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jdsenistd vaViime keviiiin vuosikokouksessa
litsi minut uudelleenseuranpuheenjohtajaksi,
josta luottamuksesta
ja kunnianosoituksesta
haluanvielii kiittiiii jiisenistoti.
Samassakokouksessahallituksenkaksi jiisent6,Pirkko Laine ja Antti Lahde, pyysiviit
eroahallituksenjiisenyydestii.Pirkko Lainetoimi seuranrahastonhoitajana
useanvuodenja
Aftti Lahteen posti oli jfiestiia esitelmOijat
seurantilaisuuksiin.Hallituksenpuolestaesiten
heille kiitokset siita arvokkaasta
tyOstii,jota he
tekiv?itseuranhyviiksi.
Naidenkahdeneronneenjiisenentilalle valittiin kauppatieteiden
maisteriVesaRinkinen,
j oka hallituksenj iirjestiiytymiskokouksessa
vaToiseksi
littiin seuran varapuheenjohtajaksi.
uudeksijiiseneksivuosikokousvalitsi maisteri
Tiina Miettisen,joka sai perinn6ksiAntti Lahteen tehtavageli han huolehtiijiisentilaisuuksienesitelmoijista.
Seuran sihteerinii toimii edelleen ansiokkaasti Marjatta Rintala. Julkaisutoiminnasta
vastaayhaJohannaKurela.
Toivotanhallituksenentisilleja uusillej[senille onneaja menestyst6seurantoiminnassa.
Seuranmuita toimihenkiloita ovat kirjastonhoitaja Hanna Turppa, julkaizujen myynnistti
vastaavaHilkka Jdrvinensektimerkkipiiiviiseu-
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rannasta ja onnitteluadressienlfiettiimisestii
vastaavaMarja Lintula.Heille myoskiitokset.
Edellinenkeviitkausioli vilkas ja kasitttitiksenimydsjiisenkuntaaaktivoiva.Sampolanperinteinen sukututkimuspiiiviitammikuussakejoka kuuli
r6sijalleen sankanosallistujajoukon,
korkeatasoisia
esitelmidteemastaraha. Esitelmoijini olivat tohtori Aino Katermaa,yliaktuaari Tuukka Talvio seki dosenttiAnneli Mtikela-Alitalo.
Keviitkaudenjaseniltojaoli yhteens6seitsemtin. Niiihin tilaisuuksiinosallistuijiisenid50I 00 henke6.Kevtitretki suuntautuiJyviiskyliitin,
jossa tutustuttiin mm. Jyviiskyltin yliopiston
historian laitoksen karttakokoelmaan.Pekka
Nuottajiirvion kirjoittanuttoisaallalehdessiimme tarkemmankertomuksentiistii mielenkiintoisestaretkestii.
Retkellii j fi estettiin arpajaiset,jonka tuotto
tallennetaanTampereellavuonna2004 pidetttivia valtakunnallisiasukututkimusptiiviiivarten.
Lopuksi haluanomastaja hallituksenpuolesta toivottaa seuranjdsenille oikein hyvdti
syyskautta,uusiavirikkeftaja aktiivistaosallistumistaseurantoimintaan.
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Kauniina, kevtiisenbhuhtikuun lauantaiaamuna
suuntasitamperelaistenretkibussi kohti Jyviiskylaa matkustajinaan liihes puolensataa seuranrmejiisentl. Retken jiirjestelyt oli hoitanut
Erkki Sivi, joka toimi myos matkanjohtajana.
Vakiintuneen tavan mukaan erddnd retken
pidettiin arpajaiset,johon seumatkaohjelmana
ran johto oli hankkinut palkinnot. Menomatkan
aikana awat myytiin ja palatessasuoritettiin arvonta.
Ensimmiiinenkohde oli Jyviiskyliin yliopiston historianlaitos.
hiukan etuajassaJyviiskyltin
Saapuessamme
yliopistoalueelleoli erikoistutkija, historian dosentti Heikki Rantatupakuitenkin jo vastaanottamassa.Rantatupajohdatti meidat Historicarakennukseen,missi hbn luentosalissa esitteli
kalvoilta l600luvun maakirjakarttoja seka
muita vanhoja karttoja ja kertoi niiden taustoista.
Rantatuvan mukaan Suomestaon jo 1400luvulta muutamia karttoja, lSOOJuvulta 25-30
kpl, lahinnti yleis-, raja- ja nautintakarttoja.
Jaakko Teitti oli tiimiin vuosisadan huomattavin kartoittaja,jonka laatimat kartat ovat Eteliija Itii-Suomesta.
I 600-luvullatehtiin karttojajo runsaammin.
On yleis-, maakunta-, raja- ja kylikarttoja,
myds kaupallisiakarttoja. Niistd on koottavissa
liihes kattava kokoelma koko maasta.Kartoista
niihdiiiin ldntisen Suomen vanhat ryhmakylat,
ja Karjalassasita vastointalot olivat jo
Savossa
1600-luvulla tilustensa alueella. Kuten tiedet?iiin, 1600-luvun kylittaiset maakirjakartat on

siirretty my6s Internetiin, missii ne loytyvat
o soitteestawww. csc.fi I maakirj akartatl.
Kartat on aikanaan laadittu verotustarkoituksiin ja on huomattava,etti ne on ryhmitelty
sen ajan laanijaon mukaan. Esimerkiksi Tampereen ympiiriston kartat on etsitttivii Turun ja
Porin laanista.
Tultaessa 1700-luvulle tehtiin entistd runsaamminja parempiakarttoja. Vuosisadanpuoliviilistii lahtien myos asutus alettiin merkita
karttoihin. Tiilt?i vuosisadaltaon yleis-, verollepano-, raja-, isojako- ja teemakarttoja.Yleiskartoista ttirkein on Hermelinin kartasto. Tehtiin myd s pitiljilkarttoja. Kansallisarkistossaniitii on 28 kpl, Ruotsin KA:ssa kahdeksastakymmenestiimaammepitiijiistii. Myds Ruotsin Sota-arkistossa Suomen pitajakarttoja. Ruotsissa
sailytettavii maammekarttoja ei lukuisista yrityksistii huolimatta ole saatukotimaahan. 1700luvun jiilkipuoliskolla aloitettu isojako tuotti
runsaastikarttoja ja niiden selvityksia. Tehtiin
myOsvesistokarttoja.
Rantatuvankertoman mukaan kuluvan vuoden toukokuun aikana Internetiin siirretiibn
noin 3000 kpl 1700-luvun karttoja. Tavoitteena
on saadakaikki isoajakoa edeltavat 1700-luwn
kartat verkkoon esille. Liiiineittiiin, pitajittain,
kylittain, ehka taloittainkin, verollepano- ja pittijtikarttoja. MyOs kartta- aineistoa ko skeva keskustelufoorumi avataannettisivuille.
Seuraavallavuosisadalla,siis 180O-luwlla
tehtiin maastammeuusi yleiskartta, myds pitiijankarttoja, tiekarttoja, sotilaskarttoja ym. Samoin edelleenjatkuva isojako ja sen tiiydentdminen tuotti paljon kartta-aineistoa.
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Parin vuoden kuluttua valmistuu Jyvbskyltin
maakunta-arkistonnaapuriin tilat valtakunnalliselle Karttakeskukselle,j ohon kootaan keskitetysti kaikki maamme vanhat kartat sailytettaviiksi ja tutkijoiden kayttoon. Toivottavasti tam6 on parannusnykyiseen tilanteeseen,jossa
vanhoja karttoja on Maanmittauslaitoksen arkistoissa, Kansallisarkistossaja maakunta-arkistoissa.
Esitelmansiijiilkeen dosentti Rantatupajohdatti retkeliiiset rakennuksenneljenteenkerrokseen,missl on esillA Erik Fredrikssenin karttakokoelmaan perustuva Suomen karttakuva niiyttely. Rantatupa esitteli ndyttelyd, jossa on
karttoja keskiajalta lahtien eri puolilta maailmaa ja Suomesta.Saksalaiset,hollantilaisetja
ranskalaiset olivat edelliikiivijoitii kartoituksessa.Esillii oli myds mm. maakuntakarttoja
Suomestal600Juvulta, ja niita oli mahdollisuus ostaa, kuten muutakin karttoihin liittyvtiii
aineistoa.

ta-arkistontoimialue on entinenKeski-Suomen
laani. Aineistoa on 4900 hyllymetriii, mikrofilmeja 12000rullaa ja 83000 korttia. Hirvonen
kertoi tavoitteenaolevan kaikkien 1850-1900
ajalta olevien kirkonkirjojen mikrokorttien saamisenmaakunta-arkistoihin.
Edelleen saimme kuulla arkistossa olevan
tuomiokunnittain laaditun hakemiston alueen
perukirjoihin sekii lainhuudatuskortiston wodesta 1860 lahtien. Arkistolaitoksenkotisivuja
Internetissiikehitetaanjatkuvasti, arkistoluettelot ja hakemistot tulevat verkkoon. Perushakumuotonane ovat jo nyt valmiit. Ainakin Jyv?iskylan maakunta-arkistonkotisivuilla on myds
luettelo lainattavistamikrofilmirullista.
Luentosalissakuullun esittelynjalkeen ylitarkastajaHirvonen vei meidat tutustumaanarkistomakasiineihinja esille otettuihin esimerkkeihin mm. perukirjoista, tuomiokirjoista ja
yksityisarkistoista.

kohteena
Seuraavana
maakunta-arkisto
Jouduimme jAfiAmAAnkartat ja teimme muutaman korttelin mittaisenjalkamatkanJyvilskyliin
maakunta-arkistoon, seuraavaan kohteeseemme. Siellli ylitarkastaja Piiivi Hirvonen otti
meid?itvastaanja otrjasiluentosaliin.Meita ennen han oli juuri esitellyt arkistoaKeurusseliin
seudunsukututkijoiden retkikunnalle, jonka jasenia tapasimme ja vaihdoimme kuulumisia
sisii?intultuamme.
Aluksi puheenvuoronsai Keski-SuomenSukututkimusyhdistyksen puheenjohtaja FM
Heikki Vuorimies. Hiin tervehti seuraamme,
esitteli omaansa,sen toimintaa ja kertoi 30r,uotiaassayhdistyksess:iolevan jiisenia noin
80 ja luentokertoja olevan kolme sekd syys- ettii keviitkaudella,lisiiksi yksi retkipiiivii. Yhdistys jiirjesti yhdessii Suomen Sukututkimusseuran kanssavaltakunnalIi set sukututkimuspiiiviit
LaukaanPeurungassavuonna 2000.
Vuorimi ehenj iilkeen biineenpiitisi yl itarkastaja Hirvonen. Hdn kertoi wonna 1967perustetusta Jyviiskylan maakunta-arkistostaja sen aineistosta.Arkisto muutti uusiin ajanmukaisiin
tiloihin pari vuotta sitten. Jyviiskyliin maakun-

Ylitarkastaja Pciivi Hirvonen esittelee Jyvrislqtldn
maakunta-arkistoaj a sen aineistoja.
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Iltaptiiviiolikin jo pitkiille kulunut ja oli aika
lahtea ruokailemaankaupungin laidalle Viherlandiaan- Kahvila-ravintola Eedeniin. Maittavan aterian jalkeen jai aikaa katsella Viherlandian myymiil?in keviiistii kasvi- ja kukkatarjontaa. El?ivienviherkasvienja kukkien ohella
oli tarjolla myos hyvin aidon nakoisia,helppohoitoisia keinotekoisiakukkia ja kasveja sekii
sisii-ettii ulkokayttoon.

AlvarAalto-museoon
Fyysisen puolen tultua tyydytetyksi ruokailemalla olikin sopivaasaadaseuraavaksihenkistii
ravintoa. Sitii saatiin retken viimeisestd kohteesta:Alvar Aalto -museosta.Museo on itse
Aallon suunnittelema ja valmistunut 1973.
Kansainviilisestikin erittein tunnettu ja modernin arkkitehtuurinmestariksitunnustettuarkkitehti Alvar Aalto (1898-1976)ehti uransaaikana suunnitellalukuisia erilaisia kohteita seka
kotimaassaettii ulkomailla. Aallon suunnittelemina on rakennettumonia kirkkoja, julkisia raja tehdasalueita
kennuksia,tehdasrakennuksia
kerros-ja rivitaloja sekaasunasuntoalueineen,
toalueita. Htin on suunnitellut myds yksityisasuntojaja huviloita.
Alvar Aalto tunnetaan my6s muotoilijana.
Hiin suunnittelimm. huonekaluia. valaisimia.

astioitaja maljakoita. Ehkii tunnetuimplamuotoilutoistii ovat Aalto-nojatuoli ja Aalto- maljakko. Museossaoli esilla tydkaluja sekii muotteja, joilla Aalto oli valmistanut Aalto-tuolin
prototyyppejri. Klassinen Aalto-nojatuoli oli
esilki ja siihen istuminen oli sallittua. Samoin
siella oli hyvin havainnollisestiesitetty Aaltomaljakon valmistuskasityonavaiheittain sulaspuhaltamallamuotin avulla valta lasimassasta
miiksi tuotteeksi, viimeistelyii my6den. Tyon
vaativuutta kuvasi vieressii oleva laatikko, jossa oli kasapiiinepiionnistuneitatai tydn aikana
siirkyneitii malj akon aihioita.
Museossaoli esillii runsaastiAallon tuotantoa. Kalusteita,kalustoja,erilaisiaastioitaja astiastoja, valaisimia, koruja sek?i suunnittelemiensa rakennustenpienoismalleja.Esillii oli
kookkaita kuvia taustatietoineenAallon suunnittelemista rakennuksistaja rakennuskokonaisuuksistakotimaassaja ulkomailla.
Sukututkijaa kiinnosti erityisesti seinilla
kiertiivii Aallon elamaaja sen eri vaiheitavalokuvin ja tekstein esittelevii kuvakavalkaadi.
Sen rinnalla kulki vastaava kuvin ja sanoin
Suomenhistoriaa samaltaajalta kuvaava sarja.
Niiin tuli entistii tutummaksi taman maamme
eriiiin suurmiehen elAmA,elamantyd ja saavutukset seka miten ne liittwat Suomen historiaan.

Kotiakohden

Sirklat ja Matti Koittola tarknstelevat Jyvdslqtlcin
maakunta-arkiston vanhoia sidoksia.

Iltapiiiviin kiitintyessii lopuilleen oli aika jAfiA
hyviistit keviiiselle Jyviskyliille ja lahtea kotimatkalle. Oli myos aika katsoa" ketd onnetar
suosi tallA kertaa, kun alkumatkasta myytyjen
arpalippujenvoittonumerot arvottiin. Parikymmentii palkintoal6ysi tyytyviiiset voittajansa,ja
seuran johtokin oli hyvillaan 'Juhlakassan"
karttumisesta.
Arvonnan jalkeen seuranpuheenjohtajaEino Koskinen esitti humoristisen pakinan.
Loppumatkasta saimme bussin televisioruuduista niihdii Erkki Sivin seuranedellisiltd,retpoikettiin
kilta kuvaamia katkelmia. Jiims?iss?i
josta
pullakahvilla,
viela
tyytyviiisillii ja taas
kokemuksiarikkaammilla retkeldisilla oli enaa
tunnin matka Tampereelle.

mL*,ct4 uK- btL"b i io Jamf'"""ffo
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Suomen Sukututkimusseura aloittaa Tampereellayhdess?imeidanseurammekanssauudenlaisen HisKi-tallennusprojektin. Tiihiin asti tiikiiliiiset HisKi-tallentajat ovat olleet vapaaehtoisia, mutta nyt hitaasti edennyttii hanketta
vauhditetaan paikallisia pitktiaikaistyottomiii
palkkaamalla.Vastaavahanke on ollut Turussa
kiiynnissii jo pitkaan, ja kokemukset ovat olleet
erittein positiivisia. Turun tienoon historiakirjat
on saatujo varsin kattavasti Internetiin.

SuomenSukututkimusseura
etsiinyt meidan
seurammejiisenistiitamperelaisille
HisKi-taljonka tehtiivanaon pitaa
lentajilletydnohjaajaa,
siiiinndllisestiyhteyttiitallentajiinja auttaaheitii tarvittaessasekavalvoa, ett?ityot tulee tehtyi. Tyonohjaajalle
ei maksetapalkkaa.
Tehtavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa
SuomenSukututkimusseurassa
Leif Metherja
Tampereenseudun sukututkimusseurassa
JohannaKurela.

Tiina Miettinen
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Joskus voi sukututkimusta harrastaa arkeologiankin muodossa, kun kirjoitetut liihteet loppuvat. Minii ja ystiiviini Ulla Koskinen py6riiilimme heiniikuun alussakaksi ptiiviiii Hauholla.
Olimme jo talvella tarkkaan selvittiineet vanhoista kartoistaja kirjoista muinaisenHyvikkaliin rblssikartanonpaikan. Se kuului todistettavasti esi-isiillemmejo 1340-luvulla.Kartano on
ajat sitten kadonnut ja rakennuksetkin siirretty
muualle. Vain harva enddtietdit ettii kumpuilevalle ohrapellolle katkeytyy salaisuus ja ettii
mitaton peltotie on ainut siiilynyt osa ikivanhastatiestii Hauhon kirkolle.
Alueelta on ldytynyt l20OJuvulta periiisin
oleva ristiretkiaikainen ritarin miekka seka aivan kartanon paikalta viikinkiaikaisen miekan
ponnen alusta. Voimme siis olettaa niiden olevan yhteydessi kadonneeseenriilssikartanoon
ja ehkiipii siten myds esi-isiimmekin. Hyvikkiiliin nimen oletetaan viittaavan muinaissuomalaiseen etunimeen "Hyvikk6". Seuraavaksietsimme liihellii olevan kuppikallion, johon uhrasimme kunnioittavastihieman riisisuklaata.Oli

todellajuhlallistakatsellakallioonkaiverrettuja
kuoppiaja ympiirillalevittaytyviaviljapeltoja.
Tunnelmankruunasivatpelolle laskeutuneet
jiirvessiiuiskaksimustaakorppiaja liiheisessti
kentelevajoutsen.
l?iheisen
kesantopellon
Sadeoli puhdistanut
mullastakivet niikyviin.Kumarruinja poimin
maastapienenlitteankiven.Ajattelinviediisen
matkamuistoksi.
Kun pesinsita,huomasinettei
oli kappalekampaseollutkaankivi. Kiidesstini
jopa
5000 vuoden
keramiikkaamahdollisesti
takaat.Mielelliini ja hyviillii syyllii uskon,ettii
jota joku muinainenesiloysinpalanruukusta,
vanhempanion kayttanyt.L6ysimmemydskeltaisiaikkunalasinsiruja,palaneitalasinpaloja,
ja tiilenpaloja.Maa oli siiilyttiikvartsi-iskoksia
ja
nyt arkistoinutmeille lukuisia muistojakadonneistasukupolvista.
Yhta mieltii olimme siita, etta retkeily esivanhempienasuinsijoillaon yksi olennainen
osa sukututkimusta.Vaikka rakennuksetovat
muuttuneettai kokonaankadonneet,niin maa
senttiiinonja pysyy.Seei unohda.

--

Pekka Sillanpiiii

U R J A L A L ANI E N K A R O LIIN I s O T A R E T K E L LNAO R J A s s A

Rakuuna Martti Dahlnnanintanna
Hautakivi
Urjalankyldn
sakastinluona

moin kuin sakaristoonkin. Niiin ollen sakastin
ovi johti kirkkosaliin alttarin vierestii kuten oli
tapana.
Kirkon sisaankaynninoikealla puolella eli
piiilssiion seiniinulkopuolelkuorin puoleisessa
jonka
pinta on niin turmeltula vanha hautakivi,
nut, niin ettii marraskuussa2001 siita saattoi
erottaavain vuosiluvun 1734. Kun l99Oluvun
puoliviilissii olin ystiiviini kanssatutustumassa
Urjalanniihtiivyyksiin,tuli kivisakastinvieressii

josta koko UrjaUrjalan pitajanUrjalankylassd,
la on saanutnimensi, on Suomenpienin keskiaikainen kivisakasti. Sen sisiimitat ovat 3,2 x
2,1 m. Sakastion rakennettu1540-tai 1550-luvulla. Samanaikaisestion rakennettu sakariston
eteen puinen kirkko. Eriiiden arveluiden mukaan tiimii Urjalan ensimmtiinenkirkko olisi rakennettujo 1400-luwn loppuvuosina.
Tiimiin ensimm0isenkirkon tilalle rakennettiin 1668 uusi kirkko, joka oli paikallaanaina
vuoteen 1806 saakka,jolloin nykyiseenUrjalan
kirkonkyliian, Laukeelaan, rakennettiin kirkko.
Talloin Urjalankylan kirkko purettiin ja jaljelle
jai vain kivestii rakennettusakaristo.
Kivisakastin paikalla arvellaan olleen aikoinaan pakanallinen uhrilehto. Tuomas-piispan
alkanavuonna 1229 amettiin paavillinen bulla,
jonka nojalla kirkko otti haltuunsapakanalliset
kalmistotja uhrilehdot.Niinpti alueellaolevassa
Urjalan entisten kirkkojen muistokivesshtodetaan, ettit "tillla pyhallii paikalla on jo l200Juvulla Jumalaapalveltu'
1800- ja 1900-lukujenvaihteessaSuomen
Muinaismuistoyhdistyksentoimesta jirjestetyiss?ikaivauksissaloydettiin vanhan kirkon nurkkakivia,joiden perusteellaon pliitelty kirkon olleen suorakaiteenmuotoinenja mitoiltaan 16,8
x 9,5 metriii. Nykyiiin on kivisakastin vieressii
nahtavissAirtokivin merkittynii vanhan kirkon
pohjapiirustus. Kirkko rakennettiin ita-lansisuuntaan,niin ettii kuori oli itipiiiidyssti. Tiim2i
oli stiiintdnii senaikaisessakirkkorakentamisessa. Sistiiinkiiyntikirkkoon on eteltisivustaltasa-

Urjalanlrylcin kivi sakasti, jonka edessci on Dahlmanin hautakivi.
Kuva: PekkaSillanpcici
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olon j6lkeen. Hiin yritti vuonna 1716 vallata
Norja tanskalaisilta,mutta tiimii epiionnistui.
l718 hiin pd+irttr
tehdii uuden yrityksen. Talla
kertaa valmistelut olivat huolelliset. Hanella oli
kAyteftavisstiiin60.000 miehen armeija.Kaarlen
suunnitelmanaoli, ett6 osa armeijastahyokkaa
pohjoisemmastaja valtaa Trondheimin, kun han
itse puolestaanjohtaa armeijanp?iiijoukkoaEtelii-Norjaan. Tiimiin pohjoisemmaneli Jamtlannin
armeijanjohtajaksi han nimitti kenraaliluutnantti
Kaarle Kustaa Armfeltin, joka aiemminoli ollut
Suomessaolleidenj oukkojen komentajana.

olevastaentisestdlukkarin puustellistamies esittelem?iiinmeille kivisakaristoa.Hiin oli elakkeella ollut entinenopettaja Osmo Urjanheimo. Hiin
kertoi samallatarinan hautakivestil.
Urjanheimon mukaan paikalle on haudattu
Martti Dahlman -niminen mies,joka oli isiinttinsd, Nuutajtirven kartanon omistajan mukana
kenraali Armfeltin Norjan sotaretkellii. Hiin oli
estiinyt isiintiiiinsii paleltumastakuoliaaksi liimmittiimiillii tittd omalla kehollaan. Isiinti oli luvannut, ettl jos hAn selviaa elavanakotiin, hiin
antaamiehelleNuutajdrven kartanostaniin suuren maapalan,jonka tiimii piiivtissd ehtii kiert6mii6n. Isiintii oli myds esittanyt toivomuksen,
ettii heidiit haudattaisiinvieretysten.Kun isiintii
kuoli, hanet haudattiin kirkon lattian alle, mutta
kun hainen sotakaverinsa ei ollut aatelinen, ei
hiinti voitu haudatakirkon lattian alle, vaan hiinet haudattiinmahdollisimmanltihelle istintiiiinsii
eli seiniinviereenkirkon ulkopuolelle.
Myds setini kertoi samanlaisentarinan, mutta maapalstanluovuttamisenhan yhdisti Tourun
torppaan. Dahlman sensijaanasusti Tuulensuun
torpassa.
Koska Martti Dahlman on esi-islni, piidtin
tutkia, onko tarinassamitaAnperii.

ja varustus
kokoaminen
Joukkojen
kmfelt valitsi joukkojensa kokoamis- ja varustelupaikaksi Liinsi-JiimtlannissasijaitsevanDuvedin linnakkeen, joka on nykyisin osa A.ren
kuntaa. Jimtlannin armeijan kokonaisvahvuus
oli n. 10.000miest6.Kaksi kolmasosaatiistii oli
suomalaisiajoukkoja. Naiden lisiiksi mukana oli
Jiimtlanninja Hiilsinglanninrykmentit.
Nuutajiirven kartanon poika Hans Johan
Bick (nuorempi), joka on t6mdn tarinan toinen
osapuoli, kuului everstiluutnantti Otto Ernest
Tauben johtamaan Turun laanin jalkaviikirykmenttiin. Rykmentin vahvuus oli 469 miestii.
Kymmenentuhannenmiehen armeijasta kuului n. 8200 miestii taisteluosastoihin.Huoltomiehistdii,johon myos ilmeisestiesi-is?iniMartti
Dahlman kuului, oli yli 1000,ja lisiiksi tuli 727
nostokastalonpoikaa,joista kukin hoiti neljtu
kuormajuhtaa.
Sotilaiden vaatetus oli seuraavanlainen.
Piiiissii oli ns. kolmikolkkahattu, jonka lierit oli
kiiiinnetty yl6s, mutta ei kiinnitetty kupuun.
Kerrotaan myos, ettii joillakin olisi ollut karkeastavillakankaastatehdyt lakit, joissa oli alas
kaannettaviitsivuliipdt. Takkina oli tummansinisestii verasta tehty yksirivinen takki, jossa oli
keltaiset kai^?inteet.Takin helmat kiiiinnettiin
kenttiioloissa.Pitkd kaulaliina oli musta tai rykmentin tunnusviirin mukainen.Keltainen nahkainen hihallinen liivi oli ilmeisesti ainut liimmin
vaatekappale.Liivin alla saattoiolla myds paita.
Keltaiset polvihousut olivat sarkaa tai nahkaa. Jaloissaoli pitkat villasukat, jotka sidottiin
mustalla nahkaisella sukkanauhalla,jossa oli

Ruotsi-Suomen
sotilaspoliitti
nen
vuonna1718
tilanne
Suomessavallitsi isonvihanaika. Veniiliiiset saivat maanhaltuunsal7l4 Isonkyron Napuen kylassa kaydyn taistelun jiilkeerq jolloin RuotsiSuomenarmeijanrippeet vetiiytyiviit ensin pohjoiseenja sitten samanvuoden elokuussaRuotsin Liinsi-Pohjaan.
Suomensiiiityliiisetja varah,kaatporvarit pakenivat Ruotsiin. Niiiden joukossa oli myos Urjalan Nuutaj?irven kartanon isiintiiviiki. Kaikkiaan Suomesta pakeni 30.000 henke6, mikii
vastasi 7,5 yo maan viiest6stii. Suunnitelman
mukaanjokaiseen seurakuntaantuli jaadii viihintiiiin yksi pappi. Niimii saivat osakseenmiehittajan taholta monesti ar*araa kohtelua. Esimerkiksi Urjalan vanhaakirkkoherraa Simon Wallinusta kidutettiin niin, etta han kuoli.
Kuningas Kaarle XII oli palannut vuoden
l7l5 joulukuussaRuotsiin 15 vuoden poissa-
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solki. Tylppakarkisissa
kengissiioli messinkisolki ja oikeaja vasenkenka olivat samanlaiset.
Lisiiksi oli eriille rykmenteille, mm. Turun
liiiinin jalkavakirykmentille onnistuttu hankkimaan vihreiistii verastavalmistetut priiillysviitat.
Kdsineet olivat nahkaaja samoin vyo valkoista
nahkaa. Olkahihnasta roikkui patruunalaukku,
jossaoli 25 patruunantuliannos.
Kaksi kolmasosaamiehistdstd oli aseistettu
pistimilla varustetuilla musketeilla.Kolmasosalla oli liki viisimetriset saarnipuisetkeihaat. Kaikilla oli lisiiksi lyomiimiekat.
Armeijalle kuului myos neljii kevyttii tykkia.
Kuningasoli kieltanyt raskaammantykiston mukaanoton,ja niiin hnn jo etukiiteentuomitsi retken epdonnistumaan.

Armfeltinarmeijanldhtdkdsky
Karoliinit, joiksi Kaarle XII:n sotilaita kutsuttiin, saivatlahtokaskyn15.8.1718,jolloin osa
Jiimtlanninarmeijastalahti liikkeelle. Piiiiosa armeijastaliihti vasta19.8.
Norjalaistenjoukkojen komentajanaTrondheimin alueellaoli kenraalimajuriVincent Budde,joka oli syntynyt 1660. Hiin oli p2i?ittiiviiinen
ja kokenut soturi,joka oli osallistunutmm. Espanjanperimyssotaan( 170l- 17l4). Hiinen isoisiinsii Fredrik Godslevssonoli ollut Trondheimin jalkavakirykmentin komentajana 16491650. Vincent Buddella oli kaytossbiinn. 8000
miestli,joista n. 3000 oli Ruotsin rajalla.
Norjalaisilla oli Ruotsin rajan liheisyydessii
vahvasti varustettu Stenin linnake, josta norjalaiset lahtiviit kuitenkin taisteluav?iltt?ien.Armfeltin armeija sai linnakkeestamukaansakolme
tykkiii. Ntiin sillti oli nyt seitsemiinkevyttii kenttiitykkiii mukanaan.Armfelt jatti linnakkeeseen
500 miestiija jatkoi marssialanteen.Noin 15
km:n piiiissii Trondheimin vuonon rannalla sijaitsi Skanesinlinnake,jonka liivinmaalainenkomentaja luovutti taistelutta Armfeltille. Linnoituksessaoli huomattavamuonavarasto.
Armfeltin ensimmiiisetsotatoimet olivat siis
olleet menestyksellisiii.Runsaassaviikossa hiinen armeijansaoli edennytRuotsinja Norjan rajalta merelle.Jiitettyii?inSkinesiin pienen varusv?ienArmfelt lahti kohti Trondheimia.
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Trondheimin
valloitusyritykset
Huono s?iii oli vaivannut Armfeltin armeijaa
melkein alustaalkaen.Jatkuvat kaatosateetpehmensiviit tienpohjat, joet tulvivat yli iiyriiidensii
ja joukot sairastelivathuonoista varusteistajohtuvista vilustumisista.Lisiiksi ankara ruokapula
alkoi vaivata armeljaa.
Armfeltin joukot saapuivat 17 9 Stjdrdalin
joelle. Norjalaiset olivat havitt,ineetjoen yli johtavat sillat. Kun ruokapula alkoi ahdistaaentistii
pahemminja tulvivan joen ylitys niiytti mahdottomalta, niin sotaneuvotteluntuloksena Armfelt
paatti vetiiytyii takaisin pohjoiseenp?iinVerdaleniin. Hiin kirjoitti kuninkaalle esittaenkohtaamiaanvaikeuksia.Syyskuunlopulla joukot majoittuivat Levangerinseuduille.
Kuninkaalta tuli tiukat miiiiriykset, ettd
Trondheim on kaikista esteist?ihuolimatta valloitettava. Saatuaankeriittyii alueelta parin viikon muonavarastonsaattoi Armfelt l?ihteii toteuttamaan kuninkaan mdiiriiystii. Talla valin
olivat suot ja kapeat vesialueetjaatyneet,mika
helpottisuurestiliikkumista.
28.10 lahtivat liikkeelle UudenmaanjaHAmeen sekd Turun ja Porin ratsurykmentitjohtajanaankenraalimajuriReinholdJohande la Barre, joka samallaoli myds Jiimtlanninarmeijan
varakomentaja.
Kenraali Budde oli vetiiytynyt Trondheimiin.
Hiinen avukseen liihetettiin lisiivoimia EteliiNorjasta, mm. ratsurykmentti,jota komensi hiinen veljensii,everstiluutnanttiFredrik Budde.
De la Barren johtama suomalainenratsuviiki
saapuiTrondheimin edustalletiistaina 4.11. ja
pddarmerjatorstaina 6. 1L
Sen aikainen Trondheim sijaitsi miltei kokonaan wonon ja Nda-joen viilisellii niemekkeella, jonka yhdisti mantereeseenparinsadanmetrin levyinen kannas. Talla kannaksellaoli pysyvia linnoituslaitteita. Pohjoissiwstaa suojasivat
wonolle ankkuroidut sotalaivat,joiden tuli pystyi pyyhkimiitin kannaksen linnoituslaitteiden
etumaastoa.Kaupunginitapuolella,joen Trondheimista erottamalla korkella paikalla, oli Kristiansteninlinnoitus.
Kaupunki oli tarkea satamapaikkaja sielta
oli lyhin matka kuljettaessaPohjanmereltaPoh-

Nori an-sotaretkeri hwainnollistava piirros Eirik Hornborgin kirjasta "Karoliini Armfe It". Katkoviiva kuvaa pririjoukkoj en marssi r ei tti ri, pi lkkuvi iva
de la Barren osastoienreittiri.
t"i-Yjfif,.rsit'ao"';
,HlsENq

janlahdelle.Siellti sijaitseepohjoismaidensuurin
tuomiokirkko, Nidarosin tuomiokirkko, joka on
erityisesti omistettu Norjan pyhimyskuninkaalle
Olaville. Suomalaisetkintekivdt keskiajalla pyhiinvaellusmatkojaTrondheimiin, kunnes Kustaa Vaasa kielsi tallaiset matkat. Kuningas Olavin mukaan Suomessanimettiin mm. Olavinlinnaja [Ilvila.
Buddella oli Trondheimissa kiiyt6ssiiiin n.
7.000 miestii ja sata kanuunaa.Amfelt upseereineentotesi, ettd ainoa mahdollisuuskaupungin valtaamiseksi oli yittiid vtikirynniikkdii sen
eteldpuolelta.Tiimin vuoksi oli ensin ylitettava
Nda-joki. Armfelt ryhtyikin rakennuttamaan
lauttasiltaajoen yliijuoksulle. Lauttasilta oli valmis 17. marraskuuta,ja armeija marssi Nidajoen etelipuolelle. Norjalainen 600 miehen ratsurykmentti yritti hAiritajoen ylitystti, mutta de
la Barre 550-ptiisen ratsumiesjoukon kanssa
karkotti vihollisen ja ajoi sita sitten takaa kauas
eteliiiin. Kuudessa piiiviissii de la Barre eteni
140km.

Nida-joen ylityksen j[lkeen Armfelt majoitti
joukkonsa Gaula-joenlaaksoonja siirsi niita vahitellen yliijuoksulle piiiry niin ettii lopulta majoituspaikat ulottuivat Storenin pitajiian saakka.
Talldin han todenndkdisestioli luopunut vtikirynniikdn ajatuksesta.
Armeijan vahvuus 30.11. tehdyn tiedonannon mukaan oli n. 5.000 tervettii ja hiukan yli
500 sairasta miestii. Lisiiksi tulivat huoltomiehet, joiden miirdst?i ei ole tarkkaa mainintaa.
Jossaintodetaanheita olleen muutamiasatoja.
Kuningas Kaarle )OI oli 1.9. hydkiinnyt Etela-Norjaan. Hiin sai 30.11.1718 kuolettavan
luodin piiiihiinsii ollessaantarkastamassavarustuksia Fredriksstenin linnan ulkopuolella. Kun
tieto kuninkaan kuolemasta saapui Tukholmaan
5.12., niin ruotsalaisillejoukoille annettiinkasky
vetiiytyii vilittOmasti Norjasta. On arveltu, ettii
Armfelt sai tiedon kuninkaan kuolemastaioulukuun 17. pdivtintienoilla.
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ArmfeltinpaluuNorjasta
Armfeltilla oli useita reitteja valittavanaanpii6stikseen pois Norjasta. Eriis reiteista kulki Holtdalenin ja Tydalin kautta kohti rajalla olevaa
Ena-jokeaja HandoliaRuotsissa.Armfelt valitsi
t[m6n, koska se oli lyhin. Se oli kuitenkin talvivaikeinreitti.
olosuhteissa
Armfelt oli siirtanyt joulukuussa joukkonsa
Stdrenistii ylos Gaula-joen vartta Holtdaleniin,
jossa de la Barren ratsuvbki yhtyi paajoukkoon
joulup?iivienjalkeen. Viimeiset joukot lahtivat
Holtdalenista 29.12. Etujoukot olivat tiilldin
nousemassaBukhammarenintunturille. Siia oli
ollut kohtalainenjoukkojen lahtiessaliikkeelle,
mutta muuttui tunturin laella koillismyrskyksi,
minkii vuoksi karoliineillaoii vaikeuksialoytaa
oikeaa tietii. Noin 25 km:n matkalla Holtdalenista Floreniin kuoli n. 200 karoliinia myrskyn
kourissa.
Hajalleen mennyt karoliiniarmeija saapui
Floreniinja sen kihistdllii olleisiin kyliin joulukuun 29. ja 30 piiivinii. Pakkanenvaivasijoukkoja, ja he polttivat lampimikseenuseita latoja
ja ulkorakennuksia.
Florenissafumfelt rummutti joukkonsakokoonja ilmeisestiilmoitti miehille kuninkaankuolemasta.
UudenvuodenpiiiviiniiI 7 I 9 Armfeltin joukot
olivat Tydalin viimeisessiiasutussakyliissii, Ostbyssii. Ainakin osa armeijaa kokoontui tiiiillii
kenttiijumalanpalvelukseenennen liihtoa kohti
Ruotsia. Joukot ltihtiviit liikkeelle aamupiiivtillii
tienniiyttiijiit ja Armfelt karjessii. Vahitellen
osasto toisensa jiilkeen liittyi matkarivistOon.
Viimeiseniiillan suussalAhti Jamtlanninratsuviikikomppania.
Ilma oli lahtiessaollut kirkas ja kylmii, mutta
puolenpliviin aikaan ankara lumimyrsky hyokkasi karoliinien kimppuun. Taivas pimeni ja lumipyry oli niin sakea, ettei niihnyt kattA edessiitin.Monet joutuivat eksyksiintunturimaastossaja jiiivlt sille tielleen. Lumimyrskyn takia armerjanjalkijoukko palasi takaisin ja pysyi pahimman myrskyn ajan Tydalissa. Ostbysta lahdettiessti tie nousi pitkin Oy-tunturin kuvetta.
Tunturi oli korkeimmalta kohdaltaan yli 1200
metrii merenpinnasta.
Ensimmiiisenpiiiv?iniltana etujoukot tulivat
Essand-jlrvelle,j onne leiriydyttiin nuotiotulille.
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Kunnollistapolttoainettaei puuttomassatunturimaastossaldytynyt, joten sotilaat polttivat kiviiiirinperid, rekia, satuloita ja kaikkea muuta
palavaksi kelpaavaa. Kuitenkin monet sotilaat
jaatyivij/-kuoliaaksi seuraavanydn aikana.Niiissti oloissa myos Nuutajiirven kartanon poika
Hans JohanBiick ja hdnenaseenkantajansa,
esiisiini Martti Dahlman taistelivat henkensdpuolesta kylmyyttii vastaan.
Tammikuun toi senap?liviiniieloonj?iiineetsotilaat jatkoivat epiitoivoista marssia kohti Enajokea ja Handoliii. Rajuilma ja pakkanenjatkuivat, ja yhti useampikaroliini tuupertui tien varteen siitii koskaaneniiii nousematta.Toisen piliviin iltana ensimmriisetjoukot piiiisivit Ruotsin
rajalle ja joutuivat jalleen viettiim?i?inkylmiin
ydn nuotiotulien iiiiressi. Aamulla ei moni endii
noussutjatkamaan matkaa. Toinen ydpyminen
vaati enemmilnuhreja kuin ensimmiiinen.
Kolmannenpiiiviin iltana ensimmiiisetj oukot
saapuivat Handdliin. Se oli Jtimtlannin iiiirimmiinen asutustiillii suunnallaja kiisitti vain kolme taloa. Armfeltin suostumuksellarevittiin yksi rakennuspolttopuiksi nuotioihin, joiden loiste
otrjasi tuntureilla riimpijditri kohti pelastusta.
Seuraavinapiivinii Handoliinvaelsimiehiiiyksitellenja ryhmissii.Matka TydalistaHandOliinoli
tavallistatalvitietii pitkin 55 kilometriii.
Handdlissii valskarit amputoivat miehilta
tynnyreitt?iinpaleltuneitajasenia.
Tydaliin palannutjiilkijoukko lahti liikkeelle
vasta4. piiivii tammikuuta rajuilman menty?iohi
ja selvisi saman piiiviin iltana Hand6liin ilman
suuria menetyksiii.Handolistdjoukot marssitettiin tai kuljetettiin edelleenDuvediin.
On esitetty erilaisia arvioita siita, kuinka monta
miestii tuhoutui tuntureilla vuodenvaihteessa
1718-1719. Arviot vaihtelevat 2.300 miehesti
3.500 mieheen.Eriiiin laskelmanmukaan tuntureilla kuoli n. 2.300 miestiija senjiilkeen 1.200
miestii paleltumiinja muihin sotaretkenrasituksiin. Joka tapauksessavoidaan todeta, ettii tiimii
on tuhoisin luonnon aiheuttama onnettomuus
Pohjoismaissa.Kaikki liihteet ovat olleet yksi1718-1719 nriilmielisia,ettii vuodenvaihteessa
lii seuduilla oli kylmempiiii ja myrsky pahempi
kuin miesmuistiin.

ja paluuSuomeen
Rauha
Ruotsin hallitus allekirjoitti 30 8.1721 Uudenkaupungin rauhan. Kun tieto siita levisi, alkoivat pakolaisetja sotavangit valmistautua palaamaan kotimaahan.Piiiiosa pakolaisistaja sotavangeista saapui Suomeen keviHlla ja kesiillii
1722. Niin myds Nuutajirven kartanon omistajaviiki Palatessaantakaisin omistajat totesivat
kartanon tulleen isonvihan aikana ryOstetyksi
miltei putipuhtaaksi.

Nuutajdrven
kartanoja B€ick-suku
Nuutajiirven kartano sijaitsee Urjalan pitajan
Nuutajiirven
kyliissii.
Riilssitila
syntyi
17.10.1606,kun Kaarle-herttua antoi sen liiiinityksenti Carl Beckille palkkiona siita, ettii tiimii
oli saattanut tataarikaanien Iiihetyst6n Viipuri sta
Tukholmaan. Nuutajiirven lisiiksi lahjoitukseen
kuului Kinolan ja Weramundenkylat.
Carl Beckin isii oli ratsumestariKaarle-herttuan palveluksessa.Suku oli kotoisin Reininmaalta ja muuttanut Suomeen 1500luvulla.
Carl Beck sai Kustaa II Aadolfilta lisiiii lahjoitusmaita, kuten Valajiirven, Vtikkiiriin, Merannan, Uittamon, Oinilan, Ryssbdlenja Keuruun
sekti useita tiloja Saarioistenja StiiiksmiienpitA-

jista.
Carl Beck kuoli 1616.Hiinen vanhinpoikansa Carl Beck peri Nuutajtirven isiinsi jiilkeen.
Hiinet aateloitiin nimellti Btick i Finland. Hiinen
aikanaanNuutajiirvi laajeni edelleenkuningatar
Kristiinan suomilla lahjoitusmailla. Biick sai
puolisoineen verovapaina seuraavat tilat: Oriniemi, Menoinen, Wuoltis, Matku ja Humppila.
Carl Backin vanhin poika Hans Johan Biick
(vanhempi),joka oli syntynyt 1650, peri isiinsii
jalkeen Nuutajdrven siteritilan. Hiinen aikanaan
Nuutajiirvi menetti ns. neljiinnesperuutuksen
johdosta osia tilasta, nimittain Brusilan, Matkun
ja Vuolteen.
1680 valtiopiiivilla Kaarle )(I sai aikaan ns.
ison reduktion, joka merkitsi kaikkien suurten
lahjoitusten peruuntumista. Hans Johan Biick
luopui Turun ja Porin l6^0nissiolevista muista
lahjoitu smaistaanNuut aftw en j a tiimiin sivutilo-
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jen hyviiksi. Piiiikartano muutettiin siiteriratsutilaksi.
Hans Johan Biick palveli everstiluutnanttina
Uudenmaanja Hiimeen laanin ratsurykmentissl.
Hiin kaatui 1701 Nevanlinnan luona kiiydyssti
taistelussa.Hiinella oli neljii poikaa ja seitsemin
tytiirte.
Vanhin pojista, Carl Gustaf, oli henkikaartin
luutnantti, joka kaatui 1700 Narvan luona. Toinen poika, Henrik Johan, oli myds luutnatti.
Hiin joutui vangiksi Perevolotsnassa1709 ja
siirtyi sitten Pfaltzin vaaliruhtinaanpalvelukseen
Zweibniggeniin palaamattaenddSuomeen.Kolmas poika Melker oli henkirykmentinvarusmestari ja kuoli ennen vuotta 1720. Nuorin pojista
oli Hans Johan (nuorempi),joka osallistui Norjan sotaretkeen.

HansJohanBdcknuoremDi
Hans JohanBiick, joka on siis tiimiin tarinamme
toinen piifienkilo, syntyi 25.12.1698Urjalassa
Nuutajiirven kartanossa.Hiin pestautui jo varhain armeijaanja oli 1717 korpraali Turun laanin jalkaviikirykmentin Laitilan komppaniassa.
|.2.1718 hiinet ylennettiin kersantiksi ja
27.9.1718viilpeliksi everstiluutnanttiOtto Ernest Taubenjohtamaan Turun laanin jalkaviikirykmentin everstiluutnantinkomppaniaan.Tiissii
vakanssissahiin palveli sitten Norjan sotaretken
loppuun asti.
3 .5. 1719 pidetyssiikatselmuksessa
todettiin,
etta hAn on 22-vuotiasja ollut htinenmajesteet3 vuotta. Lisiiksi katseltinsa sotapalveluksessa
musrullassasanotaan,ettl hiin on palveluksessa
suorittanut ne tehtavat, joihin hiinet on komennettu, ja ettdthan on Norjan tuntureilla palelluttanut molempienjalkojensa varpazt ja on vielii
hoidossa,niin ettii ei ole vannaa tietoa, tuleeko
hiinesti marssikuntoista.Lopuksi todetaan, ettii
han on taitava aliupseeri.
Katselmusrullassa
18.11.l7l9 todetaan,ettd
palellutettuaankaikki varpaansaNorjan tuntureilla, on saanutsotakollegioltaeron 1.8.1719.
Toivuttuaan myohemmin niin paljon, ettti saattoi kiivellii, ja koska upseerit hiinte erikoisesti
kehuivat ja koska han oli aatelismies,oli saanut
jitilda palvelukseen.Hiin erosi kuitenkin sotapal-

veluksesta5.7 1722ja samallahiinet ylennettiin
viinrikiksi. Hanellti oli Turun laanin jalkaviikirykmentin everstiluutnantinkomppanian viiiipelin virkatalo Hirmuinen Mietoisissa aian
2 7. e . 1 7 1 8 -.57. 1 7 2 2
Palattuaan Suomeen hiin ryhtyi kunnostamaan ensin iiitinsli ja sitten perikunnan lukuun
isonvihan aikana rappeutunuttakartanoa. Nuutajiirven kartanon omisti siihen aikaan Hans Johan Biickin iiti vapaaherratarElisabetGrass,joka l6-vuotiaana morsiamenaoli saanutsen huomenlahjakseen.Elisabet Grass kuoli 1724, ja
perinnonjako hanen jiilkeensii suoritettiin

MarttiDahlman

9.r.t725.
Perinn6njaossavanhin elossa oleva poika,
luutnantti Henrik Johan Back sai Nuutajiirven
kartanon.Muut tilat jaettiin muiden perillisten
kesken.Tytiir Maria (1684-1758),joka oli naimisissa Halikon kirkkoherran Arvid Paulinin
kanssa.sai Oriniemenratsutilan.
Kun Henrik JohanBiick ei kuitenkaanpalannut ulkomailta, hoiti Hans Johan Biick Nuutajarven kartanoa jakamattomana kuolinpesiinii
perikunnanlukuun. Hans JohanBiick kuoli naimattomana25.2.1753,ja kartanooli jakamattomanakuolinpesliniiperikunnanhallussawoteen
1757, jolloin Hans JohanBiickin sisarentltiiren
Marian aviomiespormestariHenrik Agricola lunasti kartanon. Tiimiin jiilkeen Henrik Agricolan
sisaren mies majuri Jacob Wilhelm de Pont
omisti kartanonvuosina178l-1797. Tamiinj6lkeen kartanon omistus siirtyi Furuhjelm-suvulle.
Majuri Jacob Wilhelm de Pontin is6, ylijohtaja JacobReinhold de Pont oli 1748 perustanut
Suomen toisen lasitehtaan,Avikin, Somerolle.
Kun tehdas oli menestynyt hyuit, paafii Jacob
Wilhelm de Pont perustaa Nuutaj?irvelle,jossa
oli paljon metsiii, lasitehtaan. Kumppanikseen
han sai Honkolan kartanon haltijan Harald
Furuhjelmin. 25.2.1793 kumppanukset saivat
myonteisen p?i?itdksenperustamisanomukseensa.Niiin syntyi Suomenvanhin nykyiHn toimiva
lasitehdas,Nuutajiirven lasitehdas.
De Pont myi 1797 osuutensa lasitehtaasta
sekdNuutaj iirven ja Y alafiinen kartanot Har ald
Furuhjelmin nuoremmalle veljelle Johan Furuhjelmille.Niiin piiiittyi Biick-suvun yli 190 vuotta kestdnytomistusNuutajiirvella.
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Martti (Mirten) Dahlman syntyi 1701 Loimaan
pitajan Malliiisten kylan Karjen talossa. T?imii
paikka kuuluu nykyiiiin Alastaron pitiijiitin. Kirkonkirjojen mukaan hiinet kastettlin 2.11. Hanen syntymiiajakseenon Loimaan kilri4lp}fiAkirjassa 1702 merkitty samapiiiviimtitirii.
Htin oli Mallaisista olevan talollisen Pertti
Luukkaanpojan j a Kerttu Simontyttiiren avioton
poika. KArejapdytiikirjaanon iiidin nimeksi kuitenkin merkitty Kerttu Niilontytiir. Lapsenelatusjuttua kasiteltiin Loimaan karajilla 8.10.I l. 1702. Intlimi kanssakayminenoli karajapoytakirjan mukaan tapahtunut Poytybn pitafiin
Karinaistenkyliissii, kun oli oltu matkalla Turun
talvimarkkinoille. Pertti Luukkaanpoika tuomittiin sakkojenlistiksi huolehtimaanlapsenelatuksesta siihen asti, kun tiimii itse pystyy ansaitsemaanelantonsa.
Martti Dahlman oli jossain vaiheessajoutunut rengiksi Nuutajiirven kartanoon. Kun Hans
Johan Biick liihti sotaan, seurasi Martti Dahlman todenniik6isesti mukana. Ttimii voidaan
piiiitellii siita, etta kun vanhempi poika Henrik
Johan 1707 lahti sotaan, niin hiinelle ja hanen
rengilleen annettiin hevonenja muut varusteet.
Loogiselta tuntuu, ettb myds nuorempi veli olisi
saanutsotilaspalvelijanmukaansa.
Perimiitiedon mukaan Martti Dahlman oli
mukana Armfeltin Norjan sotaretkelliija palellutti sielh myos jalkansa, mutta pelasti henkensii, koska han tunsi seuraavanlaisenpakkasloitsun:
Tuletuli sukkihini,
Kekdleppikenkdhiini.
Pakkanenpahantapanen.
Atapasjalkoihinikajoa.
Nioskeleniityn syrjdt,
pajunjuuret;
Paneskele
Atapaskristittyyn ihmiseenkajoa
Ilmeisesti jalkojen paleltumisvammateiviit kuitenkaanolleet niin pahat kuin isiinniillaan,koska
hiinet hyviiksyttiin rakuunaksi Uudenmaan ja
Hiimeen rakuunarykmenttiin.Katselmusrullassa
4.10.1743 htinet on merkitty mainitun rykmen-

tin Siitiksmtienkomppanian toiseen korpraalikuntaan ruotunumerolla 46. Mainitussa katselmuksessahiinen iiikseen on merkitty 39 wotta
ja palveluvuosienmiiiireksi 18. Sen mukaisesti
han olisi pestautunut mainittuun rakuunarykmenttiin wosina 1723-1725. Luultavasti h6n
sai armeijaanpestautuessaanmyds sukunimekseenDahlman.Martti Dahlman kaytti puumerkkini2in ruotunumeroa 46, mika on nahtavissa
HansJohanBackin perukirjassa.
Martti Dahlmanvihittiin 6.12.T729Kirsti Juhontyttiiren kanssa.Vaimon isii oli Nuutajiirven
joka oli kotoisin
renkivoutiJuho Joosepinpoika,
SomeronJoensuunMattilasta, ja aiti Beata Juhontytiir Loimaan Kojonperlin Mikkolasta.
Martti ja Kirsti Dahlmanillaoli seuraavatlapset:
Walborg,Matti (12.9. 173 4-l 6.5. I7 96) j a Maria
(s. 7.5.r744)
Rippikirjassa 1769 esiintyy viela nimi Martti
Dahlman, mutta 1772 ntlru on muuttunut Orrmaniksi. Tiim?i lienee johtunut siita. etta aiemmin Nuutajiirven varustama ruotu numero 46
siirtyi Nuutajiirven omistamalle Oriniemen ratsutilalle,joka varusti yhteensi kolme ratsumiesta. Naiden kolmen ratsumiehennimet olivat Orre, Orrman ja Orrflycht. Niiin Oriniemen varustamien ruotujen ratsumiehet olivat nimeltaan
Orr-alkuisia. Oriniemesta kaytettiin siihen aikaan nimeii Orriniemi.
Martti Dahlman kuoli Martti Orrman-nimisenii79-vuotiaana
30.4.1780.
Martti Dahlman asui koko Nuutajirvelli
oloaikansa Tuulensuun torpassa. Tuulensuun
alue sijaitsi vastapdiitii Nuutajiirven kartanoa
Nuutaj?irven toisella rannalla, missii kartanon
palveluskuntaasui. Virallisesti Tuulensuuntorppa muodostettiin1758.Martti Dahlmaninpoika
Matti oli sitten kuolemaansaasti tiimiin torpan
torppanna.

Hautakiven
arvoitus
Kansakoulunopettaja Juho Vtiino Hirsjiirvi
inventoi I 880-luvulla muinaismuistoyhdistyksen
toimeksiannosta Tammelan kihlakunnassa
olevia muinaismuistoja.UrjalankylAn kivisakaristostaja hautausmaasta
hiin mainitseeselvityksessiiiinseuraavaa:
Wiime aikoina on sakaristossa
siiilytetty kyldn
paloruiskuja.Ainuaikkunaon muurattuumpeen.
Kellariakdytti seppdJuhaReilin vainajaolvikellarinansa.Wanhahautausmaa
on sakaristonympiirillii. Sitii onjo kauvanaikaakiiytettyniittynii.
Mitiidn hautamerkkiiiei hautausmaalla
ole, mufia
sakaristonseiniinnojallaon yksi irtonainenhautakivi, jossaon kirjoitus: "Tiisii lepii edesmennyt
torpari Nutaidrvenkartanostakuniullinenja uskolinen Mathias Martin poika Dahlmansyntynyt
se 9? piivd joulukuusa 1734 -------- 9? piiivii
toukokuusa1796 ----- ndinenisdntiinsii----her
majoriJagobWilhelmdp Pontla-ki kiven."
Edelleen Hirsjarvi mainitsee,ettii riiiitiili Dahlman sanoi hanelle, ettii hautakiven laittoi torpparinsahaudalleNuutajiirven lasiruukin perustaja majuri de Pont.
Hautakiveii ei siis laitettu rakuuna Martti
Dahlmanin, vaan hanen poikansa Matin muistoksi. Onko hautakivi nyt silki paikalla, johon
Matti Dahlman on haudattu, on epivarmaa,
koska Hirsjiirven mukaan kivi oli irrallaan sakastin seinustalla188O-luvulla.Mahdollistaonettii Matti Dahlman haudattiin samallepaikalle
kuin isiinsii, mutta fastAkaankuten ei oikeasta
hautapaikastaole mitaan varmuutta.
Kuten usein hautakivissiiniin tiissiikin on virheita paivam?iiirissii.Matti Dahlman syntyi 12
piiivii syyskuutaeikii 9. piiivti joulukuuta kuten
hautakivessiion virheellisesti.mainittu.Kuolinp[iviiksi on hautakivessa
merkit-iy9 5.1796 Sama piiivdmiiiirii on myos perukirjassa.Kirkonkirj ojen kuolleiden luettelossakuolinpiiiviiksi on
kuitenkin merkitty toukokuun 16. piiiva 1796.

Tarinantodenperdisyys
Martti Dahlmanin puumerkki Hans Johan Bdckin
peruhrjassa.

Armeijan rullat osoittavat, ettdt Nuutajiirven
isiintii Hans Johan Biick todella oli kenraali
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Armfeltin Norjan sotaretkelltija tuli siella invalidiksi. Kun sotilaspalvelijoitaja renkejii ei merkitty mihinkdtin luetteloihin, jaa Martti Dahlmanin mukanaolosotaretkellavain perimatiedonja
todenniikdisyydenvaraan.
Mitaan palkkiota isiinttinsti hengen pelastamisestaMartti Dahlman ei ntiytti saaneen.
Kun Nuutajiirven kartanon omisti perikunta,
ei Hans B?ickvoinut luovuttaa siita maata Dahlmanille,jos hiin sellaistaoli mahdollisestiluvannut. Haudattiinko Hans Johan Biick kirkon lattian alle, on epiiselviiti.Urjalan historiassamainitaan, ettii Nuutajiirven herrasviiet olivat rakennuttaneeterityiset hautapaikatkirkkomaalle viimeisttiiinI TO0luvulle tultaessa.
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HARJOITTELE
ENsINsUOMELLAI

Sukututkimuson kaksivaiheinen
harrastus.Ensin selvitellaansuvun perusrunkokirkonkirjojen perusteella
ja senjalkeenkiiydiiiinkiisiksi
muihin lahteisiin,mistii yritetaanloytaatietoja,
mitkii puhaltavatrunkoon sielun.Monella niimii kaksi vaihettakulkevatkiisi kiidessii.Jo aivan sukututkimuksenalkuvaiheessamuistiin
kirjoitetaanjo muutakinkuin pelkkia kaste-,
siunaus-ja vihkitietoja.
Papit ovat kristinopin taitamisen,lukutaija ehtoollisella
don,rokotusten
kiiymisenlisaksi kirjanneetrippikirjoihinmuistiinmm. tietoja
ktiriijiituomioista.Toisinaanpappi on raapustanut huomautussarakkeeseen
havaintojaanseurakuntalaisensaeliimiintavoista. Esimerkiksi
LiingelmtienHautaanlahdessa
1800-luvuntaitkohdalleon
teessaelineenJaafetJaafetinpojan
pappi katsonutparhaaksikirjoittaa, ettaitiimii
on "begifvenpi sl6seri"(tuhlaavainen).
Viittauksetkarajatuomioihin kutkuttavatsukututkijan mielta. Jokainentutkija tietiiii, ettii
juuri tuomiokirjoistaloytyvat ne parhaatjutut,
misttiriittAAsuwlle kertomista.Moni on yrittAnyt tuomiokirjojenlukemista,mutta peliistynyt
tekstin vaikealukuisuutta.
Monet eiviit ole uskaltautuneetedesniin pitkalle,vaikka mieli tekisi.
Tuomiokirjoihintuntuu liittyvan montaylitvaikealtatuntuvaaestettii.Vansekiiymiittdmiin
hat kasialat ovat monimutkaisia.Ruotsia ei
osatakovin hyvin,ja vaikkanykyruotsiaosaision
kin, niin vanhanruotsinoikeinkirjoituksesta
hankalasaadaselvtiti.Muutamantunnin hikisten ponnistelujenjtilkeen tutkija jafiAApettyneenii yrityksensii. - Harjoittelemalla niimti
kaikki vaikeudetovatkuitenkinvoitettavissa.
Vanhat kasialat voi oppia. Oppiminen ei
jota saa
vaadi muutakuin hyviiii alkuopetusta,
kyllii Tampereellaesimerkiksityoviienopistosl5

--

sa, ja senjiilkeen sitketiii harjoittelua - ja viela
lisiiii harjoittelua.Myos ruotsin kielen perus-ja
jatkokursseja jiirjestetiiiin kansan- ja ty6viienopistoissa.Ja jos on saanut alkeisopetustajo
nuorempana,niin vanhat taidot kyllii palautuvat
varsin nopeasti.
Vanhan ruotsin oikeinkirjoituksen ymmtirtiimistii voi jokainen treenataitsekseenlukemalla
vanhaakirjasuomea.Kun oppii lukemaan zujuvasti iiiineen Michael Agricolan suomea, niin
pystyy saamaanhuomattavastihelpommin selviiti myos vanhastaruotsista.Kielet eiviit itsess66n ole muuttuneet kovinkaan paljoa, mutta
niiden kirjoitusasuon. Kun oppii jujun suomen
kielella, voi soveltaatekniikkaa my6s vanhaan
ruotsiin.
Tuomiokirjat ovat kyllA kaiken ttimin vaivan arvoisia. Kaikki ponnistelut unohtuvat,kun
pelkkinii niminii esiintyneet
sukututkimuksessa
hahmot saavatpersoonallisuuden.
Tiimti esiiiiti
oli luonteeltaanhelposti kuohahtava- han meni ja liiimiiytti naapurin emiinndltl kirkonmiiellii myssyn maahan.Tuo esi-isii oli kyl6n arvomiehia - hiin esiintyi usein todistajana rajarndoissa. Tiimti toinen oli puolestaankylan juoppolalli, joka kannipiiissiian hurjasteli kylanraitilla hevosrattaillaan.Ja t[mtin talon lehmiit olivat nimeltiiiin Punike ja Kukkanen.
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- Agricolan Psalttareidenesipuheesta

-

VeikkoHeikkila- Antti Liihde- PenttiNurmi - EnsioNiiriiiinen

Kinnppahommaa
sukututkinnuksessa
Moni tutkii sukuaan yhdessi sukulaistensa
kanssa.Tutkimus eteneeniiin nopeammin ja
hauskemmin, kun tutkimusliiydiit voi heti
jakaa toisten kanssa. Yhdessfl on myiis helpompi selvitii ongelmakohdista.
Pienryhmlisti on suurta apua, vaikka ei
tutkisikaan samaasukua. SeuraavassaEnsio
Nliriflinen, Antti Lflhde, Penffi Nurmi ja
Veikko Heikkilii kertovat, miten monilla eri
tavoilla heille on ollut iloa ja hyiifn toistensa avusta.

pyysiviit myds minut sinne mukaan. Olinhan
tdtii ennen ollut Pentti Nurmen kotona asentamassa Juuret-ohjelmaasekii opastamassasen
kayttamista.
Siinti kahvin ja teenjuonnin yhteydessiikeskusteltiin my6s tietokoneistaja hankituistaohjelmista. Vilkkaan keskustelunjalkeen todettiin, ettii olisi tarve kokoontuasiiiinndllisinv?ilija
ajoin my6hemminkinja etta tietokoneeseen
ohjelmiin tutustuminenktiy luontevammin,jos
ne ovat kaytettavissii.Niinpii Pentti Nurmi kutsui meidiit seuraavaksihanenkotiinsa.Tlstii alkoi sitten kiertiminen toistemmekodeissanoin
neljan viikon viilein.
Kuluneen kahden vuoden aikana yhteisissii
tapaamisissaon kasitelty Juuret-ohjelmantoimintoja, Windowsia, tietokoneen perustoimintoj a, Word-tekstinkiisittelyA,Internetin kaytt6a,
kuvien kasittelyA,virusten torjuntaa ja digitaalikuvausta. On my6s kiiytiinndss?ijouduttu
poistamaan kolmesta koneesta viruksia. Kokoontumisten viiliaikoina on pidetty yhteytta
puhelimitse ja siihk6postilla sekii kayty toistemme luona selvittam?issii
kieli- ja tietokoneongelmia.
Neljiin hengenryhm0 on osoittautunutkooltaan varsin sopivaksi. On sovittu kohtalaisen
hyvin saman tietokoneeniiiireen ja kahvip6ydatkin ovat olleet juuri neljalle mukavasti sopivia.
Kokoontumiset ovat kestiineet 4-6 tuntia
kerrallaan ja aika on mieluummin tuntunut lyhyeltl kuin pitkalta. Miellyttavan ilmapiirin
vallitessa on saatu toisiltamme tietoja, miten
joku tehtavii voidaan ratkaista. Omalta kannaltani erityisen suuri merkitys on ollut silla, etta
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Ensio Nririciinen:
Tampereen seudun sukututkimusseuran puheenjohtajaPekka Nuottaj?irvipiti Atrjolan sukututkimuksen jatkokurssia Kaukajiirven koululla kevtittalvella 2000. Kurssilla olivat mm.
Veikko Heikkila, Antti Liihde, Pentti Nurmi ja
tiimlin osankirjoittaja. Kurssi antoi hyviii virikkeita sukututkimuksentekemiseen.
Tietotekniikkapainotteisen tyokokemukseni
pohjalta olin kokeillut jo kurssin alkaessaeri
sukututkimusohjelmiaja pilAgnyt kayttamaan
Juuret-ohjelmaa.Ilmoitin kurssin loppupuolella, etld jos joku ottaa,kilyfio6nsii Juuret-ohjelman ja tarvitsee sen sekii yleensii tietokoneen
kaytossaopastusta,niin olen kaytettavissa.
Pentti Nurmen aloitteesta Antti Liihde ja
Veikko Heikkila olivat pitiineet yhteytta toisiinsa ja piiiittiineet kokoontua kesiillA 2000
miellyttiiviissiiSatakunnankadun
kahviossa.He
l6
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on ollut selvii tarve pitaa ylla tietotekniikan taitoja ja opiskella monia uusia asioita. Toisten
edistyminenon selviisti lis[nnyt motivaatiota
edistyiiomissakintutkimuksissa.

Antti kihde:

Lopuksi totean sukututkimustietojen vaihdon tiirkeyden.Se ei mihinkaankatoa,piiinvastoin, sitahantapahtuu koko ajanja vastavuoroisesti,kun neljiili pai.italyod[iin yhteen.
Kun minulta tdstii meidAntiimistiimme kysellaan,kerron hyvin mielellanija kehotankokeilemaan.

Onpa mukava jatkaa aiheesta,joka on muuttanut omaakinniikemyst[nija kokemistanisuwn
Pentti Nurmi:
tutkimisesta.
Uskon vahvasti nyt ja tiesin jo tydeliimiikoHyvin todenniik6isestion monellealoittelevalle
kemuksista tiillaisen "kimppahomman" vahsukututkijalle kiiynyt kuten minullekin - saakivuudet asioiden ja ajatusten toteuttamisessa. piniin tahanmukavaanharrastukseen
liian myopaata
Vauhti ei
huimaa, mutta tulokset sen sihiiiin ajatellenniitii elossaolevia vanhoja sukujaan- kylla.
laisia, joilla olisi ollut paljon tietoa suwn eri
Sukututkimuskurssihan
on varmaanmonelle
vaiheista - mutta kun ei saanut kysyttyii. Olo
se juttu, josta saa ovia auki tahan loputtoman
on kuin 50 vuotta avioliitossaolleen vanhan
mielenkiintoiseen harrastukseen,jonka soisi
avioparin hautakirjoituksessa,j ossaj iilj elle j aajatkuvan
tietysti
mahdollisimmanmonen "elanyt muistelee,ett6 "niin paljon sanomattajiii".
miintapana". Unohtamattatietenktitin sukututkiOma isdni kuoli talvisodassaollessaniialtaja
ja
musseuraan
liittymistti alanlehtien kirjallini viiden woden paikkeillaja mummu ja vaari
suudenseuraamista.
melkein heti periiiin ja iiitimuori meni uusiin
jiilkeisen
Olen kerran kokenut kurssien
naimisiin - verevii kun oli, joten tietoisuus
tyhjiin piiiille putoamisen,enka soisi sita kelleisiinpuoleisestasuvusta jiii varsin heikoksi.
jiilkeenpiiin
kaan. Muutama
Mutta eipii se eloa haitannutkaan,tyoeliimii ja
ajatellen mitattomiiltii tuntuva vastoinkiiyminen tukahdutti haharrastukset veiviit eteenpiiin kunnes tulivat
lun harrastaa.
sairaudet,tydeliike ja vapaata atkaa. 9O-luvun
Jo Pekan kurssilla kuuntelin "toisella koralussa se suku alkoi kiinnostaa - kuka olet,
mist?itulet, ja yllatykset alkoivat. Ensimmiiinen
valla", kun veljet juttelivat ko. ohjelmastaja
yllatys oli se, ettii ei sopinut tyoviienopiston
sen kiianteentekeviistiitavastarikastuttaaja selkurssille Metsoon. Lannistuinja unohdin koko
keyttiili tutkimusta. Heillii oli koneet, minulla
jossain
vaiheessa,ettd
asiankuudeksivuodeksi.
ei. Kyselin varovasti
Seuraavankerran yritin Ahjolan kurssille
saiskos luvan liittya joukkoon innokkaaseen.
jo
9O-luvun lopulla. Se oli hyvii ratkaisu, sill[
nyt huomaSehanheille sopi. Lukija voikin
Nuottajiirven Pekan mainiossa ohjauksessa
ta, ettd konehankintahansiita tuli - kyllii kanpiiiisi pian juonesta kiinni ja oppi hakemaan
nattil
esi-isiii?inj a niiiden lapsiparviap[iv?invaloon
Meidiin tapauksessammehankaikki mika
kulminoituu
Enliittyi koneella toteuttamiseen
sio Niiritiisen hienoon ja karsivlilliseen tapaan
opettaa ja auttaa lahes mihin vuorokauden
aikaan hyviinsii, koneidenja kavereidenkompuroidessa.Toki meilla jokaisella on roolimme
tiissii niiin hyvissl merkeissii jatkuneessatyos"Haluan omassa ndk6kulmassani
kentelyssii.
tuodavahvastiesilletimdn tyotavan
Haluan omassa niikokulmassani tuoda vahiloisen,kevednja joskustietystihuuvasti esille tiimiin tyotavan iloisen, kevetin ja
morinkin
sdvyttdmdn
etenemisen."
joskus tietysti huumorinkin siivyttiimin etenemisen. Luotan silti jokaisen "vapauden"siiilyviin, mikii on mielestiini hyvin toteutunut.
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erilaisilta filmeiltii. Ja ylliityksia tuli lisiiri, isoisii oli ollut tarkk'ampujana Hiimeen 7. tark,k'Hiimeenlinnassaautonoampujapataljoonassa
mian ajalla (asiaja aikakausi,josta on hammastyttivin vihin tutkimuksia). Htin on niihnyt
hyviiss?ilykyssii jopa Mannerheimin,joka vieraili usein Pietarin sotaleireilltiKrasnoje Selossa, jossa Sota-arkistossaolevien piiiviikirjojen
mukaan suomalaisetkavivat kesiisin harjoitusleireillii tsaarinj oukkojenkanssa.
Isiinpuoleinen suku niiyttiiii olleen torppareita ja tilallisia Lavian ja Mouhijiirven alueilta
ptiiittyen ilmeisesti 1600-luvun vaskiseppii
Henrikinpoikaan Mouhijiirven Salmista. Samoin iiidinpuoleinen suku niiyttiiii saaneenalkunsa Mouhijarven Kortejiirven Niuralta.
Timiin reitin loytaminen taaksepiiin on ollut
hyvin jannittavaa, koska mitiian tietoa ei aikaisemminollut.
Kaiken tiimiin ty6n kruunaa se mukava yhteishenki,joka syntyi Ahjolan kursseillaerityisesti Heikkilan, Lahteen ja Niiriiiisen kanssa.
Se poiki juuri hankitulle tietokoneelleni(onka
kasittelystaaluksi en ymmirtdnyt "sen honkasen p6lihtiiviiti") Juuret-sukuohjelman,jonka
avulla tiedot pysyviit hyvin kasassahuolimatta
silloin tiilloin sekaanyrittAvastiiviruksesta.Tiimil ei ole kuitenkaanmeita kauheastihaitannut
- onhan meidan tuki ja turyamme Ensio kaikessatietotekniikan asiassa.
Tallainen pienimuotoinen yhteistyd onkin
varsin suositeltavaa kaikille sukututkimusta
aloittelevilleja varmasti muillekin. Siiiinnolliset kokoontumisetjossain sovitussapaikassaja
siinii rupattelua sek?itietojen vaihtoa vanhoista
ja uusistaasioistapitaa paakopanjonkinlaisessa jiirjestyksessi entistii paremmin. Toimeksi
vain...

Veikko Heikkila:
Yli kolmenkymmenen woden kansalaisopistossa tydskentelyn jalkeen oli mukava lahtea
tJj;illla Kaukajarvella sukututkimuskurssille
opiskelijana.Siellii oli hyvii todeta, ettii kaikki
wosien mittaan tydn puolestakerrotut kehumiset aikuisopiskelun hyvistti puolista pitiviit hyvin paikkansa: ilmapiiri miellyttiiv?i, opiskelu
oli tuloksekasta,kurssi-iltaa suorastaanodotti. Opiskeltuja asioita piiiisi myds valittomasti kokeilemaan ja kayttamaan, kun ptiiisi oman
suwn rippi- ja historiakirjojenpariin Metsossa
j a mormonientutkimustiloissa.
Opiskelun "sivutuotteena"oppi ainakinjonkin verran tuntemaanmuita kurssilaisia. Varsin
pysyviit kontaktit sitten muodostuivat,kun kahden vuoden kurssienjalkeen me nelj?ipiititimme jatkaa opiskeluammet?issiikuuluisassaryhmiissiimme.
Monenlaiset ongelmammeon tbss6 ryhmassd ratkaistu. Neh?inovat olleet suuressamiiirin
sukututkimusohjelmiinja niiden kayttoon seka
yleisesti tietokoneisiin liittyvi6. Meillii esille
tulleet varsinaisen sukututkimuksen pulmat on
useimmitenkasitelty monissa keskusteluissamme hyvin vapaamuotoisesti.
Paljon olen saanut
ja
virikkeita
ohjeita omalle tydlleni myos jo
ryhmiissii valmistuneistasukuselvityksista.
Kaiken kaikkiaan t?imii neljiin ryhmiin kokoontumiset ovat olleet sekii hyddyllisia harrastuksellemme ettti monella tavalla mukavia
kokoontumisia.
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Antti Lrihteen mdhlki Oriveden
Pitkdjcirvelld 6.6.200 I . Vasemmalla
VeikkoHeikkila, Pentti Nurmi, Antti
Lcihdeja Ensio Nciriciinen.
Kuva: Mqriut Ldhde
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Hi ston antvrtkinnuksen
uusimmat tuufet
Kesiikuun 3.- 4. piiivii jiirjestettiin Tampereen
yliopistossa valtakunnallisen historiantutkijakoulun jatkokoulutuskonferenssi.Sinne kokoontui suuri joukko vaitoskirj ojaan valmistelevia historiantutkijoita keskustelemaanomista
tutkimuksistaan.Se oli siis mainio tilaisuus selvrttdd",miten historiaa nykyisin tutkitaan ja millaisista aiheista on liihiaikoina valmistumassa
uutta historiantutkimusta.Koska historia on sukututkijoille tiirkeii tieteenala,niin pieni kurkistus konferenssiinon paikallaan my6s tiissii lehdessii. Ovathan nimenomaan sukututkijat se
ryhm?i, joka eniten lukee ja hyodyntiii historiantutkijoiden tekemiii tutkimuksi a. Avataanpa
siis hieman "historiatieteen norsunluutornin"
oveaOrpananlukijoille.
Hi storiatieteidentutkij akouluun kuuluu pari
sataa viiitdskirjan tekijaA kaikista Suomen yliopistoista.Suurin osa "koululaisista" on nuoria
jatko-opiskelijoita eli nouseviakykyja. Esitelmien, keskustelujenja tyoryhmien kautta historiantutkijat pohtivat konferenssissasita, edistyyko historian tutkimus Suomessaja mika on
historiantutkijan rooli yhteiskunnassa.
Konferenssin avasi Tampereen yliopiston
Suomenhistorian professori Pertti Haapala,joka on my6s tutkijakoulunjohtaja. Esitelmoijiksi paikalle oli kutsuttu vaitelleita kokeneempia
tutkijoita. Professori Juha Sihvola Jyvaskyliin
yliopistosta puhui aiheesta"Tiede ja edistys
historiassa".Mielenkiintoinen oli myos Tampereenyliopiston dosenttiPirjo Markkolan esitelmii "Edistyyko naishistoria?"
Professori Juha Sihvolan mukaan historiatieteen tiirkein tavoite yhA parempi ja todenmukaisempikuva historiasta.Hiinen mukaansaonkin erikoisen tdrkeiiii tutkia niita ihmisrvhmia.
t9

joihin ei ole aiemmassakiinnitetty huomiota.
Tallaisia ryhmiii ovat naiset, lapset, perheet,
vammaiset, erilaiset v?ihemmistotym. Juuri
niiiden ryhmien tutkimus on tuonut esiin paljon
uutta tietoa menneisyydestii. Oikeastaan nk.
valkoisia laikkia ei Suomen historiasta en?iii
loydy. Jo tutkittuihin tapahtumiin loytyy uusia
ntikokulmia, jotka tuovat uutta tietoa. Toki uusia lahteitakin edelleen loytyy, mutta nekin lahinnii vain tiiydentdxdttjoolemassaolevaa tietoa. Uusien nakokulmienja uusien kysymysten
avulla historiantutkimus uudistuu ja kehittyy
jatkuvasti. HWti ja huolellinen historiantutkimus voi Sihvolan mukaan parhaimmillaan
edist?iiijopa moraalisiapiiiimiiariaja lisiitii suvaitsevaisuuttayhteiskunnassa.
Kyse ei ole siita, ettti historiantutkijat mielivaltaisestikirjoittaisivat ja korjailisivat jo kertaalleen perusteellisesti kirjoitettua historiaa
uudelleen.Niiinhiin kuulee ainajoskus vaitettaviin. Kokonaiskuva menneisyydestlitulee selke?immiiksi,koska site tarkastellaaneri kulmista eri aikoina. Vanhoillakin historiantutkimuksilla on sijansauusien tutkimuksien perustana.
Ttirkeintii tutkijalle on pyrkiii rehellisyyteen ja
puolueettomuuteeneli htinen tulee kertoa vain
se, minka lahteistasaa selville. Omien piiiitelmien kanssaon oltava arna ddrrmmiiisenvarovainen. Samaa ohjenuoraahankannattaa myos
sukututkijan seurata.
Naisten osuutta historiassaon tutkittu perusteellisestivasta parikymmenttivuotta. Samalla
tavalla sukututkimuksessakinnaisten osuus on
korostunut ja sukuja tutkitaan kokonaisvaltaisesti eikii vain patrilineaarisesti.Naishistorian
tutkimuksen kehityksesta esitelmoi dosentti
Pirjo Markkola. Hiinen mukaansanaishistorian

tutkimuksen alkuaikoina korostettiin naisten
kautta vuosisatojen kokemaa epiitasa-arvoa,
halveksuntaaja alistamista.Markkolan mukaan
tutkimuksessaon nyt siirrytty liihes piiinvastaiseenniikdkulmaan. Menneiden aikojen naisten
ainutlaatuistavahvuutta ja sankarillista selviytymistii arjen askareistaon korostettujo liiaksikin. Osittain selviytymistarinoidenavulla on
ehkii haluttu kannustaaja rohkaista myos nykyajan naisia toimimaan Lisiiksi vahvat naiset
kiinnostavat lukijoita enemmln kuin surulliset
uhritarinat. Kolikolla on kuitenkin aina kaantopuoli, joka saattaamelkeinunohtua.Naiset toki
selviytyivat, mutta olivat silti vallitsevien olosuhteiden uhreja. Kohtalo oli usein kovempi
naiselle kuin miehelle. Markkolan mukaan historiantutkij alla pitaa olla rohkeutta edelleen
kertoa myos sorrosta, vaientamisestaja epatajota naisetovat menneisyydessii
kosa-arvosta,
keneet.
Sukututkijan kannalta on miellyttiiviiii se, ettii nykyinen tutkimussuuntaus keskittyy etupiiiissii juuri ns. arkipiiiviin historiaan. Se on
siis sita tavallisten ihmisten historiaa,jota sukututkijakin kipeiisti usein kaipaa omia sukuselvityksia tehdessiiiin. Varsinkin perhehistorialliset vaitoskirjat anlavat sukututkijoille arvokasta tietoa, jota voi soveltaaomiin sukututkimuksiin. Viime vuosina on ilmestynytuseitakin perhetta kasittelevia vaitoksiii, kuten Kirsi
Sirenin Suuresta suvusta pieneen perheeseen.
Itcisuomalainenperhe I T)0Juvulla (1999), Elina Wariksen YksissciIeivi ssci.Ruokolahtelainen
perhelai tosj a yht ei soIli nen toim inta I 75 0-I 850
(1999) ja Kirsi Vainio-Korhosen Kdsin tehty.
Miehelle ammatti, naiselle qnsioiden ldhde.
Kcisityotuotannon rakenteet ja strategiat esiteolli sessa Turussa Ruotsinaj an lopulla ( 1998).
Tampereen kaupungin piiiikirjasto Metso on
jostain syystii sijoittanut kaksi ensinmainittua
teosta perhesosiologianluokkaan (30.15) eika
historiaakasittelevienkirjoj en joukkoon.
Sukututkijan kannattaa rohkeasti tarttua v?iit6skirjoihin kirjastoissa. Historiantutkijoilta
edellytetaan nykyisin mahdollisimman selkeiiii
kielta, jota on helppo lukea. Lisiiksi Suomen
historian alan viiit6skirjat kirjoitetaan senttiiin
edelleenkin suurimmaksi osaksi suomeksi eikii
enslanniksi.

Mutta millaisia vaitdskirjoja Suomenhistorian alaltaon tiillii hetkellti valmistumassa?Kirjo onkin sangenlaaja. Viiitoskirjoja on tekeillii
niin kruununverotuksestakeskiajalla kuin renqvistiliiisestii her?itysliikkeestiikin. Lisiiksi on
tulossa tutkimuksia mm. kunnianloukkauksien
oikeuskasittelysti 1600Juvulla, suomalaisista
sotilasmuusikoista l700Juvulla, perhelaitoksestaKarjalan kannaksella,ikaantyneidennaisleskien elamankulusta1700- ja 180O-luvuilla,
maaseutuyhteisonselviytymiskeinoista 1930luvun pula-aikanaja aviottoman lapsen synnyttiineisttinaisistaHiimeessii.Kiintoisalta vaikuttaa myds aihe naiset ja kieltolaki. Keskiajan
tutkimus on edelleenmuodissa,ja Suomenkeskiajasta on valmisteilla kiinnostavia viiitoskirjoja Samoin sotahistorian alalta on tulossa
joukko viiitdskirjoja. Tutkimusta jatketaan niin
kansalaisodastakuin viime sodistakin. Uutta
tietoa ja aivan uudenlaisiajannittavia niikokulmia on siis luvassa tulevina vuosina nuorilta
tutkijoilta. Epiiilemiittii niistii ainakin osa her?ittiiii ilmestyessiin myos laajempaakin keskustelua.

juttuja
kaivataan
Orpanaan
jasenTampereenseudunsukututkimusseuran
lehti Orpanailmestyy kaksi kertaa wodessa.
Kaikki sukututkijat,olivatpasittenseuranjtisenia tai eivdt, voivat lahettiiiilehteensukututkimusloyt6jiiiin, henkilohistoriallisia katsauksia,
piirroksia,
kirj a-arvosteluja, matkakertomuksia,
valokuvia mita tahansa,mika edistiiti sukututkimustatai kiinnostaatoistasukututkijaa.
Endii ei kannatakatkeakynttilaa vakan alle
ii.
eikii piilotella j linnitttivia sukututkimusloytdj
Iakakaatoki kiinnostavatloytonnetoisten sukututkijoidenkanssa!
Orpanaanei yleenstiole ollut artikkeleista
ylitarjontaa,joten hylktitimistii on turha pelata.
Lyhyet artikkelit mahtuvatkuitenkin parhaiten
lehteen.Toimitus korjaa pienet kirjoitus- ja
kielioppivirheetpuuttumattakuitenkaantekstin
ilmaisuun.
sisiilt66ntai persoonalliseen

KiitoskaikilleOrpananavustajillel
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Orpanassa212001oli hallitusten jiisenten esittelykirjoituksia, joissa annettiin lyhyt lapileikkaus kunkin hallituksen jiisenen t?irkeimpiin
elamanvaiheisiin liittyvistii tapahtumista. JohannaKurela katsoi hyviiksi, ettii nykyinen hallitus kokonaisuudessaan esittaytyy tiiniikin
vuonna. Eli my6s me entiset jtisenet jatkamme
tietojemme antamista.
Olin nelihenkisen perheen jasen. Isii, iiiti,
kaksi vuotta nuorempi sisar ja minii muodostimme onnellisen perheen. Vanhempani ovat
olleet haudanlevossajo pitkiisti yli kymmenen
vuotta. Sisareni on viela elossa.Muistelen kaihoten lapsuuttani, etenkin iiitini sukulaistalossa
Ruovedellii vietettyjii ihania kesi6 (silloin ei satanut koskaan!). Heiniitoiden aikana sain ajaa
hevosen vet?imiiii hein?iharavaa,mikii tietenkin
pisti noin lO-vuotiaan pojan rinnan rottingille.
Toinen hyvin mieleenjiiiivii asia oli kun talon
vanhimman pojan sylissii istuen sain otrjata talon henkiloautoa, joka oli maailmankuulua
"viiksifoordi"-mallia. TAlla autolla tehtiin useita hauskoja matkoja ltihiseudun matkailukohteisiin. Eriiiillii ttillaisella matkalla tutustuin ensi kerran sellaiseenihmejuomaankuin sitruunasooda.Ai ettii se maistui hyvAltA.
Talvisodan aikana olin osaksi Tampereella,
mutta pahimpien pommitusten aikana Lempiiii-
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Itissti.Siellii katselimme,kun vihollisen koneet
lensiviit kohden Tamperetta ja kohta alkoikin
pommituksen jyly kuulua Lempiiiilii?in asti. Pime0n tultua niikui palavan kaupungin liekkien
kajo tummaa taivastavasten.
Jatkosodanaikana jouduin l7-vuotiaana keviiiillii 1944 umeijaan. Riihimiiellii oli silloin
kentttitykist6n koulutuskeskus (KTR 3) ja minut komennettiin heti aliupseerikouluun. Sotilasvalaa vannottaessakasarmin harjoituskentlillii juhannuksena kuului Kannaksen taistelujen
tykistojyly selviistiRiihimiielle asti... Olihan se
vaikuttavaataustamusiikkia.
Meid:in joukko-osastomme ei kuitenkaan
enniittiinyt eniiii rintamalle, vaikka se hyvin liihellti olikin, kun aselepo solmittiin syyskuun
alussa.Vuonna 1946jouduin sitten asevelvollisuuslain nojalla uudelleen armeijaan ja tietenkin Riihimtielle, jossa sain tulenjohtoaliupseerin koulutuksen.
Olen pitkiilti sota-ajan lapsi ja omakohtaisesti kaupunkilaispoikana kokenut ruoan niukkuutta ja puutetta seki kuullut sodan aiheuttamaa jylyaja niihnyt sen tuhoja, jota en todella
kokevan.
toivo eniii kenenk?i"?in
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RajavaarastaRinkilan talon, joka alun perin lienee saanutnimensiijuuri em. Taavetti Rinkisen
mukaan. Taavetti mainitaan nimittain ensimmiiisenii, joka perusti kruunun uudistilan rajan pintaan, kun 1700-luvun puoliviilin jalkeen kruunun
toimesta alettiin asuttamaan Uudenkaupungin
rauhan rajan tuntumassa sijaitsevia seutuja. Kuluvalle kolmivuotiskaudelle valittuna Rinkisten
sukuseuranpuheenjohtajanaolen entistl tiiviimtyossiimukana.
min myos sukuseuramme
Perheeseenikuuluu vaimo ja nelja aikuista
lasta. Jiilkipolvia on lisiksi kolme lastenlasta.
Harrastuksianiovat sukutukimuksenlisiiksi Suomen yleinen- ja sotahistoria,Viron kieli ja kulttuuri, vapaaehtoinenmaanpuolustus,tutkiva kirjoittelu, Lappi ja liihialueet sekaretkeily.

Olen koulutukseltani kauppatieteidenmaisteri ja
toiminut teollisuudessaliki 40 vuotta talous-,
hallinto- ja linjajohdon tehtivissii, viimeksi Otis
Sukututkimusta olen aktiivisemmin harrastanut siirryttyiini eliikkeelle kaksi wotta sitten.
Tutkin Rinkisen suvun sita sukuhaarafl, jonka
vanhin tiillti hetkella tiedossa oleva kantaisii on
vuonna 1714 syntynyt TaavettiRinkinen. Sukuni
juuret ovat Kesiilahdella, josta Taavetti Heikinpoika Rinkinen muutti Kerimtielle vuonna 1818.
Kerimiiliiisia olivat esipolveni sitten aina isiibni
asti. Nykyiiiin on sukuhaarammeasuinsijoja eri
puolella Suomea.Sukuni vanhinjtisen asuuTukholmassa.Suvun vaiheiden tutkiminen on vienyt
minut paitsi arkistoihin, myds retkille sukuni
vanhoille asuinsijoilleKerimiielle ja Kestilahdelle. Tiin?i kesiinii loysin Kesilahden Puruiiirven

sfr?
Esivanhemmathufr,as
s RPANAAN
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kulaisensataustaatai hiinen elemanvaiheitaan.
a ei julkaista.
Nimettomiiitiedusteluj
Tiedustelutvoi liihettiiii Orpanantoimitukselle
joko postitsetai siihkopostitse.
Yhteystiedotloytyviit lehdensisiikannesta.

Orpanassaon vuosien saatossajulkaistu lukuisia
esivanhempien etsint?ikuulutuksia. Varsinaista
palstaaei kuitenkaan ole tiihiin mennessiiole ttillaisille kuulutuksille ollut - mutta nyt on.
Kuka tahansa esivanhempiaanetsivii saa tie*
dustella tiillii palstalla "tyhjastii" ilmestyneen su-
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TydskentelentoimistosihteerintiPitkiiniemen
jossatoimin my6s sairaalanPerinsairaalassa,
neyhdistyksessii seka museotoimikunnassa.
Naidentehtijviln;a.
on Pitkiiniemenperinteenkeja
riiiiminen
sailyttaminen.Olen haastatellut
tiissiiyhteydessii
useitaentisitisairaalantyontejopa
kij oita
sairaalanalkuvaiheilta.
Sukututkimuksen
aloitin kaytyani 1982 enjonka opettasimmtiisensukututkimuskurssin,
janaoli JormaRtisiinen.
Ttilloinkeskityinaluksi mieheni suvun tutkimiseen"mutta kun han
kuoli 1986,menetinviihiiksi aikaakiinnostukMuutama vuosi
seni koko sukufutkimukseen.
sitten sain uuden kipinain,kun serkkunitayffi
50 vuotta,ja tein henellesukupuunlahjaksi.

Andin suku on Viljakkalasta: lahtotaloina
Leppiikoskija UppaHiiroistenkylastaja Nikki
ja SelenskiKarhen kyliistii sekamuita Viljakkalanja Htimeenkyr6ntaloja mm. Riitttiri, Ilottula, Miikela, Seppal6,Nuutti, Saukko,Laurila,
Plihtari,Pirjola, Servoja Perttala.Isiin sukuon
Vesilahdelta:Kolkkala ja Friman Kuralan kylasta(suvunmiehetovat yleensiiolleet renkejii
ja naisetpiikoja). Molemmatsuvuthaarautuvat
sitten moniin lahipitajiin.Varsinkiniiidin suvun tutkiminenon ollut mielenkiintoista,koska
nyt on ltiytynyt useampisamansuwn tutkija,
ja olemme tehneet yhteistyota sekii kiiyneet
katsomassavanhoja suvtrn taloja Hiimeenkyrossiij a Vilj akkalassa.

RiittaKiviniemi-Varjonen

Etsin Kiviniemiciia Keskisici
Tietiiiik6 kukaan, onko joku jo tutkinut Kuhmalahden, Sahalahdenja Tampereenseudulla asuneita tai asuviaKiviniemi[ tai Keskisia?
Isiinisiini Kalle Hjalmar Kiviniemi (e. Keskinen) oli syntynyt Kuhmalahdella 15.1.1894.
Hiinen isiinsii Joel (synt. Tuuloksessav. 1857)
oli kaksi kertaa naimisissa.Ensimmtiinen vai-
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mo oli Wilhelmina ja toinen Maria, molemmat
olivat syntyneetKuhmalahdella.
Kalle Hjalmarilla on ollut veljiii ja sisari4
joista olen osan saanut selville. Olisi mukava
tietild.,jos jollakin on hiukan tietoa tfi6n sukuun kuuluvista Kiviniemistii.
RiittaKiviniemi-Varjonen
02-8235103
riitta.hviniemi-varjonen@sunpoint.
net
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T ampereenseudunsukututkimusseuran ertiiiss?i
vuosikokouksessa
olen tullut valituksi hallitukseen.Annettuna vastuualueenaseuranj iisenretkien jiirjestelyt. Olisi jiisenistomme joukosta
varmaankin joku toinen saattanut olla soveliaampikin, en osannutaikoinaankarhetaTeille
vastaan.
Talla palstalle "omankuvan" luominen on
sitten tavallisen vaikeaa. On vain jotain kuitenkin yritettavii. Aluksi haluan vritata taannoin
noin vuosi sitten kirjoitettuun vastaavaan rii- Niin, mopustukseenOrpana-lehdessiimme.
nellako tuo lehti eniii olisi tallessaja mistii numerosta sen sitten loytaisikaan? Ja tietenkin
joukkomme on kasvanut aivan uusillakin jlisenillii, joten aivan pieni kertaussaattaisiolla paikallaan.
Aiko inaan siirtyessiini ty6eliimiistii eliikeptiiville, niin siittikin taisi alkaajo toinenkin wosikymmen. Havaitsin ettd piiivien nuotit vaihtuivatkin tangostapolkaksi.Oli monia asioita,joita pitr laittaa tiirkeysjiirjestykseen,sille rajansa
laittoi aika. Kas kummaa, ei ollut endii puhtia
niin paljolti kuin nuorempana.
Ensimmiiisinti eltikevuosina tuli pidettyii
toista "kotia" Pyynikin niikotornin kerhotiloissa. Radioamatooriharrastusja etenkin sen kerhotoiminta on ollut erdiinlainen elaman suola.
Jonkatoveruutta kutsumme "hamspiritiksi".
Paljon on ollut asioita eliikepiiivien.saatossa
joita on nyt saanut toteuttaa. Ei piiiviiniikiiiin
ole tarvinnut itseltaankysellii "ettii miti tdndankin tekisin".
Siita taitaaolla jo aikaa muutamavuosi, jolloin seuramme "vdrvdrit" saivat minut ylipuhuttua ja hittymaiin mukaan. Oli tullut oltua

mukana muutamalla sukututkimusta kasitteleviillii luennolla ja kurssilla. Jotain oli jaanyt
asiastakin mieleenkin, olihan oman suvun tutkiminenkin kauanjo mieltani kaivellut.
Tiissii sita nyt koitan varoen etsiii pienen sukuni juuria. Tarkkaan kuunnellen ja katsellen
Teidan kokeneimpienjiisenten ohjeita sekii oppeja. Kovin on ollut tutkimukseni kivien ja
JUURIEN viiiintelyl, olisi pitanyt aloittaa jo
vuosikymmenia sitten. Mielenkiintoista tiimii
kuitenkin on ollut. Muutamat kirjatut, hatarat
muistitiedon rippeet kuin umpeutuvan polun
merkkeind. On tullut loydettyti "aarteita" kirkkojen seka maakunta-ja sota-arkiston ktitkoista.
Maallemme mennyt aika on ollut sodan,jopa kahdenkin sodan vaikeuttamaa.Esipolvet
ovat jiitt?ineetjoidenkin perimiitietojen kerronnan jatkamisen; maan turvallisuuden, lain tai
salassapidonwoksi tekemdttti. Joita ne saattoivat heidiin mielestiiiin olla. Tiinii aikana ne eivdfi enddniitakaan olisi, minii hekin niita pitiviit.

Oikaisu
Edellisen, vaaleanvihrebkantisenOrpanan ulkokanteenoli unohtunut vanhajulkaisunumero.
Lehti ei ollut siis numero 212001.vaan 112002.
Lehden sisiikannessaon oikea numero.
Pahoittelenvirhettii.
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Olen syntynytja kasvanutTampereella.Sukuni
on kuitenkin ihan muualta. Isiini koko sukujuuristo on pii?iosin Karjalan kannaksen Valkjarvellii ja Viipurin seudulla. Ritini sukujuuret
taas ovat yhta tiukasti Kanta-Hiimeenja Vanajaveden seudunpitajissii. Olen siis tiiysin puhtaasti sekii karjalainen ettii kantahiimiiliiinen.
Muita Suomenheimoja ei ole oikeastaansukupuuhuni piitissyt pesiytymiiiin sitten 1600-luvun.
Minulla on ollut onni kasvaa sukupiirissii,
jossa suvun vanhinten muistitieto kattaa jopa
neljan sukupolventaakse.Ei siis ihme, ettdhalusin jo lapsenatietiiii yhii enemmiin isovanhempieni isomummuista ja -vaareista. Halusin
tietad keita heidan vanhempansaolivat olleet.
Kun kukaan ei voinut auttaa,piti asia selvittaa
itse. Olin varsinaistasukututkimustaaloitellessani ehke l5-vuotias. Sukututkimuskursseille
menin joskus 1980-luvunlopulla. Kurssien vetiijiinii toimi Jorma Riisdnen,seuranentinen ansiokas puheenjohtaja.Parempaaopettajaatuskin kukaan voi itselleen toivoa. Muistan hanta
erittain suurella kiitollisuudella.
Koska olin sukututkimusta aloittaessani
nuori, niin ammatinvalinta oli ajankohtainen.
Piiiitin suunnistaaosittain sukututkimuksen innoittamana Tampereen yliopistoon Suomen
historiaa lukemaan. Ruusuisesti kuvittelin, ettd
voisin silloin huvitella sukututkimuksenparissa
tiiysipiiiviiisesti. Kuvitelma oli tietysti tdysin
vddrd. Historiantutkimus on ihan muuta kuin
omien sukujuurien etsimistti. Erikoistuin yliopistossaperhe- ja sosiaalihistoriaan1700-luvulla. Pro graduni kiisitteli aviottoman lapsen

synnyttiineitanaisiaHauholla 1700-luvunlopulla. Lisensiaattityonilaajentaaaihettaavioitumiskbytiintoihin hauholaisissasuvuissa ja
perheissii.Tydtti varten olen selvittanytyli 80
hamalaistaperhettiija sukua,joista piiiiosaon
tilattomia.Tallatavoinolenvoinut siisyhdistiiii
historiantutkimukseen.
sukututkimusta
En harrastasukututkimusta
ihan perinteisella tyylillti. En tee sukuselvityksiaeri sukuhaaroistanykyaikaanasti,vaanpysyttelenmenneisyydessii.Minua kiinnostaasukujenja perheiden elinkeinot,avioliitot, omaisuudensiirrotja
ylipiiiinsiiselviytyminen1600-ja 17OO-luvuilla. Eli teen sukututkimustaomassakinsukupuussanienimmiikseen
enkapysvaakasuoraan
tysuoraan.Ttill0in my6s monet muut suvut
kuin omaniovat tulleet tutuiksi.Juuritalla hetkellii kiinnostukseni kohdistuu Luopiosten
LemmettyliinBock-sukuunja Pdlkineen Kirvun Knaapila-Ekorrensukuun,joihin olen yhteydessii?iitinisuvunkautta.Niiden listiksiolen
tehnytsukututkimu
stavalkjiirveliiistensekiiparikkalalaistensukujenparissa.Myos Etela-SavossasijaitsevanMiintyharjunmielenkiintoiset
ovattulleettutuiksi.
sukuverkostot
Jotta eltimii ei senttiiinolisi pelkiiii menneiden tonkimista,niin tongin myos ihan oikeasti
maatajajuuria. Puutarhanhoito
on minulletirketi harrastus.Erityinen kiinnostuksenikohde
kasvatus.Kuulun
on vanhojenpensasruuzujen
ja minulta voi siis rohSuomenruususeuraan
keastikysellii mydsruusujenhoitoonliittyvistii
asioista.
Kuvassa Tiina Retulan saaren sillalla Tyrvcinndssri.
Kuvannut T. Suojoki
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Yliopisto-opintojenyhteydessi kavin jo wonna 1991 Helsingissii Anneli Makelii-Alitalon
vetiimiin vanhojenkasialojenkurssin.Kurssi ei
mitenkaan liittynyt varsinaiseenopintoalaani,
mutta kuulosti hauskaltaja osoittautui hyvin
kiinnostavaksi - eika yksin Miikelii-Alitalon
huumorintajuntakia. Kurssilla opitut tiedot jiiiviit moneksivuodeksiuinailemaan,kunnespari
vuotta sitten oli alkakaivaa ne esiin, kun ystiiviini ja sukulaiseniVirpi Nissllii ja minii piiiitimme ryhtyd tutkimaan eriistii l600luvulla
elanytta esi-isiiiimme. Vahva motivaatio sekii
heti alkuvaiheessaloytamamme mehukas oikeusjuttuvetreyttiviit perustaidot,ja onnistumisen riemu oli - tarpeetonta kai sanoakaanhuumaavaa.Jos en olisi jo aikaa sittenjoutunut
sukututkimuskoukkuun,niin nyt se olisi tapahtunut.
Aidinaitini opetti minulle aikoinaan, ettei
koskaankannatajuosta mieheneikti linja-auton
periissli,sillii niitii tulee aina uusia. Ja jos tarpeeksikauan odottaa,tulee samauudelleen.En
ole vielaka?inrohjennut tunnustaa hiinelle, ettii
nyt minii juoksen miehen periissii, ja vieliipii
pitkin Eurooppaa.Olen jahdannut tietoja esiis[stiini suomalaistenarkistojen lisiiksi Ruotsista, Virosta ja Skotlannista.Hypistelenjo lompakkoani ja tutkistelen Internetistb lentoaikatauluja, silla seuraavaksiaion suunnistaaAmsterdamiin, missti suurkauppiaanatoiminut esiisiini Peter Udny on my6s vaikuttanut.
Tamd"liihes 350 vuotta sitten kuollut mies
on opettanut minulle sukututkimuksen teknii-
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kasta enemmiinkuin mikaan kurssi olisi voinut
opettaa.Olen vuosikausiapaasannutsiita, miten tiirkeiiii on merkitti jokaiseen asiakirjakopioon huolelliset liihdeviitteet- ja siita huolimattatein alkuinnostuksessani
liihdeviitevirheitti. Vastatutkimusprosessinedetessiiymmiirsin,
ettii on myds tilrkedti kirjata muistiin, mitkii
asiakirjasarjat olin jo tutkinut Eika yksiktiiin
asiakirjaole auennutminulle kokonaankertalukemalla,vaikka olisinkin sen samallakirjoittanut puhtaaksi. Samaantekstiin kannattaa palata
aina uudelleen,kun kielen ja kasialan ymmiirrys on kasvanut.
Tiedonhakutaitoni ovat tiimiin projektin takia saaneetvaltavasti lisiiharjoitusta. Kirjastoja arkistotietokannat ovat tulleet entist?ikintutummiksi. Arvokasta apua olen saanut my6s
erdrltaansioituneiltasuku- ja historiantutkijoilta - kaikkeatietoa ei ole painettukirjoihin.
Sukututkimustekniikanlis[ksi esi-is?inion
opettanut minulle sitkeyttti, huolellisuutla 1a
ndyryyttii. Tutkimusta aloittaessaniuskoin ylpeisti kykenevini penkomaan lapi jokseenkin
kattavastine 1600-luvunltihdesarjat,joissa puhutaan esi-isiistiini. Tiimii naiivi oletukseni on
kutistunut jokaisella Kansallisarkistonvierailullani yha pienemmdksi. Mitii enemmiin on
esi-isiistiinildytynyt tietoq sit?iselvemminolen
ymmtirtiinyt, etten milloinkaan kykene kartoittamaankattavasti hanen eltimiiiinsii. T avoitteeni
ovat yhaikorkealla, mutta jalat ovat jo maassa.
Kuvannut Mauri Vcici
ncinen
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Tiina Miettinen

Skotfannin Y1cimaan
kfaaniiariestefmci
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Tietyn suvun ylivalta perustui sen suuruuKilttiasuisetmiehet,siikkipillit, viski ja klaanit.
teenja siihen,kuinkapaljonkosotilaitasepysNe yhdistetddnaina Skotlantiin.Kirjailija sir
Dalriadanheimotolivatjatkutyi varustamaan.
Walter Scott, runoilija Robert Burns sekaku1800-luvul- vissasodissatoisiaheimojavastaansekakaviningatarVictoriatekiviit parhaansa
la nostaakseen
SkotlanninYliimaan erikoisen vtit sisiiisiii sotia. Vain harvoin varhaiskeskiyleisenihailunkohteeksi.Moni
ajalla Dalriadanylikuningasehti kokea luonmenneisyyden
suomalainen
sukututkija on tormiinnytSkotlan- nollisenkuoleman.
Dalrianista tulleisiin esi-isiinja tuntee siksi suurta
Skotlanninlansiosiinlaajentuneella
vasdankuningaskunnalla
oli idiissiija eteliissii
kiinnostustamaan menneisyyttiikohtaan.Suja
piktit
britonit.
kututkijan kannalta kiintoisinta Skotlannissa tassaan
Piktien salaperiiinen
heimo asutti alkuasukovat tietenkin Yliimaan klaanit, joiden juuret
kaina
muodostaen
hamaraan
suurinta
osaa
Skotlannista
asti. Ja
ulottuvat ainatarunomaiseen
juuri siksi onkin paikallaanselvittaiiimistii oiFortriun kuningaskunnan.Jotkut tutkijat ovat
keastaan oli kyse Yltimaan klaanijiirjestel- arvelleet,ett?iFortriun piktikuninkaatvalittiin
iidin puoleisesta
suvusta,siis matrilineaarisesmdssii.
ti. Tama selittaisiosittainsenkin,miksi Fortriun kuninkaaksinousi lopulta Dalriadaajohtava Alpin-suku.Piktit ovat edelleentutkijoille
Heimokuninkaiden
aika
suurimysteeri.Kukaanei tarkkaantieda,mistii
kansaoli tullut Skotlanninalueelleja minnese
Klaaniensyvimmiitjuuret piileviit jossakinIrlannin heimoyhteisdjenmyyttisessi mennei- lopultakatosikelttientielta.
Kennethmac Alpinia on pidetty Skotlannin
syydessii.Skotlanninlantisillesaarillerantautui
yhdistiijena
H?inoli 8O0-luvullaelanytDalriapohjoisenIrlannin Dalriadankuningaskunnasta
jonkaesi-isiinmyds
danja piktienylikuningas,
4O0-luvullaainakinkolme paallikoidenjohtalukeutuivat.
Alpinin suvunvaTaran
kuninkaat
maa skottilaistaheimo- ja sukukuntaa:Cenel
Loairn, Cen6l nOengusaja Cen6l nGabr6in. linta myohemminkaikkien skottiklaanienyhteiseksi kantasuvuksioli poliittisesti korrekti
Keltinkielinen sanaCen6ltarkoittaasukuatai
ratkaisu.Alpinien sukuensinniikinyhdisti suuklaania.
Kaikilla ryhmilla oli oma heimokuningas rimman osan SkotlantiaAlban kuningaskunnaksi,ja sita kautta syntyi lopulta yhteniiinen
(ri), joita yhdisti useammanheimon ylikuninSkotlanti.
gas(ruiri),jonka yliipuolellaoli vielii ylikuninAlban kuninkaattaistelivatjatkuvasti pohkaidenylikuningas(ri ruirech).Cen6lnGabr6inin sukukuntasaawtti Dalriadanylikuninkaan joisesta 900luvulla levittaytyvia viikinkeje
vastaan.Viikingit perustivatuseita pieniii kuaseman.He laskivat polveutuvansaIrlannin
ningaskuntiaBrittein saarille.Mahtavimpiaolimuinaisista puolijumalallisistaTaran kuninvat
Orkneyn ja Man-saarenkuningaskunnat.
kaista.
Yliimaan piiiillikk6suvutjaetaankinkahtia si-
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ten, ettii osa polveutuu viikingeistii ja laskee
esi-isiinsiiaina Skandinaviankuninkaisiin asti.
Avioliittojen kautta viikinkien jiilkeliiiset
yhdistyiviit my6s Dalriadan kelttisukuihin.
Kenneth mac Alpinin sisaren kautta vaitetiran
polveutuneenSomerledin,Argyllin kuninkaan.
Tiimii vuosina ll56-1164 Argyllia ja eteliiisi2i
saaria hallinnut kuningas siis yhdistdisi niiin
ollen myos pohjoisen viikinkisuwista alkunsa
saaneetklaanisuvut Dalriadan ja Taran kuningassukuihin.
Perimltieto yhdisttiii my6s piktien heimon
Dalriadan Alpinin suvun verenperintdOn.Viitetiiiin, ettii Kenneth mac Alpinin isoiiiti oli piktien kuninkaan sisar.Niiin ollen Skotlanninlegendaarinenyhdistaja oli siis verisitein yhdistetty kaikkiin Skotlantia asuttaneisiinkansoihin Niinpii kaikki hanenjalkelaisens?i,eli jokainen skotlantilainen, kantaisi veressiidnkaikkien alueen kansojen verenperint6il. Toki on
selviii, ettii kansatja heimot sekoittuivat Skotlannin alueellatoisiinsa,mutta voiko sentodistaa kirjallisista lahteisti kootuilla sukutauluilla
onkin jo epiivarmempijuttu.

linnanherroiksi
Kuninkaista
Mielikuvissa meillAiovat omilla alueillaan asuvat ja yhteniiistii ruutukangasasuakayttaneet
klaanit, joiden kaikki jbsenet olivat sukua toisilleen ja kayttivat siksi samaa sukunimeii.
Klaanin paallil,ko jakoi oikeutta ja piti huolta
tasapuolisestikaikista alaisistaan.Tarkoittaahan jo sanaclqnn "lasta" ja moc "poikaa". Todellisuusei kuitenkaanollut niiin selke?i.
feodaalisesta
Kyse oli osittain samanlaisesta
laanitysjarjestelmiistiikuin muuallakin keskiajan Brittein saarilla ja Euroopassa.Skotlantiin
feodaalinen maanomistuslevisi normannivalloituksenmyotii I 100-luvulla.
Kuningas jakoi maat vasalleilleen, jotka
saattoivat olla kuninkaan seurueenjiiseniii tai
sukulaisia.Vasallit eiviit saaneetmaataomaksi,
vaan se kuului kuninkaalle. Rahvas maksoi
wokraa ja oli riippuvainenlinnanherranoikuista. Linnanherran eli kuninkaan vasallin velvollisuus oli suojellaalaisiaanvihollisilta.
Jiirjestelmii havisi Linsi-Euroopasta jo
1300-luvulla.SkotlanninYliimaan tekee ainut-
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laatuiseksijuuri se, ettii siellli samantyyppinen
jiirjestelmiijatkui aina vuoteen 1746 asti.
Yltimaalla ja myos muualla Skotlannissa
feodaalisen maanomistuksenmydt6 ikivanhat
keltinkieliset arvonimet vaihtuivat keskiajan
kuluessauusiin: entisistii heimo- ja ylikuninkaistatuli jaarleja ja lordeja. Heidiin alapuolellaan olevat piiAllikdt muuttuivat kartanonomistajiksi, jotka hallitsivat aluettaansekaheimokuninkaina etti paroneina.Vahvimmin sukusiteisiin perustuva,muinaistaheimoyhteisoamuistuttavaj iirjestelmiisiiilyi SkotlanninYliimaalla.
Ylilmaa on suunnilleenmuinaisenDariadankuningaskunnanaluetta.
Ylamaalla halvinkin paimen korosti ylpeiisti
olevansapiiiillikdn sukulainen. Tiissii piili juuri
klaanienvoima. Sukusiteidentietoinenja julkinen korostaminen teki alustalaisetlojaaleiksi
piiiillikkosuvulle j a kasvatti klaanin yhteenkuuluvaisuutta. Todellisuudessasukuside klaanin
jiisentenviilillii oli monesti olemassavain henkiselli tasolla. Sukua keskeniiiinolivat joskus
vain klaanin sisipiiri eli peellikkosuvunjiisenet
lahimpine sukuhaaroineen.
Klaanit eivat olleet
tasa-arvoisia sukuyhteisojb, vaan piiiillikkdsuku
oli selkeiistimuiden ylapuolella.
Sekii klaani- ettii feodaalijarjestelmii olivat
molemmatjoustaviaja monimuotoisia.Ne kykeniviit muuttumaanja uudistumaankoko ajan.
Uusia valtaapitaviasukujanousi valtaanja vanhoja sukuja kuoli pois. Yhteisen sukulaisuuden
johtaminen mahdollisimman kuuluisaan muinaiseensankariinoli valtaan mielivdlle suvulle
Tietoa sukujuuristavaalittiin hyvin tart?irke?iii.
kasti, mutta tarvittaessasukupuita oltiin valmiita joskus vtiiirentiimdiin "oikeiksi". Kantaisii
klaanille valittiin joskus hyvinkin harkiten.
MacGregorit vaihtoivat yhteista esi-isiiiinsiijopa kolmesti, silla Kenneth mac Alpinkin vaihtui vielii 1500-luvun alussapaavi Gregorius I
Suureen.

jdsenet
Klaanien
Samoin kuin muinaisen Dalriadan heimojen,
myos niisti polveutuvien klaanien valta perustui voimaan. Pelkastaiinoman suvun miehet eiviit aina yksin pystyneet turvaamaanklaaninsa
asemaa.MacDonaldien hallussaoli keskiaialla

Hebridien saaretja Rossin jaarlikunta, joita suku hallitsi liihes tiiysin itseniisesti. MacDonaldien yhteinen esi-isiinsiioli Islesin Lordi Donald, joka eli 1200-luwlla. Hiin oli Argyllin
viikinkisukuisen kuninkaan Somerledin pojanpoika. Mahtavaan ja vaikutusvaltaiseen klaaniin kuului kuitenkin todistettavastieri suvuista
tulleita alipaiillikOitii. MacDonaldien klaanipaallikko hyviiksyi alipdalliktiikseen mm. MacLeodien ja Macleansien jiiseniii, vaikka niimii
siis tulivatkin eri klaaneista.
Glenorchyn Campbellit olivat my6s klaani,
mutta he omaksuivat liihes tiysin feodaalisen
maanomistuksen. Campbellit vuokrasivat hallussaanolevaa maatariippumatta siitA, olivatko
tulevat alaiset heille sukua vai eiviit. Niimii
vannoivat uskollisuutta klaanille aivan samoin
kuin sukulaismiehetkin.
Clan Chattan taas perusti klaaninsa suuruuden liittosuhteille.Klaanin suojissaeli lukuisia
pienempiii klaaneja, jotka tukivat sen pyrkimyksiii.
Yliimaan klaaneilla ei ollut laheskaanaina
omistuksessaanvakiintunutta maa-aluetta.Pienemmiit sukuyhteisot asettuivat usein jonkin
suuremman klaanin alaisuuteen tai sitten he
maksoivat yhdelle paallikkolle maavuokraa,
mutta eiviit pittineet hiintti silti omana paAllikk6niiiin.
Polveutuminen Alpista pitaa varmimmin
paikkansa aatelisten piiiillikko sukujen kohdalla,
mutta muiden kohdalla sejaa iiiirimmiiisen ep?ivarmaksi. Todellisuudessa suurimmalla osalla
kaikista Skotlannin klaanisuvuistakaan sukujuuria ei voi todistettavasti laskea kuin hiidin
tuskin keskiajalle, puhumattakaan yhteiseen
kantaistiiin 800-luvulla. Vain hyvin harvalla
ylaimaalaisellaoli l50Oluvulla sukunimi, mika
vaikeuttaa sukututkimusta. Jotkut paallikot
myos yllyttiv?it alaisiaan omaksumaan oman
sukunimensiihuolimatta siita, oliko alainen todellisuudessasukua. Vielii l700luvullakin samaan klaaniin saattoi kuulua ihmisie, joilla oli

viit tiivistii sukutunnettayhdistettyniifeodaaliiirjestelmiiiin.
seenmaanomistusj
SkotlanninAlamaallakin yhteisillii sukusiteilliija niidenkorostamisella
oli tavallistasuurempi merkitys.Klaanipiiillikdidenja sukujen
valtaayllapidettiin varsin paljon myos avioliitoilla, kutenoli tapanamuunkinEuroopanaatelistonkeskuudessa.
Verisissiiklaanisodissa
oli kysymyspolitiikastaja vallastapaallikdidenviilillti. Kruunun
vaikutusvaltaei piiiissyt tunkeutumaansyrjiiiselleYliimaalle,jonkavtiki oli siksikinsiiilyttiinyt oman kelttilaisenkielensd.Klaanientuhokin oli kuvaava:Yltmaan mahtavatja omavaltaiset klaanisuvut nousivat puolustamaan
maanpaossa
eldneenSkotlanninprinssiKaarle
Stuartinoikeutta Englanninkruunuun.Vastarinta kukistettiinverisestiCullodeninnummella
vuonna1746.

Tottavaitarua?
Yliimaalaiset niihtiin pitkiiiin Skotlannin Alamaallaja Englannnissavastenmielisiniiresuisina roistoina, jotka l?ihinniikunnostautuivatkarjavarkaina. Yldmaata pidettiin kdyhiinii alueena, jonka viiki oli sivistym?it6nta ja raakaa.
Vasta 1800- ja l900-luvuilla syntynyt todellinen Yliimaa-kultti romantisoi koko jarjestelmiin ja alkoi n[hdii sen erityisyyden. Silloin
alettiin tehdii sukututkimusta, laatia klaanikarttoja, perustaasukuseurojaja suunnitella klaanisuvuille omia tartaanikankaita. Tiilldin alettiin
kansallisromanttisessahengessiimyos korostaa
kaikkien yliimaalaisten polveutumista Kenneth
mac Alpinista.
Monet Skotlannissaeiviit helposti hyviiksy
sita, etta klaanijiirjestelmdssii olisi ollut kyse
feodalismista. Klaanien erityisyyttii halutaan
korostaa ja site, efiii koko jiirjestelmii perustui
sukusiteisiin ja oli siksi tasa-arvoinen.Klaanisukuja esittelevAtteokset kertovat ltihinnii aatelisista ptitillikkosuvuista ja yllapitaviit osittain
tahtomattaanmielikuvaa hyvin j tirjestlytyneestii yhteniiisesttiklaaniyhteiskunnasta.
Virallinen historiantutkimus on selvittanyt,
ettii todellisuus Yliimaalla oli varsin monimutkainen. Kuvaava onkin historiantut$a R. W.
Munron toteamus: 'Ei ole ollut olemassa mi-

eri sukunimia.
Sekin on muistettava, ettd viiketi ja sukuja
tuli Skotlantiin monelta eri suunnalta. Liiheskiiiin kaikkien mahtisukujen alkuperti ei ollut
keltti- tai viikinkikuninkaissa. Anglo-noffnanneista polveutuivat mm. Chisholmit, Fraserit,
Sinclairit ja Stewartit. Nekin kuitenkin yllapiti-
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ttiiin sellaistakuin tyypillinen klaani, viel?iviihemmdnon ollut olemassa
klaanijiirjestelmbi."
Kuitenkin sukusiteidenja yhteisten esi-isen
merkityksenkorostaminenlapi vuosisatojentekee Yliimaanklaanienhistorianpoikkeavaksi.
Siita kaikki ovat yhta mielta. Yliimaallaon ollut oma kieli, omat lait, oma vaateparsisekii
kiehtova muinaishistoria.Jo ne tekevdt sen
suomalaisenlukijan silmissi eksoottiseksi,
vaikka itse klaanijirjestelmiiolisikin ollut pohj immiltaanfeodaalistamaanomistusta.
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SL"ttzia on Suo*E Lafr.Ln
KuningasKustaaAadolf viirviisi mahtava.an
armeijaansarunsaastisotilaita ulkomailta. Hiin
oli erityisesti mieltynyt skotlantilaisiin,jotka
muodostivatkin hanen henkivartijakaartinsa.
Sodassakunnostautuneet
skotit saivat hanelta
kuningatarKrissamoinkuin hanenttffiArehaan
tiinalta laanityksiamm. Suomestaja Inkerinmaalta.Ruotsi-Suomeen
on 1600-luvullatullut
myospaljon skotlantilaisiakauppiaita.
Moni aivan tavallinensuomalainenpolveutuu tietiimdittiiiintiillaisistaskottisuvuista.Niitl
ovat mm. Ramsay, Forbes, Bruce, Douglas,
I,-raser,Guthrie, Hay, Ogrlvie, Rossja Stuart.
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EsimerkiksiSkotlannissaja 1600-luvunRuotsiSuomessamahtavan Ogilvie-suvun jalkelaisia
on runsainmitoin vesilahtelaisissa
talonpojissa.
Listitietoja Ruotsi-Suomeentulleista skotlantilaisista l0ytyy mm. seuraavistateoksista:
Otto Donner 1884:A brief sketchof the Scottish
Familiesin Finlandand Sweden.
TheodorA. Fischer 1907: The Scots in Sweden,
being a contributiontowardsthe history of the Scot
aboard.

Virpi Nissila (tiedot)- Johanna Kurela (rcksti)- Ruth Hjorth @uhlaatsiluenta)

6/tr*t afr,0
in?
y yy ua mafituuftirft"0
rytenfr"fri
ja AnnikaWatzinnujakka
Elisabet
Jordanin

RouvaElisabetJordanoli Nakkilastakotoisin, mutta muuttanutsieltapois mentyiiiinhiljattain naimisiin luutnanttiBlifieldin kanssa.
jolla oli useiBlifield oli 45-vuotias
leskimies,
ta lapsiaedellisestiavioliitostaan.Alkukesiistd
palannut
1699oli 19-vuotias
Elisabet-nuorikko
Nakkilaan tapaamaanomaisiaan.Elisabetin
mukanaoli hinen miehensiija tytiirpuolensa,
ja 1O-vuotias
l8-wotias Catharina
Elisabet.

Syyskuun puoliviilissL 1699 oli Kokemiien kiirajille kokoontunut joukko viiketi. Elina Jaakontytiir, jonka mies oli kirkkoherra Henric
Paulinuksenratsumiehia,tunnisti joukosta hiirijdrveliiiset Briitta Sigfredintyttiren ja Simo
Kallenpojan vaimon Briitta Daavidintyttiiren.
Tattaran kylbsti oli paikalle tullut Henrikki Simonpojan vaimo Briitta Matintyttir ja Lammaisista oli paikalla isiintd Jaakko Hinrikinpoika
Keskipere akatemiassaopiskelevan veljensi
Andreas Higgbergin kanssa.Maria Akselintytiir oli tullut Harjavallan kyltistti ja Agneta Tuomaantytiir Torvelasta.
Heidiit oli kutsuttu paikalle selvittamiian
Harjavallan kappelissa kayfia hiipeiillistii nujakkaa. Sunnuntaina 71. kesiikuuta 1699 oli
kappelissa naisten puolella melskattu niin, ettii
Ulvilan kirkkoherra Gabriel Fortelius oli asiaa
pari kuukautta harkittu aanp ddtttdnytvied 6 asian
maalliseenoikeuteen.Hdn esitti asianja selvitysvaatimuksensa 15. elokuuta piiiviityssii kirjeessiiiin.
Kruununvouti Lars Hauff oli taman toimeksiannon perusteella haastanut oikeuteen kaksi
nuorta naista. Haasteen olivat saaneetjalosukuisen luutnantti Eric Blifieldin vaimo Elisabet
Jordanja inspehtori Lars Nielsson Giersin vaimo Annika Watz. Naiset olivat tulleet kArajille
yhdessiimiestensiikanssa.
Rouva Annika Watz oli karunalaisenhaavuri Robert Watzin ja tdmdn Lisa-vaimon tytiir.
Hiin oli muuttanut paikkakunnalle vasta iiskettiiin, kun hiinet oli vihitty itseii?in20-30 vuotta
vanhemmaninspehtori Giersin kanssa.

Ensinluoa.sittenkielto
Kruununvouti Lars Hauff, syytetyt, naisten
edusmiehetja todistajat alkoivat selvitella tapahtumien kulkua. Kirkkoherran syytteen mukaan inspehtori Giersin vaimo Annika Watz ei
ollut piiiistiinyt luutnantti Blifieldin vaimoa
Elisabet Jordania istumaan viereensii kirkonpenkkiin. Elisabet oli kuitenkin sinnikkaasti
pyrkinyt penkkiin tytiirpuolensa kanssa,minka
vuoksi naistenvalillii oli kayty kirkonmenojen
aikanapientii kiisikiihmtibj a sananvaihtoa.
Inspehtori Giers, jonka Annika-vaimo oli
syytettynii, ei pitiinyt vaimoaan milliiin tavalla
nujakastavastuullisena.Giersin mukaan kahakka oli kayty Elisabet Jordaninja tiimiin Catharina-tytiirpuolen vtilillti, kun tytiirpuoli oli kolauttanut Elisabetia polvellaan tiimiin yritttiessii
tunkeutua samaanpenkkiin
Luutnantti Blifield kertoi puolestaan,miten
hiin oli sopinut Annika Watzin kanssajo tammikuussa 1699 Vitikkalassa siita, ettii Blifieldin naiset voisivat tulla paikkakunnalla vieraill essaanAnnika W atzin kirkonpenkkiin. 816-
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field oli varmistanut asian viela Lammaisten
Keskipereen Jaakko-isiinnin sek?ikirkkoherran
itsensii kanssa. Tistd sopimuksestahuolimatta
Annika Watz ei ollut er66nd aiempanasunnuntaina pii?istiinyt Blifieldin lO-vuotiasta Elisabet-tytiirtii viereensii kirkonpenkkiin, vaikka
siinii oli ollut tilaa.
Sunnuntaina ll. kesdkuuta luutnantti Blefield ja Elisabet Jordan saapuivat perheineen
Harj avallan kappeliin. Blifi eld saattoi naisviien
Annika Watzin penkin luokse ja ohjasi Catharina-tytttirensii ensimm?iiseniipenkkiin. Elisabet
Jordan pyrki penkkiin hiinen periissiiiin, mutta
ei mahtunut. Elisabetin mukaan Annika esti tahallaan hanta piiiisemiistdistumaan.
Kirkonmenot olivat jo alkaneet,ja laulun aikana Elisabet Jordankysyi Annikalta:
- Muori hyvii, miksi ette piiiistii minua
penkkiin?
- Teillii ei ole ffiiEJla
mitaan tekemistii, vastasi Annika Watz jyrkiisti.
- Mutta minullahan on teidiin ja kirkkoherrankin lupa, muistutti Elisabet Jordan.
- Jaa kirkkoherran, kirkkoherran lupa, oli
Annika tuhahtanuttahAnhalveksivasti.
Oikeudenkiiynnissil Annika Watz kiisti puhuneensamiteen tillaista. Annikan mukaan hiin
oli sanonut Elisabetin pyrkiessii hiinen penkkiinsi.
-Taillla on muuallakin hyviiii tilaa eikii [tiissii penkissii ole tilaal teille kaikille. Kuka tietdii
miten kauante tiissii penkissiikiiytte.
Ratsumiehenvaimo Elina Jaakontytiir todisti, ettii tiillaista sananvaihtoaoli kiiyty, ja ettei
se ollut piiiittynyt vielA siihen. Elinan oli lopultataytynyt muistuttaa naisille, ettei moinen sananvaihto sopinut kirkonmenojen aikana, mika
sai Elisabetinja Annikan hiljaiseksi.
Elina kertoi myos huomanneensamyOhemmin, miten luutnanskaElisabet Jordan oli tuupannut tyttirpuoltaan niin voimakkaasti, ettb
tytto oli kaatunut inspehtorskaAnnika Watzin
piiiille.

Olikopenkissatilaa?
Elina Jaakontytiir,joka oli itse istunut Annika
Watzin penkissti,oli heti Blifieldin naisten
pyrkiessiipenkkiin tehnyt heille tilaa. Hiinen
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mielestiiiin naiset olisivat kylla mahtuneet
penkkiin, missii istui tuolloin - inspehtorska
mukaan lukien - kuusi henkeii.
Briitta Sigfredintytdr, joka oli seuraavatodistaja, my6nsi, ettd yhteen kirkonpenkkiin
mahtuu viihintiitin kymmenen henkeii. Hiin oli
huomannut, etti Elisabet Jordanja hanen tytiirpuolensaolivat olleet kovin ahtaastiinspehtorskan penkissii,vaikka sen toisessapiiiisstiolikin
tilaa. Briitta oli taman vuoksi ehdottanut rouvalle, ettii tdmi antaisi tytiirpuolensa tulla istumaanhanenpenkkiinsii, joka oli seuraavassa
rivissii.
* Hiin olkoon ny. f]d;alla,oli siihen luutnanska vastannut.
Briitta Matintytlr, joka oli istunut kuorikiiytiiviillii sakastinliihella, ei osannut sanoamitaan
siitA, oliko Annika Watzin penkki ollut tiiynni
viiked vai ei. Hin oli kuitenkin huomannut,miten luutnanska Elisabet Jordanin piika oli seurakunnan noustessa seisomaan ottanut pallin,
joka oli ollut AnnikaWatzinpenkilla. Piian tarkoituksena oli ollut antaajakkara Elisabet Jordanille, jotta tiimii voisi istua silla. Annika oli
kuitenkin siepannutpallin takaisinitselleen.
Luutnantti Blifield kutsui seuraavaksitodistajakseenJaakko Hinrikinpoika Keskipereenja
titmdn ylioppilasveli Andreas Hiillbergin, mutta
inspehtori Giers protestoi tdtd vastaan Inspehtorilla oli todistettavasti ollut maarlitoja ja
muutakin erimielisyyttii heidiin kanssaan,joten
kruununvouti Lars Hauff jaavasi heidat. Lain
mukaan vihamielisiti todistajia ei tarvinnut
kuulla.
Harjavaltalainen Maria Akselintytiir (tai Eskelintytiir; patronyymi vaihtelee asiakirjassa)
puolestaan osoitettiin epiiluotettavaksi todistajaksi. Harjavallankappelissaoli toisinaankaksi
pappia saarnaamassa,ja Marian mielestii Jordanin jaWatzin viilistti kahakkaakaytiin tallaisena kahden saarnan sunnuntainajumalanpalveluksen ensimmiiisen saarnanaikana. Inspehtori Giersin mukaan kyseisenii sunnuntaina
Harjavallassaoli vain yksi saarna,joten Marian
muihinkaan puheisiin ei ollut luottamista. Koska paikalla ei ollut ketiiiin, joka olisi luotettavasti pystynyt kertomaan, montako saarnaasinii sunnuntainakuultiin, jatettiin Marian todistus myohemmin kuultavaksi.

Seuraavaksikutsuttiin Agneta Tuomaantytir
kunniansakautta kertomaan totuuden tapahtuneesta. Agnetan mukaan luutnantti Blifieldin
tytiir oli ensin astunut Annika Watzin penkkiin.
Elisabet Jordan oli pyrkinyt tytirpuolensa periissii penkkiin, joka oli kuitenkin niin tdynnd,
etti Elisabet sai sinne mahtumaan vain toisen
jalkansa.Elisabet ty6nsi tytiirpuoltaan saadakseen itselleen penkkiin tilaa. Agnetan mukaan
tiissii viilissd Elisabetin ja Annikan vtilillti kiiytiin sananvaihtoa,mutta ei osannut kertoa siitii
enempiiii.
Oikeudenkiiynti keskeytettiin, kun molemmat osapuoletpitiviit jtitiriipiiisesti kiinni omasta kannastaan.Elisabet Jordanintodistajien mukaan kirkonpenkissii oli runsaastrtilaa, kun taas
Annika W atzin todistajien mielestii ei.
Asian ratkaisemiseksi kruununvouti Lars
Hauff antoi lautamiesten tehtavaksi selvittAA
kaksi asiaa: kuinka monta istuiaa mahtuu kir-

ja oliko Harjavallankappelissa
konpenkkiin
11.
kesiikuutaenemmiinkuin yksi saarna.Niimii piti selvittaaseuraaviin
ktiriijiin mennessii.
KirkkoherraForteliusoli ilmeisestikinoikeudenkiiynninjiilkeen saanutElisabetJordanin ja Annika Watzin riittavastikatumaankahakkaansa,
sillb asiaaei eniiiikarajillakasitelty.
Nain jaa meiltakuulematt4montakonaispeppua mahtui lautamiesten mielestii Annika
W atzinkirkonpenkkiin.

Ldhteet
Tor Carpelan1954:Attartavlorftir de pi Finlands
Riddarhusinskrivnaiittema.
ja 22.9.1699(mf
Kokemiienkeriijet 16.-19.9.1699
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ReijoV. Alho

Etsin ttetoa Ellen Poppiuksesta
Suoritan sukututkimus- ja henkilohistoriallista
tydtii iiitini isinisiin perheestii.Yksi kohdehenkilOistiion Ellen Poppius.
Ellen Poppius syntyi 21.1876 Viipurissa.
Hiin suoritti vuonna I 898 kansakoulunopettajatutkinnon Sortavalan seminaarissa,minka jalkeen hAn toimi kansakoulunopettajanMustolassa, Kemissb, Karihaarassa,Pirkkalassa sekii
Helsingin vammaislaitoksessaseka lopuksi
vuodesta 1925 VuoskoskenkoulussaViitasaarella. Hiin siirtyi elakkeelle 1935ja muutti VivamoonLohjalle. Hiin kuoli Lohjan kauppalassa 11.7.1949"
Ellen Poppius oli ainakin vuonna 1912 opettajana Tampereen tai Pirkkalan Sankilassa.
Tuolloin hanen mukanaan oli hiinen iiitins?i
Emilia (Mila) Poppius, o.s. Ohman, joka oli
syntynyt Haminassa4 11.1848.Mila Poppius
kuoli 30.9.1931 ViitasaarenKannonkoskella.
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Ote Tampereen Sankilassa (tai Sonkilassa)
25.3.1912 piiivltystii kirjeest6: "Naapureita
meilla ftallij' on viih6n, mutta kunnon naapureita ovatkin. Rovasti Ebelingin perhe, samoin
koulunopettajan. Jalkimmaisella on kolme
pientii lasta,joita mielell?immerutistelemme."
Olen kiitollinen kaikista mahdollisistatiedoista tai lahdeviitteista,jotka koskevat Poppiuksia tai edellisessdkirjeessdmainittuja naapureita ja heidiin lapsiaan. Olen kiinnostunut
muistelmista,maininnoistaesim. kirj eiss?isekii
valokuvista. Onko joku tuntenut itse jonkun
em. henkildistii? Vieltiko koulunopettajan (kuka han oli?) lapset ovat elossa?Mistii voin loytil?i koulun arkiston? Onko olemassakoulun
historiikkia?
Reijo V. Alho
09-464 852
reijo.v.alho@kolumbus.fi
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JohannaKurela

TampeYeenyliopiston kiriasto
on kaikiffe avoin
Tamperelaistutkijoill a on kaytettavissdiinTampereenkaupunginkirjaston hyviit palvelut, mutta niiden lisiiksi tarjolla on myds viihemmdn
tunnettuvaihtoehto.Tampereenyliopiston kirjasto.
Tampereenyliopiston - kuten kaikkien muidenkin suomalaistenyliopistojen * kirjasto on
ensisijaisestitarkoitettu yliopistojen opiskelijoille ja henkilokunnalle,mutta ne ovat avoimia muillekin tutkijoille Kuka tahansa saa
kayftaaniitii. Kirjastokortin saa,vaikka ei olisi
milloinkaanopiskellutyliopistossa.
Yliopistoj en kirj astot on tarkoitettu tutkij oiljoten
le,
niihin hankittavaaineistopoikkeaatavallisista kirj astoista.Vanhoja Tekniikan Maailman numeroitatai ristipistolehtiaei niistii l6ydy, kuten ei vauvajumppakirjojatai viimeisintii
pehmeiikantista kauhubestselleridk66n.
Sen sijaan vankkaan tutkimukseen perustuvaa tietoa kaipaavilleyliopistojenkirjastot ovat
ehtymdttomid aaneaittoja. Kotimai sten teosten
lisiiksi niihin hankitaanmyos ulkomailla ilmestynyttii tietokirj all i suutta.

Attilanaarreaitta
Tampereenyliopiston kirjaston piiiirakennussijaitsee Yliopistonkadunja Itsendisyydenkadun
risteyksessii, entisessii Attilan kenkiitelrtaassa.
Sisiiiinkiiynti on Yliopi stonkadunpuolella.
Rakennukseenon sijoitettu kirjaston lisiiksi
muitakin yliopiston tiloja. Kirjastoon pidstiiin
pieneneteissalinvasemmassa
kulmassaolevasta ovesta.
Kirjasto on levittaytynyt kuuteen kerrokseen. Heti sisiiiinkiiynnin tuntumassa on lainaustiski,jonka henkilokunnalta saa odottaessa
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kirjastokortin, kun on tiiyttiinyt siihen vaadittavan lomakkeenj a todistanuthenkilollisyytensd.
Kirjat voi sen jalkeen lainata (a myohemmin
palauttaa)paitsi henkilokunnanmyds itsepalvelulaitteiden avulla.
Ensimmiisessii kerroksessaon lainaustoimiston lisiiksi Tampereenyliopiston oma kirjamyymala seka kirjaston kayttajiii varten lukuisia tietokoneita. Yliopistossa on kiiytossii eri
kirjasto-ohjelma kuin kaupunginkirjastossa,
mutta ohjelmaei ole vaikea.
Kellarikerroksesta ldytyvat uudet ja vanhat
lehdet. Toiseenkerrokseenon sijoitettu kasikirjasto sek?iTampereen yliopistossa tehtyja painamattomiaopinniiytetdita, pro graduja.
Sukututkijoitaerityisestikiinnostavaosasto,
historia, sijaitsee ylimmiissii eli viidennessii
kerroksessa (kirjastossa on hissi). Historiateostenjoukossaon varsin hyvin paikallishistorioita myos muiltakin alueilta kuin pelkastaan
Pirkanmaalta. Jos jotakin kirjaa ei loydy kaupunginkirj astosta,kannatlaa sita tulla etsimiiiin
fjd;L',/.a.
Kirjaston kopiokoneet toimivat korteilla,
joita voi ostaa henkilokunnalta. Kopioiden hinta on edullinen, kalleimmillaan yksi kopio
maksaanoin 17 senttiii (l mk), halvimmillaan
noin 5 senttiti(0,3 mk).
KirjastossajArjestetiianvarsinkin syksyisin
opastettuja tutustumiskierroksia seka lyhyita
kursseja,joilla opetetaan,miten kirjaston tietokoneita kaytetaan. Naille kieroksille ja kursseille voi kuka tahansaosallistua. Seniori-ikiiisiakaanei niiss?ikatsota karsaasti- opiskeleminen on kaikkien ikiirvhmien oikeus.

JohannaKurela

Pufreen1
ofrtaJnth synt! *,U,iivoiviiri
viirilahjalla puheenjohtajammettiysin ylliitetyksi.
Onneavielii kerranEino Koskiselle!
Samassavuosikokouksessakiitettiin kukkasin seuranhallituksestapoistuviajasenia. Suuresti arvostettu rahastonhoitajamme Pirkko Laine vastaanottikukkansa itse. Valitettavasti Antti Lahde,jolle oli myos varattu kauniskimppu,
ei ollut itse paikalla. Niinpii varapuheenjohtaja
luovutti kukat sihteerille,joka on ne myos tiiysin ansainnutseuranhwiiksi toimiessaan.

Puheenjohtajamme
Eino Koskinen tiiytti viime
syksynii 75 vuotta. Seuran hallituksen tarkoituksena oli luovuttaa hiinelle syntymdpiiiviilahjaksi seurankaunis punavalkeaviiri hallituksen
kokouksessa,joka pidettiin syyskauden2001
ensimmiiisenj?isenillanjalkeen. Tuo piiivii oli
1I.9.200T - piiivii, jolloin terroristit tuhosivat
New Yorkissa World Trade Centerinja surmasivat satojaihmisiii. Se ei ollut mikaan ilon piiivii, joten hallitus piiiitti siirtaa viirin luowtuksentoiseenajankohtaan.
Uusi ja onnellisempi hetki koitti seuranvuosikokouksessakeviiiilla 2002, jolloin saimme

JohannaKurela

Tulossauusiesipolvitauluteos
M U K A A N M A H T U UV I E L A
Tampereen seudun sukututkimusseuranjulkaisusarjassaon tiihiin mennessiiilmestynyt seitsemin osaa esipolvitauluja.Niimii esipolvitaulukirjat kiinnostavat suuresti yleisoii mm. sukututkimuspiiville. Niiti myds ostetaantasaiseen
tahtiin.
Tekeilla on nyt uusi, kahdeksasosa. Kevti?illa moni sukututkija tiedusteli mahdollisuutta
julkaista tutkimuksensatiissii kirj assa.Toivomme nyt, euii toimitatte puhtaaksikirjoitetut tutkimuksennejoko sihteerilletai puheenjohtajalle syyskuun loppuun mennessi. Myohemminkin voi viela tarjota tutkimuksiaan julkaistavaksi.
Kirjassa julkaistavat esipolvitaulut voivat
ollajoko tietokoneellatehtyja tai siististi seuran
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lomakkeelle kasin kirjoitettuja. Esipolvitauluteoksen toimittajalla ei valitettavasti ole mahdolli suutta kirj oittaa tekstejii puhtaaksi.
Esipolvitauluteoksessasaa julkaista tutkimuksiaan, vaikka juuret eiviit olisikaan Pirkanmaalla.
Nyt teilla on mahdollisuusjulkaista ilmaiseksi tunnetussajulkaisusarjassa monivuotisen
tutkimustydnne tulokset. Kiiyttiikaa toki tilaisuutta hwiiksenne!

-tttoo Sia[h*

Ettuaa sErLEanL
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Suhu, ouhu[**PaLtanL
Sukututkijaaukoomonetportit,
kun yksiniiiinhiin puurtaa.
On hanellaapunamikrokortit
ja aatoksetniihin hiin suuntaa.
Voi rippikirjakintulla esiin
ja tuomiokirjatsattuakasiin,
kun suvunvaiheitaselaillaan.
jos vihje keksitaan
Kas hauskaa,
ja esi-istiloydetaAn,
jos todetaan,
vaanmustalampaaks
hantuskin muistiinkirjataan.
Vaanannasolla,jos kreivi on,
on suwn mainetaasverraton
ja rummuin,torvin soitetaan,
juhlitaan.
niiin aateluutta
Muu mika onkaanvikana,
jos pahantekijaa
ei huolita?
H6n ehktitehnyt onjoskus viiiirin
ja tuomionsakiirsinyt,
jos riittiineesemaailmalle,
niin miksei sittentutkijalle.
Tapausvain sopanmaustaa
ja tukeetutkijan omaataustaa.
On sukututkimustaaspiiiv?inPoP,
ei kukaanvaadi,jo riittaa, stop!
Voi siitii iloa paljonkinsaada,
jos suvunvaiheetselviiia,
mutt saattaamurheenalhossamaata,
jos viitirdttiedot vain piivittiiii.
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Stsalt0
Eino Koskinen
Pekka Nuottajflwi

Puheenjohtajanpalsta
Karttoja, arkistotieto a ja taidetta:
keviitretken ohjelmaaja antia
TydttdmistiiHisKi-tallentajiaTampereelle:
Johanna Kurela
etsimmetyonohjaajaa
Tiina Miettinen
Todellista juurien kaivamista
Pekka Sillanpiiii
Urj alalainen karoli ini sotaretkell?iNorj assa:
rakuunaMartti Dahlmanin tarina
Johanna Kurela
Vaikea ymmiirtid vanhan ruotsin oikeinkirjoitusta?
- Harjoittele ensin suomella!
Veikko Heikkilli - Antti Llihde - Pentti Nurmi - Ensio Nflriflinen
Tiina Miettinen
Johanna Kurela
Eino Koskinen
Vesa Rinkinen
Johanna Kurela

Kimppahommaa
sukututkimuksessa
Historiantutkimuksen
uusimmattuulet
Orpanaankaiv ataanjuttuja
Hallituksenjiisenetesittaytyvat
Hallituksenj iisenetesittaytyvat
Esivanhemmat
hukassa?
Teeetsinttikuulutus
Orpanaan
Hallituksenj dsenetesittaytyvat

Marjatta Rintala
Riitta Kiviniemi-Varj onen

EtsinKiviniemiiija Keskisiii
Erkki Sivi
Hallituksenj iisenetesittaytyvat
JohannaKurela
Oikaisu
Hallituksenj iisenetesittiiytyviit
Tiina Miettinen
Hallituksenj iisenetesittiiytyviit
JohannaKurela
Tiina Miettinen
SkotlanninYliimaanklaanijiirjestelmii:
heimoistasuvuiksi
Skottejaon Suomessakin
JohannaKurela
Virpi Nissilii JohannaKurela - Ruth Hjorth
Montakopeppuamahtuukirkonpenkkiin?
ElisabetJordaninja AnnikaWatzinnujakka
Reijo V. Alho
EtsintietoaEllen Poppiuksesta
yliopistonkirjastoon kaikille avoin
Tampereen
Johanna Kurela
Puheenj
ohtajalle syntymiiptiiviiviiri
Johanna Kurela
Tulossauusi esipolvitauluteos:
Johanna Kurela
mukaanmahtuuviela
Eino Koskinen
Suku,sukulampaitani
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