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Hyvritseuranjoisenet
Syksy on enniittdnytjo varsin pitkiille ja vuosi
on jo vaihtunut uuteen, kun saattekasiinne tAmiin Orpanan. Ttissii yhteydessii on sopiva
mahdollisuustoivottaa teille omastaja hallituksen puolesta oikein hyv?iii, onnekastaja tuloksia tuottavaavuotta 2003.
Lienee paikallaan kiinnittaa huomiota menneeseensyksyyn, vaikka jotkut sanovatkin,ettii
joka menneitli muistelee,sitA tikulla silm?iiin.
Joka tapauksessaovat jiisenillat edelleensuuressasuosiossa,ainakin jos sita mitataanyleisdmiiiiriin perusteella.Todetaan,ettii syksyn jtisenilloissa on keskimiiiirin ktiynyt liihes 60
henkeii kuuntelemassaantoisiaesitelmiA..Tallaisia olivat esitelmA aviottomista iiideistli
1700-1800 -luwilla, miten Kochin suvun vaiheiden kavi Saarenmaalla,kuinka naislesket
eliviit Hdmeen maaseudullatoista sataawotta
sitten. Saimmemyds rautaisannoksentietoa siitti, miten asiakirjoja pitaisi kasitella ja hoitaa,
kuin my6s kuvauksen itse arkistoista ja siitii,
miten arkistoja voidaan kaftaa hyddyksi itse
sukututkimuksessa. Vanhoja tamperelaisia
kiinnosti arvatenkin kuvaus Hiimeenkadusta70
vuotta sitten.Viimeinen syksyn esitelmakertoi
ortodoksisukujentutkimisesta Suomessa.
Muusta toiminnasta mainittakoon syysretki
kolmen kunnan alueelle.Kyseessii oli kiertokiiynti Kylm?ikosken, Akaan ja Stitiksm?ien
kunnissa.Linja-autollinen jiiseniii sai selkeiin
kuvan ennen kaikkea Kylmiikosken kolmesta
kirkostaja myllylaitoksesta.Toijalassasaimme
tehoannoksenKelan toiminnasta ja vierailimme paikkakunnan tapettimuseossa.Aika riensi
sellaistavauhtia, ettemmeehtineet Siiiiksmiiellti
tutustua kuin sen keskiaikaiseen harmaakivi-

kirkkoon. Matkapbivii oli erittAin kaunis ja jatti
mi ellyttiiviit mui stot matkalaisten mieli in.
Toinen retkikohteemme oli iltaretki Finlaysonin alueella sijaitsevaanVerstas-museoon.
Se on osa Tyov?ienkeskusmuseotaja varsin
edustavakuvaus tyoviiestdnelamasta1800-luwn lopun ja 1900-luvunalkuvuosieneliiminmenosta. Suositeltavakohde kaikille tamperelaisille.
Viimeisenii, mutta ei vtih?iisimp?iniimainittakoon syyskaudelta pidetty sotilasasiakirjakurssi Vapriikin auditoriossa. Osallistujia oli
liihes 80, ja he saivattoivon mukaantietoja ja
etsimiseen.
liihdeaineistoasotilassukulaisten
Tulevasta seuramme jiirjesttimiist?i toiminnasta mainittakoonjo perinteeksi muodostunut
vuoden alussa pidettiivti sukututkimuspiiivii
Sampolassa.Teemana tulee olemaan"kadonneitten etsiminen" ja esitelmoitsijtit ovat jalleen varsin nimekkiiitii ja tdfien esitelmAtkin
korkeatasoisia.
Mainittakoon viela, efiii jtisenkunta on sivuuttanut 500 jiisenen rajapyykin, joka antanee
seuranhallitukselle entistii suurempiahaasteita
toimintaamme.Toisaaltatoivoisimme, ettAjasenkuntakin ottaisi osaa ideoillaan ja kirjoituksillaan niiihin yhteisiin rientoihimme, silon erittain palla tiedamme, ett?ijiisenkunnassa
jon erilaista tietoa ja runsaasti kokemuksia
asioi sta,j otka kiinno staisivatkoko j iisenkuntaa.
Joten iilkiiii jattakd kynttiliiiinne vakan alle,
vaan tuokaa ne muidenkin opiksi ja iloksi.
Viel6 kerran toivotan teille kaikille Onnellista Uutta Vuotta.

EinoKosftinen
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T6ssiisurullisessajoulutarinassaon kaksi piinhenkiloa: sotilasJooseppiErkinpoika ja Mattilan talon isiintii Erkki Erkinpoika. Tapahtumapaikkana on Karkun pitiiAn Suoniemenkappeliseurakunnan Sarkolan kylii jouluna vuonna
1687,jolloin juhlapyh?itsaivat akki?ltraagisen
kaanteen.AnnetaanAnna Mikontytttiren esittaa
syytteensii,niin kuin han teki seuraavilla k?iriljilla tuomarin, lautamiehistdnja kirt4arahvaan
edessii.
Anna kertoi, ett6 hanen miehensii, sotilas
Jooseppi Erkinpoika oli tapettu viime joululltana- kun he olivat tulleet kirkosta. Tirmd tapahtui Mattilan talossa, ja tappaja oli talon
isiintii Erkki Erkinpoika, joka oli nyt pakomatja
kalla. Erkin vaimo oli paikalla vastaamassa
koetti puolustaamiestiiiin sanomalla,ettei sotilas edesollut joulupitivdnakirkossavaan kotona juopottelemassaja tappelemassavaimonsa
kanssa.Vaimo oli sitten muka lahtenyt pakoon
kylean,ja silla vllin sotilasoli tapettukotona.
Surmaajaksivditetyn Mattilan isdnn?insukulainen, ratsumiesJaakko Heikinpoika oli kuitenkin ollut koko ajan paikalla ja tiesi kertoa,
kuinka tapahtumat todellisuudessakulkivat.
Jaakon kertomuksen vahvistivat my6hemmin
monet muut todistajat.
Sotilas ei ollut joulupiiiv?iniikirkossa, yaan
oli vastassa kirkosta palaavaa istintiperhettii
Mattilan talossa.Paikalla oli paljon muutakin
vdkeii,kuten kohta ilmenee.Oli jouluaterianaika. Isiintii liihti vielii kiiymdiin kylalla, ja silla
viilin Jooseppimeni ja istuutui pirtin poydiin
piiiihiin sanoen."Ei tiinne tdnddnvoi tiiman parempiavieraitatulla."
Kun isiintii Erkki Erkinpoika palasi, hiin loysi sotilaan kunniapaikaltaanja rirjiiisi: "Minii

olen isbntd talossaja yhta hyvii kuin sintikin!"
Sitten miehet alkoivat haastaariitaa ja haukkua
toisiaan. Jooseppikaivoi jo puukkoa esille ja
Erkki oli karkaamassahiinen ptiiilleen, mutta
naapuritalon poika piti hanta vyotiiisiltii kiinni.
Joosepinlanko oli myos paikallaja yritti hillita
Erkkia, mutta sai talta korvapuustin.Samassa
astui sisiiiin metelin havahduttamanaapuritalon
isintii, naki mka pirtissii melskattiin, karjaisi:
"Mita te tappelette,eiko isiint?iole kuningas talossaan?"ja tempaisi korvalle poikaansa,joka
piiisti Erkin vapaaksi.
Miehet istuivat alas,Jooseppisiingynreunalle ja Erkki ja naapurinisiintiip6ydiin 66reen.Tilanne n?lytti jo rauhoittuvan. Isiintiimiehet keskustelivat riidan syist?i.Naapuri sanoi, ettii nyt
on joulurauhaja ettii se, joka vastaatalostaja
maksaaveron kruunulle, on kuningas talossaan
ja hiinellaon lupa kurittaa kurittomia. "Kunningas ombi kukin kitinans", merkittiin kiLrajiipdytiikirj aan suomeksi.
Ehka taman puheen kiihdyttamiinii Erkki
hyppiisikin yhtakkia tuolin p66lle, sai kiiteensb
puutuopinja loi sen kiidensijallaJooseppiaotsaan, kun tiimii oli nousemassapystyyn. Jooseppi kaatui iskusta seliilleen s?ingyn p?i?ille,
vaikkei otsaluussaniikynytkiian suurta jalkea.
Hetken kuluttua hiin nousi istumaanja sanoi
haluavansa mennii saunaan,mutta ei kyennyt
ldhtemiiin, vaan kaatui lattialle Apuun tulivat
hanentiitinsti sek?ieriistoinen nainen,jotka yhdessiiveivlit Joosepinulos talon saunaan.Siellii
ffiti ja talon emiintii sitten hautoivat haavaa
oluella.
Jooseppioli seuraavatpdrivirtniin huonossa
kunnossa,ettei voinut sy6dii eikii juuri nousta
ylos vuoteeltaan. Tapaninpdiviinii hiin pyysi

pappialuokseen.Hinen vaimonsaAnna laheui
sanan eteenpiiinja kappalainen,Henrik-herra,
saapuikin Sarkolaanja Mattilan taloon. Anna
meni itse hiinen luokseenja pyysi hanta tulemaanjakamaanHerran ehtoollista miehelleen,
joka sita korkeasti kaipaa. "Kuinkas se onnistuisi, kun minulla ei ole viinia? Hiin on saanut
sellaisiakaloja kuin on pyytanyt, siinti on hanellekylliksi. Kylla koira haavansanuolee",oli
kappalaisenvastaus.Mattilan isiint?ioli mydskin paikallaja sanoi,ettei Jooseppiole niin sairas kuin teeskentelee,mistii kappalainenoli samaa mielta. Tiihiin tylyyn vastaukseenoli Annan tyytyminen.
Nelj?inteni joulupiiiviin?i Jooseppi menetti
tajuntansa.Anna liihetti jalleen hakemaanpappia, mutta timii vastasi taas, ettei hanella ole
viinia. Nyt tuli Mattilan isiinniillekin hata kateen. Hiin katosi v?ihin ddnin,eika edes emiintii
tiennyt, minne han lahti. Naapurinisiintii tuli
sitten kertomaan, ettii Erkki oli noussut hevosen selkaanja aikonut paeta,mutta ettii h?inoli
saanut ttjlmiin muuttamaan mielensii. Miehet
olivat menneetyhdessiiMattilan kellariin juomaan ja sieltii naapurinisdnniintaloon. Tiimiin
jtilkeenErkki kuitenkin katosi matkoihinsa.
Joosepin vointi huononi koko ajan. Eiviit
mitkaan rohdot tai kupparin konstit auttaneet,
vaan uudenvuodeniltanahan heitti henkensti.
Kuolleen veli Tuomas liihti pikimmiten nimismiehen luokseja pyysi etsimiiiin murhamiestd.
Nimismies l5hettikin kyytirittiirinsii Tuomaan
mukaan, ja he kierteliviit useissa paikoissa,
mutta Erkkiii ei ldytynyt.
Viikot kuluivat. Tuli talvikariijien aika. Lautamiehisto tuomitsi Erkin lainsuojattomaksi.
Naapurinisdntad epitltiin yllytyksestii; hiinen
piti vapauttaaitsens2lvalalla ja hankkia yksitoista takuumiestl, efta puhui totta. Kappalaisenkin arveltiin syyllistyneenvirheeseen,jota
piti kasiteltaman seuraavilla karajilla Juttu
alistettiin hovioikeudenharkintaan.
Mutta seuraaviin kiiriijiin menness6kaikki
olikin muuttunut. Kerejepdytdkirjastatulee lyhytsanainen:Joosepinleski ja veljet olivat tehneet kesalla sopimuksen Mattilan eminnlin
kanssa,jonka mukaan kaikki puheetja oikeudenkiiynti tappajaa vastaan lopetetaan. Tiissii
noudatettiin ikivanhaa perinnettii, jonka mu-
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kaanuhrin ja tekijan suvut sopivatverityot keskeniiiin ilman oikeudenkiiyntiti.Syyllisen maksamat korvaukset saattoivat olla varsin suuria.
mutta ne olivat silti kuolemantuomiotaparempi
vaihtoehto. Maksun tarkoitus oli korvata menehtyneentyopanos.Mattilan isiint?ioli kuitenkin edelleenkateissa,eiki sopimustavoitu vahvistaa.
Seuraavienkarajienaika koitti talvella 1689,
yli vuosi tapahtuneenjalkeen. Erkki Mattila oli
saanut syksylla hovioikeudelta turvakirjeen,
jonka kanssauskalsi saapuaajamaanasiaansa.
Nyt osapuoltentekem?isopimusvoitiin saattaa
lainvoimaiseksi.Leski ja veljet saivatMattilalta 200 kuparitaalaria, talonpoikaisvdestdnmittapuussa valtavan rahasumman,joka vastasi
piian kahdenkymmenenvuoden palkkaa.Puolta pienemmistiikinveloistaoli suuriaratsutiloja
menetetty kruunulle. Rikos oli nyt sovitettu ja
kaikki olisivat olleet tyytyviiisia. Asiassa oli
vain yksi ongelma:Erkki oli yhii syyllinen lain
silmiss?i eikii ollut kiirsinyt rangaistustaan.
Niinpii hanensyyllisyytensiitiiytyi kumota.
kertoivat nyt aikaiJoosepinperheenjiisenet
sempienpuheidensavastaisesti,ettb sotilasoli
ollut ennestiiiinsairas, kaatumatautinen,ja etta
lyomiiasekin oli aivan liian pieni, jotta olisi
voinut aiheuttaa niin suurta vahinkoa. Sairaan
kanssa viime vaiheessakeskustellut kupparieukko todisti hanensanoneen,ettii oli ollut ennestiiin sairas eika Erkki aiheuttanut hanen
kuolemaansa. Kiiriijiioikeus myontyi tiihiin ja
vahvisti sopimuksen pitiivtiksi. Maalaiskyltin
elAmasaattoitaas palata entisiin uomiinsa. Ei
vain ole selvilla, miten Mattila lopulta selvisi
suuresta maksusta, johon onnettoman lopun
saanuttappelunnujakka j oulupiiiviinii j ohti.

Ldhteet
Karkun talvikiiriij lit 1688,s. 622-625,nn 7 (mf ES 1965),
KA.
Karkun keslikiirtijiit 1688,s. 737, nn 7 (mf ES 1965),
KA.
Karkun talvikiiriijiit 1689,s. 940, nn 7 (mf ES 1965),
KA.
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Sawet selkcian ia paha vev'tpois
Piirteitdisuomalaisestakuppausperinteestd

Kuppaushoidon
historiaa
Varhaisimmat tiedot kuppauksesta ovat noin
vuodelta 3000 eaa. Mesopotamiasta.Sielti on
loydetty laakarin sinetti,jossa on kuvattu kolme
ja jonka kirjoitus ilmoittaa la kekuppaussarvea
ja
rin hanen orjansa suorittavan suoneniskentiiii
ja asettavankuppaussarvia.
Kuppauksenja suoneniskenntinmainitaan olleen jo hyvin varhain
tunnettuja hoitokeinoja ainakin Kiinassa,Intiassa, Egyptissii, antiikin Kreikassaja Roomassa
sekii muinaisillagermaaneilla.Kreikasta on l6ydetty antiikin aikaisista kaivauksista kuparisia
kuppaussarvia.Myo s hippokraattisissa teksteissti on mainintoja kuppauksesta.Varhaisimman
varsinaisen kuppausta kasittelevan kuvauksen
kirjoitti roomalainenkirjailija Celsiusnoin vuonna 30 eaa.
Skandinaavisistakuppausta koskevista kirjallista lahteistavanhin on tanskalaisenlaakarin
Henrik Harpestraenginyrttikirla 1200-luvun lopulta,jossa kuppaustasuositellaanmm. pii6nsiryn hoitoon. OlausMagnus Gothuksenteoksessa Pohjoistenkansojenhistoria vuodelta 1555
on oma lukunsa saunomista,kuppaustaja suoneniskentiiii varten. Ensimmdiset tarkat ohjeet
kuppauksestaantoi ruotsalainen laakari Benevuodelta 1578.TarkkodictusOlai teoksessaan
ja kuppausohjeitaon my6s 1600-luvun laaka/'kirjoissa.
Vanhimmat suomalaisetmaininnatkuppauksestaldytyviit Mikael Agricolan rukouskirjan allakasta: "(huhtikuu) ... machta mdspurgats otta
ja cuppa anda mutta ey harttijan prille ... (syyskuu) ...ja cuptaja szondniske." 1600-ja 1700luvun alun allakoissailmoitettiin sopivat sauno-

mis- ja kuppauspiiiviit joko kirjoitetussa muodossatai kuppaussaryeatarkoittavalla merkillti.
Vanhin nimeltti tunnettu suomalainenkuppari
oli euralainen Kuppari-Maisa, joka vuosina
T649 ja 1652 haastettiin kiiriijille vastaamaan
ja lopulta tuomittiin noitana
noituussyyteeseen
roviolla poltettavaksi. Oletettavasti KuppariMaisan todettiin harjoittaneen muutakin kuin
kuppausta,sill6 kuppaukseenei yleensiikatsottu
liittyvan mitaan noituuteen viittaavaa. Elias
Ldnnrot suosittelee SuomalaisenTalonpojan
Koti-Liiiikirissii kuppaustamoneen vaivaan kuten "percitaudissa eli percijuoksussa sarwilla
wertq imettcici ristiluun tienoiltq". Lonnrotin
mielestii myds sairaanhoitajientulisi taitaa kuppaus.
K. Rinman julkaisi vuonna 1873 verenlaskuun liittyvia hoitomuotoja kasitteleviinoppikirjan, jossa han mainitseekuppaustaharjoitettavan Suomessaeniizivain syrj2iseuduilla.
Laakaikirjat sistilsiviit kuppausohjeitaaina 1900-luvun
alkuvuosiin saakkaja eriis viimeisimmistii niistii
oli vuodelta 1907 Oker-Blomin ja Levanderin
Kodin kotilaakari, jossa todetaan, ettdt "k ppauksella koitetaqn ohjata verta tcti kudosnestettri ruumiin sisemmislri osista ihoon ja myoskin ulos ihon knitse.
Seuraavasuomalaistakuppausperinnettiikiisittelevii kuvaus on laadittu ttirkeimpien perinnearkistojemmekokoelmissa sailytettavienlaajojen kansanlaakintditkuvaavien perinnemuistiinpanojen pohjalta. Suomalainenkuppausperinne n?iyttiiytyyniiiden muistiinpanojen valossa
hyvin samanlaisena
eri puolilla maata.

ja sauna
Sarvipussi
Kuppaus nayttaa olleen Suomen kaikilla kulttuurialueilla yleinen ja paljon kaytetty kansanlaakinnan muoto, jota on pidetty erittain hyodyllisenii. "Kuppuu tappaa on pietty ilimoisen
ilainsci voimassaan" on Sortavalassaosuvasti
sanottu.
Kupparille tunnusomaiseenkuvaan kuului
koliseva sarvipussi, joka sistilsi kuppauksessa
tawittav at viiline et. Kupp aussarv et olivat perinteisesti lehmanja sonnin,joskus myds p?issin
sarvia,joiden sisiilleoli kiinnitetty sian tai lehmiin virtsarakosta valmistettu kalvo. hinnu.
Pohjois-Suomessahinnu saatettiin valmistaa
myos linnun mahasta.Kuppaussarvenpiiiisstioli
pieni reika, josta imemiillii kuppari sai hinnun
awlla kiinnitettyii sarven tiiviisti ihoon. Hinnu
sai aikaan myos veren laskemista edistiiviin
imun sarvessa.Haavojen tekemiseenkuppari
kaytti htppar i nkirvestci,joka oli pieni kyliisep?in
raudastatakoma varrellinen terli. Kuppaushaavat saatettiintehdii myds puukon ja partaveitsen
kiirjellii.
Kuppaus suoritettiin yleensii lammitetyssii
jossa potilasjoko istui pallilla tai masaunassa,
kasi mahallaanlauteilla.Suppeillekehon alueille
kohdistuneitakuppauksiatehtiin myos tuvassa.
Ennen kuppauksen alkua kuppari liotti sarvia
liimpimtlssiivedess6,jotta hinnustatulisi joustava. Kuppaushoitoalkoi potilaan hieronnallaja
pesulla, jotka edesauttoivat verenkiertoa. "Se
pitdd hierova ensinnci,ettd veri pehmij66. Hieromato se ei juokse kun se on mustaaja kankijaa, sulamatonta", kertoi eriis suomussalmelainen hieroja-kuppari1930luvulla. Potilas saattoi
ennen kuppausta ottaa hyviin viinaryypyn, silla
sen katsottiin myds edistiiviin verenkiertoa ja
auttavanmonia ylipaataankestiimiiiin koko hoitotoimenpiteen.
Ennen haavojentekemist?ikuppari imi sarvet
kupattavaanpaikkaan kiinni ja antoi niiden olla
iholla jonkin arkaa,jotta veri nouseeihon pintaan. Tiimiin jiilkeen kuppari teki samoihinpaikkoihin muutamia pintahaavojaja rmi sarvetjiilleen kiinni. T?iyttyessiiiinverestii sarvet irtosivat
ja kuppari pyyhkaisi sormellaanhaavoihin hyytyneenveren pois. Sarvetkiinnitettiin uudelleen
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niin kauan kuin haavat vuotivat. Verenvuodon
lakattua kuppari huuhteli potilaansa.
Arviot kaytettyjen sarvienmiiiiriistii vaihtelevat kymmenenja 130 viilillii, mutta tiissti ilmeisesti sekoitetaankuppauskohtienlukumtiiirii ja
sarvientyhjennyskertojen mdara. Niiyttiiiikin siltd, ettd potilaaseenharvoin kiinnitettiin yhdessii
kuppauksessaenempiii kuin 20 sarvea,joiden
tyhjennyskerrat riippuivat niiden tilawudesta.
"Se ol cimmcistciilo jos kuka voikka 30 sarvee
sieti. Kakstoista tok ol viela nvallinen micirri".
totesi vuosisadanalkupuolella erddn kupparin
potilas.

Kuppauksenvaikutukset
perinteessiikuppausta pidettiin
Suomalaisessa
yleishoitona,jolla oli kahdenlainenvaikutus: se
oli toisaaltaennaltaehkaisevii,
toisaaltataas moniin vaivoihin auttava hoito. Eriiiillti lapualaismiehella olikin kuppauksen hyodyllisyydesta
erittAinkorkea niikemys. "Kdsityksetsenparantavasta voimasta ovat ollhet yksimicilisetja pettcimcittdmdn vakahat. Ainakaan tdlla paikkakturnalla ei tieretty ennen ketcicin,jokn ei olosi
kapittelemishen uskonu. Ja joka ei sillci parannu, niin kylla se sai kaiken toivonsa heittdd eldmcinscisuhthen."
Kuppaustakiiytettiin yleensiierilaistenusein
tyoperiiisten kiputilojen hoidossa kuten pdin-,
hammas-,selka-, hartia- ja jalkasiirkyihin, mutta
siita on haettu apua myos vakavampiin vaivoihuimaukseen,reuhin kuten verenpaineeseen,
matismiin, iskiakseen ja leiniin. Kuppauksen
katsottiin helpottavan myos ihottumissaja paiSiita
seissasekd verettomissiirutrjevammoissa.
saatiin paikoin apua jopa "muutaman pdivdn
juom inki enj d lkei seen kohmeloon ".
Kuppauskohdat midriiytyiviit yl eensiiparannettavanvaivan mukaan,ts. verta otettiin sielta,
missiroli kipua. Selkasarynhoidossakupattiin
useimmitenlapaluidenalapuolelleja olkapiiden
taakse tai, kuten eriis kuppari asian ilmaisi,
"pannean selkri tciyteensqrvia". Hartiastiryssii
kuppaushaavatlydtiin hartioihin ja kaulaan,
pliiinsiiryssti taas niskaan korvien taakse sekii
ja kaulaan.Kikovassakivussaniskakuoppaan
peytyneidenjalkojen hoidossa verta laskettiin

sbiirienlisiiksi myds nilkoista ja polven yltipuolelta. Hammassiirkyii puolestaan hoidettiin
leuanalueelta,poskesta,korvien takaa sekii, mikiili edelliseteiviit tehonneet,hauiksestaja peukalohangasta.Huimauksen piiiiasiallinenhoitokohta oli niska, erityisesti korvien takaa, mutta
joskus myos piiiilaki. Ennaltaehkiiisevdssiikuppauksessasarvet aseteltiin eri puolille kehoa,
mutta nimenomaanselkii ja hartiat olivat siinii
ttirkeimmiit alueet.
Kuppaushoitoa kaytettiin yleensb kahdesti
wodessa. Eniten kuppausta maalaisyhteisdssii
jolloin silla hoilieneetarvittu syys-lokakuussa,
dettiin raskaissa elonkorjuutdissti kipeytynyttri
kehoa. Ennaltaehkiiiseviissiitarkoituksessa kupattiin piitiasiassakeviiiill?i,jolloin katsottiin aiheelliseksipoistaa kehosta pitkan talven alkana
sinne kertynlr paha veri, jotta uusi veri voisi
kasvaatilalle.
Joidenkinvaivojen hoitamiseensaatettiintarvita useitapertitttiisiiikuppauskertoja,jopa neljasta viiteen kertaa, mutta viihintiiiin yhtri kuukautta pidettiin tarpeellisena hoitoviilinii. Oli
myos henkiloita, joiden kerrotaan kuppauttaneenitseiidnjatkuvasti kerran kuukaudessa.
Kuun asennoilla katsotiin olevan merkitys
kuppauksen onnistumiselle, sillii kuu vaikutti
veren kasvamiseenkehossa. Parhaana aikana
kuppaukselle pidettiin yleensii uutta kuuta eli
ylikuuta, koska silloin veri kasvoi parhaiten.
Kupata voitiin myds vanhan eli alakuun aikana,
koska silloin veri ei ainakaankasvanuteika siten
piitissytlisliiintymiiin kehossa.

veri,mustaveri,pahaveri
Sdrkynyt
Kuppaukseenliittyvassii u skomusj2irjestelmiissii
keskeisess?iasemassaovat veren olemukseen
liittyvat kasitykset. Perholaisella hieroja-kupparilla Maija-Stiina It0niemellii (syntyi 1869) oli
asiastaselkeiikasitys: "Veret ovat toisilla vcikevcimmcitkuin toisilla. Mustwerisella ihmisella
on vdkevcimpiveri kuin vaaleaverisella. ToiselIq on niin vaqleqa verta, se on heikkoa verta,ja
silld on vettci veressci. Vaaleaveriset ihmiset
ovqt semmoisia. Lihavilla ihmisilki on liian
paljon verta ja laihoilla liian vrihcin. Veret kun
on scirkyneetja kun kuppaa sitci ihmistcija veri

juoksee veteen,niin siihen jcici veteen kun valkoset sdikileet. Silloin on pilaatuneet veret.
Kuppaaminen vcihentciciverta ja samalla tulee
siihen lihqstct uutta verta, tulee veren vaihto ja
siitd veri puhdistuu."
Virheelliseksimuuttuneenveren seurauksena
ihmisenkehoon katsottiin syntyvtinerilaisiavaivoja, joiden parantamiseksise oli poistettava:
"Se ov verev vika, sanovat rimmcit, se pitcici kup a ta. " Virheellisestdverestii kaytetaanpfi?iasiassa nimityksia pahatai siirkynyt veri, mutta myos
mustaa,pilaantunuttatai kuollutta v erta esiintyi.
Eriis kuusamolainenkuppari antoi pahan veren
olemuksesta selvdn kuvauksen: "Toisilla on
scirlryneempiveri, se on mustempi veri. .Jokn oikein sdrkynyt raato on, niin se on niin kuin tervaa, muste{t ja sakeampaakin se on." Veren
muuttumisen pahaksi saattoi aiheuttaa eri kasitysten mukaan joko veren paksuuntuminentai
se,ettii vereensekoittuivettd.
Olomuotoaan muuttaneen veren lisiiksi ihmiskehossasaattoi esiintyiitoinenkin verivirhe,
nimittain liian runsasmaefii verla, Iiika veri, joka myos oli kehon tasapainonsaawttamiseksi
laskettavapois. Pahaveri oireili tietyissiiihmiskehon kohdissa,kun taas liika veri aiheutti ns.
ruumiinp akotu sta eli laaja- alaisen tu skatil an, j oIloin "ruumis on rutunen, se on kun se ei ole oikeen kipeci eiki perciti tervekcicin".
Sekii pahan ettii liian veren katsottiin aiheutuvan useimmitentydnteosta, mutta my6s kylmettymisen seurauksenavereen saattoi kasvaa
vettii ja loukkaantuneellahenkilolla oli rikkoukuoltumattomanihon alaisessa
ruhjevammassa
lutta verta. Tuusniemelaisenkertojan mukaan
"pahoista paikoista lcihtevci veri on kuin pajuvettci, mutta useammin kupattaessa alkaa se
parantua ja nriyttcici enemmcin oikealta vereltci. "
Edellii mainituista vereen liittyvista kasityksistii j ohtunee,ettei suomalaisessa kansanliiiikinniiss?ijuurikaan kaytetty haavatonta kuppausta
eli ns. kuivaa kuppausta, jossa verta imetiitin
ihon pintaan, mutta ei poisteta. Haavattoman
kuppauksen valttAmista perusteltiin paiseiden
svntvmisenvaaralla.

Kupparidmmdt
Kuppari oli yleenstivanhahkonainen,joka kiersi
kyliistii toiseen hieromassaja kuppaamassaja
sai siita elantonsa.Toinen tyyppi oli tilapiiisesti
kuppaustaharjoittavaja ainoastaantarvittaessa
apuun kutsuttu kuppari. Palkakseenkuppari sai
ruokaa tai rahaa sekii ilmaisen majoituksen ja
ateriat talossa, jonka saunassahan kuppasi.
Kiertelevin kupparin saapuessa
taloon siita vietiin useintieto my6s naapureille.
Huolimatta siita, ettti kupparin antamalla
hoidolla oli runsas kysynt?ija hoidon tuloksia
pidettiin selvdsti erittain hyddyllisina, kuppariin
itseensiinaytetaanyleensii suhtaudutunj ossakin
miidrin halveksienja hiinen tyotiitin pidetyn vastenmielisenii.Kuppareista ei loyda perinnemuistiinpanoista myonteisiii mainintoja eika heita
kohtaan tunneta kiitollisuutta. Piiin vastoin,
heille naureskeltiinja heistii sepitettiin pilkkalauluja. "Kupparilla on kumma luonto, kummempi kuin muilla, imee verta ihmisestcielcivitten luilla", kuuluu osa eriiiistii pilkkalaulusta.
Tiistii kohtelustahuolimatta kupparit saattoivat olla omanaryontuntoisianaisia,jotka tiesiviit
j a tunsivat oman merkityksensdkansanpar antajina. Hyv[ esimerkiksi heistii on 1800luvun lopulla Nousiaisissavaikuttanut Kaljalan kuppari
eli Maria Avelin, joka vaati itseiiiin kutsuttavan
tohtoriksi.

Toinen kuppaustakoskeva uskomus oli, ettii
verenr,uodon lakattua kuppaushaavoja ftytyi
painella sarvien kyljilla haavojen parantumisen
edistiimiseksija mahdollistenjiilkiseuraustenehkaisemiseksi. "Kupatessa kun jo ottaa san)et
pois, niin pitdci kallakin sarvella painella sen
omqa sijaa, ettei rupea ajelemaan", kerrottiin
Juvalla vuonna 1899. Ilman sarvilla painelua
haa-vat saattoivat ajettua, dristyd ja tulla veitsen vihat.
Kupparinkirveeseenliittyy yleisesti tunnettu
kasitys,ettei kuppari saanutnayttaasita kenellekaan. Seuraavanuskomuksenkertoi eriis paavolainenseppiiSamuliPaulaharjullevuonna 1933:
"Kupparinkirves kun tehtiin, niin se karaistiin
naisen maijossa. Kun on ensimmriisen lapsen
synnyllcinyl voimakasnainen, ei vaimo, naimaton nainen, niin se on lypscinytmaitoa tissistcicin kuppiin ja siihen on kupparinkirves knraislu ja siitci on tullut hyvci. Vanha Kcilkl{dncin
seppcinciin kertoi."
Siiimingistii on vuonna 1937 keriitty seuraava kuppaukseenliittyva taikakeino: "Jos on
vihaa kupattavalle henkilolle ja tahtoo pidrittcici
verenjuoksun, niin pitdci menetellciseuraavasti. Pitdct sulkea peukalolla sellaisen oksan reiIrd, josta oksa itsekseen on pois lcihtenyt. Peukalo pitriri olla reijrin suulla niin kauvqn kuin
kuppaamista kestcici."

kupparit
Kaupunkien
liittyviti
Kuppaukseen
uskomuksia
Kuppaus nayfiafiyy suomalaisenkansanlaakinniin kentiissii hyvin kaytannonliiheiseniihoitomenetelmiinl, senyhteydessiiei lausuttu loitsuja
tai pyydetty korkeampia voimia apuun. Kuppauksenparannusmekanismiperustui silmin havaittavaan veren poistumiseenkehosta. Veren
erilaisia olomuotoja koskevien kbsitystenlisiiksi
kuppaukseenkuitenkin liittyi eriiitii uskomuksia.
Er?issellainenoli kasitys siita, etta ihminen saattoi opettaa jatotuttaa itsensilkuppaukseensiin?i
miiiirin, ettii keho suorastaanvaati kuppausta
tietyin viiliajoin. "Joka on totuttanu ihtensci
kuppaamiselle sen pittcici kuppauttaa ainaki joko kuuksusi. Kuppaamiselle tottuneet kestcivcit
lcymmeni ri sarveja ker r a IIa ", tiedettiin Ullavalla.

Pohjoismaidenvanhin kuva kuppauksestaon
julkaistu Olaus Magnus Gothuksen teoksessa
Pohjoistenkansojenhistoriastavuodelta 1555.
Kuva esittaa kaupungin yleistii saunaa,pyoreiiii
isoa huonetta,jossa penkillii istuu mies sarvet
seliissiiiin.Olaus Magnus omistaakin kokonaisen luvun teoksestaansaunomiselle,kuppaamiselleja suoneiskemiselle.Vanhin maininta suomalaisestakaupunkikupparista lienee wodelta
7670, jolloin Turun maistraatissakasiteltiin
kuppari Marketta E skontyttlirenj a pi stooliseppii
Petteri Antinpojan vtilistii tonttikauppaa.
1900luvulla kuppaushoiton?iytttiiilevinneen
moniin kaupunkeihinympiiri maata,sill6 kiiytettiivissii olleen aineiston mukaan kuppareita toimi ainakin seuraavissakaupungeissa:Helsinki,

Turku, Tampere, Viipuri, Kajaani, Oulu, Valkeakoski, Pori, Miinttd, Yaasa, Hyvinkiil, Varkaus, Savonlinna, Nokia, Lappeenranta, Hameenlinna,Kuopio, Raahe,Joensuu,Jyviiskylii,
Iisalmi, Pietarsaari, Lahti, Imatra, Kouvola,
Mikkeli, Naantali, Rauma,Forssa,Kemi ja Kotka.
Kaupunkien kupparit niiyttiiviit olleen poikkeuksetta naisia, jotka harjoittivat kuppausta
piiiityOntiiintai hierojanja kylvettajiin ammattinsa ohessa.Kykenemiittii eniii raskaaseenty6hdnsii kylvettlijti saattoi ryhtya kuppariksi.
Eriiiin lahtelaisenkupparin kerrotaan tydskennelleenmyos katilontija ruumiinpesijiinii.Joillekin kuppareille annettiin myos lempinimi kuten
Kdssin Marja Valkeakoskella, Bastu-Lina Pieja Mutka-Mari Iisalmessa.
tarsaaressa
Kaupunkikupparit tyoskenteliv?ittavallisesti
yleisisstisaunoissa,joiden kuppaushoitoasaatettiin kutsua sarvisaunaksi.Useimmissakaupungeissa sarvisaunaasai vain yhdestii yleisestii
mutta 193O-luvunViipurissatoimi pesaunasta,
rifii 11 kuppaushoitoa antavaa yleistii saunaa.
Kupparit ottivat vastaanpotilaitaan saunanpejossa saattoiolla heita varten versuhuoneessa,
holla eristetty nurkkaus. Sarvisaunaanoli yleensii varattava aika saunankassalta,sillii kuppari
kavi saunallavain tiettyinii aikoina,joko jonakin
piiiviinti viikossatai illalla varsinaisensauna-ajan
pAiltfityl. Jos kuppaukselleei ollut kysyntiiii joka viikko, kiivi kuppari saunassavain tarvittaessa.
Eriis sovellusttistii esiintyi 1930-ja 40-lujossa kuppaamassa
kdynyt turvuilla Forssassa,
kulainen leskivaimo wokrasi muutaman kerran
vuodessayleisen saunanpariksi piiiviiksi kokonaan omaan kaptoonsa. Monilla yleisilla saunoilla oli omat kupparinsa, mutta isoissa kaupungeissa yksi kuppari saattoi tyoskennellii
useissa eri saunoissaeri piiivinii. Maaseudun
kupparit kavivat paikoin myos kaupunkien yleisissii saunoissatydssii. Kaupunkikupparit tyoskenteliviit yleisten saunojenlisiiksi myos hieroma- ja kuntoutuslaitoksissaseka tekivat kotikiiyntejii ja vastaanottivatpotilaita omissa kotisaunoissaan.1980-luwlla muutamat kupparit
perustivat jo omia yritysmuotoisia vastaanottojaan.

Yleiset saunat tai kupparit itse mainostivat
Tamsarvisaunaapaikallisissa sanomalehdiss?i.
perelainenkuppari ilmoitteli Valkeakosken Saja raanomissa paikkakunnalle saapumisestaan
helaisessa sanomalehdessailmoitettiin, ettd
"Maijan Saunassa kupataan taas ensi perjantaina". 1950-luvulla toinen tamperelainenkuppari ilmoitti Aamulehdessiiminii piiivinti missiikin yleisessiisaunassasarvisaunaasai. Kaupunkikupparit saivat palkkansarahanaja hoitoa pidettiin halpana.Hiimeenlinnassakuppari velotti
noin 10 markkaa sarvisaunasta,
Turussa 10-20
penniaja Tampereella50 penniiisarvelta.
Turussakupparit niiyttiiviit toimineenyleisissd saunoissapienin katkoksin koko 1900-luvun
niiihin piiiviin asti. Turun poliisilaitoksen vuosilta 1gl2-I9 laatima luettelo kaupungin saunoista ja kylpylaitoksista mainitsee,ettii Nikanderin Saunassa,Virvoituksessa,Imatrassa,Bobergin Saunassa,Vellamossa,Vuoksessa,Rauhassaja Mikaelin Saunassatoimi mainittuna
kuppari.
ajanjaksona
I 92A- j a 30Juvuilla turkulaisilla yleisill?isaunoilla oli yleensii madtritpitivitt.jolloin kupparit
kavivat saunalla,joskin esimerkiksi Luostarinkadun Saunassakuppari kavi vain tarvittaessa.
Niagaran Saunassa kupattiin yht?ijaksoisesti
1940-luvulta1960-luvulleja sarvisaunaa
annetjoka
oli hiljaisin saunapiiivii.
tiin keskiviikkoisin,
Turun Kylpylaitoksessa,
Htimeessiija Vuoksessa kavi kuppari 1940- ja 5O-luvuilla sekii Kertussa,Linnassaja Forumissaviela l960Juvullakin.
Nummen Saunassatyoskenteli kaksi kupparia perlkktiin vuosina 1947-72. He olivat saunan entisiii saunottajia,jotka eltikkeelle jaatyiian
"hankkivat kaffirahoja" kuppaamisella.Nummen Saunassasarvisaunaasai joka tiistai kello
1410 ja alka oli tilattava etuklteen, silla kuppari otti vastaan yhden potilaan tasatunnein.
Pirtti Saunassasai sarvisaunaaaina tarvittaessa
viela 1970-luvun puoliviilissti, mutta enintiiiin
kerran kuukaudessa.Villen Saunoissaantoi hieroja kuppaushoitoa satunnaisesti 1960-luwn
alustaalkaen,mutta vuosina1980-90 - tuolloin
jo ainoanakupparinaTurussa- sarvisaunaa
sai
kerran viikossa.

Ldhteet
- SuomalaisenKi{allisuuden Seuran Kansanrunousarkisto
- Museovirastonkansatieteentoimiston perinnearkisto
- Turun yliopiston folkloristiikan ja uskontotieteeniiiinitearkisto
- Turun yliopiston kansatieteenoppiaineenkokoelmat
- KaustistenkansanliiAkintiikeskus

Artikkeli on johdanto kirjoittajan medikaaliantropologian alaan kuuluvasta opinncitetydstti. Krjoittaja
tutki i j atko-opi skelij ana Turun y li opi ston folHori sti ikan
oppi ai neessape ri nteentai taj an pe ri nnejrirj estelmcici.

Juhani Viiyrynen
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1800-luvullaoli suksientekeminen muuttunut
teollisuudeksi,josta moni mies Tornionjokilaaksossaja Kapanin seuduilla sai elantonsa
perheelleen.Maanviljelysseuratpitiviit 1800luvun loppupuolella kasityonayfielyita, joissa
my6s suksiaon ollut niiytteillii. Puolankalainen
Matti Viyrynen oli saanutpalkintoja suksistaan
Koivikon niiyttelyssti Muhoksella 1882 sekii
Turun ja Kajaanin maanviljelysniiyttelyissii
1888. Muita tdmdn ajan suksimestareiksimainitaan Esa Mustonen, Matti Hlttinen, Matti Oikarinen, Elias Moilanen ja J. Mikkonen Kainuusta.
Mydhemmin alettiin pitaa varsinaisiasuksin?iyttelyitii,joista ensimmdiseniion pidett?ivii
suksiniiyttelyii, jonka Sporten-urheilulehden
toimittaja jiirjesti 1883 Helsingissii. T?imiin ollessa ensimmiiinen suksiniiyttely ei siihen ilmestynyt kuin 15 paria suksia,joista enin osa
oli Kaajaanin seudulla tehtyjii. Ensimmiisen
palkinnon sai JohanMikkonen Ristijarvelta, 40
mk.
Sittenpiti Ulj as-lehdentoimittaja suksintiyttelyn Helsingissiitalvella 1887,ja lehden maaliskuun numerossajulkaistiin kilpailun tulokset. Kajaanin mallia olevista matkasuksistaensimm?risenpalkinnon (40 mk) sai Kalle Kemppainen Paltamon pitajan Melalahden kylasta,
toisen palkinnon (25 mk) Abel Viiisiinen Puo-

langan pitajan Kotilan kylasta, kolmannen palkinnon (20 mk) Eero Hyttinen Puolanganpitajiin Viiyrylan kyliistii, neljiinnenpalkinnon (15
mk) Matti V?iyrynen ja viidennen palkinnon
(15 mk) Olli Huovinen, jotka kumpikin olivat
myds samastaPuolanganViiyryliin kyltistii.
Sittemmin Oulussa pidettiin useita suksiniiyttelyitii. Ensimmiiinen pidettiin v. 1889.
Suksiakerrotaan olleen yli 60 paria eri puolilta
Oulun liiiiniti. Palkintoja saivat SalomonAnunti
Ylitorniolta (1. palkinto, voittosummana 25
mk), Elias Vtiisiinen Muhoksen Sanginjoelta
(3.
(2.p.,15 mk), Aapeli Viiisinen Puolangalta
p., 10 mk), Lassi HaapalaPuolangalta(4. p, 10
mk), Matti Klint Kemista (5. p., 10 mk), Kalle
KemppainenPaltamosta(6. p.,6 mk), H. Moilanen Oulusta (7. p.,5 mk), Oskar Anunti Ylitorniosta (8. p., 5 mk} Matti Vtiyrynen Sotkajarvelta (9 p ), Matti Karjalainen Puolangalta
(10 p.), Joeli MakariiinenPuolangalta(11 p )
Kiitoslause annettiin Matti Viiyryselle Puolangaltaja Ri sto Viii siiselle Puolangalta.
Vuonna 1890 pidettiin suksin?iyttelyOulussa 13.-15. maaliskuuta.Niiyttelyyn oli asetettu
esille noin 30 paria suksia,jotka olivat Oulun
liiiinistii, paitsi yksi pari Sammatistaja kaksi
jotka oli liiparia norjalaisiamiienlaskusuksia,
hetetty niiyttelyyn Tampereelta.Palkintoja saivat Pekka, Salomon ja Oskar Anunti Ylitor-

niosta,Matti Ritola Haapavedelta,
JuhoHeikka
Ylitorniosta,Aukusti VAliahoOlhavasta,Matti
ja PaavoVdyrynenMuhokselta,Kalle Eskelinen Iisalmest4 Lassi Heikkinen Puolangalta,
JaakkoVdyrynen Siireisniemeltii,Kustaa Koja EliasJuntunenIist6.
mulainenSotkamosta
Suksimalleja
oli useita:mm. Kajaaninsuksi,
Pudasjiirvensuksi,Haapaveden
suksi,Iin suksi
ja Tornion suksi. Suksindyttelyiden
palkinnot
jaettiin malleittain Antti Vlyrysen kerrotaan
tehneenKajaaninsuksimalliatunnetuksiTampereenseudulla.
Myohempiensuksiniiyttelyidenpalkinnonsaajina mainitaanMatti VtiyrynenKiimingistii,
Paavo V?iyrynenvanhempija nuorempiMu-

hokselta, A. Vdisiinen, Matti Ydyrynen, Heikki
Oikarinen ja Matti ja Erkki Hyttinen, Lassi
Heikkinen, J. Miikiiriiinen, Lassi Hiltunen ja
Jussi Ker?inen Puolangalta, Jussi Heikkinen,
Samuli Moilanen, J. Ptiiikk6nen, JoonasKemppainen Paltamosta, Matti Karjalainen Sotkamostaja Heikki Mikkonen Ristijtirvelta. 1900luvun puolella ntiyttelyihin tuli mukaan paltamolainen Antti Sivonen, puolankalaisetJaakko
Viiisiinen, Antti Seppiinenja Matti Oikarinen
sekii mm. porvoolaiset Juho, Emil ja Heikki
Lampinen, joista lienee alkanut Lampisen
suksiteollisuus.

Antti Hietala
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Poydallalojui aikakauslehtilevallaan.Artikkelin otsikko oli "Luhalahdenmamma on se vtrori jonka luo muhammedkintulee". Vaimo s?iiistaa joitakin lehtiti, niita kun on mukava lukea
vuosien kuluttua. Lehti oli elokuun Monalisa
vuodelta 1974. Artikkeli kertoi ikaalislaisesta
kansanparantajastaTyyne Smedist?i. Tyyne
Smed kertoi perimiitiedon sukunimestiiiin, johon palataantuonnempana.
Perimiitiedossa
oli jotain tuttua,joka oli tullut esiin tutkiessani isdni esivanhempia. HiimeenkyronPyoriiniemenMikkolan talo sta liihti
oletettavastise minun suvussanikulkenut perimiitieto, josta tiissii on nyt kysymys. Talon
isiintdivuosina L72349 oli Juha Martinpoika ja
emintii Helena Kustaantytiir. Aikanaan yksi
lapsista, Juha Juhanpoika, muutti Ikaalisiin ja
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avioitui Isoroyhion Ojan leskiemiinniinValpuri
kanssa1758.
Abrahamintytt?iren
Koska olen tutkinut ikaalislaisia sukuja ja
minulla on mikrofilmikortteja kastetuista,vihityistti ja kuolleista, aloin tutkia mita sielta
Smed-nimella loytyisi. Jonkinlainen aavistus
oli siita, ettii se olisi sotilasnimi. Niin kun sitten
olikin. Ikaalisten vihittyjen luettelosta loytyi
tieto, ettii reservin sotilas nro 35 Matti Matinpoika Smedoli avioitunut2.1T.1800Maria Antintyttiren kanssa. He asuivat avioliittonsa alkuvuodet Isoroyhion Viihii-Iitulla. Sielta he
muuttivat Luhalahteen, missii Maria oli syntynyt Huopion torpan tyttilrenii. Luhalahdella he
aluksi asuivat itsellisina Ronkkan talossa.kunnesmuuttivatomaantorppaan.

Kukaoli MattiMatinpoika
Smed?

Isoroyhidn Iitun ja Ojan talot kustansivatKyron komppanian sotilaan nro 35. Varamies
Matti Matinpoika Smedin numero oli 35. Tarkoittiko se sita, ettd Matti oli vakinaisen sotilaan nro 35 varamies.sita en tiedii. Ainakin hiin
asui 1790-luvunlopulla Viihii-Iitulla. Kun viirviitty meni harjoituksiin ensi kertaa, antoi kirjuri hanellenimen. Kyselyssdmahdollisestiselvisi ettii Matti on seprinpoika ja osaa ehka hieman sepiintdit?i. Niin han sitten sai sotilasnimen Smed(: seppA)

Ensimmiiinen hankaluus tuli, kun rippikirjan
Vtihii-Iitun sivulla vuosina 1795-1803ei l6ytynyt Matin syntymiiajaksikuin vuosisata"17
Kun Matti sitten mydhemmin merkitaanLuhalahden Ronkkan sivulle, on hanen syntymiiajakseenkirjoitettu I.6 T772.Syntyneittenluettelostaei loydy tuolloin syntynyttiiMattia Eikii
lahipitajista.Sehanei tuohon aikaanollut tavatont4 ett6 merkinn?itolivat virheellisiii. Etsimieni Mattien joukosta sopivammalta tuntui
Isordyhidssa3 10 1770 syntynyt Matti Matinpoika.
Matin isii oli pitiijiinseppi Matti Juhonpoika
ja aiti Maria Yrjdntytiir. Matin ollessa kymmenvuotiashanenisiins?ikuoli ja Maria jai kolmen lapsen kanssailman elattajaa.Maria itse
kuoli seitsemiinvuotta mydhemmin Matti oli
lapsistavanhin, l7-vuotias. Hiin oli silloin renkinii Viihiiroyhion Saukolla. Siellii oli myds
merkintd, ettii hiin on muuttanut "Sikurin Matille". Elettiin vuotta 1788. Matti Matinpoikaa
ei ldytynyt Sikurin siwilta rippikirjassa. Suomen asutuksenyleisluettelo(SAY) kertoo, ettd
Sikurin Matti Isotalolla oli vuosina 1789-95
Matti-niminen renki. Tiedii sitten, kun niita
Matteja oli vaikka kuinka paljon...
Jari Niemeli mainitseekirjassaanTuntematon ruotusotilas,ettii Ikaalistenrippikirjassaon
aukko 1790-94 ja etta tiimiin jtilkeen saman
vuosikymmenen rippimerkinntit puuttuvat kokonaanja sidoksistapuuttuu sivuja. Olettaisin
syyn johtuvaan siita, ettii kun Ikaalistenrovasti
JohannesRothoviuskuoli 1791, hanenpoikansa,joka oli kappalainen,kuoli samanavuonna,
jolloin seurakuntaajiii hoitamaanrovastin toinen poika Johan Rothovius yksiniliin vuodet
1792-98. Ikaalisissa vihittiin noina vuosina
keskimiiiirin59 paria/ wosi, kastettiin355 lasta vuodessaja haudattiinkeskimiiiirin 193 henketi / vuosi. Kun vielii listiksi oli muut kirkonmenot, ei ollut ihme, ettii rippikirjan yllapito
tuli laiminlydtyir.Niinpii Matti Matinpojan jiiljittliminen on aika vaikeata.
Sitten kun tarvittiin sotilaita armeijaan,oli
Matti sopivaaainesta:ikiiii juuri sopivasti,orpo
ja renki. Mattia ei kuitenkaan viirviitty vakinaiseksi sotilaaksi,vaan varamieheksi.Varamiehen kustansivatruotutalot,kuten vakinaisetkin.

perimatieto
Smedin
Tyyne Smed kertoo toimittajan udeltua hiinen
nimensii alkupertiiitull eensaavioliittonsa kautta liitetyksi vanhaan saksalaiseenruhtinassukuun. Tosin ruhtinaat olivat jo hyvin kaukana
kuvioista silloin kun hAnenavioliittonsasolmittiin. Vielii tiiniikin p2iiviiniion RuotsissaGdteborgissaSmedinkartano. Suku on Saksastaaikoinaansiirtynyt Ruotsiin.
Matti Matinpoika Smed (Matts Mattsson
Smed)oli melko varmastiIkaalistenomia poikia, koska elettiin aikoja, ettii miehistil ei ollut
pulaa ja heita olisi tarvinnut viirv[tii muualta.
Jos hiin oli seppiiMatti Jaakonpojanpoika, niin
isii oli kotoisin JuhtimiienKestilastaja aiti Maria Kilvakkalan sepiin YrjO Yrjonpojan tyttir.
Marian aiti oli puolestaanHeittolan sep6ntytiir
Agnes Jaakontytiir. Yliisatakuntalaista sepp?isukua.Niin pitkiille kun Ikaalistenkirkonkirjoja l6ytyy, Matin sukujuurissaei ndytit olevan
ulkomaalaisia.Mutta jos Matti ei olekaantiimii
Matti, niin kuka tietild...

Tutkimuksen
tuomaa
Py6riiniemen Mikkolan Helena Kustaantyttir
oli omaasukuaYxe. Hiinen isiinsii oli furiiri
Gustav Yxe, joka asui viimeiset elinvuotensa
Ikaalisissa. Hiinen is?insiija isoisiinsii olivat
Ruotsi-Suomenarmeijanupseereita.On oletettu, ett?iYxet olisivat baltiansaksalaista
Yxkullsukua.Ei tosin Ruotsissaaateloituja sukuhaaroja. Viela nykyiiiinkin olisi Ruotsin Viistmanlandissa Orebrosta pohjoiseen, Lindesbergin ja
Noran valilla Yxen kartano. Tiimii sukuhaara
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sen sukutarinan, joka sitten on ltihtenyt eliimiitin omana tarrnana.
Kuten kaikissa perim?itiedoissa,on t?isstikin
paljon epdvarmaatietoa. Tutkimuksessakin on
my6s olettamuksia.
Omalta isaltani en koskaan kuullut tdttdperimitietoa ja tadiltanikin vain maininnan jostain puolalaisesta. Ymmdrriin hyvin, ettd ty6Itiistaustaistenihmisten kertomanatarina olisi
aiheuttanutnaureskeluaympiirist6ssii.

lienee muuttanut Ruotsiin mahdollisesti jo
1300-luvulla.Silloin Ruotsia hallitsi saksalainen ylimystO, kuninkaanaAlbrekt Mecklenburgilainen. Suwn kantaisii, 1200-luwlla elanyt
Johannesvon Bardewis,toiselta nimeltaanUxsyntypekull, oli bremeniliiis-oldenburgilaista
ra6. Sielta kautta ei ruhtinaita loydy. Mentyi?in
naimisiin ritari Konrad von Mayendorfhn lesken kanssa,sukuun tuli Smolenskin suuriruhtinaiden verta. Jos tiitti venataan Smedin suvun
perimiitietoon, vilahtelevat siellakin "saksalainen suku tullut Ruotsin kautt4 kartano Ruotsissa.ruhtinaitakauansitten..."
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Loppup€idtelmd
Olisiko Matti Matinpoika kuullut tarinan Ojan
is?inniiltaJuha Juhanpojalta.Jos han oli seppii
Matti Jaakonpojanpoika, hlin olisi sen kuullut
suoraan Juhan kertomana. Juha kuoli 1790.
'tupsahtanut" Matti
Mutta jos hiin oli jostain
Matinpoika, hiin olisi kuullut sen muutama
vuosi Juhankuolemanjiilkeen. Isoroyhion kyla
oli silloin viela ns. kimppakylii, talot olivat toinen toisensavieress!|.Pitkina talvi-iltoina varmaankuljettiin talostatoiseenja kerrottiin tarinoita. Matti on voinut kertoa lapsilleenkysei-
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sipiiiviiistd, myos perinteiseksi muodostunutta
tapahltmaa Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessaisiinn6i puolestaanVantaan Seudun Sukututktjat ry

Lokakuun alkupuolella per?ikkiiisindlauarfiaina
olin mukana sekaLahden sukututkimuspiiiviillii
etti Kuulutko Sukuuni -tapahtumassaVantaalla. JokasyksyisenLahden sukututkimuspiiiviin
jiirjestiiii Lahden seudunsukututkijat ry Lahden
aikuiskoulutuskeskuksentiloi ssa. Vantaan kak-
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Lahdessa

Piiivtin toinen esitelmaoli toimittaja Heikki
Mantereenesitysperinnetiedontallentamisesta.
Mantere on toimittanut 15 Hollolan kotiseutuyhdistyksenjulkaisemaa kotiseutukirjaaja kuudestoistailmestyyjouluksi. Kirjat tehdtiiintiiysin talkootydnii,kukaanei ota mitaan palkkiota, ei myoskAantoimittaja. Aineiston saamisessa teoksiin ei Mantereen mukaan ole mitaan
vaikeuksia.
Paikkakuntalaisetja sielta liihtdisin olevat
antavatja ldthettavatkirjoituksia seka valokuvia. Artikkelit ovat useimmiten historia-aiheisia ja henkilokohtaisiamuistelmia seka kokemuksia, niita ei ole virallisissahistorioissa,eiv?itkti olisi koskaan tulleet julkisuuteen ellei
asianomainenhenkilo olisi kertonut.Niiin kotiseutukirjat t?iydentiivtit pitajanhistoriaa.
Sukututkimuspiiiviin viimeinen, dosentti
Anneli Miikele-Alitalon esitelma kosketteli
myds paikallishistoriaa: "Kyliikokonaisuuden
tutkija arkistoliihteilla. Vesivehmaanhistoriateos." Esitelmoija on ottanuttehdiikseensyntym2ikyliinsti Asikkalan Vesivehmaan kyltihistorian. Hiin valotti lukuisia liihteita, joista kyliihistorioitsijaja sukututkijavoi etsiatietoja seka

Lahden sukututkimuspiiivin avaussanoissapuheenjohtaja Jorma Saarinen kertoi sukututkimuksestaennenja nyt sekiivertaili niitti keskejalniiiin. Nykytutkija p66seeesivanhempiensa
jille paljon helpomminkuin entisajankollegansa, joka kenties hevoskyydilla kulkien taittoi
matkaapappilastatoiseen.Hiin muistutti myos
j a tallentamisentilrkeynykytiedonker?iiimisen
destii vertauksella: "Hiihdetty latu ei niiy seuraavanatalvena."
Piiivtin ensimmdisen esitelmoijiin arkkitehti
Matti Honkavaaranaiheena oli "Maisemakuv at, kartat j a kaavat sukututkimuk sen taustana" .
Hiin oli keriinnyt karttoja, maisema- ja rakennustenkuvia sek?ikaupunkien vanhoja kaavoja
esivanhempiensaasuinpaikoilta eri puolilta
maata.Niiinkin voi elavdittaaja havainnollistaa
sukututkimustaan.
Viiliajalla oli mahdollisuustutustua niiyttely- ja myyntiosastoihinseka tehda hankintoja
niisti. Samoin fuysinen puoli tuli ravituksi talon omassaravintolassa.Viiliajan jiilkeen seuran johto palkitsi kolmea ansioitunuttajiisentii
kunni akirj alIa, seuranpoytiistandaarilla j a kukkakimpulla.

Raimo Vasara i akoi Mouhi i drvi -ti etoutta Lahdessa.

s,ii...

$$

13

./'

.$

Kuulutko sukuuni -tapahtuman nciyttelyd Vantaalla

kon FamilySearchin kansainviilinen sukututkimushakemisto.Esittelyssiioli myds MAP-kirkon oma sukututkimuksentallennusohjelma,
josta esittelijiin mukaan on odotettavissasuomenkielinenkinversio.
Moni sukuseuraja sukututkimusseuraesitteli toimintaansantiyttelyssii,samoin yksityisillii
tutkijoilla oli omia osastoja.Helsinkilainenantikvariaatti oli tuonut alan kirjallisuutta myyntiin, kuten SukuseurojenKeskusliittokin. Suuremmistaosastoistavoi viela mainita Hiimeenlinnan maakunta-arkiston, Karj ala-tietokannan
ja kirjapaino Gummeruksen.

aineistoa.Faktojen listiksi tutkijan pitaa kaivaa
listitietoja,jotta loytiiisi sen kaiken syvimmiin.
kyliin oman historian. "Historia on seikkailua
menneisyydessd",
kuvasi Anneli Miikelii-Alitalo tutkijanty6tii.
Ansiokkaita esitelmia sukututkijakin kuunteli suurellamielenkiinnolla,koska hyvdssiisukututkimuksessaon aina myos paikallis- ja kyliihistoriaa.

Vantaalla
Vantaan Kuulutko sukuuni -tapahtuman avasi
lauantaiaamuna kulttuuriministeri
Kaarina
Dromberg. Sita en ehtinyt kuulla saavuttuani
paikalle junien aikatauluistajohtuen hieman
myohistyneenii. Samoin piiiviin kaksi ensimmiiistii esitelmaAHiimeen H?irkiitiest?ija naisyrittiijlin historiastaj?ii kuulematta, koska katselin tapahtumaanjarjestettyalaqaa ja monipuolista ntiyttely-ja myyntiosastoa.Myos paikalla
olleiden tuttavien kanssaseurustelussaja tietojen vaihdossaaika kului nopeasti,mutta ei tietenkiiiin hukkaan.
Esillii ja vertailtavissaoli mm. kaikki neljii
kotimaista sukututkimuksentall ennusohjelmaa.
Laitoksen atkJuokassaoli opastettunakaytettavissii sekiiSSS:nHisKi-ohielma ettii MAP-kir

etiikka
Sukututkimuksen
"Sukututkimuksen etiikka" oli piiiviin kolmannen, ammattisukututkija Rauli Tammelan esitelm?innimi. Sen olin kuulemassamuun auditorion tiiyteisen yleisdn mukana. Esitys viritti
vilkasta keskusteluajo alustuksen aikana ja
varsinkin senjalkeen. Sukututkimuksenetiikka
eli moraali on Tammelan mukaan kuin veteen
piirretty viiva. Siita ei ole mitaan ehdotonta
s?iiintdi! tutkijan on kuitenkin tiedetttivd rajansa.Tein esityksenaikanamuistiinpanojaja seuraavassapiiikohtia esitelmoijan ajatuksista:
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"Moni sukututkija, varsinkin aloitteleva, kirmaa sukututkimuksenpoluilla ja liihteillii kuin
kevtiilll laitumelle laskettu lehmii. Siis ilman
minkaanlaisiarajoituksiaja siiiintdjii.Koska aikaa on yleenstirajallisesti,otetaankiinni mistii
saadaan.Olisi kuitenkin muistettava,etti varsinkin 1900-luvunhenkildidentietojen suhteen
on oltava tarkkana. Kaik'ki kielteiset asiat jiitetii6n pois. Ikiiviit luonnekuvauksetkin on syytti
pehmentiiii. 18O0-luvun henkiloiden tietojen
suhteenkaytetaanharkintaaja 1700-luvun sukulaisista voi jo julkaista kielteisetkin asiat.
Kirkkoherranvirastossaja arkistossaon syytd
kafitayrya fiksusti, asiallisestija kohteliaasti.
Asiakirjoja on kasiteltiivti kunnioituksella ja
varovasti.
" Sukujulkaisuuntietoja hankittaessaperhettri on kunnioitettavaja kysyttiivii lupa esim.
kuolleena syntyneestlitai aivan pienenii menehtyneestiilapsesta.Lahipiiri tiet?iiiasian,muiden
ei tarvitse tietdil Sukukirjan tekijan ei pidii eikii
tarvitsetirkistellti, siis etsiti sensaatiotaArkoja
ja hienotunteisuuttavaativia asioita ovat: aviottomat lapset (tiedetiiiin isii tai ei), ennen aikaansa syntyneet lapset sekii adoptiolapset.Myds
sairaudet,rikokset, rangaistuksetja itsemurhat
(kuolinsyy on salainen 100 wotta). Aviottoman lapsenisiin nimenkin voi laittaa,jos kysyy
luvan sekaaidin ettii isiin puolelta.
"Joku henkilo voi kieltaa kaikkien tietojensa
julkaisemisen,ne on silloin jatettavajulkaisematta. Aina kannattaakuitenkin neuvotella. aika saattaapehmittaahankalankintyypin. Tietojensa antamisen kirkkoherranvirastostakinon
joku saattanutkieltaa. Samoin osoitetietojensa
Nykytutkijan onantamisenvdestdrekisterist?i.
gelmaksi saattaatulla homo- tai lesbopari.Lupa julkaisemiseenon syytii kysyii asianomaisilta. Sukulaisille niimii parit voivat olla arempi
asia, kuin asianomaisilleitselleen. On oltava
asiallinenasiallisissaasioissa.revitellaansitten
muualla."

ja kopiointi
Tietojenlainaaminen
"Luvaton kopiointi on tietojen varastamista.
Tekijbnoikeus on nykyisin 70 vuotta tekijiin
kuolemastaniin teksteisstikuin valokuvateoksissaeli taidevalokuvissa.Tavallisissavaloku-
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vissa se on 50 vuotta kuvan ottamisesta.Sukututkijalla on myds tekijiinoikeus omiin tutkimustuloksiinsa,titi ei aina muisteta.Jostekeillii on kaupallinentuote ja tavoitellaantaloudellista hydty6, on oltava erityisentarkka tekij[noikeuksiensuhteen.
"Karttojen osalta Suomen taloudellinen
kartta wodelta 1920 onjo vapaatekijiinoikeuksista,samoinveniijilnvallanaikaisetja sit?ivanhemmat kartat. Uudempien osalta on syytti ottaa selviitijulkai suoikeuksistaj a -maksuista.
"Toisen teksti[ voi lainata pienen mddrdn,
kun mainitseelahteen.Jos tekijii elaa, voi kysyii luvan. Suorakopiointi esim. lehtiartikkelista ei ole luvallista. Artikkelin kirjoittajalla tai
lehdellii on niihin tekijinoikeus. Omin sanoin
kertoen voi lehtijuttuaja muutakin tekstid lainatapidemptiiinkin,liihdetietenkinmainiten."

Tietojenkokoamisesta
sukujulkaisuun
"Mitaan sukuhaaraaei pidii jafiaa tutkimatta,
jos se suinkin on mahdollista.Tietoja ja kuvia
pitaisi hankkiatasapuolisesti,omaa sukuhaaraa
ei saisi suosia.Tiedon tekeille tulevastasukukirjasta voi laittaa sukuun muhimaan etukiiteen,
se voi edesauttaatietojen saantia.Sinnikkiidlla
tydlla saadaanparhaimmillaan 97-98 Yo tiedoistaja henkilOistiikokoon, loppu jilii eri syistii uupumaan.
"Henkildiden kuolintiedot pittii myds etsi6,
samoin suwn viimeisimmtitkin vauvat tiiytyisi
saadakirjaan Naiset ovat tunnetusti parempia
kertojia sek0muistajiasuvun asioistakuin miehet. Elavat ihmisetja viimeiset nuorimmatpolvet ovat pullonkaulaja usein hitain osa tutkimuksessa.Tietojajoutuu useaankertaanpyytamiiiin ja maanittelemaan.
"
Lopuksi Tammela ammattitutkijan kokemuksella kiteytti esityksensiisanoilla. "Helmi6
ei tilata - niitii loydetaan!"
Vantaan tapahtumaj atkui vielii sunnuntainakin
esitelmilla rautatieltiistenj aljittamisestii, perukirjoista ja sukuaineistoistainternetissii Niita
en ollut eniiii kuulemassa,vaan sulattelinkotona Orivedellii edelli sp6ivdn arftra.
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Kuten sukututkijat tiettivtit, Hiski on Suomen
Sukututkimusseuransuurprojekti, jossa jo viitisentoistavuotta on tallennettu kastettujen,vihittyjen ja haudattujenluetteloita eli ns. historiakirjoja sekii muuttaneiden luetteloita tietoverkkoon. Luettelot ovat niitii samoja "mustia
kirjoja", joiden mikrofilmikopiot tunnetaannimella SSS-filmit. Tietokantaankertyvii aineisto
tulee kaikkien internet-yhteyttii kiiytttivien sukututkijoiden kaytt66n hakemistoksi, jonka
avulla pii?iseeesivanhempienjaljille alkuper?iisiin kirkon lahteisiin.
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Tilannemarraskuussa
TallennustilannePirkanmaanalueella oli marraskuun alussa melkoisen huono. Alueella on
34 seurakunlaa,ja niistii vain kymmenen pitajan kaiLki kolme luetteloa 1800-luvunpuoliviiliin saakkaon saatutallennetuiksi (Hiimeenkyr6, Ikaalinen, Kuhmalahti, Lempiidtlii, Ruovesi, Suodenniemi, Suoniemi, Tottijiirvi, Tyrvdd ja Viljakkala). Muista seurakunnista on
saatuvalmiiksi yksi tai kaksi luetteloa.Parhaiten on tallennettuIkaalinen,josta kastetutja vihityt on tallennettu myos 1800-luvun lopulta.
HWii on tilanne myds Suoniemella,josta perusluetteloidenlisiiksi on kopioitu muuttaneetkin 1800-luwn puoliv?iliin asti. Kangasalan,
Kuoreveden, Messukylan, Pirkkalan, Sahalahden ja Vesilahden tietoja ei ole netissii vielii
lainkaan.
Tallennustietojatarkasteltaessa
on huomattava, ettii jonkin verran valmiita toita on odottamassavain siirtoa nettiin ja tallentajat ovat tojo alkaneetkopioida uusia seuradellisuudessa
kuntia. Lisiitietoa HisKi-projektistaja Suomen
jo tallennetuistaluetteloista on saatavilla osoitteestawww. genealogia.fr.
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Tampereella
alkanut
uudenlainen
nushanke
tallen
HisKi -tydtti tekeviit ennen muuta vapaaehtoiset
sukututkimuksen harrastajat, mutta parin vuoden ajan on SSS voinut myds palkata atk-tallentajia ty6llistiimisvaroin ns. yhdistelmiituen
avulla. Tampereentyovoimapiirin alueella on
aloittanut tiimtin vuoden lokakuussakolme tallentajaaja marraskuussakaksi. He kaikki ovat
tehneet tyosopimuksen kuudeksi kuukaudeksi,
mutta jatkavat todenntikdisesti toisen samanpituisenjakson. Ensi vuonna tallentajien miiariiii on mahdollistalisiita.
Ty6ll i stetyt tekeviit atk-tallennusta kotonaan
20 turrtia viikossa. Kiisinkirjoitetut tiedot kopioidaan valmiille Exel-pohjalle,ja tallentajan
on tietenkin osattava Exel-ohjelman kiiytto.
Myos vaktavd ruotsin kielen taito on eduksi.
Tallentajien ei tarvitse olla sukututkijoita, koska tehtiivanii on kopioida kasinkirjoitettuja
tekstejii mahdollisimmantarkasti, ei tutkia tai
selittaa niita. Kuitenkin perustiedot luetteloista
ja niiden merkinnoistii, vanhoista kirjoitustavoista ja esimerkiksi kaytetyistii lyhenteist?i
ovat tarpeenvirheidenvtilttilmisenja tydn mielekkyyden takia. Siksi tyollistettyjen tallentajien tyonohjaajaksi on nimetty Tampereenseudun sukututkimusseurastaFM Ritva Puro, joka
vapaaehtoisenaopastaa tallentalat heidan tyohonsti, seuraatyon edistymistii, neuvoo tarvittaessasek?itarkastaatehdvt tallennukset.

Mitdnyttallennetaan?
Tampereenseudunuudet tallerftajatkasittelevdt
Pirkanmaanalueen seurakuntienluetteloita: nyt
on aloitettu Akaan, Kangasalan,Oriveden, Sahalahden ja Tampereen kuolleiden luettelot.

Hauskakin tiimii ty6nohjaajan syksy on ollut. Olen tavannutkiinnostuneita,tyohon sitoutuneita ja tiedonhaluisiatekijdita, joita sukututkimuskarpiinen niiyttiiii pistiineenj o muutaman
kymmenen luetun sivun aikana. Heilta olen
saanut listikipiniin omaan tallennusurakkaani.
Nukkumaan mennessdnikatseeniviivahtaa tyopdydiin alla olevassa pahvilaatikossa,jossa
Eriijdrven,Harjun, Sahalahden,Teiskonja Urjalan kuolleet odottavat tyynesti siirtymistiiiin
nettimaailmaan.

Monista seurakunnistaon tallentamatonta haj amateriaalia: seurakuntien til eista loytyvi a ti etoja haudatuista tai kotona vihityistil seka
muuttaneidenluetteloita. Kun varsinaiset mustat kirjat saadaanvalmiiksi, jatketaan 1800-luvun puoliviilin jiilkeiseen aineistooneli siirretiiiin tiedostoonnyt mikrokorteilla olevia luetteloita. Niissa rlifiaa tekemistii, koska viieston
miiiirti ja muuttoliike kasvavatrajusti wosisadan lopulla.
Viisi tamanhetkisttipuolipiiviistd tallentajaa vauhdittavatHisKin etenemistd,mutta eiviit
korvaa jo aiemmin HisKiin sitoutuneidentallentajien arvokastatydti. Toivottavasti kukaan
vapaaehtoinenei luovu tydstiitin ajatellen, ettd
joku muu on astunutremmiin. Tervetuloamy6s
kaikki uudet vapaaehtoiset!Yhdessii saamme
aikaanenemmdnja nopeamminkuin yksin saisimme.

Tervetuloa kaikki uudet vapaaehtoiset!
Yhdessdsaamme aikaan enemmanja
kuinyksinsaisimme.
nopeammin

JohannaKurela

Kaksi sukututkiiaa yhdellcifiittyrn iseffci
S E U R A N5 O OJ. A S E NE S I T T E L Y S s A
Seuranj?isenmdiiriion pitkaan hiponut 500 henkeii. Lokakuussa2002 seuraanliittyi vihdoinkin internetinvtilityksellti 500. jasen, tamperelainen Timo Vuorenmaa.
- OikeastaanTerttu-vaimonnimellii piti ilmoittautua, mutta m?lolin niin tohkeissani, ettii
kirjoitin lomakkeeseenoman nimeni, nauraa
Timo Vuorenmaa.- Olemme molemmat kiinnostuneitasukututkimuksesta.
Terttu ja Timo Vuorenmaa ovat akliivisia
joiden el?imiissiihistorian
osa-aikaelakelaisia,
harrastuson keskeiselliisijalla. He asuvat Pyhajarven rannallakauniissa,I 800-lulun lopulla
rakennetussapuuhuvilassa, jonka he ovat remontoineetkuntoonja jonka vaiheita he selvitteleviit.Huvilan viihtyisaankirjastoon on koottu erityisestihistoria-aiheisiateoksia. Lukemisenlisiiksi pariskuntamatkusteleekoti- ja ulkomailla ja key taideniiyttelyissi.
Timo ja Terttu pitavat ruoanlaitosta,ja siiniikin niikvv heidan rakkautensa historiaan.

Haastattelupdivdni he olivat menossa Sampolaan perinneruokakurssilla makkaroita tekemii6n,ja mukaanoli jo etsitty antikvariaateista
loydettyjii pienia ruokakirjasia 1900-luvuntaitteen molemminpuolin.
Sukututkimuksen aloittaminen on ollut pariskunnan mielessa jo parikymmentd vuotta.
Kummankin sukua on jo jonkin verran tutkittu.
Tertun juuret ovat YlojtirvellA ja Akaassa.
Hiinen sisarensaMarja-Leena Qvick harrastaa
myos sukututkimusta.Timon suku on puolestaan Iisalmelta ja Yldjarveltii. Timon isii on
Benjam Vuorenmaa, joka rakensi Pispalaan
Vuorenmaan valtakunnan (ks. Tammerkoski,
nro 9-10/2002).
Tertullaja Timolla on omia jiilkipolvia kaksi poikaaja neljd lastenlasta.
- Kun lisiiksi Onnelassaasuuja on Onnisella toiss6, niin on pelkkaa onnea koko eliimb,
hymyileeTimo.
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MarjattaRintala

/ tfttta fr.tz
i ostostarnrnz
Tampereenseudun sukututkimusseuravaihtaa
julkaisuja monen muun sukututkimusseuran
kanssa.Lehtia voi lainataseuranomastakirjastosta,joka on avoinnatunnin verran ennenesitelmiitilaisuuksia.Kirjastosta voi lainata myos
omia vanhoja Orpana-lehtiamme.Tilanpuutteen vuoksi kaikki lehdet eivtit ole jatkuvasti
nahtavilla. Kysy lehtiti kirjastonhoitajaltamme
Hanna Turpalta!
r
o
r
o

Aninkainenl-3, TurunSeudunSukututkijatry
Ibidem
Ikaliini
Juuret Ylistarossa, Isossa- ja Viihdkyrossd,
VanhassaIlmajoenpitdjissi, Laihiallaja Jurvassa1-3

t
o
a
t
t
o
a

o
o
o
o

SalonSukututkijatr.y., Jiisentiedote
1-2
Sliiktforskarenl-2, Helsingfors sliiktforskare
r.f
Sukuri 1-3, Vantaanseudunsukututkijat
Sukuset1- 212002,Lahdenseudunsukututkijat
Sukutietol-2
Sukuviestil-5, Sukuseurojen
keskusliittoSSK
Suomalaisen
KirjallisuudenSeura,Julkaisuluettelo syksy2002
SuomenHistoriallinenseura,Jdsenlehti1-3
Tammerkoskil-l 0, Tampere-seura
Vartiaistenviesti l-3, Vartiaisetry
Medlemmarbladfor Vasa Sldkt- och Bvsdeforskarerf l-7

JohannaKrnela

KYSY5UKUTUTKIMUK5ESTAI
Asi antuntij at vastaavat tammikuussa
Tammikuun 2003 ensimmiiinenesitelmailtaon
poikkeuksellinen.Tiilla kertaaemme kuule esitelmdij, vaan jAsenistdllii on mahdollisuus esittAA piiteville historian- ja sukututkimuksen
asiantuntijoi IIe kysymyksiii sukututkimuksesta.
Tiillaista tilaisuutta on jiisenistdn puolelta toivotfu, ja jos se saavuttaasuosion,tulee se toistumaanvuosittain.
Lyhyet ja ytimekkiiiit kysymykset on parasta
toimittaa hyvissii ajoin etukiiteenseuranohjelmatoiminnasta vastaavalle Tiina Miettiselle
(yhteystiedot loytyviit Orpanan etukannesta).
Niiin asiantuntijat ehtiviit miettiii vastaustateidan kysymyksiinne.Liittakaa mahdollisia lis6tiedusteluja varten mukaan yhteystietonne.

Voitte kysyii kielestii,nimistii, termeistii,lyhenteistiitai kAsialasta- mist?itahansateita askamrttaneestaasiasta. Jos toivotte, ettit asiantuntijat tutkivat esimerkiksi jonkin rippi- tai
tuomiokirjan epiiselvlii kohtaa, niin lahetttikiii
edeltakiisin mahdollisimmanselvii kopio asiakirjasta.
Tilaisuus on luonteeltaankeskusteleva,joten myos yleisdn toivotaan osallistuvanongelmakohtien selvittelyyn. Seuraammekuuluu lukuisia pAteviAsukututkijoita, joiden asiantuntevat kommentit ovat erittain toivottuja.
Tervetuloa mukaan lcysymcicin,vastaamaan ja
oppimaan!
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Veli Hamiiliiinen
Kirjoittajaon KoivistonHiimiiliiistensukuseura
ry:n sihteeri

() o ^ko v^ieki i ha v^Ala i^e.?
Suvussammeon mietiffy ja yritetty tutkia, ovatko esi-isimmejoskus liihteneetHiimeest?iKarjalan maille. Eli olenko min?isiis Karjalastapalannut esi-isiemmemaille Hiimeeseen,Ylojiirvelle.
Se on jo selvinnyt,ettii kotikyldssdniKarjalan kannaksellaKoiviston pitiijtin Mannolassa
on asunutjo 1500-luvullaH2imiiliiisiksinimettyja henkiloita. Vuoden 1577 veroluettelossa
mainitaanP (Per) Hiimelin Mannolasta;nimi
oli esiintynytjo aikaisemminkin,vuosina1559
ja 1565,mutta ei varmaamainintaakyliistii. Nimen kirjoitusmuoto on vaihdellut aikojen kuluessa.
Jos Mannolan Hiimiildiset ovat tulleet Hiimeestiija siksi saaneetnimens6,niin mit?itietii,
milloin ja miksi ovat kotiseuduilta liikkeelle
liihteneet.Mielenkiintoisiakysymyksiii.

Hiimiil#iisten
muuttoitriein
Historioitsijat ovat tutkineet heimojen liikkeita
ja mm. todenneet, ett?iH?lmeestiion asukkaita
siirtynyt itaan Karjalaan ja Savoon.
Kun 13OO-luvun
alkupuolellaRuotsin valtaja
kunta laajeni itiiiin
Karjalaan, silloin saatettiin kruunun puolesta suosia sinne muualta
Suomestalahtevia. Omat esi-islni ovat saattaneet lahteaijo silloin liikkeelle, sillii tiedetaan,
oli jokaisessaViipurin l6aettiijo 150O-luvulla
nin pitaj6ssiiHiimiiliiisiii.
Hiimiilnisitisiirtyi 15O0-luvullakinpois kotiseuduiltaan, koska savolaiset alkoivat tulla
154O-luwlla Pohjois-Hdmeenerlmaille kaskeamaan.Savolaistentapanaoli kasketajatkuvasti uutta metsti6,eiviitkti he kayttaneet entisiii

kaskimaita eniiii viljelyyn, kuten Hiimeess?itehtiin. Tallaisenkaskeamisentakia erdmaatolivat
Savossaviihenemiissii.Savolaistenvaikeuksia
lisiisiviit mm. Olavinlinnanrakentaminenja verorasitukset, minka takia he pyrkiviit pois Savosta.
Htimiiliiiset eiviit pitiineet siita, ettii savolaija valittiset tunkeutuivat heiddn er?imailleen,
vat keviiiilla 1550 kuninkaalle savolaistenja
Pohjois-Savon lappalaisten tekemistii vahingoistaja pyysivlt kruunulta apua.KustaaYaasa sovelsi kuitenkin periaatett4 ettii asumattomat korpimaat kuluvat kruunulle. N?iin vanhat
eriioikeudeteiv?itolleet voimassa.
H?im?il?iiset
lahtivat joukolla 1551 havittamiiiin savolaisten perustamia uudisasutuksia.
Timd h?ivitysretki,korpisota, johti kruunun otteen kiristymiseen.Hiimiiliiisiii kiellettiin estiimiistii uudisasukkaidenmuuttoa entisille eriimaa-alueillensa.Heille myonnettiin kuitenkin
samalla etuoikeus perustaa uudisasutustaerdmaihin.
On mahdollista,ettii esi-isiiniovat lirhteneet
Hiimeest?in?iinii sekavina aikoina siirtviikseen
Karjalaan.

Hdmdldiset
lOytdvdt
Mannolan
Hamalaisiaoli jo 15OO-luvulla
kaikkiallaKarjalan pitajissii,myos kotikyltissiiniKoiviston
Mannolassa.
Historiantutkijatovat piiiitelleet,ettii htim6liiiset ovat ensintulleet J56skeen.
silloin suupitajaan.SinreenVuoksenrannallaolleeseen
ne syntyi jopa kylti nimeltaHamalala,jonka
Vuoksessa
tunentinennimi oli Rapasenkyla.
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nettiin kyliin kohdalla myos Hiimeenkivi. KylA
sijaitsee nykyiiSn nakoetiiisyydellii Vuokseen
myohemmin rakennettua Rouhialan voimalaitosta.
Mistii syystii jaaskelaiset lahtivat kalastamaan merelle Koivistolle, eiko Vuoksessariittdnfi kalaa kaikille vai oliko se harvojen oikeus?Vuodelta 1556 ldytyy tieto, ettii 53 jAaskeltiistti kalasti Makslahdessa,lahdessaKoivistonniemenja Johanneksenviilissii. Mukana oli
todenniikdisesti myd s Himtiliiisiii. Jiiiiskeltiiset
ja pohjoitulivat Koivistolle, koska liihemp?in?l
sempanaollut Viipurinlahti oli kielletty muilta
paitsi kaupunkilaisilta.
Makslahdessakin saattoi kalastajille tulla
tungosta,niinpii voimme olettaa jonkun Hiimiiliiisistii kiertbneen Koiviston pitkiin niemen,
soutaneenPulliniemen ohi Koiviston salmen
puolelle. Sielki he huomasivatMannolan niemen ja senvieressiijoen suistonja nousivatjokea ylos. Ei tarvinnut soutaapitkalti kun tulivat
paikkaan, jossa joki haarautui kahdeksi pienemmiiksi joeksi. Joen haaraan jai miikinen
niemi, joka voisi olla mainio asuinpaikkaja
jossa maakin oli reheviiii.Lisiiksi korkea miiki
(nimetty myohemmin Mannosten miieksi) suojasi Suomenlahdeltapuhaltavilta liinsimyrskyilffi.
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Paikastatulikin sittenHiimiiliisten kotipaikka ja my6hemmin Htmiiliiisten mdeksi ristitty
su\un kantakoti. Se oli Hiimiilbisten suvun
omistuksessa
talvisotaanasti. Tila on minun sekii isiini ja aijani (vaarini) syntymii. ja kasvukoti-

Mannolan
Hdmdldiset
Mannolan maakirjoista 1600-luwlla loytyy
useita Hiimiiltiinen-nimisii isiintiii. Vuodelta
1638 on siiilynyt karjaluettelo,jossa kerrotaan
Hiimiiliiisten tilalla olleen hevonen, seitsemiin
lehmiia ja kuusi lammasta. Pekka Hlimiiliiinen
(Per Hiimeliiin) on kuitannut puumerkilliiiin
seuraavan r.uoden karjaluettelon.
Vuonna 1571 tehdyssd hopeaveroluettelossamainilaan, ettii veniiliiiset
ovat polttaneet Pekka Hiimdliiisen
talon.
1600- ja 1700-luvunvaihteessaolivat tilaa
Mannolassahoitaneetveljekset Eskeli ja Nuutti
Matinpojat ja Nuutin poika Yrjo sekii veljesten
isii Matti Niilonpoika Hiim?iliiinen. Tdmii Matti
oli ollut sotapalveluksessatoisena trumpetinsoittajana paroni Hannes Henriksson Rehbinderin rykmentissii ratsumestari Freudenfeldin
komppaniassa.
Tiimiin jtilkeen tulee henki- ja maakirjoihin
vuosien katko suurenPohjan sodan takia. Sota
seliftanee sen, ettd 1723 tehdyssii maakirjassa
ei ole merkintiiii edella mainitusta Hiimiilliisten
perheestii.Viisi vuotta myohemmiissii maakirjassa heidiit mainitaan entisin?i isbntinii. Uusi
isiintii on Eskeli Ntrutinpoika Piitsikk4 joka oli

viljellyt Mannolassa aiemmin toista trlaa, joka
oli todettu huonotuottoiseksi.
Niiin loppuivat maininnat Hiim?iliiisistii sillii
eriiZiMannolasta, eikii ole toistaiseksi ldytynyt
tietoa siita,minne he katosivat.
Samoihinaikoihin oli naapurikylaanKiiskilaan tullut Eskeli Antinpoika Hiimiiltiinen, ties
vaikka olisi muuttanut Mannolasta.Hdn asettui
asumaanautiotaloon,ja htinesta alkaa Koiviston Kiiskiliin sukuhaara.Aikaisempia Mannolan sukupolviaei voida asiakirjatietojenperusteella yhdistiib Eskeliin, vaikka Mannolan kyliissii on asunut Hiimiilaisia liihes parin sadan
vuodenajan.
Mannolan Himiiliiisten tilan uudeksi isiinnaksituli Patsikka.Sattumaatai Kiiskilaiin siirtyneen Hiimiiliiisten oveluutta lienee se, ettd
vuonna 1752 trlan is?inniiksituli jiilleen Hiimiilainen. Taloon tuli kotiviivyksi ja Helena Yrj dntytiir Patsikanpuolisoksi JuhanaEerikinpoika Himiiliiinen.
Juhananja Helenantilan nimeksi tuli myohemmin isojaossawonna 1839 Mannola l,
Iso-Piitsikkii.Osa tilasta sai nimen Pien-Piitsikka, mita isiinn6iHelenanveljen suku.
Juhana Hamiiliiisestl ja Helena Piitsikastd
alkaa Mannolan Hiimiiliiisten sukuhaara, jota
eli Mannolassa30.11.1939asti. Tuolloin lahes
sataHtimiililistti evakuoitiin kylistii. Osa heistii
palasi takaisin runsaaksivuodeksi 1943. Kotikyla jatettiin lopullisesti kesiikuun 15. ptiivii
1944 Nyt kdymme siellii en?i?ik?idntymiissiikesiiisin ja esittelemiissiijalkipolville esi-isien
metsittyneita
paikkoja.
Nliin on osa sukuani palannut Hameeseen.
He eliineviit ffiAlla pitkaan, silla talla hetkellti
sukua asuu Tampereellaja lahiympiiristdssii
noin 50 henkeii. He ovat kaikki vaarini Joonaksen serkun Juhanansukuhaaraa.Juhananpoika
perheineen siirtyi talvisodan syttyessii 1939
Tampereelle.Heistii ja heidiin jiilkeliiisistiiiin
suurin osa on jLanyt tdnne tai lahiympiiristOOn.
Suvun veljeksistii kaikki tekiviit eliimiintydnsii
Tampellanpalvelukses
sa.Minti puolestanitulin
v asta 1979 Yl6i iirvelle.

Ldhteet
HlmeenHistoriaII:1.
Anna-KaisaSiipi 1998: Hiimiiliiiset Koivistolla 1500lwulta I 900-lur,unalkuun.
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Sukuseura
esittdytyy:

Koivis*on Hamalaiset
Koiviston Hiimiiliiisten Sukuseurary on perustettu vuonna 1994. Siihen kuuluu tiillil
hetkellii 120jiisentii,jotka asuvateri puolilla
Suomea. Piidosajiisenistostii on Helsingin
seudulta; tamperelaisiaon kuusi. Seuraan
kuuluu useita ulkomailla asuvia jasenia,
kaukaisimmat Australiasta.
Seuranjiiseneksi voivat liittya kaikki ne,
jotka polveutuvat mannolalaisesta Juhana
Eerikinpojastatai kiiskilalAisest?i
Eskeli Antinpojasta.Myds heidanpuolisonsatai muuten asiasta kiinnostuneet voivat liittyii seuraan.
Seuranvuosikokousja sukujuhlaon joka
toinen vuosi. Viimeksi niita vietettiin v.
2002 syyskuun lopussa. Matkoja on tehty
Koivistolle ja Viroon. Perinneruokakurssi
on pidetty. Sukuseuraon julkaissut v. 1998
sukukirjan,minkii lisiiksi vuosittainilmestyy
Juuret ja Versot -sukulehti. Lehden neljis
numero ilmestyi joulukuussa 2002. Suvulla
on oma p6yt?istandardi.
Koiviston Hiimiiliiisista ja heidiln sukuseurastaan tiedotetaan suvun nettisivuilla
osoitteessawww.hamalaiset.
com. Mannolan
kylan sivut ldytyviit osoitteesta
www. kolumbus.fi /veli.hamalainen.

Nytkaikkisukuseurat
esittdytymddn!
Tampereenseudun sukututkimusseuraon Pirkanmaalla asuvien sukututkijoiden yhteinen
kohtaamispaikka.Sukuseurattai jonkin tietyn
talon tai alueentutkijat saavatvapaastikokoontua seuranjaseniltoinameille varatuissatiloissa
Vanhalla kirjastotalolla klo 17 alkaen.
Orpana-lehdessdsukuseurat voivat kertoa
toiminnastaan tar esittaa kutsuja sukujuhliin.
Lehdess?ivoi myos esittaakutsun tilaisuuteen,
missii perustetaanuusi sukuseura.

JohannaKurela

Seuranofyefmaanrvosteftu
Erds seurammepitkaaikaisistaj?isenisttierosi
alkuvuodesta 2002 Erotessaan hdn arvosteli
varsin kirpeiisti seuranesitelmatoimintaa.Koska olen itse vastannut esitelmistA vuosina
1998-1999ja vaikuttanut siihen myohemminkin sekajarjestanyt seuralaisillekursseja,tunsin luonnollisestikin arvostelun pistona sydiimessiini.Haluan nyt vastata arvosteluunja kertoa hiemanseuranohjelmapolitiikasta.
Tiimiin puolustuksenijiilkeen seurannykyinen ohjelmavastaava Tiina Miettinen kertoo
omasta puolestaanniistii seikoista,mihin han
pyrkii vaikuttamaanesitelmoijiA valitessaan.

ja tylsidesitelmid"
"Vaikeatajuisia
Eronnut jiisenemmearvosteli seurammeohjelmatoimintaa elitistiseksi, vain korkeimmin
koulutetuille soveltuvaksi. Hiinen mielestiiiin
esitelmatolivat vaikeatajuisia,effei niist?itavallinen kansakoulunkiiynyt rivijiisen saanuttolkkua. Ne vilisivtit vierassanojaeiviitkii aiheetkaan olleet kovin kiinnostavia.Tavallisia sukututkimuksiaei esiteltveniiii ollenkaan.
Sukututkimustavoi harrastaalahes kuka tahansa. Peruskursseillasaa hyviit ohjeet, joiden
awlla voi edetii, vaikka ei osaisi esimerkiksi
ruotsin kielta juuri ollenkaan. Viihiiiselliikin
kielitaidolla voi juurensakaivaa esiin ja selvittiiii kantavanhemmistajuontuneita haaroja nykyajan suuntaan.Jos kielitaito on parempi,voi
vastata toisenlaisiinkin haasteisiin. Jokainen
voi tAman harrastuksenparista loytAa sellaisen
tason,joka vastaaomia kykyjii.
Myos sukututkimusseuranesitelmatoiminnassayritetddn ottaa huomioon se, ettii jilsenist6mme koulutustausta on kovin kirjava. Meidan joukossammeon sellaisia,joilla on ollut

22

mahdollisuus kayda koulua vain muutaman
vuoden,kuin myos sellaisia,jotka ovat erittain
pitkiille akateemisestikoulutettuja.
Kauden esitelmatpyritaan valitsemaanniin,
etta siita ldytyisi eri tavoin sukututkimus-ja
historianharrastusta
edistiiviri aiheita, helpomja
pia vaativampia,yleisestikiinnostaviaja erikoi stuneita.Yl eisesti ki innostavia alheita olivat
viime wonna mm. Marja-Liisa Putkosenesitelmii talonpoikien historiastaseka Tiina Miettisen esitelmii aviottomien lasten iiideistli. Arkistoja ja museoita esiteltiin paitsi retkillii myos
jasenillassa. Tampereeseenliittyvia esitelmia
kuultiin sekii keviilllii ettii syksylla, samoin sukujen esittelyja.Saimmekuulla esitelmiitmyds
siitA, miten sukututkimus on toiminut laaketieteen aputieteenii,ja toisaalta siita, miten konservoinnillasailytetiiiinarkistomaterraaha.
Kaikille esitelmoijille, niin historiantutkijoille kuin muillekin, muistutetaanesitelmasta
sovittaessa,ettii heidiin kuulijakuntansakoulutustaso on vaihteleva. Esitelmoijiii pyydetiiiin
puhumaan nnn, ettd kaikki ymmiirtiiisiviit, siis
karttamaan sivistyssanojaja ammattislangia.
Jos esitelmoijakayttaii vaikeita termejir,johtuu
se todenniikdisestisiita, etta niimd sanat kuuluvat hiinen arkisanastoonsa.Hin ei ehkii huomaa, ettdtsanatvoivat olla jollekulle toiselle kiisittamattomia. Tarkoituksella he eivtit kayta
vaikeatajuisia sanoja.
Uskon kuitenkin, etti keskiverto jiisen on
saanut esitelmistAmmekyllii selviiii. Jos seuraa
television ajankohtaisohjelmiaja lukee piiivblehdistiimuutakinkuin tv-ohjelmat,pystyy kyllii ymmtirtiimiiiinesitelmiensistillon.
Joka tapauksessaviime vuosina jiisenilloissammeon kiiynyt enndtyksellisenpaljon vikei.
Esitelmienaiheetovat selviistikinkiinnostavia.

?
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"Miksiei koskaanpuhuta
minunaiheestani?"
Moni on esittanyt hallitukselle toiveen kuulla
esitelmiasuvuista,mutta kun tiillaisia esitelmia
jarjestetaan,ei kuulijoita tule paikalle. Harva
sukututkija on kiinnostunut kenen tahansasukuselvityksestii,mutta jokainen odottaa kuulevansaesitelmanomastasuvustaan.Yksitttiisten
sukujen esittely sopii paremmin sukuseurojen
kokoontumisiinkuin sukututkimusseuran
tilaisuuksiin.Tallaisia esitelmiavoidaan toki ottaa
ohjelmaan,jos suku on jollakin tavoin merkityksellinen: sen yhteiskunnallinen asema on
kiinnostava(esim. Elmar Badermanninesitelmii Kaarina Hannuntyttiirestii) tai sen tutkiminen on poikkeuksellista (esim. Oleg von
Kochin esitelma hanen ulkomaalaisistajuuristaanja niiden tutkimisesta).
Joskusseuranhallitukselleesitetaantismiillisi6 esitelmii-tai retkipyyntoja.HalutaankuulIa esimerkiksi j o stakin tietystii ammattiryhmiistd tai saada joku tietty henkilo kertomaan
omastaerikoisalastaan.
Tallaisiin pyyntdihin ei
aina voida vastata.Jokaisestaaiheestaei loydy
asiantuntijaaja vaikka loytyisikin, emme viilttamatta saa hanta esitelmdimiiiin.Usein kysymys on esitelmapalkkionsuuruudesta.
Emme mydsk?iiinaina voi lahtea retkelle
juuri teidan ehdottamaanne
pitajaan.Yritamme
olla tasapuolisia,joten jos olemme vastikillin
klyneet naapuripitiijiissiiniin emme lahde samaan suuntaanmuutamaanvuoteen uudelleen.
Mutta toiveita kannattaaaina esittaa! Ne otetaan kyllii huomioon, ennemmintai myohemmin.

Tila-ja kuuluvuusongelma
Viiden viime vuoden arkanaesitelmatilaisuuksissaon kiiynyt huomattavanpaljon viikeii. Moni esitelmaon vetiinyt paikalle liki sata kuulijaa. Tarkkoja mddrid emme tieda, sillii kaikki
eivit ruksaa puumerkkiiian osallistujalistaan.
Listan tarkoituksena ei ole kontrolloida sit6.
ketki kiyviit jasenilloissa,vaantoimia luotettavana laskurinaosallistuiamliiriiitilastoidessamme.
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Kun esitelmiitilaisuudessa
on paljon kuulijoita, on tungoskin suuri. Hallitusta moititaan
siita, ettei se havaitsetiitii ahdinkoaja yrita loytiiii siihen ratkaisua.Tiimii tilaongelma ei ole
uusi; olen aiemmin kasitellyt sitii syksyn 2000
Orpanassa.Tampereenkaupungin keskustasta
ei vielakaanl6ydy suurtaja edullistakokoustilaa, jonka yhteyteen saisimme sijoittaa oman
kirjastomme.
Muutaman kerran seuran hallitukselle on
esitelmatilaisuudenjrilkeen tultu valittamaan,
etta esitelmdijiin tiini ei ole kuulunut periiriveille asti. Ymmiirrdtte varmaankin,ettei tilanteelle voida mitaan en?iiiesitelmanjalkeen. Aanen kuuluvuuteen on puututtava heti esitelman
arkana,joten korottakaa oma 66nenne,jos kuuj a esitelmavastaalette huonosti.Puheenjohtaja
va ovat kylki kehottaneet esitelmoijia kayttamtiiin mikrofonia - usein turhaan- mutta viimeistiiiintakarivin vaatimuksestahe ottavat sen
kiiytt6onsii.

Kertokaa
toiveistanne
Seurantarkoituksenaon toimia jiisenistonparhaaksi.Ttitii varten seuralleon valittu hallitus,
jonka tehtavanaon toteuttaajiisenistontoiveita.
Mikali hallitus ei tayta odotuksia,voidaan se
syrjayttaavuosikokouksessa.
Mitaan yksittaisili
sooloil ij oit a, taiv aanra\nan maalareita tai saamattomia viityksiii ei hallituksessatarvitse sietiiii. Asettakaahalutessanne
vastaehdokkaita!
Aina ei tietenkiitin tarvitse ryhtyii ntiin jyrkkiin toimiin. Kaikille hallituksenjiisenille voi
ja saatulla puhumaan.Alkaa jupisko yksininne
nurkassa tai purkako kiukkuanne vasta siinii
vaiheessa,kun ilmoitatte eroavanneseurasta.
Me kaikki siediimmekyllii asiallistaarvostelua
ja otamme sen toiminnassammehuomioon.
Kertokaameille, millaista toimintaate haluatte.
Millaisia esitelmia?Millaisia kursseja?Minne
retkiii?
Me haluamme antaateidiin rahoillenne tiiyden vastineen.Haluamme tarjota teille tieteen
uusimpia tutkimustuloksiaja historiantutkijoiden ammattitaitoa. Me haluamme eri tavoin
titydentddja syventiiii sukututkimuksen peruskursseillahankkimiannetietoja.
Me olemmetailllij-teit?ivarten.

Tiina Miettinen

So r.c.nem seurc.,n esitelnnista
luvulla ja aiemminkin. Useimmitenhanesivanhemmat tuolla ajalla ovat sukututkijalle vain
pelkkiti nimia jos edes sitakaan.Parhaimmillaan sukututkija saa historiantutkijalta tietoa
olosuhteista,joissa omat esivanhemmatelivit
ja toimivat tiettynii aikakautena.N?iin kuva
omista esivanhemmistatarkentuu ja he lakkaavat olemasta v ain nimia sukutaulussa.
Olen pyrkinyt yhteistyohon seuramme ja
Tampereenyliopiston historiatieteenlaitoksen
kanssa.Yliopiston suunnaltaseurammetoiminta on otettu vastaanmyonteisesti Siellii ollaan
historianystflvid
Sukututkijat
ja iloisia siita, etta historia-aih?immiistyneita
heiset esitelmatvet?lviitTampereellasalin tiiyEnsisijainentoiveeni on, ettri jtisenet saisivat
teen.
Lisdksi TampereenHistoriallinen Seura
ja
esitelmista apua vinkkejii omiin sukututkihaluaa omasta ehdotuksestaankanssammeyhmuksiinsa.Samallahaluantehda tunnetuksisiteistydhdn.
Tiihiin asti yliopistossa ei ole oitA, mitl esimerkiksi historian alalla tdnd pdivdtkeastaanedes tiedetty Tampereen sukututkinii Suomessa tutkitaan. Sukututkijathan ovat
ja toiminnasta.Yhmusseuranolemassaolosta
historiatieteen suurin keptajekunta. Nykyisin
teistyd
missiiiin
ei
tapauksessa
merkitsesita, etperheiden,sukujen ja sukuverkostojentutkimus
on yleinen suuntaus historiantutkimuksessa. tii seurammeesitelmat ja toiminta alkaisivat
muuttua liian tieteellisiksi Pikemminkin piiinAihepiiristii saa siis helposti sukututkijaakiinvastoin!
nostavan esitelman. Samalla historiantutkija
saa seuramme kautta tutkimustaan julkisuuteen.Suurin osa graduista,lisensiaatintoistii
ja viiitoskirjoistajaa yliopiston kirjastoon vain
Ammattilaiset
voivathyotyd
muiden tutkijoiden kAyttoon. Tdmi on siiiili,
harrastelijoista
silla niissa voisi olla sukututkijankin kannalta
kiintoisaatietoa.
Meillii on loistavat mahdollisuudethyddyntiiii
Esitelmoitsijoiksi pyydetiiiin etupii?iss?i
hishaluamalIamme tavalIa hi storian alalla tehtavaa
toria-alan asiantuntijoita.Heilla on usein tietoa
uusinta tutkimustydtii. Sukututkimusseuranjiimyds erilaisistahistorian lAhteistd,joita sukusenillat taas voivat toimia erityisesti nuorten
tutkija harvemmintulee kaytt?ineeksi.
Siksi ehtutkijoiden apuna. Voimme antaa heille jopa
dotankin puhujille aina sit6, ettii he kertoisivat
ainutlaatuisen mahdollisuuden esitella tutkimyos liihdeaineistostaan.
TAlloin esitelmastaon
mustaan nimenomaantiedeyhteisdnulkopuovarmimmin hyOtyii kaikille. Ensi kev?i,iilleon
lella. Tata puolta yliopisto ei pysty jarjestatulossamm. esitelmdvarhaisistatestamenteista. miiiin. Esitelman tekeminen ymmiirretttiviiksi
Siinti toivottavasti kuulemme sekalahteista efiA
muille kuin toisille tutkijoille on nykypitivdndt
ja potrjolassa1500naistenasemastaSuomessa
Ottaessani viime kev?iiinii ohjelmavastaavan
toimen vastaantiesin sen olevan haasteellinen
tehtAva. En ole ennen ollut vastaavanlaisessa
toimessa. Mistti kaivaa esiin hyviii esitelmanpitajia?Millaisia esitelmiaj iisenethaluaisivat?
Ja ennen kaikkea. Millaisista esitelmistaolisi
kaikille sukututkijoille hyotya? Esitan seuraavassamuutamia tavoitteitani ja ajatuksiani seuran nykyisenii ohjelmavastaavana.
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hy6dyllistii. TAtJi.
puolta ei pidii unohtaa.Lisiiksi seuran jiisenet voivat kysymyksillitljrn ja
kommenteillaan auttaa ja viedii historiantutkimusta jopa eteenpiiin.Usein parhaat kysymykset tutkijalle tulevat ihmisilt4 jotka eivit ole
hi storiantutkijoita. He saattavathuomataj onkin
tiirkeiin asian,jota tutkija ei ole itse tullut koskaan ajatelleeksitai on pitanyt itsest?i2inselvyytenii.
Seuraon ostajaja esitelmanpitirjamyy meille tuotettaan.Jiiseniltammeei ole mikaan estradi, jossa Suuri Tutkija paistatteleeomaa erinomaisuuttaanndyriin kuulij akunnan edessii.Jos
joku tutkija tosiaan niiin luulee viela 2000-luvulla, se on hiinenoma hiipeiinsii.Jos kuulija ei
jotain kohtaa ymm?irrii h6n saaja hanen pitaa
kysyii. Esitelmoitsijaon siellii juuri Sinua varten.

Ohjeitaesitelmoijille

l
11

Pyrin etuktiteenneuvottelemaanhistoriantutkijoiden kanssasiita, mita he tulevat puhumaan.
Kerron hieman, mita heilta odotetaanja ehdotan aiheen muokkaamistasukututkijoille sopivaksi. Tiissii yritan olla hienotunteinen.Liikaa
ei pida ryhtyii kettidn ohjailemaan. Esitelmdimliiin pyydetyt tutkijat ovat myos innokkaasti
kysyneet, mitkii asiat voisivat erityisesti kiinnostaa kuulijoita. He todella haluavat rakentaa
esitelmansi juuri sukututkijoita varten. Joidenkin ensi keviiiin esitelmoitsijoidenkanssaolen
ollut hyvin vilkkaassakirjeenvaihdossa.
Seuranjiisenillii on myds oikeus pitiiti halutessaan esitelmiii. Se on jopa toivoffavaa. Joukossammeon varmastihenkiloitii,joilla olisi
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muillekin kerrottavaa.Jos Sinulla on valmiina
laaja sukuselvitys esimerkiksi jonkun pftajan
sukuverkostoista, niin tule kertomaan. Katsotaan vaikka yhdessii,miten siita saisi esitelman.
Ensi syksylle on vielA tilaa. Yhden suvun
jiilkipolvien selvittely ei ehka kiinnosta muita,
mutta jos samalla on tutkittu tarkemmin koko
pitiljln sukuja tai jotakin tiettyii siiiityryhmiiii
laajemmin, kiinnostavuus kasvaa heti. Tosin
jos yksittainen suku on ollut jotenkin erityisen
vaikea tutkittava, niin silloinkin kokemuksista
kannattaakertoa muiIIe.

Ohjelmatehddiin
yli puolivuottaaiemmin
Ainoa ongelma on se, ettii ohjelma on saatava
valmiiksi keviiille aina jo marraskuunaikana.
Vastaavastisyksyn ohjelma on oltava selvilla
mielellaanjo huhtikuun lopussa.Esitelmoitsijdiden etsintti,ptiivtimiiiiristiija aiheistasopiminen vieviit oman aikansa.Viime hetken hyviit
ehdotukset eiv?it siis ehdi kovin pian toteutua.
Se on kieltiimiittii harmittavaa. Nyt olemme
kuitenkin siinii ilahduttavassatilanteessa, ettii
meille on jopa tungosta.Kaikki halukkaat esitelmiinpitiijat eivttt ensi kev?i?illemahdu. Maineemmeon kiirinyt laajalle.Kiitos siita kuuluu
Teille jdsenille, jotka ahkerasti kiiytte j?isenilloissa. Ansioituneetkin tutkij at pftAvAttiirkeiinti sitii, ettei tarvitse puhua tyhjille seinille. Se
usein korvaa sita tosiasiaa, ettli emme pysty
maksamaankorkeita esitelmapalkkioita.MyOs
leppoisaaja kotoista ilmapiiri?immeon ihasteltu. Jatketaansiis samaantapaanl
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PekkaSillanpaa

Kauemm as Y?l
en neisyyteen
kadonneestakirkonkiriasta huolinratta
URJALANRIPPIKIRJ
A1778-1796
JA VAINO LINNAN JUURE T

Urjalan seurakunnankirkonarkistosta puuttuu
wosia 1778-1796koskevarippikirja. Kun monen seurakunnankirkonkirjat ovat tuhoutuneet
pappilantulipalossa,niin Urjalassaon kirkonkirjan haviaminentapahtunut hieman erilaisella
tavalla. Perim?ltiedonmukaan kirkonkirja niiet
on pudonnutjaw eenja uponnut.
Urjalan kirkko sijaitsivuoteen 1806 asti Urjalankyliissa,jossa kirkosta on viela jaljella kivisakasti.Urjalankylasijaitseekannaksella,jonka
eteliipuolella on Rutajarvi ja pofioispuolella
Kortejiirvi. PappilasijaitsiKortelahdenpohjoisrannallaVahoistenkylassii. Siella arvellaanolleen, kuten Urjalankylissiikin, aikoinaan pakajoutui kirnallinenuhrilehto,joka 12OO-luvulla
kon haltuun.
Pappilaauusittiin ajoittain. Viimeksi 1890luvulla paikalle rakennettiin uusi, senaikaista
j onikkarityyliii edustavapappilanp62irakennus,
jolka palveli kirkkoherroja ainavuoteen 1963,
loin Urjalan kirkonkylaan, Laukeelaan, valmistui uusi pappila sekii kirkkoherralle ettd kappalaiselle. Entinen pappila tonttimaineen myytiin
Honkolan kartanolle.
Lyhin matka pappilasta kirkolle Urjalankyliiiin oli aikoinaann. 3 km soutamallaKortejtirven yli ja talvella jiititiettr pitkin. Eeva Ojanen
mainitseekirj assaanUd alan seurakunnanhistoira, ettd perim?itiedonmukaan "keffan veneen
kaatuessakirkonkirj a tipahti Kortej iirveen" .
Hieman toisenlaisen tulkinnan siita, mihin
jiirveen kirkonkirja putosi, esittaa opettaja Osmo Urjanheimo kirjoituksessaanUrjalan Joulu -
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lehdess?i.Hin mainitsee,etta perimtitieto tuntee
myds Valaj6rven (Granninjiirven) pappilan.Joissakin tarinoissa se on Papinlato. Kertoman mukaan pappi olisi siellli asunut. Valajiirvelta lahtee ns. Papinpolku,joka kulkeePiiiiskyyn.Pdiiskyssti on Papinkivi,jolla kerrotaanpapin saarnanneen kulmakunnan asukkaille. Papinkivelta
polku jatkuu Niittymiien rantaannykyisenleirintialueen tienoille. Sielta matka on jatkunut veneellakirkolle Urj alankylaiin.
Urjanheimo jatkaa edelleen: "Kerrotaan pajoutuneen kopin joskus Rutajtirveii ylitt?iess66n
van myrskyn kouriin ja veneenkaatuneen.Pappi
kyllii pelastui, mutta kirkonkirjat meniviit pohjaan. Rutajdtrvlhanei anna mitaan saamaansa
taja
jaivat
kaisin, niin kirjat
sinne."
Yhtii kaikki kumpaanjarveen kirkonkirja on
hukkunut, tosiasia on, ettd sukututkijoilla ei ole
ollut kaytett6visstihntietoja Urjalan seurakunnanjtisenistiiwosilta 1778-17 96.

Veiin6Linnansukujuuret
EdelltimainitunUrjalanrippikirjanpuuttuminen
on vaikeuttanutmydskirjailijaViiind Linnansukujuurientutkimista.
N.-8. StormbommainitseeViiino Linnan
elamaa kasittelevassdteoksessaanseuraavaa:
"Viiind Linnanisiinpuoleinen
sukuon ollut torpparinaUrjalassaniin pitklille kuin sitii on voitu
seurata.Ensimmiiinenkirkonkirjoista ldytyva
esi-isiion henenisoisiinsiiisoisiiJohanGustafs-

Perniostd
Urjalaan
mukana
kirkkoherran

oli 55-vuotias ja sairaalloinen,niin etti hiinen
nuorin lapsensaJohan Reilin oli kolme vuotta
isiinsti apulaisena. Henrik Reilin kuoli jo v.
1796.
Pernidn kappalainen asusti Lupajan kyliissii
olevassakappalaisenvirkatalossa.Siihen kuului
v. l79l suoritetun isojaon jiilkeen 28 hehtaaia
peltoa ja 73 hehtaariamets?itieli yhteensd 101
hehtaaria.
Urj alassakin,kuten yleensiimuuallakin, kuului kirkkoherralle palkkaetuna pappila. Siinii oli
alussa niukalti viljeltya maata, mutta kirkkoherrat raivasivat lisiiii maata, niin ettb wonna
1650 viljelty maa kasitti n. 13 hehtaaria.My6hemmin peltoalaa listittiin edelleen, niin ettii
1922 siiiidetyn Lex Kallion nojalla pappilan
maista voitiin erottaa noin 90 hehtaaria peltoa
sekd samanverran mets6ii,ja ndin syntyi 15 itseniistd tllaa ja miikitupa-aluetta. Pika-asutukseenjouduttiin kirkkoherran pappilastaluovuttamaan n. 150 hehtaariamaata,jonka jalkeen
pappilaanjai vielii 14,5 hehtaariapeltoaja 186
hehtaariametsaa.
Kun Henrik Reilin valittiin Urlalan kirkkoherraksi.tarvitsi han luotettavan miehenhuolehtimaan pappilan maista, ja niin pernidliiiset
Gustaf Andersson ja hanen poikansa Johan
Gustafssonmuuttivat Urj alaan.
Rippikirjan mukaan Pernion pitajan Lupajan
kyliin kappalaisenvirkatalossaasusti v. 1785
kappalaisenHenrik Reilinin jatitman perheenlisiiksirenkiniiGustafAndersson(s. I 1.lO 1737),
hanen vaimonsa Lisa Erika Henriksdotter (s.
1734Kakskerta,k. 23.8.1818Urjala) sekalapset Johan(s. 18.5.1771),Eva (s. 16.5.1774)ja
Maria(s.23.5.1777).
Johan Gustafssoninkohdalla rippikirjassa on
merkintii, ettii hiin muutti Urjalaan v. 1786, ja
Gustaf Anderssoninkohdalla 1787.
On eittAmatti selviiti, ettti niimii ovat samat
henkilot kuin Urjalan rippikirjassa Kivikasken
torpan kohdalla mainitut, vaikka syntymiiajoissa
on pienia eroavaisuuksia.Ne voidaan kuitenkin
selittaa rippikirjan katoamisestaj a kirkkoherran
vaihdoksestaj ohtuviksi.

Vuonna 1785 Urjalan kirkkoherraksi valittiin
Pernidn kappalainenHenrik Reilin, joka oli ollut
Pernidn kappalaisenvirassavuodesta 1769. }J.iin

GustafAnderssonkuoli Urjalassa3.9.1809.Hanen isensaoli vuokratilallinen Anders Johansson
(s. 18.11.l7l3) Pernidn Viihii-Pakapyolistiija

son,joka syntyi 1770ja mainitaankirkonkirjoissa v. 1797 Papinkylassiiolevan Kivikasken torpan haltijana."
Vuonna 1997 painetussaViiino Linnan reittiii kuvaavassaopaskirjasessaon siteerattu Viiino Linnan sanoja hanen kertoessaanKoskelan
tienoosta: "Tdnnejohtavat omatkin jtilkeni, silla
i.ailtl entisestiiKivikasken torpasta on liihtenyt
ensimmiinen tunnettu esi-islni Velkalaan Honkolan kartanon torppariksi joskus 1700luvun
lopussa."
Koska Johan Gustafssonon myds oma esiisiini, tutkin 1980-luvunpuoliviilissdhdnen esivanhempiaan. Rippikirjasta 1797 Kivikasken
torpan kohdalla ldytyy myds Johan Gustafssonin vanhemmat Gustaf Andersson ja Lisa
Henriksdotter. Edellisen syntymdajaksion mer1733.
l<rt|yl732ja jalkimmAisen
Kiivin lapi kaikki liihipitajien kirkonkirjat selvittaakseni,mistii niimii edellii mainitut henkilot
olivat Urjalaan tulleet. Mistiiiin en loytiinyt kuitenkaanviittaustakaankyseisiinhenkiloihin.
Sitten huomasinTampereenseudunsukututkimusseuran sukututkijaluettelosta vuodelta
1985, ettli Matias Suonpii?ioli tutkinut Urjalan
Honkolan ja Nuutajiirven sekii Pappilantorppareita. Kysyin sukututkimuspiiivillii I 986 hlnelt6,
oliko han pdtissyt selville kyseistenhenkiloiden
muuttopaikasta.Matias Suonp[ii kertoi minulle
tutkineensaUrjalaan saapuneitakirkkoherroja ja
sitii kautta saaneensaselville. ettti mainitut Andersson ja Gustafsson olivat tulleet Urjalaan
Perni6sta. Perniostti sitten loytyikin pari sukupolvealis?iiiesivanhempia.
Radiologi Matias Suonpiiii kertoi minulle informoineensamyds Vlino Linnaa t?im?inesivanhemmista.Linna oli talloin Suonpiiiin kertoman
mukaan sanonut: "Minii haluan todisteita."
Mydhemmin Linnan kerrotaan kuitenkin joskus
maininneen, ettd hanen sukujuurensajohtavat
Lounais-Suomeen.
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iiiti Liisa Erkintytiir (s. 2.8.1708)PernionHeikbergistii. Viimeksi mainittu paikka kuuluu nykyaan Sirkisalon pitiljadn.
Aidin isii oli Pernion siltavouti Erkki Erkinpoika ja aiti Anna Simontytiir Perniostti. Siltavouti Erkki Erkinpojasta mainitaan, ettd isonvihan aikana veniiltiiset veivtit hlinet mukanaan
Veniijiille.
Anders Johanssoninvanhemmatolivat Johan
Mattsson ja Karin JakobsdotterPerni6n VahaPakapydlin kyleste. Heidin syntymiiaikansa
ajoittuu vuoden 1690 tienoille. He ovat kaukaisimmattiedossaolevat Viiind Linnan isiinpuolen
esivanhemmat.
Niiin on Viiin6 Linnan isiinpuolen esi-vanhemmissap?i6stypari sukupolveataaksepliinsiita, mita Urjalan kirkonkirjoissa on mainittu.

ta, joista Vtiino Linnan isoisti Karl Wilhelmsson
(s. 28.12.1843,
k. 23.10.1930)
oli toiseksinuorin.
Wilhelm Johanssonja Greta Lisa asuivat
Velkalan kyltin Liihteenkorvan torpassa,jonka
nimi myohemminmuuttui Linnan torpaksi. Viiind Linnan isa Vihtori oli Karl Wilhelmsonin
poika.

Lopuksi
Matias Suonpiiiin esimerkki hanen etsiessiiiin
Viiino Linnan esivanhempiaosoittaa, ettti tutkimalla kohdehenkilon elinympiiristdssiitapahtuneita muutoksiaja tekemiillii niistii oikeat johtopiiiit6kset voidaan joskus sukututkimuksessa
piiiistii eteenpiiinvajavaisista kirkonkirj atiedoista huolimatta.

JohanGustafssonin
perheenvaiheita
JohanGustafssonoli Urjalan pappilanKivikasken torpparinavuodesta1786 vuoteen 1797,
jolloin han siirtyiNuutajiirvenkartanonOjanpejossatoimessahan oli vuoteen
rtin torppariksi,
Hiin meninaimisiinnoin l79l Ur1808saakka.
jalanHaihdlAsta
(s.
olevanMaria Johansdotterin
Heillii oli yh12.2.1768,
k. 1.3.1810)kanssa.
joista
neljl
Kivikasken
10
lasta,
syntyi
teensd
ja kuusiOjanperdn
torpassa
torpassa.Viimeksi
mainituista lapsista nuorin oli Wilhelm (s.
26.6.T80:7,
k. 6.6.1874),joka
on ViiindLinnan
esi-is?i.Kivikaskentorppariksituli JohanGusEva Gustafstafssoninjalkeenhanensisarensa
dotterinmiesMichelBertilsson.
vaiJohanGustafssoninmeni ensimmdisen
monsakuoltua naimisiinLisa Mattsdotterin(s.
2.5.176l) kanssa.Nuutajiirveltiimuutonj iilkeen
h?inasusteliRitaojantorpassa,Kivikaskentorpassaja viimeksiUrjalankyliinSimolantalon Similantorpassa.Hiin kuoli 26.12.1837Urjalankyliiss?iSimilantorpassa.
pitiijiinrtuoli naimisissa
WilhelmJohansson
tiili GustafBerggrenintlttaren Greta Lisan (s.
Heilliioli kuusilas7.12.T806,
k. 1885)kanssa.
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Jokainen sukututkimusta harrastanuton etsiv?in
tydssiiiin saanut eteensii monenlaista selvitettevdd, jopa tuhruisista papereistaepaselviillii kiisialalla kirjoiteuua tekstiti. Seuraavatamperelaisen sukututkijan peitenimell?i laatima pikku

artikkeli on niihin verrattunahelppo.Onhan
kirjoitettu kansainviilisesti postinkin hyviiksymiillii "selviillii kielellii". vain sisiilto 0lisi siis
selvitettava.
Ei kun toihin...

BenediktoLagano

QozErLoqzEstzz.tanJt?
Eble vi iam ricevis informojn pri la Lingvo Internacia,kiun iniciatis dokloro L. L. Zamenhof
enjulio 1887.Lai la pseridonimo'Doktoro Esperanto" li tiam publikigis fundamentonde la
nova lingvo en la rusa eldono de la Unua Libro.
Lia tiama hejmurbo, Varsovio ja tiutempe
situis en sama Rusa Imperio kiel nia patrolando. En la samajaro aperis ankai pola, franca kaj germana eldonoj. Balda[ sekvis angla
tradukode la libro.
Pro tiu pse[donimo oni komence parolis pri
la nova lingvo de doktoro Esperanto.Iom post
iom pli kaj pli ofte nur la vorto esperantoestis
uzata kiel nomo de la lingvo. Dum sia unua
centjara vivo tiu lingvo sukcesis malgra[
militoj kaj rektaj persekutoj atingi pli ol cent
landojn, en 0iuj kontinentoj.Tio okazisper sindona laboro de ordinaraj uzantol de esperanto
sen rimarkinda helpo de politikaj kaj financaj
potenculoj.
Ekde la jaro 1905 okazasOiujareen malsama lando Universala Kongreso de Esperanto
kun ri0a programo. En la jaro 1995 tiu monda
kongreso, la 80-4 estis organizita en Tampere
por Oirkari2500 partoprenantoj.La 88-a estos
somere 2003 en la okcidenta marborda urbo de
Svedio, Goteborg.
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Nun, komencede nova jarmilo, la uzantojn
de esperanto(oficiale la membrojn de Universala Esperanto-Asocio,sed en praktiko ofte ankai aliajn esperantistojn) servas kaj helpas en
preskai cent landoj Oirka[ 2000 delegitoj,
personoj, kiuj reprezentasmilon da diversaj
fakoj ai mondkonceptoj. Profesie la plej oftaj
el ili estasinstruistoj, medicinistoj,fervojistoj,
juristoj, jurnalistoj, komputistoj kaj lingvistoj.
La plej favorataj hobioj estas filatelo, turismo,
literaturo kaj muziko. Bedailrinde nur kvin
delegitoj en kvar landoj oficiale anoncisgenealogion kiel sian fakon por la Jarlibro 2002, sed
mi povas konjekti, ke inter delegitoj kaj aliq
esperantistoj estas centoj da genealogoj en
multaj landoj.
Do, se iuj viaj prapatroj vivis en eksterlandoj, unu ebleco por serOi iliajn spurojn
povas esti esperanto.Certe pluraj esperantistoj
jam uzis tiun rimedon. Mi mem estaslari miaj
radikoj plene "arbara finno" kaj tial $is nun ne
bezonistiun vojon por genealogio,kvankammi
la lingvon multe uzis en tridek landoj de Suda
Koreio $is Kubo.

F

Fil. maist.PAiviRonimus-Poukka
TampereenHistoriallisenSeuransihteeri

TampeYeen Historialfinen SeuYa
- vtYea 77-vuotias

TampereenHistoriallisen Seuran sihteeri Lauri
Santamiiki kirjoittaa artikkelissaan wonna
1950seuraavasti:
"Voisi ajatella, ettci Tampereen kaltaisessa
nuoressct, nopeasti kasvavassa kaupungissa,
jolla ei ole takanqan pitk)d ja vcirilnistci menneisyyttd eiki sen ansiosta vaalittqvanaan vanhoja traditioita jonkun Turun tapaan, olisi taval li sta vcihemmrinharr astusta hi stor iaan. Niin
ei kuitenkaan ole, vaan pciinvastoin -".
Nyt 52 vuotta timirn artikkelin jalkeen,
voimme hyviillii syyllii edelleen ytrty| Santamiien arvioon kaupunkimme ja laajemminkin
koko Pirkanmaan alueen historian harrastuksesta. Tiit6 harrastusta kunniakkaasti yhtenii
monistatoimijoista vaalii TampereenHistoriallinen Seura,joka perustettiin23.3.1925.
Tampere tunnettiin 1920-luvulla teollisuudestaan,kuten kaupunkimme tunnetaant?iniikin
p aivdnd.Nykyi sin Tamperettapidetiiiin kulttuurin alalla nimenomaanteatterikaupunkina.Harva kuitenkrn tietdd, ettii kaupunki oli tiitii jo
1900-1uvun alkuvuosikymmeninii. Lisiiksi
1920-luvulle ajoittui Tampereen kaupungin
15O-vuotissyntymiipiiivii,mika osaltaanvilkastutti kiinnostustamy6 s hi storiaan.
Aloitteen seuranperustamiseksiteki Tampereella 1900-luvun alussa historian opettajana
toiminut professori Uno Ludvig Lehtonen ja
asian puuhamiehiksi ryhtyiv[t rehtorit K. Tiilila ja K. V. Kaukovalta,kauppaneuvosN. Tirkkonen ja tohtori O. A. Kallio. Seuranensimmiiiseksipuheenjohtajaksivalittiin piispa Jaakko Gummerus. Seuran siiiinndt rekisteroitiin
18.6.1921.
S?iiintdjenmukaanTampereenHistoriallisen
Seurantavoitteena on "edistdii Tampereellaja
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sen ympiirist6ssii historian harrastustaja tutkimista ja tukea tata tydta suorittavia yksityisia
tai laitoksia". Perustajientavoitteenaoli luoda
kansanomainenharrastajienhistoriaseura,jonka toiminnassayhdistyisiviit sekii tieteelliset etien intressit.
tii hi storianharrastaj
Alkuvaiheissa toiminnan tavoitteena oli
myos kaupunginkulttuurielamiinmonipuolinen
kehittaminen yhdessli muiden kulttuuriyhdistysten kanssa. Seuran perustajat korostivat
"pirkkalaisuuden vtirittiimiin maakunnallisen
historiantunteen"rinnalla tamperelaisenkaupunkikulttuurin tuntemisenj a j atkuvan tutkimisen merkitystii. Seuratoimi my6s kotiseutuyhdistykseniivuoteen 1937 astr,jolloin Tampereseuraperustettiin hoitamaanlJdrta
tehtavilA.

julkaisuja,
Esitelmid,
retkid
Seurantoimintamuotoja ovat olleet esitelmAtilaisuudet,julkaisutoiminta sekii keviit- ja syysretket. Yhdessii Jalmari Fir"en stiiition kanssa
on vuodesta 1945 lahtienjtirjestetty ns. Hiimiiliiisjuhla, jota kutsuttiin alkuaikoina Jalmari
Finne -juhlaksi. Seura on myos kerdnnyt, tallentanutj a j iilj entanyt tutkimu saineistoa.
Esitelmatilaisuudetovat olleet ja ovat yha
seuran keskeinen toimintamuoto. Vuosittain
j iirj estetiiiin kuusi esitelmatilaisuutta.Paikalli shistoriallistenja maakunnallistenaiheiden lisiiksi esitelmiii on pidetty sekii Suomen ettii
yleisesti hi storiasta. Syksylla 2002 jarjestettlin
kolme yleisolle avointa esitelmatilaisuuttaPirkanmaan maakuntakirjastossaMetsossa. Syyskuussa emeritusprofessoriErkki Pihkala luennoi ajankohtaisestateemasta "Keskiajan mar-

I
kasta setelieuroon". Lokakuussa Tampereen
yliopiston tutkijat Minna Harjula ja Petri Juuti
luennoivat paikallisesta aiheesta "Tampereen
ympiristoongelmat ja niiden vaikutus kaupunkirakenteeseenja sosiaaliseen ympiirist66n
185O-luvulta I 95Oluvulle". MarraskuussaperinteisessiiHiimiil2iisjuhlassapuolestaanmuistettiin Elias Lonnrotin syntymiin 20O-vuotisjuhlavuotta SuomalaisenKirj allisuuden Seuran
tiedottajanSirkka-Liisa Mettomiien esitelmAlla
"Kalevala kiertiiii maallmat' .

jo 58. kertaa
Hiimiilaisjuhla
Tampereen Historiallisen Seuran ja Jalmari
Finnen siiiition yhdessii jArje$amii Hiimiiliiisjuhla oli alkuvuosikymmeniniiTampereellaperinteinen kulttuuritapahtuma. Juhlan tarkoituksenaoli kaupungin kulttuurielam?invilkastuttaminen. Piiinumerona oli Htimeen historiaan
liittyvii arvokas esitelma. Ensimmdisessijuhlassaesitelmoitsijdinatoimivat tohtori Eino Jutikkala, professori Viiind Voionmaa j a kirjailq a
YrjO Kivimiiki. Juhlan luonne on muuttunut
vain vdhiin. Vuonna 2002 marraskuussaJalmarin-p?iiviinti (20. I l. ) j iirj estettiin vii deskymmeneskahdeksas
Htimliliiisjuhla.
julkaisutoiminta
kiiynnistyi vuonna
Seuran
1929 teoksella Tampere. Tutkimul+siaja kuvauksiq L Naita julkaisuja on ilmestynyt tois-

taiseksi yksitoista. Lisiiksi on julkaistu muita
paikallishistoriallisia tutkimuksia Tampereen
Historiallisen Seuranjulkaizuj a -sarjassa.Vuodesta 1957 lahtien seura on saanutjulkaisutukea Tampereenkaupungin tiederahastolta.
Vielii 195O-luwlla seuran esitelmatilaisuudessamaisteri Kauko Pirisen arvio Tampereen
kaupungin vaakunan heraldisesta sopimattomuudestasai aikaanvilkkaan keskustelun,joka
lopulta johti vaakunan uusimiseensellaiseksi,
jona mekin sen tunnemme- koski, T-kirjain ja
Merkuriuksen sauvapunaisenja kullan viireissii.
Nykyisin Tampereen Historiallinen Seura
on yksi muiden Tampereenkulttuurielamdssd
vaikuttavienyhdistystenja yhteisojenjoukossa.
Tampereen yliopisto, kaupungin kulttuuri- ja
museotoimisekaerilaisetyhdistyksetovat ottaneet li silii vastuutakaupungin sivi styseliimdss?1.
Erinomaisenaosoituksenayha laajenevasta
historian harrastuksestasekii Pirkanmaalla ettii
muualla Suomessavoidaan havaita kasvava
kiinnostus sukututkimukseenja tdten omien
j uurien kartoittamiseen.Sukututkimusvoi osaltaan olla myos arvokas innoittaja muuhun historian harrastukseen.Kuten Marcus Tullius Cicero on jo vuonna 55 ennenKristuksen syntymiiii sanonut: "Historia on ailmkausien koetinkivi -- ja muinaisuuksien viestintuoja. " NaitA
viestejiiolisi meidiinjokaisen hyvii kuunnella.

JohannaKurela

Lttaitk!
SyJa*zffuen frittoo Ozf'onanELzio
???
Tiilla kertaa kiisisslinne on poikkeuksellisen
pulska Orpana-lehti. Lehteen on saatu suuri
joukko hienoja sukututkijaa kiinnostavia artikkeleita. Toivottavasti lehti on tarjonnut teille
j tinnittavanyllatyksen kuin minulsamanlaisen
le sain nimittain vastaljlla Koskisen artikkelista selville. ett?iesi-isiiniSuoniemenSarkolan
Mattilastaoli murhamies...
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Kiitos jokaiselle Orpanankirjoittajalle: teille, jotka tarjositte vapaaehtoisestitekstej?inne,
ja teille, jotka olette kirjoittaneet pyynnostini.
Toivon, ettd jaatte edelleenkin sukututkimusloytonne koko seuran kanssa. Orpanan kannet
kyllii venyvdt sen mukaan,miten paljon juttuja
on tarjolla!

I
I

SeijaPessi

Omena,
Maiturij a Mustifte
metsoifaitumiffa
Kuljeskelin viime suvenakotikylani marjametsissii.Loysin paikan, jota isojaon kartassanimitettiin Ajoksen niityksi. Pieni puro virtasi liiheisessii Lepojenvtili-nimisess?inotkelmassa,
jonka molemmilla puolilla oli Lepo-nimiset
niityt. Nimet olivat pertiisin ajalta,jolloin karja
kulki laitumella kylan takametsissti.Paimenet
ajoivat lehmiinsii metsiin lapi Ajoksen niitylle
syomiiiin.Lepojenvtilissiikarja sai juoda jaLepo-niityilla maataja miirehtiii.
Mielikuvissani oli helppo siirtyi ajassa250
vuotta taaksepiiin.Jo kuului polulta kellon kalkatus, kun Solalan Sohvi vei lehmiliiin kohti
Lepoa. Ensimmiiiseniikulki Emiilehmii takanaan Maaranenja Merike, Omena ja Maituri,
Tammike ja Helmike. Sitten honkkelehtivat
hiehot Punike, Mustike ja Niittynen. Viimeisenii pieni mustavasikka.

lehmiennimid
Perukirjoista
Miten Solalan emiinndt olivat antaneet nimet
lehmilleen?
Emiilehmii ja Maituri olivat saaneetnimen
varmaankin ansionsa mukaan. Tammike ja
Helmike siita, etta olivat ilmestyneet navetan
havuille sydantalvenkuukausina.Helmikkeen
nimi voi olla myos muinaisnimienperua,koska
on olemassaHelmikkalantalokin.
Lehmia oli tapananimetii myos marjojenja
hedelmienmukaan; niin saivat nimen Omena,
Maaranen (uontuu sanastamaarain eli vadelma) ja Mustike. Vai oliko Mustike viiriltaan
mustakarvainenja sen pienen mustan vasikan
emii?Punike oli punakarvainen.Sopd pikkuvasikka oli aikoinaan saanut nimen Niittynen.
Lieneeko Merike-lehmiin nimi kuvannut nais-
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viien kaukokaipuuta, miehethiin vain saivat
kayde merikaupungissamarkkinoilla?
Solalan lehmien nimet on kirjattu perukirjaan wonna 1752. Kirjoitusasu on ajan tavan
mukaisesti Maranen, Mericke, Amena, Helmicke, Tammickeja Musticke.

Naapurien
lehmiennimia
Solala sijaitsee L?ingelmiienKoljonkannassa.
Halusin verrata kotikyliini ja naapurikyliensekii kauempanasijaitsevien pitajienkin lehmien
nimia 1700-luvulla. Kiisiini sattuikin liihiseudun taloista perukirjoja samalta ajalta.
NaapurustossaHirtolahden talossa olivat
Iehmat Maaranen,Ly stike, Kai lanen, Niittynen,
Pilkanen, Punike, Jouttike, Omena, Saittari ja
Loosike. Liingelmiiveden takana Er?islahdessa
Ihana, Omena, Kukkanen, Tahdike, Pilkanen,
Muikanen ja Mustike, Hiukkaan kyliissii Mansike, Viljanen, Kullanenja Huimanenja toisessa lahitalossaEmlike, Mustike, Kukkanen, Hilike, Punike, Ystiivii, Lemmrke,Hyvike ja Merike.
Voi huomata,ettdlehmillti on samojanimia
useissataloissa. Oli siis olemassaperinteisid
lehmtin nimiA. Luonnosta saatujanimia olivat
Kukkanen, Mustike, Mansike, Omena ehka
myds Hilike (tai Hillike) ja Muikanen. Usein
nimen peruste oli lehmiin ulkomuoto kuten
Niittynen, Punike, Kailanen (kailas tarkoittaa
laikukasta tai kirjavaa), Pilkanen ja Tiihdike
(vasikassatuntomerkkina pilkku tai tahti).
Emiinniin ja lehmiin liimminti suhdettakuvannevatnimet Ystiivii, Lemmike, Hyvike, Ihana, Kullanen ja Lystike. Etrkii lehmdn ominaisuuksia Viljanen, Emiike, Saittari, Loosike ja

Samaan aikaan Liingelmiiveden toisella
puolella Viuhkolan Mattilassaoli lehmiit nimeltriiinTokk4 Tuorike, Leikun4 Ilona, Viikuna, Heluna,Kailanenja Niittinen. Voi huomata, ettii monet edellistenvuosikymmenten
nimettoistuvat.Uusi nimi Voilanenkuvannee
toiveita arvokkaanvoin tuotannosta.Uusia nimiii ovat my6sIlona, Tuorike,Helunaja Juttike sekdkaukaistenmaidenhedelmienmukaan
nimetyt Sitruunaja Viikuna.
Hiimiiliiisemiinniltiiei puuttunuthuumorinlehmitinimetessitin.
Nitajuaja kekselitiisyyttii
meiimisessii
ntikyy perinteit?i,
nimet siirtyivat
vuosikymmeniiilehmalta toiselle. Uuttakin
keksittiin, ja paete -na niiytt66 yleistyneen.
lehKauneinnimi oli SolalanAnna-emiinniin
joka
m?illil,
oli Kirjakukka. Tuntuukuin Kirjakukannimi kertoisimuistoiamuinaissuomalaisiltaesiaideilta.

Huimanen. Merike loytyy toisenkin kerran, se
lieneesiis ollut perinteinenlehm?innimi.
Katsotaanpavi elA naapuripitaji ssdkin lehmitarhaan.Jiimsissii oli seuraavanniminen karja.
Kaunike, Emiinii, Punike, Kirjan, Kukkanen,
Keiteri ja Hyvike. SahalahdellaHallas, Kailas,
Tahdike, Punike, Ystiivii ja Piilktineen Onkkaalan Anttilassa Hallas, Kyytiinen, Tiihtike, Mustike ja Punike.
Sahalahdellanayttaa olevan tyypillisen -keptiiitteen sijaan paljon s-loppuisia adjektiivin
tapaisia nimia, kuten Hallas (hallava, harmahtava)ja Kailas (kirjavaja laikullinen).
KauempanaKalvolassaon lehmikarjaHuikkanen, Mustike, Fiikuna (Viikuna), Kailanen,
Tummike, Junnikka ja Kirjas sekii pari harkaa
Tiihtike ja Joutike. Siella tunnettiin jo fiinimpi
hedelmiiviikuna,josta lehmiille nimi.

Lehmien
nimid
satavuottamyohemmin

L€ihteitd
Ldhteindmuutamaperukirja Siiksmien kihlakunnastavuosilta 1745-1757.mm. LdngelmdkiKoljonkantav. 1752.KA:n mikrofilmit ES 3618-3620.

L?ingelmiienSolalassaoli 1752kymmenenlehm6ii. Liihes sata vuotta mydhemmin vuonna
1841 Solala oli jaettu kahdeksitaloksi, joissa
oli yhteensii yli kaksikymmentii lehmiiti. Millaisia nimiii Solalan emiinniit ovat silloin lehmilleen antaneet?
Hyvin maitoa antavaoli Viljanen, pyoreii ja
hyvtikuntoinen lehmii oli Papunen. Maito-kiuluun taisi potkaista sorkkansa se lehmti, joka
oli saanutnimen Tanstokka. Jotain vikaa lienee
ollut myds Heistarissa, Solkerissaja Joutikkeessa.Entii karkailivatko Huimanen ja Viukari aitojen yli? Emiinniin ilona olivat Lystike,
Mansike, Kaunike ja Nnttynen,jonka nimi oli
slilynyt talossa sata vuotta, kuten nimet Maaranenja Muikanenkin.
Lehmien viiri2i kuvasivat nimet Kirjanen,
Kailanen, Kyytdnen, Ruskanen, Rustokka ja
Viirike, ehkii myos Lohike. Pilktuja ja laikkuja
kantoivat tuntomerkkeiniiiin Peilike, Ristike ja
Pilkanen.
Kaksikymmentii vuotta myohemmin vuonna
1864 Solalan Leena-emtnnallii oli lehmiit
Herttanen, Voilanen, Omena, Viikuna, Sitruuna, Mansike, Punike, Kaunike, Juttike, Tanstokka, Heluna, Ruskanen,Peilike ja Tahtike.

PerukiqojaLdngelmielti: Solalantalostavuodelta
1841kaksiperukiqjaa,
vuodelta1864yksi perukirja, Uuhiniemen Mattilasfa 1860 yksi perukirja.
JMA.

Lehmien nimeiminen perukirjassaauttoi erottamaan hinnaltaaneriarvoisetlehmiit, miki oli tarpeenesim.perintoiijaettaessa.Mycihempienaikojen perukirjoissalehmiii ei eroteltunimeltiiin, mainittiin vain lukumiiiird.
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Emma-EmiliaWAlimriki

Horcffi&torian tarina
Kun hovimestari Theodor Berglund talvella
pe1928suunnittelioman hotelli-ravintolansa
rustamista,ei ajankohtaainakaanolisi voinut
olla suotuisampi.
Kaksikymmentiilukuoli ltihestymiissiiloppuaanja Tampereoli jiilleenrakennettutaisteluidenja hlivityksenkeviiiista1918.Kaupunki
eli vauraudenja kasvun kukoistavaa aikaa.
Teollisuuslaajensija menestyi.Kauppaoli voimissaanja monipuolistui.Kaikkinainenrakentaminen tiiytti kaupunginkeskustanja laitaalueet.Tampereenasukaslukuoli voimakkaassa nousussa,kun kaupunkiinsaapuikasvavan
teollisuudenja kaupantarvitsemaatyovoimaa.
Rahakiersija liikkui ja loi taloudellistahyvinvointia.
Tiima kaikkinainenvaurauslisiisi myos ihKun
misten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
huvittelu lisiitintyi, avattiin kieltolaista huolimattauusiaravintoloitaja hotelleja.Ajankohta
oli siis mita parhainTheodorBerglundinmoninaisillesuunnitelmille.

flillril
lilnlli
Eahil-llom€rttl
sunnuntriua
Ernaea
lilo 2-4.

hld.

TheodorBerglundryhtyi toteuttamaansuunnitelmiaan,ja OnkiniemenRavintola Osakeyhti6n perustavayhtiokokous pidettiin Tampereella maaliskuun14 piiiviina 1928.Berglund
yhtiokumppaneiksipienellii
sai hankkeeseensa
helsinkilaisen
liikemiehenGusosakemiiiiriillii
ja
taf Svenssonin tamperelaisenvarafuomarin
Oiva Sohlbergin.
Hotellin alkuvalmistelutviiviistyiviit kuitenkin syksyyn.Saatuaan
osakeyhtidnslmerkitykja
luvan rasi kaupparekisteriin asianmukaisen
vintolalleen,Berglundavasikeviiiillii idyllisen
kestiravintolan Tammerfors Angbrinnerin
(TampereenH6yrypolttimo Oy:n) omistamaan
kauniiseenOnkiniemenhuvilaan.Berglundilla
ohella tarkoitus
oli tulevan hotellihankkeensa
jatkaa myos kesdravintolanpitAmista,mutta
syyst?ija toisesta se ei koskaan toteutunut.
Niinpii kesiiravintolaviihdytti asiakkaitavain
kestin 1928 ja Berglund r ylfiyi toteuttamaan
kauhotellin perustamisesta
suunnitelmaansa
pungin keskustaan.Hiin anoi lupaa 1. luokan
hotelli- ja ravintolaliikkeenpitamiseen,mikb
mv6nnettiinlokakuussaI 928.

HotelliAstoria

rlltakonserttl
E-t2
tiltt
af?.

Suunnitelmistatoteutu
kseen

Hotelli Astorianavajaisiavietettiinmarraskuun
l. ptiiviinii 1928.Berglundoli vuokrannutTamKauppakamerforsAngbrinnerin omistamasta
ja sai
ja
kerroksen
kolmannen
tu 16:statoisen
niiin tyylikkiiiille hotellilleenja senravintolalle

6t?.

25.11.1928.
Sanomissa
IlmoitusTampereen
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arvokkaat ja hienostuneet tilat. Kauppakatu
16:n kulmatalo Kauppakadunja silloisen ltiiisen puistokadun (nykyisen Hiimeenpuiston)
kulmassa oli kaupunginarkkitehtiF. L. Caloniuksen ehdottomasti kauneimpia ja arvokkaimpia saavutuksiahienoisine barokkipiirteineen.
Hotellin sisii?inkiiyntioli Kauppakadunpuolella, rakennuksenkeskivaiheilla.Tummapuisten pariovien molemmin puolin loistivat valolyhdyt. Hotellin ja sen ravintolantyylikkiiiiseen
sisustukseenkuuluivat olennaisenaosanakattokruunut ja ravintolasalissapoydilla tunnelmaa
luovat pdytiilamput.
Ravintolassatarjoiltiin aamiainenseisovine
voileipiipdytineenaamukymmenestiikahteeniltapdiviild. Pdiviillinen oli saatavillakello kahdestailtaseitsemiiiinja hieno illallinen iltakahdeksastapuoleeny6hdn.
Ravintolan musiikkinurkkauksen vakiokalu stukseenkuuluiv at piano 1a kaappigramofoni,
jolla asiakkaitaviihdytettiin joskus, kun orkesteri ei esiintynyt. Marraskuun20. piiivdstalAhtien musiikkipuolestahuolelrti talon oma Astoria Konsertti-Trio. Sunnuntaisinja melkein jokaisenaarkipiiiviinii kuultiin ajan tavan mukaan
iltapiiivZillii kello kahden ja neljan viilillii
Kahvi -Konsertti. Ntimii pikkukonsertit vetiviit
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ja
Hotelli Astoria sijaitsi nykyisenHcimeenpuiston
Kauppakadunbulmassa.
lia Wcilimciki.
Piirros. Emma-Emi

hyvin asiakkaitaniin Astoriassakuin muissakin
ravintoloissa. Soittoa kavivat kuuntelemassa
etupzizissiitaitellljat, niiyttelijat seka liikkeitten
apulaisetja konttoristit, jotka jarjestivht piiiviillistuntinsatiihin alkaanja tulivat juomaan kahvikupposensaja nauttimaanleivoksensa.
Illallisaikaa iltakahdeksastapuoleenydh6n
Astoria Konsertti-Trio esitti iltakonsertteja.
Piiinvastoinkuin monissamuissaravintoloissa,
Astoriassa ei illalliskonserttien aikaan ollut
lainkaan tanssia.Myds iltaisin istuttiin viihtymiissl illallisen jalkeen kahvin iitiressii,jopa
koko iltakin.
Vallitseva kieltolaki vaikutti ravintoloiden
ja suosituimpiajuomia olianniskelutarjontaan
ja
vatkin virvokkeet kahvi. Kieltolailla ei kuitenkaan aina ollut raittiusvtien toivomia vaikutuksia. Vaikka ravintolat oli miiiiriitty valvomaan,ettei niiden saleissaja hotellien huoneistoissanautiskeltuminkaanlaisiaviikihuomia. ei
ollut kuitenkaan mitenkzian epiitavallista, ettit
asiakassalaa sujautti kahvin sekaanteriistystii,
minka han oli tuonut mukanaan taskumatissa.
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Ja hyvin nopeasti levisi tieto ihmisten keskuuteen niist?ipaikoista,joissa hovimestariltasaattoi tilata erityishintaan virvokkeen, joka tuoksahtihiemanviikeviimmiille.
Kieltolaki rasittikin suuressam?i?irinniita ravintoloita,j oi ssaomistajakieltaytyi toimimasta
salakapakoitsijanatai joissa h?in yritti est[[
asiakkaita teriistiimiistd salaaj uomaansa Tiill aiset ravintolat menettiv?itasiakkaansasuopeammille ravintoloille.

Maailmanlaajuisen
lamanaika
Suomessahiljalleen alkava lama, rakennustoiminnan hiljentyminen ja teollisuuden vaikeudet, tyoviikkojen lyhentdminenj a irtisanomiset
v?ihensiviitluonnollisesti ihmisten huvittelunhalua. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen
vaikutti Astorianja muidenravintoloidenja hotellien kiryttilliimdAriin. Kun New Yorkin porssi
romahti 25. lokakuuta 1929. ei mikiiiin entiii
pystynyt estdmiidnmaailmanlaajuisenlaman ja
sen seuraustenaaltoa.
Monien muiden yritysten tavoin Theodor
Berglundin lupaavasti alkanut Hotelli Astoria
ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Konkurssihuutokaupanjiilkeen se siirtyi TampereellaT2.
toukokuuta 1930 perustetunEmmy Peltonenja
K:it -nimisenkommandiittiyhtionomistukseen.
Yhtion ja Hotelli Astorian johtajanatuli toimimaan Emmy Peltonen,joka ennen hotelli- ja
ravintolayrittajaksi ryhtymistti?in oli toiminut
konttoristina. Aiinettdmina yhtidmiehinii sijoitusosuudellaan yhtidssti olivat neiti Fanny
Hjelmroosja rouva DagmarCecilia Jansson.

Uudenomistajan
aika
Hotelli Astoria jatkoi toimintaansauuden omistajansa komennuksessa.Tunnelma kuitenkin
muuttui Berglundin ajasta. Iltaptiivien tunnelmalliset kahvikonsertit jaivat vdhemmiille ja
katosivat lopulta kokonaan.Hotellin ravintolassa vietettiin "Hotelli Astorian musiikki- ja tanssi-iltoja" keskiviikkoisin, lauantaisinja sunnuntaisin klo 20.30-0.30.Koska Astoria KonserttiTrio oli poistunut Berglundin ajan p'dtityttyit,
sesonginajaksi palkattiin vierailevia esiintyjiii.
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Niiinii vuosina Hotelli Astorian ravintolassa
esiintyi mm. Branderin perhetrio,jonka muodostivat kapellimestari Uno Brander (viulu),
hAnenpoikansa Paul Brander (haitari ja rummut) sekii hanen tyttiirensii Lilja Brander (piano)
Astorian tanssi-illoistatuli yleison keskuudessa varsin suosittuja. Hiljaisen kesakauden
pitkastytttimiit huvittelijat odottivat aina ravintolakauden alkua, varsinkin sen jalkeen kun
kansa sai mita pyysi ja kieltolaki poistettiin
vuonna 1932. Syyskauden avaus tapahtui
yleensiisyyskuunalussa.Ravintoloissapidettin
erilaisiasyyskaudenavajaistanssiaisia.
Emmy Peltosenaikana Hotelli Astorian ravintolahuoneistoavuokrattiin myos yksityisiin
illanviettoihin seka yksityishuoneita pienille
seurueille. Hotellin puolella wokrattiin ns.
niiyttelyhuoneitaliikemiehille j a edustajille kokouksiavarten.

Astorian
viimeiset
vaiheet
Vaikka lamakausialkoikin hellittaaotettaanja
teollisuuselpy6,Hotelli Astoria alkoi ajautua
taloudellisiinvaikeuksiintoisen kerran historiansa aikana. On mahdotontatietiiir, mitkii
kaikki seikat loppujen lopuksi vaikuttivat taloudellisentilanteenheikentymiseen.
Osasyynii
ehktisaattoiolla Emmy Peltosenelamankumppanin,insin66riEino Bergiuksen,lamanalkana
menettiimiiomaisuusja TammerforsAngbrannerin omistuksessa
olleen Kauppakatu16:n
pakkohuutokauppa
syksyllii 1931.Talo joutui
tuolloin HiimeenkyrdnSiitistcipankin
omistukseen,muttaEmmy Peltonenjatkoi Hotelli Astorian pitamistauuden omistajanvuokralaisena. Viel?i loka-marraskuussa
1933 Astoriassa
vietettiin keskiviikkoisin,lauantaisinja sunnuntaisinperinteeksitulleitamusiikki-ja tansyksityistisi-iltoja,ja ravintolaoli suljettunakin
laisuuksien
vuoksi.
Hotelli Astoriatoimi woden 1933loppuun,
jolloin se suljettiinlopullisesti.Hotellinkaunis
12.-13.ja 27. tamirtaimistohuutokaupattiin
mikuuta1934.

Ldhteet
Tampereenkaupunginmaistraatinarkisto
Tampereenkaupungin maistraatinkaupa- ja yhdislysrekisteri
Tampereenkaupunginarkisto
TampereenSanomat
Aamulehti
Tammerkoskiv. 1962ja 1995
Jari Korkki - Jar:, Niemelii: Holipompelia. Tampere
t992.

Onko sinulls valokuvia Hotelli Astorian siscitiloista tai muuta tietoa hotelli-ravintolan toiminnqsta? Onko perheesi juhlia vietetty Hotelli
Astoriassa? Onl<o sulculaisesi ollut siella toissci? Kerro tietosi Emma-Emilia Wcilimcielle;
yhteystiedot saat seuran sihteeriltri, puh. (03)
343 2004.

ETsINTAKUULUTU5

Vesilah deila syrrh/n >rt,Abvaham An devsinpoika
Etsin tietoaisoiiitini isoisiistii,AbrahamAndersinpojasta,joka kayfti myohemminsukunimeii
Jtirvenptili.Nokian rippikirjojen mukaan hen
asui Pirkkalassaja oli Walkilan talon Jiirvenp66n torpparina.Htin oli Sorkkalan ruodun
kuudennusmies.
Rippikirjan mukaanAbraham
Andersinpoika oli syntynyt Vesilahdella
jaha7.6.1806.
Htin oli kaksikertaanaimisissa
nella oli lapsiayhteens?i17. AbrahamJtirvenpiiiikuoli20.2.1888.

Abraham Andersinpoikaaen ole loytiinyt
Vesilahdenkastetuista,enkii muutakaantietoa
hAnenvanhemmistaan.
Onkohanjoku muu etsinyt ja loytanyt?

Kirsti Peill
puh.05009ll 575
peill@koti.soon.fi

ETsINTAKU U LUTU5

Kelfosafmensisarukset
Tampereeltamuuttivat YhdysvaltoihinKelloTiedustelenkin nyt, onko kenelliikii^iinteistii
salmen sisarukset,Kustaa (s. 1879) wonna
Orpanan lukijoista mitiiAn tietoa heistii. Myos
7909ja Ida (s. 1882)vuonna1922.Idan tiemuut Tampereen seudun Kellosalmet kiinnosdoistaEllis Islandinluetteloistaniikyy, ettd aitavat, sillii he voivat olla samaa,OrivedeltiipenakinKustaaasuituolloin Conneautissa
riisin olevaa sukua. Sukunimi tosin tuli ktiwOhiossa. Olen yrittzinytjeljfte heita USA:sta sikiit6on vasta 1900luvun alussa.
laisensukututkijan avustuksella,
muttaturhaan.
Heitaei loydy mistiiiinpaikallisistaluetteloista.
Niinpii pidiin mahdollisena,ettdhe ovat palan- LeilaNiemenmaa
neet Suomeentai siirtyneet Veniijalle, jossa
puh. (08) 228 699
Felix.
leila.niemenmaa@mbnet.fi
asustiheidiinveljens?i
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Tiina Miettinen

Kolnniodraama w^odelta 1T84
Eli mitenlOysin
tuomiokirjasta
isdnaviottomalle
lapselle
Tutkiessanipatrilineaarisestiaitini isiin sukua,
eteeni tuli ongelma. Janakkalan syntyneiden
luettelosta avautui eteeni seuraavatieto "1784
21.3. Hapaniemi Alastalo, Maria Eriksdotter
Gustaf od'. Esi-is?iniKustaa oli siis syntynyt
aviottomana ja isaa pappi ei ollut merkinnyt
muistiin. Tuttu tilanne liihes kaikille sukututkijoille. Mikii neuvoksi? Eikd tiitini sukua isiin
puolelta piiiisisi kuin vain vuoteen 1784?
Ainoa mahdollisuus yrittaA etsiii isii?i Kustaalle olivat tuomiokirjat. Arkistossa avulias
virkailija varoiffi, ettei kannattanuttoivoa liikoja. Aviottomien lasten isiit lOytyvtit kuulemma
vain diirimmiiisen harvoin karajakirjoista. Piiiitin silti yrifiAl, ja se kannatti. Sekb Kustaan
syntymii ettA sita edeltaneettapahtumat selvisiv6t. Kyse ei ylltitttien ollutkaan tavanomaisesta
salavuoteusoikeudenkiiynnistii,vaan taustalta
loytyi kokonainenkolmiodraama.

Janakkalan
syyskdriijiit1784
"P iika B eata Antintytiir Hiimeenlinnasta esittiiii
ettii kihlakunnanoikeus ratkaisisi asian, jossa
Kustaa Juhonpoika Torholan kylastii Hausjarven kappelista, oli lupautunut hiinen aviomiehekseenseka luvannut vihityttiiii itsensii Beatan
kanssamika on samakuin avioliittolupaus.Se
tarkoittaa ettei heita endi voisi toisistaan erottaa. Kuitenkin oli Kustaa sittemmin palveluksensaaikanaHaapaniemessii
ollut luvattomassa
piika
Mari
sukupuoliyhteydessii
a Erkintyttiiren
kanssaollessaantiill6in yhdistettyn?iBeata Antintyttiireen Tallaista rikosta ei voida Kustaa
Juhonpojallesuodaanteeksi.Joten Beata (oka
on halukas saamaaneron Kustaan kanssa teh-
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dystii avioliittopiilitoksestii) suostui, ett?iKustaa
Juhonpoika kutsutaan sisiiiin, ja tama samalla
anoi, ettii myos hiintii kuultaisiin.
"Kustaa Juhonpoika myontiid, ett?i sen jiilkeen kun han oli tullut Beata Antintyttiireen
vahvistetulla avioliittolupauksella liitetyksi,
han oli ollut yhteydessiiHaapaniemesstipiika
Maria Erkintyttiiren kanssa,jonka seurauksena
ttimii oli tullut raskaaksija maaliskuussasynnyttiinyt poikalapsen. Maria Erkintytt?irelta ei
voitu asiastatiedustella,koska han ei ollut ltisnii. Siksi Beata Antintytiir antoi tiedoksi, ettti
Janakkalanpitajan kirkkoherra, kunnianarvoisa
ja hyvintunnettu herra Carl Fontenius oli antanut selvityksen, ettd Maria Erkintytar oli kuluvan vuoden maaliskuunkahdentenakymmenentenii ensimmtiiseniipiiviinii synnyttiinyt poikalapsen, joka oli kummien ilmoituksen perusteella kastettu Kustaaksi ja ettdtisii oli heidan
sanomansamukaan todenniikoisesti renki Kustaa Juhonpoika.
'Beata
Antintyttiiren mukaan asia on perusteellisestiselvitettavAja hoidrltava sen tiihden,
ettii hiin voi kokonaanja ilman syyllisyyttb vapautua Kustaa Juhonpojan kanssa solmitusta
avioliittolupauksesta. Mutta Haapaniemen kylii, jossa valituksenalainenrikos on tapahtunut,
kuuluu Lopen pitajan karajakuntaan,joten oikeusjuttu luovutetaansinne.
'?aatos:
Koska Haapaniemen kyl6, jossa
Kustaa Juhonpojanja Maria Erkintyttiiren valituksenalainenrikos tapahtui, on Lopen kariijakunnan alueella, siirtyy tapaus kasiteltavaksi
Lopen pitajiin kdrajille.Niiin ollen oikeus ei anna lausuntoa, voiko Beata Antintytiir sanoutua
irti avioliitosta Kustaa Juhonpojankanssa.I1man lopputulosta oikeusjuttu siirtyy Lopen kti-

riij tikunnan karajille. KArAjAt j oissa Beata Antintyttiiren ja Kustaa Juhonpojan velvollisuus
on olla l6sn6 keskeneriiisessiijutussa, ovat seuraavan vuoden talvikdriijiit, mika t6ten allekirjoituksella vahvistetaan.Oikeus ryhtyy toimenpiteisiin Maria Erkintyttiiren kutsumiseksipaikalle, minkii viranomaiset kutsutuille tiedoksi
antavat."

Tuomiokirjasta
korvaamaton
apu
Kyseessiioli siis tilanne, jossa Kustaa Juhonpoika ja Beata Antintytiir olivat vasta tehneet
piiiitoksen avioitua. Kustaa oli kuitenkin pettiinyt kihlattunsa Beatan ja saattanut raskaaksi
palveluspaikassaanHaapaniemen Alastalossa
Maria Erkintyttiiren. Arkistossa avautui perin
inhimillinen tarina ihmiselamasta. Vuoden
1734 laki katsoi avioli ittolupauksenol evan niin
sitova, ettdi sen purkua oli haettava maallisen
oikeusistuimenedess6.Eron sai esimerkiksisilloin, jos toinen oli ollut salaauskoton. Kustaan
ja Beatantapauksessa
uskottomuusoli todistettavissa,koska Maria synnytti Kustaalle aviottoman pojan.
Karajapdytiikirjoi sta voi siis palj astua aviottoman lapsenisi 1700-luvulla.Jokainenaviottoman lapsen synnyttiinyt nainen piiiityi tuolloin kiiriijille, vaikka ei olisikaan vaatinut elatusta lapselleen. Tosin nainen ei valttamatta
kertonut siellii lapsensa isiinnimed tar sita ei
kirjattu muistiin. Oman esi-isiini tapauksessa
aviottoman Kustaan isti itsekin myonsi isyytens4, mikd on tietysti sukututkimuksen kannalta
tiirkeiiii. Hiin ei yritiinytkiiiin kieltaa isyytttiiin
niin kuin usein tapahtui.Miehen saaminenvastuuseen oli yleensi vaikeaa ja kiivi yha vaikeammaksitultaessaI 8O0-luvulle.

Sukusai uudenkantaisdn
Kustaa Juhonpojanisyyteen vrittaajo sekin, ett[ avioton Kustaa Marianpoika omaksui aikuisena nimekseen Kustaa Kustaanpoika. Hlinet
siis kastettiinisiinsflkaimaksi. Rippikirjasta isii
Kustaa Juhonpoika lOytyi renkinti Haapaniemen Alastalossawonna 1783,ja hiinet on merkitty muuttaneeksiTorholaan. Lisiiksi aviottoman Kustaan vhtenti kummina oli iiiti Marian
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sisar Riitta Erkintytdr, jonka voi olettaa tienneen,kuka oli hiinen sisarensaaviottomanlapsen isii. Rippikirjan tiedot siis tdydentiiviit hyvin ktiriijiltii saatujatietoja. Ne eivit ole keskeniiiin ristiriidassa.Voin taas jatkaa wosia kesken ollutta sukututkimusta. Silti Lopen kArAjAkirja on ehdottomasi kaylava lapi, silla Maria
Erkintytiirtii ei vielii kuultu Janakkalan karajilla.
EsivanhempaniKustaa Juhonpoikaja Maria
Erkintytdr eiviit koskaan solmineet keskeniiiin
avioliittoa. Maria Erkintytiir avioitui Janakkalassawonna l79l SvenOllinpojankanssa,josta tuli kotiviivy Haapaniemen Alastaloon.
Aviottomana syntynyt Kustaa Kustaanpoika
kasvoi aikuiseksi iiitinsii ja isiipuolensaperheessii. Vuonna 1804 perhe muutti Lopelle.
Siellii Kustaa Kustaanpoikaavioitui ja paafii
Lopen Pilpalan sahalle.Kiellesahanasettajaksi
tyn suhteen hedelmiin?isyntynyt avioton Kustaa oli tahan asti Lopen ja Hauhon seuduillelevittiiytyv[n Zetterman-suwn vanhin kantaisii.
Nyt tutkimus voi kuitenkin jatkua Kustaan esiisiin myds isiin puolelta. Mitii kaikkea malxaakaan vielti paljastua.. .

JohannaKurela

Miksi ^tloref eivhf loyda
s rakr,rtr,rtki vn,ass ev toi a,?
Historiaa ja sukututkimusta harrastavat nuoret
eiviit niytii omin piiin loytavan seuraamme.
Moni nuori sukututkija selvittelee juuriaan
internetiin vietyjen historiakirjojen, HisKin,
avulla ja seuraa mm. Suomen Sukututkimusseuran keskustelupalstaa.He eiviit useinkaan
ole kiiyneet sukututkimuksen peruskurssejaeika heilla siis ole tietoa tiimiin harrastuksenperusvaatimuksista.He eiviit ymmdrrii, ettii pelkkiiii HisKia kaytamalla voi joutua hyvin herkasti hakoteille. Viiiiria jelkiahan voi seurata
helposti,vaikka kaftiiisi rippikirjojakin lahteeniidn.
Muistakaa, ettii voitte aina ottaa esitelmAtilaisuuksiin mukaanne aiheesta kiinnostuneita
ystiiviiinne. PyytakAAjoskus mukaanne nuoret
hi storianystiiviinne!
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Aftaaj a Soiriftsmoifri
9 t*oifr,osfti,
5UKUTUTKIJAT RETKELLA
Liihtoaamu oli kolea, mutta taivas oli seesja
aurinko paistoi luoden hyvin lAhtotunnelman.
Lahto tapahtui totuttuun tapaanklo 8 Keskustorilta Vanhankirkon edestii.Bussi oli viimeistii sijaa mydten tdynnii.
Ensiksi suuntasimme matkan Lempiiiiliin
Kuokkalan museoraitille, jossa Lempiiiil6n
kunta ja Lempairl?i-seuraylliipittiviit yhteniiistti
aluetta, johon kuuluu viisi erillistii museota.
Museoalue kasitti kauppamuseon, parturi- ja
kampaamomuseon, pajamuseon, suutarinmuseonsekii sotaveteraanien
perinnekamarin.Oppaanammetoimi Carita Koota.
Museoistasyntyi ensimmiisenii kauppamuseo. Nykyisen museorakennuksen rakensi
kauppias Kuisma Kuismin kauppapuodikseen
1902-1903. Hiin ei harjoittanut kauppaa kovin
pitk[iin. Vuonna 1913 kauppiaaksituli AleksanteriEskola, joka pitikin kauppaapertiti 60
V|'1otta.
Kauppa oli todella sen ajan supermarketti,
sillii sielta sai ostettua miltei mita tahansa sen
ajan tarpeisiin sopivia tavaroita. Oli lyhyttavaraa, nappeja,neuloja ja lankoja, oli elintarvikkeita maidoistajuustoihin, voihin ja kananmuniin. Kaupastaloytyi myds lapiot, piikkilangat,
saappaat,pesuaineet, kankaita sekd tietenkin
lapsille makeisia. Mielenkiintoinen kokoelma
vanhoja tavaroita, joista mainittakoon myds
sota-ajan erilaiset korvikeaineet.
Pajamuseooli K. A. Koskisen vuonna 1900
rakentamaajokaluverstas,jossa oli kaikki tarpeelliset sekii metallin ettii puun tydst66n tarvittavat koneet ja laitteet. Niiistii mainittakoon
at{o palkeineen,alasimet,sorvi, erilaiset leikkurit ja tietenkin suuri joukko tyokaluja. Puu-
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tydverstaasta
loytyi hoyltipenkit,puusorvikuin
myosrattaanpyorien
kokoamislaite.
Parturi-ja kampaamomuseossa
oli vanha
jolla voitiin kasitellasamanaikaifoonauslaite,
sestikahta asiakasta.Kampaamonpuolellaoli
joka minussiihkdktiyttoinen
permanenttikone,
ta muistuttieptiilytttiviistisiihkotuolia.Laite oli
wodelta1930.
Suutarimuseossa
oli suutarintarvitsematviilineet. Soteveteraanien
museossaoli mielenkiintoisiavalokuviasota-aiasta
sekamelkoinen
joukko aseita.

Kylmakosken
kolmekirkkoa
Seuraavakohteemmeoli Kylmiikoski, joskin
matkan varrella poikkesimme Pirkanhovissa
kahvilla. Kylmtikoskellaoli meilla oppaana
Reino Paavola,joka kertoi mielenkiintoisesti
Kylmiikosken historiaan liittyvistA asioista.
Kunta on itseniiistynytAkaasta 1695, mutta
seudullaon ollut asutustalarpianjoenvarrella
jo tuhansiavuosia.
Toijalastalahtins.taivallustieKyl miikosken
kauttaPohjanlahden
rannikolleRaumantai Porin tienoille.Ensimmiiinen
kirjallinenmaininta
Kylmiikoskestaon vuodeltaL340.Pftajassdon
ollut kaikkiaan kolme kirkkoa. Ensimm?iinen
valmistuivuonna1666,joskaansiita ei ole mitiiiin kirjallisia asiakirjojasiiilynyt. Se tiedetditn. ettdtkirkko oli kahdeksankulmainen.
Kirkosta pyritty tekemiidnalkuperiiisennikoinen
kuva. Tapuli oli erillisend.Vuonna1779 otettiin kaftoon toinen kirkko, joka sijaitsi suunnilleen ensimmiiisenkirkon paikalla.Tiim?in

kirkon kellotapulin paikalla on tiillti hetkella
muistokivi.
Vierailimme myds Kylmiikosken Vanhassa
Myllyssii. Tiimii oli perustettu l920Juvulla,
mutta itse asiassapaikalla on ollut myllytoimintaa jo 1500-luwlla. Nykyinen mylly ei
eniiii jauha viljoja, vaan on sejiirjestetty yleis6ja kokoustiloiksi sekii erilaistenniiyttelyjen pitopaikaksi.Myllyssii oli aikoinaanjaettu kaikkia viljalajep jopa tehty mannanryyneja.Nain
kertoi museonnykyinen omistajaEija Sinda.
Muutama kilometri entisten kirkkojen sijaintipaikastarakennettiinkolmas kirkko wonna 1900. Se on tiilikirkko ja on slind tllaa 420
hengelle. Nykyisen kirkon lahettyville rakennettiin kirkossakiivijoiden hevosia varten ns.
kirkkotalli. Tiimii oli osakeyhtio,jossa veloitettiin tietty maksu hevosensiiilytyksest?ikirkonmenojen ajalta.
Kirkon lliheisyydesstioli myds leikkuuhuone, jossa tehtiin ruumiinavausvain yhden kerran kymmenien vuosien aikana.
Kylmiikosken asukasluku on tiillii hetkellii
2600 henkeii. Elinkeinorakenteesta mainittakoon, ettii 16 Yo kuntalaisista saa elantonsa
maa-ja metsiitaloudesta,35 Yo teollisuudestaja
kaupasta sek?iloput palveluista ja muista toiminnoista. Tudttdmyysprosenttion 9 ja tiimiinhetkinenvergprosenttiI 8,5.
Mainittakoon, ettii Kylmiikosken uudessa
kirjastossa on sukututkimusnurkka, jossa on
tarjolla mikrofilmejii sekii katselulaitteita.
Akaan seudun sukututkijain jiisenmtiSr?ion 90.
Seuran puheenjohtajanatoimii Kylmiikosken
kirj astonj ohtap Marja-Leena Seppilii.
Kylmiikoskella kavimme myos lounaalla
Team Hunter Oy:n hirsiravintolassa,jossa perhe Laukonen tarjosi meille runsaanja maittavan aterian.

MatkajatkuuToijalaan
Ruokailun jtilkeen bussin nokka kiiiinnettiin
kohden Toijalaa. Matkan aikana oppaamme
Kaija Syrjiinen selosti meille tienvarsiniikymien nyky- ja historiantietoja.Toijalaan piitistyiimme hiin piti katsauksenmaistraatintoiminnasta.
Toijalan maistraatti on Tampereenmaistraa-
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tin palveluyksikko. Maistraatit ovat valtion paikallisia rekisteri- ja yleishallintaviranomaisia.
Ne pitavat yllii koko maassayhteniiistii viiest6tietojarjestelmiiii. Maistraatin tehtAviin kuuluu
seuraaviapalveluita: julkisen kaupanvahvistajan ja -notaarinpalvelut, kauppa-ja yhdistysrekisteriasiat, venerekisteri, kotipaikkatiedot,
osoitepalvelut,muuttoilmoitukset, kiinteisto- ja
rakennustiedot,perunkirjan osakastietojen vahvistaminensekaholhoustoimi.
Seuraavakohteemmeoli Toijalassasijaitseva TapettitehdasPihlgren ja Ritola Oy:n tehdasmuseo.Oppaanammetoimi tehtaanedustaja
ekonomi Juhani Yrjdnen. Messukierroksella
saimme lapileikkauksen siitii, miten tapetteja
valmistetaa.n.Periaateon pitkasti yhteneviiinen
kirj apainotekniikankanssa.Jokaisellekuvioviirille tehddiinoma kuviotelansa,joka painaapaperiin tai kankaallehalutunkuvion.
Tapetit olivat keskiajalla yleensii nahasta
valmistettujaja tiilloin niihin painettiin erilaisia
kohokuvioita. Tapettipeperinapitaa olla runsaastipuukuituja sisiiltiivii paperi.
Toijalassaon aikoinaanollut useita tapettitehtaita, mutta nykyisin vain kaksi. Tehdas,
jossa vierailimme, oli perustettu 1930-luvun
alussa.

harmaakivikirkko
Sddksmden
Piiivii olikin viertihtdnyt jo melko pitkiille kun
siirryimme retkikohteistammeviimeiseen vaiheeseen,eli 1400- ja 1500-luvuntaitteessarakennettuun S?iiiksmiienharmaakivikirkkoon.
Saaksmakioli aikoinaan varsin suuri pitaja,
johon kuului Akaa, Kylmiikoski, Palkaneja osa
Urjalaa. Oppaamme Esko Karisalmi kertoi
meille, etta pitaja mainitaan asiakirjoissa ensi
kerran wonna 1340 annetussapaavin parmabullassa,jossa asetettiinkirkonkiroukseenuseita pit{1an miehia, koska kapinoivat kirkkoa
vastaan.
Kirkossa oli monia 1300-luwlta periiisin
olevia pyhimysveistoksia,jotka jouduttiin luovuttamaan Kansallismuseoon. Kaksi niiistii
veistoksista on nyttemmin palautettu takaisin
kirkkoon. Vuonna 1927 kirl<ko peruskorjattiin,
mutta se paloi kaksi vuotta mydhemmin ja oli
uudelleen kunnostettava. Ennen koriausta oli

kirkossalehteritja ristikirkon sivulaivatolivat
nykyistii pidemmiit. Talloin kirkkoon mahtui
yhteyPeruskorjauksen
2000 seurakuntalaista.
ja
pienenpoistettiin
sivulaivoja
lehterit
dess?i
nettiin.Vuonna1933kirkko vihittiin uudelleen
kiiyttoon.Nykytiiinsinnemahtuu660 henkeii.
yhteydessilOydettiinikkuPeruskorjauksen
nasyvennyksistii1500-luvultaperiiisin ohvia
jotka restauroitiinja jotka ovat nyt
maalauksia,
siellanahtavilla.

oli
Vuonna 1990Siiiiksmiienseurakunnassa
3616henkildti.
alkoi,ja matkan
PaluumatkaTampereella
aikanasuoritettiinarpajaistenpalkintojenj akoSeurankassaankertyi 100euroakaytettavaksi
wonna 2004pidettitvdnSuomenSukututkija Tampereenseudunsukututkimusmusseuran
seuranyhteistenvaltakunnallistensukututkimuspiiivienkuluihin.

SeijaPessi

Tc;,lou. [ffa

rien perivrto csc-

Loysin muutamia vuosia sitten Kansallisarkistosta esivanhempieniperukirjan vuodelta 1752.
Kiisiala oli minulle tottumattomana lukijana
vaikeaa ja vasta kun seurammej?isen Marja
Lintula auttoi "outojen" kirjaimien lukemisessa, olen voinut tarkemmin paneutuaperukirjan
sisiilt66n.Kiitos Marja Lintulalle avusta.
Perukirjasta selviaii, ettd esivanhempani
Krister Klemetinpoika ja Maria Eliaantytdr
Liingelmiieltii olivat ostaneet Solalan talon
isonvihan loppuvuosina 1718. Kristerillii ja
Marialla oli kaksi pokaa ja kolme tytitfiA.
Perheen iiiti Maria Eliaantytiir kuoli pikkuvihan aikaan 1743, mutta perunkirjoitus tehtiin vuosia mydhemmin 1752.Vanha isiintti halusi ilmeisesti luovuttaa talon pojilleen ja sen
tiihden hanen oli tehtava perunkirjoitus ja perinndnjako,josta oli selvitys perukirjan lopussa. Asiakirjan tietoja aikaisemmin etsimiini
henkilotietoihin liittiimiillii olen voinut paneutua talon tyttiirien kohtaloon.
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paikkakunnan
My6ttijaiiset
tavanmukaan
Solalantyttiirist?iMaria ja Kirsti olivat menneet
naimisiin enneniiidin kuolemaa.Heille oli laitettu paikkakunnan tapojen mukaiset my }tiijiiiset.
Maria Kristerintytiir oli mennyt naimisiin
Hakosalmen Talolan isiinn?irrElias YrjOnpojan
kanssa 1738 Myotajaisiksi Marialle oli tehty
kapiokirstu, jonka arveltiin olevan 7 taalarin
arvoinen. Yaatetavxraa hiin sai punaisen hameen ja mustan rdijyn. Ilmeisesti ne oli ommeltu tehdaskutoisestaverasta.koska ne olivat
rnelko kalliit; hame 30 ja rdijy 15 taalaria. Talon paras lehm?ikin maksoi vain l8 taalana.
Marian musta damastikankainen piiiihine oli
maksanut 6 taaiaria. MydtiijAisiin kuului myds
pari villakankaasta valmistettua sankytakkia,
arvoltaan 12 ja 8 taalaria,ja lampaannahkaiset
v?illyt, 8 taalaria, seka kaksi pientti tyynyd, 3
taalaria.Maria vei Hakosalmeenmyos lehmiin,
joka oli vain 12 taalarrnarvoinen,kutun ja viisi
lammasta. Avioliitossa Marialle ehti svntvii
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kolme lasta, ennenkuin hiin kuoli vuonna 1745
vain Z9-vuotiaana.
Solalantginen tytiir Kirsti Kristerintytiir naitettiin l74l liiheiseenRaskullantorppaan,joka
kuului Koppalan rustholliin. Aviomies oli Juho
Antinpoika. Kirstikin sai kapiokirstun, hameen
ja roijyn. R6rjy oli mustaaverkaaja yhta kallis
kuin vanhemman sisaruksen,mutta hame oli
halvempi, se oli vihreiid prissdttyi sarkaa ja
vain viiden taalain arvoinen. Hyvitykseksi
Kirsti sai vanhan lYz taalartn arvoisen verkaroijyn. Myds Kirsti sai lampaannahkaiset
vallyt
ja kaksi arvokastavillakankaista ttikkiA, lisiiksi
kolmannen kuluneenja halvan tiikin Torppaan
annettiin mydtiijiiisiksi viisi lammasta, muttei
lehmiiii eikA kuttua kuten Maria sisarelle.- Olikohan Kirsti nurisemattatyytynyt osaans4 kun
hanen mydtiijiiisensii olivat viihiiisemmiit kuin
vanhemman sisaren? Ehkii Solalan talo oli
kdyhtynyt tai torppaan ei haluttu antaa niin
suuria my6ttijiiisiti. Kirsi kuoli lapsivuoteeseen
1746ja haneltajai kaksi poikaaorvoiksi.
Solalan nuorin tyttir Sohvi Kristerintytdr oli
iiitinsii kuollessavasta l7-vuotias. Isti varusti
hiinellekin kapioita. Sohvi sai vanhan punaisen
verkahameen,lieneeko iiidin peruja Mutta rdijy tehtiin mustastaverastaja se oli vallan 18
taalarin arvoinen. Sohvin kapiokirstukin li enee
ollut vanha, koska se oli vain 3Yztaalarin arvoinen. Kirstuun oli valmistettu villakankainen
sankytakki ja vallyt seka pari pientii tyynyii.
Sohvilla oli jo kolme omaa lammastaja pieni
karitsa, kun perint6ii arvioitiin.
MyotajAisiksi annettuja tavaroita pidettiin
tyttiirien perintonii, mutta ilmeisesti heillii oli
lisiiksi muita vaatteita, itse kudottuja sarkahameita, r6ljyja, pellavapaitoja ja huiveja, jotka
olivat heidan "omaa omaisuuttaan".

MyOtdjtiiset perunkirjoituksessa
Solalanvanhaisiintiikutsui kirjurin ja lautamiehet perunkirjoitukseenhelmikuussa 1752. Siina
arvioitiin talon kiinteistd ja irtaimistosta kupari-, rauta- ja puuesineet, eliiimet, valjaat, vrlja
ja kalastusviilineet. Irtaimistoon kuuluvaksi ei
merkitty vaatetavaraa.Sitii vastoin tytt?irien aikaisemmin saamat myOttijtiiset arvioitiin ja
otettiin huomioon. Ne sisiiltyiviit heidiin van-
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hempiensa irtaimeen omaisuuteen, vaikka
myotiijiiiset oli jo viety talosta pois. Nykykiisitteiden mukaan ne olivat ennakkoperintoii.
Jokaisen tyttdtrenmyotiijiiisten arvo laskettiin erikseen. Vanhin tytiir Maria oli saanut
runsaimmat myottijiiiset mennessiiiinHakosalmen taloon. hiinellii oli irtaimistoa 111 taalarin
arvosta.Kirsti oli saanutRaskullantorppaan68
taalarin ja 24 iiyrin arvosta myotiij distavaraa.
Kotona asuvallaSohvilla oli koottuna 59 taalarrnja24 iiyrin omaisuus.

perinndnjakoa
Tarkkaa
Kun irtain omaisuus perunkirjoituksessaoli
laskettu yhteen, viihennetty velat ja muut lyhennykset, loppusumma jaettiin perintoni. Irtaimiston loppusummaoli vtihtiinenja vanhalle
isdlle kuului kaksi kolmasosaavaimonsaomaisuudesta,mutta hiin ei ottanut siita niin paljoa.
Vaarille jiii lehmti, pukki, sika, ruista tynnyrillinen, haukiverkkoja kirves. Loppu jaettiin lasten kesken.Pojat saivat enemmiin kuin tyttiiret,
sillii siihen aikaan tyttiiren osuusoli puolet perheenpojan saamastaperinnostii.Kumpikin poika sai irtaimistoa 105 taalarin ja 28 tiyrin arvosta. Pojille jaettiin talon aurat, rautaesineet,
puutavaratja eliiimet, mutta heidan vastuulleen
laskettiin myos talon velkoja. Kaikesta tehtiin
tarkat laskelmat.
Jokaisentyttiiren kuului saadairtaimistoa 52
taalarin 30 iiyrin arvost4 mika ei ollut kovinkaan paljon. Koska tyttiirien mydtiijiiiset olivat
olleet suuremmatkuin irtaimestaomaisuudesta
perittava osuus laskettiin, mita heidan pitiiii
maksaatakaisin veljilleen. Asia tuntui minusta
kummalliselta, mutta Eino Jutikkala kertoo tiillaisesta kaytanndsttikirj assaanTalonpojan historia.
Viel6 oudommalta asia tuntuu, kun tiedettiin, ettii talosta naidut tyttilet,Mariaja Kirsti,
olivat jo kuolleetja maksajiaolisivat olleet heidan lapsensa.Niiin hassustiasiat eiviit kuitenkaan olleet, sillA lopuksi jaettiin my6s kiinte?i
omaisuus,josta tuli osuustytttirien lapsillekin.
Talo oli arvioitu 500 taalarin arvoiseksija
tyttiirien perimisoikeuden mukaan laskien
(puolet pojan perinnostti) jokaisen tyttiiren
osuuskiinteistosta oli 7l taalaria 13 514iivri6.
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Kiiytiinnossii ilmeisesti Sohvi-tyt[r sekii Marian ja Kirstin lapset saivat lopun, kun kiinteiin
omaisuuden perintoosasta vtihennettiin ttfiArien mydtiijiiisissii "liikaa" saama.Talo ja maat
jaettiin poikien. kesken. Vanha isiintii halusi
luovuttaa sen pojilleen, kunhan pojat pitiiviit
h?inestija hiinen eliiimistiiiln huolta kuolinpiiiviiin asti ja maksavatsisarelleenja sisarvainajien lapsilleheille kuuluvan perintoosan.

Mietteitrityttairien
osasta
Mietiskelin perukirjaa tutkiessani, kuinka oikeudenmukaisestitparia kohdeltiin. Heille
laskettiin osuus sekd irtaimiston ettii kiinteist6n
perinndstii sen ajan stiiidosten mukaan. Mutta
talo ja maa arvioitiin vain 500 taalarin arvoiseksi.Nykyisen ajatustavanmukaanse oli aika
viihin, koska talossa ollut pieni irtaimistokin
oli arvokkaampi. Koska talo halottiin poikien
kesken, maan arvioiminen niiin halvaksi suosi
siis poikia. Kuitenkin niiyttiLitsilta, efiei siihen
aikaan maata pidetty kovin arvokkaana, silla
myds isohko naapuritalo,Hirtolahti oli perukirjan mukaanmy6s 500 taalarinarvoinen.
Irtaimiston arvokin jiii viihiiiseksi, ehka sita
ei paljoa ollutkaan. Perukirjasta puuttuu esimerkiksi reet ja vaatetavara,jota talossalienee

ollut. Tyttiiriensaamiaverkahameita,
rdijyjli ja
kirstujapidettiinarvokkaina.
Uumoilinarvioinnin olleentalon isiinniksijaiivia poikia suosivaa. Mutta kun vertasinarviointiamuutamaan
muuhun samanajan perukirjaan,totesin, ettii
myotijiiisissiiolivat I 750-luwlla
verkahameet
todellakalliita. Jokaisenmyotiijiiistavaran
arvo
mydsmietittiintarkkaanilmeisestivalmistusaineidenja kunnon mukaan,pienetkinhinnan
erot otettiin huomioonja esimerkiksivillakankaisilletiikeillesaatiinerilaisiaarvoja.
Tyttiirienaviomiehetolivat lastensaedustajina liisnii perunkirjoituksessa
ja hyviiksyiviit
Ilmeilaskelmatpuumerkeillaan
vahvistettuna.
sesti se heidankinmielestiidnoli tehty kuten
siihen aikaanoli tapanaja rritaaperinndstiiei
ainakaanperukirjan mukaansyntynyt.

L€ihteet
Perukirja vuodelta 1752, Ldngelmiien Koljonkannan talosta Krister Klemetinpojan vaimon Maria
Eliaantytt'5ren j dlkeen.
Siiiiksmiienkihlakunnan peru- ja omaisuudenjakokirjat, v.139 a; mikrofilmi ES 3619.
Monistettu sukukirja: Seija Pessi, Solalan suku ldhtdisin Liingelmdelti

JohannaKurela

Meita on )o yli 5OO
Vaikka seuralaistenkest^i ikii onkin nuortumassa, ei sukututkimus edelleenkaan ole mikaan nuorison trendiharrastus.Seurammenuorin jasen on 27 vuotta. Vastaavastivanhinjiisenernmeon yli 9O-vuotias.
Tulossa oleva sukututkimusharrastuksenlisiitintyminen on meidiin harrastuksemmekannalta hienoa.Suuretikiiluokat osaavatjo kohtalaisen hyvin ruotsia ja he ovat tottuneita tietokoneenkiiyttiijiii.Luvassaonkin siis 5-10 woden kuluessa enntitysmdiirii uusia sukututkimusjulkaisuja,jotka ovat sekti sistilloltaanetta
ulkoasultaanansiokkaita.

Tampereenseudun sukututkimusseurasaavutti
lokakuussa 2002 er ddn merkittavan virstanpylvti6n, kun sen jiisenmaiirir ylitti 500 henketi.
Tampereellaonkin yksi Suomen suurimmista
sukututkimusseuroista.
Seurammejiiseniston rakenne on muuttumassa.Kun vielii muutamavuosi sitten naisia
ja miehiii oli likipitaen yhta paljon, on nyt jo
naisia enemmistO,noin 60 %. Jiisenisto on
nuortunut, mikii niiyttad yhajatkuvan, sillii viime aikoina valtaosa uusista jiisenistii on alle
60-wotiaita. Suuretikiiluokat ovat tulossa "sukututkimusikAan", ja muutaman vuoden kuluessa onkin odotettavissamelkoinen sukututkimusbuumi.
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PanuKorri

qteffn &tfr.antytoir
R U O V E D E NY L I - R UH A L A N L A M P U O T I 5 U V U NK A N T A A I T I
Reetta Pekantytiir oli ensimmbinen, joka tuli
morsiamenaRuovedenRuhalan kyliin Yli-Ruhalan taloon ja hanta voidaan siten pitaa YliRuhalan lampuotisuwn kantaiiitinii. Kun hanen
syntymiistiiiinon nyt kulunut3?} vuottaja kuolemastaan245 vuolt4lienee syytd seuratah6nen elamanvaiheitaansellaisenakuin ne asiakirjoista ilmeneviit, ainakin satunnaisenaesimerkkinii siita, mita sen ajan tavallisen ihmisen
elamaansaattoikuulua.

halan henkikirjassalampuodin pojan varmona
6. 23.2.1702 kastetaanMatti Heikinpojan ja
Reetan tytiir Maria 7 ja 28.11.1703 heidan
poikansaHeikki 7, joka kuitenkin haudataanjo
t4.t2.t703 2.

ja
Reetannuoruusvuodet
ensimmainen
avioliitto
Reetta on syntynyt Ruoveden Ruhalan kyliin
Ruhalan talossa, lampuoti Pekka Heikinpojan
ja hiinen vaimonsa Aune Tuomaantyttiiren
tyttiirenii. Aitinsa puolelta han niiin ollen
kuuluu Ruhalan kylan asuttaneidenRuhaisten
sukuunl. Reetan syntymiimerkintiiii ei nay
Ruoveden kastettujenluettelossa,mutta hbn on
luultavimmin syntynyt wonna 1682. Htin on
tuskin syntynyt ennen 6.4.1681 haudatun2
samannimisensisarensakuolemaaja viimeinen
mahdollinen ajankohta on vuoden 1683 alku,
hiinet kun mainitaanjo 27.1.1698 piiiviityissii
henkikirjassa3.
Reetan iiiti, Aune Tuomaantytiir kuolee, ja
haudataan25.5.16952. 8.1.1699Reetanisii,
Pekka Heikinpoika avioituu uudestaan,nyt Aune Luukkaantyttiiren kanssaHakolasta a.
10 6 1701 vihitaan Ruovedellii Matti Heikinpoika Nenonen I' a Ruhalastaja Reetta Pekantytiir samastakylasta (samb by a, ei Salo by
5). Vuodesta 1702 alkaen Reetta nbkw Yli-Ru45

Matti Heikinpoika kuolee vain kolmen vtroden sisiillii tiisti. Hiinet mainitaanhenkikirjoissa viela \uonna 1704 6, mutta ei eniiii 1705 8.
Kuolinmerkintaa ei ole loytynyt Ruoveden kirkonkirjoista.On esitettye, ettdhan olisi kuollut
sotamieheniisuuressaPohjan sodassa,mutta
toistaiseksi lapikaydyt sotilasasiakirjat eiv?it
t?itii vahvista. Asiakirjojen katkelmallisuuden
vuoksi tiimiikin mahdollisuuson kuitenkin pidetttivti auki. Vuosina 1705ja 1706 Yli-Ruhalan is?int6n?ion Matti Heikinpojan isii, Heikti
Matinpoika, ja Reetta n?ikyy pojan vaimona 8,
r0. Matti Heikinpojan kuolinaikaa niiiden merkintojen perusteella ei voi mailrifia;j, henkikirjamerkintii vaimosta kun voi yhtii hyvin tarkoittaa leskeii rl ja toisaalta viela vuoden 1712
6
henkikirjassa Reetta mainitaan Heikki Matinpojan pojan vaimona, vaikka han on avioitunut
4. TakarajanMatti
uudelleenjo vuonna l7O7
Heikinpojan kuolemalle asettaase, ettei Reetta
ole voinut solmia uutta avioliittoa ennen vuoden 1686 kirkkolain mddrddmdn,naisille vuo12
den mittaisen suruajan piiiittymistii.
Matti Heikinpojan diti, Maria Heikintytiir
oli kuollut jo ennenavioliiton solmimista,haudattu 6.1.1689 2. Noin vuonna 1692 oli Matti
Heikinpojan isii, Heikki Matinpoika Nenonen,
avioitunut uudestaan,nyt Kaisa Heikintyttiiren
kanssa Ruhalasta r. Kaisa Heikintytiir niikyy
Ruoveden henkikirjassa ensimmiiisen kerran
Heikki Matinpojan vaimona vuonna 1693 6
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Samallakun Kaisa Heikintytar on Reetananoppipuoli, on han myds Reetanaidintiiti. Millaiset
ovat mahtaneetanopinja minitin vtiliset suhteet
olla! Kaisa Heikintytiir lienee kuollut vuonna
1705. Hlnet mainitaan viela woden l7O5
henkikirjassa t, mutta ei eniiii seuraavassa,
3.2.1706,piiiviityssiihenkikirjassa10.

Reettaavioituutoisenkerran
20.10.1707 vihitiiiin leski Reetta Pekantytiir,
syntyjtiiin Ruhalan kylasta (barnfodd i Ruhala
by) o ja JuuseYrjdnpoika, syntyjiian Siikaniemen kylast| 4. 12.ll.l7ll kastetaanJuusenja
Reetanpoika Antti 7. Hiin lienee kuollut nuorena, koska hiinestti ei sen jalkeen ole ldytynyt
mainintaa.
16.111713kastetaanReetan samanniminen
sisarpuoli7.
Reetanappi vihitiiiin vielii kolmanteen avioliittoon 8.4.1713, nyt Viitirinmajan Mannisen
fuitta Iisakintyttiiren kanssa a. Avioliitto jiiii
kuitenkin lyhyeksi. Heikki Matinpoika haudat a a n j oT . 7 . 1 7 1 6 2 .
Reetan isii Pekka Heikinpoika kuolee ja
hiinethaudataan22.5.1718 2.
23.10.1720vihitaiinReetanja Matti Heikinpojan tytiir Maria sekaErkki Yrj6npoika Ruhalasta a. Erkki kuolee kuitenkin varsin pian ja
haudataan jo 30.5.1721 2. Vuoden ptiiistii,
1.5.1722Maria vihitaanlesken?l
MuroleenRia.
kalan JuuseErkinpojan kanssa
Juuse Yrjonpoika ja Reetta mainitaan vielti
samanvuoden henkikirjassaYli-Ruhalassa 13,
mutta jo seuraavana syksynii he muuttavat
Huittisiin. 10.9.1722, Juuse Yrjdnpoika otetaan, nimella Praadi, sotamieheksi Porin rykmentin everstiluutnantinkomppaniaan,Huittisten Korkeakoskentalojen Knihti, Leski jaPraadi muodostammn ruotuun 14'15,numero komppaniassa18ja rykmentissd274.
Knihti ja Praadi sijaitsevatnoin 4 km eteliitin Huittisten kirkolta, Loimijoen itapuolella,
noin 100-200 metrin piiiissii rannasta. Valtatie
Huittisista Turkuun kulki siihen aikaan talojen
alueen kautta ja ylitti Loimijoen noin puoli
kilometria eteliiiln Praadista, Siltakosken kohdalla ollutta kihlakunnan siltaa pitkin 15.Tata
liefi kayfti varmaan moni ruovetelhinenkin
46

Turussakiiydessii^dn.
Eron sotamiehen toimesta Juuse saa
17.12.174416.Huittisten rippikirjoissa htin ntikyy KorkeakoskenKnihdissii, ripilla k?iyneenii,
ensin 1728-1736 sotilaana17ja sitten kirkonkoyhana 1748-1751 tt' tr ja lopuksi kirkonkoyhiinii Mommolan Ftirkkiliissii 1752, Huittisten
rippikirjat ennen vuotta 1728 ja vuosina
1737-1747 puuttuvat. Juusekuolee Mommolassa27.9.175220.
Reetta ntikyy Juusenpuolisona Korkeakosken Knihdissii 1729_175217,18,le. Vuosina
1748-1755 rippikirjoissa on Juusen syntymiiajaksi merkitty wosi 1689 ja Reetan vuosi
1676. Vuosi 1676 lienee kuitenkin vuonna
I 68I kuolleenReetta-sisaren
syntymiiaika.
jalkeen
Tdmin
Reetta muuttaa vuonna 7752
Loimijoelle, nykyisen Loimaan alueelle, Kuninkaisten Naulan nimismiestaloon.Ehka kysymyksesstion jonkinlainen sen ajan elakejarjestely. Talon itsellisten kohdalta on vuosien
175l-1757 rippikirjassa merkintii: "Greta
Pett.dr., 1676, frdt i Ruovesi sockn, commen
med attestifrin Hvittis 1752" 21,siniinsl ainoa
kettiiin Reetta Pekantvtilrtii koskeva maininta
tiissii rippikirj assa.

PaluuRuovedelle
LopuksiReetta,johonkinaikaansyksylla1757,
palaa takaisin Ruovedelle,ehkii jonkun, jopa
Ruhalastakotoisin oleen, Turun kiivijiin matkassa.Mukanaanmuuttokirjanlis?iksihanella
ja
tuskin oli paljon muuta kuin sairautensa
22
nsa . T.1T.1757
heikkokristinopin
tuntemuksc
han esittaaRuovedellii,Loimijoella29.8.1757
piiiviityn, rovasti GustafHartmaninallekirjoit22.Hdnet mainitaan
taman muuttotodistuksen
Ruoveden1752-1758 rippikirjoissaYli-Ruhalassa23,
vuonna1687syntyneeni,ilmanripillak?iyntimerkintoja.
Nain han on palannut,tytttirensd,ainoan
ja t?imiinpojanluo taeloonj6aneenlapsensa,
loon,jonnehan oli 56 vuottaaikaisemmin
tuljuhlapukuisena
ja
morsiamena,
lut nuorena,
jonka htin 35 vuotta sittenoli jattanyt Kahden
kuukaudenkuluttuq 2.1.1758, han kuolee
keuhkotautiin2 ja hanethaudataansyntymiipi8.I .1758.
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TampeYeellemuuttcmut
Stenberq

Uusi esipoMtaufukiria
ifmestynyt

Eriitin esiaitiniveli JooseppiHeikinpoika (Josef
Henricsson)Stenberg,myoh. Jokela on hukassa. Tuntomerkit: syntyr\fL 22.3.1817 Vesilahdella, sotilaan poika, renki, torppari. Muutti
perheineen sisarensaAnna-Kaisa Heikintyttiiren ja tiimiin miehen Aleksanteri Sandellinluo
Messukyliiiin Hatanpdiin numerotorppaan nro
30 v.1849. Menetti siellti kolme lasta tuhkarokolle. Viimeinen tieto: muutti vaimonsa Anna-Liisa Matintyttiiren ja 11,.I1.1842Vesilahdella syntyneenKalle-poikansakanssaMessukyliistti Tampereelle28.9.1854.En ole ldytanyt
perhettA Tampereen eika lahipitiijien muuttokirjoista.

sarja
Seuranjulkaisemaesipolvitaulukirjojen
osan.Uusi esipolvion saanutkahdeksannen
taulukirja on myynnisstisukututkimusp?iiviltti
11. tammikuuta2003lahtien.Teoksenon toiEino Koskinen.
mittanutseuranpuheenjohtaja
tulee myyntiin myds
Sukututkimuspiiivillii
seuranperinteinenVuosikirja. Vuosikirja ilmestyy kaksi kertaa wodessa. Keviitnumero,
joka ilmestyynimestii[npoiketensyyskauden
alussa,sisaltaatiivistelmiitedellisenkeviitkaudenesitelmistti.Vastaavastisyysnumeroilmestyy seuraavankeviitkaudenalussaja sisiiltiiii
edellisensyksynesitelmia.Vuoden2002Vuokaksoisnumero,
sikirja on poikkeuksellisesti
silla Vuosikirjaaei ilmestynytsyksyllii.
Kaikkia seuranjulkaisuja,niin uusia kuin
vanhempiakin,voi tilata Hilkka Jiirviseltii,puh.
(03)2T46740.

Ritva Puro
puh.(03) 26s2744
ritva.puro@koti.soon.fi
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Nina Jiirvensivu

U^si ra,hastonhoi+olo esitta yVy
OlenNina Jiirvensivu,omaasukuaLindstrom,
Tampereen
seudunsukututkimusseuran
uusi rahastonhoitaja.Asun Pirkkalassayhdessiimieheni ja kolmen teini-ikiiisenlapsen kanssa.
Olen yksityisyritttijii,jolla on pieni ompelimo
kotona.
Olen III polven stadilainen,joka on 98
oh:sestipirkkalaistunut.Kauempanamenneisyydessiijuureni levittaytyvatlaajalti yli Suomen.
AidinpuoleisetsukujuurenimeneviitOunasjoen varrelle Patokoskellesekti Kittiliriin ja
Enontekiolle.Juuristaniloytyy'lapinrotua' ja
Vienan karjalaista.Jossainvaiheessatulevat
kuvaan ndmd ikihankalat Kyrdt, joista on
useampikin tutkimus. Eriiskirl jolta kysyin
asiasta,sanoi,ettii ei heisttitaida olla absoluuttisen varmaa tietoa. Samoin, kun Sara LOfmanin aitia etsin,niin Tornberginsisaruksista
kahta nuorempaaesitetaaneri lahteissa.Tata
kauttaolen siis sukua- tosi kaukaista- Manja Palmelle,kutenTuomisetkirjasnerheimille
vanhojasukuja"kertovat.
saan"EnontekiOn
Jajos tati,ilinjaaseuraataaksepiiin(mormonien sivuilta),niin sieltii loytyy KonklisenpatruunaArendt Grape,ja myos Catharina'drottningensfagrastejungfru'. Hbnet sai vaimokseenkirkkoherraBirgerusJohannisRoslagien(oikea nimihirvid!) pelastetsis Irestadiepsis
Viehkea
tuaanKustaaVaasansalamurhaajilta.
liek6
totta.
tarinatiimiikin, vaan
Isdnpuoleisista
sukujuuristapuolet loytyvat
ja toinen puoli lahtee Turusta
Savitaipaleelta
Kiteelle, Savonlinnaanja lopulta Varkauden
kautta Helsinkiin. Tiite jalkimmtiistii haaraa
koskeeseuraavatanna,joka on ensimmdinen
herite tiille harrastukselle.
kokoisena,
Kuulin jo vaahtosammuttimen
ettii esi-isi oli mennytja nainut mustalaisprinsessanvastoin molempienvanhempientahtoq
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niinpb heille oli hankittu asuinpaikkajostain
kauempaa.
Ttitii 'prinsessaa'
ei varmuudella
ole
jostain
vielii ldytynyt, mutta
ne mustatpaksut
yksittaisethiukset,joita mummoja muut suwn
naiset minun hiuksistaniaina tarinaakertoessaanetsiskeliviit,ovat tiiytyneetperiytyii.Tosin
hiuspehkostanildytyi silloin lapsenakirkkaan
punaisiaja vaaleitakinhiuksia...
Varsinainensystiyssukututkimuksen
aloittamiselleoli ktisinkirjoitettu'Wirkatotistus
sukuselvitystiivartenw. l9l7',laatijana rovastiK.
M. Olander.Siinii selvitetiianisiini isiin iiidin
Hulda AleksandraLindholmin isdn isiin istin
Elias JuhonpojanSorilan Marttilasta kahden
avioliitonvaimotja lapset.
Eliaan ensimmainenvaimo, esiiiitini Anna
Liisa Kallentytiir, on tiillti hetkellii erityisen
kiinnostuksenikohde,sill?imetstist?in
hiinen6itinsii istiii TuomasMikonpoikaa.Onko hiinen
isiinsii Nattarin Mikko MessukylastA(myds
Marttilan v6vy) vai onko Tuomas syntynyt
Kangasalla?Molemmat Tuomaatovat syntyneet samanapiivdnd samanawonna, molemmilla samapatronyymi.Ensimmtiinenliihtenyt
nuorenamiehen?iKangasalle,ja toinen heistii
on muutamaavuotta myohemminmennytviivyksi TeiskonViitaniemeer.Toivottavastiselviiia pian!
Oman sukuni lisiiksi tutkin miehenisukua.
joka on liihtoisinMouhijiirvelta.He ovat suurilta osin ruotusotilaitqjoilla vaihtuu nimet aina
sen mukaan, ovatko isiinsii nimella nuorina
miehin6,reservissivaiko ruodussa.Tiillii puolella on myos Ruovesija Teisko edustettuna.
tieToinenpuoli Mikon sukual0ytyy Joensuun
noilta.

Tervetuloa tutustumaan Ninaan j cisenilloissa !
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