
Ii

i

l i r l ' J f

i l fNFiK KiJi. i tMii ' i



Orpana
Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n ji isenlehti

nro 2/2OL3 vuodesta L979 mo 78 | julkaisupdiivii 9.9.2013

Toimitus
Taitto

Painatus
ISSN

Seuran osoite

Seuran tiliyhteys

Seuran www-osoite

Siihktipostiosoitteet

Puheenjohtaja

Sihteeri

f Sisenasiat, laskujen maksaminen

Varapuheenjohtaja, ohjelma-asiat

Retkivastaava

Webmaster

Orpanan toimittaia

Tuotteiden myynti ja tilaukset

Siihktipostitilaukset

Kiriastonhoitaja

Hall i tus ja toimihenkilot
Tarkista ajan tasalla olevat yhteystiedot osoitteesta www.tamsuku.fi.

Johanna Kurela
Tuula Ayrdvdinen
Tammerprint Oy, Tampere
0359- 128X

Tampereen seudun sukututkimusseura ry
Mustoontie 174, 36120 Suinula

FI03 1146 3007 2090 98
NDEAFIHH

www.tamsuku.fi

seura@tamsuku.fi
Hallituksen jesenten ja toimihenkikiiden
sahkiipostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@tamsuku.fi

Raine Raitio
p.044 553 6863 | raine.raitio@tamsuku.fi

Sara Lund€n
p. 050 561 4920 | sara.lunden@tamsuku.fi

Riitta Kuukka
p.0400 622 465 I riitta.kuukka@tamsuku.fi

Tiina Miettinen
p.03 344 4599 | tiina.miettinen@tamsuku.fi

Marja Pdrri
p. 040 583 2208 | marja.parri@tamsuku.fi

Heikki Nurmi
p. 044 364 7 487 | heikki.nurmiptamsuku.fi

lohanna Kurela
p. 040 755 1767 | johanna.kurela@tamsuku.fi

Tuotteita mrydddn esitelmiiilloissa ja Sampolan
sukututkimuspaivdna.

seura@tamsuku.fi

Tavattavissa Mdkelin kabinetissa kiriaston
aukioloaikoina.

Seuraava Orpana ilmestlT tammikuun 2014 alkupuolella.
Siihen tarkoitetun aineiston on oltava perilla viimeistaain 1.12.2013.
Artikkelitarjoukset osoitteeseen johanna.kurela@tamsuku.fi .



Puheenjohtajan palsta

Kenkdlaatikkoien
aarteet

lemme paattaneet yhteneistae ja uudistaa seuramme
julkaisujen ulkoasua lukijoita mielllttdvdmpd.dn suun-
taan. Kddessd.si oleva lehti on ensimmdinen uuden

ilmeen saanut Orpana.
Pelkkd ulkoasun muutos ei riita, vaan lehti tarvitsee myds

kiinnostavaa luettavaa. Edelleen kaipaamme erilaisia sukutut-
kimukseen liittlviii kirjoituksia ja kuvia. Pienetkin muutaman
rivin pituiset tietoiskut ovat tervetulleita.

Kesilld auringon paahtaessa ei juurikaan tule ajatelleeksi
sukututkimusta. Ulkona riittid tarpeeksi puuhaa. Sen sijaan
sadepdivind' moni kaipaa jotakin tekemista, kuten h).vea
dekkaria tai muuta kirjaa. Dekkareiden sijaan rninulla olisi
toinen ehdotus: Omat valokuva-albumit kannattaisi kaivaa
esiin ja kirjoittaa muistiin, keiti kuvissa on. Kertyneita tietoja
voi myohemmin tiiydentid, sukulaisvierailujen yhteydessd. Ja
miki mukavinta, tyotd voi jatkaa myos pimeina talvi iltoina.

Kannattaa muistaa, etta valokuvat tuovat oivan lisan suku
tutkimukseen kertoen muun muassa sukulaistemme ulkoni-
osta, statuksesta, asuinymperistoste, sosiaalisesta verkostosta,
tyostd, aikakauden vaatetuksesta ja elimistd yleensd.. Mie-
lenkiintoiset kuvat eldvoittdvdt sukututkimusten lisdksi myris
lehtedmme.

Luulen olevani melko trypillinen suomalainen. Kuvia on
kertynyt vuosikymmenten aikana useita albumeita, ja sen
ohessa on vield muutama kenkilaatikollinenkin. Uudemmat
ovat tulostamatta tietokoneen muistissa.

Laatikkoihini kertyneissd valokuvissa on useita, joihin ei
ole tullut laitettua mitaen tietoa. Ei l<iydy piiiviimiiiiriiii, ei
kuvauspaikkaa eikd edes tietoa kuvassa olevista henkiltiistd.
On siind perikunnalla aikanaan ihmettelemistd, jos saavat
tdllaisen riiykkirin kiisiinsii!

Usein ajattelemme, etta mitapa noita tietoja kirjoittele-
maan, kun ne ovat oman pidn lokeroissa tallessa. Entd jos
sairastun dementiaan tai kun kuolen. Monia koskettavaa,
arvokasta tietoa katoaa. Olisikohan siis aika ryhdistiil.tyii ja
alettava kirioittaa kuviin kuvatekstit?

Raine Raitio
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Kansikuva:Tuusulan
kirkossa on | 600-luvulta
perdisin olevia hautavaa-
kunoita.Yl<si niisti on
vuonna I692 kuol leen
majur i  Henr ik  Kuhlmanin
vaakuna, missd on kuvattuna
villimies ja kolme kuulaa.
Kuva Heikki Nurmi.
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Kaksi sukupolvea
Tal lqvisteia Tam pereel la

TEKSTI JUHA VUORELA

Tampereen kaupungissa vaikutti | 840-luvulta eteenpiin
leipurina ja l<ondiittorina elantonsa perheelleen
hankkinut Carl Gustaf Malal<ias Tallqvist. Hdn oli mennyt
vuonna 1846 naimisiin Maria Mati lda Sevonin kanssa
TamDereen tuom iol<irl<l<oseu raku nnassa. Koska Tallqvist-suku
on jo pitkddn kuulunut mielenkiintoni kohteisi in, minua huvitt i
aiankuluksi selvitel l i  hdnen sukuansa.

Leipurin esivanhemmat
Helsingistd ja Espoosta

Tampereen tuomiokirkkoseura-
kunnan rippikirja 1846-1852 sisii l-
tae noin 400 aukeamaa, joten sitd
ei tee mieli ldlrted selaamaan edes
Arkistolaitoksen mainiosta digi-
taaliarkistosta, sen verran hitaasti
sivut ainakin omassa ka)'tossani
olevilla koneille vaihtuvat. HisKin
avulla sitten ldyt)rykin nopeammin
tuon leipurin syntymd. Lehtit iedot
vuoden 1893 maaliskuun alusta
tietdvdt nimittain kertoa, ette Carl
Gustaf Malakias rrenehtyi 71 vuo-
den.ja 20 pdiviin iass::i. Ndin ollen
hdnen on tii)tynF syntyii vuoden
1822 helmikuur.r alussa.

Muutaman turhan HisKi haun
jllkeen keksin kirjoittaa nimen
Malakias muotoon Malachias, .ja
tuolloin terppdsi. Carl Gustaf
Malakias Tallqvist oli syntyn)t
Kirkkonummen Pappilaan kuulu-
neessa Rdtstin saaressa.

Hanen eitinsa oli naimaton nai-
nen Ulrika Gustava Tallqvist, joka

todenndkoisesti t ienasi leipdnsd
piikomalla paikallisten kalastajien
mdkeisse ja torpissa. Alti Ulrika
Gustava on merkitty tuon ajan
rippikirjassa syntyneeksi Helsin-
gissd vuonna 1784. Temd tesmde
(suurin piirtein) sen seikan kanssa,
ettd hdn oli kastettujen luettelon
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mukaan 39 vuoden ikdinen
saadessaan aviottoman poikansa.
Samasta Iahteesta selvidLi, ettd hdn
on muuttanut 1831 Helsingin
krupunk i  i  n .  Kr \ te t tu jen  lue t le los ta
paljastuu toinenkin avioton lapsi,
t1.tdr Gustava Wilhelnina vuodelta
1 8 1 5 .

Helsir.rgin kaupungin kastetuista
loltyikin elokuussa 1785 kastettu
Gustava Ulrika, jonka vanhenmat
olivat merimies Thomas Tallqvist
ja hdnen vaimonsa Greta Engberg.
Gustava Ulrika menetti isdnsd nel
jdn var.rhana, silld Thomas meneh
tyi tuolloin n.rdtikuumeeseen 44
r.uoden idssd.

Helsingin rippikirjojen perus-
teella Thomas oli syntyn)t 1745 ja

Greta Enberg 1760. Tiihiin leipuri
Carl Gustaf Malakiaksen esivan-
hempien etsinta sitten loppuisikin,
eJ le i  o l i s i  l i y re t t i v issd  Wi lshmanin
ik ivanhaa su  kuk  i r jaa .  H i in  es i t te lee
neljd eri laista Tallqvist-sukua, jois-
ta erds oli Iahtoisin Espoon Mdk-
kyldstii. Vuonna 1690 syntyneen
torppari Tomas Pelssonin toisesta
avioliitosta vuonna 1753 syntynlt
Tomas oli leipurin isoaidin lsd.
Hdn oli tosiasiassa siis hieman
nuorempi kuin mit:i Helsingin
rippikirjat antavat ymmirtaa.

Originelli leipuri

Tyossddn leipurina Carl Gustaf
Malakias Tallqvist oli erinomai
nen. Hdn sai liikkeense tuotolla
hankittua talon seki Tampereen
kaupungista etta maaseudun rau
hasta Pyhdjirven erdesti saaresta.

Leipuri Tallqvist otti osaa
Tampereella 1857 avatun, kaikille
avoimen saestopankin perustami-
seen.  K. is i tyo l l ise l  o l i !  a t  leranneet
tammikuussa 1855 pidetyn koko-
ukser.r j:ilkeen peruskassan pankkia
varten. Teme rahameere annettiin
leipurimme seil)'tykseen, mutta
jossain vaiheessa Tallqvist onnistui
seko i t tamdar r  omal  j J  v ie rJa l  rahd l .
Tilanne iiityi melko hankalaksi,
mutta lopulta hdn antoi velka
kirjan muodossa tiedon rahojen
kohtalosta. Ndin varat saatiin
vdhitellen takaisin, ja pankki avasi
ovensa paria vuotta mycihen.urin
maamme 22. sddstopankkina.

Aikalaisten mukaan Tallqvist
oli originell i herrasmies ja aina
ystdvdllinen sekd avulias kaikille.
OmaperaisD4te mies osoitti mm.
suunnittelemalla sahan yhdistii-
mistd veneen moottori in. Tarkoi-
tuksena oli pdaste kulkemaan
Pyhdjr:irvelld myos talviaikoina,
kun jddn olisi voir.rut sahata aluk-
\en  l ie l l . i .  To ise lJa  Ler taan Ta l lq r  i s t
yritti.johdattaa vettii Pyynikillii
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sijaitsevasta l i ihteestd mvll\ ') 11. Td
llri ikin kokeilu epaonnistui kuten
tuo' j idnnrurtajirkin".

Carl Gustaf Malakias Tirl lqvistin
vlir lo Nlirt i l  Nlati lcla Sevon oli
h:inkin kisitvi i l i i isperheesti i.
Hiinen isins:i oli turkulaincn,
sit lelnnin'l irmpereelle muuttaDut
kLrltaseppri Abrirham Sevon. Aiti
Fredrika PetreLl oli laivaperiinries
'l1lonas 

Petrell in ja h)nen virimon
sil l \ ' laria Christina Laurenil l tytair.

Carl Gr,rstaf Malal<ias Tirl lclvis-
ti lh ja N{alia Nlati lda Sevonil la oli
vhteensd ky nrnrenen last.r, ioisti l
yain kolme avioitui. Esikoist,ytair
Irrcdlika Matilcla ja jdrjestyksessi

seitsemds lapsi Maria Erikl elivit
r, ieli i  Yuonnir l9l I naimatton)ina,
mutta mrir.lt menehtr-i|it :riyirlt
pienend.

Kauppias
Ludvig Tallqvist

Le'ipuri Tallqvistin vanhin Japsi
oli poika Kirrl l .uclvig, joka syntyi
t i lnrr.rikuuss!r I8,19. Hd,n aloitt i
ty i iuransa kiruppa-apulaisena Hel
singissa, nlutta jo alle 20-r-uotiaana

hiin oli palannut kotikaupunkiinsa
Siell i  hdn perusti on.ran kaupirn,
jonka kuitenkin sulki vuoden 1884
vriheil la. Mainittu l i ike oli ensin
ollut sekii Tallclvistin ettA erii i in
herra C)sosen ornistuksessa, rnutta
huhtikuussa 1877 ,Ybtio siirq' i ko
konaan Ludvigi n on'ristukseen.

Jo l0 \.uotta iriemmin hdn oli
. r l , ' i t t . lnu t  n \ .  lg (n tu r rn -  e l i  r ' . i l i l vs
li ikl ieen, jolta saattoi ostair paitsi
tavaloita niin myi)s eri laisia hr.ro
lintapalveluita. Myol.remmin l i ik
keest:i saattoi ostirr nyds henki ja

palovakuutuksiir. Liiketoimintansa
lisl iksi Ludvig l ir)lqvist osall istui
innokkaasti yhteiskunnall iseen
eli imii i in.

Hiinesti tuli l ' irmpereen kau
pungin ensinnrii inen palopriri l-
l ikkci, ja luonnoll isesti Tallqyist
oli parikalliser.r vlpairparlokunnrn
perLLstajaji iseniai. Hiinet nimitctti iD
rckr i  l c  c rs l . r t r t r rkunnrn  e l t ; i  r  hn
krrrarin jdseneksi. Kaupunginval-
tuutettu Tallqvistista tuli 1887.

Luclvig Tallqvistin vaimo oli
klupunginvouti Sakarias Kinnusen
i r r  l :u l los rne  5 te r ) i rg rn  t r ld r  H i l r r r . r
N1aria, joka oli aiemmin ollut

nainrisissa Porista kotoisin olleen
kauppiirs Alexander Johan Lurcl-
borgin kanssa.

Ludvigin ja Hilnra Marian l8T5
solDri nra aYioli i tto .j i i i  lapsetto-
nraksi. Karl Ludr,ig Trllqvist kuoli
Tampereella maaliskuussa I896 ji1

hiinen leskensri Hilma joulur.r all l
1903. Toiminimi t-LLdvig Tallqvis
tin hoitama Svean Pirlo ja henki
Yirkuutus Osakeyhtion asioinlisto
luovutetti in herr:r Alfl 'ed Selinil lc
perikunnan toir.nestlr vuoden 1904
alussl.

Karl Ludvigin sislruksista
Edvard lviakarius (1357 1895)
toimi ravintoloitsijana Tar.nperecl-
la. Hiine n vaimonsa Emna Agre rr
oli kotoisin Ruotsista. F.dr.ardin
kuoltua hdnet nlri tehtail i ja lohan
Vilhelm Starch Turusta.

Ve)jesten sishoista Alma (?) l l l i-
sabeth opiskeli mrr. yliopistossa ja

tyoskcnte l i  opc l t i r j i nJ  tu rku l l r ' i " . ;
kouluissir I 880-luvun puolivdlisti i
e t ( c r p i l i n .  \  u o r r r r i r  l 8 8 q  h , i r r . r l , r i t t i
sirl<san kielen opettrjana Himeen
linnan suomalaisessir lyseossa.
Hiinen puolisonsa oli Pietarsaarelr
apteekkari Karl Lennart Candolin. t

lftr.oOut

lll!oitetraD,
!cttn

L e i p t r r i E o r t a r i

$oululuun 1 gifi on
z \U|,riittiituiinii!
5 $uoneu6to fifliltdrud folin, tolme fo,
{ morio, tompuuri, fgdtti iefd tcrpeelliiet
E uffobuoneet. Sribempiti tietoio ontao
; SuDtuig tottqroift.
.3

: +cloftiu.t
E (Petroleumia)
* tutuefo io toiillin ofin, rngg
E aubroig tollqrnitl.

9

t
:

larl Eust, ir|alakias lall
r8oballiresti vaiDui !,uolon uneen
Tampereella Eel;oikuun 28 p. 1893
klo I,$ j. pp, ?1 vuoden 20 peivnr
il.iiseui. Suruksi nioullo" liogillo
ja larten leprille.

M.tal,t& Ta gobt.

Eautrur tsDahtuu ifiraliskuuo 3
D. tikiliiiselli h$tarsmarlls ia leh.
ioe surursrlto Ludvic Trlldviltir
trfosts Llo th2 j. pp--

Leipuri Tallqvistin kuolinilmoitus

LudvigTallqvist in lehti- i lmoituksia
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Netisti
sukupolku

viikinkiaikaan
f utkin hiimiiliiisid esivanhem-

I piani tavanomaisella tavalla
I hrkonkirjoja, isdntdluette-

loita ja asutusluetteloita keyttaen,
kunnes yllattden tuli vastaan
aatelinen sukuhaara. Tiistii alkoi
uusi vaihe sukututkimuksessani.
Googlaamisesta tuli tarkein tutki-
musmenetelmd. Aatelistosta ldltD/
valmiita sukuhaarojen selvityksid
ja esimerkiksi Wikipediasta tietoa
tunnetuista henkiloiste. Eri lahtei-
den tietoja yhdistdmdlld olen tdhdn
mennessii keriiilllt sukuni aateli-
sen sukuhaaran esivanhempia
perheineen noin tuhat henkiloe.
Sukuhaaroissa esiinqT Suomen
tunnettuja sukuia, kuten Tavast,
H^rn T^t t  F lemmino

Pisin sukuhaara meni Tanskaan
sisdltden viikinkiajan kuninkaita ja

paetyen y etteen Suomeen Kven-
landin kuningas Fornjotriin, jonka

Tanskan kuninkaan Gorm Vanhan (Gorm den
Gamle) pystytrimd Jellingen riimukivi.
Kuva Jiirgen Howaldt.

Vanhassa tanskalaisessa kolikossa
on Knud Hardeknudin kuva.
Kuva internetisti.

TEKSTI TAISTO VIRTANEN

arvioidaan syntyneen monna 140.
los Idhtdhenk i ld on lapsenlapseni.
on esivanhempia 59 sukupolvea.

Olen hwin tietoinen, etta
yksikin virhe katkaisee polun ja
mitdtiii loppuosan. Virheen mah-
dollisuutta voi vdhentae kelttamal-
ld useita ldhteiti. Omassa tutkr-
muksessani on onneksi runsaasti
tunnettuja henkilciite, joista tiedot
ovat paremmin sdilyneet aikojen
kuluessa. Tosin viikinkiajan tiedot
perustuvat saagoihin - perimltie-
toihin, jotka ovat saaneet kirjal-
Iisen muodon vasta satoia \.uosia
tapahtumien jdlkeen. Eri ldhteistd
Id)-t)'vat syntyma- ja kuolinajat
vaihtelevat kovasti, mutta henkikin
eleman ajankohta historian virras-
sa on riitteva.

Seuraavassa on pelkistetty polku
isoisistdni kuningas Fornjotriin.
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Esivanhempien polku
Hjalmarista Fornjotrin sukuun

I

Hjalmar (Jalmari) Kustaanpoika Virtanen, ratavartiia,
s. 17.7.1877 Kangasala Haviseva Antila, k.29.t2.1959
Vilppula Suluslahti Koivio

II

Kustaa Heikl<i Heikinpoika, renki, s. 31.10.1832 Orivesi
Pappila Viihd-MdkelA, k. 22.4.1910 Kangasala Haviseva
Antila

I I I

Heikki Juhonpoika, torppari, muonamies, s. l. l2.l80l
Orivesi Pappila MAkelii, k. 15.1.1864 Messukyle
Masugnen

IV
Riitta Tuomaantl'ter, s, 1764 Orivesi Voitila, k. 17.12.1834
Orivesi Pappila Mdkeld

|uho Juhonpoika, torppari, s. 30.9.1757 Orivesi Pappila,
k. 17.2.1836 Oriyesi Pappila Miikelii

v
Liisa foosepintltdr, s. 25.2.1735 Orivesi Torittu Aijenen,
k. 21.2.1822 Orivesi Voiti la Kuusisto

VI
Brita Helena fohansdotter Roth, s. laskettu l69l Orivesi
Vo i t i la ,  k .  2J .5 .176J  Or ives i  Tor i  u  A i j ;nen

VII

Gunilla Katarina Mertensdotter Ulf i Finland, talollinen,
s. 1675, k, 1748 Orivesi

VIII

Mdrta Margareta Christersdotter Gyllenhierta, s. noin
1652 Hauho, k. 19.11.1697 Hauho

IX
Gunilla Axelsdotter Sti larm, k. 13.10.1678 Tenhola

X
Marta loransdotter Boije afGennis, s. 1578 Tallinna
Revalin linna, k. 1627 Tukholma

XI
Anna Joransdotter Gyllenmine, s. noin 1540

XII

Metta (Miirta) Tonnesdotter Tott, s. noin 1520,
k. I1.1.1566 Knivsta

ruII
Tiinne Eriksson Tott, valtaneuvos, Viipurin, Olavin ja
Raaseporin linnan piiiillikko, s. 1467 Ruotsi Skedebo,
Roslagen, k. 2.1.1522 Turku

XIV
Erik Akesson Tott af Skedebo, ritari, valtaneuvos, s. 1438
Ruotsi Halland Abild Hjuleberg, k. 14.1.1483

XV
Alre Axelsson Tott afSkedebo, valtaneuvos Tanskassa,
s. 1405,k.7.8.1477

XVI
,drel Pedersson Tott afSkedebo, ritari, valtaneuvos,
s. noin 1370 Tanska, k. v?il i l l i i  24.11.1446,25.1.1447
Varbergin linna

XVII
Juliane Pedersdotter Grubbe, s. 1339 Tanska
Kciopenhamina, k. noin 1397

XVIII

Peder II fohansen Grubbe, s. noin 1313 Tanska
Copenhagen Kisserup Skullerupholm, k. viilillii 1378-
1386

XIX
Elsif Olufsdotter Saltensee, s. noin 1291 Tanska Soro
Magleby Tystofte, k. 1332

XX
Oluf Tokesson Saltensee, kuninkaallinen neuvos,
s. noin 1244, k. l3l0

XXI
Margareta Olufsdatter Glug af Bavelse, s. noin 1190
Tanska Praestd Bavelse, k, 7277

XXII

Gyde Margrethe Ebbesdatter Hvide, s. I 150 Tanska
Praestri Bavelse

XXIII
Ebbe Skjalmsen Hvide, hovedsman pi Sjaelland, Dansk
stonran, s. 1090 Tanska Sjaelland Fjenneslev, k. I 15l
Tanska Sjaelland Soro

XXIV

Skjalm Tokesson Hvide, jarl pi Sjaelland, hdvitsman,
s. 1034 Tanska Knardrup Fjenneslev, k. 1l l3 Tanska
Sjaelland Fjenneslev

XXV

Toke Trylle Hvide, s. 975 Englanti

XXVI
Pallig Tokesen, s.945 Hiivding, k. 13.11.1002 Englanti
(murha)

XXVII
Toke Gormsen, s. 912 felling, k. 985 Uppsala Fyriswall
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XXVIII
Gorm Den Gamle Knudsson, Tanskan kuningas 936-958,
s. noin 890 Tanska, k. noin 958 Tanska Vejle |elling

XXIX
Knud I Sigurdsson Hardeknud, Tanskan kuningas 916-
936, s. noin 814 Tanska Jutland Hord, k. noin 895 lelling

xxx
Sigurd "Snake-Eve" Ragnarsson, Tanskan kuningas,
s. noin 786 Tanska, k. noin 830 In A Northumberland
Snake Pit

xxxr
Ragnar "Lodbrok" Sigurdsson, s. noin 765 Ruotsi
Uppsala, k. noin 845 Englanti Northumberland

XXXII
Sigurd "Hring" Randversson, Tanska-Norjan kuningas,
s. noin 730 Tanska, k. noin 812

Al{hid Gandolfdottir, s. noin 735 Tanska

XXXIII
Randver Radbartsson, s. noin 670 Tanska

XXXIV
Aud "Diuphraudza" (The Deep-Mirded) Ivarsdottir
s. ennen 633 Tanska

xxxv
Ivar "Vidfame" Halfdansson, Ruotsin kuningas,
s. noin 612 Tanska, k. noin 647

Gauthild (Gyrithe) Alfsdotter s. noin 614 Tanska

XXXVI
Halfdan Haraldsson, Ruotsin kuningas, s. noin 590
Tanska Jutland, k. noin 650

XXXVII
Hildur "Hildis" "Hervor" Heidreksdottir, s. noin 572
Tanska Jutland

XXXVIII
Heidrek "Ulthamr" Angant).rsson, s. noin 552 Nota
Reidgotaland

xxxlx
Anganqr Heidreksson, Kuningas Reidgotalandissa,
s. noin 532 Norja Reidgotaland

XL
Heidrek Hofundsson, kuningas Reidgotalandissa,
s. noin 512 No{a Reidgotaland

xll
Hervor Angantyrsdottier, s. noin 492 No{a

XIII
Anganttr Arngrimsson, s. noin 472

XIIII
Arngrim "Berserkur" Grimsson, s. noin 452 Norja of
Bolmey

XIIV
Bauggerd Starksdatter, s. noin 432 Norja

xlv
Alftrild Finnalfsdatter, s. noin 412 Norja Ringerik

XLVI
Finnalf (Alf) Raumsson, Alfheimin kuningas, s. 392
Norja Buskerud Ringerike

XLVII

Raum The OId Gorsson, s. 370 Norja Raumsdal Ogdum,
k. Norja Raumsdal Ogdum

XLVIII

Gorr Thorrasson, Alfheimin kuningas, s. 345 Norja More
og Romsdal

XIIX
Thorri Snaersson, Kvenlandin kuningas, s. noin 320
Norja More Og Romsdal

L

Snaer The Old fokullsson, Suomen Kvenlandin kuningas,
s. 276 Suomi

LI

Jokull Frostasson, s. 240 Suomi

LII
Chief Frosti Karasson, Kvenlandin kuningas, s, 210
Suomi, lc Suomi (taistelussa)

LIII
Kari Fornjotsson, Kvenlandin kuningas, s. noin 185
Suomi

LIV
Fornjotur of Kvenland, Kvenlandin kuningas, s. noin 160
Suomi

LV
Forniotrin suku of Kvenland, Kvenlandin kuningas,
s. noin 140 "Gotlanti", nlt Suomi
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Edelld olevan luettelon tiedot on koottu netistd yleensd
ottaen siina muodossa kuin ne sielld on kirjattu.
Perhetiedot on tAsta jiitetty pois. Niihin pddsee oheisia
lahdetietoja kri)ttrien. Niissd suluissa olevat rooma-
laiset numerot viittaavat luettelon henkilcin sukupol-
vinun.reroon. Aatelisten numerot pitee aloittaa sarjan
ensimmdisestd numerosta. Avautuvasta perhekaaviosta
voi seurailla luettelon mukaisesti esivanhempia. Ldh
teiden muista osoitteista ldltlT lisee tietoa luettelon
henkiloistd.

Mukana on myos m)tologia-osoitteita, joissa on
perimdtietoa. Niissd on mm. Kvenlandista, joka on
sijoitettu Suomeen, erean olettamuksen mukaan
Kajaanin paikkeille.

Tassd esityksesse ei ole pyritty ottamaan kantaa
tietojen oikeellisuuteen, vaan on na)tetty, nitd netista
voi lit)1aa. Lukija saa ratkaista, nlnka arvon han antaa
sukupolun varhaisimmille tiedoille. r

Ldhteita:

Kangasalan, Ruoveden, Vilppulan, Oriveden ja
Messukyldn kirkonkir.jat (I-VII)

http://www.vilppula.com/people/p000003k.htm#I97665
(VII XXV)

http://wwuvilppula.com/surnames.htm

http://niels.dybdahl.dk/aner/gorm/GGtextGC.
htm#1144091 (XXIV-XXIX)

http://niels.dybdahl.dk/ar.rer/gorm

http://wwwceltic-casimircon/webtree/2 I 2927.hrrn
(XXIX XLV)

http://www.celtic-casimircom/webtree/surnames.htm

http://wwrv.ourfamilyhistories.org/getperson.
php?personlD=I I 86 I 93&tree=00 (XLV-LV)

http://wwwrourfamil)'histories.orglgetpercon.
php?personID=I 186408&tree=00

http://fi .wikipedia.org/wiki/Kvenland

https://www.facebook.com/Kver.rland

http://fi .wikipedia.org/wiki/Luokka:Skandinaavinen_
m)'tologra

hr tn . / / r , r  nphpro  ^ ro i  f r6 t r l i

http://www.adelsvapen.con.r/genealogi/

http://www geni.con.r/people

http://www.niby.dk/stamtraeniby

http://familltreemaker genealo gy.com/users/w/a/t/
Aaron M Watson/WEBSITE-0001 /UHP-Surnames.html

http://famil)treemaker. genealo gy.com/users/w/a/t/
Aaron-M'Watson/WEBSITE-0001/UHP-Index.html

http://wwrvoe.eclipse.co.uk/nom

http://wwrv.oe.eclipse.co.uk/nom/sagas.htm

Perinne jatkuu:

Sukututkimuspdivd
on taas Sampolassa

Sampolan kou lukesku ksen pitkai-
kestoisen remontin vuoksi Tampereen
seud un su kututkimusseura ei ole
paasslt kahteen vuoteen je rjesta-
madn val ta ku nna l l isest i  tunnettua ja
suosittua sukututkimuspaivaanse.
Ensi  vuoden tammikuussa per inne
pedsee kuiten kin jatkumaan.

Sukututkimuspeivdd vietet6in
Sampof assa lauantaina 25,1-,2OL4
entiseen ta paan hyvie esitelmia
kuu nnel len ja su kututkimusmessui l la
ostoksia tehden.

Tilaisu us jZi rjesteteai n yhteistyossii
Tampereen seudu n tyoveenopiston
ka nssa. Su kututkimuspaivan ohjelma
ju lka istaa n tyovaenopislon kurssioh-
jelmassa, joka ilmestn/ vuoden 2013
lopu l la.  seka luonnol l isest ik in myos
seu ran internetsivu illa osoitteessa
www.tamsuku.fi.

Merkitkiiii piiiva
jo ngt kalenteriinne!
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Ainola on metsdisella tonti l la mden laella.Alueella kasvaa ru
saasti luonnonkukkia, ioista Jean Sibeliuksen suosikkeia olivi
kielot.Ainolan alkuperdinen nimi olikin Kielomdki.

TEKSTIJOHANNA KURELA I KUVAT HEIKKI NURMI



iteilijapari Juhani Aho ja
Venny Soldan-Brofeldt ldysi
1800Juvun lopussa pitkdn
ja kapean Tuusulanjdrven

itArannan idylliset maisemat. He
vuokrasivat itselleen Virbackan
huvilan, joka mydhemmin nimet-
tiin Aholaksi. Pari ja heidiin kaksi
poikaansa Heikki ja Antti asuivat
Aholassa l'l.roteen 191 1. Jonkin
aikaa sielld asui myiis Vennyn sisar
Tilly Soldan ja tiimen ottolapsena
esitelty mutta todellisuudessa Ju-
hani Ahon kanssa saatu poikansa
Bjiirn.

Aholan asukkaat houkuttivat
mytihemmin Tuusulanj6rven Ran-
tatien asukkaiksi my<is taiteilijat
Eero Jernefeltin ja Pekka Halosen
perheineen ja viimeisend sdvel-
t?ijii lean Sibeliuksen perheineen.
Niimii neljii perhetta muodostivat
kiinteen, Suomen taiteen kulta-
kauden Tuusulanjdrven rannalla
asuneen taiteilijayhteisdn )timen.
Sittemmin alueella on asunut kym-
menittain muitakin taiteilijoita ja
kulttuurivaikuttajia lyhyempiii ja
pidempiii aikoja.

Tuusulan taiteilijayhteis<in
kukoistava seuraeliime akoi hiljetii
1910 luvulla, jolloin Suvirannan
ja Aholan asukkaat eivdt endd
asuneet vakituisesti sielld.

Sivelt$jimestarin
Ainola

Sibeliukset hakeutuivat Tuusulaan
1'uosisadan vaihteessa paasfiikseen
rauhaan pddkaupungin hiiliniistii ja
vilkkaasta ravintolaeliimiistii, jotka
heiritsivat Jean Sibeliuksen keskit-
tymistii s?ivellystyoh<insii.

Sibeliukset olisivat halunneet
kotinsa Tuusulanjdrven rantaan,
mutta koska tonttimaata mD'nlt
nainen oli kuullut saveltejen
ajoittain runsaasta alkoholinkiiy-
tdsta, hen ei raittiuden ystdvdni
halunnut mrydi tilaa "tuollaisille
juopoille'l Niinpe tontti jouduttiin
hankkimaan kauempaa jdrven
rannalta. My<ihemmin Sibeliukset
ostivat lisee maata, niin ette nyky-
aan Ainolan tontti on noin neljan
hehtaarin kokoinen.

Tontille valmistui 1904 arkki-
tehti Lars Sonckin suunnittelema
Ainola. Talossa toteutui siivel$jen
kaksi suurta toivetta: iarvi maisema
ja vihred takka.

Ainola valmistui siind vaiheessa,
kun tuolloin noin 4O-\.uotias Iean
Sibelius oli tehn)t lepimurtonsa.
Hdnen kansallisromanttinen kau-
tensa, jonka tuloksia olivat mm.
Finlandia ja ensimmdinen sinfo-
nia, oli jo paiittynlt. Sibeliuksen
ura oli nousuvaiheessa, ja hdnen
teoksensa alettiin tuntea ja niiden
mestarill isuus tunnustaa ulkomail.
lakin.

Tiihiin niihden Sibeliukset
rakennuttivat itselleen varsin vaa-
timattoman kodin. Huoneet eivet
olleet suuria, ja aluksi talosta oli
asuinkafdssa ainoastaan alakerta.
Vasta wonna 1911 perheen kas-
vaessa yldLkerta muutettiin asuin-
ke)'ttddn. Ylakertaan rakennettiin
s tiveltiijiille tyiihuone ja aiemmin
tyiitilana ollut huone muutettiin
nykyiseksi saliksi. Taman remon-
tin yhteydessi osa karelianistis -

henkisistd hirsiseiniste tapetoitiin
ja saliin hankittiin porvarishenki-
set kalusteet. Tlterten muutettua
pois kotoa ja seveltajan ikeanty-
essa huoneieriestysta muutettiin
taas niin, etta tydhuone siirrettiin
alakertaan. Alas rakennettii n myiis
kiriasto, iossa oli sikaria poltelleel-
le siiveltiijiille tuhkakuppeja "yksi
j okaista mielentilaa varten :

Ainolan vuosikymmenten
kuluessa kasvanut persoonallinen
sisustus kertoo perheen taiteilija-
kontakteista. Talon huomattavaan
taidekokoelmaan, joista moni
on saatu lahjana, kuuluu teoksia
mm. Aino Sibeliuksen Jiirnefelt ja
Clodt-sukulaisilta, Pekka Halosel-
ta, Akseli Gallen-Kallelalta, Albert
Edelfeltilta ja Oscar Parviaiselta
sekd perheen tltti ireltii, keraamiik-
kataiteilija Heidi Blomstedtilta.
Isentepari suhtautui taiteeseen
mutkattomasti. Kun Jean Sibelius
ei pitainlt kuvanveist?ij?i John
Munsterhjelmin sdvelteiasta itses-
tedn tekemastA patsaasta. han lisasi
siihen omin pdin hevosenkengdn.
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Jean Sibelius (1865
1957) oli suomalainen
myohAisromantiikan
taidemusiikin sdvelteia,
jonka tuotannolla on
ollut merkittdvd vaiku-
tus Suomen kansall isen
identiteetin muodostu-
mtseen.

Aino Sibeliuksen ( 187l-
1969) isi i oli kenraali,
maaherra Alexander
Jdrnefelt ja iiti vapaaher-
ratar Elisabeth o.s. Clodt
von Ji. irgensburg. Hinen
sisaruksistaan tunne-
tuimpia ovat kirjailija
Arvid Jdrnefelt, kuvatai-
teil i ia Eero Jernefelt ja
siveltiji Armas Jirnefelt.
Myos Aino oli musikaa-
lisesti lahjakas. Hdnen
eldmdntehtdvikseen tuli
kuitenkin puolisonsa,
siveltijii Jean Sibeliuksen
tyijn tukeminen heiddn
65-vuotisen avioliittonsa
aJan.

Kuvat internetistii.

Ainolaan kuului piidrakennuk-
sen lisaksi useita sivurakennuksia:
sauna, liiteri, ulkohuone, sikaa var-
ten mcikki ja karsina seki hevos- ja
kdrrytalli, missii asui Sibeliusten
Vilkku-hevonen. Tltteria varten
oli leikkimokki. Puutarhassa oli
tomaattihuone ja maakellari.

Ainolan olennainen osa on
metsdpuisto, jossa kasvaa runsaasti
monenlaisia luonnonkukkia, jotka
olivat seveltajelle erityisen mielui-
sia. Sibelius oli synesteetikko, joka
aisti musiikin vdreinii. Hiinell?i
toimi ilmeisesti ilmici harvinaisella
tavalla rnyiis toiseen suuntaan, jol-
loin hdn vdrejd ndhdessddn kuuli
ne musiikkina. Ainolan metsepuis-
ton ja puutarhan lukemattomissa
kevdisissd vihredn s?irryissii heh-
kuva luonto lienee soinut hiinelle
loistavana sinfoniana F duurissa.
Puutarhankukat alppiruusut,
valko- ja keltavuokot, metsdorvo-
kit, lemmikit, ketunleivdt, kevliset
Iinnunherneet, bellikset ja kielot



l .  Sibeliukset olivat viettineet vuonna l90l muutaman kuukauden ltalian Raoal-
lossa. Kun Ainola oli valmis, he nimesivdt pddrakennuksen ldhelld olevan ldmpimdn
ia aurinkoisen paikan Rapalloksi. Heidin toiveensa oli, etrj heidit haudataan tdlle
alueelle. Maata vasten olevan kuparisen hautapaaden suunnitteli heidin vivynsa
arkkitehti Aulis Blomstedt. Kosteana muistomerkki heijastaa puutarhaa ja taivasta.

2. Saunassa oli peseytymisti loien ohella runsaasti t i laan myos pyykinpesulle. Sdvel-
tAje nautti kylpemisestd ja putipuhtaista vaatteista, ia niiden tarpeiden tdyttdminen
vaati paljon kaivolta saunaan kannettavaa ja ldmmitettevdd vettd.Vesi kannettrn
pumppukaivolta my<!s sisdvessaan.

3.Aino Sibelius oli i tse suunnitellut Ainolan saunan. Se oaloi 1920-luvulla mutta
rakennetti in uudelleen alkuperdiseen muotoonsa. Saunan vierell i  on yksi alueen
kahdeksasta kaivosta.

4.Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema Ainola oli alun perin kansall isromantiikan
tyyli in hirsiseineinen.Talon ulkoseinit laudoitetti in ia pArekatto vaihdetti in t i i l ika-
toksi 1930-luvulla. Sibeliusten tytteret myivdtAinolan valtiolle kymmenisen vuotta
iit insi kuoleman ji lkeen. Ainola on ollut kotimuseona 1970-luvun alkupuolelta
ldhtien.

- ta4osivat nain silmaniloa ja
musiikkia.

Arkista elemaa
Viel?i 1900 luvun alkupuolella
ajateltiin vahvasti, ettd koti on
naisen paikka. Ainola onkin sel-
vdsti emdntdnsi Aino Sibeliuksen
ndkoinen. Jernefeltien taiteilija- ja
kulttuurisukuun kuulunut moni-
lahjakas Aino Sibelius suunnitteli
itse osan kodin kalusteista, piirsi
saunarakennuksen ja perusti Ai-
nolan kasvitarhan. Hdn oli myos
konserttipianistitasoinen soittaia,

ioka harioitti taitoaan Sibeliuk-
sen 50- varotislahjaksi saamallaan
flrygelillii. Sibelius itse ei fl)Tgelia
juuri soittanut, vaan se oli Ainon
ja perheen tltarten kiiFitssa - ia
heilliikin vain silloin, kun savelteje
itse ei ollut kotona.

Aino Sibeliuksen elemantehte
vaksi tu[ saveltajdmiehensii uran
tukeminen. Velvollisuudentuntoi-

sesti han silotti Jean Sibeliuksen
eliimii?i ja mahdollisti puolisonsa
keskittymisen musiikkiin. Hiin
hoiti kodin ;a puutarhan yhdesse
talossa vakituisesti kymmenid
'v.uosia asuneiden kahden kotiapu-
laisen kanssa. Rahaa seasteakseen
Aino Sibelius vastasi itse qtartensa
alkuopetuksesta monikulttuuri
sesta suvusta lahtdisin olevana hdn
puhui sujuvasti viitta kielta. Aitin
sd puolelta aatelissukuun kuulu-
vana hdn oli saanut lapsuudessaan
perusteellisen kasvatuksen, mikd
tuli opetustydssa h).veen kalttoiin.

Kodinhoito oli raskasta ja vaati
paljon tyota, sillii vesi nostettiin
kaivosta viell 1950 luvun lopus
sakin. Taloon ei voitu rakentaa
vesijohtoa ja viemdreitd ennen
kuin vasta seveltejan \.uonna 1957
tapahtuneen kuoleman jdlkeen -
vesijohtojen lotina kun olisi voinut
heiriti i siiveltii jeii. I alon vesirdnnit-
kin olivat puiset, jotta sateen lorina
kuuluisi sisdlle mahdollisimman

viihiin. Siihkot ja puhelin saatiin
sen siiaan jo varhaisessa vaiheessa.

Puutarhanhoito oli Aino Sibe-
liukselle paitsi ilo mycis vdlttdmdt-
ttimrys. Perheen tulot eivdt olleet
sidnnolliset, ja etenkin Jean Sibe-
liuksen pitkien ulkomaanmatkojen
aikana Ainolan kasvimaan tuotteet
olivat merkittave osa kotiinjdLaneen
perheen ruokataloutta. Sibelius
suhtautui huolettomasti talous-
asioihin ja piti laskujenmaksua
vaativia kauppiaita pikkumaisina.

Ainolan tunnelmaa

Sibeliusten perheeseen syntyi
kaikkiaan kuusi tltirtd: Eva, Ruth,
Kirsti, Katarina, Margareta ja
Heidi. Tltdista Kirsti kuoli lavan-
tautiin yksi\.uotiaana, neljd \.uotta
ennen perheen muuttoa Ainolaan.
Kaksi nuorinta tlterta syntyi
Ainolassa.

Vaikka Ainolassa asui parhaim-
millaan saveltejen lisiiksi kahdek-
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san naista (Aino, tyttiiret ja kaksi
kotiapulaista), ei Sibelius jiiiiryt
henkiseen alakynteen. Hiin oli
talon ehdoton isiintii, jonka vahva
karisma tiiltti koko talon ja tuntui,
vaikka hiin olisi ollut sulkeutunee-
na tytihuoneeseensa,

Perheen t ttaret muistaYat
isanse lasnaolon turvallisena ja
mielllttiiv?inii. Parhaimmillaan
savelteia oh vilkas ja leikkisi,
mutta taiteiltasielua vaivasivat
mytis masennuskaudet, jolloin
hdnen alkoholinkiiyttdnse muuttui
rajummaksi. Synkkine aikoina
tunnelmaa kiristi Aino Sibeliuksen
pessimismi ja ahdistavaksi k?iynyt
mykk?ikoulu.

Seveltaessdan Sibelius vaati ta-
lossa ehdotonta hiljaisuutta, mika
hankaloitti arkieliimiiii. Isiin ulko-
maanmatkojen aikana muu perhe
tunsi olonsa Ainolassa vapaaksi,
joskin tyhjziksi.

Ainola oli kuitenkin riehak-

kaiden illanviettojen ja hilpeiden
juhlien talo etenkin kesiiisin.
Tuusulan taiteilijayhteisii kokoon-
tui perheineen toistensa luokse
ilonpitoon. Teatteriesitykset ia ra-
pujuhlat seurasivat iloisena ketiuna
toisiaan. Myiihempine Yuosina
Ainolassa vieraili ikiiant)'nytte sa-
veltajamestaria tervehtimassa niin
suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin
taiteilijoita ia muita merkkihenki-
litita.

Suvirannan runsas
taiteiliiakoti

Ainolan tavoin samanlainen
runsas, monikerroksinen ja ajan
mittaan kasvanut taidekokoelma
lit)'tyy Aino Sibeliuksen veljen
Eero Jdrnefeltin kotoa Suvirannasta.

Eero Jdrnefelt (1863 - 1937 )
on Albert Edelfeltin ja Akseli
Gallen-Kallelan ohella Suomen
tunnustetuimpia kultakauden

Vuonna 190 | valmistunut Suviranta on
erikoinen tyylillinen sekoitus karelia-
nismia ia englantilaista maalaiskartanoa.
Suuren mansardikattoisen huvilan suun-
nitteli valokuvaaia l. K. Inhan veli, ark-
kitehti Usko Nystriim.Aivan Tuusulan-
jirven rannassa oleva tontti oli alkuiaan
puuton, mutta Jdrnefeltit istuttivat sinne
mm, tammia.lotka ovat yli I l0 vuoden
aikana kasvaneet valtaviki.

Jirnefeltien Suviranta on yhd yksityis-
kotina. Nykyiiiin talossa asuu Eero
Jdrnefeltin tyttdrenpoika Juhani Koleh-
mainen ja hdnen vaimonsa Anna-Kaisa
Kolehmainen. Puutarhanhoitoa har-
rastava Juhani Kolehmainen esitteli
pihamaata, iossa toukokuun puolivilissi
kukki runsaasti mukulaleinikkid ja kelta-
vuoKKoa.

mestareita. Suurelle yleisolle hdnen
teoksistaan tunnetuin lienee kas-
kenpolttoa kuvaava teos Raatajat
rahanalaiset, iossa etualalla olevan
nalkiintyneen ja nokisen qton
murheellinen katse kohtaa katso-

,an.
Suvirannan perhe oli samalla

tavoin lahjakkaan pariskunnan
koti kuin mitii Aholassa, Halosen-
niemessii ja Ainolassa oltiin.
Taidemaalari Eero Jernef€ltin
vaimo Saimi oli yksi "yhdek-
seste mustasta joutsenesta" eli
yksi Swanin perheen yhdeksiistii
tummatukkaisesta t).ttaresta,
joihin kuului mm. kirjailija Anni
Swan. Saimi Jiirnefelt oli ennen
ayioliittoaan nayttelijiinii Suoma-
laisessa teatterissa. Myiihemmin
hdn suomensi kirjallisuutta samoin
kuin Halosenniemessd asuva Maiia
Halonen.

Ainolan, Aholan ja Halosennie-
men taiteilijakodit ovat nylc)'iien



museoita, mutta Suviranta on edel-
leen yksityiskoti, johon voi piidsti
ryhmien mukana ainoastaan
muutaman kerran vuodessa. Talon
nykyinen isdr.rtd on Eero ja Saimi

Jarnefeltin tlttaren, taidemaalari
Laura Kolehmaisen poika. Talon
sisustus muodostuukin mielen-
kiintoisesti kolmen sukupolven
kerrostumasta.

Tontti oli alkujaan puutonta
rantaniittya, mutta ]arnefeltit istut-
tivat sinne kukoistavan puutarhan
ja tammia, jotka ovat kasvaneet
reilussa sadassa vuodessa valtavan
suuriksi. Puutarha on tunnettu
vuodenajoittain vaihtuvasta
ilmeestdan ja erityisestd mikroil
mastostaan. Alkukevddsti puu-
tarha oli keltaisenaan keltar..uok-
koja ja mukulaleinikkid. Narsissit,
tulppaanit, alppiruusut ja kielot
olivat kukassa ja komeat kotkan-
siipisaniaiset availivat sulkamaisia
Iehdykoitiiiin. Pensaiden alta kur-
kisteli kevdtesikoita.ja lemmikkej?i
muistuttavia kevatkaihonkukkia.

Huvilan sieluna on pohjoiseen
pdin oleva ateljeehuone oliivinvdri
sine takkoineen ja vaaleanruskeine
seinineen ja huomattavan runsaine
kalusteineen. Ateljeetilan seinat
olivat tdynnd oman perheen ja

ystavien tekemea taidetta. Niistd
vaikuttavin oli Jdrnefeltin itsense
tekemd suuri ylospdin suippene-
va alttaritaulu, ioka on luonnos
Helsingin Johanneksen kirkon alt-
taritauluksi. Seinilld oli muutakin
kiinnostavaa esineistda kaltetyistii
paleteista aina 1700-lur'ulta perd.i-
sin olevaan sukuryt)Tn asti.

Atelieen peraseinalld oli puinen
parvi puisine pylveineen, ia sen
alla oli jyhkeii koristeveistetty kir-
joituspdlte ia barokkikiehkurainen
tuoli. Sielld trialld oli tepdteynna
kirjoja olevia hyllyjd, ja kuvataide
kirjoia loltyi pinoittain muualta
kin. Kahdenistuttavan keinutuolin
oli perheelle lah.joittanut kirjailiia
F. E. Sillanp?iii. Ateljeen tdrkeimpid
kalusteita oli "miiopeli josta liilqT
kaikki" eli suuri hyllyllinen senkki,
jonka lokeroissa on kaikenlaisia
hyodyllisiii nippeleitii ja muita pik-
kutarvikkeita. Pianolla oli soitettu
lukuisia kertoja ateljeejuhlissa, jot-

ka olivat Eero firnefeltille erityisen
mieleisid.

Osan talon kalustosta oli tehnlt
Eero Jdrnefelt itse, sillii hiin oli
taitava puuseppd. Hdn oli ollut
Firenzessd puusepln opissa ja

piti varsinkin kierresorvauksista.
Kuvataideopintonsa Jdrnefelt kdvi
Pietarissa, misse hdnen enonsa Mi-
hail Clodt oli yksi taideakatemian
opetta;ista, sekd Pariisissa, missd
tapahtui hanen taiteellinen klpsy-
misensii. )iirnefelt oli erityisen
kiinnostunut pilvien kuvaamisesta,
ja talaista pilvitaidetta oli myds
Suvirannan seinilld.

Suvirannan salin puolella atel-
jeen boheemi tunnelma t)TntlT
muodollisemmaksi kustavilais
pdltineen, talonpoikaisrokokoo-
tuoleineen ja kristallikruunuineen.
Myos salin seindt ovat suurempia
ja pienempid' taideteoksia tayn-
nd. Tinne ldrnefelt oli sijoittanut
mm. opiskeluaikoinaan tekemdnsd
kopion teoksesta, missd Hollannin
kukko rdkittdd Espar.rjan kalkkunaa.

Osa Suvirannassa olevista jdr-

nefeltin teoksista oli yha Iainassa
Ateneumissa, missd r.rloden 2013
alussa oli muutaman kuukauden
ajan Eero Jiirnefeltin syntyman
150-vuotisndlttely.

Hakkapeliitta sai kirkon
Tuusulaan

Tuusula kuului alkujaan Sipoon
pit?ijiiiin. Sipoo oli ruotsinkielis
ta aluetta, kun taas Tuusulassa
puhuttiin suomea. Ruotsinkielisen
kirkkoherran kanssa tuli riitaa,
kun suomenkielisid jumalanpalve-
luksia ei jd'rjestetty sddnn<illisesti
eiki kirkossa vaan pitejantupana
kiiltetyssii k<iyhiiintalossa. Tuu-
sulaan yritettiin pariinkin ottee-
seen saada omaa kirkkoa, mutta
turhaan, Lopulta turhautuneet
tuusulalaiset rakensivat hakkape-
Iiittasoturina ansioituneen paikal-
lisen vaikuttaian Nils Stilhanen
avustuksella omin pdin pienen
kirkkorakennuksen 1643. Tame
johti siihen, ettd Tuusulasta tuli
ensin kappeliseurakunta ja vuonna
1654 itsendinen seurakunta.

Tuusulan vaakuna muo'
dostuu kahdesta kentdstd.
Punaisella pohlalla oleva
pistoolin rataslukko kertoo
pitdidn perustamisvaiheista
ja sotilasperinteistd.Alaosan
laakerinlehvd punaisine
marioineen viittaa Tuusulan
rikkaaseen kulttuuripe-
rinteeseen ja erityisesti
kultakauden taiteil i joiden
tuusulalaisyhteisoon.
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Temi  ens immi inen k i rkkora
kennus oli nopeasti huonoistir hir
sistii kokoon k)41aitl,v latoa r.nuis
tuttava pieni rakennus, joka lal.rosi
pian. N)'k,visten sankalihautojen
johdalla ollut kirkko puretti in heti,
kun uusi kirkko otetti in kii,yttoon.

'I imsulan 
puinen, r, iralear-r

halmaaksi rraalattu ristikirklio
vihitt i in kii,vttocin 173.1, r 'ail iha
rahapulln r.uoksi hit lasti eden-
r.rlttai ralicnt iurl i st ir jatliui viclii
toistirkylnlr)cntii vlrottir. I(irhoI oli
todenn:ikdiscsti suunnitcllut niih
kelaltir.rcr.r talonpoilil Lrik Hirnnn
1a, joka iohti l<ir konrakerurustoiti i .
N4,vciherlrlin liirl<koa on useirirn
osaiur ulldistettu jn l l laiennettu,
joten se ej endii ole aJkr.rperdisessii
lsussairn. I(ir l iorr sri ippoliattoinen
kcllotapuli on vuoclelta 17,16.

I(ir l iou vhteydessii ole\.a vanha
hilutauslraa on ollut k;ivti issi
I6'10-lr.r.ulta 1890 lur.ulle, jolloin

uLrsi hil[tausmaa otetti in kiivtt i i i i lr
Paiialassa. l,askelmien mukaan
vanhalle hautirusnraalle on siunirt
tr.r noin 20 000 r.ainajar. Heicli in
joukossaan on  kansa l l i sk i r ja i l i j a
A leks is  K iv i  (183.1  1372) .  K i lhon
lattian alle ei ole hauclattu vainajia
enti i i  1770 luvLrn j i i lkeen.

Kirkon n,vkvisen s ilve r-r ha lm a:l n
sisiivi ir it lksen orr valinnut triteil i ja
Pekka Halonen, jonka hauta on

sarnoin kirkkomaalla. Sis:it i loissa
htlo]11irttavimpir:r esir]eislijii ovat
puiset hautaYaakunat, . jotka o\,lt
pef:i isin 1600 1700 luvrn virih
tccstir. Viraliunirt liuLlluY0t vori
Berg , Kuhlman ia Stirlhar.rc
suvuil lc.

Sti lhanet olivat Tuusul:rss:r
1ncrldttaiyii \-ail(uttajasuku. Suvul
kantaisii Nii lo Laurinpoikar kun'
l lostautlri 30-vuotisessa soclassa ja

tuli ansioitters!r vuol<si ir irteloiduk-
si nirnellai Stdlhane eli " ' l tr i isluli-

lio'l Nini viittaa uhl<irrohlieaal
ti lplrhtumaar, rrr issii Nii lo Laurin-
pojiur iouli l<o hiipi yi i l l i i  puola-
laisr.iholl isten leiri in j ir vahingoitt i
heidiin :iseittensa lukkoja.' l ' i inrl in

ii lkeen pr.rolalaisjoukko oli helppo
ott!1il v!1ngil(si. Sti i lhanen vaaku
nassir oleya pistoolirr ratirslukl<o on
otettu nl\. i is' l i t lsulirn r. irakunaan.

' l iusulan 
pitl j : in iderrtiteetti

ralientnu vahvasti soti laskulttnnrin
varaan. 1600 luvLrn alkupLrolella
Tnusnlasta vaLustetti in suuret
mririrt i l  hakkapeli ittoja eli Ruotsir.r
sotiu' i ien srrcnlalir isia l alsulnie
l.riii P,vl.rin saksrlais roor.nalilisel1
keisalikunnan alueelh kriytvyn
30 vuot ise 'en  so taan (1613 1643) .
Ilalikapcli itta ninrit,vs tuli hcidiin
s o t ah Llu d ost iriu.r "Hlkliaa piirillc'i
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Tuusulan vilkas
vendldisyhteisii

Krimin sodan (1853- 1856) aikana
Venej an puolustusta vahvistettiin
mm. perustamalla Tuusulaan
venalainen sotilasvaruskunta. Se
oli sijoitettu strategisesti hlwiille
paikalle l?ihelle Suomen suuri-
ruhtinaskunnan padkaupunkia,
Heinolaan ja Hdmeenlinnaan
johtavien teiden risteykseen.

Testa ldhtien Tuusulan Hyry-
lassii on ollut keske)'tyksetta
sotilaslaitoksia. Varuskunta
alueelle rakennettiin lukuisia
puu- ja tiilirakennuksia, joissa
on my<ihemmin toiminut mm.
kenttdtykistorykmentteja hevo-
sineen, suojeluskunta, Helsingin
ilmatorjuntarykmentin esikunta,
Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimi-
en Kansainvdlinen Keskus.

Vendldisen varuskunnan aikana
Hyryldstd alkoi muodostua Tuu-
sulan pitdjdn keskus. Venliliiisyh-
teisti kasvoi, kun alueelle muutti
varuskunnan palvelutarpeiden
\uoksi veneleisia ja vienankarja-
Iaisia kauppiaita ja kiisitydleisia.
Monet tuusulalaiset ovat niiiden
asukkaiden jiilkeliiisie. Hyrylassa
toimi vendldinen koulu, missd
kiivi mycis suomalaisen txivaestdn
lapsia. Alueelle rakennettiin myds

l .Tuusulan kirkko on vihitty
kiyttoon 1734. Kiriail i ja Aleksis
Kiven eidinpuoleinen isoisoisd
on ollut mukana rakentamassa
sitii. Kirkkoa ympiiroividn puis-
toon on haudattu useita taitei-
lijoita, kuten Pekka Halonen.

2.Tuusulan kirkkomaalle hau-
datti in vuoden 1872 lopussa
kuollut 38-vuotias rutikoyhe ja
mielisairas Alexis Stenvall, joka
oli viettdnyt elimdnse viimeiset
kuukaudet veliense hoidossa.
l'lyiihemmin Suomen kansal-
l iskirjail i iaksi nimetty Stenvall
tunnetaan paremmin taiteil i-
janimelta Aleksis Kivi. Hautaus-
maalle pystytetty muistomerkki
ei ole hdnen hautansa kohdalla.
Kirjail i ia oli haudattu kirkon
aidan toiselle puolelle koyhien
alueelle.

ortodoksikirkko, jonka puutarhan-
hoi toa arvostavasta papis ta tu l i  [u t -
tu tuusulalaisille. Vanhan ortodok-
sipappilan tiloissa toimii nykyadn
ravintola.

Syvirannan
seurapiirielemea
Tuusula vilkkaine vendliisine
sotilasseurapiireineen, kauniine
luontoineen ja hlwine rautatie-
yhteyksineen houkutteli paikalle
asumaan 1 900-lul.ulla mytis
Moskovan toiseksi rikkaimmaksi
mieheksi arvioidun nimineuvos
Konstantin Kapitanovitsch Usch-
kollin ja temdn vaimon Therdse
Walentinowan. Pari osti Tuusulan
Rantatien varrella olevan Slvd-
rannan huvilan, mikii oli heidiin
omistuksessaan woteen 1916 asti.

Uschkolien aikana tontille
rakennettiin uusi nikkaritrylinen
pddrakennus sekd viisi pienempdd
vierashuvilaa. Puutarha kunnos-
tettiin. Sinne rakennettiin suih-
kuldhde ja tuotiin riikinkukkoja
ja marmoripatsaita. Tampereella
teetettiin hlikdisevdn taitava art
nouveau -vaikutteinen hdmdhi-
kinseittikuvioinen portti, iohon
kiinnitettiin kaksi kultaista, aidoin
rubiinein koristeltua hiimiih?ikki?i.

Samaan aikaan kun Suomen

kultakauden taiteilijayhteis<i vietti
iloista seuraeldmdd omissa piireis-
sean, vietettiin myos Uschkolien
Slwdrannassa kulta aikaa loistok-
ka ine  naam ia is ineen ja  i lo tu l i tuks i -
neen. Therdse Uschkofin musiikil-
linen seurapiiri kokoontui keseisin
Slvdrannassa. Paikalla vieraili
use i ta  tunnet tu ja  ven i le is ta i te i l to i -

ta, kuten saveltdje Sergei Rahma-
ninov Tiedossa ei ole, osallistuiko
3-4 kilometrin paiisse asunut Jean
Sibelius niiihin musiikkitilaisuuk
siin tai tapasiko hen Slwdrannassa
vierailleita saveltejid ja muusikkoja.

Uschkofien muutettua pois
Slwdranta oli kuuden vuoden ajan
liidkdri Herman Karl Hansenin
perheen omistuksessa. Heiddn
muutettuaan Liettuaan talo mry-
tiin Onni V Tuiskun sddtiolle, ja

S).varantaan avattiin 1923 sano-
malehtimiesten lepokoti. Mistidn
toimettomasta lepailypaikasta ei
kuitenkaan ollut kyse. Sanomaleh-
timiehet viettivat siella vilkasta ia
varikasta aikaa tenniste ja muita
pelejii pelaillen. Talon vieraisiin
kuului tuona aikana mm. runon ia
kirjallisuuden alan mestarit Eino
Leino, Uuno Kailas, Ilmari Kianto
ja Olavi Paavolainen Tulenkantaji
neen.

Lepokodin pito ei ollut talou-
dellisesti kannattavaa, joten seetio
myi huvilan 1936 Lotta Svdrd jir-
jestiille. Taloon tuli n)t lottaopis
to, joka toimi vuoteen 1944 asti,
jolloin tila lahjoitettiin Suomen
Naisten Huoltosddticil le. Sadat lotat
kdvivdt Slwdrannassa erilaisilla
kursseilla. Vuonna 1940 talo oli
puolustusvoimien kaltiisse, ja sief
la toimi Paamajan tiedustelujdrjes-
telmddn kuulunut radioasema.
Slwdrannan vanha huvila paloi
1947. Suomen Naisten Huoltosaa-
tici rakensi paikalle Lottakodin,
joka valmistui 1996. Sie e toimii
nykyaan Lottamuseo.

Kellokosken ruukilla

Pitkdn ja kapean Tuusulanjdrven
pohjoisessa kdrjessd on idrven-
pidn kaupunki. Etelekerjesse on
puolestaan Tuusulan nykyinen
ke\kus. Pitdjestd erosi 1924 Kerava.
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l. Koko pitkiin piivin Tuusulassa sukututkijoita opasti ansiok-
kaasti Tarja Vuokkovaara.

2. Kellokosken ensimmeinen ruukinpatruuna Lars Olof Nysten
rakennutti ruukille kirkon, loka valmistui vuonna 1800. Kirkon
ikkunoiden ylipuolella olevat omintakeiset siniset myssykruu-
nukoristeet on lisdtty vasta vuoden 1930 remontin yhteydessi.

3. Kellokosken patoallas on suosittu kalastuspaikka.Altaasta voi
saada luonnonkalojen lisiki kiriolohta, taimenta ja toutainta,
ioita sinne on istutettu.

joka sijaitsee muutaman kilo-
metrin verran Tuusulan keskuk-
sesta iteen. Keravan kaupungin
liipi kulkee Keravanjoki, joka on
Vantaanjoen pisin sir.uhaara. Se
alkaa Hlwink?iiin Ridasjarvestd ja
yhtly Vantaaniokeen noin kuuden
kilometrin verran ennen merta,

Keravanjoen varrella on useita
koskia. 1 790lur.ulla Keravanioen
Kellokoskelle rakennettiin Ma-
rieforsin ruukki, jossa tuotettiin
kankirautaa. 1896 ruukin omista-
jiksi tulivat veliekset iohn ja Carl
Fredrik Carlander, jotka siirsivat
Kellokoskelle Bjiirkbodassa olleen
aikaisemman tehtaansa. Koneiden,
laitteiden ja varastojen lisiiksi Kel-
lokoskelle siirtyiviit myds tyiinteki-
jet perheineen. Heille rakennettiin
1800-1900-lur.un taitteessa useita
asuinrakennuksia. Alue oli pitkiilti
samalla tavoin omavarainen kuin
mitii Finlaysonin tehtaat olivat

Tampereella: alueella oli oma
kirjasto, koulu, palokunta, kirkko,
hautausmaa, sauna ja prykkitupa.

Kellokosken tehtailla oli toi-
mintaa 1970-luvun alkuun asti.
18O0lululla tehtaan pajoissa val-
mistettiin mm. nauloja, saranoita,
hevosenkenkid, kapioita, kuok-
kia, vasaroita ja muita tyiikaluja.
1900-lulrrlla tehtaan tunnetuimpia
tuotteita olivat ns. Kelloveneet seka
maitotonkat ja muut meijeriastiat.

Kellokosken kartano mntiin
valtiolle l9l0lu\,rila. Rakennuk-
sen oli suunnitellut arkkitehti
Sebastian Gripenberg. Kartano
puistoineen j6i Kellokoskelle 191 5
perustetun mielisairaalan k?iyt-
t<iiin. Vuonna 1931 Kellokosken
sairaalan ylihoitajaksi tuli uudis-
tusmielinen Anna Pakalen, joka
paransi monin tavoin mielisairaa-
lan potilaiden oloja.

Pakalenin aikana Kellokoskella
oli enimmilldin yli tuhat potilas-
ta. Heistd mieleenpainuvimpia
oli sairaalan pitkdaikaisin potilas,
Anna Lappalainen (1896-1988),
joka tunnettiin nimelld Prinsessa.
Kuninkaallisena esiintyny,t vaikeaa
skitsofreniaa ja kaksisuuntaista
mielialaheiridte sairastanut Prin-
sessa oli Kellokosken sairaalassa
hoidettavana 52 \'uoden ajan.
Vaikka hiinta hoidettiin lahes
kaikilla aikakautensa hoitotavoilla,
hiin ei milloinkaan parantunut.
Lopulta jopa sairaalan hoitohenki-
ldkunta hlviiksyi jossakin midrin
hdnen harhansa ja antoi hanen elaa
sen mukaisesti. Anna Lappalaisen
elemestii on tehty Kellokosken
prinsessa -niminen kirja (2010) ja
fiktiivinen elokuva (2010). .



Yliopistolla kiytossi
ollutta tyylikdstd
mustaa tyop6yddn
esineistaii.Vieli
1960-luvulla tupa-
kointi oli iulkisissa
ti loissa sall ittua,
joten esineisto6n
kuului mycis tuhka-
kuppi.

Yliopistolla museohuone
TEKSTI JOHANNA KURELA I KUVA TIINA I\,lIETTINEN

ampereen yliopiston pddra-
kennuksessa on pikkuinen
museohuone, joka on avoin-

na kiinnostuneille sopimuksen
mukaan. Tampereen yliopiston
50-vuotisjuhlavuonna 201 0 avattu
museo muodostuu yliopistolaisen
tydhuoneesta.

Yliopiston suunnitteli tunnettu
arkkitehti Toivo Korhonen, jonka
uran huippukautta oli 1960-luku.
Museohuoneeseen on koottu ka
lusteita Tampereen yliopiston
- tai siis alkujaan Yhteiskunnal-
lisenkorkeakoulun varhaiselta
ajalta. Esineistii kertoo opiskelusta,
opettamisesta ja tutkimisesta 50
ruoden ajalta.

Kekkonen
taustavaikuttajana

Urho Kekkosen tuki oli aikoinaan
keskeinen tekijii, kun Yhteiskun-
nallista korkeakoulua siirrettiin
Tampereelle 1956. Kun 1965 suun-
niteltiin promootiota Tampereella,
presidentti Kekkoselta tiedusteltiin
halukkuutta tulh vihityksi kunnia
tohtoriksi. Hdn oli siihen halukas.

Yliopiston - tai tuolloin viela
Yhteiskunnallisen korkeakoulun -

hallituksen aanestyksessii Kekko
nen kuitenkin putosi kunniatohto
reiden listalta. Tdmi oli melkoiner
tapaus, kun otettiin huomioon
Kekkosen tyo korkeakoulun siir-
ron hlvdksi. Vuonna 1965 promo-
voitiin mm. Viiin<i Linna.

Kekkonen suuttui perinpohjai-
sesti asiasta, ja hdnen kerrottiin
uhanneen, ettei hdn tule endd
koskaan Tampereelle muuta kuin
yksityishenkilonii. Aikaa myoten
tilanne kuitenkin rauhoittui ja
Kekkonenkin lauhtui, kun hdnet
vihitti in yhteiskuntatieteiden kun-
niatohtoriksi Tampereen yliopiston
promootiossa 1975. a

Tampereen seudun
sukutulkimusseuran
hallitus piti kevtttalvella
20l3 kokouksia Tampe-
reen yliopistolla. Erddn
kokouksen yhteydessd
Suomen historia pro-
fessori Mervi Kaarninen
esitteli hall i tukselle yli-
opistomuseota. Kuvassa
seuran puheenjohlaia
Raine Raitio (vas.) ja
presidentti Kekkosta
muistultava mallinukke
ylioppilaslakki kaljussa
piiiissiin.
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Sukusilppua
TEKSTI TIINA MIETTINEN

Sukututkimus tulee mediassa useimmiten esiin
kuni n kaal lisii n liittyvien tapahtu m ien yhteydessd.
Tdssd taas joitakin lehdistd saksittuja poimintoja viime
kuukausien kuninkaall is-sukututkimuksell isista uutisista.

Seppildisen
Estelle
Naapurimaamme kruununperilli-
nen Estelle voisi hlvinkin kantaa
nimea Seppalainen, toteavat
ruotsalaiset asioista perillii olevat
sukututkimustahot. Kuten tunnet
tua on, prinssi Danielin isd Olle
Westling toimii puheenjohtaja-
na Ruotsin metsasuomalaisten
Finnskogarna yhdistyksess6 ja on
erittain ylpee taustastaan.

Muutamat Westlingien esi-isistd
toimivat aikoinaan seppind ia oli-
vat omaksuneet ammatin mukaan
sukunimen Sepplldinen, joka
olisi voinut jaada sur.un nimeksi.
Esivanhemmat saapuivat Faluniin
Suomesta 1600 lur.ulla ja perusti-
vat Batbdrsin kyldn.

Ruotsin suomalaiskylien his-
toria kiinnostaa Olle Westlingid.
'Aion kertoa kaikille lastenlapsil-
Ieni heiddn juuristaan, mutta en
tuputtaa sitil han toteaa.

Tunnetusti moni ruotsalainen
sukututkija on tavattoman ylped,
jos onnistuu loltamidn sukujuu-
ristaan metsasuomalaisia ja sitd
kautta savolaisia sukujuuria,

Srensk Damtidning 5. 11.7.2012,
Iltasanomat 2.7.2012

Kansainvdlinen
sukupuu
Ruotsin prinsessa Madeleinen
aviomiehen Christopher O'Neillin
sukupuu julkistettiin ennen paris
kunnan hditd, vaikka sen vajavai-
suutta valiteltiinkin.

O'Neillit ovat irlantilainen suku
kuten nimestdjo voi peate dkin.
Isdnpuolen varhaisin tunnet
tu jasen Patrick O'Neill muutti
1830lur.ulla Irlannista Skotlantiin
suutariksi. Vanhin tunnettu esl isa
on Chrisin isanisen iiidiniiidin
isanisan isa James Pattersson,
joka eli 1700-luvulla Skotlannin
Kilmarnockissa.

Chris O'Neillin sukua voisi
luonnehtia periamerikkalaiseksi,
koska iuuret levitte)'ty'vdt Irlannin,
Englannin ja Skotlannin lisiksi
myos Italiaan. Suvulle on t11ryil-
listd, ettd edustaiat ovat tulleet
Amerikkaan 1800-lur'.ulla eri puo-
lilta Eurooppaa. H).vin tlTpillinen
siirtolaistarina ldltry isdndidin
puolelta.

Antonio Cesario oli yhdek-
sdnr.rrotias ldhtiessddn Italian
Calabriasta r.uonna 1861 isensa
kanssa Amerikkaan. Koulutta-
maton nuorukainen tydskenteli
rautateilld. My<ihemmin hiin pystyi

Vanhin tunnettu kuva Richard l l l :sta.

mlymddn kiinteist<ijii, joiden
arvo oli kohonnut, ja ndin hdn
loi poh;aa surun mydhemmdlle
omaisuudelle. Siis amerikkalainen
unelma toteutui suvun kohdalla.
Ja sen huipennuksena su\.un vesa
sai prinsessan, joskaan ei sentaan
^ . . ^1+^  - , ^ l+^ l - , , -+^^

Ennen hditd jai epaselvaksl
Chris O'Neillin didinprloleinen
suku, koska iiiti ei halunnut antaa
omia tietojaan julkisuuteen. Myo-
hemmin on selvinnl't, ette taltd
puolelta Chrisille on niin itdval
talaisia, tsekkileisia kuin saksalai
siakin juuria. Lienee enemmdn-
kin niin, etta Chrisin sukupuun
vajavaisuudelle on luonnollisempi
selitys kuin salaaminen. Hdnen
sukujuuriaan ei yksinkertaisesti ole
kukaan vielii kovin h).vin tutkinut.
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Suomalaiset vai
ruotsalaiset
juuret?
Suomessa uutisoitiin kevddlld
innokkaasti Hollannin uuden
kuninkaan "suomalaisista suku-
juurista'i Miten sen asianlaita nlt
sitten oikeastaan on? Voimmeko
sanoa Ruotsin ajan aatelissukuja
varsinaisesti suomalaisiksi?

Willerrl Alexanderin sukujuuret
johtavat Horn-sukuun, jonka voi
tulkita suorralaiseksi, silld suvun
varhaisimmat tunnetut edustaiat
ovat Halikon seudulta. Sittemmin
suku on kuitenkin asettunut varsin
pyslwdsti osaksi Ruotsin aatelistoa.

Nils Thurenpoika Bielke ja
hdnen vaimonsa Eva Gustafin-
tlter Horn olivat osa ruotsalaista
ylhdisaatelia. Lehtien toistele-
ma nimitys "Porin kreivitar" ia
suomennettu nimi "Eeva Kus-
taantltdr" eiyet tarkoita site, ette
rouva Eva Gustafint)'tdr Horn olisi
asunut Porissa ja puhunut suomea.
Hdnen isdnsd marsalkka Gustaf
Horn sai kuningatar Kristi inalta
ldenityks€ksi Suomen ldnsiranni
kolta alueita, joista muodostettiin
Porin kreivikunta. Hornien asumat
linnat ja kartanot olivat tuolloin
Ruotsissa.

Mutta toki su\.un alkuperd on
Varsinais-Suomessa. Sitd ei voida
kiisted. Tosin siitd kylld voidaan
kiistelle, ettd oliko suvun kantaisd
1300 luvun lopulla eldn)t ritari
Olof Mattsinpoika etninen suoma-
lainen vai ei. ..

Kaikti sukututkijat eiviit alle-
kirjoita tietoa, etta Henrik Klaun-
poika Hornin (k. 1595) puoliso
Kirstin facobintltdr olisi ollut
Vehkalahden Salmenkyllstd. Asia-
kirjaniil.tt<iii kun ei ole riittdvdsti.

loka tapauksessa on kiinnos
tavaa, ettd Willem Alexanderin
isd Claus von Amsberg polveutuu
Hornien Iisdksi Pommerin Schlip
penbachien kreiveista, joiden
arvonimiin edelleenkin kuuluu
Kangasalan Liuksialan vapaaher-
ruus.

YIe 29. 1.20 1 3, SukuFoorum

Engllannin
pikku prinssi
Englannin tuoreelle kruununperi-
jiille pikku Georgelle ei loydy suo-
malaisia esivanhempia kuten in-
nokkaat sukututkijat ovat ehtineet
jo palstoilla pahoitella. Jos ja kun
Hornit luokitellaan suomalaiseksi
suvuksi, niin tdlloin suomalaisina
voisi ainakin osittain pitda myds
Suomen alueella asuneita henki-
Itiitd. George-prinssi polveutuu
esirnerkiksi Ida Koningsmarkista
(k. 1450), joka tunnetaan Kastel-
holman linnan- ja leaninhalti jana,
seka Raaseporin Iinnanpiiiillikost2i
Thomas van Vitzenista (k. l4l5).

Pikku Georgella on valtava
mddrd tunnettuja ja dokumentoi-
tuja esivanhempia, ehkd enemmdn
kuin kellddn toisella kuninkaalli-
sella. Mii:ird nousee jopa 40 000
henkiloon.

Aitinsd Catherinen puolelta
pikkuinen saa kuitenkin esi-
vanhemmikseen myds perin
vaatimattomissa oloissa eleneitd
englantilaisia. Sukuiuuret vievdt
Pohjois-Englann in tyciliiiskau-
punkeihin, joissa esivanhemmat
elettivat itsensd kaivosmiehind,
leipureina ja piikoina. Y atta-
vimpie loltdj?i lienee erds mies
nimelta Arthur Lupton, joka opetti
englantia kirjailija fohann Wolfgag
von Goethelle.

Y le 6.7.20 1 3, Kansallkbiogaf a,
SukuFoorum

Kadonnut
kuningas ltiytyi
Kevdttalvella uutisoiti in ndFtevdsrl
siitii, etta Englannin Plantagenet-
sur,un kuninkaan Richard III:n
hautapaikka on viimein ld)'tyn)'t.
Arkeologit loysivdt kuninkaan
jddnn<ikset Leicesterista parkl(ipai-
kan alta. Hauta oli tunnettu useita
r.uosikymmenid, mutta sittemmin
unohdettu.

Richard kuoli Bosworthin tais
telussa 1485. Ioidenkin tulkintojen
mukaan hdnen kuolemansa ped.tti
keskiajaksi tunnetun aikakauden.
Vainaja varm istui Richardiksi dna
testin perusteella, jota verrattiin
vannuudella kuninkaan sisareksi
tiedetyn dna:han.

R ichard  I I I : l l a  on  er i t t , i i n  huono
maine, .joka tosin pitkdlti perustuu
Shakespearen ndltelrr.rdiin, jolla
piinkitettiin Tudor-suvun valta-
asemaa. Todell isuudessa Richard ei
ollut sellainen hirvio kuin niiltel-
missa ia kirjoissa on my<ihemmin
esitetty. Ei ole todisteita sille, ettd
juuri hdn olisi murhauttanut omat
veljenpoikansa.

Samalta alueelta uutisoitiin
eskettein uusi lolto: merkillinen
kaksoisarklu. jossa kiviarkun sisdl
lii on lyijyarkku. Kiviarkun pituus
on yli kaksi metrid. Toistaiseksi
arkkua ei ole vield avattu, mutta
sen otaksutaan siseltdvdn jonkun
keskiajalla eldneen suurmiehen.
Mahdollisesti kyseessii on paikalla
olleen luostarin perustaia tai joku
muu aikakauden merkkimies.

Yle 4.2.20 I 3, 30.7.20 I 3
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Retki Hdmeenkyriiiin 5.10 .2OL3

:
E

Lokakuun viides pdivi lehdemme kauan odotetulle retkelle
Hemeenkyriii in. Kiertelemme bussilla Hameenkyriia pitkin ja poikin.
Retkella meilli i on mukanamme paikallinen opas koko paivan.

Tavalliseen tapaan pidamme matkan aikana kahvitauotja nautimme
lounasta..Ja jokin pikkuyll6tyskin taitaa matkaohjelmassa olla.

Lahtii Vanhan kirkon edestai lauantaina 5.10. klo 8.00

Paluu samaan paikkaan noin k lo 19

Retken hinta jasenille 65 € ja ei-ji isenille 75 €.
Hintaan sis6ltyy bussimatka, opastus, kahvitja lounas.

llmoittautumiset
ensimmaisesti; luentoillasta alkaen joko jasenilloissa tai sehkopostitse
retkivastaavalle osoitteeseen marja.parri@tamsuku.fi.
lmoittautumisia ei oteta vastaan puhel im itse.

llmoittautuessasi kerro:
. retkelle tulijoiden nimi/nimet, osoite, puhelinnumero ja sa;hkopostiosoite
. oletko sina ja mahdollinen seuralaisesi Tampereen seuran sukututkimus-

seuran jdsenia
. ruokarajoitteet
. onko teilld sukuja Ha;meenkyrossd (opas kertoo mahdollisuuksien mukaan

ndistd suvuista)
Lasku lAhetetaan ensisUaisesti siihkopostitse kustannusten saastdmiseksi.

Kotimaan retkille ilmoittaumisesta
l lmoittautuminen retkelle on sitova. Esteen sattuessa siitd on heti i lmoitettava
seuran sihteerille. Seuran hallitus on piiaittai nyt retki-ilmoitta utu m isen perumi-
sesta seuraavaa:
. Kotimaahan suuntautuvan retken voi perua vapaasti viikkoa ennen lahtoa.
. Jos retken peruu tiimdn jelkeen tai ei ilmoita poisjadmisestadn,

seura perii i lmoittautuneelta puolet retken hinnasta.
. Jos ilmoittautunut voi esittdd hyvaksyttavdn syyn poisjaiAmisestaan, seura

perii i lmoittautu neelta 5 euroa.
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Sukututkijat mukana
Harrastustorilla
TEKSTI JA KUVA JOHANNA KURELA

ampereen kaupungin kulttuuripalvelut ja Aamulehti ierjestivAt
Tullikamarin Pakkahuoneella Harrastustori tapahtuman sur.r-
nuntaina 18.8.2013. Tilaisuudessa tamoerelaiset kulttuuri- ia

harrastusyhdistykset peesivet esittelemd.in toimintaansa. Ndiden 50
ndltteilleasettajar.r joukossa oli mycis Tampereen seudun sukututkl
musseura.

Harrastustorilla klvi hieman yli 1100 kdvijiiii. Heista sukututkimus
kiinnosti noin sataa vierailijaa r.riin paljon, ettd he ottivat mukaansa
seuran uuden Miten aloittaa sukututkimus? esitteen.

Ilahduttavan moni nuori oli kiinnostunut sukututkimuksesta,
Harrastustorilla mukana esittelijdnd ollut puheenjohtaja Raine Raitio
totesi.

Sukututkimusldhdeaineiston saaminen internetiin missi ja nihin
aikaan tahansa tutkittavaksi on Iisdnnlt sukututkimusharrastuksen
levidmistd. Interne ehteiden ansiosta yhe useammalla on mahdol
lisuus slwentyd sukujuurtensa selvittelryn, olipa sitten kiireistd ja
vauhdikasta eldmiia vietteva nuori. keski-ikdinen tai elikeldiner.r.

Seuran esittelypiiyddn
takana varapuheen-
johtajaTiina Mieftinen
vastasi kysymyksiin ja
jakoi sukututkimus-
aiheista materiaalia.
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Nikander napautti opetusta
hdiritsevii lapsia piipulla
TEKSTI RAINE RAITIO

Kuhmalahden ensimmdisen kansakoulun oerustamisesta tulee
tdnd vuonna kuluneeksi 130 vuotta. Ennen l<ansal<ouluien
perustamista lapsia opetettiin lukemaan la kirjoittamaan kotona
tai seurakunnan j ir lestdmdssd kiertokoulussa. Kiertokoulun
opettajista lapsille jdi erityisesti mieleen "laulavaa tavausta"
oDettanut "koulumestari" Nikander.

uhnalahden kansakoulun
ensimmdisiin oppilaisiin
kuulunut Kivisalmen Eero-

lan isdntd Simo Eemil Salminen (s.

1871) oli yksi Nikanderin koulussa
lukemaan oppineista. Salminen on
muistellut tata aikaa seuraavasti:

"Muistan ajan, jolloin Kuhna
lahdella, samoin kuin monessa
muussakaan sydinmaan pitejassa
ei ollut kansakoulua. Wanhemmat
olivat lastensa pdeasiall isia opet
tajia. Lasten oppituoli oli riidin
syli, ja vanhempien kiidessd oleva
Iukutikku avasi lapsille aapiskirjan
salaisuuksia,

"Oli kuitenkin edellisen lisdksi
yksi koulumuoto toimil.rnassa.
T:im:i oli n.s. Nikanderin koulu,
eli toisin sanoen seurakunnallinen
kiertokoulu. TAmii vaikutti kussa-
kin kyldkunnassa kaksi tai kolme
viikkoa vuodessa."

"Kun pAesin tdhdn kouluun oli
'koulumestari' Nikander jo sivuut-
tanut keski ijdr.r. Hin oli hookas
ja tukeva ukko. Paitsi hdnen
ulkomuotonsa, kiinnitti minun
mielteni henen kouluhuoneessakin
n.rukana oleva pitkdvartinen tupak-
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kapiippunsa. Tulin huomaamaan,
ettei piippu ollut yksinomaan sau
hujen imemistd varten, vaan silld
oli tarkee tehtevii itse koulutyrjssiil'

"Kokemuksesta tieddmme, etta
lapset ovat luonteeltaan.ja kdy-
tokseltaiin erilaisia. Toiset ovat
s:ir.ryisiii ja kilttejii. Toisissa vai-
kuttaa iopa uhmamieli koulussa
tarpeellista jdrjestystd vastaan.

"Mutta jos joku oppilaista yritti
N:r.r koulussa jdrjestystii heirite, oli
samassa opettajan kourassa piipun
koppa ja sen taipuvan varren
pddssd oleva luinen imuke napautti
hairahtuneer.r oppilaan yldkama-
raa. Jdrjestys palautui samassa
hetkessd, eikd tarvittu pdydiin alle
istuttamista eika nurkassa seisot
tanista, taikka muita mydhemmin
keksittyjd ku r itr.rskei noja."

Salmisen mukaan koulun ope-
tustapa ja sen saa\utukset eivdt
vastanneet niita vaatimuksia, mita
myiihemnrin asetetti in kansakou
luil le. Tdstd huolimatta tanan
"vaatimattoman, mutta uskollisen'
opettajan elamentyo merkitsi pal
jon Kuhmalahden "sivistysoloissa'l

Lasten lukutaito parani, kirjoi

*1pff#::ff,,t,'nx
r*:lffil'it't
ffiffiffi
H,ffi

Osakeyhtio Valistuksen
jul l<aiseman kansal<oulun
Arvostelukirjan takakansi
vuode l t a  1951 .
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tustaito l isi i i intyi. ja n.raten.rati ikan
alkeet tulivat tunnet[iksi.

Viil.ritellen slnt,vi rr,vos tarve
saada iatko opetLlsta ja kuntaan
halutti in perustaa ti i td varten
iiansal<oulu. I(oulun perustaninen
kohtasi l iuitenl<in trluksi suuria
vail<euksia.

K a !'r :.!iir Fta !i! i [q a'l
.iir j:iat &! $'d ett i i $r

I(oLlluasiirt olivat useaan otteeseen
esilld I(uhnalahden l<untakokouk-
sessir r.uodestir 1876 all iaen. Kesti
l ir. i i tenl<in monta Yuotta eDren
liuin liirnsal<oulu salrtiin perustet-
tua.

Salnrinen toteaakin: "Hanl(etta

ki.lLi vastustetti in, mutta kuitenkin
erii lssl kuntakokouksessa saatiin
enenmistd hankelta puollar.naan.

Ja niin saati in ensimmiiinen, kir
konkr'1ln kansakoulu, perustetuksi
vuonna 1883."

KoLLlu aloitt i toimir]tansa
r.uol<r irtiloissa Ison-Pennon kyldn
l ' e l t o l . r n  t a l o . . . r .  \  l l r l l - e  n r i r r h u n -
ta osti lioulua varten oman tontin
keskemmiilti liirlionliyliii, jonne
valmistui onra koulutalo vuonnir
1892. Timi rakennus ji i i  pois k.1y-
ti jstd, kun kirkonkyldin valm istui
uusi koulu 1947. \ruha koulutalo
puretti in 1960 luvun alussa ja pai
kalle rakennetti ir.r Kuhmalahden,
Sahalal.rden ja Erdjdrven kuntien
yhteinen kunnall iskoti, nykf i1lg1l
Pentorinteen vanhainkoti.

Kansakoulun perustarrrinen ei
kuitenkaan aluksi poistanut kirkol
l isen opetukscn tarvctta. ScLrra
kunnan,vlliipitiin.rii l<iertokoulu
toimi viclai pitkaii in 1900 luvulle
saalika vastaten lasten alkeisope
tuksestlr. a

Lahteet ja lc i r ja l l isuus
lvlaija Harjun kokoeh.r.rat,
S. E. Salmisen pul.reen konsepti.

Riiine Riritio, I(uhnalahden histo
ria III 1865-1995. I).vi iskvli i  I996.

TEKSTI JOHANNA KURELA

Tampere on teattereiden kaupunki. Tael16 on ammattiteat-
tereiden liseksi lukuisia harrastajateattereita - ja tilanne
on ollut tellainen jo pitkalti yli sadan vuoden ajan. Moni on
sukua jollekin n6yttelijdlle tai teatterialan henkil0lle kuten
rc rvor ld ld rv  Ldr  u r  udo jd IE .

Helsingin Kaapelitehtaalla oleva Teatterimuseo tallentaa
tietoa suomalaisista teattereista. Museo kokoaa ja tallen-
taa tietoa p6dasiassa ammattiteattereista mutta koska
raja ammatti- ja harrastajateattereiden valil le on hyvin
hailyve, loytyy museosta tietoa myos harrastajamaisempia
teattereita.

Tietoa voi etsie museon monenlaisista kokoelmista: teat-
terialan kesikirjastosta, lehtikriti ikeistd, Teatterimuseon
tietokannasta, kasiohjelmakokoelmasta seke arkistoko-
koelmista. Varsinaista henkilotietokantaa ei museossa ole.
Teatterimuseon internetsivuilla (www.teatterimuseo.fi) on
julkaistuna a rkistoluette loita, joiden perusteella voi alusta-
vasti arvioida, loytyyko museosta haluttua tietoa.

Teatterimuseo tarjoaa sukututkUoille henkilokohtaista tut-
kijapalvelua, jonka avulla paesee alkuun teatterin ja teatte-
rihistorian tutkimuksessa. 40 euron palvelupaketti sisajltaii
seuraavaa:
. alkuselvityksen, jota varten tarvitaan teatterialalla toi-

mineen,  tu tk i t tavan henki16n n imi ja  mahdol l is ia  mui ta
ucwvoJo v rcvro  ro^LvJo

. raportin alkuselvityksesta, josta selvida, loytyyk0 Teatteri-
museon kokoelmista kaivattua tietoa

. jos tuloksia loytyy, sovitaan kAynti tutkijapalveluihin, mis-
sa tieto-ja kuvapalvelun tutkija on kiittossa tunnin ajan
Teatterimuseon tutkijasaiissa aineistohakua varten

. paketti sisAltad myos rajatun mdardn kopioita tai tulos-
teita seke mahdollisesti loytyvdn valokuvan digitaalises'
sa muodossa

Jos alkuselvityksen mukaan haettua tietoa ei loydy ja tutki-
mus pdaftyy siihen, ei maksua perit6.

Alkuun paasemiseksi ota yhteys
Teatterimuseon tieto- ja kuvapalveluun,
tietopalvelu@teatterimuseo.fi tai p. O2O7 961 67 2.
www.teatterimuseo.fi
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HWii, paha suku
-vuosikitiaa
myyn n issd jdsen illoissa
Tampereen seudun su kututkim usseu ra n
26. vuosikirja HWe, paha suku - kirjoituksia
suyusta ja su kututki m u ksesta i I mestyi
kevdSll6 2013.

Julkaisun voi ostaa i tsel leen joko seuran
tilaisuuksissa tai tilaamalla sen postitse kotiin
osoitteesta seura@tamsuku.fi. lvlyos aikai-
sempia Vuosikirjoja seka Orpana-lehtid on yha
myyn n issd. Loppu u n myytyjen j u I kaisujen artik-
keleista voi tilata kopioita.

Julkaisujen myyjdd etsitddn
Seuramme julkaisujen myynnist i i  pi tki in aikaa vastannut lrma Vainio
on esittanyt toiveen vapautua tasta tehtavastaen. Etsimme nyt lrman
tilalle uutta myyntivastaavaa, jonka tehtdvene on vastata sdhkopos-
titse tuleviin julkaisujen ostopyyntoihin ja lahetteii tilaajalle julkaisu ja
lasku. Tehtavd vie kuukaudessa arviolta tunnin verran.

Kysy llsii tehtevaste seuran jesenilloissa hallituksen jdseniltd tai
ldhetii sdhkopostia osoitteeseen seura@tamsuku.fi

Osoitteen m u utokset jfr sensi hteeri I le
Muistakaa ilmoittaa yhteystietojenne muutokset seuran jdsensihteeri
Riitta Kuukalle mieluiten sahkopostitse riitta,kuukka@tamsuku.fi.
Kun tiedot ovat ajan tasalla, saatte Orpanan kotiinne heti sen ilmestyftya.
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Tampereen seudun sukututkimusseura ry

Syksyn 2013 esitelmat

Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n esitelmdtilaisuudet pidetiitin
Tampereen Vanhan kirjastotalon (Keskustori 4) luentosalissa joka toinen tiistai
klo 18. Tilaisuudet ovat kaiki l le ki innostuneil le avoimia ja pddsymaksuttomia.

Seuran kirjasto Vanhan kirjastotalon Makelan kabinetissa on avoinna ennen
esitelmdtilaisuuksia klo 17-18. Seuran jasenet voivat lainata kirjastosta kirjoja.

10.9. .Jenni Lares
Arjessa ja juhlassa. Alkoholikulttuuri 1500-luvun Suomessa
Tule tekemaain vertailuja nykyisen ja menneen ajan juomiskulttuurin v6lil le.
Luvassa tietoa suomalaisten juomatapojen juurista.

24,9, Ella Viitaniemi
Valta, vaalit, manttaalit, Maanomistus ja paikallispoliti ikka
1700-luvulla
Oletko miettin\,,t mitd tarkoittaa manttaalija millaista oikein oli verotus tai
pitdjien paikallispolitikointi ennen kunnanvaltuustoja? Nyt saamme siihen
lopul tak in vastauksia.

8.10. lsoviha-ilta
lsonvihan ajoista tulee tainei vuonna kuluneeksi 300 vuotta. lvlil lainen tuo
aika oli esivanhempiemme elemassi;? Luvassa mm. asia kjrjaesitte ly:; siitd,
miten isonvihan jdttamain lahdeaukon voi kuroa umpeen. Markku Haapanen
kertaa ajan tapa htum ia.

22.LO, Jouni Keskinen, Ulla Koskinen ja Tiina Miettinen
Porin rykmentin Everstiluutnantin komppanian taival Suuressa
Pohjan sodassa
Paiivitetty toiveuusinta satakuntalaisten rivisotilaiden vdrikkdiste vaiheista
suurvaltasotien melskeissa aina Narvasta Norian tuntureille.

5.11, ldeointi-ilta, yhdessaoloa ja seuran tuotteiden myyntia
Tule tapaamaan tuttuja, kertomaan millaista toimintaa kaipaat ja miten
seuran toimintaa pitii isi keh ittaie.

19.11. Riikka I\4iettinen
Elon piinat ja epetoivoiset loput. ltsemurhat suurvalta-ajan
Ruotsissa ja Suomessa
Kuolema kohtaa kaikkia tasapuolisesti, mutta menneisyydessa se asetti
ihmiset eriarvoiseen asemaan. Kuolema kosketti yhteisod ja sukua monin
ylldttavinkin tavoin.

3.L2. l\4arja Pirttivaara
Geneettinen sukututkimus
N4ita dna-testit voivat kertoa esivanhemmista ja heidain taustoistaan?
Dna sukututkimus on osa tulevaisuuden sukututkimusta.

Tenretuloa rnukaa^!
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