purraista ja kun
\ auht i in p; iasi \at .  ni iD kaikkiaan

vamrff t i  y l i  kolnrcs lan. Santaan
aikaan ni iden yl ip l i r i l l ikkd joi
Vehmaistcn
samppanjaa

paamajassaan

Valkoincn \ i lar i r i  lo i  hiel l lan
valaislusta lah; in muslaan aihcc
seeD kertomal la minul lc.  et tei
punaisia ol is i  !armast i  kuol l  t
ni  pal jon. el lc i \ ' : i t  heidan sala
arrrpuiansa ol is i  . iarkrDeel sol i
ln ista. Purais€tharr ol ivar jo an-
tautuneet j t l  kui lcDkin heidi i
piilossa pl_syltclev.it tarkka-
anrpujansa kaak)i!at valkokaar
l i la is ia cih: i rr  scl la ista kukaan
luol lais issa kuuI1leDtuncissa
l i lantcissn siedl i .  l .opuita \  al-
koisleD kor cndrlnt l i  i lmoi l l i
anrpuvansa t(vmrne|en vilnKlil
jokaista valkoista uhria koht i .

Tena taas sai  pLlnavaaf ini
h)ppi lnaen pi lk irr  kananoa pus,
\ihousut lulisl€D ja sanoen. efti
sanranlaista kaikki  valkoislcn
louhu. yksi  nrufhanries vanki€n
joukossa ia. io tarvi ts is ik in kaikki
vangi l  tappaa. Yksi  laras hi i
le isporukassa ja ci  Druuta ku'n
kaikkivanki laar!

Valkovaari iirsltti silteD nau-
ramal la punavaarir i  tLrohtu
Dusta ja varsinkin t icdon!al ;
tysl:i. sanoen sen elii,!5sti muis
tu(avar KansaD lehdcn uuti-
soint ia kansalaissodan aikana.
Lchl i  vei t t i  valkoisten puolel la
olevan pal jonkin ki iDalaisia so'
I i la i la.

Tampereen kunnall iseldmea

Purravaari  ! i i i t l i  k i ivaast i  Tant
pcfeer ol lccn edel leka\ i j : i  io
1800 luvun alkupuolel la.  koska

. io 1827 crotct t i in I  aDlpereen
ersinm:iiDen b\rokraafti. cp:i
kelpo kaupurrgirr johlaja. t i imi i
I  ih lman. Kaikki  Duu onl in
si l ter p\  s ln\ t  l l ihcs ennal laan.
Virathan synlyiv l i l  io I  ih lnraniI
alkaan si ten. e1l i i  ioku joulolnies
ehdotti vir.tn porLrsrclta\aksi iil
tar joutui  s i t len i l \e sira hoi l t l

l l



maaD. Tuolloinhan ei virkatehta-
vien hoidosta makseftu mitaan
palkkaa, joten monet hommat
olivat juoppojen ja keinottelijoi-
den kisissA. Siine nlatemmin oli
henen miel€sta:in muutosta va;n
sen verran, efta nykyisin maksa-
vat niistii hommista palkkaakin.
Ei vain ymmadanlt, miksi val-
koista sukua oli yhe kaupungin
viroissa, vaikka ainut sill€ su-
vulle justiinsa sopiva tytt, tama
kaupungin rumpalin virkakin, oli
lakkautettu jo ajat sitten.
Valkovaari iski myiis julmasti
takaisin kunnallisasioissa pa,
hoitel len aivan aidoin i lmein
sitii, etei aanime?ira eike eanioi-
keus enee nykyisin miiAr:iydy
tulojen mukaan, vaan ihan suo-
raan roskalaatikostakin saa
vAAnteyrya eenest?imaen. Hen sai
sitten punavaarini suorastaan
ripaskaa tanssirnaan veiftemalla
1800-luvun loppupuolen tilan-
teen ol leen ihan oikein. Tuol-
loinhan kaupungin 17000 asuk-
kaasla ldytyi vain 600 :unioi-
keutettua ja juuri silloin valko-
vaarini mielesta oli rupusakki
ollut vahimmill:ian, miti kau-
pungin hall intoon tulee.

Tlohon toinen vaareistani
kiljaisi, ena henesu kansa tuntui
olleen rehellisimmilla?in juuri
si l loin,600 roistoa kun ol i  si i-
lattu erilleen. Johtotehtevissehan
on sita samaa kermaa vielakin,
vaan n)t on jo osa rehellisistakin
saanut huonoja vaikufteita ja
ihan vain siksil etta ovat osan
aikaansa viettiineet neiden kah-
mijdiden seurassa.

Omat vanhempani olival yk-
simiel isie suunnil leen vain si i ta
efta molemmilta vaareiltani olisi
pikimmiten takavarikoitava tuli-
tikut. Kummatkin olivat uhan-
n€et vuosikausia polttaa sen
tanssilavan, jossa vanhempani
kohtasivat.

lvlummo

Punaisella vaari l la ol i  yksi eri t-
tiiin vaikea ristiriita omassa tu-
vassaan, mummoni nimifiein oli
varsin harras uskovainen. Mikii
olikaan sen kauheampi kohtalo
kunnon kommunistille kuin oma
virsien veisaaja kotituvassa.
Vaarin mielestii porvareiden
ovelin petos oli juuri uskonto.
Han vaitti, ettii mikA tahansa
uskonto kelpaisi porvareille,
kunhan se vain lupaisi kityhille
iankaikkisen eliimiin ja autuaalli-
sen olon sitten kuoleman jelkeen
ja mita enemman viela kdyha
kersisi sita suurempi ol isi pal-
kinto taivaassa. T:irkeinta oli
kuitenkin s€, €fla paha sai palk-
kansa vasta kuoleman jAlkeen,
eika pahaa saa vastustaa, vaan
on kaAnneftava toinenkin poski
ja viela rukoiltava riistajien ja
toisen tyiin tulosten varastajien
puolesta. Sehen oli tasmalleen
sama kuin maksaisi velkansa
kuolleelle hanen arkkuunsa.
Uskovainen mummonikin oli
aikoinaan kuulunut punakaartiin
ja ollut kuulema aktiivinenkin
aatteen kannattaja. Valkoiset
olivat kuitenkin ampuneet hanen
kaksi sisartaan. Vanhimman,
tydvii€nlehden toimiftajan olivat
vieneet metsaan jo heti sodan
alussa. Toinen teloitettiin vasta
sodan jAlkeen porvar€iden nay-
tijsoikeudenkaynnin peefytyr,
niin kuin sit?i punaisten puolelta
kutsuttiin. Punaisempi vaarini
vaittikin heidan p?iett?ineen jo
ennen oikeudenkeynti5, ketka
saiistefiaisiin ja ketkA tapettai-
siin. Ne s?iAstettiin, joista oli
porvareille jotakin hydtya, toisin
sanoen, k€nen selkanahasta por-
vari vain kykeni mielestiiAn jota-
kin hydtya saamaan, se pelastui
orJaty6h6n.

Mummo oli heti sisartensa
teloituksista kuultuaan tullut
ensin puolen vuoden ajaksi hul-

luksi ja heti seD jAkeen uskovai-
seksi, mitA vaari kuitenkin pii
ihan samana asiana. Flan€n mie-
lestaAn uskossa nekyi hulluus
jotenkin paremmin kuin siiM
ensimmiiisess?i kohelluksessa. Se
piiattdmyys oD nykyisin jo l?Uk-
keille hallittavissa.

Mummo valisti, ettei vaarin
aate ollut uskontoa kummempi,
vaan kun siihen ei kuulunut Ju-
mala mukaan, oli se sen johdosh
harhaoppi ja varmaankin Saata-
nasta lahti'isin. Sita ei kuilen-
kaan olisi pit:in)'t sanoa, sillii
vaan hyiidynsi tuon uskontoon
vihjauksen myithemmin ja k€-
hifteli omia uskonkappaleita.
Sanoi tekevansii kuin kunnon
lut€rilainen ainakin ja julisti
naulaavansa kaikki pahkeily'rsA
kyliikirkon oveen. Ei kuitenkaan
uskaltanut. Mummo kertoi asi-
asta papille ja t?ima kiivi sa-
nomassa vaarille, etta jos kirkon
oveen ikina vain jotakin poliit-
tista ilmesg}/, oiin han kaivaa
kellarista jalkapuut ja etsii niihin
slyllisen istumaan.

Vaari sai raivokohtauksia
mummon ladellessa ulkoa opit-
tuja raamatunlauseita. Vaan
ryhtyi vastaiskuna kehittele-
mean omaa lausevarastoaan,
josta sitten mummon mielihar-
miksi lohkoi taysin paaftitmiii
tokaisuja veiftAen niite ihan yht:i
h' 'viksi mi€telmiksi kuin muu-
tama fuhat vuotta kuoll€iden
kamelinkasvattajien lausumat-
kin. "Rikkailla on ihan sama laki
kuin kityhillrkin, vair tuomiois-
sa on eroa! Kun raalaja ryttstA?i
dkyrnieheha nakazinsa tavaraa.
saa hAn vankilatuomion, multa
kun atkymies varastaa tydlaisen
palkan yli jeeneen erotuksen
omaan kel,t6dnsa, saa hen ostaa
varastamallaan rahalla melsun,
uima-altaan, omakolitalon ja
vapaan oikeuden tehda lisA?i
rikoksia!" Han iirsyfti usein mi-
nunkin lesnrollessani mummoa

t4



v;iiftamalla Raamattua vain rik-
kaiden laatiDlaksi tyhmien jy-

meyltimiskirjaksi. Mummo ve-
tosi  Raanatussa ol lc is i in jo to-
teutuncisiin ennustuksiin ja sa
noi niiden olevan todistus teok-
scn suuremmasta arvosta, vaari
vaitd itsckin pystlviinse samar-

laisi in ernustuksi in. Jos joku
kirjaisi 'ranen lausumansa paat-
tdm:it tokaisut (ei hen olnasta
mielesffian paljonkaan p:iatdntzi
lausunut) ja sitten seuraisi niita
muulanan luhat vuotta, niin
aivan varmasti voitaisiin huo-
mata joidenkin niista toteutu-

neen. Ne jotka eiv:it olisi toicu
tuneet, voitaisiin siift:ie hamaan
tulevaisuuleen viel:i toteuluviksi
ja vaiftae, elta viel;i tulee ajka.
jol loin Vnari Suuren loputkin
ennustuksettoteutuvat- tr
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Syysretkellii Miintiissd ja Keuruulla

Seuramme syysrelki tchtiin
Pirkkalan entisi l lc cramail le.

Manten Joenniemen kartanon
pehtoorin talossa cli Autereen
luvassa neita odotti runsas
joukko KeuruuI sukututki.joita.
YhteiseD kahvihetk€n nautitlu-
amme takkatulen loisteessa,
suuntasimme kulkumme Gdsta
Sedachiuksen taidcmuseoon.
jossa opas kcrtoi meille apteck-
kari G.A. Serlachiuksen per-
heeste ja eliimanvaiheisla.

-laidesiiatiiin
kokoelmista

saimme aimo annoksen tietoa
asiantuntevan oppaan esitell€sse
niiyttei l la olevia nraalauksia.

Veljenpoikansa Cdsta Serla-
chius arvosti SuoDren kultakau-
den mestarciden trotantoa ja
ni inpa museon kokoclmiin ol ikin
hankittu Ldelfelt in, Gallen-
Kallelan, Enckell in, Simbergin
.ia Schjerbeckin tiiite. Lisaksi
kokoclmissa ol i  varsin monia
curooppalaislen nraalareiden
liiile. Yhta kaunisla kaikki, sillA
Joenniemen kartanon salien ik-
kunoista avautui syysmaisemat
puistoon ja rannoille. Erityisen
kauniit  ol ivat pihlaiat runsainc
marjoineen.

M:inten v. 1928 valmistunees-
sa kirkossa oli esill:i saarij?irve-
laisen kansall isveistaja Hannes
Autereen puuvcistoksia kaikki-
aan 35 kappaletla ja l isaksi 01i
saamastuoli, alltarikaide ja ur-
kuparven kaide myds hanen
tditaen. Joenniemen kartanossa
olimme jo nahtleet hi inen tuo-
lan{oaan, Kirkon on rakennutla-
nulG.A. Serlachius Oy.

Xristiina Hopia

Saimme tutustua ValkoiseeD
taloon eli Serlachiuksen entis€en

Hannes A terc!n pultveistoksia
Manhn kitkas.'a

paakonttoriin. Rakennuksen
sisiiantuloaulassa on Lennarl
Segersffelen maalaamat freskot.
Rakennus on hyvin kaunis. Kau,
punkikierroksella nai|n'ne m .
Serlachiuksen tehlaal, Mendn
kosken, joka on kadonnut teh
taan uumeniin ja ti€tenkin MiiD-
tiin "Eduskuntatalon", jossa pi-
deteen seuraavat valtakunnallisct
sukututkimusp?iivat.

Vi lppula - Kolho

Vilppulaan lahdimme fimaD
jalkeen.ja meil la ol i  Vi lppulassa
opas KeuruuD sukututki.joista.
Han kenoi meille Elamenniemen
parantolasta ja Vilppulan taistc-
lupa;koista kansalaissodan aika-
na seka kaikista muista Vilppu-
lan tiirkeistA paikoista. Kirkossa
emme kayneet. Kolhon kautta
ajoimme KeurLrul le.

Keuruun varuskunnassa Viikin
hovissa srjimme lounaan ja ruo
kailun jalkeen varuskunnan ko-
mentaja Lassc Otmnen kertoi
varuskunnan toiminnasta, mii-
nanraivauska[islosta. pelastus-
kalustosta ja pioneerien koulu-
tuksesta neihin erikoistehtavi in.

Kirkko

Keuruun vanha puukirkko
(rakennetlu vv- 1756- 1759) oo
liettavzisti pitaj:in kolmas t€mp
peli.  Kirkon on suunnitel lul
ha|meleinen itscoppinut kirkon-
rakentaja Antt i  Antinp. I lakola
(l704-1778). Kirkon pihamaala
reunuslavan kiviaidar katkaisc-
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vat pofttihuoneet eli lapikayta-
ve1, jotka aikoinaan toimivat
kulkureitteina kirkkomaalle tul-
taessa. Keuruun viime sotien
sankarivainajat ovat saaneet
leposijan vanhan kirkon viereste.
Uusi kirkko on valmistunut v.
t892.

purettu pohjoisen puolella ja
siita tulivat kirkkoon multialaiset
seke ns. huonomaineiset ja
"punatukkaiset" naisel. Nyt
portin kohdalla on lahes 21-
metrinen kirkkovene Iso Valko-

Kirkon kuorin lattian alle on
haudattu 10 vainajaa. Viisikym-
mentaluvulla hautaholvi aukais-
tiin ja kirkkoherra Abraham
Indrenius vanhempi (1 750-l 770)
perheineen, vaimo ja nelja las-
taan ovat saaneet sielte viimei-
sen Ieposijansa. Sakastissa on
esilla valokuvia vainajista. Vai-
najat ovat muumioituneet ja
kasvot ovat sailyneet hWiD.
Liekii maapcra vai vuodenaika
vaikuttanut t?ihen seikkaan?

Sakastiin on edcllisesft kir-
kosta siiffetty alttarikehikko
sek:i kirkon vanhoja kynttilan
jalkoia yn. Vanhat hepearan-
gaistusvalineet mustapenkki ja
jalkapuu ovat myiis siella. Jal-
kapuu olikin kaltdssa, silla Keu-
ruun oppaaDlme Kosti Olkkola
istui jalkapuussa mall ina. Toi-
nen jnlka oli tukevan hirren ko-
loon teljetlyl1?i. Kirkko on nykyi
sin museona ja kesaisin siel le
vieu?in heite-

Tutustuinme viela Keuruun
kaupunkiin kiertoajelun mer-
keisse. Satamassa n?iimme siipi-
rataslaiva Elias Ldnnrotin ja
kaupungissa todettiin olevan
runsaasii teollisuufta. Uusia
asuinalueita rakennetaan par-
haillaan.

Oppaamme toivottivat meidiit
tervetulleeksi uudernmankin
kerran ja seuramme puheeljoh-
taja Pekka Nuottajarvi toivoi
keuruulaisten trlevan vieraak-
semme, jotla voisimme esitell:i
kaupunkiamme ja sen nehte-
vyyksia vastavuoroisesti.

Ki i tos kaiki l le retkclaisi l le
muKavasta malkasta.

Akeli Gallen-Kallela
T)Jtto Kewuun kikossa

Opas keftoi, efta kirkkoon
tulivat pe?iporttihuoneen kautta
miehei. Naiset saivat tolla si-
vulta eli etelanpuoleisesia porfti
huoneesta. Kolmas portti on

jonka rakennusvuosi on I879.
Kirkon vieressa sijaitsival ennen
mycjs kirkkoaitat, joissa pitem-
miiltii matkalta tulleet seurakun-
talaiset ybpyiv?it.

* t ( * *
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Olavi Kallioniemi

HAUTAJAISET

Kutr teate kuoli
Ennen kuoltiin yleisesti kotona
ja kotivaki hoiti ruumiin ark-
kuun. Siita, millaisia toimenpi-
teita kuolema talossa aiheutti,
kertoo karkkulainen Lauri Vira
kuvatessaan taatansa kuolemaa:
- Taatani kuoli, kun olin pikku-
poikana Viralla, Doin kuusi-,
seits€manvuotias. Se tapahtui
joskus joulun aikoihin. Muistan,
et{a minut kannettiin y6lla pir-
tiste ja sinne j?ii laatan ruumis.
Ov€t ja uuniopellit avattiin, €fte
huone jaehtyisi. Aamulla
mummovainaa vei minut katso-
maan ruumista. Han kohotti
liinaa, joka peitti vainajan kas-
voja. Ruumis oli pantu jo val-
miiksi ruumislaudalle, jota
muulloin seilyteft iin romupuodin
katossa riukujen paall:i. Mummu
ja Teleniuksen Iita olivat pesseet
ja pukeneet ruuniin heti aamul-
la- Pealle oli pantu musta puku
ja jalkaan villasukat. Oman ky-
lan nikkarimestari Mikkelsson
Nohkuasta oli hiljattain kuollut
ja arkku piti sen vuoksi tilata
lampereelta, josta iseni sen toi-
mitti. Se kesti pari p:iivA?ija s€n
ajan ruumis oli pirtissa laudan
paalle. Me asuimme sill2i aikaa
kamarissa ja pakarin puolella.

Kun arkku tuli ja ruumnis
pantiin siihen, oli mukana myds
joitakin naapureita, jotka nain
jattivet hyvastit vainajalle. Aina-
kin Simpalta oli joku ja suutari
Telenius vaimoineen. Veisatt i in
yhteisesti ja joku luki Henan
siunauksen. Ruumis si irrett i in
mustaan arkkuun. Valkoisia
tuskin silloin olikaan. Kun kansi
avattiin, olivat siella valmiina
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valkoinen paita ja sukat. Mum-
mu kaari ne ja pisti nyytin ark-
kuun.

Kun ruumis oli arkussa, se
vi€tiin puotihuoneeseen, jossa
seil),tettiin kaikenlaista laskefta-
vaa. Se pantiin korkeiden pukki-
en piialle, jossa se oli toista viik-
koa, ette ennetettiin tehda hau-
tajaisvalmistelut. Isani laittoi
kuolinilmoituksen Aamulehteen.

Kun arkkua liihdeftiin vie-
mean hautaan, pantiin tydreen
sivuille viisi, kuusi puolen met-
rin korkuista naretta. Hevosen
luokkaan kiinnitettiin valkoinen
vaate. Siita niiki jo kauas, etta
hevonen toi ruumista. Ennen
hhtda arkku vieh hetkeksi avat-
tiin, kun se oli reessa. Saafiova-
kea kuljettamassa oli ainakin
kolmekymmenta hevosta. Minua
ei otettu haudalle mukaan. Kavin
haudalla mydhemmin ja muis-
tan, ette sielh ei ollut yht?ian
kukkasta. Niita ei vie16 silloin
kaleny.

Herrasv?iki alkoi ensin kaytfaa
kukkia noin vuonna 1905 ja
seppeleitii viitisen vuotta myd-
hemmin. Niita toivat vain la-
himmat omaiset. Kansan kes-
kuudessa tapa tuli ka)4tdiin va-
han myijhemmin. Martti Ketola

' Salokunnan puolelta muistelee,
etta vapaussodan aikaan kii)'tet-
tiin kukkia ja 3oluvulla seppe-
leita. vira kertoi, kuinka han
i920-luvulla eraen sukulaisen
kuoltua piiatti €siintya komeasti.
Han tilasi Tampereelta paperi-
kukista tehdyn seppeleen, joka
oli henen mielestaan kauniimpi
kuin luonnonkukkaseppelc. Sen
johdosta hen joutui melkein
naurunalaiseksi.

Jos kuol€mantapaus sattui
kesallii, oli arkku tehtavii pian.
Nikkari hdyuili sitii ybte p?iiv?ia.
Tavallis€stihan arkku t€htiin
vasta sitten, kun oli taNetta.
Niit?i ei ollut varastossa - paitsi
se arkku, joka kenties oli tehfy
itset varten. Ruumis pantiin
kesalla heti hautaan ja multaa
paiille. Sita ei saanut maan p?iallA
sail)4taa.

Noihin aikoihin alkoi tulla
muotiin mustareunainen kutsu-
kirje. SiinA oli rivit kirjoittamista
varten tai se oli painettu val-
miiksi juuri ti€ttye tilaisuutta
varten. Paavo Palosen ise, joka
oli postinhoitaja ja kirjoitustai-
toinen, kirjoitti jo edellisen vuo-
sisadan puolella kuolinilmoituk-
sia Aamulehteen. TyrvA;in Sa-
nomat tuli ke)4tatitn paljon myit-
hemmtn.

Joka kylassd oli ruumiinvei-
saaja. Kun ruumista lehdettiin
viemadn kotoa, oli lahtitvirsi
vAlftemattajm)rys. Oli outoa, jos
ei veisattu. Veisaaja oli aina
mies. Rovasti Rinne muisti vain
yhden tapauksen, jolloi ei ollut
mieslaulajaa. Miehen puuttuessa
laulajana oli kylen naisopetlaja.

Talolle oli suuri kunnia, jos
rovasti tuli surutaloon. se ei
ollut yleista. Kylan opeftaja oli
yleense itseoikeutettu vieras jo
siksi, efta hen saattoi johtaa lau-
lua. Hen oli tavallisesti myds
h).va tuttava ja t€kemisisse pal-
jon kyliilaisten kanssa tydnsa
ulkopuolel la.

Karkussa on ollut aikaisem-
min ruumisvaunut. Krrn Kosken
kartanon omistaja, kapteeni Ek-
holn kuoli ,  ni i ta ei viela ol lut.
Si l loin leski osti  nc. Nii l la vie-
t i in ensin kapteenin ruumnis ja



scn Jelkeen lcski  lahjoi t l i  vxunrl t
scurakuDnal le.  Ialvcl lu n i ih in
saat i in puol ipldr lD nruotoiset
jalaksci . ja kesal l i i  \ann)ihin ak-
scleihin pldr l i l .  Sc ol i  sanranlai-
nen lupsuin ja punoksin kor is
lc l lu kateftu kor lca \aunu kuin
laupungcissa. Kuski istui  korke
al la puki l la edessl i .  Si in: i  ol i
vaikca istua- \ ,ar\ inkin i r l rur i i is
si .  Ni iss; i  ol i  sckl  y lrdcn ette
kahdeD hevoscn val iar l .  Viela
sola-aikana ja v:ih:in scn j;ilkccrr

ni i t : i  on ka)rcf i ) .  Airrnkin Vi l le
S r a h r r  t o i  t u o i l o i n : i i l i n s : i  n  i i l l i l
haulaan. Sir len nc o\at h: i \ in-
ncet.  chki i  \amoihin aikoihin-
kun siunauskappcl i  ntkcnnet l i in
ja vaunujen v.!a puretr i in.

Vuosisadan alussa ei  ruunri in-
siunausta loi Ini le l tu kirkossa.
Pit i  o l la oikeir  huomrl lava hcn-
ki ld,  el ta sc ol is i  ol [ r1 nrahdol-
l ista.  Joskus l0- luvul la ni i i r l
saatctt i in menetel l i i .  s i l lo inkin
hlvin !astenlahloiscst i .  KuD
\anha kirkko ol i  pois k: i t tdsla.
\oi l i in sic l l i i  huonoi l la sai l la
t i la is us jer jestea. Ol i  ainakin
sateen ja tuulen suoja. vaikka se
kl lma ol ik in.  Kirkostr  ruumis
kannett i in hautaan l i inoi l la.

Kukin tul i  haulaj . t is i in omal la
kytdi l laan, taval l isesl i  hcvoscl la.
Kun Kal lc ' luomisto sai  vuonna
1921 luvan l i ikeDnit idi i  l jDia
auloi la Karkusla l 'urkuun. l i lat
t i in henen auloaan nr) i js haula-

laisr ieraidcn kr ' l ic l tamiseen.
mli theI1lmin Laultak\ ' la in Aulon
auroja.

Hautajaiset Salokunnan puo
t e  a

SalokunnaD puolcl la loinrcn-
pi teet erosivat hiukar RlDl kun-
nasta. Siel la ol i  p i lcDpi . ia han
kalampi matka. kLrn. j : i rv i  ol i
vAlisse. Vuoteella ruunl is pintiin
hanialaudoi l lc.  jota Dimea Ke-
tola kal t t i .  Jos ruut l is la. joudul-
l i in ! : ihankin si i i l )uem:i ; i r r  koto-

na. tuot i in ruumiir  ynpAri l lc
ja: ipussej. t . ia si l i i  sa tel l i in si i i -
l ) taa perunakel lar issa.

Arkkujen rcki j i j isr ; i  r  aini taaD
ainakin l lcnlbrs Kulaiasla. joka

\ u o n n a  1 9 1 8  l e l i  c s i n c r k i k s i
Manl i  Kcrolan is; i l lc la |el je l le
arkut.  Ruurrr i i r r  pesi i i iksi  hi in
maiDi lsee ADnu Kuusclan. Tal-
vel la ruurrr is kul jctcl t i in joko
naanl ieu lai  t r lv i ! iet l i  p i tk in
kirkol le, . iossa sc pNnti in ruulnis
huoneeseen lai  suorni ln haulairn.
K e s : i l l a  s c  v i c l i i n , " " l c i s e m m i n
veneel la Taval l isest i  k i i l let l i in
kirkko\enet i i .  l lantuan sc ol i
l ict)s l i  luola\a hc\ oscl la.  Ku-
kaan Salokunnrn p(olcn kcdo
j ista ei  tunre luokki l i inaD ki i ]  t -
1dA. Arkun kanssa sal lassa vc
ncess: i  c i  ol lut  ] lccnse muita
kuin soutajal .  Ondiset tul ival
loisel la venccl l l i  por i iss: i .  i lau
tajaisiin lnenl:icssli viih:iiset ku-
kal la seppclcct.  jo i la si l lo in
saaftoi  ol la.  la i lc l t i in oman ve-
neen keulitan. Kaukaiscl \ icraat
tul i \at  junal la onsin Tlnean
ascmallc ja sic l t : i  hcvosel la su-
rulaloon. Siurol :r isen I  Ic lenius
Tasson Apu-laiv i t  saateui in 1i lala
hautajaisvicrai la kul ict tamaan.
Kun Salokurrntn oma hautaus-
maa vuoina l9l8 synlyi .  . j : i ivAt
hankalat vedenyl i lyksct pois.

Haulajaisissa tar iol t i i r r  aina
ruokaa. Sukulaisol  lu l i \ 'at  joskus
kaukaakin. I le idi i l  o l i  a ioi lc l
tava ja ruoki t ta! i r-  s i l le he saat-
toivat ol la lalossa pari  kolmc
peivee. l -at t ia l le rakenneft i in
yi jksi  s iskonpclci i i .  l lautajajstcn

.iiilkeisenli piiivlinii oli ra:ippiei-
set,  Joihin naapurci lakin kutsut-
t i i n .  S y d n r i D c n . ' a . i u o m i n e n  o l i -
vat Hrkdi r i luaal i .  ' l i la isuus voi
keslee mycjh;i:in yijhih puhei-
necn, virs inccD ja atcr ioincen
I910-luvul la saalet l i in jo joissa-
kin taloissa lar jota \airr  kah! iaja
voi leip?i?i  ja tAnrI  tapa l is i ient l i
mydhemmrn.

Haudankaivaja Lindeman

I Iaudankaivajana cnnen Vapaus
sotaa ol i  ! .urhl  l , indenan. Van-
hetessa alkoi \  r l  \o inraikin \ : i
hete. Pi l i  la i l laa.Ioskus \  i i l i la\  a
kun ei  l rkrrrul  nostaa hiekkaa
hrrudan pi)lrja[a \ l.js saakka.
Joskus h:rr)  ol t i  l0-vuot iaan po-
janpoikansu lvulsi .  Kun rorast i
sen huonr|si .  srnoi h: in:

On vanha huono. la uusi huonLr
' Ialvca 

va cn kaivct l i in pi lk: i
l in jahauu !r lmi iksi .  Se ol i  teh-
t ; i \  i i  sulan rnal0 ai lana. tahel la
se ol is i  ol lLr l  \ i l i Icna. l laudal la
essa parrtr in r fkut f innakkain
toincn loisccnsa ki i  n i-  hci lel
t i in \ : ih ih nrul l ra plal le ja t ; i ) .
tct l i in lopul l isc5t i  kc!aal l i j .
Vaikka et i  vainl j  ien kohdal le
panri inkiD iol in nerkki .  ne
saattorvil lrrLllaa tAvtctucss:i
hiv i t : i  ja \ool l .  Nckin r ist i t ,  jo ira
valnr i in haLrdarr pai j l lc pent i iD.
lahosivat pirrn.  SukuhauroJa ol i
vuosisadan alussa \  ain \ah: iD.
Ne kai\el t i in l r r ! i t taessa tahel,
l a k i n .

I IaudaDka'\ 'a ja l . indcman ol i
tehnvt i tscl lcon ja vaimol leen
arkut valnr i i [s i  c leessi i i in.  HAD
n;ik i  kerrarr,  c l t l i  Juurakon Ala,
scn is iDnl jn kanrar issa paloi  valo
koko I- i jn.  I l : in l iesi  is: innen sai-
rasta!an. ia arvcl i .  cf iA sicha
turdaan pia l l indla. Han meni
scLraavana pi i r \ in i i  kalsontaaD-
et le hautru\r trral la ole\ a \  al-
mi iksi  kai tot lu hauta on kunnos
sa. Klniki I r  ni in.  et la Alanen
parani.  nrLr l ta Lindcnran kuol i
;kkia ja hi i r rct  pei tet l i in hautaan.

JoDka hi iD ol i  i tsc kairanut.

Hautausmaan hoito

Vanhan kirLorr haul i rusmaan ai la
on puu\ la si iDi i  on kuusi hirs i ,
ker laa. ia sc on tuettu poiki l la in
rakenneftu'cn pi i lk icn a!ul la.
KirkoD )mp:ir i l l l i  o l i  he\osten
ki inDityst i i  yn| lcn rcnkaita.  mnl
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kiviaidassa rannan puolel la ol i
loistakyrrmcnte rerrSasta. Kir-
kon luona oli pitajan viljamakas-
si ini.  kunnes se si irrett i in nykyi-
sel le paikal leen. Siirron suorit l i
Vanha Moision Antti kevaaD
viimeisi l la rekikelei l l i i .

Vanha haulausmaa j;ii uuden
kirkon valmistuttua hoidotta ja
metsirlyi. vira kertoo hakan-
neensa valkoisia ruusuja ja kAsi-
varren paksuisia sireen€ja etsies-
saan ja raivatessaan omaa suku-
hautaaDsa. Kun vuosina 1927-28
katettiin kirkko pareilla, huo-
mattiin hautausmaan heikko
kunto ja sielta hakattiin Iiika
pursto.ia aleft i iD hoitaa samalla
tavoin kuin uuttakir.

KAKSI KARKUN
KANTTORIA

Grdnros

Viime vuosisadan lopussa ci
Karkussa ollut koulutettua
kanttoria. Virkaa hoiti Viktor
Ferdinad Grc;nros, joka el i  l83l -
i902. Usein hAnestii ka)'tetaan
Dimilysta esiveisaaja. Kirkko-
Iaulua olikin johdettava laulaen,
koska vanhassa kirkossa ei ol lut
urkuja.

Grdnros oli hyve veisaaja,
ihmister mielest?i paljon parem-
pi kuin seuraajansa kanttori
Bahr. Kun han istui seurakunDaD
yl?ipuolella omassa pulpetissaan
kirkon eteliiseinall?i. hanen aA-
nensa kuului varmasti kirkon
Joka soppeen.

Omapeinen han oli ja hanen
kielenkiiyttitnse oli joskus kar-
keaa, Rovastikaan ei saanut
hanta kuri in. Hanelle ol i  kir-
konmieheksi huonoja tapoja,
silla hanella oli Juurakonkylassii
jalkavaimo, ni iDkuin si l loin sa-
noltiin. HiiD oli tam:in vuoksi
kirkkoraadin edessa nuhdella-
vanakin, mutta se ci auttanut.

Grdnrosi l la ol i  pirf t i  k;kon
vieressa LukkariDkall iol la, josta
seurakunta oli luovuttanut ha-
nelle tontin- Ha|l osti Juurakon
pakarirakcnnuksen ja rakensi
si i tA kal l iol le pirtt insa. Alueelta
niitetyn hcinan lalona oli vaDha
kellolapuli .  HAnen kuohuaan
Kalle-niminen poika myi talon
Venla Rosnell i l le, joka si irsi sen
Aarikan maasta ostetulle tontille.
Rosnellin kuoleman jalkeen
rakennus jai Viral le, jol la ol i
tiissa "Venlan pirtissa" 1970-
luvulla museo. Ilen oli koonnut
siihen suuren joukon vanhoja
karkkulaisia esineite.

K€rran oli rippikirjoitus rTle-
nossa vanhan kirkon sakaristos-
sa. Grdnros oli rovastin kanssa
kirjaamassa ilmoittautumisia.
KutalaD kirkkovene oli juuri
lehddssa, kun erAs Kutalan |nie-
hista muisti, ette Ropon talo jei
ilmoittanratta. Han palasi kir-
kol le ja yri t t i  muiden i lmoittau-
tujicn takaa saada nopeasti pu-
heenvuoroa, kunnes Grdnros l6i
nyrkkinsa pii''taAn ja komensi:
- Haista sina perssse, yks Kutala.
Rovasti oli vieressaja sanoi:
-  O io i ,  o i  o i .

Grdnros oli tuttavallis€mpi
ihmistcn kanssa kuinkirkkoherra
Bergroth. Joutuihan hen heidan
kanssaan jokapAiviiisissii as io issa
enemmen tekemisi inkin kuin
rovasti.

Kaarlo Bdhr

Ensirnmiiinen seurakuntaaD va-
littu koulunkaiynyt kantloriurkuri
on Kaarlo B:ihr, joka oli virassa
1904- 1936. Hanen valintansa
aikaan vanha ruotieije Taavetti
Kall io sanoi:
- Bahrilla on huono lauluaiini ja
han pakettaa alussa. Mutta kylla
naiset hiinta aAnestiivat, kun on
nuori, komea ja Daimaton mies.
Ehka nain kiivikin, koska han
tul i  val i tuksi.

Kun kirkossa ei ol lut urkuja.
osti  hAn omil la rahoil laan urku-
harmoonin, si l la "hen ei vi i tsinyt
enae veisata niin kovalla aenelle
ja olla esiveisaajana, vaan soif
t i".  l larmooni ol i  si joitet lu kir-
kon kuori in.
- Oli kesZi, kun isoiseni vanha
ystava, Nantaj. oli ollut kirkossa
ja niihnyt ensi kerran urkuhar
moo[in, kertoi Kalle Jokinen.
Han poikkesi siite melkein joka
talossa k€rtomassa ja fuli vaari-
ni Iuo. Jo eteisesst han alkoi
huutaa:
- Karkun kirkossakin on sitten
urvut. Si€l la se lukkari soitt i  ja
huusi kuin perkele.

Kaikki eivrt pitaneet hannoo
nisla, koska sen aani suuressa
kirkossa oli heikohko, eik6 kirk-
kovaki tahtonut pysya oikeassa
tahdissa, jos kanttori ei laulanut
mukana.

Syksyll i i  1913, kun jurnalan-
palvelnkset ol ivat si i f tyneet uu-
teen kirkkoon, Biibr osti pianon
ja myi harmooninsa Paavin
rytarelle. Kun hen oli sulhasen-
sa kanssa Viralla ja puhui hais-
taan Jomalan kirkossa ja kertoi
janavensa harmoonin aidilleen
myytaviiksi. Viran emanta tarttui
heti asiaan ja kysyi sen hintaa.
Kauppa soviftiin ja harmooni
siirtyi Viralle. Em?inti soitteli
sille virsia ja pojat tapailivat
r€nkutuksia, mutta heidat hetis-
telt i in aina soitt imen luota pois.
Tanssimusiikki ei sopinut har-
moonil le. Kun Viran tytAr meni
Iaimisiin Putajaan Sahakoskelle,
annettiin harmooni haDellc.

Kun Bahr kerran prysi pal
kankorot sta, se my6nneftiin
hanelle ehdolla, etta han johtaa
kirkkokuoroa. Se alkoikin lu
paavasti nrolemmil la puolin
seurakuntaa, mutta tyrehryi pian,
kun laulajat eiviit tulleet harjoi
tuksi in- Han johti jonkin aikaa
myds Karkun lorvisoittokunlaa.
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Anja Nierninen-Porkka

PIRKANMAAN SUKUTUTKIMUSSEUROJEN JA VIRON
SUKUTUTKIMUSSEURAN YHTEISTYO KAYNNISTYI

Retkel.iiset yhteisktuassa Tdllinhah kdupunqinarktston e.lessd. Etllririssa kakeLld Hofti Talvojd ja vrjo Ildlndrl

Italkeakosken Sukututkiat ry on
p heenjohtajansa Yrjo Hatnarin

Johdolla luonut ),hteistoimintda
p ait s i P ir kanmaan sukutut kinus -

seutaJen myas rircn Subututki-
m ssewan wlilla. Puheenjoh-
tajd Ytjo Halnari jd l/ircn
sukulutkitlluss eur dn pu he e nj o h
tdjan Hdri TalvoJan pain ruo-
den ajan k rmA kirjeenraihto ja

puhelinkeskustelut johti.)at P it-
kanmdun sukututkimusseuroj en
ja I/iron sukututkimusseuran
yhtetstdpaamiseen ntllinnassa
09.-l 0. Lokakuuta. Tapaaninen
ali nerkitt.na, silla se oli en-
simn(ii en Suomen pdikdllisten

sllkututkimusseurojen ja Yiran
sukafikimusseuran r.iliti.
Yierailun huamioi myds Eestin

Loistava a ku yhteistycjlle

Pirkanmaalta matkusti 3l suku'
tutkijaa kahdeksasta eri Pirkan-
maan kunnasta Valkeakoskon
Seudun Sukututki.jat fy:n Y{d
Halmarir johdolla Tall innaan
parin paiviln matkalle Viron
sukututkimusseuran vieraaksi.
Mukala oli virallinen edustus
ncljAsta Pirkanmaan alueella
toilnivasta sukulutkimusseuras-
ta: Akaan, Nokian, Tampereenja
Valkeakosken sukLrtutkinusseu-
foista.
Ensimm:iisena p:iivani oli viral-
linen tapaaminen Viron sukutut-
kimusseuran edustajien kanssa
hotel l i  Van Manassa. Ti laisuu-
dessa Viron sukututkimusseufan
puhcenjohta.ja Hani Talvoja
toivotti suomalaisvieraat terve-

tulleeksi ja kcrtoi Viron sukutut-
kimusseuran (Eesti Genealoogia
Seltsin) toiminDasta seka suku'
tutkimuksesta Virossa. Pirkao
maalaisten puolesta tcrvehdyk
sen csitti Valkcakosken Seudun
Sukututkijoiden puheenjohlaja
Yrl6 Halmari. Hen mycjs kenoi
Valkcakosken Soudun Sukutut
kijat ry:n loimiinasta ja erity;
sesti julki toi tyytyvaisyltens:i
siit?i, ette yhteistyd Viron ja Pir-
kanmaan paikallisseurojen kans
sa oD l:ihtenyt erinonaisesti
l i ikkeelle. Myds kaikki en mui-
dcn mukana olleiden yhdisrysten
edustajal toivat oman yhdisiyk-
sensa tervehd-vksen ja esitteLivAt
lyhyesti oman yhdistyksense
tormlntaa.



Tutustuminen Tallinnan
kaupunginarkistoon

Suomalaisen sukututkijan ka
nalta tarkeimm5l arkistot Viros-
sa ovat Tallinnan kaupunginar-
kisto _ja Tarton historiallinen
arkisto- Koska vierailumme
kohteena oli Tallinna, niin pea-
kohteenamme oli Tallinnan kau-
punginarkisto. Tallinnan kau-
punginarkisto sijaitsee vanhassa
kaupungissa, historiaa henkiv:is-
s:i, I 200-luvulta periiisin olevas-
sa rakennuksessa. Arkiston van-
hin asiakirja on Mod€nan piis-
pan Vilhelmin legali teett i  vuo-
delta 1231 .

Arkiston apulaisjohtaja esifteli
arkiston toimintaa ja arkiston
kokoelmat. Suomalaisten suku-
tutki.joiden kannalta tarkeimmiit
asiaki.jat Tallinnan kaupungin-
arkistossa ovat Tallirrnan kau-
pungin viiestdluetlelot 1400-
luvulta l700-luvun lopulle ja
Tallinnan kirkonarkiston asia
kir jat 1600-luvulta vuoteen
1939. Kirkol l isista asiakir joista
tiirkeinmat suomalaisla sukutut-
kijaa ajalellen ovat Mihkiin ruot-
salaisen seuralunnan fondit vuo
sil ta I690-1939.

Sukututkimus Virossa

Virossa sukututkimuksen aloitti
balni lainen aatel isto, jol le ol i
tarpeellista selvit:ia moisioiden
ja omaisuudeD perimysjiirjestys
seka aatelistoon kuulumisen
lodistaminen-

Sukututkimus Vtrossa on ko,
konaisuudessaan varsin nuorta,
vasta teman vuosisadan vaih
lecssa alkanutta. Sukulutkimuk-
sen isAnii Virossa pidetaen tar-
tunmaalaista pappia Martin Lip-
p' ia ( 1855- 1923), joka vuosisa'
dan vaihteessa ryhtyi tekemii?in

sukututkimusta systemaattisesti
tunnetuksi ja suoritti kelann6n
sukututkimusta.

sukututkimusseura
(Eesti Genealoogia Selts) p€-
rustett i in 12. kesakuuta 1931.
Seura toimi akti ivisesti  ja se loi
kansainvalisiakin yhteyksia.
Seura pystyi toimimaan ainoas-
taan kahdeksan vuotta, mutta sc
sai Siina ajassa tehrya valtaisan
sukututkimustydn. Tiedossa on,
ett?i tutkimuksia ehdittiin suorit-
taa 2000 suvusta. Kaikki tutki-
mukset eivat ole kuitenkaan
seilyneet.

Viron sukututkimusseura lo-
peteftiin 3. joulukuuta 1940
Nouvostoliiton lniehityksen sou-
rauksena kommunistisen ideolo-
gian vastaisena ja seuran kaikki
varat takavarikoitiin. Sodan jel-
keen sukututkimus jatkui "maan
alla' eri laister tutkimusnimik-
keiden varjossa.

Neuvostojarjestelmen hajotlua
peruste$iin Viron sukututkimus-
seura (Eesti Genealoogia Selts)
uudeileen 5. toukokuuta 1990.
'Iamen jeikeen oD eri puolille
Viroa perusteftu sukututkimuk-
seD neuvontapisteit?i sek:i Tal-
linnaan, Tarttoon ja Viljandiin
taloudellisesti itsenaiset suku-
tutkimuskeskukset. Viron su-
kututkimusseuraan kuuluu tella
hetkella parisen sataa jAsent?i.

Virolaisilla on sukutuikimuk-
sen alueella viela monia ongel-
mia. AsiakirjoJeD mikrofilmaus
on aloitetlu kymmenkunta vuolta
sitten, mutta mikrofilmeja ei
viela o1€ yleisesti sukututkijoi
den kiltettzivissa. My6skean
asiakirjojen kaukolainausta ei
sukututkijoille jiirjestete. Huo-
mattavan ongelnaD muodostaa
neuvostoajan jeanteena oleva
arkistojen organisatorinen ra-

kenne. Arkistot jakaantuvat hal-
linnollisesti arkistovimnomais,
ten alaisuuteeD ja siviilirekistcri,
viranomaisten alaisuuieen kuu-
luviin arkistoihin. Arkistoviran-
omaisille kuuluvat arkistot ovat
ju lkisia, s iv ii Iirekisteriv iran-
omaisille kuuluvat arkistot eivat.
Ongelmia sy'rtyy, koska kirkol l i ,
sia arkistoja on kummankin seka
arkistoviranomaisen ettii siviili-
viranomaisten arkistoissa.

Virolaiset sukututki jat
vierai lul le Pirkanmaalle

Pirkanmaalaisten ja Virolaisten
sukututkijoiden yhteistapaami
nen onnistui yli odotusten. Val-
keakosken Seudun sukututki.jat
ry esitti isAntaseurana ViroD
sukututkimusseuralle vierailu-
kutsun Pirkanmaalle keviialle
1999. Vnikka Valkeakoskelaiset
ovatkin vierailun iszirtena, tuf
laan vierailu jarjestiimaan muka-
na olleiden seurojen yhteistydn:i

Vir on Su ku lu t kimus s e ur an pu-
he enj o htaj a ltdrr i Tal.)oj d

(kuvd: Hannu Reta)

Kuvia matkastr lisiiii takakan'
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YMISTYKSEN KIRJASTOON TTTIIEET LEHDET 1998

Ecsti Gcncalogia Seltsl
POLVI.IEMISLUGU NT I novcmbcr 1997.a.

2 v.cbruar 1998.a-
3 mllts 1998.a
4 aprill 1998.a-

BGS-I TALLINNA OSAXONNA Lq.UALETIT

HclsMors Sliiktfo$karc r.t: SLAKTTORSXAnX l,:/t 998

Kcravrn Scudun Sukututkijat ry: SUKUVAKKA l/1998

Kculusscu.u S€udun Strkunrtkiint ry: ft,lcntiedote I,Zl998

Kymcolalklor Sukututkimuss.un ry: WOSIKruA I l99T lbidcm

l,rhdcn sludur sukuartkijat ry: SUKUSET l,Zl998

Oulun SukuartkimBseun ry: OULLJN SUKUTLITKIJA 19711,2, l99vl

Pa*m sukuscum: PARKI'N SIJKUSANOMAT 21997

Selon saudun sukututkijat r.y. I JASENTIEDOTE l,Zl998

Satrkunnan SukubtkiDuss.ura ry: WOSIKIRJA 1997

Sukuscum Sonit SORRIN SttKtMESTI4

Sukuscumjcn Keskusliitto ry: SUKTMESTI d1997, r,2,3,45,6/1998

Sukutictotlhiikkary: SUKUTIETO 1,2,3,4/1998

Suomfi Historiallin€n Seura: JASENLEHTI 1,2,3/1998

Suomcn Sul!-ututkimusseura: GENOS 4/1997, 1,2,3,4/1998

SuuFl(ldis&n Sukututkijat ry: JASENTIEDOTE Ur998

TlnF lcn sludu s'*utu*imurs.om ryr ORPANA l,2/l998r WOSIKruA 199 Xyltr:2, 1998 )O(: I

Tanpcn-Scua: TAMMERKOSKI 1,2,3,45,6,7,8,9-l0l998

saudun sukutulkijat ry: ANINKAINEN 1,2,3/1998

Sukutu*ijat ry: SUKURI fts.D].tti 411997, r,2,3,411998

ry: VARTTATSTEN VIESTI 4/t997, r,1311998

Sllkt- och Bygdeforsln! rf: MEDLEMSBLAD fdr VSBF l,\3,4,5,6711998



Pirkanmaalaisten ja 1)irolaisten sukututkijoiclen e sitapaaminen sujui ennakka-odotusten mukaisesti Etu-

alalla h,|Jassa wsemmaha T.tmpercen seudun sukutu[kimusseuran puheenjohtdja Pekka Nuottajtini, Val-

keakosken seudun suhututwoiden puheenjohtaia Ytjd EalmalL Viron suhututkimusseudun puhee jahtaja

Harri nlboja ja Akaan seudun sakututkioiden irallinen edustajd Tuulikki Rupponen, jolla mtds an suka-
yhteyhiti Viroon.

Tallinnol kaupunginafkistossa apulaisjohtaja kertai ,:trkiston kokoelmista ia tutustutti ,rierdat alkistoan.

Apulaisjohtajan esitelm.iti huuntelemassa eturivissa rasemmalta Kaija-Maija Kantala-Storey Tuulikki

Rupponen, Kirsti Mero, Pauti Mero, Yrjb Halmari, Anja Nie inen-Porkka, Pekka Nuottaj.ini ja Seia Pes'


