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Olemme saaneetvilkkaan ia onnistuneen sukututldmussyksyn.Vuodenvaihteen juhlien ielkeen alamme "valaistua" keviien pidempien paivien, valmistuvien tutkimul6iemme ia toivottavasti sukutaDaamistemme mv6tii

HienostionnistunutKurunmatka,hyvat luennotia Pekanja liinan kurssitantavatvarmastipotl(uayhteiseen
tapahtumaammeeli sukututldmuspaiviiiin
I 5.1.2OO5Sampolassa.
Olemme hallituksenja toimihenkildiclen
tapaamisessasopineet tapahtumanpaiiasiatja tehtavaiaon.Olkaammenyt al(tiivisestiitse l(uldnmulcna niin
valmisteluissakuin my6s pailGnpAalla.Tarioutukaavain rohkeastiitsellennesopivaanpuuhaan.
Eritteinpaljon keskusteluaja jopa lsitiilddakinon herattanytatk-pohjainensukututkimuserilaisillamyynnissa
Haluan
olevilla ohjelmilla.Olen itse opettanut senioreilletutkimulGentallentamistasukututkimusohielmalla.
erityisestikorostaasite toclellistainnostusta,lonka tSmhntgrppinenohjausyhdistelmaon harrastukseemme
herettenyt.Liseksi"netisse"on SuomenSukututkimusseuran
osoitteen www.genealogia.fiohella tosi paljon
hyvie osoitteita, ioita kannattaahydclyntaie.
Hallituksemmeon paiattan).tolla ottamatta seurammejarjestemiintilaisuulGiintai kursseihinlGupallisten
"myyntia" erilaisinkeinoin.Paatoshen
sukututkimusohjelmien
ei poistake)d6nopettelemistamuissayhteyksissa. Sukututkimusyst:iva
tai muuten asiaanperehtynythenldlovoi "tutoroida", jotta ohjelmaavautuu.Erittein
suositeltavaaovat erilaisetatk-kurssitko. aiheesta.
Olkaammesukututkimuksessakin
ajan "hermolla", pitAenialat tukevastimaassa.
H) /ae tutkimuskevettemeille lGikille!

Antti LAhde
Puheeniohtaja
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Wasfulbolmasla
Wakitulmeen
ia lakaisin
lol
V'leminginsukupiiri ja sengbleislgooerkos

Artlkkellssani kiistttelen lyhyestl loltakin esime*keJii | Soo-luvun Flemingin sukupttrtstii la
sen yhetstydverkostotsta. N ostan estln samtuan
sukupolveen kuulunel<Ien sukulaisten villsli
yhteykslii - sekl slsanrs- ete lankous-suhteita. Haluan korostaa slti. ettii (SOO-Iuvun
aatelistolle sukulalsuus merkitsi paljon muubkln kuln llneaarista polveutumlsta tal verisukulaisuuata. Llsiksl eslmerkffinl kertovat sll tii, mtllalsta arklstotydtii sukupllfin la sen slsfrlsten suhtelclen tutHminen vaalll.

Avioliitot laalentavat sukupiirli
Avioliittojen lGutta luotiin uusia perhesuhteita, joisja yhteistyon velvoitteita ja uuta seurasiystavJ4r,/den
sia etuuksia. Iaakko Teitin valitusluettelossa (sivulla
264) todetaan, ettei aatelismies Nils Boije en:ia maksanut verol'aan "sen jekeen kun han sai vaimokseen
rcuva Heblan sisaren'lfteren" , Mainittu rouva Hebla
oli tietenldn Hebla Siggesdotter (Sparre), iolG kuului
itse arvovaltaiseen ruotsalaissukuunia ionl(a aviomies
Erik Fleming oli 1520-1 54O-lukujen merldttAvimpia
suomalaisiaylimyl6ie. Heblan sisko Ingeborg oliavioitunut toiseen merkittAvaan suomalaissukuun - han oli
Kister Klasson Hornin puoliso.
JaakkoTeitti tahtoi siis sanoa, ette Boiie oli avioliittonsa lGutta siirirynyt "parempiin piireihin" ja omaksunut ylimyl(sellisen huolettomuuden veronmal(su- ia
muihin velvoitteisiin. T:iste ihannekuvasta ei voi vetae
johtopeatdsta, etta kaildden lankoien ia kalyien suhteet olisivat aina olleet terkeite ja johtaneet ystavelliseen liittolaisuuteen tai varsinlGan harmoniseen yh-

teistydhdn. On kuitenldn kiinnostavaa, etta aikalaiset
viittasivat avioliiton kautta syntyneisiin linkkeihin ia
niiden velvoittavuuteen, kun he halusivat osoittaa tiettyjen ihmisten yhteenkuuluvuuma.
On s)D/takorostaa, etta olemassaoleva aineisto on
melko hajanaista ia etta sukulaissuhteiden merldtystA
on vaikeaa tarklean analysoicla. Harva l5OOluvun
henkilo, ecles korkea-arvoinen ylimys, on tattanyt jalkeensii laajaa aineistoa, ioka lGttavasti l€rtoittaisi
sukulaisvierailuja, kesldnaisiatunnesiteita tai yhteisiA
taloudellisia sitoumulGia. .
Aateliston ldrieenvaihto sisAltaa kuitenldn viitteite
siite, miten kelykset, langokset ja sisaruksetovat matkustaneet yhciessakartanolta tai linnasta toiseen, vierailleet toistensa luona ia hoitaneet samalla sek:i perheen asioita ettA taloudellisia ja poliittisia kysymyksia.
Tellaiset kirjeet ovat usein hajallaan pitkin poikin
arldstoja ja arkistokokonaisuuksia.Kiintoisimmat maininnat esimerl(iksi rautamarski Klaus Eriksson
Flemingista (k. 1597) tai hiinen puolisostaan Ebba
Gustafuclotterista(Stenbocl(, k. 1614) eivat aina loydykaan arkistoista, iotlG on koottu heidan nimiensA
alle. Sen sijaanesimerldksiEbbansiskojen ldrieenvaihto
tarjoaa kiinnostavia mainintoja, jotlG valaisevat myos
Flemingin perheen suhteita ja arldelamaa.

Slskosten kirieenvalhto: niikiialoia
sukupiirln elimliin
EbbaGustabclotterinsisar,leskikuningatarKatarina
(k. 1621),meni hWin nuorenanaimisiinkuningasKustaa Vaasankanssaia eli kuusilqymmente
vuotta leskene.Toinensisar,lseivitarCecilia,iei hankinparilrymppisene(vuonna1566)leskelGimiehenseGustafJohanssoninOre rosor)jalkeen.Ceciliankirjekokoelmassa
on
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sailynyt parikymmenta Katarina-kuningattaren ldrjetta, jotka nykyAan ldyb/vet Ruotsin valtionarkiston kokoelmasta Skokloster ll (osa 5: Miscellanea). N4/ttaA
siltA, etta naita kirjeita ei ole tutkimul€essa kaytetty
juuri lainkaan- ehk:i sil(si,ett6 ne on arkistoluettelossa
luonnehdittu "hae- ja hautajaiskutsuiksi". Kirieet sisaltavAt kuitenkin paljon muuta ia tarjoavat samalla esimerkin siite. efta vanhat arkistoluettelot eivat kerro
koko totuutta arkiston sisallosta.
Katarinanldrjeet ovat ldinnostaviamyds Suomen paikallishistorian,erityisesti Ahvenanmaan n:ikokulmasta.
Ne osoittavat, etta kuningatar Katarina vietti
Kastelholmassa,elakel:ianityksillaan,enemmdn aikaa
kuin tutkijat ovat yleensa arvelleet. Katarina sai
laenityksen vuonna 1569, mutta Ahvenanmaan
historiankirioitulsessa (esimerkil(si Bertell, Hausen,
Ramsclahl)toistuu oletus. ettei han henldl6kohtaisesti
kaiyn)tAhvenanmaallavuoclen1556 jelkeen.Suurinosa
Kastelholman tileistA on kadonnut, eikli jaljelleolevissa
juuri nay selkeita viittauksia Katarinanvierailuihin.
Ruotsin valtionarkistossa sijaitsevista ldrjeista ilmenee kuitenldn, etta toukokuussa 1575 Katarina suunnitteli nauttivansa "lGuniista kesiiaiasta" Ahvenanmaalla ja toivoi seurakseensisariaanCeciliaa, Ebbaa- ioka
oli tuolloin Klaus Flemingin nuorikko - seki Martaa,
ioka jai naimattomalGi. Kesen ociotusta lisalsise, etta
Ebbaoli raslGanaja laskettu ail(a oli tuhannuksentietamillA. Kastelholman linnassa neyttiie kuluneen myos
talvi 1577-1 578. Tuolloin Katarina oli oleskellut Suomen puolella Ebba-siskonsaja Klaus Flemingin l<anssa. Tarkoitul6ena oli ollut matkustaa Ruotsin puolelle
talven viettoon, mutta huono sAa oli viivasqfttanyt
matlGa, ja lopulta l(elirikko esti heita iatlGmasta Ahvenanmaalta eteenpein. Myds joulul(uussa 1585 Katarina olesl(eli Kastelholmassa, ia tuolta vuodelta on
seilynyt tilildrja (Kansallisarkistonvouclintilit 281 2, folio
1 1r), jol€ mainitsee lyhyesti hanen kayntinsa.
Katarina vaihtoi sisarensakanssa tietoja niin politiikasta, viljan hinnasta kuin perhetapahtumistaldn. H:in
koetti my6s ohiailla Karl-veliensAavioliittosuunnitelmia.
Erityisestihenta suututti se, ettA veli oli aikeissaantaa
vaimolleen huomenlahjal<sisuvun peekartanon. Kun
leskq/tyD/t sisar Ebba oli vangittu Turussavuonna 1597

hanen osallistuttuaanTurun linnan puolustulseen Kaarle-herttuaa vastaan. Katarina koetti selvittee hanen
sijaintiaan ia vointiaan. Han l(oetti tukea my6s poliittiseen epesuosioon joutuneita veljiAAn.
Perhekuulumiset linldttyivat kiinteesti aikal€uden
poliittisiin tapahtumiin, silla kirjeissesivuttiin myos sita,
miten sukupiirin j:isenet suoriutuivat sotilaallisistaja
poliittisista tehtavistaAn. Siskonsa Ebban ja palvelijoiclensa kautta kuningatar Katarina vaihtoi tietoja Klaus
Flemingin ia Kaarle-herttuan suunnitelmista. Kaarleherttua neyttaa epiiilleen "ralGsta eitiean" (eli aitipuoltaan) Katarinaa siita, ette tAmii mahclollisestituld
I(aus Flemingiii, vaildG toclisteita rahallisestatuesta ei
loytynltka:in. Herttua myos vetosi leskikuningattareen
saadakseen Klaus Flemingin peiin keennettya.
Kuningatar lGtarinan kirjeenvaihdossapillGhtaaesiin
myos henkil6itA, joita tutkijat ovat tottuneet pitam:ian
syri:istakatsojina. Tellainen oli mainittu Katarinan ja
Ebban naimaton sisar,Merta Gustafsclotter.Hanen itse
tuottamiaan asiakiria-aineistoja ei iuuri ole s:iilynyt,
mutta kun laajaa ldrjemateriaaliayhclistelee, voi huomata, etta hanet mainitaan sisartensaseurassa,hanelle lahetet;ian terveisia ia hen huolehtii sisarustensa
voinnista. Merta neyttaa muun muassajalGneen Ebban
ia tamen b.tarten vankeusaian Tukholmassa vuoden
1597 paild(eilla.Han onkin tarkea muistutus siite, ette
naimattomil(sijeaneet sukulaisetolivat usein tarkeAosa
perhette, vaildG he aineistossajaavat usein vihiiselle
huomiolle. Martaa muistettiin myos muiden tuttavien
ldrjeissa: sotapeellikkd Arvid Stalarm lahefti hanelle
kunnioittavia terveisiaianKlaus ErilGson Flemin-einlGutla.

Slsarusten, langosten ia kiilysten
yhteiset matkat
LesldkuningatarKatarinankirjeenvaihto osoittaa, efte
sukupiirin sisalla toimi aktiivinen tietojen velitys ja
yhieisty6. Kirjeet osoittavat myos, etta perheenjiisenet matkustelivat yhdessa toistensa kanssa l€rtanolta
ja linnasta toiseen. Naiden matkojen suuntaa meerittivet osittain aatelismiesten poliittiset ja hallinnolliset
tehtavet, osittain muun muassa sukupiirin terkeet juhlat kuten haiat ja kastajaiset, lotka l(okosivat yhteen
ioukon vaikutusvaltaista aatelistoa.
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Matkat saattoivat suuntautua my6s sotatantereille.
Osa aatelisnaisistaiai perheen kartanoillehuolehtimaan
niiclen talouclesta, kun aatelismiehet lehtivet sotaan.
Soclan l:iheis)4ysei kuitenlGan iaenyt kaikille naisillelGan tuntemattomaksi. Louhisaaren sukuhaa-raan
kuulunut Elin Hermansdotter Fleming (k. 1603) seurasimiestaian,Arvicl Erikssonia(Stalarm, k. 1620), kun
kaksikymmenteviisivuotinen sota vei taman hallintoja taistelutehteviin,aina Narvaanja Paihkinalinnaan
asti.
Mukana oli vililli myds Arviclin sisar Beata. Rouvat
eivat valttem5tte oleskelleet yhtajaksoisestisotatoimialueilla. Heidat kuitenkin mainitaan kirieissasilloin tAll6in terveisien lehetteiin:i.
Elin Fleming ja hanen kaksi veljeansa olivat avioituneet samaan Hornien ja Stelarmien sukupiiriin. Veljekset Klausja Lars Hermansson Fleming menivet naimisiin Henrik Hornin b/terten Elinin ja Annan kanssa.Elin
Flemingin mies Arvid oli puolestaan Hornien serld(u.
Avioliitot kuvastivat ja vahvistivat sukujen yhteyksii
toisiinsa, ja my6s keytennon tehtevisse nema
pariskunnat,kiilykset ja langot liikkuivat usein yhclesse.
Perheiden poiat olivat opiskelleet yhclessa, palvelleet
hovissa ja seuranneet yhdea*i isi.ien itiirajan sotaretkille.
Kiintoisan viitteen yhteisiste matkoista tarjoaa
Hauensuolessa,Hangon edustalla seilynyt kalliokaiverrus. Kyseinen saari on vuosisatoten ajan ollut
tArkeeliikenteen solmukohta, jossa on ocloteltu sopivaa purjehclussietii. Saarelle on vierailujen merkiksi
kaiverrettu lukemattomia aatelisvaakunoita. Vuonna
1586 kallioon leiverrettiin vieretysten lGhden avioparin yhteisvaal(unat, lotka on kaiverrettu vierekkain.
Luodolla neyft,iivet tuolloin vierailleen sisarulGet Elin
Hermansdotter ja Klaus Hermansson Fleming sekii
heidAn puolisonsa, mainittu Arvicl Eriksson (St&larm)
ja Elin Henriksdotter (Horn). Bi€er Bostrdm on arvellut, ette seurue on voinut olla matkalla Inkerinmaalta
takaisin Suomen suuntaan.
Vaikka kalliokaiverrus on lahteena epevarma, se neytta5 kuitenkin vahvistavan samaa kuvaa, ionka huolellinen kirjeiclenlukeminen osoittaa: Flemingin ja muunkin aateliston sul(upiirin jesenet liikkuivat yhcless,iija
pitivat kiinteesti yhtq/tta toisiinsa. Naiden yhteylcien
loytAminen vaatii usein site, ette tutkija key lepi hyvin
erilaisia arkistokol(onaisuul€ia ja liittee yhteen ylGitteisiste kirjeiste loytyvat tieclonmuruset - kuten sen,
keille terveisia lehetetaen ja keiden seurassa kirjeen
kirioittaia kertoo olevansa.

Bertell, Erik: Skattectistriktoch forvaltningsomrAclen
pa Alancl uncler tidigt l5oo-tal. Skrifter utgivna av
Alancls l(ulturstiftelse, Mariehamn 1983.
Bostrdm, Birger 1968: Hankoniemi: Vanhoja satamia ia kivipiirroksia. Hangon kaupunki, Hanko.
Hausen, Reinholcl: Kastelholm slott och ciess
borgherrar. Svenska litteratursellskapeti Finlanclccxlii.
Helsingfors 1934.
laakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan
v. 1555-1556. - Jakob Teitts ruagomAlsregisteremot
acleln i Finlanclir 1555-1556. ToclistuskappaleitaSuomen historiaan. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki
1894.
Lahtinen, Anu: Omaisuutta, ystevia ja vaikutusvaltaa. Avioliittojen merldtys Flemingin sukupiirisse.Historiallinen aikakauskiria4/2002.
Ramsdahl, Carl: Det iliindska folkets historia Il:1.
Uncler Gustav Vasaoch hans sdner samt stormaktsticlen.
Alands Kulturstiftelse,Mariehamn 1988.

Ruotsln valtlonarklsto
Skoldostersamlingen 2, vol. 5 (Miscellanea),Cecilia
Stenbocks brew:ixling.
Arvid HenrikssonTawastssamling vol. I , Arvict Eril(5son Stelarmin kirieet Arvicl Henriksson Tawastille
27 .3. | 592, 3.5. | 592, ( 1584?), seke peiveemattomia
kirieite.
Suomen kansalllsarklsto
Vouctintilit, Ahvenanmaa 1585: KA 2812, folio I lr
(entinen VA).
Artikkeli perustuu Tampercen seudun sukututkijoiesitelden tapaamisessa tiistaina 2 1.9-2OO4pidewn
miiAn. Kloittaja Mittiiii FM, tutwja Ulla Koskista Tawastin
arkistokokonaisuuteen perustuvista tiedoista.

Anu Lahtlnen
Historian laitos, Turun yliopisto
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Wa*nen oriril

Tannpereen seualun sukututklmusseura ry:n
Vuoslmriassa on seuran tunnus, lossa seuran
nlmen la vuoslluvun 1979 ltsiiksl on vaakuna.
Vaakunassaon tjylftelty T-kljatn, Jonka muoto on saatu Tampereen kaupungln vaakunasta. SamaT-kl$atn on my6s seuranpdytiivttrtssii
ell stan<Iaartssa.Sllnii on punaisella pohlalla
valkoinen T-kirlaln. Punalnenla valkotnen ovat
vanhat Hemeen v rIt, multa mlsti ne ovat periilsln la mftii ne swbololvat, sftA on tarkoltus
selvlttiiJi Eissi kt rjoituksessa.

Herakllikan

hlstorlaa

kunoita. Kun hallitsuat.iakoivat maaomaisuutta l;iainityksina, niin maa-alueen haltiian vaakunasta tuli myos
l!y'seisenalueen tunnusmerldd. Vaakunain kayttit kehittyi nopeimmin niissamaissa,joista osallistui ritareita
ristiretldin eli ltaliassa,Ranskassa,Espanjassa,Englannissa ia Saksassa.Pohioismaat omalGuivat Saksasta
vaakunoiclen kaytdn.

Vaakunan muoto la kuvlo
Taisteluldlven muoto on aikoien l(uluessavaihdellut
pydreaistaia neli6maiisestepitkenomaisiin,suunnild<aan
muotoisiin kilpiin. Vaakunataiteessaon suosituimmaksi
ldlven muodolGi vakiintunut 14OO-lwulta pereisinoleva ns, espanl'alainenkilpimalli. Siina on kilven alareuna
puolipyoreen muotoinen, ja kilpi muistuttaa lapion
teree. Kilven muodolla ei ole varsinaista heraldista
merkitysta eik.i sita mainita vaakunaselityksesse.

on m:iaritettykuviolGi,iota ioku yl(sild tai
Vaal<una
yhteisd (valtio, maakunta,kunta, seurakunta,suku,
yhclyskunta,laitos, yhclistystms.) kiyttaA pysyvAna
Kilpi oli aikoinaan puolustusase, iota kannettiin vatunnusmerkkinaen.Vaakunattulivat kayttoon ristiretkien ail€an noin 1150. Ristiretketl€svattivatteholdGan semmalla kdsivarrella.Taste iohtuu, ett6 ldlven suuntunnistusjariestelmiintarvetta,koskaristiretkel:iisarmei- tia heralcliilGssalGtsotaan aina kilven lGntaian puoiat olivat moniosastoisia
ia monildelisia.Myds muotiin lelta. Siten vaakunan oikea Duoli heralcliikassatarkoittulleet aseleildteli turnajaisetlis:isivattarvettaerityis- taa katsojan lGnnalta vasenta puolta. Niin ikean ereet
ten tunnustenkayttoon.Kunasepuvutolivatumpinaisia airutkuvioiksi nimeb/t vaakunaldlven osat ovat pereipeltipukuja,joissah/pera peitti lesvotkin, niin henki- sin kilpien vahvikeraudoista .ia -sidoksista. Vaakunal6n tunnistaminenilman ulkoistatunnuskuvaaolisi ol- ldlvella olevat tunnukset saa€laanailGan ialGmalla ldllut mahdotonta.Turnauksissa
olikin erityisetvirkailiiat pi eriverisiin l(enttiin, sijoittamalla kilvelle geometrisia
eli airueet,joiclentehtavanaoli kuuluttaataistelijoiclen kuvioita eli ns. airutkuvioita seld tavallisten esineiden
nimet ia my6s valvoa, etta oikeita tunnuskuviake)det- tai olioiden vahvasti tyyliteltyje kuvia.
tiin. Airueensalcanldelisesta
nimesteHerolcton heraldiiklGsaanutnimensa.Airueet loivat i:ir.iestelmallisen Kun l(ilpi iaetaan kahtia vaakasuoraan, syntyy
vaakunatiedon.He ryhtyivat pitamaan luetteloa lGtkoinen kilpi. Kun jako on lGhtia pystysuoraan, on
vaakunoista seke kehittivet seenndt vaakunoiden lryseessahalkoinen kilpi. Kun ldlpi jaetaan kahtia vinosti oikealle, saadaan lohkoinen kilpi. Jos jako on vikuvioinnilleia varitylGelle.
nosti vasemmalle, on kyseessavastalohkoinen kilpi.

Vaakunatolivat alul(siyksi16llisiatunnusmerkkeja,
mutta niistekehittvi sittemmin Derinn6llisiasukuvaa-

Airutkuvioista tavallisimmat ovat paalu, hirsi, pall&i
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ja vastap.{ldd. N:iilH tarkoitetaan ldlpeen maalattua iuovaa,
jol€ paalun ollessa l(yseessakulkee pystysuoraan ylh:iAlta

pia ovat olleet sininen ja punainen.

alas, hirressevaalesuorana, palldssa vinosti poildd ldfuen
vasemmasta alal(ulmasta oikeaan ylakulmaan ia
vastapalldss.loil(eastaalal(ulmastavasemlxan yltikulmaan.

VaidsymboliilGssavall<oinenon puhtauden, viattomuuclen,oikeamielis)D/den,
uslollisuuden, kunniallisuudenja
pyhyyden vari. funainen q/rnboloi tulta, verta, elaimaiAja

Vaal(unoiden erottelutarpeesta ovat qmtJmeet ns. korot. Heraldisellalorolla tadoitetaanvAriDinnan. airutkwion
tai muun ylGinl(ertaisen kuvion reunaviivaa. Korojen nimitylGia ovat mm. hammasl<orot, sahakorot, aaltokorot.
Suomen heraldiildG hw.il6$/ lGikkaan 35 erilaista leroa.
Kilpil(uvioiden, esim. elainl(uvioiden, tulee olla
heralclisestioikealle kiiantyneita. Kilpikuvat ovat pintal(oristeita, niissa ei saa olla syv)lysvaikutelmaa.

raldGutta. Toisaaltase on myds sodan, taistelun, vallankumoulGenja varoituksenv:iri. Sininenon jumalallisuuclen,
viisauden,uskonja toruuden runnusveri.
Kaikkiin virallisiin vaal<unoihin liittyy myos ns.
vaakunaselitys. Siina on heralclisia termeja kayttaen
maaritelty vaakunan sisalto. VaakunaselitylGenperusteella voi heralcliikkaan perehtynyt vaakunataiteilija
laatia vaakunan kuvan n:ikemette itse vaal(unakuvaa.

Vaakunallsiikkeet

Vaakunavirit ia -selltys
Vaal(unakilpientuli varsinkin varhaisimpina aikoina
olla l<uvioiltaanselkeit:i ia l€ual(si nakyvie. Varitylsella
pyrittiin parantamaan nAkyvyytta. Syntyi myos
heraldiset sAannot varien kA).tOstA.Heralclisiavereje
on kuusi: kulta ja hopea, ioita myos kutsutaan
metalleilGi,seki punainen, sininen, musta ja vihree.
Myds luonnonvarin k4/tt6A on picletty mahciollisena.
Vaal(unassaei pidA ilman perusteltua slD/takavtt:ti useamDaa kuin lGhta vari:i. Vaal(unassaon oltava kultaa tai
hopeaa.Metallia ei saaasettaametallin dialle eiki vAria
vArinp:iAlle.Variei saayhtye veriin eik.i metalli metalliin,
ellei yhteinen raja ole aivan lyhyt. Yeiskuvioiden osat ja
erityisesti eleinten varulGet voidaan esitt:ia seki kent:iste etia kuviosta poil&eavalla varilla. Varuksilla ymmiirret:iiin esim. eleimen hampaita, Irynsiaja varpaita. Vaakunal(wan on oltava Ciysin selva pell&ina varipintoinaldn.
Kailddvaal(unaverit ovat samanarvoisia. ioskin suosituim-

Tiiyclelliseensul<uvaakunaankuuluu sen perusosan,
vaakunal<ilven, lisAl(si hypare, hyp5riinpeite ja -l(oriste,
usein myds ns. IdlvenlGnnattaiatsekii jalusta ia koriste.
Kyp:irien lukum:iar:ill5 voiclaan ilmaista myds aatelisarvoa.
Siten l(eivin vaakunassaon kolme lqy'pttfi, vapaaherralla
lGksi ja tavallisella aatelisella yl(si kypere. IGytosse on
l(olme erilaista lq/par:imallia: pata-, pisto- tai lGlterikypara.
Aatelisten l!y'para on iol(o pisto- tai kalterikypara. Pistohy'pereaon myos nimitetty sultetuksikypAraksi.Suomen
heralciiilcssa porvarisvaakunaan ja yhteisovaakunaan
l(uuluva l(ypereon aina pistokypara.
Igperiista nouseva l<olmiulotteinen tunnus tai muu
selvesti erottuva merkl(i on nimeltAan kyparankoriste.
Varhaisina aikoina koristeina kAytettiin sarvia ia siipiA
tai strutsin ja riikinkukon sullGtoyhtoia.
Vaakunanyliipuolella olevan kruunun avulla voiclaan
osoittaa vaakunan omistaian aatelinen arvoaste. Tel-
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Suurlaanien vaakunat. Kuva teol<sesta HeRI.liikan opas.

loin se on nimeltaan arvokruunu. Kreivilla, vapaaherralla ia tavallisella aatelismiehella on erilainen arvokruunu. Kruunu voi myos olla ns. koristekruunu, jolloin siihen ei liity mitaan arvoa osoittavaa merkityste.
Pohjoismaissa ja mm. Suomessa keytetean koristekruunun paikalla usein arvokuunua.
Porvarisvaakunaanei l(uulu kumpilGan kruunu.
Yhteisdvaakunoissa on monenlaista kaytentoe. Hameen vanhassa maakuntavaakunassa on ns. vanha
herttuakunnan kruunu. kun taas nuoremmissa
maakuntavaal(unoissa, l(uten esimerldl€i Ahvenanmaan vaakunassa, on vapaaherrallinen l(uunu, mika
vastaa vanhaa lqeivikunnan kruunua. Suomen uudet
I:ianinvaakunatkayttevet herttuakunnan kruunua, jol(a
ulkoneolteen vastaa avointa ritarikruunua.

Vaakuna lipuissa ia tekstlllelssli
-

Vaakunat tai niiclen tunnuskuvat ovat myos siirtyneet lippuihin ja muihin heralclisiintel(stiileihin.Lipuissa
kulta korvataan keltaisella ja hopea valkoisella. Lippuvareja olisi osattava rinnastaaoptisesti oikein, niin etta
vaaleat ia tummat varit tulevat l(eskenaanvastakkain.
Kuten heralclisillavareilla, niin ei lippuvareillAkaan ole
taismalleenmaarattyja saB/arvoja, vaan niiden on oltava varinsa keskisawa, puhtaita ja kirl&aita. Lipuissa
vaakunat on suunnattava aina lippusalkoon pAin eli
kulkusuuntaan. Autojen, junien, laivojen yms. kulkuneuvojen lryljissa vaakunoiclen ja lippujen l(uvioiden
on samoin oltava suunnattuna kulkusuuntaan.

Himeen vaakunan synty
Hameen vaal(una on Deraisinvuodelta 1562. Tuol-

loin piciettiin l(ustaa Vaasan hautajaiset ja hautaiaisl(ulkueessa,iol(a kulietti kuninkaan tomun Tukholmasta Uppsalaan, l(annettiin 24:n henen valtaansa kuuluneen maakunnan tai laanitylGen lippua. Suomesta oli
mukana valtakunnan lippu, mikai todennakoisesti oli
leijonalippu, sek:i nelj:in maakunnan liput. Nama maakunnat olivat Pohjois-ja Etele-Suomi,Hiime sekii Karjala. Pohjois-Suomellatarkoitettiin talloin Auraioen pohjoispuolellaolevaa aluetta ia Etele-Suomellavastaavasti
joen etelapuoleistaaluetta. NaiistaAuraioen rajoittamista alueistatuli sittemmin Satal(untaia Varsinais-Suomi.
Vuonna 1555 syntyneen VenajAn soclan iohdosta
Kustaa Vaasa oleskeli Suomessa ja antoi 1556 pojalleen luhanalle lounaisenSuomen herttuakunnalGi.Sota
paattyi 1557 solmittuun Novgorodin rauhaan. Kustaa
Vaasa antoi 1557 vaakunakirjeen, jossa maariteltiin
uuclen herttual(unnanvaakuna.Se oli neliiakoinenvaakuna, ionl(a lchdessa l(entassaoli Etela-Suomen tunnus ia kahclessaPohiois-Suomen tunnus lerhu. KeskellA oli Vaasa-suvun tunnus "rynnAkkorisuldmppu"
(stormvase). Juhana-herttuamuutti 1560luvulla vaal(unansiten, ette yhdessa kentan osassaon kolme kruunua, toisessa pystyssa seisova Gotan leiiona, sitten
Etele-Suomenia Pohiois-Suomentunnukset. Tema
vaakuna hakattiin myos Turun linnan sisaantuloportin
ylepuolelle. Ruotsin varit, sininen ja keltainen, tulivat
myos Pohjois- ja Etela-Suomen vaakunoihin.
Juhanastatuli 1568 hallitsija nimella JuhanaIII, ia han
otti itselleen 1581 Suomen suuriruhtinaan arvon. Tata
arvonimea han kaytti ensimmeisen kerran l(irieenvaihdossaan elokuussa 1577. NAin Suomesta oli tullut
suuriruhtinaskunta, mika nimitys sailyi viela Suomen
siirlyessa 18O9 Venajan keisarikunnan alaisuuteen.
Cdtan leijonasta,jolG olivanha Foll(unga-suvuntun-
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H:imeenvaakuna.Kuva teoksesta
SuomenkunnalIisvaakunat.

H:im@n kenin vaakLnl...Kwa t@k#ta Suomen kunnallitua*@at

nus, tuli nyt my6s Suomen
tunnus.
suuriruhtinaskunnan

Vaakunaselitys oli seuraavanlainen: "Punaisessakentas-

Uppsalan tuomiokirkkoon tilattiin hollantilaiselta
Willem Boylta 1562 Kustaa Vaasan hautamuistomerkki ,
ioka valmistui 1591 . Siinii on my6s Suomen suuriruhtinaskunnan ia Hemeen vaakunat. Suomen vaakunan
tekstinii on: Arma magni ducatus Fin.landiae eli Suomen suuriruhtinaskunnan vaakuna.
Suomen vaakunan tunnuskuvan, sapelin piiall:i seisovan leuonan, on katsottu symboloivan hallitsijavaltaa.
Ihminen on aina kunnioittanut leijonaa eldinten kuninkaana, ja se onkin heraldiikan eniten koftteme tunnuskwa. Vaakunakilven punaista vAria on joskus arveltu sotaiselGi symbolilGi, joka liittyi vaakunan syntyyn 157O-1595 sodan aikana. Todennakdisesti se
kuitenkin valittiin vastapainoksi emimaan vaakunan
siniv:irille. Erityisen sotaisena Suomen vaakunaa ei
yleensa pictetty.
Kotoisten eleinten on katsottu sopivan paremmin
maakuntien vaakunoihin. Suomessa tavataan
maakuntavaakunoissasalcanhirven. karhun. ilvelGen
ja karpan kuvia.

Hlimeen vaakunan selitvs
Hemeen vaakunan tunnuskuviolGi valittiin ilves,
koska se oli Hameessii esiintyve kallisarvoinen
turkiselein. Kun vaakunan tunnuskuvan haluttiin taytteven koko vaakunapinnan ia kun ilveksen ylh- ja alapuolelle jai tyhjaa tilaa, niin vaakunaan lisattiin ilveksen yliipuolelle kolme kuusisalGraistahopeatehtea ja
alapuolelle neljii hopearuusua asetettuina siten, etta
yksi ruusuista on ilveksen jalkojen valisse.

10

ilves.Eleimenpiialliivaakasuorassa
sa luonnonverinen
hopeatahtea.Senalaasennossakolme kuusisakaraista
puolellaneljehopearuusua,
asetettuina1+3."
Taman vaakunaselityksenmukaisestion saatu
lipuissaja viireissakaytetyt Hameenvarit, punainen
ja valkoinen.Punainenon vaal(unakenten
pohiavarija
hopeaavastaalipuissavalkeavari. Punainenveri on
TallainenHameen
ilmeisestisaatuleijonavaakunasta.
vaakuna on mm. HelsingisseSeatytalonpeatykolmiossa,jossa on kaikkienSuomen historiallisten
maakuntienvaakunat.
on, etta t:issavaakunaselitylGessa
Merkillepantavaa
puhutaan luonnonverisestaiMeksesta.llveksenvari
kuitenkin vaihtelee vuoclenaikojenmukaan. Kesillii
turkki on punaharmaaia talvella harmaanvalkea.
perusteellapuhutaanuseinkolmestaeri
Taplikkyyclen
Ensinmaiilvesq4/pista,
kissa-,kettu-ia susi-ilvelGesta.
nittu on naistaselvimminteplilcis,kettuilvelGellAon
teplie vain jaloissaanja susi-ilveson lahes tepleton
poikittaisjuovilGiyhdistyvie
lukuun ottamattaselaisse
pikku tapli:i. N:iin ollen termi "luonnonvarinen"on
heralcliikassa
vaikeastimaiariteltavisse.
ia siksiluonnonei ole suositeltavaa.
varien kaytto heraldiikassa
ValtioneuvostonpaatolGellavuodelta 1963 onldn
Hemeen vaal(unaamuutettu vastaauriumDaremmin
heralcliikanvaatimuksia.Uusivaakunaselityson seuraakent:issekavelevakultainenilvanlainen:"Punaisessa
ves, ionkakorvatdyhcl6tmustat;saatteenailveksenyliipuolellakolme kuusisakaraista
tahteli ia alapuolellanelja
ruusuasijoitettuna1:3,kaild<i
hopeaa.Kruunu:herttuakunnankruunu." - Samassayhteydesseon my6s muutettu Satakunnan
karhunluonnollinenveri mustaksi.
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Pi <anmaan ja Tampereen vaakunat.
Kuva Leena Willbetgin kirjasta Phkan maan ku n tien tu nn u kset.

Himeen

vaakuna EiAnlen vaakunoissa

"Kultakent:issapunainen turkisl(oroinen lakio." Punainen viittaa h:imalaisiin, kulta satal(untalaisiinl(untiin ja
l(oro kol(o seudun er:ihistoriaan ja l€upankayntiin.

Kun sitten yhcleksenmaakunnantilalle tuli 12 laania, niin Hameenleeninvaakunaksituli lGlGiosainen
Uudet maakunnat ovat luonteeltaan kuntayhtymii,
vaakuna,jonka oikeassapuolessaoli Hemeenvaakuvaal(una.He- mista johtuu, ettii niiclen vaal(unoiden yliipuolelle ei
na ja vasemmassapuolessaSatakunnan
meen vaakunaesiintyimyos Mild(elinleeninia Kesld- k u u l u a r v o l ( r u u n u s i i n i i k A e n t a p a u l ( s e s s a ,e t t e
vaal(unaksi on valittu historiallinen maakuntavaakuna
Suomenl:ianienvaakunoissa.
sellaisenaan.

1996 toteutuneessal:iAniuudistulGessa
laanienlukumaareputosipuoleeneli l(uuteen.Uucletlaanitovat
laeni,Lensi-Suomenlaani,lta-Suomen
Etele-Suomen
lAani,Oulun laeni,Lapin laiinija Ahvenanmaanlaani.
laenin,johon Tamperekinkuuluu,
Lansi-Suomen
vaakunaon kolmiosainen.Seon yhdistelmeVarsinaisSuomen,Satakunnan
vaakunoista.Heia Pohianmaan
meen ilvessiita puuttuu.Vaakunanselityson seuraavanlainen:"Halkoisenia alaisestilGtkoisenkilven oikeassaylAl(entassaVarsinais-Suomenhistoriallinen
vaakunaia vasemmassayl:ikentassaSatakunnanhistoriallinenvaal(unaseka sinisessaalakentassakolme
juoksevaahopeistaGrppee, ioiclenhannanp:iatmus2+ 1."
tat. asetettuina

Tampereen vaakuna
TamDereen ensimmaisen vaal(unan suunnitteli
koskenDerkausinsinodri. everstiluutnantti Arvid von
Ceclervall vuonna 1839. P*iaihe viittaa Tampereen
siiaintiin vesivoimaa antavan l(osl(en rannalla. Lisaksi
vaakunassa on kaupungin nimen alkul(irjain sekf,
ristikkiin olevat vasara ia Merl(uriulGen sauva kuvaamassa teollisuutta ja kauppaa. 180O-|ukuolivaakunatieteen rappioaikaa, ja niinpA kyseisessAvaakunassa
on monia heraldisia virheita.

Kaupungin toimelsiannosta taiteilija Olof ErilGson
suunnitteli vanhan vaakunan pohjalta sita yksinkertaisHameenvaal<unaesiinbD/sen sijaanEtela-Suomen taen uuden vaakunan, jonka sisaiasiainministeriovahyhctesse
Karialanja Uuclenmaan
his- visti 16.6. 196O. Vaakunan selitelma on seuraavanlaiIaaninvaakunassa
nen: "Punaisessakentassa aaltokoroinen vastapall(ki,
toriallistenvaal(unoidenkanssa.
jonlG ylaipuolella saatteena paaluttain vasara ja alapuolella paaluttain MerkuriulGen sauva; l(ailddkultaa."

Maakuntalllttoien

vaakunat

Vaakunanaiheina on siis edelleen Tammerkosld,ionSamanailGisesti
kun hyvAkq/ttiinuusiensuurlaenien ka ymparille kaupunki on rakentunut, teollisuusvasara,
vaakunat,vahvistettiinmyos uusienmaakuntienliit- iolG on tullut T-kirjainta muistuttavana vanhan nimitoien vaakunat. Naita on kaikkiaanyhdelGentoista, ldriaimen siiaan, seka Merkuriulsen sauva lGuppaa
joukossamyos Hame-niminenalue.Tamperel(uuluu symboloivana tunnulcena. Vereja on vehennetty: l(enl(uitenkinPirlGnmaahan,ionlG vaakunanselitys onr ten variksi on otettu Hiimeen vaakunan kentan puna-
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Tampeteen hiippakunnan vaakuna. Kuva
feoksesta Suomen kunnallisvaakunat.

vari ja kuvioiclen veri on otettu Satakunnanvaakunasta. Valtionarkisto piti ratkaisua sopivana, koska l€upungin vaikutus ulottuu kumpaankin historialliseen
maakuntaan.Aikaisemman ns. renessanssikilventilalle
on valittu ldassinenvaakunakilDi.
Tampereen kaupungin ZOo-vuotisjuhlien kunnialGi
vuonna 1979 teetettiin myds Tampereen lGupungin
Iippu, jonlG kuvio on sama kuin vaal(unassa.

Multa

vaakunolta

Hemeen verit esiintJryetmonissa muissakin maakunnan kuntien vaakunoissa. Paitsi kunnat myds erilaiset
alueen yhteisot kuten esimerkiksi Tampereen hiippakunta on valinnut vaakunaansaHemeen varit. Tampereen hiippakunnan vaal<unassaon punaisella pohialla
hopeinen lentiivii kyyhl<ynen,iolla on nolGssaan l(ultainen lehdyldd.
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No*uvlen pftopdytlen hlstorla Kanta-Hemeen
kaftanolssa on ylliltAvin vanhaa perua. EsftteI emm e nyt hauh o lalssmty Isen aatelIsmI eh en
Awld Henfiklnpolka Tawastln luhlla la ruokapiirtili. Atvicl Tawast kuului Suomen aatelln
valkutusvaltalslmplln lohtonlehlln 1S(X)-luvun
Iopulla. Hinen sflilyneistii tilikirjoistaan saamne mlelenkllntolsla tletota 15OO-Iuvun kartanoelimiistii Kanta-Hemeen alueella Ja hlukan
muuallakln.

Hauholainen mahtisuku
Arvid Henrikinpoika syntyi 154O-luvulla Hauholla
KoklGlan l€rtanossa. HAn kuului isansa kautta niin
kutsuttuun Asserinpoikien rilssisukuun, joka oli asunut Hauholla keskiajalta asti. Vuonna 1566 Arvicl
HenrikinpoilG lunasti itselleen Hattulan Vesunnankartanon, ionne han rakensi mahtavan ldvilinnan. Sukunimen Tawasthainotti kayttodn mahdollisesti kotimaakuntansa mukaan.
Piiiiosin Arvicl Tawast asui joko Vesunnassatai nykyisen Hiimeenkosken Kurjalassa. Kurjalan lGrtanon

Arvid Hen kinpoika TawastinsyntymekartanoHauhon Kold<alasijaitsi telle paikalla lsoo-luvulla. Kuva: TiinaMiettinen.
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ANid Hemikinpoika Tawastln ftkentaman kattanolinnan kivet kiytettiin l8oo-luvulla Hattulan Vesunnan kattanon uu(len
navetan seiniin. Osa kiviste on bdenniik'isesti
TyNanndn Lepaan kappelin hautausmaan aitana. Kuva: nina Miettinen.

peri henenvaimonsaMargaretaMartinb er. Hauhon
Kokkalassa
asuivatveljet Germunclja Maunu.Sisarista
Margaretaavioitui l6ns Slqyttenkanssaja emennoi
HauhonKyttalenkartanoa.Anna oli aviossa.lanakkalassa,Birgitta LamminTirmulassaia Malin em:innoi
SaeksmeenJutikkalaa.
Sisaruksetpitivet tiiviisti yhtq/tta toisiinsa.Tiedet:iiin,
ette esimerkiksivuonna 1595 KoskenKurialassaviettivat kolmeyote vierainaCermund-velija sisaretMargaretaia Malin. Samanavuonnakartanossavierailimyos
sisarustenlapsia ia muita sukulaisia,Valtakunnan
mahtimiehiakinpoikkesivierailuilla:Kurialassakestittiin
muunmuassamarskiKlausRemingieia AkseliKurkea.

Notkwa ioulup6ytA

Lampuodit toimittivat Hauholta tiliki4ojen mukaan
Vesuntaanvuonna 1589muun muassaruista.kauraa.
humalaa,voita, kalGikinkkua,haukia,lahnoiaia ahvenia. Kuormastaldytyi viela naudan-ja lampaanlihaa,
kanoiaja kananmuniasekekynttildite.
Samanvuoden ioulun ArviclTawastoli Narvanlinnassa,ionne oli koottu Ruotsinsotavoimia.Arvidin
voutina toiminut Olavi Olavinpoikamatkustiisantens6 mukana Hemeeste Viroon. Tuomaanpaivane
21.12.1589Olavi nouti linnanruokavarastosta
ioulupoydentarpeet,iotka henkirjasihuolellisestimuistiin.
NarvanIinnanjoulupaivellinenvalmistuiseuraavista
ainel(sista:
soinileipaiA
4 l/2 tynnyrie,lestyeleipiie1/2
tynnyria, ryyniaja jauhoja 1/2 tynnyrieja kolme kappaa,
suolaa9 G, lihaa55 kg, suolakalaa1/2 bnnyrie, kuivakalaan. 18 kg, ieniksia9 kpl, pyitii 4 kpl, yksi kinkku,
kuivattualihaa 2 lqg,vehniikakkuja8 kpl, maltaita4
tynnyriS,humaloita13 kg.

Perusruokatarvikkeettulivat Tawastien monilta
l a m p u o t i t i l o i l t a .H a u h o l a i s e tl a m p u o c l i t N i i l o
SipinpoikaOkerlastaja Matti Eskonpoil(aKelkkasista
kuljettivattynnyreittein ruokatavaroitaVesuntaan.Osa
Lestyleipekuului vain herrasveenpoyteania soinimeni mlD/ntiinia osa syotiin Arviclin pitopdydissa. leiDemuullev5elle.Seuraavan
kerranvoutiOlavin tar-
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vitsiUiydAruokavarastossa
vasta"Kolmenkuninkaan Katsotaanpaviele millaisia ruokailuastioitaKurjalasta
peivana",
peettaveloppiainen. l6)dyi vuonna I 595. Pdydiille voitiin kattaa 47 tinavatia,
iokaoli siisioulunaian
18 tinalautasta,tinainen suolasalkkari,pullonpiclikkeit5,
voiaskeja ia lGnnuja. Pdyta voitiin valaista neljiillli
messinkisellekynttil:injalalla,ioissa oli useita salGroita.
Kattoon ripustettiin kaksi lqynttilekruunua.

Relnlnvllnli, mantella, Inklvliilrii
louluna.jan hankintoihin n5ytteisi viittaavaan my6s
28.1O.1594 peivetry tilauslista. Arvid Tawastin kartanoihin Hemeeseen l5hclettiin noutamaan Saksastaerikoisempia ruolGtarvild(eita.Tilattiin reininviinie, viinimehua, sokeria, sukaatteta, ruskeaa ja valkoista rintasokeria seka kanclisokerissakeitetty5 inkiviierie. Listasta l6)4yy vieH vaniljatankoja, Lissabonin ia Patriksen
oliiveja, sahramia, muskottia, neilikkaa, kardemummaa, rusinoita, viikunoita, veskyndite, manteleita,
anista, laakerinlehtia,lakritsia, pippuria, inkivaerie,
kanelia ja riisia. Nykylukijalle taisselistassa maistuu ia
tuoksuu ioulu! Selvdi on. ettA ainakin osa lokakuussa
tilatuista tavaroista peetyi perheen ioulunajan herkuiksi .
llman palvelusl(untaa ei komeiclen pitojen laittaminen olisi onnistunut. Arvidin keittiohenkilokuntaan
Vesunnassalukeutuivat Niilo-kokki ja kokkipoika Matti, joille on tilikirjan mukaan maksettu palkkaa l59Oluvulla. Margareta-rouvan alaisuudessahiiSrivetpalkollisina muiclen muassa mallasvaimo Kerttu, lypsypiile
Piritta, Karia-Kaisa,Pild<u-Ella,Kytiin Kirsti, imettiijii Kaisa,
lso-Maisa ja Kukko-Valpuri. Ruokahuollostavastasivat
my6s kalastajaIso-Tuomas,riihiukko ja Mylly-Matti.

Sudennahkalsetrekfuelb/t
Eika saa unohtaa mydskeenpukeutumistalArvid
ylTawastillaoli ehka Narvanlinnanioulupaivallisille
l:ienioitakinniistevaatteista,iotka hen otti mukaansa
lehtiessa5nkeselleHemeestaViroon tapaamaankuningasta.OlaviOlavinpoikaon huolellisesti
luetteloinut
isentense
vaatteet.Arviclillaoli Narvassamuun muassa suclennahkainenpitke mekko, samettihattu,
hame,silkkiviitta,n5edainnahkainen
atlassilkkinen
iakku, mustat verkahousut,silkkisukatia korunahkaiset
saappaat.
Margareta-rouvankelpasiaiella samoihinaikoihin
Kurjalankartanostajoulukirkkoon.Suojaksiviimaaja
pakkastavastaanhansaattoivalita joko suclennahkaiset
punaisellaverallavuoratuttai karhunnahkaiset
sinisella
vuoratut
rekivellyt.
veralla
Tawastienhemeleisiste
kartanopicloista
ei puuttunut
myoskeenmusiikkia.Arvid TawasttilasiSaksasta
Hemeeseenruokopillin,viulun, "Daavidinharpun"ja
sakkipillin.

Kattoon kankalta, piiydllle lllnola
Ruokaniin iouluna kuin muissaldniuhlis$ katettiin kauniisti esille. Kuialan kartanon tileiste |6yby liinavaatteiden
luettelo, ioka sis:iltee p6)taliinatkin. Suurelle poyclille
voitiin levitt:ie kahdel€an k)0/naranpituinen poytaliina,
joka oli ldrjottu kullallaia silldlla.Liseksikartanostalo)dyi
myds kaksipunaraitaistapo)^Aliinaa.Ruol€iliioitavarten
aseteltiin kisiliinat, ioita loytyi jopa silkkisina.
Koko huone l(oristeltiin loisteliaasti. Vecloltavieraita
suoiasivat joulunailGna seinille ripustetut flaamilaiset
seinavaatteet, rlstipistotyot la kuclotut seinavaatteet.
Penkeilleaseteltiin kymmeni:i tyynyje ia kattoon ripustettiin Saksastatuotuia kankaita.

ei 15OO-luvulla
tunnettu,muttaloylyneiJoululahjoia
clenEihteiclenmukaanArvicl l:ihetti perheelleenuuclenvuoclenlahjoia.Ne olivat "pehmeitapaketteja",jotka
sisailsivatsilkki-ia samettikankaita.Merkillepantavaaon,
etta ne on ldriattumuistiinnimenomaanlahioina.

Hlenoa perlnnetti
Kanta-Hameessa ruokaa ja maioitusta tarjoavilla
monilla maatiloilla, kartanoilla ia ravintoloilla on siis
vaalittavana hieno ja arvol<asperinne. Alueen kartanoissa on jo 15oO-luvulla osattu iuhlia komeasti ja
kestite vieraita yltehylleisesti.
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Onneksi Tawastien sukupiirin iouluherkut ovat nyTawaststierna,Werner: Arvi Henrikinpoika Tawast.
lltaikanameidankaikkiensaatavilla.lSoO-lwulla niiin HistoriallinenarkistoXVlll, 6. Helsinki'1920.
ei ollut. Talonpojanpitop6ydaisse
ei ollut vehniiii puhumattakaanhienoimmista herkuista. Katovuosina
Vilkuna,Anna-Maria:Ituunun taloudenpitoH:imeen
niihtiin jopa nelkaii.Silti ioulunpyhine matalimmissakin linnassa15ooluvun puolivAissa.Helsinki1998.
majoissayritettiin kattaa parasta p6)rt:i:in ja unohtaa
edes hetkeksi raskasarkinen aherrus.
Artikkeli on aiemmin iulkaistuvuoden 2003 Hawu
Joulu -lehdessii,jota julkaiseeHauhon Rouwasvaen
yhdistys.
Arvid HenrikssonTawastssamling, vol.2-3.
Riksarkivet,Stockholm.Mf FR 5O9 Kansallisarkisto.
Helsinki. (ErityisestiVesunnanja Kurjalantilit ja
inventaariot.)

16

FLTllna Mlettlnen
FM Ulla Kosklnen

Orpana 1/2005

karal/lamusle/man
Wint iski naiseen

'6i

funlenul
maanlapaa"

Mles on usetn saanut tdrppdltyn*
anteeksl
her*emmln kuln nalnen. Vuonna 16(n kedtilIii nalsta mukllolnut s*salalssyn$nen
mles
sal hyvlen mlesten pyyntdlen vuoksl vapautttksen rlkoksestaan.

kolmea autiosta vilielyyn otettua tilaa Eurajoen
Irjanteella.T6nneYrionpoikakirjoitti 23.2.l604Turun
linnassakuitin, jossa Baltsarillemydnneteenkolmen
vuodenverovapaus.Kuitissatocletaan,ettei ole aikaisemmintiedetty,ette tilat on otettu autiostaviljelyyn.

Euraioenkairaiillamarraskuunl. paive 1600 oikeuBaltsarHannunpojanvaimo oli Lavilansukuunkuuden eteen astui Valpuri Matinb er, joka s)rytti Baltsar luvaAnnaMartinb/ter,joka oli lainlukijaHeikkiHeikinHannunpoikaTrometariasiite, ette teme oli hy6ken- pojan pojanb er.Anna mainitaanleskeksi22.2.1623.
n)ft hanenkimppuunsakarajienaikanakariu5paikassa Vuosina1621-1624 han esiintyi kiraiille hymmenia
voudin tuvassaja lydnyt haneenmustelman.Valpuri kertoiavalvoentaloudellisiaetuiaan.Henettunnettiin
naytti mustelmaaoikeudelle,ja kun pahoinpitelyoli myos parantajana.Anna kuoli ilmeisestijoko vuoden
naintoclistettu,oli qM6s aiheellinenja hyvin vakava. 1624 lopussatai 1625 alussa,koskahlnen lapsensa
Karajarauhanrikkomisesta oli vakavat seuraamukset. "eri isista" kir:U6ivetperinnoistatoukokuussa1625.
Baltsaroli syyllistynytvalarikokseen.
Annallaja Baltsarillaoli yksi b ar,Anna Baltsarintytar,
ionkakauttasuku iatkui.
Valpuri Matinq er oli kuitenkin halukassopimaan
asian.Joukkohyvi5 miehia anoi myos, ettei Baltsaria
rangaistaisi,
eike tiennyt misilletema oli saksalainen
tAenoikeudestaeike maantavasta.Asia annettiintella kertaaanteeksi,mutta ios joko Valpuritai Baltsar
Ala-Satakunnan
voudintilit I 604.
rikkoisivatsovinnonuudelleen,joutuisirikkoiaarmotEuraioenkerajetl.l l.1600, 22.2.1623,27 -5.'1625.
ta maksamaansakkoa4O markkaa.
J o k i p i i ,M a u n o r L a v i l a n s u k u . E u r a l o k i l a i n e n
virkamiessuku I Soo-luvulta. KiriassaSatakuntaaja
Kairiuerauhaa
rikkonutBaltsarHannunpoikaTrometar satakuntafaisia
IL Pori 1951.Sivut lZ+-142.
oli torvensoittaja,ionkatieclet:i:inolleenmm. vuosina
SuomenasutulGenyleisluettelo:Eurajoki.
1614-1615lohan Pontissonin(De la Gardie?)palveluksessa.Baltsarvilieli ainakinvuodesta 1604 lahtien
Vtrpl Nlsslli - Ulla Kosklnen
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WuktoisbaalWuillisissa7676
Huttfl d€'n l.,annllast r vl€t€lfrtn k*soldiiltii
lokakuun alus*t 1676: vihllle ac'ulvad sl*truksr/ Rlltta
la Kerttu, lollra ollvil laal<ko Tuomaanpolan la
Valputt lrffin$aren
Witfr. Slsarlsf.r on sttlempolveut
mln
rnut u*ttatunn&uJa *lt'tkunta/d.tst4
ku.€n pteslclenlfl Nsio Ryfi. Sl*uf€,n lgdn sukua
el ole tiihin ad elffiy

khlalllsuulen

ErkkiPaavonpoileHuittistenMommolan h/liiste esitti
p:iet6ksen
kuninkaallisen
hovioikeuden
viimeioulukuun
19. ptiivaltii koskien hovioikeuclen kaisittewn vietya
oikeusjuttua Erkin ja hanen vaimonsa isen veljen,
MellaistenMikko Tuomaanpoian,
velilla. Kyseesseoli
etuoikeusMelleistenverotaloonia sen ratsupalveluoikeuteen.HovioikeuclenDaiatoksessa
mainituntalon
vero- ja ratsupalveluoikeus
taattiinMikolle,joka Iunastaa muut perillisetpois.

ja Mikon veljenpojan
Erkkianoi kanssaperillistens:i
TuomasHeikinpoika Kramanpuolestakiinteist6steriistisseolevia maksuja,jotka oli maeriteltyheicllinviilill,iiAn
perinnonjaossa
5.3.1687.KoskaErkinvaimoni*in eiti
ValpuriMatinb ,iiron sittemminkuollut,he anoivatmy6s
osuuksiaanperinnonjaossaValpurille langenneesta
jakamattomastaomaisuuclesta.He p)D/sivetmyos, ette
Mikko meareteenvalalla vannomaan,ettei eiti ole
perinnonjaon yhteyciessekitkenyt yhtiian rahaa,joka
olisi sittemmin ioutunuthainelle.Erkkitahtoi osoittaa,
Molemmat Jaakonb/fteretovat monien tunnettuien ette nAin oli kaynyt, vetoamalla Kokemaenpitaian
satal(untalaisten,
mm. presidenttiRistoRytin monin- VitikkalankartanonsepanYrj6 Yrjonpojanviime tamkertaisiaesivanhempia.LiseksiKerttuon myosVitikkalan mikuun 11. Daivanaoikeuclessa
tekemaiAn
tunnustukvarsinlaalastitutkitunsuvunesivanhempia.
pit:ia
seen.
Han
vaati,
etta
Mikon
maksaa
heille
heicliin
Julkaistuissa sukututkimuksissaia -tauluissaJaakonb/ttarienisiin osuutensa kaksista ratsumiehen varusteista. iotka oli
perinnonjaossa.
sukua ei ole selvitetty. Tieto hanen suvustaanldytJD/ jitetty arvioimattaeclellamainitussa
kuitenkintuomiokirioistaKertunleskenHeikkiliinErkki
Paavonpojan
kir:Udidesse
vaimonsaperinndsteLoimiMikko sanoi,ettei voi kieltaaveliiens5lapsillemeejoen kerdillavuosina 1687-1692. Kesiikiiruijille
1692 r5ttye lunastussummaaMellaistenverotalosta,mite
mainitaanmy6s Erkki Paavonpojanlanko Yrj6, joka ei kunkin osana on viele jaljelle. Mutta tavarat, jotka
jaettiinhanenedesmenneelle
perinndnjaossa
esiinnymuissaoikeusjutuissa.
eidilleen
henen Ditovaatteittensaliseksi.ovat kuluneettaman
hoitamiseen nelien ja puolen vuoden aikana ja
Perlnniiniakoaselvltell$in olkeudessa
hautajaiskustannuksiin.
Mil&o jatti oikeuden pAatettaveksi,ovatko veljien lapset oikeutettuja saamaan
Ker4ep6ytakirjassa
7.-4.6-1692 selostetaanoikeu- lunastustamyos ratsumiehenvarusteistakuninkaan
den kulkuaseuraavasti:
maeraystennojalla.Ratsuvaenluutnantti,
ialosukuinen
HuittistenKannilassa
vietettiin kalGoisheite1. 1O.1676.
RiittaJaakonbiir vihittiin eitinsaValpuriMatintytteren
toisenmiehen KanninTuomasTuomaanpoian
ensimmeisestaavioliitosta synbneen pojan Yrjd Tuomaanpojan kanssa.Riitastaja Yrjdstatuli myohemmin
Mommolan Farkkilanisantepari.Riitan sisar Kerttu
Iaakontytarpuolestaanvihittiin Mommolan Heikkiliin
pojan ErkkiPaavonpojan
lGnssa.Heistetuli myohemmin MommolanHeikkilanisantapari.
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Erik Didron vaitti varustusten kuuluvan ratsutalon
isennelleMikolle. Mikolle ilmoitettiinkuninkaanmAar:iyksista
8. 12.l682 ja 8. 1| . 1686,joistajalkimmiiisessa
m:ieretean,
ettevarustuksenpiteeainaj:i;idasille,joka
vastaaratsupalveluksesta,
eike sitevoida ottaa velan
maksuksieikeantaaperinnoksi.los on toclistettavissa,
ette perillisetovat my6sosallistuneet
varustustenkustannul€iin, rusthollarintulee maksaaheille vastaava
rahameere.Varustuksiaei ole hanldttuMikon omilla,
vaanyhteisenpesenja henenvanhempiensavaroilla,
joten perillisetovat siihenyhte osallisia.Kuningason
iulistanutarmollisimmin3.4.1690, etta tallaisissatapauksissaiaot pitAetehda ankarastilain mukaan.
Mikko tarjosi kanssaperillisilleen
sovintoa, luvaten
molempien veliienselapsiparville1OOkuparitaalaria
kummallekin,ja sisarelleen50 taalaria,vaatteinaja
muina taloustarvikkeina,heille aiemmin maerettyjen
ja viele malGamattaolevien kiinteiston perint6osuuksienliseksi.TehenErkld,henenlankonsaYrj6 ja
Mikon veljenpoikaTuomasKramasuostuivatsilleehdolla, etta Mikko toimittaa mainitun summan heille
rahanaia viljana, ia Mikko lupasi tamen iokaiselle
kaiclenpuristuksella
oikeuclenedessep)Maenoikeuclen
vahvistusta.Oikeushavaitsisopimuksenpateveksija
Mikko velvoitettiin Ciyttimeen se. Hanen edesmenneenvelienseJaakkoTuomaanpojanperillistenosuudet kiinteistdstaolivat jal(okirjassa
219 taalaria13 ayri5 18 6/9 penninkie,joten heillepitai yhteensamaksaa319 taalaria13iyriS 18 6/9 penninkiakuparirahaa.
Kramanperillistenosuus yhdessejakoluetteloon
merkityn r:i.stinkanssaon 299 taalaria2l iiyriii 18 6/9
penninkiakuparirahaa.
Mikko saavahent:iaftistesen,
minki han voi toclistaatehen mennessemaksaneensa.Mikon edesmenneenvelien Erkinia sisarenKertun
perilliset,iotka olivat n)d poissa,saavatvapaastiliittya tahainsopimulceen,iosse heitemiellytt:ia,taijollei,
hakeaoikeudessaratkaisuavaateisiinsa.

Slsarusten ls$ Alastarolta
Riitania Kertunisaoli laakkoTuomaanpoika
Alastaron MallaistenMarkulasta.laakkomainitaanensimmaisen kerran Suomen asutuksenyleisluettelossa
1656.Hiin kuolee 1666.Tuomiokirioistakey ilmi, ette
hiinoliMarkulanvanhinpoika.HtinenvaimonsaValpuri
mainitaanensimmeisenkerran vuonna 1657, ioten
avioliitto on solmittu 1656.Valpurimainitaanviimeisen kerran leskeneMarkulassa1667- Huittisten
KannilanKannillaTuomaanvaimona henetmainitaan
ensimmaisenkerran 1668, ioten toinen avioliitto on
solmittu 1667. Markulansuvunisi-isatvuoteen l54O
on iulkaistumm. KaukoSuojantutkimana.

(koIso-livari,Lasse:Sukututldmuksia
Satakunnasta
keilu).
Risto Rytin esipolvitaulu. Osoitteessahttp://
users.utu.fi/isoi/( 14.9.2@4).
Loimiioenkeriiiet24.-29.2.1684.
Loimiioenkarauat7.-4.6.1692,s. 2O3-2O4.
Suoja,Kauko:Mi liiistenMarkulaAlastarolla.Kirjassa
Eeva Kytte ja Kauko SuojarVitil&alan suvun juuria.
Kurikka-Paino1982.Sivut 6rl-85.
Suoia.Kauko:MiillaistenMarl(ulaAlastarolla.Vanha
rustholli.Genos 1979,sivut &2O.
Suomen asutuksenyleisluetteloi Huittinen ia
Loimiioki.

VIrpi Nlssilli - Ulla Kosklnen
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Woru, kauneullakalsomassa
q.1a2oo4
$gg,sretki
lokseenkln saaersenvllkon Jiilkeen lauantalna
meille suofrln oivalllsen kaunls syyspiilvi. Uihdlmme Hankl Oy:n bussllla - auton kyllessii
luki Nieminen -, jonka kuljeltaJana totmi lart
Iaakso. kello 9 Vanhalta klrkolta ell entlsen
Tammerkosken kartanon pellonplentareelta
kohtl Kurua,

aialta.LisalGikuulimme,ettaiJakobDe la Gardieeli LaislG-Jaald(o
oli hallinnutneitaalueitaomistamansaLielahclenlGrtanonkautta. Keiiervenrannallaolivat laakko
'1596
IllGnnuiiamiehetpitaineetleiriai:in
vuonna
ennen
siitymist:iainNokialle.

Vojarvelta siirryimme uutta Kurun tieta Yojarven
Pengonpohjaan,
missAohitimme muun muassaIntin
talon ja PengonpohjanlGppelikirkon.Saavuimme
AidimmePispalan
lapiiaEpilainhaiun
sivuitse
Voiarven KurunLansi-Teiskoon
ja nointunnina.iomatkan
jalkeen
l€upunl{in. MatlGn aikana kuulimme Epiliin seudun sotaPttlklrylanhuvilanlaheis)D/teen.
tapahtumistaisonvihanja vuoden 1918 kansalaissoclan

Polkwlen huvila, jota retkeleisemmeihailevat. Omistaja Heikki Bj6kbom. Kuva: Veli Hemeainen.
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Kansallisromanttlnen

Piilkkvllin

huvlla

P6lkkylenhuvilanrakennuttiOscarRosenlew19OOluvun alussasilloiseenPohjois-Pirkkalaan
N:isijarven
rannallePdlkkylanniemeen.Huvilan piirsi arkkitehti
BirgerFederley,iasensuunnittelussa
oli mukanamy6s
arkkitehtiLarsSonck.
Kolmisenkymmentavuotta sitten HeikldBiorkbom
osti vanhan huvilan 2O75Omarkalla ja siirretti sen
Kuruun.Huvilanpurkaminen,hirsienkuljetuskolmella rekallasekiiuuclelleenpyslls ja kunnostuson vienyt 27 vuotta,tavielaon tekemiste.HeilddBjdrkbomin
rakkausvanhaania lGuniiseenon nehtevissetalon ainutlaatuisessa
sisustulGessa.
Huvilan alkuperhistekalustustaei ollut saatavilla,
joten esineetioucluttiinhanlddmaanhuutokaupoista,
ja suoranaisella
antiikldliild(eistai
kaupanhieronnalla
eri
myyjilte. Kalustuson peAasiassa
suomalaista,ruotsalaistaja saksalaista.
Mieleenpainuviaolivat iso takka,
jolG on samankaltainen
kuin EmilWikstrdmintaiteilijakoclissaValkeakoskenVisavuoressa,hienot kattokruunut, p6ydet, tuolit, kaapit seki erikoinensoitin,
eanilewjen edelteja,ynne perheeseenpitkin kierron
jalkeenpalautunutpienoishinaaja.
HeikkiBjdrkbomesitteliasiansaasiantuntevasti,
rauhallisestijamielenkiintoisesti.
Eivoi muutakuin todeta, etta P6lkkylanhuvila on yksi Suomenkirkkaimpia
kansallisromantiikan
helmiii.

Tolkko, Rllhlkosld,

Leveelahtl

Retken antoisin osuus oli Urho Nihikosken selostus
kotiseuclustaanja suku- ja pe nnetutkimuksistaan.Kuvassa
han esittelee kotipihansa histofiaa, Kuva: Veli Hemeleinen.
vuimme Parkkuun Riihikosken talolle. Se oli nlyttiivi ja
hwinhoicletun tuntuinen. Erityisesti j:ii mieleen iso pirtti
sekii ulkorakennukset. ioita oli 23. Varsin hieno oli vuodelta 1773 oleva luhtiaitla samoin kuin muutkin [ihinna
170O-lSooluvulla rakennetut aitat, riihet ia ladot.
Urho Riihikoski kertoili meille isossa pirtissii hanastuksistaan sukututkimuksesta ja kuvien- ja tietojenkiisittelysta. Varsin kunnioitettava oli erilaisten ld4ojen,
vihkojen ia albumien kokoelma, johon hiin on kerlinnyt
tietoia perheen ia suvun vaiheista.Muun muassaUrhon
ia hanen vaimonsa rakkauskirieetvuosilta 1954-1959
oli pantu kansiin. My6s erilaiset museot, mm. pukumuseo, ldytyi Riihikoskelta.Myos urheilua on perheessa harrastettu: palkintolGapissa oli neyttava meera erilaisiamitaleja, lusikoitaja p)tryjA. PailGllaolimyds Riihikosken nylq/inen isant:ipari Kalle ja Leila.

Pdlkhyl:istAlahdettaiessa
saimmebussiimmevarsinaisen Kurun-tuntijan,jonka hammastyttavapaikallistuntemusia huumorinhoystemaesitystapaoli mieluistakuultavaa.
OhitimmeNiemenia Kuhilantalotseki
Riihikoskelta siinyimme lounaalle Leveelahden taloon.
ja
ajoimmeKaitalahclen
sivuitseMattilan Leppalahclen SielHoli taiolla pitopoyt:i, joka saivarsinsuurensuosion.
ohiToild(oon.VaalGniemenToikkoon monet vuosilq/mja postitalona.Liseksi
menet ollut k:ir:Ua-,kestildevarija kauppa.Ulkorakennuksia
siellaoli postiasema
oli 32.
Klrkolle la klvllouhoksllle
Tilaon viljelyspinta-alaltaan
Kurunsuurin.
LounaanjelkeenoliaikaldirehtieKurunldrkkoon,jota
Olkitaipaleen ia Parkkukoskensivuutettuamme saa- esitteli meille suntio Tapani hD/dysmAki.Tunnettu
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VAnrikki Stoolin (Polvianclet)
tuvalla Kurussa kuulimme tuvan
retkeste Kurusta Turkuun ja takaisin. Kuva: Veli HemAllinen,

kirkonrakentaja
Matti Akerblom suunnittelikirkon la
johti sen rakentamista.Kirl&o valmistui 1781ja se vihittiinkruununperijen
KustaaAaciolfin nimikkokirkoksi.
Sen lensipeedysse
on moninivelinensipulikattoinen
barokkitornija pitkille seinillerunkorakennusta
matalammatsivusalGrat.Vuonna 1846 kirkkoalaajennettiin ja sen itepAehenrakennettiinuusi sakaristo.
Kirkon sisekoriaustoteutettiin l9O5-1906 Lars
Soncldnpiirustustenmukaan. Kurun kirkon vuonna
1852 valmistunutalttaritaulu,loka esittea ristiinnaulittua,on l. Z. Blackstacliuksen
maalaama.Tornin
seinustalla
ojentaakettftin vaivaisukko.

Vinrikkl Stoolln tupa
LouholGilta ajoimme saman tien tienvarressa olevaan entiseen Hainarin virkataloon. Talosta ia sen historiasta meille kertoilivat talon nylg/inen omistaia Hannu Vilpponen ja erittain suurikokoisessa vanhassa
koulutalossa opettaiana toiminut Veli Salin. Aiemmin
tema punaiseksi maalattu talo oli toiminut myds
vanhainkotina.

Talon historiaan kuuluu my6s vdnril<ki Carl Gustaf
Polviancler(1788-1876), joka oli ollut vuoclesta 18O4
Kurussa Ruoveden kompp.rnian majoittajana. Hen oli
osallistunut Suomen soclan lukuisiin taisteluihin Porin
AurejArvellii
on oma rukoushuone
vuolta 1923.Kurun rykmentin lipunlGntajana.Sodan p:iebftya hiin iai ecielseurakuntaitseneistyi1872 ja sai oman kirkkohenan leen asumaan Hainarin sotilasvirkataloonja vietti siella
1893.Laulettuammekirkossaensimmaisensakeiston lopun eliim,iiensekurulaisten kunnioittamana "Hainarin

laulusta"Maaon niin kaunis"jatkoimmematkaamme. vanrikkine". Han oli laajalti tunnettu sodanaikaistentaKirkoltamulGantuli oppaaksemmeopettajaVeliSalin. rinoiden ia tapahtumien lennokkaanakertojana.
Kuruntasarakeinen
harmaa$aniitti sek;ikvartsi-clioriitti
eli ns. mustagraniitti ovat eitt:iin h/sytq4'ajulkisivu- J'a
monumenttikiviksi.
Ajoimme kivilouhol<selle,
missesaimme ihailla Kurun harmaatagraniittia louhoksen pystysuorisgisein:imisEietth my6s lohkareina.Kurulaisesta
graniitistaon rakennettumm. Helsingin Kallion kirkko,
ia sitii viecti:in mvos ulkomaille.

z2

Kun .1.L. Runeberg toimi nuorena ylioppilaana vuosina
1aZ5-laz6 Ruoveden Ritoniemen kartanon kapteeni E.
C. af Enehjelmin lasten lotiop€ttajana, vieraili h:in us€in
Kurussa jututtamassa viinrikki PoManderia, loka oli kapteeni af Enehjelminystiiva sota-aioilta. Kun y;i,nriktro-Sfoofn
ta[inat sitten aikanaan ilmestyivet ia monet sen runojen
aiheet olivat tuttuja lerulaisille jo ennestiiiin, yhclistettiin
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tarinat mm. Polviancleriin. H:int:i piclettiin jo elaess:iAn
v:inril&i Stoolin esikwana. - Viinril<illaoli 16 lasta,joista
vanhimman ja nuorimman ikaero oli 64 vuotta.
Pistayclyimme viele katsomassa vanrikin tupaa ia
aittoia ulkopuolelta. Polvianclerin kuoltua ei Hainarin
Durkutuomion saanutta sotilasvirkataloa haluttu kuitenl(aan hajottaa. Sen pirttiosa myytiin Hainarin
torpalle, missA se on edelleen huvilakaytdsse, ja ral(ennulGentoinen pee, tupa ja lGmari, purettiin ja siirrettiin Tampereelle ja eclelleen Turkuun, Turun linnan
viereen 19OO-19O3perustettuun ull(omuseoon. Siella tupaa ryhcl)rttiinnivttamAAn vanrikki Stoolin tupana.
Turl<uoli ollut Polvianderinkoulukaupunldia sen maakunnan kesl<us,josta hanen ryl(menttinsa oli ailGnaan
koottu. 193o-luvulla viinrikin tupa joucluttiin kuitenkin sull<emaan.Kuru-seuran toimesta tuDa saatiin tal<aisinKuruun iclyllisen Hoppasjoen varteen ja vihittiin
keyttoon 1961. Polvianclerintupa on 17oo-luvulta,
viereiset l(al(siaittaa lienevAt hieman vanhemDia.

clellaan. Se siiaitsee NaisijarvenVankaveden ja Kurunlahclen viilissii. NaissAmaisemissa Suomen sodan ail<anaRoth ja Spoof joukkoineen hairitsiv:it venalaisten
l(uljetuksia Nasij:irvella. He l€appasivat muun muassa jauholastin, mistA sikalaisille oli iloa pitkaksi ail(aa.
Paappasenniemelle on myds niin kutsutut porraskivet, Iuonnonmuoclostuma, jota pitl(in peasee hariun
laelle. Sielle matkalaiset innoklGasti kiipeilivet. Hariun
laella on niin sanotut ukkosl(ivet. ioita keil(uttaessa
kuuluu ul&osen l€ltainen jyrine.
Paappasenniemelhsanoimme nakemiinop6lllemme.
Muroleen kanava olikin sitten jo Ruoveclen puolta. Niissa
majsemissataiteilija Ellenthesleff ( 1869-1954) liildei io lapsuuclessaan,sillii hiinen sukunsaomisti Muroleen tilan, jol(a
m)Miin vuonna 189U. Ellen Thesleff ral(ennutti kuitenkjn
taiteiliiahwilan, "Clsa Biancan"Murolekosken rannalleomien piirustustens.l mul€isesti. Han vietti sielH pitkie iaksoja,
ioskin eleli enimmelGeen Rand(assaia ltaliassa.
Kotimatl(alla pictettiin arpaiaiset seke annettiin
eril(oispall(into sille, jolG oli Tampereelta nAhclensyntyn),t kaukaisimmassapailGssa. Vanhalle kirkolle saavuttiin noin kello 18.30.

Nlihtiivyyksii luonnonkauniissa
maisernissa
Suuntasimme
bussinnokankohti itaa.Matkalla
poil(l(esimmeviel:i Paappasenniemess:i.
missAvuonna ZO03oli loma-asuntomessut.Niemivllatti l(auneu-

lukka Slr6n

amuulluu
$nuruo tDtDtD-osoile
Kev:i,iin2005 aikana- ehkiitti io t:im,:inlehclenilmestyessa- seuran www-osoite muuttuu. uudesta www-osoitteesta kenotaantarkemmin iiisenkirieessa.Uuteen osoitteeseenldytliA entiseentapaan
SuomenSukututkimusseuran
sivuston(www.genealogia.fi)kautta.
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@oaki, 8iitu,

kummilusisri

Alotltelevana sukututkijana keresin mahclolllslmman vauhclikkaastl eslvanhemplenl nlmli.
Pdlkline liits-*lhal ahtelalsla Juuriani tonkl es sanI
pdyhiiisln esllle perheen, lonka lsf.n sotllasnlmenii oll 866k. Pefieen yhclen lapsen lsj,n
sukunimeksi oll kirkonklrlolhln merkltty Sp6k
(suomeksl "kummftus"), mlkii huvlltl mlnua
kovasll. En kuftenkaan ehtinyt syventye Eihiin
hauskaanyksftylskohtaan sen tarkemmln, sllIi kllvas tutkimusintoni pakottl mlnut
kalvautumaanyhii sSuemmille men netstryteen.
Asla Jiil kultenktn mleleeni, ja viime vuosina
olen kuvitellut monta kertaa mlelessinl tllanteen, mlssfl plenen Lllsa-vauvan lsi sal viiiriin
sukunimen. -- Iiiis*i kirloltuksessan, kerron
ensln toslaslol'a Lllsan perheestii Ja sitten fiktllvlsen (mutta mah<Iollisen) tarinan, mlkfr seliltiili papln tekemen vtrheen.

Kolme vuotta myohemmin Beata oli jalleen raslGana. Kustaa ja Beata saivat 1.2.1788 pojan, jonka nimel€i tuli isenisansAmulGan lohannes. Kun.lohannesvauva oli toisella vuoclellaan, kuoli Beatan 78-vuotias
isa Reko Ahlqvist. Rekon kuoltua perhe muutti Sahalahden Patialaan, missa Kustaasta tuli sotilas. Hanen
sotilasnimekseen tuli Book.
Loppukesaistai179O jelleen raslGana oleva Beata matkasi Sahalahdelta talGisin Palkaneelle, missa han synD^ti kolmantena elokuuta brttdvauvan. Beata synnytti lapsensa oletettavasti ystevense, piilGna toimivan Liisa

Kastetilalsuus
kirkossa

Kustaan ia Beatan perhe-elimii
joulupaivana
Toisena
1784vietettiinPelkaneen
Salmentaan lqyliissiikolmoishiiita. Iyh:ian avioliittoon
vihittiin ral(uunaJuhoSunclja piika Maria Mikaeling ar,
renldTuomasMatinpoil(a ta piilG Anna EerikintJdarseld
renld KustaaluhonpoilG ja piika Beata,ioka oli ral(uuna
RekoAhlqvistin jo lild 3o-vuotias q/tar.
Morsiamista Beata Rekonb/tar oli jo pitkalle raskaana. Nelisen kuulGutta mydhemmin, toukokuun 4. piiivena 1785, han synnytti Salmentaassa b/tt6vauvan,
ioka kastettiin MarialGi. Maria l(uoli kuitenldn pian
syntymense ielkeen.

24

luona.LiiJuhonq/ttaren
saoli ollut l(uolleenMaria-b^tiirenkummit:iti,ja
nyt henestAtuli my6s
Beatan toisen tyttaren
kummi. Vauva sai
kummitatinsamukaan
nimekseenLiisa.
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Viidentena paiviina
Liisansyntymanjalkeen
hanet vietiin kastettavaksi Palkaneenkirkkoon.Elol(uunalkupuolen lammintuuli heilutti
kirkonympiirillii aukeavia viljavainioita.
Vauvan kummeista
puhujana toimi piika
Liisa luhontytar. Han

niiasi qrvaan ia esitti touhukkaastiasiansapitajenapulaiselle,HenrikAspegrenille.

sa miehellesopivannimenl Pd6ki-siis ruotsiksiSp6k!
Kummitus!

Pastorianauratti. Ja niin hen kirioitti huolellisesti
PastoriAspegrenoli kotoisin Plilkeneelti,Aimil:in
ja muisti kasteelletulevanlapsenBeata-ei- kirkonkiriaanpienen Liisa-vauvaniseksi"Sold. Gust.
Lassilasta,
Spok".
Sellainenhweluonteinen,ve- Johansson
din nuoruusvuosiltaan.
aitinsehaurevenainen,jol(ahoiti huolellisestivanhan
Tesmallisestihan kirjasimyos kummit - joita olivat
taan. Ja tiisse oli nyt Beatan tytar - ia yhte punakka
LiisaJuhonqrttarenohella Simo Tuomaanpoika,
kuin eitinsa!
Juho
Antinpoikaja vaimo Anna Eerikintyter- ja nousihiePastorirykeisi ja pyyhki pellavaliinallanenaiansa. man huojahtaenylds. PastoriAspegren kohensi
Pastorskaoli aamulla laakinnyt nuhaa melkoisella ryhtiaen,asteli arvoklGastikirkon puolelle ja kastoi
ja pastorillaoli nuhastahuolimatta kummitetinsakisivarrella tuhisevanpienen Liisa-brtt6paloviinaDD/pyllii,
sen seurakunnanieseneksi.Amen
h)ryemieli.
Pastorinosti raskaankirjansapoydalle, kastoillyn:insa
musteeseenia tiedustelilapsensyntymApaivaa."3",
ja pyyhkAisitaas
hAn kirjoitti Augusti-saral&eeseen
neneanse.
Kummit katsoivathammiistyneena,miten pastori
ja sittenheitevakavastatilanturauttelineneliinaansa,
teestahuolimattanauratti.HerrasveenmetkujalMitahiinarvokastasieltenenaista
tuli, kunse piti ihantuukiin
ja
pyydystae taskuun tallettaa?

kirkonkirjat
Pelkaneenja Sahalahclen
Tiedot pastoriAspegrenistaTiinaMiettiselta

lohanna Kurela

Pastorihuomasi, miten kummeia hymyilytti. Han
rypisti moittivasti kulmiaan mutta sitten pastorslGn
DD/tiviinaheratti hanenkinsilmakulmiinsakujeellisen
valkkeen.
- Keitaovat lapseniseja aiti?Missahe asuvat?Pappi tieclustelivirallisesti.
- lsa on se Pookin Kustu,toimitti kummiteti.Patialasta.
Oli ennenHollinrenkinii
SoltaattiSahalahren
jos
pastori
muistaa.Aitee on Peaata
Salmentaassa,
Rekontytar,niin kuin tessajo pastorilletuli sanottua.

///a

Tr

- Ai iaha,jassoo,mutisi pastori.- Vai Kustaa.
Pastorinmielessehaiilahtiepam:iarainenmuistikuva
miehestii.RenkiKustaaJuhonpoika.Kaviseannollisesti
ripilla,istui kirkossavakavana.Hiljainenmies...Laiha
ja kalvakka...Semmoinenkummitus verevAnBeatavaimon rinnalla.Jopaolivat osanneetantaasotavaesOrpana 1/2005

25

Winuitlen sukuseura

Nllstl alolsta alkaen, kun vi.estiifr on ed tarkoltukslln rckkterdtty, fledetiidn Pohlols-*zvoss asuneen MletddL fiIla lohavat Kustaa
Vaaen alotltamaan verokllanpftoon | 5(X)-Iuvulla, On mahdolllsb, ettl MleltisH ollsl asunut Pohlols-*tvon alueelh lo alkalsemrnlnkln,
alnakln tlhpilsesd. Vanhln vamakst finneltu
Mlfitlsten asulnpalkka s4affs,ee Tenrassalon
:raaries:saVehmercalmella. Pekka Helklnpolka
Mlettfnen hankw malnltun t,Ian omlstukseensa vuonna 1566,la sllti alkaen Mleldsten suku
on ld<unut la kaxanut Vehmerslmelh levlten
sleffi fu l6lD-luvulla etl puolllle Pohlols-hvoa
la laalemmlnkln lti-Suomeen. Mleltlset oltvat
Wpilnsfi erd- la kaskltalouden harlolttalh.
Kuopiossa
vuonnaI 978 perustettuMiettistensuku- Vehmersalmenki*onbHn rannassa,entisen Ala-Mettiliin
mukaanPohjois-Sa- talon paika a, s[altsee 24,6,I85O Ka avede e hpahtuneen
seurary toimi aluksis:ientojense
von alueella,mutta pian huomattiin Miettisten elinvoimaisenasukunalevinneeneri puolille Suomeaia
maapalloa.Voimassaolevissasaennoissaei toimialuettaole mitenkaiainrajattu, ia j:iseneksihyveksyt:ien
kaikki Miettisista poMeutuvat henkil6t.
Miettistensukuseuraryrn tarkoituson vaaliasuvun
p€rinteite,edistlieyhteenkuulwuudentunnettaswun
i:isentenkeskuudessaia kunnioittaamenneidensukupolvien muistoa, tydte ,a kiintymysta kotiseutuun
sukukokousia -iuhla
S:iant6mliiiriiinen
ia isenmaahan.
jifjestet:ian joka kolmas vuosi. Viimeksi vahvistettu
jlisenmaksuon 25 euroa kolmivuotiskaudelta.

ktkkove neon nettom uuden m uistome*ki. Onn ettom uu.1essa hutrkui jenbsalolainen Pekkaluhonpoika Miettlnen, joka
omlsti kitkkoveneen,ja hiinen lislikseen27 kirkkomatkalaista.
KuvassaMiettlsten sukuseua ty:n eslmies Toivo Miettinen
la sihteefi Matti Miettinen ovat kunniakeynn E muistome*i e 29.6.2003 sukuseuranzs-vuotisjuhlan yhteydesse,Taustallaolevat nkennukset ovat Vehmercalmenvierasvenesatamanaken n u ksia.

Miettisten suku // vuonna 1998. Ensin mainittu teos
I 70G
kisittelee Pohiois-Savon Miettisia lsoo-lwulta
fwulle ia on perusteos seuraaville julkaisuille. Mlettisten
suku //kiisittelee Tervassalon,siis kantatilan, sukuhaaroia,
jotkd, "irtaantuivat" kantatilalta jo t6oGlrlulla.

Miettisten Sukuseurary toteuttaa tarkoitustaan iulParhaillaanJuhaniMiettinen viimeistelee Miettisten
kaisemallaJuhaniMiettisen kirjoittamaasukukir- suku /// -iulkaisua, ioka ktisittelee Iaajaa Miettisten
jaetjaa. Mlettisten suku / ilmestyi vuonna '1990 ja TuusniemenOhtaanniemen sukuhaaraa.Sitten on vuo-
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Pohjois-SavonMiettiset
Tervassalonensimmdisetasukkaat
Heikki (Miettinen?)

I

Heikki Miettinen

I

l0l. PaavoHeikinpoika l. PekkaHeikinpoika
(Miettinen?)
Mieflinen
m. 1541- m. l55l
m. I 566- 1610
TalollinenTervassalossa,
TalollinenTervassalossa,
lautamies
lautafities

I

L PekkaMiettinen
3. Olli Miettinen 29. Heikki Miettinen
2. *uri Miettinen
m. l6l0 - m. 1646
m . 1 5 9 4 / 1 6 -0m
1 . 1603 m.1602-m1
. 6 3 0m . 1 6 0 5 - 1 6 3 8
TalollinenTervassalossaTalollinen
TalollinenTervassalossa.
Talollin€n
ja Ohtaamiemelliio
Tervassalossa
Tervassalo$a
lautanies
korgraali
II
I
I
Mi€ttistensukulll
2. PekkaMiettinen
PekkaTiilinaakari
sulruhaarat
Ohra&nniemen
ro. !524 - rn. !630
Talollinefl Tervassalossa
m. 1557 m. 1595
TalollinenTervasseloss4
lautsrni€s

JuhoTiilimaakari
(Mi€ttinen?)
m. 1552- m. 1562
Tiilentekijii, blollinen
TerYassslossa

I

I
fiilikriq€n-sukul

25. Altti lv{isttincn
m. 1626- m. 1660m. 1627- m. l65l
Sotamies,
Talollinen
Tervassalossa muutti Riikkylddn

m. 1630Sotamies

Miettinen
4. PekkaMiettinen
) Mi€ttinen
Mi€ttinen
- m. 1658/1684 m. 1648- m. 1658
m. 16,14
m. l6zt4- m. 1664
m. 1639- m. 1672
TalollinenTervassalossaTalollinenTervassalossa,TalollinenTervassalossa,TalollinenTervassalossa
muutti Vehmersalnelle? muuuttiPttli?ille?
I
I
I
MiettistensukuV
MiettistensukuIV
MiehistensukuII
Tervassalonsukuhasrat VehmendmensukuhaaratPiiljiin suhlnarat

I

m. = mainilaan
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ja Pdliansukuhaaratia myohemrossaVehmersalmen
julmin Poh.iois-l(arjalan
sukuhaarat.
Sukukirjasarjassa
kaistaanp,ii,iiasiassa
niite sukuhaaroja,ioista suvun iasenetovat lehetteneethenkilotietojaja samallaantaneetluvantietojenjulkaisemiseen.
Sukuarkistoon
otetaan eclelleen mielelliitin vastaan Miettisten elemiinvaiheisiinliittwee aineistoa.

Tuusniemelle.
T:isseyhteydessaesitellaiinluhaniMiettisen teos Mieft sten suku //1,joka kesitteleesiis MiettistenTuusniemenOhtaanniemensukuhaaroia.
Painokuntoonkirjasaaclaan
hiukanmy6hemmin.Tuusniemi
oli lsooluvulla Ruotsinja Venajenkiistelemiierajaseutua,ioten iuhlapeiventeemaksisopineehwin rajaseuclunasuttaminen.

Miettisten sukuseuranseuraavaseantdmaereinen
s u k u k o k o u sj a - j u h l a i e r j e s t e t a a n2 4 . 7 . Z O O 5

Mattl Mlettlnen

Seuranlulkalsut:

Muu sukuseuratoim i nta:

Miettistensuku l. 7 €
Miettistensuku ll. 30 €
SisarAlli Mietiinen, muisteluksia
elemanivarrelta.15 €
Kaikkiteoket yhteishintaan40 € + postikulut.

Eslmles
Tolvo Mletdnen

Yhteystledot:

Sammalpolku6
7131OVehmersalmi
puh. 017-364 ZZ49 I''i 0440-372 l2l
Slhteerl

Sukututkimus j a su kuarkisto:

Mattl Mlettlnen
Vierumeentie4 B 2
71310Vehmersalmi
puh. 017-386 1208tai 040-5154l04
sahkdposti: vaino-matti.miettinen@clnainternet.net

fuhanl Mlettlnen

Lakeissuontie10 A 7
70420 Kuopio
puh.017-3641534,
siihkoposti:aarojuhani.miettinen@clnainternet.net

%lastolieloja
Tampereenseudunsukututldmusseurassa
oli joulukuussa20@lj5s€nielAhestiismiilleen 50Ohenkdi,joista:
zo-so-vuotiaitaoli
16.40/o.
51-65-vuotiaita
39 o/o
yli 65-vuotiaita
44,6 o/o.

2A
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bgori;
Vienilla keinoillasukukiriasla
asiakiriabakemislo
benkilabakemislo,
ia k)bdeluellelo
Monet melsti haavellevat oman sukututkrmuksen lulkalsemlsesta hvalla tal tolsella,
Yhclelle rllttdii klrlaston koplokoneella
ltse
monlstettu fu muutamalla nlHlli
kokoon kasattu papertnlppu, kun faas tolselle el kelpaa
muu kuln palnotalossa valmtstettu kovakantlnen teos. Kolmannen tavollteena on cd-rom.
lolle on tallennethr sukutaululen la tekstln IIsdksl valokuvla, iiintli la vldeolelkkefti.

siita, ette tutkimuksen tekijd on ollut tarkkaja ettti ty6n
laatuunvoi todennekoisestiluottaa.- Kukapameiste
ei haluaisitulla tunnetuksiluotettavanasukututkiiana?
piteapuolestaanmainitajokaiHenkilohal(emistossa
nen tekstissemainittu henkil6, kuuluipahan sukuun
tai ei. Varsinkinios tutkimuksessakerrotaanesimerkiksi suvun riicloistanaapureidenkanssa,on henkil6hakemistohuomattavantarkeemuille samaapitejai
tutkiville.Sieltavoi ldyt:iAviitteeniohonkinennentuntemattomaantapaukseen,johon oma sul<ulainen
on
selGantunut.

Tutkimul(sentyylikas ulkoasu tai uudenlainen
tallennusmuotoei yksineentakaa sita, etta teos on
Ei kannatakuvitella,etta laaiatutkimus,josta puutonnistunut.Vaikkataitaisikinuusimmatteknisetkikat,
voi tutkimuksensisaltoolla kuitenkinheikkotasoista. tuu henkildhakemisto,houkuttelisi lukemaankoko
teoksensiinatoivossa,ette jostakinputkahtaisiviittaJamuistettavaon mydsse,etMoni muutoin sisalldltAanansiokastutkimus kom- us omaansukulaiseen.
puroi viime metreilleanennen julkaisemistamuuta- teivAt lGil&i meiden omatkaan sukulaisemmeole
niin ldinnostuneita,ette jaksaisivatl€hmaan vakavaanpuutteeseen.Tutldmuksentekije on suvustamme
lata lapi koko teoksen. Kylme tosiseikkaon se, etta
bl/b^/einenhuolellisestilaaclittuihinsukutauluihinsa
ia
monelle sukututkimuksentarkeinkohta on se, missa
on tiiysin unohtanutsen, mita tutkimuksenkeyttaiet
lukeeoma nimi, Kunsitten sukututkimuson lq/mmetarvitsevat.Ylclestaki:insukututkimuksesta
ei nimitja nen vuotta pdlyttynyt kiriahyllysseja tulee hetki,joltain saisipuuttuakahtaseikkaa:henkildhakemistoa
loin sita piteaylpeanaesitellanaapurinmiehelle,
ldyliihdeluetteloa.
tyy henkildhakemistosta
nApparasti
oikea
kohiuurise
ta,
minne
oma
nimi
ehka
myds
nuoruudenaikainen
ia
Liihcleluettelonpitea siseltaesek:itutkimuksenl,iihprentetty.
teena kaytetyt painetut kiriat ette alkuperaisettai valokuvaon
mikrofilmatutasiakiriat.Huolellisestilaaclittuviitteistd
on satunnaisestitutkimustaselailevalleselva merkki
lohanna Kurela
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kardlilla
Vom iu hrua @uooeden

'Wo/tluko

ne laboselluobeloirisilkrin"

Entlsalannalsten eliimiistii on ykslldtasolla vaIftethrvan nlukastl saatavissa tletoa - Iapslsta
puhumattakaan. Polkkeukslakln on. Tissii yksl
sellalnen.

Tulen vlemii
Viikko P:irttylinpeivan (24.8.) iSlkeen vuonna 1742
Virtain liiahdyspohjan lvl:issa oli yllatteen a<urrunsarastaessa palanut Rantalan talon riihi. Riihen mulGna oli
palanut kuivumaan nostettu viua. Rantalan isiinta Yrjo
Juhon;roikavei asian kiriijille. H:inen mukaansa korpraali
Friskinbfter Sigrid oli viikko palon iiilkeen kertonut Yri6n
vaimolle Kaarina Heikintytterelle sekA eraalle
alavutelaisellemyos f.aarina-nimisellevaimoihmiselle,
etta Sigridin:iiti Pirl&o Simonbft ir oli ensin yolHvaristanut
(ska/<acll)
Vljaa Yrj6n iihesse ia vien)d sen l(otiinsa - Friskit
asuivat Rantalanmaalla. Aamulh hen oli sitten qMt:inyt
riihen tuleen. Pirkko kielsi mill:tin lailla s)ry/llisbmeense
Yrlon viljan varastamiseen tai riihen polttamiseen.

Rantalan
ementeKaarinaHeikintyt5rpuolestaanl(ertoi oikeuclelle,ett5 Pirkollaoli heti tulipalon jelkeen
ollut epailyttevenpalion varoja. Kuitenkinteme oli
ecleltavanasunnuntainaollut niin hedenalainen,ette
oli ioutunut pyytemaenl(aarinaltakeittojauhola.Tehenkins)4ytetylle
oli selitysvalmiina:hen ilmoitti saaneensaaineksiaUotilantalon riiheensiioittamastaan
kaskiviliasta(skogss.ic0.
TesseasiassakuultiinMatti Heikkilea.Han muisteli,
efte Pirkkooli paloa seuraavanioulun jelkeen tullut
henen luolGeenmukanaanviisi l€ppaa ruista,jotl€
Pirkkooli sanonutostaneensa
Viinikastaja joistaMatti
saiyhdenkapanmaksunasiite,efte oli antanutPirkolle
runsaastiiauhojalainaksitulipalonielkeen.Todistajan
luonaoli Pirkollamyds ollut vahin peltoviljojakuivu-

Asiassa kuultiin aluksi Rantalan naanuria Heikki
Matinpoika Paavolaa, ioka oli halytetty apuun paloaamuna. Hen oli havainnut heti, etta katto oli liekeisse. Avattuaan riihen oven h:in kuitenkin oli huomannut sen ylliittavan asian, etteivet riihen sisatilat olleet
viele siina vaiheessa tulessa. SilGi todistaja arveli, ettei onnettomuus ollut voinut sattua taDaturmaisesti(ay
wdda) vaan jonkun ilkeemielisen ihmisen aiheuttamana eli ionkun heitettye tulen katolle. Henelle ei tosin
ollut tietoa Pirkon enempae kuin kenenkean muunkaan syyllis)4,/deste,mufta haneste tuntui oudolta se,
ettei Pirl&o ollut pail(alla palon sammuttamisessa l(uten kylan koko muu veki. - Pirkko puolustautui vaittemella olleensa tuolloin huonovointinen.
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massa, mutta oliko Pirl&o puinut ne ennen vai jiilkeen
palon, ei Matti voinut muistaa.

Kun Pirkollesitten oli luettu eaneenSigridinkertomus, kielsi Pirkkokaikldasianhaaratsiine ilmoittaen,
efte lapsiv:ihat tietaasiita, mistepuhuu.

Lasten suusta kuulee totuuden?
Kohtaus myllyss:i
KuultavalGituotiin lisiie toclistaiia,mm. Pirkon lapsista Sigriclja lngemar SeitsemanvuotiaanSigridin kuulemisen ajaksi h:inen aitinsApoistettiin huoneesta;ajateltiin nimittain tjddn tuntevan pelkoa aiti:iAn kohtaan.
Sigricl kertoi nukkuneensa paloyone ja saaneensa tietae palosta vasta seuraavana paivana. Hen kielsi sanoneensa l(ellekeAn mitiiiin sellaista, ett:i hanen eitinse olisi
varistanut viljan ja polttanut riihen, vaan tallaisiaoli sanonut hanen sisarensa Maria. Tiimiln hiin taas tiesi siite,
ette Yrion lapset olivat kertoneet Maria-sisaren
paljastaneen asian Yion vaimolle tai raietalin Kaarinalle,
ionka toclistaja arveli olevan juuri alavutelainen Kaarina.
Sigridin mukaan Maria oli kertonut hanelle aidin l€ntaneen torppaansa viljaa sine y6na, jolloin riihi oli
palanut, mutta ei sellaista, ettA Aiti olisi polttanut riihen. Viljapussien lGntamisessa olivat auttaneet my6s
Sigridin veljet Ingemar ja loonas. Mutta mista pussit
oli kannettu, sita Maria ei ollut Sigriclille maininnut.
Pussit. ioira oli kolme. Sigricl oli seuraavana paivAna
nahnyt aitassa.Sigriclsanoi myds Ingemarin silloin talI6in kertoneen, etta Aiclillaoli ollut tapana lGntaa viliaa Yrjon riihesta. Viela Sigrid nimitti Mariaa suureksi
varl€alGi (stot tiufi, koska teme oli usein varastanut
iauhopusseja eidiltaan ja muilta.
Kun Sigridiltd lqysyttiin,oliko aiti l(ieltenyt henta sanomasta oikeudessa, etta aiti oli polttanut riihen ja
kantanut viljaa sielta kotiin, kertoi Sigrid aidin
uhlGilleen, ette ios han oikeudessa valehtelee aitinsa
polttaneen riihen, saisi han maksaa siite hengelliian.
Nyt 1s-vuotias Ingemar tuotiin kuultavaksi. Han kielsi
tietAvansa miteen riihen palon aiheuttajasta tai
viljapussien kantamisesta sinaydna aittaan, vail&a oli
nukkunut samassaaitassa.Eika hen my6ntanyt my6skaan sanoneensa Sigridille, etta henen iiclilliilin olisi
tapana kantaa viljaa Rantalan riihesta.

KirstiEliaanb/terKukonpohiastaoli puolestaanollut
myllyssanoin viikko tulipalonjelkeen.
laiehdyspohjan
onMyllylle oli tullut myos RantalanKaarina-emanta
nettomuuttasurkutellen.Myos toclistajaoli valittanut
tapahtunutta.Pirkko,jolG my6s oli ollut paikalla,oli
sen sijaantokaissutsiihen nAin:"Kohtakone lahoset
tuohet virisitkin. " Lauselienee noteerattusiksitArkeaksi, etta se on siteerattu kariijep6ytakiriaanpoikkeuksellisestisuomenkielelle!Toldse on po).t:ildrjassamy6s
ruotsiksi,ja sen perusteellaPirld(oolisi sanoillaantarkoittanut sita. etteihtin niite lahoiakattotuohianiin Akkie
voi s)tbm:ian saada.
Todistaiateivat osanneetselittaa,mite Pirkkooikeastaanoli tolGisullaantarkoittanut.Pirkkoitse selitti
sita, etta tuo vahinkolieneeaiheututarkoittaneensa
nut kipinoistA,jotka tuuli oli lennettenytYrjOntalosta,
iossaemantaoli edellisiltanaleiponutleipae,eikevanha tuohi ollut ehtinyt syttyaennenkuin aamulla.

Tunteenpurkaus
Juttusaiyllattavank:ianteen.KunYrjdnvaimo viele
kerranvaitti Sigriclinkertoneenhanelleaitinsaosuuclestatapahtumiin,purslGhtiqftto itkuun ja vakuutti,
etta se kairudoli valettal
Todistaiiksihaastettiinvieli Pirkon 1l-vuotias Maria-tytersekii talollinenMatti MatinpoikaUotila.Kun
Marialleoli luettu, mite tamanSigrid-sisaroli haneste
vaittanyt,sanoihen kaikenolevansilkkaapdtya!Han
oli nukkunutaitassaeiki sina yone ollut nahnytmit:ianviliasakkeiAkannettavansisaeneike niihnytniita
myoskaAnsisalla.Vielevahemmenhan oli n:ihDrtaitinsa polttavanmainittuariihte.
Matti Uotilapuolestaankertoi,ette Pirkollahyvinkin
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oli ollut viljaa kuivumassa hanen riihessaen. Hen oli
jopa nahnyt Pirkonsiellavaristaneenviljansaja puineen
sen. Sen sijaan Uotilan isenta ei voinut muistaa, milloin tama oli tapahtunut ia paljonko viljaa oli ollut.
TAssa vaiheessa lGntaja Yrjd Rantala vaimoineen
muutti mielteen ia myonsi, etta oli hatik6iden syyttenyt Pirkl(oa. Oil(eus vapautti s)D/tetyn kaildsta naiste
slytteista.
Ilman seuraamuksia Pirl(l(o ei kuitenlGan tastA selvinnyt. Koslc han oli kaynyt sunnuntaina jauhamassa
viljaa JiiAhctyspohjanmyllysse, mearAttiin hiinelle 10
hopeatalarin sakkorangaistus sapatin rikkomisesta.
Kosle tuomittu ei kuitenlGan todistettavasti olisi pystynyt sal(koa malGamaan, tuomittiin hanet nelieksi
peiveksi vedelle ja leivalle.

oli se, joka lasketteli lo6perie? Oliko Pirld(o sittenkin
syyllinen? Luldja pohtil(oon itse.
Syytetyn omia lapsia pyrittiin haikailematt6masti
kayttameen toclistajina. Nykyisen oikeuskaytannon
mul(aanhan q4ytetyn lahiomainen voi l(ieltaytya todistamasta. Huomio kiinnittyy my6s siihen, etta koko
prosessin ajan Pirkon mies korpraali FriskpysD/ taysin
plmennossa. Selitys lienee yksinl(ertainen:Frisk oli
samaan ailGan Porin rykmentin mulGna sotatoimissa.
Taustaksitodettal(oon, ettA Frisl(eillaja Rantaloillaoli
kirhAmaa kesken;ian.
ail(aisempaal(in
OilGistal(oon lopulGi Vanhan Ruoveclen historiassa
osassa II:2 (Ahtari, Keuruu ja Multia) sivulla 29 oleva
erehclys: l(yseessaon Virtain eike Keuruun Rantala.

Merkllllnen neytelme
72 518; 19.Juttuavatvottiin neliillakirajilla.Tamakarajatuvassa R u o v e d e nk a r a i a t1 4 . - 1 6 . 1 2 . 1 4
nahty merkillinenneytelmeheratt:iamilteipa enem- 22.11.1743 Sa:4.-a.1.1744 55.6; 7.9.1744 5 11.
man kysymylGiakuin antaavastauksia.Miksi Sigrid
jos tallAkerolisisepittanyttallaisiatarinoitaaidistAan,
ran oli niin sanotustipuhtaatjauhot pussissa?OlivatMarkku Kalliolinna
kunnossa?KulGoikeastaan
ko Sigridinvalit leheisiinsd

apua
$rnorku Wkudn*iens@rdbokisfa
tuleeesiinhankalaruotsinkielinensana,jota ei
Ios sukututkimuksessa
l6ydy tavallisistasanakirjoista,l€nnattaa sitd katsoaSvenskaAkademiens
Ordbokista. Sanakirja ldytyy kaitevaistimyos internetiste osoitteesta
http!//g3.spraakdata.gu.se/saob/. Sanakirjaaon toistaiselGivalm:ina
osat A-Talkumera, ia sielta ld)ftyvet kattavasti myds nylqr/ruotsistajo
havinneetsanat.
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$amasla %annisla, miesja minr)

Olemme, mieheni fu mlni, muutannanvuoden
alan harrastaneet sukulemme tutktmista, ia
kalkkl sllhen ltfttyvii kltnnostaa. Niinpi kun
Pekka Plrttikosken tutklmus hulttlslalsesta
Karlnlemen suvusta kesilli tlmestyl, hankin
sftii ltsellenl heti yhclen kappaleen. Halusln
perehtye lihemmln satakuntalalslln luurttni.
Kuulun Karlnlemen sukuun tsiinislini liidln
Erllka Karinlemen kaulta, Pekka Erltlkosken
itcllniil<Iln Isfr frans HelkklEi oll Erllkan veli.
Olemme Plfttlkosken Pekan kanssa slis niln
sanottula ko Iman sla serkkufu .
Mutta mieheni loysi tutkimulGesta muuta ldintoisaa.
Hanta ihmeb/tti, miksi liihdeluettelossa esiintyi PeklG
Hellemaan nimi. T:imii Peld<aon puolestaan miehelleni
eteiste sul(ua. Milla tavalla tama Oulun Hellman-sul(useurani:isen liittyi Kariniemensukuun? Asiasta oliotettava selva. Kiiiinnyimme Hellemaan Pel€n puoleen, ja
meille selvisi, etta olemme sukulaisia,mieheni ia mina.
Seuraavassa selvitylsessA olen p:i:iasiallisina Hhteina
keyftiinyt paitsi Pirttikosl(en sul(uldrjaa luho Kainiemen
ja Maija luuselan sukujen ellimiistli Suur-Huittisissa 15OO
- 1800ja 180Q- 2@3 [urku 2OO4)ja Oulun Hellmansuleseuran kotisivuja, myos Pentti Reinilan toimittamaa
Oulun Hellman-suku ja -sukuseura {eosta (Jyv:isryla
1989) seka Liisa PoppiulGen ki4aa Huiffisten pitiij;in Hannulan ja Penttiliin suvut (Helsinld 1938). VaildG Pirttikosken tutldmuksessa on ioitaldn epatiismellis)1/Giii mm.
aviopuolisoiden kohcialla,en t:Lssavaiheessaole tarkisTarkoitulGenion joskus se
tanut niite alkuperaislahteista.
viele
tehde.
h/lla
Etenen selvitylGessa kronologisesti kuljettaen molempia sukuia rinnakkain.

Enslmmilnen sukupolvl
Yhteinen esi-isamme on Tuomas Tuomaanpoika
Kanni, talonpoilG Huittisista. Han syntyi Kannilan lqylan Kannin talon vanhimpana poilGna 1632, peri talon isann)4ydenisaltaan 1657 ja hallitsi Kannia vuoteen 171 I . Tuomas toimi myos ldrkkovaertine.
Tuomas Kanni oli naimisissa kalGi kertaa. Riittaan
(l62A-16661 hanet vihittiin 1648. Riitta synnytti
Tuomakselle viisi lasta, kalGi tyterte ta kolme poikaa.
Tast5 avioliitosta syntyi esi-isAniMatti pojista keskimmiiisenii 1660.
J:iaty:iiin leskel(si Tuomas otti vaimolseen toisen lesken, ValpuriMatin\rtt:iren (n. 1630-1698). Heille syntyi
kuusi lasta, l(al(si b/tarte ja nelie poikaa. ToiselGi nuorimmainen poil(a Simo, s. 3O.1.1674,jatkaamieheni sul(ua.
Niin kuin luontevaaoli, Tuomasoli l€svattanut tydnsa
iatlGian, Kannin talon tulevan isannen, vanhimmasta
poiastaanYri6ste, s. 1656. Teme tuotti kuitenldn 1690luvun suurten nelkavuosien ailGna iselleen pettymyl(sen muuttamalla Mommolaan, iosta oli ostanut
Farkkil:in ratsutilan, ja jattamalla kotitilan silloin jo yli
6o-vuotiaan isan ia 1680 syntyneen nuorimman velien Erldn hoitoon. Muut pojat olivat tessevaiheessaio
siirtyneet l(otoaanelamaen omaa elemeensa.Mattiolisi
ollut valmis palaamaan takaisin Kannille, mutta siina
vaiheessa isa Tuomas oli io tehnyt ratkaisevansiirron.
Han oli sydamistynyt Yri6n toiminnasta niin, etta
merkib/tti helmikuussa 17O1 Huittisten k ir.ijilla poytAkirjoihin, etta tila tulee hanen kuolemansa ialkeen
siirtym:ian Yrjon sijasta Erkille, "koska hanen vanhin
poikansa Yrjo Tuomaanpoika oli lahtenyt kotoa ja jattenyt hlinet ia talon suuriin vaikeulGiin katovuosien
ail(ana.site ennen liseftvaanvaimonsa kautta saamaan-
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sa omaisuutta" - Yrjd oli 1676 nainut aitipuolensa
Valpurin tytteren Riitta Jaakontytteren - "Kannilan ja
toisten kylien yhteisella metsaniitylla seka harioittamalla viinan ia oluen myyntia ia koslG sita vastoin hanen nuorin poil€nsa Erldd oli aina vakavasti pysynyt
henen luonaan ja kuuliaisestihanen silmiensii allavaeltanut sekii taloa kuluneina lGtovuosina mahclollisuuksien mul€an viliellyt ja kunnossa pitanyt".
Suomalaisen talonpojan perinteinen epeluulo herroja kohtaan vai mika lienee ollut s)4r/nasiihen, etta
tama ei Tuomakselle viela riiftanyt, vaan kymmenen
vuoden kuluttua, maaliskuussa 171 1, hiin kiivi pappilassarovasti luhana Keckoniuksen luona selittamesse
saman asian, varmentaen sen tallekin tavalla.
TuomalGenkuoleman7.2.1714ielkeenvuonna 1716
pidetysse perinndnjaossa Kannin talon arvolGi merldttiin noin 2300 l(uDaritalaria.

UudessakaupungissaSimon avioitui 17.4.l7OO Helena Jacobintytar Eichmanin (1677-1768) kanssa.Perheeseen syntyi lGhclelGan lasta, Christian 19.2.1714
Viljal&alassa.

Kolmas sukupolvl
Jaald(oMatinpoilG Peevo oli isense tavoin Peevon
lampuoti. Han hoiti tilaa yli kolmekymmente vuotta,
1723-1755. Peevo oli majoittaian puustelli, jonlG
haltijoina mainitaan Jaal(onlampuotiajalla lgmmenen
eri sotilashenldloekersantti Knapesta esikuntakornetti
Geddaan.
Jaal&o otti vaimolceen Kaisa Tuomaang.ttaren (s.
1699).Heiffesynryi 13.12.1727Tuomas.seuraavaesiisani.
Christian SimoninDoil€ Cannelin toimi luld<arinaensin Alavuclella 1733-1767 ja sitten llmajoella 176&
1793, jossakuoli 1.lZ.laOZ.

Tolnen sukupolvl
Matti Tuomaanpoil(aKanni, myohemmin Peevo, sitten Rauha,siirlyi Z 1-vuotiaana vuonna 1681 Keilqyiille
Peevolan Peevon taloon naituaan talon Kaisa (Kaarina) -tyfteren ( 1667-1 736) . Parin vuoclen kuluttua Matti
mainitaan PeevonensimmaisenalamDuotina.H:in hoiti
tilaa yli neljannesvuosisadan,vuoteen 17O9. Seuraavana vuonna Matista tuli Peevolan lqyllinRauhantalon
isanta. Han piti isannyytta vuoteen 1722. Matti kuoli
24.6.1738.

Christianilla oli kolmesta Iiitosta l$mmenen lasta. Lap'1739
sista kuusi kuoli pienenA. Vuonna
Christian nai
Margareta Matinbfter Iso-KurilGn (1722-17 B\. Tame
synn)rttiviisi lasta,joista toiseksi vanhin poika Mathias,
s- 27.1.1743 llmajoella, on mieheni esi-i*i. Jiiaty:ian
lesl(elsi Christian solmi yhdeksan kuukauden kuluttua
uuden avioliiton Anna Andersintytar Vil€nin (17121789) kanssa. Tiisse valissa hanella kuitenl<in oli Susanna laakonbrtteren kanssa lybd "avoliitto", josta syntyi
b/ter. Uusi vaimo synnytti Christianillenelia poikaa.

Matille ja Kaisallesyntyi kolme poikaa. Nuorimmainen, faakko, s- 21.7.1699, iatlea sukuani.

Ne$ls sukupolvl
Simo Tuomaanpojan elemaste muodostui varsin erilainen kuin veljilliian: henesta koulutettiin pappi. Nimikin sai herraslGisemman muodon Simon Cannelin.
Simon valmistui ylioppilaaksi Turussa 1693. Han palveli apupappina Uuclessakaupungissa 17OO-1707,
piteienapulaisena Vil'akkalassa 17O7-1 7 15, Kiikassa
1715-1719 ja R;intamaella1719-1721. Vuonna 1722
Simonista tuli kappalainen Paattisiin, jossa hen viipyi
vuoteen 1729. Seuraavan vuoden elokuussa hin astui kappalaisen virlGan Ahtarissa, jossa kuoli 1752.
54

Tuomas Jaakonpoika Peevo jatkoi isanse jelkiA
lampuotina Peevon puustellissa. Han oli lampuotina
vuoclet 1756-178O, lahes 25vuotta. Peevon haltijoina
ehti TuomaksenailGna ollayhclekslin esikuntakornettia
ja yksi veepeli. Tuomas kuoli 17.2.1814.
Tuomas oli naimisissa l(ahdesti, Maiia Hurrin .iarustiina Sopan lGnssa,ja sai kaksi lasta, po.ianja tyttaren.
5. I O.I 76 | syntynyt Liisa on esiaitini.
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MathiasChristianinDoika
Cannelinoli isensetavoin
'1755ja
lukkari.HenvalmistuiVaasantriviaalikoulusta
p:iesiylioppilaaksi 1760. Lukkarinahan toimi ensin
Raahessa1761-1764, sitten Pyhaiervellevuodesta
1765ja noinvuoclesta178Ollhajoella. HAnkuolisielH
15.1.1813.

Urpon talon lampuotina Keikyen Meskalanl(ylessA,
kunnesmuutti 1829 Kariniemen(aik. Karhiniemi)
torppariksiHuittisiinja rupesikaiyttemAen
nimeeKariniemi. Pariskunta
sai kaksilasta,luho Kustaanja Lee26.9.1827syntynytKustaaon isenisaini
nan.Keilqyaisse
eidinisS.
kuoli
?6.6.1467.
Juho

Mathiasavioitui 1773 Elisabeth(Liisa)Thomaksentyter Stenbeckin( 17IIO-18O7)kanssaia sai kuusi lasta. Heiste kaksi vanhinta, ElisabethMargaretha, s.
| 9.7. | 774, iaThomas,kast.I 6. 1O.1775, ovat molemmat mieheniesivanhempia.

SerkuksetFredrikMauritz AclaminpoikaHellmania
HenrikaCarolina(Helli)Tuomaanq/tar
Cannelinmenivet keskenaien
naimisiin3.9.185O.Avioliittoontarvittiin KeisarillisenMaiesteetinarmollinenlupa. Fredrik
ei kotinsavahavaraisuuden
vuoksi ollut p:iiissytkeymaen kouluia i*ihan oli r:iateli- mutta opetteli itsekseenlukemaanja kirioittamaanniin hyvin, etie paiiisi
ja myohemminainavaativampiin
ensinkar:ijakirjuriksi
Vlldes sukupolvl
virkatehtaviin,1858 Pyhijoen nimismieheksija 1867
Liisa Tuomaantytervihittiin 15.8.1789 Tuomas Ouluun kruununjyvistonhoitajalGi.Hen luopui teste
LaurinpoikaKiiyriin (173&1800) kanssa.Tuomasoli tehtevesteenvasta 78-vuotiaana, sivuvirastaan
ja kolman- Hypoteekkiyhclistyksen
vuonasiamiehenA
seuraavana
talollinenHuittisista,io viisissahy'mmenisse
hen
liianin
vanhin
virkamies.Fredrik
nessaavioliitossaan.
Myds Liisaoli kolmastinaimisis- na. Erotessaan oli
sa, muut puolisotolivat TuomasVaha-PartaKeikyeltA kuoli3.5.1898Oulussa.
ja Simo Matinpoika Huittisista.Ennenkuolemaansa
Helli synn)dti kaikkiaankolmetoista lasta,joista kakTuomasehti tehdaLiisallepoian.Juhosyntyi9.5.1798.
si kuoli pienena.Nuorintaansynn)tt5essiien
henoli io
Liisakuoli kihtiin 7o-vuotiaana9.6.1832.
itse isoeiti.Toiseksivanhin b er Elisabeth(Betty),s.
ElisabethMa€aretha Mathiaksenb.tar
Cannelinavi- ZO.lZ.1a5ZYitorniossa, on mieheni eidin eidineiti.
oitui 14.6.18O9Pyheioen pitajenreatalinAclam HellikuoliOulussa8.1.19O8.
Hellmanin(177&1867) kanssa.He
Nathanaelinpoika
saivatviisi lasta,joista kaksiq/t:irta kuoli pienenA.Neljes
Seltsemis sukupolvl
lapsi, 13.6.1816Pyhejoellasyntynyt FreclrikMauritz,
kuoli 16.6.1867Ouluson mieheniesi-isii.Elisabeth
sa,vain ioitakinviil<ko;'a
ennenmiesteen.
,uho KustaaJuhonpoikaKariniemijatkoi isAnsajalkeentorpparinaKariniemessA,
HuittisenRekikoskella,
Elisabethinveli ThomasMathiaksenpoikaCannelin [Jolan kylissi, 13 kilometria kirl(olta. Hen otti
toimi vuodesta1813kuolemaansa
30.12.1853saak- l. I 2. 1851 vaimokseentorpparintytArEevaKaroliina
22.8.18O9
hiinet
vihittiinJuliana Antintyttaren(1828-1895). Lapsiasyntyikymmenen.
ka luruGrina
llheioella.
-1
PetruksentyterTicklcnin (1787 847) kanssa.Aviopari Vanhin,EriikaHelena,s. 23.6.185O,on siis isAniisensai kaikkiaanyksitoistalasta,joista menetti pienineviisi. eiti. Kustaaia Eevatekivat hanetio ennenavioliittoa,
Mieheni esiaiti on toiseksi nuorin. HenrikaCarolina mutta rippikirjassaon mydhemmin merkinte,jossa
yhteinenlapsi.
(Helli),s. 17.I 1.1828rlhajoella.
E ikanilmoitetaanolevanpariskunnan
Kustaakuoli Huittisissa3 1.8.1914

Kuuclessukupolvl
I u h o T u o m a a n p o i k va i h i t t i i n 7 . 1 2 . 1 8 2 3M a i j a
( 1799-1885)kanssa.luho oli parivuotta
Pertunb/fteren

Elisabeth(Betty) Hellman avioitui 6.8.1874 Johan
(1849-193O)kanssa,lokatyoskenEdvardRehnbdckin
teli SuomenPankinkomissaarina
Oulussa.Bettysynnytti ylGitoistalasta,viisi tytairteia kuusipoikaa.Nel-
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iantenalapsena2.7.l88O syntyn)dEsteron mieheni
aidinaiti.BetWkuoliOulussa21.10.1927.

Kahdeksassukupolvi
Eriika Helena luhontyter Kariniemivihittiin
19.12.1873r5SteliKalleHeikki MatinpoikaToivosen
kanssa(1841-1921).NuoretolivattavanneetKallen
tultua omDelemaanvaatteitaKariniemenmiesvaelle.
Perhe asusteliensin Huittisissaja Kiikassa,kunnes
hankki 1897 Saarikontorpan Tyrvaianlllosta. Lapsia
syntyi kaksitoista,lisaksiperheeseenkuului Eriikan
avioton tytAr. lsanisaniRikharclsyntyi yhteisistalapsistakuudentena20.2.l8a2 Huittisissa.

Ennenavioliittoaanhan ryoskentelimm. Sallassa.
10.5.1941han avioituikirkkoherra
Erkl<i
OlaviNiinivaaran(1907-1985) kanssa.Lapsiasyntyi viisi, mie10.1.1943.
Perhenilul*a Olaviheisteensimmeisene
he asui Helsingisse,jossaanoppini kuoli 9.4.1997.

Kymmenesia yhd€stolsta sukupolvl

ja yhciennessetoista
Kymmenennesse
sukupolvessa
nama kaksisukua,tiissevaiheessanimelteenToivonen la Niinivaara,jotka yli 300 vuotta olivat onnistuneet kiertemiientoisensa,sittenyhclistyivet,kun mina
ia mieheni tapasimmeTampereellaia avioiciuimme
1 9 7 4 . K y m m e n e t t es u k u p o l v e ae d u s t a am i n u n
suvussaniisaniErl&iJohannes
Toivonen,miehenipuoEsterRehnb6cksuomensi1907 nimensaReinilaksi. lella han itse. Mina olen yhclettAtoistasukupolvea.
Hiin opiskeli piirustulGenopettajalGija tyosl(enteli Aivan tasajalkaaeivat polvet suvuissammesiis ole
q/ttdkoulussa. vaihtuneet.Suuressalapsikatraassa,
19O4-191O
Tampereensuomalaisessa
ioita molemmilla
24.6-1910 henet vihittiin arkkitehti Adolf llmari puolillaon, syntyy helposti20 vuoclenero jo pelkais(1881-1955,vuoteen 19OOLinclberg)kans- tean siita, onko syntyn)rtsisarussarlan
Launiksen
alkupAaissa
vai
sa.Esterilleia llmarillesyntyi kolme lasta,pojatSeppo hennille.Meidan 1977 syntyneessepoiassammesitia llmo sekemieheniaiti Hellikki,s.9.2.1915.Perhe ten yhclisb^/etne geenit, jotka TuomasKanni 16OOluvulla kahcleneri vaimoista syntyneenpoikansakautta
asuiHelsingissa,
iossaEsterkuoli 1.8.1965.
lehetti Huittisistamaailmdle.

Yhdekslls sukupolvi
flilktpuhelta
UlddniRildarclToivonenlahti kotitorpastaanTyrvaiiiste
kesiilli 19O3toisellepuolelleSuomea,Sortavalan
maapuusepaksi.
laiskuntaan
opiskelemaan
Hantapasisiella
kaialaisq to Anni Mild(osen(188rf-1958)ia avioitui
t:imankanssa17.6-lcn4. Rikhardiai perheineenasumaan Helyliian, Sortavalanmaalaiskuntaan.Han tyoskenteliE. Makisentehclasliikkeesse.
aikanaanPohioispuunialostustehtaassa.
maidensuurimmassa
Hankittiin
myospienitila,iota perheenvoiminviljeltiin.Perheesse oli kuusi lasta,viisi poikaaja tlrar. Erkkilohannes,
i*ini. s. 1O.7.1921.
on heistAtoiseksinuorin.

Yllattaenloytynyt sukulaisuuson luonnollisestiherattanytperheenpiirisseerilaistavitsailua.Poikamme
ilmoitti saaneensa
selityksendegeneraatiolleen.
Mine
kaupunkilaisserkuksi.
kutsunmeite maalaisserkuksi
ia
Mieheniesi-isahanasettuiOuluunio 1867,ia sukuon
siita lahtien asunut kaupungeissa.Minun puolellani
siirtyminenkaupunkiintapahtui90 vuotta myohemmin, kun meidlin perheemme muutti Tampereelle
1957.Miehenitaasehclotti,etta ryhtyisinkutsumaan
hentesedaksi,han kun on vanhempaasukupolvea.Ia
iltaisin meita odottavat makuuhuoneemme
KunKarjalanl(oti l94Oluvulla ioucluttiiniettemeen, sukurutsaisetlakanat,kuin Hamletissaikaiin...
Nkhard hankkiDil(kutilanHollolasta.Han kuoli sielle
5.6.I 974 ehditryeen
92-vuotiaal(s..
HellikkiLaunisopiskeliterveyssisareksiHelsingisse.
EllaTolvonen
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$u*unl @obm loime/iaskirkkoberra

Plrkkalan vanhan hautausmaan lounalskulmassa on vanha hauhklvl, jossa on alan
haallshma ruoblnklellnen

Vallnta onnlstul
Pirkkalassaoltiin pian tyywaisie tuomiokapitulin
valintaan,silla Bohm osoittautuihwin tarmokkaaksi

tekstl:

H,iir
under
hvlakontrakstptosten
nr.mas.
xxfi::Tlffi.tJ'y.';:::":TJff:Jli:'i:1ljilI
2t/to
S' Bohm . 1768
+ 18
3l'
*
Des maka U.W. Ek 17 l/to ffi + 18 |j/

| 26
samt de'os dotter lektor C. E. Llllus maka
K, W. Bohm * lg ti/3 lj + lg t3/'o 39.
Gudsffial.
Ell eris

elfrmintarlna

luettavlssa

litettavanuseinvastustustaseurakuntalaisten
tahotta.
lS0O-luvunalkuvuosilgrmmenille
sattuneetSuomen
sodanvaikutukset,kuten sotilaidenyllepito ia vieraiclen joukkojen oleskelu pakko-ottoineen, olivat
k6yhclyftaneettalonpoikaisvaest6e.Tilannettapahensi
lahessamanaikaisetkatovuoclet.Kirkkohenayritti saaclakereemalleapuakdyhilleja sitenkerjuullakulkemisen v:ihenemeen.

plenen

hautaklven tekstlstfl.
Samuel Samulinpoika Bohm syntyi Sotkamossa 22.
maaliskuuta 1770. Is..iS. Bohm oli Siikaloenkirkkoherra
ja eiti CatharinaElisabetFrosteruspuolestaanSotlGmon
kirkkoherran, teologian tohtori Johan Frosteriuksen tytar. Samuel Bohm tuliylioppilaaksiTurussa 1787, opiskeli Upsalassajavihittiin papilsi 1793.iaviele filosofian
maisteriksi 1795. Valmistumisensa iailkeenveti kotiseutu
vield puoleensa nuorta oppinutta. Han toimi opettaiana Oulun trivaalikoulussa ioitakin vuosia selGi isense
Siikajoen kirkkoherran apulaisena ia my6hemmin vt.
kirkkoherrana.
Pirldclassa aukesi kirkl(oherran virle 1805. Vaalia
saarnasiPirkkalanentisen kirkkoherran, rovasti Tolpon
poika Nils Tolpo ja Samuel Bohm. Tolpo voitti vaalin
kirldGasti 97 eanta 55 11l16 manttaalilta kun Bohm
sai vain 8 eenta. Oletettavasti pirkkalalaiset vierastivat Bohmin outoa ruotsinkielislD/ttA.Mutta tuomiokapituli ei piitannut kansan mielipiteeste vaan nimittivirl€an 37-vuotiaan Bohmin.

Seurakuntalaisten
luku- ia kirioitustaitooli 180O-lujo
vun alkupuolella niin h) /e, etta monetvanhemmat
opettivat naita taitoja lapsilleenkin,mutta muutakin
tietoa tarvittiin. KirkkoherraBohm paneutui innolla
kansanopetuksen
kehiftemiseen.Ensimmiiinenkirjatlinen maininta vain lasten opettamiseenpalkatusta
opettajasta Pirkkalassaon vuoclelta 1806. Pitajasai ns.
Ahlmanin pitejekoulunensimmeisena
Messukylan
kanssajo vuonna 1811.
Pirl&alankirkkoherran
pappilasijaitsif5/hai:irven
etelapuolella,kuten kirkkoldntuohonaikaan.Kirl&oherra
Bohmin tullessa Pirkkalaanpappilan rakennuksetia
pihamaaolivat ala-arvoisessa
kunnossa.Niinp,iikirkkoherrarakennutti
vuosina1810-1811uudenpappilan,Seurakuntalaisia
ei rakentaminenpalioarasittanut,
silla sovittiin, ettA seurakuntahankkii rakennuspuut
paikalle ja seurakuntalaisetantavat riksin rahaa
manttaalilta,jolloin kirkkoherrahoitaalGikenitse.KirkkoherraBohm oli hankkinutomistukseensaSankilan
kartanonvuonna 1815, iollointilan rakennukset
olivat
huonossakunnossa.Han teetti samoillapappilan
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piirustuksilla Sanldlan tilan uuclen piiarakennuksen,
edelleenldn h)ryakuntoisenaldytosse olevan.
Bohmin ansioksi luetaan myos kivikirkon rakentamisen aloitus Nokialla. Seurakunnan veeston enemmisto asui Pyhaierven pohjoispuolella ja kirkko
pappiloineen siiaitsi etelapuolella. Kirkkoherraotti vakavasti seurakuntalaistenvalitukset. Ensimmeisenakirkon suunnittelijana oli arkkitehti Engel ja arvellaanldn,
ettA han Bohmin tuttavana suunnitteli my6s pappilan
ia Sankilanpti:irakennulGet.Kirkkoherraei ehtinyt nehda kirkon rakennussuunnitelmien toteutumista.

Avlo-onnea ia onnettomuutta
Samuel Bohm avioitui 1810 Jemtlannin D/kmentin
everstin lohan Fredrik Eekin ia vapaaherratar Cristina
Sofiavon Duben Kurussa1786 synlneen tJttaren Ulrika
Wilhelminan kanssa. Esikoinen,q er Sofia syntyi viele
samanavuonna, mutta heidAn surulcensa lapsi kuolijo
ennen kahta ikavuottaan. Toinen lapsi Catharina
Wilhelmina syntyi 1813. Hen meni avioon uuclenvuoden aattona 1838 Tyrvliiin l<irkkoherran Carl Efraim Liliuksen lGnssa.Heille syntyi elokuussapoika Carl Fredrik
Samuel, mutta suru kohtasi tatakin perhetta, silla
Catharina-eitikuoli saman vuoden joulukuussa. Poika
Carl Freclrikvarttui, suoritti lainopilliset opintonsa ja toimi
mm. Turun oikeuspormestarina.
Ulrikalahioitti Samuel Bohmille viele kaksi lasta. 1815
syntyi poika Fredrik Samuel, joka opiskeli varatuomariksi ja oli Raaseporin lentisen kihlakunnan
kruununvouti. Han avioitui palvelijattarensa,yldjervelaisen puuseppa Emanuel Heikinpoika Holmin tytteren kanssa 10. kesiikuuta 1843.Toinen poika syntyi
ioulukuussa 1825, mutta ialleen alkoivat onnettomuudet. tllrilG-puoliso kuoli 13. tammikuuta 1826 ja pie-

Sankilanpeeal<ennus lehesalkupereisessaasussaan.
Kuva: Antti lokinen.

silleen uuden eidin. Agata tunnettiin myds kansansivistaiane ia erikoisesti ldrjaston ystavene. Hiin mm.
lahioitti lainakirjastolle 800 Suomen marl&aa.
Kauaneiyhteinen taival saanutjatkua, sille kirld(oherra SamuelBohm kuoli 21.1O.1831vain 61-vuotiaana.
Agata-puoliso asui Sanldlassaviele melkein 50 vuotta,
eli kuolemaansa 188O saal&a. Hanen hautansa siiaitsee
Nokian, silloisen Pirld€lan kirkon, laheislD/desse.MuistolGi PirldGlassaasumisestaan h:in iatti pail€nnimen
Agatan nokka; se on Pyhajarveen pistava niemi
Uittamossa, iosta kerrotaan, etta "siella oli pappilan
frdolq/nellatapana keyde uimassa".

Saarenheimo, Iuhani: Vanhan Pirl&alan historia. Nolda, Tampere, Pirkkala,Yojarvi 1974.

ni Henrik lohan 27. toukol(uuta samana vuonna.
Keselle1827 talutti ldrld(oherraBohm vihille 26-vuotiaan aatelisneiclonAgata Cristina l/.norrinldnKokemaelte. Hen oli suomalaista aatelissukua, syntynyt 15.
heinekuuta 1791. Vanhemmat olivat eversti Henrik
Gustaf von Knorrink ja Renata Elisbet Blum. Agata
Cristinastakirl&oherra sai vertaisensa tyoparin ja lap-
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Sursillinsul(u. CenealogiaSursilliana.Teydentenyt
ja toimittanut Eero Kojonen. Weilin + G6os 1971 .
Hillukka, louko: Hautakivi vanhalla hautausmaalla.
Pirl&alainen-lehti 2OO4,nro 23. Pirkkala-Seurary.

fouko Hillukka
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ja milen?
Wilai $o**urfnftuukukokoonlui
@ ibinita sukujublanjrirl esfuim
iseks
i

Miksi joku on sukurakas Ja loku el? Monlko
melstii on ollut toteultamas*r su'r'untrpaamtsta
la monlko sftii suunnlltelee tai on "ndky" sukujuhlasta?
Eraatsukummej:isenetolivat harrastaneet
sukututkimusta jo vuosia omalGi ilokseen ja lahipiirin ihmettelyn aiheeksi. Kunnes tapahtui se, mita uskon iolGisen innol(kaan sukunsa tutldian toivovan.
Sul(umme taitavin ja tehoklGin suletutkija soitti minulle ja kertoi olevansasukulainen,jotta miltiis tuntuu ja
miten iatl(etaan? Tottahan innostuin ja omakin uteliaisuus sai lis:iAvirikett:i. Kun samalla sovimme aiatusten ia
tietoien vaihclosta,oli linl&i valmis ja suku alkoi "eliiii".
Serkkuni, jonlG kanssa olemme pitlineet yhte jo poil€sesta saalda, tiiytti 70 vuotta 2002 kevaiiilH.Tarne syntymaDaiivaoli merkituive tulevan sukul(ol(ouksen kannalta.

tuva tarve tavata elossa olevia sukulaisia.KoslG tietoa
ja esipolvitauluja oli mielest:imme tarpeelGi seka eras
sukurakas sukumme jasen kysyi erAesse puhelinkeskustelussa,voitaisiinkos ensi keseneiariesteesukujuhlat. Olimme heti valmiit neuvonpitoon. Teme tapahtui tammil(uussa 2OO3.
Kuten huomaamme merkiftavien taDahtumien velinen ail€ oli noin puoli vuotta.

filldpolvet

selvllle

Jalkipolvetselvitettiin vauvastavaariin eli Anders
Sommarfeltillaia hanenvaimollaanMariaUlril€ Ketolallaon yhteensajalkelaisia196 eli 5 lasta,18 lastenlasta,28 lastenlastenlasta,
59 lastenlastenlastenlasta,
ja 85 lastenlastenlastenlastenlasta,
joista elossa150.
yhteiseksi
Suureksi
iloksemmesukukokouksessa
oli 94
suvuni:isental

Olin koonnut sukutieclot Juuret-ohjelmdla. Noin
puoli vuotta ennen tata merkkipaivae piietimme me
kalci sukumme tutkijaa, jotta talle miehelle olisi ionkin sortin kooste suvustamme sopiva lahja.
Kuvia ia ldrieita tatini kertomien muistelusten liseksi
olin kerann),t melkoisen maaran. No, enpa oikein heti
oivaltanut, etta kirjalliseen muotoon saattaminen ei
ihan pikkuiuttu ollutkaan. Joka tapauksessa
tietokoneelleni kertyi tulostettavaan muotoon lGikki
siihen asti kertynyt tieto, seka kirjeitA, kuvia ja
henkil6historioita. Tulostin taman muutamana kappaleena, iotl(a lGildd siclottiin (paperina Stora Enson 10O
g White Paper A4). Lahjakirja niclottiin koviin kansiin
kultaldrjaimin. Siite tuli hieno.
UskoalGeni taste tapahtumasta sai alkunsa voimisOrpana l/2OO5
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Kuinka kaikki toteutui, on kertomus siite, miten hvIsopapan,kuten h:intanimitiin, patdlineaarinensukuliniaon asunutainakinl54olwulta Auran Hyp6isissa, vin suunniteltuon melkeintehg!
siisaikaselkeiiAsukututkijankannalta.T:istaitietysti johtuu, ettii swun jelkeliiisiaasuu edelleen Aura-Po)tyeKulnka sukutepaamlnen toteutul
alueella.I goGluku levitti Uiteikinsukuamaailmallemm.
Havaijilleja Sveitsiin.Kokoontumiseentulivat my6s
Seuraavassa
otteita ia kuvia SukwiestissaZOO3-4
sukummejiisenet Luxemburgistaja Espaniasta.
olleestakirjoituksestani.
Sommarfelt-nimenalkupereon ollut suvussamoni"PitaianpuuseppeAnders Sommarfeltin ( 183&
en arvailuienkohde. Auran Hypdisiin, Ali-Huuskan
jelkeleiset kokoontuivat ensi kertaa yhteen
1921)
taloon JaakkoMatinpoialleia Anna Heikinb.tterelle
syntyneestekuuclestapoiasta kaksi i:ii aikuistuttuaan 9.8.2OO3Aurassa.AuranmaanViikkolehtiennakoitaAli-Huuskantalon torppareiksi.Naista toinen, Simo pahtumanartikkelilla5.8.
kuitenkinkuoli io poikien ollessapienie.
.laakonpoika
Ensikosketussukuun saatlln Auran kirkon paikoitusLeski meni mydhemmin naimisiin iahtivouti Jaakko
Sommarfeltinkanssa,lolloin henen kolmesta poias- alueella,josta halaustenja iloisen puheensorinansaattaan tuli hiinen miehense kasvattipoikia. Yksi pojista telemana kokoonnuimme kirkkoon. Siellit saimme
hilientyeja kuullaAura-Pasuunakvartetin
soitantaaseki
otti l82O-lwulla kasvatti-isense
sukunimen.
kuullaesivanhempiemmekirkkorakennuksenhistoriaa.
Pitejanpuuseppe
Simon Simonpoika
Sommarbltillesyngrisittemmin rusthollainb iir KdstiinaSamuelinbftairIsotalon
kanssapoika,joka sainimekseenAndeB
Sommarfeltja josta tuli Sommarfultin
suvun kantaise.HAnelleia Maria Ulrika
Ketolallesyntyi kaikkiaanviisi lasta,joista
kalsi kuoli pienine.
Kolmestajiilielle i:ieneestetuli kaikista
ishnseja is.linisiinsa
tavoinkiisityolliisili.
VanhinAugust oli puuseppe, f\arl ja
nuorin Anclers olivat suutareita. Kaikki
poiat ottivat ajan tavan mukaan oman
sukunimen,joten Augustistatuli Laakso, KallestaHaapalinnaja Antista L:ihde. Olen siis isoisaninimikaima.Neiden kolmenvelieksenililkeHisistlimuodostuuSommarfeltinsuku.
Sukummekokoontumisenjariestiiia-tiimimuodostui edtuiin luontevasti.jani Suominen,ansioituneintutkija,hoiti viestinn:tnia sukuhaarojenkokoamisenseka
juhlatalonvalokwaneyttelyn, K.ristiinaSommerfulthoiti
rahavirrat.Unto Heinonenhoiti tarjoilunja tilat. ltse
hoitelin kirkon varauksenja puheen kirkossa,kartatvalokwien tueksi seki vapaan sananosuuden.
@

T:ii te siirryimmeAnders Sommarfultin(Antti Haapajossa
linnan)ia vaimonsaMariaUlril(aKetolanhauclalle,
jonka
jelme koollekutsuiatlaskimmekukkavihkon,
keen koko ioukko tutustui hautausmaahan.

josoli valittuAuranseurakuntakeskus,
Juhlapaikaksi
sa saimme kukin sukuhaarammeeli Iso-PappaAntin
kolmen pojan August Laakson,Kalle Haapalinnanja
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Kunniavieraanamme
oli Lahde-suvunlhanneHeinotarnen, ioka on 95-vuotias,monen hammastyttaven
lGn muistitieclonkertoja ja ihana, valoisa ihminen.
Henellekiitos!
Heti alkuunsaimmetodella kattavania hyvin ymmlirrettivhn kuvan sukumme vaiheista lSuloluvulta liihtien JaniSuomisentarkan.iahavainnollisenesityksen
ansiosta.Sommerfelt-nimenhiukanerikoinenhistoria
ja kolmesta
selvisisamalla.Olemme kiisityolaissuku,
pojastatuli isensaja isanisansatapaan k:isityolaisia.
VanhinAugust oli puuseppe,Kad ja nuorin Anders
olivat suutareita, kuten taman jutun kirjoittajaldn.
"Suutarius"suvussajatkuu teman paivenehdoilla.
Poiatottivat ajan tavan mulGanoman sukunimen,
ioten Augustistatuli Laakso,KallestaHaapalinnaja
Antista Liihde.

KoollekutsujatUntoHeinonen,KfistiinaSommefelt,Antti
haudalla.
Liihdeja lanl Suominenesivanhempiensa

Tieto ei ehkalisannl tuskaa,mutta ruolGhalunsejo
tesse vaiheessa heratti. Auran Ruokamestaoli kattanut meille laadukkaanlounaanja lchvin h)ryanpalvelun mydta.

Antti Lahteensukuaosoittavannimikortin.No taisteVapaasanakirvoitti "h) /ia kysymyksili"ia kommenthen varsinainenriemu syntyi, kun tarkkailtiinkumpteia, huumoria unohtamatta. Kysymys: kokoonnupanin rintapielta,iossaio veri kertoi mita sukuhaaraa
taanko uudelleen? nosti aanet ia kadet! Tieda vail&a
oltiin. MeitA oli aikatasankaildstakolmestahaarasta.
Eipiiivan anti tiihtin loppunut,
sukuseuralGi
seuraavalGi?
ja
sukututkija pitiij:in histofan asiantuntijaAri Vilen kertoi ia aukaisiansioklcastiAuran historianovia aina ndihin aikoihinasti mielenkiintoistenvalokuvienkanssa.
Nain paatimme iloisentapaamisemme"virallisen"
osuudenia osa meista kiivi viele Ari Vileninyksityisessakotimuseossa,ioka puhutteli 3OOOmielenkiintoisellaesineelliiajasta,jolloin isii lampunosti. Uskon
kotiin paluummeolleen mieliin painuvan!"

Vthjelti kokoontumlsen iiiriestiiilille
Minullakinon sukupuu,muttakuinl€ tapaisinelossaoleonnistumiseki.
vat iiilldpofuet?Vihjeitii sukutapaamisen
* Loydeswusta luotettavat2-3 henkibe,jotka
4an ollessalg4rsasitoutwat toteuttamaankuningasajatuksesi.
orpana 1/2005
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* Peiittekiie duksi, kulG on suvun laht6henldlo ja
ketk:i jelkipolvea.

:t Tiissevaiheessa "juna on lehtenyt liikkeelle". Nyt
vain jannaamaian ilmoittautumisajan peefiymista ia
seuraavaa palaveria!

* 1OO-3OOsuvun/sul(uhaarojen jaisentaeiviela ole
ylivoimainen ponnistus.

fa kulnkas k!iy? - Hyvln tietysti!
* Esi-jaialkipolvien tieclot on tarkistettava tosi tarkkaan, jotta valbftaAn suurilta "virheilta", pienia ldytyy
aina jos joku niita hakee.
* Tehkiiii aluksi "koesukukirja", josta selviiiii mukavasti mitA historiantietoja, pitajan historiaa, henkil6kuvauksia, l€rttoja, ldrjeita ta ennen kaikkeavalokuvia
tarvitsette tilaisuuteen.
* Kun tarldstelette mahclollisten tulijoicten yhteystietoja, mieluiten puhelimitse, tunnustelkaa ilmapiiriA:
mite ios kokoonnuttaisiin? KustannulGia syntjD/ veistemette, mutta satsauslGnnattaa. Vain nykyiset puolisot tai avopuolisot kutsutaan.
rk Toteuttajat: Y(si tai l€ksi sukua tutldnutta, jotka
ovat toistensa tukena, mutta samalla kaytannon toimel(si panijoita. Kolmas jasen voisi olla monitoimihenkild, joka hankl(ii juhlapaikan, pito- tai
ravintolapalvelut. Neljas hoitaa tietysti raha-asiat,kun
niiclen aika tulee.
* Kun paAt6s ajankohdasta on tehtivissa, miettik:ia
tarkkaan mil(a paiva sinA kesana tai muuna vuodenaikana on se oikea. Paatdson tehtava viimeistaAn puoli
vuotta aiemmin.
* Kutsun laatiminen ohjelman valmistuttua on eres
terkeimpie tehteviA. Palaveritiheys lGsvaa nopeasti,
noin parin kolmen viikon vilein on sopiva.
Mite kaildd mal(saa?Yhdesse lasketaanja peeteteen
lasl(uttaakutsul(irjeen mul(ana lGhden kolmen viikon
malGuaialla. Nein saadaan h) "/in lahelle todellinen
osanottajameere.Noin lGksi kuukautta ennen tapahtumaa lahetetty kutsu toimii hyvin

* Tarkennetaanviela jo suunniteltua ohjelmaa javarmistetaan tehclyt sopimulGet. Kayct:ian iuhlapaikalla
ja sovitaan vuokraajan kanssa mm. AV-laitteet,
valol(uvane)ttelyn pail&a, poydet, niiclen koristus sekA
ruolGilun ja l(ahvituksen kellonajat.
* Mite vieraat saavat keteensa kun saapuvat? Valmiil(si ldrjoitetun sukuhaaranverille tehclyn nimikortin
rintaankiinnitettavaksi.Kirjekuoren(44), jossaon esim.
sukupuu kuvineen seke mahclollinen ennald(oldrjoitus
paikallisessalehclessatemen suvun tapaamisesta.Ylsi
kuori perhette kohti.
:t Entaiskun ja jos kaikld menee "nappiin" ja vieraat
iloiten tutustuvat toisiinsa tyyq.vaisina hyvin jar.iestetysta iuhlasta ajan loppuessa kesken2 lossain tilanteeseen sopivassa hetkessa kannattaa l!r/sya, etta otetaanko uusiksi? Sukuseuranmahdollisuus lennattaa myos
varovasti vihjaista.
* Etuketeen sovittu ldrioitus kuvineen esim. Sukuviestiin on juhlan mulGva referaatti muillekin suvustaan ldinnostuneille. Kirjoitulsesta voi kertoa jo juhlan
arKana.
Ainakin name "vinkit" kannattaaottaa todesta, vaild(a
jol€isen jarjestajan on tehtava ikioma suunnitelma,
josta ei prosessin ailGna voi lipsua.
Tiimii homma jos mika palldtsee tekijansa runsain
mitoin.
Rohkeasti vain sukua tapaamaan!

Teksti ia kuvat Antti l-Ahde
Kutsu pitaa olla selkea, mutta samalla tapaamishalua
herattavA. On kerrottava l(ailft mita paivAn/paivien
aikana tapahtuu.
A-'
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Pel&a Sillanpaa kirjoittaa Orpanassa 2/2004 Lunclin
leen. On merkillisen vaikea loytAii ainoankaan siellii
taistelusta vuonna 1676. Haluan tuoda siihen liittyen
kaatuneen nimeA. Lipolasta kiinnostunut lukekoot kiryhden niikikohclan esille: ei pide uskoa kaikkea, mitA jasta. Saman ryl(mentin sanotaan kaatuneen viimeihistorianki4oissa kerrotaan. Historia on ollut, ja on erailssa seen mieheen ensimmeisen kerran jo mainitussa Lunmaissavielaldn, propagandan valine. Suomessa 19OO- clin taistelussa, Totuus on paljon raaclollisempi.
luvun alkupuolella oli terkeata todistaa suomalaisten Kouluttamattomat ja kokemattomat aloldGat joutuisuurta urhoollisuutta ia sankaruutta.Urhoollisiahansuo- vat kokeneitten tanskalaisten rykmenttien jyriittAviksi
malaiset ovat told aina olleet, mutta silloin kun kerroeik:i sillS ollut ratl€isevaa vaikutusta taistelun kululle.
taan, etta kokonaiset rykmentit leatuivat paikalleen viiLundin taistelusta on ldrjoitettu kirjojakin, esimermeiseen mieheen, on kysymys propaganclasta.
kiksi Claes Wahf6o & Joran Larsson: Slaget vicl Lunclja
Olen kirjassani Suuri Pohjan sota, isoviha suomaEtt mord och icke ett ftilts/ag'(Lund 1998). Siinii suo/aiset (Jyvaskyla2OO1, s. l Ort-l08) l<irjoittanutLipolan
malaiset mainitaan sivuilla 41 , 43-44 ia 5160.
taistelusta maaliskuussa 17O3, jossa mukamas kokoMattl f. Kankaanplii
nainen 60O-miehinen Musta ryloentti kaatui pail(al-

KnvArsrrvouKSENArKA
ENlrs6ruun veNHAT KTRJATnvr-Lyts:rANNn
EDULLTSESTI JA NOPEASTI.
Krn;eNsrooNrea

LAIDAsTALATTAAN

yo vuoonsrar875,
vIIDENNESSA PoLVESSA.

Krny.lNsrrorvroMnnrrN
PuH. (o3)zrz 1ro,
o4o 5354948
email: laura.kivela@ppf .inet.fi
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Tutobitloriaaja or)btinsukunimi,sldkin
lieloibin
@ikaiso Wultmalabdenisrinkiluellelon

Kun oman sukunsa tutffimlsessa tiirmii sllhen, eltll tutklmukset elvit pldiikflAn yhtli palnelrn sanan kanss, on pakko yrlttii selvfttiii, missi on vfuhe, omas*t tydsfi val sllni
parnetussa. Nf,rn kdvl mlnullekln ostttaln lsi.nl
eltii lalmarl Flnnen tutmman suvun kanssa. He
kyllii ovat olleet olkeassa!

lsiini Simo Emil Salminen(s. 1871) kertoi, ette temen talokaupanaikoihinhenenveliensa,Antti Antinpojan poika Viktor, meni kouluun Hameenlinnaan.
KoulussaViktorilleannettiin sukunimeksiKivisalmen
kyliin mukaanSalminen,kun hen ei osannutsanoa,
onko hiin Mattila vai Eerola.My6s muut sisarulGet
ottivat nimekseenSalminen.- NaistetaDahtumista
on
neinAaikoinakulunutsuunnilleen130vuotta.

LingelmiveclenseudunhistorianKuhmalahteakoskevanosa llrn isenteluettelossa
KoriausKuhmalahclen
historianKivisalmenMattilan
mainitaanKivisalmen
Mattilantalon hall(omisen('1744)ialkeentoisen osan isAntaluettelon
tietoihin sivulle95:
isAnniiksifuho Yrjonpoika1762- 1788 ja toisen osan
(iatkoa)
isennaksilanko Aatami Aataminpoika 1744-1782.
Martti TapaninpoikaI 70H8
Samoinmainitaanedellisenaisantaneluhon isa,vaw
Yrj6 Pekanpoika1734-1761.
Antti Martinpoika 1721-33
vavy Yrjd Pekanpoika173rt-6 |
Yrj6Pekanpoil(aoli
naimisissa
Mattilanb/tterenMaria
Antintytteren(s. 1712)kanssa.Yrj6nlankoelivaimon
talo halottu 1744
velioli Mattilaavuosina
l72l-1733 isanndineen
Antluho Yrjdnpoika lankoAclamAntinpoika
poika
(s.
1762-84
l7 44-AZ
ti Martinpojan
AclamAntinpoika 1725).Acla(jatkuu)
(jatkuu)
min patron)rymion isenteluettelossa
v:iarin: hen oli
siis Antinpoika eik:i Aataminpoika niin kuin
Kuhmalahclen
historiassa
mainitaan.Tulkoontamavirhe nyt noinviisilq/mment5vuotta kirjanpainattamisen
ialkeenoikaistuksi!
LAngelmivedenseudunhistorial. Kuhmalahden
historia
ll.
Talot
isannat.
Hameenlinna
1954.
Finnen
sukututkimuksessa
on
Mattilan
isania
.lalmari
nin nimeneAdam Anciersinpoika(l(5.kuvaa).
JalmariFinnenkokoelmat.Kansallisarkisto.
Pelkene,
tuomiokunta.Lainhuuclatukset
JanaklGlan
kirkonkirioien
Kuhmalahden
mukaanKivisalmessa
on Sahalahti.Kuhmalahtila67-la7 3. Hameenlinnan
ollut kaksiMattilaa.ioistatoista on sanottu isentanse maakunta-arkisto.
Kuhmafahclen
rippiki4at 1735-1766.Mf TK l4l.
mukaanYriolaksitai Rantalaksi
eli Ranta-Mattilaksi
simukaan,
toista
Kyla-Mattilaksi
tai
Anders
iaintinsa
MattilalGi.Talotyhciistettiin'lST0-|uvullaisentienKusMalia Harlu (ent. Salmlnen)
taa loosepinpoilGMattilania Antti AntinpoilGMattijalkeen
lan sopimuksesta.
Talokauppoien
Antti AntinMartti Tahvananpojan.ielkeleinen
8. polvessa
ja
poikamuutti 1873 perheineenMattilastaEerolaan
aiantavanmukaanotti sukunimekseenEerola.
5

M
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Sukututkimusopetusta Tampereentyiiviienopistossa
keviiiillSi 2O05
Sukututkimuksen peruskurssi
P 2 i d k i r j a s ltso.,2 , t i k l o 1 9 . 0 02 0 . 3 0 .1 1 . 1 .5 . 4 . 4 0 € .

Maakirjat sukututkimuksen liihteenii
P a i i i k i r j a s lt so.,2 , t i k l o 1 5 . 0 0 1 6 . 3 0 l. l . l . - 5 . 4 . 4 0 € .

Sukututkimuksen jatkokurssi A
P i i e k i r j a s tlos,. 2 , t i k l o 1 7 . 0 0 1 8 . 3 0 1
. 1 . 1 .5 . 4 . 4 0 € .

Perukirjat sukututkimuksen lehteend
P a 5 k i r j a s tM
o ,u u m i l a a k s ok,e k l o 1 8 . 3 0 - 2 0 . 0 01.2 . 1 . 6.4.40 €.

Sukututkimuksen jatkokurssi B
Paakirjasto,
ls.2,ke klo 14.30 16.00.12.1. 6.4.40€.
Sukututkimuksen tytipaja
P 5 r i k i f a s t ol s, . 2 , t i k l o 1 3 . 1 5 1 4 . 4 5 .1 1 . 1 . , 2 9 . 3 . 4 0 € .
Vanhat kAsialat I - kirkouisteD asiakirjojen kesialat
ja lyhenteet tutuiksi
P?iiikirjasto,
ls. 2, ke klo 16.30 18.00.12.1. 6.4.40 €.

Verkkoavusteinensukututkimuksen peruskurssi
Opetustauseissakohteissa,ks. tarkemmin Tampereen
tydvaienopistonesitteest:i.46 €.

Kurssien esittelyja ilmoittautumisohjeetTampereen
tyiivaienopistonesitteessd.Ilmoittautumisohjeetmyos
osoitteessa
www.tampere.fitltop.

Tampereen
tyiivienopisto
2
Sammonkatu
33540Tampere
puh.(03)216411]L

,o

@euraanuusialoimibenkiloila
yllepitiinytMarkkuOllilaon ilmoittanutjatSeurammeinternetsivustoa
tavains5tehtevense.Seuranuusi webmasteron SatuYrj6le.Webmaster
paitsi pitaiaylla www-sivujamme myos auttaa entiseen tapaan mahdollisuuksiensamulean seurammeiaseniatietokoneongelmienyllattAessa.
Seuranjulkaisujentoimitustyd on jaettu lGhclellehenldlolle.OrpanalehclentoimittajanajatkaalohannaKurelaja uudeksitoimittaial<si,jonka tehtiiviinii on huolehtia\^rosikiian ilmesbmiseste,on saatuTuulaSillanp:ie.
Klltos

Markku

Ollllalle

kulunelsta

vuoslsta!

Tervetuloa seuran tehtiivlln, Satu Yridlli ia Tuula Slllanpiiii!
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-/
Seuraniariest:imallesukututkimuksenkertauskurssille
marraskuussa
2OO4osallistuiliki 50 henkee.Kurssilaiset
kiittivet opettajana toiminutta Pekka Nuottajarvee
selkeyclesteja miellyttevestaesitystavasta.Lyhyenldn
kurssin aikana oli mahclollistakayda varsin kattavasti
lapi sukututkimul€enperusasioita.

Kuvat: Antti Uihde.
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Hyvli uutlsla arkistoista

Vlilnimiilsen ialaniilitllli
I/.aliforniastakotoisin oleva rocktehti Dave Mustane
on sukuiuuriltaan suomalainen. Hanen l'uurensa ovat
Suomessa ja Mustosten suvussa. Dave Mustane oli
Metallica-yhtyeen alkuperainen soolokitaristi. Han
perusti myos Megadeth-yhtyeen, ionl€ viimeisin le\A/
ilmestyi vuonna 20O4. Megaclethin leD/ja on m)ryty
maailmalla 20 miljoonaa kappaletta.
Dave Mustane on siis kalevalaisen lauluperinteen
iatka'a. Hen kulkee V5inamdisen ialanjaljilla. Luldia on
ehka eri mielte. sille raslGs hevimetal ei ensimmaisene tuo mieleen Kalevalaa ja Veinamoisen soittoa. Mutta
siteerataanpa hieman kansalliseepostamme V:iin:imoisen soiton kohdalta: Kun hen soitteli kotona, huonehessa honkaisessa, niin katot kajahtelivat, permannot
pemahtelivat; laet lauloi, ukset ulvoi, kaikki ikkunat
iloitsi, kiukoa kivinen liikkui, patsas patvinen pajahti.
Kuka on kuunnellut hevimetal-musiikkia, allekirjoittaa
aivan varmasti sen kuulostavan aika lailla eclellisen
kaltaiselta (Aamulehti 18.9.2004)

Sukututkijatovat loytaneetViipurinkaupunginarkisall€essaViipurinarldstonaineistosiirton. Jatkosoclan
Kostromankaupunldin.Sotien
rettiin Keski-VenajAlle
junavaunun
peab/ttye11
kuorma tuotiin talGisinViipuriin arkistoitavalGi.Sadattuhannetasiakiriatkertovat Karialansuomalaistahistoriaa.Vanhinclokumentti
on vuodelta 1653 oleva kopio Haminan kaupungin
perustamiskirjeeste.
Arkistostalo).tyymm. lSeninhallituksenpoytakirjoja,liikkeidenldrianpitoa,omaisuusluetteloita,sanomalehtia,yksityiskirjeitajne. Viipurin
arkistoon siis todellinenaarreaittasukututldioille.
Yhdeksiin espoolaista sukututkijaa kavi Viipurin
arkistossaviime kesane.HelsinkilainenMiriami
Niinimaki l6ysi esimerldl(sitarkkojatietoja Helsingin
Aleksanterinkymnaasista.Koulunlaajaarkistoon kokonaisuudessaan
Viipurin arkistossa.Arldstossaole(Helsinvan aineistonmikrofilmaamistasuunnitellaan.
gin Sanomat1-7.ZOO4)

Huonola uutlsla arkistolsta
Orpana oikaisee Glorlan Antllkki -lehclen
tledon

arParnasson
kulttuurihistoriallisesti
Kiriallisuuslehti
vokasarldstokerrettiinvahingossakaatopaikalle,kun
se oli odottamassasiirtoaSuomalaisenKiriallisuuclen
Antiikki
lehdessa
KesallailmestyneessaGlorian
paiatoimittajan
Parnasson
joka
kertoi Seuranldriallisuusarldstoon.
haastateltiinkauppaneuvosKaijaAaril&aa,
peruuttamattomasti
mukaan
arldsto
on
ulot- luhanaRossin
omistasukuiuuristaan.
Henmdnitsi sukujuuriensa
tuvanSitinsapuolelta1lOo-luvunlrlantiin.Seuramme tuhoutunut. Asia havaittiin,kun tutkija Tuula H6kk:i
jesenia KaiiaAarikanpikkuserkkuVirpi Nissilaoikai- halusiselvittiiii, olisiko arldstossarunoiliiaEeva-Liisa
see,efte heidenyhteisetsukujuurensaeivet mene Ir- Manneriakoskeviamainintoia.(Aamulehti24.8.2OO4)
lantiin,vaan muinaiseenSkotlantiin.(GlorianAntiil&i
ffo 45 3/ZOO4)

la
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PRESIDENTTIBUSHIN JA SENAATTORI KERRYN YHTEINEN SUKUPIru

GEORGEW. BUSH

JOHNF. KERRY

s. 1946

s.1943

|
I

I

George Il€rbert Walker Bush
USA:n presidenttis. 1924
Pso: BarbaraPierce s. 1925

I

Prescott Sheldon Bush (1895-1972)
Pso:Dorothy Walker (1901-1992)

I

SamuelPrescottBush (1863-1948)
Pso:Flora Sheldon( 18'12-1920)

Rosemary
Forbes(1913-2002)
Pso:tuchardJohnKerry
-'(1915-2000)

Jam€sSmith Bush (1825-1889)
Pso:Harriet EleanorFay (1829-1924)

Margaret Tyndal Winthrop (1880-1970)
Pso: JamesGrant Forbes(1879-1955)

Harriet Smith (1800-1867)
Pso:Obidiah Newcombe Bush (1797-1851)

Robert Charles Winthrop jr. (1834-1905)
Pso: ElizabethMason (1844-1880)

Sanford Smith (1760-1815)
Pso:Pricilla Whippo (n.1763-1838)

Robert Charles Winthrop (1809-1894)senaattori
Pso: ElizabethCabot Blanchard(1809-1842)

Lucy Stevens(n.1717-1806)
Pso:EphramSmith(1704-l774)

ThomasLindall Winthrop ( 1760-1840)
Pso:ElizabethBorodoimTemple(1769-1825)

Heury Stevens(168I -n.I 750)
Pso:ElizabethFellows(1685-n.1744)

John Stifl Winthrop (1'/ 19/20-1776)
Pso: JaneBorland (1732-1760\

Elizabeth Gallup ( 1662-1726)
Pso:Henry Stevens(1654-1726)

JohnWinthrop(1681-1747)
Pso:Arne Dudley(1684-1776)

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Ilannah Anna Lake (1621-16?5)
Pso:JohnGallup(1618-1675)

I

Waite Still Winthrop (1641-l7l'7)
Pso: Mary B.own

MARGARET READE
s. I1.7. 1598NorthBlenfleet,Essex,(Englanti)
k. 24.9.1672Ipswitch,Massachusetts
Psol6l6 Lincolnshire:
JohnLake(1590-1672)

6
EDMUNDREADE
s.23/5 1563Wickford,
Essex,Englanti
k. 1.12.1623Essex,Englanti

I
ELIZABETH READE
s.l7.ll.l6l4
k. 24.11.1672Hartford. Connecticut
Pso: John Winthrop (1606-1676)

ELIZABETH COOKE
s.n.1570 Pemmersley,Englanti
k. 1637

It

II

I

I

WILLIAM READE
MARTHA CIIURCH

THOMAS COOKE
SUSA}I BRAND
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USA:n presldentlnvaallt

Conover": www.conovergenealog/,com/ancestor-p/
p174.htm; EclmunclReacleia ElizabethCooke loytyperus- vat lukuisilta netissa olevilta sul(usivustoiltahakuBrittileinenBurke'sPeerage-tutkimuskeskus
taa kaikki ennusteensadna:han.Keskuksenjohtajan koneenavulla.Samoinld)4rytietojaWnthrop-suvusta;
HarolclBrooks-Parkerin
mukaanUSA:nDresiclentinvaa- Henriksson,
Markku,Siirtokunnista
kansakunnalGi.
lohlit on ainavoittanut ehdokas,jolla on enemmenku- clatusYhclysvaltojen
historiaan.I 99O.)
ninkaallisiageenele. Nein on keyn)d42:ta eclellistit
presiclenttiavalittaessa.
Nettlvlnkkl!
Burke-sPeeragenmukaanfohn Kerrynolisi siispitanyt voittaa vaalit. Aitinse RosemaryForbesinkautta
ceorge W. Bushinla JohnF.Kerrynsukuiuuretkoko
Kerrynesi-isi,ii
ovat mm. BysantinkeisariKonstantinus laajuudessaanldytyvet osoitteesta:
X, EnglanninkuninlGatHenrikIl ja HenrikIII seki Ranskan l<uningas
Henrikl. Sukulaisuussuhteita
l6ybryviehttp:/members.aol.com/wreitwiesn/candictates2004/
lii RikhardLeijonamieleen,Ranskanmonarkkeihinja bush.html
jopa Venejenlivana Julmaan.(Valo,Aamulehclentvhttp:/members.aol.com/wreitwiesn/cancliclateszoo4/
l i i t e1 5 . - Z l . l O . 2 0 O 4 )
kerry.html

Sukusllpun kokosl Tllna Mlettlnen
Samasta puusta
Kutenme io tiedamme,ennusteei pitan)rttalle kertaa paikkaansa.PresidenttiGeorge W. Bushvalittiin
toisellekauclelle.OrpanajuhlistaaUSA:npresidentinvaaleiakomeallasukutaululla,ioka paljastaamolempien ehdokkaiclenpolveutuvansamastasukupuusta.
Presi€lenttiCeorge W. Bushin ja senaattorilohn F.
Kerrynyhteisetesivanhemmatovat EdmundReacleia
ElizabethCooke.Aviopariniailkeleiset
muuttivat EnglannistauudisasukkailGi
AmeriklGan.Itse asiassaGeorge W Bushillaja lohn F. Kerrylleon nettitietoien
mul€an ainaldnkahdeksanyhteistesukujuurta1600luvun uudisasul(asperheisiin.
JohnF.KerrynAicliniiidinisAnsukujuuretovat Amerikan historian kannalta erityisen kiinnostavat.
Winthropit ovat na).telleetmerkittavearoolia Yhdysvaltoien historiassaaina siirtokuntakaudelta
asti. Esimerkiksi Massachusettsinensimmainenkuvern66ri
JohnWinthropjohti lippulaivaArabellallaUuteenEnglantiin 2OOOihmista. Winthropin pitamen saarnan
mukaanpuritaanienyhteisdn tuli olla kuin kaupunki
kukkulanlaella,iota muut katsovatihaillen.Sanotaan,
ettA teme Winthropiltapereisinoleva ajattelu nekyy
eclelleenYhdysvaltojenharjoittamassapolitiilGssa.
(Lahteet:esimerkiksi"Ancestors of David KiDp
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Juupero'
Sukututkimusohjelmistot
ovathelppokdyttdisyydessiid
n yliverta
iset.

Nytuutuutena
jollavoihoitaasukuseuran
JHsenrekisteri,
j?isenasiat
yhdistyksen
tai minkdtahansa
ylldpito,
vaivattomasti
Iiisentietojen
jdsentiedotteet,jesen
maksut,reskontra).
'Juuret2.1-sukututkim
usohjelma
99€
. Sukututkijan
sanasto
CD19€
' Sukututkijan
Faktatieto-opasCD25 €
. Jiisenrekisteri
25 €
' Suvutia sukunimet
25€
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1707
%,boitu lulipaloEuoialla marraskuus,sa

ja lautamiehetYrjo Antinpoil€ Perakyl:istAja Yrio Puosi
Veipereeste655 kuparitalarin20 ayrin arvoisiksi,kuten heiden erittelynsa la-12-1701 laajastiosoittaa.
Matti Yrionpoikaanoihuomattavanvahinkonsaja suuren haittansavuoksi, etta henelle myonnefiaisiin
hyvitykseksi paloapua. Sen vuoksi tiectusteltiin
EsiinastuiMattiYrjOnpoil(a
TommilaLuodonl(ylaistelautamiehistoltaja pail(allaolevalta karaiekansalta,
ja kertoi oil(eudellevalittaen, efte kun henen talon- voiko joku muuta osoittaa,kuin etta mainittuvahinko
vekensiioli 7. peive viime marraskuutapitanyt tulta on aiheutunut onnettomuudesta.Kail&i vakuuttivat
ky6kisse paivasaikaan,oli seuraavanayona tulen ylGimielisesti,etteiviit ole kuulleeteivatkavoi sanoa,
sammuttamisenialkeentapahtunutonnetontulipalo. etta vahinko olisi aiheutunutMatti Yrj6npojantai haHAnarveli,etta se saialkunsaiostaldnjaljellej:ianees- nen vekensahuonostahoiclostatai huolimattomuutA kipin:ista.Ensinsyttyi kyol&i, mita kukaantalon- d e s t a , v a a n e t t a h a n o l i v a r a k a s i a s u o i e l l u t
vaestaei huomannut,ennenkuin seppAErkkiMil(on- ral(ennulGensa
kaildnmahdollisintavoin.Matti tahtoi
poil(aherattiheidatia pelastiniin heidanhenkensii. vahvistaavalalla,etta onnettomuusoli aiheutunutilman hanenomaa qM:ian.
ja
Tuliotti pianyliotteen poltti poroksiseuraavatrakennulGet.muun irtaimiston ia omaisuuclenlisaksi:
Oikeuseivoinut muutatodeta,kuin ettAvahinkooli
Pirtti, 13l(ertaa11 1/2 brynaraa,iossaoli savupiippu sattunut tapaturmaisesti.Pail(allaolevat pitajalaiset
ja uuni, lGksilasi-ikkunaa,
ovi, senkyjaia muutasisus- lausuivat haluavansa mielihyvin auttaa Mattia
tusta. Vastapeeteoleva pakaritupaia porstua niiclen varoiensaia mahclollisuuksiensa
mulGan.Niin Matille
viilissesel€ kellarihuone.Tupaoli yhte pitkaija levea my6nnettiin1Ohopeaeyriiijokataloltattistenimismieskuin pirtti, porstuaja kellarihuone7-kyynaraisiA.
Tu- piiristii. Kirkon kuudennusmiestentulee kerata raha
vassa oli kaksi s:inrya, p6yta, nelj:i lasi-ild(unaa,ovi, mite pikimmin kukinomastapiiristaanja toimittaasitluld<o,saranat,leivinuuninsavupiippu,lehdet pellit la ten Matti Yri6npoialle.
rossipohia,lGil&i tuohikatonallaja hw:ilentoisia. Kyokld
8 kyynaraa,jonlG eclessaportti ja porttiliiteri.Liiterioli
katettutuohillaja ky6ld<ilaucloilla.Vierastupa3 kertaa
2 1/2 syltii,jossakolme lasi-ild(unaa
la muita tarvild(eita. Site vastapaetepieni tupa ia velisseporstuaseka
niiclenyhteydessekamari,jossaoli ovisaranatja lul&o.
Vanhasaunaturmeltuimyospalossa,samointallinnurEuraioenl(:ireiet19.-ZO.Z.l7OZ,s. 28-30.
kat seke sen vieresseoleva liiteri. Viela paloivat uusi
sikolattiia senviereenrakennettutalli.

Hyvinhoidetussa ja vauraassa Tornmilan talossa Luvlan Luoclonkyllissli syrttyl manaskuussa
1701 tuholsa tultpalo, lota k1sitemin
seuraavan vuoden h elml kuu ssa.

Temankaikensekemuut talontarvikkeet,esineist6n
ja vaatteetolivat arvioineetnimismiesHenril(El6^/ing

Virpi Nissilli - UIla Kosklnen
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