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HyvA Tampereen sukututkimusseuran jiisen,
saadessasi taptdn lehden luettavaksesi on joulu
jo takanapiiin ja eletaan vuodenvaihteen aikoja.

Uuden vuoden alkaessa on tapana katsoa
taaksepiiin menneitA tapahtumia ja tahyillti tule-
vaa aikaa. Kulunut wosi on seurassamme ollut
edelleen vilkas toiminnan vuosi. Tavanomaisten
jaseniltojen ja retkien lisiiksi jiisenistolle on tar-
jottu mahdollisuus osallistua erilaisille seuran
jiirjestiimille kursseille ja koulutukseen. Varsi-
naista sukututkimuksen perusopetusta antavat
edelleen Tampereen ja lahiymparistdn kansalais-
ja tyovtienopistot.

Naiden anlamaa perustietoa ovat ttiydentii-
neet oman seuramme jiirjestiimiit kuluneen vuo-
den kuvankasittelykurssit ja sukututkimuksen
tallennusohj elmien vertailutilaisuus.

Seuran omaa kurssitoimintaa pyrititan jatka-
maan ja kehittamaan edelleen. Suuren kysynntin
woksi kevtitkaudelle on jiirjestetty viela yksi
kuvankasittelykurssi. Oikeusasiakirjoj en kasitte-
lyyn perehdyttava kurssi on myds suunnitteilla
kevtitkaudelle. Kurssin ajankohta ja sen vetiijti
ovat vielii ttitii kirj oitettaessa varmistumatta.

Keviitkauden 2001 aloittaa taas perinteinen
Tampereen sukututkimuspiiivti, josta on muo-
dostunut merkittava wosittainen sukututkimus-
viiketi kokoava tapahtuma tasokkaine esitelmi-
neen ja niiyttelyineen. Kausi jatkuu tiistai-iltojen
jiisenkokouksina. Niissd esitelmtrijinii on omien
jiisenten lisiiksi vierailevia historian ja sukututki-
muksen asiantuntijoita.

Seuran jtisenmiiiirii kasvaa edelleen ja on jo
ylittanyt 450 rajan. Atk:n ja Internetin yhti li-
siitintynyt tarjonta sukututkimuksen avuksi on
tuonut ilahduttavasti myos nuorempaa viketi
harrastajajoukkoon. Kuluneen woden aikana
tuli markkinoille yksi uusi sukututkimuksen tal-
lennusohjelma, entisten neljan kotimaisen valta-

ohjelman lisiiksi. Niistii jokainen loytanee mie-
leisensti ja tarpeidensa mukaisen ohjelman.

Sukututkimuksen harrastajien mdiirin kas-
vaessa ahtaus ja jonot kirjastoissa ja arkistoissa
tulevat lisiiiintymiiiin - suuret ikaluokathan ovat
pian tulossa " sukututkimusikAan". Toivottavasti
tulevaisuudessa siirretiiiin listiii arkistojen ja kir-
jastojen aineistoa Internetiin. Tiimii vihentiiisi
painetta niiihin laitoksiin ja niiden antamiin pal-
veluihin. Kysymys on kuitenkin rahasta ja ehkii
osin piititttijien asenteistakin, millii aikataululla
tiedon siirtoa verkkoon tulee tapahtumaan.

Kehityksessii pysyy parhaiten mukana luke-
malla sukututkimusalan lehtili ja uutta kirjalli-
suutta. Internet ei viela pysty korvaamaan nilta
perinteisiii tiedonsiirtokanavia. Seuran omaan
kirjastoon on woden aikana hankittu ja saatu
lahjoituksena uutta ja vanhempaakin alan kirjal-
lisuutta. Tilan ahtaus siellakin haittaa kirjaston
tehokasta kayttoa, ja lisiia kaappitilaa onkin jo
anottu kaupungilta.

Niiin vuoden alussa toivotan kaikille suku-
tutkimuksen ystiiville hyvitit, onnekasta ja tutki-
musrikasta uutta vuotta!

Q'frfro JVuottaiiirvi
I

Seuran uusi Vuosikirja on myynnissfi jiil-
leen sukututkimuspiilvdstii 13. tammikuuta
2001 lahtien. Teoksen voi ostaa myohem-
minkin ennen seuran jaseniltoja.

Vuosikirja 212000 sistiltiiii syyskauden
2000 kiinnostavat esitelmet seka Elmar Ba-
dermannin kirjoittaman artikkelin saksalais-
sukuien tutkimisesta.
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Suonren Ksnsan Vsnhat Ru-
not on laajin Suomessa mil-
loinkaan julkaisn: kirja. Siinii
on kaikkiaan 25 osaa, joista
ensimmdinen julkaisti in jo
wonna 1908 ja viimeisin vas-
ta muutama wosi sitten,
1997. Kirjassa on kaikkiaan
kymmeniatuhansia suomalai-
sia runokatkelmia. Yksin Sa-
takunnasta kirjaan on saatu
noin 5600 merkintlll- ja HA-
meesti noin 3550.

Teokseen on koottu 1800-
luwlla ja 1900-luvun alku-
vuosina keriittyjii kansanruno-
ja eri puolilta Suomea, Karja-
laa 1a Inkeri6. 1800-luvun
loppupuolelta lahtien ovat ke-
rtlorjiLt merkinneet muistiin
myds perinteen esittajan ni-
men. Heidan joukostaan voi

tutkija ldytaa sukulaisiaan ja
niin saada sukunsa tuntemas-
ta perinteestti tutkimukseensa
hyvin kiinnostavaa sistiltdii,
sita monissa yhteyksissii toi-
vottua "lihaa luiden piiiille".

Vaikka teoksen nimessb
puhutaankin runoista, sisaltaa
teos myds huomattavan laa-
jasti varsinaisen runouden li-
sdksi myds muutakin perin-
nettd, kuten lastenloruja, loit-
suja ja parannussanoja.

Kaikki kirjan runot ovat
alkuperiiisessii muodossaan
suoraan keriiiijien kenttdmuis-
tiinpanoista otettuina. Ne on
pyritty tallentamaan paikalli-
sella murteella eika niita juu-
rikaan ole sensuroitu eika jal-
keenpiiin korjattu. Mukaan on
otettu kaikki mahdollinen pit-

Johanna Kurela

399. Luia. liallio Sainu,
-"1'z 79 '
I Ianda ( irr infors, l4 v.

Jokaisen nmon kohdalla maini-
taan sen jcirjestysnumero koko
kyseisen maakunnan nmojen
joukossa (tcissci Satakunnan ru-
no 399), kercicijrin nimi (Saima
Kallio), viitenumero alhtpercii-
s e en lccisi kirjoituks e en (ttimci nt-
no on ollut alhqerciiskirjoituk-
sen ensimmciinen) ja kennuuosi
(tassci on tiedossa tarkka kenru-
pciivci, 28.12.1919). Jos asia tie-
detcicin, mainilaan lisciksi lrylcin
ja perinteenesittcijcin nimi selrci
muita lisritietoja.
- &rhrtutkija voi tehdci kirjasta
iloisia loytdjci, htten minulle kci-
vi. Esimerkin lqvialainen Manda
Gronfors on isociitini tciti.

kist?i monisivuisista runoista
aina lyhyimpiin, yksisanaisiin
loitsuihin asti.

Runokokoelmat on jiirjes-
tetty maakunnittain ja maa-
kuntien sisiillti viela alueittain
ja aihepiirin mukaan. Maa-
kuntajako noudattaa yleistii
historiallista jakoa, jonka mu-
kaan esim. Tamperetta ei lue-
ta Himeeseen vaan Satakun-
taan.

Eri alueilta on saatu eri-
laista perinnettii talteen. Esi-
merkiksi Vienan Karjalan pe-
rinteessii on runsaasti kaleva-
lamittaisia runoja, kun taas
Hiimeestti on tallennettu las-
tenperinnettii. Kaikkiin pitti-
jiin ei aikanaan ole riittiinyt
innokkaita keraajia, minka
vuoksi osasta pitajia on hy-
vinkin paljon materiaalia kun
taas toisista ei ole saatu kerti-
tyksi juuri mitaan.

Kirjassa ei valitettavasti
ole hakemistoa, minkii avulla
voisi suoraan ldytaii itseti
kiinnostavat henkilot tai jon-
kin paikkakunnan kaikki ru-
not. Halutut tiedot tliytyy et-
siii selailemalla ltipi koko it-
seii kiinnostava maakunta.

Vaikkei perinteenesittajien
joukosta 16ytyisikaan omia
sukulaisia, on oman kohde-
paikkakunnan perinteeseen
tutustuminen silti hwin an-
toisaa.

y t .  1 .

Tuut i lau lu.

Air aa Aklielin }Iaija,
' Iu lusta tuoraan jok i r  Lr i j i r :
s i l l i i t ,  puurpul i t  i ln tass i r  l iehrru,
Sakst tn l i in i t  pu l lossa k i r :huu.



690. L(tngelm. Kiai 129. 93.
Lanhipohja. lllanu Tuulensuu, 65 o.

Kdrmeen purema parannetaan, kun
pannaan vett i l  ast iaan ja klerret i ldn
kdsln ja luetaan sanat yhleksddn ker-
taan:

Mato musta maan alainen,
Ki i l to vasken karval l inen,
Papin karvainen;
Kannon al la kiekurair ten,

s Huulet hunajaa ja kial i  metta.
Kun sanat on luettu, nlin vesi Jua-

tetaan sl l le, jota kdrme ol i  purrut.

65-vuotias Manu Tuulensuu
Lringelmrien kinkipohjasta on
tiennyt wonnd 1B93 miten pa-
ranne tqa n l<ci ci rm e e n pu re m q.

1607. Ahaa. Lint lquist  t t5.  87.'l 'oijala. 
I-uhharin fiitta, 67 tt.

I'a ihc'.
On kur r  saadaar r  varaas  taka is i r r

tuomaan kun pannaan su la te t tua  Tu l i
kir .ee kuppiin ia otetaai l  kolnre f lart-
l )as t i r  

' [ ' i kkua 
[ .as lL ra  ja  kas te ta l i r

r r l l? i  Las tu t  s i ihen  su laan ' t 'u l i  k iv i
l lenreen ja  po l te taan n i i f l  t i ku t  s i t te
ia kirotaan ni i  l r  slrrroin ctt?t
l Je lve t in  tu l i  Pe l I t ] tn loon sen

sydz i rner r  sanra l la  la i l la
kur t  na [ r i l  las tu t  t i i ss i i  pa-
laa  s iks i  l tL rn  h i i r r  taka-
s in  tu t - r  r r r i i i i  ve i .

rryt rupee virrkairrr (r i l la t i l l t to vai-
va [a ln raan r r i in  kov in  e t t i l  h i ln  tu , ,
taka ls ln  ser r  ku in  ver tas t i  - - .

Lukkarin Tiina Toijalasta kertoi
Lindqvistille v. 1887, miten va-
rqs loitsutaan palauttamaan va-
rqstamqnsa tcwarctt.

21 47 . ltrii j i i rti. '1' t 1ry,sl; i i ( 2 2A I ) n. L9 *.
--  07.

l l i i k i - -qar r te r i  (Santc l i  - \ t i i k inen) ,
k r r o l y x l i  j a  i h r n i s t e n  j : r  e l i i i n t e n  p a -

ran te l i ja ,  T6  v .

Pakkosen snnot .

P a l i l t a l r e t r  l r t t l r r r r i r r  l r o i k ; r
ALi try lmari  k1'nsi i i r r i ,
Al t i  paatani palel l l .
r i l r i  polhr poskirni

s , i l l i  1; iatr i  j l lkojnni.
li l, lrniii i soittr,
Ii_vlruriii fnilitfl,
I r . .v l rrr i i i t  k iv ir i  j r r  kantoja.

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

Pete.r Thoprrassoniyr voyrhe. v^v^a+ koteisso

Kangasalainen Peter Thomasson (sotilasnimel-
tiiiin Stor) on syntynyt rippikirjojen mukaan
1786. Rippikirjoissa hanen syntymapaikkaansa
ei mainita eikti hiintii loydy Kangasalan kastet-
tujen luettelosta vuosi na 17 7 6-17 9 6.

Peter mainitaan Kangasalan rippikirjassa
1798-1809 sivulla 108 ratsumestari Ugglan
renkinii. Samassa yhteydessii hiinet mainitaan
myos nikkari Salinin oppipoikana. Hiinestii ei
kuitenkaan ole merkintiiti Viiiiksyn kartanon
Sarsan Knuutilassa asuvan puuseppA Johan Sa-
linin yhteydessii. Rippikirjaan on mydhemmin
vedetty sana renki yli ja tilalle on kirjoitettu

fotjcigare.
Kangasalla mainitaan samassa ja aikaisem-

massa rippikirjassa renkipoikana eras Peter
Thomasson, joka voisi olla sama mies: rippikir-
jassa 1791-1796 (s. 130) Vehoniemessti ja
1798-1809 Huutijiirven kestikievarissa. Kum-
massakaan ei ole mainittu syntymawott4 joten
asiasta ei ole varmuutta. Vehoniemessa han
olisi ollut palveluksessa jo 1O-wotiaana. Huu-

tijiirvella puolestaan mainitaan kaksi muutakin
renkiA, Michel ja Johan, joilla on sama patro-
nyymi ja jotka saattavat olla Peterin veljiii.

Militaria-rullien mukaan Peter Thomasson
Stor oli wonna 1805 Adlercreutzin rykmentin
Hauhon komppaniassa sotilaana. Hiintii piti ylle
Kangasalan Riksiin tai Riiksiiin ruotu. Peterin
kangasalaisia sotilastovereita olivat mm. Suo-
matkan Carl Lonn, Apajan Henric Gers ja
korpraali Justen Kirkonkyltistii.

Vuonna 1807 Peter Stor muutti Orimatti-
laan, missii han toimi mm. myllarinii. Htinen
mydhemmiit vaiheensa ovat selvillii, mutta lap-
suus on yhii epiiselvi. Tietiiiik6 kukaan, missii
Peter syntyi ja ketkii olivat hiinen vanh€m-
pansa?

Annikki Yrj0le
Kirkkokatu 18 B 21
48100 Kotka
puh. (05) 214 150
sdhk<iposti : kafyrjo@sci.fi



Pekka Sillanpiiii

&affr,aneen taistefu 1713

Erds esi-isiini on kapteeni
Christoffer Ivendofl joka

kaatui Palkaneen taistelussa
6. 1 0. I 7 13. Taman takia piiiitin
tutkia vdhdn timdn taistelun
vaiheita ja taustatekijoita. En-
sin kuitenkin vdhdn selvitvstA
tiistd esi-isdstdni.

Baltti laissukuinen
Christoffer lvendorff

Christolibr Ivendorff on en-
simmiiinen tlmiin suvun tun-
nettu jlsen Suomessa. H?inen
sukujuurensa ovat hdmirdn
peitossa. Tiedetiiiin vain, etti
Ivendorffin suku kuuluu niihin
moniin balttilaisiin sukuihin,
jotka sotawosina 1700-luvun
alussa muuttivat Suomeen.
Kuten monet muutkin ltame-
ren maakuntien nuorukaiset,
niin Christoffer Ivendorffkin
viirviiytyi Ruotsin armeijaan.

Ensimmiiisen kerran hiinet
mainitaan, kun hiin Narvassa
saa ensimmiiisen valtakirjansa.
Hinet ndet nimitettiin
6.12.1700 eli kohta Narvan
voiton jtilkeen sotatuomariksi
(auditor) ja rykmentinkirjurik-
si siihen viirviittyyn jalkaviiki-

rykmenttiin, jonka kenraali
Otto Wellink perusti Inkerin-
maalle ia Kiikisalmen liiiiniin.

Kuusi vuotta mydhemmin,
14.11.1706 hanelle annetti in
"erinomaisen taitawuden
vuoksi" rykmentinmajoitus-
mestarin virka Turun laanin
k ak sikasj al kaviiki p at alj o o na s-
sa. Tiiten han oli lopullisesti
tullut Suomeen. Hdnet nimi-
tetti in 10.9.1708 saman yksi-
kon kapteeniksi. Seuraavan
vuoden joulukuussa hiinet ni-
mitettiin Turun laanin varsi-
naisen jalkaviikirykmentin
kapteeniksi.

Christoffer Ivendorff oli il-
meisesti monien muiden sil-
loisten sotilashenkil6iden ta-
voin uskonnollisen her[tysliik-
keen, pietismin kannattaja.
Saksassa alkunsa saanut pie-
tismi oli saanut kannatusta ja
myotltuntoa Liivinmaan sak-
salaissukuisissa aatelis-, up-
seeri- j a virkaylimysperheissii.

Suomessa oli eriis yltiopie-
tisti, Petter Henrikinpoika
Schafer, joka uskonnollisten
mielipiteidensi vuoksi oli tuo-
mittu kuolemaan, mutta jonka
kuningas armahti. Hiin kiirsi
elinkautista vankeuttaan Tu-
run linnassa. Siella ollessaan
hdn piti piiiviikirjaa (I'etter
Henrik Schciferin pcii'vcikirja
I 8.1. 1707-l 3. 3. I7 I 2). Tiissti
piiivhkirjassa mainitaan my6s
esi-isini Christoffer Ivendorff

Hiin oli nimittain mukana siinii
puolen tusinan henkilon jou-
kossa, jotka 10.5.1711 ki iv i -
viit tervehtimiissii Petter Schii-
feriii. Tiissti joukossa olivat
mm. maaherra Johan von Pal-
menberg seka kenraali, kreivi
Hans Henrik von Liewen, jo-
ka oli tunnettu pietismin suo-
srja.

Kapteeni Christoffer Iven-
dorff oli naimisissa Anna Ma-
ria Metherin (s. 31.12.1619,
k. 20.10.1767) kanssa. Anna
Marian isii oli Kakisalmen laa-
nin rajatarkastaja ja entinen
Sortavalan pormestari ja ha-
nen iiitinsii oli Sara Bang.
Miehensii kuoleman jiilkeen
Anna Maria meni toisen ker-
ran naimisiin kapteeni Carl
Lindeldfin kanssa.

Christoffer Ivendorffilla ja
Anna Maria Metherillii oli yh-
deksiin lasta, mutta vain kuusi
niistii tunnetaan. Vanhin lap-
sista oli esi-isiini viiiipeli Petter
Johan Ivendorff(s. n. 1696, k.
1751 Vesilahdella).

Sotilaall inen ti lanne
Pultavan tappion

jdlkeen

Pultavan tappio 28.6.1709
merkitsi Ruotsin suurvalta-



asernan haviota. Valittomasti
tiedon saavuttua Pultavan
taistelusta Tanskan Fredrik IV
ja Saksin August Viikevti ju-
listivat sodan Ruotsille. Syk-
sylla ja talvella 1709-1710
liittoutuneitten armeijat tun-
keutuivat kaikkialta Kaarle
KI:n joukkojen hallussa ole-
ville alueille. Viipuri antautui
13.6.1710 liihes kolmen kuu-
kauden piirityksen jalkeen, ja
muutaman kuukauden kulut-
tua antautui Kiikisalmi. Sama-
na vuonna tsaari Pietari val-
loitti vielli Riian ja Tallinnan.
Niiin olivat Baltia ja Inkeri
joutuneet ventiliiisten haltuun.

Kaarle XII oli taivuttanut
Turkin julistamaan sodan Ve-
niijiille 1710. Tsaarin joukot
oli siten sidottu Etelii-Veniijtil-
la ja Pohjois-Saksassa kayta-
viin taisteluihin siihen asti,
kunnes Turkin kanssa solmit-
tiin rauha 1711 ja ruotsalaiset
joukot Pohjois-Saksassa an-
tautuivat 1713. Nyt tsaari Pie-
tari saattoi keskittya Suomen
nujertamiseen.

Liihtiessiiiin Puolan sota-
retkelle Kaarle XII oli jattanyt

valtakunnan kaakkoisen osan
puolustuksen yksinomaan
suomalaisten joukkojen huo-
leksi. Niiin ainaista miehisto-
vajausta kiirsiviit ja heikosti
varustetut suomalaiset ryk-
mentit joutuivat ottamaan vas-
taan tsaari Pietarin armeijojen
yhl kasvavan paineen.

Suomen tieverkosto
1700-luvul la

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

sesta piiiikaupungista Turusta.
Yksi teista suuntautui pitkin
Pohjanlahden rantaa Tornioon
ja sielta edelleen Ruotsiin, toi-
nen tie kulki rannikkoa myo-
ttiillen Helsinkiin ja sielta edel-
leen Viipuriin. Edelleen ns.
Hiimeen htirklitie kulki Turus-
ta Hiimeenlinnaan. Turusta
potrjoiseen kulki tie Lauttaky-
lan kautta Pohjanmaan tielle.
Helsingistii lahti Hameen-lin-
nan ja Piilkiineen kautta kul-
keva Pohjanmaan tie, joka
Vaasan kohdalla yhtyi rannik-
koa kulkevaan tiehen. Messu-
kyliistti oli tieyhteys Poriin, ja
Palkaneelta haarautui myos tie
Jimsiin kautta Pohjois-Hii-
meeseen.

1700-luvun sotajoukot
kayttivat titii tieverkkoa hy-
viikseen.

Sotatoimet
Etelei-Suomessa

Tsaarin valloitusarmeija liihti
liikkeelle Pietarista huhtikuun
lopussa 1713. 300 saaristolai-
vaan sijoitettiin n. 12000 jal-
kamiest?i ja 200-300 kasak-
kaa. Ratsuviiki kulki maantie-
tii pitkin Viipurin kautta.

Suomessa olevien joukko-
jen ylipaallikko oli kenraali
Yrjo Lybecker, jota on sanot-
tu saamattomaksi ja lqrvytto-
miiksi johtajaksi. Htin oli kes-
kittanyt joukkonsa Porvoo-
seen.

Ventiltiiset tekiviit kuiten-
kin yllattavan maihinnousun
Helsinkiin, jota puolustamassa
oli Uudenmaan jalkaviikiryk-
mentin komentaja Kaarle Kus-
taa Armfelt pienen osaston
kanssa. Ensimmiiinen maihin-

nousuyritys 8.5 l7l3 torjut-
tiin. mutta kun veniiliiisia lai-
voja tuli yhe lisiiii, luopui
Armfelt kaupungista sytyttlen
sen tuleen ja polttaen samalla
suuren viljavaraston estiiiik-
seen sen joutumasta vihollisen
kasiin.

fumfelt oli vetiiytynyt Hel-
singistii ennen kuin Lybecker
joukkoineen ehti apuun. Ly-
becker ei tehnyt mitaan yritys-
tii estiiiikseen maitse saapuvaa
vihollisjoukkoa yhtymiist?i
Helsingissii operoiviin jouk-
koihin, vaan vetdytyi joukkoi-
nen Himeenlinnaan

Lybecker oli saanut miiii-
riiyksen puolustaa Turkua,
mutta hiin liihetti sinne vain
500 miestii eversti Stiern-
schantzin komennossa. Venii-
Itiiset marssivat elokuussa
4000 miehen voimin Turkuun,
eiviitkii suomalaiset pystyneet
estiimiiiin Turun valtausta.

N?iin menetettiin kesiillii ja
syksyllii 1713 koko Etela-
Suomi.

Valtakunnan puolustusko-
missio Tukholmassa vapautti
nyt Lybeckerin tehtiivistiiiin ja
nimitti uudeksi ylipiiiillikoksi
kenraali Kaarle Kustaa Arm-
feltin, joka ryhtyi heti valmis-
telemaan vastarintaa. Hiin va-
litsi uudeksi puolustuslinjaksi
Palkaneella olevan Kostianvir-
ran, jonka pohjoispuolelle han
alkoi rakennuttaa puolustus-
asemia.

Pdlkdneen Kostianvirta

Noin kahden kilometrin pitui-
nen Kostianvirta vhdistiiai Piil-
kineveden Mallasveteen.
1700-luvulla vedenpinta oli



korkeammalla ja virran kautta
kulkeva vesimdiird oli nykYistii
suurempi. Tlmd johtui siita,
ette myos Vesijarven ja Liin-
gelmlveden vedet laskivat
Kostianvirran kautta Mal-
lasveteen. Aikoinaan Palkiine-
vesi, Liingelmiivesi ja Vesijar-
vi olivat salmien valityksellii
yhteydessii toisiinsa. Tall6in
vedet laskivat Kangasalla ol-
leen Sarsanjoen kautta Roi-
neeseen. Roine ja Mallasvesi
olivat jo silloin yhteydess?i
keskenii?in ja laskivat Valkea-
kosken kautta Vanajaveteen.

Vuonna 1604 tapahtui
suuri luonnonmullistus, kun
maankohoamisen ja -kallistu-

misen johdosta Piilk?inevesi
mursi Kostianvirran Paikalla
olleen kapean hiekkakannak-
sen, jolloin syntyi Kostianvir-
ta. Palkaneveden pinta laski
nopeasti 3,5 m Mallasveden
tasolle. Samalla myds Iharin
salmi muuttui koskeksi, jota

kautta Liingelmiiveden vedet
nyt purkautuivat. Sarsanjoki
kuivui ja Liingelmiiveden Pinta
jdi Iharin kannaksen woksi
Pdlkiineveden pintaa kor-
keammalle.

Kun Iharinkosken partaalle
syntyneet myllyt patosivat
Liingelmtiveden pintaa YhA
korkeammalle, rupesi tiimii
toimenpide haittaamaan ranta-
viljelyksiii, minka vuoksi alet-
tiin 1820-luvulla rakentaa ka-
navaa suor.un Ldngelmiive-
destii Roineeseen. Vuonna
1830 tokeet pettiv?it ja Lan-
gelmiiveden vedet syoksYiviit
kanavaan tehden siita kaksi
kertaa aiottua leveiimmiin.
Ldngelmiveden pinta laski
puolitoista metriii Roineen ja

Mallasveden tasolle. Tdmd ai-

heutti sen, etta Iharinkoski
puolestaan kuivui.

Vuosina 1819-1821 las-
kettiin keinotekoisesti Mallas-
veden, Roineen ja Piilk?ineve-
den pintaa alun toista metriii.

Niiiden toimien vuoksi
Kostianvirran veden Pinta ei
eniiii nykyiiiin ole silla tasolla,
jossa se oli silloin, kun Kos-

tianvirralla taisteltiin ja jolloin

siis virta oli nykyistti suuremPi
este.

Suomalaisten
puolustusasemat

Armfeltin puolustusarmeijaan
kuului 7200 miestd. Hiinell2i
oli kiiytossiiiin Turun ja Uu-
denmaan laanin seka Viipurin
ratsurykmentit, Turun, Porin,
Uudenmaan ja Hameen laa-
nien sek6 Pohjanmaan, Savon
ja Viipurin jalkaviikirykmentit
ja lisiiksi viel?i erillinen majuri
Gyllenst16min jalkaviikiPatal-
joona.

Armfelt jakoi joukkonsa si-
ten, ettii puolet hiin sijoitti
Kostianvirralle ja loput Tyr-
viiiin-Lemp a al an-S ah al ahd en-
linjan muille jarvikapeikoille

estiimdiin mahdolliset saarto-
yritykset. Kostianvirralle
Armfelt sijoitti siten n. 2700
miestd jalkavtiketi ja 700 rat-
sumiestii, jotka ryhtyivat kii-
reesti rakentamaan puolustus-
asemia.

Etummaiseen linjaan teh-
tiin jalkaviien varustukset suo-
jahautoineen ja taaempana
olevalle kummulle tykkipatte-
rit. Kahluupaikoille virtaan
upotettiin espanjalaisiksi rat-
suiksi kutsuttuja esteita (yh-
dyspuun tukemia, ristikkiiin

asetettuja teriiviiptiisiil este-
paaluja) seka tavallisia teriivii-
piiisiii paaluja.

Puolustajilla oli tykistona 7
kolminaulaista kanuunaa ja 2
kahdeksannaulaista haupitsia.
Aseen kaliiperi maariteltiin
tuohon aikaan sen lyijYPallon
painona, joka tiismiilleen mah-
tui putkeen. Kun naulan Paino
oli n. 425 g, voitiin 3-naulai-
sella tykillii ampua n. 1,2 kilon
painoisia lyijykuulia

Venaliiiset
valmistelevat
hyOkkiiystd

Ven?iliiisten j oukkoj en komen-
tajana oli amiraali Feodor AP-
raksin apunaan ruhtinas Mi-
kael Golitsyn. Jiitettyiiiin Hii-
meenlinnaan varuskuntajouk-
koja ventiltiiset joukot seurasi-
vat Armfeltin jiiljessii suoraan
Piilk?ineelle.

Veniiltiisten m66rii oli n.
15000-16000 miestti. SyYs-
kuun lopulla 1713 veniiliiisten
p?i2ivoimat saapuivat Kostian-
virralle ja ryhtyivat heti val-
mistamaan omia tuliasemiaan.

He sijoittivat 15 tykin pat-
terin Hiimeenlinnasta tulevan
tien ja Kuhmalahdelle mene-
viin tien kulmaukseen Pienelle
harjanteelle. Toinen suunnil-
leen samanvahvuinen patteri
sijoitettiin Piilkiineveden ran-
nassa olevalle harjanteelle.

Suomen
hmila.

tieverkosto I700-

- Lantmcitarekontor 1740. Mi-
nisteri Carl Enckellin kartta-
kokoelma.
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Kun suomalaiset torjuivat
vihollisen ensimmiiiset hydk-
kiiysyritykset ja kun ven6l6is-
ten tykkituli osoittautui tehot-
tomaksi, paatti Apraksin hyo-
kefit suomalaisten joukkojen
selustaan. Tata tarkoitusta
varten hiin purkautti l?iheisten
kylien kaikki rakennukset ja
teetti hirsistl viitisensataa
lautlaa,joilla hiin aikoi toteut-
taa hy 6 kk iiys suunnit el mansa.

Suomalaiset olivat niihneet
lauttojen rakentamisen ja val-
mistautuivat maihinnousuun
sijoittamalla 400 ratsumiestii
ja pienen jalkavdkiosaston
MalkilAn kyldn rantaan. Lisiik-
si Armfelt erotti puolustusjou-
kosta I100 miestl reserviksi
vastahydkkiiyksiri varten. Tii-
mln joukon komentajaksi han
mdiirisi eversti Stjern-
schantzin.

Pdlkdneen taistelu

Varhain aamulla 6. piiivi loka-
kuuta l7l3 venildiset lastasi-
vat 6000-7000 miesti lautoil-
le ja veneisiin ja aloittivat
Mallasveden ylityksen. Paksun
sumun turvin he piiiisiviit lii-
helle Malkilan kyliin rantaa
ennen kuin suomalaiset ha-
vaitsivat heidat. Rannalla ollut
pieni suomalaisosasto ei kyen-
nyt estimiiln maihinnousua.

Saatuaan tiedon vihollisen
hyokkayksest?i Armfelt lahetti
300 ratsumiehen joukon torju-
maan vihollisen maihinnousua
sekii liihetti eversti Stjern-
schantzille sanan, etlit tdmd
saapuisi pikamarssia joukkon-
sa kera MiilkilZiiin. Kun t?imii
osasto saapui paikalle, olivat

vendldiset saaneet jo n. 2000
miest?i rannalle.

Syntyi kiivas taistelu. Suo-
malaiset pitiviit kauan puoli-
aan onnistuen yhdessii vai-
heessa tydntiimtiiin jo viholli-
sen vesirajaan asti.

Kun Armfelt ei saanut rat-
suviikeiiiin kootuksi sivusta-
hydkkiiykseen ja kun veniiltii-
siii saapui lautoilla lisiiii, niin
ettZi heilli oli lopulta kuusin-
kertainen ylivoima, katsoi
Amfelt tilanteen epdtoivoi-
seksi. Hiin antoi yleisen pe-
r6intymiskiiskyn ja liihetti
kiiskyn myds Kostianvirran
asemissa olevien joukkojen
komentajalle, kenraalimajuri
Reinhold Johan de la Barrelle
ktiskyn luopua asemistaan.
Kun tiimin joukot olivat juuri
onnistuneet torjumaan viholli-
sen ryntdilyt, niin ne eiviit heti
tahtoneet totella annettua
midrhystii.

Kun ndmii sitten irrottau-
tuivat asemistaan, vendliiinen
ratsuvdki ui virran yli ja saa-
vutti niimii jiilkijoukot Onk-
kaalan kylan pelloilla. Raivok-
kaan taistelun jlilkeen se tuho-
si tastA suomalaisten joukosta
suuren osan. Periiytyminen
muuttui nyt j iirj estamdttdmiik-
si paoksi, ja suuri osa Hiimeen
j alkaviikirykmentin miehistii j a
kaikki Savon jalkavakiryk-
mentin miehet liihtiviit pyrki-
miiiin kotiseudulleen.

Armfelt oli vetiiytynyt Pal-
kiineen kirkolta Tammerkos-
kelle johtavalle tielle, mutta
kun Golitsynin joukot olivat
katkaisseet tiimiin tien, niin
vetiiytyviit suomalaiset jalki-
joukot kaantyivat Piilktineen
kirkolta Jiimsiiiin iohtavalle
tielle.

Suomalaisten tappiot

Veniiliiiset ilmoittivat tappi-
oikseen 118 kaatunutta ja 555
haavoittunutta. Armfeltin ar-
meijasta kaatui Kostianvirran
ja liihiympiiristdn taistelussa
11 upseeria ja 562 alipiiiillys-
t66n ja miehist66n kuulunut-
ta. Vangiksi joutui l4 upseeria
ja 219 alipiiiillystddn ja mie-
hist66n kuulunutta. Upsee-
reista 1l haavoittui.

Adam Lewenhaupt mainit-
see kirjassaan Karl XII:s ffi-
cerqre (1920), ettii Piilktineen
taistelussa kaatui esi-isiini
kapteeni Christoffer Ivendorf-
fin lisiiksi Turun laanin jalka-
vtikirykmentistii luutnantti An-
ders Bertelsson sekii Viipurin
jalkaviikirykmentist?i eversti
Adolf Fredrik Krusenstjerna,
luutnantti Henrik Johan Gyl-
lensping ja luutnantti Magnus
Fredrik Sittman.

Vangiksi joutuneista oli
mainitun kirjan mukaan Hii-
meen jalkaviikirykmentistii 3
upseeria, Pohjanmaan ryk-
mentistii 3 upseeria, Viipurin
jalkaviikirykmentistii ja Gyl-
lenstromin suomalaisesta jal-
kavtikipataljoonasta kummas-
takin yksi upseeri.

Merkille pantavaa on, ettii
niiiden kaatuneiden tai vangik-
si joutuneiden joukossa ei ol-
lut yhtaiin ratsuviikeen kuulu-
nutta upseeria. Ratsuviien tap-
piot olivatkin yleensii huomat-
tavasti pienemmiit kuin jalka-
viien.

Menetetyn taistelumate-
riaalin joukossa olivat kaikki
taistelussa kaytetyt 9 tykkia.
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Taistelun seuraukset

Piilkiineen taistelun jtilkeen
veniiliiiset saivat haltuunsa ko-
ko eteltiisen Suomen Hiimetti
ja Satakuntaa myoten. Taiste-
lu oli siten Suomen osalta
suuren Pohjan sodan ratkaisu-
taistelu.

Armfelt vettiytyi joukko-
jensa rippeiden kanssa Tam-
merkoskelle, jossa viipyi pari-
sen piiiviiii. Ldhtiessiiiin jatka-
maan vetdytymisttiiin Pohjan-
maalle han havitti kosken yli
johtavan sillan. Isonkyron Na-
puen kyliissti Armfelt ryhtyi
19.2.1714 viela vastarintaan
ylivoimaista vihollista vastaan,
mutta joutui tappiolle.

Kun Niilo Ehrenstromin
johtama Ruotsin laivasto oli
kiirsinyt tappion Riilahden
meritaistelussa heintikuussa
l7l4 ja kun Suomen viimei-
nen linnoitus Kajaanin linna
oli antautunut 1716, oli koko
maamme veniiliiisten miehitta-

mii armeijan jiiiinn6sten vetiiy-
dyttya Ruotsin puolelle.

Vuonna 1713 Suomessa
oli alkanut ns. isonvihan aika,
jota kesti siihen asti, kun Uu-
denkaupungin rauha l72l sol-
mittiin. Sodan seurauksena
Suomi menetti Viipuri mu-
kaan lukien kaakkoisen osan
alueestaan.

Lahteet

Anteckningar om sldkten lven-
dorff. Suomen Sukututkimusseu-
ran vuosikirjaY. 1922.

Einar W. Juva - Mikko Juva
T965: Suomen kansan historia
III. Helsinki: Kustannusosake-
yhtio Otava.

Y. S. Koskimies 1960: Suuren
Pohjan sodan ja isonvihan aika.
- Kirjassa Hcimeen historia. WA-
meenlinna: Arvi A. Karisto Osa-
keyhtio.

Tuomo Koukkula 1972: Pdkn-
neen historia 150O-luvulta 1860-
luvulle. Kirjassa Pcilkaneen
historia. Vammala: Vammalan
Kirjapaino Oy.

Adam Lewenhaupt 1920: Karl
.ill:s fficerare. Stockholm: P.
A. Norstedt & Soner Forlag.

Armas Luukko 1967: Suomen
hi.rtoria 1617-1721. VIII osa.
Porvoo:WSOY.

Otavan Iso Tietosanakirja 1960-
65. Helsinki: Kustannusosake-
yhtici Otava.

Martti Ruuth I9l5: Kaksi Petter
Schrife ri n p riivriki rj aa. Helsinki:
Suomen kirkkohistoriallinen
seura.

Prillrdneen laistelu 1713. (Kuva seuraavalla sivulla.)
- H e ls i ngi n yli opi s ton ki rj as t on ko I i ma i ne n ka r I t a ko ko e I ma.
Kartan selitykset:

a) Iltrotsin armeija linnoitteensa ft) takana.
c) Eteentyonnetty ratsuvcien vartioasema rannan tarkkailua varten.
d) Vencijrin armeija kenraali Apraksinin iohdolla.
e) Kalcsi suomalaisla patteria.

fl Vendlciinen patteri asemamme tttliltamiseksi.
g) Eteentydnnetty qsema linnoitteen takana.
h) Vendjcin armeijan ylitys lautoilla tarkoituksella hyoktin sell<ricimme.
i) Kivi, jolta vencilciinen kenraali suojassa saattoi nrihdri linjoihimme.
k) Heidcin osemansa maihinnottsun jcilkeen.
l) Ratsuvrien ryntciys vihollisen maihinnousun jrilkeen.

m) Armeijamme vetciytyminen taistellen senjcilkeen, htn oli saatu
tieto, ettci vihollinen oli noussttt maihin ja hyokinnyt selkdcinme.
n) Kahluupai kka, j onka o li mm e ans o i t t a ne e t e s panj a lai s i I la rats as ta1 i I la.
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Johanna Kurela

Seura tawttsee apuasi

Tampereen seudun sukututki-
musseura on talla hetkella
Suomen toiseksi suurin pai-
kallinen sukututkimusseura ja
sen toiminta on varsin vilkas-
ta. Ulkopuolisen silmin voi
niiyltaa siltd, etta seuran toi-
mintaa pitaa ylla suuri joukko
vtiketi. Niiin ei kuitenkaan ole.
vaan tyo on kasaantunut noin
kymmenen aktiivisen toimi-
henkilon harteille.

Jiisenet voivat itse varmis-
tua seuran toiminnan hyviistii
jatkumisesta ja siita, ettii he
saavat vastedeskin jiisenmak-
sulleen ttiyden vastineen,
osallistumalla seuran toihin.
Meillii on runsaasti tarjolla
sekti pitempiaikaisia ettdt
myos hyvin lyhyita toitii, joi-
hin osallistuminen auttaa seu-
raa suuresti.

Esimerkiksi kaksi kertaa
vuodessa tarvitsemme muuta-
man tunnin ajan apua postit-
taessamme seuralaisille Orpa-
nan ja kauden ohjelman. Ker-
ran vuodessa tehdiian seuran
kirjaston ja myyntivaraston
inventaari, missii myds kaiva-
taan muutaman tunnin ajan
apuvoimia. Yhden kerran
vuodessa vietiimme sukutut-
kimuspiiiviiii, missii jiilleen
voi olla avuksi. Aina ei vaadi-
ta minkiiiinlaisia erikoiskyky-
ja - kirjekuorien sulkeminen
tai retkien arpajaispalkintojen
etsiminen onnistuu kenelta
tahansa.

Seuralla on tarjota lyhyita
tehtavia myos ni i l le, joi l la on
erikoistaitoja. Talla hetkella
kaipaamme esim. huolellista
konekirjoittajaa, joka voisi
auttaa kirjastomme aineistoa
uudelleen luetteloitaessa tie-
tokoneelle. Etsimme myos
html-koodaustaitoisia, jotka
ylltipitaisivat ja kehittiiisiviit
seuran Internet-siwja. Seuran
julkaisujen myyntiin ja adres-
sien postitukseen etsitiiiin uu-
sia henki16iti samoin kuin
kirj astonhoitaj al le apulaista.

Ja jatkuvasti toivomme, et-
A seuralaiset kirjoittaisivat
Orpanaan niistti kiinno stavista
tapauksista, mita he sukutut-
kimuksissaan ovat huoman-
neet. Esitelmoijiksikin toi-
vomme omia jasenia.

Sihteerillii on luettelo teh-
tiivistii, joihin voi tarjoutua.
Lyhytaikainenkin apu otetaan
kiitollisena vastaan!

. . .  ja koko Suomi
tarvitsee apuasi

Seuralaistemme apua kaiva-
taan maanlaajuisestikin. Su-
kututkimusseuran hallitusta
on monta kertaa julkisesti ja
yksityisesti moitittu siita, ettei
se ole ryhtynyt minkaanlaisiin
toimiin Tampereen tienoon
pitajien historiakirjojen saa-
miseksi Internetiin. Viimeksi

seuralle on tiistii asiasta valit-
tanut Helsingin yl iopiston
historian professori Tapio
Hellen.

Puheenjohtaja Pekka
Nuottajiirvi on pitanyt fttA
asiaa ylla jiisenkokouksien
edella ja Orpanassa jo useiden
vuosien ajan. Tampereella on
ollut my6s Suomen Sukutut-
kimusseurasta Leif Mether
puhumassa HisKistti. Vaikka
HisKi-tallennusprojektista on
seuralaisille puhuttu, ei asia
niiytii edenneen. Varmasti
omissa jiisenissdmme on run-
saasti niita, jotka itse innok-
kaana odottavat pirkanmaalai-
sia pitajia lnternetiin. No-
peimmin tiedot sinne tulevat,
kun itse tarttuu toimeen!

HisKi-projektista saa lisii-
tietoja ja sen tallentajaksi se-
kii muihin tallennusta edista-
viin tehtiiviin voi ilmoittautua
Suomen Sukututkimusseuras-
sa Leif Metherille.

{ < { . *

Jos eliimassii ei tunnu olevan
sisaltozi tai jos ei tunne eniiii
olevansa kenellekiidn tarpeel-
linen, niin tervetuloa omaan
tai valtakunnalliseen sukutut-
kimusseuraan erilaisiin suku-
tutkimusta edistiiviin tehta-
viin! Sinua tawitaan ja apu
otetaan kiittaen vastaan.

il
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Seija Pessi

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

taloa hallinneen isiinndn Paa-
vo Sipinpojan mukaan.

Aateliselle Oriveden Hol-
man omistajalle Erik Ulfille
lahjoitettiin Havisevalta kaksi
taloa. Hiin ei asunut niitl aa-
teliskartanona, vaan talonpo-
jat jatkoivat yha viljelya. Ulf
tosin ehti rakentaa Haviseval-
le kartanoa varten asuinraken-
nuksen ja navetankin, mutta
joutui reduktiossa luovutta-
maan Havisevalta maansa
kruunulle.

Paavolaa viljeltiin sitten
kruununtilana talonpoikien
toimesta. Ti la ki innosti myos
Kangasalla asuvaa virkamies-
tii Erkki Humalaista, ja han
sai vuonna 1692 si ihen asu-
misoikeuden.

Humalainen toimi pit?ijan-
kirjurina. Hiin oli vanha mies
ja halusi jo 1700-luwn alussa
luopua talosta, koska htinen
kaksi poikaansa joutuivat
pohjan sotaan. Erkki Huma-
laisen pojanpoika jatkoi ison-
vihan jalkeen Paavolan vilje-
lyA. Humalaisen jilkipolvet
asuivat taloa koko 1700-lu-
vun ja viela 1800-luvun alus-
sa. Paavolan kantatalo jaettiin
1 759 kahdeksi kruununtilaksi.

Virkamiehii
peri ntotalon omistaji na

Toinen Paavolan puolikkaista
lunastettiin perintotilaksi

1794. Sen asuinrakennukset
oli siiretty eroon ryhmtikyliin
keskuksesta. Satakunnan kih-
lakunnan kruununvouti Carl
Johan Nordberg osti perint6-
taloksi lunastetun Paavolan
kantatalon puolikkaan sen ta-
lonpoikai selta i santavaelta.

Hiimeen litiniin kuuluvas-
sa Satakunnan kihlakunnassa
olivat Vesilahti, Lempiiiilii,
Pirkkala, Harju, Messukyl?i,
Kangasala, Orivesi, Teisko,
Ruovesi ja Kuru. Tiimiin mel-
ko ison alueen kruununvouti
asui siten Kangasalla sydai-
sessi Havisevan kyltissii. Il-
meisesti se ei haitannut viran
hoitoa" matkustaminen olisi
tapahtunut hevoskyydillii
asuinpaikasta riippumatta.

Carl Johan Nordberg (s.
26.3.1767, k.  7.2.1840) ol i
kruununvout ina 21.5.1816 -
20.1.1835. Aikaisemmin hiin
oli ollut Htimeenlinnassa kau-
pungin kasoori ja liiiininkirju-
ri. Han oli saanut nimineu-
voksen arvon 1819. Kruunun-
voudin omistamaa Paavolan
puolikasta ruvettiin kutsu-
maan isiinniin mukaan Carls-
vikiksi. Erottuaan virasta
Nordberg muutti Hiimeenlin-
naan elbkkeelle.

Seuraava kihlakunnan
kruununvouti oli Gustaf
Adolf Lindstrdm (s.
I 8.2. 1 801 Hiimeenlinnassa, k.
20.10.1883), joka aikaisem-
min oli ollut Helsineissai IAA-

Havi sevan Mcin Paavola

Kangasalla on Vesijarven
rannalla Havisevan kyla. Siel-
la ol i  wonna 1540 ensim-
miiistii maakirjaa laadittaessa
jo kuusi kantataloa, jotka oli-
vat kaikki samankokoisia.
Olen sukututkimuksen yhtey-
dessii tutustunut niistii Paavo-
la-nimisen talon historiaan.
Mielenkiintoista on, ettii niin-
kin syrjliisen talon asujana on
ollut my6s kaksi kihlakunnan
kruununvoutia.

Koska Ldngelmiiveden
seudun historian osassa II eli
Kangasalan historian isdnt6-
luettelossa on jonkin verran
sekaannusta, selvitiin seuraa-
vassa talon isdnnisti etsimiiini
tietoja mahdollisesti avuksi
niille, joiden sukujuuret osu-
vat Paavolan taloon. Tiedot
liittyvat Orpanassa 211998 ol-
leeseen Stefan Salosen suku-
tutkimuksen aiheeseen.

Talonpoikais-
omistuksesta
kruununtilaksi

Paavolan talossa oli pari ta-
lonpoikaista isiintdii 1500-lu-
vulla. Talo oli autiona 1607-
1618 eli siita ei pystytty mak-
samaan veroja. Se lienee silti
asuttu, koska talo ei havinnyt,
vaan otettiin uudelleen vilje-
lyyn. Se sai nimensii Paavola
ilmeisesti vuosina 1635-1649
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P aavolan iscintdvdki 1 5 4o-1 gjs

Pckka Erkinpoika 1540-1559
Kantrtalon ensimmiiinen tunnettu isiint{i; isiintiina osittain samanaikaisesti Sipi Erkinpojan kanssa.

Sipi Erkinpoilta (Hcikinpoika) 155!1606

Talo autiona 16117 -1618

Urbanus (Urpo) Erkinpoika 1619-1634

Paavo Sipinpoikn 7635-1649
Ilmeisesti talon nimi Paavola on tullut kimiin isiinniin mukaan.

Perttu Pertunpoika 1650-1688
Edellisen viilry, vaimo Anna Paavontytiir.

Antti Matinpoika 1689-1691

Erkki Juhonpoika Humalaincn 1692-
Pitlijiinkiduri. Oli luopurnassa talostaan, kun isonvihan aikaru hiincn molemmat poikansa joutuil'at sotaan.

Matti Kristerinpoika Humalainen l72Z-17 47
Edellisen pojanpoika, s. 1693. Vaimot Liisa Erkintl't:ir, Aunc Erkintl.tlir ja Riitta Laurinfl'tiir.

Heikki Matinpoika 17 48-17 7 4
S. 1721, k 1788, vaimo Beata Antintl'tiir. Paavola jaettiin 1759, ja Heikin veli Perttu sai toisen puolen Paavolaa.

Heikki Heikinpoika l7 7 5-17 9 5 Perttu (Pf, rttyli) Matinpoika l7 59-17 7 3
S. 1751, k. 1795, vaimo Saara Juhontytir G. 1755). S. 1729. vaimo Arun Matintytiir (s. 1732).
Heikki lunasti 1794 Paavolan puolikkaan perintdtaloksi
ja siirsi rakcnnukset kyliikcskukscsta nykyisen Pictiliin Matti PertunpoiktlTTTlS2l

S. 1756. Edellisen omistajan Saara-lesken toinen mies. k. 1797) mainittu talon nuorena is:intiine. Maaherran

Heikki Heikinpoika 1809-1819
myOntiimii talon hallintaoikeus jatkui l82l asti. Asui ta-
loa vanhana is?intlinA yhdessii minilinsi ja tjimiin toisen

S. 1780, vaimo Liisa KaroluksentJtiir (s. 1782). Muutti- miehen kanssa eli seuraavan isrintAparin kanssa.
vat Lihasulaa n 1822 myytyiiiin talon kruununvoudi I le.

Simo Mikonpoika (180G-) 1821-1835
Carl Johan Norrlberg 1819-1835 S. 1770, k 1835. Vaimo Arura Stiina Yrj0n$Adr (s. 1773,
S. 1767 Fagervikissa. kihlakunnan vouti, nimineuvos, k. 1835) sai taloon sijoituskirjan 1827.
Paavolan eli Carlsvikin omistaja, kiinnekirj a 2 9. I 0. I 8 I 9.
Vaimot Maria Helena Kloker (s. 1767) ja Arun
Sandberg (s. 1786 Hiimeenlinna).

Gustaf Adolf Lindstriim 1837-1870
S. I80I Hiimeenlinnassa. Kihlakurman kruununvouti.

seuduille ennen isoajakoa.

Samuel Samuelinpoika 1797-1808

Emanuel Antinpoika Pietil[ 1870-1882
Kiinnekirja puoleen Paavolan taloa 5. I l . I87 l .

Heikki Aleksanterinpoika Pietilfl 1883-1899
Edellisen poikapuoli. Kiinnekirja 1.5. I 883.

Iida ia Johannes Per?ill i 1901-1935
Ostiva( lilnilln puolikkaan Paavolaa huutokaupasta. ki in -
nekirja puoleen taloa 8.2.1902.

S. 1752, k 1821. Vaimo Mari Erkinty'Er (s. 1741, k
I 807). Rakennukset miiiiratff siinettiiviiksi isonj aon yh-
teydessa kyliin periille. Poika Antti Matinpotka (s. 1776,

Juho Kustaa Antinpoika 1836-1863
S. 1802. k 1890. Vaimo Anna-Liisa Simonlr16r (s.
1804). Paavolan puolikas eli Perii-Paavola lunastettiin
perinttitalolsi 1844.

Johannes Perili 1896-1935
S. 1873, k 1955. Vaimo Iida Periil i i. o.s. Mattila (s,
1870. k 1945). Kiinnekt4a% taloon 1898. Paavolan
talon nrolemmat puolikkaat olivat samalla omislajalla
1902 jllkeen ja ne 1'hdistettiin l9l7 samalle
rekisterinumerolle Hal'iseva 3 I 0.

Kiinnekirja puoleen Paavolaa 223.1837. Vaimo Hedda Juho Kustaa Periiln 186L1896
Sotra Sallmin (s. 1804 Asikkala). S. 1838, k 1910. Vaimo Maria Emanuelinryriir Solala (s.

1835). Kiinnekiria taloon 1866.
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ninkamreerin sijaisena. Lind-
strom toimi Satakunnan kih-
lakunnan kruununvoutina
20 3.1835-10.9.  1867.  Hi in
osti Nordbergilta Paavolan ti-
lan. Lindstrdmin jiilkeen tilan
osti Havisevan kyliin talol-
l inen Emanuel Pieti l i i .

Talonpoikaisia isdntid
toisessa puolikkaassa

Paavolan toista puolikasta
asutt i in 1800-luvun alussa

kruununtilana, johon sai hal-
l innan anomalla si ihen si joi-
tuskir jan ( immission). Isossa-
jaossa talo miiiiriittiin siirret-
tdviiksi kyliin periille, ja se sai
kutsumanimen Perii-Paavola
ja mydhemmin Periilii, vaikka
viral l inen rekisterinimi ol i
yhii puolikas Paavolan taloa.

Vuonna 1840 tAma toinen-
kin Paavolan puolikas lunas-
tett i in perintdti laksi. Talo si ir-
tyi sukupolvelta toisel le
1800-1gOO-luvulla ja sen
asukkaat ottivat sukunimek-

seen Periiliin. Suvun kanta-
vanhemmat olivat Paavolaan
miniaksi tullut Anna Stiina
YrjontytZir (s. 1773 Kangas-
alan Kaukolassa) ja hiinen toi-
nen miehensii Simo Mikon-
poika (s. 1770 Kangasalan
Raikun Siurolassa).

Sukuun kuulunut isiintii
Johannes Periili yhdisti mo-
lemmat Paavolan puolikkaat
talokaupan avulla 1900-luvun
alussa.

tffi
iii ri:i.iil

Ensimnrciinen Tampereen seudun suhfilkimusseurqn jcirjestcimci hnankisittelyhrssi pideltiin 3.,5. loka-
huia 2000. Kurssi jcifestettiin ATK-Opisto HePin tiloissa Sorinkadulla, ja sen opettajana toimi Eiia-Riitta
Korlesluomo. KtNassa kur.c,vin osallisttjia odolteletna:;,sa hietnan icinnittyneenci ensimmciisen hrnnin alkuo.
- Kuwr klhanna Kurela.
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Johanna Kurela

i
l Kuvankci sittetykurs si

Aika. 28.2.-2.3.2001 (ke, to,
pe)  k lo  16.00-19.15

Paikka: ATK-opisto HeP,
Sor in l ia tu3A(2.krs) ,

Tampere.

Kurssimaksu: 240 mk

Tasovaatimukset: Aiempaa
kuvankasittelykokemusta ei
edellyteta. Windows-kaltt0-
jiirjestelmii on hallittava hy-
vin. Kurssi ei sovellu aloitte-
leville tietokoneenkiil,ttiii ille.

Ilmoittautumiset: rn"". rr-
moittautuminen 27.1 ?001
mennessii Johanna Kurelalle,
puh.261 2292.
Ennakkoilmoittautuneiden on
vahvistettava tulonsa !

Sydam.l l isest i
fe.rvefu,loo mr*koon!

Kev aalf ci uu si kuvankci sittelykurs si

Tampereen seudun sukututki-
musseura tilasi ATK-opisto
HePilta syksyksi 2000 kaksi
kuvankasittelykurssia, joista
kummallekin mahtui 20 hen-
keii. Niimii kurssit osoittautui-
vat suurmenestykseksi. Kurs-
sien ulkopuolelle jiii niin pal-
jon viikeii, ettii jo ennen syk-
syn puolivalia oli selviiir, ettii
keviiiillii 2001 on jarjestettAva
vielii yksi kurssi. Talle kurs-
sille on ennakkoilmoittautu-
neita marraskuun loppuun
mennessii jo l5 henkeii.

Uuden kurssin ilmoittautu-
misaika piiiittyy perjantaina
27.1.2001. Myos ennakkoil-
moittautuneita pyydet[iin var-
mistamaan tiihiin ptiiviiiin
mennessd, piiiisev?itko he mu-
kaan.

Kuvankiisittelykurs sill e tu-
levilta ei edellytetl minkiiiin-
laista aiempaa kuvankasittely-
kokemusta, vaan kurssi alkaa
alkeista. Sen sijaan heidiin on
hall ittava Windows-kayttoj ar-
jestelmii ja oltava jonkin ver-
ran tietokoneenktivttdkoke-

musta. Aloitteleville tietoko-
neenktiyttiijille kurssi voi
osoittautua liian vaativaksi.

Kurssi on riiiitiildity suku-
tutkij oiden toiveita vastaavak-
si. Sen aikana keskitytaan eri-
tyisesti vanhojen valokuvien
kasittelyyn. Kurssilaiset har-
joittelevat omilla valokuvil-
laan.

Seura jiirjestiiii pyynnostii
erilaisia tietokonekursseja.
Kurssitoiveita kannattaa
esittiiii hallituksen jiisenille.
Mikali kursseille on riiftavasti
tulijoita, voimme jiirjestiil
tietokoneen kiiytdn penrskurs-
sin, Internet-kurssin, kuvan-
kasittelykurssin ja sille jatko-
kurssin, taitto-ohjelmakurssin
(esim. PageMaker) tai jopa
videointi- ja videonauhan edi-
tointikursseja. MyOs sukutut-
kimusohjelmien koulutus-
kurssej a j Arj estetaan.

i
l

Kvllikki Helenius

Pi en i o i k.oki e I i syyshrao ro,ra r,ttras

Kun sukututkimuksessa tulee mainituksi naispuolisen tyttdnimi> omaa sukua, niin lyhennemuodossa
se on o.s. eikti os. kuten jotkut tutkijatkin sen kirjoittavat. Lyhenne os. tarkoittaa osoitetta.

l r r l
I  i i

r  i i
!

!
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Pekka Nuottajarvi

S"EutuLE4" LJ'n pLtooLLE E o
l /  ( )  fdfzLsLngLyci

c)

Valtakunnallisia Sukututki-
muspiiiviii vietettiin elokuussa
2000 Helsingissii, jarjestajana
toimi Suomen Sukututkimus-
seura. Piiivien yhteyteen liittyi
my6s Sukututkirnusviikko
rnm. siksi. ettii tietoa saatiin
jaettua enemmiin kuin yhden
viikonlopun aikana olisi ollut
mahdollista.

Useat sadat sukututkimuk-
sen harrastajat osallistuivat
Sukututkimuspiiiviii edeltavan
r.iikon eri tilaisutrksiin. Muu-
tamia oman seuramme jtiseniii
osallistui mvos viikon luentoi-
hin j a koulutustilaisuuksiin.

Varsinaiset Sukututkimus-
piiiviit niil.ttelyineen ja esitel-
mineen oli jiirjestetty viikon
lopulla Helsingin yliopiston
P orthania-rakennukseen.

Tampereen seudun suku-
tutkimusseura esitteli toimin-
taansa ja julkaisujaan omalla
osastollaan, missti pj. Pekka
Nuottajiirvi, upj. Virpi Nissilii,
Ari Vesola ja Johanna Kurela
worottelivat esittely- ia
myyntitehtavissa.

Seuramme osastolla poik-
keili jatkuvasti kiinnostunutta
vilkeii. Vaihdoimme heidiin
kanssaan kuulumisia ja tietoja,
esittelimme sekii myimme seu-
ran julkaisuja. Piiivien aikana
tapasimme myds muiden su-
kututkimusyhdistysten aktiivi-
jiiseniii ja onnistuimme hank-
kimaan muutamia esitelmoijiii
tulevan kauden tapahtumiin.

Lauantaina piiiville osallis-
tunut maisteri Eeva Ahtisaari
pistaytyi seurueineen myds
osastollamme. Vastailimme

htinen kysymyksiinsti, ker-
roimme seuramme toiminnasta
seka esittelimme sen iulkaisu-
ja.

Piiivien aikana oli mahdol-
lisuus kayda viereisessii salissa
kuuntelemassa tasokkaita esi-
telmiii eri aiheista. Kiiytimme-
kin vuorotellen tiitii mahdolli-
suutta hyviiksemme.

Vuoden sukukirja
valitt i in

Avaj ai stapahtuman yhteydessii
lauantaina palkittiin vuoden
paras sukukirja. Kilpailuun oli
ilmoitettu yhteensti 70 suku-
julkaisua. Tuomaristo, jonka
muodosti FM Eeva Ahtisaari,
FM Pasi Kuusiluoma ja pu-
heenjohtajana FM Pirkko Tas-
kinen, oli valinnut yksimieli-
sesti parhaaksi Eero Sovelius-
Sovion kirjoittaman teoksen
Sovio-Sovelius-suku. Histo-
riaa ja matrikkeli 1600-2000.

Tcimci i I oinen joukko hal li tuk.sen
jcisenici edusti seuraantme Hel-
singin suhttulkimuspciivillci
2000. Kpassa vasemntalla:
I'ekko Nuoltajcirvi, Johanna Kt-
rela, Virpi Nissilci ja Ari Vesola.

Ktwotrtttt I Martt i I/a rl i ai ne n.
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Kirja kertoo Raahesta l6htdi-
sin olevan kauppiassuvun vai-
heista.

Kunniamaininnan sai kol-
me muuta kirjaa: Marketta
Klnnon teos Lujalan suht
(Satakunnasta), Juhani Paunin
Meritietci Hcimeestci Helsin-
kiin (Htimeenlinnan seudulta
ja Hbmeestii) sekii Kari-Matti
Piilahden Parvisen suhr I
(Pohjois-Savosta ja Pohjois-
Karjalasta).

Avajaispiiiviinii palkittiin
myos Sukuviesti-lehden ke-
viitillii julistaman kirjoituskil-
pailun parhaat tarinat. Kilpai-
lun voitti salolainen sukututki-
ja Anneli Am6 Sufukokous-ni-
misella kirj oituksellaan.

Sukuseurojen Keskusliiton
osastolla julkistettiin heti

suurta kiinnostusta heriittiinyt
Anneli Makela-Alitalon kir-
joittama Kcisiahkiria, opas-
kirja vanhoihin kasialoihin, se-
kii Seppo Palanderin Suhttut-
kijan tietokoneopas.

Sunnuntaina piiivien vii-
meisen esitelman piti Suomen
Sukututkimusseuran toimin-
nanjohtaja Leif Mether aihees-
ta &rhiutkimus eilen, tcincicirr
ja huomenna. Esityksessiitin
htin loi lyhyen katsauksen
maarlme sukufutkimuksen
historiaan, kertoi asiantunte-
vasti nykypiiiviin tilanteesta
sekii valotti sukututkimuksen
huikeita itulevaisuudenniiky-
mia. Voimakas atk:n ja Inter-
netin mukaantulo, vaikka on-
kin lisdnnyt sukututkimushar-
rastajien miiiiriiii, ei Metherin

mukaan kuitenliaan ole ollut
pelkiistiitin myonteinen asia.
Kaiklii eivdt tahdo muistaa,
ettii sukututkimuksen perus-
tutkimus tehdiitin nyt - ja tule-
vaisuudessakin - aivan samal-
la tavoin lnrin ennenkin. "Liih-
teet eiviit muutu - media vain
muuttuu."

Jokainen Sukututkimus-
piiiville tai -viikon tilaisuuksiin
osallistunut sai varmasti jota-
kin uutta kotiin viemisiksi. Ai-
nakin uusia ajatuksia, ideoita
ja hyvaa mieltii toisten asian-
harrastaj ien tapaamisesta.

Seuraaville valtakunnalli-
sille sukututkimusptiiville ko-
koonnutaan vuoden 2001
maaliskuussa Laukaan Peu-
runkaan.

Johanna Kurela
l t r i l

; r i l
t " ;

i

Eteliisuomalaisen osakunnan ktisinkirjoitettu lehti Torstai-esikoinen muistutti kirjoittajiaan jo wonna
1929 seuraavasta, mika patee viela yli 80 vuotta mydhemminkin.

/"Ett eL rnriiiriiii fr.tzioitu#"nn" footuo,

aa.a.n fr t"1 
" 
tufr*t miitiriiiior;t ttfr/tn ["t/""!

Vu osiki vloien ia Ovp anoi den si s cillyslu ettef ot
tuloss alnternetiin

Tampereen seudun sukututkimusseura on jul-
kaissut jo 20 vuotta Vuosikirjaa ja Orpana-jii-
senlehtea. Naissii julkaisuissa on vuosien saatos-
sa esitetty useita erittain ansiokkaita ja laajem-
minkin sukututkijoita kiinnostavia artikkeleita.
Julkaisujen viihdisen levikin vuoksi niiden sistilto
ei valitettavasti ole saanut ansaitsemaansa huo-
miota.

Tiihiin ongelmaan on nyt tulossa ratkaisu,
kun seuran julkaisujen sistillysluetteloja ollaan
siirtiimtissii Internetiin. Niiin kenellA tahansa su-

kututkijalla on mahdollisuus nfrhdii, millaisisl4
aiheista lehdissiimme on kirjoitettu, ja tilata it-
selleen joko koko julkaisu tai kiinnostavasta ar-
tikkelista kopio. Toistaiseksi Vuosikirjan ja Or-
panan artikkeleita ei siirretii Internetiin.

Myos seuran kirjastoluettelo tullaan siirta-
miiiin Internetiin - toivottavasti jo vuoden 2001
aikana. Kaikki riippuu siita, miten paljon ja mi-
ten nopeasti seuran hallitus saa naihin tdihin li-
siiapua j tisenistoltiitin.
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Virpi Nissilzi i
Johanna Kurela

iiitinsii kaimaksi ja josta kiiy-
tettiin nimeii Kirsti. Kirsti-
vauvan kastetiedoissa oli
isiiksi merkitty renki Matti
Heikinpoika. Vauvan kummit
olivat Piilkiineen stitityliiisiii
eikii heidiin joukossaan ilnei-
sesti ole ketiitin, joka olisi
Matti Heikinpojan sukua.
Matti mainitaan seuraavana
vuonna Suomen asutuksen
yleisluettelossa appensa lam-
puotina Tommolassa.

Anna Stinan ja Matti Hei-
kinpojan perheeseen syntyi
seuraava lapsi varsin pitkiin
ajan kuluttua, viisi vuotta
Kirstin syntymiistii. Tiilki vii-
lin perhe oli siirtynyt Tom-
molasta Miilkiliin Laurilaan,
joka oli vtiliaikaisesti Olaus
Castreniuksen hallussa. Hiin
oli ottanut Laurilan rusthollin
viljelykseen isonvihan loppu-
wosina ja joutui luopumaan
siita rauhan tultua. Laurilassa
syntyiviit elokuussa 17L6
Olavi, joka kuoli pian synnyt-
tyiiiin, ja lokakuussa 1717 Si-
mon.

Maaliskuussa l72Q perhe
oli jo muuttanut Epaalan Vai-
jalaan, missd syntyi tytiir Ma-
ria. Lapsia syntyi siellti vielti
viisi vuoteen 1730 nrennessd,

ffi, nfto h err asr a t o rf! nr ei nin
ANNA 5TI NA CAsTRENIUKSEN LAPsET

Palkanelaisen pastori Olaus
Castreniuksen ja Christina
Lignipaeuksen vanhin tytiir
Anna Stina (Christina) Cast-
renius on tunnetun Appel-
gren-virkamiessuvun esiaiti.
Appelgren-suwsta on julkais-
tu vuonna 1937 tutkimus, jos-
sa suvun ensimmiiisti polvea
on kasitelty puutteellisesti ja
osin virheellisestikin. Suvun
alkuvaiheet ovat monin ta-
voin kiinnostavia, silla Anna
Stina Castreniuksen lapset si-
joittuivat el6mtissti6n hyvin
eriarvoisiin sosiaalisiin ase-
miin.

Papintytdr rengil le
vaimoksi

Anna Stina Castrenius syntyi
rippikirjan mukaan vuonna
I691. Hiinen isiinsii Olaus
Castrenius oli Palkaneella en-
sin pastorina, sitten kirkko-
herrana. Olaus Castrenius oli
ensimmiiisen polven sivisty-
neistoii: han oli alkuiaan rat-
sutilallisen poika Stiiiksmiiel-
ti. Anna Stinan aiti, Christina
Lignipaeus, oli Pllkiineen
kirkkoherran tytiir. Anna Sti-
nalla oli viisi sisarusta ia isiin

myohemmiistii
vielii veli.

avioliitosta

Anna Stina oli 2O-vuotias
tullessaan raskaaksi keviittal-
vella 1711. Tilanteesta arvat-
tavasti hyvin vihainen isii
naitti langenneen tyttiirensii
kiireesti pappilan rengille,
Matti Heikinpojalle. Vihkiti-
laisuus pidett i in 3.9.1711 An-
na Stinan kotona Piilkdneen
Tommolan pappilassa. Isii-
Castrenius kirjoitti tapaukses-
ta vihittyjen luetteloon seitse-
miin rivin mittaisen selostuk-
sen, mutta mydhemmin veti
tekstin yli siten, ettei se eniiii
ole luettavissa. Tiimtin alle
han kirjasi vihkitiedon uudel-
leen, tillti kertaa hyvin vaati-
mattomasti. Tyttiirelleen han
ei merkinnyt sukunimeii eikii
kayttanyt tasta tittelia jungfru,
kuten muista samansiiiityisistii
morsiamista. Tommolassa on
yksinkertaisesti kirjattu vihi-
tyiksi Matts Henriksson, jon-
ka ammatista on mustelaiskan
alta ndkyvissii enii6 vain g, il-
meisesti sanasta dretrg, ia
prjgan Anna Stina Olofs-
dotter.

Anna Stina synnytti neli-
sen kuukautta vihkimisen jal-
keen tyttiiren, joka kastettiin
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jolloin Matti Heikinpoika
kuoli :  kaksoset Olavi ja Matt i
1722, joista j[lkimrniiinen
kuoli pian syntymiinsa jal-
keen, Matti 1724 (kuoli lapse-
na), Liisa 1726 ja Pekka
1729. Niiiden lasten kum-
meissa ei ole - toisin kuin
Kirsti-esikoisella - pelkiisttiiin
palkanelaisia saatylaisia vaan
my6s tavalli sia talonpoikia.

Leskididin perhe
hajaantuu

Matti Heikinpojan kuoltua
1730 perheen kuudesta elossa
olevasta lapsesta ainoastaan
Kirsti oli aikuinen. Hiin oli
tuolloin 19-vuotias ja oli ollut
jo kahden woden ajan Antti
Erkinpojan vaimo. Vaijalan
tila siirtyi t?imiin pariskunnan
hallintaan.

Leskeksi jaanyt Anna Sti-
na jai asumaan tyttiirensl
luokse Vaijalaan. Anna Stina
oli ilmeisesti taloudellisesti
varsin tiukoilla, sillii hanen
lapsensa olivat hajallaan su-
kulaisten luona. Piilkiineen
ensimmiiisen rippikirjan mu-
kaan (alkaa v. 1736) Vaijalas-
sa eli Kirstin perheen lisiiksi
Anna Stina ja pojat Olavi ja
Pekka. Simon ja Liisa maini-
taan vuonna 1736 isoistinsii
Olaus Castreniuksen luona
pappilassa, missii myohem-
min mainitaan Olavikin.
Olaus Castreniuksen kuoltua
1736 lapset asuivat edelleen
ttimiin lesken luona pappilas-
sa. Maria-tytiir oli Onkkaalan
Seppiiliissl, jossa asuivat An-
na Stinan sisaret Maria ja
Margareta Castrenius puoli-
soineen. Mahdollisesti Liisa-
kin on viilillii asunut Seppii-

liissii. sillii hirnet vihitaan
Onkkaalassa 17.13.

Matti Heikinpojan suku

Anna Stina Castreniuksen pe-
lasti aviottoman lapsen ha-
petiltii Matti Heikinpoika.
Yleensii sukututkimuksissa on
htinestii todettu, ettii Anna Sti-
nan puoliso oli Vaijalan isiin-
tii, mutta sen tarkempaa tietoa
ei hAnen taustastaan ole esi-
tetty.

Suomen asutuksen yleis-
luettelossa mainitaan Tom-
molan pappilassa renki Matts
vuosina I710-I712. Vuonna
1712 pappilassa mainitaan li-
siiksi landb. Matts Henriks-
son. Vuonna 1712 Anna Stina
mainitaan Tommolan kohdal-
la kahdesti: tyttiirenii ja lam-
puodin vaimona. Koska An-
na Stina mainitaan kaksi ker-
taa, on kirjuri voinut merkita
myds Matin luetteloon kah-
teen kertaan seka renkin?i ett?i
lampuotina.

Matin ja Anna Stinan
useammankin lapsen kum-
meissa esiintyi Piilkaneen
Kirvun Mattilan viikeii, mm.
Pekka Heikinpoika ja hiinen
vaimonsa Sofia Yrjontytiir.
Vastaavasti Mattilan Pekka
Heikinpojan lasten kummeina
olivat kaksikin kertaa Matti
Heikinpoika ja Anna Stina.
Vielii Pekka Heikinpojan po-
jankin lasten kummeissa mai-
nitaan vaijalalaisia, mm. Si-
mon Appelgren ja Kirsti Ma-
tintytiir.

Vuonna 1707 mainitaan
Suomen asutuksen yleisluet-
telossa Kirvun Mattilassa
isdnniin Pekka Heikinpojan
veli Matti Heikinpoika. Ilmei-

sesti Anna Stina Castreniuk-
sen puoliso ja Vaijalan isdntii
Matti Heikinpoika on tiima
sama mies, N'Iattilan Heikki
lv{atinpojan ja Anna Fskon-
tyttiiren poika.

Anna St inan
aikuistuneet lapset

Anna Stina Castreniuksen ja
Vaijalan isiinnin Matti Hei-
kinpojan lapset sijoittuivat
yhteiskunnallisesti varsin eri-
arvoisiin asemiin. Tyttiiristii
tuli piilkiineliiisten talonpoi-
kien vaimoja. Pojista Simon
koulutettiin ja hiinestii tuli
kirkkohena. Olavista ja Pe-
kasta tuli torppareita.

Vanhin lapsi, Kirsti lr{atin-
ty.tar jai Vaijalaan emiinniiksi.
Jiiiityiilin 3 1 -vuotiaana leskek-
si 1742 han solmi kahden
vuoden kuluttua uuden avio-
liiton Sappeen Heikkiliin po-
jan Matti Matinpojan kanssa.
Tiissii vaiheessa Kirstin aiti
Anna Stina ja hiinen sisaruk-
sensa ol ivat jo lahteneet pois
kotitalosta. Uuden isiinntin ai-
kana Kirstin ensimnliiisestri
avioliitosta syntyneet lyiteret
asuivat jonkin aikaa Kirstin
sisarten luopa Aimziliissii ja
Kaitamossa.

Pojista Simon oli saman=
ikainen kuin isoisiinsd toisesta
avioliitosta syntynlt lv{atias
Castrenius. Simon koulutet-
tiin ja hiin otti sukunimekseen
Appelgren. Simon ja htinen
enonsa Matias Castrenius on
merkitty samana piiiviinii
wonna 1731 Turun katedraa-
likoulun matrikkeliin. On var-
sin mahdollista, ett6 Olaus
Castrenius tuki taloudellisesti
tyttdrenpoikansa koulunkiiyn-

l 9



tia. Opintonsa suoritettuaan
Simon muutti Paltamoon-
missti hiinestii tuli ensin kap-
palainen ja myohemmin kirk-
koherra. Hd.nestd sai alkunsa
Appelgren-virkamiessuku.

Olavi Matinpoika asui en-
sin Vaijalasta liihdettyiiiin Lii-
sa-sisarensa luona Aimalan
Lassilassa. Sielta han siirtyi
suutariksi Ruokolaan, mutta
palasi takaisin Aimalan Lassi-
Iaan. Vuonna 1757 hiin muut-
ti perheineen Tyrviinnon Us-
kilan Miintelan Hallin torp-
paan. Hiinet mainitaan vuo-
desta i766 Uskilan Haukilan
Pitkansillan torpassa.

Maria Matintytir vihittiin
Onkkaalan Seppiiliissii 1737
Kalle Juhonpoika Lassilan
kanssa ja hiinestii tuli Kaita-
mon Lassilan emdntd. Marian
pikkuveli Peklia siirtyi jossa-
kin vaiheessa rengiksi hiinen
taloonsa.

Liisa Matintytdr vihittiin
1743 Onkkaalassa, ilmeisesti
Castrenius-tiitiensl luona

Seppiiltissii. H?rnen puolisonsa
oli Aimiiliin Lassilan rusthol-
lin leski-isiintii Erkki Juhon-
poika Alfuing.

Pekka Matinpoika, per-
heen kuopus, mainitaan vuon-
na 7744 alkavassa rippikirjas-
sa renkinii sisarensa luona
Kaitamon Lassilassa. Hiinet
vihittiin Kaitamossa, mistti
hin muutti perheineen 1754
Tyrviinndn Uskilan Haukilan
Kirjavan torppaan.

Anna Stina
vailla omaa kotia

Kun Anna Stinan vanhin tytiir
Kirsti, Vaijalan emiintii,
avioitui toisen kerran 1744,
muutti Anna Stina pois Vaija-
lasta tytttirensii Liisan luo Piil-
kaneen Aimiiliin Lassilaan.
Anna Stina muutti Liisan luo-
ta 1747 ja siirtyi mahdollisesti
poikansa Simonin luo Palta-
moon, missii han asui luosi-
kausia.

Paltamoon oli jo muutta-
nut Anna Stinan sisar Marga-
reta Castrenius (Costiander-
suwn esiaiti), joka aiemmin
oli asunut Piilkiineen Onkkaa-
lan Sepptiliissti. Paltamoon
muutti mydhemmin myos
Anna Stinan ja Margaretan
veli Matthias Castren.

Paltamon rippikirjoissa on
juuri niiiden vuosien kohdalla
aukko, joten ei ole tiedossa,
miten pitkiin ulLus 41nn $tina
asui Paltamossa. Paltamon
wonna 1761 alkavassa rippi-
kirjassa on merkintii hanen
muutostaan Piilktineelle I 760.

Anna Stina palasi Piilkii-
neelle Liisa-tyttiirensa luo Ai-
miiliin Lassilaan 1760, missii
han kuoli 82-wotiaana
24.7.L773. Anna Stina asui
lyhyita aikoja eliimtinsii lop-
puvuosina myos Maria-tyttti-
ren luona Kaitamossa, silla
Aimalan Lassilan rippikirja-
rnerkinndissii oli hiinen koh-
dallaan merkintii i Caitamo.

Anna Stina Castreniuksen ja Matti Heikinpojan
lapset puolisoineen

Kirsti Matinffir, Vaijalan emiintii
s. 21.12.17 11 PSlkdneen Tommolassa
k. 5.3.1783 Pdlkdneen Epaalan Vaijalassa
Puolisot: 1) Anfti Erkin poika. Mhitty 1 .1 .17 28 Vaijalassa.

S. 1702, k.28.4.1742 Vai jalassa.
2) M atti M at i n poi k a. M h itty 5.2.17 44 Vaij a lassa.
S. 22.2.171 3 Pdlkdneen Sappeen Heikki ldssS, k.  29.6.1 780 Vai jalassa.

Olav iMat inpo ika
s. 3.8.1716 Pdlkdneen M5lki ldn Lauri lassa
k. elokuussa 1716

Simon Appelgren, Paltamon kirkkohena
s. 28.10.1717 Pdlki ineen Mdlki ldn Lauri lassa
k. 3.9.1784 Paltamossa
Yl ioppi las 7.6.1736, vihi t ty papiksi  1744, Paltamon kappalainen, vuodesta 1776 kirkkoherra.

Susanna M agd al e n a Forssfrdm.
S. 8.7.1730 Paltamossa. k.  24.9.1787 Paltamossa.

Puol iso:
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Maria Matintyter, Kaitamon Lassilan emdntd
s. 15.3.1720 Pdlkdneen Epaalan Vaijalassa
k. 5.7.1796 Pdlkfrneen Kaitamon Lassilassa
Puoliso: Kalle Juhonpoika Lassila. Vihitty 12.6J737 Pdlkineen Onkkaalan Seppdldssd. Kast.

. 3.1 .1718, s. Pdlkdneen Kaitamon Lassilassa, k. 5.1.1774 Kaitamon Lassilassa. Lassilan
isdntdnfr 1735-1773.

Matti Matinpoika
s.7 .6.1722 Pdlkdneen Epaalan Vaijalassa toisena kaksosista
k. lapsena, tiedot puuttuvat

Olavi Matinpoika, suutari, torppari Tyrv6nndssd
s. 7.6.1722 Pdlkdneen Epaalan Vaijalassa toisena kaksosista
k. joulukuussa 1795 Tyrvdnndn Pitkinsillan torpassa
Mainitaan suutarina Pdlkdneen Ruokolassa 1742-1752, Aimatan Lassilassa 1753-
1757. Muutti 1757 Tyrvdnnrin Uskilaan, jossa ainakin vuoteen 1764 MiintdlAn Hallin torpparina. Mainitaan
vuodesta 1766 Haukilan Pitkdnsillan torpparina. i
Puolisot: 1) Kaisa Heikintytdr. Vihitty 26.12.1745 Pilkdneen Aimalan Lassilassa.

S. 20.1 1.1724 Pdlkdneen Aimalan Lassilassa, k. n. 1757 Tyrvdnndssd.
2) Briifta Heikintytdr. Vihitty 1.1.1759 Tyrvdnndssi. r I
S. dppikirjan mukaan 1727,k.9.11.1799 Tyrvdnn<in Suontaan Mattilan MAlseldn torpassa.

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

Liisa Matintytiir, AimalAn Lassilan emdntd
s. 17.10.1726 Pdlkdneen Epaalan Vaijalassa
k. 4.6.1807 Pdlkdneen Aimaten Lassilassa

I

Puoliso: ErkkiJuhonpoika Altuing. Mhitty toiseen avioliittoonsa22.12J743 Pdlkdneen Onkkaalassa.
Ensimmdinen vaimo Briitta Gabrielintytdr Reuter.
S. 7.5.1715 rippiki$an mukaan, k. 7.1.17S,| Pdlkdneen Aimatan Lassilassa.
Lassilan rusthollin isdntind ainakin 17 27 -17 53.

Pekka Matinpoika, torppari Tyrvdnndssd
s. 21.3.1729 Pdlkdneen Epaalan Vaijalassa
k. 17.6.1785 Tyrvdnndn Uskilan Haukilan Kirjavan torpassa
Puolisot: 1\ Maria Antintytdr. Vihitty 26.12.1749 Pdlkdneelld.

S. rippikirjan mukaan 12.3.1728, k. n. 1767 Tyrvdnndssd.
2) Maria Pekantytdr. Vihitty n. 1768.
S. r ippikir jan mukaan 29.5.1735, k. ennen v.1779.
3) Anna Olavintytdr. Mainitaan ensimmdisen kerran rippikifiassa 1779.
S. 1729, k. 6.2.1786 Tyrvdnnrissi.
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Pafkollisten suhte et isci ntdv akeen
r6oojuvullla

Palvelusviiki alkoi 1600-lu-
vulla erottua omaksi ryhmak-
seen maaseudulla. Valtiovalta
siiiiteli palkollisten tyotii ja oi-
keuksia palkollissiiiintojen
alulla. Valtio oli kiinnostunut
tyovoimasta ja sen riittavyy-
desta seka toisaalta sotilaise
(eli sotilaalisi palkattujen ren-
kien) saamisesta. Palkollis-
siiiinndt oli laadittu naita ta-
voitteita silmiillii pitaen, ei-
viitkii siiiinnot olleet palkolli-
sille edullisia. Toisaalta siiiin-
not takasivat palkollisille jon-
kinlaisen oikeustun'an.

Vuoden 1664 palkollis-
siiiinnon mukaan henkilolla,
jolla ei ollut omaisuutta, n'raa-
ta tai laillisesti vahvistettua
elinkeinoa, oli oltava palve-
luspaikka ja isiintii. Vuoden
1686 palkollissiiiinto pyrki
edi stii.miiiin aateli sten mahdo 1-
lisuuksia saada palvelijoita.
SiiinnossZi sanottiin, ettei ta-
lonpoika saanut palkata
enempdd palvelijoita kuin tar-
vitsi. - Kiil'tiinnossii palkolli-
set olivat isiinttiperheen "lap-
sia", jotka kuuluivat kotikurin
piiriin. Isiintii oli talossaan
herr4 mutta toisaalta hanella
oli m1'os vastuu talonsa viies-
ta.

Kirkko loi kruunun kiilt-
to6n luterilaisen ideologian,
jonlia mukaan siidty-yhteis-
kunta oli Jumalan mdiiriiimii.
Jokaisella tuli olla isdntii. ia

isiinttib oli nurkumatta totelta-
va. Istinniillii oli lain mukaan
oikeus ojentaa niskuroivaa
palvelijaa, mutta tarpeeton
kurittaminen sattoi iohtaa
isiinntin karajille.

Palkollisten maara

Palkollisten miriirii vaihteli
Suomen eri osissa ja myos eri
aikoina. Piikoja oli 1600-lu-
wn alkupuolella ja keskivai-
heilla huomattavasti enem-
mdn kuin renkejA, mutta wo-
sisadan loppupuolella renkeja
oli noin puolet (a paikoin yli
puolet) kaikista palkollisista.
Renkien lukumiiiiriin kasvu
johtui mm. sotamiesten tar-
peen viihenemisest6.

Eniten palkollisia oli Lou-
nais-Suomessa, jossa oli pal-
jon kartanoita, suuria talon-
poikaistiloj a ja riilssitiloja.
Enimmillaan pitiij iin henkikir-
joitetusta viiestii saattoi puolet
olla palvelusviiked. Alueella
asui paljon siiiityliiisiii, jotka
eiviit itse tehneet ruumiillista
tyotii ja joiden viljelykset oli-
vat riippuvaisia vieraasta tyo-
voimasta. Pappiloissa oli pal-
velijoita noin nelinkertainen
rniiiirii ratsutiloihin verrattuna.
Lounais-Suomessa oli myds
paljon sotilaiksi palkattuja
renkeja. ja heidiin joutumisen-
sa 30-vuotiseen sotaan viihen-

si renkien mddrdd, alueella
I 600-luwn alkupuolella.

Pohjanmaalla oli vtihtin
palvelijoita, hekin lahinnii
pappiloissa ja vanhan asutuk-
sen alueella rannikolla. Ita-
Suomessakin palvelijoiden lu-
kumiitirii pysyi suurperheinsti-
tuution vuoksi pienenii, kau-
punkeja lukuun ottamatta.
Heidiin mtitiriinsii listiiintyi
kuitenkin 1600-luvun loppu-
puolella kolminkertaiseksi.

Koko Suomen palvelijoi-
den miitirii kasvoi 1600-luvun
lopulla. Myos irtolaisten ja
miikitupalaisten sekii toisaalta
torpparien lukumiiiirii lisiiiin-
tyi. Torpparit suorittivat piii-
vatoita taloihin, mika toisaalta
viihensi palvelusviien tarvetta.
Suuret niilkiiwodet 1690-lu-
vulla viihensiviit tilatonta
viiestoii mutta moni entinen
renki saattoi myos ryhtya au-
tioituneen tilan uudeksi isiin-
niiksi. Suuri Pohjan sota vei
miehia, ensimmdiseksi irtolai-
sia ja renkeja. Sodan jalkeen
rnaaseudulla oli viihemmiin
palkollisia kuin ennen sotaa.

Valtiovalta ja
tyovoima politiikka

Valtiovalta katsoi palvelij aky-
symystii omasta niikdkulmas-
taan. Valtiolle oli ttirkeintii
Iaata tvdvoiman seka sota-
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miesten saanti. Valtion ty6-
voimapol itiikka j a lainsiiiid iin-
td loivat perustan palvelijoi-
den ja isiintien viiliselle suh-
teelle.

Palveluspakko takasi ta-
lonpojille aputydvoiman ja
esti toisaalta yhteiskunnalle
haitallisen vapaana kuljeske-
lun. Kerjiiliiisiii ei katsottu
suopeasti, vaan heistii halut-
tiin saada matalapalkkaista
tyovoimaa. Valtio ei pyrkinyt
niinkAan edistiimiiiin hyvin-
vointia kuin takaamaan edul-
lisen ja riittavan tyovoiman
saannin talonpojille ja stiiity-
liiisille.

Ensimmtiinen palkollis-
stitintd annettiin wonna 1664.
Sen mukaan palvelus oli otet-
tava jos sita tarjottiin. Isiinniin
valta oli ehdoton, mutta toi-
saalta palkollisellakin oli oi-
keuksia mahdollisten viiZirin-
ktiytosten sattuessa. Palkolli-
sen oli pysyttiivii talossa koko
sovittu palvelusaika, eika
isiintii voinut erottaa hiintii en-
nen palvelusajan piitittymistii
i lman p?itevii?i syyta.

Vuonna 1686 annettiin uu-
si palkollissiiiintO. Tiimii stitin-
td oli talonpojille edullinen,
mutta edelleen sekA talonpo-
jat ettii aateli vaativat palkka-
taksoj en mii?ir?iiim i stii. Aatel i n
mielestii talonpojat pitivAt lii-
kaa palvelijoita ja maksoivat
liian korkeita palkkoja. Aateli
halusi saada omaan palveluk-
seensa ylimtitiriiiset palvelij at.

Palvelijoiden liikkumava-
pautta rajoitettiin entisesttitin
1693, jolloin heita kiellettiin
muuttamasta laanista toiseen
ilman maaherran lupaa. Liiii-
nin ja pittijtin sisiillii palvelijat
sentiiiin saivat muuttaa.

Palveli joiden palkkaus

Palkkaus perustui isiinniin ja
palvelijan viiliseen keskiniii-
seen sopimukseen. Joillakin
alueilla valtiovalta pyrki siiii-
telemiitin palvelijoiden enim-
miiispalkkoja, mutta isiinniit
saattoivat salassa maksaa
enemmiin palkkaa kuin oli
sallittua. Alueilla, joilla mah-
dollisia palkollisia oli viihiin,
isiinniit joutuivat kilpailemaan
rengeistii ja piioista ja lupaa-
maan niille suurempia palk-
koja kuin naapurinsa. Renkejii
palkattiin myos sotamiehiksi,
ja heille maksettiin parempaa
palkkaa kuin muille palveli-
joil le.

Yleensii palkka sisiilsi pes-
tirahan ja rahapalkan seka
vaatteita, viljaa tai muita tar-
vikkeita. Palvelija sai talosta
myris ruoan ja asunnon. Li-
siiksi isintii maksoi palvelijan
henkirahan ja muut verot.

Palkan suuruus vaihteli eri
puolilla Suomea. Palkan suu-
ruus vaihteli myds paikka-
kunnittain, mutta yleisesti ot-
taen Itii- jd Lounais-Suomessa
palkat olivat pienemm?it kuin
Pohjanmaalla, missil palveli-
joita oli viihemmiin. Varsin-
kin renkiehdokkaista oli Poh-
janmaalla irulaa, sillii perintei-
nen tilojen jakaminen ja uu-
distilojen,perustaminen sekti
sotav?iki sitoivat suuren osan
miesviiestdii. Toisaalta ter-
vanpoltto ja rannikkoseutujen
sahat toivat Pohjanmaalle va-
rallisuutt4 jonka turvin saat-
toi palkata palvelijoita.

Varsinkin 1600-luvun al-
kupuolella rengeistil oli pulaa,
ja rengin toihin saatettiin pal-
kata piika. Tiilloin piika sai
suurempaa palkkaa kuin hiin

muuten olisi saanut; piian
palkka oli yleensii noin puolet
rengin palkasta. Jos piika toi-
mi erikoistehtiivissii, esim.
karjapiikana, han sai enem-
mln palkliaa kuin tavallinen
piika.

Karkaaminen

Palkoll isen pestaaminen ta-
pahtui yleensii syksyll:! ja
pesti oli mdtiriiaikainen. Isiin-
tii antoi tulevalle rengille tai
piialle pestirahan. joka teki
sopimuksesta sitovan. Palkol-
linen ja isiinti sopivat palkas-
ta ja palvelusajan kestosta.
Pestin ottamisen jAlkeen asiaa
ei voinut eniiii perua, oli talo
ja olosuhteet siellti millaiset
tahansa. Jos palkollinen kar-
kasi kesken palvelusajan, oi-
keus tuomitsi hAnet useimmi-
ten palaamaan takaisin ja ken-
ties maksamaan sakkojakin.

Karkaamisen syynii saattoi
olla huono kohtelu tai riitta-
miitdn ravinto. Toisaalta pal-
kollista houkuteltiin toiseen
taloon kesken palvelusaikaa
lupaamalla esim. suurempaa
palkkaa kuin vanhassa palve-
luspaikassa. Pddasiassa karan-
neet palkolliBet olivat renkejti.
ja heistli monet oli peritattlr
sotilaiksi.

Palkoll isten
avioituminen

Palkolliset eiv6t voineet va-
paasti solmia avioliittoa. Nai-
neita renkejii ei suosittu, ja
naimisissa olevia piikoja ei
kdytdnnossii ollut. Jos renki ja
piika piiiittivit mennii naimi-
siin, he useimmiten ryhtyivat
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mdkitupalaisiksi tai itsellisik-
si. Kesken palvelusaikaa
avioitunut ja poisliihtenyt pii-
ka joutui korvaamaan lahton-
sii hankkimalla tilalleen toi-
sen piian. - Sotilaat sita vas-
toin solmivat usein avioliiton,
ja sotilaan vaimo toimitti ta-
lossa piian tehtavia.

Kun palvelijoista oli pulaa,
yksindinen isiintd tai emtintii
saattoi houkutella palkollisen
taloon tarjoamalla tiille avio-
liittoa. Talo sai kaipaamaansa
tyovoimaa, mutta kun esim.
keslin kiireiset tydt oli tehty,
avioliittolupaus peruttiin ja
palkollinen sai lahtea tiehen-
sii. Palkollinen saattoi talloin
viedii asian oikeuden eteen ja
v aatia korvausta tekemiistiiiin
tyostii. Joskus oikeus katsoi,
ettii avioliittolupaus oli pidet-
tdvii, eikd lupauksen rikkomi-
sesta selvinnyt sakoilla tai ra-
hallisella korvauksella.

Kaupunkien
palvelusvdki

Hallintokaupungeissa asui
paljon virkamiehiii, joilla oli
palvelijoita. Muissa kaupun-
geissa, varsinkin pienemmis-
si! palvelusvii,ked oli viihiin.
Eniten palvelijoita oli Turus-
sa, Viipurissa, Vaasassa ja
Oulussa. N{onissa kaupun-
geissa palvelijoiden ntiitirii
laski 1690-luvu11a. Esim. Vii-
purissa palvelijoita oli 1650-
luvulla 32,7 oA henkikirjavti-
kiluvusta, mutta 1690-luvulla
endii 11,6 o . Kaupungeissa,
kuten maaseudullakin, piikoj a
oli enemmiin kuin renkejii.
Turussa piikoja riitti jokai-
seen porvaritalouteen. mutta
renkeja oli vain rikliaimmilla

virkamiehilla ja porvareilla.
Palvelusviikeen ei tosin las-
kettu kasityoliiisten luona
asuvia kisalleja ja oppipoikia
eikii porvarien palveluksessa
olevia kirjureita ja kauppa-
apulaisia.

Aikoina, jolloin palvelus-
viiestti oli pulaa, porvarit ja
talonpojat kilpailivat palveli-
joista. Maaseudulta karkasi
palvelijoita kaupunkeihin,
missii he ryhtyiviit porvarien
palvelukseen ja toivoivat si-
ten viilttdviinsii takaisin pas-
sittamisen. Talonpojat valitti-
vat palvelijoiden karkaavan
ulkomaille asti. Rengit pes-
tautuivat laivojen miehistoon
ja ptiiisiviit niiin meren yli
Ruotsiin, Viroon tai Liivin-
maalle.

Palkoll isten kohtelu

Palkollisista ja heidan kohte-
lustaan on siiilynyt viihan tie-
toja. Tuomiokirjoissa siiily-
neet tapaukset ovat useimmi-
ten riidoista syntyneitii eiviit-
ka kerro tyypillisistii tilanteis-
ta. Lainsiiiidiinndn perusteella
kuitenkin tiedetiitin, ettii istin-
niillii oli ehdoton valta palkol-
lisiinsa niihden. Heidan tuli
totella isiintiilnsii ja tehda nii-
ta toita, jotka heille miiiiriit-
tiin. Jos palvelija ei noudatta-
nut istintiinsii tahtoa, istinntilld
oli oikeus ensin ystiiviillisesti
ja sitten ankarammin kehottaa
palvelijaa hanelle miiiiriittyyn
ty6hdn. Jos sanat eiviit tehon-
neet, isannalla oli kotikurin
mukaan oikeus kiiyttaa ruu-
miillista rankaisua. Turhan
piiiten tai aiheettoman anka-
rasti ei palvelijaa kuitenkaan
saanut rankaista.

Palkollisten kohtelu oli
erilaista eri yhteiskuntaluokis-
sa. Talonpoikien luona pal-
kolliset useimmiten asuivat ja
ruokailivat yhdessti isiintii-
vtien kanssa, ja palkollisten
kohtelua voi luonnehtia anka-
ran asialliseksi. Aatelisilla
puolestaan oli laajempi ran-
kaisuvalta palvelijoihinsa
niihden, ja aateliset asuivat
omissa rakennuksissaan eril-
laan palvelusviiestii. Esim.
woden 1671 asetuksen mu-
kaan aatelisen isiinniin sallit-
tiin rankaista palvelijoitaan
mm. raipparangaistuksella tai
istuttamalla heita kuukauden
ajan vedellii ja leivtillti.

* * *

Lyhennetty referaatti Toivo Ny-
girdin tutkimuksesta Suomen
palvelusvdki 1600-luvulla. Pctl-
kollisten mcicirci, tyo, palkkatts ja
suh t e e t i s ci n tcivcikeerz. Historialli-
sia Tutkimuksia 150. Helsinki
1989.

Tietovorkoudet
eivcit hercittcineet

keskusteluo

Edellisessti Orpanassa alustet-
tu keskustelu sukututkimus-
tietojen varkauksista ei heriit-
tiinyt jiisenistossii ajatuksia,
joten asiasta ei puhuta eniiii
tiissii lehdessii.

Tietovarkauksien valtttimi-
seen liittyviistti lahdeviittei-
den merkitsemisestd ja kirjal-
lisuusluettelon laatimisesta
esitelmoidaan seuran jasen-
illassa huhtikuussa 2001.

l l
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Johanna Kurela Svvsretki Pirkkalaan ia Nokialle 7.10.2000

taan, ettii jokaiseen taloon
kuului l0-20 rakennusta, voi-
daankin jo puhua suurkylast6.

Pirkkalassa tiedetiiin ol-
leen kirkon jo 13OO-lurulla.
Kauppatoimistaan rikkaat
pirkkalaiset eivdt kuitenkaan
rakentaneet pitajaansa ko-
meaa kivikirkkoa, vaikka
mm. Messukyliiiin ja Lempiiii-
laan oli kiviset kirkot raken-
nettu jo keskiajalla. Poik-
keuksell ista lon sekin. ettei
Pirkkalassa kirkon ymparilla
ole koskaan ollut kyliiasutu$t
ta. I

Kuuden kirkon kierros

Sukututkijat tutustuivat ret-
kensd aikana kuuteen kirk-
koon tai niiden jiiiinnoksiin.
Kirkkokierros alkoi nyky-
Pirkkalasta, missi silmailtiin
ulkoapiiin Pirkkalan uutt4
vaaleaa kirkkoa, joka valmis-
tui 1994 ja on tilla hetkella
Suomen toiseksi nuorin kirk-
ko. Seuraavaksi vuorossa oli
Pirkkalan vanha kirkko, joka
ei ialtaan ole kovin vanha: se
valmistui wonna 1921, mutta
tuhoutui tulipalossa sekd
1930- ettii 1940-luvulla. Tii-
miin kirkon sisustuksen omi-
nainen piirre oli pystypilareita
pitkin kiipetiviit tyylitellyt ko-
ristemaalaukset.

Vorrhaa pirkkqlao Pyhal i)rven ymphri

Tampereen seudun sukututki-
musseuran vuoden 2000 syys-
retki suuntautui Pirkkalaan ja
Nokialle. Vuoden 1999 jiisen-
kyselyssd oli selvinnyt, ettii
huomattavan suurta osaa seu-
ralaisistamme kiinnostaa su-
kututkimusmieless?i Tampere
ja sen ltihikunnat. Retki jtir-
jestettiinkin juuri heita ajatel-
len, mutta - kuten ennenkin -
retki osoittautui antoisaksi
myds nii l le, joil la itselladn ei
ole sukusiteita paikkakunnil-
le.

Retken oli jiirjesttinyt tun-
nettuun hyviitin tapaansa Ari
Vesola. Oppaiksi oli saatu
seuran omista jiisenistii Jouko
Hillukka, joka esitteli Pirkka-
laa, ja Risto Husa, joka puo-
lestaan kertoi Nokian puolen
niihtiivyyksisti. Kumpikin
opas oli erittain asiantunteva
ja miellyttlivii. Sydiimellinen
kiitos heille! Kiitos myos ret-
ken eri vaiheissa lyhyemmiin
aikaa erikoisalastaan kerto-
neille emiintii Sirkku Ollilalle,
tyonjohtaja Tuomo Nenosel-
le, ylihoitaja Tarja Pukurille
ja teollisuusopas Pentti Lep-
plselle.

Retken teemana oli vanha
Pirkkala. Tammerkosken liin-
sipuoli on kuulunut muinoin
Pirkkalan suurpitajaan, joten
retkiseurue oli omalla kohde-
alueellaan jo ennen bussiin
nousemista Keskustorilla.

Retkireitti kulki Pyhiijiirveii
ympiiri Pirkkalan ja Rajasal-
men sillan kautta Nokialle ja

sielta Pispalan ohi takaisin
Tampereen keskustaan.

Pirkkalassa
muinaisaikaista

asutusta

Pirkkalan suurpitaja on hyvin
vanha asutus- ja kauppapaik-
ka. Se on sijainnut edullisesti
monien vesireittien solmu-
kohdassa. iAiemmin PyhAjAr-
ven pinta on ollut korkeam-
malla ja vesireittejii on ollut
enemmtin. Esimerkiksi Viini-
kanoja ja Hiirmiiltinoja ovat
ennen olleet jokia, joita myo-
ten on piiiisty Kangasalle ja
Lempiiiiliiiin j a niistii edelleen
kauemmaksi.

Pirkkalasta on tehty run-
saasti arkeologisia loytoja,
joiden perusteella tiedetliin,
ettii alueella on ollut asutusta
jo esihistoriallisista ajoista
lahtien. Mm. Sankilan tilan
tienoilta on loydetty kivi- ja
rautakautisesta asutuksesta
kertovia merkkejii. Pirkkalan-
kyliin vilkkaista kauppasuh-
teista kertovat mm. viikinkiai-
kaiset esineloydot. Pirkkalan-
kyla on historiallisellakin
ajalla ollut merkittava kyla,
jossa on ollut 1400-15001u-
wlla 18 taloa. Kun muiste-
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Pirkkalon vanhan kirkon hau-
tausmaalla on muinaisen puu-
hrkon nnistomerkki, iossa lukee
"Pylrci Pylrci Plri ON Herra
Juntala Zebaot I 5 13-l 85 8".

Vanhan kirkon hautaus-
maalla on entisen pienen puu-
kirkon muistomerkki. Paikal-
la on ollut kirkko ainakin
ruodesta 1543 woteen 1858,
jolloin se purettiin. Sen llihei-
syydestZi on lbytyny maahan
kaivettu luuhuone, jonne siir-
rettiin kirkon alle haudattujen
vainajien jiiinteet silloin kun
tarvittiin lisiiii tilaa uusille
vainaji l le.

Nelj iintenii retkeliiiset piiii-
siviit han'inaiseen sairaala-
kirklioon. Pitklinniemen sai-
raalan hallintorakennuksessa
sijaitsevaan valoisaan kappe-
liin. Tiimiin kirkon taideteok-
set ovat nykltaidetta kau-
neimmillaan - alttaritauluna
on Osmo Rauhalan peura-ai-
heinen "Toivo" - mutta niitd-
kin kauniimpana loisti kor-
keista kaari-ikk-unoista avau-
tuva niky sinisenii aaltoile-
valle Pyhiijd.n'elle ja kullan ja
oranssin sdwissii hehkuvaan
puutarhaan.

,

Nokialla tutustuttiin No-
kian kirkkoon, mika on viime
aikoina tullut laajasti tunne-
tuksi torstai-iltojen karismaat-
tisista kokouksistaan. Keltai-
nen kirkko korkeine kupui-
neen on Pantheon-tyylinen.
Vuonna 1837 valmistuneen
kirkon piirustukset on laadittu
arkkitehti C. L. Engelin joh-
dolla. Kirkkoon on myohem-
min lisiitty mm. alttari- ja sa-
kastiosa ja sen alle on louhittu
saleja.

Kirkon kellarissa on hieno
ja kiinnostava kirkkomuseo,
jonka erikoisuuksiin kuuluu
mm. Tottijiirveltii periiisin
oleva suuri puusaavi, jonne
upotettiin sulamaan talvi-
aikana jiiiityneet ruumiit en-
nen niiden siunaamista.

Kirkkokierroksen viimei-
simpiinii kohteena oli Nokian
kartanon pihamaalla oleva
kumpu, josta on loydetty pie-
nen keskiaikaisen kappelin
perustukset. Samalla paikalla
on myos arvoituksellinen No-
kian Kivi, joka kansantarujen
mukaan on 1200-luvulla elii-
neen mahtavan pirkkalais-
paallikko Matti Kurjen hauta-
kivi.

Kotiseututalo
pirkkalankoivun

katveessa

Retken aluksi seurue kierteli
hiljalleen nyky-Pirkkalan
puolella mm. Pyhiijdrven ran-
nan kauniita Partolan ja Hai-
kan kartanon maita, jotka
aiemmin ovat olleet pitkiitin
aatelisten Spire- ja von Pfaler
-sukujen hallussa. Nailla
alueil la on nykyisin runsaasti
uutta asutusta. Kartanoilla on

ollut vehmaat puistot, jotka
nyttemmin on piiiistetty vil-
liintymiiiin.

Pirkkalan kuntakeskuksen
kohdalla on aiemmin ollut
viiden talon ryhmakyla. Niiis-
tii taloista paikalla on endd,
Ollila. Ollilassa toimii nykyi-
sin maalaiskauppa, josta voi
ostaa mm. juureksia, marjoja,
erilaisia puu- ja tekstiilikiisi-
toitli seka hunajatuotteita. Ti-
lalla on myos eliiimia - aina-
kin hevosia, lehmia, lampaita
ja kanoja - joita voi kayda
katsomassa.

Ollilassa juotiin aamukah-
vit, minkii jtilkeen emiintti
Sirkku Ollila puhui maanvil-
jelyksen menneisyydestii ja
hahmotteli tulevaisuutta. Olli-
laa on viljelty viimeistii?in
1540-lui,ulta lahtien ja tila on
yli 500 vuoden kuluessa ko-
kenut monenlaisia uudistuksia
ja muutoksia. Ollilassa on
tehty kiinnostavia uudistus-
mielisiI kokeitakin. Sirkku
Ollilan isoisii oli rakentanut
navetan ja puimalan vllille
jopa rautatien, jota pitkin he-
vonen veti vaunun miike?i
ylos - lastissa oleva vaunu
meni alaspain raiteita pitkin
omalla painollaan.

Iltapiiiviilli piiiistiin No-
kian puolella kiiymiiiin toises-
sa vanhassa talossa, Hinttalan
kotiseutumuseossa, joka val-
mistui 1954. Museoalueelle
on koottu rakennuksia eri
puolilta lahitienoita: mm. aitta
on Villiliistii ja savtrsauna
Karkusta. Itse pirttirakennus
on rakennettu 1839 ja nykyi-
sellii paikallaan se on ollut
noin 150 vuotta. Museon pi-
halla ihastusta heriitti kelta-
lehtisenii loistava komea pirk-
kalankoivu, jonka sukujuuret
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ovat tiedossa: sen "Aiti" on
Linnavuoresta.

Talonpoikai sniihtiivyyk-
sien vastapainoksi kuultiin ta-
rinaa myos teollisuudesta.
Teollisuusopas Pentti Leppii-
nen kertoi asiantuntevasti no-
kialaisen paperi- ja selluteol-
lisuuden alkuvaiheista.

Patruuna Fr. Idestam pe-
rusti Nokian ensimmtiisen
hioketehtaan kosken pohjois-
puolelle vuonna 1869. Muuta-
maa vuotta myohemmin Ide-
stam osti huutokaupasta No-
kian kartanon ja sai sen mu-
kana kaikki loputkin koskioi-
keudet, ja niin teollisuus saat-
toi vallata koko kosken.
Vuonna 1875 perusteffiin en-
simmiiinen selluloosatehdas
Nokialle.

Teollisuuden mukana seu-
rasi paitsi maattoman viien
siirtymistti teollisuuden palve-
luun myos koulu- ja tervey-
denhoitopalvelujen tuloa, sillii
patruuna Idestram tahtoi var-
mistaa tyoviikensd pysyvyy-
den. Nokialaiset talolliset kat-
soivat karsaasti tehtaiden tu-
loa, silla he pelkasiv?it menet-

tiiviinsti palkollisensa raha-
palkkaa saaviksi tehtaantyo-
liisiksi.

Lounas
Pitkdssdniemessd

Pirkkalan ja Nokian esittely-
jen vtilillti pysahdyttiin Pit-
kiinniemen sairaalaan, missi
kuultiin mielisairaalan ja
alueen menneisyyden esittely
ja sydtiin erinomainen lounas.

Pitkiissilniemessii on aikai-
semmin ollut sotilasvirkatalo.
Kun sairaalan perustuksia
alettiin kaivaa vuonna 1896,
loytyi hetii ensimmiiisinii piii-
vinii suuri fahakatko: 76 kiloa

I

Suomen sodan 1809 aikaisia
iranoJa. i

Pitkdnnlemen sairaala juh-
lii 100-wotista toimintaansa
wonna 2000. Ensimmiiset
potilaat tulivat taloon 1900.

Luonnonkauniille paikalle
perustetun mielisairaalan yh-
tenii hoitomuotona on alusta
alkaen ollut tydterapia: poti-
laat ovat voineet osallistua
maataloustoihin. Maatdit?i on

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

riittanyt ulkopuolisillekin
moni sukututkija on ansainnut
ensimmiiisen palkkansa kas-
vimaiden rikkaruohoja kitke-
miill?i. Sairaalan kasvihuonei-
den kukkia samoin kuin poti-
laiden askartelutoitakin on
alueella myynnissti. Kaunista
sairaala-aluetta saavat ulko-
puolisetkin tulla katsomaan.
Sen puisto 1 on ndkemisen
arvoinen sairi'aalan ensimmli-
sen ylilaakf{rin kasvitieteen
harrastuksen ansiosta. Alueelr
la on myds pieni hautalr,irAi
jonne on siunattu noin 46Q
henkea. i I

Pitkiinniemen keittiohenki-
lokunnan taidoista sai suku-
tutkijaseuruekin nauttia. Yk-
sinkertainen ateria oli erittdin
herkullinen jopa liiankin
hyvii, vdittiviit ne, jotka otti-
vat liian suuren annoksen hy-
viiltii tuoksuvaa ja kauniisti
laitettua ruokaa. Pitkiistiinie-

i
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mesta kihdettyii ja Nokialla
ajellessa bussi olikin epdta-
vallisen hiljainen, kun joukko
sulatteli lounastaan.

Nuijasodan taistelu
Nokial la

Sukututkijat niikiviit seka
Pirkkalan ettii Nokian puolel-
la paikkoja, missd on kiiyty
nuijasotaa 1500-luwn lopus-
sa.

1596-1 597 puhkesivat ete-
liipohjalaiset talonpojat kapi-
naan Suomen ktiskynhaltija
Klaus Flemingia ja tiimiin yl-
lapitama4 talonpojille koh-
tuuttonan raskaaksi kiiynyttii
I i nnaleirij iirj e stelmiiii vastaan.
Talonpoikien joukko hyokka-
si nuijat aseenaan kohti ete-
ldd., ja sodan ratkaiseva taiste-
lu kaytiin Nokialla.

Joulukuun lopulla 1596
nuijamiesten noin 800-henki-
nen joukho asettui Nokian
kartanon tienoille sotaleiriin.
N{arski Klaus Flemingin jou-
kot olivat tiettiiviisti leiriyty-
neet nyky-Pirkkalan puolelle
kirkon liiheisvlteen.

3 l .  12.1596 Klaus F leming
ja tiimin noin 3300 koulute-
tun sotilaan joukko hy6klidsi

Jaakko Ilkan johtamien mies-
ten kirnppuun. Ankaran, mut-
ta tuloksettoman taistelun jiil-
keen Klaus Fleming liihetti
neuvottelijoita nuijamiesten
leiriin. Hiin tarjosi nuijamie-
hille sovintoa sillii ehdolla,
ettii heidZin piiillikkonsii luo-
wtettaisiin Flemingille.

Nuijamiesten joukko oli
leimahtanut kapinaan vahvan
johtajansa ansiosta, mutta nyt
sisiiisesti eptiyhtentiinen j ouk-
ko alkoi henkisesti hajaantua.
Kun Jaakko Ilkka kuuli neu-
votteluissa vaadittavan htinen
pii?it?insii, pakeni hiin ratsulla
yotii myoten Hiimeenkyron
suuntaan. Nuijamiehet lahti-
viit hanen perdssiiiin kohti
Pohjanmaata.

Flemingin huovit saivat
nuijamiehet kiinni ja ldiviit
joukon verisesti hajalle. Jaak-
ko llkka saatiin kiinni HA-
meenkyr6ssii ja teloitettiin
piiiillikkoineen tammikuussa
1 597 Isonkyron kirkolla.

Nuijasodan kahakat jatkui-
vat vielb tiimiinkin jiilkeen
Paijat-Hameessii ja Savossa.
Nuijamiesten kapina lopetet-
tiin siiiilimiitt6miin raa'asti -
jopa antautuneita ja aseetto-
mia miehia hakattiin kuoli-
aaksi. Toisaalta myos nuija-
miehet kohtelivat vastusta-

j iaan julmasti. Sodan viimei-
nen suurtaistelu kiiytiin Ilma-
joen Santavuorella 24.2.1597 .

Sitten vield pullakahvit
keitettiin

Nokian kartanon tien varressa
olevalta nuijasodan muisto-
merkilta sukututkijain joukko
liihti nauttimaan Nokian kau-
pungin tarjoamat pullakahvit
kylpylahotelli Edeniin. Kah-
vin jilkeen retken ohjelma oli
piiiittynyt ja seunre palasi
Tampereelle.

Ptiivii oli paitsi ohjelman
nryos siiiitilan puolesta onnis-
tunut. Retkeliiisiii suosi vuo-
denaikaan niihden poikkeuk-
sellisen leuto poutasiiii. Puo-
lenpiiiviin aikoihin pilvet
haihtuivat ja retken loppupuo-
li tehtiin kirkkaassa auringon-
paisteessa. Syystuulet eiviit
viela olleet riipineet puista
kaikkia keltaisia lehtiii ja pih-
lajissa rusottivat yhii punaiset
marjatertut. Niiin retkiseurue
kulki halki sydan-Pirkkalan
punaisen ja kullan - Pirkan-
maan omien viirien - loistaes-
sa ltimpimiisti.

-/r ,
l-ln rnErrLoLLarn

Seuran tietoon on syyskaudella 2000 tullut,
ettii seuraavat jiisenemme on siirtyneet ajasta ikuisuuteen.

Eeva Heikkinen
Kirsti Hvttinen

Jukka Rothoviusl l
i r' i r
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Esipolvihakemisto II - Kainuu. Toimittaneet Anna ja
Olavi Tervo. Oulun Sukututkimuseucn iulkaisuia 23,
Oulu 2000.

Esipolvitauluja nro 7. Toimittanut Eino Koslcinen.
Tampereen seudun sukututkimusseuran erillisjulkaisu-
sarjan nro 13, Tampere 2000.

Hiimeenlinnan ensimmiiinen rippikirja vuosilta
1678-1690. Hiimeenlinnan sulnrtutkimusseuran julkaisu-
janro 2, H0meenlinna 2000.

Vuosikirja Kevlit 2000. Tampereen seudun sukututki-
musseura ry.

Karjalan vaakunat ja liput. Paskov Aleksandr.

Kuoreveden Kolhin suku. J?ilkipolvitauluja 1710-
1999. Koonnut Risto Keskinen. Tuomas Niilonpoika
Miintsiin Jiilkeliiisten Sukuseura ry, Tampere 1999.

Pohja-Tartunmaan tatud [Pohjois-Tartonmaan maa-
tilatl 1562-1858, I-IV. Tarton yliopisto, Liitoja LJlle,
Tallinn 1992.
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Kankaanpiiii, Tuula Kiiski ja Elisabeth Uschanov. Suo-
men Sukututkimusseura- Helsinki I 999.

Ruoveden Ala-Hanhon suku. J?ilkipolvitauluj a 1718-
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Ruoveden Kangasjiirven suku. Jiilkipolvitauluja.
Koonnut Juho Laesl'uori. Tuomas Niilonpoika Mintsain
Sukuseura ry, Yl6jArvi 2000.

Ovi menneeseen. KylSikirja Pliilahden entisen koulu-
piirin alueelta. Toimittanut Pekka NuottajArvi. Pitki-
jArvi-Plihhti-kyllhistoriatoimikunta. Orivesi, 2000.

Vartiaisten vaiheita m-IV. Vartiaiset ry:n julkaisu-
sarja.

Vartiaiset ry 1949-1999, 50-ruotishistoriikki. Vartiaiset
ry:n julkaisuja.

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

Tartu tilikooli usuteaduskond 1632-1940. [Tarton yli-
opiston uskontotieteellinen tiedekunta 1632-1 9401. Raid
Lembit, Tartu 1995.
Saaremaa Maasilinna foogtkonna maaraamatud
1569-1571. Allilpublikalsioon. Tiik Leo, Tallinn 1992.
Saarenmaan Maalinnan voutikunnan maakiriat 1569-
1571. Liihdejulkaisu.

Schwedishe Garnisionen in Est- und Livland 16521-
1699. [Ruotsalainen varuskunta Virossa ja Liivissii
1654-1699.1 Tarton yliopisto, Laidre Margus Tallinn
Valgus 1990.

Juurtega Sajandite Mullas. M. Kahu, Tallinn Eesti
Raamat 1990.

Juuria etsimiissii 1986-1997 . Pohjois-Karjalan sukutut-
kijain seura ry. Joensuu 1998.

Tampereen ensimmliinen apteekki 1800-2000.

Suomen trikoo 190!1953. Yrj0 Raevuori, Suomen tri-
koo Oy Ab, Oy Tilgman Ab 1954.

Porthanin monet kasvot. Kirjoituksia humanistisen
tieteen monitaiturista. Juha Manninen.

Suomen historiallinen bibliografia 1901-1925' I-tr.
Aarno Maliniemi ja Eila Kivikoski.

Suomen historiallinen bibliografi a, 192G1950, l.
J. Vallinkoski & Henrik Schauman.

Suomen historiallinen bibliografia 1926-1950, II.
J. Vallinkoski & Henrik Schauman.

Suomen historiallinen bibliografia 1951-1960. Paavo
Lamminen.

Polku sammui. Pertti Virtaranta. Vammalan kirjapaino
Oy 1972.

Sukuni juuret. Inkeri Siren. Lahti 2000.

Satakunnan sukututkimusseura ry, Vuosikirja 1999
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Annikki Yrjiilii - Johanna Kurela
Peter Thomassonin vanhemmat kateissa 3

Pekka Sillanpflfl
Pilkineen taistelu 1713 4

Johanna Kurela
Seuratarvitsee apuasi 11

Seija Pessi
Talohistoriaa Kangasalta: Flavisevan kylin Paavola 12

Johanna Kurela
Kevnniln uusi kuvankiisifrelvkurssi 15

Kyllikki Helenius
Pieni oikeakielisyyshuomautus 15

Pekka Nuottajlirvi
Suktrtutkijoiden juhlaviikko Helsingissi 16

Johanna Kurela
Vuosikirjojen ja Orpanoiden sisillysluettelot
tulossa Intemetiin l7

Virpi Nissilfi - Johanna Kurela
Kirkkoherrasta torppareihin :
Anna Stina Castreniuksen lapset l8

Minna Savola
Palkollisten suhteet isintdvikeen 1600-luvulla 22

Johanna Kurela
Tietovarkaudet eivet heriittiineet keskustelua 24

Johanna Kurela
Vanhaa Pirlil<alaa Pyhijiirven ymperi 25

In memoriam 28

Kirjahankinnat vuonna 2000 29


