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Puheenjohtajan palsta

Perhehistor-aa ia
kiriaston aarteita

ampolan remontti on valmis, ja voimme jdlleen viet-
taa perinteista sukututkimuspdivaa vanhassa tutussa
paikassa 25. plivd tammikuuta. Sukututkimuspdivdn
aiheena on tdlld kertaa perhehistoria. Tapahtuma
jerjestetdan yhteistyossa Tampereer ty6vdenopiston

Kevddn ohjelmaan kuuluu perinteisten esitelmien lisdksi
myiis tutustumisilta seuran kirjastoon. Kiriastomme sijaitsee
Vanhalla kirjastotalolla Miikeliin kabinetissa. Olemme pyrki-
neet tallettamaan kirjastoomme erityisesti vaikeasti tavoitetta-
vissa olevia omakustanteisia suku- ja kyliikirjoja sekd eri suku-
tutkimusyhdistysten julkaisuja ja lehtid. Historiaa kdsittelevid
yleisteoksia emme sen sijaan pyri kokoamaan, koska kdltettd-
vissamme olevat sd.ilfistilat ovat rajalliset. Emme my<iskddn
halua kilpailla kaupunginkirjaston hlwien kokoelmien kanssa.

Mikdli sinulla on toiveita kirjoista, jotka haluaisit hankitta-
vaksi, ota yhte)tta kirjastonhoitajaan tai hallituksen jeseniin.
Otamme mielelldmme vastaan my<is lahjoituksina suku- ja
kylekirjoja.

Kevddn aikana perehdymme lisdksi muun muassa ritareihin
ja kartanon herroihin sekd digitaalisiin sukututkimusldhtei
siin. Viimeisessd .jdsenillassa aiheenamme on "Miten peatdn
sukututkimuksen?" Usein esitelmisse ja sukututkimuskursseil
la annetaan neuvoja, miten voimme aloittaa sukututkimuksen,
mutta siita ei juurikaan puhuta, miten sukututkimus tulisi
peAttiie. Mite tehdii, kun voimat eivdt enad riita, sairaus estad
tutkimuksen tai muutoin emme enea voi tai halua jatkaa
harrastustamme? Mikd on tutkimustulostemme kohtalo?

Raine Raitio

S
kanssa.
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Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n vuosikokous
pidetden tiistaina 25.2.2Ot4 klo 18.00 Vanhan kirjastotalon
luentosalissa, Keskustori 4, Tampere, Kaikki seuran jesenet
ovat tervetulleita vuosikokoukseen keskustelemaan ja pddt-
tdmfi dn seuramme toiminnasta !
Tampereen seudun sukututkimusseura ry

Esityslista - vuosikokous 2O14

Aika Tiistai 25.2.2014 klo 18.00
Paikka Vanha kirjastotalo, luentosali, Keskustori 4, Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja p6ytiikirjan-

tarkastajien (2) valinta
3. Kokouksen laillisuus ja pddtosvaltaisuus

4. Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpSStos sekd
toiminnantarkastajien lausunto

5. Vuoden 2013 tilinpeetdksen vahvistaminen ja vastuuva-
pauden myontaminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6. Vuoden2014toimintasuunnitelmanvahvistaminen
7. Vuoden 2014 talousarvion vahvistaminen
8. Jdsenmaksun suuruus vuodelle 2015
9. Hallituksen puheenjohtajan (1)ja jesenien (5) valinta

10. Toiminnantarkastaj ien(2) jaheiddnvaramiestensd(2)
valinta

11. Muut kokoukselle esitetyt asiat
L2. Kokouksenp6ett5minen

Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi (8 5).
Kohtien 9. ja 10. henkilovalinnoissa toimikausi on vuosikokousten
valinen aika (6 5 ja 8 5).
Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n seennot on luettavissa
mm. seuran internetsivuilla wwwtamsuku.fi/saannot.html.
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Kev?itretkelle
Heinolaan
L7.5.201.4

Tampereen seudun sukututkimusseuran jasenistiin ideointi-illassa
5.11.2013 tehtiin ddnestys, jonka perusteella kevean 2014 retkikohteeksi
valikoitui Heinola. Retken vierailukohteet tarkentuvat keveen 2014 aikana.

Lehtii lauantaina L7.5.2014 Keskustorilta Vanhan kirkon edeste klo 8.
Paluu samaan paikkaan noin klo 19.

Retken hinta jesenille 65 € ja ei-jiisenille 75 €. Hintaan siseltyy bussimatkat,
opastus, siseanpaasymaksut, lounas ja kahdet kahvit.
llmoittautuminen jAsenilloissa tai siihkdpostitse retkivastaavalle
(maria.parri@tamsuku.fi) viimeist6en 30.4.20L4. Puhelimitse ei voi ilmoittautua.

Kerro ilmoittautuessasi
. retkelle tulijoiden nimi/nimet, osoite, puhelinnumero ja sdhkopostiosoite
. oletko sind ja mahdollinen seuralaisesi Tampereen seudun sukututkimusseuran

jesenie
. ruokarajoitteet
. leheteteAnkO lasku sdhkopostitse (suositeltu tapa) vai postitse

Kotimaan letkille ilmoiftautumisesta

llmoittautuminen retkelle on sitova. Esteen sattuessa ilmoittautuminen on heti
peruttava seuran sihteerille. Seuran hallitus on paettdnyt retki-ilmoittautumisen
oerumisesta seuraavaa:
. Kotimaahan suuntautuvan retken voi perua vapaasti viikkoa ennen ldht66.
. Jos retken peruu tdm6n jSlkeen tai ei ilmoita poisjeemisestean, seura perii

ilmoittautuneelta ouolet retken hinnasta.
. Jos ilmoittautunut voi esittee hyveksyttevan syyn poisjedmisestedn, seura perii

ilmoittautuneelta 5 euroa.

Minne mennidn seulaavaksi?
Uudet retkikohteet valitaan jdseniston ehdotusten perus-
teella, joten muista kertoa retkitoiveistasi retkivastaavalle.
Seuran internetsivuilta (www.tamsuku.fi) loytyy lista kaikista
paikkakunnista, misse seura on retkeillyt vuodesta 1980
alkaen. Samal le paikkakunnal le voidaan tehde uusi  retk i ,  jos
edellisestd on kulunut riitteven oitka aika.
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Kuvakertomus
retkelte

Hemeenkyriiiin
TEKSTIJOHANNA KURELA KUVAT HEIKKI NURIV]I

Tampereen seudun sukututkijat tekivit

5. 10.20|3 retken Hdmeenkyroon.

Monen tamperelaisen juuret ovat

aivan kaupungin ldhipitdjissi, joten

oli arvattavissa, ettd Hdmeenkyron

retken osallistujalista tdyttyisi

nopeasti. Retki-ilmoittautumisen

yhteydessd oli mahdollisuus kertoa,

mihin hdmeenkyroldissukuihin kuuluu.

Retken oppaana ansiokkaasti toiminut

hdmeenkyroliinen paikallishistorioitsija

Jouko Hannu kertoi mahdoll isuuksien

mukaan ndistd osallistujia kiinnostavista

suvuista. Seuraavaan kuvakavalkadiin on

koottu joitakin kohokohtia retkipdivdn

ajalta.
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Himeenkyrii alkaa
Keskustorilta

Tampereen keskustalla ja Hiimeen-
kyr<illd on monta yhtym6kohtaa.
"Hdmeenkyrii alkaa henkisesti Kes-
kustorilta'l totesi opas fouko Hannu.
Keskustorin laidassa komeilevan
Sumeliuksen talon rakennuttanut
tamperelainen kauppias Gustaf Oskar
Sumelius omisti Hdmeenkyrossi
olevan K1r<iskosken pumpulitehtaan
187 0-187 L Hanen poikansa vuorineu-
vos Gosta Sumelius toimi puolestaan
veljineen Kyr<iskosken paperitehtaan
hallituksessa. Tampereen Puutarha-
kadulla nykyisessd Laternan talossa
oli hotelli Hiill2ipyore, joka oli saanut
nimensd Kyrriskosken mukaan. Hotelli
Hiil l?ipyciriin vakiasiakkaisiin kuului
puolestaan hdmeenkyrdliiinen kirjailija
F. E. Sillanp?iii, joka vietti hotellissa
useita unohtumattomia ia vastaavasti
kokonaan unohdettuja ttite - skaala
ulottui hdeydste aina monipeiveisiin
juopottelureissuihin. Keskustorilla ole-
van Kivikiriaston kokoelmissa on yksi
Sillanp?iiin kuolemattomista lauseista:
"Eldd sinun pitda ia taiuta se, ettd sind
e l a t : ' ( 1 )

Kansainvalisesti arvostettua
ymperistiitaidefta
Pinsidssa on Urkin Piilopirtti -nimi-

nen taide- ja luontohotelli. Hotelli
on saanut nimensa presidentti Urho
Kekkosesta, joka kdvi kauppaneu-
vos, urheiluvaikuttaja Kalle Kaiharin



kanssa "virkiste).rymissi' piilopir-
tisse. Nylvean hotellin tuntumassa
on metsataidepuisto. Pinsicissi on
metsataidepuiston lisdksi maailman-
laajuisesti huomattavan tunnettu ja
arvostettu maataideteos Puuvr.rori
(Tree Mountain), jonka suunnitteli
1 982 unkarilais-yhdysvaltalainen
taiteilija Agnes Denes. Ldhelli on
myds Pinsi<in soranottokuopille
rakennettu yhdysvaltalaisen Nancy
Holtin teos Yltd ja Alta (Up and Un-
der), joka Iunnetaan leik]im ielisest i
"teletappimaana'l Pinsion-Hameen
lryron kansainvdlisesti tunnettuihin
ymparistiitaideteoksiin kuuluu niii-
den lisdksi Hdmeenkyriin Vaasantien
varrella olevat hollantilaisen maa- ja
ymparistiitaiteilija Erik van Hoornin
kaksi kasvavista koivuista toteutettua
teosta Malja ja Kuhilas. (2)

Ketunkiven Miina
Ketunkiven kankaalla on tien var
ressa suuri kivi, johon on kiinnitetty
muistolaatta. Kivi on tuotu kesdlld
2013 entisen, 1930 lur.ulla hajotetun
Ketunkiven paikalle. Ketunkiven ld-
hetrynille asui I800 luvulla kansan-
parantajana tunnettu Miina tlttari-
neen. He olivat yrttitaitaiia, joiden
perint<i eliiii yhii Hdmeenky.r<issd,
missd on yli 30 r'.uoden ajan toiminut
Frantsilan luomuyrttitila. Tilalla val-
mistetaan mm. Ketunkiven Miinar
k<ihitippoja flunssan hoitoon. (3)

Timin minty
Yksi Hdmeenkyriin wosisataisista
tunnetuista kohteista on syrjaisessa
Timin kyldssi kasvava Timin menty.
Mdnnyn arvellaan olevan 350 400
vuotta vanha, ja vaikla se on osittain
jo kelottunut, on siinii yhii eliiviii
oksia. Nykyii2in Timin mdnnyn
ympdrilld kasvaa metsaa mutta
aikaisemmin se on kasvanut laidurr
haassa, miste se eronui Timintielld
kulkeville h1win. Manty tunnettiin
uhri- ja suojelupuuna. Kun hammas-
sdrkyji poteva kaiveli tikulla kipeen
hampaansa iente niin, etta veri valui,
ja upotti sen jdlkeen verisen tikun
Timin m6nnyn kaarnaan, loppui
hammassiirky. (6)

Hemehes on Hellapyiire
"Kolme on koskea kovoa'l kerro-
taan Kalevalassa. Yksi neista kovista
koskista on Hemeen Hellepyore eh
Kyr<iskoski, jonka vesi on syiiksy
nlt 22 metrin korkeudesta jyrkdsti
aJas Pappilanjokeen. Kovaddnisend
kuohuva koski on muinoin ollut
pyhii paikka. Kun koskea perattiin

1865, sen pohjasta lo1-fyi kivikau-
tisia tydkaluia, jotka mahdollisesti
olivat uhrilahjoja. Koskessa on ollut
vesimyllyjd ainakin jo l500Jumlla
i800 luurlla myl$d oli jo lukuisia
kosken molemmin puolin. Ylisen,
keskisen ja alisen myllyn lisiiksi
koskessa oli my<is Paskonmylly- ja
Hentahieru-nimiset myllit. (4)

feol lisuutta Kyriiskoskella
1860-lur..ulla teollisuus tuli Kyr<is-
koskelle. Ensin perustettiin puu-
villatehdas, mutta kun se ei enae
kannattanut, tuli tilalle puuhiomo.
Paperitehdas aloitti toimintansa
Kyroskoskella 1 878. Kyroskoski
padottiin 1907, jotta vesivoimaa
voitaisiin hyddyntee tehokkaammin.
Neljd kertaa vuodessa vesivolmalan
patoportit avataan ja Kyrdskosken
annetaan puolen tunnin aian kuohua
vapaasti. Kuvassa on Hallepuistosta
nek).va aaltoiluallas, jossa veden
aaltoilu tasaantuu sen syokslttye voi-
malaitoksen kautta alas altaaseen. (5)
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Hemeenkyriin kirkko
Hdmeenlcyr<in seurakunta on hyvin
vanha. Kirkkopitajan arvellaan
syntyneen jo 1260-1270, kun kirkko
otti haltuunsa pakanallisissa me-
noissa olleet yhteisalueet. Nykyinen
kirkkorakennus on modelta u82
mutta alueella on ollut sitd ennen
useita puisia kirkkoja. Kerrotaan,
etti l7001uvun alkupuolella ark-
kipiispa kehotti hiimeenkyr<iliiisiii
rakentamaan uuden kirkon lahon
kirkkonsa tilalle. Hdmeenkyrdldiset
eivdt kuitenkaan halunneet tehde
site, vaan vetosivat k<iyhpteensii.
Kun toistuvien kehotusten ja \.uosi-
kausien vitkastelun jilkeen kirkkoa
ryhd).ttiin vihdoin suunnittelemaar.,
piti Tukholman intendentinviraston
puuttua koyhiksi itsedan vaittavien
hiimeenkyrdliiisten suuruudenhul-
luun suunnitelmaan. Vaikka kirkkoa
madallettiin viisi metrie ja si'r'usuun-
nassakin pienennettiin, tuli kirkosta
seurakunnan kokoon ndhden tilava.
Vanha ja laho kirkko sai vield palvel-
la 40 vuoden ajan hiimeenlcyrbliiis-

vainajien luuhuoneena. "Kyrdlaiset
ovat itaria ja korskeitdl totesikin
HdmeenkJriin kirkkoherra Forsma-
nin poika, sittemmin senaattoriksi
ja professoriksi noussut historioitsta
Yrj<i-Sakari Yrj<i-Koskinen nuorena
miehendL laatimassaan Kertomus
H2imeenkp6n pitiijasta -teoksessaan.
( 1 )

Backmanin Yanha
alttalltau|||
Himeenklriin kirkon vanha alt-
taritaulu on 17501u!'ulta, ja se on
1 6-LTnttildisen messinkikattokruu-
nun ohella niit6 esineitdL, jotka ovat
periisin aiemmasta kirkosta. Vanhan
alttaritaulun on maalannut 1700-lu
r.un puolivdlin tunnettu taidemaa-
lari Johan Backman. Tarmokas
kirkkoherra Forsman siirsi surkean
nakdisena pitamansd taulun syrjidn
ja hankki tilalle ruotsalaisen J. Z.
Blackstadiuksen teoksen Kristus
Getsemanessa. (2)

Hdmeenkyriin kirkkomaalla
Sukututkuat viipyivat pitkaiin Ha-
meenkyr<in vanhalla hautausmaalla.
Sielli on luonna 1895 valmistunut
kappeli, jonka kellarissa sailltettiin
Yainajia. Hautausmaalle on hau-

dattu mm. kirjailija F. E. Sillanpii?i.
Sankarihauta-alueella on kuvanveis-
tiijii Emil Fil6nin suunnittelema gra-
niittinen muistomerkki, mikd kuvaa
ristin juurella seisovaa ditid ja lasta.
Patsaaseen harkittiin aluksi tekstie F.
E. Sillanpdiin sanoittamasta mars-
silaulusta mutta lopulta paadlttiin
kuitenkin raamatunlauseeseen (Joh.
l5: l3): "Sen suurempaa raklautl.a ei
ole kenell?ikii?in, kuin etta han antaa
henkensa ysteveinse edesta:' (3)

Lounas Heiskan
talon poikaismiljiiiissi
Keskeisellii paikalla Kolmostien var-
rella Uskelan kyliissa on Heiskan tila
lukuisine rakennuksineen. Tilaa hal-
linnoi nyky'idn Heiska ry joka lrrok-
raa tiloja juhla- ia kokouskayttddn
sekii jiirjestiiii tilalla kulttuuri- ja
taidetapahtumia. Heiskalla sukutut-
kijat saivat maukkaan lounaan. (4)

Sillanpddn
nuoruudenkod:ssa
Tunnetuimpia hameenkJr<iliisid on
kirjallisuuden Nobelin palkinnon
saanut F. E. Sillanpiiii (1888-1964).
Sukututkijat poikkesivat retkellddn
kirjailiian vaatimattomassa nuo-
ruudenkodissa Heinijarven }rylain
T<illinmdessii. Hopeanharmaaksi
kauhtuneessa Tiillinmdessd on kaksr
huonetta: vanhempien asuttama tupa
ja Sillanpii?ille varattu kamari, jonka
ikkuna niikry talon p?i?idyss?i. Ikku-
nan iiiirellii kirjailija loi ensimmaisen
romaaninsa Eliimii ja aurinko (1916).
(s)
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liillinmden tunnelmaa
T<illinmden m<ikissii oli seesteinen
tunnelma ikkunoilla kukkivine
pelargonioineen. Kirjailija Sillanpddn
aiti Miina oli kiinnostunut kukista ja

puutarhanhoidosta. Hdn istutti "tre-

kooliinsa" eli puutarhaansa hycity-
kasvien ja 'puiden lisdksi perennoja,
ku ten  k i r joukonhat tua ,  leh tos in i la t -
vaa, lehtoakileijaa, harjaneilikkaa ja

puna ailakkia. Pihapiirissd kasvaa
kaksi Sillanpddn mukaan nimettfi
puutarhakasvia: taatankurjenmiekka
ja taatanpihlaja, joka on kotipihla-
jan ja 'aksanpihlajan ristel md. F. E
Sillanpddn kertoman mukaan hdn
on istuttanut puutarhaan ainoastaan
pirtin takana ison kiven kupeessa
kasvavan kuusaman. (4)

Jumesniemen kirkkokoulu
Jumesniemen kirkkokoulu on yh-
distetty kaksikerroksinen kirkko- ja
koulurakennus. Hdmeenkyrcin en-
simmdinen koulu valmistui 1848 ja
sen ensimmdiseni pappi-opettaiana
toimi tyrvddldissyntyinen Antero
Warelius, joka my<ihemmin ansioitur
kirjailijana, jolla on merkittave vai
kutus suomen kirjakielte kehitetta-
es'?i. Nykyiii in rakennuksessa toimii
esikoulu ja peruskoulun alaluokat
1-6. (2)

Jirvi on maiseman silme
Hd'meenkyrri tunnetaan yhtena pi-
tajdna, missa suomalainen maisema
esiinqT kauneimmillaan vilj avina
kumpuilevine peltomaisemineen,

sinisine peil).vine jervineen ja h)'vin-
hoidettuine rakennuksineen. Jdrvid
F. E. Sillanpiiii luonnehti "maiseman
silmdksi, sen katseeksi'l Vaikka
Hdmeenkyrcissd tuntuu olevan run-
saasti vesistdjd, ei jdrvipinta-alaa ole
kuitenkaan kovin paljon. Paikkakun-
nalla on rakennettu tlet niin, ettd ne
kiertelevdt vesistoien Jdheislldessd..
Yksi Hdmeenkyr<in ihanimmista
maisemista avartuu Jumesniemen
kyldssd olevan Einolan tilan pihalta.
Vanha sukutila on rakennettu Enon
seldn rannalle, yli 29 metrii korkeal
le kalliolle. (1)

Kahvit Einolassa
Sukututkijoiden iltapdivekahvit nau
tittiin Jumesniemen L/dn Einolan
tilalla, missd vierailua isdnnciivlt
Marja-Liisa ja Pentti Vuorinen.
Pentti Vuorisen esitellessd Einolan
tilan historiaa ja nyllisn/tta, sai
sukututkijoita koko paiven opastanut

fouko Hannu (oik.) hieman hengiih
tdi. Einola on maa- ja karjatila, jossa

on hoidetru eldimid ja vil jelty peltola
jo 15ooluYulta lfitien. Vuoristen
isiintdparin aikana Einola nousi
uudenaikaisella n avettate kn o log ia I
laan maailmanlaajuisesti tunnetuksi
tilaksi, johon tultiin tutustumaan
ulkomailta asti. Tila on saanut
300-pd.isestd karjastaan lukuisia pal-
kintoja. Einolan lypsykarja on saanut
Suomen parhaan karjan arvon 1994.
Tilalla on eliinlt mytis lehmii, joka

pidsi kaksi kertaa Guinnessin enni-
tysten kirjaan. (J) O



Mummun kistun
3OO-YUotinen matka
TEKSTIJA KUVAT LAURI J. KESKINEN

Pispalassa Jdppisen sukutalon keittiossd oli
1930-luvulla vanha matka-arkku, jonka pdil ld
oli mukava lapsena loikoil la la istuskella
mummun pannukakun kypsymistd odotellessa.
Raudoitettu, lukkonsa menettdnyt arkku
on noin metrin pituinen ja puolen metrin
korkuinen. Se on i lmeisesti ol lut siniharmaaksi
maalattu matka-arkku. Sen kansi on aikoinaan
pddl lystetty hyl keental jal la. M utta nyt nah kaa
enii vain pilkistelee kannen rautojen alta.
Kannen reunoissa ovat jdllelld nastat, joilla

nahka on kiinnitetty. Muistan jossakin museossa
nihneeni aivan samanlaisen arkun.

Yhdeksin sukupolven perintoaarre, mummun kistu
l700luvulta. Kaarle Nire ehosti arkun 1930.

14 Orpa;na 112014

Liiytii ullakolla Pispalassa
Mydhemmin arkku vietiin talon ullakol-
le. iossa aloin sitd 1940luvulla tutkiskella.
Avasin kannen ja huomasin sen sisdpuolelle
liimatut kaksi muistokirioitusta. Pietarsaaren
pormestarin Nils Wendelin (Nicolaus Wen-
delius) muistokirjoitus oli laadittu latinaksi ja

muistoruno ruotsiksi: "Tdmi rnitd vlhdisin ia
taitavin mies on juhlallisin menoin hautajais-
saaton saattelemana 15. pdivdnd heindkuuta
1714 siunattu maan poveen Oregrundissa."
Sinne hdn perheineen oli paennut isoavihaa.
Toisessa painetussa julisteessa kerrottiin:
"Kunnianarvoisa ja Korkeasti oppinut Herra
Maisteri Carl Winman, entinen Kalixin
kirkkoherra nttemmin nimitettvne Pitean
seurakunnan rovastiksi ja kirkkoherraksi, las-
kettiin lepokammioonsa Kallrissa 29. pdivdnd
eloKuura I  /  14.

Kysyin iiitini iiidiltii Hilma Nareelta
(1889-1981), tiesikit hdn, miten arkku oli
tullut Pispalaan J?ippisen taloon. Hen kertoi,
ettd perimdtiedon mukaan hdnen miehensi
Kaarle Anton Ndreen (ent. fdppinen, 1886-
1950) esi-iset ohvat olleet 'hatelisia, saksalai-
sia sotaherroja ja pohjanmaalaisia pappejal
Edelleen Hilma kertoi, elte henen anoppinsa
Eva Sofia ldppinen (o. s. Asplund, ).854-1929)
oli kertonut arkun olleen "mummun kistu -

mormors kista".
Arkun vaiheet jdivat askarruttamaan miel-

tani. Mietin myiis, pitivetkd Hilma-mummun
kertomat perimatiedot miehensa s),nt)?eraste
paikkansa.

Kistun vaiheet alkavat selviti
Vasta 60 motta mytihemmin, 2000-lu\.un
alussa ryhdyin selvittamean aitini isan, Kalle-
vaarin, sukujuuria. Ensiksi sain selville, ettd
hanen eidineitinse eli mummunsa oli nimel-
tii i in (Sofia) Gustava Roupd ( 1810-1881).

Gustavan mummu eli ruotsiksi mormor oli
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Hedvig Wegelia (Wegelius, 1740-
1825). Hedvigin nornor Kristina
Laurea (Laureus, n. 1.640-I720)
kuoli isonvihan aikana Wendelin
ja Wdnmanin jilkeen. Kristinan
puoliso oli Tyrv;idn kirkkoherra,
lddninrovasti Johannes Wegelius
(  loou-  l  /z)J .  loKa pernerneen paKe-
ni vuonna 1714 Tornioon ja joutui
eld.mddn sielld kahdeksan ja puoli
\.r.rotta ennen kuin pddsi palaamaan
Tyrviiiille. Asiakirjoista ei selvid,
miten hdn Tornionjokilaaksossa per
heense eldtti. Johanneksen nuorem
man veljen, Ilmajoen kappalaisen,
Henrik Wegeliuksen (1672 1719),
joka mytis perheineen pakeni Poh
jois-Suomeen, tiedetean toimineen
Pellossa opettajana ja pappina. - Tiil-
tii osin Hilma-mummun muistitieLo
oli totta. Ainakin pohialaiset papit
olivat todella sukua Kalle-vaarille.

Mummun kistuun on liimattu
kaksi muistokirjoitusta, jotka on
oletettavasti kiinnitettl Wegeliusten
aikana. Carl Wdnman ia Nils Wendel
olivat todenndkdisesti Johannes
Wegeliuksen opiskeluaialta tai
nuoruuden paivilta perdisin olevia
ystdvie. lohannes Wegelius kirjattiin
Uppsalan yliopistossa ylioppilaaksl
1680, samana monna kuin Carl
\Atin mankin. N.iiden tilallisten poi-
kien tdltyi ainakin tuntea toisensa.
f ohannes Wegeliuksen yhteyksid
Niklas (Nils) Wendeliin on Yaike-
ampi ldltee, mutta koska Wende-
lin kaksi nuorempaa veliee olivat
etelepohjalaisia pappeia ia Johannes
Wegelius oli kotoisin Seinajoelta,
voi olettaa heiddn viililliiiin olleen
tutta\,'Llussiteite.

Arkku matkaa
Satakunnassa

Jos arkku oli perheen hallussa jo
Kristina Laurean kuollessa 1720, se
kulkeutui Torniosta perheen mu-
kana helmikuussa 1722 Kiikkaan

Jaamalan ratsutilalle, jonka Johannes
Wegelius oli omistanut vuodesta
1702. Pappilan rakennukset Tyr
vddlld olivat sodan jdlkeen raunioina
ja laamala autiona, mutta osittain
asuttavrssa.

)ohanneksen poika Gabriel
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Wegelius (1702 1746), joka aloitt i
opintonsa 1722 Turun akatemiassa,
tuli kirkkoherraksi Karkkuun 1740.

faamala siirtyi Gabrielin omistuk-
seen 1739. Gabrielin elema paettyi
44-r.uotiaana, ja hdnelte jei seitse-
mdn ala-ikdistd lasta, joista nuorin
Maria oli vain r'.uoden ikdinen. Leski
Maria Thurovia (Thurovius, l7l0-
1775) siirtyi lapsineen )aamalan
rustholliin, joka turvasi perheen tor-
meentulon ja kahden pojan opinnot.

laamala oli Wegeliusten omistukses
sa vuoteen 1802.

Arkku liihti Jaamalasta 1767 Koke
mdelle, kun Hedvig Wegelia, Gabric-
lin lapsista kuudes, vihittiin 27 vuo
tiaana leskimies, vddpeli Bernt
Fredrik Messmanin (1720-1797)

kanssa. Avioliitto oli Berntin kol-
mas. Morsian oli miestadn 20 vuotra
nuorempi ja synnltti tdlle r.uosien
varrella yhdeksdn lasta, joista viisi
saavutti aikuisian.

Messmanin perhe asui Kokemden
joen Kiettareen saaressa, Purri-nirni-
sessd vdd.pelin puustellissa \.uoteen
1772 asti,jolloin Messman erosi Po-
rin jalkavdkirykmentin palveluksesta

.ja muutti perheineen Harjavaltaan
isdnn<iimddn Simulan rusthollia.

Vuonna 1793 Bernt Messman
hankki omistukseensa Huittisten
Sampun L/dst:i Tiisan tilan. Perheen
muuttaessa arkku tuotiin Tiisalle.
Sielll Bernt Messman eli perheineen
eldmdnsd loppuun asti. Tila mD.tiin
1797, mutta Hedvig sai ilmeisesti
ainakin elinikdisen asumisoikeuderr
talossa. Lapset ldhtivet maailmal-
le, mutta Messmanin nuorin tlter
( 1784- 1864), jolla on kirkonkirjoissa
monta etunimee Maria Sofia, Maria
Helena, Mertha Sofia tai Marta, jei
aitinsa tueksi temdn elinajaksi.

Marta vihittiin Tiisalla marras-
kuussa 1807 kersantti Sebastian
Roupdn (1783-1828)  kanssa.  Roupe
oli palannut Pommerin sodasta
urhoollisuusmitalin ansainneena.
Helmikuun 21. vuonna 1808 alkoi
Suomen sota. Nuori aviomies ldhti
jdlleen sotaan, jonka aikana hdn ehti
lievesti haavoittua ja yletl vddpelin
arvoon. Sodan loputtua hd.n palasi
Tiisalle Ruotsista vasta r.rroden 1810
alussa.

Mdrtan ja Sebastianin t1td.r
(Sofia) Gustava Roupd (1810-1881)
syntyi joulun aikaan 1810. Vuon
na 1812 alettiin Suomeen perus-
taa keisarin meereyksesta omia
joukko-osastoja, ja Sebastian
viirviifi i j?iiik?iripatalj oonaan,
jonka nimi my<ihemmin muutettiin
tarkkhmpujapataljoonaksi. Toinen
t) ,14r  Alber l ina Agata Roupe synty i
1 8 1 5 .

Sebastian Roup6n vanhem
mat olivat majuri Kasper Roupd
\1731-1793) jaKatarina von Konow
( 1757-  1806) .  Konowi l  o l ivat  ldhtd i -
sin Branderburgista, Roupdt West [a-
Ienista ja Messmanitkin ilmeisesti
Saksasta. Lisdksi von Konowien,
Messmanien ia Roupd-suvun ldhim
pddn sukulaisverkostoon kuulu
vat von Qvantenit, von Essenit ja
Gripenbergit. Lahipiirin upseereista
ainakin yksi oli kohonnut everstiksi

ia pari everstiluutnanteiksi. Suvun
sotilaat erosivat palveluksesta maju
rin, kapteenin, Iuutnantin, vdnrikin
tai vddpelin arvoisina. Neiltiikin
osin Hilma-mummun perimdtiedot
pitivet paikkansa - sur.rrssa oli
aatelisia, saksalaisia ja sotaherro.ja.

Kistu matkaa Pispalaan

Hedvig Wegeliuksen kuoltua 1825
Mir ta Messman per i  e i t in 'a  k is tur .
Mdrta ja hdnen puolisonsa Seba't i
an Roupe muut t ivat  I826 Tyrv i i l i l le
Ketolan tilan asukkaiksi. Seuraavana
vuonna Sebastian sai nimityksen
pataljoonansa sairaalanvalvojaksi,
mutta kuoli yletteen jo 1828.

Sebast ian in ja  MJr tan vanhemp
tlter Gustava muutti perintdark-
kuineen 1830 Pirkkalan pappilaan,
mutta ei ilmeisesti aivan taralliseksi
piiaksi, koska rippikirjassa hdnen
tittelikseen on merkitty mademoisel-
le eikd hdnen nimeerin ole merkitty
palvelusvden sivulle. Juhannuksen
jiilkeen 1831 jungfru Gustava Roupd
vihittiin avioliittoon Pirkkalan
pappilan entisen tilanhoita.lan pojan,
riiiitiili Nils Asplundin (1805-1889)
kanssa.

Asplundit asuivat aluksi Pirkkalan
Sionkyldssd, josta he muuttivat arkkr
mukanaan Messukylan kautta 1854



Yksi arkun lukuisista omistajista on
kirjoittajan esieiti, Pispalassa asunut
Eva Sofia o. s. Asplund, joka kuvassa
on puolisonsa Kustaa Jdppisen ja hei-
ddn tytdrtensd Tildan ja Annan kanssa
noin vuonna 1907.

l ) ' .p . rh . ' r r .  .o l< r . . l l o in  ku t r  lu  i  Y l r ; j J r
\  e r )  l ( . ,p f  c l i . cur . rk - r t l . r . rn .  j . r  r  . r " , l r :
ta 1880 Pohjois Pirkkalaan. Custava
ja Nils saivat kpr.rnrcncn lasta,.joista
kuilenkin vain viisi sailutti aikuisian.

l r a  \ , ' l i r  A r p l u r d  r  8 ) 4  l q 2 q i  o l i
Gustavan lapsista nuorin. Hiin hoiti
r i i t insd hautaan ja meni vasta sen
jri lkeen I882 naimisiin Rosenlewin
melsrityi jnjohtaja Gustav (I(ustaa)

Albil f i ippisen (1849-1927) kanssa.
Rii i i t i i l i  Asplundin talo seisoi

Pispalan valtatien var ressa, harjun
kupcessa Sirlolan maalla. Kustair

]dppinen rakensi tAlle tonti l le uuden
asuil-Italon ulkorakennuksineen
v jh in  y lc rn rnJ l . i  h . r r . ju r r  r i r r l ccscer r
jonka ji i lkccn "l iraalarin" asumus
pure l l  in .  Ar l (ku  I ' i . i . i  kur r r r i r rp . r i ka l
l<  u t rd i ' t . ' l<c r t r t t t k rccn .  l JpP i \e r t  l r l l , , l l
pail<alle on rakennetttr 1980 luvulla
kerrostalo.

Jappisen lakana
rauhanlippuna 1918

KeYettah'ella 1918 l(ollne puna
kaarti laista tuli aseireen .l i ippisen
pirtt i in, jossa arlikua seil,vtetti in.
Kotona olleet Eva, Kustair ja hciddn
n u o r e r n l i  r y l l i ' (  - \ -  A r r ' r . r  L o d e n D J
ldisesti pellslyi\'ait. Valkoiset olivat
jo vallanneet Tampereen, mLrtta
Pispala oli vieli i  punaisten hallussa.
Oliko jollekin Rosenleu'in tyontel<i-
jiille jiiiin).t jotakirl kaunaa Kustaata,

tukkitien polnoa kohtaan? Tulti inko
nlt 69-\ruoti irsta Kustaata "viemiiin"

l<uten termi kuului?
\  I ' e l r e l  l . u i t c r ) l  i n  . L l v i r t i \  J t ,  ( l r : .

Pispalan valtatien toisella pr-Lolclla
asuva punainen virl(anies C)tto
Civil i  oli l : ihettinyt heiddt vierniidn
valkoisten esikuntaan kirjelnrdd,
io \ .n  p \  ) , l r l l i ' r  . r .e iepor .  j r  J r .  r . ra
tival |r ippisiltr i suojaliseer valkoistir
lakanaa.

Lva leivoi huojentuneena kistusta
lir l<anansa, vaikka hiinti i  sen nrene-
tys j!r micstcr.r rciyhkevs har mittir.at.
"Kas ku sc Sivil l i  ei anlanu poji i l le
omaa lakanaansa, ku sit i i  tartt i tull ir
t idn yli meiltri hakkeen oikeen aseit-
ten l<ans!"

Yhdeksan sukupolven
perintiikalleus

Jospa kistn voisi l iertoa, ]nit i i  sen
ymp.lri l l i  on 300 r'uoden aikana
tapahtunut! Varmaau sil l i i  olisi va
rastossa nlonta )/hti i mielenldintoist:r
t?rrinair kuin tuo lakanajuttu. Sitii or.l
kuljetettu tuhansia vi rstoja het'os
rattail la ja reessd sekd muutana
kymmenen kilonretrid henkiloautol
lakin. Sen aikana on kdr.tv ainakir.r
k . rhdek . . r r r  r , ' t r r . r , , ' r r , , l l u t  k t r i  l<u t l r - ,
teja, letovuosia ja nri ldnhetdd. Sen

)'ll leDsiviit talvella 1940 Kokerriien-
jokca seuraavat, mahtavasti j l l iseviit
ncLrvostokoneet ponmittaessaiu
Tampereen keskustaa. Kesiil<uussa
l9.iI scn ohitt ivat Pispalan valta-
tieti i  iavirt arr.netan autokolonnat
ja toiseltlr puolelta soti lasjunat, kun
joukkoja keskitcttiir.r taas ker r irn
kohti itdd.

Kistu on kulkcnut perintdnii
sr.l.ussa,vhdeksiin sukupoh,en ajan
Vdli l l i  se on hyld.tt,v polyiselle ulla
\ o l l .  j . r  ' i t  t e n  . . r r \  o l c l t r r  e , i l l c .  p r r l '
distettu huolell isesti ja ma:rlattu. Se
on niihnlt i i l j l lamppujen sammuvan
ja slhktilampun s).tt).viin. Sen :iiirellii
on puhuttu ruotsia) suon]ca, s:lks:lil
ja vendjdC seki Kustaa "hoastanut

selevee savvodl Sen olemassaolon
aikana Suomea or.at hall inneet Ruot
sin l iuninkaat ja Vendjin keisarit
Suornen suuf iruhtinaina, kunnes
maan itsenii istytt)ri i  suomalaiset ovat
itse ottaneet vallan k;siinsd.

Kuten kistun tariDa todistaa, su
\  u i . \ . r  I ' enrnr l i c lo in . r  k  lLe \ r l  l , | l i
Dat eivdt aina olc pelkk:i i i  mielikuvr-
l | | r t J .  I  e d u t  t . l p c h t u r n i i n  l i i l t \ ! i ' t : i
henkil i j istd seli i tapahturnien ajasta
j a  p . r i l r r ' t a  s r . r t l , r r a l  u l  . r  r i r h c c l l i . i r i .
mutta oleell isin osa kertomuksista
on tlytt i i  lotta.

Nyt ar kku on Lenpidli issii noin
viiden kikrmetr-in pidssd Tiuralasta,
entisesti i luutnantin pr.rustell ista, . joka
oli 1700 luvulla Kasper Roupdn ja

I(lrtarina von Konorvin ensim miinen
yhteinen koti.

Minkii lainen tulevaisuus rnum-
lr.tun kistulla on edessii i in? Kuinl<a
moncl.r sukupolven ajan site vieli
perintonai \'!ralitaan ja sen ikiid ar-
vostetaan? a
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ampereen Vapriikissa

peeftyi syksyllii 20 | 3
suuren suosron saanut

Kiinaa 200 eKr. hall inneen

keisari Qin Shi Huangdin

terrakotta-armeijaa esitellyt harvinainen

niyttely. Museovieras huokaisi esittely-

taulujen diressd kerran jos toisenkin,

ette mitahan kiinalaiset eivdt olisi
keksineet ennen meitd eurooppalaisia.

Yksi tdllainen asia on myos suku-

tutkimus. Siri nimittiin harrastettiin

Kiinassa innokkaasti jo 3000 vuotta

sitten, samaan aikaan kun Suomessa

elettiin kivikautta.

Kungfutse pitelee sylissddn Gautama Buddhaa
seurassaan kiinalainen filosofi Laotzi, joka
Kungfutsen ohella on yksi tdrkeimpid genealo-
gisia hahmoja Kiinassa. Hintd pidetdin monen
eri suvun esi-isdnd ia palvotaan lumalana.

Kuva: Wikimedia commons, Louis de Grand.
Kdsikirjoitus l''ling-dynastian alalta.
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Sukutietoja
vuosituhansien aialta

Siinii missd suomalainen voi ylpeilld
sukujuuriJlaan suunnilleen I 5001u-
vulle tai Kaarle Suureen 800-lur.r.rlle
niin kiinalainen sukututkiia saattaa
hywinkin pistiiii paremmaksi. Hdn
kun voi parhaimmillaan esitelld
oman polveutumisensa ajalle jopa
tuhat \uotta ennen ajanlaskum-
me alkua. Tiedot ovat rnytis usein
huomattavasti luotettavampia kuin
monet eurooppalaiset keskiaialla
syntyneet kronikat, joiden oikeelli
suus sukulinjojen suhteen voidaan
hlwin usein kyseenalaistaa.

Sukuklaanien genealogia on ollut
kaikkina aikoina kiinalaisille tdrke
ea. Kiinaa voidaan pitda klaanien
hallitsemana alueena, jossa voidaan
erottaa aina klaania hallinneet sur,r.rt
klaanin muista suvuista. Keisarien
esi-isid palvottiin myos jumalina.
Vastaavasti tavallinen kansa palvoi
es i - is iadn ja  kunnio i t t i  he iddn mui" -
toaan erilaisilla rituaaleilla.

Sukululkimus on riir ollut tdrker
osa myos kiinalaisten eldmdssd, ja
se on sitii yhe nykyddn, silld perhe

ia suku ovat terkea tuki ja turya.
Edesmenneet sukupolvet ovat
vahvasti ldsnd. Kuvaavaa on sekin,
ettd kiinalaisiin perheisiin sai syntyd
vain yksi lapsi. Poikaa toivottiin,
silld hdn on vanhempiensa turva ja
sukuperinteiden jatkaia, toisin kuin
muualle avioituva tltd'r. Kiinalainen
genealogia ja koko sukujarjestelma
on r.uosituhansia perustunut telle
samalle pohjalle, jossa poika jatkaa
sukua ja pitiiii yllii esi-isien ketjua.

Kiinalaisen sukututkimuksen
virallinen alku voidaan johtaa Zhou-
dynastian aikaan (L046-256 eKr) ja
erityisesti vieldpd ruoteen 1122 eKr.
Tuolloin perustettiin erddnlainen
toimisto ohjaamaan ja tutkimaan
hallitsijasuvun omaa genealogiaa.
Wei-Chin-dynastian ajalla luonna
221 valtio jopa rohkaisi kaikkia
alamaisiaan yllepitemean ja kirjoit
tamaan perheidensd sukutietoja sekl
merkitsemaan muistiin sukuklaanien
historiaa.

Myohemmin Sung dynastian
ajalla monna 960 myos muut kuin
aateliset alkoivat kiinnostua yhd
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enemmdn suku;uuristaan. Talonpo
jat, tyriviiki ja kauppiaat ryhtyivat
dokumentoimaan suku- ja per-
hetietoiaan aateliston tavoin. Siita
muodostui terkea perhetraditio ja
perinne.

Pohjoisesta invaasion tehnlt
mantiukansa kukisti Ming-dynas-
tian, ja Aisin-Gloron perhe perusti
uuden Qing-dynastian, joka hallitsi
Kiinaa vuosina 1644 1911. Tuol-
loin hallinnon suhde genealogiaan
muuttui kielteiseksi. Varhaiset
hallitsijoiden ia muiden ylimysper-
heiden genealogiat joutuivat tasta
srystii epiil1'ttdvien asioiden listal-
le. Perheiden hallussa olleet satoja
r.rrosia vanhat sukuhistoriat ja niiden
yl ldp i tdminen saatet t i in  katsoa van-
han hallinnon kannattamisena.

Historiallisia asiakirj alehteita
yleisesti korjailtiin ja vderennettiin
valtaan nousseen Qing-dynastian
ht'viiksi. Kaik-ki vanhempi genealo-
ginen tuthmus yritettiin plf hkeistii
olemattomiin, ia sen seurauksena
yldluokan sukututkimus vdheni
erittain merkittevesti. Virkamiehelle
tai yhaissiiatyiselle olisi ollut jopa
vaarallista kehuskella hovissa tuharr-
sia r.uosia vanhalla sukujohdollaan,
kun uuden dynastian keisarit ja
mahtisuvut eivet vastaavaa taustaa
omanneet.

Sen sijaan tavallinen kansa
kaukana hallinnosta jatkoi edelleen
innokkaasti omia sukumerkintdjean,
mjke o l i jo  eht in l t  muodo. tua per
heissii vahvaksi perinteeksi. Vuoden
l9l I j i i lkeen sukututkjmusta alettiin
jdlleen arvostaa, mutta pian kom-
munistinen hallinto pyrki uudelleen
tukahduttamaan kehityksen. Var-
sinaista kukoistusta sukututkimus
alkoi eldl Taiwanissa ja Hong Kon-
gissa sekd tietenkin Yhdysvalloissa
asuvien kiinalaissukuisten keskuu-
dessa. My<is Kiinassa vanhojen
genealogioiden j a sukututkimuksen
arvostus on alkanut viime r,.uosina
jdlleen nousta.

Jia Pu, kiinalainen
sukukiria

-ldrkein kiinalaisen sukul utkimuk-
sen ldhde, "perherekisteri'l on nimel-

tddn Jia Pu tai Zu P 1r, mikd tarkoittaa
"klaanirekisteridl Sanaa on vaikea
suomentaa, sile se tarkoittaa samalla
sukututki musta tai sukutauJuja ylei
sesti. Kysees\d on kuitenkjn kokoel-
ma tai rekisteri kirjoituksia klaanien
his tor iasta ja  sukul in jo is ta.  Perhei l ld
ja sur,.uilla oli omat kirjansa, joita
tiiydennettiin ja ylliipidettiin.

/ia Pu kertoo surun nimen ja
etymologian sekd kertaa klaanin
historialliset muuttoliikkeet seke
asettumisen paikoilleen. Sen lisdks
kuvataan kaaviona sur,rrn mieslin-
jai(et sukujohdot. Tdrkedd oli myos
korostaa esi-isien koulutuksellisia ja
poliittisia meriitteje ja urotoitd, iotta
klaanin sukuhistoria samalla toimisi
nuoremmalle sukupolvelle velvoit-
teena tehda tyota oman sukuklaanin
parhaaksi ja ylliipitee sen nuhteeton
ta marnetta.

Ia Pa -liihdekokoelmien synty
ajoitetaan Shang-dynastian ajalle
(1523- 1028 eKr.), ionka jdlkeen
se on suvuissa vuosisatojen aikana
sukupolvi sukupolvelta tziydentyn)t.
Klaanien sukupuita kaiverrettiin
ensin kilpikonnan kilpiin, eldinten
luihin ja pronssileryihin. Ennen
kirjoitustaidon kehittymista sukupuu
voitiin kuvata myiis koyteen tehdyil-
l1 solmuilla. Solmuihin kiinnitettiin
miniarylriesineitd kuten nuolenkdr-
kid, kenkid, pronssikolikoita ja muita
esineitd kuvaamaan symbolisesti
aina yhti sukupolvea sekd eri tavoin
perheen nais ia ja  miehid e l i  perhend.

Ki r jo i l .usta i to  luonnol l isest i  ko i tu i
k i ina la isen 'ukututk imuksen hyrudk-
si. Sen ansiosta tuhansia v.uosia var,-
hat sukutiedot hytidyntdvdt edelleen
nykyistdkin sukututkijaa, joka pystry
eri sukukirj oj en ar.ulla j iilj ittiimean
omaa sukuaan parhaimmillaan jopa
tuhansien vuosien taakse,

Paamiehen pojat ja jiilkeliiiset kuu
dessa eri sukupolvessa on Jia Pussa
aina lueteltu yhteen kokonaisuuteen.
Vanhin poika ja pojanpoika on listat-
tu kohtisuoraan alaspein paperiarkin
oikeaan reunaan, kun taas nuorem
mat poiat iekelaisineen on listattu
slvusuuntaan vasemPaan reunaan.
Joka sukupolven vdliin jatettiin tilaa
arvonimille, syntymd ja kuolinr.uo-
sille sekd muille tiedoille. Kiinalaiset



\,anhat genealogiirt ovat eritt l in
\,ahYasti patri l ineaar isia, sil la naisten
katsotti in siirtyvdn isiinse suvusta
miehens.l sukuun. Nimet mainitt i in,
mutta ei juuri l] luita tietoja, koska
naislen ei katsottu .jatkavan slrvun
nimei. Toki poikkeuksia aina oli.

Ttinri ptiivtinri /ld Pu kol<oelmia
h l  c idvr t , i r  J l  : . . ku lu tk i io idcn  o l rc l l *
rnyds hisloriantutktat, koska niistd
saadaan runsaasti t ietoa taloudesta,
n]aantieteestd, \.deston sos jaaliraken-

.cc \ l c ,  u \ko I  r ]o . tJ ,  l (u l t tu r r r i \ l , r  \ekJ

. r e r )  \ t i  \  l , . r t t i r \ L e  r  i h n r i . l e r r  r . r i h e i r

ta useiden satojen vuosien ajalta.
Niiden lihdearvo historiantutkimuk-
selle ylr.rmdrret tiln paremmin kuin
vieli i  muutama yuosikymmen sitten.
Kiinalaisia sr.rkukirjakokoelmia on
painettu ja myds mikrohlmattu.
Alkuperdisid asiakirjoja 1oy1)'y paljon
arkistoista sekd yksityiskodeista,
mutta pirl jon sukukirjoja on mvos
idksi tuhoutunut.

Kungifutsen suuri suku

Kiinalainen Kungfutsen suku on
pAetvn)t Guinnessin ennltysten
kirjaan maailman pisinrp:in:i do
kumentoituna sukulinjar.ra. Shang
dynastian ensimmdinen tLrnDettu
keisari nin]elt i Tang (n. 1675-1646
eKr.) s,vrj iil.tti tuolloin tamnomai-
sena pideq'n Kiinan ensimmiiisen
Xia d,vnastian viimeisen hallitsijan.
Keisari Tangista itsestiidn lasketaan
polveutuvaksi Kungfutse (55 1 -479

eKr.), joka oli hiinalainen li losoh,
oikeusoppinut, ajatteli ja ja poli it ikko
ja jonlia opetuhsiin perustuu kung-
futselaisuus.

Pcr i j l l e i \ c \L r  u 'ko t . ldn .  e t  t , r  KunB-
futse olisi Shang-dynastian ensim-

miiiseen keisarin Tangin 30. polven
j:ilkeliiinen. Var.rhin.rman genealogian
r t tuk l . rn  h incn  myc i .  ka l .o taan o le
van syriii)rteq/n ia tarunon.raisen Xia
keisarin l 3. polven ji i lkeli i inen.

\ruosina I920-2008 eldnlt suvun
pddnries Kung Te-cheng oli Krurgfut
.en  -7 . ' ;a lke  

a inen ruvr r r r  m i r . l i r r j . - r i
sessa pidhaarassa. Hdnen isdnsi ol;
arvoltaan Yangshengin herttua, jolia

oli neljd vaimoa. Kungil la itsell idn
, r n  k a k . i  t l r J r t i  i a  l a l . i  p o i L r . r .  N l i e
hen vuonna 2006 s)'ntynyt pojan
poika orlaa komean patri l ineaarisen
sukulinjan: hiin on Kunglltsen 80.
mieslinjainen jdlkeldinen. Varsinkin
'lhirvanissa ja Hong Kongissa suku
on edelleen h1,vin arvostetussa ase
massa. Hor.rg Kongissa ylapidetdrin

.ja pdivitetaiin siidnnollisesti tietoja
laajasta j i i lkeli i isten joukosta.

Kung iu l .cn . jJ lkc lJ i ' i j  on  k , r l ld< ,
aan laskeltu olevan maailmassa jopa

kolme niljoonaa. Siinii trrissii eu
rooppalainen sukututki.ja pyrkii loy-
lJm. l in  .u l (u l rn jJ r  Kar r le  \uureen.

niin kiinalaiset etsivdt mahdollista
reittid Kungfutseen. Tohi herdd vdjs-
timittl l(ysylnys, ettd miten malrtaa
kiiydii, kun Kungfutsesta polveutuvra
Ju l iu i ' i . r  m ie ' l in io ja  rvhd l  taa l  tu tk i -
maan tarkenmin dna-tutkimukserr
avulla.. . O

Pu
Kiinalainen suku-
kiria ja mite siihen
piti merkit6:

1. Klaanin alkupe-
rd. Va nhin tiedossa
oleva esi-is; ja
mi ten h i in  on saa-
nut  sukun imensS.
Kuvataan perheen asuinpaikka
ympe rist6ineen. Kerrotaan klaa-
nin levinneisyys ja varhaisemmat
asuinpaikat .

2. Esi-isien elemakerrat. Kerro-
taan koulutus, uratiedot, asema
sekd hyviintekev?iisyys, jonka on
katsottu tuovan kunniaa per-
heelle sekii olevan velvollisuus
klaanin koyhempien jesenten
auttamiseksi. Mukana osuudessa
voi olla mycis runoja, kirjallisuut-
ta ja muuta tietoa,

3. Sukutaulut. Terkeinte on ker-
toa polveutumistiedot samaa
sukunimee kantaneista mies-
puolisista jelkelajisistii selkeisse
kaavioissa.

4. Tiedot klaanin asuinalueesta.
Karttoja, joissa kerrotaan asuin-
ja  hautapaikat .  K laanin pdi isuvun
maa-alueiden h is tor ia  ja  asuma-
kartanot sek:i alustalaiset asuin-
paikat, jotka kuuluvat sukuklaa-
n in a la isuuteen.

5. Ohieita ji i lkeleisille. Hyvdn ja
kunnia l l isen e ldmen ohje i ta ,  jo t -
ta suku ja suvun nimi seilyttdisi
maineensa jatkossakin. Neuvoja
jelkelaisten kasvatukseen ja kou-
lutukseen. Ohjeita voi olla erik-
seen miehi l le  ja  nais i l le .

*

+frea

Jia
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Pelkeneen
Kirvun Sikala
Valpuri Heikintyttiren (k. 1731) suku
TEKSTI TIINA I\4IETTINEN

Orpanassa l/2004 kerroin, kuinka loysimme yhdessiVirpi
Nissildn, Ulla Koskisen la Johanna Kurelan kanssa yhteisen
sukuluuren Pilkdneen Kirvun Sikalan ratsutilalta. Sen
jdlkeen moni muukin tuttu sukututkiia on ilmoittautunut
samaan sukuun kuuluvaksi.Artikkelin julkaisusta on
nyt siis kulunut tasan kymmenen vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi meilld on iloksemme jilleen uutta kerrottavaa.
Sikalan emdntd Valpuri Heikintytdr astui hillattain historian
hdmdrdstd esiin ikddn kuin iuhlistamaan artikkelin
kymmenvuotispiivdd.

ffii*';[*'ff#
luettelot viittasivat vahvasti Kangas-
alan suuntaan, sillii Paalilan Lintulan
emanta toistui usein Sikalan lasten
kummeissa. Pelkkd olettamus ei
kuitenkaan sukututkimuksessa riitd.
vaan tarvitaan vahvempaa na)'ftda.
Valpuri Heikintytteren arYoitus
ratkesikin lopulta tuomiokirjojen
tietoja yhdistemelle.

Vuoden 1738 kdrdjillii Sikalan
Matti Erkinpojan ia Valpuri Heilin-
tytt?iren poika Pekka Matinpoika
vaati veljeltean Juho Matinpojalta
puolta Sikalan rusthollista. Tessa yh-
teydesse mainitaan hdnen serkkunsa
(syskoneban) )uho Yrj<inpoika Mart-
tilan talosta lokioisten kvlaste Kan-

gasalan pit?ijiistii.' Sukututkija Esko
Karisalmelta saadun tiedon mukaan
Kangasalan, Kuhmalahden ja Piilk?i-
neen kiiriijillii 18.9.1754 mainitaan
edesmenneen Gabriel Neppiuksen
pojan johanin alaikiiisten sisarusten
holhoojana tiimiin sukulaismies rust-
hollari Pekka Matinpoika Kirr,r:sta '

Niin ollen selviid, etta Sikalan
poikien Pekka ja Juho Matinpojan

1 Kangasalan ketejet2T.-30.3.17381
459v. Esko Karisalmen tiedonanto Virpi
Nissi16lle 14.10.2013.
2 Kangasalan, Kuhmalahden ja Pal-
kdneen kerdjdt 18.9.1754. "...afl edne
feltvebel Gabriel Neppius, t i l  laga alder
komna son Johan Henric Neppius, des
omyndiga syskons skyldeman och fdr-
mvndare rusthellare Petter lMattsson ifren
Kirpu..." Esko Karisalmen tiedonanto Virpi
Nissil i i l le 14.10.2013.
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vdrynd vuodesta 1667 lehtien, Talon
isdnndn Yrjri Antipojan tyter Sofia
mainitaan ensin hdnen morsiame-
naan ja sittemmin toisena vaimona.
Avioparille syntyi tytdr Valpurl
Vehkapuntarin Hinkkalassa.

Perhe asuu Hinkkalassa ainakin
vuoteen 1694 apen isiinn6idessd
taloa.s Vuosilta 1695 1696 tiedot
pr.luttuvat, mutta aviopari muuttaa
1600-luvun lopulla takaisin Kan
gasalan Suomelan Isotaloon, missd
heiddt mainitaan itsellisind vuosina
1697 1698 ennen muuttoa Kangasa-
lan  lok io is ten  Mar l t i l can .  Po ika  Yr jc i
Heikir.rpoika mainitaan ensimmiisen
kerran vasta Marttilassa vuonna
1700.6

Vuonna 1707 Oriveden kdrijil-
ld Kangasalan Jokioisista kotoisin
olevan Heild<i Martinpojan vaimon
Sofia Yrjonqttdren iseksi mainitaan
edesmennlt Vehkapuntarin isanta
Yrjci Antinpoika.T Kuten jo vuoden

5 KA Kuhmalahden SAY 1655 1674:3 la
1675 1694: 3.
6 KA Kangasalan SAY 7695-7714: /2.
7 Lehtonen Antti: Vanhaa Orivettd kos-
kevat tuomloklrjapoiminnat keskiaja ta

1 738 kerii japo)'tekirjasta selvisi,
niin Pekka Matinpoika Kirvusta
oli alaikdisen .f ohan Gabrielinpoika
Neppiuksen sisarusten holhooja.
Tdmd selittyy Iuontevasti l iheiselld
sukulaisuudella. L:iheinen suku
yhteys Neppiuksiin selitteii Sikalan
perheen lasten kummina 1710 lu
vulla toistuneen "Linlulan muorin
Maria Neppian I joka siis oli Valpuri-
en::innan tdti Maria Yrjdntytlr, joka
oli avioitunut Kangasalan Paalilan
Lintulaan.

Pdlk;neen Kir\ un 5ikrlrn rat5Llti
lan emdntd Valpuri Heikintl.tdr kuu
luu monen sul<ututldjan tuntemaan
lca . ; . r rn  y ldsc t . rku  n  ta la i 'een  sLrku la i .
jouldroon. jonka muodostavrt l(uh
mal . r  hden \ehka;arven N. rpp i l l r r  j . r
Kangasalan Paali lan l. intulan laajat
sukukunnat. Sikalan ratsuti lan perhe
asettuu siis luontevasti osaksi tehan
monen ratsuti lan muodostamaan
sukulaisverkostoon.

l l
1
! r---f

+-

g.

#Jt;e f-:,D*; *
iz!* \:-s-- t/, .' .

serkku oli siis Juho Yrjrinpoika Kan-
gasalta fokioisten kyldn Marttilasta.
Timin tiedon rvulla voidaarr seh it-
tdd, ette Marttilan Juho Yrjonpojan
vanhenmat olivat Yrjo Heikinpoiha
ja Maria Heikintl.tdr. Yrjon vanhem-
mat, Heikki Martinpoika ja Sofia
Yrjrintltdr, olivat siis myos Sikalan
emdnndn Valpuri Heikintltteren
vanhemmat. He olivat muuttaneet

Jokioisten Marttilaan vasta vuoden
I 699 tienoil la.r Heiddn tl.ttdrensi
Valpuri Heikintytir oli jo tessd vai
heessa emantene Piilkrineen Kirvurr
Sikalassa.

Valpurin isdn, Kangasalan fokiois
ten Martti laan muuttaneen Heikki
Martinpojan, vaiheet ollvat varsin
k i r j a \ a l .  H ; r r  o J i  ' y n l 1 i ' i r r  K a n g u s a
lar t  5uorne lun  I \o l r lo \ l r ,  m iss i  h ;nc l
mainitaan isiinnln Antti Martin
pojan veljen:i vuosina 1656 1666.
Heikillii mainitaan tuolloir.r mycis
puoliso Kaisa vuoteen 1661 asti.r Sen
j:ilkeen Heikki mainitaan Kuhma
lahden Vehkapuntar in  H ink la la . 'a

a.fI
1

- .. !l

: KA Kangasa an SAY 7695-l/14:4.
a KA Kangasa an SAY 7655-1674172.
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Valpurin isdn suku

Kangasalan Suomelan Isotalosta ja
Jokioisten Marttilasta
l Jaakko S ip inpo ika  main i taan Kangasa lan  Suo-
melassa ( l so ta lo )  ens immdisen ker ran  vuonna
1607.  Mo lemmat  Suomelan t i la t  o l i  lddn i te ty iks i
L iuks ia lan  kar tanon omis tanee l le  Kaar ina  Mau-
lun tVf te re j le .  Jaakon f i la  o l i  ne l jAn  Syr in  suuru i -
nen ja  hene l le  o l i  ne l je i  lehmiS.  3  V i ime isen ker ran
Jaakko on  henk ik i r jassa  vuonna 1635.  Hdne l le
rna in i taan kaks i  las ta ,  Laur i  Jaakonpo ika  (ma in .
1630) ,  jonka puo l iso  o l i  Ma l i ina  K lemet in ty te r ,  ja
l\4artti laakonpoika.

l l  Mar t t i  laakonpo ika  main i taan ens immbisen
ker ran  vuonna - tb30,  l so ta ion  isdn t ;nd  is inse
ji i lkeen vuosina 1636-1651. - Puoliso Mertta
(Maisa)  Erk in ty t5 r  ma in i taan lShte issa  vuos ina
1635-1651,  d i t in i i  1656.  Laps ia  a inak in  Ant f i  Mar -
t inpo ika  ( l so ta lon  seuraava isdn td ,  puo l i so  Va{pur i
N4atintyter), Maisa N,4 a rtjntyti i  r ja Heikki Martin
po ika . 'q

l l l  He ikk i  Mar t inpo ika ,  (e lossa  1710) ,  ma in i taan
ve l iend Kangasa lan  Suomelan lso ta lossa  vuos ind
1656-1666,  v ;vyne Kuhmala  hden Vehkapuntar in
Hinkka lassa vuos ina  1667-1694,  i t se l l i sene Kan-
gasa lan  Suomelan lso ta lossa  1697-1698 ja  i sen-
t ;ne  Kangasa lan  Jok io is ten  Mar t t j lassa  vuonna
1700. - Puoliso 1) Kaisa, mainitaan 1-657-166L.
- Puoliso 2) 1667 Sofia Yrjt inty6r lk.1.2.3.1723]l
Kuhmalahden Vehkapuntar in  H inkka las ta . l0

lV Lapsia
Yr j i i  He ik inpo ika .  (k .  23 .9 .1754)  Kan8asaran Jo-
k io is ten  Mar t f i lan  isdn te .  -  Puo l iso  1701 Mar ia
Heikintyter {k. 2.5.I7 43).

Va lpur i  He ik in ty td r ,  s .  Kuhmalahden Vehkapunta-
r in  H inkka lassa,  Pe lkaneen K i rvun S ika lan  emdnte

{k .  1731 i .  Puo l jso  Mat t i  Erk inpo ika ,  Pe lk i ineen
Ki rvun S ika lan  isan td  i k .  29 .9 .1736) .

3 KA2479t 2I9. Maaklrja 1607.
'gKA Kangaslan SAY 1600-1619: 78; 1620 1639: 78;
1635-1654:72 .
r0 KA Kangasalan SAY 1655 1674:72; KAKuhmalah
den SAY 1655-1674: 33; 1675-1694:3; KA Kangas
alan SAY 1695 I7I4t 72 ja 4.

Kiitokset Virpi Nissiliille tietojen keruusto
jo Ulla Koskisel I e tu I ki ntd-dvusta.

Valpurin didin suku

Kuhmalahden Vehkajdrven Nippiliistii ja
Vehkapuntarin Hinkkalasta, r

I  S imo Ant inpoika Nebb ta i  Knepp,  main i taan ratsumiehena
Kuhmalahden Vehkajdrven Ndppi lSssd 1600-1631.  Ratsumiehe
nd Jesper  Mats inpojan l ipustossa vuonna 1600 ja  saanut  tuo l -
lo in  verovapauden ta loonsa Vehkajdrvel ld , l ,T i la  on a inoastaan
yhden eyr in  suuru inen e l i  vars in p ieni  ra tsut i laks i ,  mike herat ted
epdi lyks id s i i te ,  e t t6  tausta l la  on kent ies o l lu t  yhden suvun omis-
tama ta lorypes,  joka on vero luet te lo issa o l lu t  jaet tuna yks iko iks i
ja  josta yks i  mies on ryhtynyt  suor i t tamaan ratsupalvelua.  Suku-
ta i  l isdnimi  main i taan a inoastaan par i  ker taa as iak i r jo issa.  Ni -
mel le  Simon Knepp vuonna 1604 ratsumiesten luet te lossa Ekier t
L inderssonin l ipustossa.  Henen omistamaansa ta loon kuulu i
nel jd  lehmee.13 Simon Nebb main i taan vuoden 1618 kymme-
nysluet te lossa 'osekd ratsumiehend Joren Eski lssonn l ipustossa
sama na vuonna. te

l lAnt t i  S imonpoika,  Neppi len isenta 1633-1638.  -  Puol iso L i i -
sa Jaakontyter, mainitaan vuosina 1634-1638. Lapsia Tuomas
Antinpoika (Naippil.in seuraava isdnt6, puoliso Riitta Tuomaanty-
tdr), Lastikka Antintytdrja Yrjo Antinpoika. Neppjld on ratsutila.

ll l Yrjii Antinpoika, s. noin 1610, k. suurena lavantauti- ja kato-
vuonna 1697.  Main i taan syntymdkodissaan Naippi lasse 1634,
1638.  Varakas lautamies,  joka p i t i  kest ik ievar ia  ja  la ina i l i  v i l jaa
ot taen to is inaan l i ian suur ia  korvauksia.  Av io l i i t tonsa kaut ta
haineste tu l i  Kuhmalahden Vehkapuntar in  Hinkkalan is ;ntd.  Kan-
gasalan talvikiirajil le 1690 Yrjo Antinpoika oli syytettyne kirkossa
kdynnin la imin lyonnis ta,  va ikka vAhdn a ika isemmin o l i  o l lu t
teysin terveena kerajil l:t. Kiirajil lS todettiin, ette matkaa kertyi
Vehkapuntar is ta emepi te jan k i rko l le  ko lme ja  puol i  peninkulmaa
ja et te  t ie  o l i  k iv iseni i  va ikeakulku inen kuuro l le  ja  sa i raal lo ise l le
9o-vuotiaa I le Yrjo Antinpoja lle. HSnet va pa utettiin syytteeste.
-  Puol iso Valpur i  Erk inty tar ,  jonka vanhemmat o l ivat  Hinkkalan
ratsut i la l l inen Erkk i  S ip inpoika ja  henen vaimonsa Market ta Hei -
k in ty tar  (2.  av io l i i t to) .

lV Lapsia
Sofia Yrjdntyter, katso edelld lsotalo, ll lsukupolvi.

Katariina Yrjtintyter (k. 1711). - Puoliso 1) Yrid Tuomaanpoika
Rodkman (k .  1695) ,  porvar i  Turussa.  -  Puol iso 2)  1697 Jaakko
Yrictnpoika Rdokma n Turusta.

Erkki Yrjtinpoika, mainitaan Hinkkalassa 1678.

Maria Yrj6ntytar {k.7 .12.17 40). - Puoliso Simo Tuurenpoika (s.
1648, elossa 1708), Kangasalan Paalilan Lintulan ratsutilan isenta.

Sigf r id  Nurp i laeus,  myohemmin (1678)  Neppius Sigf r idus ce-
org i i  Sahalaxensis .  Y l ioppi las Turussa 167 4 /  1-675.  Kangasalan
Kuhmalahden kappala isen apula inen 1682,  kappala inen 1688.
Kuol lu t  1697.  -  Puol iso Mar ia Bastman {k .  17481.

1r Jukka Neppius & Raine Rait o 1991: Neppius , Nepperstrom Adler
suku: 15 19;Yrjo Kotivuori 2005: Ylioppilasmatrikkeli 7640 18521
S gfrid Nurpilaeus, myohenmln Neppius (2374). Osoitteessa http://
www.helsinki.f i ly ioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=2374 (tuettu
2I.IO.2013.
t'z (,A 4347:69v. Til ikirja 1600.
13 KA43/2:59. Ratsutialuettelo Pblk6ne 1604.
la KA 4456: 2. Kymmenys uettelo 1618.
15 KA 4455: 51. Ratsumiehet 1618.
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S ahalahtelaisis [nni.n
vauhdikkaat

HAUTAJAISET
TEKSTI RAINE RAITIO

Luterilaiset hautajaiset ovat perinteisesti hyvin vakavahenkinen

tilaisuus. Kuolema on monille hyvin pelottava asia. llonpito tai muu

remuaminen ei ole perinteisesti kuulunut niihin t i laisuuksiin. Alkoholia

on hautajaisissa tarjoiltu hyvin harvoin. Poikkeuksiakin on, kuten

| 800-luvun lopulla pidetyt erdin sahalahtelaisisdnnin hautajaiset.

ntisaian hautajaiset
alkoivat yleensii vaina-
jan kotoa. Vainaian
arkku avattiin ja hanet
hyvesteltiin laulamalla
virsi avoimen arkun

Kun kansi oli sul)ettu, kantaiiksi
prydetft miehet nostivat arkun pie-
nilld kuusenndreilla reunustettuun
rekeen tai rattaille. Tiimdn jiilkeen
arkkua Idhdettiin viemddn kirkonky-
laan ruumissaatossa, jossa kdveltiin
tai ajettiin hevosilla vainajaa vievan
hevosen perdssd. Saatossa oli vaina-
jan omaisten lisdksi myiis kylii l l i isid.

Ruum issaaton saavuttua hautaus
maalle pidettiin siunaustilaisuus. Sen
jdlkeen. samana pdjvdne "tai joskus
myiihemminkinl jiirjestettiin hauta-
jaiset vainajan kotona.

Tdll6 tavoin haudattiin myds
vuoden 1870 vaiheilla erdln saha-
Iahtelaistalon vanhaisintd. Hdn ei
kuitenkaan halunnut hautajaisistaan

vakavaa .ja surullista tilaisuutta, vaan
ndlttaven ia reippaan tapahtuman.

Kerrotaan, ettd kyseisen isdnndn
ldhestyessd 90 ikdr.uottaan, hdn koki
voimiensa vdhenevdn ja kuoleman
lehest)"/en. Tdlloin hin kutsui luok-
seen poikansa ja naapurin isannen
heiddn keskustelujensa todistajaks..

Vanha isenta antoi pojallensa
ohjeet hautajaisten j drj estdmisesta.
Hdn mddrdsi, keitd tilaisuuteen oli
kutsuttava ja minkalaisia tarjotta-
via oli hankittava. Todistajan ldsnd
ollessa vanhaisdntd antoi pojalleen
suuren summan rahaa todeten: "Td-

man pitaisi riittea kustannuksiin ja
jos jotain jdd niin anna loput taman
- l + : i  i :  -  . , ^ r , , ^  i - I . - - - ^ ^ -  I I

Kilpaa hautausmaalle
Liekii isdntd aavistanut kuolevansa
pian, silld kuolema kohtasi hdnet jo
samana kesind, kun hautajaisohjeet
oli annettu.

E
ii2irellii.
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Vieraat kokoontuivat hautajaispai-
viind puolenpeivdn aikaan suruta-
loon, jossa heille tarjottiin aluksi
kahvit.ja ryyppyjii.

Kun virsi oli laulettu, valmistau-
duttiin lAhtemadn kohti kirkon-
kyldd. Perinteisen tavan mukaan
ruumishevo.en  ldnk i in  Ld i te t l i i n  5en
oikealle puolelle valkoinen vaate. Se
oli merkkind siitd, ette kyseesse oli
m ie"puo l inen r  a ina ja .  Innen l i ih toJ
hauta ja i ' v ie ra iJ le  ta r ioL l i in  muu ldmd
r11ppy' vaarin hl.vastijattdryT?yik-
si'l fa vield "piiskarpppy" juuri

ennen ldhtod.
Hautajaiset oli mdiird pit'd arki

pdivind. Kirkonkellojen tuli soida
koko ruumissaaton ajan, surutalosta
kirkonkylddn asti, niin kuin oli ta
pana sdityldisten hautajaisissa. Tdte
yarten ratsuldhetin plti vieda sana
kirkolle heti kun saattue lahti mat-
kaan,  "F l te  ihmise l  t ie rdd  e l re i  l ; i l td
tuodakaan mitdan ruotuvaivaista."

Tamen jalkeen saattue saattoi
ldhtea matkaan ruumishevosen kul
kiessa kdvell'vauhtia edellS niin kuin
perinteisiin tapoihin kuului.

\tihitellen tariottu viina alkoi
nousta peehan. Kulkueen perdlld
ajaneet nousuhumalaiset miehet
ky l lds ty  i vd t  h i l ja iseen vauh l i in  a jaen
Iopulta ruumishevosen ohi. Mycis
muut valpastuivat, ja hetken kuluttua
oli raju kilpa ajo kiiynnissd. Ruu-
mishevosen ajaja huomasi jddvdnsd
joukosta, ja silloin myris hdn alkoi
"roimia ohjasperilld hevostaan l
lopulta koko saattue piiesteli tiiltte
laukkaa kohti kirkonl/ld.

Kerrotaan, etta matkan varrella
sijainneissa kylissd ihmiset siunaili-

vat ja ihmettelivdt ndhdessddn.jopa
kirkkoherrankin hevosen kiitevdn
hautaj aissaaton mukana.

Juhlat jatkuivat
surutalossa

Vauhti oli Iopulta niin hurja, ettd
ruumishevosen k;irryissd olevat
kuusenndreet tipahtelivat tielle ja

erean epetasaisen mden alla n.ryos
arkun kansi lensi maantienoiaan.
Ajaja ei kuitenkaan tiitd havainnut,
vaan jatkoi kilpa ajoaan.

Kanl-)en puuttuminen huomattiin
vasta hautausmaan portilla. Ruumis
ser.r sijaan oli pysyn)t matkassa.
Kantla lahdetti in heti etsimian. Pe-
rdssii tulleet hiukar.r selvemmdt saat-
tajat olivat huomanneet tapahtuman
ja toivat "kistun kannen" n.rukanaan.
N1t vainaja voitiin saattaa kunnialli-
sesti hautaan.

Siunaus toimitettiin avoimen hau-
dan idrelld. Lukkari, "joka vastoin
.C i i l ynsJ  per in te i td  o l i  ehdot tamast i
raitis'l piti kirkkoherraa hihasta kiin-
ni peldten papin kaatuvan hautaan

Kirkkoherran muistellaan kui-
tenkin pitdneen niin "voimall isen'

puheen, ettd se sai paikalla olleet
naiset itkemidn suuridd'nisesti. Muis-
telmien mukaan tdmd oli ainoa kerta
kun Sahalahden kirkkoherra Anders
Candolin nihti in pdissddn.

Siunaustilaisuuden jdlkeen saatto
vaki palasi takaisin surutaloon. Sielld
heitd odotti "herkullinen maahan-
paniais-pdivdllinen ja monen monet
maukkaat rlTp1.t ':

Juhlajuomia oli varattu tilaisuu
teen runsaasti. Rommia, viinaa,
arrakkia ja portviiniii oli tarjolla
niin paljon, ettd kaikkia ei saatu edes
juotua.

Hautajaiset jdivat monien mieleen
ja niita muisteltiin pitkddn. Ker-
rotaan, ne nama jettivat varjoonsa
a iemnr in  p i td jdn  komeimpina  p ide-
t1't Haapaniemen kartanon isannan,
everstiluutnantti C. H. Langen
hautajaiset. a

Lehteet ra kirjallisuus
Lauri Arran haastattelu

Museovirasto, Keruuarkisto, Kyseiy Nro
K l l .  Ka lsanomaiserLod l ,  Pa lov i ra  ja
viinayrtit. Sahalahden aineisto.

Raitio, Raine, l\4 a ata lou sp itaje ste Suo
men teol istuneimmaksi kunnaksi. Sa-
halahden historia l l l  1869-1999. Saha-
lahden kunta ja Sahalahden seurakunta.
Jyveskyle 2001.
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Suomen ainoa kir jal l isuuden Nobelin
palkinnon saanut kir jai l i ja Frans Emil
Sillanpdd syntyi Himeenkyrossd
Kierikkalan kyldn Myllykolun mdkituvassa
16.9.1888. Hdnen isinsi ol i  Frans
(Pransu) Henrik Henrikinpoika
Koskinen Kauvatsalta ja ditinsd Loviisa
Vilhelmiina (Miina) l isakintytdr Mdkeld

'q

I

rans Emilin eli kotipii
rissd tuttavallisemmin
Eemelin vanhemmat
Pransu ja Miina asuivat
Frans Emilin syntyessd
Myllykolun mokis-

sa. Muuton yhteydessd he olivat
ryhtyneet kelttdmddn sukunirned
Sillanpiiii. Perheeseen kuului kaksi
vanhempaa las ta .  ve l i  ja  s i 'a r . jo tk r

kuitenkin kuolivat nuorena.
My l l yko lun  mdk issd  e le t t i in  \da-

timatonta mekitupalaisen eld,mdd.
Ise Pransu oli toiminut Kauvatsalla
tukkimiehene ja etumiehend
eli tydnjohtaiana. Miina-diti oli
puolestaan ennen naimisiinmenoaan
ollut Hdmeenkyrossd piikana. Eeme-
lin lapsuusvuosina Pransu perusti
pienen sekatavarakaupan, joka me
nestyi sen verran h)"r'in, ettd perhe
saattoi mydhemmin ldhettdd koulus-
sa h).vin menestyneen Eemelin Tam
pereelle lyseoon. Kodista pyst)ttiin
auttamaan EemeIe koulumaksuissa
ja kortteerikuluissa aina vuoteen
1905 asti, mutta sen jdlkeen 17 vuo-
tias Sillanpld joutui itse hankkimaan
opiskelurahansa.

Eemeli oli aloittanut 8 vuotiaana
kan'akoulun HJmeen\r<in lumes
niemen kirkkokoulussa, mistd hdn
siirtyi muutaman \,.uoden kuluttua
Haukijdrven kansakouluun. Opin-
noissaan hlwin menestynlt Eemeli
ldhetettiin r.uonna 1900 oppikou-

luun Tampereelle Suomalaiseen
Reaa l i l l  seoon,  Tamperee l le  muut ta -
essaan Eemeli tdltti 12 vuotta. Han
asui alivuokralaisena Mustanlahdel-
kadulla j a Kuninkaankadulla.

Tampereella opinnot jatkuivat

menestyksekkdind, ja r'uonna 1908
Sillanpdi aloitti Helsingin yliopiston

D,Tsis malemaalti\ella osastolla, mis
sa hanen tavoitteenaan oli valmistua
liiiikiiriksi. Heikon terveyden ja run-
saan alkoholinkdltcin takia lddketie-
teen opinnot kuitenkin keskeltyivdt,
ja Sillanpiiii palasi vanhempiensa
luokse Hdmeenkyroon, missd Miina
ja Pransu asuivat Heinijdrven Tollin-
miiellii.

Paikkakunnalla "Tollinmden

tohtoriksi" nimitellyn Sillanpiiiin
k i r ja l l inen  ura  a lko i .  kun  h inen en-
simmdinen novellinsa Ko din helmas-
ta julkaistiin Uusi Suometar -leh-

dessa 1915. Jo seuraavana vuonna
WSOY julkaisi hiinen ensimmaisen
romaaninsa Eliimti ja aurinko, jonka
darwinistilais-eroottinen kerronta
hetkahdltti aikalaisia ja nosti Sillan-
piiSn hetkessd suomalaisen kirjalli-
suusmaailman huipulle.

Sukua Kauvatsalla,
Eurassa ja Hdmeenkyriissi

Eemelin Pransu-isln vanhemmat
asuivat Kauvatsalla Kauvatsanky
lan Kuttilan torpassa. Pransun is:i
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Henrik Juhonpoika Kauppila kuoli
jo kauan ennen Eemelin syntymdd,
mutta eiti Maria Kristiina Tuomaan-
l ) ' te r  kuo l i vas ta  Eemel in  o l lessa  y l i
20 vuotias. Henrik Kauppila oli juu-

riltaan kauvatsalainen mutta Maria
Kristiina oli syntynlt Eurassa, missa
hinen Kiukaisissa synqn)t isansa oli
kotiviir.ynd Nikulan tilalla.

Eemelin diti Miina oli puolestaan
vahvasti hdmeenlg'rtjldinen. Miinan
isii l i"ak Vilhelm oli isdntind Mdke
ldn torpassa, missa hdn asui vaimon
sa Kustaava Vilhelmiinan kanssa.
Kustaava oli Ala-Vakerin talon t)'tar.
l isakkuoli -Lemelin ollessa noin vii-
si\.r.rotias mutta Kustaava eli vuoteel
1904 ja ehti nehda tltterenpoikansa
menestyksen kansa ja oppikoulussa.

Avioliifto ja kahdeksan
nahkaselkaa

Yliopisto-opintonsa keskelttanlt Ee-
meli Sillanpee tutustui vuonna 1915
Hdmeenkyr<issd Laitilan virkatalossa
sisdkkcin:i olleeseen Sigrid Salomd-

keen. Siikrin ja Eemelin sosiaalinen
tausta oli samanlainen: kumpikin
oli mikitupalaisen lapsi. Siikrin
vanhemmat olivat muonamies Kalle
Efraim Salomdki ja meijerikld Maria
Kristiina Huusari.

Eemeli ja Siikri avioituivat jo 1916,
ja heidrin ensimmiinen lapsensa
Saara syntyi 1917. Kirjailija esitte-
Ii mielellddn hdnen ensimmiisen
romaanin julkaisemisen aikoihin
alkunsa saaneen Saara-q,ttirensa
'hahkaselkdisend ensipainoksenaan 1
Perheeseen syntyi kaikkiaan kah-
deksan lasta. He asuivat 1920lululla
Hiimeenkyriissd kirjailijan rakennut-
tamassa Saa\.Lrtus-huvilassa Vanajan
kyldssd. Vuonna 1929 perhe muuttt
Helsinkiin.

23 \.uotta kestanlt avioliitto
pii i i tryi Siikrin kuollua keuhkokuu
meeseen kevddlli 1939. Samana

"yksynii 
Sil lanpii i i  avioitui sihLeerin\e

Anna von Hertzenin kanssa, mutta
tdmd avioliitto pddttyi parin vuoden
kuluttua eroon.

Kahdeksan nahkase lkd isen jd lke-

L i i sen  l i sdks i  F  E .  S i l lanpdd sa i  a ika i -
seksi seitsemdn romaania ja kym-
menen novellikokoelmaa, joissa hdn
kuvasi ldnsisuomalaista maalaiseli-
mdd verkkaisella, IyTriselle qyl i l l ;an.
Sillanpdd sai ruonna 1939 Nobelin
kirjallisuuspalkinnon ensimmeisena
ja toistaiseksi ainoana suomalaisena.
o

L2ihteet
F. E. Sil lanpdan 125-vuotisjuhlavuoden
internetsivusto fesl25.fesil lanpaanseu
ra.org.

F. E. Sil lanpean seuran internetsivusto
www.fesil lanpaanseura.org.

Kansall isbiografia verkkojulkaisu, s. v.
Frans Emil Sil lanpaa.

lnternetlahteisiin viitattu marraskuussa
2013.



Sampolassa lauantain a 25.1.2O1.4

Teemana perheen ialiilla
Tampereen seudun sukututkimusseuran sukututkimuspeivi in aikana syvennytaen
uusimpaan perhehistorialliseen tutkimukseen. Paivan esitelmdt on jerjestetty
yhteistyossA Emil Aaltosen SiStion rahoittaman ja dosentti Anu Lahtisen johtaman
Perheen jeljillii -tutkimusprojektin kanssa.

Sukututkimuspe iv i i  n aikana saadaan monipuol inen katsaus menneen ajan avioi tu-
miseen ja perhe-elemeen aina 1600-luvun maaseudulta 1800-luvun saatVlaisko-
teihin.  Ohjelmaan kuuluu myos t ietoisku si i te,  mit i  sukututkimus on ja miten voi
aloi t taa sukututkimuksen.
Esi telmat pidetean Sampolan juhlasal issa. Tapahtuman yhteydessi  on Sampolan
aulassa sukututkimusyhdistysten ja sukuseurojen seki i  muiden sukututkimukseen
liittyvien toimijoiden sukututkimusaiheisen materiaalin nayftelyja ja myyntie.
Tapahtuma on kaik i l le k i innostunei l le avoin ja peasymaksuton.

Tervetuloa mukaan!

Ohjelma
Neyftelyt avautuvat
Puheenjohtaja Raine Raltio: Avaussanat

FT Tiina Miettinen, Tampereen yliopisto: Johdatusta peiven
teemaan: Perhehistoriasta sukututkimukseen
FM Hanna Kietaveinen-Sir6n, Jyveskyliin yliopisto: "Erityinen yste-
vyys." Puolisonvalinta ja avioe16md uuden alan alun maaseudulla
Tietoisku: Nain aloitat sukututkimuksen
FM Mari Viilimijki, Turun yliopisto: "Jos Mies tahto itzens auda
Awioskdskyyn..." Ruotsalainen avioliittolainseAddntii 1600-luvulla
FT Johanna l lmakunnas, Helsingin yl iopisto:  Perhesuhtei ta.  Vanhem-
mat ja aikuiset lapset sdetyleisperheissii 1700- ja 1800-luvulla,
PaetOssa nat

Neyttelyt suljetaan

Tilaisuus toteutetaan yhteistyossa
Ta mpereen seudun tyoveenopiston kanssa.

10.00

11.00-11.10

11.10-11.30

11.30-12.30

12.45-13.r5

13.30-14.30

1,4.45-1,5.45

15.45

16.00



Yritettiinkii lukkari
Matias Saxbergia huijata?
TEKSTIJOHANNA KURELA

Keuruun emiseurakunnan lukkarina toimi l8l6-1861
Matias Saxberg (27.7.tai 24.6.1787-1. 10. 186l). Hdn oli tunnettua
muusikkosukua, johon kuului mm. hdnen veljenpoikansa, kansan-
muusikko Herman Saxberg eli Pill i-Hermanni (ks. Orpana l/20 | 3).
Musiikill inen puoli sujui Saxbergilta hyvin, mutta muuten hdn oli
kirkol liseen ammattiinsa sopimaton.

ukkari Saxberg oli
elemiintavoiltaan ja
luonteeltaan hipeiksi
Keuruun seurakunnal-
le. Komealla Saxber-
gilla kerrottiin olleen

parikymmentii aviotonta lasta eri
puolilla pitiijiiii, ja hdn eleli wosikau-
sia yhdessii vihkimettitmene Hedda
Stina Samuelintytt6ren kanssa.
Virkansa ohessa hdn harjoitti myiis
laajaa rahanlainaustoimintaa ja peri
korkorahansa takaisin armottoman
kovakouraisesti. Saxbergin asiakas-
piiri oli laaja: hdnelle oli velkaa moni
paikallinen talonpoika kuin myiis
Helsi ngin herratkin, heiddn joukos-
saan kanslianeuvos Johan Wilhelm
Snellman.

Keuruulaisten silmissa pahinta oli
kuitenkin se, ettd hdn oli rnurhan-
nut 23.8. 1839 raa'asti 21-vuotiaan
paimentytt<i Eeva Maria Matintltte-
ren, kun Eeva Marian paimentama
karja oli piiiissyt lukkarin pellolle.
Oikeudenkiiynnissa Saxberg paesi
kuin koira verdjiistii. Kihlakunnanoi-
keudessa annettu ja hovioikeudessa
sa ).nlt kuolemantuomio kdintyi
senaatin oikeusosaston kasittelyssa
sakkorangaistukseksi ja yhden p?ii-
vdn kestiineeksi hdpedpenkkirangais-
tukseksi. Monien mielestd Saxberg
selvisi tapahturnasta liian helpolla.
Huhut kiersivat, ett?i Saxberg oli
lahionut itsensa vapaaksi - senaatin
oikeusosastolla lienee ollut korkealla

paikalla joku, joka oli Saxbergille
velkaa.

Saxbergilla oli siis monenlaisia
vihamiehiii niin kiristemiense ihmis-
ten, makaamiensa naisten ia heiden
omaistensa kuin mytts tapetun
paimentltiin sukulaisten ia ystavien
joukossa.

llmoltus sanomalehdesse...

Syksyllii 1851 lukkari Saxberg
etsi itselleen uutta taloudenhoita-
jaa Maamiehen Ystawe -lehteen
(nro 39, 27.9.1851) j2ittiimiilliiiin
ilmoituksella:

Tdmiin kautta saan minii lietfiwiiksi
tehdii, kuin seuraa: Jos joku yksiniir
nen waimo-ihminen, joka olis tollu-
nut herramaista huushollia edesseiso -

maan, lysttiis tulla minun tykiini, jota
pikemmin sen parempi, niin se saapi
mainitussa pddllen tarkoituksessa
p alw eluks en minun luo nani.

Minii olen yksintiinen waimotoin, 64
wuoden wanha mies. Niinmuodoin ei
ole raskas huusholli, kuin minulla ei
ole mitiiiin maan brukia, eikii wiikeii
paljon tarwita lhden miehen huus-
hollissa; wain lcyllii tydtii tekewii ii
aina piisaa, jolla halu siihen on.

- HAn sais wuotista palkkaa ylipiidn
sata (100) paPeri Ruplaa ensi wuodel
tansa. Wain jos hiin niiyttiiis olewan
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uskollinen, taitaw ja toimellinen
wirassansa ja lystdis jdddti usiammik-
si wuosiksi, jos elon pdiwiA kestAA;
niin minij maksan enemmiinkin,
erinomaittain jos hiin on parempaa
sukua, ettd ei tarwitsis joka wuosi
outoja ebit ja muutella. Minulla on
ollut ttihiinkin asti yksi yli 30 wuo-
den sillii sialla, wain tuli wanhaksi.
Sentiihden ei tulewq sais oIIa yli 40
wuoden wanha, ja jos htin on outo ja
tuntematoin, pitiiis hiinellii olla hywiit
todktukset kiiytdksensii j a taitonsa
piidllen. Se jolla olk lysti tulla kau
kaisemmistakin maista, sais kirjan
kautta kohta ilmoittaa minullen
nykyisen olin paikkansa ja tulonsa,
myds ikAnsii, kennen hiin on lapsia ja
mild hiin on toimittanut tiihdn asti j.
n. e. sekii odottaq minulta wastuuta
sen piiiillen. Wain ei huonon, tyhmtin
ja taitamattoman pidA turhiq yri-
telliikkiiiin. Igllii niitii on omallakin
paikalla ilman kaukaa tulemata.

Keurulta 16 p. Syyskuuta 1851.

Matth. Saxberg,
Lukkari Keurun em ii-kirkolla.

.., ja vastaus siihen

Kolmea viikl<.oa mytihemmin samas-
sa Maamiehen Ystdwd Jehdessd (nro
42, 18.10.1851) oli viipurilaisen Mar-
ketta Pdssin allekirjoittama julkinen
tarious tehteveen:

Ke uruu n e mii - kirk o n Lu k kari [ le, Her-
ra Kanttor Saxbergille, joka Maamie-
hen Ystiiwiin 39 numerossa ilmoittaa,
eli "tiettiiwiiksi tekee" , tahtowansa
"yksindistti w aimo - ihmi stA heff a -

maista huushollia edesseisomaan" ;
saan minii fimdn kautta itsidni
nijyrimmiisti esitelUi, j a ehdotella,
ollen mieltlnyt silla ehdolla rupia-
maan Herra kanttorin p alwelukseen,
kuin Herra kanttori on luwannut,
jos ei Herra kanttori katsoisi minua
sentiihden kelwottomaksi, ettii olen
jo erditii pdiwid siwu 40:nen ijAsfii.
Mutta muuten olen hywin hywi)
sukunen, nimiftAin entisen Ottuwiibn
Korpralin Malaklas Ptissin ainoa
tytiir, kotoisin Koiwistolta, waan nyt
asuwa Wiipurissa S:t Anna-n[misen

kaupungin osan tienoilla, kartanossa
N:o 19.

- Minii olen nyt aiwan yksiniiinen
waimoeliijii, silki kumpanenki mie
heni on jo kuollut, ja ne neljii lasta,
jotka niiden kanssa sain, owat tulleet
sillon jo kohta samassa wiedyksi
Pietariin, joista minulla sen koommin
enddn ei ole huolta ja wastusta. Saan
mydskin wielii paremmaksi selwey
deksi ja wakuudeksi Herra kanttorille
mainita, ettii ensimiiinen mieheni,
Gustaf Gurk, oli Suomen meriwiiessii,
jo jdlkimdinen, Salamon Sissi, meri-
mies eriidssri kauppa-laiwassa, josta
toissa wuonna Amerikassa karkasi
Kalfornian kultakaiwannolle, ja siel-
Iii sanottiin htinen jo kuolleenki.

Kuin minii niinmuodoin olen yksindi-
nen, ja !ollunul jo nuoruudesla pittiin
"herramaiseen huusholliin", sekii
haastamqqn Ruotsit, Suomet, Saksat,
Wendet ja kaikki, niinkuin Hena
kqntlori jo arwanneeki. niin luulen,
ettii Herra kanttorin kanssa kylld syn-
tyyki kaupat ja niin edespiiin. Mutta
kuin loki olen niinkuin epdilewinddn
josko ikiini puolesta kelpaan, niin sen-
tdhden en wield ruwennut !odistus-
kirjaani TeiIIe, Herra kanttori, hhet-
)mAAn niiin efii1bd, waan julistan

ja "lielltiwiiAsi Ieen.nyt ensin !eille,
Herra kanttori, tdmiin kautta, ettA
Herra kanttori \)oisi suoraan minun
Iuokseni kirj oittaa kutsumuksen, jota
jtidn odottamaan, ja sitte, wastauken
saatua, olen walmis waikka paikalla
Itihtemiiiin Teille Heffa Kanttori. Wii-
purissa 4 ptiilrti Lokakuuta 1851.

Marketta Piissi.

Marketta Pessin tarjous vaikuttaa
edulliselta - mutta oliko se todel
linen? Yrittikd joku vetae lukkari
q.vhpro i ,  npn;<r ;2

Enta tarttuiko Saxberg syiittiin?
Liihettikii lukkari vastauksen kielitai
toiselle ja herraskaiselle "eraita pei
vid" yli 40 vuotiaalle leskelle Viipu
riin? fatkuiko Saxbergin ja Marketta
Pissin kirjeenvaihto yksityisend?

Tdtl emme saa selville. Lukkari
Saxbergin taloudessa ei kuitenkaan
ndy 1850 luvun alkupuolella ketldn

Markettaa. Suomen Sukututkim us
seuran HisKi-tietokantaa selailemal-
Ia ei l6ydy Marketta Passid, ei hanen
iseensa eike hiinen merimiespuoli-
soitaan Gustaf Gurkia tai Salamon
Sissi?i. Niiltt2i2i silt2i, ettei Marketta
Pissii ole ollut lainkaan olemassa.
Hdn oli vain todenndkciisesti vain
houkutuslintu, jolla joku Saxbergin
kynsiin ji ien)'t uhri yritti tehdd luk
karille pientl kiusaa.

Uutta taloudenhoitajaa Saxberg ei
endd etsinlt, silld muutamaa kuu-
kau a ennen Maamiehen Ystdwds-
si ollutta ilmoitustaan Saxbergin
talouteen oli muuttanut Hedda Stina
Samuelintltir. Hdnet oli ilmeisesti
houkute l tu  ta loon emdnndi tsUdksi .
Pian hiin piiiityi Saxbergin luo-
teeseen ia Yihkimattdman vaimon
asemaan. Ilmeisesti Hedda Stina
oli my<is Saxbergin saituuden ja
juonittelujen uhri - epimdiriisellb,
koskaan lunastamattomalla avio-
liittolupauksella sidonu nainen tuli
halvemmaksi kuin laloudenhoitaja.

Pahemman koston uhriksi lukkari
Sa-,(berg peetyi kymmenta \uotta
myrihemmin. 74-r.uotias lukkari ja
68-v.uotias Hedda Stina Samuelin-
q4ar saivat surmansa 1.10.1861, kun
kolme Saxbergin syntymakotitalon
Kdnttarin tyomiestii murhasi heiddt.
Murhatyon s)Tne sanotaan olleen
riidan s)ltinkisopimuksesta. a

Lehteet

http://www.ennenja nyl.neI/? p= IO 4.
Viitattu 1211.2013.

Wikipedia, s. v. lvlatias Saxberg.
f i .wikipedia.orglwiki i lMatias_
Viitattu 1211.2013.

Arkistolairoksen Arkistot kertovaL -verk-
kond\,ttely 2011. Lukkari Saxbergin
rikos. http://extranet.na rc.f y'a rkistotker-
tovaVasiakirja.php?alid=5&akid=33.

#[H***ffi
herenneispappilan eti ikka. l\,4ikrohistori
all inen 18O0luvun puolivelin Keuruulta.
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Kaksi kertaa
kuollut mies
KAISA KYLAKOSKI

Ki ri oitteli n kesiksi blogiini i uitYi" .:"1:T."lehdisti
i;fi";; LimnelleistlYkii heista oli nivtteliid Kaarlo

iJtu lirnn"tt,lonka tarinaan tuli erikoinen kdinne' l<un

blogitekstiin iimaantui marraskuussa kommentti'

ALEKSAI{TERII{ TEAATTEBI.
Tournde fda Aalberg-Kivekf,s.

[,runntoinu 4 pffvlnfl trfnr.rasknnta lg!)B

pfictttcn htuinat:

rfii*d;'.',at":l'*',*'$',tfit'ln : : : : l' i;::
i l$*"*lili^."1.1'T": :' : : : . . : : 3;:.
[ a J J e I i a  .  .  . ,  . ,  .  .  .  .  .  

.  -  I : 5 0 .

Enoalko ost. OO;* ,r'n. 
u -;75.

t( r,.

+ame liaaaiueu
5 niiJ'tdksinen drsnmo, Kjrjoitt{rnut l. DuIras iils.

p6lvoli joit&.

.tlkoB [cllo ?rB0 _ Diiiitty DoiI 10,}}0
0r'ot avalaan heuo ? j. p. p.

Seutaala ne.r"tintii sunnuntaiua.
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nstn
Sanomalehtitietojen mu-
kaan Kaarlo Eetu Limnell

oli syntynl.t luoden 1862 paikkeilla
Tampereella. Han oli ollut tdis-
sd paikkakunnan paperitehtailla,
mutta verense veti teatteriin. Uransa
alussa hin oli niiltelllt ruotsalaisessa
teatterissa, mutta heinakuussa 1887
raportoitiin hanen koonneen kiertd
vdn seurueen, joka oli jo esiintynlt
Hiimeenlinnassa j a Tampereella.
Yritys j iii lyhltikiiiseksi.

Neljd irrotta myiihemmin, kesilla
1891, Limnell oli ottanut ke)-ttddn
nimen Laurila ja hdn oli jdseneni
Suomalaisessa teatterissa. Seuraavan
vuoden alkuun mennessd Limnell/
Laurila oli perustanut oman ryhmdn,
jota hdn kutsui Kotimaiseksi teatte-
riksi. Sen ensimmdisid esityksid pi-
deniin Miklelissii. jossa paikallinen
sanomalehtikirjoittaja ei kii1.ttiin1.t
kehusanoj a arvostelussaan.

Mikkelistd Laurila seurueineen
jatkoi Kuopioon, loensuuhun,
Savonlinnaan ja oli toukokuussa
Haminassa, jossa ndltdkset vetivet
viked samoin kuin kesdkuun alussa
Virolahdella, jossa "yleiscii oli noissa
ensimmdisessd ndy.tdnnriissd hirmui-
sesti; uunin pddllystatkin oli teynne
vdked'l Limnell/Laurila poistui paik-
kakunnalta heindkuun puolivdlissd.
Pohjalainen raportoi lukijakunnal-
leen 12.8.1892:

"Johtaja pisti "papin kauhtanan'
kainaloonsa ja muka asioille l?iksi. Ja
sille tielleen jdikin. Seurue odottaa
"kuin herran tulemustdl mutta han
ei tullutkaan. Lahetti kirieen, etta
on turha odottaa hanta enaa. Seka
siihen paikkakuntaan, missd nyky-
een seurue viimeksi oli, ette moniin
muihin paikkoihin on johtaja jeenlt
melkoisia velkoja, joista tietystikin
saavat p)Thkie parlaansa. Sittemmin
kun han lehti, on kuulunut, ettd hdn
on muutamissa paikoin lainaillut
rahoja seurueensa laskuun mukal'

Vuoden 1892 loppuun men-
nessd Limnell/Laurila oli koonnut
teatterinsa riyit uudelleen ja piti
niii'tiin tojii Ldnsi Suomessa alkur'uo
desta 1893. Saman vuoden syksyll?i
Limnell/Laurila esiintyi Ida Aalber
gin seurueessa. Temiin jdlkeen en

ld)'tenlt henestii mainintaa kummal-
lakaan sukunimelle ennen marras
kuuta 1902. Tuolloin useat sano
malehdet julkaisivat saman tekstin,
jonka mukaan:

"Kaukana synnyinmaastaan, Kii
nan rannikolla, on tdnne saapuneen
tiedon mukaan, saanut surullisen
kuoleman erds kansalaisiamme ja

Tampereen synnynnd'isid. Ldhe-
tyssaarnaaja Kaarlo Eetu Limnell
on hukkunut mereen, yrittdessaan
yleisen hdmmingin vall itessa hypdtd
palavasta suuresta matkustajah<iy-
rystd pelastusveneeseenl'

Uutisen mukaan Limnell "tutustui

metodistiliikkeeseen, mieltyi siihen
ja  an taus i  Ruots in  me lod is t i lehe tyk-
sen palvelukseen, joutuen toimi-
maan Kiinassa saakka, Onnettomal
lopun sattuessa hdn oli paluumatkal-
la Eurooppaan. Vaiherikkaan eldmiin
lopettanutta tamperelaista surevat
ldh innd H:s issd  asuva puo l iso  laps i -
neen sekd ijdllinen isa ja sisarukset."

4)itten

17 Loydettyani dramaatti-
sen kuolinilmoituksen en

katsonut tarpeelliseksi haravoida
myiihempien aikojen sanomalehtid
Tiiydellisenii ylliityksenii tuli siis
blogikirjoitukseeni marraskuun
alussa kommentti: "Hei Kaisa, na)' l
tamiin johtaia Karl Edvard Limnell s.
4 .7 .18b2.  ( ta i te i l i j an  im i  Kaar lo  Kur
ki) kirjoilla Helsinki pt ammuttiin
punaisena Kemin torilla 8.2. 1918."

Mies ei siis ollut jdan)t mereen.
Mikko-Olavi Seppdldn vditciskir
jaansa keraamien tietojen mukaan
Limnell/Kurki oli r'uodesta 1907
liihtien ainakin Vaasan, Viipurin,
Kuusankosken, Rauman, Voikkaan,
Antrean ja Rovanniemen tycivden-
teatterin johtajana. Eike tesse o ut
kaikki kiertely. Paluu sanomaleh-
tien pariin kertoi. etta Kaarlo Kurki
oli Suomalaisen Teatteriseurueen
nai),tteli j i ine maaliskuussa 1909. Pari
kuukau l  la  myohemmin hdnet  va l i t -
tiin Viipurin tyrivdenteatterin johta-
jaksi. Suomalainen Wirallinen Lehti
27.5.1910 sis2ilt2iii Kaarlo Edward
Limnellin nimenmuutoksen Kurj ek-

si. Marraskuussa 1911 hiin oli jiilleen
kiertdmissi, tdlli kertaa seurueessa
Suomen Maaseutu Ne)'ttemd.

Voikkaalla Limnell/Kurki toimi
ohjaajana r'.uosien I9I4 ja 1916
viilillii. Paikallinen arvioiia totesi
EteenpiinJehdessd Kurjen olevan
' vanha ammattindlttelijii ja hlwnn
j oukon pohjasivistysti omaava
henkilil. Mutta tyovden nalttemcin
ohjaajaan puuttunee henelta iotakin.
Han ei ole tydveen psygolokiaan [!]
s).ventynlt ja hen on kovin kulunut
karkeasta tydmiehesta nii)'tteluae
kouluuttamaanl'

Kuitenkin pian tamiin jiilkeen
Kaarlo Kurki johti Rovaniemen tyai-
vaennaftamiia, jonka suojissa pe-
rustetti i n pohioisen tyovdenkaarteia.
Ulla Aatsingin viiit<iskirjan mukaan
Kurki oli Rovaniemen punakaar-
dn paallikkd ja aktiivisen roolinsa
r.uoksi tuli valkoisten teloitlamaksi
8.2.l9l8 Kemisse.

Kemisse 27.1.2013 pidetyn puheen
mukaan "Kurki haettiin kotoaan
Rovaniemel td ia  tuomit t i in  ammu'
tavaksi. Ampuminen tapahtui julki-
sena tilaisuutena, iosta ilmoitettiin
pylveisiin ia aitoihin kiinnitetyilla
ilmoituksilla. Kaarlo Kurjen pieni
poika ja raskaana ollut vaimo olivat
matkustaneet Kemiin anomaan
armoa.  Armoa e i  annet tu ja  he jou
tuivat olemaan katsomassa miten isa
ja aviomies ammuttiinl' Virallisesta
nimenmuutoksestaan huolimatta
teloitus on Sotasurmien tietokan
nassa nimelld Karl Edvard LimnelL.
Syntymdajaksi on annettn) 4.7.1862.

4)iis

!!ni L.tl. ,yYd olettaa, ettd
olisi ollut kahta saman-

nimisti ja samanikiiistn niil.ttelij?in
Suomessa. Sanomalehtiuutiset
marraskuussa 1902 ovat olleet tavalla
tai toisella virheellisii. Joko tdmd
Limnell ei koskaan ollutkaan ldhe-
ryssaarnaajana tai ainakin hdn selvisi
kokemuksesta hengissd. Sellyden
saamiseksi pitdisi lilltdd mies kir-
konkirjoista (missi en onnistunut) ja

kyselli Ruotsin metodistien ldhetys-
saarnaajien tietoja. O
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Sukututkimuspaivilld
Lahdessa
TEKSTI JA KUVAT SARA LUNDEN

Tampereen seudun sukututkimusseura oli mukana
lauantaina 9. | 1.20 | 3 jdrjestetyilld sukututkimuspiiivill i i
Lahdessa. Tapahtu man jdrjestelyisti vastasi Lahden
seudun sukututkimusseura ry ja tuttuun tapaan
paikkana oli Lahden Aikuiskoulutuskeskus.

Seuran myyntipiiydin takana tyiiskentelivdt lrma
Vainio, Hanna Turppa ja Sara Lund6n. Lahden
suunnaltakin l6),tyi sukututkijoita, joiden suvut
tulevat Tampereen seudulta. Kiinnostusta
herdttivit Orpana-lehden numerot, vanhemmat
yuosikirjat seke seuramme sukututkimuskassi,
johon ostokset sai mukavasti pakattua.
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divdn irikana kr.u.rltiin kolme
mielenkiintoista esitelmiia:
Kari Paavo Kokki kertoi
Heinolan kustayilaisista

.juurista, Seppo Toivonen Hennalan
vankileirin vaiheista ja Tapio Hdmy-
nen kokosi luennossaan perhehis-
torian tutkimuksen taustoja. PdiYin
kdvijdmddrd ei ollut kovin suuri,
mutta m)Tntipo)tien ympririlki oli
luentojen vdli l ld vilkasta ia ;uttua
riitt i  monen sukututkijan kanssa.

Sukututkimuspaivilte tarttuu
mukaan myds aina jotain koti in
tuotaYaa. Talla kertaa teimme uusia
kirjahankintoja seuramnre kirjas
toon: Heikkj Ldhteen kirja I.o.lako ja

Lieson uudisasutus, jossa selvitetddn
isojaon lisdksi torppien perustirmis-
ta .  ja  Lahden 'eudun sukut r r tk i rnus-
seuran julkaisu Sotilaita Ruotsista
Hdmeeseen, jossa on koottuna'fore
Blomqvistin Sukuset-lehdessii
julkaistut lehtiartikkelit Rnotsista
Hiimeeseen vuonna 1721 siirretyisti i
ruotusoti laista.

Sukututkimuspdivi ltd tietoa
Sukututkimuspii i! i l l i i  voi tehdii kirjaki)toji i , tavata nruita sukututki-
joita 1a pii i isti i  keskustelemaan kirjoittajien karssa. Pii ivien ohjelmat
rakentuvirt sui<ntutkimusaiheisten luentojen, esitelmien, nii).ttelyi-
den sckii myyntipiiytien tarjonnan ympiiri l lc. Sul<ututkimr.rspdivdt
ovat avoirnir l<aikil le kiinnostuneil le ja pii isynraksuttomia.'f ietoa
tulevista sukLrtutkimusplivista ld)'tyy rnrr. sukututkimusyhdis
tysten lehdisti i, joita seurammekin kirjasloon tulee lehtivaihdossa
noin pariltakymmcneltai ),hdistykselti i , sekii Suomen Sukututkimus
seurirn irlternetsivLli l ta.

Muutamia poimintoja tulevista tapahtumista:

. larnpereen seudun sukututkimusseuran jir jesti imri sukututki
nluspii ivi i ' fr lnpcreella 25. 1.20 1'1

. Suomen Sukututl<imusseuran ja Sayonlinnirn seudun sukututki-
musyhdistyksen jrir jestamit 37. Valtakunnall isct Sukututkimus-
pii ivi it Sirvorlinnassa | 4.- 16.3.20 1,1

. Vantaan Seudrn Sukututkijoiden ji ir jesti imli KLrulutko Sukuuni
tapahtuma Vintiralla I l. 12.10.2014

Rahaston hoitajaa tarvitaan
TamDereen seudun sukututkimusseura tarvitsee uuden
ra haston hoitaja n, joka vastaa seu ran pdivitteisraha-
asioiden hoidosta. Tilinpiietoksen hoitaa tilitoimisto.
Rahastonhoita.jan tehtaviin kuuluu:

. laskujen maksu

. tiliotteen ja viitemaksujen tulostus ja arkistointi
o jSsenmaksutiedoston ylldpitiminen

Pystyisitko sind keytemaen seuran hyviiksi muutaman
tunnin kuukaudessa tellaisiin tehtaviin?

lisatietoia tehtevista antaa
Riitta Kuukka, riitta.kuukka@tamsuku.fi
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Tarnpereen seudun
sukututkivnusseura
Facebookissa
TIINA MIETTINEN

Tampereen seudun sukututkimusseura liittyi yhteisdpalvelu Facebookiin
vuosi sitten. Tarkoitus on site kautta tiedottaa seuran toiminnasta seke
jakaa erilaisia vinkkeje ja muita uutisia. NAin pyrimme tavoittamaan
sukututkijoita ja muita toiminnastamme kiinnostuneita laajemmin kuin
vain Orpana-lehden ja seuran nettisivujen kautta. Linjaksi on valittu tie-
dottaminen, koska erilaisia sukututkimukseen liittyvid neuvonta- ja kes-
kustelusivustoja on Facebookissa jo lukuisia. Facebook-sivusta huolimat-
ta seuran paAtiedotuskanavia ovat edelleen jaisenillat, Orpana, seuran
internetsivusto ja Aamulehden tapahtumakalenteri.

Seuran Facebook-sivun suosio on kasvanut tasaisesti. Talli i hetkelle
seuralla on 89 virallista seuraajaa, mutta koska sivu on julkinen, niin pii-
vityksid voivat seurata kaikki. Siksi seuran "tykkiii i j i i"-miiiira ei ylle huip-
pulukemiin, eikd sen tarvitsekaan. PeivityksiS piidsee Iukemaan seuran
nettisivun kautta F-kirjainta klikkaamalla, vaikka ei itse edes kuuluisi koko
Facebook-palveluun. Ulkopuolisten k6vijoiden medre seuran Facebook-
sivulla onkin ollut suurta, mike on ilahduttavaa. Emme halunneet muo-
dostaa suljettua ryhmiiii, vaan antaa kaikille tasapuolisen mahdollisuu-
den seurata tiedotuksia.

Kdg katsovvtassa! Kiig tgkkaavntissa!

Sukututkimukseen liittwia Facebook-tyhmia:
Suomen Su kututkim usseu ra
Suomen Sukuhistor ia l l inen Yhdistys
Sukuseurojen keskusliitto/sukuviesti
Suomi DNA -projekti
Harrastuksena sukututkimus

Paikallisseuroja, ioilla on Facebook-sivut:
Tampereen seudun sukututkimusseura
Turu n seudun sukututkijat
Akaan seudun sukututkijat
Etelepohjalaiset Ju uret ry

Myos moni l la  sukuseuro i l la  on omat  Facebook-
Stvunsa
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Tampereen seudun sukututkimusseura ry

Kevidn 2OL4 esitelmat
Tampereen seudun sukututkimusseuran esitelmati laisu udet pidetddn Tampereen
Vanhan kir jastotalon (Keskustori  4) luentosal issa klo 18. Ti laisuudet ovat kaiki l le
ki i n nostu nei I le avoim ia ja piiiisyma ksuttom ia.

Seuran kir jasto Vanhan kir jastotalon Mdkeldn kabinetissa on avoinna ennen
esitelmdti la isu u ksia klo 17-18. seuran jesenet voivat lainata kir jastosta kir joja.

L1.2.
Tu u la Hockman
Ritareista kartanonherroihin. Aatelin vaiheita Ruotsin vallan aikana
Luvassa kattava pakettija kertaus suomalaisen aateliston historiasta aina keskiaialta
myohempi in  a iko ih in .

25.2.
Vuosikokous
vu osiko kou ksessa jasenistolle esitellean yhdistyksen edellisen toimintakauden toteu
tunut toiminta, taloustilanne ja vuoden 2014 toimintasuun nitelma ja budjetti. Kokouk-
sessa valitaan myos yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jasenet.

11.3.
Sara Lunden ja Tiina l\4iettinen
Sukututkijan digitaaliset tahteet
Internetista loytyy jatkuvasti yha enemmdn alkuperdisaineistosta digitoitua suku_ja
h istoriantutkimusta edistdvae asiakirja-ajneistoa. Digi-iltan aikana kaiydeen tdpi ylei_
simpia sukututkimuksen lahdea ineistoja, kuten Kansa llisa rkiston ja Suomen Sukuhis_
toriallisen Yhdistyksen digitoitua materiaalia.

25.3.
Kirjasto-ilta. Esittelysse seuran oma kirjasto
Seuran omassa k i r jastossa on h is tor ian ja  paika l l ish is tor ian a lan ju lka isu jen
lisdksi painettuja ja painamattomia sukututkimuksia. Kirjaston kokoelma karttuu jat_
kuvasti. Tule kuulemaan, mite kaikkea mielen kiintoista kirjastosta loltyyl

8.4.
Reetta Eiranen
Tengstrtimin sisarukset ja Kruununhaan seurapiiri 1900-luvulla
Esi te lmasse tarkaste l laan ns.  Tengstromin p i i r ia  ja  s i ihen kuulunei ta  kansa l l ism ie l is ia
henkiloita, joista yksi oli Fredrika Tengstrom, J. L. Runebergin tuleva vaimo. Tarkaste_
Iun kohteena ovat erityisesti vdhdlle huomiolle teaneiden naisten totmtnta.

22.4.
Raine Rai t io
Miten peeten sukututkimuksen?
N4ita pitaisi tehdd sukututkimusaineistolle, kun harrastus on peettymesse? Satojen
tutkim ustyotu ntien saavutuksia ei pide heittae hukkaan, vaikka j6lkeldiset tai muut
sukula iset  e iv6t  o l is ikaan k i innostunei ta tu tk imuksen tu loks is ta.

Tervetuloa! www.tamsuku.fi
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