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Hyvtit Tampereenseudun sujdsenet.
kututkimusseuran
Kesi on vieriiht?inyt itse kultakin varsin pitklille ja paivii
lyhentynyt, joka merkitsee
myds sita, ettii yhdistyksen
toiminta pydriihttiii taas pian
ktiyntiin.
Se pyoriihttiii kiiyntiin uuden puheenjohtajanjohdolla.
Valinnastani haluan vielii
liimpimiisti kiittaa jiisenkuntaa siiti luottamuksesta ja
kunnianosoituksesta,joka tuli
osakseni.
Tiissii yhteydessiion my6s
mainio tilaisuus kiittiia seuran
edellistii puheenjohtajaaPekka Nuottajtirveii. Hiin oli seuran periisimessiineljti vuotta,
joiden aikana seuran jasenmiiiirii listitintyi huomattavasti, jtisenistdlle tarjotut aktiviteetit olivat moninaiset, mutta
ennen kaikkea Tampereen
seudun sukututkimusseuran
tunnettavuus maassamme lisiitintyi aivan merkittAvAsti.
Niiistii Sinulle kiitos Pekka!
poistuivat
Hallituksesta
Virpi Nissrla ja Ari Vesola
toinen opiskelun, toinen paikkakunnaltamuuton takia. Monet kiitokset ansiokkaastatoiminnastaheille!

Hallituksesta poistuneiden
j iisententilalle valittiin Pirkko
Laine, Antti Lahde ja Erkki
Sivi. Toivotan hallituksenentisille ja uusille jiisenille onneaja menestystiiheidiin vaativissatehtavissaAn.
Seuran hallitus esittaytyy
tiimiin lehdensivuilla 7-ll.
Jiisenkunta odottanee jonkinlaista ohjelmajulistustatai
linjanvetoa,jonka avulla tulisin ohjailemaan seuran toimintaa. NaftAa kuitenkin siltii, ettei mitAAn suuria linjamuutoksia tarvitse tehdti, koska seura on ollut osaavissa
kasissajo vuosikausiaja toimii varsin tehokkaasti.
Mennyt kausi oli ja edelleen on toimintaa tiysi. Tiissdi
yhteydessiilienee syytii muistella syksyn 2000 muutamia
tilaisuuksia:
Kari Luukka piti esitelman
Metsossa aiheesta "Mikrotietokone sukututkijan apuna seka
sukututkimusohjelmien
vertailua". Asia heriitti laajan
keskustelun.Pekka Nuottajiirven esitelmii "Puumerkit" keriisi enniitysyleison jiiseniltaan. Talvikki Torpan esitelm6 "Suomalaisistaetunimistii" kiinnosti j iisenist6iipaljon.

Sukututkimuspiiivii tiimtin
vuodentammikuussaSampolassameni vanhallarutiinilla,
joskaan emme saavuttaneet
edellisensukututkimuspiiviin
yleisOmiiiiriiii.
Muista toiminnoista mainittakoon, ettii puheenjohtaja
Nuottajbrvi luovutti seuran
viirin Kirsti Vimparillekiitollisuudenosoituksenapitkiiaikaisestatyostti seurammesukututkimusneuvojana.
Elokuussav. 2000 pidettiin Helsingissti sukututkimusviikko,johon my6s seuranrmeosallistui,sekamyynetta yksityisten
titapahtumaan
jtisentenosallistumisena
esitelmiitilaisuuksiin.
Syksynaikanajiirjestettiin
kaksi kuvankasittelykurssia
sek?ikeviiiillti pyynnostiivielii
yksi, joka kuitenkinjai vajaamiehitetyksija ntiin aiheutti
seuralle taloudellisia menetyksiii.
RetkistiimainittakoonPorvoon matka 24.4.2001,joka
siitinpuolestaoli hiemankehflo, sillti satoi miltei koko
ajan, mutta kiertoajelu kaupungilla seka nahtavyyksissi
poikkeaminen korvasi siiiin
huonouden.Bussi oli ttiysi
matkalaisia,jotka kartuttivat

seuran kassaa ostamalla kiitettiiviisti matkan aikana myytdvld arpoja.
Pispalan retkellii 8.5.2001
oli sen sijaan aivan verrattoman kaunis kesiisiid.Retkeliiiset saivat rautaisannoksen
Pispalaan tai tarkemmin sanoen Hyhkyyn liittyviiii kotiseututietoutta.
Seurammejiisenistdsstion
varmasti monia potentiaalisia
esitelmanpitajia. Kohdistan
teihin vakavat sanani,ettti tulisitte kuorestanneesiin ja antaisitte panoksennejiiseniltojen esitelmoitsijOinii.Toivomme saavamme enemmtin
omaa v?ike?i esitelm6imii?in
joko omista tutkimuksistaan
tai muuten
kiinnostavista
henkilo-, kotiseutu- tai muu-

hun historiaan liittyvistii aiheista. akaa pitako kynttilaanne vakan alla! Ottakaa
yhteytta!
Edellinen puheenjohtaja
oli tavattavissaMikeliin kabinetissa ennen varsinaista jiiseniltaa. Pyrin noudattamaan
tata kaytantoa ja olla siell?i
jiisenkunnan
kayteuaviss4
jolloin voimme vaihtaa mielipiteita ajankohtaisista,seuran
toimintaan liittyvista asioista.
Pyrin vastaamaan,jos osaan.
Toivotan seuran jiisenille
antoisaaja virikerikasta syyskautta. Tervetuloa mukavaan
ioukkoon.
€ino
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PUU^/rERKKEIA
II\TERNETISSA
Paavo O. Ekon poika Timo
Ekko on siirtanyt isinsii kokoamia puumerkkej?iInternetiin. Puumerkit ovat p?l6asiassa Satakunnastaja LounaisSuomesta,mutta listoilta loytyy jonkin verran puumerkkeja
muualtakin Suomesta.
Luettelot on j iirjestetty pitajittiiin.
Puumerkkiluettelotloytyviit osoitteesta
http .i/www. tp. spt.fi /-ekko/
puumerk.htm.
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Seurantietoon on tullut kevitkaudella2}}l,
ettii seuraavatjiisenemmeovat siirtyneet ajastaikuisuuteen:

Esko Hikkinen
Sisko Joensuu
Viljo Vainionpiiii
***
snsipesvayunt
Saatkohtaftohottaa
j a kirkastuinj o mnastnfr,iifAhrAA,
sltnnttinmannsa taivanstaaaat.
sulksri
JJJJ

in trifi[et, maqifmatne taafseiriri.
J. L. Runeberg
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HIUKAN
OIKEINKIRJOITUSOPPIA
Vanhoissakirjoissa ja lehdissiinoudatetaan
oman aikansa oikeinkirjoitussiiiintdjii,jotka
saattavatosin poiketasiita, mita nykyisin suositellaan.Jos lukeepaljon ttillaistavanhaakirjallisuutta,voi yllattaentulla epiivarmaksisiita,
mik?ionkaannykykiiyttinto.
Tiissti on muistutukseksipari oikeinkirjoitusstiiint6ii esimerkkeineen.Lisiiapua loytyy
tarvittaessa
uusistakielenoppaista
sekiisuomen
kielensanakirjoista.

pienelldi
Sodatja aikakaudet
Sotienja historiallisetaikakausien
nimet kirjoitetaan pienella alkukirjaimella,paitsi jos ne
aloittavat lauseen tai jos niiden ensimmiinen
osa on erisnimi. Esimerkiksi:
woden I9I8 tapahtumqt
kansalaissota
isoviha
pikkuviha
suuri Pohjan sota
ensimmciinenmaailmansota
talvisota
koImi kymmem'aoti nen sota
nuijasota
Suomensota
Krimin sota
ensimmciinensortokausi
uusi ailca
renessanssi
keskiailra
isojako
uusjako

.1

Pienellaalkukirjaimella
kirjoitetaanmyoskuukausien,viikonpiiivienja juhlien nimet.Esimerkiksi:
tummikuu
torstai
vappu
joulu
kekri
mikkelinpriivci,
mikkeli
uustwost

Erisnimet
isolla,kieletja erisnimien
johdoksetpienelldi
Erisnimet kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella. Kielten nimet ja erisnimestii johdetut sanat
kirjoitetaan pienellii alkukirj aimella. Esimerkkeiti:
Suomi (maa) - suomalainen
suomi (kieli), suomenkieti - suomenkielinen
Ruotsi (maa) - ruotsalainen
ruotsi (kieli), ruotsin kieti - ruotsinkielinen
Karjala (maakunta) - karjalainen
tmrjala (kieli), Imrjalan kieli - parjalankielinen
Tampere - tamperelainen
Teisko - teiskolainen
Amuri - amurilainen
Yli-Veteli - ylivetelilciinen
Eteki-Suomi - etelcisuomalainen
Laatokon Karjala - Iaatolcankarjalainen

PenttiKalliolepo

MAALARI

MafaftiasAfbert Wafinin
rIAA\ANVAIHEITA

Isiini vaari Malakias Albert
Malakiaanpoikasyntyi vuonna 1845HtimeenkyronLavajiirven Sarkkilankylan Vanha-Koivistossa(nyk. Mustalahti). Vanha-Koivisto oli
Sarkkilan Paavolan torppa.
MalakiasAlbertin isii oli Malakias Taavenpoikaja syntynyt vuonna1820myds Vanha-Koivistossa.
Aiti oli Akonmaan Pajuniemessd
syntynyt
Maria Antintytiir. Perheeseen
aisyntyiwosien 1845*1863
kana kaikkiaan kahdeksan
lasta,joista MalakiasAlbert
oli vanhineli esikoinen.
PerhejAtti jostakin syystii
vuonna 1849 Vanha-Koiviston ja muutti Muotialankyl6n
Kiikan talon Kattilakosken
torppaan.Siellaperheasuiaina vuoden1853helmikuuhun
asti,jolloin he muuttivatIkaalisiin.Ikaalisissa
oloakestiainoastaanpuolisenvuotta,kun
loppukesiistdsamanavuonna
perhepalasitakaisin,nyt Kaipioon Kuotilan kylan Viitaniemeen.MalakiasAlbert oli
tuolloin8-vuotias.
Vuonna 1863 Malakias
Albert lahti l8-vuotiaana
maailmalleja muutti Tampereelle. Tampereenrippikirjan
mukaan Malakias asui IV.

kaupunginosassa,joka lienee
nykyistii Amuria. Hiin toimi
maalarina ja sai sukunimekseen Walin - ammattimiehet
samoin kuin sotilaatkin kun
tuolloin saivat sekaannusten
valttamiseksi sukunimen.

kuolleisuusoli erittain suuri,
ja vuoden 1882 aikanaperheesti kuoli periiti neljfl lasta,
joten suruaoli heillii riittlinyt.
MalakiasAlbert toimi Viitaniementorpparinaainavuoteen 1887 asti,jolloin perhe
kolminelapsineenmuutti SasinkyltinUusitalonVilppolan
torppaan.
vuonna
Seuraavana
PaluuHdmeenkyro6n
kuolijtilleenyksi lapsistavain
torppariksi
jai
l2-vuotiaana.Perheeseen
kaksi lasta, Iivari Vilhelmi
MalakiasWalin asusteliTam(synt. 1872),josta tuli isiini
pereella aina vuoteen 1869
asti, jolloin han rippikirjan isii, seka Fanny Josefina
(synt.1883).
mukaan muutti Turkuun 10.
MaVilppolassa
asuessaan
helmikuuta.Turkuun muuttakaksi
lakias
Albertilla
oli
amneista hanta ei kuitenkaan
ja
joloydy, joten hiin todenniikdi- matria,torppari maalari,
jtiiineet
sesti palasi suoraantakaisin ten maalarintydt eiviit
Tampereen
vain
wosiin.
SaViitaniemeen,joka oli jaanyt
sinkylastakasinMalakiasAlilman isiintiiii Malakias Almm.
kavi maalaamassa
bert
bertin isiin kuoltua vuonna
Htimeenkyronkirkkoa. Kir1868.Malakiastalieneevetiinyt takaisin Hdmeenkyrdon kon 200-wotishistoriikinmukaankirkkoaoli kesiillii 1887
myos morsian,silla haitaviemaalattusisiiltii:"Lehterinpitettiin heiniikuussa1869.Vailarit ja alustat valkoisiksi ja
moksi tuli rtiiittilin tyttir Eeva
AmandaKaarlentytiirSjoroos urkujenaitausjapenkki sakariston ovellakeltaiseksi.Ty0t
Sasinkylastii.
suoritti MalakiasViitaniemi."
MalakiasAlbert ja nuorikko Eeva Amanda asettuivat Samanhistoriikin mukaan"v.
niiin asumaan Viitaniemen 1889 kirkon peltikatto kitatja
torppaa.Vuosina 1870-1883 tiin monjiikitilla maalattiin
kimrooki-vernissallamustakpariskunnallesyntyi kaikkisi. Tyo tarkastettiinsyyskuusaan seitsemiin lasta. Lapsi-
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sa ja maalari Malakias Valinin kattomaalaushyviiksyttiin
heti". - Epiiilemiittti kyseessii
oli sama maalari, siis istini
vaari!

Toiseksi
vaimoksi
nuorileski
Vuonna l89l Walinin 4-henkinen perhe muutti Vilppolasta takaisin Kuotilan kyliiiin
Myllyniemen torppaan.Siellii
perhe eleli aina woteen 1897
asti, jolloin perheen aiti
Amanda kuoli 54-vuotiaana.
Seuraavanavuonna Malakias Albert jatti kahden aikuistuneen lapsensa kanssa
Myllyniemen ja muutti Uskelan kylaan Periiliin torppaan.
Periilii eli Niinensuu oli Salosen talon torppa wosina
1810-1916.
Periiliissii asui leskivaimo
Vilhelmiina Juhontytiir kolmen lapsensa kanssa. Pian

muuton jiilkeen Malakias ja
htintii noin parikymmentti
vuotta nuorempi Vilhelmiina
vihittiin kummankin toiseen
avioliittoon. Jonkin aikaa vihkimisen jalkeen Vilhelmiinalla oli surua, kun hanen kaksi
nuorimmaista lastaan kuoli
vain kahdenptiiviin viilein.
Lapsikuolleisuus oli tuohon aikaan niin tavallista, ettei se elamanmenoon kauaakaan vaikuttanut. Malakias
Albertille ja Vilhelmiinalle
syntyi vuosien 1899-1908aikana vielii viisi lasta, joista
tosin kaksi kuoli jo vauvana.
64-vuotiaan Malakias Albertin vanhuudenturva, nuori
Vilhelmiina-vaimo sai iaisyyskutsunjouluaattona I 909.
Malakias Albertin ensimm?iisenavioliiton lapset,isiini
isii Iivari ja hanen sisarensa
Fanny, olivat muuttaneet jo
Pertiliistii, Iivari isiinniiksi
Kalliolepoon ja Fanny Untilan kyliin Huikulle. Niiin

maalarija torppari Malakias
Albert j6i yksin?iiinkolmen
nuoren lapsen kanssa asumaanPerala6.
Tiedossa
ei ole,
vieliiko hanteki maalarintoiti
vanhoillapiiivillazin.
Malakias Albertin pitka
ptitittyi 7I -vuotiaaelAmAntyo
na 11.8.1916.Kuolinsvvksi
todettiinkuume.
t< r$ ,F

Leihteet
HtimeenkyronhistoriaII.
Hdmeenkyrdn kirkon 200vuotishistoriikki
Artildceli jull€istu aikaisemmineri
nimisenii Kyrdn joulu 2000 -lehdess5.

Kaipion Viitaniemen autiotalo wonrut 1996.
Kuva: Pentti Kalliolepo.
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HALLITUK5EENUUTTAVAKEA

Seuralfeuusi puheeniohtaia
Pekka Nuottajirvi on toiminut wodesta 1997 Tampereen
seudun sukututkimusseuran
ansiokkaana ja arvostettuna
puheenjohtajana.Hiin esitti jo
puolitoista vuotta sitten toiveensavapautuapuheenjohtajan tehtdvistii, mutta suostui
jatkamaan puheenjohtajuuskauttaan seuranhallituksen ja
j iisenistdnpyynndstii. Vuoden
2001 keviitkokouksessa hanelle ldytyi kuitenkin seuraaja, ja Pekka siirtyi takaisin rivijiiseneksi.
Pekka Nuottaj?irven puheenjohtajuuskaudella
seuran
entisten hyviiksi havaittujen
toimintamuotojen
rinnalle
otettiin kokeeksi muutamia
uusia. Kokeilut onnistuivat
loistavasti.Internet-kurssitja
erilaiset teemapiiiviitkiinnostivat jiisenistoii. Uudenlainen
ohjelmatarjonta vilkastutti entisiiikin toimintamuotoja:esitelmiit ja sukututkimuspiiiviit
vetiviit paikalle enniitysyleisdja Yksi kuulij amddrdltddn
suurimmista
esitelmitilaisuuksista kirjattiin pekka
Nuottajiirven tilille. Hiinen
esitelmiinsd"Nimet ja sukututkimus" houkufii syksylla
1999 paikalle 90 sukututkijaa.
Pekka Nuottaj?irven aloitteestaseurasaijo maaliskuussa 1998 omat www-siwt-

joilla on voitu tiedottaaseu- mistii j a sukututkimuspiiiviist?i
ran toiminnastamy6s muille- ja Erkki Sivi retkiasioista.
kin kuin omillejasenille.
Hallituksessajatkavat sihMaaliskuun2001wosikoteeri Marjatta Rintala ja JokouksessaPekka Nuottajiirvi
hannaKurela, joka vastaajulluovutti puheenjohtajannuikaisuasioistaja toimii myos
jansa uudellepuheenjohtajal- varapuheenjohtajana.
le, insindoriEino Koskiselle.
Nuijanmukanasiirtyi samalla
vastuu SuomentoiseksisuuJdsenist6n
toiveet
rimmasta,vilkkaastaja hyvinotetaanhuomioon
voivastasukututkimusseurasta. Eino KoskinentunteeseuHallitus ja varsinkin puheenran asiathyvin, sillii h6n on
johtaja Eino Koskinen toivokuulunut seuranhallitukseen
vat, ettii j?isenistoesittaAedeljo useanvuodenajan.
leenkin

Hallitukseen
uusiajdseniei
Keviitkokouksessamyos osa
hallituksen jiisenistostd vaihtui. Hallituksestajiiiviit pois
varapuheenjohtajuudesta ja
julkaisujen myynnistii vastannut Virpi Nissilii sekd retkiasioista vastannutAri Vesola.
Heidiin tilalleen hallitukseen
valittiin Antti Lahde ja Erkki
Sivi.
Seuran rahastonhoitajana
jo kev?i"6sti 2000 toiminut
Pirkko Laine otettiin hallitukseen - hanhan on tiih?in asti
hoitanut seuran raha-asioita
kuulumatta hallitukseen. Antti Lahde vastaa seuran esitel-

6

seuran kehittamista
koskevia toiveitaanja ajatuksiaan heille. Toimintaa pyritaan jArjestdmddnjdseniston
odotuksia ja tarpeita vastaavaksi. Kevtitkauden 2002 ohjelmaa koskevattoiveetja esitelmilehdotukset on swtii
esittaaalkusyksysta,silla ieuraavan kauden ohjelma lyodaan lukkoon jo useita kuukausiaaikaisemmin
Tervetuloaj iisenilloissatutustumaan uuteen puheenjohtqaan ja hallituksenjiiseniin!
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Seisomassaohjelma-asioista vastaava Antti Ltihde, puheenjohtaja Eino Koskinen ja retkivastawa
Erkki Sivi. Istumassa sihteeri Marjatta Rintala, julkaisujen toimittaja Johanna Kurela ja rahastonhoitaj a Ptrkko Laine. KuvannutMarkkuOlli la.
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Olen syntynyt Tampereella
75 vuotta sittenja ty6skennellyt fialla koko tyohistoriani n.
40 vuotta. Vimeinen tydpaikka oli Tampella, Lapinniemen
Puuvillatehdas,jossa toimin
perustekstiilin tuotantopiiiillikkonii vastuualueinakehraam0, kutomo ja tehdaspalvelu.
Koulutukseltani olen insino6ri ja opiskellut lJdrillllTampereella sekii Englannissa
saamani apurahan turvin.
Olen myds toiminut Tampe-

reen teknillisessii oppilaitoksessa(nyk. AmK) 20 vuotta
ammattiaineiden opettajana
insin66ri- ja teknikko-oppilaille ja kirjoittanut oppikirjan
PuuviIlan kehruutelcnologia.
Minulla on vaimo ja kolme poikaa ja olen viiden lapsenlapsen onnellinen isoisii.
Kaksi pojista asuu Tampereellaja yksi Tuusulassa.
Harrastuksiini kuuluu kaunotaiteita, kuten Oljyviirimaalausta ja kirjallisuutta, kuin

myos brutaalia metstistystiija
luonnossasamoilua sekii tietenkin sukututkimusta.
Yhdistystoiminnassaolen
ollut mukana Suomen tekstiiliteknillisen liiton sihteerinii
neljii vuotta, Tampellan Teatterikerhon puheenjohtajana
seka hallituksen jiisenenii liihes 20 vuotta kuin myos International Textile Clubin jasenendmuutamia vuosia.

Jl4aqatta fitntoto
ctElzz,ci.
Olen 60-vuotiasarkistonhoitaja. Sukututkimustaolen harrastanutjo vuodesta1982lilhtien, jolloin osallistuinJorma
R6s6sensukututkimuksenperuskurssille. Myohemmin
olen ktiynyt pari jatkokurssia.
liittynyt
Seuraan olen
l.1.1983.
SukuaniVesilahdenja Viljakkalan ymptiristdssii olen
tutkinut
eptistiiinnollisesti.
ja
Ty6, muuharrastustoiminta
perheovat vaatineetomanai-

kansa.Jiiin leskeksijo nuorena, ja nykytiiin minulla on
kahden aikuisen tyttiiren lisiiksiseitsemiinlastenlasta.
Tampereenseudun sukututkimusseuranhallituksessa
olen toiminut sihteeriniimaaliskuusta2000 lahtien. Osallistuin toimintaanjo 80-luvulla kirjoittaessaniseuranjulkaisuja puhtaaksi wosina
1983-1990.
Muita harrastuksianiovat
stystoiminta,
ammattiyhdi

puoluepolitiikkaja seurakunnan toiminta. Olen kiinnostulanut myos sukutukimuksen
hitieteistti.Keriiiin aktiivisesti
oman tydpaikkani perinnettl.
Suunnitteillaon myos projekti, jossahaastattelisin
nuoruuja
denystiiviiini tekisin aineistosta jonkinlaisen julkaisun.
Kotitorppani - Ala-Pispalan
Hongan torppa
historian
kiinnostaisi.
selvittaminenkin

gubfrolaLnz
oofrootooLo[taia
Olen seuran rahastonhoitaja
Pirkko Marjatta Laine, omaa
sukuaKorppoo.SynnyinHelsinginNaistenklinikalla,vaikkakin Orivedellii - Naistenklinikka kun oli aikoinaansotaa paossaOrivedelltiOrivedenopistonsuojissa.
Kiivin keskikoulua OriveValmisdellaja Tampereella.
tuin merkonomiksiPorvoon
kauppaopistosta.Olen tyoskennellyt Oriveden verotoimistossa,Orivedensairausvakuutustoimistossa,Oriveden
kunnanpalveluksessa
sekati-

musseuraan liityin vuonna
litoimistossa.Minulla on ollut
1998. Aitini puolelta tutkin
oma kiinteistO-ja tilitoimisto
Orivedellti vuodesta 1976 Limingasta lahtoisin olevaa
Arvolan sukuasekaJuholoita
vuoteen1992.Vuosina1977ja Ktirsiimtieltii.
Piippolasta
1997toimin HTM-tilintarkastajana.Eltikkeellejain vuoden Tutkin my6s isiini sukuja,
joista Korppootovat ltihtOisin
1992kevitiillii.
Orivedeltaja LeimannitJiimOlen ollut yli a2 vuotta
siistiija Liingelmiieltti.
naimisissaHannu Asser Laineenkanssa.Meilla on nelja
Sukututkimustasivuaatoilastaja seitsemiinlastenlasta, nen harrastukseni,suwn van'
jotka ovat iiiltiiiin 2-17-vuohojenkirjeidenja asiakirjojen
jfiestiiminen, arkistointi ja
tiaita.
tallennus.
Sukututkimustaolen harrastanut muutaman vuoden.
Tampereenseudunsukututki-
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Kaikkea sitii joutuukin kirjoittamaan,ettti nyt oikein henkilokuvaaja vielii itsestiiiin.Siis
aloitetaan, tulin v?irvtityksi
Tampereenseudun sukututkimusseuraan14.01.1995 Sampolantalvipiiivillii.
Niin ettii mistii sita kertoisi, ikaahan toki aina kyselliitin. Onhan siita jo muutama
wosi kun tutut k?ivivtit olalle
taputtelemassa,kehuivat ettit
on sita piiiisty "miehen ikiiiin".
- Onko siiniikin jotain kehumista? Tulevana kesiinii sitten
saavutetaan se tilastollinen
eliikeiktikin.
Noista tiedoista voidaankin todeta etti on se, ne viime
sotiemme vuodet elanyt.
Muistaa jotain vielii niistti
ajoistakin, ei tiissti kuitenkaan
liihde niistii kertomaan.
Parhaimman nuoruutensa
on saanutkasvaa ruotsalaisella Uudellamaalla. Sinne oli
pAadgty Hiimeestii, isiin ammatin vuoksi. Muutto hiljaisesta maalaistaajamastavaltion omistamaansuureenkartano- ja kaksikieliseenkylayhteisoon oli todella ongelmallinen. Tuttava- sekii kaveripiiri oli luotava aivan alusta.
Sitii haittasi omaksuttu Hiimeen murre sekti yksikielisyys.
Kartanossa toimi valtion
yllapitama
alkoholiongelmaisten miesten hoitolaitos.

Lasten ja nuorten kaswympiiristdnii se ei ollut niita parhaita, olimme "pamppujen mukuloita". Opittiin ntikemtiiin
myos se eltimin nurja puoli,
niiiden sodan- seka alkoholin
runtelemienmiestenmyotd.
Koska olin kansakouluikiiinen, suomenkielinenkoulu oli kayt| iL kirkonkyliissii.
Koulumatkoista muodostui
alkuvuosina moinen harmi,
ruotsinkielinen koulu oli koulumatkan varrella. Tappelunujakat olivat jokapiivtisiii.
Tehtiin aloitus tuntien eriaikaistamisesta, sita ei hyvaksytty. Olimme kieliviihemmistdnii kunnassa.Siirtoviien
muutto kuntaan sekakartanon
maille toi muutoksen, kylaamme tehtiin talkoilla uusi
koulurakennussekti hyvaksyttiin uusi koulupiirikin.
Kouluaikojen viilissii ei
tyottomyyttii tunnettu, "oppipoikina" harjoiteltiin karja- ja
maataloustyot. Opintopiirit
jiittiviit pysyvtit jiilkensii kiidentaidoille. Puu, metalli,
sahko,ym. tulivat jotenkin tutuiksi. Kartanosta potilaiden
joukosta ldytyi useasti ammattinsa taitajia. Joiden opetettavaksi oli mahdollista
piiiistii. Piirustus-, maalausseka kirjansidontaopit ovat
olleet tarpeen elAmeni saatossa.Ei ole ollut vapaa-ajanongelmia.
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Tuli se varusmiesaikakin
suoritettua ajallaan. Haminan
vallit ja kaivannottuli juostua
niin yli kuin ali. Antoivat viel2i erikoiskoulutuksen, aikaakin kului vajaa vuosi. Ei toki,
ei turhaan! Anoin YK-koulutukseen, mutta Niinisalossa
totesivat, etteiviit jalat kestti
pitkia marsseja. Olivat oikeassa.
Siinti ennen varusmiespalvelusta oli tullut muutettua
Uudeltamaalta Tampereelle.
Hakeuduttiin suureenkonepajaan paremmanansiontoivossa. Sekakavereidenhoukuttelemina. Tehtaalla vanhemmat
urakkamiehet lakkoilivat palkoistaanja nuoremmatsen aina kiirsivtit. Ammattiosasto
keikutti "venettd", kunnes oltiin yleislakon pydrteissii.Aikanaan palailtiin tdihin, oli
muka saavutettujotain. Uudet
taulukot lupailivat parempaa
ansiota,miktili olit urakkarenkaassa.
Tehtaalla johto nuorentui,
vastuun sai omistajan viivypoika. Alkoi kaikessauusi aika. Osastojamuuteltiin, lahtijoiden tilalle ei otettu uusia.
Kesalomittajiksi otettiin suvun nuoria, joilta puuttui tydn
ja tavaran tuntemus. Asiakkaiden varaosientoimitus kesiiisin huononi.
Eriiiin kesSn lomitusjaksona, jona taasenoli vajaamie-

hitys, sain tarpeeksenikonepajanvaraosienhuonostatoimituksesta.Ilmoitin lahteviini, tiesinsenolevanepiireilua.
Kuitenkin pysyin piiiit6ksessiini.
Uusi tydnantajaoli rautaja terdskaupan
yritys. Siita alkoi mielenkiintoinentydsarkq tyo oli haastavaajase antoi paljonvaihteluaeldmalle.
Kauan sitten olin nuorten
tapaan avioitunut, aikanaan
tehtiin jelkipolvi. Kuitenkin
yhteiseloonalkoi tulla siirdjii.
Lopulta oli vaimo laitettu
kierriitykseerqitse olin pitktiiinyksinhuoltaj
ana.

Poika kasvoi, kavi koulunsa ja aikanaansai armeijassa
asesepdnkoulutuksen. Harmonikka soi vapaalla. Hiin
kouluttautui uuteen ammattiinsa, ja on virkasuhteessa
"rautavaltiolla".
Vuosia taaksepiiinkun alkoi niikyii kaupan tilastoissa
selviit huonot ajat, pfri/cinhakeutuavarhaiseliikkeelle.
Oliko onni matkassa,varhaiseltike myonnettiinlyhyellti hakuajallavuoden1992alussa.Eivitt ehtineet saneerataulos.
Yli kolmenkymmenenvuoden palvelu oli ntiin pAattynvt.

Nyt oli aikaa kokoptiivtiisesti toteuttaa mieltymyksiii,
jotka olivat aiemminjiiiineet.
Kerhotyd radioamatdoriharrasteenparissaneljtinkymmenen vuodenaikanasaajatkoaikaa. Piirustus- ja 6ljyty6t
tunkevat pintaanwosien takaa. Samoinvuosientakainen
sukututkimuskurssi MetsokirjastossaVilho Puron opastuksella.Mitii muuta elilmailn
toikaan Tampereen seudun
sukututkimusseurankeviitretki Savonlinnaan1998. Matkalta loytyi hyvia muistojaja
yst?iviielamAntoveriksi!

4ntttlaf'L
oI-fJmooortatrura

Olen 66-vuotiastuotantojohtaja ja tamperelainen.Sukututkimus tuli eliimiini laatua
rikastuttamaan noin viisi
wotta sitten. Se kolahti niin
mukavasti, etten siita varmaankaanluovu, piiinvastoin.
Lisiiksi sukurakasolen ollut
aina.
Kun nyt kysyn itselteni,
mitentiimiijo muodiksimuuttunut kulttuurimme osa-alue
voitaisiin sopeuttaanykymenoon,nouseeaiheestamielee-

ni yksi yli muiden. Viirikiis
sijaan kiinnostavienaiheiden
henkilOhistorianiin esi-kuin joko esitttiminentai kirjoittaj iilkipolvistakin,joista mieles- minen ei ole tekniikkalaji,
tiini muotoutuu suvulleni ja
vaan halu jakaa tiimi hieno
tietenkin itselleni mahdolliharrasfustu ammattimuiden
simmanrikas kuva siita keita
sukuihmisten
kanssa.
me olemmeja minkiilaisista
Toivonkin omastaja seuoloistalahtoisin.
ran puolesta teitd, joilla on
Yhtiiiin turhaakurssiaenka
mukavia ja opettaviaaiheita
yhttun turhaa esitelmiiii matjakamaan ne
"takataskussa",
kan varrelta muista. Sukututkanssamme.
Tervetuloa!
kimuksentekniikkatunnetaan
jo varsinhyvin ja tieto listitintyy varmaan piiivitttiin. Sen
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vazafzuLzzni
ofrtolo, i utLa|tul en to lmLttaia
Sukututkimuksen aloitin jo
ennen maisteriksi valmistumistani viitisen wotta sitten.
Olin joutunut tutkimustyon
lumoihin tehdessiini pro gradu -tydt ptiiiaineestani suomen kielestiija sivuaineestani
folkloristiik asta, ja tutkimista
oli jatkettava, tavalla tai toisella. Nykyiiiin minulla on
tutkimus sekii ty6na ettii harrastuksena, enka parempaa
voisi kuvitella.
Sukututkimusta harjoitin
jo pienenii tyttdn6, kun piirtelin kaavioita vanhempieni
serkuista. Minulla oli hyvin
viihiin lahisukua elossa- vain
vanhemmat, pikkuveli, kaksi
isoaitia, naimattomat eno ja
tati - ja kaipasin kuulumista
suurempaanjoukkoon. Tiimi
toive on nykyiiiin jo hyvin
tiiyttynyt Olen ldytiinyt lu-

kuisia sukulaisia seuralaisistamme. Mm. seurammehallituksen entisistii tai nykyisistl
jiisenistii Virpi Nissila, Minna
Savola ja Marjatta Rintala
ovat sukuani.
Minii olen sekarotuinen.
Geneettinencocktailini koostuu ptiiiasiassa satakuntalaisesta,htimiildisestii,keskisuomalaisesta, kymenlaaksolaisestaja ventijiin- eli vienankarjalaisesta veresti, jota teriistiiii annos eteliipohjalaisuutta.
Kauempaa menneisyydesta loytyy esivanhempia Viipurin, Helsingin ja Turun tienoilta seka Keski-Pohjanmaalta.Patrilineaarisesti ptiiisen saamelaisiinkin.Edustan
siis kaikkia Suomessaasuvia
heimoja - savolaisia lukuun
ottamatta. Tiitii puutosta ta-

soittaa kuitenkin mieheni, joka on juuriltaan savolais-pohjoiskarjalainen.
Cocktailissani on vienalaisneljiinneksenlisiiksi myds
pikkulirauksia muuta ulkomaalaisverta:ruotsalaistaSursillia, saksalaisiakauppiaitaja
skotlantilaista aatelistoa. Aatelisvereni on tosin niin viiljilhtynytti,i,etti suonissani seilaa vain muutama sininen verisolu, mutta niisti harvoistakin olen tietenkin asiaankuuluvan ylpeti.
Olen
sukututkimuksen,
lingvistiikan ja kulttuurihistorian lisiiksi kiinnostunut myds
kirj allisuudesta (liihinnti klassikoista), sisustussuunnittelusta ja vanhanaikaisistakAsitoistii. Kuulun myos Suomen
Sukututkimusseuranhallitukseen.

JohannaKurela

T,l
fisnUa tufossa Oryanaan
usiartifrft.e

TAxx Tt"rAvtATUoMI o KIRIATARIN OITA
Orpanassaalkaakin nyt uusi artikkelisarja,
jossa kerrotaan hauskoja tai muuten erityisen
kiinnostavia tapauksia,joita on kiisitelty oikeudessa.Lahettiikaatekin j iinnittiiviit tuomiokirj atarinannelehteenjulkaistavaksi!
Seuraava Orpana ilmestyy tammikuussa
2002, ja tiihiin lehteen tarkoitettujen artikkeleiden on oltava perillii marraskuun puoliviiliin
mennessii.

"Kukapa katselisi alastomia naisia, kun voi lukea kuolleiden luetteloa", ihmetteli Jari Tervo
aikanaan ironisesti tv-ohjelmassaUutisvuoto.
Sota-arkistonInternetisstijulkaisemat sankarivainajatiedot eiviit ole jannittiiviid luettavaa,
mutta vanhat tuomiokirjat voivat olla. Ainakin
minii vietin viime vapun jiinnittyneenii, kun takeltelin 1600-luvunkasialaaja sain hitaastiselkoa er66nesi-istinitoilailuista.
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Eino Koskinen

MURHATYO I,AVIAN KAPPEI,I SSA
D rc^tnqoftistq

rar,rtisointia v^o d.lIo,

Sukututkimuksessatulee silloin tiilloin esille
yllattaviaasioita,joissa kohtalonkasi on otrjaillut ihmisen eloa. Tiillainen sattui kohdalleni,
kun tutkimuksissani tuli esiin murhatapaus.
Eriis esi-serkkunikoko perhe- isii, iiiti ja kaksi
aikuistalasta - nuijittiin kuoliaaksi Majaveden
uudistalossa Lavialla | 6. 12.| 863.
Kun sain vinkin Johanna Kurelalta, efia
woden 1864 sanomalehdissiion kirjoituksia
tiistii tapauksesta,liihdin etsimiitin niitii, ja kyllii
materiaalialoytyikin palstametreitttiin.Maj aveden murhia selostettiin mm. Suomettaressa,
Hiimil [i sessaj a Abo Underriittelseriss[. Lehdet
olivat l?ihett0neetpaikalle parhaat rikosreportterinsa,ja murhia selostettiin oikein salapoliisityyliin.
Seuraavassayritan lyhennell?i kuvauksia ja
yhdistelliieri lahteitatoisiinsasekii kertoa murhiin liittyvat oleellisimmatkohdat. Pyrin myds
kayttamaansita ki eliasua, jota suomenkielisissii
lehdissii kaytettiin. Abo Underriittelser -lehden
tekstin olen kylla kdiinttinyt nykysuomeksi.
Jossakinkohtaa eri lehtien selostuksissaoli pieniil eroavaisuuksia,mutta ne eiviit mitenkaan
vaikutavleiseenasiasisalt6on.

Suometar:

"Hirmuinen
on raakuus"
Hirmuinenon raakuus,joka osoittaikseviime
aikoinamaassamme
tapahtuneissa
murhat6issii.
Parhaimminkuin mitkiiin puheettodistavatsiitii maammeltinsipuolellaiiskenkitulleet murheellisetsanomat.Sejo ennenmainittuLavian
kappelissaviime talvenatapahtunutmurha on
mitd kauheimpia.Selvemminkuin mikaan
muu, se on meille niiytttinytmiten valttamaton
tarvis on ruvetatehollisemmastivaikuttamaan
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kansan sivistymistii. Se keino ja ne viilikappaleet, mitii meilla tahan asti on siihen tarkoitukseenkaytetty, ne ovat vain miid?innytlaitos, joka tuottaa viihiin hyvia hedelmia, mutta paljon
myrkyllisii haisevia tatteja, mitkii levittavat
turmelusta loitolle ympiirilleen. Sellainen ajatus tulee jokaiselle lukeissa seuraavankertomuksen, joka niiyttiia sen hirmuisen tapauksen
uudessavalossa.
Niiistii hirvittavistii murhista on nyt saatu
yhden murhaajan tunnustuksestaseuraavaatietoa: Talonpojan poika Juha Seppii on katumuksestaja omantunnontuskissa antanut seuraavan
kertomuksen.
H6nen orpanansa talonpojan poika Juha
Tuomisaari tuli joulukuun 13. ptiivti Sep?intaloon, jossa he ja myds Ruojarvenja Ruokokosken taloissa oleskelivat sen piiiviin, silla valin
tuli puhe rahanpuutteestaja Juha Tuomisaari
sanoi kuulleensa,ettii Majaveden uudistalossa
pitaisi loytymiin noin 300 ruplaa. Viimemainitut yhdistyiviit molemmat seuraavanakeskiviikkona |6.12.18631 menemiiiin Majaveden
kruunun uudistaloonja, jos ei muutoin niin viikivallalla ottamaanrahat heiltii.
Tiinii piiiviinii menikin Seppii Tuomisaaren
taloon, josta toverit liihtiviit Majavedelle. He
olivat silloin varsin selkitit, eiviitkii kantaneet
mittiiin vihaa Majaveden vdelle, ei edes siihen
syytii ollut, kun se vtiki oli rauhallista ja aina
hyviissti sovrlssanaapuriensakanssa.
Juha Seppii ei ollut koskaan ennen kaynyt
Majavedenuudistalossa.Viiki oli heidiin tullessaanjo makuulla. Juha Seppii kolkutti ovea ja
tyttir Ida Kaisa tuli avaamaarqsytytti pdreen,
pani sen ptirepihtiin ja istuutui tuolille. Isiintii
Juha Majavesi ja hanen vaimonsa SaaraKristiina makasivat siingyssiija poika Juha Fredrik
toisessasdngyssii.

Seppii, jonka viiki tunsi, sanoi kiiyneensii
eksyksiin ja pyysi ntiyttiimiiiin oikialle tielle;
mutta se viiltettiin ja hyviintahtoisestikaskettiin
hiin viipymtitin siellii yotii. Poika Juha Fredrik
puki yllenslvaatteitaja meni ulos pirtistii, mutta Tuomisaari, joka oli jaanyt porstuaan, loi
hantasilloin puolen kyyniir?inpituisella puulla,
jonka hiin tiellii oli ottanut kiiteensii,niin lujasti, ettii hiin kuului kaatuvan lattialle. Sen jAlkeen Tuomisaari silmiinripiiyksessi syoksyi sis?liin,loi isiintdl, jota Seppii tukasta pitiien esti
ylos nousemasta,ja hanen vaimoansaseka tytiirtii hirmuisesti. Tytiir piiiisi kuitenkin uunin
taa, mutta iiiti putosi paiita pitaen laattialla olevan villakorin piiiille.
Isiintii sydksyi ylos, sieppasipyssyn seinalta
ja tavoitti silla Juha Seppiiii, mutta ttim?iv?iisti,
ja isku sattui vuoteen syrjiitin. SamassaTuomisaariloi hanta useammasti,niin ett?iisilntii hengetonnti kaatui lattialle. Poika Juha Fredrik
riensi sisiiiirq mutta kaatui vuoteensa viereen,
luultavasti siitii hirmuisesta kalauksesta,jonka
htin sai porstuassa.Tuomisaari loi lydmistiinsti
yftA ja toista niiistii ihmisistii samalla puulla,
siksi kunnes mitaan hengenmerkkia ei havaittu
heissii.
Niimil Tuomisaareniskut olivat niin osaavat
ja ankarat, ettei Juha Septin apua murhaan tarvittu, joka aivan viihiilla aikaaolikin tehty. Piire
paloi yhti pihdissi.
Kaapin peili lyotiin rikki. Seppii niiytti valkraa ja Tuomisaari otti sielta kaksi kukkaroa,
joissa oli rahaa ja jotka Tuomisaari otti itselleen ja mukaansa.Haettiin sitten enempi rahaa,
mutta ei loydetty. Tuomisaari vaati nyt Seppiiii
ly6miiin kuolleita, ettti hiin niin tulisi murhaan
osalliseksi. Sitten sammuteffiin valkia ja murhaajat tulivat aamupuolellaHtirkiliin torppaan,
jossa rahatjaettiin saunanlauteilla heidan keskensti; kumpikin sai liihes 40 ruplaa.
Seppii sanoi ne havitt?ineensiisekii vanhoja
velkoja suorittaneensa.Kiinni otettaessaoli htinella 8 ruplaa ja 85 kopeekkaa,mutta sanoi, ettei ne olleet varastettuja, vaan saadut hanen
isaltaansek6lakin vaihetuksesta.
Vasta joulukuun 21. piiivtr havaittiin murha.
Tallissa ja navetassapitiviit elaimet pahaa dint6, kun eiviit olleet saaneet moneen piiivtiiin
ruokaaja juomaa. Elukat olivat jyrsineet hinkalonsa piirut ja laudat. Kaikki olivat laihat ja ki-

tukasvuiset, niin ettii olivat hirveita katsella.
Varovaisella juottamisella j a sydttiimisellii saapysymiiiin.
tiin ne sentiidnhengiss?i

Suometar:

"Viatonverikostoahuusi"
Toukokuun viimeisenii piiiviinh loisti vihdoin
aurinko viikkojen periistii suloisesti mustain,
uhkaavienpilvien lomasta.Sadettaoli edellisin?ipiiivinti tullut; maa kirsinen, kylmii ja kuivunut, tosin tarvitsi tuota. [Tama oli alkua tuleville katovuosille 1867ja 1868.1Nyt nosti alkava
ruoho hienon vartensa yl6s emiisttiin, koivun
lehti sai puhkeamaanja lakastunutoras pellolla
rupesi viherioimliin. Piiiiskynen,joka kolmasti
oli tullut, kolmasti kadonnut, nahtiin tiinii piiiviinii auringon siiteiden kanssa uudestaan,ja
leivonen,jonka laulu oli vaiennut,lauloi taas.
Toukokuun viimeinen piiivii 1864 oli Satakunnassavuoden ensi keviitpiiivii.
Keviiinen piiivti ja se mita kertoa aion ei sovi suuresti yhteen. Mutta ehkA merkitsi tama
keviitpiiivd, ettii ilmioOn talvi syon salaisi mmatkin tyot tulevat. Suomettaren10. numerossatiinii wonna puhuttiin hirmuisesta murhasta;
murhasta,jonka vertaista tuskin Suomessaon
kuultu. Tiimii murha oli kauan pimeydessii,kuka murhan teki, sita ei isoon aikaan tietty. Se
tuli kuitenkin ilmi, pikemmin kuin luultiinkaan.
Toukokuun 30. ptiiviinii oli kaksi rautoihin
iskettyii nuorukaista,tiistii hirmuisesta murhasta syytettyii, Turusta viety kolmanteenvalikarijaan,ja nyt samallepaikalle, missti olivat rikoksensatehneet. Niiiden syynalaisten nuorukaisten nimet olivat Tuomisaari ja Seppii,ja olivat
he orpanat [serkukset]ja heilla oli molemmilla
Johan etunimenii. Heidan rikoksensaoli ihmissurma; heidtin kehoittajansatiihtin rikokseen oli
pirullinen rahan himo. He saivat rikoksensa
tehtyti, ja saivat rahahalunsatyydytettyti. Kahdeksankymmentdruplaa oli heidan voittonsa,
neljii viatonta uhrejansa.
Helsingissi opiskelijat juhlivat opintojensa
piititOstii; kulkivat niimii onnettomat nuorukaiset tuomioonsa vastaanottamaanpaikalle, mistii
viaton veri kostoa huusi. Niiin ajattelin minii
toukokuun viimeisend piiivdnl seuratessaniheidan jalkiaan Majaveteen,joka sijaitsi sakeassa
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hiin ulos. Sen tiennee yksin Jumala,joka salli
hanenulos mennii.Ulkona odotti kuolema.
Puunjuurakko kiidess?i seisoi Tuomisaari.
Juurakko oli nostettu. Tuskin enniitti poika saada oven kiinni takanansa,kun han tyrmistyneenii kaatui. Tuomisaari oli pudottanut juurakon,
juurakko oli pojan piiiihtin kiiynyt.
Niiin ei tosin nuorukaisten v?ilipuhe ollut,
kun he tiella tullessaanmiettivit aiottua sunnatyotiiiin. Se oli tiillainen: "Jos majavesiliiisetrupeavatvastukselle,silloin vasta on aseisiintarttuminen ja surma awksi otettaman, silloin kun
muu ei auta ja oma henki vaaraanjoutuu."
Mutta nyt oli viimeinen keino kohta alusta koetettu, nyt ei auttanut palataviilipuheeseeneniiii.
Pojan kaaduttua Tuomisaari samosi tupaan.
Lepildvdn vanhan isiinntin hiuksiin oli Seppd
tarttunut. Yhdella lyonnillii sai Tuomisaari
is6nniln ja emiinniin tainnuksiin. Lavitsalla takan vieressii makasi tyttir. Ennen kuin t1rtt6 ennitti paeta, oli juurakko h?ineensattunut; tyrmistyneenbvaipui lavitsaltalattialle.
Poika porstuassaoli talla viilin tainnuksestaan hertinnyt ja viihin tointunut. Ajattelematta,
miettimiittii mitaan luultavasti kuullen hiiliniiii
pirtistii, konttasi han haperoiden, horjuen t6lliin, ja jo oven suussakuolema saawtti hinet.
Tuomisaaren juurakko oli halkaissut hanen
piiiikallonsa.
Toista kerlaa alkoi tama kauheatyo. Kuoleman rannalle oli ensilyonti saanut Majaveden
onnettomatasukkaat;samatenkuin poika porstuassa oli heriinnyt, heriisiviit myos isii, iiiti ja
tytiir. He hertisiviit kuollakseen.
Majaveden ehkii jo vanha isiintii oli rajumpia ja jaykimpia ukkoja. Hiinen jtirkensii palasi
takaisin,han herasityrmistyksestliiin,han tiesi:
tiisstioli kuolema tarjonaja kuolla hiin ei viela
tahtonut. Hiin nousi akkia seisaalle.sai vuoteen
vieressiiriippuvan pyssynkasiinsa,vaan hiinen
voimansaolivat loppuneet,hanen silmiinsii pimetit. Huonosti valaistussahuoneessahan ei
nahnyt; han loi kumminkin, loi henkensbedestA, l0i vuoteensalaitaan; mutta samallalyotynii
han itse vaipui halkaistulla paalaellapiiii edellii
lattiaan. Isiinniin pyssy kAvi vuoteen laitaan,
Tuomisaarenjuurakko isiinniin piiiihln.
Emiintii oli noussut polvilleen, juurakko, livakka miehenja pojan verest6,kaasi iiidinkin kuolemaan.Tytto oli kontannut takkamuurin ja

metsAssa kolme virstaa asutuista paikoista
[virsta 1068,8 m]. Toukokuun viime ptiiviinii
kello 4 iltaa tulin nimismies Hjerppen luo, siella oli kihlakunnan vouti; kello 5 tuli sinne tuomari, kello 6 ltihdimme sielta; meilla oli vielti
kolme peninkulmaaMaj aveteen.
Suodenniemen kappelissa on vahaisellti
kukkulalla kahden pienen jiirven viilissii ihanalla paikalla Siivin talo. Sinne oli ratastie; sinne
tulimme kello 9; siella olimme ydtii. Siellii puhuttiin ja mietittiin, mika paatuneensydiimeen
voisi heriittiiii, ellei hyytynyt surmattuin sydanveri viallisten silmiiin edessiimitaan vaikuttaisi.
Paatunutl Niin. Ainakin toinen niiistii syytetyistii oli paatunut.Toinen, Seppii, oli jo talvella tunnustanutrikoksensa.
He olivat, niimii orpanat, miettineet mitA
niin moni ihminen miettii: miten rikkaaksi tulla. "Mini tiedan keinon", oli Tuomisaari sanonut. "Majavedenisiintti on salarikas,hanellaon
sukallinen hopearahaaja seteleitii, hiin on vanha, han ei eniiii rahoillaan mitaen tee." Kun himo on siittanyt, se silloin synnytt?i?isynnin.
Niiin seisoo Raamatussa.Se lause toteutui
tiissii.
Talvisydtinnii,pimeiin ydn myrskyissalahti
Seppaorpanansaluo Tuomisaareen.TdiiltAlahtivtit sitten kahden lunta kaalaamaanviattomain
asuntoonMajavedenkruunun uudistaloon.Pyryinen siiii ei jaehdyttanytheidiin himojaan, viisyttiivii matka ei viisyttiinyt heitA, heita ei yon
pimeys pelottanut.He tulivat hiljan illalla Majaveteen, Majaveden porstuassahe erosivat.
Niin oli v?ilipuheensa;Tuomisaari jai porstuaan, Seppiimeni sisiille.
Tuvassaoli pimeti, asukkaatolivat laskeutuneetlevolle.
"Minii olen joutunut harhateille, eiko kukaan tahtoisi tulla saattamaanminut oikealle.
jotta osaisinkotia." Niin oli Sepiintervehdys.
Vaki Majaveden pirtiss?i heriisi. Ptire sytytettiin. He tunsivat Sepiin, he ottivat ystiiviinii
vastaan.
"Kuka sinua ttimmoiseen Jumalan ilmaan
saattamaantulee! Makaa tttij'llii yosi, joudut sitti
huomennakinkotia", sanoivathe.
Poika, joka oli piireen sytytttinyt, istui vuoteensalaidalla. Muistiko, ettei ollut vielii antanut hevosilleenilta-ateriaansa-vai miksi meni
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seinanviiliin, siinii kuolema kohtasi hiinet, sama juurakko oli hAnenkinpiiiilakeen kliynyt.
Sanomattomanvihiissii ajassaoli tama kaikki tapahtunut.Rauhalliset asukkaatolivat illalla
pahaa aavistamatta virvoittavaan lepoon laskeutuneet. Kuoleman enkeli lensi vuoteiden
yli, he heriisiv?ithetkeksi, he nukkuivat taasenkuolemanpitkiiiin uneen- toiseenelamaan;ennen kuin hiljainen talvipiiivi uudestaan koitti
olivat vanhemmat tavanneet lapsensa, lapset
vanhempansa
iankaikkisuudessa.
Piireenvalaisemassa
tollissii seisoivatkuoleman keskella voiton sankarit, Tuomisaari ja
Seppti.Tyd oli tehty. - Tallainentyo oli palkan
arvoinen. Ja yrittivtit he tiitii palkkaa hakemaan
lahtea, kun Tuomisaari vielii kerran juurakkonsanosti.
"Sinii Seppii et ole mitaen tehnyt", sanoi
han. "Tuossaon juurakko, lopeta sinii tyd tahi
kiiy sinun itsesi samaten."Ja senverisenjuurakon otti Seppii, han lopetti tyon, hiin loi isiiA,
?iiti6,poikaa, tylirta.
Verinen voitto oli voitettu. Salarikkaanvarat varastettiin, sankareille ei kelvannut muu
kuin raha. Tuomisaari otti talteensa ne, ja samana yonti jaettiin rahat Tuomisaaren sedAn
johon puoliydn jalkeen orpanat saasaunassa,
puivat. Voitto oli 40 ruplaa mieheen.Sepptiarveli Tuomisaaren itse jakamatta enimmiit osat
ottaneen.
Niin tunnustaa Seppii. Hiin oli viallinen,
mutta vietelty, hanen tydnsii on hirmuinen,
mutta houkuteltu. Hiin katuu katkerasti nyt - se
on jo parannuksenmerkki.
Tuomisaari!Hiin ei ole neljaanvuoteenMajavedessiikiiynyt, han ei ymmtlrrii, miten Seppii
vapaaehtoisestiottaa piiiillensii sellaisen rikoksen,johon hankin, Seppii on syyt6n, silla yona,
jona surmatapahtui, olivat he yksiss6.
Kaikti tiimii oli meille tiedossa,kun me aamulla kello 9 jalkaisin SAvintalosta lahdimme
Majaveteen,johon oli vielii 7 virstaa.

Suometar:

"Kylmyyslepdsihdnenkasvoillaan"
Synkan metsiin liipi kiivi kulkumme, kivisia
mdkia, vuoria yl6s, miirkien nevojen poikki
erdmaassa,jossa seudun tuntevatkin viiliin ek-
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syviit. Meita vlhiin ennen Seppiija Tuomisaari
olivat kahdeksanleiviskiin painoisilla raudoilla
kulkeneet samaapolkua.
Kahdeksan leiviskiin raudat, omantunnon
kalvava soimaus Sepalla,syypiiiiksi voittamuksen pelko Tuomisaaren sydamessd,se kaikki
oli heillii hirmuinen paino. Heidan jdljesstinsii
tuli hevoinenrekineen;ja olivat he saaneethelpotusta,vaan eivdt siitii huolineet.
Kahdeksan tunnin vaivalloisen matkan periistri liihestyimme Majavettii. Metsa ja erdmaa,
jossa sudenulvominen ennenoli kuultu, kaikui
nyt ihmisiiiinist[. Ihmisiii samosijoka haaralta
Majaveteen outoa katsomaan. Puoli Lavian
kappeliaoli tannekokoontunut.
Majavedenuudistalo on kamalalla paikalla.
Viihiiinen jiirvi, Majavesi, josta talokin on nimensii saanut, on tosin asuinhuoneenlahella,
mutta mielestiini teki tama jiirvi tiistii paikan
vielii kamalammaksi.Ylt'ymp?irikolkko metsl,
louhiset kivikkomaat ja nevan kaltaiset pellot
eiviit kaunistaneet. Asuinhuone, kahdesta
osuuksesta,pirtti ja leipotupa,jonka valilla viihdinen porstu4 seisoopiiin jiirveii vastaan.Jdrven rannalla on viih?iinen sauna, vastapdilit
pirttia pihan toisella puolella uusi rakennus.
Tiimii rakennus sisiilsi nyt vangit. Piha oli vikeii tiiynnii.
V6hln aikaa odotettuammetulivat tuomari
ja lautakunta.
Leipohuone oli karajiituvaksi valmistettu.
Pirtin puoli vielii samassatilassa kuin murhayonii. Kaikki oli siella entisellaan.Kello l1 aikana istui oikeus. Vangit tuotiin esiin.
Minii niiin ne nyt ensi kerran, mutta mind en
unohda ikanani. "Tiimdkd nuorukainenon Seppii?" kysyin mina itselttini. Tama pitka, hoikkavartinen poika, joka tuskin on yli kahdenkymmenenvuoden vanha. Tama kaunis, valkeaverinen, sinisilmdinen,valkotukkainen,kaunispoika, jonka kasvot olivat itse rehellisyyden niikoiset, jonka muodosta ei pienintakiiiin pahantekijtin merkkia l6ydy. Tiimii nako oli minulle
katkera; Seppii oli kauniimpia nuoria miehiti,
mita ikana olen niihnyt.
Tuomisaari oli piiinvastoin lyhyt, leveiharteinen,vahalantainenmies. Ensi silmtiys sanoo,
etta hiin on viikevd ja voimakas. Hiin on mustaverinen, hiinen silmdnsd ovat pienet, ne liikkuvat terdviisti henen piilssdiin, ja loistavat kum-

-

mallisesti. Hiinen kasvoillaan ei makaa se uhka,
kun tavallisesti murhaajain.Hiinesttiktun ei olisi pahantekijii aavistanut, ehk6 hdnen koko
muotonsa ndyttah sellaiselta, joka ei mitean
pelktiii. Tuo kowus hiinen katsannossaanoli se,
joka sammutti kaikki siiiiliviiisyyden tunteet
hiintii kohtaan.
Kiirajain alettua, ennen vierasten miesten
kuultua, joita taalla oli noin kolmekymmenta,
nousi tuomari. Se hetki oli tullut, jossa me toivoimme Tuomisaarenkovuuden sulavan.
"Ennen kuin alamme, ehka menniiiin katsomaan pirttiin", sanoi tuomari. Lautakunta, vangit ja me uteliaat seurasimmekiiskyii.
Hirmuinen nako vielA puoli vuotta murhan
jalkeen hiimmiistytti minua! Nyt tuli minulle
selviiksi, miten tiimii surma oli onnistunut niin
hyvin.
Vastapiiiitii ovea oli vuode, jossa isiintii ja
emiintii olivat maanneet, vasemmalla puolella
pojan vuode, oikealla takka, jonka huoneenpuoleisella syrjiillii tyton makuulavitsa oli.
Huone on aivan viihiiinen ja matala, akkunat
erinomaisen pienet ja ylipiiiinsa kaikki mitti
taalla nain ei osoittanut suurestipuhtautt4 viela
vdhemmiin rikkautta. Isiinniin vuode oli taistelussa joutunut noin kyyntirtin ptitihiin sein?istii;
siinti mihin han oli pudonnut, oli lattialla pian
kyyniiriin levyinenja pituinen verilatakko,joka
paksustaoli lattiaan kuivunut. Samatenoli liitiik6itii emiinniin, pojan ja tyttdren surma-paikoilla.
Tiinne tuotiin nyt Tuomisaarija Seppa.Jalkimmiiinen vet[ysi vasenpuoliseennurkkaan,
ikaan kuin pelaten. Tuomisaari seisoi oven
suussa, katsoi rauhallisesti,pelvotta eteensii.
"Tunnetko paikan, n?ietkd toitasi?" kysyi
tuomari.
"Jaa, jaal Syyton minii t?ihiinolen", oli Tuomisaari vastannut.
"Astu likemmiiksi, tiedatko kenen tiimii veri
on?"
"En minii ole tiilllii neljaan vuoteenkiiynyt."
Nyt oli se hetki tullut, jona hiinen kova
luontonsa,jos milloinkaan, olisi pitanyt heltyii
ja omantunnon iiiini piiiisti puhumaan. Se juurakko, jolla hiin tyonsi teki, oli lumen sulattua
toukokuun l. piiiviinii ldydetty Majaveden saunan takaa. Selin oveen piin seisoi Tuomisaari,
kun tiimii julma asetuotiin pirttiin ja tikkiii huu-
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dolla: "Tunnetko tdtii", pistettiin hiinen silmiensii eteen.
Me katsoimme hdntd tarkasti. Hiin vetiiytyi
takaisin, mutta ei vtiri hAnenposkillaan muuttunut, samasulamatonkylmyys lepiisi hiinen kasvoillaan. Saadahiinet tunnustamaanoli turhaa.
"Onko tlmd sama juurakko, jolla surman
teitte?" tuomari kysyi Sepiiltii.
Ensi kerran kuulin minii nyt tiimiin vaalean,
kauniin nuorukaisenpuhuvan. "On kyllii se sama juurakko", sanoipoika hiljaisella?iinellii.
Nyt palattiin taasen kdrajdtupaan. Vieraat
miehet kuulusteltiin. Itse asiaan eivtit nlmii
tienneet mitaan, vaan he selvittiviit kumminkin
todistuksillaan Tuomisaarenluonteen.
Tuomisaari oli jo monet ajat ollut seutunsa
pelko ja hirmu. Hiin oli syyttomiisti pahalla
tuulella tai viinapliissiiiin ollessaan kurittanut
ja piekstinyt keta kasiinsii sai. Paras todistus
miten hanta pelattiin, lienee kumminkin se, ett6
oma sisarensa havaittuaan kohta surman jalkeen veljellaan olevan suuria rahoja liihti pakoon peldten veljensii voivan kyllii surmata
omat l?ihimm?ii
set sukulaisensakin.
Tuomisaaren rahat, Sepln todistus, joka
kaikki paikat oli selittanyt, jopa puhunut mimmoinen juurakkokin oli, Tuomisaaren sedan
lause, ettii nuorukaiset surmaydnii tullessaan
hanen luo olivat houkutelleet hiintii sanomaan,
jos sita kysyttiiisiin, ettii he olivat tulleet illalla
- kaikki niiytti ihmisten silmillii katsoen mahdottomaksi, ett6 Tuomisaari olisi syyton. Tehdii
tili rahoistaan, mistii han oli ne saanut, ei han
voi, hiin sanoone saaneensaSepiilti.
Kun Seppi tunnustaa, sanoo Tuomisaari:
"Hin on hullu, sentietiiii kaikki, ettii Seppl on
hulluksi noiduttu."
Seppiivastaatuohon surullisestihymyillen,
ystiivtillisesti."Ei ole kukaan minua vielii hulluksi sanonut, hullu olin minii, kun annoin sinun vietellii minut."
Kello 6 illalla loppuivat karajat Majavedess[. Ihmiset jupisivat pihalla: "Viime kerran he
kavivat taalla." Tuomisaarentakki, jonka hiin
tunnusti surmayoniiolleenhanenyllensiija jonka paltteessaluultiin verta olevan, liihetettiin
oppineidentarkastettavaksi.
Karajat lykiittiin tuosta syystii heintikuun I 1.
piiivii?in pidettiiviiksi tavalli sella k0rlij tipaikalla
Koliaan maatilallaKarkussa.

Kahdeksanleiviskaa painavilla raudoilla olivat Tuomisaari ja Seppii kulkeneet aamulla 7
virsJaa, niissti olivat seisoneet koko piiivtin,
niissii kulkivat he illalla samat 7 virstaa takaisinl Kun vangit, joita erikseenkuletettiin, Majavedestii lahtivAt, pisti joku sukulainenkyynel
silmiissiiTuomisaarenkAteenleiv?inja juuston.
Hdnen onnettomuudessaan
oli entiset pahatteot
unhoittuneet. Sisar muisti, ett?itdmii rautoihin
isketty oli hanenveljensti.
Kummallisesti liikutettuna siita, mitA mina
tiinii p?iiviinii olin niihnyt ja kuullut, tulin minii
sateestamiirktinti Stivin taloon. Vangit vietiin
samanailtana matkaansa.

Abo Underrdttelser:

lskujaraskaasta
esineesta
Abo Underriittelserin reportteri kertoo samoja
asioita,joita jo edella olevissa Suomettarenkirjoituksissa on kayty lapi, mutta voidaan sanoa,
ettii Abo Underriittelserin kuvaukset olivat yksityiskohtaisempiaja ehka enmmiin poliisin
kuulustelupdytakirjoihin perustuvia.
Murhapaikan niikymiit selvitettin melko perusteellisesti,eika tyydytty ylimalkaisestisanomaan, ettii talo oli kammottavalla paikalla ja
hyvin koyhan oloinen niin kuin Suometarantaa
ymmiirtiiii.
Pirtin kuvaus on seuraavanlainen:Kun tultiin sisiille pirttiin, oli seiniin vierellti oikealle
tiilistii tehty tulisija, takka ja sen liihellii siinky.
Toisella seiniillii oli pitka seiniiin kiinnitetty
penkki. Pirtin yhdessii nurkkauksessaoli poyta
ja selkanojallinen tuoli. Oikean ptiiityseiniin
penkin kanssa oli yhdensuuntaisena siinky.
Keskelle huonetta oli jaAnyt vapaatatilaa. Siingynja tulisijan vdliss?loli rukki ja kuontalolauta. Pdydiin paalla oli palvattua lampaanlapaa,
suolattujaisoja haukiaja neljii reikiileipiiii.
JohanJohanssonmakasi selallaanvain paita
piiiilliiin lattialla poydan edessdja kiidet lev0llAan seka kasvoilla selvtisti niikyviit verijiiljet.
SaaraKristiina oli siingyn alla. Hiin oli pukeutunut rohdinpaitaanja vanhaan sarssimekkoon
maatenmahallaankasvot lattiaan piiin. Osittain
hnn oli noin 1/4 kyyniirlii korkean korin piiiillii.
Kori sisiilsi kerittyja villoja.
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Poika Johan Fredrik oli pukeutunut rohdinhousuihin, sarssiliiveihinja paitaan.Hiin makasi eteenpiiin kaatuneenalattialla oven pielessii
olevan siingyn liihellii. Tyttiiren Ida Kaisan
kuollut ruumis loytyi myds samanlaisestipukeutuneenakuin iiitinsi. Hiinen ruumiinsa oli
tulisijanja seiniinvtilissii.
Kun ltihemmin tutkittiin kuolleita, havaittiin, etti jokainen oli saanut iskuja raskaasta
esineestiija osaksi puukosta. [Myohempi tutkimus osoitti, ett0 puukkoa ei ollut kaytetty.l Iskut oli kohdistettu otsaanja piiiilakeen. Niimti
olivat aiheuttaneetsekii suuria eff6 pieniii verihaavoja.
Muissa tutkimuksissa todettiin, ett6 Johan
Johanssonillekuuluva haulikko, joka tavallisesti roikkui tuvan seinallii liihellii hiinen siinky?i6n,oli penkillii piippu vliintyneenti ja lukkolaite rikkoutuneena.Pyssyn piipusta niikyi
myds muutamia syvia merkkejti siita, etta pyssylla olisi annettukaksi voimakastaiskua.
JohanJohanssoninsiingyn lahella oleva sein?iiin kiinnitetty peili oli lyoty rikki. Johan
Fredrikin kayttaman liivin taskustaldytyi paperiin kturittynii yksi viiden ja kolme kolmenruplan sekakaksi kolmenmarkanseteliii.
Ulko-ovesta puuttui lukko, mutta se voitiin
sulkeahaan avulla ja todettiin, ettii ovestaei ollut menty viikisin sisiiin. Leivintupa sekziaitta,
johon oli murtauduttu,oli tutkittu tarkoin, ja aitassa oleva kirstu oli murrettu auki. Johan
Fredrikin aitanseiniilldroikkuvien housujentaskusta loytyi kolme yhden ruplan, yksi kahdenkymmenen kopeekan, kolme viidenkymmenen
kopeekanja yksi viiden kopeekanhopearaha.
Lisiiksi kuolleiden puolisoiden ertiiit sukulaiset ja todistajat v?iittiviit, ettii kuolleilla henkiloilla oli ollut hieman ennen kuolemaansa
huomattavasti enemmdn rahaa kuin mita nyt
tutkimuksissaoli selvinnyt, sitii paitsi talosta ei
loytynyt mydskiiiin hopeaesineitii,mustia vaatteita ja tummansisistiipiiiillystakkia eika sarkahousuja, naisten mekkoja, eltiintaljoja, siingynpeitteita eikii silkkiliinoj a.

Abo Underrdttelser:

Johanssonoli sdiistiivdinenmies eikii lainaillut
rahojaan,vaan niite kaikessahiljaisuudessakeJdrkyttyneitdtodistajanIausuntoja
rliili.
Torppari David JohanssonSepptiIsojiirven
Reportterin kertomus jatkuu muutamaa pdivdtdt
Miirktitaipaleen kylast6 kertoi, ettii Perttalosta
myohemmin. T6mi kirjoitus keskittyi liihinnii
tulan isiintii Thomas Mickelssonja David Jotodistajien lausuntoihin sekaalustavaanMouhihanssonkuultuaanMajaveden murhatapauksesjiirven kirkolla pidettyyn ruumiiden tarkastukta 21. piiivii joulukuuta klo 3 iltaptiiviilla pesiin.
ruuttivat matkalleliihtdns?lja keriisiviit joukon
Entinen uudistilallinen Iisak Andersson
talonpoikia ja torppareita seka lahtivat kohden
Pyykoski Aluskyliistii, Lavian kappelista, 64
Majavettii.
woden ikainen, kertoi, ettti hin usein oleskeli
He saapuivatsinne noin klo 7 rllallaja nakiMajavedessija oli viime kes?iniiusein kalastelviit miespihallakahdet erilliset hevosenja reen
lut JohanFredrik -vainaan kanssasekii ongella
jiiljet, mutta tiesiviit ne Iisak Pyykosken tekeetti koukuilla jiirvellii. Saalisosuutensahan
suolasipyttyyn, jonka sitten sailytti saunatuvan miksi. Kun David Johanssoneteisessflsytytti
muutaman piireen, meni seurue sisiiiin. Kaikki
ja navetantakana olevassasuojassa.Joulukuun
nafti olevan paikoillaan, kuten jo edellii koros21. piild" kavi Iisak Pyykoski Majavedelliinoin
tettiin.
klo 1 noutarnassakalojaan. Kun han katseli
Tiimiin jalkeen he meniviit talliin ja navetympiirilleen, kaikki ntiytti olevan paikoillaan, ja
taan. Kun el?iimet kuulivat karjapihasta ddnid,
otti sitten reestiiiinsuksetallensaja lAhti hiihtaalkoi hirmuinen hirnunta, mylvintii ja mi,iainta.
ja
miiiin kohden pirttia senulko-ovea.
Voitiin vain aavistaa, mika oli metelin syy.
Vaikka eteisenoven edesstiolikin korkea luEliiinraukat
olivat kiirsineet monta p[ivtiii janoa
jalanjalkia
mikinos, eika mitaan
ollut niikyvissii
ja
niilkiiii.
Kun
David Johanssonastui eliiinsuoja vaikka leivintuvanovi oli auki ja pirtin ulkojaan, han naki saalittildn ja sydiintiisiirkeviin
ovi noin 3 tuumaa raollaan, ei han kiinnittanyt
niyn. Eldimet olivat laihoja ja ne olivat jtirsiasiaankummemmin huomiota,vaan oli mennyt
neet karsinoiden,pilttuiden lautoja ja tukipamrsisiille. Porstuassahan kopisteli lumet jaloisjotakin sy6tiiviiii.
taanja toivotteli tavanomaiset tervehdyksensd, j a saadakseen
Kun elaimia sitten varovasti juotettiin ja
mutta kukaan ei vastannut,joten hiin astui pirtruokittiin ne ehtyivat eliimalle. Eliiimiii oli kaitiin. Pirtti tuntui kylmiiltii.
kestaankaksi hevosta,joista toinen kuului JoIisak Pyykoski katsoi ympiirilleen ja heti
han Fredrikille, kolme lehmtiii, kuusi lammasta
huomasikaksi veristii ruumista lattialla. Han ei
ja
kolme vuohta. Muutoin ilmoitti David Jokuitenkaan tarkastanut enempiiti, koska oli niihansson, ettei vtihiiisintlkiiin viikivallan tai
kemiistiiiiniiiirimmiiisen peliistynyt. Hiin kiiruhmurron merkkia ollut niikyvissii.
ti nopeasti ulos suksilleenja hevosensaluo.
Thomas Mickelsson Perttula, Malakias
Kiireesti han sitten lahti tavoittamaan Emmaja Vilhelm Fredriksson todistivat
Mickelsson
nuel IisakssoniaPyykoskelta, mutta Emmanuel
myds, ettii Iisak Pyykoski oli ollut mitii suurimoli matkustanutPoriin. Sielta han meni Vahamassa miiiirin saikiihdyksissii, kun han kello
s?ivinPerttulaan,noin puoli penikulmaa Majakahden tai kolmen aikaan tuli surusanoman
vedestii, seki kertoi millaisen kauhistuttavan
kanssaPerttulantaloon.
loydon han oli tehnyt.
Iisak Emmanuel Pyykoski ja Iisak Iisaksson
Todistuksessaanoli Iisak Pyykoski lisiiksi
maininnut, ettd edesmennyt Johan Johansson Kiveld olivat torstaina 17.joulukuuta matkustaneet Poriin ja tulomatkalla ottaneet raivaamatoli kuluneenamikkel inpiiiviinii omi stanutnipun
tomarq mutta oikoisemman tien Majaveden
suurehkojaja toisen nipun pienehkdjii rahasetekautta kotiinsa. Majaveden lapi ajaessaanhe eileita. Iisak viitti myos, ettl Johanssonillaoli
viit olleet huomanneet erityista, vaikka my6kolmasosakappaa ruplan kolikoita, jotka hiin
hemmin totesivat, ettei pihapiirissi niikynyt
oli Johanillaniihnyt kesiillti 1862. Iisak Pyysalo
jiilki6, vaikka ennen pyhiti olisi
minktitinlaisia
uskoi vakaasti, ettii mainitut varat olivat viel6
murhan tapahtumahetkelliitalossa,koska Johan

l8

luullut talonvtien hyvinkin liikkuvan pihapiirissii askareillaan.
Kun he tulivat Pyykoskelle,oli heille ilmoitettu, etti Iisak Andersson oli hetkeii aikaisemmin kertonut, mitti Majavedessiioli tapahtunut.
Tiimiin jalkeen miehet liihtiviit heti takaisin
Majaveteen.Koska mitAanuutta tietoa Majavedessii ei saatu,ltihti Iisak Kivela tiistaina 23.
piiivii joulukuuta iltapiiviillii
kappalainen
ja
Rundsteninluo kertoi kuolinsanoman.
Torppari Fredrik Rajakallio kertoi, ettii torstaina 17. piiivii joulukuuta vastaisenay6nii oli
eriis tuntematon pohjalaisittain murtava mies
tullut hiinen taloonsaja pyytanyt ptiiistii sisiille.
Koska ovi oli haassa,avasi Rajakallion emiintii
ovenja mies tuli sisiiiin.Hiin kysyi talon nimeii
j a saatuaanvastauksen"Rajakallio" velittomasti sytytti fosforitulitikun ja poistui miespihaan
ja sieltlitoisenkanssapois pihapiiristii.
Kun kruununnimismiesHjerppe kuuli pohjalaisittain murtavien miesten oleskelustapaikkakunnalla, kiiynnisti hiin etsinniin joulukuun
24. piiivii. Etsintojii johti apulaisnimismies
Gustav Ahlgren, mutta mitaan olennaista ei
saatuselville.
Etsiskelyjen piiriii kuitenkin laajennettiin
niin, ettii ne ylsiviit Porista Sastamalaanasti.
T?im?ikaikki touhu osoittautui mydhemmin aivan turhaksi, mutta sillti hetkella muita johtolankojaei ollut.
Kruununnimismies Hjerppe laati kuitenkin
t?ihinastisistatutkimuksista raportin 31 piiivii
joulukuuta, jossa mainitsee, ettii Lavian kappelissa [Mouhijarvella?] on tehty alustava ruumiintarkastus ja ettii perusteellinen, laaketieteellinen ruumiintarkastus tehttiisiin mydhemmin. Myohemmiit tulokset saattavat muuttaa
raportin sisaltoa.
Alustavan tutkimuksen tarkastuspdytakirjat
ovat seuraavat:
Uudistilallinen Johan JohanssonMajavesi.
Ruumis oli voimakasrakenteinenja itiltaan noin
55 vuotta. Kasvot olivat tahriintuneet kuivuneeseenvereen. Vasemmastaposkesta lOytyi
jAlkiA, jotka ntiyttiviit mustelmilta, oikessa ohimossaoli ammottava3 tuumaa pitka haava,joka oli vaaakasuorassasuunnassa.Vasemman
silmiikul man yl iipuolelIa oli ammottavatuuman
pituinen haava vinosti ylhiiiilta alas. Kolmas
haava alkoi hiusrajastanoin tuuma keskilinjas-
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ta vasemmalleja ulottui n. 2Yztuumaa taaksepiiin. Neljis haava lAhti hiusrajastaotsan keskiviivasta ja ulottui viistoon oikealle IVz tuuman pituisena.Viides haava oli yhdensuuntainen edellisen kanssa noin tuuman etiisyydellii
oikealla ja tuuman pituisena.
Kaikki niimd haavat olivat menneet piiiinahan lapi ja haavojenreunat olivat ruhjeiset.Ensiksi kuvaillussa haavassaoikeassa ohimossa
havaittiin kallonmurtuma, ja pieniii sinistymiii
esiintyi molemmilla puolilla hartioita. Samoin
lonkissaja rinnan toisellapuolella.Niimii sinertymbt viittaavat hyytyneeseenvereen. Kuhmut
olivat vetiiytyneet sisiiiin. Kuolinsinistymia oli
seltissii.
Kaikista neljastaruumiista oli tehty alustava
tutkimus, joissa oli periaattenahaavojen sijainnin ja niiden vaikeudentoteaminen.En tiissii
yhteydessi kerro muiden perheenjtisententarkastuskertomuksia,koska ne olivat miltei samanlaisia kuin Johan Majaveden tapauksessa.
Ainoa poikkeus oli Iida Katariinan tarkastus,
jossa todettiin, ettii t?imdnmaha oli alkanut miidantya. Se johtui ehka siita, ettii Iida Katariina
oli kuollut takan ja seiniin viiliin, joka pysyi
pirttiii kauemmin liimpimiinii.

Elinkautinen
vankeusSiperiassa
Rikos olisi saattanut jaada selvittamattd, ellei
Johan Seppii olisi tullut tunnonvaivoihin ja
mydhemmin tunnustanut syyllisyytensii. Sekii
Tuomisaari etti Seppii pidatettiin ja edellii on
kerrottu osittain kiirajien kulusta. Miehille langetettiin kuolemantuomio,jonka kenraalikuverno6ri muutti elinkautiseksi vankeudeksi Siperiassa,jonne vankien piti mennii kdvellen.
Vangeista ei ole ttimdn jalkeen kuultu mitiiiin.

Ldhteet
27.6.1864
4.3.1864,
25.6.1864,
Suometar
9.2.1864,13.2.1864
Abo Underrafieher

JohannaKurela

Sukututkiioiden keviitretkiPorvooseen2 1.4.200I

oryoo- historiaa
ja runoutfn
Porvoo on Suomen toiseksi
vanhin kaupunki. Maunu Eerikinpoika perusti sen \uonna
1346. Palkalla oli asutustajo
kauan ennenkaupunkioikeuksien saamista - Porvoo on
kasvanut Porvoonjoen suulle
ikivanhalle kauppapaikalle.
Sen kautta kulkee vanha
maantie, Suuri Rantatie, joka
johtaa TurustaViipuriin.
Porvoon Linnamiielli on
edelleenkinnahtavissailmeisesti tanskalaisten I 100120O-luvullarakentamanlinnoituksen raunioita. Kivisen
tuomiokirkonvanhimmatosat
- kirkon luoteisnurkka- ovat
puolestaan1200-13OO-luvun
taitteesta.Paikalla on todenniikdisestiollut jo ennenkivikirkon rakentamista puinen
kirkko.
KeskiajallaPorvoo oli vilkas kauppakaupunki. 1500luvulla kaupunki karsi vakavia takaiskuja: tanskalaiset
polttivat senunioniriitojen aikanav. 1508,ja 1550Kustaa
Vaasa miibriisi sen porvarit
siirtymti?in vastaperustettuun
Helsingin kaupunkiin. Ven?iliiiset tuhosivat kaupunkia
1500-luvunlopulla.
l600luvulla alkoi Porvoon uusi kukoistuskausi,kun
sen kaupunkioikeudet palautettiin 1602. Alueella asui

paljon aatelisiaja sotapiiiillikoita, jotka rikastuttivat kaupunkia ja varsinkin kirkkoa
lahjoittamalla sille 3O-wotisen sodan aikana Saksasta
ry6 stiimiiiiin arvoesineitii.
Porvooseensiirrettiin piispanistuin Viipurista vuonna
1724. Yuonna 1809 kaupungissa pidettiin ensimmiiiset
varsinaisetSuomenvaltiop?iiviit. Valtiopiiivilki Veniijiin
keisari Aleksanteri I ja Suomen siiiityjen edustajat sopivat siitii, etta veniiliiisten
aseellisesti valtaama Suomi
irtoaa Ruotsista ja liitetaan
ven?ijiiiin. Tiistii alkoi Suomelle monin tavoin rikas ja
hedelmbllinen kasr,un arka,
jonka ansiostamaa itsen?iistyi
vuonna1917.
1800-luvullaPorvoon asema merkitt?iviini kulttuuri- ja
koulukaupunkina vahvistui,
kun Johan Ludvig Runeberg
muutti sinne perheineen v.
T837 ja kun Werner Sdderstrdm aloitti siellii kustannustoiminnan1878.
Tanne,historialliseenPorvooseen,teki Tampereenseudun sukututkimusseuraperinteisen keviitretkensii lauantaina 21. huhtikuuta200I.
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Kaupungin
kauneutta
ihailemassa
Porvoon kaupungissaon tyylillisesti kolme piiiikerrosturnaa: kirkonmlien vanha Porvoo kapeinekatuineenja ranta-aittoineen, C. L. Engelin
ruutuasemakaavan mukaan
rakennettu empire-kaupunginosa sekii uusi Porvoo nykyaikaisinekerrostaloineen.
Sukututkijoidenbussikierteli vanhaakaupunkiaja empire-Porvoota,ja Rihkamatorilta mukaan noussut opas
Tuula Palva kertoi lyhyesti
kaupungin vaiheistaja merkittavimmistii niihtiivyyksist?i.
tultua
Tuomiokirkosta
mentiin syomiitinvanhanPorvoon Valikadulla olevaanpieneen Hanna-Maria-nimiseen
ravintolaan. Ruokailun jalkeen oli varattu aikaa ostoksille. Pian kaikki Viili- ja Jokikadun pienet hauskat putiikit kuhisivatkin sukututkijoita, jotka vesi- ja riintlsateen
vuoksi hakeutuivat mieluummin rakennustensisiille kuin
aistivat kaupungin tunnelmaa
kapeilla kivetyillii kaduilla.
Antiikki- ja lahjatavaraliikkeistii loytyi kauniita ja hy6dyllisia esineita muistoksi
kiiynnistii Porvoossa. Brunbergin suklaa- ja makeisteh-

I
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taan myymiiltissii moni poikkesi noutamassatuliaisia kotiv?ielle.
Ruma ilma ei pilannut keviisen kevyttii mielialaa. Sii0ennuste oli luvannut eteliiiseen Suomeen kaunista piiivdd, ja aamulla oli Tampereella ollut poutaista,joten sateensuojat oli jiitetty kotiin.
Porvoossakuitenkin taivas pimeni ja keviiinen riintiisade
havitti viimeisetkin varjopaikkoihin i iiiineet lumilaikut.

kyldssti
Runebergillti
Runeberg
Johan Ludvig
(l 804-1877) muutti vaimonsa
Fredrika Runebergin (o.s.
Tengstrom,1807-1879)kanssa Porvooseen1830-luwn lopulla. J. L. Runeberg oli tuolloin julkaissut pari merkittaviiii runokokoelmaa, ja luomistyotii jatkui Porvoossa
vuoteen1863,jolloin han halvaantui ja menetti luomiskykynsii.
Runeberg kirjoitti Porvoon-kaudellaan tunnetuimmat teoksensa.Pohjoismaista
arvostustahan sai runoeepoksellaan Kung Fjalar (Kunin-

gas Fjalar). Suomessahiinet
tunnetaankuitenkin parhaiten
kaksiosaisesta teoksestaan
Frinrik Stdls srigner (Vrinrikki
Stoolin tarinat), jonka ensimmiiisen kokoelman johdantorunosta Vdrt land (Maamme)
tuli vuonna 1848 Suomen
kansallislaulu.
tutustuivat
Sukututkijat
Runebergien kotiin, joka on
ollut museona jo pitkalti yli
sadanvuoden ajan. Esineisto
on alkuperiiistii; onpa yksi
kasveistakin periiisin Runebergien ajoilta. "Jos se osaisi
puhua, niin mitti kaikkea se
voisikaan kertoa!" huudahti
museonopasja jatkoi: 'EhkA
ei kuitenkaan paljoa. Runeberg oli hiljainen mies ja
Fredrika oli kuuro. Eivtit he
viime vuosinaanjuuri keskeniiiin puhuneet."
Vaikka Runebergeilla oli
viimeisinii wosina hiljaista,
niin aiemmin oli ollut sitiikin
vilkkaampaa. Perheen kuusi
pahankurista poikaa piti jatkuvaa melskettii, ja talossa
suurta runoilijaa tapaamaan
poikenneet vaativat myos
huomiota. On hiimmtistyttiivdd. miten ttillaista taloutta
johtanut nainenl6ysi viel6 ai-

kaa luomistyohonkin. Fredrika Runeberg on arvostettu
kirjailija, joka otti teksteissiiiin kantaa naisasialiikkeeseen.
Lahjakkailla vanhemmilla
oli lahjakkaita lapsia. Walter
Runeberg(1838-1920),joka
poikana ei osoittanut vanhempiensa harmiksi kiinnostusta
koulunkiiyntiin, on heistii tunnetuin. Hinestii tuli taitava
kuvanveistaja, jonka teoskokoelma on sijoitettu Runebergin kotimuseon tuntumaan. Sukututkijat piiiisivlt
tutustumaan tiih?in taidekokoelmaan.
Iltapiiiviikahvit juotiin viehattevassa-1800-luvun alun
sii?ityliiiskotia jiilj itteleviissii
Tee-ja kahvihuoneHelmessii.
Kahvin jiilkeen oli aika lahtea
takaisin Tampereelle. Kotimatkaa piristiviit arpajaiset
Eino
seka puheenjohtajamme
Koskisenmainio runoesitys.
Porvoon-retki oli viimeinen Ari Vesolan seurallejtirjestiimistii retkistii. Tallakin
kertaa htin oli onnistunut hyvin, mistii hanelle monet kiitokset!

Vuonna IB0B Suomensciridytkokoontuivat valtiopciiville porvooseen vannomaan uskollisuutta Vencijdn keisari Aleksanteri
I:lle. Aateliset ja porvaristo kokoontuivat raatihuoneessa (htvassa), pappisscicity lukiossa .ia
talonpojat laamanni Anders Fabian Orraeuksentalosso.
Raatihuoneessa on nykydrin
Porvoon historiallinen museo.
Kuva: Johanna
Kurela.
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MartaLintula

5UKUTUTKIMU
K5EN PULMAKOHTIA

I'yangasatnng anfr{aflL intutorl ern{int(i

- LiisarefuftytrirLba Qrekdotter
TursofmTarte{asta
aeiLeipinLintulasta?
Internetin ar,ulla tapahtuvan
sukututkimuksen yhteydessti
ovat sanat tarkista alkuperciislcihteestcitulleet yha useammin
lausutuksija ohittamattomaksi
vaatimukseksi.Kiusauskopioida valmista tutkimusta on suuri, ja usein tekstin oikeutlellisuus hyvliksyttiiin kritiikitta.
Tutkimuksen kanssa vuosia
touhunnut joutuu pakostakin
tunnustamaan kiiytetttivtin ar
neiston virheellisyyden, kun
sen sijaan aloittelija, jolle pelkdstiitin asiakirjojen lukeminen
tuottaa vaikeuksia, iloitsee jokaisesta selkokielisestii sukutaulustaja kopioi.
Kopioinnin ansiosta otsikossa mainittu Liisa Rekontytlir sijoittui oikeaan pfiajailn,
mutta vddrddnkyliiiin ja taloon,
kunnes aivan sattumalta yksi
ainoa lause kiirajiikirjan suomennoksesta aiheutti vuoden
kestiineen,monestituskallisenkin tutkimus- ja tutustumismatkan erilaisiin arkistoihinja kokoelmiin. Matkan varrelta kertyi kuitenkin kokemusta erilaisten liihdeaineistojen tutkimisesta ja kaytosta, vanhojen

kasialojen lukemisesta,kokonainen kansiollinen arkistoitavia dokumentteja sekii tietoisuus Liisan oikeasta syntyper2istii.
Aluksi on syyta selvittaa
muutama sukupolvi niin Kangasalan Paalilan Lintuloita
kuin Tursolan Tavelan Birckmaneja. Lintulassa on ollut
monta Simoa ja Tavelassa
monta Henrikie, joten selvyyden vuoksi kaytiin miehistii tarvittaessa seuraavastaluettelosta selviiiviiii jiirjestysnumeroa,
esim.Simo Simonpoika (3).
Lintulan rusthollin i siintiipareina olivat:
1) Simo Simonpoika (eli
1680-1710 tai l7I1) ja vaimonsa Maria Laurintytiir
Messukylan Juvan Lauvalasta,
kuollut noin 1730.

3) Simo Simonpoika (170128.1.1749)ja vaimonsaLiisa
(l .T2.1703Rekontytiir
19.6.r776).
4) Simo Simonpoika
( 2 r . 3 . 1 7 2 4)-.
Kangasalan Tursolan Tavelan
B irckmaneistamainittakoon.
l)
Henrik
Jaakonpofta
Birckman,
syntynyt noin
1641,kornetti.
2) Henrik
Henrikinpofta
Birckman (17844.12J7 59).
Hlnelll lapset: Henrik, Sofia,
Katariina, Kirsti ja Akseli.
3) Henrik Henrikinpoika
Birckman (1710-10.6
.1769).

Kirkonkirja-aineisto
2) Jaakko Simonpoika
(3.7.168710.2.r763). Edellisen rusthollarin veli, joka veljens?i lasten alaikiiisyyden
vuoksi toimi istintiinii. Sittemmin Pnlkiineen Onkkalan Anttilan is?intii.

Liisa Rekontyttir eli siis
1.72.r703-19.6.t776.
Kangasaltapuuttuvat kastekirjat vuosilta 1700-1706
sekarippikirja isonvihanajalta.
Liisan syntymtiafta, vuosi

1703, on otettu rippikirjasta,
mutta vasta ajalta,jolloin Liisa oli jo avioitunut Paalilan
Lintulaan.Liisan vanhempiaei
voi kirkonkirjojen puuttumisenvuoksi tunnistaa.
Kirkollisten asiakirjojenvalossa ensimmiiinen fakta Liisasta loytyy vihittyjen luettelosta wodelta 1723. Tuolloin
avioituivat Kangasalan Paalilan Lintulan rusthollin poika
Simo Simonpoikaja Liisa Rekontytiir Tursolasta.
Kastekirjoista ldytyviit sittemmin merkinniit perheeseen
syntyneistiil2 lapsesta.Isonvihanjalkeen perheentiedot loytyviit rippikirjoista Paalilan
Lintulasta. Kuolleitten kirjoista
loytyvlit poisnukkuneitten tiedot.

LiisaRekontytdr
Kangasalan
Leipin
Lintulasta?
Tampereen seudun sukututkimusseuranjulkaisemassakirjassa Esipolvitauluja I (1987:
153) Liisa Rekontyttiron merkitty syntyneeksi Kangasalan
Leipin Lintulassa ja hiinen
vanhemmikseentalollinen Reko Jaakonpoikaja Kirsti Pertuntytiir Perttula. - Reko ja
Kirsti esiintyvit myds Kangasalaa kasittelevassa asutuksen
yleisluettelossa,mutta mainin1'aatytilrLiisasta ei ole. Sen sijaan Leipin Tuuholassaon Reko Heikinpoika, jolla on tyttir
Liisa, mutta ttimii avioituu
JaakkoLaurinpojan kanssa.

Vai Kangasalan
TursolanTavelasta?

Presidentti
J. K. Paasikiven
esipolvitaulut

Aulis Ojan suomennoksesta "Kaksi naimajuttuaKangasPresidentti Juho Kusti Paasialan karajilta" (197T. 95-98)
kiven esipolvitaulussa,jonka
loytyi ensimmiiinen viite Liion laatinut Liisa Poppius ja
santoisestakotipaikasta.
joka on julkaistu liitteenii GeTursolan Tavelan ratsutilalnos-lehdessd vuonna 1951,
lisen poika Henrik Birckman
mainitaan kyseisen Liisa Re(3) oli kosinut Kuhmalahden
kontyttdren olevan Kangasalan
Isopennonkyliin Knaapilan taTursolasta. Mutta liihdetiedot
lon tytdrtii Maria Simontytiirtii.
puuttuvat, joten tiitiik?itin kotiAvioliiton solmiminenoli viipaikkaa ei voi tutkimatta hyviistynyt useita vuosia, sillii
vtiksyii todisteeksi.
Henrikin vanhemmat eivit olleet suostuvaisiapoikansa liittoon. Henrik oli kuitenkin laSumeliuksen
hettiinyt Marialle kihlajaisiin
Birckman-tutkimus
kuuluvia lahjoja, kuten sormuksen varmemmaksi vakuuRafael Sumelius on julkaisdeksi,ja "antoi serkkunsctKqnsut wonna 1945 Genoksessa
gasalan Antulan rotsutilallisen
tutkimuksen Birckman-suvusta
vaimon Liisa Rekontyttciren
(Sumelius1945. 123-129).
tuods minulle...", l<trjoittaa
Selvityksessti mainitaan
Maria Simontytdr karajajutkornetti Henrikillii (l) olleen
tuun kuuluvassakirj eessiiiin.
kolme tytdlrtii,joista ensimmiiiKangasallaei ole Antula-ninen, Katarina, oli avioitunut
mistii rusthollia, sen sijaan on
Kangasalan Kurun Heikkil[n
Lintulan rustholli Paalilassa.
Tuomas Juhonpojan kanssa.
Kyseessii lienee lukuvirhe,IToinen tytiir, Kirsti, kuoli naikirjaimenjiilkeinen i:n piste on
mattomana. Kolmannen tyttiijaanyt huomaamattaja nain Li
ren, Sofia Henrikintytiir Birckon muuttunut kirjaimeksi l.
manin (synt. noin 1690ja kuoli
Vastaavanlainentilanne esiin10.3.1750),Sumeliuson naittyy haettaessalainhuutoa osaan
tanut edellii mainitun Lintulan
Lintulan rusthollista vuonna
rusthollarin Simo Simonpojan
1795. Siwn marginaaliin on
(3) kanssa! Avioliittoajatus ei
kirjoitettu Antula, mutta itse
voi kuitenkaan sopia, jos ustekstissii on kyseessiiLintulan
komme Kangasalan seurakunrustholli.
nan vihittyjen luetteloaja kasLiisa Rekontytiir oli siis tiitekirjaa,joista Simo (3) ldytyy
miin liihteen mukaan Henrik
Liisa Rekontytttiren puolisona
Birckmanin (3) serkku. Mutta
ja l2 lapsenisiini!
miten todistaa asia aukottoKansallisarkistossaon 13
masti?
kansion kokoelma aineistoa.
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jota Rafael Sumelius on kertinnyt tutkimuksiaan varten. Kansiossa I ovat Birckman-suvun
konseptit.
Sumeliuksen aineistossa
Sofia Henrikintytttirestii kerrotaan, etta han oli kahdesti naimisissa.
Sumeliuksen muistiinpanojen mukaanensimmdinenpuoliso oli ollut kyytiriitttiri Reko
Matinpoika Karajilla B.-14.
maaliskuuta 1703 mainittiin:
"Henrik Birckmanilla lisiiksi
tytilr, aviossanimismies,kyytiriittfi Reko Matinpojan kanssa, joka oli entinen sotilas ja
joka kuoli Kangasalla7 .-13. 3.
1703.'
Kangasalan karajilla l9 20.10.1706 vaati puolestaan
kornetti Henrik Birckman tyttiirensi Sofia Henrikintytt?iren
puolesta velkaa, jota Sofian
edesmenneellamiehella Reko
Matinpojalla oli vaadittavanaan.
Sofia Birckman ja Reko
Matinpoika olivat siis kiiriijtikirjojen mukaanaviopari.
Sumeliuksen selvityksen
mukaan Sofia Birckmanin toinen puoliso olisi ollut Sigfrid
(nimen piinlle kirjoitettuna Simo) Simonpoika, syntynyt v.
49.
1701ja kuollut28.1.17
Lintulan isiintii Simo Simonpoika(3) on todella elanyt
mainittuna aikana,mutta hanen
vaimonsa on Liisa Rekontytiir,
kuten Kangasalan kirkonkirjat
todistavat.
Edelleen Sumelius mainitsee, ettti Simo/Sigfrid Simonpoika olisi ratsumestariKristoffer Floorin kasvattipoika,
joka avioliittonsa kautta peri

Kangasalan
Heponiemen
Huikkolan rusthollin.
Tosiasia on, ettl Simo Simonpojan (3) seta Sigfrid/Sipi
Simonpojasta tuli Huikkolan
rusthollari silla ehdolla, ettii
han nai ratsumestari Floorin
vaimon sisarentyttiren Sofia
Mikontyttiiren ja huolehtii jo
ikaantyneen ratsumestarin ja
hanen vaimonsa syytingistti.
Ttimii tapaus kerrotaan esi
merkkinii "kaupallisesta avioliitosta" teoksessa Lcingelmcivedenseudun historia I (1949
278).
Sofia Birckmanin syntymdajaksi on Sumelius artikkelissaan merkinnyt n. 1690. Konseptipapereissaanhiin kuitenkin on sita mielta, ettir ikatiedot ovat varmasti viitiriii, sillii
Sofia oli avioitunut ennen
vuotta 1703 - vain l2-vuotiaana - ja oli viimeistiiiin vuonna
1706 leski, joten hiinen ilmeisesti olisi tAytynyt olla syntynyt viimeistaan1682ja olla tiiten kornetti Birckmanin vanhin
lapsi.

Finnen
arkiston
Birckman-tietoa
Tampereenkaupunginarkistossa sailytettiivtistd Jalmari Finnen arkistostaloytyi myds tietoja Birckman-suvusta. Sielliikin kummitteli Sofia Birckman
Simo Simonpojan(3) vaimona,
mutta Sofialle oli myos merkitty Liisa-niminensisarvarustettunakysymysmerkilltija alla
nimi Simo Lintula. Kolmas
vaihtoehto oli "karajakirjojen
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mukainen" eli Sofian aviomiehenii oli Reko Matinpoika,
kyytiriittbri.
LAhdeviitteiden
puuttumisentiihden ei selvinnyt, mistii kaksi ensimmiiistii
vaihtoehtoaolivat peraisin.
Kornetti Henrik Birckmanin
24.11.1744 piiiviityssl perukirjassa(Ikaalinen 124)ei mainita
tyttir Liisaa, vaan ainoastaan
edella mainitut tytttiret Kirsti,
Kaisaja Sofia.
Ratkaisevaan asiakirjaan
viittaava tieto loytyi lopultakin
Jalmari Finnen perukirjakokoelmasta,jota slilytetiitin erillisenii Kansallisarkistossa.Arkisto sislltiiii - kuten nykyisin
sanottaisiin - uusiopaperilappusia, joille on kirjoitettu kenen perukirjasta on kysymys, mahdollisesti jiilkeliiiset
ja, mikii parasta, tarkat tiedot,
mistii kyseess?iolevan perukirjan lOyttiti. Lappuset on jiirjestetty pitajittain. Valitettavastr
tiimii arkisto kattaa vain pienen
osan Suomea eli sen, mihin
Finnen tutkimukset keskittyiviit.
Kangasalan perukirjalappustenjoukossaoli ruutupaperi:
Perukirjat
Ikaalinen
126. 16.09.1749: rusthollari
Simo Simonpoika Paalilan lcylrista kuollut 7 kk sitten, oo
Elisabet Birchnonin kanssa ja
heilla lapset: Simo ja Maria,
joka on avioitunut Siiiiksmlen
Roukon rusthollarin JohanPastellin kanssa, sek?l naimattomat tyttiiret Liisa, Anna ja
Kaisa. Alaikiiisten lasten holhooja on isiinisiinveli Yrjd Simonpoika Vehoniemen Sipiliistii.

r
I

I
I

I

Alkupertiisen perukirj an tutkiminen edellytti matkaa Turun maakunta-arkistoon, sillii
Ikaalisten tuomiokunnan perukirjoista on mikrofilmattu kirjat ll7-122, mutta hrjat I24,
125 ja 126, joissa myos on
Ylii-Satakunnan Ylisen perukirjoja, ovat yhii fflmaamatta.
Kirjan 126 sivulta 209 alkaa
1l-sivuinen perukirja, joka sisaltaa yksityiskohtaisen kuvauksen Lintulan rusthollista
wonna 1749. Ja tiirkeimpiinii
kaikesta viimeisellii sivulla
teksti: Elisabeth Birchnan afledne Simon SimonssonsEncka
eli Elisabeth Birckman, edesmenneen Simo Simonpojan
leski - ja alla Liisan puumerkki

Alkuperdinen kdrdjiikirja
Henrik Birckmanin (3) ja Maria Simontyttiiren naima-asioita kasiteltiin Kangasalan karaiilla 27.-28. helmi- ja 2.-3
maaliskuuta 1741. Kuinka
usein meille sukututkijoille onkaan muistutettu siita, etta parhaat tutkimuksen kohteet ovat
alkuperiiiset asiakirjat. Luotin
Aulis Ojan kiiiinnokseen karajiijutusta, eika han v?idrinollutkaan suomentanut.Mutta alkuperiiisessii tekstissii oli viela
tarkempi maaritelma Liisa Rekontyttiirestii, "Birckmans faster dotter" eli Birckmanin (3)
ttidin tytiir.
Tiideistii Sofia oli aviossa
Reko Matinpojan kanssa,joten
kun yhdistetii?intiedot Kangasalan kirkonkirjoista, perukir-

jasta ja karajakirjoista, voidaan
p adtya melkoisen aukottomaan
tulokseen: Simo Simonpoika
(3) Lintulan puoliso oli Elisabet Rekontytcir Birchnan
Tursolan Tavelasta
Liisa Rekontyt?ir oli Birckman, mutta oliko Liisa kyytirtitttiri Reko Matinpojan ja Sofia Birckmanin tytAr, ei ole
vielii selvinnyt. Etrkfi pientii osviittaa tahan suuntaan antaatosiasia, ettii Sofia Birckman
vietti viimeiset vuotensaPaalilan Lintulassa Simon ja Liisan
istinndidessdtaloa.
Kuitenkin perukirj assaHenrik Birckmanin (2) vaimon Sofia Juhontyttiirenjiilkeen (17.18.)O(.1756) mainitaan: "fgl
piminnte hlirvid Henrik Birckmans tzl systers son Simon
Lindula at i sterbhusetskall tin
vara nigot innestiende utaf
dess moders Lisa Birchnans
arfs andel..." - Pitaisi ilmeisesti olla Henrikin (2) sisaren
Sofian tyttciren Liisan poika
Simo Lintula, sillii Henrikin
(2) sisar oli Sofia, jolla tytiir
Liisa, jolla mainittu poika
Simo (4).
Tutkimusta pitaisi jatkaa,
vai voisiko kayda niin onnellisesti, ettii joku sukututkija olisi
jossakin niihnyt maininnan
kyytirattari Reko Matinpoj asta,
jonka vaimo olisi Sofia Birckman ja tytiir Liisa Rekontytiir,
tai tietoja Sofia Birckmanin
toisestaavioliitosta?

*****

25
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Aulis Oja 1971: Kaksi naimajuttua
Kangasalankirajiltii. TeoksessaKangasalantalonpoikaiseliimiidPalonsrvun asuma-alueiltaIII.
Esipolvitauluja I. Tampere: Tanryereen seudun sukututkimusseura"
1987.
Liisa Poppius1951:PresidenttiJuho
Kusti Paasikiven esipolvitauluja. Genos-lehden
liite.
Rafael Sumelius1945:Birckman.Genos.
Rafael Sumeliuksen kiisiki{oituskokoelma.Kansallisarkisto.
Ldngelmiveden seudun historia I.
1949.
Jalmari Finnen arkisto. Tampereen
kaupunginarkisto.
Jalmari Finnen perukirjakokoelma.
Kansallisarkisto.
Ikaalisten tuomiokunnan perukirjat
124. 125. 126. Turun maakuntaarkisto.

Simo SimonpoikaLintulan (3) perukirjan alla v. 1749 on hcinen
leskensciLiisa Rekontyttciren,eli
Eli sabeth Bi rclcrnanin puumerkki.

PekkaNuottajiinvi

S.^ra,^ viir^iKi,^s+iVi .'npc.rille
Tampereenseudunsukututkimusseuranhallitus
piiiitti kokouksessaan5. tammikuuta 2001 luowttaa seuranpdytiistandaarinj iisenelleen Kirsti
Vimparille tunnustuksenataman pitkilaikaisesta ep?iitsekkaasta
toiminnastaseuran,senjiisenten ja koko sukututkimuksen hyviiksi. Viiri
luovutettiin seuranvuosikokouksenyhteydessii
maaliskuun13. piiiviinii 2001.
Sen lisdksi, ettd Kirsti Vimpari on antanut
sukututkimusneuvontaajaisenkokouksissaja
sukututkimuspiiivill?i,
on han opastanutja neuvonut vuosien mittaan lukuisia aloittelevia sukututkijoita Metson mikrofilminlukulaitteiden
ddrelld.Kirsti Vimparin laaja tietiimys sukututkimuksen alalta on hiinen esimerkillisen toimintansaansiostakoitunut lukemattomiensukututkijoiden ja koko sukututkimuksen hyvAksi.
Tampereenseudun sukututkimusseurankoko viiki onnitteleeansioitunuttai iisentiiiin!

Puheenjohtaja Pekka Nuottajrirvi ja sihteeri Marjatta Rintala ovat ojentaneetseuran viirin 7a kevriisen tulppaanihmpun Kirsti Wmparille.
Kuva: Ari Vesola.

JohannaKurela

^/rUISTAKAA
KTRIASTOANNEI

SeuralletulevatAninkninen(Turun Sukututkrjat ry), Genos(SuomenSukututkimusseuran
aikakauskirja),Sukutielo (SuomenSukututkimusseura),Oulun sukututkija(Oulun sukututTampereenseudun sukututkimusseurallaon
kimusseurary), Slaktforskaren(Helsingfors
oma kirjasto,joka sisaltaayli 400 sukututki- slaktforskarer.f ), Sukuri(Vantaansukututkijat
mukseenliittyvaa teosta.Niiden joukossaon
ry), Sukuset(Lahden seudunsukututkijat ry),
useitaharvinaisiapienindpainoksinailmesty- Sukuviesti(Sukuseurojen
keskusliittoSSK ry),
joita ei loydy yleisistii Tammerkoski(Tampere-seura)
neitd sukututkimuksia,
ja Vartiaisten
kirjastoista.Kaikhi jasenmaksunsa
maksaneet viesti(Yartiaisetry).
seuranj?isenetsaavatlainatateoksia.Larna-aij otenkti\lfiAKirj astokuuluuj iisenetuihinne,
ka on kaksiviikkoa.
kaa sita hyviiksi! Muistakaamyos seuraa,kun
Kirjastoluetteloon tarkoitus siirtaa tulevai- julkaisette tutkimuksianne,tyhjenniitte kirjaInternetiin.Toistaiseksiseuranainoa hyllyiinne tai loydiitte vanhojenkirjojen kausuudessa
painettukirjastoluetteloon julkaistu 20-vuotis- poistahyvia historiallisiatutkimuksia- kirjashistoriikissa,jola on edelleenkinmyyttiviinii. toon otetaanainamielellaanvastaanlahioitukKirjojen listiksi iso joukko muidensukututki- sia!
musseurojen
lehtiaon lainattavissa.
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Pekka SillanpiiA

tsuftrt-sttuttrlpomxruri
{aineru
etfuLp
erd
Esi-isiini Gabriel Budde tuli Kuljun kartanon tilanhoitajaksi vuonna 1701. Hiinen syntyperiisttiiin ei ole varmaa tietoa. Budde-nimisiii asuu
ja tlhtin artikkeliin olen
eri puolilla maaTlmaa,
koonnut yhteen tietoja heidan sukunsa alkuperiistii. Vaikuttaa siltii, ettii monet Budde-nimiset
ovat alkujaan lahtoisin Pommerista, Saksan
koillisosasta.

GabrielBuddeneldmdnvaiheita
Eriis esi-isist?inion SuoniemenKuljun kartanon
tilanhoitajana 1700-luvun alussatoiminut Gabriel Budde. Htinestti kaytetaan kirkonkirjoissa
tittelia "ombudsman", mika voidaan kaantaa
myos asiamieheksitai edustajaksi.Htin tuli Kuljun kartanoon wonna 7701. Samana vuonna
hiin myos meni naimisiinKarkun Kollasen ratsutilan omistajan, rykmentinkirjuri ja nimismies
Kustaa Hannunpoika Svarthafrantytt6ren Kristina Svarthafrankanssa.
Gabriel Budden kerrotaan olleen huomattava
mies paikkakunnalla. "Hf,nen asemansavapaaherrallisenMellin-suvun sukukartanonhoitajana
antoi hiinelle aikakaudellaanhuomattavan yhteiskunnallisenaseman.Ja kun han sita paitsi oli
sukua tai suvun sukua useille seudun arvokkaimmille perheille, on ymmiirrettiiviiii, ettii hiin
nautti seudullasuurta arvonantoa", kertoo Viiino SelanderkirjassaanKarkun ratsutilat.
Pitajan talolliset ja torpparit pyysiviit usein
Gabriel Buddea ja htinen vaimoaan lastensa
kummeiksi.Vuosina 1703-1712 han oli kummina kastekirjojenmukaan ainakin kahdeksankertaa.
Ragnar Ros6n antaa kirjassaan Herrgdrdar i
Finland toisenlaisen kuvan Buddesta. Hiinen
mukaansaGabriel Budde oli kovasydiiminenja
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voitonhimoinen mies,joka hoiti enemmiinomaa
etuaankuin istintiiviikensiiomaisuutta.Jo kesiilla 1707 valitettiin, ettii hiin oli antanut viiden
lehmiin kuolla niilkiian,ja etta han oli omavaltaisellakarjan ja viljan myynnilla saattanuttilan lahes autiotilan tasolle. Siten esimerkiksi vuonna
1919 kokonaiskylv6oli vain vajaaviisi tynnyrii
ruista ja ohraa,ja karja oli supistunut kahteen
lehmiianja yhteen vasikkaan.
Edelleen vaitettiin, etta hanen itsevaltaiset
toimensa aiheuttivat syviiii katkeruutta seudun
rahvaanpiirissii. Samoin vaitettiin, ettii Budden
perheen toimenpiteet lokakuussa 1713 Palkaneentaistelunjiilkeen alkaneenisonvihan aikana
olivat vahingollisia ei vain moraalisista vaan
myds juridisista syistii. Elettiin kuitenkin ankaria
aikoja veniiliiisensotaviienollessamaassa.
Gabriel Budde kuoli vain viisi kuukautta
isonvihanalkamisesta,10.3.T714,ja h?inethaudattiin kirkon lattian alle. Niiin ollen kaikkia
isonvihan aikaisia tapahtumia ei voi panna hanen tililleen.
Isonvihan paatyttya tilan haltuunsa saanut
Gustaf Georg Mellin vaati kuitenkin Budden
perillisiltii korvauksia isonvihan aikaisistamenetyksistii. Perilliset puolestaanesittiviit vastalaskun, joka perustui kaikenlaisiintodistettaviin ja
ei-todistettaviin vaatimuksiin. Prosessi kesti
vuosikausia eika liene ratkennut viel6 Kristina
Svarthafrankuollessan. 1730.
Gabriel Buddella ja Kristina Svarthafrallaoli
ainakin kuusi lasta: Liisa (s. 1702), Gustaf (s.
7.5.1703),Margetha (s. 24.5.1705),Gabriel (s.
17.7.1707),Daniel (s. 7.12.7709)ja Christina
(s. 22.5.1712).Niiistii lapsistaisiinsii kaimaksi
kastettu Gabriel on esi-isiini.Hiin toimi armeijan
varusmestarinaja meni naimisiin Lempaalannimismiehen Johannes Immeniuksen tvttiiren
Kristina Immeniankanssa.

TilanhoitajaGabriel Budde osti vuonna 1704
Antti Jaakonpoika Slonskilta Karkussa olleen
Nurkan ratsutilan,jota sittemmin viljeli lampuotina Yrjd Antinpoika Tiim?ivihittiin 16.4.1721
avioliittoon Gabriel Budden tyttiiren Liisan
kanssa,jolloin Yrjo Antinpojasta tuli Nurkan
ratsutilanisiint?i.Liisa Budden kuoltua 1753ja
Yrjo Antinpojan 1756 talo siirtyi heidan pojalleen Juho Yrjonpojalle, sitten tiimiin veljelle
Antti Yrjdnpojalle ja tiimiin jalkeen viimemainitun pojalle Antti Antinpojalle. Tiimiin viimeisen
lapsenkuoltua vrlonna 1864 parittyiBudden suku Nurkalla. Talo oli kuulunut tiille suwlle viidessiipolvessa,lahes150 vuodenajan.

Bernhard Mellinin veli vapaaherra ja eversti
Gustaf Adolf Mellin, jonka veli Jiirgen asui siis
Pommerissa. Tiimiin omistajan aikana Gabriel
Budde tuli kartanon tilanhoitajaksi.
Kuljun kartano kuului Mellin-suvulle aina
vuoteen 1896, jolloin tila myytiin tehtailija,
fil.maisteri Anton Elfuingille. SuomalainenMellin-suku sammuimieslinjaltaanvuonna 1964.
1700Juvun alussaMellineilla oli vielii vahva
side Pommeriin. On mahdollista, ettti myds tilanhoitajaksivalittu Gabriel Budde olisi kotoisin
sielta.Osa Pommeristakuului 1700-luvunalussa Ruotsille, joten muutto ei olisi vaatinut edes
valtakunnanrajan ylittimista.

MistaiGabrielBuddetuli
Suoniemelle?

ja
BuddejaSuomessa
maailmalla

Kuljun kart"ano,johon Gabriel Budde tuli tilanhoitajaksi wonna 1701, oli ollut jo wodesta
1677 Mellin-suwn hallussa.
Mellinit olivat huomattavan vaikutusvaltainen suku, joka on ertiiden tietojen mukaan peraisin Italiasta,josta se levittaytyi Saksaanja
erityisestiPommeriin.Toisentiedon mukaansuku on mahdollisesti Westfalenistakotoisin. Se
tavataanI 2OO-luvunalussa Mecklenburgista,j a
suvun nimi johtunee Parchiminkaupungin lahelli olevastaMallin-nimisesttikyl2istii.
Suomeensuku siirtyi 1500Juvulla,kun kuningas Kustaa II Adolfin palveluksessaratsumestarinaollut ChristofferMellin myi 1500-luwlla Pommerissasijaitseviatilojaanja osti tilalle omaisuutta Suomesta.Lis?iksi han sai laanttyksekseentilan Virolahden pitiijiistii. Christoffer Mellinin ainoa lapsi Berndt lztellin syntyi
21.3.1608
Sauvossa
Mellinit pitiviit kuitenkin ylla yhteyttiiiin
Pommeriin. Christoffer Mellinin pojanpoika
kreivi Jrirgen Mellin omisti huomattavia maaalueitasekaPommerissaettii Suomessa.
Christoffer Mellinin pojanpoika Bernhard
osti Kuljun kartanon vuonna 1677. Hanen leskens?ivapaaherratarKatarinaCreutzomistitilan
vuoteen 1687 asti. Vuoteen 1696 kartanon
omistivat hanen perillisensti, vapaahenat Lorenz, Bernhard, Gustaf ja Ernst Johan Mellin.
Vuosina 1697-1710 Kuliun kartanon omisti
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Kirjailija
JdnsBudde
Varhaisin tunnettu Suomessaasunut Budde-suwn jiisen oli Jiins Budde. Hiin oli Naantalin
luostarissavaikuttanut munkki ja kirjailija. Asiakirjoissa hiinet mainitaan ensimmiiisen kerran
wonna 1461, jolloin htin Naantalin luostarin
noviisina oli muutamien luostariveljien kanssa
todistajana eriiiissii oikeusjutussa. Seuraavana
vuonna hiinet oli jo muodollisestikin otettu
luostariveljeskunnanjiiseneksi. Sittemmin han
oli luostarinasiamiehenii
useissatiirkeissiitoimituksissa, mika todistaa, etta hiin saavutti huomattavan asemanluo starissa.
Jons Budde oli syntynyt luultavasti vuonna
1437. Vuonna 1468 hiinet mainitaanylioppilaana PommerissaGreifswaldinyliopistossa,joka
on eriis pohjoisen Euroopan ensimm?iisiayliopistoja, perustettu 1456. J'dlkimaailmallehiin
on kuitenkin tullut tunnetuksi meidan keskiaikamme huomattavimpanakirjailijana ja etenkin
uskonnollisen kirjallisuuden kaantajiinii ja
muokkaajana.Han kaansimm. latinastaruotsiksi Yhteenvedon Pyhdn Birgitan ilmestyksistci.
Edelleenhan kaansivrronna 1484 Juuditin,Esterin ja Makkabilaisten kirjat, mikti on varsinaisessamielessdvanhin ruotsinkielinen raamatunkaannos.

Kidoituksissaanhiin kaytti itsestiiiin nimeii
1577 juomanlaskijq1577 vasallinaBorglumin
Jones Rrik. Hiinen sukuperiistiiin ei tiedetii
luostarissa,
seurasiprisessaAnnaaSkotlantiin.
muuta kuin ettii hiinen isiinsti etunimi oli AnI puoliso30.6.1580KoldingissaDorte Skinke,L
ders."On kuitenkinoletettu,ettii Buddeolisi olhaudattu
19.10.1585.
lut kotoisin Pommerista,koska Budde-nimisiti II puoliso 25.2.1588Haderslevhusissa,Sr'clsel
henkiloitiion useintavattu tiimiin maanvanhimBjdrn,s. 30.3.1568
Stenalt,
k. 3.2.1619.
Haw
missaasiakirjoissa.
Mutta tiimAnimi esiintyysedattuBadum-kirkkoon.
ka ennenettii jiilkeen JonsBuddensekARuotsissaettii Suomessa,
eik[ mikiiiin ole sita vas2. Matthias,k. 1591.Ks. Sukutaulu
IL
taan,etteikdjiilkimmainenmaavoisi olla hanen
isinmaansa",kirjoittaa Tor Carpelankirjassaan ry
Finsk Biografisk Hondbok.
Jalkimmaisestii
avioliitostapoika Friedrich (I),
s. Borglum-luostarissa
13.2.T589.Haudattu
Trondheimintuomiokirkkoon19.6.1650,RodBudde-nimisid
Baltiassa
slev.OpiskeliKdopenhaminassa
ja Rostockissa,
hovijunkkeri 1608-1613,ratsumestari1627.
Kirjassa Genealogisches Handbuch
vuokrasi
Holmhofin tilaa Saarenmaalla
der
162g_
baltischen Ritterschaften mairutaan, ettii Bud1645,Trondheimin
ja
eversti
pAallik_
rykmentin
de-suvun sanotaan polveutuvan pommerista
k6 1648-1649.
(soll aus Pommern stammen).Jo vuonna l3l2
Puoliso Anna Urup, s.1595 Bagno, k.
suku on asustanut Rrigenin saarella pomme18.2.1676.Isiin
nimioli Arel.
rissa.
Vuonna 1570 tavataanveljekset Matthias ja
Godslev Budde Tanskassa,ja muutamia vuosia
myohemmin he ovat Saarenmaalla.Matthias
Budde oli TanskankaskynhaltijanaSaarenmaalla, ja han hankki sielta itselleen Tollistin tilan.
Hiinen suhteensakuurinmaalaiseenBudden perheeseenon episelvii. Kuitenkin hiinen vaimonsa
oli kuurinmaalainen.Molempien veljestenj alkeldiset palasivat l600Juwlla Tanskaan,ja suku
on siella sammunut.

Sukutaulu I

v
l. Jakob, kuoli Akillisesti, hovijunkkeri 16421643.
2. Godslev, kuoli tikillisesti 1642
3. Helle, k. kesiik.1684,puoliso Reinhold von
Hove. Westnes,kenraalimajuri,k. 2l S.16g2.
4. Ellen, k. 1654 Helgingdr, puoliso Christian
Dietrich lrhr. von Gzernichow, eversti ia taisteluviilineupseeri.
5. Margarethe, puoliso Werner von Bietinghoff, Zerell.

I
Andreas Budde, Nessow (pommeri); vaimo
Mar gar etha Wint erfe Idt

6. Anna Margarethe, puoliso Matthias Orning, Eide, ratsumestari.

II
Henning, Nessow, vaimo Dorothea Ruske.

SukutauluIf

m

1. Godslev,haudattuAaborg(St. Bodilskirche) m
25.10.1622,Nessow,Rodslewja Gunderup- Matthias Budde, haudattuGramzowin
kirkgeard. l57l hovijunkkeri, 1573 kamariherra. koon AnHamissa2.2.1591,Tollistin
haltija,
saksalaisen
viraston sihteeri 1575-1584.
hovi-
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F

junkkeri 1577, laamtykseniiThyholmin rovastikunta 1580. KAytettiin toistuvasti diplomaattisiin liihetystotehtaviin mm. Englantiin ja Puolaan, Saarenmaankaskynhaltija.
Puoliso Ursula von Behr,joka oli Piltenin kaskynhaltijan Johann'in Edwahlenista (Kuurinmaa)(k.1613)ja MargarethaGrotthussintytiir.

keri 1647, Skoonen aateliskomppaniankornetti
1648.
4. Helle, 1651 (Helleja Ursula kaksoset.)
5. Ursula, (Helle ja Ursula kaksoset.)

TV
1. Friedrich (tr) 1609, 1651, Tollist, Golljall,
Pia, Tacke, Schultzenhof, Mullut, Randefer,
Hasikja Uppel.
I puoliso 18.3.1628lt lt Becke, Saarenmaan
kaskynhaltijanJakobin (k. 1628) ja Hilla Marsuinintytiir.
II puoliso Catharirut (Koren) Urup, k. 1656,
Arelin tytiir.
2. Karin, T618,1634;puoliso Wlhelm Uerhill
Peudesta.
V
1 . M a t t h i a s ,s . 1 0 . 1 1 . 1 6 1T3o l l i s t ;k . 5 . 6 . 1 6 7 9
Hindfels, haudattuHvidbj ergin kirkkoon, Tollist
ja Hindfels, hovijunkkei, 1649 kapteeni, 16521660 Bakken laanitysmiesNorjassa; allekirjoitti
166 1 suvereenisuusasi
ahjrjan,everstiluutnantti.
I puolisoRegitzeSophieGiedfu, k. 1653.
II puoliso 1654 Elisabeth von Gersdorff, k.
23.9.1674,haudattu Hvidbjergin kirkkoon, isii
Caspar.
III puoliso Berte Margarethe Kaes, Enevoldin
tytiir.
I ja II avioliitosta 6 lasta. Jtilkeliiiset 1700-luvun
lopulla kuolleet sukupuuttoon.
2. Friedrich Otto, s. 1616, k. 28.4.1679
Thoso, haudattu yhdessii vaimonsa kanssa
TonsberginMarian kirkkoon,Thoso 1614 hovijunkkeri, 1659 everstiluutnantti, 166I-1675
Besterlehninrykmentin eversti.
Puoliso lde Sophie Bildt, s. 19.9.1640, k.
13.6.1667,Bincentintytiir Thosostii.
Tiistii avioliitosta 3 poikaa ja 2 Qtafta. Jalkeliiiset l700Juvun lopulla kuolleet sukupuuttoon.
3. Arel, k. 22.3.1649, haudattu Koopenhaminaan(UnsereFrauenkirche)8.6.I 649, hovijunk-
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6. Anne Catherine, s. T6llist 18.1.1619,k.
Kdopenhamina6.8.1665.
I puoliso 1639Peder Wibeck. 1659.
II puoliso 1662Joqchim Bind, k. 1687.
7. Joachim, s. Tollist 1626,k. Moss 1670,TOIlistin haltija, lahti vaimon ja lasten kanssaTanskaan, ratsuviienluutnantti.
Puoliso 1652 Agnete von Hargen, k. n. 1676
Tdstti avioliitosta I I lasta. Jalkelaisetkuolleet
sukupuuttoon.
8. Johann, 1651, 1684, k. 1685, Tdllistin ja
Pian haltija, raatimies,maakuntap?iiimies,
loi Otto Orningin kaksintaistelussaMalmossa.
I puoliso 1648Anna Treyden,1658,maaneuvos
Klausin(k. 1653) Saltackistaja AdelheidHoven
tytar.
II puoliso Elisabeth von Bietinghoff, 1694,
1695.
I avioliitostatyrtdrAdelheid Catharina, 1691,
1695, Pian perijatar, jonka mies oli maakuntapiiiimies Christian von Boll (k. 1693) Werholmista.
9. Christoffer Heinrich, 1662 viinrikki, 1684
majuri.
Puoliso Bibeke Margarethe Paslick, Knudin tytdr,2 lasta.
10.Margarethe, 1651.
1l. Ehlen, Golljallin perijiittir.
Puoliso Odert von Poll, Kdln; k. 1677, majuri,
maaneuvos, ritaripaamies.
1 2 .S o p h i a ,1 6 5 1 , k .1 6 5 8
Puoliso Jilrgen von der Osten-Sacken,Kaunisp6h'n, Golljallin ja Sicksaarinhaltija, k. 1690,
Saarenmaankuvern66ri.

r

mooriq laitamillajatrla maksoivuokraaluostarille. Vuokrasuhdettakesti aina vuoteen1854"
jolloin tila osti itsensdi
vapaaksi.
Vuonnal77l yksi suvunjasen,GerardHerAdamLewenhauptinkirjassaKarl ilI:s fficerare mairutaanviisi Budde-nimistii upseeria. mannBudde,muutti NordhorniinAla-Saksissa.
Toinensamanniminen
suvunjiisen muutti 187{
Ntimii ovat:
Ootmarsumiin,Twentessi Hollannissa.Paul
HolCarl Georg von Budde, syntyi Malmossii Budde syntyi 1950VughtissaBrabantissa
ja
h?inen
lannissa
kolme
myohemmin
wotta
4.2.1690,kapteeniMalmonvaruskuntarykmenisiinsii Hermanmuutti perheineenOssiin Bratissii, kuoli 1759 Hellestadinpitiijdssi Skoobantissa.
Paul Buddemuutti 1983vaimonsaja
nessa.
Jiirgen Anders Budde, adjutantti Bremenin kolmen lapsensakanssa Buckettyyn Australiaan.
jalkaviikirykmentissd,
erosiarmeijasta1719.
Samoilla alueilla Ala-Saksissakuin edellii
Knut Diedrick von Budde, kapteeniMellinin
pommerilaisessajalkavakirykmentissii 1705, esitettyBudden sukuhaaraon esiintynytmyos
aatelinenBudde-suwn haara. Ritari-(von)Budkuoli 1706.
Vechtassa
Magnus von Budde, syntyi 1658 Sdderman- deillaon ollut linnojaOsnabrtickissii,
ja Hangessaliihellti Lingeniii.
(Buddenburg
lannissa,henkikaartinkapteeni,erosi armeijasta
Vaikka ntiilla aatelisillaon siteitaWietmarsche1715. Htinenpoikansaoli em. kapteeniCarl
niirL niin Paul Budde ei ole loytanyt yhteistfl
Georgvon Budde.
Nils Budde, syntyi 1689 Tukholmassa,
erosi linkkianiiidensukujenviilille.
Paul Budde toteaa, ettii "on viitteita, ettii
Smoolanninratsurykmentinratsumestarina
arBudde-perheenalkuperii on poltjoisempana
meijasta1722, kuoli 20.9.1733.
Saksassa
Itamerenymparillii.Buddejaon tavattu
talla
alueella (Ltibeck, Stralsund,Barth,
Edellii esitetynperusteellavoidaanawella,ettdt
lahtien".EdelleenGreifswald)12. vuosisadalta
myOsRuotsissatiinti piiiviinii saattaaelaaBudkin
itiifriisilainen
haaraBuddeon
olemassa
ertis
de-nimisitihenkiloitii.
joka
johtaa
sukua,
tiille alueelle.
saattaa
Eino ValikanSuomenArgentiinanJiihettiliis
It6meren
loydetty
alueelta
on
varhaisimmat
gason puolestaan
ilmoittanut(1935),ettii Normerkinndt Budde-nimisistdhenkildistii: Alard
jassaBudde-sukuedelleeneliii.ija kukoistaaviiBudde
I l3O-luvullaStralsundissa
Pommerissa.
denperheenvoimin.
1200-luvullaBudde-ritarit:ChristianBudde v.
1349 Lyypekissii,Hinrich Budde, presbyteeri
BarthissaPommerissa,
HansBudde (Buddeke)
Budde-sukua
Saksassa
samassakaupungissa1398 ja Hugo Budde
RuhrinalueellaI 400Juvunvaiheilla.
Australiassa
nykyiiiinasuvaPaul Buddeon kirVuonna1557oli HynryckBuddekapteenina
joittanut suvustaankirjan The History of the
yhdessiiniistti 5l aluksesta,jotka sinii vuonna
Buddefomily.
veiviit suolaaRiiiiveliineli Tallinnaanja paluuSukuhaarasai alkunsal5OOluvullaEmsbulastinatoivat viljaa. On arveltu, ettd kaikkien
renissaAla-Saksissa.
Sieltasukumuutti n. 1600
niiidenlaivojenkapteenitolisivatolleetsaksalaiWietmarscheniinAla-Saksissa.Vanhinsuwn
kapteenitolivat
sia tai hollantilaisia.Saksalaiset
tunnettujiisen on EilerusBudde,joka syntyin.
tavallisestiLyypekistii tai Hampuristaja vain
ja kuoli 10.3.1693.
1623 Wietmarschenissa
harvoin Danzigista tar Riiiivelistii. (Kivimde
Budde-perhealoitti SonteMarienrodenluostaree4.)
rin omistamalla
maallaturpeennoston.
Turve oli
tiillii puuttomalla alueella tiirkeii polttoaine ja
kauppatavaraaina 1900-luvunalkuun saakka.
TaimAturvetila oli suuren suoalueen.Oster-

Budde-nimiset
upseerit
KaarleXll:n armeijassa
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Budde-suvun
vaakuna
Budde-suvunvaakuna on ns. lohkoinen vaakuna, jossa vaakunaon jaettu kahteenkentt[iin vinosti oikeasta yliikulmasta vasempaan alakulmaankulkevalla viivalla. Vaakunakielessiisuuntia tarkastellaankilven kantajankannalta,jolloin
katsojan kannalta suunnat ovat piiinvastaiset.
Yliikentissii on mustallapohjalla punainen,kasvava yksisarvinen, alakentiissii sinimusta, vino
shakkiruudukko.
Yksisarvinenon hevosenniikdinen tarueltiin,
jolla on pitka, suora, eteenpiin suunnattu sarvi
otsassa. Sita kaytettiin heraldiikassakeskiajan
Euroopassa.Se esiintyitaiteessajo muinaisajan
Egyptissii,Persiassaja Kiinassa.Heraldiikassa
kuvioiden luonteenomaisiapiirteitii kuten elainten sarvia suurennetaantyylitellen, joten vaakunaselitelmassiisanonta "kasvava" tarkoittanee
juuri tata asiaa.
Tiimii vaakuna on esitetty kirjassa Genealogisches Handbuch der boltischen Ritterschaften.
Paul Budden laatimassaBudde-suvunhistoriassa on mainittu kaikkiaan l0 Budde-suvun
vaakunaa.Yksi niistii on rekisteroity Deventerissii Hollannissa.Muut vaakunatovat Itii-Frieslannista,Pommerista,Saksastaja USA:sta. Yksisarvinenja ranskanliljaovat niiissi hallitsevina
piirteina.

Budde-nimen
merkitys
Paul Budde esittaa Budde-sanan alkuperiistii
u seita selityksia.Saksalaisensukunimisanakirjan
mukaan (Karljosef Brechenmacher) Budde ja
Buddeke ovat pohjoisgermaanisiaetunimiii.
Toisessa saksalaisessasanakirjassa(Hans
Barlow) pohjoisgermaanisetnimet Budde ja
Buddeke yhdistetiiiin sanaan "Biitte", astiaan,
johon viinintekijii paneepuristetut rypiileet kypsymiiiin. Budde on hiinen mukaansa lyhennys
sanasta"Buddenbender",tynnyrintekijii.
Hlin mainitseetoisena mahdollisuutena(kuten westfalenilaisissanimissii Buddenbrock, siek ja -diek), ettii sanatarkoittaisi paikkaa liejuisella, likaisella tai suomaisellaalueella.Ttissii
erikoismerkityksessilnimi on merkitty muistiin

jo 950. Yha vieltikin vetisistd soista Itdmeren
rannikolla kaytetaansanaa"Bodden".
Dudenin saksankielenetymologisessasanakirjassa mainitaan sanalle "Bodden" myos merkitys'matala rantameri,merenlahti'.
Hollantilaisen historioitsijan A. van der
Plankin mukaan nimi Budde on germaanistaalkuperiiii. Se on heimon nimi, joka merkitsee
'ktiske6, mddrdtd'. Budde-nimen patronyymejii
ovat. Budden, Budie, But, Buts, Butte, Buttelins- Butz- Butske.

Buddettdnddn
Syksylla2000olin Valkeakosken
SeudunSukujiirjestAmatlA
tutkijat ry:n
arkistomatkallaTartossa,jossa tapasinmm. Eesti Genealoogia
Seltsinpuheenjohtajan
Kalle Keskyliin.Kun hiin
oli erityisestiperehtynytsaarenmaalaisten
sukujen tutkimiseen,tiedustelinh6nelta,josko han
tuntisi Budde-nimeiiSaarenmaalla.
Nimi oli hiinellekuitenkintiiysinouto.
Tartonpuhelinluettelosta
en loytanytBuddenimeii. Olen myos tutkinut Liettuan Vilnan,
Kaunasinja Klaipedanpuhelinluettelotloytamifitit niistii Budde-nime?i.
Nimeii ei mydskiiiin
ldytynytVarsovaneikaKrakovanpuhelinluetteloista. Sen sijaanWienin puhelinluettelossa
oli
yksi Budde-niminen
henkil6,AnnyBudde.
PaulBuddenmukaanSaksassa
on yli 10.000
Budde-nimistiihenkiloii,USA:ssa 1800-luvun
alustalukien n. 3000, Hollannissan. 400, Brin. 20 henkitanniassan. 50 ja Etelti-Ranskassa
loa. Buddejaon my6s Italiassa,Australiassa,
j a Norjassa.
Itiivallassa

Yhteenveto
Useat liihdetiedot, Budde-nimen pohjoisgermaaninentausta sekii nimen yleisyys nykyisessii
Saksassaviittaavat vahvasti siihen. ettii Buddesuku on periiisin Pommerista.MyOs suomalaiset
Buddet ovat ilmeisesti tAtA sukuperiiii. Tiedetiiiin, ettii Naantalin munkilla JOnsBuddella
oli yhteyksia Pommeriin. On my6s mahdollista,
ettii Kuljun kartanon tilanhoitaja Gabriel Budde
olisi htinkin sieltti kotoisin.
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Erkki Sivi

IltaretkiAla-Pispalaan
8.5.2001

Afa-Piy afanturinoitaftuufemns
sa
ka ylitimme hiemanylempiiiitavoitteenamme
Viihiivartiankadunpohjoinen alkupliii. Olimyli MakikadunKannaksenkame laskeutuneet
dulle, kun liikennett?isekoittiPispalanikioma
palavapuutalo.Viimeksikun taallaseuramme
retki kulki, oli ntihtivyyteniikolmikerroksinen
poltettupuutalo;mitensattuikin.
SuuntasimmeRimminkadulta Tahmelan
valtatielleja sita lanteen,Uittotunnelinkadulle. Ertitintalon seiniissiioli vanhakllpi UittamonlratuI jddnteend
menneiltaajoilta.Retkeliiiset saapuivatuittotunnelineteliiisellesuuaukolleja kulkivat yli vanhanrautatien.Tampereenseudunsukututkimusseuran
retkeliiiset
ja
olivat Ala-Pispalan rautatieseisakkeella
puunippujen
muistelivat
nostolaitteita sekA
niit?imenneitaaikoja.
Kyl iisepiinkadun
varrella Piittiniemenpuiston reunallakyyhotti kookaspuinentalo, kelja pnhaatpiiiviinsii
taiseksijoskusmaalattuna
n?ihneenii.
Aikoinaanse oli kuulunutUittovh-

Tampereen seudun sukufutkimusseura teki
toukokuun 8. piiiviin iltana retken Ala-Pispalaan. Oppaana toimi lehtori Kirsti Salo, paikallisena Ala-Pispalankanta-asukkaana.
Oltiin kokoonnuttu Tampereen Vanhan
kirkon luona olevalle retkel?iisten pysiikille
odottamaanseurammejiisenille tilattua linjaautoa. Ttille retkelle, jota liimmin ilmakin tuntui suosivan,osallistui 43 seurammejtisentii.
Retkelle varattu linja-auto jtitti matkustajansa ns. Pispalantorille, josta kierros jatkui
jalkaisin Koukkarinkatu 3:n kohdalle. Reitti
eteni Markkinakatua PolkkykylAn metsbiselle
harjanteelle, pohjoisella rinteellii kulkevan
Porin rautatienvarteen.
Oppaammehyvii paikallistuntemusja kerrontatapasai retkeliiiset niikemiiiin menneiden
aikojen asukkaatja talot seka heidAn elamantapansa.
Aloimme laskeutua etelaiinjohtavaa Pollikujaa alas aina Pispalanvaltatien varteen,jon-
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distykselle;sille,joka kuljetti puutavaranPispalanharjanteenylitse vorokki- ja tukkirtinnilaittein.Ns. Uittoyhdistyksentalon nykyinen
omistajaon Lilja Kiho, ollut sitii jo viitisen
vuotta. Tontin on ominut hallintaansaYIT
RakennusOy. Muitakin mutkia on asiaantullut.
Retkeliiisetkulkivat Piittiniemenkatua
eteja
lai;n siitii kiiiintyenoikealle Savenvalajankadulle.Monille kulku Ala-Pispalankapeilla
puistomaisilla
kaduillaoli eliimys,taisi seolla
jopaensikertainenkin.
Pystihdyttiin kuuntelemaan oppaamme
kertomaa paikallishistoiaa, kuten Savenvalajankatu
9:n kohdallakin.TonttikasvoipitkAaruoho4 ei polunpolkua,talo kyyhottihoitamattomana.
Tontinja talon omistajaaei tie-

JohannaKurela

detii kunneskaupunginkiinteistO-ja tonttiosastosenlakisiidteisesti
kohtaomistaa.
Savenvalajankatuldnsiptidssiiiinptitittyy
kansakoulunpihaan. Koulun pihassaodotti
retkeltiisitiMtintyliin liikenteenlinja-auto,sama,jolla olimme muutamatunti sittensaaprlneet Pispalantorille Pispalanvaltatien varteen.Niiin oli stiiinja hyviin mielen suosirna
Ala-Pispalanretki melkeinkohta jo kotimatkaavaille.

A la-P i spalan retlcenasiontuntevana oppaana
toimi Kirsti Salo Pispalnn Moreenista. Kirsti
Salo on edellisen sivun kuvassq keskellapapereita kisissririn.
Kuva: Erkki Sivi.

JohannaKurela

Pitdkdd Orpana
pulskassdkunnossa!

Kiitos apuansa tarionn eiffe!
EdellisessiiOrpana-lehdessti
pyydettiin j asenistoltii apua erilaisten pienten ja suurempientehtiivien tekemiseksi.Tiih0n pyyntoomme on saatu paljon vastauksia. Etenkin naiset ovat vastanneettiihiin kutsuun kiitettavdsti, ja uutta vtike?ion saatu seurantoimintaan mukaan. SydAmellinen kiitos teille kaikille! Jokaiselleei ole
vielti voitu tarjota mahdollisuutta tulla talkoisiin, mutta nimet ovat muistissa, ja seura voi
my6hemmin palata asiaan ja pyfiAA luvattua
lyhytaikaistaapua.
Uuden hallituksen ohessa seura on saanut
muitakin uusia toimihenkiloitii. Julkaisujen
myynnisti vastaa nykytiiin Hilkka Jdrvinen ja
seuranInternet-siwjen ylliipido staMorkku Ollila.
Markku Ollila on lupautunut lisiksi vastaamaan sukututkimusohjelmien kayftoon liittyviin kysymyksiin. Hiineltii voi kysyii apua muidenkin tietokonetta tai Internetiii koskevien ongelmienvaivatessa.
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Talla kertaaOrpanaon poikkeuksellisen
tuhti
lukupaketti:siihen on saatukoottua 40 sivua
lukemista.Jotta seuraavakinlehti kopsahtaisi
postiluukustanne
yhtii pulskana,pitaisi Orpanaaruokkiauusillajutuilla.Pyydankinnyt lehdenvanhojaavustajiasamoinkuin ensikertalaijulkaistavaksiakin tarjoamaanartikkeleitanne
julkaista
jos
si! Salanimella
saa
luonneon ujon
sorttinen,ja toimituskyllti huolehtiisiita,ettei
kovin suuria kielellisiti kdmmiihdyksiapaase
julkisuuteen.
Kun liihetiitteartikkelinneJohannaKurelalle
marraskuunpuoliviiliin mennessd,
niin saatte
aloittaavuoden2002komeastilukemallaomaa
juttuanneOrpanasta!

UusiVuosikirja
myynnissa
Keviitkauden
2001esitelmiA
sisiiltdviiuusi
Vuosikirjaon myynnissiisyyskauden
alusta
lahtien.Kirjan voi ostaaennenesitelmatilaisuuksiatai tilataHilkka Jiirviseltii postitse
liihetetttiviiksi.Myds useimpiavanhoja
julkaisujaon edelleenmyynnissii.

Pekka Nuottajiirvr

SUKUTUTKIMUSPAIVILLA
LAUKAAS5A
Maaliskuun17.-18. 2001 kokoontui sukututkimusvdkeii eri puolilta maata valtakunnallisille
sukututkimuspiiivilleLaukaaseen,Kuntoutus- j a
liikuntakeskusPeurunkaan.Suomen Sukututkimusseuraj a Keski-Suomen Sukututkimusyhdistys toimivat p0ivien isiintinil.
Peurunka tarjosi mainiot tilat onnistuneille
sukututkimuspiiiville. Itse tilaisuus, ateiat ja
majoitus olivat kaikki samankaton alla, samoin
laaja sukututkimusaiheinenniiyttely- ja myyntitila.
Suomen Sukututkimusseuran esimiehen
Lars-Folke Landgrenin avattua tilaisuuden tervehdyksensiiesittiviit myos Keski-Suomen Sukututkimusyhdistyksen ja Laukaan kunnan
edustajat. Tervehdysten jiilkeen julkistettiin
vuoden sukukirja.
Sukukirjakilpailu jiirjestettiin nyt jo kymmenennen kerran. Kilpailuun oli ilmoitettu yli 80
viime vuonna ilmestynyttii sukukirjaa. Arvosteluraadin puheenjohtajaMarkku Kuorilehto esitteli palkitut kirjat. Kuorilehdon mukaan sukukirjojen paremmuuttaei mitata nimien lukumiiiiriin, painoasuntai siwmiiiiriin perusteella,vaan
painoarvo pannaanlaaja-alaiselletutkimukselle,
jossa on ktiytetty useampia lahteita. Laadukas
tutkimus tekee kunniaa suvunjiisenille.
Raati oli valinnut ehdokkaidenjoukosta vuoden 2000 sukukirjaksi Veli Htikkisen ja Seppo
Sipun teoksenMcimmrilcinlrylcin talot ja suvat.
Kirja ei ole tavanomainen sukukirja, vaan se
kertoo nykyisen Anjalankosken, entisen Sippolan kunnan Miimmiiltin kylan, sen talojen ja sukujen vaiheista.
Kunniamaininnan saivat kaksi teosta,
nimittain Hans Andersininja Erik Anttisen kirja
Andersin : i trisuomalainen vir kamiessuku. l{tr1a
on ilmestynyt samanaikaisestiruotsinkielisenii
nimella Andersin: den hstfinlAndsko tjcinste-
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mqnneslcikten.Kirjasta saa hyvtin kuvan millaisessa yhteiskunnassaesivanhemmatovat eliineet. Toinen kunniamainintatuli teokselleAnerna Knorring, kirjoittajina Pontus Mdller, Karl
Johan Paulsenja Gotthard von Knorring. Kirja
sisaltaakansainviiliseniiyhteistyon?llaaditun tutkimuksen Knorringien aatelissuvusta.

ja iltatilaisuus
Lauantain
esitelmtit
Lauantaipiiiviin?ikuultiin ensinniiFT Jorma Filminin esitelma "Vuosipalvelljat ja irtain tyovaki
vanhimmissahistoriallisissalahteissa". Esitelmditsiji kertoi sukututkimusongelmistapalvelusviikeen kuuluvien osalta. Saimme kuulla
mm., ettii vaikka palvelusviki vanhoina aikoina
luettiin perheeseenkuuluvaksi, niin henkikirjoista heistii ltlytyy kuitenkin ainoastaanpuolet. Nekin vain useimmiten lukumtiiiriinii ilmaistuna.
Lounaanjiilkeen FT Heikki Rantatupakertoi
maakirjakartoistakyla- ja talohistorian lahteina.
Ruotsin maanmittauslaitosperustettiin 1628, ja
ensimmtiiset maanmittarit tulivat Suomeen v.
ja
1634. Aluksi karttoja laadittiin sotilaalliseen
mm.
verotukselliseenkaytt66n. Ntiin syntyiviit
viirilliset I 600luwn kylien maakirjakartat,joita
sailytetaannykyisin Kansallisarkistossa.Ne on
siirretty myos Internetiin ja loytyvat osoitteesta
www. csc.filmaakirjakarlat. 1600luwn lopulla
pystyttiin tekemiiiin jo koko maan kartta. Seuraavallavuosisadallatehtiin mm. laanin- ja kihlakuntakarttoja sekaisojakokartoitusta.
Iltap?iiv?intoinen esitelma oli kuin jatkoa
edelliseen.DI Yrjo Pulkkisen esityksennimi oli:
"Maanmittausarkistotsukututkimuksentietoliihteen6". Pulkkinen aloitti esitelmiinsl sanoilla:
"Jos kyl?isstiei ole riitaa - kutsukaa maanmittari!" Niiin han viittasi kaikkina aikoina vireillii ol-

leisiin lukemattomiin rajariitoihin. Luennoitsija
esiueli maanmittaustoimistojensisiistii, koko
maatakasittavm tietoverkkoa, JAKO-jfi estelmtiii.Senavullasaakaikistamaanmittaustoimistoista mistii osista maatatahansaolevia maanmittaustietoja,esim.tilahistorian.Siis luettelon
kaikista maanmittaustoimituksista
halutustatilasta.
Iltaptiiviin viimeiseniikuultiin TeknT Martti
I. Jaatisenesitelmii"Sortavalanvanhojenasemakaavojenhenkiloluettelot1697-1857". Sortavalalaisiasukujatutkivalle esitysantoi uuden
mielenkiintoisen
tietollihteen.
Piiivien ohessaolevaanniiyttelyynoli mahdollisuustutustuaruoka-ja kahvitaukojenaikana sekaesitelmienlomassa.Useatpaikallisetsuja niita liihellii olevatyhkututkimusyhdistykset
teisot olivat tuoneet aineistoaanesille,yleison
ja myyntiin.SuomenSukututkimusnahtavaksi
seurankirjakaupanlaajavalikoimaoli mydsesillii. Gummeruksen
kirjapainoesittelituotteitaan
palvellapainatusasioissa
sekiimahdollisuuksiaan
sukukirjaa suunnittelevia.
Illalla sukututkimusviiki,ltihes 200 henkeii,
kokoontuiyhteiselleillallisellePeurunganravintolaan.Hyviin ruuan,juoman,ystiivienja tuttujen seurassa
vilkkaastiseurustellen
ilta vieriihti
joukko
myohaiseksi.
On iso
sukututkijoita,jotka osallistuvatniiillevuosittaisillesukututkimusptiiville, olivatpane sittenmissiipiiinmaatatahansa.Piiivienmonipuolinentarjonta kartuttaa
ja syventiiiisukututkimustietoja
sekAtaitoja,antaa mahdollisuudentavataharrastustuttaviaan
ia
luomaanuusiasuhteita.

Sunnuntain
ohjelmaa
Peurunganpehmeiisstivuoteessanukutun yon ja
aamiaisenjiilkeen jatkui piiivien ohjelma. Vuorossa oli FM Heikki Vuorimiehen esitelma
"Viienottojfiestelmiistii vakinaiseen sotamiehenpitoon". Esityksessii?inhiin valotti sotaviien
siirtymiivaihetta viienottojiirjestelmiistii ruotujakoiseksi sotalaitokseksi 1690-luvulla. Saimme
myds selvitystii tuon ajan joukko-osastoista ja
niiden rekrytointialueista.
Sunnuntaiaamuptiivtintoisen esitelmiin aihe
oli I 50G-1600-luvuntuomiokiriat. Niistii kertoi
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FM Olli Martikainen.Tiimiin ajantuomiokirjoista tutkija saatdydennysteja varmennustamuiden liihteidentietoihin. Myos naistennimia ja
tietoja heist?iloytyy tuomiokirjoista.Kyseisen
ajan muut lfiteet ovat naisten osalta varsin
niukkoja.
Aamuptiivtikahvinjuotuamme maakunta-arkistonjohtaja Raimo Viikki esitelmdiluovute.
tun alueenviiestoasiakirjoista
sukututkimuslfiteen6.Viikki teki selkoaviime sodissaluovuteja tutkitun alueenarkistojenseilytyspaikoista
musmahdollisuuksista.
Evakuoiduksi saadut arkistot ovat piiiiosin
Mikkelin maakunta-arkistossa
tutkijoiden ktiyjalkoihin
tettivissii. Sodan
evakuoimatt
a jaiinfitii arkistoainestaon Veniijalla mm. entisessi
Viipurin maakunta-arkistossa,
Karjalantasavallan arkistossaPetroskoissasekA ortodoksisia
kirkonkirjoja Arkangelissa. Osa luovutetun
alueenarkistojatuhoutui tai htivisi kokonaan
sodanmelskeissii.
JonkinverranVeniij?inarkistoissaolevaamaatammekoskevaaaineistoaon
mikrofilmattuSuomeen.
Puolenpiiiviinaikaan nautitun lounaanjalkeen esitelmdiopettajaSeppoRemesaiheesta
ja Norjassa'.TaRuotsissa
"Metslsuomalaiset
mii esitysjtii minulta kuulematta.Sen aikana
katselinviela nayttelytija tein joitakin hankintoja.
Pdiviin viimeisen?ioli sota-arkistonjohtaja
ja sotien1939JaanaKilkin esitys"Sota-arkisto
45 henkiloaineisto".Esitelmoijakehotti viime
tutkivien tusotienvaiheitaja henkilohistoriaa
tustumaanensinsotahistoriaan.
Taistelutja taistelupaikatpitaisituntea,samoinjoukko-osastot
ja niiden lyhenteet.Monista joukko-osastoista
kirjoitettujahistorioita.
on olemassa
Sota-arkistossa
siiilytetiiin mm. sotaptiiviikirjoja sekii sotilaidenkantakorttejaliitteineen.
Niistii on mahdollistasaadatietyillii edellytyksilIti mydskopioita.
j?ilkeenkukin aloitti matkan
Piidtdssanojen
kotiseudulleen.
kerranvaltakunnalliSeuraavan
jtirjestettiiinmaaliskuussetsukututkimusptiivtit
sa v. 2002 - Rovaniemellii.Periipohjolansukututkijoiden edustajakutsui sukututkimusviikei
osallistumaanptiiville ja toivotti tervetulleeksi
maaliskuussa
Rovaniemelle.Siellii paljastetaan
joulupukinsukupuu!
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Antti Lahde

Orivesi,Y ehkalahtiia Aeron
fentoyYloottoriko viaanno
_
5 O T I E M M E" S A L A I N E NK O L M I K K O "

Kerron teille hyviit orivesilaiset (muutkin saattavat kiinnostua aiheesta)ajanjaksosta,
joka uhkaa jaada pitiijiinhistorian hameraan.
Jotta etenemme kalenterin
mukaan, ovat omat muistoni
ja mielikuvani ajassamukana
niin hyvin kuin 5-vuotiaasta
lahtien olen niiitii vaiheita elamiistiini voinut muistaa ja kasitella. Sota oli valitettavasti
meidan sen ajan lapsienidentiteetin kasvualustana.
Korjaamon vaiheisiin liittyviit tosiasiat kuin myos tiimiin pikku yhteison elimtistii
ja henkilOistti kertovat jututkin on julkaistu Suomen Ilmailumuseonluvalla ja my6tiivaikutuksella.
"Aeron moottorikorjaamo
sijoitettiin arkanaan suojaisaan paikkaan Orivedelle.
Oletettiin niiet, ettii se olisi
talloin niin kaukana rajoistamme, ettei suurimmankaan
toimintasiiteen omaava pommikonelaivastopystyisi sinne
asti lentiimiiiin."
Tilmiih?in ei pitanyt sitten

kAwiinnossa

paikkaansa

Muistan kovin selvdsti ne
kuulaat talvipiiiviit tai piiivtin,
kun "naapuri" ajeli pommareillaan Oriveden yli hyvin
korkealla ja miiiiriitietoisesti
kohti Tamperetta.

Perheemme muutti Orivedelle Kokkolasta, jossa isiini
Aate Lahde oli tdissii valtion
lentokonetehtaalla, joka taas
oli paennut Tampereen pommituksia. Veniiliiiset loysiviit
Kokkolan ja pommittivat raskaasti - muistan hyvin kun
tuntolevyt kaulassa me lapset
juoksimme sireenienulvoessa
talojen kellareihin.Naapuritalo tuhoutui pommin ttiysosumasta.
"Talvisodan uhatessatehtiin Aerosta ilmavoimien siviililentolaivue ja moottorikorjaamo alistettiin sille. Vaatimaton paja Malmilla aloitti
28.6.1937. Paja evakuoitiin
sodan varalta Vaasaan,jossa
yritettiin toimia Halldin Oy:n
maalaamossa.1940matkajatkui Kauhajoelle Jyvli Oy.n
viljakuivaamotehtaaseen, ja
sielta takaisin Malmille. l94l
etsimdiin uutta
ryhdyttiin
paikkaa Tampereen pohjoispuolelta.Nain paadyttiin OrivedelleEnnqvist-yhtidnomistamiin tiloihin. Elokuussa
1940 alkoivat uuden korjaamorakennuksen suunnitteluja rakennustyot.Korjaamo vihittiin kiiyttoon 20. toukokuuta 1941."
rakennettiin
"Orivedelle
kymmenkunta omakotitaloa
perheille sekii miesten asunto-
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la. Henkildkunnan millr?i oli
suurimmillaan 128. Korjaamolle komennettiin miehiii
ty6h6n sodasta.N[in tulivat
yhtion palvelukseen M. M.
Sakari Reijonen, Anselm
Ahonen ja Leo Jokinen Orivedelta. Aerolaiset eiviit ruvenneet valittelemaan syrjaistii asemaansa,vaan korjasivat
osan puuttuvista yhteiskunnallisista riennoista kaynnistiimiillii itse omia tilaisuuksiaan."
Omiin poikasen mielikuviin on erityisesti jiiiinyt kanttiinissa kaynnit ja varsinkin
siellii j iirj estetyt pienemmiit ja
sitakin suuremmat juhlat.
Kanttiini oli edelll mainitun
miesten asuntolan alakerta,
jossa myos aamiaisetsoi koko
korjaamon viiki.
Ertitin aamiaistunnin aikana soi puhelin - se ainoa - ja
liihinnii oleva kaveri vastasi.
Soittaja, erds Suomaseman
isiintii, yritti hadissiiiin selvittAA, eftA heidan suuri navettansaon ilmiliekeissii- johon
vastaaja,ettti "katsokaasisiintii kun meilla on ruokatunti..."
Istintti luovutti ja sanoi "syokaa rauhassa"ja loi luurin
kiinni.
Aerolla oli niihin aikaan
kenties Oriveden tehokkain
palokunta, miehia koossa ja
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bensakayttoinen M.A.N.kuorma-autoja hyvii sammutuskalusto.Tottakai he ltihtivat ja liukkaasti tiisstikintilanteessa.Me pojat ajoimme
polkupydrilltiperiiss?i
senkun
kerkisimme.Palo oli kuitenkin yleensii loppu, kun p60simmeperille.
Ei Aerolaollut mikaanlintukoto, siellii asuvillaihmisilla oli aivansamojailojaja suruja kuin missiitahansa,muttavalta jollain taianomaisella
ja
la ikavatkin asiat sekoilut
ktitinnettiinhuumorinpuolelle
- ja sitariitti vaikkamuillejakaa.Uskonnyt, ett6 seon olja kovan
lut erikoisosaamisen
vastuunainoaja luonnollinen
vastapaino.
Erii?in talven muistikuvat
nousevatmieleen.Monet htija
vittiijiilentiijii-tissisttimme
Mannerheim-ristin ritareista
lensiv[t itse koneensiijti[lle
rantaanja huoltoa odottaessaanlepiisiviitja majoittuivat
korjaamonpiilillikoninsindori
kotona.
Semeniuksen
Sodasta muistuttamaan
ovat my6s jaineet erikoisen
vahva ilmapuolustus koko
alueellaja talojenkatolleistutetut puut.
ja jokavuotiEnsimmdiset
set joulujuhlat ovat varrnaan
meidtin veljessarjanpojilla
hienojamuistoja.Enommeoli
meistiiaionnistunutsaamaan
kamoisen voimistelijatiimin.
Esiinnyimmeainaalkuillasta,
johon kuului mm. Aeron piiiijohtajan liisniiolo, ja sekds
jilnritti ja lammitti. Ja sitten
kipinkapinkotiin, vaikkamieli paloi aikuisten juhlahumuun.
Sodanjblkeisinii vuosina
pliiisin mm. postipojaksi ja

yhden suven olin Olinin Eikankoekiiyttdapurina.
Korjaamon henkilokunta
osallistuiajanmukanaaktiivisesti Orivedenja Vehkalahden kylan, jossakorjaamosijaitsi,
harrastustoimintaan.
Mukanaoltiin urheilussa,paja politiikassaseka
lotoimessa
korjailtiin myos maanviljelijoidenmaatalouskoneita.
Vuonna 1941 alkoi myds
ilmestyii "Kyliin Lukusanomat". Ajalle ominaistaoli perunannostojuhlien pito ja
muutoinkin perunannostolle
varatun palstatilan suuruus.
Tulevistasuuristajuhlapiiivistii muistutettiinvain, ettii 1.5.
oli vappuja 16.10.Lars Ravanderffiytta:awosia.
Lehden kakkosnumeroilmestyi 31.12.1942muistuttaen etusivullaan. "Vuositilaajat, uudistakaatilauksenne
ajoissa!"Nyt jo 8-sivuiseksi
paisuneessa
lehdessii
oli myos
talousellmaakAsitteleviisivu.
Kirjoittaja ei voinut ymmdrtdit elinkustannusindeksin
laskutapaa.H?inenmielestiiiin
pitkaripaisenpuute aiheuttaa
keskiarvokansalaiselle seuraavan kaltaisia Tampereen
matkoja:
ereJunalippuOrivesi-Tamp
4l:00
Orivesi
13:50
4 ttrnninpalkka
Piivillinen Tuotannossa 79:54
125:00
PuolikasVaakunaa
130:00
PuolikasPotiviinaa
1:00
kiiynti
Vessassa
389:75
Yhteensii
Niiin lehdenteko jatkui:
"Kylan Lukusanomienn:o
7 ilmestyi 1947 ja siinii valiteltiin, ettei toimitukselle ole
jiianyt edes arkistokappaleita
edellisistii numeroista. Toi-
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mrt-tajat ilmoittivat sopineensa Olinin kanssa,ettii jos moinen havittamistyo jatkuu, tullaan sen suorittajat ripustamaan koehuoneen kattoon
Twin Wasp -moottorin koekayton ajaksi."
Lukusanomien lisiiksi Sakari Reijosen joulukronikat
olivat juhlien riemukkaimpia
ohjelmia, jotka kertoivat aerolaisten "elamastd"ja kommelluksista. Juhlailmoituksista ilmenee,efta 12.12.1942pidettiin kanttiinissa pikkujoulujuhlat. Niihin olivat kaikki aerolaiset sekii korjaamon katon
alla liikkuvat varikon miehet
vihittyine puolisoineentervetulleita.
Ajan tunnukseksi voitaisiin ottaa ilmoituksen kehotus: "Tunnettualienee, ettd tiiniiin lauantaina katsotaan
kaikkien leipiikortit puuronsy6nnin ja kahvipullan merkeissii. Leipii- ja maitokortit
mukaan. Samoin oma sokerirasia taskuun.Muistakaa!"
Takaisin Helsinkiin ja
Vantaalle siirryttiin toukokuun puoliviilissii 1955.Finnairin Eliikeliiiset -yhdistyksen
energinenpuheenjotrtaja Lauri "Oxi" Oksanen on todennut: "Nykyinen Finnair on senioreiden suorittaman ty6n
ansiota. Pittikoon nykypolvi
sen yha maineensaveroisena."

Artikkeli on aiemmin ilmestynyt
Oriveden Seudun Joulu l99B lehdessd.Tekstiii on hieman l1ohennetty ja siihen liifiyvet kiinnostavat kuvat on tilanpuutteen
takia jouduttu jittimiin pois.

JohannaKurela

Elektronisille iulkaisuilfe
identifioiva tunnus
Internetistiion sukututkijoille
paljon hyOtyii.Moni tutkija
on julkaissut sukuselvitykja niiin saasiaanInternetissdi
nut tutkimuksilleen laajan,
kansainviilisenkin
lukijapiirin.
Tiihiin asti korkeatasoiseen
tyohonpyrkinyt sukututkijaei
ole kuitenkaanvoinut kayftaa
ldhteeniiin tiillaisia Internetjulkaisuja.
Internetintiirkeimpiti ominaispiirteita on muuttuvuus:
vaikka jossakin tietyssii
www-osoitteessaon tinii2in
yhdenlaistatekstiti,niin huomenna voi sama siw olla
muuttunut aivan toiseksi.
Tekstin laatija on voinut korjata pieniii virheit?i- ja sukuviihiiisetkinpaitutkimuksissa
vdmiiiiriimuutokset
ovat merkittavia! tai vaihtaa koko
tekstin uudeksi.Samanteks-

tin www-osoite on myos voinut vaihtua. Pysyvyyttii ei ole.
Tutkimuksissa ei siis ole
kannattanutviitata Internet-sivuun, silla se on voinut ttiydellisesti muuttua tai kadota
siihen mennessS,kun lukija
saa tutkimuksen kasiinsA.
Ldhteen?ivoi kiiytttiii vain sellaista materiaalia,jonka sisiilto siiilyy muuttumattomana
periaatteessa
ikuisesti.
Tiihiin ongelmaan on nyt
ratkaisu, kun verkossa julkaistavalle, kirjan sisaltoa
vastaavalle materiaalille on
saatavissa oma identifiointitunnus. URN-tunnusten (Uniform Resource Name) avulla
voidaan identifi oida pysyviisti
Internet-verkostaloytyvat dokumentit. Kun verkkojulkaisulla on llRN-numero, ldytyy
haluttu teksti ain4 vaikka sen

www-osoite olisikin vaihtunut. Kun tekstille on annettu
URN-tunnus,ei sen sistiltot
voi eniiiimuuttaa.
URN-tunnus vastaa siis
kirjoille annettav
aa ISBN-numeroa(InternationalStandard
Book Number).Jos siis loydatte verkostasukututkimuksia, joilla on LIRN, voitte
kapiia niita lahdeteoksena
samaantapaankuin kirjoja.
Lahdeluettelossamainitsette
tutkimuksentekijiin ja nimen
lisiiksi URN-tunnuksen.Tiillaisen tutkimuksen wwwosoitettaei tarvitseen?iirmainita.
Lis?itietoaURN- ja ISBNnumerostasekaniiden hakemisestaldytyy Helsingin yliopiston kirjaston sivuilta
www.Iib.helsinki.
osoitteesta
fi /lryk/kt/kustantajat/urn.html.

JohannaKurela

TALONPOJANH I5TORIA TUTUK5I
Tufossa
fiistorianfturssi
Suomen
sseuraj iirjestiiii
Tampereenseudunsukututkimu
Museokeskus
Vapriikin
lauantaina20.10.2001
auditoriossaSuomenhistorian kertauskurssin,
j onkaaikanakiiydtiiinlapi sukututkimusmielessii kiinnostavimpia menneisyydenvaiheita.
Tampereenyliopiston historiatieteenlaitoksen
tutkija RaisaMaria Toivo kiiy viisi tuntia kes-
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tiiviin kurssipiiiviinaikana lapi tarkeimpititapahtumianoin 1500-luvunpuoliviilistii 1800luvun puoliviiliin. Asioita tarkastellaanptiiitalonpojan niikokulmasta.
asiassa
Listitietoja kurssista loytyy seuranwwwsivuiltasekaj asenkirjeestti.
Tervm,tfoamufr.aan!
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