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UUTEEN TUTKIMUSVUOTEEN

Vuosi s i t ten esi t in tel la palstal la

toivomuksen, ettd alkava 15. toimintavuosi
ol is i  seural lemme jatkuvan vireyden aikaa.
On ilo havaita, ettii toive on k?iynyt toteen.
Jiisenmii2ir?i on yhii kasvanut, kokouksissa on
ol lut  runsaast i  osanottaj ia,  esi tykset ovat
ol leet mielenki intoisia ja retket antoisia.
Useat seuran j l isenet ovat ju lkaisseet tut-
kimuksiaan ja saavuttaneet ndin merkitt?iv?in
tavoit teen. Heita on si i ta syyt i i  -onnitel la ja

toivottaa hei l le jatkuvaa menestyst i i  t ieto-
jensa syventdmisessd. Sukututkimushan ei
ole koskaan t l iysin valmis, koska aineisto
laajenee jatkuvast i .

Seuran hal l innon kannalta merki t t i iv in
tapahtuma oli s?iiintojen uudistus, mikii
hyvi iksytt i in yksimiel isest i  kahdessa kokouk-
sessa. Uudet sii?inn<it selkeyttliviit toimintaa.
Kahden viral l isen vuosikokouksen si jasta
pi i r j i i i imme yhdel la.  Hal l i tuksen ja t i l intar-
kastaj ien toimikaudeksi tulee vuosikokousten
viil inen aika, joten vastuu alkaa heti, kun
henkilot on valittu. Uudet siitinn<it astuvat
voimaan het i  kun ne on merki t ty yhdistys-
rekister i in.

Merki t teve uudistus on Orpana-lehden
sisi i l lyt t i iminen j i isenmaksuun ja lehden
l i ihett i iminen jokaisel le j i isenel le kaksi  kertaa
vuodessa. Leht i  s is i i l t i i i i  samal la tulevan
kauden ohjelman. Ji i r jestely yksinkertaistaa
seuran taloudenpitoa ja varmistaa j i iseni l le
lehden saannin. vaikka toisaalta asettaakin
lehden tekijdille entistii tarkemmat aikarajat.

Seuran hal l i tuksessa tapahtui  vuoden
vaihtuessa kaksi  muutosta.

Ansiokkaasti ja pitk2iiin hallituksessa
toimineet Olavi  Kal l ioniemi ja Pekka Nuot-
tajiirvi pyysiviit syyskokouksessa hyvin

perusteluin eroa, miki i  hei l le my<innett i in.
Haluan viel i i  t i issi i  esi t tee Olavi l le ja Pekal le
seuran ki i tokset arvokkaasta panoksesta.
Toivottavasti he kumpikin edelleen nlikyviit
ja kuuluvat seki i  t i la isuuksissamme ett i i
lehden palstoi l la.

Uusina j i isenini i  hal l i tukseen val i t t i in kaksi
useimmil le seuran j i iseni l le tut tua, ahkeraa
osal l istujaa ja sukututki jaa, Mi l ja Piepponen
ja Antt i  Hietala. Uskon heidi in hal l i tuksessa
tiiytt?iviin hyvin seuran j?isenten odotukset.

JiirjestZiytymiskokouksessaan hallitus antoi
j Zisenilleen seuraavat erikoistehtiiv?it:

Helvi Murto: varapuheenjohtaja
ja kir jastonhoitaja

Seija Jiiminki : rahastonhoitaja
Lei la Mi ik inen: sihte.er i ,  ohjel-

ma- Ja Jasenaslat
Mi l ja Piepponen: sihteeri ,  ko-

kousasiat
Antt i  Hietala: ju lkaisujen vas-

taava toimit taia

Ni i in olemme valmi i t  vastaanottamaan
uuden tutkimusvuoden, joka alkaa ent iseen
tapaan sukututkimusp?iiviinii Sampolassa ja
jatkuu sen j l i lkeen ohjelman mukaisest i .

Seural la on kaksi  s?iZinnol l isest i  i lmestyv?i i i
ju lkaisua, j i isenleht i  Orpana ja vuosikir ja.
Ni i ist i i  v i imeksi maini t tu on t ieteel l isempi.
Si ini i  ju lkaistaan kauden aikana seuran j?isen-
t i la isuuksissa pidetyt  esi telmi i t .

Orpanassa seura t iedottaa j i iseni l leen

ajankohtaisista asioista ja tulevan kauden
tapahtumista. Lis i iksi  ja ennen muuta Orpana
on vapaamuotoinen j i isenten omien tutkimus-
tulosten, pulmien, havaintojen, miel ipi teiden
ja muistelmien julkaisukanava. Jokainen
seuran j i isen on oikeutettu ja myris velvol-
l inen avustamaan Orpanaa, Jos jol lakul la ei
ole kerrottavaa, on toki kysyttiivlii i. Toivon,
ettii alkavana vuonna seuramme jiisenet niiin
tuntevat Orpanan omaksi lehdekseen ja vai-
kuttavat lehden sisiilt<icin.

Hyviii i tutkimusvuotta 1995 kaikille
Tampereen sukututkimusseuran j i iseni l le!

Raimo Heikki l i i



Kangasalan Keson Heikkiliin isiint?iluettelo

Veroluetteloiden perusteella laaditut hiima-
liiisten talojen vanhimmat isiintiiluettelot
eiviit liiheskiidn aina ilmaise periikkiiisten i-
sdntien sukulaisuussuhteita. Joku Heikki
Matinpoika saattaa kylle olla edellisen
Matti-isiinniin poika, mutta voi hiin olla
viivykin, tai joku aivan muualta tullut.
Etunimivalikoima kun oli varsin suppea.
Vasta tiedonjyviisten keriiily eri liihteistii ja
niiden yhdistely kokonaisuudeksi voi tuoda
selvyyden. NAin voidaan onnistua my6s
niikemdin lahitalojen monet sukuyhteydet,
sillii menneinii vuosisatoina talollisten avio-
puolisot tulivat suppealta alueelta ja liihes
aina talollisvdestOn keskuudesta.

Keson Heikkiliin is?inntit

I . uukas  1540-1580
Mikko Luukkaanpoika 1567- 1580.
Luukas  l 58 l -1592
Martti Heikinpoika 1597 -1600. Ratsutilalli-
nen, joka omisti  Suomatkan Heikki l i in
I 569- 1 605
Yrjo Martinpoika 1601-1621. Ratsuti lal l i -
nen.
Esko Markunpoika 1622-1629.  Val t iop i i i -
vrimies. Ott i  vi l jelykseen Eskolan t i lan ve-
s i jZ i t tomaal la ,  joka o l i  muodostunut  vuonna
1602 tapahtuneen luonnonmull istuksen j i i l -
keen. Eskola joutui vuonna 1740 VZiziksyn
kar tanoon,  jonka omistuksessa se o l i  180
vuorra.  S i ra v i l je l ivar  s i l lo in  lampuodi t  ja
s i l lZ i  o l i  v i is i  torppaa.'l'linii pZiiviinzi Eskola on Eskolan kylii.
Eskon nimi on si is si i i lynyt, ni in myds
arvoitukset hZinen nimensii  ympiir i l lZi.  Tuli-
ko htin viivyksi Keson Heikkiliiiin Kangas-
alan Pispalan Seppiiliistii, joka kuului van-
haan TyrvZinnOnmaahan?. Seppiiliissii oli
vuosina 1585-1602 isiintiinii Markku Per-
t inpoika (Marcus Bert i lsson), jota voi ar-
vailla HeikkilZin Esko Markunpojan isiiksi,
mutta vain arvail la.

Esko Markunpojan tytiir Kerttu (Gert-
rud) oli Wihtiiiliin Jaakko Laurinpojan vai-

Eila Wihtialii

mo. Eskon poika Jaakko Eskonpoika luki
papiksi Upsalan yl iopistossa yhtaikaa sisa-
rensa pojan Wihtitil?in Esko Jaakonpojan
kanssa. Esko Jaakonpoika ott i  nimen Akil-
leus Wichtileaus ja tuli kotipittijiinsii kap-
palaiseksi 1630-luvun lopussa, mutta hi in
sai vt ikivaltaisesti  surmansa jo muutaman
vuoden kuluttua.

Keson Heikki lAn Jaakko Eskonpoika ei
sen kummempia nimi?i ottanut. Hiinestti tuli
Kangasalan kappeliseurakunnan Kuhmalah-
den ensimmii inen kappalainen.

Ennenkuin jatkan Keson Heikkil2in isiin-
tiiluetteloa, poikkean tutkimaan jakokarttaa
vuodelta 1648. Siihen on merkitty Keson
kyli in isi innti t :  Jaakko Martinpoika (Hakka-
r i ) ,  Per t t i  Heik inpoika (Markkula) ,  Heikk i
Heikinpoika (Heikki la) ja Esko Matinpoika
(Aatinen). Samat isZinnii t  ovat my6s
Kangasalan historian isantAluettelossa ja
Suomen asutuksen yleisluettelossa, poik-
keuksena vain Keson Heikki l i in Klemett i
Markunpoika, jonka appi ol i  Suomatkan
Heikkiltin Heikki Heikinpoika..

Klemetti Markunpoika oli Keson Heik-
ki l i in isi int i ini i  l630-1652. Vuonna 1637
hiin siirtyi vavyna viljelemriZin Margareta-
vaimonsa kotitaloa Suomatkan Heikki l i i r i .
Keson Heikk i l i iA v i l je l i  1637-1642 Tuomas'f r.romaanpoika, joka isZinnoi myos Keson
Markkulaa. Vuonna 1643 Heikki l i i i i  vi l jel i
Esko Erkinpoika, jonka vaimon nimi ol i
Dordi. Esko ol i  Suomatkan Lauri lan is2in-
ni in vel i .

1644 Klemetti Markunpoika palasi Suo-
matkan Heikkiliistii taloonsa Keson Heikki-
lZiiin. Vuonna 1646 mainitaan vain vaimo
Margaret.

Vr-rodesta 1656 oli isiintiinii Heikki
Klemetinpoika, jonka vaimo oli myos
nimelt i ian Margaret. Heikki Klemetinpoika
on merkitty isiinniiksi 1655-1664, mutta
hiinen nimensti esiintyy vain kerran.
Vuonna 1660 vaimo Margaret mainitaan
itsel l isen vaimona.

Vuoden 1665 kohdalla on Suomen asu-
tuksen yleisluettelossa virhe, joka on
aiheuttanut virheen myos Kangasalan



historian islintiiluetteloon. Virheestii joh-
tuen Jaakko Eskonpojasta, Keson Heikki-
liistii kotoisin olevasta Kuhmalahden ensim-
miiisestti kappalaisesta kerrottiin, ettii hiin
kuului suureen ja vauraaseen sukuun ja
omisti useita kiinteistdjii Kangasalla Joki-
oisten kyliissd, mutta ei tiedetty, missti ne
sijaitsivat. Hiinen nimensii oli vaihtunut
Jaakosta Johannekseksi.

Kirkonkirjoista kuitenkin selvititi, ettii
Jaakko Eskonpoika on asunut pappilassa
vaimonsa Agneta Valsteniuksen kanssa ja
muuttanut Keson Heikkiliiiin 1664. Poika
Grels muutti myds Kesoon, mutta toinen
poika muutti pappilasta VZihtipentoon.

Vuonna 1667 Jaakko Eskonpoika sitten
muutti perheineen Kuhmalahdelle. Tiede-
tiiiin hiinen sairastelleen paljon ja Sigfrid
Neppiuksen hoidelleen hiinen kappalaisen-
virkaansa.

Vuonna 1671 Agnes Valstenius palasi
leskenii Keson Heikkiliiiin. Seuraavana
vuonna hZin avioitui uudelleen, Anders
Mirtensson Almanuksen kanssa, joka istin-
noi Heikkilaa 1672-1678.

1679 isiinniiksi tuli Lauri' Pertinpoika
Keson Markkulasta. Hlinen leskensii Mar-
garet Jaakontytiir piti taloa 1698-1699.
Vuonna 1700 talon sai viivy Juho Yrjdn-
poika, Sohvi Laurintytttiren mies. Juho
isiinnoi vuodet 1700-17lI. Juhon poika
Matti Juhonpoika, oli isiintiina 1712-7735.
Hdnen em2intiinsii Anna Laurintytilr oli
Suomatkan Laurilasta.

Vuosina 1736-60 isiinttinii oli Matin ja
Annan poika, joka 2iitins2i istinisiin mukaan
oli saanut nimen Hagwin. Vaimo Anna
Heikintytiir oli Pispalan Seppiiliistii. Hag-
winin ja Annan poika Yrjd oli Heikkiliin
isiinttinii 176l-83. Hiin haki vaimon
Vehoniemen Hallilasta, mutta Liisa Juhon-
tytiir kuoli jo seuraavana vuonna lapsivuo-
teeseen. Toinen vaimo oli Riitta Juhonty-
tar.

Yrjolla ja Riitalla oli kolme poikaa.
Vanhin joutui sotilaaksi, toinen isiinniiksi
kotitalon torppaan, Jiirvenpiiiihiin. Nuorin
poika kuoli lapsena. Vanhin tytdr, Leena,
avioitui Vahderpii2in Jaakkolan (ent. Antti-
la) pojan Matti Jakonpojan kanssa. Matista
tuli isiintii vuosiksi L784-1824. Htinen
aikanaan Heikkilii jaettiin. Heikkiki II:n eli
Erolan omistajaksi tuli Simo Joutsiniemi.
Vuosina 1810-19 Erolan isiintiinii oli Juho
Juhonpoika, jonka vaimo Sohvi Jaakontytiir
oli Heikkiliin Matti-isiinntin sisar. Matin
Beata-sisar meni Jiirvenpiiiin torppaan
emiinniiksi ja Anna-sisar Markkulan pojan

vaimoksi. Kun niiiden neljiin liihekktiin
sijoittuneiden sisarusten isoiiiti oli Pispalan
Seppiil2istii, oli jo aika katsella emtintiiii
kauempaa. Heikkiliin seuraava istintti, Heik-
ki Matinpoika, isiintZtnii 1835-39, hakikin
em?intiin sii Eriijiirveltii, Leena Joonaantytt2i-
ren Vihasjiirvenkarjeltti, mutta pariskunta
oli  lapseton.

Vuosina 1840-48 isiintiinii oli edellisen
isiinnZin serkku Matti Heikinpoika Jtirven-
piitin torpasta. Jilrvenpiiii oli Heikkiliin jaon
yhteydessii joutunut Erolaan, ja Heikkiliin
viljelyksessii olleista maista muodostettiin
uusi torppa.

Kustaa Matinpoika oli isiintiinii 1849-56.
Hiinen vaimonsa Hedwig Matintytiir oli
Tiihalan Taskulasta. Kustaa siirtyi muona-
rengiksi Aatiselle samaan kylaan. Keson
Markkulasta tuli uusi isiintii Kustaa Antin-
poika, istintiinti 1857-79. Vaimo Maria Eli-
sabeth Matintytiir oli Oriveden Padustaipa-
leen Seppiiliistii.

Vuonna 1879 piilkiineliiinen torppari
Tuomas Siirkikoski osti Heikkil2in myOtiijiii-
siksi tyttiirelleen Gustaavalle, isoiiidilleni.
Isoisiini Juho Mikonpoika oli Heikkiliin
isiintiinii 1879-1916, isiini Hannes Heikkilii
1916-1938. Aitini Selma Heikkilii, s.Virta-
nen oli Apajapohjan Kottilasta. Isiini kuo-
leman jiilkeen iiitini otti talon isdnnyyden ja
em?innyyden vastuulleen. Kiiytiinndssii tii-
tini kantoi vastuuta talosta, lapsistaan, las-
tensa lapsista ja heidiin lapsistaan suurella
rakkaudella aina kuolemaansa asti 2.2.1992
vhdeksiinnelltikvmmenennellii ikiivuodellaan.
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Kir joi tus on Sukuseura Lingren ry:n jul-
kaisemasta sukukirjasta, Mikko Josefin-
poika Lindgrenin suku, jossa suvun j i isen,

89-vuot ias Ir ja Laiho kir jo i t taa lapsuudes-
taan Hi imeenl in nan Hi i t i l i issi i .

"Sukupo lv i  menee ja  sukupo lv i  tu lee ,  mut ta
maa pysyy i i i t i " .  T?imi i  raamatun lause tul i
m ie leen i  sukukokouksessa 8 .  pn l i  e lokuuta
1992.  S ie l l? i  o l i  vanhempien mukana 4% kk
vanha Lauri  Vanhala. ei t i  on Mervi  Leh-
muskanta-Vanhala. Kaikki  asuvat Janakkalan
Tanttalassa. Mini i  ol in kokouksessa vanhaa
sukupolvea ja Lauri  uutta.  Sukuseuran pape-
reista -  k i i tos tutki jo i l le suuresta ja arvok-
kaasta tyost?i  -  luemme, ett?i  Michael Josefs-
son syn ty i  Vana ja l la  28 .8 .1813 Kanka is ten
Stor-Velsissi i ,  ja l i iht i  r i i i i t i i l inoppi in Kodja-
laan v .1833.  Tee l l i i  h i in  o t t i  sukun imekseen
L i n d g r e n .  M i k k o  j a  M a r i a  v i h i t t i i n  l 8 . l  l .
1838 Vana ja l la  merk innr i in :  "Win i  Krono-
qvarn drg Michael Josefsson l l  Maria Lovisa
Andersdotter,  Ois,  Stor-P<ixy, lbd dotter".
Mikko, isovaarini ,  muutt i  kot iv i ivyksi
O jo is ten  Stor -Poxyyn.  Perhe muut t i  I  .1  l .
1848 Ojoisten Iso-Vi ihikki i l? i i in ja si i r ty i
l i ihes val i t t<imi ist i  Ojoisten Al i -Matt i laan
torppar iks i .  A l i -Mat t i lan  n imi  muut tu i  myo-
hemmin Korp imat t i laks i .  Johan Fredr ik  syn-
t1" i  20 .9 .  I  837 H i imeen l innan maaseurak .
(Osmo Ta larmon sukutu tk im. )

Is i in i  Juho A l f red  syn ty i  23 .11 .1864
Hml.maas. Korpimatt i lassa. Perhe muutt i
19.6. I  879 Tyrvi intcic in.  Vaarini  Johan Fredrik
o l i  s i l l o in  42-vuot ias .  i s t in i  l4 -vuot ias .
Kus taa  5  v . ,  Hugo Henr ik  3  v .  ja  Amanda
yksivuot ias. Mati lda ja Edla syntyiv i i t
Tyrvi inndss?i.  Johan Fredrik kuol i  3.5.1904
Tyrv?innoss?i.  Kuolo tul i  Parolan asemalla
myl lymatkal la.  Tyrvlnncissi i  ol lessa is i i  o l i

vuos ina  1887,  1888,  1889 reserv iss i i  Lam-
mil la kolme vi ikkoa kerral laan. Muistona on
vanha todistus vuodelta 1889, jonka on al le-
k irj o ittanut komppan ianpiiii l I ikkci Etho l in.

Aiti ja isii muuttivat Tyrv?inndstii H?imeen-
l innan maaseurakunnan Heti leAn 25.1 l .  1889.
Tyrv?inn<issii syntyi kaksi vanhinta velje?ini.
Ensimm?iinen talo Het i lesse ol i  tAl la samal la
paikal la.  Ti imi i  nykyinen valmistui  v. l9l4.
Suku on asunut t?iss?i 103 vuotta. Nyt jatkan
yksin aikaa.

Kuvitel lessani HAti lAn vuosisadan vaihteen
aikaa ja el i imi l i ,  tu l i  mieleeni:  "H?it i l i innie-
meen putosi  ihan onnen t i iht i ,  kun Aukust
Eklt l t iv i  Porvoosta l6ht i" .  August Eklof pe-
rust i  perust i  hdyrysahan v. I  895 l innaa
vastapii?it?i o levaan Hdti li inn iemeen. Ympiiri l-
l2 i  olevista pi tej iste tul ivat talojen ja torppien
pojat tc i ih in,  toiset toivat hevosenkin.
Kaiki l le r i i t t i  to i ta.  He asutt ivat HAti laa. Ise
meni myos mukaan. Hi in hoit i  yht i i  raamia,
raamit k i iv iv i i t  koneel l isest i  ja konei l la
nousivat tuki t  j i i rvest i i .  Raami teki  ni ist i i
lankkuja.

Vuonna 1906 Jus t i ina-mummu,  65v . ,  Ed la -
te t i  23v . ,  Lyyd ia  ja  Ka l le  M? ik inen,  l9v .
muutt ivat Tyrv?innt iste Het i laAn. He asuivat
ensin v5hi in aikaa mei l l? i ,  s i t ten he muutt ivat
l?ihes naapurina olevaan pieneen omakot i-
taloon. Sahal le Kal le Mi ik inenkin meni t<i i -
hin,  ja ol i  sahan lopettamiseen saakka, vi ime
sot ien aikoihin. HZin ol i  kui tenkin viel?i  ni in
nuori, ettii jatkoi Kariston varastomiehen?i.
Kun pehe kasvoi, tekiviit he sitii mukaa lisiii i
huoneita.  Ni i in suvun kaksi  suurperhett i i  asui
li ihes naapureina jatkuvasti, oikeastaan
viel i ik in.  MZikisen lapset sanoivat pieneni i :
"Menndds enon kujal le lasketteleen".  Kuja
o l i  s i l l o in  j y rkempi .  S i ind  r i i t t i  r iemua ves i -
kelkan ja mahakelkan kanssa. Ei autot h?iirin-
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nyt. Niinh?in enon kuja saikin kaupungin
kartassa ja katukilvessii nimen "Laihon
kuja", jatkuen PapinniityssZi "Laihon tienii".
Papinniitty on nyt t?iynnii kauniita omakoti-
taloja, silloin se oli luonnonniitty. Lehm?it
kdviviit laitumella, pojat olivat paimenessa
Poju-koiran kanssa. Luonnonkukkien runsaus
oli valtava. Sielta otin kasvistoon mm.
lehdokin, maariankiimmekdn, yksikukkaisen
talvikin ym.

M?ikisen 4 sisarusta rakennuttivat uuden
talon kadun toiselle puolelle islnsii vieli
elflessii, mutta Edla-t?iti oli jo poissa. Edla-
tdti oli hyvii, lempe?i ihminen. Vaikka iitini
oli hiintii 22 vuotta vanhempi, olivat he hyvin
ldheiset ystiiv2it. Kun meidiin pojat hankkivat
radion - silloin se oli uutta - kdvi Edla-tiiti
joka pyhd kuuntelemassa Jumalanpalvelusta
zi idin kanssa. Ait ini ol i  jo si l loin vanha ja
tiidin jalat kipeflt, eivZitkd he jaksaneet eniiiin
kirkkomatkoja tehdii. Kirkkomatkat olikin
ennen l6hes jokapyhiiisi6. Miehet menivlit
pari askelta edell6, vaimot periiss?i. Se oli
tapa ennen. Mustiin oltiin puettuna. Aidit
eiv?it aina enniittdneet. Is?i sitten vei meitii
lapsiakin. Menimme Raatihuoneenkadun
puoleisesta ovesta ja seiniin viereen, isii
kuuli  si ini i  paremmin.

Ruokapciydbssii piti lasten olla hiljaa. Is[
pi t i  rukouksen: "Jumalal le olkoon ki i tos
ruuan edest6". Niiin sanasta sanaan. Vanhana
h6n ei eniii in sanonut 6iineen. mutta risti aina
k?itens?i.

Aitien tyd oli mahtavaa, se oli siunauksel-
lista lasten ja kodin hyviiksi. Is?i ei kiroillut,
eikl pojatkaan kotona, kuinka rehvakkaita
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Vierai luja teht i in aika ahkeraan Janakkalan
Tanttalaan Heikki-sediin perheen luokse
(Leir imaat).  Heh5n muutt ivat s iel ta muual le,
en muista mihin. Ryttyl lssi i  v ierai l t i in Kus-
taa-sedi in luona (Eskolat) .  Hekin muutt ivat
ensin Hattulaan, Kausta-nimiseen paikkaan,
si t ten kai t  Ri ihimi ikeen. Kaustal la ki iv imme
kerran Lyydia MZikisen kanssa.

Henrik Edvard Lindgren, "Solbackan setd"
(Lehmuskannat),  ol i  is?in set i i .  He ol ivat
syntyneet samana vuonna 1864 ja yl immii t
ystiiviit. Solbackassa kiivimme kyliissii. Muis-
tan yhdetkin pidot,  s i l lo in ei t i  ja Ti lda-t i i t i
o l ivat la i t tamassa, si is pi tokokkeina. Ol is iko
ol lut  Lyydi Elvi i ran hautajaiset,  surujuhla.
Onhan minul la aarrekin, Solbackan sedi in
omak?it isest i  k ir jo i t tama kutsu. Kir jekuo-
ressa: "Herra J. Laiho Hcimeenlinna
Hatilanmaki. Ryttykissri I9 pv. kesdk. 1927
terveisici nyt meiltdkin pyyrdn olemaan niin
hyvtit ja tulemaan meille juhannuksena pitriri
tulla jo aattoiltana ydks ettekds jo kerkii tu-
lemaan siinri junassa joka - on tddlld
puoliseitsemcin mee tulemme silloin vastaan
terve tuloon nyt varmasti. H. Lindgren Suul-
pakka". Ja ihan varmasti menimme
juhannuskyl?i?in. Tilda-tiiti Puistonmiiessii
pi t i  usein kestej i i ,  o l i  a ina ni in hyvi i i i  pul laa
monenlaista. Muuten Solbackan set i i  k i r jo i t t i
mielest i in i  paremmin kuin meid?in is i i .  Si l lo in
oli sukurakkautta nlissii puitteissa. Sukutut-
kimuksessa tul i  vasta t ietoon pal jon sukulai-
s ia .

Vuonna 1906 ol i  suuri  sukunimien suo-
mentamiskamppanja. Kansakoulujen opetta-
jat  ja yl ioppi laat ol ivat asial la.  Hat i lessa ei
ol lut  v iel i i  koulua, meid[n vanhimmat lapset
kdviv?it Puistolan koulussa Puistomliessi,
Laaksosten taloa vastapditd. Opettaja sanoi:
"Ei teidi in vanhemmat Lindgren-nimeti  osaa
diint?iii oikein, eikii kirjoittaa. Sanokaa, ettd
suomennatte" ja antoi kolme lyhyttii nimeii
paperi l la mukaan. Is i i  val i ts i  Laiho-nimen.
Vanhin veljeni ei pitiinyt Laiho-nimestii, hiin
ott i  Louhela-nimen. HZin menikin jo 9-vuo-
tiaana iiidin veljien luokse Vanajan Suola-
jaan. Kun hi in si t ten meni aikoinaan naimi-
siin, osti Oskari-eno hiinelle oman maapai-
kan Hattelmalan harjun kupeelta. Maa oli
hyvii?i hiekkamaata, jossa kasvoi ihania peru-
noita kaupungin ihmisille myyt[viiksi.

Is i i  lopett i  hdyrysahal la vuosien 1929-30
vaihteessa. Si l lo inkin ol i  lamakautta ja tyon
puutetta.  Is i ih i in ol i  s i l lo in kyl l i ik in aika i i i -
k?is.  H?inel le sanott i in:  "Teidi in lapset ovat
kaikki  hyviss?i v iroissa, kyl l i i  Te hyvin el i i t -
t e t t .

Heti len kartano ol i  val t ion virkatalo,
val t ion omaisuutta samoin koko Hi i t i l i in kyl i i .
Kartanossa ol i  aina joku vuokraaja, mekin
maksoimme valt io l le veroa rahassa. Mei l l i i
o l i  kaks i  mo is ioo ,  jo is ta  vero  o l i  170 :40 .
Ni i issi i  r i i t t i  is i i l le puuhaa. Tul i  ni ist i i  oma
tarve ja myyt?iviiksi v?ihiin perunoita ja hei-
n?i i i .  Vehnt i  pidett i in i tse. Tal lel la on is?in
pieni t i l ik i r ja peltot<i ist i i ,  menoista ja tulois-
ta.

Vuonna l94l  saimme lunastaa tont i t
omaksi.  Si l lo inen kartanon vuokraaja ol i
kansanedustaja Kaarle Mikkola (Maalais-
l i i t to).  Hi in ja Kaarlo-vel jeni  tekivet monta
matkaa Helsinki in Maanmittaushal l i tukseen.
Vel jeni  ol i  nykynimel l i i  sanottuna maan-
mittausteknikko ja tunsi H?imeen lii i initi hoi-
tavia insin<icirej?i .  Vi imein helt is i  i tsen?i isyys.
Mikkola enni i t t i  kuol la v.  1940.

Paljon olisi suvun keskuudesta sekii haus-
koja ettd ikiiviti muistoja. Toivon vain: "Elii-
k66n Lindgren suku".

Koonnut Mil ja Piepponen



Raimo lleilrkili

II(MLISTEN KIRKI{OHERRAN HARVINAINEN PERHE

iihes jokainen Hiimeessii tai Sata-
kunnassa sukuja tutkimut on 1700-
luvulla trirmiinnyt Polviander-nimisiin

pappeihin. Heita oli mm. Eurassa, Kokemdelld,
Ulvilassa, Mouhijiirvelli i, Ikaalisissa, Ruovedelld,
Kurussa, Hattulassa ja Hdmeenlinnassa. Oli
kirkkoherroja, kappalaisia ja apupappeja. Siella
tiiiillii Polviandereita oli mycis tuomareina tai
upseereina. Kaikki kuitenkin aikanaan hyvissii
viroissa. Moni on mielessiiiin kysyny.t, mistii tiimii
suku on periiisin, miten ja missii vaiheessa he
seurakuntansa valloittivat.

Polvianderin suvun tarina l2ihtee Kiukaisten
Koylypolven kyliin Knuutilan talosta, jonka
historia tunnetaan 1SOO-luvulta alkaen. Koyly-
polvi esiintyy myos muodossa Koylyjoki ja

tarkoittanee Koylionjoessa ollutta mutkaa, polve-
ketta eli polvea. 1600-luvun puoliviil issii talossa
oli isiintiinii Mikko Markunpoika ja em2intiin?i
Ri itta Jaakontytdr, ratsuti lal I isen tytiir Kokemiien
Askolasta. Talo oli varakas ja isiintiiviiki valistu-
nutta. Niinpii poika Simo, joka oli i lmeisesti var-
s i n lahj akas, piiiitetti i n l?ihettiiii opi ntie | | e.

Kouluun kirjoittautuessaan Simo sai ajan tavan
mukaan kotipaikkakunnasta muokatun lisdnimen,
tlissli tapauksessa "polvesta" muunnetun Pol-
vianderin. Simo valmistui papiksi ja suoritti piiZi-
asiallisen eliimiintycinsii Ikaalisten laajan seura-
kunnan kirkkoherrana. Hiinestii tuli Polvianderien
kantai sd, j on ka j iil ke liii set lev ittiiy,tyiviit pape i ks i
tai papin rouviksi lukuisiin seurakuntiin, tuoma-
reiksi eri tuomiokuntiin tai upseereiksi Ruotsin
armeijaan.

Simo Polviander syntyi  noin 1640. Hi in valmis-
tui ylioppilaaksi lukuvuodella 1662-63 ja papiksi
jonkin aikaa myohemmin. Hiin piii isi i i it insii koti-
pitii j i i2in Kokemiielle ensin pitii j i inapulaiseksi ja

sitten varakappalaiseksi vuodesta 1668 alkaen.
Kesiill i i 1672 Simo solmi avioliiton huittislaisen
voudin Niilo Barckin tyttliren Annan kanssa.
(Niilo Olavinpoika Barck oli Koylion, Saaren ja

Piiloisten kartanoiden omistajan Jons Kurck'in

vouti.) Seuraavien 24 vuoden kuluessa Simon ja
Annan ympiirille karttui l2-lapsinen perhe.

Simon is2i Mikko kuoli Kiukaisissa 167l ja ii it i
Riitta todenniikoisesti saman vuosikymmenen
lopulla. Vuonna 1678 Simo sai perintcinii Ziitinsii
kotitilan Askolan, miss?i h2in asuikin perheineen
vuodesta 1680 alkaen l?ihes kymmenen vuotta.
Tiinii aikana lapsiluku kasvoi jo yhdeksiiiin.

Toukokuun puoliviiliss2i 1689 Simo Polviander
valittiin Ikaalisten kirkkoherran virkaan. Toimen
vastaanotto ei kuitenkaan ollut yksinkertaista.
Lainatkaamme Ikaalisten seurakunnan historiaa:
"Toimitetussa vaalissa hrjn sai kaikki ridnet ja
tuli siis aivan yksimielisesti valituksi. Mutta

ennen kuin Polviander ehti tulla lknalisiin, oli

rykmentin pastori Johan Indrenius eversti Stef-
he n s uo s i t t e I e m an a s aanut kun i n kaan v al t akir -
jan lkaalisten kirkkoherran virkaan. Indrenius
saapuikin vahva renki suojanaan lkaalisiin,
mutta seurakuntalaiset, joilla aina oli ollut oi-
keus itse valita pappinsa, eiycit olleet tyytyvriisiri
hcineen, vaan ottivat hcinet kiinni juuri ennen
hcinen ensihmciistci jumalanpalvelustansa ja
pieksivdt pahanpriivriisesti. Nriin Indrenius ei
p(idssyt toimittamaan papin tehtctvid, vaan
matkusti renkeineen pois lkaalisrsla. " Tuomio-
kapitulin pyynnost?i kuningas peruutti Indreniuk-
selle antamansa valtakirjan ja Polviander piii isi
virkaan.

Suuri perhe muutti Ikaalisiin ja sai kayftodnsA
varsin muhkeat tilat. Kirkkoherran virkatalossa
oli asuinrakennusten lisiiksi kolme navettaa, talli,
riihi, kaksi latoa, kaksi aittaa ja mallaspirtti.
Asuinrakennukset piti koko pitiijli yhteisesti kun-
nossa. Muiden rakennusten kunnossapitoa varten
pitajA oli jaettu seitsemddn ruotuun.

Tuomiokapitulin mielestii Simo Polviander oli
"taitava ja ahkera" pappi.Ahkeruutta virka todella
vaati, sillii Ikaalisten kirkkopitaja2in kuuluivat
nykyiset Ikaalisten, Jiimijiirven, Kankaanpdiin,
Karvian, Honkajoen, Parkanon ja Kihnicin alueet.
Tieyhteydet olivat heikot tai olemattomat. Simo



Polvianderin virkakaudelle osuneet vaikeat ajat
olivat omiaan lisiiiimiitin papin tytitaakkaa. Suur-
ten kuolovuosien vaikeimpana kuukautena, huhti-
kuussa 1697, haudattiin Ikaalisissa 344 vainajaa.
Niilke ja taudit veivZit yli kolmanneksen Ikaalisten
v?iestdstii. Ja kohta per?i?in alkoi suuri pohjan sota,
mikd kosketti liiheisesti Polvianderinkin perhett[.

Simo Polviander oli Ikaalisten kirkkoherrana 22
vuotta eli vuoteen l7l l, jolloin hdn kuoli. Vaimo
Anna muutti leskeksi jaiftyilAn perheen entiseen
kotiin Kokemiien Askolaan ja kuoli siellii 1729.

Simo Polviander ansaitsee paikkansa maamme
henkil<ihistoriassa paitsi taitavana pappina ja

sukunsa kantaisiinii, myds ja ennen kaikkea
loistavana lastensa kasvattajana ja kannustajana.
Suuren perheen kaikki kahdeksan poikaa liihe-
tettiin opintielle ja tlrtdistii kaksi naitettiin pa-
peille. Liekri ollut Knuutilan vai Barckin henkistii
perintci?i, mutta kaikki pojat mytis menestyivdt
opinnoissaan. Siita kertoo seuraava luettelo hie-
man epiivarmassa ikiij?irjestyksess?i. Kahdeksan
lapsen kohdalla syntymiivuosi on sulkuihin mer-
kitty arvio, mutta hyvin todenn?ikriinen, koska
vanhempien vihkiptiiv?i ja neljiin lapsen synty-
mdpiiiv?i tunnetaan. Kaikki 12 lasta syntyiviit 24
vuoden kuluessa, joten uusi lapsi tuli keskimZi?irin
joka toinen vuosi.

l. ruHO 0673) kirjoittautui Turun katedraali-
kouluun 1686, valmistui ylioppilaaksi 169l ja
vihittiin papiksi 1700, avioitui Kokem2ien
kirkkoherran Henrik Paulinuksen t5rttiiren Mar-
garetan kanssa ja oli appensa apuna, mutta siirtyi
pian armeijan palvelukseen Turun l?iiinin ratsu-
viikirykmentin eskadroonansaarnaajaksi. H?in
osallistui suureen pohjan sotaan ja joutui venti-
l[isten vangiksi Pultavan taistelussa kesdlld 1709.
Han vapautui isonvihan j2ilkeen ja p?iiisi
Paulinuksen kuoltua Kokemiien kirkkoherraksi
vuonna 1722. Kolme vuotta mydhemmin Juho
osti Vuolteen slterin Kokemiielt[.

Juho ja Margareta saivat yhden
pojan ja kolme q/tarta.
Pojasta tuli Nummen kappalainen.
Vanhin tytiir nai Pllkiineen kirkko-
herran, toinen upseerin ja kolmas
porilaisen kauppiaan.

Juho kuoli vuonna 1729. Leski Margareta muutti
Vuolteelle, miss2i asui kuolinvuoteensa 1750 asti.

2. MKOLAUS (1675) kirjoittautui yliopistoon
1693, papiksi valmistuttuaan piiiisi isiinsii
apulaiseksi ja sittemmin vuonna 1702 pitejen-

apulaiseksi lkaalisiin. Kirkkoherran ja kappa-
laisen paettua isonvihan jaloista Nikolaus j?ii
yksin hoitamaan seurakuntaa, mutta joutui 1716
veniiliiisten vangiksi, vietiin Hiimeenlinnaan ja
sielte Pietariin. Sille tielle Nikolaus katosi.

Nikolaus otti vaimokseen kdlynsii nuoremman
sisaren, Agneta Paulinuksen.

Heidiin kahdesta pojastaan toinen
peetyi Hattulan ja toinen Euran
kirkkohenaksi. Kumpikin sai
my<ihemmin rovastin arvon.
Kahdesta t5rttiirestii vanhempi avi-
oitui Porin triviaalikoulun rehtorin
ja nuorempi Porin postinhoitajan
vaimoksi. Yhden lapsen urasta ei
ole tietoa.

Nikolauksen kadottua Agneta asui lapsineen
omistamallaan Klom sin tilalla Ulvilan (Nakkilan)
Lammaisten kyl6ss6, missii hiin kuoli l75l .

3. KUSTAA (1677) opiskeli samaan aikaan kuin
veljensd Nikolaus, valmistui maisteriksi (scien-
tiarum magister) 1703, mutta kuoli naimattomana
jo  1705.

4. KRISTIINA 1680 avioitui Pirkkalan
pitijiinapulaisen ja sittemmin Ulvilan kappalaisen
Martin Steniuksen kanssa ja kuoli Porissa 1753.
Kristiinan appi oli se kiivasluonteinen Pirkkalan
kirkkoherra Iisak Stenius, jota maaherra varoitti,
"ettei h2in pappismiehelle huonosti sopivalla
tavalla lydmiillZi ja hakkaamalla pahoinpitelisi
sanankuulijoitaan".

5. SIMO (1681) oli sotilas. Hiin valmistui
ylioppilaaksi lukuvuodella 1698-99, mutta liittyi
Kaarle XII:n armeijaan jo 1701, korotettiin v[n-
rikiksi 1705 ja rykmentin majoittajaksi 1709. Hiin
osallistui suureen pohjan sotaan, joutui ven?i-
l[isten vangiksi kolme piiivZi2i veljens?i Juhon
j[lkeen Perevolodshnassa 1709, vapautui 1722 ja
palveli senjiilkeen kapteeniksi korotettuna Porin

rykmentin Kokem?ien komppanian piiillikkrine.
Simolla oli virka-asunto Ulvilan Harjunpiiiin Sip-
polassa. Hiin omisti lisiiksi Honkijiirven vapaa-
tilan Merikarvialla. Vaimonsa Eleonoran o.s.
Stegar kanssa Simolla oli 6 lasta, joista kolme
poikaa ja kolme tytiirta.

Poikien kohtalo on tuntematon, !/t-
t?iristii yhden aviomies oli lakeija,
toisen hovioikeuden asianajaj a ja
kolmannen porilainen porvari.



6. MARGARETA (1683) solmi aviol i i ton
leskeksi j?iiineen Ilmajoen kappalaisen Henrik
Vegeliuksen kanssa. Henrik oli Seiniijoen Upan
talon poika, joka koulutielle liihtiessiiiin sai uuden
nimen. Hiinen ensimmdinen vaimonsa oli Ilma-
joen edellisen kappalaisen tlrt?ir Agneta Peldan.
Henrik ja Margareta liihtiv?it isonvihan tieltA
pakoon pohjoiseen, asettuivat Pelloon ja kuolivat
mofemmat siell?i vuonna 1719. Henrik eliitti
itsensZi ja vaimonsa Pellossa lasten opettamisella.

7. MIKAEL (1685) opiskeli papiksi, nai Tyrv?i?in
kirkkoherran Johannes Wegeliuksen |rutiiren Saa-
ran 1710, toimi Tyrv2iiin pitii j lnapulaisena l7l0-
l2ja senjiilkeen Porissa opettajana vuoteen 1722,
jolloin piii isi kirkkoherraksi Mouhijiirvelle. Les-
keksi jiiiityiiiin Mikael solmi uuden avioliiton
1739, mutta kuoli itse jo 1743. Mikaelin poika
Isak opiskeli mycis papiksi ja peri isiinsii viran.
Isak oli per?iti 52 vuotta Mouhijiirven kirkko-
herrana.

Hiinen lapsistaan kolmesta tuli
pappi ja kahdesta papin rouva.

8. JAAKKO (1687) piii isi ylioppilaaksi 1709, ja
valmistui varatuomariksi (vices agit judicis)
Upsalasta, jossa oli kirjoilla 1715. Ura on jii i inyt
ep2iselviiksi. 173O-luvun alussa hiin asui Hauholla
ja kuoli 1732 virkamatkalla SysmiissS. Jaakon
poika Antti oli Helsingissii kaupunginviskaalina
I 755 alkaen ja valitti in raatimieheksi 177l.

9. ANTTI (1689) pii2isi ylioppilaaksi ja opiskeli
Upsalassa samaan aikaan kuin veljensii Jaakko,
valmistui papiksi ja valitti in Kokemiien kappa-
laiseksi 1722. Nuhteettomassa Polvianderin sisa-
russarjassa Antti oli "musta lammas". Hen riiteli
seurakunnan kanssa ja oli alkoholiin taipuvainen.
Lopulta vuonna 1737 Turun Hovioikeus erotti
hiinet juopottelun vuoksi kappalaisen virasta.
Kuitenkin Antti lienee ollut iilykiis ja pZitevii mies,
sillii seuraavana vuonna hlin sai kuninkaan piiii-
toksellii luvan hakea papinvirkoja, mik?ili hiin
luopuu juopottelusta. Niiin tapahtui, ja Antti valit-
ti in Hiimeenlinnan kirkkoherraksi 1741. Viran-
hoito jei kuitenkin lyhytaikaiseksi, sill i i hiin kuoli
jo 1743 Hiimeenlinnassa. Antin vaimo oli rauma-
lainen Kristina Lietzen.

Heillii oli kolme Kokemiien Harja-
vallassa syntynytt?i lasta, joista
kaksi kuoli alaikiiisinii ja kolman-
nen kohtalo on tuntematon.

10. RIITTA 169l oli Annan ja Simon lapsista
ainoa, jonka eliimiinura ei ole tiedossa.

ll. ELISABET 1693 asui is2insii kuoltua ?iitinsii
seurana Kokem?ien Askolassa ja avioitui siella
kornetti Petter Malmbergin kanssa. Elisabet kuoli
ennen vuotta 1742. Hanellfl ei tiedetii olleen
lapsia.

12. MARTTI 1696 tuli ylioppilaaksi Turussa
l7l3 ja Upsalassa 1715, oli vapaaehtoisena
sotapalveluksessa, opiskeli juristiksi ja p?insi Veh-
maan ja Ala-Satakunnan kihlakunnantuomarin
apufaiseksi 1730 sek?i Pohjanmaan pohjoisen
tuomiokunnan tuomariksi 1738. Vuonna 1735 hiin
oli ehdolla Kokkolan pormestariksi. Hovioikeu-
den asessorin arvon hiin sai vuonna 1751. Martti
avioitui 1733 kauppiaan t5rtt?iren Margareta Carl-
bohmin kanssa. Avioliitto oli Margaretan toinen.
Martilla ei ollut omia lapsia, mutta Margaretan
Juho-niminen poika ensimmiiisest?i avioliitosta
omaksui sukunimen Polviander ja jatkoi isiipuo-
lensa uraa juristina. Juhon kaksi poikaa ja viivy
olivat my<is lakimiehiZi. Martti kuoli Oulussa
t76 t .

Vuosien mittaan olen tutkinut lukuisia sukuja,
mutta milloinkaan ei ole eteeni sattunut toista
yhtii perusteellisesti koulutettua perhettii. Simon
ja Annan saavutusta voi vain h?immlstell2i, kun
muistaa, ettii he kasvattivat lapsensa maamme
historian ehkiipii vaikeimpina vuosikymmenin?i
n?il?inh?itineen, kuolovuosineen ja sotineen. Tosin
Simo Polviander itse ei saanut nauttia kasvatus-
tycinsii tuloksista, koska hiin ei ennen kuole-
maansa voinut aavistaa lasten lopullista sijoit-
tumista yhteiskuntaan. Olihan h?inen kuolin-
vuonnaan 1711 vanhimmista pojista kaksi sota-
vankeudessa Veniijiillii, yksi kuollut ja kaksi vasta
valmistuneina pit?ijZinapulaisina, kaksi tytafte
naitettuina kappalaisille ja koko nuorempi lapsi-
katras viel?i opiskelijoina Turussa tai Upsalassa.
Erinomaiset eviiiit itse kukin kuitenkin kotoa sai
ja Anna jatkoi siit6, missii Simon taival katkesi.

Liihteitii:

1. Osmo Durchman: Polviander-suvun alkuperd ja
varhaisimmat polvet 1600-luvun tuomiokirjojen valossa,
SSV lX 1925, ss. 227-244
2. Olavi Wanne: Polviander, Uusi Sukukirja | 1946,
ss.393-432
3. Kauko Heikkilti: lkaalisten seurakunnan vaiheita v-v.
1U1-1941
4. Wilh. Carlsson: Entinen lkalinen
5. Ao. pitdjdnhistoriat ja kirkonkirjat
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Monet kirjailijat ovat saaneet aiheita historian
tai kansankertomusten henkildistci j a tapahtu-
mista. Kirjailijan vrilitykselki henkild on jriri-
nyt j dl kimaai I mal I e e kim ririn.

aratuomari Carl Vilhelm Maexmontan
piti Lempiiiil?iss?i Lopen kartanoa vuo-
sina 1838-84. Er?is h?inen tvtt?irist?i?in.

Emilia Constance avioitui Carl August Vilhelm
Favorinin kanssa, joka omisti - Kangasalan
Viiiiksyii 1864-76. Ndiden tSrtiir Aina Constance
Favorin syntyi Lempiiiil?isse 1.9.1862, ja hiin
kuoli Turussa 8.7 .1920.

Lopen entinen omistaja Helvi Jiirvi-Haavisto on
kertonut minulle 1984, ettii Favorinin tyttiiret jou-

tuivat Lopelle isovanhempiensa Maexmontanien
kasvatettaviksi (ehkd isiinsii kuoleman vuoksi).
Toinen niiistii meni erbiin tukholmalaisen kanssa
kihloihin, mutta sulhanen osoittautuikin naimi-
sissa olevaksi. Monenlaisten vaiheiden jdlkeen

neiti Favorin avioitui Kreivi Armfeltin kanssa.
Kertojalla oli vieliikin suuri lipasto, jota sanottiin
aina Armfeltin piirongiksi. Se oli kai tullut
Lopelle Armfeltin veloista, joita Maexmontan oli
joufunut maksamaan.

Kirjailijataidemaalari Kaarlo Atra poikkesi
usein Lopella kyselemdssii kertojan iiidiltii van-
hoja asioita, joita hiin kiiytti nZiytelmisstiZin.

Kunnian vuoksi -ntiytelmiiiinsii hiin sijoitti
Lopella kuulemansa Favorinin frttliren tarinan
erii[n toisen todellisuuspohjaisen kertomuksen
yhteyteen. Ndytelmtss6 ldhiseutujen herrasvdki
aikoo kerZiiintyii viettiimiidn Karilahden kartanon
tSrttiiren Helenan hdit?i, kun sulhanen kirjoittaa
Tukholmasta, ettd htin on jo kauan eliinyt erossa
vaimostaan, mutta laillista eroa heillii ei ole.
Lopuksi Helena avioituu paroni Erik Hiertan
kanssa. Kun niiytelmii esitettiin Kansallisteat-
terissa 1907, kiivivtit lavastajat katsomassa Lopen
huoneita ja tekiv?it teatteriin samanlaiset.

Lopen sali, jossa Vciciksyn kartanon tytdr Aina Favo-
rin kertomul,sen mukoan vietti hditddn August Arm-

feltin kanssa. Kaarlo Atran Kunnian vuoksi -naytel-

mcin kolmas nciytds tapahtui trissci salissa. Piirtcinyt
valokuvan mukaan Eija Keskinen 1984.

Todell isuudessa Aina Favorin vihitt i in
17.9.1888 kreivi August Magnus Armfeltin
kanssa, joka oli syntynyt Turussa 20.3.1864, piti
vuosina 1894-1904 Ala-Lemun kartanoa Kaari-
nassa ja kuol i  Turussa 26.10.1912. Helvi  J i i rv i-
Haaviston kertomus on siis ainakin piiiipiirteittiiin
aivan todellisuuden mukainen.

Kuvatessaan tiettyjen henkil<iiden vaiheita
perinnekertomus hahmottaa samalla kyldkunnan
historiaa, ja se saattaa toimia myds viestintiin?i
yleisessii suomalaisessa kulttuurikokonaisuudes-
sa.

Ldhteitd:
Nauhat 7 072, 7 07 3 Kansanperinteen laitos
Suomen kartanot ja suurtilat
Tor Carpelan: Attartavlor

Lopen lrartano, nyt jo purettu,
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tivat koulunkiiynti i i ,  si l l i i  oppikoulu jZi i  nel-
jtitin luokkaan.

Vuonna 1920 Anna Tapio suorit t i  Reit-
kal l in puutarha- ja maatalouskoulussa puu-
tarhaopettajan tutkinnon. Myohemmin h?in
taydensi opintojaan Jiirvenpiitin kotitalous-
opettajaopistossa.

Kohti omaa koulua

Vuonna 1926 Anna Tapio tul i  Luopioisten
Aitoossa toimivan talous- ja puutarhakou-
lun opettajaksi, ja muutaman kuukauden
kuluttua hiinestii tuli koulun johtaja. Tiimii
koulu toimi si l loisen Aitoon yhteiskoulun
tiloissa. Koulujen kiiytossii oli Touon tilan
piiiirakennus ja sen pihanpiirissii olevat
muut rakennukset.

Talous- ja puutarhakoulun johtajakysy-
myksesti i  tul i  ennenpitki i t i  ki istaa. Vuonna
1934 Anna Tapio menett i  johtaja-aseman-
sa, ja si ihen nimitett i in toinen henkilo.
Tiistti Anna tiimistyi ja piiZitti ostaa koulun
al ta  koko kouluk i in te is t6n.  Touon t i la  oy:n
osakkeet ol ivat si ihen aikaan lZihes kaikki
Kansall is-Osakepankil la, jol le t i lal la toimi-
vat koulut maksoivat vuokraa. Nyt Anna
Tapio hankki itselleen 494 osaketta viides-
tasadasta. Niiden hinta ol i  260 000 si l lois-
ta markkaa. Omaa rahaa ei Annalla ollut
edes kymmentaosaa tiistii summasta. Vel-
kataakasta tuli suuri, mutta Annan piiiitii ei
palel lut. Kun hi ineste ol i  nyt tul lut koulu-
ki inteiston omistaja, ni in Talous- ja puu-
tarhakoulun oli liihdettiivii. Se siirtyi aluksi
lZihitaloon ja sielta muutaman kilometrin
ptiiihtin Haapamtikeen, jossa sen jatke edel-
leenkin toimii.

Anna rupesi kouluki inteistdssi i i in pita-
mddn omaa kouluaan, jonka nimi ol i  Ai-
toon kotitalouskoulu. NAin pienellZi paikka-
kr" rnnal la  to imi  kaksr  samantapais ta oppi la i -
tosta. Anna pit i  omaa kouluaan n. seitse-
miin vuotta. vuoteen 1941. Tiinii aikana
hZin ei saanut penniiikiitin valtionapua, joten
taloudelliset vaikeudet olivat varmasti
suuret. mutta ne eivdt saaneet Annaa lan-
nistumaan.

Uskalias uranuurtaja

Jotkut Luopioisten suunnalla liikkuneet
tietdnevZit, ettii Aitoossa toimii Anna
Tapion koulu. Mutta kuka oli tiimi Anna
Tapio, ja minktilainen on ttimii perustajansa
nimed kantava koulu?

Sukujuuria

Anna llelena 'l'apio syntyi I I .7. lgOC)
KylmAkoskel la .  Hi in  po lveutu i  molempien
vanhempiensa puolelta vankoista hiimtiliii-
sistti talonpoikaissuvuista. Hdnen isiiniiitin-
s?i kuului tunnettuun Hattulasta l i ihtoisin
Hakolan sukuun, iiidiniiiti oli vanajalaista
Parkun sukua.

Anna Tapion isii Kustaa Oskari Selin,
vuodesta 1906 Tapio, oli Siiiiksmden Maa-
tialan jo hi ivinneen Tapion talon nuorempi
poika, jonka veli  sai koti talon isi innyyden.

Annan Ai t i  A ina Helena,  s .Kol jonen < l l i
koroisin J2imsZistt i .  Aina Helenan ?i i t i  Hele-
r ra Ant in ty t i i r  o l i  koto is in  Vanajan ParkLr l -
ra. Vuonna 1858 hi inet vihitt i in j i imsti l i i i -
sen ta lo l l isen Kar l  Kol josen 'kanssa ja
h2inestli tuli Jiimsiin Juokslahden Iso-
Koljosen emdnti i .

Paikasta toiseen

Anna Tapion vanhemmat Aina Koljonen ja
Oskari Selin (Tapio) vihitt in vuonna 1889.
Samana vuonna he ostivat Kylmiikoskelta
Ala-Korrin ratsuti lan ja myohemmin Yli i-
Korrin. Ti lat myyti in, ja Helsingist?i ostet-
t i in  k iv i ta lo ,  Luors ikaru 12.  S i ta  e i  p i tk i i i in
pidetty vaan tilakaupat jatkuivat. Perhe
siirtyi Mikkelin, Hausjt irven ja Lahden
kautta Pohjois-Pirkkalaan, missd Oskari
Tapio kuol i  1920.

Monien mLrLrttojen takia Anna ' l 'apio

joutui kt ivmAiin koulua monil la paikkakun-
ni l la. Kansakoulua hi in ki ivi Kylmiikoskel-
la, oppikoulua Toijalassa, Helsingissi i  ja
Mikkelissii. Hiin sai aina uusia luokkatove-
reita, joiden jor.rkossa ol i  mm. Sylvi Uino
(mv6h.  Kekkonen) .  Muutot  ka i  hankalo i t -



Kotitalouskeskikoulu

Aitoon yhteiskoulu oli Anna Tapion vuok-
ralaisena muutamia vuosia, mutta talou-
dellisista syistii se lakkautettiin. Viimeiset
oppilaat saivat ptiiistdtodistuksensa v6lirau-
han aikana, keviiiillii 1940. Oppikoulun ja
kotitalouskoulun toimiminen samoissa t i-
loissa herdtti Anna Tapion mielessd aja-
tuksen sellaisen oppilaitoksen perustami-
sesta, jossa tietopuolinen ja kiiytiinnollinen
operus yhdistyisiviit. Virikkeitii tiihiin htin
oli saanut opintomatkallaan Eestissd, jossa
tyokoulut olivat voittaneet alaa. Eestiliiis-
syntyisen henkil6n kirjeitse tekemii ehdo-
tus antoi lopullisen alkusystiyksen Aitoon
kotitalouskeskikoulun perustamiseen.

Asiat etenivtit nopeasti kesiillii 1940.
Heindkuun lopussa piiiviittyyn, valtioneu-
vostolle osoitettuun lupa-anomukseen piti
saada kouluhall i tuksen lausunto, jota Anna
lahti i tse hakemaan Helsingist i i .  Kouluneu-
vokset olivat ihmetelleet, miten sellainen
kotitalouskeskikoulu voisi toimia. Mutta
Annalla oli hallinnassaan sopivat, joskin
vaatimattomat opetusti lat, oppilasasuntola
ja kotitalouskoulun irtaimistoa. Ehka myos
Annan ponteva esi intyminen sai herrat va-
kuuttuneiksi ja kouluhall i tuksen puoltava
lausunto helt isi.

Anna oli jo etukZiteen painattanut esit-
telylehtisen perustettavasta koulusta ja leh-
distokin ol i  antanut runsaasti t i laa si l le.
Kun valt ioneuvostossa tehti in koulun pe-
rustamispaatos syyskuun lopussa, ni in jo
kahden vi ikon pi i i istt i  koulu alkoi toimin-
tansa.

Aitoon kotitalouskeskikoulu ol i  tytdi l le
tarkoitettu sisiioppilaitos, jonka tavoitteena
oli antaa oppilailleen neljiissii vuodessa kes-
kikoulun oppimZi2iriin lisiiksi emtinttikoulun
oppimiiiiriiii vastaava opetus. Oppilaat olivat
kansakoulun liipikiiynneitA. Lukuvuosi alkoi
elokuun alussa ja piiiittyi ennen juhannusta.
Kolmesta lukukaudesta kevii t- ja syyskausi
ol ivat ki iyt i innoll ispainotteisia, ni i ta pidem-
mdn talvikauden opetuksen piiiipaino oli
t ietopuolinen.

Tarmokas johtaja

Kotitalouskeskikoulun johtaja Anna Tapio
oli lahjakas, voimakas ja viirikiis persoonal-
lisuus, joka itseiiiin siiiistiimiittii pyrki piiii-
semiidn asettamiinsa piiiimtiiiriin. Koulun
50-vuotishistoriikissa kerrotaan:"Juhlien
jiirjestelyvaiheessa kajahteli liipi koulun An-
na Tapion iiiini luihin ja ytimiin tunkeutu-

vana. k pakotti kaiken sujumaan nuottien
mukaan. " Nuottien mukaan piti kaiken
muutenkin mennd. Kun kotitalouskeskikou-
lun alkaessa talossa ei ol lut pulpetteja, ni in
Anna teki ne kiinnittiimiillti kaksi leipZilau-
taa vierekkiiin ja pti2illysttimiillti ne pahvilla.
Lisiirakennuksia tehtdessd hiin alkuaikoina
haali kokoon rakennustarvikkeet, palkkasi
miehet toihin ja hoit i  i tse valvonnan. Ker-
rotaan, etta kun Anna kerran ni iki,  etta
muuan mies sahasi laudasta samanmittaisia
piitkiii yhden kerrallaan, niin hiin sieppasi
pinkan lautoja, asetti ne kohdakkain tois-
tensa piiiille ja niiytti, miten samalla
sahauksella saadaan useita ja varmasti sa-
manmittaisia patkia.

Koulunsa asioissa Anna Tapio teki luke-
mattomia Helsinginmatkoja, ministerioihin
ja keskusvirastoihin. Hiinellii oli tapana
ottaa mukaansa runsaasti voileipiii ja ka-
nanmunia. Niiden avulla hi in jaksoi istus-
kella tuntikausiakin virastojen kaytavi l la,
ni in kauan kunnes ni ikopiir i in i lmaantui
joku vaikutusvaltainen virkamies. Niiin htin
piiiisi parhaiten puheille ja sai selvitettyZi
sen kertaisen asiansa tArkeyden.

Anna Tapio opett i  koulussaan puutarha-
oppia ja ohjasi puutarhaopin tyotunteja.
Hiinen oppituntiensa kerrotaan olleen vauh-
dikkaita ja asial l isia. Huumoriakin ni ihin si-
siiltyi. Puutarhaopin tydtunnit olivat suo-
sittuja. Oppilaat tunsivat Annan ohjaamina
todella oppivansa.

Koulu oli Anna Tapion koko eliimii. Se
oli hiinen perheensti ja kotinsa. Kevtiiill?i
1964 han jiii eliikkeelle ja siirtyi loppuvuo-
sikseen Nokialle. Siella hiinen eltimiinsii
pi iZittyi Annanpti ivi in aattona, 8.12.1971.

Koulun toiminta jatkuu edelleen. Sen
nimi on nyt Anna Tapion koulu, ja se toi-
mii Anna Tapion koulusta vuonna 1988
annetun erillislain nojalla, joten hiinen ni-
mensii siiilyy myos tiim?in lain ja vastaavan
asetuksen nimissii. Koulu on nyt peruskou-
lun yl?iastetta vastaava tytoille ja pojille
tarkoitettu 3-vuotinen sisi ioppilaitos. Op-
pilaat suorit tavat kolmessa vuodessa ylZi-
asteen oppimiiiiriin lisiiksi tietym koti- ja
laitostalouden perusoppimiiiirtin.

Anna Tapion aivoitukset eliiviit tassa
koulussa yhii .  Tietopuolisen opetuksen rin-
nalla harjoitetaan kiiden taitoja, tavoitteena
tasapuolinen kokonaiskehitys.

LihteiUi

A.Kailanpi id: Aitoon koti talouskeskikoulu Anna Ta-
p ion  kou lu  1940-  1990.  A i toon yh te iskou lu  l9 l  7 -40

H.Salonen: 300 vuorta Antt i  ia Anna Hakolan sukua
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Raimo Vasara

Amerikansiirtolainen Wictor Huju sr
1 89 3-L992

Kirjoittajan is?in eno Wictor Huju senror
muutti jo l5-vuotiaana Yhdysvaltoihin.
Hiin asui siell?i Minnesotan osavaltiossa,
piiiityen alkuvaiheiden jiilkeen maanviljeli-
j?iksi. Suomessa hiin kavi ltiht6nsii jiilkeen
vain kerran, vasta 9O-vuotiaana. Wictor
Huju sr kuoli 99-vuotiaana joulup?iiviinii
1992, mutta hautajaiset, joihin kirjoittaja
perheineen osallistui, pidettiin vasta h?inen
I OO-vuotissyntymiip?iivdniiiin 3 . 6. | 993.

Leht6 kotoa

Wictor  Huju senior  synty i  3 .6.1893 Koke-
miienjoen varrel la si jaitsevassa Kiikan
Teukkulan kyl i isszi, Hujun talon toiseksi
nuorimmaisena lapsena. Hiinen isrinsi i  ol i
Hujun talon isi int i i  Crist ian Absalom Cris-
t ianinpoika Huju ja t i i t inszi naapuritalossa
Hultt isel la syntynyt Karol i ina Adamintyti ir
Hultt inen. Kun vanhemmat alkoivat ikrir in-
tyA ja piiiittiviit vetiiytyti eltikkeelle, he
suunnittel ivat t i lan jakamista poikien kes-
ken. Ti imii toteutett i inkin. mutta ni ihin ar-
koihin Wictor ol i  vanhempiensa mielesti i
aivan l i ian nuori saamaan osuuttaan maana,
kuten kolme vanhempaa veljei i  ol i  saanut.
Nuorukaisen oletett i in j?i i ivi in viel i i  koti in
varttumaan, mutta Wictor ei halunnutkaan
jaada veljiensii rengiksi, vaan hZinellii oli
muita tulevaisuudensuunnitelmia.

Samoihin aikoihin, t i imiin vuosisadan a-
lussa, kriynnissi i  ol i  iso muuttoaalto Suo-
mesta Amerikkaan, tuohon varsinkin vi ir-
viiiijien ylistiimiiiin ihmemaahan. Heitii kulki
ehkii  Teukkulankin seuduil la kertoi lemassa,
miten hyvin Amerikassa asiat kaiki l la tul i-
sivat olemaan. Moni ol i  Ki ikastakin jo l i ih-
tenyt sinne. Yksi menestyneimmisti i  ol i
tukkikaadolla r ikastunut, puunhakkuuyhti-
6n sinne perustanut John Kivisaari.  Hanen
laajeneva yhti6nsii tarvitsi alati lisiiii tyo-
voimaa. Hyvinii, uutterina tyontekijOinti
tunnetut Kivisaaren entisen kotimaan kan-
salaiset olivat yhtiossii etusijalla, ja heitii
piti moninaisin lupauksin houkutella tule-

maan lisii2i.
Kun nuori syrj imisentunnetta potenut

Wictor oli aikansa kuunnellut viirv2itijien
puheita ja tavannut si ir tolaisiksi aikovia,
hiinen alkoi tehda mieli liihteZi mukaan. Pe-
rint6osansa osaksi rahassa saanut Wictor
teki ratkaisunsa: htin piiiitti ostaa rahoil-
laan matkalipun Amerikkaan. Kun hdn ker-
toi iiidilleen liihteviinsii siirtolaiseksi, tzima
alkoi vastustel la ja estel l t i .  Aidin mielesti i
l5-vuotias poika ol i  aivan l i ian nuori l i ih-
temiiiin vieraaseen ympiirist66n, kauaksi
kotoaan. Mikti2in ei kuitenkaan voinut endii
estaa Wictoria tekem2istii lopullista liihto-
piiiitostii. Hiin kiivi hakemassa pappilasta
tarvittavan muuttoasiakir jan. Siihen hi in
halusi ehdottomasti kir jauttaa nimekseen
Vihanen, ei Huju. mutta pappi korjasi hie-
man pyydettyii nimeii. Hiin teki siitii mie-
lestiiiin sopivamman Vihannan. Niiin kir-
konkir joihin merkitt i in lahti jaksi Wictor
Vihanta. Se nimi ol i  kir ioissa vielZi si l loin-
k in , kun  Wic to r  j u l i s te i t i i n  seu rakunnas ta
poissaolevana j i isenenti kuolleeksi, kun
muita t ietoja ei h?inesti i  ol lut.

Asia korjatt i in ja Wictor merkitt i in
edelleen eliiviiksi, kun hiin ainoalla Suomen
matkallaan, jonka hi inen lapsensa ol ivat
ostaneet hi inel le 90-vuotislahjaksi, vuonna
1983 itse kzivi pappilassa i lmoittamassa
olevansa elossa ja hyvissti  voimissa. Samal-
la sukunimikin palautett i in kir joihin Hujuk-
si, sillii sita nimea hZin oli kuitenkin kiiyt-
tzinyt koko Amerikassa asumisensa ajan.

Kun Wictorin l i iht iessd vuonna 1908 ait i
ol i  kysellyt paluupii ivaa, ei poika ol lut ha-
lunnut si ihen vastata. "Tulethan toki pian
takaisin?", i i i t i  kyseli .  "Enkii  tule", vastasi
poika. "Paluuseeni kuluu ainakin nelj i ikym-
mentti vuotta, tai paremminkin ajatellen voi
mennii kaksikin kertaa neljiikymmentii
vuotta", iiiti kuuli vastaukseksi kysymyk-
seensii. Wictorin puhe piti melko tarkkaan
paikkansa, sillii kun hiin liihti vuoden 1908
lopussa, niin ainoaksi jtiiinyt Suomen matka
oli vuonna 1983. Aikaa siinii vtilillii oli
kulunut 75 vuotta.
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Nuoren Wictorin matkanteko alkoi
21.12.1908 ja se jatkui pitkiilti yli woden-
vaihteen. Hiin nousi Turusta monen muun
siirtolaiseksi aikovan tavoin tiiysiniiiseen
Simvae-nimiseen laivaan. Englannista jat-
kettiin isommalla laivalla yli Atlantin ja
rantauduttiin Bostonin seuduilla eriiiiseen
pieneen satamaan. Siella tutkittiin vastasaa-
puneiden terveys ja varat. Myds vastaanot-
tajan nimi todettiin.

Uudella mantereella

Yhdysvalloissa Wictor jatkoi heti tarkas-
tusten jiilkeen matkaansa Minnesotan osa-
valtioon. Duluthin kaupungissa hiinen piti
tavata vastaanottajansa, jolta piti saada li-
siiohjeet tydstii ja kaikesta muusta. Vas-
taanottajan nimi oli paperilapussa, jonka
viirviri oli antanut jo Suomessa. Tiillainen
vastaanottositoumus piti jokaisella maahan
siirtolaiseksi aikovalla olla. Ellei site ollut.
niin satamaviranomaiset saattoivat palaut-
taa tulijan takaisin laivaan.

Wictor oli selvinnyt satamatarkastuk-
sesta, mutta Duluthista htin ei loytiinyt ke-
tddn vastaanottajaksi merkityn nimistii, ei
silloin eikii koskaan my6hemminktiiin. Nuo-
ri poika oli nyt yksin vieraalla maalla. Ei
tyltd, ei asuntoa, ei tuttavia. Onneksi sen-
tiiiin Duluthiin oli tullut my6s Kivisaari-ni-
minen nuori tytto, johon Wictor oli tutus-
tunut pitktin yhteisen laivamatkan aikana.
Tyton veljellii, aikaisemmin mainitulla John
Kivisaarella, oli tukkilaiskiimppiti Alderissa
ja sen liihistollii. Wictor seurasi tyttla
sinne . ja piiasi tOihin tdmin veljen tukki-
kiimppiiiin.

John Kivisaari oli varvannyt Suomesta
useita miehiii metsiit6ihin. Hiinestii tuli nyt
Wictorin tyonantaja ja samalla myds tukija.
Hiinen toihinsii Wictor palasi usein my6-
hemminkin, sillti hiin vietti pitkiin eliimiinsii
monet vuodet piidasiassa niillii samoilla
seuduilla. Alkuvuosien kesiit kuluivat y-
leensd maatdissh, talvet tukkiktimpillii.

Muutamia vuosia maahantulonsa jiilkeen
Wictor veisti ensimmiiisen oman asuntonsa
honkahirrestii Caribu-jiirven pieneen saa-
reen. Se oli tiettomiin taipaleen takana,
kaukana asutuksesta, mutta liihellii tukki-
tyOmaita. Tiimii sama harmaa hirsitupa on
vielii alkuperdisessd paikassaan. Osavaltion
kuvernementti pitaa sitti nyt kunnossa, ja
se toimii liiheisen leirintiialueen ulkoiluma-
jana. Wictorin pojan Wictor jr:n talo on
aivan liihellii ja vanha tupa niikyy sinne.

Wictor sr avioitui Amerikassa synty-

neen Ilona Saaren kanssa. Saaren perhe oli
muuttanut tiinne aiemmin Pohjanmaalta.
Avioliitto Ilonan kanssa kesti yli 30 vuotta,
ja tiistti avioliitosta syntyiviit kaikki Wicto-
rin lapset. Leskeksi jtiiityiiiin Wictor avioi-
tui toisen kerran, ja tiimiikin avioliitto ehti
kestiiii yhtii kauan kuin ensimmiiinenkin.
Muutamia vuosia sitten kuollut toinen vai-
mo oli Wictorin pojan Wictor jr:n Wanda-
vaimon iiiti. Niiin seniorista tuli poikansa
appi ja Wanda-miniii sai anopikseen oman
iiitinsii.

Kun Wictor sr oli solminut ensimmdi-
sen avioliittonsa, niin tuli isomman asun-
non tarve. Muutettiin Alderiin, pieneen
tukkikiimppien liihelle muodostuneeseen
kaupunkiin. Sinne rakennettiin uusi puinen
asuintalo, jossa Wictor rupesi pitiimiien
myds kauppaliikettii. Aluksi kaikki meni
hyvin, mutta sitten kiivi niin onnettomasti,
etta laajalla rintamalla nopeasti edennyt
metsiipalo sytytti kaikki kaupungin puiset
rakennukset tuleen. Hetkessii tuhoutui
kaikki. Alderista tuli hiiltynyt aavekaupun-
ki, josta eniiii on jaljeila vain sen seitse-
miin kaivoa, soistuttamassa pajua kasvavaa
vetistti maaperii.

Monitoiminen uudisvilielijii

Kun tulipalo oli tuhonnut kaiken, eikii va-
kuutuksia ollut, Wictorin oli mietitteve,
mihin nyt ryhtyisi. Onneksi htin oli poika-
miehenii ollessaan ollut sotapalveluksessa ja
ensimm?iisen maailmansodan aikana USA:n
joukoissa Ranskan rintamalla. Siitii hyvtistii
hiinelle oli mydnnetty USA:n kansalaisuus,
joka oikeutti maanhankintaan. Muilla maat-
tomilla uudisasukkailla ei tata oikeutta
ollut. Wictor hankki uudismaata ja sai
maanviljelijiinii kasvavan perheensd toi-
meentulon turvatuksi.

Koska Wictor oli tullut hyvin nuorena
USA:han, hiin oli saavuttanut hyviin eng-
lannin kielen taidon, jota hiin kiiytti sopui-
sasti ja auttavasti monin tavoin muiden ih-
misten hyvdksi. Hiin oli ollut perustamassa
alueelle suomalaista kouluverkostoa ja teh-
nyt uutterasti ty6ta saadakseen valtion ra-
kentamaan tarpeellisen uuden tien. Siihk6-
yhtiOn johdossa htin oli kauan ja mukana
sairaalan ja vanhainkodin perustamisessa.
Htin toimi alueen poliisijohdossa, auttoi
kauppakirjojen teossa ja opasti muutenkin
milloin missiikin asiassa seudun muita
asukkaita. Hiin tuntui vaikuttaneen viihdn
kaikkeen.
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Edelltioleva 1750-luvun asiakirjateksti on julkaistu Sliiktforskaren-lehdessd 211993, allaoleva
ruotsinkelinen "avain" numerossa 1/1994.

M .F .91
LT 56 Sign. 8340:774 Uudenmaan liiiinintilien verifikatio Anno 1753

1. Walbetrodde Landt Riinttemiista-
re Anders Hellenius Som Bdnderne
Johan Jacobsson och Johan Hindersson
genom fdreglende Suppliqve sA wtihl

5. I egne som deras med grannars,
i Klemetskog By, Blrgo Hiirad och
Helsing Sochn, wiignar anhAlla
om Betalning for 76 stycken, 8. och 9.
tums Timmer stlckar, hwilka

10. emot niirlagde beting d 2 dahler
Koppar mynt Stycket, blifwit enligt
Wagtmastaren Anders Dahlmans
derA lemnade betyg och Qwittence
af den 29. Hujus lefererade til Pallisade

15. Wiircket omkring krono hZichtet h2ir-
sttides och beloper tll 152. Dahler Kopper
50. Dahler 2l ll3 ore Silfwermynt; AltsA
temastaren, likm?itigt 1750. 6rs Slltts
Stat i afriikning A de hiirtil anslagne

20. 219. Dahler 26 213 6re Silfwermynt at af
der warande Medel emot wederbOr-
ligit Qwittence, llta affolja sldane fem-
tjo dahler 2l l/3 Silfwermynt, som under
der och Reparationer, i Riikenskaperne

25. Kommo at aff6ras. Helsingfors Lands
Contoir den 29. aueusti 1753.

mynt eller
hafwer LandtRan-

under hiin-

t i tul,  Byggna-

Teksti suomeksi

Talolliset Juho Jaakonpoika ja Juho Heikinpoika Klemettimetsiin kyliistd, Porvoon kihlakun-

nasta ja Helsingin pitajasta anovat oheisel la anomuksella omasta ja naapureittensa puolesta

hyvin luotetulta laaninrahastonhoitajalta Anders Helleniukselta maksua 76 kappaleesta 8 ja 9

tuuman tukkia, jotka kahden kuparitaalarin urakkahintaan kappaleelta on vahtimestari Anders

Dahlmanin antaman todistuksen ja kuittauksen mukaan toimitettu 29. paivanii tiitii kuuta tiikli-

Itiisen liiiininvankilan ympiirillii olevaan paalutettuun aitaukseen ja jotka yhteensZi tekeviit 152

kuparitaalaria tai 50 hopeataalaria 2l ll3 Ziyriti; Siis liiiininrahastonhoitajan tulee, noudattaen

vuoden 1750 tulo- ja menoarviota, jossa tarkoitukseen on myOnnetty 219 hopeataalaria 26

213 ayria, kiiteisvaroista maksaa asianomaista kuittausta vastaan niimii viisikymmentii hopea-

taalaria 2l ll3 dyria, jotka tileissii tulee vied?i rakennus- ja korjaustilille. Helsingin leiiinin-

konttorissa 29. elokuuta 1753. (suom. T.H.)
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Aaro Salovaara

"Vi h e I ie i ne n" H e n ri k Mattssot1...

tse asiassa minul la ei  henki lc i-
kohtaisest i  ole mit i ian arvoisaa is6n
puolen esi- is i i? ini  Heikki  Matinpoikaa

vastaan. Tiet?imykseni mukaan hi in ol i  a ivan
kunnial l inen ja tyotel i i is torppari ,  joka
suori t t i  e l i im?inty6nsi i  Vihdin pi t i i jen Viht i -
j i i rven Salmojan torpassa. H?inen el inpi i i -
v? ins i i  sa t tu iva t  vuos i l le  1736-  l8 l  l .

Minun ni i r i in i  kohdistuu vain ulkonaisi in,
ja  va in  minus ta  joh tuv i in  se ikko ih in ,  s .o .
utel iaisuuteen p?i i ist i i  selvi l le Heikki  Matin-
pojan sukujuurista. Tyci on ollut miiiir?ilti i i in
mahtava, mutta tuloksi l taan l?ihes mitAton.
Niirii?ini on ollut lis2iiimiiss?i, ett?i ii it ini puo-
len suvussa on aikoinaan el i inyt toinen yht i i
epiim?i?irii inen torppari Heikki Matinpoika.
H?inenkin juur iensa etsimisessi i  olen raasta-
nut hermojani -  aivan l i ikaa - s i i ta murhees-
ta olen jo joskus aikaisemmin kir jo i t tanut
Orpanaan. Mutta nyt is?in puolen Heikki
Matinpoika:

Tarina alkaa lupaavast i  kun katsoo Vihdin
vihi tAyjen luetteloa: "28.12.1 759, Viht i j i i rv i
Niemi.  Talol l .  pka Heikki  Matinpoika ja
"piga" Maria Simontyt i i r ."

Neito loytyi helposti: Vihtij lrven Vanha-
kyl?in talon tytbr.

Sulhon suhteen ei  my<iski i i in luul is i  olevan
vaikeuksia: talol l isen poika samasta kyl i ist i i .
Niin luulisi. Mutta kun Vihtiji irven kylii i in, ei
ainakaan papin merkintd,jen mukaan, ole
kirjattu tuon nimistii nuorta miestd, ei edes
hiinelle sopivaa taloa. Heikki Matinpojan
syntym?ivuodeksi on aina merkitty 1736.
Yl imalkaisuus on anteeksiannettavaa, koska
Vihdin syntyneit ten luettelot  vuosi l ta 1736 ja
1737 ovat h?ivinneet.

"Talollisen poika kylle ldytyy", pii?ittelin
ja k?ivin jl i i iri ipiiisesti lApi koko Vihdin
pitii j i in laajat rippikirjat. Saatoin huokaista

helpotukseesta: "No, ei  se mies ainakaan
Vihdist i i  o le kotoisin !  "

Etsimist i in i  helpott i  -  tai  ehki i  mutkist i  -
tai ehkii teki haastavammaksi, ettii Heikki
Matinpojal la,  1736, ol i  r ippikir jan
merkintdjen mukaan vel i :  Simo Matinpoika,
1 7 4 3 .

"Tiiytyyh?in tuollainen veljespari l6ytyA",
ajattelin ja k2ivin ji i i iri ipiiisesti l i ipi l i ihiseura-
kuntien syntyneitten luettelot - laajalti - ja
vedin aina vesiperi in.  IG-kort istot  ol ivat yht i i
tyhmii i .  Lopulta ol in valmis. Heit in hanskat
pdydl i l le.  Olkoon!

Sit ten aikoja mycihemmin aivan muina
miehini i  selai l in naapuriseurakunnan Nurmi-
j i i rven vi ik i lukutauluja 1749.. .  Esi l l i i  o l i
Uot i lan (Otby) kyl i in Air ikkalan talo:

Is .  Mat t i  M ikonpo ika  17 l7
Hu. Katar ina Juhontyt i i r  17l7

Heikki  Matinpoika 1736
Simo Matinpoika 1743

Sy<iksy Nurmijiirven rippikirjojen maail-
maan selvitti, ettd Uotilan Airikkalan is?intti
Samuli  Samulinpoika ol i  kuol lut  vuonna
1742 ja ettd leski Kaarina Juhontyt?ir oli
vuonna 1745 mennyt uuteen avioon Kosken
Padonmaan kyliist?i kotoisin olevan Matti
Mikonpojan kanssa. Epei ly je vain tuott i
Matt i  Mikonpojan ik i i .  H?in ol is i  ol lut  vain
l9-vuotias kun Heikki olisi syntynyt, j?iiinyt
si t ten Koskel la leskeksi jne. Matt i  Mikon-
pojan ikii?i on my<ihemmissii merkinn6issii
sitten kyll?i rukattu, niin ettti mies kaiketi on
syntynyt 1600-luvun puolel la.  poika Heikki
Matinpoika on merkitty vuonna 1759
muuttaneeksi Vihtijlrvelle.

Sydksy Hl.  Kosken kirkonkir joihin ol i
karu: ei  sel lais ia ole noi l ta ajoi l ta.  Koski on
vanha Lammin kappeli, mutta kummassakin
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vaiheilla - vanhat tiedot meniv?it kai
kapinassa. Kosken rippikirjat alkavat vasta
vuodesta 1749. Padonmaa ltiytyi. Liiytyi
kaksi isoa taloa, H?ikk[l6n rustholli ja Lauta-
miehen puustelli, vlikel niiss[, mutta ei
mitiiin jossa olisi v?ihZink6?in ollut Matti
Mikonpojan hajua. Olin uudelleen valmis.
No, olkoon si l leen!

Sitten soitti Terttu Honkala ja puhui
Orpanan puolesta: "Olisiko sinulla aineistoa
Orpanaan?"

Selittelin Heikki Matinpoika-problema-
tiikkaani. "Eikds sitl saisi ongituksi henki-
kirjoista. Koski kuului noihin aikoihin Hol-
lolan Tennilan pitdjii6n", Terttu hiirnlsi.

Niin taas kerran ajoin Htimeenlinnan maa-
kunta-arkistoon. Pitkiin p?iiv[n pydrittelin
Hollolaa ja Tenniliiii henkikirjoista ja SAY-
luetteloista. Hekkele ldytyi, Lautamies l6y-
tyi, joitakin torppareita liiytyi - mutta ei
hajuakaan Matti Mikonpojasta. Minulla oli
minimihaaveena saada Heikki Matinpojalleni
edes iiiti. Mutta ei sitdk?i?in.

Olen varmaan simppeli etsimdiin enkii
tunne henkikirjojen lukemattomia salaloke-
roita - ja turhan helposti innostuva. Turha
tyri taas kerran. "ViheliAinen" Heikki Matin-
poika - ja Terttu Honkala! T?imfin reisun
jZilkeen tuntuu, ettii olen lopullisesti valmis.
Hanskat on pdydiillfl. Ja pysyy.

Yksi vain kismittii?i. Se on Nurmij?irven
vihittyjen luettelo 17. helmikuuta 1745:
"Matti Mikonpoika ja Katarina Juhontyt?ir,
vihkinyt kunnianarvoinen Hra H[rk[pae." -
Mutta kun "wiilvdrdiga" hra Hiirklpti?i oli
Kosken kappalainen. H?in oli siis kulkenut
poikki etel?iisen Hiimeen vihkiiikseen Nurmi-
jiirvellii tietyn pariskunnan.

Matti Mikonpojan on siis tarvinnut olla
'v?ihiin parempaa rotua' - ei Airikkalan taloon
kai kuka tahansa olisi kelvannutkaan.
"Kyll?ih?in sellainen mies tlytyy l6yty[".
Tuo ajatus kalvaa mieltd p?iivisin, se tulee
joskus ydllZi uniinkin. Se on kuin paha syyhy.
Rauhassa ei voi olla ja jos raapii, sita
kovemmin se kihelmdi...

Hyv2iii ja Onnellista Uutta Vuotta Orpana-
lehden lukijoille toimituskunnan puolesta!

Vuosi on vaihtunut ja niin on myds vaihtu-
nut Orpanasta vastaava toimittaja. Terttu
Honkala halusi viime kev?iiin?i vapautusta
tehtevaste, ja nyt t?ist[ numerosta alkaen leh-
dest?i vastaa allekirjoittanut. Kiitokset Ter-
tulle monivuotisesta hyvin tehdystl tycistii.
Hiin toki jatkaa toimikunnassa ja antaa ar-
vokkaan panoksensa lehden toimittamisessa.

Kiitokset myds muille toimikunnan jiisenil-
le, joiden ansiosta lehti nytkin on ke-
dessflnne. Kiitos myds niille monille ahke-
rille kirjoittajille, jotka ovat Orpanaa avusta-
neet.

Lehden toimittamisessa otettiin kiiyttddn
tietokonetekstink?isittely ja kuvien siirto.
Yrit?imme elavdittee lehden ulkoasua ja
saada siita entist?i .mielenkiintoisemman.
Mutta siihen tarvitaan myds Teidtn
lukijoiden - avustusta! Kirjoittakaa meille
tutkimuksissanne vastaan tulleisiin mielen-
kiintoisiin tapauksiin, me pyrimme ne jul-
kaisemaan. Mielelliifln mukaan asiaan liitty-
viii kuvia, jotka palautamme.

Jos olet 'hukannut' jonkun esivanhemmis-
tasi, me voimme Orpanassa'periiiinkuuluttaa'
hiintfl. Ehke joku voisi tietiiii...

Koska Orpana on j?isenlehti, voitaisiin sii-
n[ julkaista rajoitetusti palstaa, jossa lukijat
ostaisivat tai myisivflt sukututkimukseen liit-
tyvlid materiaalia, kirjoja, filmien katselu-
laitteita ym.

Mielipiteet ja hyvlit ehdotukset ovat terve-
tulleita.

C2,6&A^*z
**

laslaavqn pqlslq

* *
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Eru KIRJOJA
i innostus sukututkimukseen on
lisiiiintynyt. Harrastajien miiiirii
on kasvanut ja kasvaa edelleen.

Mahdol l isuudet sukututkimukseen t i i t ty-
vien t ietojen ja vf l l ineiden saamiseen ovat
myi is laajentuneet.  Tampereel la ja sen
l ihiseudui l lakin innostusta r i i t t i i i i  tu lok-
si in ast i .  Oman seuran j i isenten keskuu-
dessa syntyy sukututkimuksia, jopa laajo-
ja sukupiirin kiisitti iviii kirjoja. Tiissii
tarkastel laan kolmen tutki jan ty i in tulok-
sia.

O lav i  Horsma-aho:  Horsma-Juss insukua
Alber i  Kork iakangas Ko ivukosk i  Horsma-
aho
Ju lka is i ja  Juho Horsma-ahon suku ry  1994

Kir jan ulkoasu suorastaan houkuttelee lu-
kemiseen. V?ir ikki i i issI  kansikuvassa ni in
ulko- kuin sis i ikannessa on tai tei l i jan ni ike-
mys suvun kantat i lasta 1800-luvun alkupuo-
lel la.  Ti imi in suvun asuma-alue si ja i tsee Per-
honjoki laaksossa. Joki  k iertelee Vetel in,
Kaust isten kautta ja laskee mereen Kokko-
lassa. Suvun vaiheita kerrotaan nel j i insadan
vuoden ajal ta kuudentoista sukupolven puit-
te  i ssa .

K i r jassa  on  sop ivas t i  pa ika l l i s -  ja  henk i lo -
histor iaa. Valokuvat henki l t i ist i i  ja taloista
selvent2iviit ja keventiivlit luettavaa. Mielen-
ki intoinen on myos pesi ik ir ja puumerk-
keineen vuodelta 1882. Tutki ja on lc iyt i inyt
Seiniijoen maakuntakirjastosta vaatimatto-
man kyhi ielmdn suvun vanhan tuvan pohja-
pi i rrustuksesta ja sukupuun vuodesta 1794
puol iv i i l i in 1800-lukua. Kir jan takasivul la
ldytyy "Vetel ist i i  tu l leen Juho Alberin,  hdnen
lastensa sekii Horsma-Jussin lasten pAA-
asial l iset asuinpaikat merki t ty ini i  nykyiseen
peruskarttaan". Hyv?i sisiil lysluettelo antaa
kokonaiskiisityksen kirjasta ja helpottaa
asioiden loytymistii. Ehkii sen paikka kirjan
alussa ol is i  k i iytdn kannalta parempi.  Henki-
lohakemistosta loytii?i hyvin tarvittavan yksi-

lon, koska maini taan taulu- ja sivunumero.
L?ihdeluettelon perusteel la avautuu mah-
dol l isuus laajemmankin aineiston lukemi-
seen. Tekst issi i  o leva numero kertoo, mist i i
l i ihteestd se on otettu. Selitys tiistii numeroin-
t i tavasta ei  val i tet tavast i  i lmene alkuesit te-
lyssZi.

Ti imi in tutki tun suvun j i iseni l le l ienee ihan
ki iyt tdkelpoinen toteutus kir jan lopussa ole-
vat tyhj i i t  s ivut,  jo i l le voi  tal lentaa l is i i t ieto-
jaan.

Seuraavat kaksi  sukututkimusta ovat kool-
taan edel l istd suurempia. (A-4 kokoa).

Juho Mikonpojan j i lk ipolvia 1764-1994
Koonnut  1989-  1994 Juhan i  Kor ten iemi

Sukututkimus on pitkiij i inteistii ja tarkkaa
tyot i i .  Si i ta kertoo aika, jonka tutki ja on
kiiyttiinyt tietojen hankkimiseen ja kokoa-
miseen. Jalmari  Finnen 1933 suori t tama
sukututkimus, Kastarin suku, on tiimiin tutki-
muksen pohjana. Ensimmii isessi i  maa-
kir jassa vuodelta 1540 maini taan talol l inen
Mikko Juhonpoika Kangasalan Roineen
l?insirannal la Viht inen nimisessi i  kyl i issi i
L iuksialan l l i i in i tyksessi i .  Hi inest i i  polveutuu
suoraan alenevassa polvessa t l imi in tutki-
muksen kantaisi i  seppi i  Juho Mikonpoika
17 67 (tai  17 64)- 1 83 5. Hi in muuttaa Kuruun,
josta si t ten tulee suvun keskeinen asuin-
paikka.

Peruskartaston sivu Kurusta ympi ir istr i i -
neen ja pi i r ros jossa ni ikyvt i t  maakir jakyl i i t  ja

aluel i i tokset valaisevat taustaa. Samoin pi i r-
ros Kurun maanteist i i  vuosisadan alussa ja

si ihen merki ty ist i i  ensimmdisen ja toisen
polven asuinpaikoista paikal l istavat muka-
vast i  seuraavi l la sivui l la esi intyvi i t  henki lot .
Kiiytettyyn alkuliihteeseen viittaa Juho
Mikonpojan perheestii kertova kertova kir-
konkir jan sivu. J i i lk ipolvi tauluista lc iytyy
pieniii merkintciji i ammateista, muutoista,
aviol i i to ista ja asuinpaikoista. Ni i in on saatu
hieman' l ihaa'  perusrunkoon. Henki lc ihake-
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KIRJOJA...

mistossa on nimen j?ilkeen syntymlvuosi ja
numero sivusta, jolla tiedot kyseisestii henki-
l6st[ ovat. Naiset ldytyv?it oman sukunimen-
s?i kohdalta. Jos tiet?iii vain naisen nykyni-
men, saattaa olla hankala l6yt6[ oikea henki-
ld,. Muuten sukutaulujen teksti on selkel?i.
Jonkinlainen sisdllysluettelo helpottaisi kir-
jaan tutustumista. Nykyisin Mikko Juhonpo-
jan jdlkelfliset ovat levinneet eripuolille
Suomea ja ulkomail lekin.

Edellistl puolta paksumpi on Antti Hieta-
lan Sukututkimus Taavetista ja Miinasta ja
heidfln esivanhemmistaan (302 sivua ja l i-
snksi 206 sukupolvitaulua)

Kirjoittaja katselee menneitfl polvia heidln
koti-naan olleiden talojen puitteissa. Van-
himmat sukunimettdmdt henkil6t saavat
nimen sen talon tai torpan mukaan, missl
syntyivZit ja eliviit isiintdviien perheenjiise-
nin?i. N?iin tutkija perustelee merkintdtapaan-
sa. Tiistii johtuen alussa oleva hakemisto on
laadittukin talojen nimen mukaan aakkosjlr-
jestyksessii. Kirjan kertomus etenee aikahis-
toriallisesti Taavetista ja Miinasta taakseplin
yhd varhaisempiin esi-isiin ja heidiin asuin-
paikkoihinsa. Siksi jeekin kaipaamaan sis?il-
lysluetteloa myds talojen esiintymisjflrjes-
tyksest6.

Taustaa henkildiden ja perheiden olosuh-
teille kirjoittaja on ldytdnyt erilaisista histo-
riallisista lthteistti. Kevennykseksi on pantu
sananparsia eri paikkakunnilta. Kartat talojen
sijaintipaikoista, valokuvat ja jliljenn<ikset
muutamista asiakirjoista, historiallisista
tapahtumista ja ajankuvista elAvOittevet
teksti6. Taavetin ja Miinan esi-vanhempien
is6nndimi6 kantatiloja ldytyy vuodesta 1540
aina 1900-luvulle asti eri pitlijist6, eniten
H[meenkyrdstfl (31), Ikaalisista (20), ja
muutamia nykyisen Pirkanmaan ulkopuolel-
takin. Ndmii tiedot ldytyviit kirjan lopussa
olevasta oivallisesta talojen paikkakunta - ja
iktluettelosta. L?ihdemaininnat ovat sivujen
alalaidassa tekstiss!i esiintyv6n lainauksen
kohdalla. Ne olisi myds hyvl koota kirjan
loppuun luetteloksi, josta lukija saa vinkin

laajempaan tarkasteluun ja n?ikee mytis
tekijiin klyttlmien lflhteiden m6[rln.

Sukututkimus Taavetin ja Miinan esivan-
hemmista on varmaan kysynyt paljon vaivaa,
mutta antanut myds iloa tyrin tuloksista.

Jokainen sukututkimus, lyhyt tai laaja, an-
taa viitteitl ja oppia omaan sukututkimuk-
seen ja sen kirjoittamiseen. Yleisin puute
lienee se, ettii hyvin harvoin syntymii- ja
kuolintietojen vllistli ldytyy kertomusta
siite, mite luetellut henkildt tekivdt perheen-
s?i ja kotiseutunsa hyvdksi, miten he elivlt ja
mit?i kokivat. Georg Luther kysyy Genoksen
kirjoituksessaan: "Eikd olisi parempi supis-
taa tutkittavan sukukunnan laajuutta ja
kertoa jotain sen jrisenten saavutuksista,
luonteesta ja kohtaloista? Trimti vaatii
muidenkin lahteiden kuin kirkonkirjojen
kriyttdri eikd tekstiri voida jdttdd yksinomaan
koneen muotoiltavaksi. Mutta lukijan
kannalta kirjan kiinnostavuus varmaan
kasvaa".

Helvi Murto

.4.,,uiW;aa'

Rasan Heikit

Hiimeenkyrdn Sirkan kyliin Rasallo oli
kaksi Heikkiii - veljeksiii - mutta eri iiidistd.
Niiistii Heikeistii on maininta Terhi
Nallinmaa-Luodon kirjassa Hdmeenkyrhn
historia I, s. 602.

On epiiilty sen johtuvan siit?i, ettii yritettiin
salata nuoria miehi?i sotavdenottoja suoritta-
vilta viranomaisilta. Kun nuortamiest?i tultiin
patistamaan sotahommiin, esiteltiin nuorem-
paa velje?i ja sanottiin -"Tee meir2in poika on
vifl tlimmdnen kloppi..." Niihtlvdsti konsti
todettiin hyv?iksi, ja poikien is5 Jaakko
Juhonpoika kdytti sitl hyviikseen. Htin oli
ilmeisesti muutoinkin hoksaavainen mies,
koska h?inet valittinhan 1674 laamanni-
k6rdj ien lautam ieheksi.

Vanhempi Heikki oli Jaakko Juhanpojan
avioliitosta Kaarina Juhantytt[ren kanssa.
Heikki oli syntynyt n.vuonna 1638 ja
oletettavasti Rasan isdnt?i 1677-84. Heikki
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Jaakonpojan vi i i tet t i in l68l  olevan taipuvai-
sempi suutar in tyohon kuin t i lan vi l je lyyn.
Ti i l l2 i  huomautuksel la tarkoi tet t i in varmaan
ti i t? i  vanhempaa Heikki i i .  Hdn luopui talon
pidosta ja kent ies jatkoi  suutar ina. Heikki  ol i
kyl l i i  naimisissa, mutta kun h2inel l i i  n i iyt t i i is i
ol leen vain yksi  tyt i i r ,  ni in talonpidonkin
kannalta pidettiin ehk2i suotavana, ettd per-
heessi i  ol i  poika is?in ty<i t i i  jatkamassa.

Ni in si t ten is i inni iksi  tul i  Heikki  is i insi i
toisesta avioliitosta Marketta Martintyttiiren
kanssa. T?im?i Heikki  Jaakonpoika, joka ol i
syn tyny t  no in  1653,  men i  na imis i in  1677
Vi l jakkalasta kotoisin olevan Marketta Tuo-
maantyttiiren kanssa. Vihittyjen luettelossa
maini taan "Hindrich Rasa den yngre" ( :
He ikk i  Rasa nuorempi ) .  Kun s i t ten  es iko inen
synty i  1678,  o l i  i s i in  l i s? ima in i ta  "Henr ick
Rasa, yngre".  Ndin si t ten muit tenkin lasten
kohdal la,  kunnes 1 688 syntyneen lapsen
kohdal la "nuorempi" merkint i i i i  e i  eni i i in
ol lut .  Samaan aikaan loppuvat merkinni i t
vanhemmasta Heikist i i  ja t i iml in vaimosta
Annasta Rasan veroluettelossa.

Lahtee t :
Terh i  Na l l inmaa-Luoto :  HameenkyrOn h is to r ia  l .
Mf -kor t t i  VA SSS Hdmeenkvr6  1 .

Olavi Kal l ioniemi

Pikku Jettileisen kerho

stuin yl iopistol la yhdessi i  toisen
iki imiehen. Esko Korkeamden
kanssa kuuntelemassa erddn luen-

noits i jan esi tyst i i .  Jossakin vaiheessa luen-
noits i ja maini ts i ,  et tei  kukaan ole lukenut
Pikku Ji i t t i l i i is t i i  lapi .  Ei  tuo nuori  mies, ni in
histor ioi ts i ja kuin ol ik in,  t iennyt meidi in
kahden vanhan opiskel i jan toimista nuoruu-
temme pi i iv ini i .  Me ol imme sen lukeneet.

Ol in ni ihnyt kesi i l l i i  1937 Kohon Lauri l la
Pikku Ji i t t i l i i isen. Se ni iyt t i  mielenki intoisel ta
ja toivoin si ta i tsel lenikin ja eik<is vain jou-
lupukki sen seuraavana jouluna tuonutkin. Se
ol i  hieno, nahkaselk?i inen lai tos, kolmatta
painosta vuodelta 1937. Olen myohemmin
isiini ti l ikirjoista kiytZinyt tiedon, ettii se

makso i  100 markkaa,  mik i i  o l i  pa l jon  s i l lo i -
s i in kympin romaaneihin verrattuna. Ni inpi i
se on maksettukin useammassa erdssd. Se on
ainoa omistamani kir ja,  joka on tal le l la 30-
luvulta.  El isenvaaran ensimm?iisen pommi-
tuksen j i i lkeen emme voineet eni i i i  asua
kotona, kun ikkunat s?irkyiviit, vaan me-
nimme muutaman ki lometr in pi i i ih i in pomme-
ja pi i loon. Vein kir jan mukanani ja si ta
kautta se joutui  Parikkalan maantien varteen
odottamaan si i r toa Suomen puolel le.  Ja se
tul i  per i l le.  Is i in kir jo ista pelastui  kolme tai
nel j?i ,  s i l l i i  osa tavaroista j i i i  matkal le.

Pikku J?i t t i l i i inen ol i  aikanaan hyvin suo-
si t tu,  s i l l i i  s i i ta otett i in 19 painosta, yhteensd
300 000 kappaletta.  Kai nykyisin pidett i i is i in
moitittavana myynninedistiimisenii j?irjestiii i
k i r jan  poh ja l ta  k i lpa i lu .  Tuo l lo in  se  o l i  e r in -
mainen keksinto. Pi t i  etsi i i  Pikku Ji i t t i l i i isest i i
vastaus 50 kysymykseen. Sen j i i lkeen p?i?isi
Pikku Ji i t t i l i i isen kerhon j i iseneksi.  Sain
vas tauksen i  va lmi iks i  vas ta  vuonna 1941.
Sota ja evakkomatkat olivat viivyttiineet
t ietojen etsimist i i  Ol ihan koko kir jakin monta
kuukautta jossakin evakkotavaroiden varas-
tossa. Sain merkin ja sen mukana Yrjd Kari-
laan al lekir jo i t taman kir jeen, joka on pi i iv?i t-
ty  "pos t i le iman p i i i v? ind"  e l i  19 .2 .1941.  Va l i -
tet tavast i  merkki  on joskus hi iv innyt,  mutta
tdmd "kunniakir ja" on j i i l je l l? i  ja si i t i i  k?iy
i lmi,  et t i i  o l in 6583. j?isen..

T?imi in j?i lkeen ol i  mahdol l isuus suori t taa
hopeamerkki ,  jo l lo in vi idel t i i  er i  t ieteenalal ta
pi t i  etsi i i  vastauksia ni i iden alojen er ikoiste-
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oksista. Muistan valinneeni ja selvittdneeni-
kin tdhtitieteen, kasvi-ja el?iinopin ja histo-
rian. Sain jostakin Joka Poika-lehden kilpai-
lusta palkinnoksi kirjan, jonka sai itse valita.
Hopeamerkin suoritusta ajatellen tilasin
Virkkusen Suomen historian. Kun se saapui,
oli pettymykseni suuri, kun nimi6lehdelll
mainittiin sen olevan tyttdkoulujen historian
oppikirja. Kesflllii alkoi kuitenkin uusi sota
ja menin sotilaspoikana armeijan tdihin,
vaikka olinkin vasta l5-vuotias. Hopea-
merkki j[i silloin ja sen j?ilkeenkin suoritta-
matta.

Kun alussa mainitun luennon vbliajalla
kerroin Pikku J[ttiliiisen harrastuksistani
Esko Korkeamlelle, kertoi h?inkin olevansa
Pikku Jlttil?iisen kerhon j?isen, olipa hiin
suorittanut hopeamerkinkin. Niin me vanhat
tiedonetsij?it istuimme yhii koulun penkill?i
uutta tietoa etsim?issii.

Seuraavalla kerralla h6n niiytti omaa ho-
peamerkkikunniakirjaansa sek?i kerhon
merkkiii, jonka oli hankkinut kadonneen
merkin tilalle. Luvatessani Antti Hietalalle,
ett?i aion kirjoittaa t?istii aiheesta Orpanaan,
kertoi hdnkin olevansa saman kerhon jiisen.
Kuinkahan paljon sukututkijain joukossa
meite onkaan. Korkeam?iki on nimittain
my6s sukututkija ja seuramme jlsen.

Nyt on ilmestynyt Uusi Pikkujdttiliiinen,
samantyylinen, mutta tiedoiltaan uudistettu
todella monipuolinen tietoteos. Sivuja siind
on hiukan vtihemmdn, mutta ne ovat suu-
rempia. Siinii on paljon uusia mielenkiintoi-
sia asioita. Esimerkiksi "omalta alaltani"
historiasta siinii on erinomaisia taulukoita eri
maiden hallitsijoista, suurten tapahtumien
aikatauluista ym. Kahta jain kaipaamaan.
Odotin l<iytiiviini kuntien vaakunat, edes
mustavalkoisina, kun heraldiikasta muuten
on hyvl kirjoitus. Toinen puute on se, ettd
Ven?ijiille luovutetuista alueista ei kerrottu
mitaan.

Mita talle jutulla on tekemist[ sukutkimus-
seuran lehdessii? Voisimme joskus muistella
paperille tai iidninauhalle oman eliimiimme
vaiheita, nuoruuttakin, siin[ kuin sukuam-
mekin. Olkoon t?imii muistutus siit?i. Haastat-
telemme vanhoja suvun j?iseni6, mutta yhtl
tirkeiil olisi kertoa omasta el?imflstdtn
jllkeldisil ja vaikka tulevia tutkijoita varten.

Muistelmistamme vdlittyy heille tietoa niin
itsestflmme kuin ajastammekin. Ovathan
meistl monet eldneet viirikdstt aikaa, johon
ovat sisIltyneet sodat, "riihm?ill?iiinolot",
maan ja kansan vaurastuminen ja nykyinen
lama. Kaikki ne ovat jollakin tavoin el?i-
m?i?imme vaikuttaneet.

Vanhassa Pikku Jettileisessii on kaksi sivua
pitke E. Granit-Ilmoniemen kirjoitus suku-
tutkimuksesta sekl esivanhempien taulun
malli, johon sopii viisi sukupolvea. Leht6-
henkilci?i kutsutaan tuossa taulussa keski-
Itiksi. Siita tekstistii olen saanut ensimmiiiset
tietoni sukututkimuksesta. Uuden kirja ha-
kemistossa on sana suku. Etsin sivun ja siinii
puhutaan el?iinten suvuista. Molemmissa Pik-
ku Jiittil2iisessd on kirjoitus ristimiinimistii,
Vanhassa kirjassa mainitaan, kenellii Suo-
messa on ollut eniten ristimdnimiii. Tiim?i
henkilti oli kontra-amiraali Ernst Gustaf
Fredrik Vilhelm Julius Caesar Atos Porthos
Aramis Romulus Remus Thitz,joka eli 1825-
99.

Enflii ei ole Pikku J?ittildisen kerhoa. Sil-
loin, kun televisio ja monet muut nykyajan
viettelykset eiv?it meid[n aikaamme vieneet,
oli tietojen hakeminen hyv6 harrastus. Niitl
etsi luokallamme moni muukin. Olisikohan
se tuon ajan poikia saanut kiinnostumaan
tiedosta ja sen hankinnasta. Luulen nimittein,
ettt suurin osa kerhon jbsenistZi on poikia.
Valitettavasti omalta osaltani kiinnostus
tietlmiseen ei johtanut koulukirjojen tutki-
miseen, niin ettii noita laiminly<intejI tdytyy
paikkail la yh6, yl i  puoli  vuosisataa my6-
hemmin.E

"Pikku jdttildinen on saanut minut tciydellisesti lumoi-
hinsa, joten vilpitdn toivomukseni ja myds uskoni on,
ettd se levidti mahdollisimman laajalle Suomen
nuorisonja myds vanhemman vtien keskuuteen".

Pikku Jdttildisen kerhon jtisenen toivomus.

Edelliioleva teksti Pikku Jlttiliiisen kymme-
nennest6 painoksesta vuodelta 1943. (toim.)
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Kaarlo Similii

IFrInss l Gustav

angasalan pitiijiissn n. 20 km Tam-
pereelta sijaitsee Liuksialan
kartano. Se oli muodostettu v.

1556 kuninkaankartanoksi - kuningatar Kaa-
rina Maununtyttlren leskenkodiksi. Kaarina
Maununtytiir oli kuningas Eerik XIV vihitty
puoliso. Heil16 ol i  yhteisia lapsia seuraa-
vasti:

S ig r i d  ( s .1566 ,  k .1633)
Gustav (s .1568,  k .1607)
Henr ik  (s .1570,  k .1572)
Arnold (s .1572,  k .  1573)

Gustav eroitettiin seitsenvuotiaana iiidis-
tZiiin 1575 ja liihetettiin Juhanan sukulaisten
luo Puolaan.

Kaarina Maununtyt?ir tapasi hiinet 1596
Tall innassa, Gustav ol i  si l loin 28-vuotias, ja
Ruotsin maaperdll?i asuminen oli h?ineltii
kiel letty. Kuningas Eerik kuoli  26.2.1577
Orbyhusissa. Pian t?im?in j2i lkeen - 20.3.1577
- Juhana IU laanitti velivainajansa Eerikin
leskelle Liuksialan kartanon Ylii-Satakun-
nassa. Vuonna l58l Kaarina sai Liuksia-
laan tiedon, ettd kartano kuuluisi hlnelle ko-
ko h?inen elinaikansa

Kaarina Maununtytdr 26-vuotias, kun hiin
lAhti Turusta 1.6.1577 kartanoonsa Liuk-
sialaan, jossa asui ja el i  viel i i  35 vuotta.
TAelte h?in teki vain kaksi pidemp66 matkaa.
Vuonna 1582 h?in kiivi Tukholmassa kunin-
kaan hovissa, ja 1596 Tall innassa Gustav-
poikansa luona, oleskellen hdnen luonaan
kolmisen kuukautta.

Tuon tapaamisen jllkeen Gustav monien
eri vaiheiden jalkeen kulkeutui Moskovan
liihelle Kashinen kaupunkiin, jossa oli vanki-
na ja kuoli 1607, koskaan k?iymiitt?i Ruotsin
maaperiill?i, mista oli riistetty 32 vuotta
aikaisemmin.

Kaarina Maununtytiir asui tyttdrens?i Sig-
ridin kanssa Liuksialassa, jossa kuoli  13.9.
1612 liihes 62-vuotiaana. Hflnet haudattiin
Turun tuomiokirkkoon Tottien kappelin kuo-
riin. Sigrid Eerikintytlir, oltuaan kahdesti

aviossa, kuol i  Liuksialassa 24.4.1633. Hi inet
haudattiin ensin Maariankirkkoon Turussa,
mutta kaksi vuotta myrihemmin hdnen ark-
kunsa siirrettiin ja laskettiin ii it insii arkun
viereen Tuomiokirkon hautaholviin.

Mysteerio

Mutta nyt siirryn prinssi Gustaviin ja
salaper[isyysmysterioon, jos nyt sitii sana-
,muotoa kflyttiiisin. On olemassa kirjasarja;
"Turun Hovioikeuden Presidentit, jdsenet ja
virkamiehet vuosina 1623-1923" . Kirjasarjan
ensimmiiisessii niteesse (I) kerrotaan vara-
presidentti Lars Stierneld'ist?i joka pol-
veutuu suoraan alenevassa polvessa Eerik
XIV:sta ja Kaarina Maununtyttiirest?i. Niii-
den pojal la, prinssi Gustavi l la (s.1568,
k.1607), oli Brita Pietarintytdr Karthin kans-
sa poika Lars Kustaanpoika(s.1596, k. 1660).
Tiimii poika oli kauppiaana Norrkdpingissii.
Hiin otti nimen Eldh ja avioitui Brita T<irne-
roosin kanssa. Avioliitosta syntyi 1637
poika, joka ristittiin Samueliksi. Samuel Lar-
sinpoika Eldh'istfl tuli kamreeri kamarikol-
legioon ja hi inet aateloit i in 29.11.1694 ni-
mell?i Stierneld. Hiinell2i oli ensimmiiisestd
avioliitosta Brita Ratkinin kanssa poika, Lars
Samuelinpoika Stierneld, joka taas oli vara-
presidentti Lars Stierneldin isZi. Samuel
St ierneld kuol i  5 .  10.17 16.

Tiistii prinssi Gustavin aviosuhteesta ei
kukaan tutkija missl?in kerro, vaikka niin
paljon on kirjoja kirjoitettu Eerikist?i ja
Kaarinasta.

Oliko Kaarina Maununtyt?ir tietoinen
kiiydessiiiin Tallinnassa 1596, ettd hiinen
pojalleen Gustaville oli syntynyt poika Ruot-
sin Norrkcipingissd samana vuonna? Venyi-
hdn Kaarinan Tallinnassa oleskelu 3 kuu-
kauden pituiseksi.

Historia vaikenee tlss[ asiassa, niinkuin
monessa muussakin asiassa. D
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