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Silrrymne ajassa noin 150 vuotta taakse-
pdin Tyrviiiin pitiijiin Koivul-an liyliiein.
Aikaan, jolloin pl-t?ijtiii johdettiin
vield Kaflialan kyliistii, Tyrviiiin varhal-
'f.e e'l'i Pvhijn Ol a.vln ki_rkolta. Uusi
kaksitorninen kirkko ofi jo kuitenkin
suunnitteill-a.

Koivul-an kylli sijaitsi l-dhellli vanhaa
Turku-Tampere tietd, sen eteldpuofell-a
Pesr:rinojasta kohoavassa iddnpuoleises-
sa rinteessii sijaitsi Koivun talo pdiity
a1apuo1ella l<uJ-kevaa lryliitietd pain.
Paikka on hyvin kaunis. Keviiiillii suoras-
taan herkistd.vd.. Tosln tal-on takana
rinteen kiiiintyessii laskuun alkol tihed.
ja synkk?i kuusimetsd, joka antaa pohjoi-
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valoisalle avaruudelle tumman taustan.
Knr remn :c  n i nn  f , : i  i nen  w l  h ' i r r nksu l  t a

kuul-ui vesimyllyn jyske. i(yldtietbi
lculkee verkkaisesti hevoskdrrlt milloirr
myIly11e nennen, mi-lloin siel-tii tullen.

Koivun tal-on isdnnd.t ovat toimitta-
neet mylldrin tehtliviii perinteisesti.
Nykyinen isiintii Juho I{ristian Koivunen
on nuori, vasta vdhdn y1i 2O-vuotlas.
i*inte kutsu-taan rrnurkkimylldriksirr.
(Nimitys on minulle arvoitus.)
Itse kvldssd on vain kolme tafoa: Koi-
\rr^ .Sehrrj ia T,oon:. Looru on ratsutj-la' * t

Pesurinojan toisella puole11a, vasta-
pddtli Koivua.

Kristianin on viime alkoina nlihty
usein viikonJ-oppui-sin pistelevdn kohden
Vamnaskosken sillanpielessd. ol-evaa
I{arttil-an kylee, johon matkaa on vajaa
peninkulma. Oikeastaan h:jrr ei olekaan
menlyt perille asti, vaa-n on polken::ut
jo aikaisemmin Vil-ppalan taloon. Ta-
1on tytteirellii, Joharura Wilhelmiinalla
'ia Kri sti ani I I n taitaa ol-fa meneiflddn
j otain vispiliinkauppaa.

Tiistii aslat etenevdtkin niin, ettii
vLronna 1A/rl Koivun talossa vietetiiiin
nuorten haiitai. l4ainittakoon, ettd. seu-

raavana vuonna al}olvat kirkon rakenrrus-
ty6t Hd.tiniemen nokassa aivan Vammas-
kosken pielessd. Kirkko vafmistui vuorula
1855.

Vilppalan tafo on o11ut tyrviiiiliiisid
mahtltaloja. Kerrottakoon, et+"5 td.ssd
tal-ossa syntyi myijhemmin vuonna 1853,
olematta kuitenkaan mitiiiin sukua Johanna
WilhelmiinalJ-e, Amanda Jokinen, joka
tunriettiin laajaltikin Tyrviiiin Maltana,
kansanpa.rantajana.

ivle palaamme viel-d Kolvun talon tapah-
tumlin.

Hbi.ita seuraavien 17 vuoden aikana
liikkui talon kehto ahkerasti. La.psia
syntyi yhteensd kahdeksan:

Juho Kristian Koivunen Johanna Wifhel-
miina Kolvunen
o.s. V11ppa1a

s 1827 k 1890 s 1825 k 1905

Kristian
Johanna Eufros;rne
Josefina Wllhel-miina
Hil-ma Kristiina

Johan
Hilma Kristilna
Karoliina
Henrih Sefanias

15.11  .184,7
12.1O.18/+9
22.O9.1851
1/+.09 .1853

k 1856
a r  ^ r  a ^ F /r 2 . u ? .  r C ' ? 0
09.09 .  1 858
01 .1  1  .1  860
15 .05.186/,

k 1895
Pietarl eli Sankt Peterburg oli

maail-man metropoll, joka veti tyijnhak-
joita laajalta alueelta, Suomestaki-n
Tapaammekin Henrik Sefanias Koivusen
Pietarissa 1880-1uvu11a. Kotitila ei
varmasti oll-ut riitteivii tyiJllistiij?i
ja niinpii tyi5td olikin haettava kauem-
paa. Mlten h:in pEiiityi Pietariin ja
minkd.laisia ammattitaitoja hdn omasi,
siitii meilld. ei ole mitiiiin tietoa.
Pietarissa hd.nen mainitaan ansainneen
elantonsa puusorvarina ja koristeveis-
tej:ina. Hiineffri oli siis jonkinasteisia
taiteel-lisia taipurnuksia.



fhmetelld. tiiytyy sen ai-lcaisen vdestdn
liikkeitii. Heikinkin matkan tiiybyi
ensin taittua hevoskdrreifld. Tampereelle
tai ehkii laivassa Siuroon ja sieltd
hevoslgrydillii Tampereelle, mutta vasta
teelta oli mahdol-lista pti2istii junaan
ja si11ii Pietariin. Porin ratahan val-
mlstui vasta ' i89'i-190'1 

.
Samoihin aikoihin tyijskenteli ple-

taril-aisessa ruokalassa, jonka omistaja
o1i suomalainen, Liprln Taipaleelta
tu-llut Ju]-ia Hartikainen.

Vuonna 1888 Heikki ja Julia avioi-
tuvat. Joul-u}.rlrn 2/,,. yidi-v'an6 1890 heil-
1e syntyi poika, joka kastetaan Rudolf
Sefaniakseksi-.

Rudolf-pojan vaiheet ol_ivat alusta
al}aen ala^lcufoiset, kuoleman ofl_essa
alati 1d.sn5.: Syntyniin aikoihin v. 1890
kuolee isoisd.. Neljd.vuotiaana v. j891,
kuolee pikkusisar Hil.ja alle vuoden
varlana. Viislvuotlaana v. 1895 kuolee
isd. Kolmetoistavuotiaana v. 1903 kuo-
fee iiiti. Viisitoistavuotiaana v. 1905
kuol-ee isoiiiti.
r i  . r  1  t  / , ,  . r  \  ^  ^Heilrki(Henrik) Sefanias Julia Koivunen

Koivunen o.s. Hartikai-
nen

s 1 8 6 / u  k 1 8 9 5  s  k 1 9 0 3

Rudol-f Sefanias 2/+.12.1890 k 11.10.19/+6
Hilja 1891, k 189/+

Jul-ia o1i ilmeisesti ortodoksinen.
Rudcl-f sai suomenkielistd opetusta
Pyh:in Marian kirkon yllii.pitdmiissd kou-
lussa. IIdn oppi kiiyttdmdiin myijs veniijiid
niin, ettd jopa kii.?insi my6hemmin vend.-
jrinkielisiii satuja suomeksl. l4ainitta-
koon, ettd Julian entisen ty6nantajan
Ir{aiJ<ki-tytiir ofi pyydetty Rudolf-pojan
inmmiksi. Kun aiti ief leskeksi, oli
hidnen pyritteivii eliitt?imiiiin itsensd
ja lapsensa jol1al<in tavoin ja tuo
tapa oli pyykkiiri-nii toirniminen. Sen
ajan vitsaus, keuhkotauti, vei kuitenkin
eidin 1l-vuotlaalta Rudolf-poja1ta.

Aldin ve1i, nuohoojamestari Hartlkai-
nen- nit'i ionkin aikaa Rudolfia luonaart
mutta jo seuraavaJla vuonnar 190/+r Rudolf
natkasi Tlrvddseen nunmonsa luo. Tiil-16in
matka voikin jo tapahtua junaa kiiyttlen
aina Tyrvd.dn asemall-e asti.

I)rrviiiin seurakunnan kirkonkirjolssa
on merkillinen naininta siitd.' ettii
Rudolf ja Heikki Koivunen olisivat
muuttaneet viilill-ii seurakuntaan. Kut
tdnd. on kuitenkin merkitty tapahtirneeksi
jsdn kuoleman jdlkeen' ei tieto voine

ol1a olkea. Rudol_f on kyllii saattanut
oleil-la aikaisemninkin mummonsa luona.
Erd.s -minul-le yll_ii.ttiivii tieto onr ettii
isdn kuolinpaikaksi mainitaan Tbrku?

Kun Rudolf saapui_ nunmolaan 1901,,,
oli hdn likainen ja suorastaan ndlki_in-
tynyt. Lisiiksj_ afkava keuhkotauti antoi
jo merkkejii i-tsestd.d.n. Hdn oli vauhkou_
teen asti ihnisarka ja ujo. Ifi.n kammor-
sui vieralta, pelkd.si klrkkoon menemistd
ei}H. suostunut kiiymH.d.n edes rippikoulua
Ttih:in saattoivat tietysti viituttaa
h'i.nen aikaisemmat kokemuksensa ortodok-
sisesta kirkosta.

Tyrviiiissii ollessaan Rudolf vael-teli
yksi-irseen metsi-ssd. Taele hdn saattoi
tutustua rnetsdn eliiirnist6ijn ja tyrviiii-
l-diseen maisemaan, jotka sitten saattoi-
vat il-metd eri tavoin hdnen kuvituksis-
saan. Munmo asui isoisH.n kuoleman jiil-
keen Koivun talon pihapiirissii ollees-
sa syybinkimijkissddn. Mrnmon kuoltua
Rrrdnl f si'i rtwi Karoliina-tddin l-uo
parin kilometrin pddhdn.

t  , . -Vuonna .1906 Rudol-f ldhtee Vihtori
Numrnlsen mukala Hel-sinkiin. Nurnminen
oli rautateiden palveluksessa Hefsingis-
sd, mutta oli syntyjiilin tyrveiiil?iinen.
Aluksi Rudoff asui Nummisen perheen
luona ja peiiisi juoksupojaksi- Tuu-l-is@d-
lehden konttoriin.

Sattumalta Rudolf kohtasi Helsingissd
ktinmitd.tinsd l{aikin, joka o1i avioltunut
kouluneuvos Safmensaaren kanssa. Salmen-
saari-en perheestd tu-li oikea perhe
myds Rudolfil-le aina vuoteen 1922,
jolloin Maikki Sal-rnensaari kuofl. Kasva-
tusvanhemnat tarjosivat pojalle mahdol-
llsuuden kehittiiii taitojaan Taideyhdis-
tyksen pilrustuskoul-ussa Ateneunissa.

Vuonna .1911 Rudolf tarjosi ensi-nmdi-
siii kuvituksiaan lastenlehti Koittoon.
Tdstbi alkoi kuvittajan tyi5.

Vuorma 1915 muutti Rudolf Koivunen
s'.:kunimensd. Koivuksi .

Maafarina Rudoff Koivu lopettelee
toimintansa 2O-luvun alussa. Kuvittajan
tyd vie hdnen aikansa, mutta loppuun
asti hdn haaveili liipilyiinnlstd. maala-
rina. Eriis teoria siitd, miksi hd.n
lopetti mai-semamaalauksen, on hdnen
silmiinsd. liittyvti. Hii.n oli hyirin liki-
nd.kdinen, eikli hankkinut koskaan itsel-
leen silmd.1aseja. Hhn el yksinkertaises-
ti niihnyt maisernaa. Vuodet 1935-19/+0
ol-1vat Kolvun tuotannon huippuvuosia.

11 .10.19/+6 ptidttyi taitellijan eldna
fii}arasittuneena 56-vuotiaarra. I{dnet
haudattiin Salmensaarien sukuhautaan.

Helvi

Tarir
raati
Siinii
k a I
Isak
tiil-le
volsi
klisit
oleva
aikan
ja vl
i -  +

porva
i n  f .H

tytG
joka
vihol
Paris
ja na
poilra
vel-i
Kirn
e i l
raati
ninpc
kmni
arure't
ja su

---+. e

Ru
varsi
ajar,
lehti
p'ei2i1J
kuvaj
l4arti
esitt
kuvi-
hava:
kiim
niid'



lattanut
l-uona.

n, ettd.
rku?
t 190/+,
rd.lkiin-
:i antoi
rauhkou-
kanmok-

:nenistd.
rikoul-ua
rikuttaa
rrtodok-

raelteli
saattoi
tyrvdii-

saattoi-
i  f r r l r a i  c -

rdr J4r-

uff t rv D-

kuoltua
in l-uo

Vihtori
Nuruninen
' I  q i  no i  q -

dldinen.

ulispriiii-

slngissd
ioitunut
Salnen-

t  1J22,
. Kasva-
mahdol-

deyhdis-
issa.
nsinndi-
oittoon.

Koi'runen

pettelee
vittajan
loppuun

i maala-
ksi h:in
t hdnen
in liki-
^  i + ^ ^ ]

rtaises-
935-19/+O
osia.
m el-dmd
, Iftinet
laan.

Helvi llkkola

Tarinanme alJraa kirjeestd, jonka Vaasan
raati saa Pietarlsta el-okuussa 1725.
Siind. hansikasmestari Hans Hlndrikinpoi-
ka Paltxer kirjoittaa nuoren rengin,
Isak Jijraninpojan puolesta ja pyytii.ii
tiil-le syntyperdtodi-stusta, jotta tiimii
voisi hadrkia el-atuksensa jollakin
kd.si-tyij11ii.. Mainittu renki viiitteiii
olevansa porvarin poika Vaasasta. Sodan
aikana vendld.lset ovat ryijstdneet hHnet
ja vieneet nukanaan. Raati tutkii asian
in tote:e - et.t.h' rredesmenneelle Vaasarr
porvarille, seppd Jiiran Jiiraninpojalle
ja tiimdn vaimovainajalle Brita Bertilln-
tyLtiirelle ol-i 3.'1.1705 syntynyt polka,
j ^ r - ^  E  1  1 . ^ ^ + ^ + + i i n  T s a k i k s i  i a  i o n k aJ U A 4  - / .  r .  A 4 p U V U U r f r r  J q  J v l !

vihofliset ollvat vieneet sodan alkarrarr.
Pariskunnan Vaasassa oleva polka J6ran
ja naapuri, vanha porvari Samuef l4arkun-
poika vakuuttavat, ettii Isak on Jijranin
vefi e1i seppd Jdran Jdraninpojan poika.
Kun muuta Isak-nimistd. nuorukaista
ei Vaasasta ole ryiistetty, piiiittelee
raati Isakin mainitun seppd J6ran Jdra*
ninpojan pojaksi. Kun tdmd siis on
kun:riallista, porvarillista syntyperd.d.,
ametaan hdnefle pyydetty todistus
ja suositelfaan hiintii asianomaisil-fe.

M U U A N  I H } . T I S K O H T A L O I S O N V I H A N  A J A L T A

Jo kolme vuotta aikaisemrnin on Isa-kin
nimi rnainittu Vaasan raastuvanolkeudessa
Silloin ei.skenmainittu vel-i Jiiran esittdd
asj-amiehen viilityksellii protestin ve1-
jesten isdnperinnijn puolesta. 10.3.1722
o1i raati nimittdin mycint5nyt liibiainra-
hastonhoi-taja Gerhard He11bergil1e
kilnnityksen edesnmenneen, ruukinhoitaja
Petter Heiken taloon ja tonttiin, jonka
salotaan sijaitsevan kauppias gareenln
pihan pohjoispuolella. i{eike-vainaja
oli ndet oll-ut 600 taal-aria velkaa
He1lbergi11e. Samafla annettiin Hell-
L ^ - - . i  -  , , x . - , - l  

- l  
^  t - - , , ^ ^ ;  -  ^  n l - . i  ^ + i  .oel.grn vavy_L_Le, Kaupp_Las unrrs uran

Backmanifl-e lupa korjata .ja asua kyseis-
td taloa.

Seuraavassa raastuvanolkeuden istun-
nossa esittiiii Erich Burchard, kaupungin
vend.fdismiehltyksen aikalnen pormes-
tari, porvari Jdran Andersinpoika Skoak-
scn ner i ' i  I  i  s f .cn nrrn l  ost .s nrnt .esf . ip

mainitusta menettelystd.. Talo, johon
Hellberg o11 saanut kiinnityksen, olikin
J6ran Skoaksen, vaikka Hei-ke oli siind.
ikd.nsei asr,mut. Siksi lienee Hellberg
luu-l-l-ut sitri Heiken taloksi tai ettii
Heike omisti siitii ailakin velkaa vas-

----+ edell-. sivulta

Rudolf Koivun kuvitukset puhuttelevat
varsinki-n meiter jotka olemme efdneet
ajan, jolloin kirjojen' koulukirjojen'
lehtien, korttien, erllaisten tuottelden
pddllysteiden ja iopa kddrepaperelden
kuvat olivat joko Rudolf Koivun tai
l4artta Wendel-inin piirtdmid' mutta
esltellessdni viime kevddnd Koivun
kuvituksia useill-e koululaisryhmi1le'
havaitsln ilokseni mycis nuorten ofevan
kiinnosturieita sekd kuvituksista ettd
niiden pohjana oll-eista saduista. Kolvun

tuotantoa on tutklttu, rnutta hd.nen
hen-kll6stiiein ei ole kovinkaan paljon
tutkittua tietoa saatavissa. Monet
seikat jriliveitkin askarruttamaan mieltd..
Toivoa sopii, ettd. tutkimustyijt saisivat
aiheikseen myijs Rudolf Koivun henkil_ijn.
Nyt ffihein saattaisi vleld olla mahdoll_i-
suukslakin, kun esimerkiksi Salmensaari-
en lapsia on vi-eld. keskuudessanme.
Tiedrin my6s, ettii Koi_vun kirjoittania
kirjeitei on vield tallessa.


