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Saadessanne
tiimdn lehden luettavaksenneon
kesiijo edennytpitktille ja syksyn 2003 toimikausi liiheneevauhdilla. Toivon mukaanjasenkunta on nauttinut kes?istiija saanut keriittyii
voimia tulevaatalveavastaan.
Kev?iiinvuosikokouksessatapahtui hallituksen kokoonpanossajoitakin muutoksia. Vesa
Rinkinen jlii hallituksestapois, ja hiinen tilalleen valittiin seuran rahastonhoitajaNina Jarvensivu,joka edelleenjatkaa rahakirstunvartijana. Vesalle kiitos niistii palveluista,joita han
hallituksen j6senend teki seuran hyviiksi.
Ninalle toivotan kaikkea hyviiii seuranhallituksenjiisenenii.Samoinkiitan seuranmuita hallituksenj iiseniii sekatoimihenkiloitii arvokkaasta
tydstiinne.
Seuran toiminta jatkuu vakaana. Olemme
ylittiineet maagisen 500 jiisenen raJanja ahy?immeluottavaisestitulevaisuuteen.
Ensi kev?iiinii Tampereella jiirjestett?ivii
valtakunnallinen sukututkimusp?iiv?i asettaa
seuralle ja sen hallitukselle melkoisia tyopaineita. Lisiiksi seurantaloudenpidossatulee
noudattaa tarkkaa linjaa. Toivon mukaan tehtiivi saadaan onnellisesti piiiitokseen. Valtakunnalli set sukututkimuspiiiviit j iirj estetiiiin yhteistoiminnassa Suomen Sukututkimusseuran
kanssa,joten emmeniiin ollen tule jarjestamaAn
ensi tammikuussa omaa sukututkimuspiiiviiiimme.
JohannaKurela toimii seurammeedustajana
toimikunnassa,joka hahmottelee tilaisuuden
ohjelmaa.Kestin ja syksyn aikanaTiina Miettinen ottaa hoitaakseenainakin osan Johannan
tehtavista tiimiin
iiiiidessa marraskuussa
iiitiyslomalle.

Seuranjiisenillat ovat edelleensellaisia,ettii
jiisenkunta on tuntenut ne kiinnostavaksi.Tilaisuuksiin on osallistunut keskimiiiirin 60 henkeii. Me hallituksessaolemme tietenkin tyytyviiisiii tilanteeseen,koska se kuvaa sita,etta esitelmien aiheenvalinta on ollut ollut onnistunut.
Valitettavana takaiskuna pidimme sita, ettii
Mikkeliin suunniteltu retki jouduttiin perumaan,koskaosallistujiaei saaturiittavasti.
Viime keviitkokouksessa tehtiin seuran
s?i?intdihinmuutos, joka mydntiiii samassataloudessaasuvallemahdollisuudenliittya seuran
j ilseneksi /z'.lla tav allisesta j asenmaksusta. Htin
ei tule kuitenkaan saamaanmitaiin kirjallista
materiaalia, vaan ne menevdt ttiysmiiilriiisen
jasenmaksunmaksaneenjiisenen nimiin. Talla
jiirjestelyllii toivomme mm. perheenjiisenten
liittyviin seuranjiiseneksi. S?iiintomuutoksesta
voitte lukea lisiiii tiistti lehdestii.
Tiimiin lehden mukanajtisenistolle on postitettu kyselykaavake,johon toivomme mahdollisimman monen vastaavan. Kaavakkeessa
kysytiitin osittain samoja asioita kuin keviiin
1999 jasenkyselyssii.Kyselyn tuloksia kiiytetiiiin hyviiksi seuran tulevaa toimintaa suunniteltaessa.Vastaamallavoit siis vaikuttaa seuran
toimintaan.
Hyviit jiisenet! Hallituksen puolestatoivotan
teille oikein hyviiii ja menestyksekiistiisyksyii.
Olette edelleen hyvin tervetulleita seuramme
toimintaan. Ilman teita ei seuratoimisi.
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"Mivra ol.n Davidin poiko,
joka voi antaa avdngon

pa)staa yolla"

SuoniemenSarkolassavuonna 1662
Jumalanpilkkaoikeudenkdynti

Maaherran miiiiriiyk sesta Suoniemellti pi dettiin
heiniikuussa 1662 erikoiskarajiit eriiiin sarkolalaisen islnniin, Heikki Laurinpoika Keson tiihden. Hiinen viiitettiin pilkkapuheillaanhiipiiisseenJumalanpyhiin nimen. Paikalla Pakkalan
nimismiehentalossa
oli tuomarintehtavaahoitava lainlukija, vouti sekii lautamiehistd,johon ei
kuulunut suoniemeliiisiti.
Maaherran edustaja kertoi, ettii Heikki Keson viiitetlitin Sarkolassahiipeiilli sesti puhuneen
Kristuksestaja neitsyt Mariasta, sekd sanoneen
olevansaDavidin poika, joka voi antaakuivaa
ja sadettasekiiauringonpaistaayollii, jos hanta
huvittaa.
Todistajiksi tuotiin naapuritalojenisiinniit,
nimittain Pertteli Erkinpoika Mekkonen, Jaakko Sipinpoika Pauhu, Martti JussinpoikaErkkila, Heikki MartinpoikaTalola ja Markus KlemetinpoikaNikkila. Heikki Keso protestoiheidantodistustaanvastaanja sanoi,ettii isiinniit

ovat hanen henkilokohtaisia vihamiehiaan,
mika on moneen otteeseenhuomattu viime
vuosien pelto- ja niittyriidoissa. Heikin mielestii heiti ei pitiiisi ptiiistiiii ollenkaan todistajanvalalle.

"Tieddtkos
sinahunsvontti,
mikamindoikeinolen?"
Todistajia kuitenkin kuultiin, kutakin erikseen.
Syytetyn puheita oli vaikea muistaa tarkalleen,
ja todistajanlausunnoistatulikin kesken?r?in
viihiin erilaisia. Ensimmiiisenii kuultu Pertteli
Mekkonen kertoi n?iin: Kaksi vuotta sitten
Heikki Keso oli sanonut omassa pirtissdiin:
"Tiedatkos sinii hunsvotti, mikii minti oikein
olen?" Tithdn Pertteli oli vastannut: "Siniihdn
olet Keson Lassen poika ja isiintti nyt tiissii
talossa." Mutta Heikki oli sanonutkin siihen:
"Minl olen Davidin poika, iiiisyydestii syntynyt."
Myohemmin vuonna 1661 eriiini sunnuntaina Hoikkalan talossaHeikki oli kysynyt paikalla olleelta kirkkoherra Johan Mathiaeltamiksi han niin usein mainitsi paholaisensaarnassaan,mihin kirkkoherra vastasi vain, ettii
tekstissiisanotaanniin. Sitten puhe oli siirtynyt
neitsyt Mariaan, jolloin Heikki oli sanonut:
"Mita hdnestii,ei han ole parempi kuin minun
vaimoni, samanlainen huora on Mariakin."
Kuulemassaolivat olleet Mekkosenja Pauhun
isiinn?it. Heikki itse kielsi sanoneensan6in,
vaan ainoastaan,ettii Mariakin oli vain ihminen.

Erkkiliin isiintii Martti kertoi Heikin edellisvuoden joulunpyhinii Talolan pirtissi kysyneen, kuinka monta poikaa Martilla on. Martti
oli vastannut:"RakasHeikki, iilii kysele minun
poikieni perddn",jolloin Heikki oli tokaissut:
"Tiedatkossinii, senkin hunsvotti, kenen poika
min?iolen? Min?i olen Davidin poika, ikuisuuteen syntynyt". Paikalla oli ollut myos Pauhun
isiintii seka nimismies, joka kuitenkin kielsi
kuulleensamitaiin.
Martti Erkkila oli lisiiksi kuullut Heikin
sanoneen useita kertoja, ettii hiin voi antaa
auringon paistaayolla. Muita hiiviiistyspuheita
Martti ei tiennyt, mutta Talolan isiintii muisti,
ettii Heikki oli samassayhteydessii viiittiinyt
Kristuksen olevan huoranpentuja neitsyt Marian huora. Ttimiin lisiiksi hiin oli katsonutulos
ikkunastaja koettanutmanatasadettaalkavaksi
ja heti senjiilkeen loppuvaksi.
Markus Nikkila kertoi olleensa viime kevddndKeson talossaMekkosen isiinniinkanssa.
Oli sadeilma, ja Heikki Keso oli noitunut.
"Sadanyt, mutta lakkaa sitten heti minun kaskyni mukaan." Nikkiliin isiintii ei ollut kuitenkaan kuullut mitaan solvauksiaKristuksestaja
neitsyt Mariastakin vain sen, ettei han ole
Heikin omaa vaimoa parempi. Nikkila toi
lisiiksi esille tiirkeiin niikokohdan halutessaan
erityisesti korostaa, ettti Heikki alkaa puhua
juttujaan vain olutta ja paloviinaamaisteltuaan,
ei koskaanselvinpain.
Sitten tiedusteltiin kirkkoherra Johan Mathiaelta, mita han oli kuullut, ja kirkkoherra
kertoi, etti Heikki Keso oli eriiiin?i kirkkopyhiinii juovuksissa kysynyt hiineltil: "Missds
Kristus oli silloin, kun hiin ei ollut taivaassaeiki maanpa lla?',johon kirkkoherra oli vastannut. "Sind et nyt ole sellaisessakunnossa,ettd
sinulle voisi vastata, eikd sinulla ole ymmdrrystii sitii kasittaa."
Kirkkoherra muisti myds Keson puheet
neitsyt Mariasta.Toisella kertaaKeso oli kysynyt kirkkoherralta: "Kuka antaa sateenja kuivuuden?"Kirkkoherra oli vastannut,ettd Jumala sentekee.Kirkkoherra ei ollut kuullut Keson
v drttdvdn, ettii pystyisi mtiiir?iiimiiiin luonnonvoimia.
Vielii kysyttiin, eik6 kukaan muu Heikki
Keson naapureista,joita on yhteens?ikaksi-

toista Sarkolankyltissi, ollut kuullut naita puheita.Esiin astuivatErkki Martinpoika Hoikkala, Markku Olavinpoika Luidi, Antti Tapaninpoika Pelttari,PertteliTuomaanpoikaMattila ja
Jaakko EskonpoikaTuomola, jotka kaikki yhdessii kielsiviit valalla koskaan kuulleensa
tamankaltaisia hiiviiistyssanoja Heikki Keson
suusta,"vaikkakin hin kyllii muuten on ilkeii
naapureitaan ja omaa talonviikeii?in kohtaan
juovuksissaollessaan".Naapurit kertoivat, ettii
Heikilla on ollut niiin huono viinapiiii viimeiset
kolme wotta- siita lahtien kun hiin oli ollut
ankaransairaudenkourissa.

Nimismies
PietariPakkalan
todistus
Heikki Keso itse kielsi puhuneensamitaan
edelliimainittua. Mutta t?irkein kaenne oikeusistunnossa oli, kun arvovaltainen nimismies
Pietari Mikonpoika Pakkala astui esiin ja kertoi, ettdt Heikilla oli humalassa alituisena
puheenpartenaan:"Tiedetkds miki minci olen,
Nijn sano Christus Jumqlan pdikn" (kirjattu oikeuden pdytiikirjaan suomeksi). Tata hanen
vihamiehensiiovat sitten nimismiehenmukaan
viiiiri stelIeet p ahatmi eless?i.
Suurin osa lautamiehistikin todisti viettiineensdaikaa Heikin kanssakaupungissa,matkoilla ja muualla sekii juoneensahiinen kanssaanitsensdpaihdyksiin,mutta etteivlt ole koskaan kuulleet hanen syyllistyneen jumalanpilkkaan.
Oikeus pddtttrjXtAA jutun lautamiesten kiisiin. heidiin tuli valalla joko sitoa tai paastair
Keso syytdksestii.Lautakuntaoli yksimielisesti
halukas htinet vapauttamaan.Niin vannottiin
vala, ja lautamiehistdnpii2itoksellatuomittiin
Heikki LaurinpoikaKeso vapaaksi.Sitii vastoin
jokaiselle hanensyftajiilleen ja vihamiehelleen
langetettiinankara40 markansakko.

Ldhde
10.7.1662,
Karkunylimiiiiriiiset
kArAjAt
s. 647-648v,nn
62.(mfES2000),
KA.
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HisKi-tallennuksen tilannekdts aus
Kuuden Tampereentydvoimapiiristii palkatun
tallentajan ensimmdinen puolivuotiskausi
HisKi:n parissaon takana.Jokainenon kopioinut 20 tunnin viikkovauhtia mustien kirjojen
tietoja tiedostoihin.Valmiiksi tulee tallentajalta
80-120 paperisivuakuukaudessa.
Tyo on hidasta,koska on oltava tarkka ja on
myos ymmirrettavd lukemansa,ennenkuin nimet ja muut tiedot meneviit oikeisiin soluihin
Exel-taulukossa.Sivumiara ei kerro koko totuutta.Joillakin sivuilla tekstid on viihiin,joillakin paljon, hankalakasiala hidastaalukemista,
ja tekstit ovat eri aikakausilta. On huomattavastitydliitimpiiiilukea 1600-luwn lopun tilitietoja kuin 1800-luvun puoliviilin muuttaneiden luetteloa.
Kerran kuukaudessaolemme kokoontuneet
palaveriin,jossa olemme toiden jakamisen ja
palauttamisenlisiiksi keskustelleettallennustydn ongelmista.Vanhoissaluetteloissaolevat
kylien ja talojen nimet, vanhat ammatit,henkiloiden l?insisuomalaisetetu- ja patronyyminimet, erilaiset lyhenteet, taudinmiiritykset ja
kirkkoherran tekemiit huomautukset ovat
vahitellen tulleet tutuiksi. Kiisialojen koukeroita on tutkittu monin silmin. Palavereiden
valillii olen ollut tavoitettavissapuhelimitse.
Valmiista tallenteista olen tarkistanut, etti
tiedot ovat oikeissa sarakkeissaja oikeilla
riveillii. Tallentajatovat myos merkinneetvalmiiksi kohdat,joista he ovat olleet epiivarmoja.
Ongelmalliset yksityiskohdat on ntiin ollut
helppo l6\naa. Lopuksi olen verrannut tallennetta ja alkuperiiistii tekstid runsain pistokokein, joskus rivi rivilta usean sivun mitan.
Tietojen lopullisesta tarkistamisesta,normalisoinnistaja siirtamisestiinettiin huolehtii Suomen Sukututkimusseura.

t

Tallentajaryhmdn
saavutu
ksia
toukokuun
2003lopulla
Oman alueemme "valmiita tiedostoia" on
seuraavassa
luettelossa.
Kuolleet:
0 Akaa 1688-1860
t Harju 1750-1847
t H?imeenkyrl 1639-1717(tilit)
. Kangasala1714*1722(tilit), 1722-1854
o Kuhmalahti 1720-1766, 1799-1804 (tilit)
i orivesi 1619-1695 (tilit), 1695-1732,
1845-1850
I Tampere1785-1794(tilit), 1795*1867
o Teiskoi700 (tilit), 1701-1850
0 Tottijiirvi 1769-1795 (ttlit)
I Urjala 1718-1850
Muuttaneet:
t Harju 1825-1841
r Lempiiiilti1749-1778,1811-1847
o Tampere 1812-1837
t Yl6jarvi 1823-1843
Lisiiksi on muualta Suomestatallennettu mm.
Limingan vihityt 1722-1863ja Suonenjoenvihityt T793-1850 sekii runsaastieri seurakuntien
hajanaisiatilitietoj a.

Olemme saaneet tallenteiden vastaanottajilta
positiivista palautetta tydstiimme. Kiitokset
lammittavAtja innostavat meitii edelleen yrittamddnparhaamme.

PeLtJca
Sillanpaa

KaarhXII:n fruofema
Muutamat esi-isiini ovat aikoinaanpalvelleet
KaarleKI:n armeijassa.
Kun kuninkaankuolemaanliittyy hiimtiritipiirteit4 rupesintutkimaan,
mitakirjallisuudessa
asiastakerrotaan.

Vanhin sisaruksista,Hedvig Sofia, kuoli
1708. Htin oli naimisissaHolstein-Gottorpin
Fredrik fV:n kanssa.Heillii oli vuonna 1700
syntynyt poika Karl Fredrik. Nuorin Kaarlen
sisaristaoli Lllrika Eleonora(nuorempi),joka
oli l7l5 avioitunut Hessen-Kasselista
olevan
Fredrikin kanssa.Kun Kaarle )Ol:lla ei ollut
testamenttiqolivat hAinenluonnollisetperijtinsd
siten sisarenpoika
Karl Fredrik ja sisarUlrika
Eleonora.

Kaarle
Xll:n sukujuuret
Kaarle KI kuului pfalzilaiseenhallitsijasukuun
ja suvunjuuret ovat Saksassa.
Ruotsissa,
Hiinen
isinsd oli Kaarle)fl, joka oli naimisissaTanskan
prinsessan
tllrika Eleonorankanssa.Heillti oli
seilsembnlast4 joista Kaarle )flI oli toiseksi
vanhin.Hrin syntyi 17.6.1682Tukholmanlinnassa. Lapsista neljti poikaa kuoli aivan
nuorena.

Kaarle ilI:n sukupuu. Kuva Bengt Liljegrenin
kirjasta Karl XII.

DEN PFALZISKAREGENTATTEN I SVERIGE
Karl X Gustav
(162:-1660)
GiJt l6i? nd

Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp
(l6J6-l; I i)

Karl XI
(I6i5-16e7)
GiJi l6E0 ttcl

Ulrika Eleonora av Danmark
(lr)56-169-i)

Hedvig Sofia
( l6s l-l;08)
Gilt 1698 nLd

FredrikW
avHolstein-Gottorp
(167r-1702)

Karl Fredrik
av Holstein-Gottorp
(l;0o-l7Je)

Fredrik
(1685-1685)

Karl Gustav
(168Gr687)

Ulrika Eleonora (d.y.)
(1688-l;+l )
GiJl 17ll ned

Fredrik
avHessen-Kassel
(16;6-17il)

Sotaretki
Norjaan1718
Kaarle XII oli vuonna 1716 tehnyt epiionnistuneen sotaretken Norjaan. Hiin ei kuitenkaan
luopunut ajatuksestavallata Norja, vaan ryhtyi
uusiin valmisteluihin. Huollon turvaamiseksi
ker?ittiin rajan laheisyydessiioleviin varastoihin
elintarvikkeitaja rehujayhteensii65.000tonnia.
Niiden oli m?i?iriikestiiii kuusi kuukautta.

Kartta Kaarle XII:n sotaretkestci Norjaan.
Kuva Bengt Liljegrenin teoksestaKqrl XII.

Vuonna 1718 alkoi uusi sota. Kenraaliluutnantti Kaarle Kustaa kmfelt
hyokkiisi
15.8.l7l8 Jiimtlandin alueeltaNorjaan tarkoituksenaan Trondheimin valtaus. Etela-Norjaa
vartenvoitiin asettaan. 40.000miestii.
Paaarmeljaoli jaettu kolmeen ryhmiiiin. Yksi
oli koottu Strdmsdalissakenraali Carl Gustaf
Drickerin johdolla, toinen HolmedalissaViirmlandissakenraaliluutnanttiHenrik Otto von A1bedylinjohdolla ja kolmas TaalainmaallaV?istra
Edissii kuninkaanitsensiijohdolla.
Kuningas hyokkiisi 30.10.1718 suurehkon
ratsuosastonkanssaNorjaan,ja jalkaviiki seurasi periissii.Vastarintaoli heikkoa,ja norjalaiset
vetiiytyiviit Glommen-joen toiselle puolen. Samanaikaisesti olivat Albedylin ja Dtickerin
joukot ylittlneet rajan, ja marraskuun alkupuolella ruotsalaiset hallitsivat Glommenin itapuolista aluetta.
Kuitenkin alueella oli viela valloittamatta
Fredriksteninlinna. Se sijaitsi strategisestitirkeiillii paikalla, jyrkalla kalliolla lihellii Fredrikshaldin kaupunkia, jossa Tistedalin joki virtaa
Ide-vuonoon. Kaarlen mielestii Fredrikstenin
valtaus oli koko sotaretkenmenestyksenavain.
Se, joka hallitsi Fredriksteni?i,saattoi valvoa
Ide-wonoa ja siten koko Etelii-Norjaa.
Suunnitelmanaoli vallata linna idasta pain.
Linnoituksessaoli korkeat muurit ja 1400miestii suojanaan. Lisiiksi sillii oli varustuksenaan
kolme pienempiiiiulkolinnaketta:Mellemberget,
Overbergetja Gyldenlowe. Fredriksteninjohtajana oli everstiBarthold Niklas von Landsberg.

Fredrikstenin
linnanpiiritys
Fredrikstenin linnan piiritys aloitettiin 20. marraskuuta 1718. Ruotsalaistenleiri pystytettiin
Tistedalenin kylaan, jossa kuninkaalla oli pieni
lautatalo pddmajana.
27.11. antautui Gyldenldwe kovan tykistotulen ja rynn?ikonjiilkeen. Nyt voitiin juoksuhaudat rakentaa kaaressavallatun linnakkeenja
linnoituksenviilille.
Kuninkaalla oli seurassaansotaretkelli my6s
sisarenpoikansa,nuori Holsteinin herttua Karl
Fredrik, joka oli mukana sotataitoa oppimassa.
HesseninFredrik oli sotaretkenvarakomentaja,
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ja hanella oli asuinpaikkansavajaan peninkulman piiiiss?iTorpumissa.OikeastaanKaarlen
ei pitanyt olla Fredrikstenin linnan edustalla
marraskuunlopussa.
Kun piiritykseen oli ryhdytty, oli tarkoitus
jxtilA vastuu kenraali Carl Gustaf Drickerille.
Kaarlen oli tarkoitus lahtea suuremmanryhman
ktirjessiikatkaisemaanNorj an armeijan yhteydet
Kristianiaan. Hiinen tarkoituksensa oli liihteii
29.17., mutta viime hetkessi suunnitelmat
muuttuivat. Hiin oli saanut viestin, ettii hiinen
neuvonantajansa, holsteinilainen vapaaherra
Georg Heinrich von Gdrtz, saapuisivendldisten
kanssakaymistaanneuvotteluista.Ne oli pidetty
Ahvenanmaan saaristossa L6vdn kylassii
Virddn saarella. Kuningas ltihetti Gdrtzille
viestinja pyysi tata kiirehtim?itin.
Gortz oli toimissaansaanutkuninkaanjakamattoman luottamuksen osakseen. Hin oli
hankkinut Kaarlelle sodankiiynnissiitarvittavia
varoja. Uusia veroja oli mii?iriitty, pakkolainoja
otettu, myyty ja pantattu kruununtiloja ja
pidiitetty virka-miesten palkoista osa. G6rtz oli
siten myds hyvin vihattu kansan keskuudessa.
G6rtzin pyrkimyksenii oli saada Kaarlen sisarenpoika,Holsteinin herttua Karl Fredrik, Ruotsin kuninkaaksiKaarlen kuoltua. Paitsi sisiipolitiikassaGortz oli myos ulkopolitiikassasaavut-
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Fredri kstenin piiritys. Ristillci merkitty Kaarle
XII:n kuolinpaikka. Kuva Bengl Liljegrenin
kirjasta Karl XI.

tanut merkittavan aseman.
Kaarle XII seurasipiiivin ja 6in piiritystydtii.
Hin oli antanut rakentaa Gyldenldwen taakse
pienen lautamdkin, jossa han voi leviitii ja
sy6dii. Piiritystydn teknisenii johtajana oli
ranskalainen linnoitusekspertti,
kapteeni
Philippe Maigret. Hiinen neuvostaan sotilaat
kaivoivat juoksuhautoja, jotka siksakkina
liiheniviit linnoitusta. Ruotsalaistentykistd tuli
paikalle johtajanaan kenraalimajuri Cafl
Cronstedt.
Itse piiritystyd tehtiin yolla ja kaytettiin nain
pimeyden atfamaa suojaa hyviiksi. Norjalaiset
ampuivat valoammuksiaja valaisivat linnoituksen muurit palavilla pikisoihduilla. Juoksuhaudoissamiehet tydskenteliviitsuuren$rysisenja
psyykkisenpaineenalaisena.Yolla 28 11. neljii
miestii ammuttiin kuoliaaksi, seuraavanaydni
kuoli tai haavoittui 55 sotilasta.Yollii 30.11.
tydvoimaa oli listitty 400 mieheen.Tihea sumu
mydtiivaikutti, ettdr tappiot olivat vain 30
miestii.

t:

illallinen. Kuningas oli antanut tuoda juoksuhautaanpoydiinja tuoleja,joten illallisennauttiminen sujui vaivatta. Myos siinky oli juoksuhaudassa,jos kuningas olisi halunnut vrilillii
leviitii.

30.11.1718
Adventtisunnuntai

Aamulla30. marraskuutasaatiinvalmiiksivanha
linnoituksen
linja, joka kulki yhdensuuntaisesti
kanssa.Etiiisyys suunnitellustauudestalinjasta
linnoittrkseenoli noin 190 m. Aamulla klo 2
kuolema
Kuninkaan
Kaarle XII tuli juoksuhaudoilta takaisin
pddtmajaan
Tistedaleniin.Hiin kaytti muutamia
huipulJuoksuhaudanpohjalta rintavarustuksen
tunteja kirjoitustdihin. Savinenunivormu, joka
le oli noin kaksi metria. Voidakseennlihdii pah?lnelliioli ollut juoksuhaudoissakuusi piiviiii,
ja puhtaaseen.
remmin kuningaskiipesi yl6s ja potki jalkansa
Tavalvaihdettiinuuteen,eheii2in
juoksuhaudanmaaseiniiiin.Hin seisoi nojaten
joka toinen viikko.
lisestihan vaihtoi asusteensa
reunanyli. Klisivarret lepiisiviit harjallaja kiidet
Univormunvaihdonja hetken levon jlilkeen kupdata.
jumalanpalvelukseen
pii2imajan
tukivat
ningas osallistui
Seuraavienhenkiloiden on sanottu olleen
llheisyydessii olleessa Tistedalenin kirkossa.
juoksuhaudassa
linnoija
joidenkin
kuninkaanliiheisyydessii:
Piiiviillinen syotiin Karl Fredrikin
tuskapteeni Philippe Maigret, kenraalimajuri
kenraalienseurassa.
Philip Bogislavvon Schwerin,kenraaliadjutantti
Nelj[n aikaan iltapiiiviillii Kaarle ratsasti
muutamienupseerienseurassajuoksuhaudoille. Friedrich von Kaulbars, kaartinkapteeni Knut
Posse, linnoituskapteeniPhilip Schultz sekii
Tydn uudellalinjallaoli m?iiiriialkaaklo 6 illalla.
Andre Sicre (Siquier).Hetken
kenraaliadjutantti
kunnioitettiinsodassakin.KaarSunnuntailepoa
kuluttua tuli myds linnoitusluutnanttiBengt Ville oli kiirsimitdn, mutta Maigret rauhoitti h:intii
helm Carlbergpaikalle.Liiheisyydessiioli myos
piiivdssiilinnoitus pusanoen,ettti kahdeksassa
Holstein-GottorpinherttuaKarl Fredrik
kasiin.Tiheii sumu oli
toaa hiinenmajesteettinsa
ja
Kello oli noin puoli kymmenenillalla. Yhtoli
laskeutunutseudunylle. Kello oli kuusi
akkiii osui luoti Kaarle XII:een. Kuulosti kuin
melkeinpimeii.
kahdella sormella lyddatin avoimeen kammeMuutamien tuntien kuluttua Kaarle lahti
neen,on eriistodistajakertonut. Toinen henkilo
juoksuhaudoiltaleviitiikseenhetken lautamokison kuvannut sitii sellaiseksi,kun suurellavoisii Gyldenl6wenlahella.Kuunneltuaanhovisaarmalla heitetiiiin kivi pehmeiiiin mutaan. Ainoa,
naaja Magnus Sahlstedtinpitiimiin ulkojumalanmiti Kaarleltakuultiin, oli korahdus.Luoti kulpalveluksen,han lahti seitsemtinarkaantakaisin
ki vasemmastaohimosta sisiiiin ja oikeasta
juoksuhaudoille.Hiin halusi nihdii, miten tyo
ohimosta ulos. Kuolema oli silmiinrtipiiykselliedistyi. Voidakseensilmiiillii uuden linjan kainen.
lahti
ja
hen
tapahtumia linnoituksessa
vausta
"Hefra Jeesus.Kuningas on ammuttu", huuvanhalle linjalle. Tavoilleen uskollisena han
dahti Kaulbars.
halusi olla tapahtumien keskipisteessii.Ttilla
"Herra Jeesus",huudahtimy6s Schwerinja
tavoin han esimerkilliianmyds rohkaisi sotilaita.
tarttui Carlbergia kiisivarresta, kun he juoksuKahdeksan alkaan tiheii sumu haipyi ja tuli
haudassatormiisiviit toisiinsa.
t?ihtikirkasta.
Mistii luoti tuli. sita ei voinut sanoa,on CarlLinnoituksessa ia kahdessa linnakkeessa
berg kertonut. Hiin laatr alkanaanluotettavimOverbergetissiija Mellembergetissiihavaittiin
man selostuksenkuninkaankuolemastaja siihen
my6s, ettd kaivuutyo oli jalleen alkanut. Norliittyvistii muista tapahtumista.
jalaiset eivit antaneetruotsalaistentyoskennella
Varmistuttiin,ettii kuningasoli kuollut. Hetetti morauhassa,vaan sekii p?iiilinnoituksesta
lemmista linnakkeista ammuttiin ruotsalaisia ken kuluttua tuotiin paarrl paikalle,ja kuningas
musketeilla ja tykeillii. MyOs valoammuksia nostettiin niille. Joitakin vaatekappaleitaheitettiin htinen piiiilleen. Sicre otti kuninkaanlapilauottiin maaston valaisemiseksi.Joskus kahammutunhatunja pani oman valkoisenperuukdeksanja yhdeksiin viililla kuninkaalle tuotiin

8

kinsa ja kultakaluunaisenhattunsa kasvojen
piiiille. Tamd tehtiin kuninkaan henkilollisyyden
salaamiseksi.Ruumis kuljetettiin sitten puolen
peninkulman piiiiss?iolevaan pddmajaanTistedaleniin.
22-vuotias Carlberg sai tehtavakseenjohtaa
paarinkantajienryhmiii, joka koostui kahdestatoista henkikaartinsotilaasta,jotka kuusi kerrallaan kantoivat paareja. Kukaan sotilaista ei
tienny't, ettii siini oli kuningas. Heille oli kerrottu, ettii paareissamakasi kaatunut upseeri.
Ertiiissii rinteessi paarit kuitenkin kallistuivat,
jolloin peruukki putosi kuninkaankasvoilta,ja
kirkkaassakuunvalossahiinen henkildllisyytensii
paljastui. Carlberg vannotti sotilaita, etteivtit
niimii hiiskuisi sanaakaanasiasta.
Carlberg japaarinkantqat tulivat kello yhden
aikaanyolla Tistedaleniin.Paarit laskettiin maahan ja sotilaat liihetettiin pois. Carlberg jai paikalle vahtimaan ruumista sillii aikaa kun kapteeni Schultz, joka oli tullut juoksuhaudoilta
kylaan, koputti oveen saadakseenapua. Eriis
palvelija ja henkivartija tulivat ulos ja yhdessti
Schultzin ja Carlbergin kanssa he nostivat
kuninkaan paarerltaja kantoivat htinet sisiiiinja
panivat hiinet seiniinviereen lattialle. Kuninkaan
henkilaakari ja kamaripalvelija Melchior Neumannja kenraalimajurivon Schwerinitkiviit.

Kronan-nimisestii apteekista Gdteborgista
tilattiin 70 erilaista sailomis- ja aromaattista
ainetta yhteensii23 kg. Balsamointi kesti kolme
piiivaa.Ruumis kaarittiin senjiilkeen vahattuihin
kangassuikaleisiin.Naiden piiiille laitettiin valkoinen palttinapaita ja polvipituiset pellavasukat. Sitten viela valkoinen puuvillapaita,joka
ulottui polviin ja oli sivelty vahalla. Lopuksi
puuvillakaulaliina ja parr ohuita nahkahansikkaita.
Ajan taikauskoisuuttakuvaa se, ettii Kaarle
)flI.n jalat sidottiin kaulaliinalla,jotta hiin ei
eniiii kulkisi. Ndin on menetelty myds muiden
pelottavien hahmojen suhteen. Esimerkiksi
Kaarle XII.n tunnetun kaapparin Carl Gathenhielminjalat sidottiin samallatavoin.
Toinen piiivii tammikuuta 1719 alkoi matka
Tukholmaan. Ruumis kuljetettiin arvokkaassa
tammiarkussauudessa,mustassakatafalkkivaunussa.Saattueoli nyt lisiiiintynyt 280 henkiloon.
Ruumissaattuesaapui Tukholman ulkopuolella
olevaan Karlbergin linnaan 27. piiivii tammikuuta. Oli kulunut 19 vuotta siitA,kun kuningas
oli lahtenyt piiikaupungista.
Hautaus tapahtui Riddarholman kirkossa
Tukholmassa 27. pdivdnd helmikuuta 1719
asianmukaisellajuhlallisuudella. Arkku pantiin
mustasta marmorista tehtyyn sarkofagiin, joka
oli koristettu kullatulla messingillii. Sarkofagi
sijoitettiin kirkon karoliiniseen hautakuoriin,
jossa se on ttindkin piiiviinii.

kotimatka
Kuninkaan
Illalla 4.12. Kaarle XII pantiin yksinkertaiseen
miintyarkkuun.Piiiille pantiin sininenkangas.
Kaksi piLiviiiimydhemmin alkoi marssi kohti
Ruotsia. Joukko henkikaartin sotilaita kantoi
hartioillaan paarqa, joilla arkku siniseen kankaasen verhottuna oli. Paarien kummallakin
puolen kulkivat sotilaat soihdut kiisissii. SundsborgissaSvinesundinruotsalaisellapuolellaarkku siirrettiin kuuden mustan hevosen vetiimiin
vaunuihin.Saattuekasitti 250 miestii.
kohti Uddevallaa,jossa
Matka kulki etel?i?in
Neumannin oli miiiirii hoitaa kuninkaan balsamointi. Kesti kuitenkin viel0 melkein kaksi viikkoa ennenkuin Neumann piiiisi aloittamaanbalsamoinnin. Ensin tiiytyi odottaa lllrika Eleonoran hyviiksymistii.
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Surmanluoti
Kaarle XII:n kuolemaon klassillinenmurha-arvoitus Ruotsinhistoriassa.Sita ei ole t?iysinvarmasti voitu ratkaistatiihiin piiiviiiin mennessi.
Virallinen selitys oli, ett6 kuningasoli kaatunut norjalaisten linnoituksesta ampumastaluodista. Toisessatiedonannossasanottiin,ettii siwlla olevastalinnakkeestaoli ammuttu kartessi.
Viimeksi mainitulla tarkoitetaan ohutseiniiistii
ammusta, joka on tiytetty pyoreillii luodeilla,
jotka leviiiviit heti tykinputken suusta.
Jo paluumatkallaNorjastamiehistonkeskuudessa liikkui huhuja, ettii kuningas oli kuollut
an luodista.
salamurhaaj

Lukuisia tutkimuksia on tehty arvoituksen
kartessilaukausvoidaan tiistiikin syystii jiltila
ja
ratkaisemiseksi.
Millainen oli kuula mistii se
huomiotta.
jiiii erikoisluoti.
tuli? On suoritettutarkkoja maastotutkimuksia,
Ainoaksimahdollisuudeksi
ja
verrattu silloistentuliaseittentehoa liihi- kauRuotsalainenRolf Uppstrdmjulkaisi vrronna
koammunnassaseka tehty ballistisiaja laake1994 lisensiaattitutkimuksensaKaarle XII:n
tieteellisiiitutkimuksia. Riddarholmankirkossa
kuolemasta.Siinii han paatyy sellaiseentulokoleva kuninkaan sarkofagikin on avattu nelji
seen,ettd Kaarle )OI:n surmasivatomat miehet
ja etta tiimii tapahtui erikoisluodilla. Vahingot
kertaa,viimeksivuonna 1917.
Niiissii tutkimuksissa on kaynyt ilmi, ettii
kuninkaan kallossa viittaavat lyhyeltii etiiisurmanluotion ollut py6re?ikuula lapimitaltaan
syydeltaammuttuunluotiin.
1810 mm. Se on suurella voimalla kulkenut
kuninkaan hatun lApi vasempaan ohimoon ja
tullut ulos oikeasta.Sisiiiintuloaukkoohimossa
Nappikuula
on v?ihtinisompi kuin ulostuloaukko.Kuula on
kokonaisenakulkenut jokseenkin vaakasuoraan Kaarle XII:a pidettiin kansan keskuudessa
hiemanvinosti taaksepiiin.
kovana miehenii, johon eiviit tavalliset kuulat
On laskettu,ett?iluodin nopeudenseniskeypysty. Viisi kertaa ennenkohtalokastaosumaa
tyessiikuninkaan paahanon tiiytynyt olla viihinFredrikstenissii hiineen oli osunut ampumataan 225 metriii sekunnissa.Vuoden 1917 tutaseenluoti.
kimus ei voinut varmasti ratkaista, onko kuula
Ensimmiiisen kerran ffimA tapahtui 1700
ammuttu lahelta, mutta totesi, ettb se on lujalla
Narvassa, kun illalla taistelun jalkeen hanen
ja
voimalla s?irkien
musertaen lavistanyt
kaulaliinastaanputosi luoti. Todenniikoisesti
kuninkaanp?liin.
hiineen oli osunut, mutta han ei ollut vahinVuonna 1917 suoritetuissarontgenkuvauk- goittunut. Toisen kerran, kun han 27-vuotississa todettiin, ettei kuninkaan piiiikallossa ole
pdiviniiiin ennen Pultavan taistelua 1709 sai
lyrjyjaanteita. Niita todettiin sen sijaan olevan
jalkaansa.Kolmannenkerran
luodin vasempaan
toisessajalassa,johon kuningas ennenPultavan
taistelua oli saanut osuman. Ttimti tosiseikka
sulkee pois sen mahdollisuuden,ettii kysymykValokuva Kaarle XII:n pcicikallosta, .jonka
sessii olisi ollut norjalaisten ampuma, lyijysta
vasemmqssa ohimossa on kuulctnreiki. Kuva
tehty musketinluoti. Norjalaisten muskettien
Bengl Liljegrenin kirjasta Karl XII.
kaliiberit olivat sita paitsi ruotsalaistenvastaavia
pienemmdt. Norjalaiset ampuivat 16,5-17,3
millimetrin kuulia, kun taas ruotsalaisten
ammuksetolivat 18-20 mm.
Jiiljelle jaa vain kaksi mahdollisuutta. rautakuula tai erikoisammus.Rautakuulalla oli huonot ballistisetominaisuudet,joten niita ei kaytetty musketeissa. SitA vastoin tykit voitiin
ladata sellaisilla.Ne olivat kuitenkin suurempikaliiberisia kuin luodin ulostuloreika Kaarlen
piiikallossa osoittaa eli vilhintiiiin22 mm.
Kaarlen kuolinpaikan etiiisyys Mellembergetistiioli noin 430 mja Oberbergetistiinoin
630 m. Kuulan iskeytymisnopeus
225 mlsekuntr
edellyttaisi,etti sen lahtonopeusolisi 450-500
m/sekunti. On iiirimmiiisen epiitodennilk6istii,
ettti senaikaisillalinnoitustykeillii olisi pystytty
saavuttamaan tiillainen teho. Niiin ollen
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BenderissiiTurkissa eriiiissdkahakassapistoolinluoti karvensi hanen kulmakarvansaja jatti
ruudinjalkia hanen poskelleen. Neljiinnen kerran, kun hiin vuonna l7l5 StresovissaRtigenin
saarellasai musketinkuulanrintaansaja pyortyi.
Viidennen kerran, kun heiniikuussa1718 Idevuonolla kuula repi pienen haavanhiinen poskeensa.
Tallaiset tapahtumat lisisiviit hiinen mainettaan miehenii, johon ammukset eiviit tehoa.
Kansantaruston mukaan t?illaisen miehen voi
tappaavain hopealuodillatai esineellit,joka on
otettu hanenvaatteistaan,esimerkiksinapilla.
Er adndkes?ipiiiviin
A 1924 seppiimestariCarl
Hjalmar AnderssonHorredissaPohjois-Hallandissa oli levittamassiisoraa puutarhak?iytiliilleen. Soran joukossa han huomasi merkillisen
esineen: vanhan pyoreiin messinkinapin. Andersson yhdisti heti napin vanhaan perimiitietoon Kaarle XII.n kuolemasta.
Perimiitiedon mukaan eriis sotilas nimeltaiin
Nordstierna,joka oli ollut kuninkaanliiheisyydessdillalla 30. marraskuuta,oli nlihnyt surunanluodin, kun se iskeytyi kived vasten,ja poimi
sentaskuunsa.Sotilasotti napin kotiinsa Oxnev allaan,j oka on kaksi peninkulmaaVarbergista.
Hiin kertoi my6s naapureilleen,efiAftllA kuninkaan univormusta otetulla napilla Kaarle XII
ammuttiin. Jonkin ajan kuluttua hanta rupesi
vaivaamaan,ettii hiinellii oli nappi, jolla surmatyo oli tehty. Hiin meni pitajan pastorin luo
kysymiiiin neuvoa. Pappi neuvoi hanta heittam?idnnapin pois ja sillii lailla vapautumaanhuolestaan.
Nappi joutui maahan,ja kaksi vuosisataa
myohemmin paikalle oli avattu sorakuoppa,
josta kuulajoutui Anderssoninhaltuun.
Nappi ei ollut ruotsalaista perua, vaan
samanlaisennapin oli niihty olevan Kaarlella
h6nenollessaanTurkissa.Napissaoli lyijysisus
ja sen ulkokuori oli messinkia. Eraassa 1992
suoritetussatutkimuksessatodettiin, ettii lyijy
on pertiisin jostain saksalaisestakaivoksesta.
Lisiiksi napin lapimitta 19,5 mm tiismilsi
kuninkaan kallossa olevaan kuulan sisiiinmenoreiktitin.
Bengt Liljegren mainitsee,ettii puhtaastiteoreettisesti kyseessiivoi olla Kaarle XII elaman
lopettaneestakuulasta, mutta ettii uskottavam-
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paa on kuitenkin, ettii jokin muu erikoiskuula
tappoi kuninkaan.

Murhateorioita
Jos nyt viiitetiiiin, ettii Kaarle XII murhattiin, on
syytti tutkia murhan motiivia eli sita, kuka
hydtyi kuninkaankuolemasta.
Herttua Karl Fredrik ja G6rtz sek?ihanen
joukkonsa neuvotteluliihetystossiiolivat tiiysin
riippuvaiset Kaarlen henkilokohtaisestatuesta.
Heidan mahtiasemansa
seisoija kaatui kuninkaan mukana.Siis holsteinilaisillaei ollut motiivia tappaakuningas.
Ruotsissa oli muodostunut kaksi ryhmittymiiii: holsteinilaisetja hesseniliiiset.Edelliset
kannattivat herttua Karl Fredrikia ja jalkimmiiiset HesseninFredrikib.
Hessenilaisillii Fredrik etuneniissii oli sita
vastoinpaljon voitettavaakuninkaankuolemasta. Ensiksikin voitaisiin piiiist?ieroon vihatusta
Gortzista,ja hanen ollessaanpoissatieltii voitaisiin varmistaa kruunun siirtyminen Fredrikin
puolisolleUlrika Eleonoralle.
30. marraskuuta1718 oli 42-vuotiasHessenin Fredrik Torpumin herraskartanossanoin
seitsemdnkilometrin piiiss?i Tistedalenin piiiimajasta.KenraaliadjutanttiSicre toi h2inelletiedon kuninkaan kuolemasta mydhiiiin illalla.
Todisteena adjutantilla oli Kaarlen puhkiammuttu musta huopahattu.
Kuningas ei ollut koskaantehnyt mitaan testamenttia. Puoli vuotta aiemmin, maaliskuussa
1718, oli Fredrik antanut vaimolleen, Ulrika
Eleonoralle, kirjalliset ohjeet, miten tiimiin
pitaisi menetelld, jos kuningas kuolisi eikii
Fredrik itse sattuisi olemaan paikalla.
Kuninkaan ollessa sotakentillil ei koskaan
aikaisemmin sellaisia muistioita ollut tehty.
Osoittamatta minkaanlaista mielenliikutusta
lankonsakuolemanjohdosta Fredrik ryhtyi heti
toimenpiteisiin toteuttaakseen aikaisemmin
tehtyli suunnitelmaa.
KahdeksantoistawotiasHolsteinin herttua
sen sijaan lamaantui tiiysin saatuaan kuulla
setdnsdkuolemasta.Fredrik lahetti Sicren ydll?i
1. joulukuuta matkaanviem?iiinviesti?iKaarlen
kuolemasta Ulrika Eleonoralle Tukholmaan.

Sicre sai myos tdrkedn teht?iviin vangituttaa
neuvottelukunnan
korkeat holsteinilaisetherrat.
Sitten Fredrik mii2iriisiilman laillisia valtuuksia
Gdrtzin pidtitettavaksi.Niin varma Fredrik oli
suunnitelmiensa
toteutumisesta,etta han jo ennen Gortzin pidatystalupasitiimiin poytiihopeat
omallemiehelleenTukholmassa,kenraaliGustaf
Adam Taubelle.
Piiivti kuninkaan kuoleman jiilkeen Gortz
pidatettiin. Hiinet vietiin 300 kaartinsotilaan
vartioimanaTukholmaan.Siella hdnet eplimiiiiriiisen oikeudenkilynninjiilkeen tuomittiin kuolemaanja mestattiin 19.2.1719.Ruumis haudattiin hirsipuumtielle,josta htinen palvelijansa
kaivoivat sen viikkoa myohemminja salakuljettivat Hampuriin, jossa Gdrtz haudattiin siunattuun maahan.
Ensimmiiisendpdtivdndjoulukuuta Fredrik
kutsui ylimmiin piiillystdn sotaneuvotteluun
Tistedaleniin.Piirityksestd luovuttiin ja sota
lopetettiin. Kolmas piiivi joulukuuta liihdettiin
paluumatkalle Ruotsiin. Norjalaiset jattivat
ruotsalaisetrauhaan.
Fredrik jakoi ylimmiille piiiillystolle sotakassasta100.000talariakiitokseksija palkkioksi siita vaivannaostd, jota sotaretki oli heille
aiheuttanut Teimii oli lahjus, jotta upseerit
my6tiivaikuttaisivat Ulrika Eleonoran valintaan
valtaistuimelle.Alempi piiiillystdja miehistojiiiviit ilman mitaan korvausta.

kannattajansasaisivatheittaa hyviistit kruununperimyshaaveilleen.
Tiimii voi selittaa,miksi murha tapahtuijuuri
30 ll

Andr6Sicre

Murhan motiivi oli siis olemassa,mutta kuka oli
murhaqa? HesseninFredrik ei itse voinut pitiiii
murha-asetta.Hiinhiin oli Torpumissa kaukana
murhapaikalta.Hiinen on siinii tapauksessatarvinnut palkatajoku suorittamaanlikaisen ty6n.
Todi steet viittaavat tiettyyn suuntaan.
joukossa,jotNiiden monienulkomaalaisten
ka liittyivat Kaarle XII:n seurueeseen
Turkissa,
oli myds ranskalaineninsinooriupseeriAndrd
Sicre. Kiirsittytitin haaksirikon Khios-saaren
luona Kreikan saaristossahan oli I7T2 saanut
paikan puolalais-ruotsalaistenpalveluksessa.
Hiinet oli otettu vangiksi Stralsundissa,mutta
piiiissyt sieltii Ruotsiin. Hessenin Fredrik oli
jarjestrinyt hanelle paikan Eteliiisessii Skoonelaisessaratsurykmentissii.Hdn kohosi nopeasti
arvoasteissa.Hiinestii tuli yliadjutantti ja arkaa
myoten myds kenraaliadjutantti suoraan Fredrikin alaisuuteen.
Yhdeksiin aikaan illalla oli Sicre useiden
todistajien mukaan kuninkaan liiheisyydessi.
Oletettavasti Sicre meni siihen yhdyskaytavaan,
joka oli vanhanja uuden linjan viilissii. Hiin oli
silloin vinosti kuninkaan edessl vasemmalla
Murhanajankohta
puolella. Se oli varmin paikka. Poikkikiiytiivii
sopi erinomaisesti.Etaisyysoli noin kymmenen
metriii. Se oli riittavan pitka matka tahtaemiseen
On loydetty my6s selitys siihen, miksi murha
tapahtuijuuri 30.I l.
eika jattaisi ruudinjiilkiauhriin. Pamauksenvaija senpeittamiseksi,ettd kyseessd
mentamiseksi
GOrtz oli tulossa neuvotteluistaventillisten
kanssa.Huhut kertoivat, ettii hlin oli niissii onoli liihilaukaus,musketti oli ladattu pienemmiillii
nistunut. Sanottiin, ettii Holsteinin herttua Karl
ruutimtiiiriiila kuin tavallisesti.
Palkkamurhaaja kiipesi reunalle ja sijoitti
Fredrik kihlautuisi tsaarintyttiiren Annan kanssa
merkkinti ystiiviillisistd ruotsalais-ven?iliiisistii musketin rintavarustuksenpiiiille. Hiin tahtAsija
odotti linnoituksestatulevaa tykinjylinad,joka
suhteista.Suunnitelmissaoli myds liitto Kaarlen
ja tsaari Pietarinkanssaseki yhteinentoiminta
peittaisi musketin 6dnen. Se ei kestiinyt kauan.
Euroopan suurten riitakysymysten ratkaisemiSittenhan laukaisi.
Teon tehtyddn hin meni nopeasti paikalle,
seksi.
jossa Kaarle makasi,ja saattoitodeta, ettii luoti
Gortzin oli miiiir?i saapuaKaarlen luo piiiijoulukuun
mapan
oli osunut tiiydellisesti.Sen jalkeen han pani
alkupiiivinii. Jos kihlaus toperuukkinsaja kultakaluunaisenhattunsakuninteutuisi, Fredrik ja ulrika Eleonora ja heidan
kaan kasvoille. Ilmoitettuaan toimeksiantaial-
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leenHesseninFredrikilletapahtuneesta
han lahti
Tukholmaan keftomaan tapahtumasta Ulrika
Eleonoralle.
Sicrella oli onneton tulevaisuus edessiiiin.
Tosin hanetnimitettiin everstiluutnantiksihenkirakuunoihinja sailyti paikkansaFredrikin luona, mutta huhut, etta han on Kaarle XII:n murhaaja, liihtiviit nopeasti liikkeelle. Sicrella oli
kuitenkin luja itsehillintii eikii han valittanyt
huhuista.Vietettyiiiin useita vuosia ulkomailla
h2in palasi syksylla 1722 murtuneenamiehenii
Ruotsiin. Hiin oli sairastunut kuumetautiin, ja
kiusaantuneenamurhaep?iilyisti han sairastui
j onkinlaiseenpsyykkiseentautiin.
Sairaudentakia hiin menetti itsehillintiinsii.
Erddnd"kesiipiiiviinl 1723 hiin avasi ikkunan
asunnossaanTukholmassaja huusi ihmisille
kadulla, ett?i hdn oli murhannut Kaarle XII:n.
Viranomaisettekiviit parhaansavaimentaakseen
tunnustuksen.ParannuttuaanSicre kiisti tunnustuksensa, mutta huhut eiviit ottaneet vaimentuakseen.
Lisiiksi samoihin aikoihin ilmaantui eriis
ruotsalainen entinen luutnantti nimeltaAn
Schultz,joka vaitti kuulleensa,ettii Sicre oli
saanut "3000 tai 5000 tukaattia" palkkiona
kuninkaan murhaamisesta. Parannuttuaan ja
saatuaan sairaspalkan Ruotsin valtiolta Sicre
matkusti 1728 kotiinsa Ranskaan.Hiinen rahaasiansaolivat huonossakunnossa,ja han kirjoitteli useita kirjeita kuningasparilleRuotsiin.
Niim[ lahettivatkin mukisematta hiinelle rahaa,
joskaanei suuriasummia.
Sicrekuoli koyhiiniiPariisissa1733.
TAyttA varmuutta siitii, ett?i Andre Sicre
murhasi Kaarle XII:n, ei luultavasti koskaan
saada.Monet asiat kuitenkin puhuvat sen puolesta, etta han murhasi kuninkaan Hessenin
Fredrikin toimeksiannosta.

Muutokset
Ruotsin
hallinnossa
Ulrika Eleonora valittiin Ruotsin hallitsijaksi
Kaarle XII:n jiilkeen. Hallitusmuodonmuutos
hyvaksyttiin2L2.1 7 I 9. Rajattomastakuningasvallasta luowttiin, ja Ruotsissakoitti aika, jota
on sanottuvapaudenajaksi.

l3

Ulrika Eleonora luovutti viidentoista kuukauden kuluttua valtaistuimelle nousustaan
vallan miehelleen Hessenin Fredrikille. Suuri
Pohjan sota pii?ittyi 30.8.1721 solmittuunUudenkaupungin rauhaan. Niiin paittyi myos
Ruotsin noin sata vuotta kesttinyt suurvaltaasema.

Loppusanat
Kaarle XII oli kuollessaan36-vuotias.Koko h?ljoilla
nen miehuusaikansa
kului sotatantereilla,
hiin saavutti suuria voittoja, mutta karsi katkeran tappion Pultavassa, minkii seurauksena
piiittyi.
Ruotsin suurvalta-asema
Kaarle XII oli Ruotsin kuuluisimpiahallitsijoita ja oli kauan suuren ihailun kohde. Rohkeus, tahdonlujuus,vaatimattomuusja siveellinen nuhteettomuustekivit hiinestii sotureidensa
ja jalkimaailmansilmisstisankarin.Mutta han oli
myos itsepiiinen eikii kuunnellut muita. Realismin puute leimasi hanenuseitayrityksiaan. Suuret suunnitelmat kaatuivat usein voimavarojen
puutteeseen.
Voltaire on lausunut hiinestii, ettii hiin oli
sankari,mutta samallakatastrofi Ruotsille. Kuitenkin aikakautensa historian valossa htin oli
Ruotsi-Suomen suurvalta-asemanpuolustaja,
aktiivi sen sodankiiynnin v aatijaj a toteuttaja, j oka niki, ettii kysymyksessiioli taistelu elamasta
ja kuolemasta.
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Vuokko Piirssinen-Tainio
kirjastonhoitaja
SuomenSukututkimusseuran

Tew etuloa etsimaan aavteita
Suomen Sukututkim usseuyan kiriastoon !
kirjaston www-siwilta loytyvallii kaavakkeella. Ja kirjastoon voi tietenkin olla yhteydessii
- esimermyds puhelimitse tai s?ihkdpostitse
kiksi lainojenuusiminenkiiy kiiteviistiniiin.
Kirjaston sivuilla voi selata aineistotietokantaa. Kaikki kirjaston kirjat eiviit valitettavasti ole viela siella, mutta joka tapauksessa
kokoelmankysytyin osa: sukututkimukset,paikallishistoriat ja matrikkelit. Myos tiimiin
wosituhannen uutuudet on luetteloitu tietokantaan aiheesta riippumatta. Kirjastohakua
kannattaakayttaAhyvilkseenesimerkiksi kun

Helsingissii, Kansallisarkiston liihikorttelissa
sijaitseva Suomen Sukututkimusseurakutsuu
Orpananlukijoita toivioretkelle Pohjoismaiden
suurimpaansukututkimuskirjastoon.Kirjaston
kokoelmissaon yli 600 hyllymetriii kirjoja ja
kausijulkaisujaSuomestaja maailmalta: sukututkimusta, henkilo- ja paikallishistoriaa,yritystenj a yhteisojenhistoriaa,siirtolaisuustutkimusta...
Kirjasto palvelee kaikkia sukututkijoita.
Kotilainoja annetaanharkinnan mukaan - suurin osa aineistostaon lainattavissa.Laina-aika
on nelja viikkoa. Jostutkijalla on harvoin asiaa
Helsinkiin, kirjoja voi pyytilA kaukolainaksi
oman paikkakunnan kirjaston kautta. Valokopioita voi tilata suoraankotiosoitteeseen

Suomen Sukututkimusseuron kirjasto sijaitsee
Li i sqnkaduIIa, kive lymatkan pririssci HeIsingin
rautatieasemalta.
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haluaaselvittaa,onko jotakin sukuajo tutkittu.
Tihiin usein esitettyynkysymykseenei kukaan
pysty antamaan luotettavaa vastausta, mutta
SuomenSukututkimusseuran
kirjaston kokoelmissa on joka tapauksessatuhansittain sekii
tunnettuja ettii harvinaisia sukuselvityksia,ja
kokoelma karttuu i atkuvasti.

Lahjojaja lahjoittajia
Kirjasto on Seuran historian alusta 1910lur,ulta lahtien ollut sukututkijoiden yhteinen
projekti: suurin osa kokoelmasta on saatu ja
saadaanedelleenkinlahjoituksena.Vuosikymmenten kuluessa on otettu vastaan useita arvokkaita kirjakokoelmia,j oiden ansiosta kirj astossa on muun muassa1700-luvullapainettuja
harvinaisuuksiaja ainutlaatuistaaineistoaBaltian maista.Aarteita siis riittaa lehteiltavaksi.
Yksi kaikkien aikojen tiirkeimmistii lahjoittajista oli Seuran pitkaaikaisensihteerin, kirjastonhoitajanja tulisielun Osmo Durchmanin
perikunta.Perikuntaluovutti 1950-luvun lopulla kirjastolle 70 hyllymetria Durchmaninkeriiiimiia kirjallisuutta. Monet niiistii kirjoista ovat
edelleenkeskeistii sukututkijan l?ihdeaineistoa,
niinpil Durchmaninexlibris onkin tuttu monelle
kirjastomme asiakkaalle.Durchman (s. 1890)
oli muuten pappisperheenpoika Ruovedeltii,
han kavi Tampereen reaalilyseota ja aloitti
pankissa...
uransatamperelaisessa
Durchmanin ajat ovat jo kaukana,mutta lahjoitukset - pienetja suuret- ovat edelleentiirkeita kirjastolle. Sukututkimuksia ilmestyy
vuosi vuodelta yha enemmdn, mutta moni
sukuselvitys jaa edelleen pelktistbiin suvun
omaan piiriin. Olisi tarkoituksenmukaista,ettii
Suomessaolisi yksi kirjasto,jossa olisi mahdollisimman tiiydellinen kokoelma sukututkimuksia. Laaja kokoelma on sukututkijoiden
yhteinen etu. Ala siis arastele liihettiiti omaa
tutkimustasi kirjastoon! Pieni porkkanakin on
tiedossalahjoittajille. kirjastoon ltihetetyt tuoreet sukuselvityksetosallistuvatVuoden sukukirja -kilpailuun. Vuoden 2003 sukukirja julkistetaanensi vuoden maaliskuussaTampereen
valtakunnallisilla sukututkimusptiivilld. Kirj alahjoituksella kannattaatietysti muistaa myds
stystiij a pitaAmielessa,
omaasukututkimusyhdi
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OsmoDurchmanin exlibris.
ettii my6s yleiset kirjastot ovat kiinnostuneita
oman alueensasukututkimuksista.
Kaikilla ei ole lahjoitettavaa,mutta aineettomat hankintaehdotuksetkinovat kirjastolle tervetulleita. Olemme viime vuosina erityisesti
keriinneet - sekii saaneetettii ostaneet- kyliikirjoja, joissa on usein paljon tietoa kylien
taloista ja asukkaista,joskus hyvinkin perusteellisia sukuselvityksiii.Kylakirjojen painokset saattavatloppua nopeastija kirjaa myyvien
henkiloiden yhteystietojavoi olla vaikea l6yt?iii. Otamme mielelliimme vastaanseka kylaetta muitakin kirj avinkkejii
Siis tervetuloa tutustumaanSuomen Sukututkimusseurankirjastoon! Aarrearkku aukeaa
parhaitenpaikan paalla.

kirjasto on auki
SuomenSukututkimusseuran
maanantaisinklo 13-1 8.
tiistaisinklo 10-16.
torstaisinklo 10-18
sekii kerran kuussalauantaisin
1 3 . 9 . , 1 1 . 1 0 . , 8 .j1a11. 3 . 1 2k. l o l l - 1 4 .
Keskikesiilliikirjasto on suljettulomien takia.
Suomen Sukututkimusseura
Liisankatu 16 A
00170 Helsinki
puh.(09) 278 ll88
fax (09) 278 rr99
fi
siihkdposti:kirjasto@genealogia.
fi
kotisivu: www. genealogia.

JohannaKurela

Orpana myllerryks essci:
nimenmuutosaloite
Jakauneusleikkaus
Ertis jiisenemme oli toimittanut keviitkokoukselle 2003 aloitteen,jossa ehdotettiin Orpanajiisenlehdennimen muuttamistatoiseksi. Aloitteentekijiinmielestii orpana on liinsisuomalaiselleouto sana,joka kuulostaarumalta.
Nykykielessii- tai ainakin nuorten kielessii
- orpqna onkin jo harvinainen sana. Tuskin
missiiiin piiin Suomea on nuoria, joilla olisi
orpanoita; sen sijaan serkkuja on useallakin.
Vuosikokouksenosallistujista,j otka piiiiasiassa
edustivatjo kypsempiiiiikiiluokkaa, oli kuitenkin monta, joilla on orpanolfa. Joukossaoli
kuitenkin runsaastimyos niita, joille tiimii sukulaisuustermioli vieras.
1900-luvunalkuvuosikymmenilleasti liinsisuomalaisillaoli aivan yleisestiorpanoita seka
nepoja, jollakulla saattoi olla ruotsalaisittain
kasiini kin. Itii-Suomen puolella sanaorpana on
vieras. Savossaja Karjalassaon ollut pelkiistddn serkkuja.
Tampereenseudunsukututkimusseuran
lehdelle keksi nimen seuranpuheenjohtajalorma
Riisiinen,jonka omat sukujuuretolivat Savossa.
Hiin osoittikin hyviiii kielentuntemustaehdottaessaanlehden nimeksi Orpanaa,joka oli hiinenomassakotimurteessaan
vierassana
Kun keviitkokoukseensaapunutjtisenist6oli
kuullut JohannaKurelan lyhyen esityksenserkun nimityksistii suomen murteissa,se piiiitti,
ettei Orpana-lehdennimeii muuteta. Tlimli piiatos oli ltihes yksimielinen, vain aloitteentekijii
itseja pari kolme muuta olivat edelleennimenmuutoksenkannalla
Eeva Tuominen on julkaissut Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksenKielikello-nimisen
tiedotuslehden numerossa 211995 artikkelin
Orpanasta kusiiniin - serkun nimitykset suomen murtelssa. Viereisen sivun kuva liittyy tiihiin artikkeliin. Artikkelista seka Suomenmurteiden sanakirjastasaattetarkempaatietoa erilaisistaserkkuatarkoittavistasanoista.
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UIkoasutyylikkaieim
maksi
Tampereen seudun sukututkimusseuraA\JfiAA
25 vuotta keviiiillii 2004. Tiimiin juhlawoden
kunniaksiseurauusii Orpana-lehdenulkoasun.
Orpanan sisaltotion kiitetty, mutta samalla
sen ulkoasua on moitittu varsin ankarastikin
kotikutoiseksi,ankeaksij a tyylittdmiiksi. Sisiiisesti hehkei mutta ulkoniidltiiiin rupsahtanut
lehtemme ptiiiseetiinii syksynii ammattilaisten
kasiin, ja ensi kevii?iniise kopsahtaapostiluukustanneentistii ehompana.Emme uskalla luvata, ettd voitte vielii keviiiilllikliin jattaa Orpanaa huolettoman tyylikkiiiisti lojumaan sohvapoydiillenne osaksi kaunista sisustustanne,
mutta ainakin voitte punastelematta nayttaa
lehteaystiivillenne.
Vaikka Orpanan ilme muuttuukin elegantimmaksi, on lehden toimituksen tiirkeimptin?i
tavoitteenaedelleenkinsen sisiilldn laadun kohentaminen.Tavoitteenaon, ettii Orpana muuttuisi tamperelaistensukututkijoiden jasenlehdestii ketti tahansasukututkijaakiinnostavaksi
julkaisuksi, jota kannattaisi lukea ja trlata,
vaikka sukujuureteiviit olisikaanPirkanmaalla.
Ensi woden ensimmiiinenOrpana on juhlanumero,johon yritan koota mahdollisimman
runsaastihyviii artikkeleita.Kehotankinja pyydan kaikkia sukututkijoita- niin seuranjasenia
kuin ulkopuolisiakin - osallistumaan timiin
juhlanumeron tekemiseen. Erityisesti toivon
Iehteentuomiokirjoihin perustuvia artikkeleita.
Juhlanumeroontarkoitetut artikkelit pitaisi
lilhe11iltoimituksellepoikkeuksellisenvarhain,
jo lokakuun puoliviiliin mennessii.Graafisen
ilmeen suunnittelija ja taittap tarvitsevat runsaasti aikaa.Lehden toimittajana toivon myds
ylimiiiiriiistd. arkaa, sill?i sen jiilkeen kun minulle syntyy marraskuussavauva, en entiii ehdi
kasitella artikkeleita

Serkunnimitykset
suomenmutteissa
* o.parru
Q nepa-,nepoI serkku

ou----1.--.50r.

Kielikello 2/95
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Ulla Koskinen
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Karftumatka
MoufrljrirveftciRoiciv
efiin 16g3
eli tulkintapoikkeuksellisesta
tapahtumasta
niukkasanaisen kdrdjdpriytdkidan perusteella

Mouhijtirven SelkeenkartanonHiidun torpassa
asui kuusikymmenwotias torppari Simo Eskilinpoika lapsiensa kanssa. Hiinen vaimonsa,
vanhimpienlastenaiti, oli kuollut wosia sitten,
ja mies oli mennyt uudelleennaimisiintuoden
torppaan emiinniiksi itse66n kaksikymmentd
vuotta nuoremmanKaarina Matintyttiiren.
Vahitellen aikuistuvien lasten ja iiitipuolen
keskensyntyi katkera vdlirikko. Kyliilliikin puhuttiin siita, miten huonollatolalla asiatHiidun
torpassaolivat. Kaarinaoli ankaraemiintii.
Vanhin tyt[r Anna pdatti jattilA kotinurkat
taakseenja muutti Suomenlahdeneteldpuolelle
Riiiivelin kaupunkiin. Nykyiseltii nimeltiiiin se
on Tallinna ja se kuului silloin Ruotsin valtakuntaan. L?lhtiessitin Anna lupasi pikkusisarelleen,ettii tulisi takaisin hakemaanhanta. Isa
Simo ei tiennyt asiastamitaan.
Aika kului, ja Anna tuli hyvin toimeen.Hiin
piti yhteyttii kotipitajaiinsiija liihetti silloin tiilloin kaupunkitavaroitakotiseudunasukkaille.

Karkumatkalle
leivdtevaana
Eriiiinii syyspdivinii vuonna 1693 nuorempi tytar lahti Hiidun torpastaja meni Mouhijiirven
kirkonmiielle.Tyttd oli 15-wotias, eika hanen
nimeiiiintiedetil.Kirkonmiiellii oli torppa,jonka
emiintii oli Riitta Yrjdntytar. Tytolla oli mukanaan kotoa salaa otettuja jauhoja. Han itki ja
valitti, ettil iiitipuoli on ankara hanta kohtaan
eika anna ruokaa.Riitta tunsi Hiidun asukkaat
ja aavisti, ettei tytto puhunut turhaan. Hiin
suostui leipomaanjauhoista muutamanleiviin,
jotka antoi kyynelehtiviin tyton mukaan.
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Jo aikaisemmintytt6 oli tavannut Kopalaisentorpan emtinniinKertun. Sisko Anna oli liihettiinyt Kertulle Riitivelistii mustan silkkimyssyn ja kiiskenyt toimittaa maksun pikkusisarelleen. Niinpii Kerttu oli antanut tiille
maksuksikengdt.
Tytdlla oli nyt kengiit ja eviist?i. Hiin ei
halunnutmennii kotiinsa,jossa hallitsi iiitipuoli
ja jossa odottaisi rangaistusjauhojen viemisestii.Tyttd mietti ja mietti tilannetta.Viimein
hanenmielessii2insyntyi suunnitelma:han lahtisi omin neuvoin Annan luo Rii?iveliin.
Kirkonmiien torpassa asui myos itsellisvaimo Ingre Sipintytiir, joka lahti auttamaan
tyftda. Hiin neuvoi tetA menemadnSalmen kyliiiin ja Saarantaloon,jonka mailla asui omassa
mdkissiiiin Riitta Tuomaantytiir -niminen nainen. Tdmii antaisitytolle yosijan,ja seuraavana
aamunahiin voisi jatkaa matkaa.
Tytto toimi Ingren neuvojenmukaanja saapui illalla Saarantaloon. Riitan mokkiii han ei
loytanyt,vaan meni suoraantalonviienpirttiin.
Saarantalossa oli isiintiinii vanha Antti Pekanpoika, joka tunnisti tyton ja tiesi, miten
asiat Hiidun torpassaolivat. Antti ei kysellyt
enempiiiityton asioista,vaan antoi h?inelleluvan nukkua pirtissii yon yli. Seuraavanaaamuna tytto lahti eteenptiin. Hiin vietti seuraavan
ydn Tiisalan kylissl. Aamulla han jatkoi jalleen matkaa.Nyt edessiiaukeni Turkuun vievd
maantie.
Matkan koko pituus selvisi nyt tytolle.
Omin neuvoin han ei ikinii piiiisisi perille. Eihdn han edes tiennyt, minne pitaisi mennii.
TFto jai epiitoivoissaanistumaantienvierelle.
Jonkin ajan kuluttua hiin huomasi kauempaa
llihestyviinnaisen.

TTiellii taivaltava nainen oli piika Maliina
Mikontytiir. Hiin oli sattumankaupalla menossa itsekin Riidveliin. Tytto rukoili, ettii Maliina
ottaisi hiinet mukaansa.Maliina ei kuitenkaan
halusta suostunutottamaantuntematonta tyttddt
matkaansa,mutta ei voinut estiitikii?intiitii seuraamasta periissiiiin. Maliinan tarkoitus oli
menndensinSiuntioonja sieltAlaivallaperille.
Pitkiin taivalluksenjalkeen Maliina ja tytto
saapuivatSiuntion pitajaan.Sillanpidn kyliissti
asui laivuri Martti, jonka laivassaMaliina lahti
Rtiiiveliin. Mutta tytolla ei ollut yhtaan rahaa,
jolla olisi voinut maksaalaivamatkansa.
Niin
han joutui jattamaantoiveensasikseenja jaamtiiin laivurin vaimon pikkupiiaksi, kunnessaisi tarvittavan rahan koottua. Suuren vaivan takanaollut karkumatkapiiiittyi Siuntioon.

Raivostunut
isa
haastaa
auttajat
kiirdjille
Talla valin kotona Simo Eskilinpoikaoli huomannuttyttiirensiihiivinneen.Hiin alkoi kysellii
naapureiltaja tuttavilta. Vahitellen kaikki alkoi
selvita.Simo tajusi vimmoissaan,ettd.pahatihmiset olivat houkutelleettyton pois kotoaanja
auttaneethiinet Ritiveli in.

Simon kiukku kohdistui etenkin kolmeen
naiseen,Kopalaisen emiintriiinKerttuun, jolta
tytto sai kengtit, kirkonmiienRiittaan,joka leipoi hiinelle leipiiii, sekaMaliina-piikaan,jonka
kanssatytt6 oli vaeltanuttiehensii.
Simon mieless?i
kypsyi ajatushiirrtaja hanen
vaimoaanvastaansuunnatustasalaliitosta.T?ima tultaisiin selvittamaankarajillii ja syylliset
saisivatrangaistuksensa.
Seuraavanakesiinii Maliina-piika oli jo palannut Mouhijdrvelle. Hiin oli tavannut Riiiivelissii Hiidun vanhimmantyttirrenAnnan ja kertonut tiille pikkusiskon karkumatkasta.Anna
oli luvannut tulla Olavinmessunaikaan Suomeen ja ottaa sisarensaluokseen Riiiiveliin.
Maliina oli palannut Suomeenlaiwri-Martin
matkassa ja tavannut samalla pikkusisaren,
joka asuiedelleenSiuntiossa.
Heinilkuussapidettiin kesakarajatja Simo
Eskilinpoika haastoi kaikki epiiilyksenalaiset
tutkittaviksi Kaikkia osapuolia kuultiin. AinoastaanIngre Sipintytir kirkonmiieltii puuttui.
Hdnentodistustaanolisi tarvittu, jotta voitaisiin
ratkaista, olivatko naiset todella houkutelleet
tytdn pois kotoaan. Niinpa ratkaisu siirrettiin
syyskiiriijille.
Simo Eskilinpoika oli saanutkarajilla muutakin ajateltavaa.Anna oli nimittain Rii?ivelistii
kasin valtuuttanut eriiiin isiinn?lnedusmiehekseenja vaati hiinen valitykselladn perintdd 12
vuotta sitten kuolleen iiitinsii jiilkeen. Simo
koetti vakuuttaa,ettii Anna oli jo saanutylikin
oman osuutensa,varsinkin, kun Hiidulla oli
paljon velkaa. Tatakaan asiaa ei saatu vietyii
pliZitdkseen,koska piti odottaa Annan vastausta.
Simo Eskilinpoika ei eniiii jatkanut tyttiirens6 karkumatkankasittelya oikeudessa.Hiin
oli jo saanutkuulla asioidentodellisenkulun ja
saanutselville,ettii tyttd oli edelleenSuomessa.
Mitii sittentapahtui?Luultavasti Simo meni
Siuntioon hakemaantytiirtbnsilkotiin.
Tyton mydhemmistiieldmiinvaiheistaei ole
selvyyttii. Mutta mahdollista on, ettd nuoresta
karkulaisestatuli monen satakuntalaisen
sukututkijankin esiaiti.
Leihde
ja Mouhij?irven
9.-l1.7.1694.
KA.
Karkun
kesiikiirijiit
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Kuulutko
sukuuni-tapahtuma
11.-12.10.2003
klo 10-17
Vantaanammatillisessakoulutuskeskuksessa.
Tennistie1. AB7 OVantaa

Ohjelmassatflni vuonnamm.:
o Harrastesukututkimuksia,
myosisojayhteisiiiesittelyjtikutenSuvannonseudunsuvutja
Suur-Ilmajoen
sukuja
o Maanmittauslaitos
o Juuret-toimikunta
o Karjala-tietokanta
o Antikvariaatti
o Miten sairauksiaennenhoidettiin
o MAP-sukututkimuskeskus
o Ortodoksisukujentutkijapiiri
o Sukuseuroja
o Sukuseurojen
Keskusliitto
o Sukututkimusyhdistyksiii
o Sukututkimusohjelmia
o Kirjapainoja

Luennot
lauantaina:
k l o 1 1 . 0 0 RitvaRouhunkoski:Lapsenmurhaaj
an kohtalo I 800-luvunalun Suomessa
klo 13.00 Dos.JyrkiPaaskoski:Saimaankanavaja senrakentajatvuosina1844-1856
klo 15.00 Matti Lehtio:KyronjokilaaksonVarhaisimman
leviamisenpiiiiperiaatteet
asutuksen

Luennot
sunnuntaina:
klo 1 1 . 0 0 FM JariRopponen:Sukututkimuksen
suhdepaikallishistoriaan
klo 1 3 . 0 0 HannuJaakohuhta:
Vapaussodan
arkistotsukututkijankannaltaesimerkinvalossa
klo 1 5 . 0 0 DI Margit Lumiaja KirjapainoGummeruksen
edustajat:Sukututkimussukukirjaksi

j€irjestdrd
Tilaisuuden
VantaanSeudunSukututkijat
ry
Kahvila-ravintola
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I

Vapaapiiiisy

I
I

t

EinoKoskinen

Vapaaliiton sikari
ten ja rattra vddntiien Vapaaliitto ohjasi onnikkaa parhaansamukaan.Matkustajat kirkuivat ja
pitiviit tiukasti kiinni kadensijoistaan.Taisi siind muutamahikipisaratulla myos itse "sahv6orin" otsalle.
Joka tapauksessatultiin onnellisesti miiki
alas ja onnikka pysiihtyi liev?liinvastamiikeen.
Matkustajat ja oletettavasti myos Vapaaliitto
huokaisivathelpotuksesta.
Ketiiiin ei jaanyt onnikan alle eika auto ajanuttieltii sivuun.Voitiin
sanoa:"Loppu hyvin, kaikki hyvin." Kuitenkin
matkustajat istuivat hetken aikaa turtana paikoillaan, ennenkuin alkoivat keriiillii matkatavaroita, nysstikoittitin,pakettejaanj a kassejaan.
Yhtakkia alkoi erbs vanhempi naisihminen
nauraa kihertiiti kovalla iiiinellii. Vapaaliitto
kaantyi kulj ettajan tuolissaanvihaisenniikoisend nauravannaisenpuoleenja sanoi:"Kuulkaas
nyt hyva rouva, ei tiiss?i ole piru vie mitaan
nauramista.Me olisimme voineet kaikki kuolla
tiillii matkalla, jos olisimme ajaneet tielta sivuun." Tiihiin hAtaantynytrouva vastasi: "Herra
sahv66ri, en minii t6lle onnettomallematkalle
naura.Minua vaan niin naurattaa.kun sahvoori
soi matkanaikanasikarinsa."

Tampereella vaikutti 1920-lur,ulla sellainen
kuuluisuuskuin liikennoitsijii Vapaaliitto. H?in
harjoitti bussiliikennettd,tai niin kuin silloin
sanottiinonnikkaliikennettaKeskustoriltaTahmelaan.Onnikat olivat melko pieniii nykyisiin
verrattuna. Ehkii niihin mahtui parisenkymmentii henkildii. Onnikkalinja alkoi Keskustorllta ja kulki Hameen- tai Kauppakadun kautta
Pyynikintorille ja sielta nykyisen ammattikoulun ohi Pyynikinharjulle. TAAhAmatka jatkui
alas Tahmelaan.Mriki harjulta Tahmelaanoli
silloin huomattavastijyrkempi kuin nykyii?in.
Luultavastitie oli myos nykyistii kapeampi.
Erdand piivdnd liihdettiin taas kohti Tahmelaa. Auto oli melkein t?iynn?i.Itse liikennditsija
istui otrjauspyoriin takana, kiiynnisti auton ja
sytytti ison sikarin. Siihen aikaanoli viela tupakanpoltto sallittua onnikoissa.Matkanteko sujui normaaliin tapaanaina Pyynikinharjulle asti. Kun alettiin laskea alas Tahmelaanvieviii
mlikeii, menivit onnikan jarrut epiikuntoon.Vapaaliitto yritti epiitoivoisestisaadapienempiiti
vaihdetta piiiille, jotta vauhti ei nousisi niin
suureksi,mutta se ei eniiii siinii vaiheessaonnistunut. Niin lahdettiin aika haipakkaalaskemaan kohden Tahmelanalaosaa.Torvea tuuta-
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pdlkdnelainen
50-vuotias
Tervansukury
Usein kiiy niin, ettii sisarussarjan
vanhin keksii
uuden ideanja tekee aloitteen,jota toiset sitten
kannattavatja seuraavat.Tervan suvussakavi
niin, ettii sisarussarjannuorimman, Tuomas
Matinpojan jalkelaiset keksiviit vuonna 1953
perustaa Kangasalan Palo -suku ry -nimisen
sukuseuran,jonka kantaisiksi merkittiin Tuomas Matinpoika Palo (entinen Terva, 17481835). Idea oli niin hyvii, ettii mydhemmin
Tuomas Matinpojan sisarustenjalkeliiiset liittyiviit jiseniksi sukuseuraanja kantaisaksituli
heidtin isiinsii Matti JuhonpoikaTerva (17091784\. Sukuseuraotti uuden kantaisiin mukaan
nimekseenTervansuku ry.
Tervan suvun vanhin kantaisii on Hutilan talon isiint?iPietari Huti, jonka tiedetiiiin toimineenPalkaneenkihlakunnanoikeuden
lautamiehenii vuonna 1483. Hutilan tila oli viela 1700luvulla Piilk?ineensuurin tila. Kiisityksen tilan
koosta saa, kun siita on lohkaistu viisi elinkelpoista trlaa - Pietilb, Pakarainen, Eerola,
Heikkila ja Huhtala - itse em?itilanjiiiidessii
myos elinkelpoiseksi.Nykyiiiin Hutilasta on
jaljella rakennukset ja metsiipalsta ja sen
nimeksi on tullut Vuorensyrjii. Pellot on
kauppakirjallaliitetty Eerolan peltoihin ja sen
metsiinomistaaTervansukuunkuulumaton.
Tervan tila on wonna 1552 lohkaistu
Hannulan tilasta. Sen ensimmiiinen isiintii oli
vuosina I7l7-I729 Tervan sukuun kuuluva
Juho Erkinpoika Huti-Terva (1669-1751) Tila
on edelleenkin Tervan sukuun kuuluvan
hallussa.
Ennen vuotta 1939 Sappeen kylan talot
Hartikkalaa, Hanulaa ja Ranlalaa lukuun ottamatta olivat Tervan sukuun kuuluvan hallussa.
Periaatteessakylan asukkaatkin olivat sukulaisia keskeniiiin.Kun SappeesijaitseePalkaneen koillisnurkassa. erillaan muista kvlistii.
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niin on selviiii, ettii puoliso naitiin usein naapurista.
Pietiliin tilan osti Nokia Oy, ja sen rakennukset tuhoutuivat tulipalossa. Pakaraisen,
Heikkiliin ja Huhtalan trlat ovat edelleen Tervan sukuunkuuluvien hallussa.samoinEerolan
tila Hutila-Eerola-nimisenii,josta vuonna 1910
lohkaistiin Jokelantila, joka on Tervan sukuun
kuuluvan hallussa.
Juho Erkinpoika Huti-Tervan poika Matti
(1709-1784) avioitui vuonna 1736 Eufemia
Juhontytiir Hollin kanssa.Matti toimi Tervan
isintiinii vuosina 1729-176I Heilla oli yhdeksiin lasta,joista Erkki, Kreett4 Matti ja Tuomas
jatkoivat sukua,Kaisa jaBeata kuolivat lapsena
ja Juho ja Yrjo kuolivat naimattomina setiimiehinii Tervalla.
Tervan is?intilniivuodet 1761-1813toiminut
Erkki Matinpoika Terva (1737-1813) avioitui
vuonna 1768 Anna Heikintytiir Uotilan kanssa.
Heilla oli yhdeksin lasta. Erkki Matinpoika
Tervan sukukirjailmestyi vuonna1992.
Kreetta Matintytiir Terva (1741-1818)
avioitui vuonna 1769 Luopioisten Kajantilan
kylasta kotoisin olevan Gabriel Juhonpoika
Laurilan kanssa. Gabriel ja Kreetta toimivat
Laurilan isiintiiparina vuosina I770-1790.
Heillii oli neljii lasta. Kreetta Matintytiir Laurilan sukukirja ilmestyi 1993.
Matti Matinpoika Terva (1744-1818)
avioitui 1768 KangasalanVehoniemenkyliistii
kotoisin olevan Sofia Jaakontl.tir Hallilan
kanssa.Matti otti sukunimekseenHallilan ja
toimi tilan isiint?ind
vuodet 1768-1815 Matilla
ja Sofialla oli kuusi lasta. Matti Matinpoika
Hallilan sukukirja ilmestyi 1992.
Tuomas Matinpoika Terva (1748-1835)
avioitui 1785 KangasalanPalon tyttiiren Leena
TuomaantytiirBirkmanin kanssa.Tuomas otti
sukunimekseenPalon. ia han toimi Palon
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kuului vuoden 2003 maaliskuussa736 idsentd.
Suku kokoontuujoka toinen vuosi. Viilivuosina
tehdadn retkid ja tutustumiskiiyntejii esi-isien
asuinsijoillej a muihin nahtiivyyksiin.

ratsutilan Palko-nimisen puolison isiint?inti
1791-1803.Tuomaallaja Leenallaoli kymmenen lasta. Tuomas Matinpoika Palon hienon
sukukirjanI osa ilmestyi vuonna 1969;teoksen
oli koonnut filosofian maisteri N. P. Virtanen.
PalonsukukirjanII osa ilmestyi 1977ia III osa
1999. Maisteri N. P. Virtanen on toimittanut
my6s neljli osaa kasittiiviin sarjan TalonpoikaiselcimciciPalon su],an asumq-alueilta vuosjna 1968-1973.
Edell:i mainituista sukukirjoista ldytyy yhteensiinoin 20 000 nimeii. Tervan sukuseuraan

Tervansukury
PL T73
33101Tampere
p. 05008357ll lKa4aHy6dynmaa
II tewa.cjb.net
www-sivuttrttp'.
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Sykswresitefynistci
Tim?in syksyn esitelmat perustuvat osittain
niihin pyyntdihin, loita jiisenisto on esittiinyt.
Erityisenmoni on tullut kysymiiiingeeneihinja
sukututkimukseenliittyvliii esitelmaa.En tiedii,
loytyisik6 tiistii maasta ansioitunutta geenitutkijaa,joka olisi samallakokenut sukututkija.
Ja jos sellainenjoskus loytyykin, niin meilla ei
ehka ole varaa saadahanta puhumaan. Geenitutkimukseen liittyvli esitelma on kuitenkin
luvassa. Syksyn esitelmat ovat mahdollisimman erilaisia, ja toivon mukaan kaikista on
sekii huvia ettii hydtyii.

ja Suomenhistoriaa
Kuninkaallisia
Aloitamme syksyn varsin ajankohtaisellaaiheella. SuomalaisenKirjallisuuden Seura nimittain julkaisee Suomen konsallisbiografian,
josta tulee olemaan sukututkijoille suurta hyotya.
Tiissii kirjasarjassa,josta on jo ilmestynyt
ensimmiiinenosa, esitellaanmm. kaikki Suomen hallitsijat Edmund VanhastaTarja Haloseen.Yhteiskunnanvaikuttajien lisiiksi kirjasta
loytyy talonpoikien, kauppiaiden ja piikojen
eliimiikertoja. Ensi kerran esitellaan myds historiaamme vaikuttaneita naisia, esimerkiksi
useita I 600-luvulla postimestareinatoimineita
naisia sekii vaikuttajanaisia,jotka ovat jiiiineet
kuuluisammanmiehensiivarjoon - ttillainen on
esimerkiksi James Finlaysonin puoliso Margaret Wilkie. Ensimm?iisenjiisenillan aikana
biografiakeskuksentutkijat Kirsi Keravuori ja
Ulpu Marjomaa kertovat tarkemmin, mitiamuutakiinnostavaateossarjasta
ldytyy.
Seuraavaksiluvassaon esitelma,joka ainakin jonkin verran sivuaageenitutkimuksenvaikutustasukututkimukseen.
Fil. toht. Pekka Ma-

sonenon lupautunutkertomaanRanskanBourboneistaja siita, miten uusin geeniteknologia
muutti kasitystA eriiiist?isitkeiistii sukutarinasta.
Syksyn pimetessiion mukavaa saadahieman
kuninkaallistaloistoajaseniltoihimmeVanhalle
kirj astotalolle.
PuheenjohtajammeEino Koskinen on lupautunut pitamaan perinteisen paikallishistoriallisen esitelman. Hiin puhuu Tampereen
tekstiiliteollisuudensynnystii.Tampereellaasuville kotiseudun tuntemus on tiirkeiiti, vaikka
omat esivanhemmat eiv?it tilAlta olisikaan.
Itselleni Tampereenhistoria alkaatulla yha tarkeiimmiiksi iiin karttuessa,vaikka sukujuureni
ovat kokonaan muualla. Monilla aikanaan
Tampereelleasettuneillasukututkijoilla on jo
joille Tamperemerkitsee
lapsiaja lapsenlapsia,
yhii enemmdnsuvun kotipaikkaa olivatpa varhaisemmat sukujuuret missii piiin Suomea
tahansa.
Fil. maist. Elina Martikainen tulee 21.10.
puhumaan meille mielenkiintoisestaaiheesta.
Hiinen tutkimusaiheenaanon ollut Aika-lehden
sivistyneisto-ja kansankuva191O-luwlla.Totuushan on, ettii nk. sivistyneistd ja rahvas
eliviit vielii satavuotta sitten etiiiilla toisistaan.
Tavat ja pukeutuminen poikkesivat hyvin
paljon. Siiiityliiisillii oli oma niikemyksensii
siita, mita rahvas oli ja mita sen pit0isi olla.
Elina Martikaisen esitelmaan sistiltyy myos
niikokulma woden 1918 keviiiiseenja kansalaissotakirjallisuuteen.

paneeliin
Tehkeiai
kysymyksid
!
jtisenillanvuoro on 4.17 JatVapaamuotoisen
kammejalleen paneelinmerkeissii.Se saavutti
suurensuosionviime tammikuussa.ia minulle
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tuli useita pyyntoja sellaisen jiirjesttimisestii
uudelleen. Ongelma oli vain s€, ettti kysymyksiti ei saatu helpolla. Niita piti suorastaan
pyfiaa ja kerjata seka osittain jopa laatia itse.
Paneeliei tallaisella periaatteellatoimil Kuuntelijoita siis riittaa mutta ei kysyjiii.
TEHIAiA
ETUSilS KYSYMYKSIIi
ja
Xrifnnnt
Niita voi laatia nimettdmiin?i jattiiii jiisenilloissa hallituksen jiisenille. Kysymyksia voi myds liihettaii postissa tai kayfi a
siihkopostia Tyhmiii kysymyksiii ei ole. Kysymysten lisiiksi jasenillassapohditaan sukututkimuksenpahimpiasudenkuoppia.
Kahvipdytiikeskusteluissa sukututkijoiden
kanssaon tullut esiin varoittaviatarinoita sukututkimuksen salakavaluudesta.Pahimpia tapauksiaovat ne, joissa on lahdetty seuraamaan
vddtrddsukujuurta. Tuttu juttu kaikille sukututkijoille. Pohdimme,miten virheitii voisi viilttaaja miten siihentilanteeseenyleensiijoutuu.
Hauskojaovat my6s yllattavat ldydot joskus
yllattavista paikoista. I{alukkaat voivat kertoa
omia ikivia tai iloisia kokemuksiaan opiksi
muille. Ikiiviii epiionnistumisiaja upeita onnistumisia voi myOs toimittaa etukiiteenkirjallisesti hallituksen jasenille. Toisten kokemuksista oppii yllattavan paljon ja huomaa senkin,
ettii virheit?itekeviit kaikki.

Rustholleista
Vesunnan
kivilinnaan

I

I

Syyskaudenpiiiitiimmekahdellaasiantuntevalla
historiallisellaesitelmiilla.Hum. kand. Markku
Haapanen Jyviiskyliin yliopistosta selvittaa,
mikii on rustholli. Htin viimeistelee historian
alan opinniiytetyotiiiin Sahalahden ru stholleista.
Markku Haapanen on my6s kokenut sukututkija ja erittain hyvin perehtynyt Sahalahden
ja liihialueensukuihin.
Rustholleja koskevaa esitelmaa on meilta
pyydetty. Se ei ole ihme, sillii selkeiiii kokonaisesitystiirusthollilaitoksestaei ole. Suurin
osa sukututkijoista enemmin tai mydhemmin
tormiiii tutkimuksissaanrustholleihin. Nyt siis
selviaa tarkemmin, mistd oikeastaanoli kysymys ja miten rustholli eroaa talonpoikaistalosta.
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FM Ulla Koskinen paattaasyyskaudenpikkujouluna 2.12. Han on juhla-ajan kunniaksi
alustavastiluvannut kertoa meille mm. siita,
leivottiinko Hattulan Vesunnan kartanossa
I 500-luvullapipareita...
Ulla Koskinen tekee vaitdskirjatutkimusta
Arvid Henrikinpoika Tawastin yst?iviiverkostosta. Hiin on loytanyt mielenkiintoisiatietoja
siita, miten sukulaisia koskevat nimitykset
saattoivat koskea my6s ystiiviii. Sukututkijan
kannattaaolla tarkkana,jos loytaii 1600-luvulla
eliineestriesi-isbstliiinmaininnan jossakin kirjeess?i. Lampuotia puhuteltiin toisin kuin
siitityveljiii. Kirj eiden puhuttelumuodoistapalj astuu yllattavia paljon mielenkiintoisia asioita.
Luvassa siis mielenkiintoinen kurkistus 1500ja 1600-luvunihmistenajatusmaailmaan.

ja kauemmas
Retketleihelle
Syksyllii tehd?ian jalleen retkiii liihiympiirist66n. Historiallispainotteinen hautausmaakierros Kalevankankaanhautausmaallaon heti
16.9. klo 17.00. Ilmoittautukaasiis nopeasti
mukaan! Viimeinen ilmoittautumispiiivii on
9.9. eli ensimmiiinen jaseniltamme. Kierroksellemahtuuvain 30 henkeii.Hinta on 4 euroa.
Syksyn pidempi retki tehdaan 27.9. Vammalan seudulle. Tutustumme mm. vasta kunnostettuun kuuluisaan Tyrviilin Pyhiin Olavin
kirkkoon. Luvassa on myds paikallishistorian
esittelyasukututkijan niik6kulmasta.Viimeinen
ilmoittauturnispiiiviion I 5.9.
Molemmille retkille ilmoittaudutaanseuran
sihteerille Marjatta Rintalalle, jonka yhteystiedot ldytyviit ttimtin lehdenetukannesta.
Muistattehan, ettdrsitova ilmoittautuminen
merkitsee sita, ettdt sitoudutte maksamaan,
vaikka ette voisikaan tulla paikalle! Mahdollisen sairastumisentai muun esteen tullessa
perukaaheti osallistumisenne.Usein odotuslistalla on henkiloitii, jotka haluaisivatpiiiistd teidan sijastannetilaisuuteenmukaan.T?illaisessa
teiltii ei tulla perimiiiinmaksua.
tapauksessa

lIlla Koskinen- Tiina Miettinen

T U O M I O K I R J A T A RNI O I T A

Outoay uufraste
fua ftArEAtuvass
a
PalkanettAoli woteen 1706 mennesshkuohuttanut enemmiin tai vdhemmiin periiti kuudentoi sta woden ajan Maria Tuomaantyttiirensalaperiiinen puuhastelu muutamilla kArAjilla ja
erityisesti itse karajatuvassa.
Piilkiineen Aimiiliissii asuneen Maria Tuomaantyttdren viiitefiiin vuoden 1705 syyskarajilla Aimalan nimismiehentalossakayttaytyneen perin sopimattomalla tavalla. Hiin oli
repinyt sammaltakarajatuvanhirsien viilisti ja
taputellut ovenkarmeja astuessaan karajatupaan.
Entinen nimismies Pentti Erkinpoika Kirvusta ilmoitti korpraali Gabriel Reutherille, ettii
Maria oli harjoittanut samanlaistataikauskoajo
wonna 1689 astuessaanKirvun nimismiehentalossa karilinupaan. Pentti Erkinpoika katsoi
sen kohdistuneen itseiiiin vastaan. Koko samaisen vuoden oli pitiijiissii kiertiinyt huhuja ja
puheita siita, mita Maria oli Kirvun karajatuvassa puuhastellut. Maria Tuomaantytiir oli
tuolloin vuonna 1689 haastettu kiiriijille yhdessiirenki Juho Heikinpojan kanssa.Kyse oli
ollut salavuoteudesta,ja Juho oli kertonut
Marian.
maanneensa
Oikeudenkiiynti Maria Tuomaantytiirtii vasvuonna I 706
taan Aimiiliin nimismiehentalossa
alkoi varsin vaivalloisesti. Ilmiannon tehnyt
entinen nimismies Pentti Erkinpoika makasi
talvikiiriij i en aikaanmaaliskuussa sairaanaeik?t
h?inndiin ollen voinut osallistua kiirbjille. Juttu
lykattiin seuraaville kard;Jrlle,ja Pentti velvoipaikalle.
tettiin saapumaan
Tuli aikanaankesiikuussakesiiktiriijien aika.
Mutta vanhalla nimismiehella oli jiilleen este.
Hiin oli lahtenyt Helsinkiin esittelemaanratsumiehensi asioita. Molemmat esteet olivat toki
hyviiksyttiiviii syitii rusthollarin ja entisen ni-

mismiehen poissaololle. Juttua piti jiilleen
siirtaa.
Kolmas kasittelykerta syyskiiriijillii lokakuussa wonna 1706 onnistui paremmin. Kirvun vanha nimismies Pentti Erkinpoika kertoi
nyt valalla vannoenkuulleensahuhuja vuonna
1689, ettii Maria oli hiinen kotonaan eli silloisessaKirvun vanhassanimismiehentalossarepinyt seintinraostasammaltaja taputellut ovenkarmeja mennessiiiinsisiiiin karajatupaan.
Pentti Erkinpoika sanoi, ettei hiin ollut itse
omin silmin niihnyt sammalen repimistii eikii
ovenpielien taputtelua. H?in ei mydskiiiin eniii
muistanut, kenelta oli asiastakuullut.
Leski Maria Matintytiir valalla todisti, ettii
Maria Tuomaantyt?iroli tehnyt tliysin samanlaisen teon viime syyskiiriijillii Aimiiliin nimismiehen talossa.Hiin oli astunut karajatupaanja
kayttaytynyt hyvin harkitusti: taputellut ovenkarmeja ja repinyt sammalta seiniinraosta.
Joten sen perusteella katsottiin, ettii Maria oli
tehnyt sopimattomanteon ja harjoittanut taikauskoa. Muuta syytii tekoon ei voitu ndhdti.
Maria Tuomaantytiir kiisti nyt kuten ennenkin jyrkiisti harjoittaneensataikauskoa. Hintii
ei saatutunnustamaan.Nimismies Elias Bergstadiuksellaei ollut asiaanlisaltdtvitdr.
Koska sekii entinen nimismies Pentti Erkinpoika Kirvusta ettii leski Maria Matintytiir
valalla todistivat Maria Tuomaantyt?irenrepineen samrnaltaja tapuffaneen ovenpielia, niin
hanen katsottiin harjoittaneen taikauskoa.
Oikeus pdtdtlti,ettii Marian prtdtdtseuraavilla
karajilla vapauttaaitsensii valalla. Hiinen tulee
vannoa, euei ole harjoittanut ffialla hi vanhalla
Kirvun nimismiehen talolla taikauskoa. Tuomio ali stettiin hovioikeuden piiiitettiiviiksi.

Harjoittiko
Maria"mittelyii"?
P?ilkineen tuomiokirjat ovat sdilyneet vain satunnaisina ja epiiselvin?ikonseptikatkelmina.
Teksti on sekavaaja paikoin vaikeasti tulkittavissa. Maria Tuomaantyttiiren lopullisesta
kohtalostaei ole tietoa.
ja erityisestiMaOmituinentapahtumasarja
rian puuhasteluovenkarmienkanssatuovat heti
mieleen 1900-luvunalussaHauhon Miehoilasta
muistiinmerkityn parannuskeinon,"mittelyn".
Hauho on Piilkiineen naapurikuntaja Miehoilan
kylii hyvin lahellaPalkaneenrajaa.
Muinaistieteellisen retkikunnan vuonna
1925 julkaisemassaVanhaaHauhoa -teoksessa
kerrotaan keinot kohtauksen parantamiseen.
Kohtaus tarkoitti sita, etta potilasta alkoi kovasti haukotuttamaan ja oksennuttamaan. Se
parani, jos parantaja mitteli vaaksallaan makaavan potilaan jaloista alkaen, ensin vasemmastajalasta oikeaan kateenja sitten oikeasta
jalasta vasempaankiiteen. Miteltytiiin parantqa
ja loitsi:
kouristi potilastasydiinalasta
Kohtaakuolleita,
kauanmaassamaanneita,
pyhiikirkonkynnykselle!

Ldhteet:
Siiiiksmiien kiirajAkunta mf ES 3366;
Pdlkineen, Sahalahden ja Kulsialan talvrkltriijiit 22.23.3.1706, Pilkineerq
Kulsialan
Sahalahden ja
kesiikiiriijiit 21--22.6.1706, Piilkiineen. Sahalahden ja
Kulsialan syyskiiriijiit 17.-19.10.1706.
Vanhaa Hauhoa, Suornen muinaismuistoyhdistyksen
julkaisuja I. Helsinki 1925.

Kohtaus parani myos, jos sairas piiiisee seljonka ovestaon kolme kerlaiseenhuoneeseen,
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taa kuljetetturuumiita,ja mitteleesylilliinsi ristiin ovenkulmastaovenkulmaan.
Jotakin edellisen kaltaista saattoi olla Maria
Tuomaantyttiirellii mielessiiiin, kun hAn kAriljiitupaanastuessaan
"taputteli ovenkarmeja".K6rdtjdfiupasaatettiin mieltaa pyhiiksi paikaksi,
joten ehkiipii sen seiniihirsien sammaleillakin
oli salaperiisiiivoimia. Marian vaitettiin toimineen samalla tavalla seka Kirvun nimismiehentalossaettii Aimiiliin nimismiehentalossa.
Niin
ollen minkii tahansatuvan seinlisammalei hanelle kelvannut. Tarvittiin karajatupa, jossa
pdAtettiinihmi sten kohtaloista.
Emme kuitenkaan saa koskaan tietdit,
harjoittiko Maria Tuomaantytiir taikoja vai ei
vai oliko kyse vain huhuista ja pahoista puheista. Jii6 arvoitukseksi, mik?i merkitys ovenkarmien taputtelulla ja sammalen repimisellii
loppujenlopuksi oli.

I
ff
{
li

ti

SeijaPessi

TaimiPufr,fri
tamyerefainenortofoftsisuvun
tutft!n
"Seisoimmeaamulla 30.11.1939Vaskelassa
oman tuvan ovensuussa.Riti polvistui kaantyneenii oprossaan,ikoniin piiin ja kehotti meitA
lapsiatekemiidnsamoin.Hiin risti silmiinsiija
luki rukouksen.Nousimmeja aloitimme pakomatkan, kuten koko kylan vdki, mukanamme
nyytti,jossaoli suurenrievun,saalinsisiilliitiikki
ja tyyny. Tiimiin sukututkimuksenolen tehnyt,
ettii voisin saadaitse ja antaatoisille, etenkin
nuorille,tietoakarjalaisistajuuristamme.
"
N?iinon kirj oittanutsukuselvityksensii
alkuun
Taimi Pukki, Tampereella
asuvaopettaja.
Muutamaaika sitten ilmestyi suku- ja kylakirja Waski-sukuja Metsdpirtin Vaskela.Kirja
on useantekijanyhteistyo.Senaineistonkokoaja
ja toimittajaon MaunoKoskinen,nyky?iirnsukunimeltaanVaski. Muita kirjan tekijoita olivat
JaakkoKoskivaaraja Paula Hirvonen,joka oli
paneutunutkylatutkimukseenja perinnetiedon
Taimi Pukin osuusoli merkittava,
kerii?imiseen.
sillti hiin teki yksin sukututkimuksenja myos
haastatteluj
a sekatallensikansanperinnettii.

Vaskelankylaistei
kyltistd KarjaSukukirjakertoo ainutlaatuisesta
lan kannaksella;koskaasukkaatsiellii olivat siiilyttaineetortodoksisen
uskon.Ensimmiiinenluterilainenminiatuli kylaan1930-luvulla.
Vaskelankylii sijaitsi Taipaleenjoen etelapuolella. Kyliin kohdalla virtasi vuolas koski.
Kirjassaon asiakirja-ja muistitietoihinperustuva
kuvaussiit4 miten Suvantojdrvi1818 sydksyi
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Laatokkaanja syntyi Taipaleenjoki. Pieni puron
uoma suurentui niin, ettti "yhten yon ves vei talojakkii miinnessiii Luatokal". Kerrottiin, ettit
aamulla kukko oli laulanut Laatokalla ajelehtivan
t5asounankatolla.
Kirjan alkuosassa(218 sivua) on paljon asiatietoa Vaskelan kylan historiasta, keisarien lahjoitusmaa-ajoista, isostajaosta, kouluoloista ja
muistelmia taloista, isiinnistti, tydnteosta, rakennuksista, Martta-yhdistyksestd ja osuustoiminnasta ennen sotia sekii haastatteluja kansantavoista, ruuanlaitosta,kaupankiiynnistdja muusta
elAmAnmenosta.Haastatteluissapii?isi oma karjalan kieli esille.

TaimiPukinmuistoja
Tavatessani
Taimi Pukkia olen saanutkuunnella
mielenkiintoisiatarinoita hanenelamastaan,
tutja
kimusharrastuksestaan kirjan teosta. Taimi
Pukki on asunutlapsuutensaVaskelankyliissii.
Jo lapsenahantakiinnostivatvanhat asiat,joita
han kyseli vanhernrniltaan
1a sukulaisiltaan.Sukututkimuksenaikanahiinelle selvisi, ettii ltihes
kaikki olivat samaasukujuurta.
KoulutyttdniiTaimi oli kirjoittanutkyliin vanhoistah?iitavoistaaineen,jota opettajaoli kehunut, muttei uskonut Taimin itse kirjoittamaksi.
Sukukirjassakinon Taimi Pukin kuvaus haatavoista,joka alkoi sanonnalla:"T6s on sellane
tyttO mil on olliet neljiit pitktivirsut yhtaikua
tuvas, sano Olkkose Masu." Pitkdvirsut olivat
jotka puhemiehenkanssamesulhastarjokkaita,

niviit kosimaan. Taimi kertoo, ettii hyviiksytylta
kosijalta morsian otti sormuksenja antoi huivin
vietiiviksi sulhasenaidille. Kuulutuksiin liittyi
vieraiden kestitys, tupakaiset, joissa sulhanen
tarjosi montaa laatua tupakoita. Laulettiin ja
tanssittiin.Lauluissa sulhastaja morsianta moitittiin tai kehuttiin.
Tarkkaan Taimi kuvasi my6s vihkimisen,
haapidotmorsiamenja sulhasenkodeissa,puhemiesten ja nuoteiden (morsiamen saattajien)
Morsiamen tanssittaosuudethaaseremonioissa.
jat antoivat hanelle kateen rahaa. Morsian oli
tuonut kotoaanlahjoja,jotka sulhasenveli jakoi:
hame anopille, paitoja, esiliinoja, kintaita, kaulaliinoja ja sen sellaisiamuille sukulaisille.Taimi
Pukki halusi tarkkaan kuvata vain sen, minkii
muisti omastakotikylastdrinkerrotun, ettei olisi
kirjoittanut mydhemmin kansanperinnekirjoista
ja oppimaansa.
lukemaansa

Kalevalainen
runomitta
jokapdivdisessd
kielessd

Taimi Pukki on tehnyt sukututkimuksenyhteydessiisuurenmoisentyon selvittiiessiiiinniiistii
teoksistarunonlaulajistakiiytetyt eri nimet ja yhdistiinyt ne sukututkimuksensa
avulla henkil6- ja
sukutietoihin. Hiinen laskelmiensa mukaan
Vaskelankylassii on asunutyli kolmekymmentii
runonlaulajaa,joista osaoli myos Inkeristtikerittyjen runojen niteessii.Sukukirjan laajastaartikkelista Vaskela runonlaulajien, tietcijien .ja parantajien lqila etsin muutaman esimerkin runonlaulajista.
Vaskelassa asui Ikkala Oka eli Jaakon
Okahvei,jota Neoviuslaulatti 1888.Hiin oli Ripakon talon tytiir Agafia Jakovleva Antropova,
joka naitiin Ikkalan taloon. Tiimii lkkalan
Okahve kuoli siellii 1896. Sukutauluissahiinen
nimensb on Agafia JaakontytiirAntropova, o.s.
Petrov.
RunonlaulajaIkan Anni oli Ignati Feodorovin (Ikka Vyoterinpojan) vaimo ja omaa sukua
Anna Konstantinintfidr Tuokko, s. 7843, k.
1911. Hiin oli Taimi Pukin isoiiidin iiiti Anna
Konstantinintytiir Koskinen. Annin tytiirkin tunnettiin runonlaulajananimellti Jerlan Olka, sukutauluissaOlga Ignatintytdtr,s. 1875,Kaihoniemi, o.s.Jeremejev.
Runonlaulajistatunnetuin on Larin Paraske,
jonka runojen muistiinmerkitsij at ovat nimenneet
Paraske, Larin Nikitantytflr tai Larin Kaurolan Paraske tar Paraskeva Nikitina. Sukutauluissa on nimenii ParaskevaNikitantytlr, s.
1834,ja puoliso on Gauril StepaninpoikaWaski.
Larin Paraskekuului Vaskelan sukuihin omien
sukujuuriensaettii aviomiehen suvun kautta.
on suvun luSukukirjan sukuselvitysosassa
kuisat runontaitajien nimet on tehty nikyviksi
kayttamallaheistdisoja antiikvakirjaimia.

Taimin lapsuudessa kalevalaisen runomitan
kayttaminen puheessa oli niin tavallista, ettei
siihenedeskiinnittinyt huomiota.Taimi muisteli
tatiaLn, joka taloon saapuvalle vastasi tervehdykseen aina sopivalla kalevalamittaisella sdkeella.
Vaskelan kyla on ollut runonlaulajien kylii.
Suomenkansqn vanhqt runot -teokseen sisdltyy
runsaastiVaskelan kylasta muistiin kirjoitettuja
runostikeitii. Sukukirjassa on laaja artikkeli
runojen muistiin merkitsemisenajoista ja kylan
ei alukrunonlaulajista. Runojen kertiysvaiheessa
si oltu kirjoitettu muistiin runonlaulajien asuinpaikkoja ja nimia. Myohemmin ne merkittiin
usein laulajan ilmoittamassa kansanomaisessa
Sukuselvitys
muodossa.Sama laulaja voi esiinty?ineitona ja
VaskelanWaski-sukuiset
vaimona eri nimellii ja muistakin syistii nimi on
eri kerroilla voitu tallettaa eri tavoilla. Taimi
Pukin kirjahyllyssii ovatkin mustin kultalehvin
Kirjan sukuselvitys on otsikolla VaskelanWaskisukuiset. Perhetauluja on 2ll sivua hakemisnahkakantiset
kansan
somistetut
teokset Suomen
vanhatrunot Karjalanja Inkerinmaanosalta.
toineen.Taimi Pukki on tehnyt kirjan sukututkimusty6n. Ortodoksisensu\un tutkiminen ei ole
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ollut helppoa, ja Taimi Pukilta onkin kulunut
siihenvuosia,kunnesoli valmiina 1696-lur,ulla
mainitunPawila Waskenjiilkipolvet.
Taimi Pukki kertoo, ett?ihiin aloitti tutkimusty6n jo 1980-luvunlopulla leskeksijaatyaan.Se
oli eriiiinlaistasurutyotii Hiin aloitti Tampereen
kirjastossatutustumallamikrofilmeihin ja niiden
lukulaitteisiin. Hiin kiinnostui, kun Sakkolasta
tuttujanimia loytyi filmeilta (SSS).Ne olivat luterilaisia esivanhempia isiin Paussu-sur,un
puolelta. (Metsapirtti on kuulunut aikaisemmin
Sakkolaan.)Mutta Taimi Pukin tiiti oli ortodoksi,
ja sukuaei voinut tutkia Tampereella.
Taimin oli matkustettavaHelsinkiin Kansallisarkistoon.Sielta loytyi kotikyliin henkikirjoja.
Metsiipirtin Vaskelastaoli henkikirjoja vuosilta
1818-1920. Ruotsinkielisetkirjurit olivat kirjoittaneetortodoksisetnimet omalla tavallaan,usein
eri vuosina eri tavoilla. Taimi otti henkikirjoista
paperikopioitavoidakseenkotona niitii rauhassa
tutkia ja opetella henkikirjojen rakennetta.Htin
yhdisteli perheita ja laati niistii sukupolvien
ketjuja Veniijiin vallan qalta 1818-1920henkikirjat oli kirjoitettu jopa puhtaaksi.Nain Taimi
monien tutkimismatkojenjalkeen sai selviteltyii
suurenosanoman kotikyliins?iVaskelanvanhoista asukkaista.
Sitten Taimi kuuli, ett?imyds venajankielisia
kirkonkirjoja on tallella. Vaskelankyla oli kuulunut vuodesta 1865 Palkealan ortodoksiseurakuntaan.Taimi rohkaisi itsens6,palautteli mieleensii venajankielisi?iaakkosia,joita oli joskus
nuorempana opetellut. Taimi tuijotteli mikrokortteja Kansallisarkistossaja vahitellen oppi
lukemaan niist?i suvun nimia. Hiin ilahtui niihdessiiiinyhteydet tutkimiinsa henkikirjojen tietoihin.
Taimi Pukki kopioi kirkonkirjain (metrikoiden) sivuja,joita kotona sai rauhassatutkiskella.
Niiistb ortodoksisenkirkon metrikoista ldytyiviit
syntymi- ja kuolintiedot r,uoteen1901 asti, mutta kuukausiaja paivamdirid oli vaikeaa tulkita,
silla ne oli kirjoitettu kirjaimin. Taiwtusmuodoissa oli tuttukin kuukauden nimi muuttunut
oudoksi. Samoin perusmuodossatuttu lukusana
olikin jiirjestyslukunavaikeampilukea. Oli myds
tutustuttava veniiliiiseen k?isialakirioitukseen.
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Apunaan han kaytti inkeriliiistii insinO6riystiivadnsii,joka tarkisti, ettd,Taimin tulkinnat olivat
oikein. Henkikirjoista saatuja ja metrikoiden
tietoja vertaillen han yha selvensikyliin eri sukuhaaroja.
Sitten Taimi Pukilla alkoivat tutkimusmatkat
Mikkeliin, jonne Tampereeltaoli hankala matkustaa: aamulla lahto junalla klo 7 20 ja illalla
paluu klo 23. Mikkelissii oli uudemmat 1900luvun metrikat ja rippikirjatkin 195O-vuoteen
asti, samoinmuuttokirjat. Mika parasta,ne alkoivat vuodesta 1918 suomenkielisinii.Taimi voi
taas vertailla, olivatko vanhempienihmisten venajan kielestli tutkitut tiedot samojakuin heidiin
my6hemmiit tietonsa suomenkielisinii.Varmaan
Taimin tutkijanilo oli suuri, kun han huomasi
tulkinneensaasioitaoikein.Jos Taimi olisi aikaisemmintiennyt suomenkielisist?i
tiedoista,tuskin
han olisi niihnyt niin paljon vaivaa ventijtinkielisten kirkonkirjain kanssa.Kun tutkimus oli
edennyt niin priin, tuntuu, ettii tiedot ovat varmempia.
Taimi Pukin tietoon tuli yhii uusia lahteita.
Sakkolan vanhimmat henkikirjat 1731 ruotsinkielisten kirjurien kiisialalla ja viiestoluettelot
1724 alkaen.Kristiina Hopia oli my6s tutkinut
naitaja kirjoittanut puhtaaksi Sackolanpogostan
manttaaliluettelonvuodelta 1724. Niista l6ytyiviit monet suvunalkujuuriennirnet.
Taimi Pukilla oli tutkimuksessaaneras avoin
kohta, oma esi-isii.H?inoli ldytanyt kyseisenesiis?inleskenja hanenlapsiensanimet muttei isiiii.
Taimilla oli viel6 niikemiittii eriis veniijiinkielinen
podusniekkakirja (vdestoluettelo)vuodelta 1795.
Mikkeliss?i kerrottiin, ettd se on niin huonossa
kunnossa, ettei sita anneta tutkijalle ennen konservointia.Taimi odotti kaksi vuottaja kyseli puhelimella Mikkelin arkistosta,j oko podusniekkakirja on tutkittavissa.Hiin oli menossaetsimdiin
tietoja Trofimofien perheestd.Mutta kirjaa ei oltu vieliikiiiin konservoitu.Taimi valitteli asiaaja
kertoi, ett6 suvussaon kuuluisa runonlaulajakin,
Larin Paraske.
Junamatkanjalkeen Taimia odotti arkistossa
seuraavanaaamuna yllitys. Virkailija oli varovaisesti kopioinut koko kylin tiedot hanelle.
Mika ilo. mutta tutkiminen oli vaikeaa, sillzi

niissii asiakirjoissaveniijiinkielinen kasiala oli
taas erilaista. Taimi loysi omaan sukuunsakauan
kaipaamansaesi-isiin ja paljon tietoa Waskisuwn varhaisistavaiheista.Venajankielisiavaestdluetteloita oli vuosllta 1724, 1754 ja 1795,
joista woden 1795 podusniekka-kirjaoli erittain
antoisa, silla siita loytyi takautuvasti Waski-suvun tietojajopa 171O-luvulta.
Taimi Pukki kertoi, ettii jo 1500-luvun liihteistii hiin on loytanyt Waski-nimisiii, mutta
Ruotsin valloitettua seudut Waski-nimiset katosivat. He asuivat ehkii muualla (arviolta liihiseuduilla) tai eiviit tulleet kirjattua mihinkaiin luetteloon.
Sitten ilmaantui 1696 Sakkolan Lapinlahden
savuluetteloon nimi Pehl Waski Lapanaisten
(Labanais) kyliiiin. Ehkii tuolloin oli Arkuntanhuan kylii luettu naapurikyl6dn Lapanaisiin kuuluvaksi. Arkuntanhua oli kylii jossa Pawila Waskesta alkoi se suuri suku, jonka Taimi Pukki on
tutkinut ja selvitellyt. Kyliin nimikin muuttui
Vaskelaksi kantaisiin mukaan.

nimeii Andersson.) Piti tarkkailla, oliko kysymyksessiiisiinnimi vai sukunimi. IsiinnimenTaimi Pukki merkitsi suomalaisittain Ivaninpoika,
mutta sukunimenii se voi olla Ivanov tai Ivanoff.
Taimi halusi merkita huolellisesti, miten nimet
minkin perheen kohdalla asiakirjoissa olivat
olleet tai mitd perhe itse oli nimenii"flnkAyttiinyt.
Kaiken lisiiksi 1905 tuli koko maassasukunimien suomalaistamisen
kausi. Muutettiin omat
kotikyllissii tunnetut sukunimet kuten Petrov,
Trofimov, Jeremejevtai Ivanoff. Niiin Vaskelaan
tuli Lauriloita, Mikkoloita, Koskisia, Koskivaaroja, Kaihoniemiti ja muita uusia sukunimia entisten tilalle. Sukukirjan tekijiina Taimi Pukilla
oli vaikeuksia, koska kaikki eiviit suomalaistaneet nime66n samaan alkaan, tai sisaruksetja
vanhemmat eivdt suomalaistaneetnimeliiin samalla tavoin. Kirjaan pyrittiin laittamaan kaikki
kepetyt nimet niikyviin.
Taimi Pukki halusi sailptaa my6s etunimissd
oman vaskelaisenperinteen.Vanhoja aikoja kirjatessaanhiin siiilytti vanhat nimien muodot. Hiin
tiesi kyltiperinteen keriitijiinii j a sailyttajdnd, elld
kun ruotsalaiset kirjoittivat Michel tai papit Michael, niin kaikki eiviit kotikyltissii olleet Mikkoj4 vaikka kyllssii Mikkolan talo olikin. Oli
my6s Miihkal, Miihkail, Mihailo ja Miisu, tdytyihiin eri Mikot erottaa toisistaan. Ivan (Johan)
oli Iivana, Yana tai Vantka. Taimi yritti kayttaa
muistitiedon tai perinteen mukaista nimeii. Lukijalle hiin saattoi laittaa sulkuihin nahtaviiksi kirjurien kirjaamia tai nimen muita muotoja.
Vaskelassa talojen nimetkin ntiyttilvtit muodostuneen niiden isiinnistii. Kyllssii oli Rohkon
talo, jossa on asunut Trofim Waski, sukuhaaran
kantais?i.Jerlan I le;olan talossa oli asunut Jeremei RomananpoikaWaski; Jeremejevoli my6s
sukunirni. Laurilan talossa asui Laurentei Wasken sukuhaara.Larilan talossaoli asunut Lavrentei (Larion) Ivaninpoika Waski. Ignatei Waski
sukuhaarankantaisdnii lienee antanut nimen talolle Ikka / Ikkala. Mikkolan talo oli Mihailo
Trofiminpoika Wasken ja Mattila Matfei Trofiminpoika Wasken sekii Anttila ,A,ndreiTrofiminpoika Wasken sukuhaaran talo. Jokorla-talon
nimi tulee Georg-nimestti, Kirl?ila I Kirla etunimesttiKiril ja JehkolaJefimistii.

kirjansivuille
Sukuselvitys
Taimi Pukilla oli vanhojen sukutietojen lis?iksi
vaivalloinen vaihe saadakokoon myos kaikkien
nykysukupolvien henkilotiedot. Siinii auttoi puhelin ja monet ystdvdlliset vanhat sukulaiset.
Taimi kaveli monia hautausmaitakinja katseli
tuttuj en henkiloiden kuolonvuosia.
Sukututkimustyon saaminen julkaistavaan
muotoon vaati paljon miettimistii. Hiinellii ei
ollut ortodoksisen sukunsavuoksi edes mahdollisuuksia neuvotella vaikeuksista muiden samoja
asioita tutkivien kanssa.
Erls Taimia paljon askamrffanut asia olivat
suvun vanhat nimet. Hiin oli niiden suhteenkovin tunnontarkka. Aluksi suvulla oli ollut sukunimia, mutta sitten ne jaivat pois ja kaytettiin
vain isiin nimeii. Senkin ruotsalaiset kirjoittivat
muotoon Stefanoffja oma pappi Stefanov. My6hemmin asiakirjoissa alettiin taas kiiyttii?i sukunimiii, jotka usein olivat ulkoasultaan samanniikoisiii kuin isiinnimet. (Vertaa ruotsalaistasuku-
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Kirjanteossatuli lisiiii vaikeuksia. Sukututkimus kirjoitettiin tietokoneella sukuohjelmalle.
Kun koko kylti oli sukuatoisilleen,vaikka kovin
kaukaisesti monien sukupolvien takaa, sukuhaarat risteytyiviit kovasti toistensa kanssa.
Taimi Pukki olisi toivonut voivansa esittaa
kirjassaansamassatalossa asuneetperhekunnat
yhtenii kokonaisuutenakuten ne olivat hanen
kasin kirjoitetussasukuselvityksesstiiin.
Sukuohjelman mukaan yhteydet muodostuivat sukulaisuudenmukaan.Niiin samassatalossatai toistensa liihelld asuneetperheetjoutuivat kirjassa
toisistaan eroon. Kun sukuohjelmia kehitetaan,
ehka tamakin ongelma saatetaanratkaista. Nyt
Waski-suku on esiteuy kirjassa sukulaisuuden
mukaisessajiirjestyksessiiaina vanhimman lapsensukuhaarasta
alkaen.
Kirjassa henkilotiedot ovat matrikkelimaisen
lyhyita. Nimi ja syntymii- sekakuolinajatja -paikat on selvitetty. Lukijana olisin toivonut, ettii
henkildtiedoissanilkyisi my6s ammatit tai ty6tehtavia.Olisin halunnut tietdd,ettii onko suvun
Jari Puikkonentodella se mies,joka on ollut hyvd makihyppaaja. Larin Parasken jiilkeliiisen
Eeva Litmasen toki tunnistin niiyttelijiiksi. Tommi Liintisen esivanhemmistaloysin useitarunonlaulajia. Kirjaa tehtiiessiioli piiiitetty, ettii Vaske-

lan sukuselvityksestiijatetaanammatit tasapuolisuudenwoksi pois, koska sita ei kaikilta voida
selvittae.
Onneksi sentiiiin kyliin tunnetut runontaitajat
erottuvat muiden joukosta isoin antiikvakirjaimin. Mielestiini kirjan kannalta oli oikea ratkaisu, ettd perhetauluissaei ole elamakertatietoja,
sillii kirj an alkuosanmuistelmissa,haastattelui
ssa
ja kylan olojen kuvauksissa loytyy runsaasti
elamakerrallisiatietoja. Jos niitii olisi toistettu
sukuselvityksessii, kirja olisi paisunut liian
laaiaksi.

TaimiPukinty6jatkuuyha
Taimi Pukki jatkaa yha tutkimustyotti?in.Hin on
selvittanytVaskelassaasuneenluterilaisenisiinsii
Juho Paussun esipolvet. Mielestani erittain arvokkaanperinnonhan jafiaaIastenlap
silleen, kun
on keriinnytnrnsaanaineistonInkerinmaallasyntyneenaviomiehens?i
Juho Pukin eliimiinvaiheista
ja suvusta.Voimme vain toivottaa Taimi Pukille
tyossiiiin.
terveyttiija voimia hanenarvokkaassa

JohannaKurela

Kevaalla zoo4 TampeYeena
vdftdkunn affiset sukututkim usp arvat
Suomen Sukututkimusseuraja Tampereen seujarjestavat yhdessti20.dun sukututkimusseura
21.3.2004Tampereenyliopistolla valtakunnalliset sukututkimuspiiiviit.Luvassa on useita korkeatasoisiasukututkimukseenliittyviii esitelmia
sekiierilaisianriyttelyitiija arkistojen,seurojenja
yhdistysten esittelyja. Tilaisuudessajulkaistaan
myds Vuoden 2003 sukukirja -kilpailun voittajat.
Sukututkimusp?iivien yhteydessii vi etetiiiln myo s

Tampereen seudun sukututkimusseuran 25vuotisjuhlaa i llanviettoineen.
Yaratkaa siis jo nyt kalenteristannetiiml viikonvaihde sukututkimukselleja kertokaa siita
sukututkimuksestakiinnostuneille yst[villennekin! Kaikki ovat tervetulleitatilaisuuteen.Valtakunnallistensukututkimuspiiivienvuoksi seuraei
vietii tammikuun puoliviilissi omaa sukututkimuspiiivtiiinsti.
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TUOMIOKIRJATARINOITA

Mikko Kylli2iinen

Ahdim

evnanta

r.os'+aa,prosessin

Vuosi 1836 oli raskas Suonolan Ahdin emiinnille Ulla Kristianintfitiirelle. Maaliskuussahiin
saattoi Vesilahden kirkkomaahan seitsemiistii
lapsestaankolme, jotka olivat kuolleet kuun
alussaneljan piiivtin sisella'. L?iheskoko 1830luvun ajan Vesilahdessaoli saatuhuonoja satoja,
niin myds vuonna 18352. Katovuosina taudit
ptitisivtit helposti leviamaan,ja jokin kulkutauti
lieneeuuwttanut rnydsAhdin lapset'.
Syksylli Ulla Kristianintyttiiren murheet jatjoka oli
kuivat. Ahdin is?intiiJuha Jaakonpoikaa,
sukulaistaipuvainenriitelemiiiin naapureidensa,
tensaja muidenkin kanssa,oli nyt haastanutlankonsa Mikko Kristianinpoika Komun Vesilahden
syyskarajille jo kerran ratkaistusta perint6riidasta. Oikeus paatti siirtaa uuden jutun ratkaisun
seuraaville talvikiiriijille, mutta tiimii ei jAAryt
Juha Jaakonpojanainoaksi esiintymiseksi syys-

karajilla.':
myohemmin Juha Jaakonpoika
Kolme paivdtdt
Aamuptiivdnistunnonaikaoli taaskarajatalossa.
na han oli ruvennut kallistelemaanpulloa kiiriijiiyleisdn niihden niin, ettii oli saanutitsensd"ylikuormitettuun" tllaan. Seuraamukset hiin sai
osakseenheti: iltaptiiviilla nimismies Gustaf Salvin syytti Ahtia juopottelusta, mita Ahti ei kyennyt kiistiimii?in. Rangaistukseksituomittiin sakkoa kuusi ruplaa hopeassatai vaihtoehtoisesti
6
kahdeksanpaivaavanleuttavedelliij a leivalla.

karaj6ija juo
Ahdinisdintd
Juha Jaakonpoika tuli Ahdin isiinniiksr varsm
nuorena, l9-vuotiaana. Ahti oli vanhastaanns.
akatemiatila. toisin sanoen kruununtila, ionka

JJ

Kri stiina-kuningatar vu onna 1644 oli Iahjoittanut
Turun akatemialle. Siksi akatemian rehtori Henrik Snellmanvahvisti Juha Jaakonpojanisaltaan
saamantilan hallintaoikeudenvuonna 1817.Paat6ksessiiiin rehtori kehotti Juha Jaakonpoikaa
hoitamaan tilaa samoin kuin isiinsii Jaakko Mituli siten
konpoika oli tehnyt. JuhaJaakonpojasta
Erkinisiin
Mikko
isoisiinsi
neljas Ahdin isiintii
pojan jalkeen, jonka akatemiankonsistori oli ottanut tilan asukkaaksivrronna1729.7
Nuori oli Ullakin tullessaanemiinniiksiAhdille. Han oli seitsemin vuotta nuorempikuin Juha
Jaakonpoika. Vesilahden vihittyjen luettelojen
tuhoutumisenvuoksi heidan vihkiaikansa ei ole
tiedossa, mutta heidan vanhin lapsensaMaria
syntyi 8.3.1823.Ulla taytti 18 vuotta seuraavassa
kuussa.Lapsia syntyi vuoden tai kahden viilein
kaikkiaan seitsemiin,joista siis kolme poikaa
kuoli kevtiAlla 1836. Seuraavanwosikymmenen
lopussakuoli viela esikoinenMaria sekatoiseksi
8
vanhin poika Kristian.
1820luvun alustaJuhaJaakonpojallaoli asiaa
melkein kaikille karajille, monesti useammassakin jutussa.Naftaa silta, etta Juha Jaakonpojan
jutut eiviit yleensiiolleet kovin perusteltuja2vaan
usein hiin havisi juttunsa; niiin kavi myds hiinen
lankoaan Mikko Komua vastaan nostamassaan
jutussatalvikiiriijilla 1837.Ahdin isiintii sai maksaaKomun kulut.'
T?illainenkiiriijdinti tuli kalliiksi: sakkojenja
vastapuolen oikeudenkiiyntikulujen lisiiksi piti
maksaa palkkio omalle edustajalle,joita talonJuoppojat yleisestikayttiviit asioitaanajaessaan.
poustuomioitakinJuhaJaakonpojallekertyi lisaa,
kaikkiaan kolme." Ainakaan niiissii suhteissa
han ei noudattanutisiinstiesimerkkil.

lF

huolehtiakseenpiiiitdksensaattamisestajulki suuteen I''inlands A Ilmcinna l'idningi ssci

UllahaastaaJuhan
Syyskuun 28. piiiviinti 1844 Vesilahden syyskarajilla kasiteltiin jiilleen Ahdin asioita, mutta
nyt jutun oli pannut vireille Ulla Kristianintytirtt. Hlinell?i oli edustajanaankarajakirjuri
Wilhelm StephanGr6nberg,joka lausui,ettii lllla
Kristianintyttiirenmies JuhaJaakonpoikaAhti on
"tuhlaavainenja mita suurimmassamtiirin mieltynyt vakijuomiin, minka vuoksi han on kykenemiit6n huolehtimaanitsestiiiinja tilastaan".Siksi
Juha JaakonpoikaAhti tulisi asettaa holhoukseen.
SanojensavakuudeksiGronbergjatti kirkkoherra Benjamin Lilljestrandin samana piiivinii
kirjoittamantodistuksen,joka luetteli Ahdin saamat rangaistukset. Lisiiksi kirkkoherra totesi
Ahdin lydneen laimin pyhiin ehtoollisen sekii
olevan tunnettu yltidpiiisestii eliimtistiiiin. Ulla
Kristianintyttiiren kirkkoherra todisti hyvtimaineiseksi.
Kirkkoherran todistus luettiin 6ineen, minka
jdlkeen huudettiinJuha Jaakonpoikaaesiin. Juha
Jaakonpoikavastasi nimenhuutoon henkildkohtaisesti.Samallahan kiisti Grdnberginuskottelut
ja jatti vastalauseensa
puheena olevasta hakemuksesta. Gronberg kutsui silloin todistajiksi
nimismies Gustaf Salvinin, jalosukuisen Johan
Henrik von Delvigin sekii lautamiesAatami Erkinpoika Poukan. Erikseen kuultuina he todistivat yhtiipitiiviisti Ahdin luonteenlaadusta,jonka
vuoksi hiinettulisi asettaaholhoukseen.
Holhoojiksi Grdnbergesitti JooseMatinpoika
Kukkolaa Suonolastaja Juha Mikonpoika Yattusta Kuralasta. Kumpikin ehdokas sanoi, ettei
haluaryhtya Ahdin holhoojaksi.Kukkolan isiintii
perusteli kieltaytymistiiiin sillti, etta hanella oli
ennestaanjo neljii holhottavaa.Juho Vattusella
sit?ivastoin ei katsottu olevan perusteita kieltaytymiselleen Niinpii hiinestiituli holhooja.
Kukkolan isiinniin kieltaydyttyii tarvittiin toinen holhooja. Lautamiehet lausuivat, ettii Ulla
Kristianintytiir olisi joka suhteessasopiva toimimaan miehensii holhoojana, mikii tulikin oikeudenpiiiit6kseksi.Oikeudenpuheenjohtajaotti

Holhouspddt6ksen
seuraamukset
Jouduttuaan holhoukseen Juha Jaakonpoika
tarvitsi kaikissa oikeustoimissaanholhoojiensa
tuen. Niinpii seuraavinakahtena vuotena han ei
nostanut yhtaan j uttua karajille 12. Talvikririijille
1847 hiin oli haastanut torppari Kustaa Matinpoika Lanan Kuralasta, mutta asian tullessa kasittelyyn han ilmoitti luopuvansa siita. Kaksi
vuotta myohemmin Ahti selvitteli Tampereen
markkinoilla tekemiiitin hevoskauppoja, mutta
oikeus lykkasi jutun kasittelyn seuraaviinkiiriijiin kuullakseen Ulla KristianintfiArh. Seuraavilla karajilla Ahti luopui tist?ikinjutusta.13
Hevoskauppojenjalkeen Ahdin isdnttid ei
niihty karajasalissapitkaan aikaanra.Tuona aikana Ahdilla vietiin lapi prosessi,jonka tuloksena
tila lunastettiin valtiolta perintdtilaksi wonna
185315.Viiden luoden kuluttua Juha .Iaakonpoika ja Ulla Kristianintytiir luovuttivat tilan
pojalleenJooselleja tamdn vaimolle Maija Joosentyttiirelletu.Nain Joosenperinnoksiostohankkeen aikana ilmaisema pelko siita, etta hanen
isiinsii myisi tilan heti sen muututtua perint6tilaksi-ei toteutunut
Ulla Kri stianintyttiiren elama p ditttyr vaikeina
nalkiivuosinavuonna 1867.Ennen sitii Ahdin tila
oli myyty Akseli Martinpoika Poukalle, jonka
kanssa Joose Juhanpoika teki torpankontrahdin
asettuakseentorppariksi Ahdille kuuluvaan SiltalaanrT.Joose ehti tehda Siltalassatoukotyot,
kunnes tauti vei htinetkin. Ulla Kristianintytttiren
perukirjatoteaa,ettii Ulla jatti jalkeensfr"Lesken,
JuhaJakonpoika Ahdin, sek?ikaksi poikaa, Jooseja Juha,joista toinen poika, Joose,kuukauden
periistii myds kuoli"l8. Seuraavanavuonna kuoli
myos Maija Joosentytar jilfiAen seitsemiin alaikiiistti lastaorvoiksi.
JuhaJaakonpoikakuoli korkeassaitissti 1877,
79-vuotiaana. Viimeisini vuosinaan hbn aloitti
karajoimisenuudelleen,kun Ullaa ei eniiii ollut
holhoamassa.
Ehka oikeuskaanei eniiii muistanut
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melkein kolme vuosikymmentd aikaisemmin
tekemii?in
sii pliiitost?i.
Ulla Kristianintyttiiren wonna 1844 tekemii
ratkaisuosoittaa,ettA 180O-luwlla talon emiint[
saattoiottaa talon asiat hoitaakseen,jos isiintti oli
siihen kykenem?iton.Juha Jaakonpojanhakeminen holhoukseenilmeisesti mahdollisti sen, ettd
Ahti lunastettiin perintdtilaksi vtronna 1853.
Niilkiiwosina hiinen poikansa joutui myymiiiin
sen;kruununtilanaollessaanse ehka olisi voinut
siiilyii Ullan jalkelaisten hallinnassa.Mutta Ulla
ei tietenkiitin voinut mitaan sille, ett?lkato, nlilk?i
ja taudit koettelivatniin onnettomastiVesilahtea
w o s i n a 1 8 6 7j a 1 8 6 8

1
Vesilahdenripiki{a 1832-1838.Milsofilmi TKl8l.
'
Kirsti fuajrirvi, Vesilahden historia. Hiimeenlinna 1985,
s. 346-347; Mikko Kylliiiinen & Ritua Puro, Aiwan kowa
tdpaus - Kirkorwartija
Tuomas Tallgren ja hrinen
aikakirj ansa vuosilta I 795- I I 3 7. JyvaskyH I 996, s. 60-6 I.
'
Vesilahden kuolleiden luettelot ovat sdilyneet vasta \uodesta 1838.joten lasten kuolinsyytii ei varmuudella tiedetii.
" Tiissii kirjoituksessa kliyteUlin puhuttelunimiii, jotka olivat 1800-lululla Vesilahdessa kiiltdss5. Aiheesta enemman: Mikko Kylliilinen, Suonolan Jooset ja Juhat.
Sukutieto, nro 2. 1997. s. 21.
t
Ylli-Satakunnan ylinen tuomiokunta. Vesilahden kiirajakunta. Varsinaisasiain pdytaikirjat 1835-1836, CaI:2.
Syyskiiriijat I 836, $ 85. Hdmeenlinnanmaakunta-arkisto.
o
Yh-Satakunnan ylinen tuomiokunta, Vesilahden kiirejakunta. Varsinaisasiainfxtltaki{at I 835- 1836, CaI :2. Syys1836, $ 128. Hiimeenlinnan maakunta-arkisto.
\ArAjAt
'
Arajiirvi 1985, s. 265; Senaatin talousosastonkirjaajakonttori, KD 87198 1853. Kansallisarkisto; Milko Kylliainen.A i n o A h Ifo r sin esivanhempai n t aulu t. Esivanhempaintauluja nro l, toim. Seppo Myllyniemi, Anni Pakarinenja
Kirsi Ollikkala. H:imeenlinna 1995, s. 88-96'. Turun akatemian konsistorin ptitcikirjat XII: 1726-1731. Helsinki
1 9 4 8 s, . 3 4 3 .
8
Vesilahden ripikirjat lSl6-1824, 1824-1831, 18321838, 1839-1845,1846-1853.Mikrofilmit TK 180, TK
1 8 1 j a T K1 8 2 .
'
Yli-Satakunnan ylincn tuomiokunta. Vesilahdcn kdirdjiikunta. Varsinaisasiain pdl.tiikiriat I 837-1838. Ca I :3. Talvikiirijiit 1837, $ 78. Hiimeenlinnan maakunta-arkisto.
r0
Vesilahdcnrippikiria 1839-1845.Milqrofilmi TK 181.
" Yll-Satakunnan ylincn tuomiokunta, Vesilahden kAriijiikunta. llmoitusasiainpxil'taki{at 18.14-1852.
Cbl :3. Syyskiiriijiit I 8:l;1"$ 7. Hrirnccnlinnan maakunta-arkisto.

l5

'' Ylii-Satakunnan
ylincn tuomiokunta,VcsilahdenkiNAjAkunta. Tuomioluettelo 1834-1849,Bf:1. Hiimeenlinnan
maakunta-arkisto.
t t Yh-Satakunnanylinen
tuomiokunta,VesilahdenkAriijl,kunta. Varsinaisasiaingiy'tiikirjat I 846-I 848, Cal:7. T alvikiiriijat 1847,$ 123;Varsinaisasiarn
priylakirjat1849-50"
Cal:8. Slyskiiriijat 1849, $ 79, talv*Ariljat 1850, $ 42.
Himeenlinnan maakunta-arkisto.
t o YlA-Satakunnanylinen
tuomiokunta,Vesilahdenkilrijirkunta. Tuomiolueftelo 1850-1869,Bt2. Hiimeenlinnan
maakunta-arkisto.
15Senaatintalousosaston
kirjaajakonttori.KD S7l98 1853.
Kansallisarkisto;
Senaatinperirurdksiostoasiakirjojen
arkisto. Tunrn ja Porin kianin perintrikirjataltiot185l-1860,
Db:6. Kansallisarkisto.
t u Yla-Satakunnanylinen
tuomiokunta,Vesilahdenkilrftjiikunta.IlmoitusasiainfxtltAkidat 1859-I 863. Cbl :5. Talvimaakunta-arkisto.
$rajat 1859,$ 9. Hiimeenlinnan
" Poukkamyi Ahdin jo rajaan kuukaudenp0iistii torppari
Antti KristianinpoikaSvansj0lle;Ylii-Satakunnanylinen
tuomiokunta,VesilahdenkiirajAkunta.Ilmoitusasiainpoytiikirjat 1864-1868,
Cbl:6. Talvikiiriijiit1867.$ 12. syysklirajat 1867, $ 13; Ylii-Satakunnanylinen tuomiokunta,
Vesilahdenkariijakuntr Varsinaisasiainp<il4akirjat 18701872,Cal:17.Talvikiiriijiit 1872,S 95 Hiimeenlinnan
maakunta-arkisto.
tt YlA-Satakunnan
ylinen tuomiokunta.Perukirjat 1868.
Ec: I 2. Hiimeenlinnanmaakunta-arkisto.
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Maasfaseyieniftiny onnistaa
Vesilahden
Hinsalan
Ohralahdet
koolla
Kesli tulee ja suvut kokoontuvat, kokoontuu
myos Ohralahdensuku. Ohralahdensukuseura
perustettiin Lempiiiiliin Siijiissii elokuussa
2002,ja heiniikuun 5. piiiviinii 2003 oli ensimmiiinen virallinen vuosikokous. Seuran syntyvaiheet ovat hyvin tavanomaiset. Sukututkimusharrastus
tuotti sukukirjan,kirja yhdisti ihmisiii, ja yhteiset tapaamisetheriittiviit ajatuksen virallistaa ja vakinaistaa toiminta sukuseuranar,ulla.
Sukuseurakokoaa yhteen Vesilahden Hinsalan Sorrin talon Ohralahden torpan ensimmiiisen isiintiiparinjalkelaiset. Se edustaamodernia suuntaa niin sukututkimuksessakuin
sukuseuratoiminnassakin.
Suku on suomenkieja naisetovat salinen torppari-kasityoliiissuku,
manveroisia miesten kanssa eli myds nainen
voi aloittaaoman sukuhaaran.

Muistitieto
todentui
Suku syntyi, kun muistissa siiilyneet nimet ja
tarinat todentuivat sukututkimuksessa.Sorrin
Maija oli kuulemma saanutnaimisiin mennesstitintalostatorpan "itselleenja jalkelaisilleen
ikuisiksiajoiksiilman vuokraa".
Maria Erkintyttir (1784*1861)loytyi Vesilahdenrippikirjoista ja syntyneidenluettelosta.
Muistitieto oli unohtanutMaijan olleen naimisissakahdesti,ja torpan ensimmiiisenisiinndn
nimetkin olivat viihiin niin ja ndin, mutta arkistoista toki loytyiviit sekii jo ennen torppaan
muuttoa kuollut ensimmiiinenpuoliso Aaprami
Matinpoika ettii torpan ensimmiiinen isiintii
Antti Antinpoika(1786-1836).
Moni tiet?iii Alex Haleyn romaanin Juuret,
joka ilmestyi wonna 1976ja heriitti YhdysvalI

iI
I
I
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loissa suurta huomiota siksi, ettii kirjailija kertoi siinii viiden, kuuden sukupolven takaista
muistitietoa omastamustastaesi-isiistiiiin,joka
oli tuotu orjalaivassaLiinsi-Afrikasta Yhdysvaltoihin I 700-1800-lukujenvaihteessa.Kirjan
Kunta Kinte on samanajan ihmisiii kuin Ohralahden Antti ja Maija. Orjalaivanmatkareittija
rahti on pystytty todentamaanmuistitiedonmukaiseksi,Ohralahdentorpan perustaminenvarmentuu Vesilahden rippikirjan merkinnoistii.
Antti ja Maija sekaMaijan ensimmiisenavioliiton lapset muuttivat Hinsalan puolelta Saijiiiin vuonna1813.

Ohralahden
suku
Antilla ja Maljalla oli viisi jalkelaisia saanutta
lasta,ja sukuhaaraton nimetty asuinpaikkojen
mukaan.
Tyrvflfln sukuhaaraan kuuluvat esikoispojan Preetin (Fredrik Andersson)jalkelaiset.
Preetimuutti Tyrvddseenja otti nikkarina sukunimekseen Hallsten. Hiimeen laanin entinen
maaherraRisto Tainio on Preetinjalkelaisia.
Ohralahden sukuhaara muodostuutorpan
toisen isiinniin Kalle Antinpojan jiilkeliiisista.
T?issiisukuhaarassa
torpan nimi vakiintui myos
sukunimeksi.Ohralahti-nimisiaoli 69 henke?i
keviibllii 2003. Nykyi sessii Lempiiiil 6n Saijassii,
Pirkkalassaja Tampereellaasuu runsaastitamiin sukuhaaranjasenia. Viime kesiin sukujuhlaan osallistuneilla oli Ohralahden lisiiksi
sukunimiii Fager, Horne, Huotarinen, Jokela,
Katajisto, Kokkonen, Kiirki, Laine, Puro ja Siivola.
Anian sukuhaaran muodostavat Anian
Kranstolppaanavioituneent$aren Karoliinan

jiilkeliiiset. Sielta muutettiin seuraavassa
sukupolvessaPirkkalaan, Tampereelleja Tottijiirvelle. Karoliinan poika Aatu (Adolf) asui Pirkkalan puolella Jaakkolantalon Kaivannon torpassa,ja Kaivanto vakiintui sukunimeksivarsin varhain. Adolf Kaivannon poika Lambert
Hjalmar (Jalmari) oli taitava koristepuuseppii,
joka on tehnyt mm. Tampereentuomiokirkon
sisustuksenpuuleikkauksiaNikolai Adrejeffin
kanssa.Perimiitiedon mukaanhiin myos avusti
Hugo Simbergiti kirkon maalaustoissii.Pirkkalan vanhan kirkon kastemaljaja Tampereen
Kalevankankaan hautausmaan ptiiiportin ovet
ovat hiinen kattensii toita. Lambert Kaivannon
pojanpoika Kimmo Kaivanto ei esittelyja tarvitse.
Tottijiirven sukuhaaran aloitti Taavetti
(David Andersson),joka asui vuodesta 1864
riiatalina ja torpparina Vesilahden Ojoisten
Niinimlen torpassa.Niinimiiki on kiiytoss?isukunimenii edelleen. mutta runsasvdkisessi
sukuhaarassa
on nimiiikin paljon: Anttila, Aromiiki, Hepovaara, Hyvdtti, Haihala, Hallst6n,
Jokinen, Jiirventausta, Levonoja, Matikainen,
Miikinen, Naskali, Nevala, Niemi, Nieminen,
Passi, Rangell, Rekunen, Ry6kiis, Soyrinki...
Kuriositeettina mainittakoon, ettii Laukon kartano sai taman sukuhaaran miehistii ensimmiii set autonkuljettajansa.
Hitusen sukuhaara on saanut nimensii
Vesilahdenkirkonkyliin Hitusen torpast4 jonne
Ohralahden Antin ja Maijan poika Aatu
(Adolf) muutti vuonna 1854. Hiinen poikansa
toimivat 1800-luvun lopulla Tampereella
kasityolaisinti: sorvari August Walinen, r ddtdtlin
oppipoika Edvard Tuominen, rditdtli Axel Tuominenja varjari Adolf Fonsell.Kaikki kuolivat
lapsettomina. Tyttiiristii Vilhelmiina avioitui
nikkari Selinin kanssa, ja Tampereen Salovaarat ovat hanen jtilkeliiisiiitin. Johannatytt?lrenja Finlaysonin tydmiehen Juho Hermanni Enckellin jalkelaisilla on sukunimi
Saaristo. Hitusen torpan esikoistytiir Karoliina
avioitui Pirkkalaan Leukun Lehtimiikeen, ja
hanenjalkelaisillaiin on mm. sukunimia Hukkila ja Tuominen.

aJ]

yhdisti
Sukukirja
Ritva Puron sukukirja Vesilahden Hinsaktn
Icyldn Sorrin suwn Ohralahden haara ilmestyi
keviiiillii 2000. Tietojenjulkaisemisessaoli oltu
varovaisia. Koska haluttiin noudaffaa intimiteettisuojaaeika taloudellisestiollut mahdollistakaan edetii nuorimpiin sukupolviin saakka,
monet sukuhaaratpirirttyvatI 950-luvulle. Siita
huolimatta monet, jotka loysivat kirjasta vanlapsinavanhemhempansatai isovanhempansa
piensa perhetauluista,tunsivat kuuluvansa sukuun. Moni tiedosti siiijtiliiisetjuurensaensimmiiistii kertaa.
Kun Ohralahden suku kokoontui kesiilll
2000, oli aistittavissahienoistaj?innitystii.keitilhiln sinne tulee, millaisia kasvoja paljastuu
nimien takaa. Yli sata osallistujaajaksoi olla
mukana pitkan piiiviin. Aloitettiin jumalanpalveluksella Vesilahden kirkossa, ruokailtiin
"sukulaistenluona" Sorrilla ja siirryttiin omilla
autoilla Saijan monitoimitalolle, entisellekansakoululle, kahvittelemaanja seurustelemaan.
Yllatyksia sattui. Monivuotiset ty6toverit
tormiisivbttoisiinsa paivitellen: "Hyvii tavaton,
mita sinakintdallii teet!" Lapsinaviimeksi toisensatavanneetpikkuserkukset olivat kuin lapsia taas: "Muistatko, kun..." Ja tietenkin usein
kuultiin niita tarkeita kysymyksia: "Kenenkas
lapsia sinii?" tai "Mitenkas me oikein ollaankaan sukua?"
Toinen tapaaminen kesiillii 2002 oli pienimuotoisempija paikalla oli runsaasti"uusia sukulaisia". Kaukaakin oli tultu: Turun puolesta,
Helsingistii ja Kemistti. Mukana oli v?ikeii
mummoistavauvoihin.

Miksisukuseura?
Suomi on yhdistysten luvattu maa. Lopetin
sivustollaolevien
SuomenSukututkimusseuran
sukuseurojen laskemisen, kun piiiistyiini
200'.aanolin vastaHorkoiss?i.Jos yksin nettiin
on ilmoittanut nimensii niiin moni, niin varsin
isossajoukossa Ohralahdensukuseuraon mumielta?
kana.Onko seuranperustamisessa
Itsestiiin selviiii on, ettii jiirjestotoimintaon
pitkajanteisempii?i ja suunnitelmallisempaa
kuin hetken innostuksesta syntynyt tilanne.

Seuravoi j iirjestiiii esimerkiksiyhteistilaisuuksia sdiinnollisemminkuin jokin viiljii seurusteluryhm?i.Pienikin jasenmaksuhelpottaa yhteydenpitoa. Seurantiedotukset tavoittavat ne,
joiden tiedetiitin olevan kiinnostuneita. Toisaaltajilsenistd voi vaatia seuran toimihenkiloilta aktiivisuutta,jos toiminta uhkaalaantua.
Sukuseura ei ole pelkiist?iiin kesiijuhlia
j arjestavaelin. Selittamdttomiilliitavalla tietoisuuskuulumisestasukuseuraanon lujempi side
kuin pelkkii tieto kuulumisestasamaansukuun.
Seuran arkistoon on mukavampi luovuttaa
tietojaan,kuvia ja muuta materiaaliakuin yksityishenkilon mappeihin. Oman suwn tutkimisesta kiinnostuneidenjoukko laajeneekuin
huomaamatta.Juuret lui ittuvat.

Pienuus
ei haittaa
Ohralahden suku ei ole suuren suuri. Sukukirjassajulkaistiin 413 perhetaulua,mutta kolmen vuodenaikana tietoja on saatuniin paljon
lisiiti, etti tiilli hetkella Antin ja Maijan jalkelaisia on tiedostossa521 tauluun yhteensii
2099 jiilkeliiistii puolisoineen. Tiim?inhetkisen
tietokannan koko on 2892 henkeii. Siin?i ovat
mukanamyds puolisotja heidiinvanhempiaan.
Sukujuhlat kesiillii 2000 ja 2002 ovat keriinneet kaikkien viiden sukuhaaran jasenia
yhteensli137. Monet ovat olleet mukana kummallakin kerralla. Ilahduttavanrunsaastimukana on ollut nuorta vitked- l960luvulla ja sen
j alkeen syntyneitii. Sukuseuranperustajajiiseniti
on 61. Sillii joukolla toiminta on liihtenyt hyvin
liikkeelle
Vaikka Ohralahden sukuseuraon nuori ja
pieni, silla on seka iso- ettii pikkuveli. Valta-
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kunnallinenSorriensukuseurakosiskeleemeita
joukkoonsa, olihan Ohralahdentorpan ensimmiiinen emdntd Sorrin talon tytiir. Ohralahden
Antin ja Maij an Karoliina-tytttirenjiilkeliiisistii
taas Kaivannot ovat kokoontuneet pari kertaa
omaan sukujuhlaansa,ja nyt viritelliiiin yhteistyotii Ohralahden sukuseuranja Kaivantojen
viilillii.

Mukaanmahtuu
Haluan innostaa sukututkijoita jarjestamaan
sukutapaami
sia,j opa perustamaansukuseuroja.
Pienelliikin joukolla piiiisee liikkeelle, ja sen
jalkeen yhteisten juurien etsiminen monipuolistuu ja helpottuu. Historian hamarasta
kannattaai nnokkaimmankin arki stojen tutkij an
silloin t[ll6in tulla nykysukulaisten pariin.
Omat kokemukseni ovat olleet pelkastaan
myonteisiii Mikiihbn siinii onkin, ettit sukulaiset ovat niin erinomaisenmukavia ihmisi6.

Suku seuYat edttffiym

dftnl

Sukuseuratvoivat Orpanassavapaasti esitella
toimintaansa tai esittaa kutsuja sukutilaisuuksiin. Lehdessi voi my6s esittiiii kutsun tilaisuuteen,missii perustetaanuusi sukuseura.
Muistakaa liittiia mukaan seuran yhteystiedot, jotta ne tutkijat, jotka havaitsevatkuuluvansa samaansukuun, voivat liittya seuraanne
tai ostaajulkaisujanne.

Kurefa
ftiitaa
...ia lofranna

LiisaZeitlinkiittdd

taiitia niitii sukututkijoita,jotka ovat kirjoittaneetOrpanaan.

muistamisestahiinen t?iyttiiessiiiin70 vuottaja
toivottaa seuranjiisenille kiintoisia retkiii sukututkimusmaailmaan.
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Kirsti Vimpari

Poppien vir^hei+aja tahallisio muutoksia
Kirkon
kirloissapaljonvirheitd
Monet kirkonkirjojen virheet voivat johtaa sukututkimuksen umpikuj aan tai viiiiril le j alj ille. Aina
ei kannata luottaa historiakirjoista loytyneisiin
tietoihin. Olen koonnut muutamia tapauksia
esimerkiksi.
Syntymiiaika voi muuttua muuton yhteydess6
tai kopioitaessakirkonkirj oj a uuteenkirj aan.
Ikaalisten Alaojan tyttir Maria Jaakontytiir oli
syntynyt 08.08.1772 lkaalistenIsordyhidssii.H6nen vanhempansaolivat tilallinen JaakkoMartinpoika Alaoja ja Maria Johannintytiir Ronkka
IkaalistenLuhalahdesta.Aiti kuoli 09.02.1790ja
isii avoitui uudelleen 31.10.1790 Ikaalisissa.
Marian aitipuoli Maria Tuomaantytdr, Kolkon
talon tytdr, oli syntynyt26.02.1763.
Maria Jaakontytiir Alaoja meni avioliittoon
25.01.1802Ikaalisissa.Hiinen aviomiehens?ioli
Daniel Sveninpoika Wessman, jonka isii oli
Ruotsistatullut sotilas.He asuivat mm. Nevantaustan torpassa. Kun Maria Jaakontyttir muutti
kotoaan Alaojasta, hanelle vaihtui iiitipuolensa
syntymiiaika, ja tdfidvddtrddmerkintiiti htin kantoi
kuolemaansa(07.01.1848)asti. Hiin kuoli Ikaalisten Kolkon kyliissti, Riutan talossa poikansa
luona.
Marian tapaukseen liittyy eris erikoinen
maininta kirkonkirjoissa. gdr med (tai pd) *aben
eli kulkee puujalalla.Tiimii merkintii loytyy ensi
kerran 1802, muttamftdiln mainintaa hiinen vammautumisestaan
ei aikaisemminesiinny.
Olen myds kerran huomannut seuraavantapauksen:Eraalla tilalla Kurussa (en muista tilan
nimeii) palveli piika ja renki. Piika muutti Ikaalisiin ja renki Hiimeenkyroon,ja muuton yhteydessiivaihtuivat heidiin syntymiiaikansa

39

Myos papit muuttivat syntymiiaikoja: Virroilla palveli sotilasPetteri JohaninpoikaAhl, jonka
oikea syntymiaika oli 24.04.1771.Hiinen vanhempansaolivat tilallinen JohanAntinpoika Leppiinen (synt 01.06.1699)ja tdmdn toinen vaimo
Regina Jaakontytdr(synt. 20.08.1737).He asuivat Kurjenkyliissi ja muuttivat mydhemminPirttiniementorppaan.Petterinsyntyessiihiinenisiinsii oli 72-vuotias.
Petterinensimmiiinenvaimo oli Valpuri Heikintytdr (synt. 22.02.1759). Ensimmiiisenavioliiton aikana Petterillii oli oikea syntymdaikansa;
aviovaimo oli ennestiiiin leski, siita johtui huomattavaikiiero. Mydhemmin Petteri avioitui Maria StiinaAdamintytttirenkanssa(synt.06.02.1807),
joka oli Adam Heikinpoika Syrjiin (Syrjiintausta)
ja Valpuri Matintyttiiren lapsi. He asuivat Pirttiniemen,Pekkalanja Syrjiin torpissa.
Toisen avioliiton yhteydessii Petteri JohaninpoikaAhlin syntymiiajaksi
oli merkitty24.04.1791.
Syntymiiaikaa oli kenties muutettu, jottei ikiero
olisi niin suuri.
Kauvatsan Piilijoella Partalan torppaa asusti
joka oli syntynyt24.09.1761.
JohanJohaninpoika"
Hiin avioitui 15.05.1780 Kauvatsalla Valpuri
Heikintytiir Nysin kanssa(synt 3 T.07.1754 HuiItisissa (Kauvatsa)).Vanhemmatolivat tilallinen
Heikki Erkinpoika Nysi Ahvenuksen kylasta
Kauvatsalla ja Valpuri Yrjontytir. Kun Johan
Partala muutti Kauvatsalle YtilAAn Reikon
torppaan, hAnen oikean syntymiiaikansa piiiille
oli muutettu 1750, ehka sen vuoksi, kun vaimo
oli vanhempi. Tiimii my6s jai hanen viralliseksi
syntymiiajakseen.
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Kokoperheensyntymdajat
sekaisin
Koko perheen syntymiiajat ovat aivan sekaisin
mouhijtirveliiisperheessil.
seuraavassa
Mouhijiirvellii eli Cristoffer Matinpojan (synt
04.10.1745)perhe.Perheenisii oli suutariMatti
Asplundin poika, syntyisin Mouhij[rvelta. Perheeniiti oli Valpuri Antintytiir (synt. 05.04.1752),
joka oli sotilas Mustfeldtin tytiir Mouhijarven
Mustianojalta. He avioituivat 28.12.1770 Suoniemelli.
Aluksi he asuivat viihtin aikaa Suoniemella,
sittenMouhijarvella.Heille syntyi Mouhij arvella
tytiir Maria 09.06.7773.Prantiim?injdlkeenperhe
muutti SuoniemenKauniaistenkartanon Antilan
torppariksi.Tiilloin perheeniiidin syntymiiajaksi
oli merkitty 05.07.1758.Cristofferin syntym?iaika siiilyi suunnilleen ennallaan. H?in kuoli
25.08.18 11 Suoniemella.
Tylar Maria meni piiaksi Sarkolan Mekkoselle. Tiilloin hanen syntym?iajakseenmuuttui
17.06.1768.Maria avioitui 05 10 1800 Suoniemella Mekkosen talon isiinniin veljenpojan
Heikki Heikinpojan kanssa (synt. 03.06.1763
SuoniemenSarkolassa,kuoli 14.11.1821).He
asettuivat asumaan Kuljun kartanon Hongiston
torppaan.Tiilloin Marian syntym?iajaksi
oli merkitty 17.06.1763(eli kymmenen vuotta oikeaa
svntvmiivuottaaiemmaksi).
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Marian luokse muutti myos hiinen iiitinsii Valpuri Antintytar, Antilan torpparin leski. Aidin
syntymiiajaksi oli silloin merkitty 07 05 1158
Kun Afti ja tylar asuivat yhdessri, heilla oli
kirkonkirjojen mukaan ikiieroa vain viisi vuotta,
vaikka rippikirjassa on merkinta riiti. Todellisuudessaiklieroa oli 2I vuotta.
Pienempiii virheitii loytyy paljon, ja myos
patronyymi voi olla v?iiirin. Ikaalisten, Mouhijarven, Suoniemenja etenkin Karkun kirjoissa
voi loytyii jopa kolme eri syntymdarkaasamalle
henkilolle.
Taytyy ottaa myos huomioon sen ajan olosuhteet:huoneet olivat pimeitli varsinkin 1700luvulla. Valaistuksenaoli pappiloissaehkii kynttilat tai piirepihdit, joten valaistus oli heikko.
Silmiilasit my6s olivat harvinaisia. Kynilnil oli
yleisestisulkakyn6.
Aikaisemmin, yli kaksikymmentiivuotta sitten, oli kirkonkirjojen viilissi paljon irtolappuja.
Eriis kanslisti kertoi, effii lasten kastemerkinniit
tai vihkiminen, jos se tapahtuikotona, merkittiin
irtolapuille, ja nritA ei aina muistettu tai ehditty
merkita kirkonkirjoihin.

Ldhteet:
Suoniemen,Kauvatsan, Mouhijlirvcn, Ikaalistcn ja Virtain
historia- ja rippikirjat

Tiina Miettinen

Priffr.rin
eenrauni0frirfr.0
n safaisuufet
"Mene sinne.jo sinci saqt ncihda miki ihmisestc)
on jciljellri, kun henki on paennuL "
Tiimin vuoden kesiikuussajiirjesteuiin PAlkaneenrauniokirkon sisallii arkeologisetkaivaukset. Moni on varmaan lukenutkin arkeologien
ldyddista Aamulehdestii.Vietimme yhden iltapiiivtin kesiikuun alussa tutustumalla tapahtumiin paikan pilAlla.
Piilkiineen rauniokirkon harmaat muurit olivat kaunis naky peltojen keskellii kestikuun
heleiinvihreiissiimaisemassa.Aurinko paistoi,
omenapuutolivat kukassa,sireenit tuoksuivat
j a voikukat v drrttiv dtttienpenkat.
Tunnelmaa rauniokirkon kaivauksilla voisi
kuvata arkisen hartaaksi. Muurien sis?ipuolella
ei tuntunut sopivalta huutaa tai meluta. Siellii
tydskenneltiin hiljaisuudessatai puoliiiiineen
puhuen. Vuosisataiset kivimuurit hohkasivat
koleutta, vaikka aurinko paistoi tiiydeltii teralta.
Naakat valvoivat tapahtumia tarkkasilmtiisinti
ja hiemansalamyhkiiisintikin.En yhtaiin ihmettele, ettd muinoin ihmiset uskoivat vainajien
henkienilmestyviinlinnunhahmossa.
Muurien katveessa oli varjoisaa. Kostea
multa tuoksui lahonneelle- kuolemalle.Kontrasti vehmaaseen kesiikuiseen luontoon oli valtava. Se pisti voimakkaasti miettimiliin elAmAA
i a senviiistiimiitdntii katoavaisuutta.

Pdlkdneen
kirkko
P?ilkiineen kirkko rakennettiin my6hiiiskeskiajalla. Varhaisista kirkontileista l600luvuilta
selviiiii, ettii kirkkoa on korjailtu usein. Isonvihan aikanakirkon hoito laiminlyotiin pitkiiksi
alkaa, ja Kostianvirran taistelussa rakennus
ehkii myds vaurioitui jonkin verran.
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Vuonna 1725 Piilktineen kirkon hyviiksi
ker2ittiinvaltakunnallinenkolehti. Palkane oli
ollut tunnettu taistelukohdeja sen kiirsimia tuhoja pidettiin suurina.Rahaakertyi peril1j2557
talarra,josta suurin osa tuli Ruotsin puolelta.
Varoilla hankittiin mm. uusi kello ja palkattiin
kirkonkorjaukseen erikoistydvoimaa. Piiiiosin
kirkkoa korjailtiin ptilkanelaistenmiesten piiiviityovoimin.
1700luwn lopulla tehtiin ehdotuksia kirkon laajentamiseksi,koska tilat alkoivat kayda
ahtaaksi. Palkaneliiiset kuitenkin vastustivat
hanketta. Ennen pitkaa myds havaittiin, ettii
kirkon itainen paiity oli vaarassasortua. Pitkallisten neuvottelujen jilkeen tultiin I 800-luvulla
siihen tulokseen, efia pftajaan on rakennettava
kokonaan uusi kirkko. Uutta kirkkoa alettiin
rakentaa 183O-luvulla,ja osittain sen seurauksenavanhakirkko jai rappiolle.

Rikkoontu
ukohautarauha?
Se, ettti kaivetaan historialliselta ajalta pertiisin
olevia hautoja,heriittiiiijonkin verran epailyja.
Onko oikein hiiiritii kirkkoon aikanaan haudattujen vainajien rauhaa? Kirkon lattian alle
haudattiin piilkiineliiisiii I 500-luvulta 1700-luwlle. He ovat samoja ihmisiii, joita voidaan
helposti ldytaA kirkonkirjoista. Ntiin kihellii
nykyaikaa oleviin hautauksiin suhtautuu eri
tavoin kuin tuhansia vuosia vanhoihin hautapaikkoihin. Itselliinikin on ehkajopa satojaesiisiii ja -aftela,jotka on haudattu Palkaneenkirkon lattian alle.
Vaihtoehdot ovat kuitenkin viihissd. Kirkon
muurit ovat pahassa sortumisvaarassa,eika
muurien sis?ipuoliole ollut enii6 avoinnaturisteille. Tilanne on halyttava.Olisi surullista,jos
kirkko sortuisikokonaankasaksikiviii. Pystvs-
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sd olevissa raunioissa on jotakin hyvin koskettavaaja juhlallista. Tunnelma muurien katveessaon t?iysinainutlaatuinen.
Sortumisenehkaisemiseksimuureja on tuettava ja kaivettava uusille tukipilareille perustukset vanhanseiniimin viereen.Toisin sanoen
vainajien rauhaa olisi joka tapauksessahairittiivii. Ilman arkeologeja kuopat perustuksille
kaivettaisiin rajummin ja haudat pirstoutuisivat. Nyt asiansaosaavatihmiset kaivavat ja
tutkivat suurellavarovaisuudellakirkon seiniinvierustanhautaukset.Samallarauniokirkko paljastaasalaisuuksi
aan1aantaameille uutta tietoa
menneisyydestii.

Kahdentalarinhautapaikat
Tiimiin kesiin kaivaukset keskittyivat kirkon
takaosaanja asehuoneeseen.
Esille tulevat haudat olivat siis kuuluneet halvimpiin. Kalleimmat holvatut sukuhaudat olivat alttarrlla ja
kuorissa sekii kuorin etuosassa.Tietojen mukaanne olivat typdtyhjiajo 1800-luvunlopulla.
Ilmeisesti sielta vietiin kaikki mahdollinen
arvokkaampi esineistd l8OOJuwlla, jolloin
kirkko oli hvlattvnii.

Kuorissa olivat mm. PalkiineenKantokylan
ja Ruokolan kartanoidenhaudat.Aivan alttarin
edessii olivat Sahalahdenvon Qvantenien ja
Myttiiiliin
Birckholtzien sukuhaudat. Heti
kuorin ulkopuolella oli palk?ineensuurimpien
rusthollien vanhat sukuhaudat.
Poikkikaytiivtin ja eteliisivun viimeisen ikkunan viillltd hautapaikat maksoivat viisi talaria. Kaksi viimeistii hautariviii olivat viela viihan halvempiaeli nelj|talana. Kirkon eteisessS
haudat maksoivat vuonna 1739 kaksi talaria.
Ilmaiseksi haudattiin ulos kirkkomaalle, jossa
jokaisella kylalla oli omat lohkonsa.
pidettiin hyvin sinKirkkoon hautaamisesta
nikkaasti kiinni, vaikka esivaltajo l7OOJuvun
puoliviilissii vastusti sita. Varsinkin Palkiineen
varakkaampi viki halusi ehdottomasti tulla
haudatuksi kirkkoon. Kirkkoon hautaaminen
kiellettiin lopulta asetuksellavuonna 1822.
Kdyhien onni oli se, ettii kirkkomaan haukoskemattomina1800-luvun
taukset s?iiistyiv?it
lopun kirkon rappiokaudenajan.

UIlo Koskinen ja Riia Siltanen Pdll<rineen
r auni oki r kon ar keoIogi sten I6yt6j en cirireIIci.
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haudat
Suojattomat
Kesiikuun alussa, jolloin vierailimme kaivauksilla, asehuoneeseen
oli kavettu noin 1,5
metrin syvyinen kuoppa. Sen pohjalla niikyi
arkun jidnteet seki muutamia piiikalloja ja
luita. On mahdollista, ettii esiin oli tulossa
kohtuullisen hyvin siiilynyt vanha hautaus.
Myohemm?it hautaukset tuhoutuivat, koska
uutta kirkkoa rakennettaessavanhan kirkon
lattialankut vietiin muualle ja paljastuneet
haudat olivat vuosikymmeniZiilman mitAan
suojaa. Niihin p?iiisiviit kiisiksi eldimet ja
ihmiset. Kirkon kattokin romahti joulukuussa
1890. Perimiitieto kertoo, ettd mm. arkkuja ja
luita kuljetettiinpitkin Palkaneenkylia.
Piilkineen vanha kirkko ehti toimia jopa
heiniilatonaj a kirkkomaa vasikkatarhanaennen
kuin tilanne korjaantui ja rauniot saivat niille
kuuluvan aryon. Palkaneellavieraillut muinaistutkija C. A. Gottlund sydiimistyi kirkon tilanteesta niin paljon, ettd kieltaytyi jopa vierailemasta Piilkiineen kirkkoherran luona. Hiin
kirjoitti vuonna 1862 PalkAneenrauniokirkosta
Helsingfors Tidningariin j a moitti voimakkaasti
Ptilktineenseurakunnanj ohtohenkiloita.
Kieltamatta niiky kirkossa oli varmasti
kammottava: luita, arkkuja, ktitirinliinoja lojui
tiiysin sekaisin koko lattian mitalta. Hautojen
kunnioitus ei ollut l80OJuvulla sita mita se on
nyt. Tiissiikin mielessiiarkeologisetkaivaukset
ovat varsin pieni juttu l800luvun tilanteeseen
verrattuna.

Mitaloytyymaasta?
Kaivauksissa esille tulleet loydot eiviit ole
mitaan loistokkaita, jos mittana pidetiiiin kultaa
ja jalokiviii. Se on selviiii,koska esiin kaivetut
haudat ovat kuuluneet pitapn koyhemmalle
vielle. Aamulehdestiisaimme lukea, effii varsin
paljon loytyi kiiiirinliinojen neuloja, joista osa
oli jopa hopeisia. Mekin niiimme muutamia
neuloja jo kesiikuun alussa,jolloin kaivaukset
olivat vasta aluillaan.
Poiskaivettua maata seulottiin huolellisesti.
Kaikki esiin tulleet loyd6t harjattiinja laitettiin
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pieniin muovipusseihinodottamaantarkempia
tutkimuksia. Arkeologien tyd on tarkkaa ja
hidasta.
Jannittavin loyto minkii me niiimme oli pieni metallihakanen, joka oli kuulunut Raamattuun. Kirjan kansia tukivat metallit ja kannet
voitiin sulkea pienellii helalla. Pohdimme site,
ettii miten hela oli joutunut maahan.Olisiko se
kenties pudonnut isonvihan aikana, jolloin
kirkko ryostettiin? Tiilldin kirkkoraamattu hiivisi tai tuhoutui. Toisaalta hela on voinut katketa tavallisessakin kaytdssa ja vieriii lattialautojen rakoon.
Myds vanhoja rahoja oli tullut esiin jo
kaivausten alkuvaiheessa,samoin metallia ja
vanhaaikkunalasia.
Vasta kaivausten lopulla arkeologit tekiviit
kaikkein kiinnostavimmat ldytonsa. Aamulehden saamien tietojen mukaan kaivauksissa
loytyi viikinkiaikaisia hautauksia. Toisin sanoen paikalla on ollut hautausmaajo enneal
kristinuskon tuloa! Piilkiineliiisille paikka on
ollut siis pyha jo tuhansia vuosia. Kirkko on
rakennettu vanhan kalmiston piitille. Esiin tuli
joitakin kauniita viikinkiaikaisiakoruja.

Ldhteet
Koukkula, Tuomo, PdllcAneenhistoria 1500-luvulta
historiaI. 1972.
l800luvulle. FiilkAneen
Kuuliala, Wiljo-Kustaa, Vanhaa Piilkiinettii. 1949
(niik<iispainos
I 982).
Aamulehti26.6.2003

Eino Koskinen

Suuri kaYnevaali, pieni muYhe
Isovanhemmillanioli tapanapitaa joka syksy
papankesiimdkillii kesiikaudenpiiiittiijiiiskarnevaalit. Koko suku kerdiintyi perheittain Teiskon
Koiwsalmelle pitamaiin lystiit yhden viikonlopun ajan. Piha-alue koristeltiin japanilaistyyppisilla paperilyhdyiIIa, j oiden sisiiiin asetettiin palava kynttilii. Pimeneviissii syysillassa
varikkaat lyhdyt olivat minulle - olin niihin
aikoihin oli 8-lO-vuotias poika - ihastuttava
niiky.
Kun oli saunottuja illallinen sydty, raivattiin pirtti huonekaluista,jotta saataisiintanssitilaa. Gramofoni oli vuokrattujostakin musiikkiliikkeestii, ja sen mukana tuli myds useita
iiiinilevyjti. Silloin ne olivat viela ns. savikiekkoja.
Ensimmtiisen kappaleen lahtiessii soimaan
oli pirtin lattialla heti tungosta, kun kaikki ryntiisiviit tanssimaan.Me lapset,joita oli pilvin
pimein, koikkelehdimme seiniinvierill?l kuin
vasikat keviisellii niitylla. Lasten piti olla
poissajaloista.

Senaikaisiagramofonejaoli vedettiivtikammestajokaisenlevynjiilkeen. Samoinpiti vaihtaa ddnirasiaan uusi neula muutaman levyn
jiilkeen. Tiimii oli tietenkin aikuisista ikavaa
puuhaaja niinpii he keksivdt,ett6 minii olisin jo
tarpeeksi vanha ja vastuullinen hoitamaan
grammarin kayttamista. Arvatkaa, olinko minii
polleana ja innoissani saadessanisellaisen
luottamustehtavanhoitaakseni! Sita oltiin jo
silloin tiskijukkana tanssittamassa
isia ja afteja
suuressakarnevaalissa.
Hyvin asia etenikin.Ei ollut mitaan suurempia vaikeuksia,paitsi levyjii valitessa.Aina oli
joku moittimassa,miksi panin sellaisenlevyn
pydrimii?in.Aikuisten kompromissiehdotuksena tuli, ettii levyt pantiin nippuun piiiillekiiinja
siita soitettiin perijiilkeen levyt jlirjestyksessb.
Kun nippu oli mennyt loppuun,kiiiinnettinkasa
j a aloitettiin uudelleenpaallimmaisestiilevystii.
Niiin palasisoputanssijoidenkeskuuteen.
Eriis tiideistiini ja hanen miehensii olivat
erinomaisiatanssijoita.Useita vuosia ennensotia oli Lambeth Walk -niminen tanssi hyvin
suosittu silloisen nuorison keskuudessa.Se
vaati melkoisiataitoja,jos halusi saadakuulijatai katsojakunnan mielenkiinnon heriiiimiiiin.
Tiimli pari osasi niimii temput. Tanssissaoli
useita humoristisia piirteita, tanssijat muun
muassa levittivtit musiikin tahdissa kasillaan
polvia ja sitten taas yhdistiviit ne. Tahti oli
vikkela, ja hassulta niiytti. Lisiiksi tanssiin
kuului eriiiinlaisia steppiaskelia.
Toinen mieleeni jAantlttanssioli, kun pappa
ja mummu niryttivdtt,miten jenkkaa ja saksanpolkkaatanssitaan.Siina sita oli menoaja meininkia. Hikikarpalot nousivat tanssijoidenotsalle sellaisessapyorityksessii.
Ilta eteni rattoisastija tuli ydsaunanvuoro.
Miehet olivat halukkaita menemiiiin viela saunaan,johon oli iltasestajiiiinyt ldmmintii. Tietenkin kaikki pojankoltiaiset olivat myds ha-
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lukkaita saunomaan.
Niiin tapahtuikin.Pappaei
kuitenkaanhalunnut tulla mukaan, yaanjAi istuskelemaanverannalle ja katseli kauniita karnevaalilyhtyja.
Se, mita miesten saunassaollessatapahtui,
ei ole tiedossani,mutta kun tanssi sittenjatkui,
huomasin, ettii yksi levy oli mennyt miltei
halki. Tietenkin yritin peittaatirmiin levyn muiden alle, mutta selviiiihiin oli, ettii tihutyo paljastui. Minahiin se tietenkin oli syntipukki,joka
levyn oli rikkonut. Itse tiesin, etten sita ollut
tehnyt Siita se alkoi varsinainenkalabaliikki blaa, blaa ja blaa... Isoiiitini oli kipakka ihminen ja han se johti lautamiehiii tiitii tuomiota
julistettaessa.Tulihan siinl tippa silmiiiin ja
marttyyri mursi mustaa haiventa. Siihen loppui

tiskijukkakauteni,joskin taisi olla kello jo yli
puolenyon,joten tanssi-innostuskinoli jo laimentunut.
Liiksin min?i iloleikistii pois, niin kuin seitmainitsee,
seman veljeksen Laurr saarnassaan
ja menin epiioikeudenmukaista kohteluani
nyyhkyttamddn verannan toiseen piiiihiin. Pappa, joka istui toisessa piiiissii, kutsui minut
luokseen."Kuulehan n5rt",sanoi pappa."Kylla
minii tiediin, ettet sinti sitii levyii rikkonut."
Helpottihan se viihiisen, mutta olisin niin
mielellani kuullut, kuka raukka se oli, joka pisti
pienen pojan kiirsimii?in omasta tdpp?iyksestiiiin. Kun olen asiaa mietiskellyt, tulin siihen
tulokseen, ettti syyllinen oli yleinen syyftaja mummu.

EinoKoskinen

Ofihanniit a puliukkoia ennenkin
Lapsuudestani muistan, miten meidan talossammehoidettiin vessa-asiat.Silloin joskus 20ja 3O-luvullaei juurikaan ollut taloissasisdvessoja, vaan hommat hoidettiin takapihalle rakennetuissa ulkovessoissaeli huuseissa. Se oli
yleensi kaksikerroksinenrakennus,jossa yl6kerrassa oli yhta tai kahta perhettd varten rakennettukoppi, jossa oli oikea istuin ja siihen
tehty aukko kansineen.Niiitti koppeja oli sitten
niin monta,ettii kaikille talossaasuville oli oma
koppinsa. Alakerrassaoli sitten itse ruuma, johon talon asukkaat usein toivat myds laskivetens6,koska kaikissapaikoissaei ollut vielii
edesviemiiria. Joillakin talon asukkailla saattoi
oll a j oitakin kotieliii miii huolehdittavanaan,jolloin ruumaan saattoi keriiiintyii myds olkia ja
pahnoja Niimil tavallisesti keriittiin ruuman johonkin nurkkaan eiviitkii ne olleet aivan vessanreikienalapuolella.
Puliukot eli juopot olivat usein asunnottomia. He tiesiviit, ettii huuseissaoli usein edella
mainittuja pehmikkeitaja ettii talviaikaan niissii
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oli lampimiimpii?i kuin aivan pallaan taivaan
alla.
F,re.;dindpakkasiltana eriis paikkakunnan
juoppo kompi huusin ruumaan olkien sekaan
nukkumaan huolimatta melkoisen messevistd
hajuista, jotka talvella eiviit kuitenkaan olleet
niin voimakkaitakuin kes?iisin.Ja kun suloinen
hutikka huuhteli hanen aivojaan, ei pienistii hajuista kannattanutvalittaa.
Joka tapauksessamiekkosemme oli juuri
aamusellanousemassaolkien joukosta piiivin
askareisiin, kun erds taloon kuuluva em5ntii
kantoi laskisankoaanruumaan piiin. Sangossa
lienee ollut perheenkoko iltainen ja aamuinen
virtsalasti. Avatessaanruuman oven emtintiimme paiskasi laskisankonsa sistillon suoraan
ovesta sisiille ja tietysti suoraan puliukkomme
piiiille. Emiintii oli saada sydanhalvauksen
kuullessaanruumasta moredn, unenpdpperOisenja hiimmiistyneenkintiiinen huutavan: "Kattoo nvt rouva viihiin mihkii heittiia!"
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Houhon luopioisten Tuuloksen hisloriq I on tuhti lukupokettiHouhonio sen
entisten koppeliseurokuntienLuopioistenio Tuuloksenhistoriosto.
Kir[ossoeri oloien tutkiiot esittelevcitseudunesihistorioo,luontoo io sen
kehitysvoiheitosekd kirkkohistoriooHouhonio Tuuloksenosoho. Kiriosso
pohditoon mycispitdiien nimienolkupercio,nykyisenvdestciniuurio seko
syvennytdonkeskiqikoon.Teoksessoon pitdiien isdntciluettelo
vuoteen I Zl 3.
Kirioidrkdleessoon 971 sivuo.
Hinto 6 35 euroo
Houhon luonnonkouneutto io rikosto elcim<icikuvoo teos Hymyileviiii
Houhoo on Houhonentisensivistystoimeniohtoion
Veso Leppdlon toimittomo,
vuonnq 1989 ilmestynytkuvoieos.Se on kuvollinenldpileikkousHouhon
menneisyydestqI 980-luvun lopulle.
Hinto d 8 euroo
Urpo Syridn kirioittomo Hquhon kcnsokoulul 1871-1976 kuvoq
konsonopetusty6tci
Houhollo.Tdmcikirio ilmesiyivuonno 1979. Se on
yhteenveto Houhon konsqkoululoitoksenhisforiosto.Tcimcisotoviisivuotios
lqitos ofi tdyttcinyt tehtdvonsd io siirtyi historioon vuonno 1976
peruskouluiciriesielmiidnsiirryttiiessci.Teosesittelee Houhon konsokoulut
niiden perustomisiciriesfyksessci.
kiriossoon Houhonkonsokouluien
Lisciksi
opettoiomotrikkelit.Lisdvoridkirioon ontovot koskutio muislelmotmenneiltd
kouluteiltci.
Hinto 6 20 euroo

Myyn nissii on lisiiksi Hauho-pinsseiii
io Hquhonisiinniinviireiti.
Voif myiis tehdti ennqkkolilquksenHquho-Seuron kuslonlomaslo kiriosto
HAUHOHISTORIAtLISISSA
KARTOISSA.
Dosentti,FTHeikkiRqnfoluvqnkokoqmq
kortlqleosilmeslyy joulumorkkinoille2003. Teoksesso
esifettitinHouhonhistoriqo
kqrtlokuvqnmuodosso| 6OGluvullq| 9Oo-luvulle.

s.ry.
W$suh*"Se$ufr
Pikkutie87, 14770[feltiinen,
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JohannaKurela

Jor.rrkyt.lyl

Ia ko rloftefaan toiveita

T?lmiinuuden Orpana-lehdenmukana on teille
kaikille postitettu kyselykaavake,jossa tiedustellaan lukuisia seuran toimintaan liittyviii
asioita. Vastaustenperusteellaseuran hallitus
suunnitteleetulevaa ohjelmaa. Tuloksista raportoidaanseuraavassa
Orpanassa.
Kaavakkeessa tiedustellaan muun muassa
sita, minne jiisenisto toivoo piiiiseviinsti retja esikelle, sekii mielipiteita Orpana-lehdestii
telm?iaihetoiveita.
Jiisenistdlleliihti edellisen kerran jiisenkysely kev?itilla1999. Tuolloin tiedusteltiinkahta
asiaa:millaisia ovat jiisententietokonetaidotja
mist?i pitajistri kukin oli sukututkijana kiinnostunut.Tiissiiuudessakyselyssiiei enii?ipuututa tietokoneasioihin.mutta tiedustellaanuudelleen, minka pitajien kirkonkirjoja ja muita
asiakirjojate useimmitentutkitte. Seuranjiisenistd on muutamanviime vuoden aikana muuttunut, ja tilanne on nyt mahdollisestivaihtunut
toisenlaiseksi.Vuoden 1999 tutkimuksestaselvisi, ettii olemme vahvasti satakuntalais-hamalainen seura,jonka juuret eiviit juurikaan ulotu
(ks.
Savoontai Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle
tarkemminOrpana211999)
Kyselyyn saa halutessaanvastata nimett6miinii eikii jokaiseen kysymykseen tarvitse vastata. Tarkoituksena ei ole urkkia kenenkaan
yksittaisentutkijan asioitatai mielipiteita. Vastaajien tiedot jadvdt ainoastaankyselyn yhteenvedon tekijiin (JohannaKurela) tietoon.
Voifie antaa halutessanne vapaasti my6s
kielteista palautetta pelkaamattii loukkaavanne
verisesti hallituksen jasenia tai muita toimihenkiloitamme.Jos siis esimerkiksipidatte Orpanaa harvinaisen surkeana ja tylsiinii julkaisuna,jota sriilytiitte ydpdydallanneainoastaan
voidaksenne nukahtaa iltaisin nopeasti, niin
kertokaa se toki meille. Toivomme kuitenkin,
ett| negatiivisen palautteen ohessa voisitte
tehdii rakentaviaehdotuksia.

Perustammeko
mikrofi
Imirahaston?
Seuran hallitus on viime keviiiistii asti keskustellut siitii, onko meidiin seurallammemahdollisuutta perustaarahasto,jonka varoilla hankittaisiin Tampereelleuusia mikrofi lmejii. Metson sukututkimushuoneenhyl Iyt ovat j atkuvasti
tiiynnii ruskeita koteloita, joissa on Kansallisarkistostaja maakunta-arkistoista
kaukolainaksi tilattuja mikrofilmejii. Sukututkijat tarvitsevat selviisti enemmiin materiaalia kuin mita
Tampereellaon saatavilla.
Kaupunginkirjasto hankkii varojensa mukaan jatkuvasti uusia kirkonkirjamikrofilmejii
ja -kortteja. Tampereen seudun sukututkimusseura voisi puolestaan rahaston avulla keriitil
varoja tuomiokirj amikrofi lmejii varten.
Yksin tilatessakaukolainat tulevat kalliiksi
- eihan niita saa kerralla enempiiii kuin viisi
rullaa eika niita saapitaa hallussaankaan
enemjoutuu
pA kuin kuukauden. Usein filmejii
myds odottamaanpitkaan, kun Kansallisarkistosta tai maakunta-arkistostaon filmirulla juuri
lainattujonnekin muualle.
Josjokainen meist6,jotka joskus olemmetilanneet mikrofilmejii kaukolainaksi,lahjoittaisimme mf-rahastoon esimerkiksi 5-20 euroa,
saisimmenopeastikokoon varsin huomattavan
summanrahaaeli paljon mikrofilmirullia. Niiin
saisimmeajan mittaankoottua Tampereellehyviin mf-rullakokoelman.
Jtisenkyselyssiitiedustellaankinteidiin kantaannet2illaisenrahastonperustamisesta.
Kysely ei ole kovin monimutkaineneika siis
sen t?iyttiimiseenkaanole varattu kovin paljoa
aikaa. Palauttakaa lomake lokakuun alkuun
joko jiisenilloissajollekulle hallitukmennessd
sen jdsenelle tai postitse Johanna Kurelalle.
Kyselyyn voi vastata myds seuran internetsivuilla.

jo etukditeen
Kiitosvastauksestanne
!
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jdrjestdasyksylla2003kurssin
Tampereen
kesdyliopisto

TUOMIOKIRJAT
JA NIIDENTAKAINENSUOMI{600.JA lTOO.LUVUILLA
(7 6 1 0 )
Aika
1 . 1 0 .8, . 1 0 . 1
, 5 . 1 0j.a 2 2 . 1 0 .k l o 1 7 . O O - 1 9 . 1 5
Paikka
TampereenkesdyliopistonkoulutustilaSuvituuli,os. Yliopistonkatu60 A, 4. krs
Kouluttaja
FL, historiantutkija
Tiina Miettinen
Kohderyhmii
perustiedotja kokemustaoman
harrastajat,joilla on sukututkimuksen
Sukututkimuksen
suvuntutkimuksesta.Myds muut Suomenhistoriastakiinnostuneetovat tervetulleita.
Tavoite
Tutustuminentuomiokirjoihin
sukututkimuksen
ldhteendsekd koko aikakaudenhistoriaan
Suomessa.Auttaaymmdrtdmddnomien esivanhempienel6m66.
Sisiiltd
Tuomiokirjojen
ulkoasu,kdsiala,rakenneja juttujenerityispiirteet.
Keinotmiten niitd
kannattaalukeaja kddnt€id.Oikeustapausten
avullakdsitellddn1600-luvunsuomalaisten
eliimdd,mm. lainsddddnt6d,
elinkeinojaja vdestoneri s€iiityryhmid
unohtamattaperheja
eldmdnarkea,kansanuskomuksia,
kirjallisuutta,
musiikkia pukeutumista.Aiheisiin
paneudutaankeskustellenja ilmankiirettd.
Hinta 70 euroa
ll moittautuminen 19.9.2003 mennesstijoko www-lomakkeel
la osoitteessa
puhelimitse
(03)
www.uta.filkesayliopisto
tai
2238 433.

Uusi Vuosikiria saatavilla

Sukupuun piiYtcimisestcikurs sr

Seuranuusi Vuosikirja, joka sisiiltiiii lyhennelmiitedellisenpuolivuotiskauden
esitelmista,
Myos useimpiavanhoja
on jiilleen saatavissa.
Vuosikirjojaon yha saatavilla,samoinmonia
vanhoja Orpana-lehtia.Julkaisut ovat hyva
lahja historian harrastajalle tai sukututkimuksenvastikaanaloittaneellevstiiviille.

Seuran entinen puheenjohtaja Raimo Vasara
pitda lauantaina 25. 10.2003 VanhalIa kirj astotalolla kurssin Ndin piirrcin sukupuun. Tervetuloa mukaan oppimaan, miten sukupuu suunnitellaan ja toteutetaan omista lahtokohdista
kasin. Kurssin jiilkeen voitte laatia sukupuun
vaikkapa lahisuvullennejoululahjaksi! Katso
tarkemmat tiedot ja kurssin hinta seuran
syyskaudenohjelmasta.
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