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Hyvii Tampereenseudun sujasen. Poskututkimusseuran
tin tuotua tbmdnuudenOrpanan luettavaksesi elaimme
varsin historiallisia paiviii.
Vuosiluku vaihtuu vaihtuu
kakkosella alkavaksija toisten mielestii uusi vuosituhat
alkaa nyt, toiset viiittiiviit sen
alkavanvastavuodenpiiiistii.
Oli niin taikka niiin, tavallista juhlavammin r,uoden
vaihtumistajuhlitaan. Tiedotusvrilineet ovat jo hyvissii
ajoin esitelleetmeilleeri mahdollisuuksia viettiiii tdmd ainutkertainen
tapahtuma.
Olemme etuoikeutettu sukupolvi saadessammeelaa ja
toimia kahdella eri vuosituhannella.
Kuluneen, ohjelmatarjonnaltaantavallistarunsaamman
ja vilkkaan syyskauden jiilkeen seuramme uuden toimintavuodenaloittaa taas entiseen tapaantarnmikuunpuoliviilissii oleva Sukututkimuspiiivii Sampolassa.Tapahtumaan on onnistuttu jalleen
hankkimaantasokkaat esitelmoijat sukututkimuksen ja
historian alalta.Ptiiviin suosio
on kasvanutvuosi vuodelta.
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Sukututkimuksenlaadusta
on alettu kantaa huolta ja
alan lehdissiion asiastaviime
aikoinakayty valiin kiirjekiistakin keskustelua.Tdmd tuskin syyttii, koska yha kasvava
harrastajajoukkotuottaa hyvin eritasoista tulosta, joka
on niihty esimerkiksivuosittaisten sukukirjakilpailujen
sadossa.Niinpri SuomenSukututkimusseuraja Sukuseurojen Keskusliitto jrirjestivat
syksyllii kaikille sukututkimusharrastajille suunnatun sukulaatukyselyn.
tutkimuksen
Laatukyselyllii pyritaiin kartoittamaan sukututkijoiden
niikemyksiii siitii, millaista on
hyvii sukututkimusja miten
siihen piiiistiiiin. Tuloksia
t?lsttikyselysttivoidaan odottaa seuraavan r,uodenvaihteentienoilla.
Oma j ulkaisutoimintamme
Tampereen
on vilkastumassa.
seudun sukututkimusseuran
valmistuu
2O-vuotishistoriikki
sukututkimuspiiiviiiin mennessii. Seuranuutta sukututkijaluetteloa varten keriittiin
syksylla jasenilta tietoja ja
luettelo julkaistaan keviitkauden aikana. Samoin syyskauden aikana jiisenten kokoatoimimista esipolvitauluista
tetaanuusi osa seuranEsipolAivan uutevitauluja-sarjaan.
na toimintamuotonaon io ku-

luneena\uonna aloitettu seuran omat atk- ja internetkurssit. Niiden saamansuuparen suosionja mydnteisen
lautteenvuoksi kurssitoimintaa jatketaanja niihin otetaan
kysynn?in mukaan uusia aiheita. Seuran toiminta on
nahtavastiollut oikean suuntaista,koskauusiajiisenialiittyy joukkoomme jatkuvasti,
jo 450:tii.
maardliihentelee
Viime sukututkimuspiiiviin pdiitdssanoissaRaimo
Heikkilii ehdotti, ettii seuran
toimesta koetettaisiin vauhdittaa Pirkanmaan seurakuntien historiakirjatietojentallennustoimintaaHisKi-ohjelmaan. Asiaa alettiin hallituksen toimesta vieda valittomiisti eteenpZiinja syksylla
jiirjestettiin tilaisuus, jossa
Suomen Sukututkimusseuran
toiminnanjohtaja Leif Mether
esitteli HisKi-ohjelmaaja antoi opastusta mahdollisille
uusille HisKi-tallentajillePallo onkin nyt seurammejasenilla. Jos Sinullaon mahdollitiesuusjonkun seurakunnan
tojen tallentamiseen,ota yhteys Suomen Sukututkimusseuraan.
Toivotan Sinulleja kaikille sukututkimuksenystiiville
hyviiil ja
tutkimusrikasta
luotta 2000! Tervetuloamukaantapahtumiin!

Tekstija kuvat
OlaviKallioniemi

Korkk*
Suoritin kesiillli 1976 Karkussa ja Vammalassakirkollisen kansanperinteen
keriysti llelsingin yliopiston kirkkohistorian laitokselle. TIllii matkalla tapasin mytis metsltytimies
Frans Jflrvenpflfln. Hf,n on
syntynyt Karkun Koskella
vuonna 1906ja oli 12-vuotias, kun vapaussodan rintama kulki Karkun kohdalla. Iliinellii oli tuosta
ajasta omia kokemuksia,
jotka ovat jflf,neet syvfllle
hflnen mieleensii.Niiin Jiirvenpflfl kertoi tuosta verisestfiajasta.
Olin ertiiiniiaamunamenossa
kouluun, kun opettajaVirtaranta tuli vastaanija sanoi,
ettei tanaanole koulua.Palasin kotiin. Katselin sielta isiini kanssa.kun Alasestaliihti
punaistenkuormastoja keitti6 liikkeelle. Heidan rintamansa oli ollut Hiirkikankaalla, mutta nyt se irrottautui. Niiimme, kuinka Huidanlammilta ja aukealta alkoi
lappaaviikeii kohti Palvialaa.
Joukot pysiihtyiv?itensin
Tuomiston ahteen paalll ja
valkoiset olivat Niskasen
m6essd,josta ampuivat viihan aikaa Palvialan yli. Toisenkerranpunaisetpysiihtyi-

v'.p'^usso d'^ssa
viit Koljaan ja Makipiiiin kivinavettoihin.Valkoiset asettivat konekivti2irinAluskyliin
koulun luo toiselle puolen
tietii suurenkuusen alle kiviaidan viereen ja ampuivat
navettojakohti. Kun punaiset
lahtivat niistii, meniviit he
ensin ohi kirkon, mutta palasivat takaisin piiin ja jlivilt
kirkolle. Valkoiset olivat Takavertijiin ahteella. Siinii
luutnantti Rantaperehaavoittui jalkaan. Sodan jtilkeen
hiin rakensi samallepaikalle
talonsa,jossa asui kymmenia
vuosia.

Punaiset
haudattiin
metsaan
Simpan

Kerran tuli panssarijuna
Niemisen luo kallioleikkaukseenja alkoi ampua. Punaisilla oli kirkon tornissakonekivitiri, jolla he pystyiviit tulittamaanjunaa ylhaaltapain.
Junan oli iikkia periiiinnyttiiva, silla siin?iei ollut kattoa.
Se pysahtyi Emiintiikoulun
kohdalla olleen pdlkkyvaraston luo ja miehet rakensivat
itselleen suojan ratapolkyist.
Talla viilin henki sanoi
Laineen Tildalle: "Nyt, Tilda, nTrton aika lahtea ja lehmdt mukaan."
Tilda sanoi miehelleenett?i nyt menniiiin. He menivdt navettaan,jossa heillii oli
kaksi lehmiiii, ottivat ne mukaansa ja meniviit metsiii

Laineen vliki, kummiperheeni, olivat jumalaapelkaavia
ja jaivat paikoilleen asuntoonsa lahelle kirkkoa, vaikka kaikki muut olivat muuttaneet turvallisemmille seuduille. Aina kun ruvettiin
ampumaan,he menivdt lattialle muurin viereen makaamaan.

Frans Jcirvenpcici(s. 1906 Karkussa) kertoi Olwi Kallioniemelle muistoiaan vuoden 19lB
tapahtumista.
,,
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Kun
myotenLiihteenm?ikeen.
he piiiisiviit sinne, punaiset
painoivatjo kirkolta Heinoota kohti. Panssarijunaoli palannut ja ampunut Aijarin
ylikaytavan luona olevasta
kallioleikkauksesta kaksi
kerlaa kirkon ikkunasta sisii?ln.Se oli saanut punaiset
l6htemiiiln.
Kun Laineet saapuivat
pian tiimtin jalkeen kotiinsa,
he totesivat, ett6 molemmat
lehmiit olisivat kuolleet, jos
olisivat jaaneet navettaan.
Niin paljon oli mennyt luoteja seinienliipi. Kirkossakin
oli kuolleita, mm. viisi Maarian komppaniannaissotilasta.
Naissotilaatlaitettiin puulaatikoihin,miehet haudattiin
ilman arkkuja. Kaikki eri
puolilta loytyneet punaiset
haudattiinNohkuan tien varrelle Simpan metsiiiin hiekHaudattujen
kakuoppaan.
miitirtistii ei kukaan ole selvilla. Kenties sen olisi tien-

nyt Viitamiien emiintti, joka
tienhaarassa
seurasiasioitaja
laski vainajia.
Vanhan kirkon luona olevassaniemessiipunaisilla oli
tykki, jolla he ampuivatkohti
Palvialaa. Tykkimiehet joutuivat tekemisiinrovasti Karl
Emil Bergrothinkanssa,joka
asui kaiken aikaa pappilassa.
Hiin sanoi jdlkeenpiiin, ettd
tykkimiehissiioli reiluja miehiii mukana. Htinelle ja hanen perheelleenei tehty sinii
aikanamitaan pahaa.
Sen sijaanmuualla tehtiin
tihutdita.Punaisetsurmasivat
Karkussa ainakin Miikinennimisen miehen Tyriseviiltii,
Aunion, Ketolan, Heikkiliin
ja Heinoon kauppiaan Tuuloksen.Kaikkiaanammuttiin
kuusi henkiloa,joista yksi oli
nainen. Niimti surmat tapahtuivat punaisten periiiintyessii. Taistelujenjalkeen kirkko
oli huonossakunnossa.
Punaisetpolttivat Kosken
kartanon. He veiviit kap-

teenskantavallisilla rattailla
Jokipohjaan,joka oli Kosken
torppari. Siellii hiinet vapautettiin. Kun kapina oli ohi,
htln muutti ensin vanhaan
pappilaan ja sielta Tampereelle,jossapian kuoli.

Kenttdoikeudessa
kuolemantuomio
Kun rintama oli Karkusta
siirtynyt, alkoi paikallisten
punaisten pidattaminen ja
tuomitseminen. Rakentajan
tehtaan paikalla sijainneella
vanhallameijerillii oli vankileiri. Palvialassaistui kenttiioikeus,joka jakoi tuomioita.
Kuolemantuomion sai yksi
nainen ja viisi miestii. Sen
eteenjoutui mm. kirkon entinen suntio, rddtrili Taavetti
Ranta.
Tuomitut olivat Laurilan
vanginkuljettajan
talossa
huostassa.Teloitusryhmiioli
valmiina, mutta liihtd my6hastyi, kun joku tai jotkut
pyysivtit Herran ehtoollista.
Kirkkoherra Bergroth kavi
kuolemaantuomittujen luona.
Hiin sanoi, ettei hin koskaan
Iuullut joutuvansat?illaisessa
tilaisuudessa antamaan ehtoollista. Hiin meni sitten
vankiselliin ja viipyi siella
jonkin arkaa.
Jiilkeenpiiin seurakunnassa
ihmeteltiin, miksei rovasti
yrittanyt vapauttaavanhaa

Karkun kirkosta l|ydettiin taistelulen .irilkeen kuolleena mm.
viisi Maarian komppaniannaissotilasta. Kaikki punaisten puolells lai steI leet vaina.jat haudattiin metscicinNohkuan tien varrelle.
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suntiota,joka ei ollut osallistunut mitenkaan punaisten
toimintaan.Hiinella olisi ollut sellainen vaikutusvalta,
ettii se olisi ollut mahdollista.
Tiedettiin,ettd tohtori Otto Meurman oli pelastanut
Mauno LehtimiienTyriseviiltii. Muutoin h2inetkinolisi tapettu.Kun han oli ty6viientalolla vankina, tuli Meurman
ja loi olkapaalleja sanoi:
"Tata miestti ei sitten ainakaan tapeta. Meillii on karrynpy6rien teko kesken ja
han tuleeniitd tekemiidn."
Isii-vainaa [nimeltaan samoin Frans Jiirvenptiiil oli
kun tuomittuja
seuraamassa,
tuotiin Simpan miikeen santakuopalle
ammuttaviksi.
Hiin oli valkoistenvahti. Kun
tuomittuja liihdettiin viemi6n, oli mukana paljon
saattoviikei. Hiin meni Samsteninkanssajoukon perissd
kivtiiireineen.Matkalla todettiin, ettii yksi ampuja puuttuu. Silloin heille tuli hiitl ja
he hyppiisiviit kiireesti tielta
ja juoksivat metsiiiin, ettei
heitii pakotettaisiampumaan.
Teloituspaikalla ampujat
olivat piilossa pensaidentakana. Heitii oli neljti, joista
kaksi komennettiin ampumaan. Raatali Taavetti Rannasta isiille oli jiiiinyt mieleen, ettii tiimii riisui kaikki
ptiiillysvaattensaja asetti ne

kauniiseenpinkkaan montun
reunalle, ennen kuin meni
seisomaanpaikalleen. Sita
isiini ihmetteli, ettei kukaan
yrittanyt paeta. Varmasti joku olisi piiiissyt,jos he kaikki
olisivat lahteneet eri suuntiin. Kaikki kaatuivaturhoollisesti.
Omaiset hakivat ammuttujen ruumiit ja heidat haudattiin hautausmaalle. Sen
sijaan sodassa kaatuneiden
punaistenruumiit jiiiviit tuohon yhteishautaan. Joskus
alueelleistutettiinpensaitaja
sen ympiirille rakennettiin
kolmesta riu'usta punainen
aita. Muuten hautoja ei mitenkiiiin hoidettu.

Punaistenkin
vainajat
kirkkomaalle
Talvisodan jalkeen rovasti
Kaarlo Eemil Rinne parfiti
siirriittiiii Simpanmiiessiiolevat vainajat ja koko hautakummun hautausmaalle.
Tehtitvddn oli kutsuttu kaikki
pitajan hevoset,joita tulikin
satakunta.Tarkoitus oli ajaa
hautoja peittava hiekka ja
vainajien luut sankarihautojen liheisyyteenkirkkomaalle.
Tehtiin kuorma kuorman
periistii. Hevoset jiiiviit odottamaantoisia. Etuptiii oli

Rovasti K. E. Rinne tasoitti
talvisodan .icilkeen kansalaisryhmien vcilejd. Hcinen aloitteestqan punaisten vainajat
siirretliin kirkkomaalle.

kaukana maantiellii. kun viimeisti kuormattiin. Jiirventaustantalon reessiioli kaksi
suurta laatikkoa, joihin loydetyt luut pantiin sita mukaa
kun niita hiekkaakuormattaessa tuli esille. Kuormien
t?iyttymisen jiilkeen Jiirventaustan hevonen ajoi taman
saaton eteen ja matka hautausmaallealkoi. Vaikka kaikilla hevosillaoli kuorma, oli
hautakummussavain pieni
lovi. Loppu ajettiin kuormaautoilla.
Tiimii oli seuraustatalvrsodan yhteishengestiija rovasti Rinteen halusta tasoittaa err kansalaisryhmienvtileja. Siinahbn varmastimyds
onnistui. Tydviiestd piti hanestii huomattavasti enemmiin kuin edeltajastaiin.
Olkoon tiistii esimerkkinii
vaikkapa Tervas-Lehtinen,
joka oli vuosisadan alun
merkittavin tydviienjohtaja
Karkussa.Kalle Jokinenkertoi, ettii kun Lehtinen joutui
rovasti K. E. Bergrothin
kanssaviiittelyyn, han voitti
aina.He eivtit tulleet toimeen
keskeniiiin.Kun oli mahdollista erotakirkosta,oli Lehtinen eroamassaensimmiiisten
joukossa. Sen sijaan rovasti
Kaarlo Rinteen kanssa oli
suhdehyvii erilaisistakatsomustavoistahuolimatta.
Piiiviii ennen kuolemaansaLehtinenpyysi Jokistatoimittamaan Rinteelle sanan,
ettit tdmd siunaisi h?lnethautaan ja sanoi. "Rinne on ainoa pappi, johon minii luotan. Hiin on ollut niin hyvii ja
ymmirtiinyt minua ja minun
aatteitani, ettii haluaisin hanen siunaavanminut." Rinne
tiiytti hiinen toivomuksensa.

Muistutufrs
efr.si
suftuy
turfr,a[[e
foeoiffe
Tyrviifln kirkkoherra Johan
Wegeliuksen poika Johan
Wegelius nuorempi (169L
1764) kirjoitti vuosina 1747
ja 1749 postillan eli saarnakokoelman, jonka nimenfl
on Se ryhd Ewangeliumillinen Walkeus. Tflssii on postillan ensimmflisen osan esipuheestaviisas huomautus:
Ja nijn se on cans enimmitten
caickein muitten Saatyin cansa mailmasa,yxi ylpeilee yli
toisens, yxr catzoylon toisens,
ja laskee caicki ulos ainoastans sen ulconaisen mailman
sokian niion ja menestyxen
jalken, ja ej itze asian sisilli-

sen menonjiilken; etten mini
wielii mahda mainita, cuinga
moni turha Christitty, ainoastans turhisa nimisii, Adeleista
ja Mestareistaja muista, etziwiit erinomaista cunniata ja
edustusta,ja silla luulewat jo
totisen onnen woittanens mailmasa.Joistacaikistaen minii
sano sita, ettei ne oikiat Christityt nijta taida hywiillii omalla
tunnolla canda,coscane laillisesti tygolangewat heille,
waan ettei nijsa pidii etzifiamiin eli pidettiimtin yhtan totista onnee eli edustusta yli
muitten, eika kaytettaman
muitten sortamisexi,joca on

suuri pimeys ja ymmdrtimdttomys.

Loih[e
Wegelius,Johan 1988|7471.
Osa "Se Pyha Ewangeliumillinen Walkeus"-nimisenpostillan esipuhetta,1747.- Martti
Rapola (toim.), Vanhankijasuomenlukemisto.4.p. Helsinki: SuomalaisenKirjallisuudenSeura.(Suomalaisen
KirjallisuudenSeuranToimituksia262).5. 131-138 [ote
sivulta1321.

In memoYram
Seurantietoon on tullut, ettii vuonna 1999 ovat
seuraavatj iisenemmesiirtyneet
ajastaikuisuuteen.

Kaarlo Haapanen,tiedotussihteeriI 980-1984
Eero Kivinen
Kauko Koskinen
Toini Nikali, perustajaj?isen
Maija-Liisa Suonpiiii
Irja Tirkkonen
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JohannaKurela

RetkiMouhiiarvelle9.I 0.1999

Luonnonftaunis
elfGrfigarvi tutuftsi
Lokakuun koleana aamuna
kahdeksanaikaan kokoontui
joukko virkeita ja hyviintuulisia sukututkijoita Vanhan
kirkon rappustenedessiiodottavaanbussiin.Nokialta kyytiin nousi vielii muutamatutkija lisiiii, ja tiysi linja-autollinen matkaajia suuntasi
kohti liinttl. Tampereenseudun sukututkimusseuranjilrjest?imii syysretki Mouhijiirvelle oli alkanut.
Puheenjohtaja
Pekka Nuottqirvi ja seuran retkiasioista
vastaavaAri Vesola toivottivat retkeliiiset tervetulleeksi
ja antoivatpuheenvuoronoppaille.
Alkumatkasta Nokialta
Siuroon niikymiii ja naht6vyyksiit esitteli Kirsti Vimpari. Mouhijiirven puolella
mikrofonin otti haltuunsa
Raimo Vasara, joka toimi
retken piiiioppaana. Hdnen
erinomaista paikallistuntemusta todistavasta kerronnastaan oli paljon hy6tyii
mouhijirveliiisjuuriaan etsiviille sukututkijalle.
Matkan varrella Raimo
Vasara teki perusteellisesti
selkoataloistaja torpista eik?i monikaanvanha rakennus
jilAnyl tunnistamatta. Vain
harvoin retkille onnistutaan
saamaanniiin piitevii ja huolellisestivalmistautunutopas.

Oi kuinka
ihanaon
huonees

Lopuksi laulettun vlrsl
200'.Oi kuinlm ihana on huonees, Jumalal Tahan toteamukseen oli helppo maalliEnsimmiiinen pysiihdys oli
semmassakin
mielessiiyhty6,
Mouhijarven kirkolla, jossa
silla
Mouhijarven
kirkko on
Teeren talon vanhaisiintii
ja
valoisa
varitykseltaan ykErkki Teeri jo odotteli vieraisinkertaisen
tyylikiis. Kirkko
lijoita. Erkki Teeren ystiiviiloli
alkujaan
sisiilta kokolisellii opastuksellatutustutvalkoinen punaisia koristetiin kirkonrakentamisenvaiottamatta,
heisiin ja hautausmaahan, rartoja lukuun
mutta l98Oluvulla kirkko
jota komisti suuret kirkon
sai uuden vtirityksen ja latvalmistumisenaikoihin istutiasta ja penkeistii tuli rustetut lehtikuuset.
keat, seinistd v aaleanvihreiit,
Mouhijiirven punatiilinen
ja kokatostavaaleansininen
kirkko on tehty talkoilla
ristekuvioista kullanvdriset.
1850-luvulla. Kirkon on
suunnitellut turkulainen arkkitehti P J. Gylich. Samojen
Pitop6ytei
Eskolan
piirustustenmukaanon tehty
myds Tyrviiiin kirkko, mutta
ryhmaikyldssd
toisin kuin TyrviiallA, Mouhijarven kirkossaon vain ykSeurakuntatalossa tarjotun
si torni. Kirkko otettiin kiiythyviin aamukahvin jiilkeen
joukko kiersi pitajan koillist66n adventtina1858.
Kirkossa
Mouhijarven,
osien kautta Hiiijiitin kylaan,
ja
yhLavian Suodenniemen
missii pysiihdyttiin Mouhij iirven kotiseutumuseoon.
teinen seurakuntapastori
Pentti
MuKullaa toivotti sukututkijat
seon opas Otto Nkolai Vuotervetulleeksi. Pastori kertoi
rinen piiiisti seurueen sisiille
lyhyesti seurakunnanja kirtaloon, joka on entinen Teekon vaiheistaja esitteli seuren talon vdentupa. Yleisrakuntamestari Jukka Pelanesittelyn jalkeen Otto Vuoriderin avustamana kirkon
nen lauloi sukututkijoille kovanhoja mustapohjaisiakamealla aitnellaan Anianpeljotka
jo
sukoita,
ovat periiisin
Ionjenkan.
varhaisemmastaSelkeenkirMuseoon oli koottu runkosta.
saasti kaikenlaista erikoislaatuisempaakin
tavaraa.

Eteistilanseinilleoli ripustettu vanhoja suksiaja pirtin jykevtille pdydiille oli laskettu
virsikirjawodelta 1810.Seinilla roikkui asepukuja ja
soittimia. Monenlaisen kiinnostavanesineistonjoukossa
oli mm. kiertokoulunpulpetti, kessuhakkurija kaksosten
kehto. Lisiiii talonpoikaistavataa oli sijoitettu piha-aittaan.
Ennen auton liihtdii KorvenmiienmuseonpihastaOtto Vuorinen lauloi viela
Mouhijdrven
ylistyslaulun,
mihin moni sukututkija sydiimessiiln yhtyi. Kolkossa
syyssiiiissiikinMouhij arvi oli
kaunis kumpuilevine peltoineenja keltalehtisinemetsiisaarekkeineen.
Hieman suunnitellusta aikataulusta mydhdssi bussi
kaartoi kohti Eskolan ryhmiikylaa, jonne oli jiirjestetty
ruokailu Simon tilalla. Tilan
pliirakennuksen Mdrrin pihalla emiintd Leena Jokinen

Sukuhrtkijoita Tullun talon
pi hassaEskolqn ryhmcilrylassri. Tullussa tutustuttiin Anu
Korkeamcien pullokokoelmaan.
Kuva:IriaKallio

kiitteli sukututkijat ja kutsui
heidiit noutopOydtin iiiireen.
Monipuolisesta pitopoydasta
kukin nouti lautasensatiiyteen ja etsi itselleensopivan
istuinpaikantalon yhdeksiistii
jotka on sisustettu
huoneesta,
vanhanajan tyyliin.
Ruokailunjalkeen emiinniin apuna toiminut viereisen
Tullun talon emiintii Anu
Korkeamiiki kertoi lyhyesti
Eskolan ryhmakylan vaiheista ja kutsui sukututkijat kiiymiiiin omassatalossaan,jonka toiseen paahanhan on keriinnyt pullon[yttelyn. Tullussa samoin kuin Mtirrissiikin niiytti seumeen naisia
erityisesti kiinnostavan taidokkaat, vanhat tekstiilit.
Moni pani merkille myds
Tullun eteisen erikoisen piireseindn.
Eskolan ryhmek/esfii liihtiessiikirkastuisiihenasti sateenharmaa aamupiiivii auringonpaisteeksi.
Bussi suunnisti pitajan luoteisosiin,joita asiantuntevastiesitteli mukaan tullut Yliskallon Rossin
tilan emtint0 Toive UusiRauva. Tie mutkitteli pitkin
sateenkostuttamia vainioita
ja hiljaisia metstitaipaleita.
Puiden latvoissa roikkui sumuriekaleita.

Vanhahautausmaa
Mouhijiirven vanhan kirkon
hautausmaallaseurue tapasi
jiilleen Erkki Teerenja Jukka
Pelanderin, jotka kertoivat
vanhan kirkon jiiiinndksistii
ja sita ympiiroiviistii hautausmaa-alueesta,joka on edelleenkin kAytossa. Taisto
Suontausta esitteli puolestaan hautausmaallesijoitettua Suontaustan sukuseuran
muistomerkkiii.
Mouhijtirvella on ollut
oma rukoushuonejo vuonna
1591, jolloin pitaja kuului
viela Karkkuun. Tdmiin muinaisenkirkon paikastaei kuitenkaan ole saatu selvyyttii.
Vuonna 1642 valmistui Selkeen kartanonmaille kirkko,
jota nykyiiiin sanotaan vanhaksi kirkoksi. Se purettiin
vuonna 1878, parikymmentii
wotta Mouhij iirven nykyisin
kaytossa olevan kirkon valmistumisen jiilkeen. Kirkon
vanhat hirret kiiytettiin hyvbksi Uotsolan kansakoulua
rakennettaessa.
Vanhasta kirkosta ei ole
siiilynyt paljoakaan. Johannes Yrjananpoika Tuiskun
lahjoittamaa alttaritaulua siiilytetiiiin Mouhij?irven seurakuntatalossa, vanhat messukasukat ovat tallessa ia nyi.4.::::a
'ti
at,
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kyisen kirkon alttarilla on
vanhasta kirkosta siiilynyt
kaunis seitsenhaarainen
kynttilanjalka. Uuteen kirkkoon
on myos siirretty Mouhijiirven kirkkoherra Paulinus
Raumannuksenpojan Johannes Lill ienstedtin lahjo ittama
kynttiltikruunu.
Itse vanhasta kirkkorakennuksestaon siiilynyt vain
tapulin alaosa ja taitellia
Gunnar Berndtsoninpiirros
vuodelta 1874.Piirroksenja
asiakirjatietojen perusteella
Raimo Vasara on rakentanut
vanhasta kirkosta pienoismallin, jota siiilytetiiiinMouhijarven kotiseutumuseossa.
Siiilyneenkellotapulin alaosa
on tiin?lwonna otettu uuteen
kayttodn ja se vihitaiin lokakuussaI 999 kesiikappeliksi.

VillisikaElmeri
jailkipolvineen
Matka jatkui vanhalta kirkolta Pukaran kyliissii sijaitsevaanvillisikatarhaan,jon-

ka omistavatElaja Kari Petajaniemi. Matkalla pysiihdyttiin hetkeksi ihailemaan
K6kdn talon idyllistti pihapiirili. Villisikatilalla seurue
jakautui kahteen vuoroon.
Toinen puoli lahti isiinniin
mukana katsomaan 300kiloista villisikakarju Elmeria ja tdmCrnhaaremiaja jalkelaisia. Toinen puoli ltihti
kahville, jonka yhteydessii
oli mahdollisuusostaaElmerin j iilkipolvia purkitettuna.
Mouhijarvelta matkareitti
jatkui Hilmeenkyron puolelle, Frans Emil Sillanpiiiin
vehmaisiin maisemiin. Ohitimme Sillanpiiiin synnyintollin, Katri-Helenanja Panu
Rajalan uudenaikaisentalon
ja pAiidyimme Jumesniemen
kirkkokoulun pihaan.
Rakennuksen
toisessa
piiilssii toimii peruskoulun
ala-aste,toisessapuolestaan
kirkko, ja tdmdn yhdistetyn
kirkkokoulun historiasta kertoi Pirkko Kiirkimaa
perusti
Kirkkokoulun
Kiirjen talon isiintii Adam

Sasslin wonna 1847. Tarkoituksena oli opettaa lapsille suomeksi seka luku- ja
kirjoitustaitoa ettii kristinuskoa. Ensimmiiiseksi viranhaltijaksi eli yhdistettya papin ja opettajantoimea hoitamaan palkattiin Antero
Warelius. Kirkkokoulun viimeisinpappiopettajajai elakkeelle wonna 1955, minkzi
jdlkeen virat erotettiin toisistaan.
Aamulla Mouhijiirvelle
tullessaoli autossamyyty arpoja kymmenen markan kappalehintaanja nyt paluumatkalla arvottiin voittajat. Palkinnokseen voittajat saivat
mm. sukututkijaa kiinnostavaa historiallisaiheistakirjallisuutta.
Runsaasti tietoa saanut
sukututkijajoukko palasi illansuussaTampereelle.Uupuneenakin heidtin silmissiiiin hiiiimdtti vielii Mouhi
jarven luonnonkaunis,kumpuilevamaasto.

HeM Murrolle seuYanviiri
Julkaisujen myynti?i hoitava
Milja Piepponenja puheenjohtaja Pekka Nuottajarvi kaviviit viemiissii seuran tervehdyksen elokuun lopulla
75 vuotta tiiytt?ineelle Helvi
Murrolle. Samalla htinelle
luovuteffiin seuranpoytiiviiri
kiitoksena
pitkaaikaisesta
tyostii seuranhyviiksi.

Helvi Murto on toiminut
Tampereen seudun sukututkimusseuran hallituksessa
vuosina 1992-1998, josta
wodet 1995-1998 varapuheenjohtajana.

Kuva : PckJ<.a
Nuottaiiirvi

Minna Savola
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Kautta koko l600luvun korostettiin aviomiehen valtaa
ja oikeuksia.Kannatustasaaneenluonnonoikeus-aj
attelun
mukaan valta oli porrastettu
hierarkisestija henkilonluontainen valta-asemaoli loukkaamaton.Aviomies oli vaimon pii6, ja kotikurioikeus
antoi aviomiehelle oikeuden
ojentaa vaimoaan, samoin
kuin isiinniillii oli oikeus
ojentaa palkollistaan. Vaimon tuli olla kuuliainen miehelleen- mutta miehen salliessa vaimolla saattoi olla
laajakin vapaus hoitaa mm.
liiketoimia. Mies kuitenkin
aina mitiritteli vapauden ra-

jx.
Vaimon
oikeudellinen
asema oli sidoksissa mieheen. Tiukasti lakia tulkiten
vaimo ei 1600-luvullavoinut
tehdii mitaan oikeustoimia
yksin. Miehen piti olla toinen
sopimusosapuoli,ja vaimon
oikeus tehdii testamenttikin
riippui miehen tahdosta.Tiimiin tiukentuneen ajattelun
takana oli mahdollisestipelko vaimon oikeuksien vaikutuksesta miehen asemaan.
Vaimon ei haluttu puuttua
varsinkaan tiirkeisiin taloudellisiin asioihin, sillii yleisesti katsottiin, ettei nainen
kyennyt ymmiirtiimiiiin taloudellisia asioita. Vain leski-

vaimoilla oli samat oikeudet
kuin miehilla, jahe saattoivat
olla taloudellisestiaktiivisia.
Kaytanto oli kuitenkin
toinen kuin lakiteksti. Kiiytiintd l600Juvulla ndyttatr
olleen se,ettli naistenesiintyminen oikeudessaoli melko
vapaata.Vaimo saattoi esiintyii miehensii puolesta mm.
maatilaakoskevissaasioissa.
ja molemmillaaviopuolisoilla oli puhevalta oikeuden
edessii.Rikosasioissanaisella tuli lain mukaanolla edustaja, mutta ktiytiinnossi valtaosa naisista esiintyi rikosasioissakin itse oikeudessa.
Myds mm. palkkausriidatja
salawoteusjututnainen hoiti
itse. Tiihiin lain ja kiytannon
ristiriitaan vaikutti se, ett?i
maalaisyhteisdss?ivarsinkin
maatalon emtintii nautti arvostusta.

Nainenmaatilan
isdntdnd
Tilat haluttiin yleensa pftAA
jakamattomina,ja tila periytyi useimmiten vanhimmalle
pojalle. Tytiirkin saattoiperiii
tilan, jos poikia ei ollut. Tytiir ei kuitenkaanktiytiinndssii
voinut olla isiintii, vaan tyltiiren perimiin tilan isiinniiksi

tuli hiinen miehensiitai vieras mies. Jos talossaoli poikia, tyttiirellii oli oikeus perintoosuuteen,muttatilan varoistaja veloista riippui, saiko tytiir mitAanperintdii.
Leskeksijaanyt vaimo ei
myoskdiin useimmiten ottanut isiinntinpaikkaa, vaan
istinniiksiryhtyi leskenpoika
tai viivy. Naisten isilnnyyskaudet olivat yleensti satunnaisiaja lyhyita,ja ne ajoittuivat useinsota-aikoihin.

Naimattoman
naisen
asema
Naimattomat naiset jAivat
joko asumaan kotitaloonsa
tai liihtiviit etsimiiiin elatusPalvetaan palveluspaikasta.
lijoina toimineet naisetniiyttiiviit olleen melko itseniiisiti,
ja he useimmitenajoivat itse
asioitaanoikeudessa.Naimaton nainen saattoi myds
hankkia aktiivisestilisituloja
mm. kiiymiillii kauppaa, lainaamalla rahaa tai panttaamalla tavaraa.
Kirkon huolena oli avioton syntyvyysja salavuoteus.
Uuden,vuonna 1686annetun
kirkkolain mukaan nainen ei
eniiii voinut vaatia rahallista
hyvitystii, mutta hiin saattoi

aiemmasta kaytannostii poiketen vaatia avioliittoa. Naisen melko vahva asemandkyy siinii, ettii hiinellii oli oikeus itse nostaa kanne. Nainen saattoimyds itsenSisesti
hakeakihlaeroa.Yleensii salavuoteudesta syytetty nainen esiintyi oikeudessayksin,eli han hoiti itse asiaansa
j a vastasirangaistuksesta.
Kirkko valvoi tiukasti
avioliiton ulkopuolisia suhteita, mutta 1600-luvun alkupuolella salavuoteusei ollut
naisen elamAssiisuuri katastrofi, eikii se estiinyt hanta
solmimastarnycihemmin
avioliittoa. Kuitenkin 1600-luvun
loppupuolella salavuoteuden
sosiaalinenleimaavuus kasvoi, eikii salavuoteudesta
tuomittua naista endd"pidetty
kunniallisena.Aviotonta suhdetta alettiin paheksua, ja
kirkottamisesta muodostui
hiipe?irangaistusaviottoman
lapsensynnytt?ineelle
iiidille.

Emdnndnvalta
Keskiajalla aviopuolisoilla
saattoi olla sekii yhteista
omaisuutta (yhdessii hankittua omaisuutta tai kummankin pes?iiintuomaaomaisuutta) ettii yksityista omaisuutta
(esim. kummankin omaa perintomaata). Maanlain mukaan vaimon omaisuus oli
miehen miidriysvallassa,mutta tilan eminnillii oli kuitenkin oma emiinniinvaltansa,
jota isiintii ei voinut hanelta
riistiiii.
Kiisitys vaimon asemasta
talouden hoidossa ja omaisuuttakoskevissapiititoksissii
muuttui 1600-luvulla.Uudet
siiiinndkset mm. vahvistivat

velkojien suojaaja heikensivdt vaimon asemaa.Periaatteessa muissa paitsi rikosasioissa kaikki vaimon pesiiiin tuoma omaisuussaattoi
mennli miehenvelkojen maksuun. Vaimon kiiyttdomaisuus(mm. mydtdjiiiset)ei ollut eniiii suojassa. Kaytannossii kuitenkin tilanne oli
toinen. Vaimon elatusomaisuudella oli suoja, ja esim.
my6tiijiiiset periytyivat lapsille eiviitka ne kaytann6ssii
vastanneetmiehen veloista.
Aviomiehen tehtava oli
elattaavaimonsa seka hoitaa
ja kartuttaa (myds vaimon)
omaisuutta. Vaimolla, joka
oli samallaemiintii. oli emiinniin oikeudet, kiiskyvalta taloudenhoidossasek6 hallussaan talon lukot ja avaimet.
Miehen ja vaimon valilla
vallitsi tydnjako, ja molemminpuolinen riippuvuus viihensi alistamismahdollisuuksia. Is?inniille kuuluivat talouden t?irkeimmiit asiat ja
asioiden hoito ulkopuolelle,
emiinniille taas kuuluivat talouden sisiiiset asiat ja kiiskyvalta. Esim. palkollisia
koskevissa oikeusjutuissa
emiintii oli useimmiten asianosaisena.

Kirkonopetukset
Kirkon oppien mukaan aviomies oli vaimonsa herra, ja
vaimon tuli olla miehelleen
kuuliainen ja alamainen.
Kirkko puuttui avioparien
keskiniiisiinsuhteisiinja pyrki mm. sovittelemaanriitelevia pareja. Vaimo saattoi valittaa miehestiitin kirkkoherralle, mutta kirkko ei tarjonnut ulospiiiisyii avioliitosta.
Jos vaimo koki tilanteensa
kestlimiittomaksi,h?insaattoi
karata ja elattaa itsensii palkollisenatai itsellisenii.Varsinkin Karjalasta karattlin
usein rajan taakse Venbjiin
puolelle. Aviomies voitiin
jos osoituomita oikeudessa,
tettiin vaimon karanneen
miehen ankaruudentiihden.
Aviorikoksia oli kiriillla
esilla vain viihiin. Niiden
suhteenmies ja vaimo olivat
eriarvoisessaasemassa:jos
mies teki aviorikoksen,vaimo ei voinut olla asianomistajana ja syyttiiii miestiiiin,
vaan asia kasiteltiin viranomaisten kautta. Sen sijaan
aviomies oli asianomistaja,
jos vaimo syyllistyi aviorikokseen.l600luvulla aviorikoksentehnytnainensai sakkorangaistuksenja miehellii
oli oikeus otlaa avioero.
Aiemmin mies olisi voinut
v aatiavaimonsahenkeii.

Itsendinen
leskivalmo
Leskivaimon oikeudellista
itsentiisyyttiiei 1600-luvulla
eniiti kiistetty. Leski sai mtiiija hoitaa
riitii omaisuudestaan
lapsiaan sekA lasten omaisuutta. Kuitenkin lainsiiiidiinto 1600luvulla rajoitti les-
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ken oikeuksiatoimia lastensa
holhoojana. Vuoden 1669
holhousjarjestyksenmukaan
isii sai toimia yksin holhoojana, mutta aiti toimi holhoojana yhdessdmiehen sukulaisten kanssa.Kun leski solmi
uuden avioliiton, han sai pitiiii lapsetluonaan,mutta holhooja hiin ei eniiii ollut.
Jos leskivaimo jai kotitilan pitajaksi, htinen asemastaan saattoi muodostua vahva. Tosin leski joutui talloin
vastaamaan myos tilan veloista. Kiiytiinndssii leski ei

usein pystynyt pitiimiidntilaa
itse ja maksamaan veroja,
vaan hiin joko luopui oikeuksistaan tilaan (lastensa hyviiksi) tai meni uudelleen
naimisiin.

Naisenvalta

suutta, joka oli tarkoitettu
heidan turvakseenmm. leskeysaikana. Naisten omaisuus oli kuitenkin luonteeltaan sellaista,ettei se antanut
naisille valtaa. Piiiiosin miehet hallitsivat ja perivrt maaomaisuutta, joka merkitsi
valtaa.Naisella oli valtaa lahinnii talon emiintiini. Talloin han huolehti taloudesta,
ohjasi palvelusviikeaja piti
hallussaan talon avaimia.
Leskivaimo oli lain mukaan
oikeudellisestiitseniiinen.Siviilisfliidyllii ei ollut kuitenkaan olennaista merkitystii.
Kiiytiinnossd naiset usein
hoitivat itse omia asioitaanja
esiintyiviit itseniiisestioikeudessa.Lainsiiiidiintd ja maan
tapa olivat kaksi eri asiaa.

Anu Pylkkiisen tutkimat
1600-luvunmaalaisnaiseteiviit kliyttinnossii olleet lapsen
tavoin holhouksenalaisia,
mutta toisaalta he eiviit mydskiiiin oleet miestensii tasaveroisia kumppaneita. Lain
edessiinainenoli eriarvoisessa asemassa,ja laki korosti
miehen miiiiriiysvaltaa. Kdyttinnossii naiset saattoivat
kuitenkin toimia melko itseniiisesti. Naiset olivat (vastoin lakia) sopimusosapuoliArtikkeli perustuuAnu Pylknd, kaftivat ja hallitsivat
kasenteokseenPuoli vuodetomaisuutta seka esiintyiviit
ta, lukot ja uvaimet. Nainen
oikeudessaitseniiisesti.Naiset omistivat ktiyt?inndssii ja maalaistqlous oikeusl<riytcinnon vqlossq 1660- 17I0
mvds avioliitonaikanaomai(Jyviiskylii 1990).

Kunnidnos oitus seuy amme v eteyaanille
Joukko Tampereenseudunsukututkimusseuran veteraaneja kavi puheenjohtaja Pekka
Nuottajiirven johdolla tervehtimiissti syyskuun alussaMeri Tilaa PispalanRimminkadull a hiinen tiiyttiiessiiiin py6reitii vuosia.
ja
Meri Tila on seurammeperustajajiisen
sen ensimmiiinen sihteeri vuosina 19791984. Puheenjohtajanahan toimi vuosina
1985-1986. Vuonna 1987 hiinet kutsuttiin
seurammekunniajiiseneksi.
Matti ja SirkkuKoittola, Milja Piepponen,Marjatta Rdsdnen,
Meri Tila.iaRakelKivimaa.
Kuva: Pekka NuothjArvt
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WrinentaistefuMafatitzess
fr
Eriis esi-isini eli isiinisiin-iiidiniiidin-isiinisiin-6idiniiidinisii oli ruotsalainen kapteeni
Johan Schwart. Hiin syntyi
wonna 1649 kapteeni Olof
BengtssonSchwartin ja Anna
Plantina von Schulteissenin
perheeseen.
JohanSchwart palveli koko sotilasuransaruotsalaisessa Skaraborgin rykmentissii,
jossa hiinesttituli ensin vtinrikki 1675, luutnantti 1677,
alikapteeni 1702 ja ylikapteeni 1708 Hiinet ja hanen
kaksi veljeldn - Bengt ja Anders
aateloitiin vuonna
I 682 heidiln kunnostauduttuaan tanskalaisiavastaankiydyssii sodassa 1676-1679.
Veljesten aatelisnimeksituli
von Schwartzenhoff
Johan Schwart oli naimisissa Agneta Cederbohmin
kanssaja heilla oli kahdeksan lasta, joista neljanneksi
vanhin, Sofia Plantinq von
Schwarzenhoff,on esiaitini ja
tiimiin ensimmiiinenpuoliso,
kapteeni Anders Schonberg,
on esi-istini.
JohanSchwart kaatui taistelussa3 1.8.1708Meskowitziss6.
Tuo kaatumispaikka heriitti mielenkiintonija halusin
selvittaa, missii se sijaitsee.
Nimestii piiiittelin, ettd se on
varmastiPuolassa,ja etsiskelin sita kartalta kuitenkaan
loytamatta. Sifien rupesin

tutkimaan Kaarle XII:n sotaretkia,sillakaatumisaikaviittasi tiimdn soturikuninkaan
aikaan,ja niinpri loysin vastauksen minua askamrttaneeseenkysymykseen.

SuurenPohjan
sodanalku
Ruotsi oli 1600-luvullavoittanut naapureiltaanmelkoisia
maa-alueita.Veniijiiltii se oli
saanut Stolbovan rauhassa
1617 Kakisalmen laanin ja
Inkerinmaanja Puolalta 1629
Liivinmaan. Westfaleninrauhassa 1648 Ruotsi sai piiiiosan Pommeria sekii mm.
Bremeninhiippakunnan.
Tanskalta se oli saanut
wonna 1645 Brdmsebron
rauhassa Jiimtlannin, Hiirjedalenin, Gotlannin ja Saarenmaan. Roskilden rauhassa
1658Tanskajoutui vielii luovuttamaan Ruotsille Skinen,
Hallannin, Blekingen, Bohuslanin, Trondheimin alueenja Bornholmin.
Ei ihme, ettii naapurimailja halua
la oli revanssihenkeil
saada menettiimiinsii alueet
takaisin. Kun lisiiksi Ruotsi
oli saanut nuoren, kokemattoman kuninkaan Kaarle
XfI:n, katsoivat ne aikansa
tulleen. Niinpii 1600-luwn
lopulla Tanska,Puola ja Veniijii solmivat liiton Ruotsia
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vastaan.Alkoi suuri Pohjan
sota(1700-1721).

VeneijdvaltaaInkerin
ja Baltian
Tanska, Puola ja Veniiji
hyokkasivat Ruotsin kimppuun. Kaarle )il
pakotti
ensin Tanskan Traventhalin
rauhaan 1700. Kaarle siirtyi
sitten joukkoineen Viroon ja
sai venilliiisistd voiton Narvassa 1700ja pakotti puolalais-saksilaisetjoukot vetiiytymiiiin Liivinmaalta.
Sota siirtyi nyt Puolaan,
ja Kaarle )OI pakotti Puolan
valtiopiiiviit erottamaanPuolan kuninkaan August Viikevdn ja valitsemaan kuninkaaksi ruotsalaisille mieluisan StanislausLeszczynskin,
jonka kanssa tehtiin 1705
Varsovan rauha. Sota siirtyi
sitten Saksiin, jossa Altranstidtissii 1706 August Viikevd pakotettiin luopumaan
kruunustaan.
Ruotsi oli voittojensajalkeen laiminlydnyt tdysin Inkerinmaanja Baltian puolustuksen. Siellii olleet ruotsalaiset joukot eiv?itolleet kyllin vahvoja veniiliiisia vastaan. Korkein sodanjohto oli
jyrkasti kieltanyt vahvistusten liihett?imisen Baltian
maakuntiin. Sen sijaan niita
liihetettiin Puolaan.

Niinpii ei ole mikiiiin ihme- ettii Pietari I uudelleen
valloitti Inkerinmaanja suuren osan Baltiaa (mm. Narvan ja Tarton) sekii ryhtyi
1703 rakentamaanuutta piiiikaupunkia, Pietaria, Inkerinmaalle.Isompaavastustaveniliiisille tarjosi Liivin- ja
Kuurinmaalla ruotsalainensotapl0llikko, kreivi Adam
Ludvig Lewenhauptjoukkoineen,jotka p66asiassamuodostuivat suomalaisistarykmenteistii.

Ruotsihy6kkdd
Ven#ijrin
kimppuun
Kun nyt Tanskaja Puola oli
pantu matalaksi, paiitti Kaarle XII seuraavaksi hyoketa
Veniijin kimppuun.Veikseli
ylitettiin woden viimeisen?i
ptiiviinii l7O7 ja armeijan
suuntanaoli ita. Ruotsin sotajoukon vahvuus oli lahes
44.000 miestii. Armeija oli
niiss?ioloissasuurija vahva.
Veniiltiisten strategiana oli
vAlttAA ratkaisevaa taistelua
Puolassa.Sen sijaan pyrittiin
vet?iytymiiiin Ruotsin hy6kkayksen tieltii ja noudatettiin
ns. poltetun maan taktiikkaa,
jolloin
vastustajalla oli
edessiiin vain ryostetyt ja
poltetut alueet. Vendldiset
ryhtyivat vastarintaan vain
hyvin valituissa paikoissaja
toisaalta tekiviit pistohydkktiyksiii vihollisen niiannyttiimiseksi.
Veikselin ylityksen jalkeen Ruotsin sotajoukon
matka suuntautui Itiipreussin
halki ja Niemen-joen ylitse
Liettuaan, jossa vallattiin
Grodnon kaupunki. Talvikuukaudetvietettiin Liettuas-

sa ja kesiikuun alussaannettiin kenraali Lewenhauptille
miitiriiys varustaa joukkonsa
j a liittya piiiijoukkoon.
6. kesiikuuta 1708 kuninkaan armeija lahti liikkeelle.
Kulku suunnattiin kohti jokiporttia,joka on Vtiiniijoenja
Dnepr-jokien latvaosien viiliin jiiiiva kapeakaytAva.Tata kaytavaapitkin aukeni tarkein tie Moskovaan. KaytAviiii halkovat lukuisat Dneprin sivujoet,joista suurin on
Berezina-joki.Veniiltiisetolivat ryhmittaneet joukkonsa
piiiiasiassatimiin joen tirkeimmiin ylityspaikan Borisovin luo.
Kaarle XII suoritti harhautusoperaationsaaden ven?iliiisetuskomaan,ettii hyokk?iys tapahtuisi Borisovissa,
mutta han veikin joukkonsa
sivuteitii pitkin toiselle ylityspaikalleja ylitti niiin Berezina-joen. Sen jtilkeen oli
suuri taistelu Holowzynin
luona, jossa venliliiistentappiot nousivat 5.000 mieheen
ja ruotsalaisia kaatui noin
1.200.Heiniikuun alussavallattiin Dneprin rannallaoleva
suuri kaupunki Mogiljov,
jossaRuotsin armeijapiti leiriaan kuukauden apn paaasiassa odotellen Lewenhauptin joukkojen saapumista.
Lewenhauptin joukkoon
kuului 12.500 miest6, joista
piiiiosa oli suomalaisia.Lisilksi osastoonkuului 16 kanuunaaja useidentuhansien
ktirryjen muodostama kuormasto. Joukko eteni hyvin
hitaasti,vaikka kuningas sita
vtilillii kiirehtikin.
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Dneprinylitys
Kun Holowzynin haavoittuneet olivat suuressa m?iiirin
toipuneetja kun alueenruokatilannealkoi olla kriittinen
ja hevoset olivat kalunneet
laitumet puhtaiksi, ptititti kuningas 5. elokuuta ylittaa
Dneprin. Kulku suuntautui
sitten kaakkoon piiin kohti
Dneprin sivujokea Sozia.
Ruotsalaistenoli pakko pysytellii lahella Dnepriii, jotta
Lewenhauptinjoukko ei olisi
jaanyt ilman suojaa.
Armeija pysbhtyi pariksi
piiiviiksi Tzerikoviin Sozin
rannalla. Tzerikovista joukkojen marssi jatkui useina
samansuuntaisinarivistdinii
pohjoiseen piiin, melkein
suorassakulmassatuloreittiii
vastaan.Marssisuuntaoli nyt
kohti Smolenskia.Veniiltiisten kannalta ruotsalaiset
niiyttiviit muodostavanuhkan
veniiltiisten Gorkissa olevan
linnoitetun piiiiaseman eteliiistd siipei vastaan, jonka
vuoksi veniiltiiset suorittivat
nopeitajoukkojen uudelleenryhmityksia.
marssiessa
Kuninkaan
pohjoiseenmuodostirivist6n
vihollisenpuoleisensivustan
kaksi osastoa.Toisenosaston
kfiessti oli kuningas henkikaarteineen ja Taalainmaan
rykmentti, kun taas toista
osastoajohti jalkaviien komentaja, kenraalimajuri Karl
Gustaf Roos mukanaan oma
rykmenttinsii Ndrke-Viirmlannin seka Skaraborgin,
Jdnkopingin ja Ltinsipohjan
jalkavakirykmentit seka Itasdtanmaanratsuviiki.

Ylldtyshyokkdys
yli
rdmeik6n
Vihollisen ratsuviien kanssa
kaytiin jatkuvia kahakoita.
28. elokuutasaavuttiinMalatitzen eli Moljatitjin alueelle,
jossa pysahdyttiin pariksi
piiiviiksi.
Roos leiriytyi marssijarjestyksen mukaisesti puoli
peninkulmaakuninkaan majoituspaikanjtiljessii. Leiriytymispaikka oli rimeikdn
suojassaja sen toiselta puolen voitiin nlhdii vihollisen
leiritulet.
Rameikko ei kuitenkaan
ollut sellainen suoja, jollaiseksi ruotsalaiset sen luulivat, vaan se voitiin vitsakimppuja apuna kayttaen
ylittaa, ja tiimtin venilltiiset
tekivirt. He kuljettivat yon pimeydessii 9.000 miestii riimeikon yli ilman ettd Roosja
hanen ilmeisesti nukahtaneet
vartijansa huomasivat mit?iiin.
Frans G. Bengtsson kirjoittaa teoksessaan
Karl XI:s
Ievnqd frdn Altranstadt till
Fredrikshall
tapahtumasta
seuraavaa:"Tiheiissii aamusumussa31. elokuuta tultiin
nyt kiiymiiiin verinen taistelu
Malatitzessii tai Meskowitzissa,joksi sitii joskus nimitetiiln. Huomattavaa on, ef,td
veniiliiinenjalkavriki nyt ensi
kerran hyokkasi ruotsalaisia
vastaan.
"
Skaraborginja Jonkopingin rykmentit olivat tulleet
1702Pommeristaja liittyneet
kuninkaan armeijaan Krakovan luona Puolassa.Ne eiv?it
aiemminolleet mukanamissii6n suuremmassataistelussa, vaan saivat nyt tulikasteensataalla M alatitzessii.

Ruotsalaiset
herbsivdt
toistuviin yhteislaukauksiin
ja unenpopperoisinii eiviit
pystyneettehokkaaseenvastarintaan-vaan kiirsivit suurta mieshukkaa. Useita korkeita upseereitahaavoittui ja
Nils Rosenstierna, Itiigdtanmaan ratsuviien eversti, kaatui. Tam?i aiheutti tiettyd lamaannustaruotsalaistenjoukossa. Ei kestiinyt kuitenkaan kauan, kun apua saatiin
ruotsalaisten muista leireistti
ja vihollinen saatiin karkoitettua.
Ruotsalaisia oli kaatunut
261 ja 750 haavoittunut, kun
taas veniiltiisilla oli yhteensii
I 566 kuollutta ja haavoittunutta.

Murskatappio
Pultavassa
Ruotsalaiset jatkoivat pakenevien veniiliii sten takaa-ajoa
lahelle Smolenskia,josta sitten kiiiinnyttiin etelaan kohti
Ukrainaa p?i?iosinruokapulan
takia. Tliml merkitsi sita, etti Lewenhauptjiii nyt ilman
suojaa. Veniil?iisethyokktisivtitkin 29. syyskuuta tiimiin
kuormastonkimppuun ja tuhosivat senLesnajassa.
Lewenhauptin12.500 miehestii selvisi hengissii noin
6 000 miesti, jotka liittyivat
piiiijoukkoon 11. lokakuuta.
Kuormaston menetys ampumatarvikkeineen, tykkeineen
ja elintarvikkeineenoli Kaarle XII:lle paha menetys,jolla
oli vaikutusta siihen, ettii kuningas kirsi musertavantappion Pultavassa28.6.1709.
Tiimii tappio oli ratkaiseva
alkusysiiys Ruotsin suurvalta-asemanhaviamiselle.
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PultavastaRuotsin armeijan jniinndkset vetiiytyiviit
jossa ne anPerevolotsnaan,
tautuivat veniiliiisille I heiniikuuta 1709.
Kaarle )CI ja pieni osasto
ruotsalaisia pakeni Dneprin
toiselle puolen ja siirtyi
Turkkiin, josta kuningas
1714ratsastiUnkarin ja Saksan halki Itiimeren rannalle
Stralsundiin Sieltii hiin siirtyi Ruotsiin,jonne saapui 15
vuoden poissaolon jlilkeen
t7t5
Kaarle )il lahti viela sotaretkelle Norjaan ja kaatui
Fredrikshallissa
30.11.1718.

ja
Schwartin
sukulaismiesten
kohtalo
Esi-isiini kapteeni Johan
Schwartin kohtalona oli Skaraborgin rykmentin upseerina kaatua31.8.1708Meskowitzissa eli Malatitzessa,joka sijaitseeDneprin sivujoen
Sozin rantamilla nykyisen
Valko-Ventijiin alueella.
Johan Schwartin poika
Carl Gustaf, syntynyt 1692,
oli liittynyt vapaaehtoisena
Skaraborgin
rykmenttiin.
Htin oli komppanianpiiiillikko (forare) ja joutui veniiliiisten vangiksiPerevolotsnassa.
Htinet kuljetettiin Veniijtille
Saranskin kaupunkiin, joka
sijaitsee Mordvan alueella
Volgan lansipuolella. Sielta
hiin piitisi palaamaan 1722
kotiin rauhantultua. Hiin jatkoi sotilasuraansasen jalkeenja erosi armeijastal74l
vtinrikin arvoisena.
Kaarle )ilI.n sotaretkell?i
oli mukana myos Johan
Schwartin nuorempi veli,

kapteeni Anders Sclrwart,
syntynyt 1652, joka myos oli
aateloitu samanaikaisesti veljensii kanssa nimellti von
Schwarzenhoff. Hiin kaatui
9.7.170l Viiiniijoenylityksen
yhteydessiisyntyneessiitaistelussa puolalais-saksilaisten
joukkojen kanssa.
Anders Schwartin poika
Otto Ludvig oli alikapteenija
kaatui Pultavan taistelussa.
Toinen poika Carl, syntynyt
1692, oli ylivanrikki. Hdn
joutui vangiksi Perevolotsnassaja palasi kotiin heinilkuussa 1722. Hilnkin jatkoi
sotilasurallaja erosi armeijasta kapteenina1731.
Esi-isiistiini Johan Schwartista siis tiedetiiiin, etta hAn

kuoli Meskowitzissa, josta
kaytetaanmy6s nimeii Malatitze. Peter Englund mainitsee kirjassaan Pultava, ettit
esi-isiini kuolinpiiiviinti 31.
elokuuta 1708 kaytiin pienia
kahakoita Dobrojessa, mutta
ett[ siella ei saatu aikaan
muuta kuin paljon kuolleita
sotilaita. Tiissii siis jiilleen
uusi nimi Meskowitzille.
Paikan nykyinen nimi niiytffiA kartan mukaan olevan
Mstislav.
Tallainen paikannimien
vaihtelevaisuus voi joskus
hankaloittaa
sukututkijan
tydtii oikean tiedon l6ytamisessii.
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Kapteeni Johon Schwart (aateloituna von Schwartzenhffi kaatui t'uonna 1708 Malatitzessa, ioka
sijaitsee noin 400 kilometric)Moskovasta lounaaseen. Kartta teoksestaKarl XII:s levnad frin
Altranstiidt till Fredrikshall.
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Tiercftonet
aitoja suftffiutft!oiffe
Keviiiillii 1999 laheteuiinjiisenistdllelomake, jossa kysyttiin mm. tietokoneenkayttotaitoja. Vastauksista selvisi, ettii varsin monetjo osasiv at kA\ffiAAtietokonetta,mutta huomattavalleosalle jiisenistdii tietokoneoli vielti outo asia.
Niliden vastaustenperusteella seuraon jiirjestiinyt jiisenilleentietokoneopetusta.

Tulijoita
olisi
muistakin
seuroista
Ensimmiiinenkurssi pidettiin
jo toukokuussa1999 ja syksyllli kaksi seuraavaa.Kursseille on ollut runsaastiinnokkaita tulijoita eiviitkii
kaikki ole valitettavasti mahtuneet mukaan. Tieto seuran
jarjestamastiiopetuksestaon
levinnyt laajemmallekin ja
kursseille olisi tullut myos
sellaisiasukututkijoita,jotka
eiviit ole seurammejasenia.
Lokakuussa 1999 seura
jarjesti Tampereen yliopistolta vuokratuissa tiloissa
kaksi kurssia, joista toisen
aikana opeteltiin internetin
kayttoaja toisen aikanaopittiin tietokoneenkayton alkeita. Kummallekin kurssille
otettiin varsinaistenoppilaiden lisiiksi kuunteluoppilaita.

Varsinaisilla oppilailla oli
luokassakiiytdssi?inoma tiepuotokone. Kuunteluoppilaat
lestaan seurasivat opetusta,
mutta eiviit itse harjoitelleet
koneella.Niiin saatiinpaikalle myos sellaisia,jotka ovat
kiinnostuneita asiasta, mutta
eiviit viela rohjenneet kokeilla.
Syksyn internet-kurssioli
samanlainenkuin aikaisempi
kurssi keviiiillii. Tiistti kurssista on lyhyt selostusviime
syksynOrpanassa211999.
Internet-kurssille
osallistui varsinaisenaoppilaana
viisi naista ja kuusi miestii
sekii kuunteluoppilaanakaksi
naistaja yksi mies. Tietokoneen kayton peruskurssille
osallistui puolestaan varsinaisina oppilaina seitsemiin
naista ja neljii miestii sekii
kuuntelijoinakolme naista.
Vaikka osa internet-kurssin osallistujistaolikin varsin
iakkaita, ei se lainkaan haitannut oppimista: kolmituntisenkurssinaikanahe oppivat
sujuvastikayttamaaninternetin selainohjelmaa,etsimiiin
www-sivuilta tietoa ja kaytt?imiiiinHisKiii, suomalaisten
historiakirjojen tietokantaa.
Moni l6ysi tietokannastauutta tietoa tutkimuskohteestaan
ja sai tiedot mukaansapaperille tulostettuna.
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Peruskurssilla
alkeet
hallintaan
Tietokoneen kayton kaksi
iltaa kestiinyt peruskurssi oli
tarkoitettu sellaisille sukututkijoille, jotka eiviit aikaisemmin ole kayttaneet lainkaan
tietokonetta. Kurssille osallistuikin muutama sellainen,
jolle kaikki oli aivan uutt4
mutta useimmat niiyttiviit jo
ennestiiiinosaavanhiukan.
Aloittelijoille hiiren kiiytto oli aluksi hieman vaikeaa.
mutta ilahduttavan nopeasti
hekin tottuivat hiireen ja
saattoivat syventyii tirkeiimpiin asioihin.
Peruskurssilla opiskeltiin
Windows-kiiyttdj iirj estelmiin
alkeita ja Word-tekstinkasittelyohjelman kiiftoa. Opetuksessaedettiin rauhallisesti
ja koko ajan varmistettiin,
ettii kaikki oppilaat pysyiviit
mukana.Kurssin
opetuksessa
lopulla ehdittiin hieman opetella internetin keyttda ja
kaytiin pikaisestitutustumassa Suomen Sukututkimusseuran sivuilla olevaan HisKi-tietokantaan. Tiimiinkin
kurssin oppilaista osa loysi
HisKi-tietokannastaitselleen
tiirke?iiiuutta tietoa.

Tampereen seudun sukututkimusseuran

tietokon eku rssitkevddIld 2 000

INTE RN ET-KUR55I
5UKUTUTKIJO I LLE

torstaina9. maaliskuuta2000 klo 17.00-20.00,
Tampereenyliopi ston mikroluokk a 3, Kalev antie4
kurssinhinta varsinaisiltaoppilailta 100 mk ja
kuunteluoppilailta 25 r*

Kurssisoveltuusellaisillesukututkijoille,jotka osaavatkiltrftAltietokonetta,
muttajotka eivtitaikaisemminole kayttaneetinternetia.Kurssillaopitaaninternetinkaytonalkeetja harjoitellaan
HisKi-tietokannan
tehokastakaftoa.
Mukaanmahtuu1l varsinaistaoppilasta,joilla on kiiytossti6nomatietokone,ja 3 kuunteluoppilasta,jotka seuraavat
opetust4muttaeiviit itsekAytakonetta.
Sitovailmoittautuminenviimeistiiiin11.helmikuuta2000JohannaKurelalle,puh.03--2612292.

TI ETOKON EEN
klo 17.00tiistaina21. jatorstaina23. maaliskuuta2000
yliopistonmikroluokka3, Kalevantie4
20.00,Tampereen
kurssinhintavarsinaisiltaoppilailta180mk ja
kuunteluopprlallta25 mk

KAYTON
PERUSKURSSI

Kurssion tarkoitettusukututkijoille,jotka eiviit aikaisemminole kayttaneettietokonetta.Kurssilla
ja opetellaanWord-tekstinkAsittelyohjelman
perehdytaan
kaftoa.
Windows-kayttojarjestelmiiiin
Toisenailtanaopetellaanlyhyestiinternetinkaytonalkeita.
Kurssilleotetaan11 varsinaistaoppilasta,joistajokaiselleon varaffukayttoonomatietokone.
jotka seuraavat
Mukaanotetaanmyos3 kuunteluoppilasta,
opetusta,muttaeiviit itseharjoittele
koneella.
Sitovailmoittautuminen
viimeistiitinI l. helmikuuta2000Johanna
Kurelalle,puh.03-2612292.

Kursseiffelvat sy[oimeffrsestit eruetuffeitamyds seffaiset,

j otfr,a
oivoittietoftoneita!
y efftoi
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Tekstija kuvat

Er4aNiiniviita

Ra ut q! i e,n ra ke,ntaj a n
vaeltavaq elAmAA
Raataneeton veljet, siskot
vetciesscicinkorpiin ki skot,
yli vetten,poikh maitten,
halki t uorlen hartioitten.
Piirtcineethe suurta raitaa
pi tki n Suomi -didin paitaa.
Tekijii tuntematon.

Suomen rataverkosto on rakennettu viimeksi kuluneen
noin 150 vuoden aikana.Ratatoissii on kiiytetty tyovoimana monenmoista viikeii,
etupiiiissii miehiii. Rungon
ttille rautatieliiisten joukolle
ovat muodostaneet vakinaisessa tydsuhteessa olevat,
liikkumaan sitoutuneet rakentajat. Rautatielaitoksen
satavuotisen taipaleen kunniaksi on ilmestynyt K. J.
Immosen toimittama juhlakirja Valtionrqutatiet 1862
I 962. Kirja sisaltaatilastotietoa. mutta rakentaiienmoni-

tavien vaijerien ja koysien
avulla. Naiset huolehtivat
ratanaulojen,metallipulttien,
aluslevyjen ja sidekiskojen
kantamisesta.
Miehet nauRadanrakentamisen
lasivat kiskot kiinni ja juna
tyovaiheet
kulki eteenpiiinkiskon mitan
ja taas kannettiin pdlkkyja
"Rautatien rakentaminen aleteen. Kiskotus ja sorajunat
koi ratalinjan suunnittelulla
piiiisiviit kulkemaan ja soja linjan vetimisellb maasrastus alkamaan. Vasta motoon. Linjalta kaadettiinpuut,
nen sorajunanjalkeen alkoi
tehtiin tawittavat kallioleiktopparoikanraskasty6.
kaukset ja sillat, kuorittiin
"Toppaus eli soran lyonti
kalliopaikat paljaiksi, tiiytetvuorotahdissa
ratapdlkkyjen
tiin kuopatja suomaat,joihin
alle oli etupiiiissiinaistenty6myds juntattiin paalujajunttii ja tehtiin kesiiisinmaanoltalaulujen tahdissa. Tiimtin
lessasula. Junantuotua soran
jalkeen rataa kiskotettiin sen
puolta nostettiin
verran, ettii kiskojuna p?i?isi radan kahta
kiskoja
tunkkien
awlla ja
kulkemaan. Rautaroikkaaloitnostattajamies tarkisti, ettii
ti tyonsii.
maan korkeus pysyy oikea"Miehet kantoivat olkana. Naiset lapioivat soraa
ptiilliiiin ratapolkyt poikittain
kahden puolen polkkya ja
radanpohjatielle'petiksi'.
Sen
hakkasivat soran polkyn alle
ptiiille vedettiin kiskot mahlapiolla. Vuorotahdissakaksi
naistatoppasija yksi heitti lisdd soraa. Radan valmistusvauhti riippui rauta-ja topparoikan suuruudesta. Monta
kilometriii ei p[iviissii edetty.
Tydaika oli kahdeksantuntia
viitenii p?iiviinii viikossa ja
lauantainaseitsemiintuntia."

vaiheisestaelamastaainaisine muuttamisineen
seei kerro.

Rautaroikka hoiti hskotuksen.
Mustapaitainen mies yltirivissr)
isci, Helmer
on kirloittajan
Jalonen.

Niiin kuvasi rakentamista
eliimiinsii 20-luwlta elakepiiiviiinsii saakkatyotii tehnyt ratatydmiehenvaimo.
Siis "paljonkului rukkastaja
lapikasta,nauristaja silakkata, teriistiija tyntimenttia,ennen kuin alettiin puhua valmiista rautatiestii", kertoo
Albin Kuitunen kirjassaan
Nriin kertoileeRata-Veetu.
Vuosilomaatuolloin oli
seitsemiinpaivad.Tuona aikana oli mahdollisuushalutessaan matkustaa kotiseudulle. Matkustamisenmahdollisti ansaitut vapaaliput
rautatielle,samoinmuuttamisen toiselle rataosuudelle.
Muutettaessasaatiin myds
muuttokuormalle tilaa tavaravaunuun,jossa koti kulki
asemaltaasemalle.Asunnon
ja asemanv?ilinmuuttajajiirjestelija maksoiitse.

Ratavalmistuu,
muuttoedessd
Saatuaan radan liikennoittivtiiin kuntoon sai vaeltava radanrakentaja valmistautua
muuttamaanuudelle ratatyOmaalle. Isiini oli pestautunut
VR.lle
radanrakentajaksi.
TyO edellytti muuttamista aina sinne missii rataa rakennettiin ja ammattlkuntaatarvittiin. Tyossii tarvittiin monen alan ihmisiii veturinkuljettajasta sukeltajaan, insino6ristti
sekaty6mieheen.
Isiin tydn periissii muutti koko perhe. Ratatdidentyoviiki
oli kulkeutunut eri puolilta
Suomenniemed,kaikki tyon
periissii.
Kuitusen kirjassa RataVeetu muisteleetdfidI,,tjavaa
muuttajajoukkoa nllin:

"Sakissaoli suupaltti Lomolan Joope Lapualta. Mies
oli iso ja riski ja perkelestuli
herkasti juttujen lomassa.
Tunsi olevansajotakin koska
oli pohjalainen. Hollolasta
tuli Lapamaan Iisakki, pieni
ja laiha, totinen ja arka sekii
herkkiuskoinen. Hankasalmelta tuli JohanssonenJalmari, jolla oli harmajat silmiit, py<ireiit posket ja vaaleat viikset. Naurun kurttuja
silmien seutuvilla."
Isiini Helmer Jalonen,
joka teki elamantyonsti radanrakentajana,tuli 2O-luwn
alussaVehmaan kivipitiij tistii
tydhon Haapamiieltii Jyviiskyliiiin rakennettavalleradalle ja aitini Alma o.s. Messala
lahti mukaanPetajavedelta.
Asunnon paikkakunnalla
joutui aina etsimiiiin itse ja
sai sen useammin pienestii
torpasta kuin suurestatalosta. Veisimmin asunnot olivat yhden hellahuoneen kasittavia mutta asuttiin myds
talon ainoaa kamaria, jolloin
keitt?imdssii kaytiin talonvien kanssasamallaliedellii.
Usein muuttava ammattikunta, joka ei koskaan voinut
tietdit millaisen asunnon onnistuu saamaan,ei voinut kalustaa kotiaan monin huonekaluin. Muuttokuorrnamme
muodostui vain tarpeellisesta
pdydiistii, muutamastatuolista ja siingyistii sekii taloustavaroista, pito- ja wodevaatteista. Vanhempieni siinkynii
kulki mukana koottava ptiiistdx edettdtv
it rautasiinky. Lasten siingyt olivat ikArakenteen mukaiset. Kauan nukuimme veljeni kanssa samassa singyssii, toinen toisessapiiissii ja toinen toisessa ialat vastakkain.Myohem-
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min kuvaan tulivat puk{<i-ja
haitarisiingyt.Kankaiset patjapussit tiiytettiin rukiinoljilla, jotka kagiin taloista ostamassa.Muuton tullessapussi
tyhjennettiin uutta taftoa
odottamaan.
Osuvasti on Kuitunen kirjassaan kertonut Laitaskan
mietteit?imuuttamisesta:
"Saa ikasii rehjustaa paikastatoisseenpatjapussienja
pakkilaatikoidenkanssa.Vuosi kaksi paikassaanja taas
mentiin toiselle tielle. Ei oikeeta kotia missiiiin. Eliiml
kuin tilkkutakki."
Vasta 40luvulla, vdlirauhan aikaan, valtio pystytti
Kemij iirvelle tyontekijoidena.
sii perheille asuntoparakkej
jalkeen
KemijtirvenSodan
Sallan ratatydmaalta, Lapin
sotaa paetessaan,rautatieliiiset tulivat Orivedelle. Rakenteilla oli Orivedelta Jiimstiin
ulottuva rataosuus. Paikkakunnalla oli huutava asuntopula ja siksi valtio rakensi
kymmenkunPappilanm?ielle
perheen
neljiin
kiinteiitii
ta
taloa parakkien lisiiksi. Jokaisessa niiissi taloissa oli
nelja samankokoista hellahuonetta pinta-alaltaan 35
neliota. Huoneessaasui aina
yksi perhe riippumatta perheenkoosta.
Esimerkiksi me asuimme
tlllaista 35 nelion asuntoa
kolmisin vanhempieni kanssa kun taas naapuritalon yhta
samankokoistaasuntoaasusti
ahtaimmillaan yhdeksiin henkil6ii. Ahtaudesta huoli matta
olimme tyytyvaisiii. Tunsimme sentiiiinolevamme isiintiti
omassatalossamme.
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Suomealaidasta
laitaan
Omat kokemuksenirautatieliiisperheenlapsenaovat stupiiiissiilapsuuden-ja nuoruudenajankokemuksia monine
muuttoineen. Tyokokemukseni on kestiisestiitopparoikasta, jossa pitsihansikkaat
vaihtuivat
nahkarukkasiin,
kynii ja paperilapioonja rautakankeen.Olin tuolloin viidentoista.
Sukututkijana huomasin
vaikeudet, jotka tiitii liikkuv aa ammattikuntaa tutkiessa
tulivat eteeni.Perheidenlapset syntyivtit kulloisellakin
asumispaikkakunnalla. Jokaisella lapsella saattoi olla
eri syntymiikunta. Ei mydskiiiin ollut itsestiiiin selvdii,
ettii syntymtipaikaksimerkattiin synnyinkunta vaan kunta, jossa kastettiin tai oltiin
kirjoilla. Jatkuvan muuttamisen woksi ei kirkonkirjoja
vLhtiLmil,dt| muutettukaan.
Samoin kuolinpaikkakunta
saattoiolla siellii missii olimme kirjoilla, kuten veljelltini
Erkilla, joka kuoli Heiniivedellii mutta kirkonkirjat kertovat hbnen kuolleen Vehmaalla,joka oli isiini ja isovanhempienikotikunta.
Ammattikunnan lapsilla
ei ollut myosktiiin mahdolli-

suusvalita opinahjoaan,joka
sekin vaihtui aina muuttamisen myotii. Oman oppivelvollisuuteni suoritin kuudessa eri koulussa;aloitin Simpeleella ja lopetin Kemijiirvella. Ensimmiiinen kouluni
oli kuusiopettajainenkoulu.
Seuraava Heiniiveden Timonmlen koulu olikin supistettu kansakoulu, jossa yksi
opettajaopetti samaanaikaan
neljiiii luokkaa. Emme siis
viilttyneet silta, etta jai aukkoja sivistykseen.
Kaikista niiistii vaikeuksista huolimatta elimme
vaihtelevaa ja mielestiimme
rikassisiiltoistti elamiiii. Sopeuduimme
kulloisinkiin
Ystiivystyimolosuhteisiin.
me paikkakunnan- ja isiintiiviien kanssa.Tunsimme kuitenkin aina yhteenkuuluvuutta omaanryhmtiiimme.

Muistopatsas
Hyvinkddlle
Valtio on pystyttiinyt Hyvinkiiiille kuparisen rakentajan
mui stopatsaanlaitoksen satavuotisentaipaleenkunniaksi.
Suuriin kunnianosoituksiin
eiviit rautatienrakentajat olleet tottuneet.
Kuitunen on kirjassaan
huomioinut ironisoiden pat-
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paljastustilaisuuden.
saan
Rata-Veetu oli kuollut Pdntt6vuoren tunnelia rakennettaessakun ammus oli riijiihtiinyt Kaikilla tuntemillani
elakeikaa liihestyvillii rautatienrakentajilla oli toive eliikkeelle p?iiistyiiin hankkia itselleenoma asuntoja lopettaa vaeltava elama. T?lmiin
toiveen on Kuitunen kirjassaan tuonut esille kertoessaan Veetun istuvan oman
m6kin rapulla Tuonelan virran rannalla.Veetunoppipoika Aatu ntikee unta, jossa
Pomo-Pietari kutsuu Veetun
puhutteluunja liihettiiii htinet
vield kerran komennukselle,
nyt sieluksi rakentajanmuistopatsaaseen.Syrjtissii istuen
Veetu katselee kun fanfaarien soidessaviistyy patsasta
peittanyt vaate ja lierikan
varjosta han katseleeniihdzikseentuttuja.

Uusia rataosuuksiaei Suomessa ole eniiii rakennettu.
Jos missii rataa on oiottukorjattu ja kunnostettu, niin
ty6 on tehty erillisen korjausryhmiin toimesta. Autot ovat
tehneetmahdolliseksipitkatkin tydmatkat ja isiin tydn
woksi ei perheen endd tarvitse muuttokuormineen mukana liikkua.
Aika ja tekniikka ovat
kulkeneet vanhemman sukupolven ohi ja jiilkipolvet eltiviit omaa eliimiiiinsii. Tavatessaan he muistelevat lapsuuttaanja nuoruuttaanaloittaen usein kysymyksellii
Muistatko kun asuttiin sielhd...?

SiskoJoensuu

-
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Miili oli ahkeratorpan tyttd
ja siksi htinestialkoi katsella
itselleen nuorta emiintiiii
isiintii,joka oli pitajan suurtilallisia. Miili suostuikin
kihloihin Soolonpojan Aaron kanssa,vaikka Aaro oli
paljonvanhempikuin Miili.
Sattuipasittenkerran,ettii
Miilin veli ja Aaro-sulhanen
meniviitlaivalla Tampereelle
markkinoille. Miehet olivat
viinaan menevii ja nauttivat
sita markkinoillaja vielii kotimatkallakin.MiestenmarkkinamatkanaikanaAaron talosta tuli Miilia tapaamaan
muuannaishenkild,joka kertoi Miilille Aarostamerkillisia asioita, lieneviitkoolleet
edestosia.
Tulivat sitten markkinamiehet aika tuiterissaMiilin
kotitorppaan,istuivat pirtin
penkillaja lauloivatlystiiiiin.
Miili katseli sitti aikansaja
kun hanen mielessiitinkarvasteliAarontalostakiiyneen
naisenpuheetsulhasesta,
otti
han akkia sormuksenpois

ict suutarin vqimo

sormestaanja heitti sen Aarolle. Niiin kihlaus purkautui,
vaikka Miili tiesi odottavansa lastaAarolle.
Miilin kotiviiki ei hyviiksynyt kihlauksen purkua, silla olihan sulhanentalollinen.
Miilille se ei kuitenkaan
merkinnyt mitddn siihen niihden, mita hiin oli sulhasestaan kuullut...
Niin kului aika ty6n merkeissii. Sattuipa sitten, etti
kyliitin tuli suutari, joka oli
leskimies. Htin tuli myds
Miilin kotitorppaan ja mita
ollakkaan, Miili ystiivystyi
suutari Sivosenkanssa.
Suutari Sivonen oli kaunis mies ja etevii ammatissaan. Hbn pyysi Miilia vaimokseen ja lupasi ottaa tdmbn lapsen nimiinsii. Kun
suutari Sivosen fifiyi jatkaa
kiertomatkaansa ja kesken
jaaneita toitaan, sanoi Miilin
kotiviiki, ettei Sivonen tule
tiitii hakemaan.He olivat viela vihaisia siit?i,kun Miili oli

hyliinnyt Aaron, joka oli
sentiiiintalollinen.
Niin vain Sivonen kuitenkin palasi, ja he piiiittiviit
mennri kirkolle vihittavaksi.
Kun Miili pyysi kotitorpastaan lainaksi hevosta vihkimatkaa varten - kirkolle oli
matkaa useita kilometrejii niin hevosta ei annettu. Sukulaistalosta sai morsiuspari
lainaksi hevosen, jolla he
meniviit vihittavaksi
Suutari Sivonen ja Miili
eliviit yhdess?imonta wotta
ja saivat kymmenen lasta.
Eliimti oli joskus puutteellista, mutta sitahan se oli monella muullakin siihen aikaan. Miilin oli kuitenkin hyv?i olla suutarin vaimona ja
aina suutari Sivonen palasi
perheensti
tydmatkoiltaan
luo.
***
T?issiitarinassaon hiukan totuuden pohjaa, sillii sen on
kirjoittanut Sivosen tyttir.

Koti-PC-nimisen
lehdennumerossa6/99 on
Se kannatartikkeli sukututkimusohjelmista.
taa lukea, jos harkitsee uuden sukututkimusohjelmanhankkimista.Kirjoituksessa
neljaa sukututkimusohverrataankesken?i?in
jelmaa(GenusSenior,Juuret,Sukujututja Sukuohjelmisto). Lehti on luettavissa mm.
ptiiikirjastoMetsossa.

Tietoko^.l.hd.sso
artikkeli
s r,rkr,rtratki m uso h|. Im i sta
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Eino Koskinen

N i vnihe.rjo) a, Fi yrloysoyri yr te.htai Ila
Finlaysonin Tampereentehtailla oli muodostunut merkillinen tapa antaa tydkavereille tavallisesti eliiinkuntaan kuuluvia lempi- tai
haukkumanimia. Se, mistii
perinne juontaa alkunsa, ei
ole tiedossani,mutta joka tapauksessase on vanhaa perua.
Nimien kaytto oli usein
varsin hienostunuttaja Alyllisiii ponnistuksia vaativia.
siensii ansiosta, eli hdntii
Tavallisestihenkilolle heitethaukuttiin Mursuksi. Jostain
ty herja verhottiin erilaisiin
syystii han oli menossaFinvertauskuviin.Kun tiillainen
laysonin ns. puuportistaulos
heitto tehtiin, se sai seurueen
kantaen pitkAa puulistaa olpuhkeamaan raikuviin naukapiiiilliiiin. Lista niivtti viirunpyrskiihdyksiin. Herjat eihdn ongenvavalta.Vastapaiviit suinkaan olleet pahansestd suunnasta tuli toinen
suopaisia, vaan ne tehtiin
mies - Varis - ja lista olkarehdissii toverihengessd ja
pAdllli sai idean syttymiiiin
hyviintahtoisenhuumorin siihiinen pii?issiiiin.
vittamana.
"Kalaanko sita ollaan meSivullisille nauru oli tavtnossa", kysyi Varikseksi
tii hepreaaja tuntui kuin nauhaukuttu. Tiihiin Mursu vasrajat olisivat olleet tiiysiii
tasi: "Sinnepahyvinkin, mutkahjoja, jotka nauroivat vain
ta ei kylla tulla perkeitaploknauramisenilosta.
kaamaan."
Seuraavassa muutamia
Asian juju piilee siinii, etkuulemiani tai isiini kertomia
a mursut kayttavat paljon
tapauksia Finlaysonin nimikalaa ravintonaanja etta vaherjoista.
rikset puolestaan kayttavat
mielelldan kalastajilta jaaneet perkeetravinnokseen.
Sonnillekyytia
Toinen esimerkki olkoon
Sonnista.
Mies, jolla oli muhkeatmurFinlaysonilaisia kalakersun viikset, oli saanutlisiiniholaisia oli menossajunalla
mensd arvatenkin juuri viikHelsinkiin kalastusmessuille.
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Kun seuruetuli asemahallista
Rautatientorille, sattui siellii
olemaan Karjakunnan auto
lahella asemahallin ulosk?iyntiovea.Talloin eriis herroista tokaisi tohkeissaan
Sonniksi haukutulle: "On se
niin peijakkaan vd"drin, ettd
vain sinulle on jiirjestetty
kyyti Messuhalliin." Arvaatte, ettd Rautatientori raikui
taas naurusta.

Kylmdkuin
ryssanhelvetissd
Finlaysonin miehet kavivat
mielella0n yhdessti tai ainakin suunnilleensamoihin aikoihin lauantaisin er?iiissii
tamperelaisessa yleisessii
saunassa.Kerrankin lavolla
oli sattumoisin kaksi herraaRyssiija Kissa sektitietenkin
monia muita.
Ryssii meni heittamAan
Ioylya ja sita tulikin melkoisesti.Tiilldin eriis kylpijoista
huusi: "Annas nyt jo olla, eihan tallaisessahdyryssii voi
kukaan vihtoa." Eriiiistii nurkasta kuului: "Eip?i ole kuitenkaankylmti niin kuin ryssiin helvetissii." Sanoja oli
kuitenkin t?tysin ulkopuolinen ja tietiimiitdn sanojensa
herjausluonteesta.
Pientiitirskuntaaesiintyikin.

Kissaksi haukuuu jatkoi
kuitenkin herjailua heittamiillii lavolla tokaisun: "Joo,
niin on kuuma etta pitaa olla
ihan kyyryssfl." Ldylynheittiijii Ryssii ei kuitenkaan jaanyt herjaaja-Kissallemitaan
velkaa, vaan hiin kuittasi takaisin: "Kappas vain, niin
onkin kosteaa, ettei tupakissa tuli pysy", ja esiintyi
kuin imisi savuketta.
Hevonen tAytti 50 vuotta.
Delegaatio meni sankariaonnittelemaanvieden lahlanaan
komeat liinget, joista oli tehty peili. Ldnget oli vanhan
tavan mukaankiinnitetty toisiinsa miinttinauhoilla.Delegaation yhten?i j?isenenii oli
myds Rotaksi tituleerattu
mies. Piiiviinsankari katseli
ihastuneena saamaansalahjaa sanoen samalla: "Kylla
olette hyvin siiilyttiineet tavaran, kun eiviit jyrsijiit ole
piiiisseet nakertamaan miinttihihnoja pilalle."
Hajuherneeksi haukuttu
otti joskus viinaksia niin paljon, ettii kiively saattoi kayda
epiivarmaksi. Erddn juhlan
jalkeen Hajuherne oli sen
verran iiimiin kiikenii ettit
kaatui. Tiist?i kaverit irvailemaan: "A16 sure, kyllii sinii
viela kavelem?iiin opit, kun
Kippari-Kalleja Olga opettavat."
Joukkofinlaysonilaisiaoli
katselemassaluultavasti vappuparaatia,joka oli tavallista
pidempi. Kun paraatin loppupdti alkoi nikyii, eriis joukosta - Professori - loihe
lausumaan: "Oli se luojan
lykky, ettei tuo Satajalkanen
ollut marssimassa.muutenei
olisi koko piiiviinii piiisty yli
kadun." "Ei Professori.ei se

jalkojen lukumiiiiristii ole
kiinni, vaan etenemisnopeudesta. Nyt tuli Professorille
laskuvirhe", tokaisi Satajalkainen.

Hevosenleikkid
Tehtaalla tydskenteli ennen
sotia runsaasti myos nuoria.
Pojankoltiaiset tietenkin kaarestivat kesken?iiin joskus
melko rajustikin. Kiiyvien
koneidenliihistollii olikin tapaturmanvaara aina olemassa.
Rotta ja Kissa olivat korjaamassa jotakin konetta,
kun pari poikaa alkoi mellastaa lAhistolla.Toinen miehista karjaisi pojille, ettei moinen hevosenleikki ollut ollenkaan sopivaa. Kuinka ollakaan, liihistolla sattui olemaan my6s Hevoseksi haukuttu mies. Kun han kuuli
sanan hevosenleikki, vaikka
se ei ollutkaan herjaksi tarkoitettu. antoi heti takaisin:
"Ei se leikki nyt niin rajua
ollut, pikemminkin kissa- ja
hiirileikkiii."
Jotkut tehtaalla kauempana asuvat kulkivat toissd
eviiiden kanssa. Niiin teki
myos Siaksi haukuttu. Ruokatunnin alkaessa kaivettiin
eviiiit esiin ja nautittiin lounas. Pahaksi onneksi Sika
pudotti maitopullonsa lattialle. Tietenkin pullo siirkyi tuhansiksisirpaleiksija maito
levisi pitkin lattiaa. Ruokatuntiaan oli samassatilassa
viettiim?issliKurj eksi haukuttu mies ja hiinellii leikkasi:
"Itelleen Sika kiusaa tekee
kun kaukalonsakaataa."

LJ

Niirkiistyneen?i maitopulja herjanlonsamenetyksestii
heitosta Sika pinnisteli iilynystyroitiiiin ja heitti takaisin: "En minii kovin usein
kaukaloani kaada, olisin
muuten kuin niilkiikurki, silla
eihan tuota maitoa kurjen
oralla saalipitettya."
Karhuksi ristitty oli kavereiden kanssa kaupungilla
kiivelemiissii. Nasilinnankadun ja Hiimeenkadunkulmatalossa oli muinoin IKL:n
omistama kahvila, jonka nimi oli Musta Karhu. Kaverukset kulkivat paikan ohi
syksyllii kun talvi oli tekemiissii tuloaan. Talloin eras
kavereista keksi hyviin herjan ja sanoi: "laa, jaat Sinulla se on jo talvinukkumapaikkakin katsottuna."
Tallaisia floretinpistoja
harrastettiin fi nlaysonilaisten
keskuudessakymmeniti vuosia. Yleensii pistoon vastattiin pistollaja alyn salamointi sai aikaan makeat naurut
siihen vihkiytyneiden keskuudessa.

Kurela
Kuvat:Johanna

-t

Ari Vesola

Retkt Kuu lu tko suhrunl -tapahtumaan 16 . 10. 1999

H EUREKA!
Kuufutftosuftuuni?
Lauantainalokakuun 16. paiviinii liihti 26 seurammejiisentii Vantaalle tiedekeskus
Heurekaan,jossa oli Vantaan
sukututkijoiden jiirjestiimii
Kuulutkosukuuni-tapahtuma.
Tilaisuuteen sisaltyi viisi
luentoaja ntiyttely,jossa sukututkimusharrastajatja yhdistykset esittiviit toimintaansaja antoivat sukututkimusneuvontaa.Viiestorekisterikeskuksen luona oli jatkuva jono ihmisiii. Sielta sai
tarkistaa omat tietonsa sekii
tietyn sukunimen omaavien
lukumiiiiriin. Toinen kone
niiytti kolme yleisintii syntym?ipaikkaa,jossa tietyn sukunimen omistavat ovat syntyneet.

ja
Sukututkimus
suomalainen
tautiperimd
Kaksi ensimmiiistii luentoa
ko skivat perinndllisiii tauteja.
Ensimmiiisen luennon piti
dosentti Anu Jalanko aiheesta Geenitutkimus perinnollisissii taudeissa. Geenitutkimuksen avulla on selvitetty vastapieni osa ihmisten
geeneistii. Tautia aiheuttavien geenien (tautigeenien)

tutkimisella selviaa tautien
perusvirhe, jolloin voidaan
helpottaa sairauksienhoitoa.
Perinnolliset taudit jaetaan
kahteen osaan: monogeenisiin ja monitekijaisiin tauteihin. Monogeeniset taudit
ovat joko vallitsevastiperiytyviii, jolloin molemmilla
vanhemmilla on tautigeeni,
tai peittyviisti periytyvia,jolloin tautigeenion vain toisella vanhemmalla. Monitekijiiisiin tauteihinvaikuttaaperinndllisyyden lisiiksi myds
muita tekijoita kuten esim.
ympiiri sto j a elintavat.
Suomessaon yli 30 %
peittyviisti periytyvia sairauksia, joita ei tavata muualla maailmassa.Tautigeenit
ovat rikastuneet.koska viiest6 oli eristlytynyttii ja sukulaiset menivtit keskendin naimisiin. Suomeen tuli myos
hyvin vtihSn maahanmuuttajia.
Toisen esityksenpiti FM
Kari-Matti Piilahti aiheesta
Perinndllisyys ja sukututkimus. Sukututkimuksen rooli
lAaketieteessialkoi 1960- luwlla, jolloin alettiin selvittaa
sairautta kantavien sukulaisuussuhteita. Tutkimuksissa
on todettu, ettii monilla taudinkantajilla on ollut yhteinen esi-isii.
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Suomalaiset
Neuvostoliitossa
Seuraavanesitelmanpiti DI
Kalevi Hyytia aiheestaMultimediaja sukututkimus.Esitelmiissii esiteltiin monien
yhdistystenja ihmistenInternet-kotisivuja ja mita kaikkea ne sisaltaivat.
Multimedia
sanakasitta?itekstii, kuvaa ja
ainta.
Neljiinnen esitelman otsikkona oli Sukukirjan tekeminen. Esitelman piti viisi
kirjaa tehnyt DI Margit Lumia. Hiin oli tehnyt tutkimukset itse. Tiirkeimmiit ltihteet olivat seurakuntien historiakirjat, Suomen asutuksen yleisluettelo, kiirajapoyt0kirjat, maatilakirjat, henkilomatrikkelit, paikallis- ja
maakuntahistoriat ja valmiit
sukututkimukset. Suwn eliiville jiisenille liihetettiin kirjeet, jossa he saivat kertoa
omia tietojaan.
Kirjan suunnittelussa on
hyvii laatia aikataulu, rajata
aiheenja tietojen laajuus ja
valita tapa,jolla keriiii aineistoa ja paifitaiJhaluaako lis?iaineistoa.esim.valokuvia.
Viimeisenii piti esitelman
tutkij a ja toimittaj a E,rlaLahti-Argutina Petroskoista aiheesta Suomalaistenkohtalo

Neuvostoliitossa.Suomalaisryhmittymiii Veniijallii ovat
jotmm. inkerinsuomalaiset,
ka muuttivat 12O0-luvulla
Ventijiille, muurmanninsuomalaisetja siperiansuomalaiset. Talla vuosisadallaVentijalle ja Neuvostoliittoon
muuttaneita suomalaisiaovat

jalmm.punikit sisallissodan
jotka
liihkeen,rajaloikkarit,
tiviit hakemaan parempaa
elamaa, seka amerikan- ja
joista
kanadansuomalaiset,
ensimmiiisetmuuttivatVeniijalle jo l920Juvulla ja
vuosinal93l-34.
enemmist6
Esitelmoitsijaon tehnytmat-

Pirfr,fto
Laineesta
uusirafiastonfroitala

20Tampereenseudun sukututkimusseuran
myynnissi
sukuseuran
wotishistoriikki on
15.1.2000lahtien.Historiiktutkimuspiiivtistd
jokaiselleseuralaisellemki sisaltaarunsaasti
me hyodyllistaja kiinnostavaatietoa, kuten
mm. luettelot seuranjiirjestiimistiiretkistii ja
esitelmistasekalistan seuran20 ensimmtiisen
vuodenkirj ahankinnoista.
myyntiin tulee my6s
Sukututkimuspiiiviind
seuranuusi Vuosikirja,joka sisaltaasyyskauden1999kiinnostavia
esitelmia.

Tampereen seudun sukututkimusseuranrahaasioita on huolellisesti hoitanut Kristiina
Hopia wodesta 1996 liihtien. Hiin luopuu
tehtavastaan vuoden 1999 lopussa, jolloin
rahastonhoitajaksi siirtyy seuramme jasen
Pirkko Laine.
Pirkko Laineeseenvoi tutustua seuramme
jiisenilloissa. Hiin ottaa kokousten alussavastaanjilsen-, retki- yms. maksuja.

'tJusia
jufftaisu1a
mLtunnissoi

taa kuka tahansa. Artikkeleista ei makseta
palkkiota.
Toimituksellevoi tarjota my6s artikkeleita, vaikka olisi hieman epiivarmaoikeinkirjoituksestaja viilimerkkien kaytosti. Toimitus korjaa kieliasun; tiirkeintti on sisiillon
kiinnostavuusja tuoreus.
SeuraavaOrpana ilmestyy elo-syyskuun
vaihteessavuonna 2000. Tiihtin lehteen tarkoitetut artikkelit on hyvii lahettaatoimitukselle heiniikuun loppuun mennessa.Kirjoitusten ei tarvitse olla pitkiti; lyhyet artikkelit
mahtuvat lehteenvarmemmin.

Orllanaanofetaan

vfrstaanartift,ftefeita
jiiTampereenseudun sukututkimusseuran
senlehtiOrpanailmestyy kaksi kertaa vrrodessa.Lehti sisaltaapaitsi uutisia seurantapahtumista myds lyhyehkoja aftikkeleita,
kiinnostaviaykmuistelmia,kirjakatsauksia,
kysysityiskohtiaomistasukututkimuksista,
jiisenistdlle
yms.
Lehteenvoi kirjoitmyksiii
25
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rikkelin talla vuosisadalla
Veniijliin muuttaneistaja loikanneista suomalaisista ja
selvittanyt heidan kohtaloitaan. Esitelmii heriitti vilkasta keskusteluamm. suomalaisten kohtelusta Neuvostoliitossa.
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Kyllikhi Helenius

Iltaretki Finlaysoninpalatsiin21.9.1999

6
@nfay soniny a[a*i 100-vuorias

heen puurakenteinen asuinhuvila, joka vanhempien
kuoltua oli jaanyt tyhjilleen.
Alexander,joka asui veljensti
Peterin kodissa Milavidan
puuhuvilassa, piiiitti purkaa
ja ravanhanlapsuudenkodin
kennuttaapaikallepalatsinsa.
Keviallii 1898, kun lumet
sulivat,ryhdyttiin purkamaan
vanhaa puuhuvilaa. Palatsin
rakennustydt piitistiin aloittamaan toukokuussa. Rakentamisen oli ottanut tehddkseen
arkkitehti Hjort af Orniis
Helsingistil.
Palatsi valmistui lokaFinlaysoninpalatsinatunnetkuussa 1899. Sen kahdessa
tu rakennus Tampereella
kerroksessa on pinta-alaa
tiytti lokakuussa 1999 100
kaikkiaan 720 neliot . Paavuotta. Alkuaan se on ollut
ovet ovat eteliinpuolella. SiAlexander von Nottbeckin
siiiintulohalli on kahden kerasuinpalatsi Tyyliltaan se
edustaa
uusrenessanssia. roksen korkuinen. Varsinaisia huoneita palatsiin oli
Arkkitehtina on ollut Lamsuunniteltu13, lisiiksi keittio
bert Petterson. Piirustukset
ja aputiloja. Piha-alueen
I 897.
valmistuivatsyyskuussa
muodosti l-2 hehtaarin suuAlexander von Nottbeck
ruinen puisto.
oli syntynyt Tampereella9.
Palatsinedustallaon suih1861.
H0nen
tammikuuta
kukaivo, jota koristaa pronsvanhempansaolivat Finlaysiveistos, joutsen ja siihen
sonin tehtaan patruuna Wilnojaava poika. Toinen, suuhelm von Nottbeck ja tdmin
puoliso, kreivitar Constance rempi suihkukaivo on sijoitettu palatsinpohjoispuolelle.
Marie Elise von Mengden.
Palatsin julkisivua juhlistaa
Palatsin paikalla oli sijainnut von Nottbeck -persukuvaakuna
Nottbeckien
Sukututkimusseuran iltaretkellfl 21. syyskuuta tutustuimme Finlaysonin palatsiin ja sitii ympflriiivifln
Wilhelm von Nottbeckin
puistoon. Palatsin kahvitilaisuudessa Kyllikki Ilelenius esitelmiii von Nottbeckien mahtisuvustaTampereella. Palatsi oli erityisen mielenkiinnon kohteena. Seuraavassaon ote laajasta esitelmiisti lokakuussa 100 vuotta tiiyttflvfln palatsin vaiheista.
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korkealla, sisii?intulon ylapuolella.
Kotkankalliolla
mahtava kotkaveistos, keisarivierailustakertoneetmuistotaulut ja aurinkokello ovat
liittyneet Wilhelm von Nottbeckin aikoihin.
Alexander von Nottbeck
ehti asua palatsissaanrunsaan vuoden. H?in menehtyi
22.
umpisuolentulehdukseen
joulukuuta 1900. Viimeisenii
hetkenii kuolinvuoteen vierella oli hanen uskollinen
ajurinsa Hans Adler. Vaatimaton siunaustilaisuus
toimitettiin palatsissa.Senjalkeen
vainaja saatettiin Lielahteen,
suvun omaan hautausmaahan. Alexander von Nottbeck
oli perheetdn.
Palatsistatuli Finlaysonin
johtajien asunto. Vuonna
1979 se kunnostettiin tehtaan
kokous- ja edustustiloiksi.
Kymmenisen vuotta my6hemmin tilanne muuttui.
Korkealla metalliaidallasuojattu alue avautui kaikelle
kansalle.Palatsistatuli ravintola. Maaliskuussa 1997
omistajavaihdoksen jiilkeen
palatsistatuli nykyinen RavintolaVilla 1898.

E5I POLVITAULUKI RJAHAN KE EDIsTYY
Finnzn Stiti.ilA%d 3000 mu*znn apunaha
Ja,UnrJr,L
Sukututkimusseuramme
anoi syksyllii 1999
seuduilta. Toivomme, ettii kaikki kiiyttiiisiviit
hakuuntullutta JalmariFinnenSAationapura- hyviikseen tiit?i mahdollisuutta julkaista omat
haaerilaisiinjulkaisuprojekteihin.Seuraaontutkimukset seuran kustantamana !
nistikin, sillti Siiiitiomyonsimeille 3000 markan suuruisenapurahanEsipolvitaulukirjan
julkaisukulujavarten.TampereenseudunsuSihteeri Minno Savola ja puheenjohtaja Pekka
kututkimusseuraon saanut Jalmari Finnen Nuottaj tirvi odottelevat hyvcintuulisi na stip endinjoon allmmista.
Saatioltakahdestiaikaisemminkinstipendin.
Sdiition apuraha luovutettiin juhlallisesti Kuva: JohannaKurela
kaupunginkirjastoMetsossa lauantaina 20.
marraskuuta1999. Seuranpuolestaapurahan
ottivat vastaanpuheenjohtajaPekka Nuottajilwi ja sihteeriMinna Savola.
Stipendinavullaseuranon mahdollistajulkaistatoinenkinuusi Esipolvitaulukirj
a. Kaikkia seuralaisiapyydettiiinkinnyt katsomaan
omia sukututkimuksiasillii silmtillii, voisiko
niita julkaista.Esipolvitaulukirjoj
en materiaalin toimitusaika on pidentynyt helmikuun
2000loppuunasti.
Esipolvitaulukirjattoimittaa Eino Koskinen,ja haneltavoi kysyii tarkempiatietoja siitd, mikii on julkaistavantutkimuksenviihimmiiislaajuusja millaisessamuodossatutkimuksetpitaisitoimittaa.
Julkaistavaksiotetaantutkimuksiamuiltakin alueilta kuin pelkiistiiiinTampereenliihi-

5UKUTUTKIJALUETTELO TEKEI LLA
Mtiiintia!en Loppuun menneA*titu,LL noin 80 vaAteuAtfr.
Syksyn 1999 uusista julkaisuhankkeista
toinen on uuden sukututkijaluettelonlaatiminen. Jtisenistolleliihetettiinjo syyskuussa
lomake, jossa pyydettiin tietoja luetteloon.
Vastausaikaaannettiin marraskuunloppuun
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asti. Miiiiriiaikaan mennessiivastauksiatuli
noin80.
Sukututkijaluettelovalmistuuvuoden2000
aikana.Kiitos kaikille tietonsaluetteloonldhettiineille!

& rrro [[earvoftfr,aita
ftigafafijoitufr,sia
- Heikkilein
Haapasen
lahjoitus

NalIinmaa-Luodon
lahjoitus

Tampereenseudunsukututkimusseuran
pitkaaikainenaktiivijasenKaarlo Haapanenkuoli
8I -vuotiaana
lokakuunalussaI 999.
Joitakinwosia sittenhankarsikirjastoaan
ja antoi tuolloin seuramme
entisellepuheenjotrtajalleRaimo Heikkilallejoukon arvokkaita hakuteoksia.
RaimoHeikkila luowtti lokakuun lopussakirjat edelleenTampereenseudun sukututkimusseuran
kirj astoon.
Ttimii merkittaivAlahjoitus sisaltaayhdeksin SuomenSukututkimusseuran
vuosikirjaa
(vuodet7927, 1930-31,1939, 194I, 1943,
1944,7946,1948,1965)javiisi koulumatrikkelia: Liber ScholaeWasensisT722-1830
(Vaasantriviaalikoulu),MatriculumGymnasii
Borgoensis1725-1809(Porvoonkimnaasi),
HelsingforsLycei Matrikel 1831-89(Helsingin yksityislyseo),
VaasanLukio: lukiolaiselamiikerrat 1844-72ja Helsingin Suomalainen
Normaalilyseo
I 917*18.

Terhi Nallinmaa-Luoto on ystiviillisesti lahjoittanut marraskuunlopulla 1999 Tampereen
seudunsukututkimusseuralle
yli 40 kirjaa isoisiinsti Yrjo Raevuoren jaamistosta. Tiimd
huomattavansuuri lahjoitus on merkittava lisa
seuran toistaiseksi vielii varsin vaatimattomaankirjastoon,jossa on vastanoin 400 teosta.
Nallinmaa-Luodon arvokas lahja sisaltaa
mm. seuraavat teokset: Lauri Kuusanmiiki:
Liingelm?ivedenseuduntaloja; Yrjo Raewori:
Nakkilan Suomiset; Yrjo Raewori: Laukon
omistajia ja vaiheita; Poppius - Raevuori:
Finnen suku; Kaarlo Jiintere: Porin triviaalikoulun oppilasluettelot;Kirsti Arajarvi: Vesilahdenhistoria;Kirsti Arajarvi: MessukylanTeiskon - Aitolahden historia; Gunnar Siv6n:
Suomalainen sukuhakemisto; Eino Jutikkala.
Siiiiksmiien pitajan historia, Poppius - Ruuth
- Teittinen: Juvan historia I, Jaakkola - Kaukovalta - Sorila. Pirkkalan historia.

Tamyereenseu[un sufrurutfrimusseur6 friittaa Raimo n eifr.fitaai a Terfii Naffinmaa-Luotoa
sefr"a
fr,aifr,fria
muitafrin,
jotftaovatfafyoittaneer
frir1Ea.1a
tutfrimufr,siaan
seuran
friyastoon.
Seuraott6ae[effeenfrin
friitoffisena
vastannfti1a{afyoitukiaiasufrurutfrimufr,sia,
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Kirsti Vimpari

.q
OJLummifuercfofiercfoihteenoi
Olin etsinyt useastiviimeistenkahdenkymmenen vuoden aikana Matti Matinpoika Kydniin
*22.08.1669 Mouhijiirven Hermalastatoisen
vaimon syntyperiiti.
Matti Matinpoika Kyonti avioitui ensimmiiisen kerran noin vuonna 1692 Valpuri Jaakontyttbren kanssa.Vaimo kuoli 17 12.1693
vain 28-vuotiaana.Joitakin vuosia leskenii oltuaanMatti solmi uuden avioliiton jokseenkin
tarkalleenvuonna 1697.
Saara Olavintytiir *1673 oli Matti Matinpoika Kydniin toinen vaimo. Koska itse olen
tiimiin vaimon jiilkeltiinen, padtin perehtya
asiaan tarkemmin. Etsin suurin piirtein koko
Satakunnan ja Hiimeen historiakirjat, enka
loytAnyt SaaraOlavintyttiiren syntymii- ja vihkiaikaa. Sitten muistin kummiluettelot. Yleensii, jos uusi ihminen tuli oudolle paikkakunnalle, saattoivat kummit olla entiselta kotipaikkakunnalta,varsinkin ensimmiiisenlapsen
ja joskus jopa toisen lapsen kummit. Saara
esiintyy kummina Hermalan kyliin lapsilla
1697 ja asutuksen yleisluettelossaemiintiinii,
joten hiinet on vihitty silloin.
Matti Matinpoika Kyoniille ja Saara Olavintyttiirelle syntyi lapsi Matti *20.02.1699
Mouhij iirvella. Selailtuani Mouhij iirven kummiluetteloa loytyi Matin kummiksi mm. Heikki Olavinpoika Vakkalasta. Tiesin, ettii Vesilahdellakin on sen niminen kylil, joten otin

Ndyte latmmi luettelo sta.
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esille Vesilahdenvanhimmanrippikirjan, joka
on onneksisiiilynyt.
Rippikirjasta havaitsin, ettd Vakkalan Sisto-nimisesstitalossaoli isiintiinti Olavi Erkinpoika Sisto +1688-1694 ja emiintiinaBriitta.
Rippikirjasta kay myos ilmi talon poika Heikki ja tytiir Saara,josta tuli mydhemmin Matti
Matinpoika Kydniin toinen vaimo.
Olavi Erkinpoika Sistonvanhemmatolivat
Erkki SikstuksenpoikaSisto ja Valpuri Erkintytiir. Erkki Sikstuksenpoika Siston vanhemmat olivat Sikstus Olavinpoika Sisto ja Marketta Heikintytiir. Sikstus Olavinpoika Sisto
oli ensin sotilas, sitten korpraali ja lopulta ratsastaja.Vuonna 1625 Sisto oli myds kestikievari. SikstusOlavinpoika Siston isii oli Olavi
SikstuksenpoikaSisto.
Ky6niin emiintiinii Saara ehti olla vain lyhyen aikaa,silla hiin kuoli 3.3.17T7Mouhijiirvella. Pappi on merkinnyt tiilldin kuolleiden
luetteloon havaintonsaSaarasta:"Erinomaisen
siisti ja tuhti emiintii" (Ulla Koskisen suomennos).
Matti Matinpoika Kydnii ehti avioitua vieli
kolmannenkerran 1717Mouhijiirvellii Valpuri Johanintyt?irIsotalon kanssa.Valpuri Johanintytiir Isotalo oli kotoisin Suodenniemen
Markataipaleelta.

Dipl. ins.PekkaAakula
sukututlsmuksenopettaja
SatakunnanSukututkimusseuran
varapuheenjohtrja

I

@/ug o Lagstrcimin
arfristo
Satakunnan
Sukututkimusseuranhallussaon paikallisesti hyvin merkittiivli
sukututkimuskokoelma
niin sanottu Lagstriimin
arkisto. Sen kerflf,miseen
kiiytti lehtori Hugo Lagstriim vuosikymmenet kaiken vapaa-aikansa. Hlinen
ahkeruutensaansiosta meilH on nyt kiiytiissii laaja
Porin ja sen ympiiristiikunnat kiisittiivii sukututkimuskokoelma.
Satakunnan Sukututkimusseuran varsinaisena isiinii
voidaan pitaa fiI. maisteri
Hugo Lagstrdmiii. Hiin suoritti varsinaisenpiiiviityonsii
Porin ruotsalaisenyhteiskoulun lehtorina. Kaiken vapaaaikansahan kuitenkin omisti
sukututkimukselle, ja juuri
Lagstrdmin aloitteesta kutsuttiin koolle SatakunnanSukututkimusseuran perustava
kokous.
Hugo Lagstrom oli aikanaan tutustunut mm. Pietarsaarenja Suomen Sukututkimusseuran toimintaan. Niiin
ollen hdn oli paras mahdollinen ohjaaja vastaperustetun
seuran alkutaipaleella. Lagstrdm tunnettiin myds valtakunnallisesti merkittitvdndt
sukututkijana. Hiin toimi

mm. Suomen Sukututkimusseurantutkij ajiisenenii.
Maisteri Lagstr6m kuoli
kuitenkinjo vuonna 1967 Se
oli seuralle suuri menetys.
Hiinen tietonsaja taitonsaseka avuliaisuutensa muistetaan yhd vielii yli 30 vuotta
hanen kuolemansa jalkeen.
Lagstrdmin monikymmenvuotisen tydn tulokset - erilaiset sukututkimukset ja
selvitykset - saatiin lahjoitusten turvin ostetuksi perikunnalta Satakunnan Sukututkimusseuralle.

Arkistossa
tietojayli

5500suvusta
Lagstr6min arkisto on nykyisin SatakunnanMaakuntakirjastossa.Senkayttooikeuson
ainoastaanSatakunnanSukututkimusseuranj iisenilld, jotka kuukausikokoustenyhteydessii innolla etsiviit sieltA
ttiydennystii omiin sukututkimuksiinsa.
Arkistossa on mm. Porin
kaupunginja sen ympiiristokuntien (mm. Porin maaseurakunta, Ulvila, Kullaa, Nakkila, Noormarkku, Kiukainen, Harjavalta) kirkonkirj oista ker ifityit sukututkimusaineistoa.Lagstromon myos
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ansiokkaasti pyrkinyt liittamiiin eri sukuja toisiinsa
runsaillaviittauksilla. Tiimtin
vuoksi arkistosta saattaahetkessii l6yti6 'suuren miiiriin'
ja heiomia esivanhempiaan
danjalkelaisiaan.
Vuoden 1998 keviidllii
tallensin arkiston sisaltamien
sukujen nimet atk.lle tietokantaan "Hugo". Siihen tuli
yli 5500 suvun nimet. Lisiiksi jokaisen suvun kohdalle
tuli ko. suwn sisaltavien
muiden sukujen nimet. Pitkalla aikaviililla on suunnitelmissatallentaaLagstrdmin
arkiston koko sukututkimusaineistoatk:lle. Tiilloin tiedot
olisivat helposti kaytettavassii muodossavaikkapa Internetin v?ilityksella.

ja
lainausUudistettu
tutkimustapa
Lainausmenettely on nykyisin seuraava:Sukututkija etsii tutkittavan suvtrn nimen
kokoustilassa olevasta aakkosellisesta sukunimiluettelosta. Hiin kirjoittaa erilliselko. sule lainauslomakkeelle
kunimen ja sen vieressiiolevan kansion numeron. Lainauslappu annetaan arkiston
virkailijalle, joka antaa ko.

aineiston tutkijalle. Kun aineisto on tutkittu tai kopioitu, palautetaan se takaisin
virkailij alle. Kotiin vietiiviiksi aineistoaei lainata.
Lagstrdmin arkiston aineisto on ruotsinkielinen. Se
sisaltaa kuitenkin piiiiasiassa
nimia ja numeroita, joten arkiston kayfto ei edellyta varsinaistaruotsin kielen tafioa.

Hugo Lagstromin muistrinpanoj a Ar ctopoli tanus-suvusta.

Satakunnan Sukututkimusseuranyst?iv?illisenlahjoituksen ansiosta Hugo Lagstrdmin kokoelmien arkistoluettelo on saatu seuramme
kirjastoon.
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Filosofianmnisten
HugoBernhar{Lagstrtim

(tsg+-te6T)
Pietarsaaressa
syntyi
Lagstrom
Hugo
11.9.1894.Hiin tuli ylioppilaaksi1914. Valmistuttuaanfilosofian kandidaatiksi han toimi
j onkin aikaa sosiaaliministeridnvirkamiehenii
ja valitsi sitten opettajanuran. Han toimi vuosina 1920-1960Porin ruotsalaisenyhteiskoulun lehtorina. Filosofian maisterin arvon han
sai vuonna 1930. Eliikkeelle Lagstrdm jiii
wonna 1960.Htin julkaiopettajantoimestaan
(mm. Satakunnan
paikallislehdissti
si monissa
Kansa)useitasukuselvityksiri.Lisiiksi han kirjoitti stiiinndllisestiGenokseensukututkimuksiaan.Hugo Lagstrdm kuoli vuonna 1967.
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Matti Pakkanen:
Kehronlqtlcihistoria
Toijala1997,1998.

Anna-KaisaSiipi:
HcimciIciiset Koivi stol Ia I 5)0-luvultaI 900-lt:un
allnrun.
Koiviston Hiimiiliiisten Sukuseura
ry. Vantaa
1998.

Poppius- Raevuori:
Fi--n-

n"'h'

Poppius- Raevuori:
suku.
Jcimscilciinen

Gunnar Suolahti:
Nuori Yrjo Koskinen.

Poppius-Ruuth
JuvanhistoriaI.

SuomenSukututkimusseuran vuosih rj at: Nro I 1
(1927),Nro l4-15 (1930-31),Nro 25 (1941),
Nro 27 (1943),Nro 28 (1944),Nro 30 (1946),
Nro 32 (1948),Nro 38 (1965)2 kpl, Nro 39

Yrjo Raevuori:
Fredrik Bjdrkqvist.

(1e6e)

Yrjo Raevuori:
Laukon omistajiaja vaiheita.

Seppo Suvanto:
Knaapista Populiin.

Yrjo Raevuori:
Laukon omistaj i a .ia vaihei ta.
Toinen,taydennettypainos.

Suvut seuroissa. Tutkimuksiasukuseuroien
toiminnasta.
SukuseurojenKeskusliitto 1999.

Yrjo Raevuori:
Nakkilan Suomiset.

Tampereenhistoriallinen seura:
Tampereentutkimuksiaja kuvauksia.I4V.

Yrjo Raevuori:
Nelj cinnesvuosisata linj a-autolii kennettci.

Anna Tervo - Olavi Tervo (toim.):
EsipolvihakemistoI - Kainuu.
julkaisuja 21. Oulu
Oulun Sukututkimusseuran
1998.

Raine Raitio:
Kansansoittajat, -soittimetja kansanlaulut.
Tampereenyliopiston Kansanperinteenlaitoksen
julkaisuja 28. Tampere1998.

Turun suomalainenyliopisto :
Julknisuia.
Tyrncivcinseurakunnanrippikirja 1709 1714.
Oulun Sukututkimusseuranjulkaisuja 22. Oilu
1999.

Anders Ramsay:
Frdn barnadr till silverhdr. I II.
Pentti Renvall:
Kuninkaan miehi cij a kapinoi tsij oi ta.

Olavi Wanne:
Vaasan luh o. Luki oIai selcimcike
rr a t I BI 4-7 2 .
SuomenSukututkimusseuranjulkaisuj a XXIV.
Jyviiskylii 1963

R. Rosen:
Lib er scholae Helsingforsensis.

Kaarlo Wirilander:
Suomenarmeijan upseeristoja aliupseeristo
I 7t B-1 B10.

Rafael Saartio:
Ho Ilo lan ki rkko kuvisso.
Vaino Seppd:
Vdyrin sotakoulu I9lB.

Teuvo Virtanen:
Suomenensi mmciinentyovcienopisto 75 vuotta.
Tampereentydvtienopisto I 899-1 974.
Tampere1975.

Gunnar Siv6n:
Suomalainen sukuhakemisto.
Skrrft och Communion Boock uprcittad anno
I 734. Ikaalistenvanhimman rippikirjan selviikielistetty versio.
Suur-IkaalistenSukututkijat ry. Ikaalinen I 998.

Viiin6 Voionmaa.
H cimcilcii n en errikau si.
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Srsnlf?
PekkaNuottajlirvi: Puheenjohtajan
palsta

I

Olavi Kallioniemi: Karkkuvapaussodassa

)

Muistutukseksisukuylpetilletutkijalle

5

In memoriam

5

JohannaKurela: Luonnonkaunis
MouhijArvitutuksi

6

Helvi Murrolle seuranviiri

8

Minna Savola:Naisenvalta- maalaisnaiset
1600-luvulla
ia oikeuslaitos

9

Kunnianosoitus
seuramme
veteraanille

1t

Pekka Sillanpiiii: VerinentaisteluMalatitzessa

t2

JohannaKurela: Seuranjarjesttimillekursseillerunsaastitulijoita tietokonetaitoj
a sukututkijoille

l6

Tampereen
seudunsukututkimu
sseuran
tietokonekurssit
keviidlla 2000

t7

Enja Niiniviita: RautatienrakentajanvaeltavaaelAmaA

l8

SiskoJoensuu: Torpparintythrja suutarinvaimo

2l

Tietokonelehdes
s[ artikkeli sukututkimusohj
elmista

2l

Eino Koskinen: NimiherjojaFinlaysonintehtailla

22

Ari Vesola: Heureka!Kuulutko sukuuni?

24

Pirkko Laineestauusirahastonhoitaja

25

Uusiajulkaizuja myynniss?i

25

Orpanaan
otetaanvastaanartikkeleita

25

Kytlikki Helenius: Finlaysoninpalatsi100-vuotias

26

Esipolvitaulukirjahanke
edistyy- JalmariFinnenSaatiolta3000markanapuraha27
Sukututkijaluettelo
tekeilla- mddrdajan
loppuunmennessb
tuli n. 80 vastausta 27
Seurallearvokkaitakirj alahjoituksia

28

Kirsti Vimpari : Kummiluettelotietoliihteenii

29

PekkaAakula: Hugo Lagstrominarkisto

30

Seurankirjahankinnatvuonna1999
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