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hnergoLrtU*paLsta
jiisen,
HyvA Tampereen sukututkimusseuran
saadessasi
taptdnlehdenluettavaksesi
on joulu
jo takanapiiin
ja eletaanvuodenvaihteen
aikoja.
Uuden vuoden alkaessaon tapanakatsoa
taaksepiiinmenneitAtapahtumiaja tahyilltitulevaa aikaa.Kulunutwosi on seurassamme
ollut
edelleen
vilkastoiminnanvuosi.Tavanomaisten
jaseniltojen
ja retkienlisiiksijiisenistolleon tarjottu mahdollisuusosallistuaerilaisilleseuran
jiirjestiimillekursseilleja koulutukseen.Varsiperusopetusta
naistasukututkimuksen
antavat
ja lahiymparistdn
Tampereen
edelleen
kansalaisja tyovtienopistot.
Naiden anlamaaperustietoaovat ttiydentiijiirjestiimiitkuluneenvuoneetomanseuramme
ja sukututkimuksen
den kuvankasittelykurssit
tallennusohj
elmienvertailutilaisuus.
Seuranomaakurssitoimintaapyrititanjatkamaanja kehittamaanedelleen.Suurenkysynntin
woksi kevtitkaudelle
on jiirjestettyviela yksi
kuvankasittelykurssi.
Oikeusasiakirjoj
en kasittelyyn perehdyttava
kurssion myds suunnitteilla
kevtitkaudelle.Kurssin ajankohtaja sen vetiijti
ovatvielii ttitii kirjoitettaessa
varmistumatta.
Keviitkauden2001 aloittaataas perinteinen
josta on muoTampereensukututkimuspiiivti,
dostunutmerkittavawosittainensukututkimusviiketikokoavatapahtumatasokkaineesitelmineenja niiyttelyineen.
Kausijatkuu tiistai-iltojen
jiisenkokouksina.
Niissdesitelmtrijinii
on omien
jiisentenlisiiksivierailevia
ja
historian sukututkimuksenasiantuntijoita.
ja on jo
Seuranjtisenmiiiiriikasvaaedelleen
ylittanyt 450 rajan.Atk:n ja Internetinyhti lisiitintynyttarjonta sukututkimuksenavuksi on
tuonut ilahduttavastimyos nuorempaaviketi
Kuluneenwoden aikana
harrastajajoukkoon.
taltuli markkinoilleyksi uusi sukututkimuksen
lennusohjelma,
entistenneljankotimaisenvalta-

ohjelmanlisiiksi.Niistii jokainenloytaneemieja tarpeidensa
leisensti
mukaisen
ohjelman.
Sukututkimuksen
harrastajienmdiirin kasja arkistoissa
vaessaahtausja jonot kirjastoissa
tulevatlisiiiintymiiiin suuretikaluokathanovat
piantulossa"sukututkimusikAan".
Toivottavasti
tulevaisuudessa
siirretiiiinlistiii arkistojenja kirjastojenaineistoaInternetiin.Tiimii vihentiiisi
painettaniiihinlaitoksiinja niidenantamiinpalveluihin.Kysymyson kuitenkinrahastaja ehkii
osin piititttijienasenteistakin,
millii aikataululla
tiedonsiirtoaverkkoontuleetapahtumaan.
Kehityksessiipysyy parhaitenmukanalukemalla sukututkimusalan
lehtilija uutta kirjallisuutta.Internetei vielapystykorvaamaannilta
perinteisiiitiedonsiirtokanavia.
Seuranomaan
kirjastoonon woden aikanahankittuja saatu
lahjoituksena
uuttaja vanhempaakin
alankirjallisuutta.Tilan ahtaussiellakinhaittaakirjaston
tehokastakayttoa,ja lisiiakaappitilaaonkinjo
anottukaupungilta.
Niiin vuoden alussatoivotan kaikille sukuja tutkitutkimuksenystiivillehyvitit,onnekasta
musrikasta
uuttavuotta!

Q'frfro JVuottaiiirvi
I

Seuranuusi Vuosikirja on myynnissfijiil13. tammikuuta
leen sukututkimuspiilvdstii
2001 lahtien.Teoksenvoi ostaa myohemminkinennenseuranjaseniltoja.
Vuosikirja 212000 sistiltiiii syyskauden
2000 kiinnostavatesitelmetsekaElmarBadermanninkirjoittamanartikkelinsaksalaissukuientutkimisesta.

JohannaKurela

5{oo*arzruoofr.ryosta
5I SALTOA 5U I<UTUTKIMU I(5EEN
SuonrenKsnsan Vsnhat Runot on laajin Suomessa
milloinkaanjulkaisn:kirja. Siinii
on kaikkiaan25 osaa,joista
ensimmdinenjulkaistiin jo
wonna 1908ja viimeisinvasta muutama wosi sitten,
1997. Kirjassa on kaikkiaan
kymmeniatuhansia
suomalaisia runokatkelmia.
Yksin Satakunnastakirjaan on saatu
noin 5600 merkintlll-ja HAmeestinoin3550.
Teokseen
on koottu 1800ja
luwlla
1900-luvunalkuvuosinakeriittyjiikansanrunoja eri puoliltaSuomea,
Karjalaa 1a Inkeri6. 1800-luvun
loppupuolelta
lahtienovat kertlorjiLtmerkinneet muistiin
myds perinteenesittajannimen.Heidanjoukostaan
voi

399.Luia. liallio Sainu,
-"1'z 79'

yt. 1.

IIanda (irrinfors, l4 v.

Tuutilaulu.
Air aa Aklielin }Iaija,
'Iulusta
tuoraan jokir Lrijir:
s i l l i i t , p u u r p u l i t i l n t a s s i rl i e h r r u ,
S a k s t t nl i i n i t p u l l o s s a k i r : h u u .

tutkija ldytaa sukulaisiaanja
niin saadasukunsatuntemasta perinteesttitutkimukseensa
hyvin kiinnostavaa sistiltdii,
sita monissayhteyksissiitoivottua "lihaaluidenpiiiille".
Vaikka teoksen nimessb
puhutaankinrunoista, sisaltaa
teos myds huomattavan laajasti varsinaisenrunoudenlisdksi myds muutakin perinnettd, kuten lastenloruja,loitsujaja parannussanoja.
Kaikki kirjan runot ovat
alkuperiiisessii muodossaan
suoraankeriiiijien kenttdmuistiinpanoistaotettuina.Ne on
pyritty tallentamaanpaikallisella murteellaeika niita juurikaan ole sensuroitueika jalkeenpiiinkorjattu. Mukaan on
otettukaikki mahdollinenpitJokaisen nmon kohdalla mainitaan sen jcirjestysnumero koko
kyseisen maakunnan nmojen
joukossa (tcissciSatakunnan runo 399), kercicijrin nimi (Saima
Kallio), viitenumero alhtperciiseen lccisikirjoituks een (ttimci ntno on ollut alhqerciiskirjoituksen ensimmciinen)ja kennuuosi
(tasscion tiedossa tarkka kenrupciivci,28.12.1919).Jos asia tiedetcicin, mainilaan lisciksi lrylcin
ja perinteenesittcijcinnimi selrci
muita lisritietoja.
- &rhrtutkija voi tehdci kirjasta
iloisia loytdjci, htten minulle kcivi. Esimerkin lqvialainen Manda
Gronfors on isociitini tciti.

kist?i monisivuisistarunoista
ainalyhyimpiin,yksisanaisiin
loitsuihinasti.
Runokokoelmaton jiirjestetty maakunnittainja maakuntiensisiilltiviela alueittain
ja aihepiirin mukaan. Maakuntajako noudattaayleistii
historiallistajakoa,jonka mukaanesim.Tamperetta
ei lueta Himeeseenvaan Satakuntaan.
Eri alueilta on saatu erilaista perinnettiitalteen.EsimerkiksiVienanKarjalanperinteessiion runsaastikalevalamittaisia runoja, kun taas
Hiimeesttion tallennettulastenperinnettii.Kaikkiin pittijiin ei aikanaanole riittiinyt
innokkaita keraajia, minka
vuoksi osastapitajia on hyvinkin paljon materiaaliakun
taastoisistaei ole saatukertityksijuuri mitaan.
Kirjassa ei valitettavasti
minkii avulla
ole hakemistoa,
voisi suoraan ldytaii itseti
kiinnostavathenkilottai jonkin paikkakunnankaikki runot. Halutut tiedot tliytyy etsiii selailemallaltipi koko itseiikiinnostavamaakunta.
Vaikkei perinteenesittajien
joukosta 16ytyisikaanomia
sukulaisia,on oman kohdepaikkakunnan perinteeseen
tutustuminensilti hwin antoisaa.

690. L(tngelm.Kiai 129.

Ahaa. Lintlquist tt5. 87.
93. 1607.
'l'oijala.

Lanhipohja. lllanu Tuulensuu, 65 o.
kun
Kdrmeenpurema parannetaan,
pannaan vettil astiaanja klerretildn
kdsln ja luetaansanatyhleksddnkertaan:

Mato musta maan alainen,
Kiilto vasken karvallinen,
Papin karvainen;
Kannon alla kiekurairten,
s Huulet hunajaaja kiali metta.
nlin vesiJuaKunsanaton luettu,
tetaan sllle, jota kdrme oli purrut.

I-uhharin fiitta, 67 tt.
I'aihc'.
O n k u r r s a a d a a r vr a r a a s t a k a i s i r r
t u o m a a nk u n p a n n a a ns u l a t e t t uTa u l i
kir.ee kuppiin ia otetaailkolnre flart'['ikkua
[ . a s l L r aj a k a s t e t a l i r
l)astir
r r l l ? iL a s t u t s i i h e n s u l a a n ' t ' u l i k i v i
l l e n r e e nj a p o l t e t a a nn i i f l t i k u t s i t t e
ia kirotaan nii lr slrrroinctt?t

l J e l v e t i nt u l i P e l I t ] t n l o o ns e n
s y d z i r n e rsr a n r a l l al a i l l a
k u r t n a [ r i l a s t u tt i i s s ipi a l a a s i k s i l t L r nh i i r r t a k a s i n t u t - rr r r i i i iv e i .
rryt rupee virrkairrr(rilla tilltto vaiv a [ a l n r a a nr r i i n k o v i n e t t i l h i l n t u , ,
t a k a l s l ns e r rk u i n v e r t a s t i- - .

65-vuotias Manu
Tuulensuu
Lringelmrien kinkipohjasta on
tiennyt wonnd 1B93 miten parannetqan l<cicirm een pu remq.

Lukkarin Tiina Toijalasta kertoi
Lindqvistille v. 1887, miten varqs loitsutaan palauttamaan varqstamqnsa tcwarctt.

2147. ltrii j ii rti.'1't 1ry,sl;
ii ( 2 2AI ) n. L9*.
-- 07.
lliiki--qarrteri (Santcli -\tiikinen),
k r r o l y x l ji a i h r n i s t e nj : r e l i i i n t e np a rantelija, T6 v.
P a k k o s e ns n n o t .
P a l i l t a l r e t r l r t t l r r r r i r rl r o i k ; r

ALi trylmarik1'nsiiirri,
Alti paatani palelll.
rilri polhr poskirni
s ,illi 1;iatrijllkojnni.
lil,lrniiii soittr,
Ii_vlruriiifnilitfl,
Ir..vlrrriiit
kiviri jrr kantoja.

Mriki-Santeri,
errijrirvelciinen
kuohitsija ja parantaja, kiyxi
nriitd sanoja parantqmaan paleltumat vuonna 1907.

Pete.r Thoprrassoniyr voyrhe.v^v^a+ koteisso
KangasalainenPeter Thomasson(sotilasnimeltiiiin Stor) on syntynyt rippikirjojen mukaan
1786.Rippikirjoissa hanen syntymapaikkaansa
ei mainita eikti hiintii loydy Kangasalankastettujen luettelostavuosina 177 6-1796.
Peter mainitaan Kangasalan rippikirjassa
1798-1809 sivulla 108 ratsumestariUgglan
renkinii. Samassayhteydessiihiinet mainitaan
myos nikkari Salinin oppipoikana. Hiinestii ei
kuitenkaan ole merkintiiti Viiiiksyn kartanon
SarsanKnuutilassaasuvanpuuseppAJohan Salinin yhteydessii.Rippikirjaanon mydhemmin
vedetty sana renki yli ja tilalle on kirjoitettu
fotjcigare.
Kangasallamainitaan samassaja aikaisemmassa rippikirjassa renkipoikana eras Peter
joka voisi olla samamies:rippikirThomasson,
jassa 1791-1796 (s. 130) Vehoniemesstija
1798-1809Huutijiirven kestikievarissa.Kummassakaanei ole mainittu syntymawott4 joten
asiasta ei ole varmuutta. Vehoniemessahan
jo 1O-wotiaana.Huuolisi ollut palveluksessa

tijiirvella puolestaanmainitaan kaksi muutakin
renkiA, Michel ja Johan,joilla on sama patronyymi ja jotka saattavatolla Peterinveljiii.
Militaria-rullien mukaan Peter Thomasson
Stor oli wonna 1805 Adlercreutzin rykmentin
Hauhon komppaniassasotilaana.Hiintii piti ylle
Kangasalan Riksiin tai Riiksiiin ruotu. Peterin
kangasalaisiasotilastovereitaolivat mm. Suomatkan Carl Lonn, Apajan Henric Gers ja
korpraali JustenKirkonkyltistii.
Vuonna 1807 Peter Stor muutti Orimattilaan, missii han toimi mm. myllarinii. Htinen
mydhemmiitvaiheensaovat selvillii, mutta lapsuus on yhii epiiselvi. Tietiiiik6 kukaan, missii
Peter syntyi ja ketkii olivat hiinen vanh€mpansa?
AnnikkiYrj0le
Kirkkokatu
18 B 21
48100 Kotka
puh.(05)214150
sdhk<iposti
: kafyrjo@sci.fi

PekkaSillanpiiii

taistefu1713
&affr,aneen
Erds esi-isiini on kapteeni
joka
Christoffer Ivendofl
kaatui Palkaneen taistelussa
6.10. I 7 13.Tamantakia piiiitin
tutkia vdhdn timdn taistelun
vaiheitaja taustatekijoita.Ensin kuitenkin vdhdn selvitvstA
tiistdesi-isdstdni.

Balttilaissukuinen
lvendorff
Christoffer
Christolibr Ivendorff on ensimmiiinentlmiin suvun tunH?inen
nettujlsen Suomessa.
sukujuurensaovat hdmirdn
peitossa.Tiedetiiiinvain, etti
Ivendorffinsukukuuluuniihin
moniin balttilaisiin sukuihin,
jotka sotawosina1700-luvun
alussa muuttivat Suomeen.
Kuten monetmuutkin ltameren maakuntiennuorukaiset,
niin Christoffer Ivendorffkin
viirviiytyiRuotsinarmeijaan.
kerranhiinet
Ensimmiiisen
Narvassa
kun
hiin
mainitaan,
valtakirjansa.
saaensimmiiisen
nimitettiin
ndet
Hinet
6.12.1700eli kohta Narvan
voiton jtilkeensotatuomariksi
(auditor)ja rykmentinkirjuriksi siihenviirviittyynjalkaviikirykmenttiin, jonka kenraali
Otto Wellink perustiInkerinmaalleia Kiikisalmenliiiiniin.

Kuusi vuotta mydhemmin, Hiin oli nimittainmukanasiinii
14.11.1706hanelleannettiin puolentusinanhenkilonjoukiivi"erinomaisen taitawuden kossa,jotka 10.5.17 11
PetterSchiivuoksi" rykmentinmajoitus- viit tervehtimiissii
mestarinvirka Turun laanin feriii. Tiissti joukossa olivat
Johanvon Palmm. maaherra
k aksikasjalkaviikipataljoonassa. Tiiten han oli lopullisesti menbergsekakenraali,kreivi
HansHenrik von Liewen,jotullut Suomeen.Hdnet nimisamanyksi- ka oli tunnettupietisminsuotettiin 10.9.1708
kon kapteeniksi.Seuraavan srja.
KapteeniChristofferIvenhiinetnivuodenjoulukuussa
AnnaMadorff oli naimisissa
mitettiin Turun laanin varsinaisen jalkaviikirykmentin ria Metherin(s. 31.12.1619,
kanssa.Anna
k. 20.10.1767)
kapteeniksi.
laaKakisalmen
Marianisii oli
ChristofferIvendorffoli ilja entinen
nin rajatarkastaja
meisestimonien muiden siltaSortavalanpormestarija haloisten sotilashenkil6iden
her[tysliik- nen iiitinsii oli Sara Bang.
voin uskonnollisen
keen, pietismin kannattaja. Miehensii kuolemanjiilkeen
Anna Maria meni toisenkeralkunsasaanutpieSaksassa
ja
ran naimisiin kapteeni Carl
tismi oli saanutkannatusta
Lindeldfinkanssa.
myotltuntoa LiivinmaansakChristofferIvendorffillaja
aatelis-,upsalaissukuisissa
seeri-j a virkaylimysperheissii. AnnaMaria Metherilliioli yhSuomessa
oli eriisyltiopie- deksiinlasta,mutta vain kuusi
tisti, Petter Henrikinpoika niistii tunnetaan.Vanhin lapSchafer,joka uskonnollisten sistaoli esi-isiiniviiiipeliPetter
JohanIvendorff(s.n. 1696,k.
vuoksioli tuomielipiteidensi
jonka
1751Vesilahdella).
mittu kuolemaan,
mutta
kuningas armahti. Hiin kiirsi
elinkautistavankeuttaanTurun linnassa.Siellaollessaan
tilanne
Sotilaallinen
hdn piti piiiviikirjaa (I'etter
Pultavantappion
Henrik Schciferin pcii'vcikirja
jdlkeen
I 8.1.1707-l3.3.I7 I 2). Tiissti
piiivhkirjassamainitaanmy6s
Pultavan tappio 28.6.1709
esi-isiniChristofferIvendorff
merkitsi Ruotsin suurvalta-

asernanhaviota. Valittomasti
tiedon saavuttua Pultavan
taistelustaTanskanFredrik IV
ja Saksin August Viikevti julistivat sodan Ruotsille. Syksylla ja talvella 1709-1710
liittoutuneitten armeijat tunkeutuivat kaikkialta Kaarle
KI:n joukkojen hallussaoleville alueille. Viipuri antautui
13.6.1710liihes kolmen kuukauden piirityksen jalkeen, ja
muutaman kuukauden kuluttua antautuiKiikisalmi. Samana vuonna tsaari Pietari valloitti vielli Riian ja Tallinnan.
Niiin olivat Baltia ja Inkeri
joutuneetventiliiistenhaltuun.
Kaarle XII oli taivuttanut
Turkin julistamaansodan Veniijiille 1710. Tsaarin joukot
oli sitensidottu Etelii-Veniijtilla ja Pohjois-Saksassa
kaytaviin taisteluihin siihen asti,
kunnesTurkin kanssasolmittiin rauha 1711ja ruotsalaiset
joukot Pohjois-Saksassa
antautuivat1713.Nyt tsaariPietari saattoi keskittya Suomen
nujertamiseen.
Liihtiessiiiin Puolan sotaretkelleKaarle XII oli jattanyt
valtakunnankaakkoisen osan
yksinomaan
puolustuksen
suomalaistenjoukkojen huoleksi. Niiin ainaista miehistovajausta kiirsiviit ja heikosti
varustetut suomalaiset rykmentitjoutuivat ottamaanvastaan tsaari Pietarin armeijojen
yhl kasvavanpaineen.

Suomen
tieverkosto
1700-luvulla
Suomentieverkostooli 1700luvulla vielii verrattain harva.
Piiiosa teistii liihti maan silloi-

sestapiiiikaupungistaTurusta.
Yksi teista suuntautuipitkin
PohjanlahdenrantaaTornioon
ja sieltaedelleenRuotsiin,toinen tie kulki rannikkoa myottiillenHelsinkiinja sieltaedelleen Viipuriin. Edelleen ns.
Hiimeen htirklitie kulki Turusta Hiimeenlinnaan. Turusta
potrjoiseenkulki tie Lauttakylan kautta Pohjanmaantielle.
Helsingistii lahti Hameen-linnan ja Piilkiineen kautta kulkeva Pohjanmaan tie, joka
Vaasankohdalla yhtyi rannikkoa kulkevaantiehen. Messukyliistti oli tieyhteysPoriin, ja
Palkaneeltahaarautuimyos tie
Jimsiin kautta Pohjois-Hiimeeseen.
1700-luvun
sotajoukot
kayttivat titii tieverkkoa hyviikseen.

nousuyritys8.5 l7l3 torjuttiin. mutta kun veniiliiisialaivoja tuli yhe lisiiii, luopui
Armfelt kaupungistasytyttlen
sen tuleen ja polttaen samalla
suuren viljavaraston estiiiikseensenjoutumastavihollisen
kasiin.
fumfelt oli vetiiytynyt Helsingistii ennen kuin Lybecker
joukkoineen ehti apuun. Lybeckerei tehnyt mitaanyritystii estiiiikseenmaitsesaapuvaa
yhtymiist?i
vihollisjoukkoa
Helsingissii operoiviin joukkoihin, vaan vetdytyijoukkoinen Himeenlinnaan
Lybecker oli saanut miiiiriiyksen puolustaa Turkua,
mutta hiin liihetti sinne vain
500 miestii eversti Stiernschantzinkomennossa.VeniiItiiset marssivat elokuussa
4000 miehenvoimin Turkuun,
eiviitkii suomalaisetpystyneet
estiimiiiinTurun valtausta.
Sotatoimet
N?iin menetettiinkesiilliija
Etelei-Suomessa
syksyllii 1713 koko EtelaSuomi.
Tsaarin valloitusarmeijaliihti
Valtakunnan puolustuskoliikkeelle Pietarista huhtikuun
lopussa1713.300 saaristolai- missio Tukholmassa vapautti
nyt Lybeckerintehtiivistiiiinja
vaan sijoitettiinn. 12000jalnimitti uudeksi ylipiiiillikoksi
kamiest?ija 200-300 kasakkenraali Kaarle Kustaa Armkaa. Ratsuviiki kulki maantiefeltin, joka ryhtyi heti valmistii pitkin Viipurin kautta.
telemaan vastarintaa.Hiin vaSuomessaolevien joukkolitsi uudeksi puolustuslinjaksi
jen ylipaallikko oli kenraali
PalkaneellaolevanKostianvirYrjo Lybecker,jota on sanothan
ran,jonka pohjoispuolelle
tu saamattomaksija lqrvyttopuolustusalkoi rakennuttaa
miiksi johtajaksi. Htin oli kesasemia.
kittanyt joukkonsa Porvooseen.
Ventiltiiset tekiviit kuitenPdlkdneen
Kostianvirta
kin yllattavan maihinnousun
Helsinkiin,jota puolustamassa
Noin kahdenkilometrinpituioli Uudenmaanjalkaviikiryknen Kostianvirta vhdistiiaiPiilmentinkomentajaKaarleKusMallasveteen.
kineveden
taa Armfelt pienen osaston
vedenpinta
oli
1700-luvulla
kanssa.Ensimmiiinenmaihin-

heutti sen, etta Iharinkoski
korkeammallaja virran kautta
kuivui.
puolestaan
kulkevavesimdiirdoli nykYistii
Vuosina 1819-1821lassuurempi. Tlmd johtui siita,
Mallaskettiin keinotekoisesti
ette myos Vesijarvenja Liinveden, Roineenja Piilk?inevegelmlveden vedet laskivat
den pintaaaluntoistametriii.
Kostianvirran kautta MalNiiiden toimien vuoksi
lasveteen.Aikoinaan PalkiineKostianvirran veden Pinta ei
vesi, Liingelmiivesija Vesijareniiii nykyiiiin ole silla tasolla,
vi olivat salmien valityksellii
jossa se oli silloin, kun Kosyhteydessiitoisiinsa. Tall6in
tianvirrallataisteltiinja jolloin
vedet laskivat Kangasallaolsiisvirta oli nykyisttisuuremPi
leen Sarsanjoenkautta Roieste.
neeseen.Roine ja Mallasvesi
jo
yhteydess?i
silloin
olivat
ja laskivat Valkeakeskenii?in
Suomalaisten
koskenkautta Vanajaveteen.
Vuonna 1604 tapahtui
puolustusasemat
suuri luonnonmullistus, kun
maankohoamisenja -kallistuArmfeltin puolustusarmeijaan
misen johdosta Piilk?inevesi kuului 7200 miestd. Hiinell2i
mursi Kostianvirran Paikalla
oli kiiytossiiiin Turun ja Uuolleen kapean hiekkakannak- denmaanlaanin seka Viipurin
sen,jolloin syntyi Kostianvirratsurykmentit, Turun, Porin,
ta. Palkanevedenpinta laski
Uudenmaan ja Hameen laanopeasti 3,5 m Mallasveden nien sek6Pohjanmaan,Savon
tasolle. Samalla myds Iharin
ja Viipurin jalkaviikirykmentit
salmi muuttui koskeksi, jota
ja lisiiksi viel?ierillinen majuri
vedet
kautta Liingelmiiveden
Gyllenst16minjalkaviikiPatalnyt purkautuivat. Sarsanjoki joona.
kuivui ja LiingelmiivedenPinta
Armfeltjakoi joukkonsasijdi Iharin kannaksenwoksi
ten, ettii puolet hiin sijoitti
Pdlkiineveden pintaa korKostianvirralleja loput Tyrkeammalle.
viiiin-Lempaalan-SahalahdenKun Iharinkoskenpartaalle linjan muille jarvikapeikoille
syntyneet myllyt patosivat
estiimdiin mahdolliset saartoLiingelmtiveden pintaa YhA
Kostianvirralle
yritykset.
korkeammalle, rupesi tiimii
Armfelt sijoitti siten n. 2700
toimenpidehaittaamaanrantamiestdjalkavtiketija 700 ratviljelyksiii, minka vuoksi aletsumiestii,jotka ryhtyivat kiikarakentaa
1820-luvulla
tiin
puolustusreestirakentamaan
navaa suor.un Ldngelmiiveasemia.
destii Roineeseen. Vuonna
Etummaiseenlinjaan teh1830 tokeet pettiv?itja Lansuotiin jalkaviienvarustukset
gelmiivedenvedet syoksYiviit
jahautoineenja taaempana
kanavaan tehden siita kaksi
olevallekummulletykkipattekertaa aiottua leveiimmiin.
rit. Kahluupaikoillevirtaan
pinta
laski
Ldngelmiveden
ratupotettiin espanjalaisiksi
puolitoista metriii Roineen ja
(yhsuiksi kutsuttujaesteita
Mallasvedentasolle.Tdmd aidyspuun tukemia, ristikkiiin
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asetettuja teriiviiptiisiil estepaaluja)sekatavallisiateriiviipiiisiii paaluja.
Puolustajillaoli tykistona7
kolminaulaistakanuunaaja 2
kahdeksannaulaistahaupitsia.
Aseen kaliiperi maariteltiin
tuohon aikaan sen lyijYPallon
painona,joka tiismiilleenmahtui putkeen.Kun naulanPaino
oli n. 425 g, voitiin 3-naulaisellatykillii ampuan. 1,2 kilon
painoisialyijykuulia

Venaliiiset
valmistelevat
hyOkkiiystd
j oukkojen komenVen?iliiisten
tajanaoli amiraaliFeodor APraksin apunaan ruhtinas Mikael Golitsyn. Jiitettyiiiin Hiimeenlinnaan varuskuntajoukkoja ventiltiisetjoukot seurasivat Armfeltin jiiljessii suoraan
Piilk?ineelle.
Veniiltiisten m66rii oli n.
15000-16000 miestti. SyYskuun lopulla 1713 veniiliiisten
p?i2ivoimatsaapuivatKostianvirralle ja ryhtyivat heti valmistamaanomia tuliasemiaan.
He sijoittivat 15 tykin patterin Hiimeenlinnastatulevan
tien ja Kuhmalahdellemeneviin tien kulmaukseenPienelle
harjanteelle. Toinen suunnilleen samanvahvuinen patteri
sijoitettiin Piilkiinevedenrannassaolevalleharjanteelle.

Suomen tieverkosto I700hmila.
- Lantmcitarekontor1740. Ministeri Carl Enckellin karttakokoelma.

..
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Kun suomalaisettorjuivat
vihollisen ensimmiiiset hydkkiiysyrityksetja kun ven6l6isten tykkituli osoittautuitehottomaksi, paatti Apraksin hyokefit suomalaistenjoukkojen
selustaan. Tata tarkoitusta
varten hiin purkautti l?iheisten
kylien kaikki rakennuksetja
teetti hirsistl viitisensataa
lautlaa,joilla hiin aikoi toteuttaa hy6kk iiyssuunnitelmansa.
Suomalaisetolivat niihneet
lauttojen rakentamisenja valmistautuivat maihinnousuun
sijoittamalla 400 ratsumiestii
ja pienen jalkavdkiosaston
MalkilAn kyldn rantaan.Lisiiksi Armfelt erotti puolustusjoukosta I100 miestl reserviksi
vastahydkkiiyksirivarten. Tiimln joukon komentajaksihan
mdiirisi
eversti
Stjernschantzin.

Pdlkdneen
taistelu
Varhainaamulla6. piiivi lokakuuta l7l3 venildisetlastasivat 6000-7000 miesti lautoille ja veneisiin ja aloittivat
Mallasvedenylityksen.Paksun
sumun turvin he piiiisiviit liihelle Malkilan kyliin rantaa
ennen kuin suomalaiset havaitsivatheidat.Rannallaollut
pieni suomalaisosasto
ei kyennyt estimiiln maihinnousua.
Saatuaantiedon vihollisen
hyokkayksest?iArmfelt lahetti
300 ratsumiehenjoukon torjumaan vihollisen maihinnousua
sekii liihetti eversti Stjernschantzille sanan, etlit tdmd
saapuisipikamarssiajoukkonsa kera MiilkilZiiin. Kun t?imii
osasto saapui paikalle, olivat

vendldisetsaaneetjo n. 2000
miest?irannalle.
Syntyi kiivas taistelu.Suomalaiset pitiviit kauan puoliaan onnistuen yhdessii vaiheessatydntiimtiiin jo vihollisenvesirajaanasti.
Kun Armfelt ei saanutratsuviikeiiiin kootuksi sivustahydkkiiykseenja kun veniiltiisiii saapui lautoilla lisiiii, niin
ettZi heilli oli lopulta kuusinkertainen ylivoima, katsoi
Amfelt tilanteen epdtoivoiseksi. Hiin antoi yleisen per6intymiskiiskyn ja liihetti
kiiskyn myds Kostianvirran
asemissa olevien joukkojen
komentajalle, kenraalimajuri
ReinholdJohande la Barrelle
ktiskyn luopua asemistaan.
Kun tiimin joukot olivat juuri
onnistuneettorjumaan vihollisen ryntdilyt, niin ne eiviit heti
tahtoneet totella annettua
midrhystii.
Kun ndmii sitten irrottautuivat asemistaan,vendliiinen
ratsuvdki ui virran yli ja saavutti niimii jiilkijoukot Onkkaalankylan pelloilla. Raivokkaantaistelunjlilkeen se tuhojoukosta
si tastAsuomalaisten
suuren osan. Periiytyminen
muuttui nyt j iirjestamdttdmiiksi paoksi,ja suuri osa Hiimeen
j alkaviikirykmentinmiehistiij a
kaikki Savon jalkavakirykmentin miehet liihtiviit pyrkimiiiin kotiseudulleen.
Armfelt oli vetiiytynyt Palkiineen kirkolta Tammerkoskelle johtavalle tielle, mutta
kun Golitsynin joukot olivat
katkaisseet tiimiin tien, niin
vetiiytyviit suomalaisetjalkijoukot kaantyivat Piilktineen
kirkolta Jiimsiiiin iohtavalle
tielle.
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Suomalaisten
tappiot
Veniiliiiset ilmoittivat tappija 555
oikseen118kaatunutta
haavoittunutta.Armfeltin armeijastakaatui Kostianvirran
ja liihiympiiristdntaistelussa
ja 562 alipiiiillys11 upseeria
ja
t66n miehist66nkuulunutta. Vangiksijoutui l4 upseeria
ja 219 alipiiiillystddn
ja miehist66n kuulunutta. Upseereista1l haavoittui.
Adam LewenhauptmainitseekirjassaanKarl XII:s fficerqre (1920), ettii Piilktineen
taistelussa kaatui esi-isiini
kapteeniChristofferIvendorffin lisiiksiTurun laaninjalkavtikirykmentistiiluutnanttiAndersBertelssonsekiiViipurin
jalkaviikirykmentist?i eversti
Adolf Fredrik Krusenstjerna,
luutnanttiHenrik JohanGyllenspingja luutnanttiMagnus
FredrikSittman.
Vangiksi joutuneista oli
mainitunkirjan mukaanHiimeen jalkaviikirykmentistii3
upseeria, Pohjanmaanrykmentistii3 upseeria,Viipurin
jalkaviikirykmentistiija Gyljallenstrominsuomalaisesta
kavtikipataljoonasta
kummastakinyksiupseeri.
Merkille pantavaaon, ettii
niiidenkaatuneiden
tai vangikjoutuneiden
joukossa
si
ei ollut yhtaiinratsuviikeenkuulunuttaupseeria.
Ratsuviien
tappiot olivatkinyleensiihuomattavastipienemmiitkuin jalkaviien.
Menetetyn taistelumateriaalinjoukossaolivat kaikki
taistelussa
kaytetyt9 tykkia.

Taistelun
seuraukset
Piilkiineen taistelun jtilkeen
veniiliiisetsaivathaltuunsakoko eteltiisenSuomenHiimetti
ja Satakuntaamyoten. Taistelu oli siten Suomen osalta
suurenPohjan sodanratkaisutaistelu.
Armfelt vettiytyi joukkojensa rippeiden kanssa Tammerkoskelle,jossa viipyi parisen piiiviiii. Ldhtiessiiiinjatkamaan vetdytymisttiiin Pohjanmaalle han havitti kosken yli
johtavan sillan.Isonkyron Napuen kyliissti Armfelt ryhtyi
19.2.1714 viela vastarintaan
ylivoimaistavihollista vastaan,
muttajoutui tappiolle.
Kun Niilo Ehrenstromin
johtama Ruotsin laivasto oli
kiirsinyt tappion Riilahden
meritaistelussa heintikuussa
l7l4 ja kun Suomenviimeinen linnoitus Kajaanin linna
oli antautunut1716, oli koko
maammeveniiliiistenmiehitta-

mii armeijanjiiiinn6stenvetiiydyttyaRuotsinpuolelle.
Vuonna 1713 Suomessa
oli alkanut ns. isonvihanaika,
jota kesti siihen asti, kun Uudenkaupunginrauha l72l solmittiin. Sodan seurauksena
Suomi menetti Viipuri mukaan lukien kaakkoisen osan
alueestaan.

Lahteet
Anteckningar om sldkten lvendorff. Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjaY. 1922.
Einar W. Juva - Mikko Juva
T965: Suomen kansan historia
III. Helsinki: Kustannusosakeyhtio Otava.

Tuomo Koukkula 1972: Pdknneenhistoria 150O-luvulta1860luvulle.
Kirjassa Pcilkaneen
historia. Vammala: Vammalan
Kirjapaino Oy.
Adam Lewenhaupt 1920: Karl
.ill:s fficerare. Stockholm: P.
A. Norstedt & SonerForlag.
Armas Luukko 1967: Suomen
hi.rtoria 1617-1721. VIII osa.
Porvoo:WSOY.
Otavan Iso Tietosanakirja196065. Helsinki: Kustannusosakeyhtici Otava.
Martti Ruuth I9l5: Kaksi Petter
Schriferi n p riivriki rj aa. Helsinki:
kirkkohistoriallinen
Suomen
seura.

Y. S. Koskimies 1960: Suuren
Pohjan sodanja isonvihan aika.
- Kirjassa Hcimeenhistoria. WAmeenlinna:Arvi A. Karisto Osakeyhtio.

Prillrdneenlaistelu 1713. (Kuva seuraavalla sivulla.)
- H elsi ngi n yli opiston ki rj ast on koI i mai nen kar I takokoeI ma.
Kartan selitykset:
a) Iltrotsin armeija linnoitteensa ft) takana.
c) Eteentyonnettyratsuvcienvartioasema rannan tarkkailua varten.
d) Vencijrinarmeija kenraali Apraksinin iohdolla.
e) Kalcsi suomalaisla patteria.
patteri asemammetttliltamiseksi.
fl Vendlciinen
g) Eteentydnnettyqsema linnoitteen takana.
h) Vendjcinarmeijan ylitys lautoilla tarkoituksella hyoktin sell<ricimme.
i) Kivi, jolta vencilciinenkenraali suojassa saattoi nrihdri linjoihimme.
k) Heidcin osemansamaihinnottsunjcilkeen.
l) Ratsuvrienryntciysvihollisen maihinnousunjrilkeen.
m) Armeijamme vetciytyminentaistellen senjcilkeen,htn oli saatu
tieto, ettcivihollinen oli noussttt maihin ja hyokinnyt selkdcinme.
n) Kahluupai kka, j onka oli mme ansoi t taneet espanj a lai si I la ratsasta1i I la.
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Johanna
Kurela

Seura tawttsee apuasi
Tampereenseudunsukututkimusseura on talla hetkella
Suomen toiseksi suurin paija
kallinen sukututkimusseura
sentoiminta on varsin vilkasta. Ulkopuolisen silmin voi
niiyltaa siltd, etta seuran toimintaapitaa ylla suuri joukko
vtiketi.Niiin ei kuitenkaanole.
vaan tyo on kasaantunutnoin
kymmenen aktiivisen toimihenkilonharteille.
Jiisenetvoivat itse varmistua seurantoiminnan hyviistii
jatkumisestaja siita, ettii he
saavatvastedeskinjiisenmaksulleen ttiyden vastineen,
osallistumallaseuran toihin.
Meillii on runsaasti tarjolla
sekti pitempiaikaisia ettdt
myos hyvin lyhyita toitii, joihin osallistuminenauttaa seuraa suuresti.
Esimerkiksi kaksi kertaa
vuodessatarvitsemmemuutaman tunnin ajan apua postittaessammeseuralaisilleOrpananja kaudenohjelman.Kerran vuodessatehdiian seuran
kirjaston ja myyntivaraston
inventaari,missii myds kaivataan muutaman tunnin ajan
apuvoimia. Yhden kerran
vuodessa vietiimme sukututkimuspiiiviiii, missii jiilleen
voi olla avuksi. Aina ei vaadita minkiiiinlaisia erikoiskykyja - kirjekuorien sulkeminen
tai retkien arpajaispalkintojen
etsiminen onnistuu kenelta
tahansa.

Seurallaon tarjota lyhyita
tehtaviamyos niille, joilla on
erikoistaitoja. Talla hetkella
kaipaamme esim. huolellista
konekirjoittajaa, joka voisi
auttaa kirjastomme aineistoa
uudelleen luetteloitaessatietokoneelle. Etsimme myos
html-koodaustaitoisia,jotka
ylltipitaisivat ja kehittiiisiviit
seuranInternet-siwja. Seuran
julkaisujenmyyntiin ja adressien postitukseenetsitiiiin uusia henki16iti samoin kuin
kirj astonhoitaj
alle apulaista.
jatkuvasti
toivomme,etJa
A seuralaiset kirjoittaisivat
Orpanaanniistti kiinnostavista
tapauksista,mita he sukututkimuksissaanovat huomanneet. Esitelmoijiksikin toivommeomiajasenia.
Sihteerilliion luettelotehtiivistii, joihin voi tarjoutua.
Lyhytaikainenkin apu otetaan
kiitollisenavastaan!

...ja kokoSuomi
tarvitseeapuasi
Seuralaistemmeapua kaivataan maanlaajuisestikin.Sukututkimusseuran hallitusta
on monta kertaa julkisesti ja
yksityisestimoitittu siita, ettei
se ole ryhtynyt minkaanlaisiin
toimiin Tampereen tienoon
pitajien historiakirjojen saamiseksi Internetiin. Viimeksi

il
1

seuralleon tiistii asiastavalittanut Helsingin yliopiston
historian professori Tapio
Hellen.
Puheenjohtaja
Pekka
Nuottajiirvi on pitanyt fttA
asiaa ylla jiisenkokouksien
jo useiden
edellaja Orpanassa
vuosienajan. Tampereellaon
ollut my6s Suomen Sukututkimusseurasta Leif Mether
puhumassaHisKistti. Vaikka
HisKi-tallennusprojektista
on
puhuttu,
seuralaisille
ei asia
niiytii edenneen. Varmasti
omissajiisenissdmmeon runsaastiniita, jotka itse innokkaanaodottavatpirkanmaalaisia pitajia lnternetiin. Nopeimmin tiedot sinne tulevat,
kun itsetarttuutoimeen!
HisKi-projektistasaa lisiitietoja ja sen tallentajaksisekii muihin tallennustaedistaviin tehtiiviin voi ilmoittautua
Suomen Sukututkimusseurassa Leif Metherille.
{<{.*

Jos eliimassiiei tunnu olevan
sisaltozitai jos ei tunne eniiii
olevansakenellekiidntarpeellinen, niin tervetuloa omaan
tai valtakunnalliseensukututkimusseuraanerilaisiin sukututkimusta edistiiviin tehtaviin! Sinua tawitaan ja apu
otetaankiittaen vastaan.

SeijaPessi

T af ohisto ria,a Ko ngasc',lt.',

HavisevanMcin Paavola
Kangasalla on Vesijarven
rannallaHavisevankyla. Siella oli wonna 1540 ensimmiiistii maakirjaalaadittaessa
jo kuusi kantataloa,jotka olivat kaikki samankokoisia.
Olen sukututkimuksenyhteydessiitutustunutniistii Paavola-nimisen talon historiaan.
Mielenkiintoistaon, ettii niinkin syrjliisentalon asujanaon
ollut my6s kaksi kihlakunnan
kruununvoutia.
Koska
Ldngelmiiveden
seudunhistorianosassaII eli
Kangasalanhistorian isdnt6luettelossaon jonkin verran
sekaannusta,selvitiin seuraavassatalon isdnnisti etsimiiini
tietoja mahdollisesti avuksi
niille, joiden sukujuuretosuvat Paavolan taloon. Tiedot
liittyvat Orpanassa211998olleeseenStefan Salosen sukututkimuksenaiheeseen.

Talonpoikaisomistuksesta
kruununtilaksi
Paavolan talossa oli pari talonpoikaistaisiintdii 1500-luvulla. Talo oli autiona 16071618eli siita ei pystytty maksamaanveroja. Se lienee silti
asuttu,koska talo ei havinnyt,
vaan otettiin uudelleenviljelyyn. Se sai nimensiiPaavola
ilmeisestivuosina 1635-1649

taloa hallinneenisiinndnPaavo Sipinpojanmukaan.
Aateliselle Oriveden Holman omistajalle Erik Ulfille
lahjoitettiinHavisevaltakaksi
taloa. Hiin ei asunut niitl aateliskartanona,vaan talonpojat jatkoivat yha viljelya. Ulf
tosin ehti rakentaaHavisevalle kartanoavartenasuinrakennuksen ja navetankin,mutta
joutui reduktiossa luovuttamaan Havisevalta maansa
kruunulle.
Paavolaa viljeltiin sitten
kruununtilana talonpoikien
toimesta.Tila kiinnosti myos
Kangasallaasuvaavirkamiestii Erkki Humalaista, ja han
sai vuonna 1692 siihen asumisoikeuden.
Humalainentoimi pit?ijankirjurina. Hiin oli vanha mies
ja halusijo 1700-luwnalussa
luopua talosta, koska htinen
kaksi poikaansa joutuivat
pohjan sotaan. Erkki Humalaisenpojanpoikajatkoi isonvihan jalkeen PaavolanviljelyA. Humalaisen jilkipolvet
asuivat taloa koko 1700-luvun ja viela 1800-luvunalussa. Paavolankantatalojaettiin
1759 kahdeksikruununtilaksi.

Virkamiehii
perintotalonomistaji
na
Toinen Paavolanpuolikkaista
perintotilaksi
lunastettiin
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1794. Sen asuinrakennukset
oli siiretty eroonryhmtikyliin
kihkeskuksesta.
Satakunnan
lakunnan kruununvoutiCarl
JohanNordbergosti perint6taloksi lunastetunPaavolan
puolikkaansentakantatalon
lonpoikai
seltai santavaelta.
Hiimeenlitiniin kuuluvassa Satakunnan
kihlakunnassa
olivat Vesilahti, Lempiiiilii,
Pirkkala, Harju, Messukyl?i,
Kangasala,Orivesi, Teisko,
Ruovesija Kuru. Tiimiinmelko ison alueenkruununvouti
asui siten Kangasallasydaisessi Havisevankyltissii.Ilmeisestise ei haitannutviran
hoitoa" matkustaminenolisi
hevoskyydillii
tapahtunut
asuinpaikasta
riippumatta.
Carl Johan Nordberg (s.
k. 7.2.1840)ol i
26.3.1767,
21.5.1 816
kr uununvoutina
hiin
20.1.1835.
Aikaisemmin
kauoli ollut Htimeenlinnassa
punginkasoorija liiiininkirjuri. Han oli saanutnimineuvoksenarvon1819.Kruununvoudin omistamaaPaavolan
puolikasta ruvettiin kutsumaanisiinniinmukaanCarlsvikiksi. Erottuaan virasta
Nordbergmuutti Hiimeenlinnaanelbkkeelle.
Seuraava kihlakunnan
kruununvouti oli
Gustaf
(s.
Adolf
Lindstrdm
I 8.2.1801Hiimeenlinnassa,
k.
joka aikaisem20.10.1883),
min oli ollut Helsineissai
IAA-

Paavolaniscintdvdki 15 4o-1gjs
PckkaErkinpoika 1540-1559
Kantrtalonensimmiiinentunnettuisiint{i;isiintiinaosittainsamanaikaisesti
Sipi Erkinpojankanssa.
Sipi Erkinpoilta (Hcikinpoika)155!1606
-1618
Talo autiona16117
Urbanus(Urpo) Erkinpoika 1619-1634
PaavoSipinpoikn7635-1649
Ilmeisestitalonnimi Paavolaon tullut kimiin isiinniinmukaan.
Perttu Pertunpoika1650-1688
Edellisenviilry,vaimo AnnaPaavontytiir.
Antti Matinpoika 1689-1691
Erkki JuhonpoikaHumalaincn1692Pitlijiinkiduri.Oli luopurnassa
talostaan,kun isonvihanaikaru hiincnmolemmatpoikansajoutuil'at sotaan.
Matti KristerinpoikaHumalainenl72Z-1747
Edellisenpojanpoika,s. 1693.VaimotLiisa Erkintl't:ir,Aunc Erkintl.tlirja Riitta Laurinfl'tiir.
Heikki Matinpoika 1748-1774
jaettiin 1759,ja Heikinveli PerttusaitoisenpuolenPaavolaa.
S. 1721,k 1788,vaimoBeataAntintl'tiir.Paavola
Heikki Heikinpoikal7 75-1795
S. 1751,k. 1795,vaimoSaara
JuhontytirG. 1755).
Heikki lunasti 1794Paavolanpuolikkaanperintdtaloksi
ja siirsi rakcnnukset
kyliikcskukscsta
nykyisenPictiliin
seuduilleennenisoajakoa.

Perttu (Pf,rttyli) Matinpoika l7 59-1773
S. 1729.vaimoArun Matintytiir(s. 1732).
Matti PertunpoiktlTTTlS2l
S. 1752,k 1821.VaimoMari Erkinty'Er(s. 1741,k
I 807).Rakennukset
miiiiratff siinettiiviiksiisonjaonyhteydessakyliin periille.PoikaAntti Matinpotka(s. 1776,
k. 1797)mainittutalonnuorenais:intiine.Maaherran
jatkui l82l asti.Asui tamyOntiimiitalonhallintaoikeus
yhdessiiminilinsi ja tjimiintoisen
loa vanhanais?intlinA
miehenkanssaeli seuraavan
isrintAparin
kanssa.

SamuelSamuelinpoika1797-1808
S. 1756.EdellisenomistajanSaara-lesken
toinenmies.
Heikki Heikinpoika1809-1819
S. 1780,vaimoLiisa KaroluksentJtiir(s. 1782).Muuttin 1822myytyiiiintalonkruununvoudi
Ile.
vat Lihasulaa

SimoMikonpoika (180G-)1821-1835
S. 1770,k 1835.VaimoAruraStiinaYrj0n$Adr(s. 1773,
k. 1835)sai taloonsijoituskirjan1827.

Carl JohanNorrlberg1819-1835
kihlakunnanvouti, nimineuvos,
S. 1767Fagervikissa.
Paavolaneli Carlsvikinomistaja,kiinnekirja 29.I 0.I 8 I 9.
Vaimot Maria HelenaKloker (s. 1767)ja Arun
Sandberg(s. 1786Hiimeenlinna).

Juho KustaaAntinpoika 1836-1863
(s.
S. 1802.k 1890.VaimoAnna-LiisaSimonlr16r
1804).Paavolanpuolikaseli Perii-Paavola
lunastettiin
perinttitalolsi 1844.

GustafAdolf Lindstriim 1837-1870
Kihlakurmankruununvouti.
S. I80I Hiimeenlinnassa.
KiinnekirjapuoleenPaavolaa
223.1837.VaimoHedda
SotraSallmin(s. 1804Asikkala).

Juho KustaaPeriiln 186L1896
S. 1838,k 1910.VaimoMariaEmanuelinryriir
Solala(s.
1835).Kiinnekiriataloon1866.

EmanuelAntinpoika Pietil[ 1870-1882
KiinnekirjapuoleenPaavolan
taloa5.I l . I87 l .

Johannes
Perili 1896-1935
S. 1873,k 1955.VaimoIidaPeriilii.o.s.Mattila(s,
1870.k 1945).Kiinnekt4a%taloon1898.Paavolan
talonnrolemmatpuolikkaatolivatsamallaomislajalla
1902jllkeenja ne 1'hdistettiin
l9l7 samalle
0.
rekisterinumerolle
Hal'iseva3I

Heikki AleksanterinpoikaPietilfl 1883-1899
Edellisenpoikapuoli.Kiinnekirja1.5.I 883.
Iida ia Johannes
Per?illi1901-1935
huutokaupasta.
ki inOstiva(lilnillnpuolikkaanPaavolaa
nekirjapuoleentaloa8.2.1902.

t3

ninkamreerinsijaisena.Lindstrom toimi Satakunnankihlakunnan
kruununvoutina
20 3.1835-10.1
98
. 67. Hiin
osti NordbergiltaPaavolantilan. Lindstrdminjiilkeen tilan
osti Havisevan kyliin talollinenEmanuelPietilii.

Talonpoikaisia
isdntid
toisessapuolikkaassa
Paavolan toista puolikasta
asuttiin 1800-luvun alussa

kruununtilana,johon sai hallinnan anomallasiihen sijoituskirjan(immission).Isossajaossa talo miiiiriittiin siirrettdviiksi kyliin periille,ja se sai
kutsumanimen Perii-Paavola
ja mydhemminPeriilii,vaikka
virallinen rekisterinimi oli
yhii puolikasPaavolantaloa.
Vuonna 1840tAmatoinenkin PaavolanpuolikaslunasTalo siirtettiinperintdtilaksi.
tyi
sukupolvelta toiselle
1800-1gOO-luvullaja sen
asukkaat ottivat sukunimek-

seen Periiliin. Suvun kantavanhemmat olivat Paavolaan
miniaksi tullut Anna Stiina
YrjontytZir (s. 1773 Kangasja hiinentoialanKaukolassa)
nen miehensii Simo Mikonpoika (s. 1770 Kangasalan
Raikun Siurolassa).
Sukuun kuulunut isiintii
JohannesPeriili yhdisti molemmat Paavolan puolikkaat
talokaupanavulla 1900-luvun
alussa.

tffi
iii ri:i.iil

EnsimnrciinenTampereen seudun suhfilkimusseurqn jcirjestcimcihnankisittelyhrssi pideltiin 3.,5. lokahuia 2000. Kurssijcifestettiin ATK-Opisto HePin tiloissa Sorinkadulla, ja sen opettajana toimi Eiia-Riitta
Korlesluomo. KtNassa kur.c,vinosallisttjia odolteletna:;,sahietnan icinnittyneenciensimmciisenhrnnin alkuo.
- Kuwr klhanna Kurela.
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JohannaKurela

Kevaalfci uu si kuvankcisittelykurssi
i
l

i

Tampereen
seudunsukututkimusseuratilasi ATK-opisto
HePiltasyksyksi2000 kaksi
joista
kuvankasittelykurssia,
kummallekinmahtui 20 henkeii.Niimii kurssitosoittautuivat suurmenestykseksi.
Kursjiii niin palsienulkopuolelle
jon viikeii, ettii jo ennensyksyn puolivaliaoli selviiir,ettii
keviiiillii2001on jarjestettAva
vielii yksi kurssi.Talle kurssille on ennakkoilmoittautuneita marraskuun loppuun
jo l5 henkeii.
mennessii
Uudenkurssinilmoittautumisaika piiiittyy perjantaina
27.1.2001.
Myos ennakkoilmoittautuneitapyydet[iin varmistamaan tiihiin ptiiviiiin
piiiisev?itko
mennessd,
he mukaan.
Kuvankiisittelykurs
sille tuleviltaei edellytetlminkiiiinlaistaaiempaakuvankasittelykokemusta,vaankurssialkaa
alkeista.Sensijaanheidiinon
hallittavaWindows-kayttoj
arjestelmiija oltavajonkin verran tietokoneenktivttdkoke-

musta.Aloittelevilletietokoneenktiyttiijille kurssi voi
Kuvankcisittetykurssi
liian vaativaksi.
osoittautua
Kurssi on riiiitiildity sukuAika. 28.2.-2.3.2001(ke, to,
tutkijoidentoiveitavastaavak- p e ) k l o 1 6 . 0 0 - 1 9 . 1 5
si. Senaikanakeskitytaanerityisesti vanhojenvalokuvien Paikka: ATK-opisto HeP,
kasittelyyn.KurssilaisetharSorinliatu3A(2.krs),
joittelevat omilla valokuvilTampere.
laan.
Seurajiirjestiiii pyynnostii
Kurssimaksu: 240 mk
erilaisia tietokonekursseja.
Kurssitoiveita kannattaa Tasovaatimukset:
Aiempaa
esittiiii hallituksenjiisenille.
kuvankasittelykokemusta ei
Mikali kursseilleon riiftavasti
edellyteta. Windows-kaltt0tulijoita, voimme jiirjestiil
jiirjestelmii on hallittava hykiiytdnpenrskurstietokoneen
vin. Kurssi ei sovellu aloittesin, Internet-kurssin,kuvanleville tietokoneenkiil,ttiii
ille.
ja sillejatkokasittelykurssin
kurssin,taitto-ohjelmakurssin
Ilmoittautumiset:
rn"". rr(esim. PageMaker)tai jopa
moittautuminen27.1?001
videointi-ja videonauhan
edimennessiiJohanna Kurelalle,
tointikursseja.
MyOs sukutut- puh.261
2292.
kimusohjelmien koulutusEnnakkoilmoittautuneiden
on
kurssej
a j Arjestetaan.
vahvistettavatulonsa!

Sydam.llisesti
fe.rvefu,loo mr*koon!
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Kvllikki Helenius
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Pi en i o i k.oki e I i syyshrao ro,rar,ttras
Kun sukututkimuksessa
tulee mainituksi naispuolisentyttdnimi>omaasukua,niin lyhennemuodossa
se on o.s. eikti os. kutenjotkut tutkijatkin senkirjoittavat. Lyhenneos. tarkoittaaosoitetta.

l5

-

PekkaNuottajarvi

S"EutuLE4"
LJ'npLtooLLE
Eo
l/

()

f

dfzLsLngLyci
c)

Valtakunnallisia Sukututkimuspiiiviiivietettiin elokuussa
2000 Helsingissii,jarjestajana
toimi Suomen Sukututkimusseura.Piiivien yhteyteenliittyi
my6s
Sukututkirnusviikko
rnm. siksi. ettii tietoa saatiin
jaettua enemmiinkuin yhden
viikonlopun aikana olisi ollut
mahdollista.
Useat sadatsukututkimuksen harrastajat osallistuivat
Sukututkimuspiiiviiiedeltavan
r.iikon eri tilaisutrksiin.Muutamia oman seurammejtiseniii
osallistuimvos viikon luentoihin j a koulutustilaisuuksiin.
Varsinaiset Sukututkimuspiiiviit niil.ttelyineenja esitelmineen oli jiirjestetty viikon
lopulla Helsingin yliopiston
Porthania-rakennukseen.

Tampereen seudun sukututkimusseuraesitteli toimintaansa ja julkaisujaan omalla
osastollaan,missti pj. Pekka
Nuottajiirvi, upj. Virpi Nissilii,
Ari Vesolaja JohannaKurela
worottelivat
esittely- ia
myyntitehtavissa.
Seurammeosastollapoikkeili jatkuvasti kiinnostunutta
vilkeii. Vaihdoimme heidiin
kanssaankuulumisiaja tietoja,
esittelimmesekiimyimmeseuran julkaisuja.Piiivien aikana
tapasimmemyds muiden sukututkimusyhdistystenaktiivijiiseniii ja onnistuimmehankkimaan muutamia esitelmoijiii
tulevankaudentapahtumiin.
Lauantainapiiiville osallistunut maisteri Eeva Ahtisaari
pistaytyi seurueineen myds
osastollamme. Vastailimme

htinen kysymyksiinsti, kerroimme seurammetoiminnasta
sekaesittelimmesen iulkaisuja.
Piiivien aikana oli mahdollisuuskaydaviereisessii
salissa
kuuntelemassatasokkaita esitelmiii eri aiheista.Kiiytimmekin vuorotellen tiitii mahdollisuuttahyviiksemme.

Vuoden
sukukirja
valittiin
Avajaistapahtumanyhteydessii
lauantaina palkittiin vuoden
parassukukirja.Kilpailuun oli
ilmoitettu yhteensti 70 sukujulkaisua. Tuomaristo, jonka
muodosti FM Eeva Ahtisaari,
FM Pasi Kuusiluomaja puFM Pirkko Tasheenjohtajana
kinen, oli valinnut yksimielisestiparhaaksiEero SoveliusSovion kirjoittaman teoksen
Sovio-Sovelius-suku. Historiaa ja matrikkeli 1600-2000.

Tcimcii I oinen joukko hal li tuk.sen
jcisenici edusti seuraantme Helsuhttulkimuspciivillci
singin
vasemntalla:
2000. Kpassa
I'ekko Nuoltajcirvi, Johanna Ktrela, Virpi Nissilcija Ari Vesola.
I Martt i I/arl i ai nen.
Ktwotrtttt
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suurtakiinnostustaheriittiinyt
Kirja kertoo Raahestal6htdiAnneli Makela-Alitalonkirsin olevankauppiassuvun
vaijoittama Kcisiahkiria, opasheista.
kirja vanhoihinkasialoihin,seKunniamaininnansai kolkii SeppoPalanderinSuhttutme muuta kirjaa: Marketta
kijan tietokoneopas.
Klnnon teos Lujalan suht
(Satakunnasta),
Sunnuntainapiiivien viiJuhaniPaunin
meisenesitelmanpiti Suomen
Meritietci HcimeestciHelsinkiin (Htimeenlinnanseudulta Sukututkimusseurantoiminja Hbmeestii)sekii Kari-Matti
nanjohtajaLeif Metheraiheesta &rhiutkimus eilen, tcincicirr
Piilahden Parvisen suhr I
ja Pohjois- ja huomenna. Esityksessiitin
(Pohjois-Savosta
htin loi lyhyen katsauksen
Karjalasta).
maarlme sukufutkimuksen
Avajaispiiiviinii palkittiin
kehistoriaan,kertoi asiantuntemyos Sukuviesti-lehden
julistaman
kirjoituskil- vasti nykypiiiviin tilanteesta
viitillii
pailun parhaattarinat. Kilpaisekii valotti sukututkimuksen
huikeita itulevaisuudenniikylun voitti salolainensukututkija Anneli Am6Sufukokous-ni- mia. Voimakasatk:nja Internetin mukaantulo,vaikka onmisellakirjoituksellaan.
Keskusliiton kin lisdnnyt sukututkimusharSukuseurojen
rastajienmiiiiriiii, ei Metherin
osastolla julkistettiin heti

mukaan kuitenliaan ole ollut
pelkiistiitin myonteinen asia.
Kaiklii eivdt tahdo muistaa,
ettii sukututkimuksen perustutkimus tehdiitinnyt - ja tule- aivan samalvaisuudessakin
la tavoin lnrin ennenkin."Liihteet eiviit muutu - mediavain
muuttuu."
Jokainen Sukututkimuspiiiville tai -viikon tilaisuuksiin
osallistunutsai varmastijotakin uutta kotiin viemisiksi. Ainakin uusia ajatuksia,ideoita
ja hyvaa mieltii toisten asianien tapaamisesta.
harrastaj

Seuraaville valtakunnallikosille sukututkimusptiiville
koonnutaan vuoden 2001
maaliskuussaLaukaanPeurunkaan.
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Johanna
Kurela
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Vu osiki vloien ia Ovpanoi den siscillysluettef ot
tuloss alnternetiin
on julTampereenseudunsukututkimusseura
ja
jo
kaissut 20 vuotta Vuosikirjaa Orpana-jiisenlehtea.
Naissiijulkaisuissaon vuosiensaatosja laajemsa esitettyuseitaerittainansiokkaita
minkin sukututkijoitakiinnostaviaartikkeleita.
Julkaisujen
viihdisenlevikinvuoksiniidensistilto
huoei valitettavastiole saanutansaitsemaansa
miota.
Tiihiin ongelmaanon nyt tulossa ratkaisu,
kun seuranjulkaisujensistillysluetteloja
ollaan
siirtiimtissiiInternetiin.Niiin kenellAtahansasu-

nfrhdii,millaisisl4
kututkijallaon mahdollisuus
aiheistalehdissiimme
on kirjoitettu,ja tilata itarselleenjoko koko julkaisutai kiinnostavasta
ja
tikkelistakopio.Toistaiseksi
Vuosikirjan Orpananartikkeleitaei siirretiiInternetiin.
Myos seurankirjastoluettelotullaan siirtajo vuoden2001
miiiinInternetiin- toivottavasti
aikana.Kaikki riippuu siita, mitenpaljonja miten nopeastiseuranhallitussaanaihintdihin lisiiapuaj tisenistoltiitin.

jo wonna
Eteliisuomalaisen
ktisinkirjoitettu
lehtiTorstai-esikoinen
muistuttikirjoittajiaan
osakunnan
1929seuraavasta,
mikapateevielayli 80 vuottamydhemminkin.
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ANNA 5TINA CAsTRENIUKSEN
LAPsET

pastori Olaus
Palkanelaisen
Castreniuksenja Christina
Lignipaeuksenvanhin tytiir
Anna Stina(Christina)Castrenius on tunnetun Appelgren-virkamiessuvunesiaiti.
Appelgren-suwsta
on julkaistu vuonna1937tutkimus,jossa suvunensimmiiistipolvea
ja
on kasiteltypuutteellisesti
Suvun
osin virheellisestikin.
alkuvaiheetovat monin tavoin kiinnostavia,
silla Anna
lapsetsiStinaCastreniuksen
joittuivat el6mtissti6n
hyvin
asesosiaalisiin
eriarvoisiin
miin.

rengille
Papintytdr
vaimoksi
Anna Stina Castreniussyntyi
rippikirjan mukaan vuonna
I691. Hiinen isiinsii Olaus
Castreniusoli Palkaneellaensin pastorina, sitten kirkkoherrana.Olaus Castreniusoli
ensimmiiisenpolven sivistyneistoii: han oli alkuiaan ratsutilallisen poika Stiiiksmiielti. Anna Stinan aiti, Christina
Lignipaeus, oli Pllkiineen
kirkkoherran tytiir. Anna Stinalla oli viisi sisarustaia isiin

myohemmiistii
avioliitosta
vielii veli.
Anna Stina oli 2O-vuotias
tullessaanraskaaksi keviittalvella 1711. Tilanteestaarvattavasti hyvin vihainen isii
naitti langenneen tyttiirensii
kiireesti pappilan rengille,
Matti Heikinpojalle. Vihkitilaisuuspidettiin3.9.1711Anna Stinan kotona Piilkdneen
Tommolan pappilassa. IsiiCastreniuskirjoitti tapauksesta vihittyjen luetteloon seitsemiin rivin mittaisen selostuksen, mutta mydhemmin veti
tekstin yli siten, ettei se eniiii
ole luettavissa. Tiimtin alle
han kirjasi vihkitiedon uudelleen, tillti kertaa hyvin vaatimattomasti. Tyttiirelleen han
ei merkinnyt sukunimeii eikii
kayttanyttastatittelia jungfru,
kuten muista samansiiiityisistii
morsiamista.Tommolassaon
yksinkertaisesti kirjattu vihityiksi Matts Henriksson,jonka ammatistaon mustelaiskan
alta ndkyvissiienii6vain g, ilmeisesti sanasta dretrg, ia
prjgan Anna Stina Olofsdotter.
Anna Stina synnytti nelisen kuukautta vihkimisen jalkeen tyttiiren, joka kastettiin
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iiitinsii kaimaksi ja josta kiiytettiin nimeii Kirsti. Kirstivauvan kastetiedoissa oli
isiiksi merkitty renki Matti
Heikinpoika. Vauvan kummit
olivat Piilkiineen stitityliiisiii
eikii heidiin joukossaanilneisesti ole ketiitin, joka olisi
Matti Heikinpojan sukua.
Matti mainitaan seuraavana
vuonna Suomen asutuksen
yleisluettelossaappensalampuotina Tommolassa.
Anna Stinanja Matti Heikinpojan perheeseen syntyi
seuraava lapsi varsin pitkiin
ajan kuluttua, viisi vuotta
Kirstin syntymiistii. Tiilki viilin perhe oli siirtynyt Tommolasta Miilkiliin Laurilaan,
joka oli vtiliaikaisestiOlaus
Castreniuksen hallussa. Hiin
oli ottanut Laurilan rusthollin
viljelykseenisonvihanloppuwosina ja joutui luopumaan
siita rauhan tultua. Laurilassa
syntyiviit elokuussa 17L6
Olavi, joka kuoli pian synnyttyiiiin,ja lokakuussa1717 Simon.
Maaliskuussa l72Q perhe
oli jo muuttanutEpaalanVaijalaan,missd syntyi tytiir Maria. Lapsia syntyi siellti vielti
viisi vuoteen 1730 nrennessd,

jolloin Matti Heikinpoika
kuoli: kaksosetOlavija Matti
1722, joista j[lkimrniiinen
kuoli pian syntymiinsa jalkeen,Matti 1724(kuoli lapsena), Liisa 1726 ja Pekka
1729. Niiiden lasten kummeissa ei ole - toisin kuin
Kirsti-esikoisella- pelkiisttiiin
palkanelaisiasaatylaisiavaan
my6s tavallisiatalonpoikia.

perhe
Leskididin
hajaantuu
Matti Heikinpojan kuoltua
1730perheenkuudestaelossa
olevasta lapsesta ainoastaan
Kirsti oli aikuinen. Hiin oli
tuolloin 19-vuotiasja oli ollut
jo kahden woden ajan Antti
Erkinpojan vaimo. Vaijalan
tila siirtyi t?imiinpariskunnan
hallintaan.
Leskeksi jaanyt Anna Stina jai asumaan tyttiirensl
luokse Vaijalaan.Anna Stina
oli ilmeisesti taloudellisesti
varsin tiukoilla, sillii hanen
lapsensaolivat hajallaan sukulaisten luona. Piilkiineen
ensimmiiisenrippikirjan mukaan (alkaav. 1736) Vaijalassa eli Kirstin perheenlisiiksi
Anna Stina ja pojat Olavi ja
Pekka. Simon ja Liisa mainitaan vuonna 1736 isoistinsii
Olaus Castreniuksen luona
pappilassa, missii myohemmin
mainitaan Olavikin.
Olaus Castreniuksenkuoltua
1736 lapset asuivat edelleen
ttimiin lesken luona pappilassa. Maria-tytiir oli Onkkaalan
Seppiiliissl,jossa asuivat Anna Stinan sisaret Maria ja
Margareta Castrenius puolisoineen.MahdollisestiLiisakin on viilillii asunut Seppii-

liissii. sillii hirnet vihitaan
17.13.
Onkkaalassa

suku
MattiHeikinpojan
Anna Stina Castreniuksenpelasti aviottoman lapsen hapetiltii Matti Heikinpoika.
Yleensii sukututkimuksissaon
htinestiitodettu, ettii Anna Stinan puoliso oli Vaijalan isiintii, mutta sentarkempaatietoa
ei hAnen taustastaanole esitetty.
Suomen asutuksen yleisluettelossa mainitaan Tommolan pappilassarenki Matts
vuosina I710-I712. Vuonna
1712 pappilassamainitaan lisiiksi landb. Matts Henriksson.Vuonna 1712Anna Stina
mainitaanTommolan kohdalla kahdesti: tyttiirenii ja lampuodin vaimona.Koska Anna Stina mainitaan kaksi kertaa, on kirjuri voinut merkita
myds Matin luetteloon kahteen kertaanseka renkin?iett?i
lampuotina.
Matin ja Anna Stinan
useammankin lapsen kummeissa esiintyi Piilkaneen
Kirvun Mattilan viikeii, mm.
Pekka Heikinpoika ja hiinen
vaimonsa Sofia Yrjontytiir.
Vastaavasti Mattilan Pekka
Heikinpojanlastenkummeina
olivat kaksikin kertaa Matti
Heikinpoika ja Anna Stina.
Vielii Pekka Heikinpojan pojankin lastenkummeissamainitaan vaijalalaisia,mm. Simon Appelgren ja Kirsti Matintytiir.
Vuonna 1707 mainitaan
Suomen asutuksenyleisluettelossa Kirvun Mattilassa
isdnniin Pekka Heikinpojan
veli Matti Heikinpoika.Ilmei-
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sesti Anna Stina Castreniuksen puolisoja Vaijalan isdntii
Matti Heikinpoika on tiima
sama mies, N'Iattilan Heikki
lv{atinpojanja Anna Fskontyttiiren poika.

AnnaStinan
lapset
aikuistuneet
Anna Stina Castreniuksenja
Vaijalan isiinnin Matti Heikinpojan lapset sijoittuivat
yhteiskunnallisesti
varsin eriarvoisiin asemiin. Tyttiiristii
tuli piilkiineliiistentalonpoikien vaimoja. Pojista Simon
koulutettiin ja hiinestii tuli
kirkkohena. Olavista ja Pekastatuli torppareita.
Vanhin lapsi, Kirsti lr{atinty.tarjai Vaijalaanemiinniiksi.
Jiiiityiilin3 1-vuotiaanaleskeksi 1742 han solmi kahden
vuoden kuluttua uuden avioliiton SappeenHeikkiliin pojan Matti Matinpojan kanssa.
Tiissii vaiheessa Kirstin aiti
Anna Stina ja hiinen sisaruksensaolivat jo lahteneetpois
kotitalosta.Uuden isiinntinaikana Kirstin ensimnliiisestri
avioliitosta syntyneet lyiteret
asuivat jonkin aikaa Kirstin
sisarten luopa Aimziliissii ja
Kaitamossa.
Pojista Simon oli saman=
ikainenkuin isoisiinsdtoisesta
avioliitosta syntynlt lv{atias
Castrenius.Simon koulutettiin ja hiin otti sukunimekseen
Appelgren. Simon ja htinen
enonsaMatias Castreniuson
merkitty samana piiiviinii
wonna 1731 Turun katedraalikoulun matrikkeliin.On varsin mahdollista, ett6 Olaus
Castreniustuki taloudellisesti
tyttdrenpoikansakoulunkiiyn-

tia. Opintonsa suoritettuaan
Simon muutti Paltamoonmissti hiinestiituli ensin kappalainenja myohemminkirkkoherra. Hd.nestdsai alkunsa
Appelgren-virkamiessuku.
Olavi Matinpoikaasui ensin VaijalastaliihdettyiiiinLiisa-sisarensaluona Aimalan
Lassilassa.Sielta han siirtyi
suutariksi Ruokolaan, mutta
palasitakaisinAimalan LassiIaan.Vuonna 1757hiin muutti perheineenTyrviinnon Uskilan Miintelan Hallin torppaan. Hiinet mainitaan vuodesta i766 Uskilan Haukilan
Pitkansillantorpassa.
Maria Matintytir vihittiin
Onkkaalan Seppiiliissii1737
Kalle Juhonpoika Lassilan
kanssaja hiinestii tuli Kaitamon Lassilanemdntd.Marian
pikkuveli Peklia siirtyi jossakin vaiheessarengiksi hiinen
taloonsa.
Liisa Matintytdr vihittiin
1743 Onkkaalassa,ilmeisesti
luona
Castrenius-tiitiensl

Seppiiltissii.H?rnenpuolisonsa
oli Aimiiliin Lassilan rusthollin leski-isiintii Erkki Juhonpoika Alfuing.
Pekka Matinpoika, perheenkuopus,mainitaanvuonna 7744alkavassarippikirjassa renkinii sisarensa luona
Kaitamon Lassilassa.Hiinet
vihittiin Kaitamossa, mistti
hin muutti perheineen1754
Tyrviinndn Uskilan Haukilan
Kirjavan torppaan.

AnnaStina
vaillaomaakotia
Kun Anna Stinanvanhin tytiir
Kirsti,
Vaijalan
emiintii,
avioitui toisen kerran 1744,
muutti Anna Stina pois VaijalastatytttirensiiLiisan luo Piilkaneen Aimiiliin Lassilaan.
Anna Stina muutti Liisan luota 1747ja siirtyi mahdollisesti
poikansa Simonin luo Paltamoon, missii han asui luosikausia.

Paltamoon oli jo muuttanut Anna Stinan sisar Margareta Castrenius (Costiandersuwn esiaiti), joka aiemmin
oli asunut Piilkiineen Onkkaalan Sepptiliissti.Paltamoon
muutti mydhemmin myos
Anna Stinan ja Margaretan
veli Matthias Castren.
Paltamonrippikirjoissaon
juuri niiiden vuosienkohdalla
aukko, joten ei ole tiedossa,
miten pitkiin ulLus 41nn $tina
asui Paltamossa. Paltamon
wonna 1761 alkavassarippikirjassa on merkintii hanen
muutostaanPiilktineelleI 760.
Anna Stina palasi PiilkiineelleLiisa-tyttiirensaluo Aimiiliin Lassilaan 1760, missii
han
kuoli
82-wotiaana
24.7.L773.Anna Stina asui
lyhyita aikoja eliimtinsii loppuvuosina myos Maria-tytttiren luona Kaitamossa, silla
Aimalan Lassilan rippikirjarnerkinndissiioli hiinen kohdallaan merkintii i Caitamo.

ja MattiHeikinpojan
AnnaStinaCastreniuksen
lapsetpuolisoineen
KirstiMatinffir, Vaijalanemiintii
Tommolassa
11 PSlkdneen
s. 21.12.17
Vaijalassa
Pdlkdneen
Epaalan
k. 5.3.1783
Puolisot: 1) Anfti Erkinpoika.Mhitty 1.1.1728 Vaijalassa.
S. 1702,k.28.4.1742Vaijalassa.
2) M attiMatinpoik a. M hitty 5.2.1744 Vaijalassa.
k. 29.6.1780 Vaijalassa.
SappeenHeikkildssS,
3 Pdlkdneen
S. 22.2.171
OlaviMatinpoika
s. 3.8.1716PdlkdneenM5lkildnLaurilassa
k. elokuussa1716
Simon Appelgren, Paltamonkirkkohena
s. 28.10.1717
PdlkiineenMdlkildnLaurilassa
k. 3.9.1784Paltamossa
vuodesta1776kirkkoherra.
vihittypapiksi1744,Paltamonkappalainen,
Ylioppilas
7.6.1736,
Susanna M agdalen a Forssfrdm.
Puoliso:
k. 24.9.1787Paltamossa.
S. 8.7.1730Paltamossa.
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MariaMatintyter,KaitamonLassilanemdntd
s. 15.3.1720
Pdlkdneen
EpaalanVaijalassa
k. 5.7.1796
Pdlkfrneen
Kaitamon
Lassilassa
Puoliso:
Seppdldssd.
Kast.
KalleJuhonpoikaLassila.Vihitty12.6J737PdlkineenOnkkaalan
Lassilan
3.1.1718,s. Pdlkdneen
Lassilassa,
k. 5.1.1774Kaitamon
Lassilassa.
Kaitamon
.
isdntdnfr1735-1773.
Matti Matinpoika
s.7 .6.1722Pdlkdneen
toisenakaksosista
EpaalanVaijalassa
k. lapsena,tiedotpuuttuvat
OlaviMatinpoika,suutari,
torppariTyrv6nndssd
s. 7.6.1722
Pdlkdneen
EpaalanVaijalassa
toisenakaksosista
torpassa
k.joulukuussa
1795Tyrvdnndn
Pitkinsillan
1753MainitaansuutarinaPdlkdneen
1742-1752,AimatanLassilassa
Ruokolassa
jossaainakinvuoteen1764MiintdlAn
Mainitaan
1757.Muutti1757Tyrvdnnrin
Hallintorpparina.
Uskilaan,
vuodesta1766Haukilan
Pitkdnsillan
torpparina.
i
Puolisot:
PilkdneenAimalanLassilassa.
1) KaisaHeikintytdr.
Vihitty26.12.1745
S. 20.11.1724Pdlkdneen
AimalanLassilassa,
k. n. 1757Tyrvdnndssd.
2) BriiftaHeikintytdr.
Vihitty1.1.1759Tyrvdnndssi.
r
I
S. dppikirjan
mukaan1727,k.9.11.1799
Tyrvdnn<in
Suontaan
MAlseldn
torpassa.
Mattilan
I

Matti Matinpoika
s. 13.10.1724
Pdlkdneen
Epaalan
Vaijalassa
k. 17.12.1725
PdlkdneenEpaalanVaijalassa

I

iii
I

Liisa Matintytiir,AimalAnLassilanemdntd
s. 17.10.1726
Pdlkdneen
EpaalanVaijalassa
k. 4.6.1807
Pdlkdneen
AimatenLassilassa
Puoliso:
ErkkiJuhonpoika
Altuing.Mhittytoiseenavioliittoonsa22.12J743
Pdlkdneen
Onkkaalassa.
Ensimmdinen
vaimoBriittaGabrielintytdr
Reuter.
S. 7.5.1715
rippiki$an
mukaan,
k. 7.1.17S,|
Pdlkdneen
Aimatan
Lassilassa.
Lassilanrusthollin
isdntindainakin1727-1753.
PekkaMatinpoika,torppariTyrvdnndssd
s. 21.3.1729
Pdlkdneen
EpaalanVaijalassa
k. 17.6.1785
Tyrvdnndn
UskilanHaukilan
torpassa
Kirjavan
Puolisot:
1\ MariaAntintytdr.
Vihitty26.12.1749
Pdlkdneelld.
S. rippikirjan
mukaan12.3.1728,
k. n. 1767Tyrvdnndssd.
2) MariaPekantytdr.Vihittyn. 1768.
S. rippikirjan
mukaan
29.5.1735,
k. ennenv.1779.
3) AnnaOlavintytdr.
Mainitaanensimmdisen
kerranrippikifiassa
1779.
S. 1729,k. 6.2.1786
Tyrvdnnrissi.
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Viljo Nissilii et al.l972: Piilkiineenhistoria.Sivut 356,435, 621,669.
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Pafkollistensuhteet iscintdv akeen
r6oojuvullla
Palvelusviiki alkoi 1600-luvulla erottua omaksi ryhmakseenmaaseudulla.
Valtiovalta
siiiitelipalkollistentyotii ja oikeuksia
palkollissiiiintojen
alulla. Valtio oli kiinnostunut
tyovoimastaja sen riittavyydesta seka toisaalta sotilaise
(eli sotilaalisipalkattujenrenkien) saamisesta.Palkollissiiiinndt oli laadittu naita tavoitteita silmiillii pitaen, eiviitkii siiiinnot olleet palkollisille edullisia.Toisaaltasiiiinnot takasivatpalkollisillejonkinlaisenoikeustun'an.
Vuoden 1664 palkollissiiiinnon mukaan henkilolla,
jolla ei ollut omaisuutta,n'raata tai laillisesti vahvistettua
elinkeinoa,oli oltava palveluspaikkaja isiintii. Vuoden
1686 palkollissiiiinto pyrki
edistii.miiiinaatelistenmahdo1lisuuksia saada palvelijoita.
SiiinnossZisanottiin, ettei talonpoika saanut palkata
enempddpalvelijoitakuin tarvitsi. - Kiil'tiinnossiipalkolliset olivat isiinttiperheen
"lapsia",jotka kuuluivatkotikurin
piiriin. Isiintii oli talossaan
herr4 mutta toisaaltahanella
oli m1'osvastuutalonsaviies-

ta.
Kirkko loi kruunun kiiltto6n luterilaisen ideologian,
jonlia mukaan siidty-yhteiskunta oli Jumalan mdiiriiimii.
Jokaisellatuli olla isdntii. ia

isiinttiboli nurkumattatoteltava. Istinniillii oli lain mukaan
oikeus ojentaa niskuroivaa
palvelijaa, mutta tarpeeton
kurittaminen sattoi iohtaa
isiinntinkarajille.

Palkollisten
maara
Palkollisten miriirii vaihteli
Suomeneri osissaja myos eri
aikoina. Piikoja oli 1600-luwn alkupuolellaja keskivaiheilla huomattavasti enemmdn kuin renkejA,mutta wosisadanloppupuolellarenkeja
oli noin puolet (a paikoin yli
puolet) kaikista palkollisista.
Renkien lukumiiiiriin kasvu
johtui mm. sotamiestentarpeenviihenemisest6.
Eniten palkollisiaoli Loujossa oli palnais-Suomessa,
jon kartanoita, suuria talonpoikaistiloja ja riilssitiloja.
Enimmillaan pitiijiin henkikirjoitetusta viiestii saattoipuolet
olla palvelusviiked.Alueella
asui paljon siiiityliiisiii, jotka
eiviit itse tehneetruumiillista
tyotii ja joiden viljelykset olivat riippuvaisiavieraastatyovoimasta.Pappiloissaoli palvelijoita noin nelinkertainen
rniiiirii ratsutiloihinverrattuna.
Lounais-Suomessaoli myds
paljon sotilaiksi palkattuja
renkeja.ja heidiinjoutumisensa 30-vuotiseensotaanviihen-

22

si renkien mddrdd, alueella
I 600-luwn alkupuolella.
Pohjanmaalla oli vtihtin
palvelijoita, hekin lahinnii
pappiloissaja vanhanasutuksen alueella rannikolla. ItaSuomessakin
palvelijoidenlukumiitirii pysyi suurperheinstituution vuoksi pienenii, kaupunkeja lukuun ottamatta.
Heidiin mtitiriinsii listiiintyi
kuitenkin 1600-luvun loppupuolellakolminkertaiseksi.
Koko Suomen palvelijoiden miitirii kasvoi 1600-luvun
lopulla. Myos irtolaisten ja
miikitupalaistensekii toisaalta
torpparien lukumiiiirii lisiiiintyi. Torpparit suorittivat piiivatoita taloihin, mika toisaalta
viihensipalvelusviientarvetta.
Suuret niilkiiwodet 1690-luvulla viihensiviit tilatonta
viiestoii mutta moni entinen
renki saattoi myos ryhtya autioituneentilan uudeksi isiinniiksi. Suuri Pohjan sota vei
miehia,ensimmdiseksi
irtolaija
jalkeen
sia renkeja. Sodan
rnaaseudullaoli viihemmiin
palkollisiakuin ennensotaa.

ja
Valtiovalta
politiikka
tyovoima
Valtiovalta katsoi palvelijakysymystii omasta niikdkulmastaan. Valtiolle oli ttirkeintii
Iaata tvdvoiman seka sota-

miesten saanti. Valtion ty6voimapolitiikka j a lainsiiiidiintd loivat perustanpalvelijoiden ja isiintienviiliselle suhteelle.
Palveluspakko takasi talonpojille aputydvoiman ja
esti toisaalta yhteiskunnalle
haitallisen vapaana kuljeskelun. Kerjiiliiisiii ei katsottu
suopeasti,vaan heistii haluttiin saada matalapalkkaista
tyovoimaa. Valtio ei pyrkinyt
niinkAan edistiimiiiin hyvinvointia kuin takaamaanedullisen ja riittavan tyovoiman
saannintalonpojille ja stiiityliiisille.
Ensimmtiinen palkollisstitintdannettiinwonna 1664.
Sen mukaanpalvelus oli otettavajos sita tarjottiin.Isiinniin
valta oli ehdoton, mutta toisaalta palkollisellakinoli oikeuksia mahdollisten viiZirinktiytosten sattuessa.Palkollisen oli pysyttiivii talossakoko
sovittu palvelusaika, eika
isiintii voinut erottaa hiintii ennen palvelusajan piitittymistii
i lman p?itevii?i
syyta.
Vuonna 1686annettiinuusi palkollissiiiintO.Tiimii stitintd oli talonpojille edullinen,
mutta edelleensekAtalonpojat ettii aateli vaativat palkkataksojen mii?ir?iiim
i stii. Aateli n
mielestii talonpojat pitivAt liikaa palvelijoita ja maksoivat
liian korkeita palkkoja. Aateli
halusi saadaomaan palvelukseensaylimtitiriiisetpalvelijat.
Palvelijoiden liikkumavapautta rajoitettiin entisesttitin
1693, jolloin heita kiellettiin
muuttamasta laanista toiseen
ilman maaherranlupaa. Liiiinin ja pittijtin sisiillii palvelijat
sentiiiinsaivatmuuttaa.

palkkaus
Palvelijoiden

muuten olisi saanut; piian
palkkaoli yleensiinoin puolet
renginpalkasta.Jos piika toimi erikoistehtiivissii,esim.
karjapiikana,han sai enemmln palkliaa kuin tavallinen
piika.

Palkkausperustuiisiinniinja
palvelijanviiliseenkeskiniiiJoillakin
seen sopimukseen.
alueillavaltiovaltapyrki siiiitelemiitinpalvelijoidenenimmiiispalkkoja,mutta isiinniit
saattoivat salassa maksaa
Karkaaminen
enemmiin palkkaa kuin oli
sallittua.Alueilla,joilla mahdollisiapalkollisiaoli viihiin, Palkollisen pestaaminentaisiinniitjoutuivatkilpailemaan pahtui yleensii syksyll:! ja
ja piioistaja lupaa- pesti oli mdtiriiaikainen.Isiinrengeistii
tii antoi tulevalle rengille tai
maan niille suurempiapalkRenkejii piialle pestirahan.joka teki
kojakuin naapurinsa.
palkattiinmyos sotamiehiksi, sopimuksesta
sitovan.Palkolja heillemaksettiinparempaa linenja isiinti sopivatpalkaspalkkaakuin muille palveli- ta ja palvelusajankestosta.
joille.
PestinottamisenjAlkeenasiaa
Yleensiipalkkasisiilsipes- ei voinut eniiii perua, oli talo
tirahan ja rahapalkanseka ja olosuhteetsiellti millaiset
tahansa.Jos palkollinen karvaatteita,viljaa tai muita tarvikkeita.Palvelijasai talosta kasi kesken palvelusajan,oikeus tuomitsi hAnetuseimmimyris ruoanja asunnon.Lisiiksiisintii maksoipalvelijan ten palaamaan
takaisinja kenja muutverot.
henkirahan
ties maksamaansakkojakin.
Palkansuuruusvaihtelieri
Karkaamisensyynii saattoi
puolilla Suomea.Palkansuuolla huono kohtelu tai riittaruus vaihteli myds paikka- miitdn ravinto. Toisaaltapalkunnittain,muttayleisestiotkollista houkuteltiin toiseen
taenItii- jd Lounais-Suomessa taloon kesken palvelusaikaa
palkatolivat pienemm?it
kuin
lupaamalla esim. suurempaa
Pohjanmaalla,
missil palveli- palkkaa kuin vanhassapalvejoita oli viihemmiin.Varsin- luspaikassa.Pddasiassa
karankin renkiehdokkaista
oli Pohneet palkolliBetolivat renkejti.
janmaallairulaa,silliiperintei- ja heistli monet oli peritattlr
nen tilojenjakaminenja uusotilaiksi.
l l ii rii
!
distilojen,perustaminen
sekti
sotav?ikisitoivatsuurenosan
{i
miesviiestdii.Toisaalta terPalkollisten
vanpolttoja rannikkoseutujen
avioituminen
sahattoivat Pohjanmaalle
varallisuutt4jonka turvin saat- Palkolliset eiv6t voineet vatoi palkatapalvelijoita.
paastisolmia avioliittoa.NaiVarsinkin 1600-luvunalneita renkejii ei suosittu, ja
kupuolellarengeistiloli pulaa, naimisissa olevia piikoja ei
ja rengintoihin saatettiinpalkdytdnnossiiollut. Jos renki ja
kata piika. Tiilloin piika sai
piika piiiittivit mennii naimisuurempaapalkkaakuin hiin
siin, he useimmiten
ryhtyivat

:J

mdkitupalaisiksitai itsellisiksi. Kesken palvelusaikaa
avioitunutja poisliihtenytpiika joutui korvaamaanlahtonsii hankkimalla tilalleen toisen piian. - Sotilaatsita vastoin solmivatuseinavioliiton,
ja sotilaanvaimo toimitti talossapiian tehtavia.
Kun palvelijoistaoli pulaa,
yksindinen isiintd tai emtintii
saattoi houkutella palkollisen
taloon tarjoamalla tiille avioliittoa. Talo sai kaipaamaansa
tyovoimaa, mutta kun esim.
keslin kiireiset tydt oli tehty,
avioliittolupaus peruttiin ja
palkollinen sai lahtea tiehensii. Palkollinensaattoitalloin
viedii asianoikeudeneteenja
v aatia korvausta tekemiistiiiin
tyostii. Joskus oikeus katsoi,
ettii avioliittolupausoli pidettdvii, eikd lupauksenrikkomisestaselvinnyt sakoilla tai rahallisellakorvauksella.

virkamiehilla ja porvareilla.
Palvelusviikeenei tosin laskettu kasityoliiisten luona
asuviakisallejaja oppipoikia
eikii porvarien palveluksessa
olevia kirjureita ja kauppaapulaisia.
Aikoina, jolloin palvelusviiestti oli pulaa, porvarit ja
talonpojat kilpailivat palvelijoista. Maaseudulta karkasi
palvelijoita
kaupunkeihin,
missii he ryhtyiviit porvarien
palvelukseenja toivoivat siten viilttdviinsii takaisin passittamisen.Talonpojat valittivat palvelijoiden karkaavan
ulkomaille asti. Rengit pestautuivat laivojen miehistoon
ja ptiiisiviit niiin meren yli
Ruotsiin, Viroon tai Liivinmaalle.

kohtelu
Palkollisten

Palkollisistaja heidan kohtelustaanon siiilynyt viihan tieKaupunkien
toja. Tuomiokirjoissa siiilyneet tapauksetovat useimmipalvelusvdki
ten riidoista syntyneitii eiviitHallintokaupungeissaasui ka kerro tyypillisistii tilanteista. Lainsiiiidiinndnperusteella
paljonvirkamiehiii,joilla oli
palvelijoita.Muissa kaupun- kuitenkin tiedetiitin,ettii istingeissa,varsinkinpienemmis- niillii oli ehdotonvalta palkollisiinsa niihden. Heidan tuli
oli viihiin.
si! palvelusvii,ked
Enitenpalvelijoitaoli Turus- totella isiintiilnsii ja tehda niita toita, jotka heille miiiiriitsa, Viipurissa, Vaasassaja
Oulussa. N{onissa kaupun- tiin. Jos palvelija ei noudattageissa palvelijoiden ntiitirii nut istintiinsiitahtoa, istinntilld
oli oikeus ensin ystiiviillisesti
Esim.Viilaski 1690-luvu11a.
purissapalvelijoitaoli 1650- ja sitten ankaramminkehottaa
luvulla 32,7 oA henkikirjavti- palvelijaa hanelle miiiiriittyyn
kiluvusta,mutta 1690-luvulla ty6hdn. Jos sanateiviit tehonendii 11,6 o . Kaupungeissa, neet, isannalla oli kotikurin
mukaan oikeus kiiyttaa ruupiikoja
kutenmaaseudullakin,
rankaisua. Turhan
miillista
oli enemmiinkuin renkejii.
piiiten tai aiheettomanankaTurussapiikoja riitti jokairasti ei palvelijaa kuitenkaan
mutta
seen porvaritalouteen.
renkejaoli vain rikliaimmilla saanutrankaista.
ll
I
i'

1rr
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Palkollisten kohtelu oli
erilaistaeri yhteiskuntaluokissa. Talonpoikien luona palkolliset useimmitenasuivatja
ruokailivat yhdessti isiintiivtien kanssa,ja palkollisten
kohteluavoi luonnehtiaankaran asialliseksi. Aatelisilla
puolestaanoli laajempi ranpalvelijoihinsa
kaisuvalta
niihden, ja aateliset asuivat
omissa rakennuksissaanerillaan palvelusviiestii. Esim.
woden 1671 asetuksenmukaan aatelisen isiinniin sallittiin rankaista palvelijoitaan
mm. raipparangaistuksella
tai
istuttamalla heita kuukauden
ajanvedelliija leivtillti.

***
LyhennettyreferaattiToivo Nygirdin tutkimuksesta Suomen
palvelusvdki 1600-luvulla.Pctltyo,palkkattsja
kollistenmcicirci,
Historiallisuhteet i scintcivcikeerz.
sia Tutkimuksia 150. Helsinki
1989.

Tietovorkoudet
eivcithercittcineet
keskusteluo
alustetEdellisessti
Orpanassa
tu keskustelusukututkimusei heriittietojenvarkauksista
tiinyt jiisenistossiiajatuksia,
joten asiastaei puhuta eniiii
tiissiilehdessii.
valtttimiTietovarkauksien
seen liittyviistti lahdeviitteija kirjaldenmerkitsemisestd
lisuusluettelon laatimisesta
esitelmoidaanseuranjasenillassa huhtikuussa 2001.
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Pirkkalaan
Svvsretki
ia Nokialle7.10.2000

JohannaKurela

Vorrhaa pirkkqlao
Tampereen
seudunsukututkimusseuran
vuoden2000syysretki suuntautuiPirkkalaanja
Nokialle.Vuoden1999jiisenkyselyssdoli selvinnyt,ettii
suurtaosaaseuhuomattavan
kiinnostaasuralaisistamme
Tampere
kututkimusmieless?i
ja sen ltihikunnat.Retki jtirjuuri heitaajateljestettiinkin
len, mutta- kutenennenkinretki osoittautui antoisaksi
ei
mydsniille,joilla itselladn
ole sukusiteitapaikkakunnille.
Retkenoli jiirjesttinyttunnettuun hyviitin tapaansaAri
Vesola. Oppaiksi oli saatu
seuranomistajiisenistiiJouko
Hillukka,joka esitteliPirkkalaa,ja Risto Husa,joka puolestaankertoi Nokian puolen
niihtiivyyksisti. Kumpikin
opas oli erittain asiantunteva
ja miellyttlivii.Sydiimellinen
kiitosheille!Kiitos myosretken eri vaiheissalyhyemmiin
aikaa erikoisalastaankertoneilleemiintiiSirkkuOllilalle,
tyonjohtajaTuomo Nenoselle, ylihoitaja Tarja Pukurille
ja teollisuusopas
PenttiLepplselle.
Retkenteemanaoli vanha
liinPirkkala.Tammerkosken
sipuoli on kuulunut muinoin
joten
Pirkkalansuurpitajaan,
retkiseurue
oli omallakohdealueellaanjo ennen bussiin
nousemista Keskustorilla.

Pyhal i)rven ymphri

taan, ettii jokaiseen taloon
voikuului l0-20 rakennusta,
daankinjo puhuasuurkylast6.
Pirkkalassatiedetiiin olleen kirkon jo 13OO-lurulla.
Kauppatoimistaan rikkaat
pirkkalaiseteivdt kuitenkaan
rakentaneetpitajaansa koPirkkalassa
vaikka
muinaisaikaista meaa kivikirkkoa,
ja
Lempiiiimm.Messukyliiiin
asutusta
laan oli kiviset kirkot rakennettu jo keskiajalla.PoikPirkkalansuurpitajaon hyvin
lon sekin. ettei
keuksellista
vanhaasutus-ja kauppapaik- Pirkkalassa
kirkon ymparilla
ka. Se on sijainnutedullisesti
ole koskaanollut kyliiasutu$t
monien vesireittien solmuI
ta.
kohdassa.
iAiemmin PyhAjArven pinta on ollut korkeammallaja vesireittejiion ollut
kirkonkierros
Kuuden
enemmtin.EsimerkiksiViinikanoja ja Hiirmiiltinojaovat
Sukututkijat tutustuivat retennenolleetjokia,joita myokensd
aikana kuuteen kirkten on piiiisty Kangasalleja
jiiiinnoksiin.
Lempiiiiliiiinj a niistii edelleen koon tai niiden
Kirkkokierros alkoi nykykauemmaksi.
missi silmailtiin
Pirkkalasta,
Pirkkalastaon tehty runPirkkalan
uutt4
ulkoapiiin
saasti arkeologisia loytoja,
joka
valmisjoiden perusteellatiedetliin, vaaleaakirkkoa,
ja on tilla hetkella
tui
1994
ettii alueellaon ollut asutusta
jo esihistoriallisista
ajoista Suomentoiseksinuorin kirkko. Seuraavaksi
vuorossaoli
lahtien.Mm. Sankilantilan
Pirkkalanvanhakirkko, joka
tienoiltaon loydettykivi- ja
rautakautisesta asutuksesta ei ialtaanole kovin vanha:se
kertoviamerkkejii.Pirkkalan- valmistuiwonna 1921,mutta
kyliin vilkkaista kauppasuh- tuhoutui tulipalossa sekd
Tii1930-ettii 1940-luvulla.
teistakertovatmm. viikinkiaimiin
kirkon
sisustuksen
omiPirkkalankaisetesineloydot.
kyla on historiallisellakin nainenpiirre oli pystypilareita
pitkin kiipetiviittyylitellytkoajalla ollut merkittavakyla,
jossaon ollut 1400-15001u- ristemaalaukset.
wlla 18 taloa.Kun muisteRetkireitti kulki Pyhiijiirveii
ympiiri Pirkkalan ja Rajasalmen sillan kautta Nokialle ja
sielta Pispalan ohi takaisin
Tampereenkeskustaan.
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Pirkkalon vanhan kirkon hautausmaalla on muinaisen puuhrkon nnistomerkki, iossa lukee
"Pylrci Pylrci Plri
ON Herra
Juntala Zebaot I 513-l 858".

Vanhan kirkon hautausmaallaon entisenpienenpuukirkon muistomerkki.Paikalla on ollut kirkko ainakin
ruodesta1543woteen 1858,
jolloin se purettiin.Sen lliheisyydestZi
on lbytyny maahan
kaivettuluuhuone,jonne siirrettiin kirkon alle haudattujen
vainajienjiiinteet silloin kun
tarvittiin lisiiii tilaa uusille
vainajille.
Nelj iinteniiretkeliiisetpiiiisiviit han'inaiseen sairaalakirklioon. Pitklinniemensairaalan hallintorakennuksessa
sijaitsevaanvaloisaankappeliin. Tiimiin kirkon taideteokset ovat nykltaidetta kauneimmillaan - alttaritauluna
on Osmo Rauhalanpeura-aiheinen"Toivo" - mutta niitdkin kauniimpana loisti korkeista kaari-ikk-unoistaavautuva niky sinisenii aaltoileja kullan ja
valle Pyhiijd.n'elle
oranssinsdwissii hehkuvaan
puutarhaan.

Nokialla tutustuttiin Nokian kirkkoon, mika on viime
aikoina tullut laajasti tunnetuksi torstai-iltojenkarismaattisista kokouksistaan.Keltainen kirkko korkeine kupuineen on Pantheon-tyylinen.
Vuonna 1837 valmistuneen
kirkon piirustukseton laadittu
arkkitehti C. L. Engelin johdolla. Kirkkoon on myohemmin lisiitty mm. alttari- ja sakastiosaja senalle on louhittu
saleja.
Kirkon kellarissaon hieno
ja kiinnostava kirkkomuseo,
jonka erikoisuuksiin kuuluu
mm. Tottijiirveltii periiisin
oleva suuri puusaavi, jonne
upotettiin sulamaan talviaikana jiiiityneet ruumiit ennen niiden siunaamista.
Kirkkokierroksen viimeisimpiinii kohteena oli Nokian
kartanon pihamaalla oleva
kumpu,josta on loydetty pienen keskiaikaisen kappelin
perustukset.Samalla paikalla
on myos arvoituksellinenNokian Kivi, joka kansantarujen
mukaan on 1200-luvulla eliineen mahtavan pirkkalaispaallikko Matti Kurjen hautakivi.

Kotiseututalo
pirkkalankoivun
katveessa
Retken aluksi seurue kierteli
nyky-Pirkkalan
hiljalleen
puolellamm. Pyhiijdrvenrannan kauniita Partolanja Haikan kartanon maita, jotka
aiemmin ovat olleet pitkiitin
aatelistenSpire- ja von Pfaler
-sukujen hallussa. Nailla
alueillaon nykyisin runsaasti
uutta asutusta.Kartanoilla on
/o

ollut vehmaat puistot, jotka
nyttemmin on piiiistetty villiintymiiiin.
Pirkkalan kuntakeskuksen
kohdalla on aiemmin ollut
viiden talon ryhmakyla.Niiistii taloista paikalla on endd,
Ollila. Ollilassatoimii nykyijosta voi
sin maalaiskauppa,
ostaa mm. juureksia, marjoja,
erilaisia puu- ja tekstiilikiisitoitli seka hunajatuotteita.Tilalla on myos eliiimia - ainakin hevosia,lehmia, lampaita
ja kanoja - joita voi kayda
katsomassa.
Ollilassajuotiin aamukahvit, minkii jtilkeen emiintti
Sirkku Ollila puhui maanviljelyksen menneisyydestiija
hahmottelitulevaisuutta.Ollilaa on viljelty viimeistii?in
1540-lui,ultalahtienja tila on
yli 500 vuoden kuluessa kokenut monenlaisiauudistuksia
ja muutoksia. Ollilassa on
tehty kiinnostavia uudistusmielisiI kokeitakin. Sirkku
Ollilan isoisii oli rakentanut
navetan ja puimalan vllille
jopa rautatien,jota pitkin hevonen veti vaunun miike?i
ylos - lastissa oleva vaunu
meni alaspain raiteita pitkin
omallapainollaan.
Iltapiiiviilli piiiistiin Nokian puolella kiiymiiiin toisessa vanhassatalossa,Hinttalan
joka valkotiseutumuseossa,
mistui 1954. Museoalueelle
on koottu rakennuksia eri
puoliltalahitienoita:mm. aitta
on Villiliistii ja savtrsauna
Karkusta. Itse pirttirakennus
on rakennettu1839ja nykyisellii paikallaan se on ollut
noin 150 vuotta. Museon pihalla ihastusta heriitti keltalehtiseniiloistavakomea pirkkalankoivu, jonka sukujuuret
;l
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ovat tiedossa:sen "Aiti" on
tiiviinsti palkollisensarahapalkkaa saaviksitehtaantyoLinnavuoresta.
Talonpoikai
sniihtiivyykliisiksi.
sienvastapainoksi
kuultiin tarinaa myos teollisuudesta.
Teollisuusopas
PenttiLeppiiLounas
nen kertoiasiantuntevasti
noPitkdssdniemessd
kialaisenpaperi-ja selluteollisuudenalkuvaiheista.
Pirkkalanja Nokian esittelyPatruunaFr. Idestampejen vtilillti pysahdyttiinPitrusti Nokian ensimmtiisen kiinniemensairaalaan,missi
hioketehtaan
koskenpohjois- kuultiin mielisairaalan ja
puolellevuonna1869.Muutaalueenmenneisyyden
esittely
maa vuottamyohemminIdeja sydtiinerinomainen
lounas.
stam osti huutokaupasta
NoPitkiissilniemessii
on aikaikian kartanonja sai sen musemminollut sotilasvirkatalo.
kanakaikki loputkin koskioiKun sairaalan perustuksia
ja niin teollisuussaatkeudet,
alettiin kaivaa vuonna 1896,
toi vallata koko kosken. loytyi hetiiensimmiiisiniipiiiVuonna1875perusteffiinenvinii suurifahakatko:76 kiloa
simmiiinen selluloosatehdas Suomensodan1809 aikaisia
i
Nokialle.
ranoJa. i
TeollisuudenmukanaseuPitkdnnlemen
sairaalajuhrasi paitsi maattomanviien
lii 100-wotista toimintaansa
siirtymisttiteollisuuden
palve- wonna 2000. Ensimmiiset
luun myos koulu- ja tervey- potilaattulivattaloon1900.
denhoitopalvelujen
tuloa,sillii
Luonnonkauniillepaikalle
patruunaIdestramtahtoi varperustetunmielisairaalanyhmistaa tyoviikensd pysyvyytenii hoitomuotonaon alusta
den.Nokialaisettalollisetkatalkaenollut tydterapia:potisoivat karsaastitehtaidentulaat ovat voineet osallistua
loa, silla he pelkasiv?it
menet- maataloustoihin.
Maatdit?ion
I

i
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Pirkknlan Ollilan tilalla seunrc
jakaufii kahteenryhmadn.joista
toinen tuttrsttti maaloiskaupan
Iarjontaan silki aikaa hrn loinen
puoli oli aannkahvilla.

riittanyt ulkopuolisillekin
moni sukututkijaon ansainnut
ensimmiiisenpalkkansakasvimaidenrikkaruohojakitkemiill?i.Sairaalankasvihuoneiden kukkia samoinkuin potilaiden askartelutoitakinon
alueellamyynnissti.Kaunista
sairaala-aluetta
saavat ulkopuolisetkintulla katsomaan.
Sen puisto1 on ndkemisen
arvoinensairi'aalan
ensimmlisen ylilaakf{rin kasvitieteen
harrastuksen
ansiosta.
Alueelr
la on mydspieni hautalr,irAi
jonne on siunattunoin 46Q
I
henkea. i
Pitkiinniemen
keittiohenkilokunnantaidoistasai sukututkijaseuruekinnauttia.Yksinkertainen
ateriaoli erittdin
herkullinen jopa liiankin
hyvii, vdittiviit ne, jotka ottivat liian suurenannoksenhyviiltii tuoksuvaaja kauniisti
laitettua ruokaa.Pitkiistiinie-

mestakihdettyiija Nokialla
ajellessabussi olikin epdtavallisenhiljainen,kunjoukko
sulatteli
lounastaan.

Nuijasodan
taistelu
Nokialla
Sukututkijat niikiviit
seka
Pirkkalan ettii Nokian puolella paikkoja, missd on kiiyty
nuijasotaa1500-luwn lopussa.
1596-1597 puhkesivateteliipohjalaisettalonpojatkapinaan Suomen ktiskynhaltija
Klaus Flemingiaja tiimiin yllapitama4 talonpojille kohtuuttonan raskaaksikiiynyttii
Ii nnaleirijiirjestelmiiii vastaan.
Talonpoikienjoukko hyokkasi nuijat aseenaankohti eteldd.,ja sodanratkaisevataistelu kaytiinNokialla.
Joulukuun lopulla 1596
nuijamiestennoin 800-henkinen joukho asettui Nokian
kartanontienoille sotaleiriin.
N{arskiKlaus Fleminginjoukot olivat tiettiiviisti leiriytyneet nyky-Pirkkalanpuolelle
kirkon liiheisvlteen.
K l a u sF l e m i n g
3l . 1 2 . 1 5 9 6
ja tiimin noin 3300 koulutetun sotilaanjoukko hy6klidsi

JaakkoIlkan johtamien miesten kirnppuun.Ankaran, mutta tuloksettomantaistelunjiilkeen Klaus Fleming liihetti
neuvottelijoita nuijamiesten
leiriin. Hiin tarjosi nuijamiehille sovintoa sillii ehdolla,
ettii heidZinpiiillikkonsii luowtettaisiin Flemingille.
Nuijamiesten joukko oli
leimahtanut kapinaan vahvan
johtajansaansiosta,mutta nyt
j ouksisiiisestieptiyhtentiinen
ko alkoi henkisestihajaantua.
Kun Jaakko Ilkka kuuli neuvotteluissavaadittavanhtinen
pii?it?insii,
pakeni hiin ratsulla
yotii myoten Hiimeenkyron
suuntaan. Nuijamiehet lahtiviit hanen perdssiiiin kohti
Pohjanmaata.
Flemingin huovit saivat
nuijamiehet kiinni ja ldiviit
joukon verisestihajalle.Jaakko llkka saatiin kiinni HAmeenkyr6ssii ja teloitettiin
piiiillikkoineen tammikuussa
1597 Isonkyronkirkolla.
Nuijasodankahakatjatkuivat vielb tiimiinkin jiilkeen
ja Savossa.
Paijat-Hameessii
Nuijamiesten kapina lopetettiin siiiilimiitt6miin raa'asti jopa antautuneitaja aseettomia miehia hakattiin kuoliaaksi. Toisaalta myos nuijamiehet kohtelivat vastusta-

-/r

jiaanjulmasti.Sodanviimeinen suurtaistelu
kiiytiin Ilmajoen Santavuorella
24.2.1597
.

Sittenvieldpullakahvit
keitettiin
Nokian kartanontien varressa
olevalta nuijasodan muistomerkilta sukututkijainjoukko
liihti nauttimaanNokian kaupungin tarjoamat pullakahvit
kylpylahotelli Edeniin. Kahvin jilkeen retkenohjelmaoli
piiiittynyt ja seunre palasi
Tampereelle.
Ptiivii oli paitsi ohjelman
nryos siiiitilanpuolestaonnistunut. Retkeliiisiii suosi vuodenaikaan niihden poikkeuksellisen leuto poutasiiii.Puolenpiiiviin aikoihin pilvet
haihtuivatja retken loppupuoli tehtiin kirkkaassaauringonpaisteessa.Syystuulet eiviit
viela olleet riipineet puista
kaikkia keltaisialehtiii ja pihlajissa rusottivat yhii punaiset
marjatertut. Niiin retkiseurue
kulki halki sydan-Pirkkalan
punaisenja kullan - Pirkanmaanomien viirien - loistaessa ltimpimiisti.

,

l-ln rnErrLoLLarn
2000 tullut,
Seurantietoonon syyskaudella
jiisenemme
ajastaikuisuuteen.
on
siirtyneet
ettii seuraavat

EevaHeikkinen
Kirsti Hvttinen
Jukka Rothovius
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Esipolvihakemisto II - Kainuu. ToimittaneetAnna ja
Olavi Tervo. Oulun Sukututkimuseucn iulkaisuia 23,
Oulu 2000.
Esipolvitauluja nro 7. Toimittanut Eino Koslcinen.
Tampereenseudun sukututkimusseuranerillisjulkaisusarjannro 13,Tampere2000.
Hiimeenlinnan ensimmiiinen rippikirja vuosilta
julkaisu1678-1690.Hiimeenlinnansulnrtutkimusseuran
janro 2, H0meenlinna
2000.
Vuosikirja Kevlit 2000. Tampereenseudunsukututkimusseurary.

Tartu tilikooli usuteaduskond1632-1940.[Tartonylitiedekunta1632-19401.Raid
opistonuskontotieteellinen
Lembit,Tartu 1995.
Saaremaa Maasilinna foogtkonna maaraamatud
1569-1571.Allilpublikalsioon. Tiik Leo, Tallinn 1992.
SaarenmaanMaalinnan voutikunnan maakiriat 15691571.Liihdejulkaisu.
SchwedisheGarnisionen in Est- und Livland 165211699. [Ruotsalainenvaruskunta Virossa ja Liivissii
1654-1699.1Tarton yliopisto, Laidre Margus Tallinn
Valgus1990.
Juurtega Sajandite Mullas. M. Kahu, Tallinn Eesti
Raamat1990.

Karjalan vaakunatja liput. PaskovAleksandr.
Kuoreveden Kolhin suku. J?ilkipolvitauluja 17101999. Koonnut Risto Keskinen. Tuomas Niilonpoika
Miintsiin JiilkeliiistenSukuseurary, Tampere1999.
maaPohja-Tartunmaan tatud [Pohjois-Tartonmaan
tilatl 1562-1858,I-IV. Tarton yliopisto, Liitoja LJlle,
Tallinn 1992.
Sukututkimus askel askeleelta. Kirjoittajat lvfutti J.
Kankaanpiiii,Tuula Kiiski ja Elisabeth Uschanov.SuoHelsinki I 999.
men SukututkimusseuraRuovedenAla-Hanhon suku. J?ilkipolvitauluja 17182000. Koonnut Juho Laesl'uori. Tuomas Niilonpoika
Miintsiin JiilkeliiistenSukuseurary, Yldjiirvi 2000.
Ruoveden Kangasjiirven suku. Jiilkipolvitauluja.
Koonnut Juho Laesl'uori. TuomasNiilonpoika Mintsain
Sukuseurary, Yl6jArvi 2000.
Ovi menneeseen.KylSikirja Pliilahden entisen koulupiirin alueelta. Toimittanut Pekka NuottajArvi. PitkijArvi-Plihhti-kyllhistoriatoimikunta. Orivesi, 2000.
Vartiaisten vaiheita m-IV.
sarja.
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Juuria etsimiissii 1986-1997. Pohjois-Karjalansukututkijain seurary. Joensuu1998.
Tampereenensimmliinenapteekki 1800-2000.
Suomentrikoo 190!1953. Yrj0 Raevuori,Suomentrikoo Oy Ab, Oy TilgmanAb 1954.
Porthanin monet kasvot. Kirjoituksia humanistisen
tieteen monitaiturista. JuhaManninen.
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Aarno Maliniemi ja Eila Kivikoski.
Suomenhistoriallinen bibliografia,192G1950,l.
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J. Vallinkoski & Henrik Schauman.
Suomenhistoriallinen bibliografia 1951-1960.Paavo
Lamminen.
Polku sammui. Pertti Virtaranta. Vammalankirjapaino
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Sukuni juuret. Inkeri Siren.Lahti 2000.

Vartiaiset ry 1949-1999,50-ruotishistoriikki. Vartiaiset
ry:njulkaisuja.

Satakunnan sukututkimusseurary, Vuosikirja 1999
ja 20ffi:1.

festimaa 1725-1726. Adramaarevisjon. Ldiinemaa.
Allilpublikatsioon. Viron 1725-1726 vuosien auranalatarkistus.Uidnentaa.Liihdejulkaisu,Tallinn I 990.
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