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Veikko Oksancn

Tampereen Vanha kirkko kertoo

V a! ln -kirk ko I 89 Htu | u I I a
(Tar.p€r.en kaupus n kuva'a(islo)

ampereen Vanha kirkko
on ehka vanhin maa-
merkki kaupungissamme

ja se on saanut uuden maalipin-
nan. Kun kirkkoa vihdoinkin
aloitettiin rakentamaan v. 1823
pariklmmenta vuotta kestaneen
riidan j?ilkeen, suurin riidan aihe
oli, tehdaankii puusta vai kives'
ta. Niin kuin tieddmme, puusta
se tehtiin, vaikka kauppias Lun-
dahl olisi antanut tiilet ilmaisek-
si- Kirkko rakennettiin aivan
Tammerkosken kartanon (siiteri-
tilan) viereen, tapuli kellarin
paalle. Kartano oli toiminut
kirkkona vuodesta 1786 ja oli
siH ennen Boijen aikaan kouluna
ja k€stikievarina.

Kirkon piirustukset laati ark-
kitehti Charles Bassi ja tapulin
arkkitehti Carl Engel. Kirkko
valmistui 1824 ja tapuli  1828.
Bassi ja Engel olivat ensimmai-
set koulutetut arkkitehdit maas-
samme. Tampere on ainoa paik-
kakunla misse neilla loistavilla
arkkitehdeilla on muistomerkit
rinnakkain. Engel ehke vahan

pidemp5n?i, han joka edusti sak-
salaista klassismia ja Pietarin
empirea, Bassi taasen oli keynlt
koulunsa Italiassa ja edusti ita-
lialaista ja ruotsalaista koulu-
kuntaa. Lienee paikallaan muu-
tamalla sanalla esitel lA heite.

Ruotsin kuningas Kustaa lll
halusi n?ihda vieraita maita ja
niiden kulttuuria. Han Gki mat-
kan Italiaan v. l78l kalttiien
salanimeii Haagan kreivi. Turin
(Torino) kaupungissa hiin kavi
tunnetun taidemaalarin ateljeessa
ja n:iki sieua nuoren pojan sei-
sovan taiteilijan mallina. Hen
kiinnostui pojasta ja myiihem-
rqin tzimAn sisarestaan niin pal-
jon ette pyysi lasten aidiltA lap-
sia mukaansa Ruotsiin. Heidan
is?insa oli kuollut ja Ai suostui-
kin kuninkaan pyynt66n, seura-
ten mydhemmin tytdrtA{n Ruot-
siin.

Poika oli noin lO-vuotias, ni-
melt:ian Carlo Bassino ja q td
18-vuotias kaunotar Giovanna
Bassino. Tyftaresta koulut€ftiin
Tukholman kuninkaalliseen

teatteriin ensitanssijatar. Carlo
Bassinosta koulutettiin arkkitehti
ja h?in opiskeli kahdeksan vuotta
ltaliassa, mutta kun Kustaa III
murhaftiin 1792, olivat opinnot
viela kesken ja loppututkinto
suorittamatta. Kun sisar sitten
maksoi hiinen opintonsa ltalias-
sa, han jatkoi niita ja suoritti
loppututkinnon noin v. 1797.

Han oli 2s-vuotiaana tay-
sinoppinut arkkitehti ja otti uu-
den Dimen Charles Bassi. Kun
Turun Akatemiaa rakennettiin
| 800luvun alussa Tukholman
kaupunginarkkitehti ciirvelin
piirustusten mukaan, olivat mo-
lemmat arkkitehdit Turussa tyiita
valvomassa. Bassi jiii Turkuun.
Hanestii tuli ensimmainen kou-
lutettu arkkitehti maassamme,
elettiin vuotta 1802.

Charles maksoi opiskeluvel-
kansa sisarelleen Ciovannalle
ostamalla henelle Hitgantorpin
kartanon Salemin kunnasta
Ruotsissa, saman minka Tampe-
reen Boije omisti ennen kuole-
maansa.



Mutra sitren 1809 oli tapahru-
nut suuri muutos, kun maamme
joutui Veniijan yht€',teen. Bassi
oli valittu intendenttikonttorin
johtajaksi v. l810 ja h:in ol i  joh-
tava arkkitehti maassamme
vuoteen 1824. Vuonna 1816
muutti tanne Pietarista Carl En-
gel ja pikku hiljaa hzin hivuttau-
tui Bassin ohitse, koska hanella
oli paremmat suhteet Veniijzin
johtohenkilajihin koin Bassilla.
Sitipaitsi Engel lienee ollut ve-
najAnkielen taitoinen?

Engel nimitettiin Helsingin
uudisrakennuskomitean johta-
vaksi arkkitehdiksi ja vuonna
1824 intendenttikonftorin johta-
jaksi. H€lsingista oli tullut paa-
kaupunki l812 ja Engel ol i  hel-
sinkilziinen ja Bassi edusti van-
haa peakaupunkia Turkua. Hel-
sinki ol i  jo si l loin terkein alue
maassamme.
TAnA meiden "vanha kirkko"
on siita mielenkiintoinen, ette se
on n;iiden molempien arkkiteh-
tien piirtam?i. Miksi Bassi ei
piirtiinlt myds tapulia? Engel sai
tapulin teht?ivakseen, vaikka
h?inelle oli valtavasti titila Hel-
slnglssa,

Ciovanna Bassin ensimmAinen
aviomies oli suomalainen Adolf
Fredrik Munck, Kustaa III:n
neuvonantaja Ja ysteve.

Bassin sisaren toinen avio-
mies, liikemies Peter Shttn teki
konkurssin. HAn oli menD),l
kiinnifiamaan Hdgantorpin kar-
tanon veloistaan- Pesiin v€lat
olivat 41500 rikstaaleria, joten
kylle sitii silloinkin osattiin rti-
tdstel l?i.  Shdn kuoli  1821.

Charles Bassi syntyi 1772 ja
Carl Engel 1778. He kuolivat
samana vuonna 1840. N:ima
kaksi arkkitehtia loivat suotna-
laisen arkkitehtourin-

Charles Bassin jiilkipolvia on
viela fiinA p?iiven?i Suomessa,
luultavasti myiis Tampereella.
Hortense Grdnstrand os, von
Willebrand on kirjoittanul kirjan
suvustaan Basseista: "De stod
solen stilla."

Palaan takaisin sinne mistii
lahdin, nimift :iin Tammerkosken
seteritilalle, sieltzihan se lahti
Tammerkosken kaupungin pe-
rustaminen. Hans Boije myi
kruunulle tilan maa-alueineen
vuonna i777.

N)'t kun laskeudumme naita
vanhan kirjastotalon porlaita,
voimme kuvitella milta tamA
paikka nAld; portaiden ja kir-
kon valisella aukiolla sijaitsi
Tamm€rkosken kartanon raken-
nukset, luentosalimme on nain
l2ihell?i historiallista Tampereen
keskipistettr.

Kartanon rakennukset purettiin
kirkon valmistuttua.

(Sivun kuvat Antl Hielala)Tapuli tcinadn

Krkko l996 tyk:ylla



RAINE RAIT|O

Syysr€tken kohteina olivat
tiinii vuonna Piilkiire€n, Sa-
halahden ja Kuhmalahden
kirkot ia vanhat hautausmaat.
Oppaana retkellii toimi Raine
Raitio. Ja kuten aina seuran
matkoilla, oli nytkin auto lehes
tiiynnii innokkaita retkeleisiii.
Retkikohteemme o|r vanhaa
maanviljelysseutua, missii vie-
le nytkin maatalouden osuus
elinkeinoista o|r noin 30 yo:n
luokkea.

tTlFArustuminen aloitetri in
ll Pelkaneen Pyhen Mikaelin

A keskiaikaisesta kirkosta
eli rauniokirkosta, jolla nimellzi
se nykyisin paremmin tunnetaan.
Kirkko on rakennettu 1400-
Iuvun lopulla. Rakentajien on
arveltu tulleen Vircsta tai Latvi-
asta. He ovat todennAkdisesti
olleet dominikaanimunkkeja,
jotka ovat jattaneen koirankepe-
I?ileimansa kirkon paaoven oi-
keanpuoleiseen piele€n (Domini-
kaani-Jumalan koira). Nykyinen
tutkimus on kuitenkin kumonnut
tem?in olettamuksen. Kirkossa
alunperin ollut puinen kattohol-

vaus on miid?intyn)'t ja v. 1890
lopulta pudonnut alas. Kirkon
vier€ssa on sijainnut aikanaan
puinen kellotapuli.

Kirkon rappio alkoi Suuren
Pohjan sodan aikana kaydyn
Kostianvirran taistelun jiilkeen.
Tuolloin ison vihan aikana v-
l7l3 kirkko joutui rydstdn ja
haviryksen kohteeksi. Rappiota
kesti pitkaan, ainakin vuoteen
I738 saakka. 1700-luvun lopulla
herasi ajatus kirkon laajentami-
sesta, mutta lopulta pAad)4tiin
kuitenkin uuden kirkon mkenta-
miseen. 1839 valmistuneeseen
uuteen kirkkoon vietiin vanhasta
kirkosta kaikki mika saatiin irti.
Tiiman jalke€n vanha kirkko jiii
oman onnensa no.jaan rappeutu-
maan. Vasta 1900-luvulla on
kirkon arvo alettu ymmartiia.
Sita on restauroitu talla vuosisa-
dalla useaan otteeseen ja nykyi-
sin se on museoviraston hoidos-
sa.
Rauniokirkon viereisell?i van-
halla hautausmaalla ei ole seily

n)'t vanloja hautamuistom€rk-
keje. Vielii viime vuosisadalla-
hautausmaiden muistomerkit
olivat pziaasiassa valkoisia puu-
risbja,jotka ovat havinneet vuo-
sikymmenien saatossa. Ainoas-
taan rikkaimmiila kartanon
omistajilla saattoi olla haudoil-
laan kivi- Nykyisin ainoat
muistomerkit rauniokirkon ym-
perilla ovat Castren-suvu[ muis-
tomerkki ja kirjanpainaja Daniel
Medelplanin muistokivi. Ison
vihan aikana oli pulaa aapisista
ja niinpA Medelplan kaiversi v.
1719 aapisen painolaatat puuhun
ja lahetti kirjastaan mallikappa-
leen tuomiokapituiille Turkuun
toiveena saada kirjatilaus. Kirjan
todeftiinkin olevan hwin tehdyn
ja suosit€ltavan, mutta s€ jai
kuitenkin arkistoihin, eika aihe-
uttanut muita toimenpiteita. Aa-
pinen tuhoutui Turun palossa
1827. Aapiseen oli kaiverrettu
myds aapiskukko (kirkonkukko),
josta on tullut mydhemmin Pal-
kineen vaakunasymboli.

&,flTKE,1L1t& sYorLN-Hi&MuEssdL

Retkeldiset Medelplanin nuistomerki a.

Pyh.in Mikaelin kirkko



Historian siipien havinaa ja
t u v , E L t d , E , | J d d

Rauniokirkolta matka jatkui
Pzilkaneen uuteen, vuosina
1836-1839 raken'rettuuD. kirk-
koon. Kirkon on suunnitellut C.
L. Engel ja se on yhdessa Hel-
singin luomiokirkon kanssa ai-
noa Engelin suunnittelema tiili
n€D ristik;rkko. Kirkkoon sopii
istumaan noin 850 ihmistii. Kir-
kon nykyincn asu on vuodelta
1957. Kirkossa on 30-i iani
kertaiset urut, jotka on valnista-
nut Kangasalan Urkutehdas-
Perusteellinen maalausremontti
kirkossa suoritett i in v. 1981 mu-
seoviraston valvonnassa- 1950-
luvulla tehdyD remontin yhtey-
dessii kirkkoon rakennettiin alt-
tarin taakse varasto- ja kokous-
tiloja. Neisla yksi huone muu-
tettiin v. 1962 kirkkomuseoksi-

Kirkkomuseon kokoelmiin
k uluukin monta mielenkiin-
toista esinetta, jotka herattivet
ansaittua mielenkiintoa. Roma-
novitz, von Qvanten ja von
Bickholtz sukujen vaakunoiden
lisaksi saimmc tutustua hallitsi-
joider jul istuksi in, vanhoihin
kirkon kuulutuksiin, seurakun-
nan kaltdssa olleeseen vanhaan
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kirjallisuuteen, sekii erilaisiin
kaytdesineisiin. Trypillistii kir-
kollista esineistda edustivat kat-
tokruunui, kolebtihaavi, harmoni
yms. Erikoisempiin ja eniten
ryhmassa keskustelua herattiinei-
siin kuului h:ipeiiistuin, johon
joutuivat esimerkiksi siveelli-
slfisrikoksesta tuomitut istu-
maan,

Tapasimme kirkossa myijs
P:ilkaneen kirkkoherran, lAenin-
rovasti Jaakko Urosen. Samalla
saimme ostaa seurakunnan
nyyj:iisis|:i, seurakuntatalon
pihamaalta, hyvda tuoretta leipee
tuliais€na kotiin vieteveksi.

Meikein vastap?ietA uutta kirk-
koa sijaitsee Palkaneen vanba
hautausmaa, joka on toiminut
tehtav?issaan l84oluvulta lahti-
en. Siiilyneiden hautakivien pe
rusteella viimeiset hautaukset on
tehty 1800-luvun lopulla. Huo-
miota herett?ivin muistomerkki
hautausmaalla on von Qvanten
suvun hautakappeli. Qvantenei-
den vaiheisi in tdrmasimme mat-
kamme aikana useaan otteeseen
myds naapurikunnissa Kuhma-
Iahdella ja Sahalahdella. En
kuitenkaan puutu heidan histori-
aansa tessa yhteydessii sen
enenpae, koska heidiin vaiheis-

taan Sydan-Hiimeessa on luvassa
esitelma kevAalla.

Perunapitejasta broileripita-
jadn

Noin 4 000 asukkaan mansik-
ka- ja perunaviljelmistaan tun-
netusta PelkaneeD kunnasta mat-
kamme jatkui asukasluvultaan
puolta pienempaan kuntaan Sa-
halahdelle. Noin 2000 asukkaan
Sahalahti on tullut erityisen tun-
netuksi Saarioisten kartanon
aloeelle synryneesta einesleh-
taasta. Useat sahalahtelaiset
maanviljelijat ovat Saarioisten
sopimusviljelijatita kasvattaen
mm. broilereita-

Sahalahteen tutustumisen aloi-
timme ruokailulla Liisa ja Veik-
ko Juuttisen iszinndiman Ran-
ta-Hijllin lomakartanon pitopdy-
diissa. Ruokailujen lisaksi is?in-
t?iveki kertoi ottavansa vieraita
myds taysi- ja puolihoitoon.
Majoittua voi l- ja 2-h€ngen
huoneissa, joissa on jokaisessa
oma WC. Saunoa voi vaikka
joka ilta. Lisiiksi talossa on oma
tenniskenttii ja perinteinen ranla-
sauna, sek?i mahdollisuus uintiin
ja kalastukseen.

Ruokailun j?ilkeen liihdimme



tutustumaan Sahalahden kirk-
koon. Sahalahden nykyinen
kirkko on jo kolmas kirkko sa-
malla paikalla. Se on valmistu-
nut vuosina I827-29. Solaraken-
nuksella kirkkoon yhdistetty
tapuli on valmistuDut hienan
mydhemmir v. 1843. Kirkossa
on l6-aanikertaiset urut ja istu
mapaikkoja noin 550.

Sahalahdcn ensimmainen kirk
ko tuhoutui salaman s)Otamana
v. 1728. Taman jalkeen raken-
nettu, kansanmiehen suunnjtte-
lema puinen rist ikirkko osoit-
tautui jo melko pian huonosti
tehdyksi. Sahaiahtelaiset vel-
voitettiinkin v. 1804 rakenta-
maan uuden kirkon. Tyithijn
paastiin vasta 1820 luvulla.
Kirkon viereiseltd vanhalta hau-
lausmaalta ldysimme myds
nuulamia kiinnostavia hautoja,
kuten HaapaDiemen kartanoa
omistaneeD Klange-suvun hau-
takappelin.

Sahalahdelta siinyimme Kuh-
malahdelle ja samalla vanhasta
Hemeeste Yla-Satakuntaan.
Nykyisin :nolemmat kunnat
kuuluvat Hem€en laeniin. Kuh-
nalahti kuului aiemmin Kanga-
salan em?iseurakuntaan vuoteen
l9l0 saakka ja Sahalahti on
eronnut jo v. 1581 P?ilkeneesta
omaksi kirkkoherrakunnakseen.

Kunta, jossa on kaksi toimi-
vaa kirkkoa

Kuhmalahden kirkko on val-
mistunut v. 1847 arkkitehti E.
LohmaniD piirustusten mukaan.
Rakennusmestarina toimi pal-
keneleinen Aatami Lind€n. Ny-
kyisen ilmeensa kirkko on saa-
nut v- 1926 tehdyssa remontissa.
Vuonna 1960 kirkko maalattiin
arkkitehti Seppo Rihlaman
suunnitelman mukaan. Samalla
kirkko sai myds sahk.ivalon.
Kirkkoon sopii istumaan noin
150 henkee ja siel la on
12-iianikeftaiset urut- Kirkon

vieressa sijaitseva kellotapuli on
valmistunut Matti Aker
blom Paman johdolla vuosina
1780-82.

Vicreisella vanhalla hautaus-
maalla retkel:iisten huomio kiin-
nittyi kunnan picneen kokoon
nahden suureen sankarihautojen
miaradn. Kuhmalahti kuuluikin
Pirkka-Hemeen sotiiaspiirin
aloeella niiden kuntien jouk-
koon, jotka menettivat toisen
maailmansodan aikaisissa tais-
teluissa huomattavan paljon
miehiii suhteessa ku'lnan asu-
kaslukuun. Kuhmaiahden hauta-
usmailta ldytyviit tieftavesti
Suom€n ensimmaiset sankaripat-
saat. Taiteilija llmari Virkkalan
suunnittelemat patsaat paljas-

tettiin I 4.09. 1940 Kubmalahden
Vehkajarven hautausmaalla ja
seuraavana p:iivan:i Kuhmalah-
den kirkonkylassa sijaitsevalla
hautausmaalla.

Kuhmalahden seurakuDta on
sikiili erikoinen, efta seurakun-
nassa on Tampereen biippakun-
nan ja samalla koko Halneen
laanin ainoa naiskirkkoherra,
Riitta Jaakkola. Seurakunnan
palveluksessa or myds hiippa-
kunnan ainoa naispuolinen sun-
tio-haudankaivaja Anja Jar,,inen-

Kaksitoista kappelia

Viimeisena kohteenamme oli
pieni idyllinen Vehkajerven
kirkko ja sitn ympardive hauta-
usmaa. Kirkko oli parhaillaan
remontoitavana ulkoapain. Kirk
ko on valmistunut v. 1841 ja sen
on suunnitellut paikallinen puu-
seppA Flelen. Kirkossa on 200
istumapaikkaa ja 5-iiSnikerlaiset
Kangasalan Urkutehtaan val-
mistamat urut. Kirkon nykyinen
asu on vuodelta 1931.

Vehkajarven seutu omine
kirkkoineen ja hautausmaineen.
seka pappiloineen muodostaa
hyvin erikoisiaatuisen ja tieftii-
vasti lajissaan ainutlaatuisen

kokonaisuuden maassamme.
Kirkon sitA ymperdiv;ne hauta-
usmaineen ja pappilan omistaa
Vehkajerven rukoushuonekunta,
joDka talous on erillaan Kuhma
lahden seurakunnan taloudesta.
Kylel?iiset kuuluvat kuitenkin
Kuhmalahden seurakuntaan.

Kyseessa on jazinne silt?i ajal-
ta, jolloin Vehkajarven ja Pa.ju-
lan kyliit kuuluivat osana Saha-
lahden soumkuntaan. Joutues-
saan kaymaiin kirkossa Kuhma-
lahden toisella puolella Sahalah-
den keskustassa he paattivrt rat-
kaista asian rakentamalla oman
kirkon. Vehkajzirven ja Pajulan
liilrftya seurakunnallisesti Kuh-
malaht€en 1910, tuli tasse liitok-
sessa seurakuntaan samalla
myds toinen kirkko.

Jo 1700-luvulla Vehkajarven
taloihin oli rakennettu kirkkotu-
pia, joissa pappi kiivi kenan
kuukaudessa pitamass?i juInalan-
palveluksen. Niinpa vehkajer-
velaiset saattoivat sanoa men-
nessAan Turkuun markkinoille,
efta he ovat seurakunnasta, jossa
on kirkon lis?iksi 12 kappelia (=
VehkajArven talojen lukumeara).
Oman kirkon valmistuttua kirk-
koherran tapa kayd?i pitamessa
kerran kuussa jumalanpalveluk-
sja on edelleen sti lynF naihin
paiviin asti.

Vehkajarveliiisilla on ollut
ajatus myds omasta seurakun-
nasta yhdessti l?iheisten Kuh-
moisten ja Padasjoen kylien
kanssa. Hanke ei kuitenkaan
toteutunut. Site varten ehdittiin
kuitenkin jo lahjoittaa rukous-
huonekunnalle maatila p?i?ira-
kennuksineen pappilaksi.

Tutustuttuamme kirkkoon
teimme pienen kavelylenkin
kirkkoa ymparcjiviilla hauta s-
maalla. Taman jelkeen lahdim
me kotimatkalle. Paluumatkaila
koukkasimme vielii Sahalahdella
Pakkalan kautta, tutustuen nein
viela Sahalahden entiseen kunta-
keskukseen.



fekstija kuvat Anneli Amee

Kirjoittaja osallistui kansain-
viiliseen genealogian ja heral-
diikan kongressiin Kanadan
Ottawassa 19 - 23.08.1996.

EDsimmainen kongressi oli Bar-
celonassa 1929. Seuraava oli
vasta 1953 ltaliassa. Sen jiilkeen
kongresseja on pidetfy kahden
vuoden valein. Olin mukana
1984 Helsingissa seke 1994 Lu-
xomburgissa. Ottawan kongressi
on jarjestyksesse 22. ja ^ino^
Euroopan ulkopuolella jiirjes-
leny.

Matkustin British Airwaysin
koneella Lontooseen ja sieita
jatkoin Montrealiin. Lentoyhtidn
bussi voi matkustajat Montrea-
lista Ottawaan. Olin varannut
yliopiston asuntolasta huoneen.
Alue oli viihtyise ja rauhallinen.
Kuningatar Victoria valitsi Ot-
tawan paekaupungiksi 1857.
Alkuasukkaat kaldvat Oftawa-
jokea vesitieneen. Se oli rans-
kalaisen tutkimusmatkailija Sa-
nuel de Champlainin matkareit-
dnA 1613. Henen jelkeensa saa-
pui eurooppalaisia kauppiaita
paikkakunnalle. Myos Ranskassa
vainottuja hugenotteja pakeni
Kanadaan. Champlainin perus-
tamasta Quebecista tuli ranska-
laisten siirtolaisten paakaupunki.

Englantilaiset hyijkkesiv?it
Quebecia vastaan 1759. Myij-
hemmin kukistui Montreal ja
Kanada oli miltci kokonaan
englantilaisten kasisse. Ranska-
laisten joukot oli koottu suurten

melsien turkismetsastajista. Ka-
nada jaettiin Yl?i- ja Ala-
Kanadaan. Ranskalaisessa Ala-
Kanadassa puhkesi 1837 kapina
Englannin herruutta vastaan.
Nykyisin Quebec on ranskan-
kielist, aluetta.

Kong.essin avajaiset pidettiin
Tabaret-hallissa. Ratsupoliisit
punaisissa asuissaan seisoivat
ovenpielissa. Kaikkien 28 osan-
ottajamaan liput olivat lippuri-
vistcjssa. Suomen lippukin oli
muiden joukossa. Lisekseni
osallistni kongressiin nolja suo-
malaista miesta, jotka kaikki
olivat heraldiikkoja. Puheet pi-
dettiin ranskan ja englanninkie-
lill:i.

Yksi paive oli varattu Ottawa-
kierrokseen. Tutustuimme Mu
seum of Civilizationiin. Museo
sijaitsi Hullissa. Heti aulassa
katsoja mykistyi nahdessaen
suuret toteemipaalut. Museo
johdattaa kiivijan tutustumaan
Kanadan esihistoriaan kuin myds
nykyaikaan. Heraldikkoja kiin-
nosti erikoisnalt€ly Heraldiik-
kataileen mestareista. Itse katse-
lin harvinaisia nukkeja ja mario-
netteja. Tutustuimme Pada-
menttitaloon. Alahuoneen pu-
hemies ol i  saapunut henki16-
kohtaisesti osittelemiian kon-
gressin osanottajille puhemiehen
rchtAvie. Naimme juhlavan kir-
jaston sekA valtaisan patsaan
kuningatar Victoriasta. Vierai-
limme myds Kanadan kansal-
lisarkistossa. Siell;i seilybraan

teksteja, :ianitteit?i, valokuvia,
filmeja, karftoja, kirjoja, maala-
uksia seke parlamentin asiakir-
joja. Na)4telyssa oli esilla ase-
pukuja ja mitaleja. Tietokoneelta
ldytyvet ensimmaiseen maail-
mansotaan osallistuneiden kara-
dalaisten nimet.

Samanaikaisesti oli heraldiikan
ja genealogian luentoja- Heral-
d;ikan luentosali hyttyi ?uri?ian
mydten. Sukututkijoita oli huo-
maft avasti v?ihemmen. Luentoja
oli kyllakin kummallekin ryh-
mAlle sama maara. Nuorin he-
raldikko oli l4-vuotias kanada-
lain€n. Suomalainen heraldiikan
asiantuntija keftoi, ete kiinnos-
tus aih€eseen heraa jo hwin
nuorena. Kirkkaat varit ja kuviot
kiihottavat mielikuvitusta.
Salyid, tohtori Hussain ibn
Youssef Al Mousaw Omanista
kasitt€li esitelmesseen profeetta
Muhammedista polvoutuvia
sukuhaaroja. Prof€etan ainoa
eloon jaanyt lapsi Fatima avioi-
tui isansa aidinpuol€isen, en-
simmrisen serkun, neljennen
kalifin Alin kanssa. H€idan kaksi
poikaansa Hassan ja Huss€in
ovat Hashemite-hallitsijasukujen
kantaisiii. Johdettavissa olevasta
lahdeaineistosta selviae, ett?i
mon€t nykyiset hallitsijasuvut
polveutuvat profeetasta. My6s
na)4telijatiir Rita Ha]'worthin
puoliso Ali Khan kuului pro-
feetta Muhammedin jalkelaisiin.

B6la M6rey, syntyisin unkari-
lainen luennoitsija korcsti esi
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ryksess*in sita, etta historialliset
sukupolvet tulee laatia niin, ettii
niiden yhteys tai sukulaisuus-
suhde on helppo ymm?irfii?i ja
seumta. Dr. Jean-Marie
Thi6baud kertoi, ett?i Ranskassa
pyrit:i?in jeljentemaan syst€-
mMttisesti kaikki seurakuntare-
kisterien asiakirjat 1600 luvulta
1800luvulle. Lu€ttelot on syd-
tetry tietokoneelle. Tiissa tieto-
pankissa ovat syntyme-, vihki-
mis- ja kuolintiedot sekA maa-
hanmuuttajat. Perhehistoria do-
kumentti-instituutti on yhteydes-
sa Internettiin. Dr. Thomas Ro-
derick USA:s1a teki selkoa
DNA-tutkimuksesta Ranskan
kanadalaisten maahanmuuttajien
seka hejdan aidinpuoleisten esi-
vanhempiensa velilla. Kaukai-
sesta menneiswdestA DNA-
tiedot voivat osoittaa sukutiedot
oikeiksi. Mrs. Brenda Merdman
Kanadasta antoi katsauksen olo-
suhteisiin Amerikan vallanku-
mouksen jakeen. Han puhui
Loyalisteista, brittiliiiselle kruu-
nulle uskollisista. Jos oli asia-
kirjojen mukaan todistettavissa,
ette oli Loyalisteiste polveutuva,
sai ka),ttzia lyhenneftA "UE". Ms
Lois K York€ Kanadasta totesi,
etta maailmanlaajuisesti suku-
tutkijoita kereently ennatysmaa-
rin arkistoihin. Pari lisatietoa
slqttaa heidiin intonsa. Ajatuk-
sen ilmaiseminen ja poliittinen
ti€toisuus ilmenevat eneneviissA
mAerin sukututkimusyhteisiissA.

Kenraalikuvemddrin rouva her
exellency Diana Fowler LeBlanc
kutsu; kongressivaen Rideau
Halliin, kuvemd6rin asuntoon
coctailtilaisuuteen. Kenraaliku-
vemcjdri on kuningattaren edus-
taja Kanadassa. Han avaa parla-
mentin, antaa h)ryiiksymisensa
laskuihin ja osallistuu moniin
tilaisuuksiin. Puistossa on mm.
pr€sidenttien Eisenhowerin,
Kennedyn, Clintonin seka tie-
tenkin kuningatar Elisabethin

istuttamat puut. SisallA trio soitti
klassista musiikkia. Koko ajan
mustapukuis€t tarjoilijat kantoi-
vat niin suolaista kuin makeaa
sydtAvaii ja juotavaa liiltyi jo-
kaiseen makuun. Saimme kier-
rel l?i joissain huoneissa kuin
myds kasvihuoneessa sek:i puu-
larhassa.

Viikon lopulla oli paneeli. Se
kiinnosti minua, koska puheen-
johtajaksi oli merkitty Mrs Ju-
dith Reid. Viine kevaene han
kirjoitti minulle Washingtonista
ja pyysi lahettamaar kirjoitta-
mani sukukirjan Washi gtonin
kongr€ssin kirjastoon. Kirja liihti
matkaan ja sain ystavallisen
kiitoskirjeen. Han ei kuitenkaan
p;iasslt tulemaan mukaan pa-
neelikeskusteluun. Mr John
Kizmill€r Utahista Salt Lake
Cityn Esivanhempien arkiston ja
Perhehistoriakirjaston johtaja
puhui tietokoneen kelaistii su-
kututkimuksessa. Ruotsalainen
kidailija, entinen kirjastonhoi-
taja Marianne Sandels jakoi
esitteen, joka kiisittelee Internet-
ti?i Pohjoismaissa.

Oftawassa mielenkiintoisin
paikka on Parlamenftikukkula.
Sielta nakee Otlawajoen. Arvok-
kaan parlamentin vieressa on
pieneen puistikkoon eraen ele-
kel?iisen kulkukissoille jfi estii-
ma kod pikkumajoineen ja ruo-
ka-astioineen- Kukkulalla on
myds kuningatar Elisabethin
ratsastajapatsas. Oftawassa oli
helteiste ja kun kuljin pitkin
Rideau-katua, en ltt)'tenyt katu-
kahvilaa. Tapana on, ettzi katu-
kahvilat ovat tietyn kadun var-
rella vieri vieresse. Vahvemmat
juomat ovat kiven alla. Yhden
viinikaupan niiin. Siella ei mylty
olutta eikii vAkevia. Ottawassa
tarjoilu loppuu ravintoloissakin
hyvin aikaiseen. Vaki siirtry
sillan yli Hullin puolelle, missa
alkoholipolitiikka on valjemp?ia.
Harmittavin asia kuitenkin Ka-

nadassa on hintasysteemi. Aami-
aishinta on 2.80. Mufta joudut'
kin maksamaan lahes nelja dol-
laria. Missaiin hinnoissa ei vero
niiy. Eri paikkakunnilla on eri-

Kanadalaiset ovat h)./in avoi-
mia, ystAvallisia ja auttavaisia.
Tarkoitan talla Kanadan englan-
ninkielist?i vAestd?i. Ranskankie-
lisessii osassa ei ollut aikaa kay-
da.

Paatdsjuhla pideftiin Kanadan
Kansallisgalleriassa. Kutsussa
ed€llltettiin smokkia ja iltapu-
kua. Skoteilla oli upeat kilttiasut.
Sakkipillinsoittajan kulkiessa
ed€lle juhlakansa vaelsi ykira-
vintolaan. Juhla alkoi kansallis-
laululla, avaussanoilla seke ru-
kouksella. PaivAllisen jiilkeen
juotiin maljat kuningaft arelle.

Noin puolet kongressin osan-
ottajista oli Kanadasta ja
USAista. Suurin osa vieraista
palasikin kongressin jalkeen
koteihinsa. Meita oli kaikkiaan
28, jotka olimme ilmoitlantuneet
Ontario-kierrokselle. Matkan
aikana naimme maaseutua. Talot
olivat usein punatiilestii. Ikkunat
olivat korkeita ja pi€niruutuisia.
Taloissa naki tomeja, ulokkeita
ja pylvAikkatje. Jotkut olivat
maalanneet talon seinazin Kana-
dan lipun. Maaseututalojen nur,
mikot olivat siististi leikatut ja
kaikesta n?iki, etta kotia ja puu-
tarhaa vaalitaan.

Ensimmainen kohteemme oli
Upperland village. KylA, joka on
rakennettu vanhojen esikuvien
mukaiseksi. Leipomossa leivot-
tiin, sahamylly oli kaynnisse ja
metodistikirkossa op€tettiin ko-
vapAisie lapsia. Pihan vesi-
kourussa kylpivAt ankat. Saa-
vuimme Kingstoniin. Kaupunki
oli aikoinaan turkiskaupan kes-
kus. Olisin mi€lellani tutustunut
tzihan vanhaan kaupunkiin, mutta
meidat vietiin kolmen tunnin



ajaksi tuhannen saaren risteilyl-
le.

Torontosta tuli 1793 piiakau-
punki- 1600-luvulla eli paikka-
kunnalla intiaaneja. Kaupungin
nimi oli York. Se on intiaaninimi
ja merkitsee kokoontumispaik-
kaa. Kun Ottawassa oli opasrettu
aina ranskaks; ja englanniksi,
nlt Toronlon opas puhui vain
englantia. Kaupungintalon on
suunnitellut suomalainen arkki
tehti Viljo Revell. Aivan kes
kustan puistoissa pyrahteli ora-
via liikenteen melusta valittii-
mata. Olisin halunnut menne
katsomaan Euroopasta siirretty?i
erikoista linnaa Casa Lomaa,
mutta omaa aikaa ei jaanyt laiD-
kaan.

Midland oli seuraavana r€t-
kiohjelmassa. Kahdeksan mart
twrin kunniaksi on rakennettu
Marttwrien pyhakkd. lntiaanit
surmasivat jesuiittaliihetystyijn-
rckijAt. Saint-Marien lahetys-
asema on my6s kopio. suuressa
teltassa oli elaintennahkoja ja
puuistuimia nuotion ympiirilla.
Intiaanien vene ja kota ldytyivat
pihalta. Wellington Countyn
museossa oli alueen k5sikirjoi-
tuksia, kafttoja ja valokuvia.

Miellytt?iva muisto jai viiniti-
lasta. Meille selostett;in viinin
valmistusta ja saimme nauttia
erinomaisen aterian. Jelkiruoka-
na taatelipuddingia j:iatelcjn kera.
Jalkoinme matkaa Niagaran
putouksille. Putoukset ovat ins-
piroineet monia huimapaita. Jean
Gravet kaveli narua pitkin Nia-
gara-joen yli 1859. Bostonilai-
nen poliisiupseeri william Ken-
dal ui 1886 putouksen poikki.
Annie Taylor, 63-vuotias opet-
taja oli ensimmiiinen, joka laski
tynnyrissa alas putouksista 1901.
Kun Maid of Mist-hinaajat vei-
vat meidAt sadetakein varustet-
tuina matkalle, tuumin, ettii
ovathan komeat putouks€t.
Tammerkosken ja Imatran kuo-

hut nahneelle ei se ollut kuiten-
kaan ylettdman ihmeellinen ko-
kemus. IMAx-teafterissa tuntui
kuin olisi itse ollut kuohujen
pyijrteissa.

Guelph oli otettu ylimaareise-
na ohjelmaan, joten ei ollut ih
me, ettei kuljeitaja heti lijltAnlt
sinne. Emme voineet ilmoitlaa
museoon mydhasrymisesta, kos
ka turist ibussissa ei ole min-
kaanlaista puhelinta! Cuelph on
vanha keskiaikainen kaupunki.
Museo tarjosi paljon nahtav?ia
heraldiikoille. Tungosta syntyi
prinssi Charlesin ja prinsessa
Dianan sukutaulun ?iiirelle. Tau
lusta kavi ilmi, ettii heilla on
yhteiset esivanhemmat: Englan-
nin ja Skotlannin kuningas Ja-
mes II ja prinsessa Anne.

Kongressi oli kiintoisa ja pal-
jon mielenkiintoista nahtavae
Kanadan matka tarjosi. Seuraava
kongressi on ltaliassa, Torinos-
sa,

Tampereen seudun sukutut-
kimlsseura ry
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RAImo b€IKKiLA

PggogsmAen rcAnbcrn

anhan kurulaisen kantati-
lan, Karjulan kylan Kos-

ken nuori isanta Yrjd Matin-
poika, 1694- 1763, oli venalais-
ten vankina isonvihan aikana
kuusi vuotta (1715-l?21). Suuri
pohjan sota koefteli muutenkin
kovalla kedella talon vakee. Niin
Yrjdn isd kuiD sediitkin katosivat
jo aikaisemmin sotatantereill€.
Onneksi vanhaa isoisaa ei viety,
vaan han jai pitamaan nurkkia
pystyssa ja taloa suvun hallussa
siihen saakka, kunnes Yrjtt tuli
takaisin. Apuna ukolla oli vain
pari sotilaan lesked ja myiihem-
min hulttioksi osoittautunut sil-
tavouti, jonka piti pit:ie talosta
huolta, mutta kahmikin omai-
suutta omaan taskuunsa,

Yrjtt oli toimelias mies. Heti-
miten vankiretkelte palattuaan
han haki naapurikylan L6rpyk-
selta Riitta-nimisen t)46n em:in-
naksi ja ryhtyi vilkastuttamaan
taloa. He saivatkin 15 vuodessa
7 lasta. Kun Riitta kuoli vuonna
1740 Yrjit toi taloon uuden
emannan, Marian, oman kylan
Tyrkkdlasta ja sai hanen kans-
saan viela 5 hsta. Klru oli syr-
jaistii seutua, jonne eivet kulku-
taudit helposti liiltiineet, ja kun
Kosken 7 hehtaarin pellot, kos-
kemattomat me$at ja hyvat ka-
lavedet antoivat kohtalaisen
ravinnon, lapset kasvoivat ja
varttuivat aikuisiksi. Ensimmai-
sen avioliiton vanhin poika peri
isannlyden, muille pojille ra-

kenneftiin torppia ja t],ttAret
naitettiin parhaan mukaan.

Lapsikatraan nuorin poika,
Pekka Yrjdnpoika, 1748-1837,
oli kova eramies. Te',teen ik?Un
piiAsryaAn h:in muutti 1773 met-
saen, rakensi sinne tiettdm?in
taipaleen taakse, l6hes penin-
kulman pAahdn kotitalostaan
torpan, johon vei emAnnaksi
omasta kylastA Isokarjun talon
qttaren Riitan. Seuraavana
vuonna Pekkaa kaksi vuotta
vanhempi veli Matti Yrjiinpoi-
ka, joka oli jo kotona opetellui
sepan ammatin, seurasi Pekkaa
ja muutti samaan pihapiiriin.
Pekan torppaa nimitettiin van-
haksi taloksi, Matilla oli uusi
talo. Yhdessa niiista kehittyi eres
tunnetuimpia kurulaisia maati-
loja, Karjulan kylan PlTdysme-
ki. Nimi sopi hyvin vel jeksi l le,
erityisestiPekalle.

Emanta Riitta synnytti nopeas-
sa tahdissa 6 lasta, mutta kuoli
itse jo 37 vuotiaana. Pekka toi
taloon uuden emennAn, Marian,
saman kylan Heikkilesta. Tame
avioliitto oli lapseton. Iseltuian
lienee Pekka oppinut, ette Riitta
ja Maria olivat hyviA emennan
nimie.

Plydysmaen uudisasukas Pek-
ka Yrjiinpoika on mainittu histo-
riassa monesta syyste, Vuonna
i796 molemmat Pyydysmaen
torpat,ruuttuivat uudistaloiksi.
Pekka sai Suomen Talousseuran
tunnustuspalkinnon raivattuaan
Kurun kiviseen maaperadn 2,5

hehtaaria peltoa. Vanhan Ruo-
veden historia tietAa kertoa, etta
Pekalla oli Pyydysm?iessa toi-
miva tuulimyllykin. Se oli tar-
pe€n, kun vesivoimaa ei ollut
eika liioin kunnon myll),tietd.

Suurimman huomion Pekka
kuitenkin ansaitsee eramiehena,
eriryisesti karhunkaatajana. Sa-
massa puuhassa menestyi myiis
hAnen poikansa Juha Pekan-
poika, joka el i  1778 -1827, Sii
hen aikaan lienee karhuja ollut
melko lailla Kurun syd:inmailla.
Juhan pojasta Antista, 1809-
l8?8, ei tiedossani ole metsas-
tystarinoita. Taisi olla enemm?in
mMnviljelije kuin metsasteje vai
olivatko isoisii ja ise ynna muut
Kurun mehamiehet jahdanneet
karhut vahiin paikkakunnan
metsrste.

Antin poika Kaarlo PlTdys-
meki, 1832-1835, ei I i ioin hank-
kinut mainetta €dnk?ivijana,
mutta hAnestA kasvoi muutoin
kuuluisa mies. Kaarlo Plydys-
m?iki oli Kurun historian ainoa
talonpoikainen valtiopeivami€s.
Vuosina 1682 ja l8E8 han ol i
siiatynsa edustajana valtiopdi-
ville. Kotipaikkakunnallaan hiin
oli huomattava kunnallismies,
mm. kuntakokouksen puheen-
johtaja 1873- 1884. Innokkaasti
hen tuki koulu-, kirjasto- ja rait-
tiusaatteita.

Kaarlo Pwdysmeki oli myds
eteva tarinoitsija. Hanen ott6-
rense tlderen O4dr LeeDa Leu-
ku Kurusta antoi keyttitdni ko-

l l



pion (alkupereinen Hameenlin-
nan maakunla-arkistossa) Kaarlo
Pyydysmaen muist€lmasta, jossa
han kertoo perim?itietoja kurulai-
sista karhunkaatajista. Kaarlo
Pyydysm?iki oli Aleksis Kiven
aikala inen, j oten ei ole ihme, et1a
kirjoituskin on tyyliluen samaan
vivahtavaa.

Mutta annetaanpa tekstin pu-
hua puolestaan. Paaosissa ylle
mainitut P)rydysmeen Pekka eli
Pietari seke henen veljense Matti
ja poikansa Juha. Omavaltaisesti
olen tehn'.t muutamia kappalc-
jakoja ja lisannlt lukemisen
helpoftamiseksi joitakin vdli-
merkkeja. Muuten on teksti al-
kup€reisess:i muodossaan.

"Lupaukseni mukaan olen ko-
koillut n inaisista karhun lap-
poista tietoja, etitt.iin Kuttn
keppelista ja vtihan sen naapuri
bunnitta. Ensi}.li Kwun kappe-
lissa Aurajtinen b,kiss on u -
disloryan alkuun tekijdl ja hal-
litsiat Jeremias Sinunanpoika
,louuiaho, ja htinen veljensd
Gustaa JLinisniemi, on tappaneet
aikananso 52 karhua usi.tsli
kahden, vaan moniat kerrut oli
hei a apu niehena Torppuli
Maui Maijdn poika. Uljas, ylki
nainitu\ta Alrajanen lqlctstti ja
Peltomden Saku oli yhien ker-

Nttitti uljaita nesikanneniA he
ot;as ival erinomaisella nerolla j a
aistilla talven tullessa vihdn
s))ksy lumen aikana eBiA ja mer-
kil.i konlioitten pes.it, ja vahran
lunen lullud labiaikanu he suk-
silla hiihtden hyvain koirain
avulla elsivtit uudeslaan. ja liy-
deuy.idn he pyssylld ja karhu-
keihttill.i netsti kuninkaan ve-
rclla vol a[ lumikinoket saival
punottamaan, josta aina onnelli-
lesti kotiansa tulivat, ja vai-
moillensa ja lapsillensa pdrc-
soilon .idressA tubi i oina jul-
telivat niistA monisla hengen-

vaaru isista nta retkistd joita
olirat saaneel koke , ttihp.i
vaimot saihbvilld silnilla
kuunteli ja lapset jnpdrilla hyp-
peli ja isdn poskict suuleli- Mi-
kiAn en ole niillen erinomaisista
.raiheista kuullut ketottaran,
eikA ole niistd jddnyt tuotok -
yaa, ra6n sanolaan ne vuekset
olleen hyuin vahva jiinlereiset
fuumiifuaan ja letee hahmoset
kasvobaan, sanotaan nybs ol-
leen niin raakoja etld sdiy.it
karhun aiyul ilnan kypsentA-
mattci tahi oilis niin piatl kuitl
karhu oli teura$leltayan eli nyl-

Alasen Pietari Karjulan kyk;rtti
tahika Pyldysndeh Pietari on
lappanul 7 metsdn kuninkasta
lalrkaikana pyssyll i kieretyistu
pesisfi ja keftan joxlxnfi lahes
kuolemaa, kun ei kirdcilin kuula
sa|unul konlioon kuoleltawi-
sesti josla konlio suullui crmpu-
jaansa ja aika ko|alla kosti so-
pimattorndn kohteliaisuuden ja
keuhiasti auyen tuli suu am-
,nolldan sylipainiitt Pietarin
kanssa. Vaan Pielari kuin oli
paljon vdhdlioimahempi |as-
lustajaansa tuli taipu l.ran met-
sdn herrdn alle vahyassa han-
gessa ja ol|rd kontio jo vih{t d
saada Pietarin pAtistti niokupa-
lan kuirl p.ici oli jo kontion suut-
sa ja olisi tietysti tehnyt lopun
Pietarista jos ei veAensci Matti
olisi kiireesti hiih!(inyt karhun
kantdpdilla ja ricpdnnut karhun
takaialoisla niin vike,rds.i etttt'Pietari 

jdi henkiin wdt hlrin
ko|in selki rulisletluna kontion
kourilta ja ohimoissa suurel
hampaan b)davat joista t lwsi
wri. Ydan ei Pietarin tiike -
luonto siihen petuitintynjt wan
kuin veri oli kasvoista lumella
pois puhdisletlu jd lukko pdrin

lmpdri sidouu, niin kiirein as-
kelin taas kontion j.ilkeen hiih-
ldm.jiin, jola ei laninnut kauan
teMd, kuin Pielari sai toisett

kerran kuulan fthddtti kontion
paah.in, jok!, lopefi eldmdh
nesiktimhrcnen kaNelystci,,raan
wipd Pietari st\dt anel ohi-
mossaah mutstona eltimdnsa
loppuun asli, jd l)ieldpa hau-

Juha P ie tar inp oika ryt)dls md-
ki lappoi 16 karhua el.iissddn
useasli aivan yksin raan olipa
vanha isdnsd jo yll.inainittu
Pietari, vanha karhu brtd, vielii
vanhanakih hAnella apuna.
Usein oli mainiuu Juha koyassa
sodassa josta hcinen no|a ja
vilkas luonteensa hanet pelasti,
kerran oli kuilenkin kuoleman
|aara larjona, kun ei pyssyn
luoli sauunul ldhestyv.i.i kontioo
ktmlellavasti, tuli tdmd metsdn
kouko suurella kiAunnalla Juhaa
rankaisemaan, htin se herdUi
me ls cin yanhuk en rauhal I i se s I a
talyi kammiostaan. Juha fthdh
huomalluaan aselti ilsensii suk-
sille ja hpin yikkeldsti ldhti
karhun edelld hiihtdmtidn, vaan
kerhu kuin oli h.int.i monta ver-
Qa vAkeytjnpi, ja lunta kuin ei
satlunul silloin olemaan vahyasli
melsdslid, niin pian oli metsdn
ruhlinas hAnet saavultamaisil-
Iaak. Juha t.iman pian huomasi
- ja alan.iketi kuin aika yauhtia
' entiin -, hyppdsi Juha sulc;il-
tdan siyulle kulk rataa, ja antoi
kontion nokan pddlle pyssylltidn
aika kiemauksen, niin etlti se
meni hangelle pydryksiin, vaan
ptss),a.in sdtisfidkseen ei Juha
pitkittdhyt lydmiskiAn, ja kontio
virkislyi, kuin oli lUin.i$a luni-
haulassa peitettynd, jota Juha
kenlies ei huomannu niin hyydksi
ktAkkeebi pydrtyneelle. Ttissd
luli kova rintasold, kontio kuin
oli .Iuhaa paljon vakel'Ampi ru-
tisli Juhan allensa lumeen ja
olisipa pian kontio Juhan eld-
mam lopettanut jos ei hdneh
apumiehensA olisi joulunut kon-
tiota tafuipuolesta fuit yttdmttaik
josla konlio pakeni muutaman
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...hyppesi Juha suksiltaan sivulle kulku rataa, ja antoi kontion nokan paelle pyssylEan aika kiemauksen..

srden pA.j tuislelupaikasta Pai-
knlla sai kantio kuolleltavah
huxlan tuli ruiskusla rintaansa,
voan sdi Juhakh kovaa kokea
huin kontio luisilla veitsill.idn
silpoi oikiah kiden kolmesta
kohden kipitse, josta paljo sai
kdrsiti, ja kunnian merkkina sai
kanlaa suuret arvet j.t va.traiksi
kui|e wteen kdden aina hautaan

nh usein mainilun Pietarinja
Juhan ta$telut lapahtuivat eni-
ndsti talvella kierrctty pesiinsd,
vaan sattuipa Juha kuulemaan
ercidna swena koiransa kiivaan
ha kuman melstiski, josla lunsi
ettd melsain kuningas on koilan
haukkumisen esineend. Hdn
varusti tuliruiskunsa val asli
ruudilla ja txkevalla h lalla ja
riensi koiran haukunlaa kohden,
ja liki paasry.idh otti mesiktim-
men hdnen juhlallisella kunni
oituksella ltaslaan, nourten pys-
tyyn ja aikoin kdtelld Juhaa,
vaan Juha ei tykinnyt t.tslaan-
olon oleltan mild.in lempivAd,
se osoitti hdten s.iihky)at sil-
mdnsA ammottava kilansa josla
kouhist tvat luisel viklrtteet vdl

kyivAt ja ddnensdkin oli uhkaa-
vaista kiljmaa. Siis antoi Juha
luistaa varustelun k alan ruis-
kustansa metsdn kuninkaatktren
rinlaon joka vaikutti setl ruumi-
seen usi.m kupperkeikan taka-
pditl johon lin ,aipui ja kuor-
saisi viimeiset hengens.i vedot.
Mets.in huninkaauarella oli kak-
si iso poikia h karul1)aan niit
len tuli kiire nousla pettijdAn
josta Juhan pyssyh kuulat heid.in
pudotti, sittehrin hdh saadak-
seen kuolevan kontion lopusta
yissifimdn rakuuden oli sib
pyssyn la kauksella ten)ehtinyt

Muotokul)aa ei ole n iistci ylld
mainiluisla Pielari Matinpoika
ja lvinen pojastaan Jahasta
,vaan Pietari oli 3 kyynArad pilkd
ke s kis or t I inen vahvuude ltaan e i
juuri yahva eikd llen heikko-
kaah, kitdntdhstt oli hyvin vil-
kos ja toimellinen. Hbten poi-
kansa Juha oli vrthan lyhyempi
tarustettu ht"vin jAnrcvdlld lu-
jalla ja hiuaisella lxonnolla, ei
ainoastaan karh jen helstisldjai,
vaan kettuja nddlid linluja y.m.
oli lvtn ahkera pyttdm.iAn kuo-
lemaansa asti. HAt h.tolikin

miet uudessaan noin 50 rwoden
vanh4mt vuc,nna 1828 eiki ola
endd terveh viitnnte aikoina
siittd asti kuin hd elki oli kar-
huh kahssa ,oimman koitoksel
sylipainimisessa. Htine isa $ai
Pietari Malinpoika Plydysntiki
eli 95 vuoden vanhaksi ja kuoli
jdlkeen poikansa tahi v- 1836.
Aseina yllA mainituilla Pietarilh
ja Juhalla oli pyssy ja keihd,
vaan viitne nminittt ase oli har-
voin viraltssaan."

Perimafi etoihin pujahtelee pieni?i
virheit* Kaarlon isoisiin isiin eli
Pietarin patronyymi oli Yrjitn-
poika eika Matinpoika. Pietarin
ja Juhan kuolinajoissa on vuoden
virhe, Juha kuoli 49 vuotiaana
vuonna 1827 ja Pietari lShes 89-
vuotiaana vuonna 1637. Nemii
eivet kuitenkaan mielestini v5-
henna muistelman arvoa.
Annetaanpa Kaarlo Pyydysmiien
jatkaa. Nyt tulevat kuvaan
Kaarlon aidinisa, uudistilallinen
Martti Niinimiki seke talolliset
Juuse Luomrjiirvi ja M.tti
TyrkkiiE. Matti oli saman talon
isiintii misti Pietari pari suku-
polvea aiemmin toi emifffin



Plydysmakeen. Lopuksi viela
kertomus silloisen naapuripitajen
puolelta, L:insi-Teiskon Pengon-
pohjasta, missa Yrjii Piuhari
painiskeli  pal jain kesin emokar-
hun kanssa,

" Uudistalon halti.t Niinin.ien
Mar ( i Mut inpoika Riuuaskorve
kylass1i, joka tappoi laukkaalla
kaksi suurta karhua laukkaan
teki hdn karhu taPpanan hevo-
sen rauskalle, se tapahtui vuon-
na 1838.

Talollinefi Juuse Martinpoiku
Luotildjdrri Riuttasb)kissd lap-
poi oDliluiselld lo,ialla karhun
joka ansaitsee tulla nuisbon
otettuvuksi. Kuin sanottlt ,Iuuse
L otujnrri neni me$astd he-
\'sldun hdkenvan niitl nel$u-
polulla tuli kdrhu ol ia dikajaun
hatlla vaslaan eikA huonwllnul
sild kuin Juuse pisti itse sd pii-
kntl pitajdn ojass ja sdllu o[e-
naan kirves aseena jolla kiena-
hu i karhud padh.in kui, se luli
kohd.tlle, ja niin \)dkevall.t ka-
dellA crci se paikastaan liikku-
nut, jola iskua Juuse liield usi.tl
ketat palkitlu, ja niin kontio rui

O|ipa er.is talokas M.tui Tyrk-
koki Karjulan b)lasta, jaka lin-
turci:ullaan sattuntslt.t jotu i
konth pesdlle joka kovasti
hartnitti kontioo kutu hdnen uni-
ruuhansd tuli hdirityki. l.ihtDa
pescisttian Maxia htitlanaan.
Malli huoDtdsi ettd leikki oli
kaukana kuin kontio tuli liiaki
Iiki, p!ss], hctnella ali vaan se oli
laukaislu linnun Stlkeen johon
paukkaukseen kontio heftisi. Ei
Mattia auttanut nuu konsti wan
tdyryi sulin kdsin rulislaa karhun
leukoju riitih joka muutoit olisi
purrul kipe{i:ti, jd tuli kuin tuli-
kin karhusta ''rai dja, sill.i ei
Matti ollut miktid ka dpaimen
yaa ldlsikasvuinen mies.

Sitte kuin kontion hengi oli
Itihteny t li Malille nurhe miten
saala sdllis kotia. Ei ollut tietd
nets.tdn l% pitkdd virstaa li-
kenpdnd, oli kyllti Maui montct
rdskdsta lintulakkaa kotia hiih-
ftryt raan aryeli allei ole niin
tdskast.r riel.i ennen ollul. Vd(n
ei arwlu ollut pitkallinen ktin
Mafti oli suksillaja kontio selas-
ld j ry)t hiihttt,hr;tin kotia koh-
den vaan tilen olikaan, jopa
puolinatkass taittui toinen suksi
yaa Maui atitui ))h.j edelleen
rahrassa hange.\sa. .la kuin
Malti kontion $elashdn pihatl
tantercelle ja sanoi b)lki stirin
on raskaanpua kuin leipa, silla
Matin oli tapana kantaa 3 tyn y-
rid rukiikt ttDllyy ia nejauhona
kotio. raan ntylly natka ei ollut
kuin 1 wndjan |i^ta. Tlistti lu-
kia arvaa hiukun Malin winain
tunsauttd, ja ettei hAn ollut ni-
kttdn kana poika. ylki sanottu
Maui Tyrkdla cli lahes sadan

Talol- Piuharin Yrjo Teiskossc!
jola Rautakourak:i sanofliil
tappoi 9 karhua pyssllLi. Muuta
arctta ei h.in fu1)Ucinyl ensim
ndine taistelu tdpuhtui nuarena
miehefid ollessaan kathun kans-
sa ilnan p,sl]U. TaPaut ali se
eud Yrjd kdri kirkko ,reneht.i

lervaa'nassa, _ia pulatessaan tuli
kaksi karhun penikk tielkt hit-
nen vaslaunsa ja YrjO huitaisi

ryhjalla tervadnpdrilla toiseha
jalaan poikki, ioku tupe:i sittti
swkeasli kiljumaan, .ia melsAn
'kuninkaattar poikuislen emci oli
sana a Yrjdn edessti lydden
kohta sylipainii Yrjon kanssa,
wan ei kontio aavistanut suin-
kaan kakiialkaisesta saava sa
niin wsjtldvd painikunppalia,
sili rttiAnnetliin sinne ja tanne
v.iliin kath alla v.iliin Yrjd ja
sitd tehtiin hteih pitkri luokardl'
siksi ett.i kontio antoi Yrjdlle

kunniallisen p.istdtodistuksen,
vaikka ei ollut paperino muula
kuih Yrjdn valkoinen hanpusta
lehly nekko. Vasn ei sekadn
kesltjhlt konlion kyndn painoa se
neni aina lituitse kuin sihen piti
kirjaimia piirttici, ja y/jdk nahan
alta kontio oikoi kirjoiluskynan-
rd neslettA saada. Eipd siild
nirdAn lcihtenyt, sanoi Y4(i ko-
tiin pdnsryAAn, kuin ei ihossa
nikian narmua ollul vain aino-
aslaan lApi mekon pisleryl puu-
nefkil, ninki lainen ercn kauP-
pd lehtiin siinnci ei todistajia
raan Yrjd toi pjsq)n Turuusla,
\ilbi ei ollut paikakunnalla pys-

Mainiota tekstia, joka kertoo
Kaarlo Plydysmii€n runsaasta
saDavaraslosta Ja hersyvasta
huumorista. Voi h].vin kuvitella,
miten h?in piftin hamarassA 1ari-
noi lapsi l leen ja muulle talonva-
elle. Kerrottavaa Kaarlolla riitti
valtiopAivamatkoista muistinva-
raisiin perimatietoihin asti.

Myiis kuulijoita Prydysm?iessa
oli riitt?iv,sti. Kaarlo oli kol-
masti naimisissa. Ensimmziinen
vaimo kuoli  jo 24-vuotiaana
synn),tetty?ian sit?i ennen kolme
Iasta. Myds toinen vaimo kuoli
nuorena, 27 vuofta taltaneena,
mutta hiinkin ehti synnyfiaa
kolme lasta. Vasta kolmas vaimo
oli pitkaikaisempi, h?inen kans-
saan Kaarlo sai T lasta. Lapsia
oli  si is kaikkiaan 13, joista 9
vartlui tA)'te€n ikAAn.

Kaarlo Plydysmiiki kohtasi
matkansa p?ien r€essa kotimat-
kal la helmikuussa 1895. Han ol i
juuri tAyttenyt 63 vuotta. Hauta
on nahtavissA Kurun vanhalla
hautausmaalla,
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A n t t i  H i e t a l a

Osmo Merikoski sukutut-
kimuks€ssaan 'Yldjerven

Miikkylen suku' ymm;irret-
tevasti mainits€e vain muu-
tamalle r ivi l l : i  kartanon
€trsimm:iisct isiinnet. H:ircn
tutkimuksensa alkaa yasta
vuodesta l?95. T:ihi in kir-
joituksectr oleo koonnut ne
tiedot, jotke eri teoksista,
kirkotrkir joista ja voudin-
t i leist i i  Makkyli in isi intevi i-
esti i  olen l i tyt i inyt 1500-
luvun lopulta ja 1600-
luvulta. Koska huijasodasta
tul€€ kuluneeksi t?issi i  vuo-
dcnvaihtcessa 400 vuotta,
sopii  t?imiin koosteen alku
si l loisi in historial l isi i tr  ta-
pah tumi in .

I  l 6 j s r ven  MakL ] la  es i i n ryy
I 500-luvun asiakir joissa Mii-
kikyl: ina, joten sen nimi on
Iyh€ntyma vanhasta luon
nonn imes ta .  Ky l? i sse  o l i  1540
neljA t i laa. Ratsumies Kris-
toffer Laurinpoika hankki
1580- luvu l l a  ka i kk i  t i l a t
om is tuksccnsa ,  m ika  o l i  a l -
kuna kartanon muodostami-
selle- Vuodesta 1587 Mak-
kyla ol i  rustholl i ,  varustaen
ratsumiehen kuninkaan sota-
j oukko ih in .

NUIJASOTA

Jou lukuun  puo l ima issa  1596
lahti aseistautunut talonpoi-
kaisjoukko Etela-Pohjan-
maalta Jeakko I lkan johdolla
Parkanon ja Hdmeenkyrdn

kautta Pirkkalaa kohti,  josta
oli  tarkoitus edellecn jatkaa
Turkuun .  Ens imma iseks i  t u l i
t ieto nuijamiestcn lahestymi-
seste Osaran kartanoon Hatr-
nu Laurinpojal le, jonka ko
mennossa ol i  80 miest?i, pae-
asiassa jalkavi ike:i ,  majoi-
tettuna Hameenkyri in kyl i in.
Paetessaan kapinajoukkojen
tielta etelAii  kohti Pohjan-
maan vouti Aabraham Mel-
kiorinpoika ennett i  vi ime
tingassa, 15. joulukuuta, Ie-
hettaa viestinviej i in i lmoit-
tamaan Osaralle nuijamiesten
lahestymisesta. Hannu Lau-
rinpoika sai t iedon kahden
paiven kuluessa ja ryhtyi heti
halyttAmiian apuvoimia. Ku-
ri ir insa hAn lahett i  aluksi
voudin luo Pirkkalaan vie-
m?ian kir jetta, j  oka kuului:

)Hyva Krist ian IKristoff-
er] Laurinpoika. Olen saanut
Aabraham MelkioriDpojalta
kir jeen, jossa kerrotaan poh-
jalaisten varustautuvan ja jo
tehneer paljon pahaa IIanen
Kuninkaall iser Majeste€tt in-
sa palvel i joi l le, ratsumiehil le
ja nihdcil le ryi jsteen ja mur-
haten. Aloittamansa petol l i-

.  sen hankkeen toteutlamiseksi
he aikovat nostaa miehen
talosta yl i  koko Suomen.
Vain talonpojat, jotka tahro-
vat heita vapaaehtois€sti seu-
rata, aikovat hc saastaa, ei
muita. Sen vuoksi kehoitan
ystAvell isesti  ja vel jel l isesti
Teita helyytt?imean ka;kki
tamAn kihlakunnan ratsumie-
het ja nihdit ja toimittamaan

heidat tanne Hameenkyrddn
sil te varalta, etta he tul isivat
tanne l?ipi m€tsi in. Jos he tu-
Ievat Narpidn kautta, lah-
demme teelta heita vastaan
voidaksemme tehda heiden
petoksell isel le hankkeelleen
esteen. Jalosukuinen herra
Kleus Fleming tul€e myds
tekema?in asiassa parhaansa,
s i l lA hAnen korkeudelleen on
lahet€tty sana, ja kasky on,
ett?i niht ien on ydte paivaA
ri€nnettAvii  miekkoineen tAn-
ne. Jaakaa hyvasti.  - Hans
Larsson.))

Tiedote ol i  lahetetty Mak-
kylrn Kristoffer Laurinpo-
jal le ja paiv?itty joulukuun
17. pAivane 1596. Kristoffer
Laurinpoika t iedott i  kapi-
nas ta  19 .  j ou lukuu ta  1596
Knuut Juhanpoika Kurjel le
Vesilahden Laukkoon, joka
sai sen 20. pAivi i  ja teme
puolestaan seuraavana pdi-
vanii  G?idick Finckelle, Sa-
vonlinnan pi ial l iki i l le, Lam-
min  Porkka laan .

Osan nuijamiehista tultua
Pirkkalaan (nyk. Yli t j?irvi)
Keijerven talonpojat poltt ivat
nihtip?ial l ikki i  Kristoffer Lau
rinpojan MAkkylen ja S€verin
Sigfr idinpojan Teivaalan,
minke jalkeen kapinall iset
jatkoivat kohti Nokiaa. Tie,
jota pitkin heidan joukkonsa
kulki l?ihes 400 vuorta sit ten,
meni  taman k i rj o ittaj an
asunnon ohi. Se on jo osin
kadonnut asutuksen ja uuden
asemakaavan myiite, mutta
osia s i i t i i  vielS on. 'Vanhatie'

Poimintoja Yl i i jerven Makkylesta 1600-luvulta
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menee ohi ikivanhan Kara-
jat6rman. Raholassa se on
viela'Vanha Kirkkotie' ja sita
pitkin yldjarvelaiset kulkivat
aikoinaan Pirkkalan kirk-
koon, sit temmin HarjuD kap-
pelikirkkoon.

Kun nuijamicsten sitten
kevi ni inkuin kevi, he pake-
nivat Nokialta Flcmingin
joukkoja, jotka aloitt ivat
koston ja kapiDall isten omai
suuden rydslcjn. Fleming ol i
antanut nimenomaisen kaskyn
tehd?i ni in Yla-SatakunDassa,
mm. Hiimeenkyratssa ja Pirk-
kalassa. Saalistam iseen osal-
l istuivat soti laiden l iseksi
kaikki muutkin seudun vir
kamiehist i i  ja ratsuti lal l isista.

Klaus Fleming jarjesti
nui jasodan jalkeen hant?i tu-
keneil le aatel isi l le ja ratsu-
miehii le yl im;iareisi: i  verotu-
loja. Fle mingin kuoleman
jalkeen hanen seuraajansa
Arvid Eerikitrpoika Sti larm
jatkoi samaa l injaa ja luovutt i
muun muassa Kristoffer Lau-
rinpojal le 8 manttaalin verot

VuoDna  1600 ,  s i i s  l i k i  ne l j a
vuotta kapinan jalkeen, t l i -
vat hert luan maiira: iman tut
kinnan pityt i ikir jassa esi l le
erityisesti  ratsuti lal l isel Mat-
t i  Grip, Miikkylan Kristoffer
Laurinpoika, Heikki Knuu-
t inpoika ja Heikki Pekan-
poika (Vil jakkalasta) seka
paiimies Hannu Laurinpoika
ja katselnluskir juri  Severin
Sigfr idinpoika. J: i lkimmai-
sen  t i l i l l e  oD  v ie t y  pa i t s i
rydsr6ja, myds erinaisi i i  jul
muuksia. Pirkkalan Kuusiston
(Yli t jarvel la) Heikki Terva
ITiurd?l val i t t i  syksyl l?i 1599
Turussa herttua Kaarlel le,
etta Kristoffer Laurinpoika
oli  rydstanyt henelte kaksi
lehmea, hevose , kaksi lam-
nasta ja hein:iparmaan. Myd
hemmassa  tu t k innassa  han
pystyi ni iyttAmAan totecn vain
he in ien  v ienn in  j a  sa i  ne  ta -
ka;sin. Kerej i l le, jotka ol ivat
Pirkkalassa 1 7.3. 1600 m?ia-
rasi lainluki ja Kristoffer
Perttel inpoika Li imolan ky-
lal le erityisen sovitussakon.
Lien€ekd ol lut samat karej?it,
joissa Kristoffer Laurinpoika
syytt i  kolmea keijarvelAista
si i te. ett i i  ni ima ol ivat ol leet
polttamassa hanen karta-
noaan. Koska asia lykatt i in,
ei oikeuden pi iat i tksest?i ole
tietoa.

Vuoden 1625 talvikaraj i l la
turkuiainen vaimo Margareta
vaati Mnkkylan Paavali
Kristofferinpojalta erasta
kaskimaata ja kolmea lehmaa,
jotka ol i  otettu lrenen van-
he mmiltaan nuijasodan aika-
na. Telldin Sipi Pentinpoika
Pieti l i i  ja Sipi Heikinpoika
Yli i jarven, Simo Heikin-
poika Tiura Kuusiston ja
Esko Erkinpoika Tiura Li i-

molan kylAst: i  todist ivat, ett?i
he ol ivat nuijasodan aikana
eraiden muiden talonpoikien
kanssa ottaneet Paavalin
isalta, Kristoffer Laurinpo-
jalta kokonaisen arkull isen
vaatlerta Ja muuta tavaraa,
minka takia Klaus Fleming
oli  oikeuttanut taman otta-
maan heil t?i menettemestean
korvauksen. Tiih:in ehka pe-
rustui heineparmaan taka-
varikointi  Kuusiston Tiural-
takin. Tiura ol i  ol lut ry6s-
tamiissa ja polttamassa Mak
kylae ja si ine meni varmaan
heinaladotkin. Oli  talvi ja
ratsumiehen hevonen tarvitsi
he in i?i.

Klaus Flemingin joukoissa
palvelleita ja kuningas Si-
gismundin puolel la ol leita
aatel isia ja alempiakin henki-
I6ita teloitett i in ja osa van-
gitt i in. Tuomitt i inko Kristof-
fer Laurinpoika tekemisis-
t: i?in, ei ole t ietoa. Hanen ni-
mensa Miikkylan kartanon
yhteydess?i kyl l : i  haviaa
vuonna 1600. Hieman epa
varmalta tuntuu h:inen t i t te-
l ins?ikin. Yksi t ietolehde sa-
noo hAnta ratsumieheksi tai
voudiksi tai majoitusmesta-
riksi. Tampereen historia I
kir jassa sivul la 293 sanotaan
hanen ol leen Knuut Kurjen
ratsulippueen vahtimestarin.
Ymmartaakseni se ol i  jonkin-
lainen upseerivakanssi si l loi-
sessa ratsuvaessa, Eras t ieto-
l i ihde mainitsee hanet taas
nihtien pe:i l l iki ;ksi.

Jo  vuonna  1585  o l i  K r i s -
toffer Laurinpoika hankkinut
Keijarven kylan Juti lan talon
hall intaansa. Talo ol i  hanen
nimissaAn vuot€en 1604. Sen
jalkeen isantana mainitaan
Klaus Kristofferinpoika,

Pirkkalan
(2 .8 .  r  597 ) .

Keijarvelta
OmaisuuttaaD

Kristoffer

kadottaneil le palkkiot mak-
sett i in vahingonkorvauksen
nimikkeella, muiden saadessa
IaAnitysverot )uskoll isesta
palveluksesta)
Laurinpoika ol i  myds saanut
ylennyksen majoitusmesta-
riksi.

Lopull inen voit laja ol i
kuitenkin herttua Kaarle,
joka kavi valtataistelua ku-
ningas Sigismundin kanssa.
Taman pelin pieneksi pel i-
nappulaksi ol i  joutunut Mek-
kylan Krisloffer Laurinpoika,
joka arveli  olevansa oikeassa
pa lve l l essaan  la i l l i s ta  kun in -
gasta.
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nAhti ivasti  edell isen poika,
vuoteen 1624. Toinen Kei-
j i i rven t i loista ol i  1500-lu-
vulla kuulunut Rydnlan su-
vu l l e  j a  j ou tu i  no in  vuonna
1600 Kristoffcr Laurinpo-
ja l l e .  Vuo rna  1607  se  kuu lu i
Hans von Lundetrin ratsu-
miehelle Hannu Eerikinpo-
ja l l e ,  j oka  vuoden  1610  t i e -
no i l l a  yhd i s t i  s i i hen  kaks i
muuta Keijarven t i laa. Hen
oli mahdoll isesti  Kristoffer
Laurinpojan v:ivy. Hannu
Eerikinpoika mainitaan viele
1637 ,  sen  jA l ke€n  t i l a  kuu lu i
hanen leskelleen. Pirkkalan
kirkkoherra Jeekko Rau-
matrnus osti  s€n 1656. Tosin
se merkitt i in hanen vavynsa
kappalainen Lars Forlun-
diuksen nimiin jo vuonna
r  65E.

Kristoffer Laurinpojan
kuoltua Makkyla ol i  hanen
leskensa Annan nimissa vuo-
det 1601-02. Annan mentyi i
uuteen avtoon ratsumles
H€ikki Klaunpojan kanssa
ta lo  o l i  t amen  n im issa  I603 -
06. Temiin jalkeen vanrikki
Heikki Sipinpoika mainitaan
M?ikkyl i in isentan?i 1607- I I ,
jonka j?i lkeen j i i l leen leskeksi
J i i i i ny t  Anna  1613-  16 .

H  ERTTUAN V IERAILU

Hcrttua Kaarl€ Fi l ip. kunin-
gas Kustaa II Adolf in nuo-
remp i  ve l i ,  o leske l i  I 6 l3 -  14
Suomessa ja yi jpyi Makky-
lassa matkallaan Viipurista
PohjanmaaD kautta Tukhol-
maan. Seurueen muonituk-
seen kului 6 tynnyrie olutta,5
Y2 tynnyttA leipaA, 2 % lelvis-
kae voita ja 8 leiviski i i i  l ihaa.
LisAksi teurastett i in kaksi
ki l i : i  ja nelja lammasta.

Vuonna | 618 M?ikkylan
isAnnyys si irtyi Paavali
Kristofferinpojal le taman
vartuttua taysi- ikaiseksi. HAn
oli val innut myds soti lasuran
scuraten nein isi insa jalk ia.
Vuoden 1622 verotiedoissa
henen soti lasarvonsa ol i  van-
rikki. Vaikka Mekkyl?i ol i
rustholl i ,  ei Paavali  nahfi-
vasti  ratsastanut talon puo-
lesta, vaan palvel i  aluksi jal-
kavaessa.

KARAJ ILLA

)Syvesti katkeroitunut Yrj i i
Etkinpoika syytt i  1625 oi-
keudessa MAkkylan Paavali
Kristofferinpoikaa ryitvariksi
ja vaitt i  luutnant'n anasta-
neen hanen perintiitilansa.
Paavali l la ol i  kuitenkin mu-
kanaan tuomiokir je, joka
osoitt i  t i lan lai l l isesti  oste-
tuksi, ja Yrjd Erkinpoika
luomitt i in herjauksesta 40
markan sakkoon. Nyt Yrjt i
menett i  lopull iscsti  maltt insa
alkaen sadatel la ja syytta:i
haukkumasanoja oikeudelle.
Han vaitt i  tuomiokir jecn an-
tajan Jesper Matinpoika
Kruusin laati ,reen sen pcl-
kastaen lahjusten vuoksi.
Tema oli  paha syyttts valta-

najan sodan vuoksi, ja monet
ol ivat menettaneet t i lansa,
kun eivet ol leet si ihen kyen-
neet. Niin ol i  mennyt ikuisik-
si ajoiksi ty6l la ja vaival la
raivatut pellot ja talot, joissa
oli  asuttu ehkA satoja vuosia.
Kaikki t i€tysti  tapahtu; lai l l i -
sesti  kuninkaan ja aatel in
laatimien lakien mukaan,
mutta kyl le i lm€inen epAoi-
k€udenmukaisuus tapahtui.

KUNINKAAN
VIERAILU

Kustaa II Adolf ki ivi  Suo-
messa yhdeksAn kertaa. Vii-
meisen kerran han ol i  maas-
samme vuonna 1626 palates-
saan sodasta Li ivinmaalta.
HAn kulki maaliskuussa puo-
I isonsa kanssa kaakkois- ja
Keski-Suomen halki Etela-
Pohjanmaalle Mustasaareen,
josta sit ten yl i  Merenkurkun
Ruotsi in. Ti i l la matkalia ha-
nen seurueensa kerrotaan yd-
pyn€en Makkylessa ja lahjoit-
taneeD saamastaan k€stityk-
seste viereisen Siukolan au-
t iot i lan. Ehkepa Anna emen-
nen kestitys kuninkaan veljel-
le l2 vuotta aikaisemmin ol i
o l l u t  n i i n  hyva ,  e t ta  se  kc l -
pasi kuninkaallekin.

Olen tutkinut Arvi Korho-
scn Hakkap€li i t tain hisroria II
teosta ja tul lut si ihen tulok-
seen ette Paavali  Kristoffe-
r inpoika palvel i  Henning
Grassin skvadroonassa

Ieskadroona], kapteeni Wil-
l iam Lijsen komppanian
luutnantt ina. Eskadroonan
miehist i t  ol i  SAAksmaen kih-
lakunnasta ja Li jsen komp-
panian mi€het LengelmeeltA,
SAaksmeelte ja Rautalam-
mef ta. Vuosina 1626-28 es-
kadroona ol i  Tall innan varus-

kunnan
kuulunutta

mahtihenk i l6 ih in
aatel ismiesti i

vastaan, ja oikeus paatt i  i l -
moattaa asian Kruusin lesken
velj i l le, Jaakko ja Johen De
la Gardiel l€. Jutun paii t tymi-
seste ei ole t ietoa.)

Kir joitrajan sympatiat tai-
tavat ol la Yrj i t  Erkinpojan
puolel la, vaikka Paavali
Kristofferinpoika e s t - l s t a
onkin. Olivathan talonpojat
joutuneet maksamaan su uria
veroja pilkean kestAneen Ve-
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kuntana. Paidelinnan varus-
kuntaan Li jsen komppania
s i i r re t t i i n  vuonna  1628 .  Ky -
seisen?i vuonna Paavali  Kris-
totferinpojan n imi nakyy
komppanian luutnanlt i  a.

t oukokuussa
1629 mainitaan Hannu Ek-
holl in skvadrooDasta, jonka
komppanianpaii l l ikdita ol ival
mm. Ake Tott ja Torsten
StAlhanske, sen miehistd-
vahvuuden  o l l een  565  m ies ta .
Reinhold Anrcpin skvadroo-
na, _johon Vegensackin komp-
pan ia  kuu lu i ,  t i l a  o l i  keh -
nompi.

Kesakuussa joutui suoma-
laiDeD ratsuviiki ki ivaisi in
kahakoihin puolalaisten kans-
sa, mutta €i sentaan k:irsinyt
kovin suuria tappioita. Hei-
nekuun alussa Baltzar Vege-
sack in  komppan  ian  -  m issa
Paava l i K  r i s to f fe r i npo ika
pa lve l i  -  vahvuus  o l i  123
nieste. Komppania ol i  edel-
leen paearmeijan mukana
Marienburgissa.

Miehistcin kunto ol i  huo-
nonpuoleinen, si l l i i  elokuun
puoliv?i l isse toimitetussa kat-
selmuksessa kevi selvi l le,
et1:i  Anrepin skvadroonan 365
miehestzi 74 ol i  sairaana ja 36
ilman hevosta. Vegesackin
komppanian vahvuus ol i  121
miesta. Lokakuun alun kat-
selmusluettelot sit5vastoin
osoitt ivat tapahtuneen mel-
koisia muutoksia, mm. Vege-
sackin komppanian miesm:ia-
rA ol i  pudonnut sa

Onneksi sota si l l i i  kertaa
paettyi ja armeijaa alett i in
kotiuttaa. Tiedot Preussin
sotan?iyttemdlla ol leen suo-
malaisen ratsuvaen kotiutta-
misesta ovat perin puutteel-
l isia. Si i ta peatteen, ett: i  rat-
suvAen katselmusluettelot
ovat hyvin s?i i lyneet ja ettA
vi imeiset ni ista ovat loka,
kuun alkupuolelta. on lahtd
Suomeen tapahtunut mainitun

kuukauden kulLressa. Kun
Preussin kenttaarmeijan ko
timainen osa ol i  melkein ko-
konaan kotiutettava yhdellA
kertaa, ol i  arvatenkin mahdo-
tonta hankkia kul jetuslaivoja
ri i t tevaii  maiiraa. Sii te johtui,
etta ainakin osa suomalai-
sesta ratsuvaest: i  joutui teke-
maan kotimatkan joko osaksi
tai kokonaan maitse.

Talvik?irej i l la 1631 k?isi-
telt i in juttua, missa Paavali
vaati Mikkolan isADtia Perttu
H€ikinpoikaa ja Yrjt i  Per-
tunpoikaa poistamaan katis-
kansa Keij?irven Makkylan
Rouhunmaan ni i tyn kohdalta.
Mikkolan isi int ien kalastus
perustui i lmeisesti vanlraan
nautintaan, mutta kara.jat kat-
soivat veden kuuluvan yksin
M:ikkyl?i l le.

Kirst i  Arajervi kir jassa
'Yli t j i l rven kotiseutuoppikir ja'
vaittaa Paavali  Kristoffe-
r inpojan ratsastaneen Iegen-
daarisen hakkapeli i t tain
paell ikdn Torsten Stalhands-
ken kompaniassa- Olen tut-
kinut SVAR:in mf-kortei l ta
kyseisen yksikdn katselmus-
ru l l a t  1630-37 ,  e i ka  sen  n i -
mista upseeria StelhandskeD
alaisuudesta laiydy. Seuraa-
van kerran Paavalin nimi n?i-
kyy vuonna 1634. H?in on
saanut ylennyksen, ja on Uu-
denmaan laanin jalkavAen
kapteenina ja komppanian-
p:ial l ikkctne. Seuraavana
vuonna han ol i  saanut si irron
R€inhold Metstaketr Porin
jalkavAkirykmentt i in jonka
sijoitus oJi Li ivinmaalla, la-
hinn?i kai Riikassa. Sen jal-
keen on taas t iedoissa aukko,
mutta ennen vuotta 1637 he-
ncn t iedetAen kuoileen.

s e l m u k s e s s a

Carl Latssanin kuvitusta Sa-
kati Topeliuksen kiriaan VAls-
katin kertomuksia.

AKKAPEL I ITTA

Luutnantt i  Paavali  Kristoffe-
r inpoika l ienee anonut si ir toa
ratsuvakeen ja samaisena
vuonna 1628 hafl ol i  ratsu-
mestari Baltsar Vegesackin
komppanian luutnantt i .  Paa-
vali l la ol i  ol lut ehki i  kaksikin
syyta si irtoon. Koska Makky
la ol i  rustholl i ,  p: iAsi han itse
ratsastamaan talon puolesta,
seestaen nAin ratsumiehen
palkan ja sai i tse huolehtia
bevosestaan, Toiseksi ratsu-
vAess?i paesi sota-aikana no-
peammin ylenem?ien - jos
s?ii lyi  hengissi i .

Preussin sotan:iytt: inr6l le
Paaval i Kristofferinpoika
siirtyi komppaniansa mukana.
Suomalaisen ratsuvaen kat-



VAUMSTUMINEN

M?ikkylen kartano nousi Paa-
vali  Kristofferinpojan aikana
kukoistukseensa. Se ol i  van-
han Pirkkalan kuudenneksi
suurin t i la. ViUelty6 peltoalaa
oli  22 tynnyria ja l5 kappaa,
el i  noin 10,4 hehtaaria. Si l le
ol i  laanitettyna esim. vuonna
1635 Li imolasta, Runsaalta,
Kohmalasta, ja Lakialasta
kustakin 2 taloa seka Kaiha-
rista I talo. Mdkkyld ol i  ai-
noa rustholl i  Pirkkalassa,
joka varusti ratsurniehen ko-
ko 1600-luvun. Paavali  Kris-
tofferinpoika ol i  myos hank-
kinut omistukse€nsa Runsaan
kyl?in Ylisen. Kun ol i  up-
seerin palkka, omat verohel-
potukset ja ladnitystulot, voi-
daan sanoa ette varal l isuutta
syntyi. Siksi upseerien va-
kanssit ol ivatkin kysyttyj i i
Ruotsin suurvalta-aikana, ja
sittemmin aatel iston pojat ne
etupeessa valloit t ivatkin.
Paavali  koulutt ikin ainakin
yhden pojistaan, Kustaan,
papiksi. Kustaa ol i  apupap-
pina Teiskossa 1657-61. ia
myiihemmin hin€stA tul i  Ko-
kemaen kirkkoherra. Kustaa
alkoi kayttdd sukunimea
B ige ,  Kun  Paava l i  o l i  1631
hankkinut omistukseensa
myds Runsaan kyldn Ylisen,
tul i  Kustaasta Ylisen isAnte
no in  v .1650

Pcnt t i  P.pun.n:  f l Imeenkyr0n h is tor ia  I
Heikk i  Yl ik .ng.sr  NuUasota

Paavali Kristofferinpojan
kuoleman jalkeen Makkylen
isennyytta hoit i  leski El isa-
beth Kristofferintyte. kuusi
vuotta, kunnes mentyeen uu-
delleen naimisi in kappalainen
Tuomas KnuutinpojsD kans-
sa, talo ol i  tdman nimissa
yhden vuoden.

Juho Paavelinpoja|r tultua
taysi- ik: i is€ksi tul i  hanesta
M?ikkylan isanta, ja han myits
jatkoi suvun soti lasperinteita,
kohosi vanrikiksi ja alkoi
myds kaytta:i sukunime:i
Bage. Paavali  Kristofferinpo-
jal la ja Elisabeth Kristoffe-
r intytterel lA ol i  myds tyter
Anna, joka vihitt i in aviol i i t-
toon HarmalSn rusthollarin
pojan, luutnantt i  Gabriel
Kaarl€npoika Yxen kanssa
vuonna 1650. Jostain syystA
heider vihki Teiskon eike
Pirkkalan/Harjun pappi. Nein
heidan vihkit ietonsa tul i
Teiskon vihittyjen luetteloon.
Juho Paavalinpojan poika
Paul (Paavf, l i)  Bige ol i  vuo-
desta 16?0 kappalaisena Ko-
kemaella, missa hanen setAn-
sa ol i  kirkkoherrana. Vuodet
1678-95 hi in ol i  Harjun kap-
peliseurakunnan kappalaise-
na. Paul peri Makkylen isal-
tean 1681. BAge nayttaa pan-
neen huolta

rempi kuin Pirkkalan em?ikir-
kol la.

Muutenkin Paavali  Bege
nayttee pitdneen pitajAlais-
tensa puolta. Vuonna 1683
entinen kreivi WitteDt ergin
Pirkkalassa olevien t i lojen
vouti I isak Kii i lman syytt i
Begea si i ta, etta tama ol i
hautajaisissa nimittanyt hanta
herrasvten varkaaksi. Bege
myiinsi sanoneensa, ett?i
"si inA konna ylpidks tulee
kuin hante korotetahan", ja
pit i  syytdksiaen varkauksista
aiheell isina, koska Kit i lman
oli kantanut talonpoji l ta yl i-
meereisinA voudinkappoina
vuosittain 5 kappaa jyvi?i
talolta. Ki i i lman puolustautui
vAittAmallA, ettA nAmA olivat
vapaaehtoisia lahjoja, mutta
useat todistajat kertoivat vae-
rinkeytdksistA, ja kappa-
laisel la ol i  kir jal l ista nayt-
t i iakin syyti tstense tueksi.

Kappalainen Paulus Begen
kuoltua 1695 loppui Kristof-
fer Laurinpojan jAlkelaisten
yli  100 vuotta kes6nyt aika-
kausi Mekkylan kartanossa.

Merikosken tutkimuksessa
mainitaan, ette BAge ol isi
aatel issuku. Sellaisesta mi-
nulla ei ole t ietoa.

kan-
sanopetukseen, si l la lukutaito
ja krist inopin tuntemus ol i
1690-luvulla Harjussa pa-

Juh! . i  S .a ! .nhc ino  Vanhan Pnkka lan  h is to r ia
E inar  v .  . ,uyc l ius i  Suomei  ka isan a ika t i r ja t
Osf ro  Mcr ikosk i :  Y l0 ju r !en  MNkky ldn  su*u
Arv i  Ko!honcn Hakkrpe l i i l l a in  h is lo r ia  I I
K i ( l i  A ro j r ! t i  Y l0 jd rven ko t iseu tuopp ik i r ja

VA SSS Ts isko  2 .  mf -kor l l i
Pc . l t i  A lhoncn,  UDlo  Sa lo ,  Scppo Suvan lo ,  V i l jo  Ras i la :  T .mper .cn  h is to r ia  I
K i6 t i  Ara jd rv i :  M.ssuky l {n ,  A i to lahd€n ja  Te iskon h is lo r ia  I
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Teksti Pekka Nuoltajervi, piirros Marja Nuottajarvi

F'E\YSTEJST TlEI3<A-UA-ER.\T/EIbA-ESE14]'

"Arkislossd tutkiessani ranhoja
tuatniokirjoja havditsin suuren
joukon eritttiin kiinnosnnid
nAyelman diheitd, ja Pitki-

ianelaisk petheottelut seIaste-
tukti ii:sd la/kalleen- Ja kun
:iis se perhetdppelu, joka muo-
dastda nt )telmth lopun, tarjou-
t i kdyleutiv.ikseni aiiian |dlnit
nd ja yksittiskohtaisen tarkkana
tuonioki4ois:d. Tartiitsi win
koota Pitl<lijdr\)en Natukan ja

Heikkitan silloiset arukkaat ja
liittdti tliihin er.iita muita lqlLin
ihmisia, niin itytelman he kildl
ali-rat Mltniina kaikkine suku-
laissuhteineen. Tiesin ntrsin
hyin, etl.i hislorian tarjoama

.juoni ei sellaisendan riitt(iisi
n.iytelnaki, mi kti vuoksi
p.iain rchdakin naYelnaski

ven kylasse 1700-luvun puolivt-
lin jalkecn, mihin aikaan Finne
neltlmenkin on sijoittaDut.
NamA kylzissii sattuneet tapa-
ukset ja kommellukset ovat sai-
lyneet j i i lkimaailmalle kihlakun-
nanoikeuden pd),tekirjoissa. Nii-
den perusteella, kirkonkirioista
taydennysta etsien Finne on
n?iytelnansa kirjoittanut. Mutta
pal.jon on siin2i luonnollisesti li
sane kir jai l i jan omaa miel ikuvi-
tusta.

Paljonko "Pitkajarveldisissd"
sitten on totta, ja paljonko ta-

rua?

Ldytaessiian kaukaisen esivan-
hempansa naltelman henki16i-
den joukosta, sukututkijalle tulee
tietenkin halu selvitftiii mika
na]'telmassa on totta, ja mika
kirjailijan mielikuvituksen tuo-
tetta? Samoin mitka olivat
"Pitkajarvel:iisten" elamanvai-
heet naltelmassa kuvattujen
tapahtumien jalkeen? Naihin ky-
symyksiin voi etsiA vastauksia

sukututkijan
kii)'ttiimista liihteista.

Nellelmen ainoa epahistorial-
Iinen henkild, Lepikeytaven
Henna, syntyi Finnen miel ikuvi-
tuksesta, hante ei siis todellisuu-
dessa ole ollut olemassa. Mutta
HenDasla tuli osaa mainiosti
csitt:ineen Elna Hellmaonin an-
siosta na)telmAn ehka tunnetuin
henkil6. Hennan ja Maria Yr-
jdnt).ft aren suorittamaa housujer
jauhamista H€ikkilan Martin
Iemmen nostattamiseks;, ei Pit-
kaiiirvella siis todellisuudessa

tehty, sen kirjoittaja lainasi niiy-
telm:ian Ilmajoelta, jossa sellai-
Den ol; tapahtunul l?ihes vuosi-
sata aiemmin. Heikkilan Martin
ja siltavoudiD pojan Kalle
BrokmaDirr tappelu sillalla on
ny6s suurinnaksi osaksi mieli-
kuvituksen tuotetta, samoin kuin
n:iltelman lemmenjuonet ja
miestcn parveilu Reginan ym-
parille. Oriveden siltavouti
BrockmaDilla oli kyll?i Kalle
niminen poika, josta itsestaankin
tul i  mydhemmin si l tavouti.
Heikkil?in talon vaen Finne ker
too ottaneensa n:iltelmean puh-
taasti henkildkohtaisista syist?i:
"Eras serkkuni oli naimisissa
tehtailija Heikkildn kanssa, joka
pabeutui nAf klmAn henkil(;isld,
ja subulaisrakkaudesta knasin
n.inlti ihmisel nahdollisimnan
miellftt.iNiksi." Naapurikyliin
Laasolan Sikalan isaDte oli to-
dellisuudessakin Heikkil?ir
Li isa-emannan veli ,  ja ol i  kol
matta kertaa naimisissa, kuten
hen neyielmasse Heikki lan
Martille kertoo.

Nimismies Antti Coveen,
Natukan Susanna emannan isA,
oli isonvih^n ajasta l?ihtien hoi-
tanul nimismiehen tointa L?in-
gelmaellii. Viimeiset elinvuo-
tensa 1750 luvulla han vietti kui
tenkin Orivedella, mufta oli to-
dellisuudessa jo kuollut naltel
man tapahtumien aikaan. Mes-
sukylan Juvelan ruodun solilas
oli todella nimelta?in Matti
Modig, hanen kosiomatkansa
Pitkaj;irvelle lienee mielikuvi
tusta.

i i in Jalmari  Finne i tse
tunnelusta

Pitknjdfleldiset niiy
rclmastii omaeliimakertateokses-
saan "Ihmeell inen seikkailu".
Kaikkihan tunlevat tAman fin-
nen "vakavan huvine),te1men".
Sitehiin on esitetty 1930-luvulta
lahticn teattereissa ja kesateatte-
reissa, sen pohjalta tehty elokuva
kicrteli aikoinaan elokuvateatte-
reissa, ja se sittemmin l6ys; tien-
sa ielevisioonkin. "Pitkaj:irvc
laiset" saivat ensii l tansa 6.12
1930 Tampereen lydv:ien-
teatterissa, n?iytelma oli sita
enneD ollut jo kuusi vuotta
valmiina ja painettuna. Monet
tietav?il useimpien niiyelman
henkildiden todellakin elaneen ja
vaikuttaneen Oriveden Pitkajar-
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HENli,A: No, nyl se on si|e my6len valmE. Punrit on masana. lsiuinpaikka on vSlttiheiktma*i pantava kokonais€na mytlyyn.

iritii siis Pitkajarvella todelli-
suudessa tapahtui tuolloin,

lehes 250 vuotta
sitten?

Na)'telmessii kuvatut Pitkej5rve-
laisten monivaiheis€t tapaukset
liihtivAt vydrymaAn v.1756, Na-
tukan isannen Tuomas Erkinpo-
jan kuoltua kuumetautiin. Les-
keksi jaan)'t emen$ Susanna
Antinq4Ar Coveen otti t?illitin
taloon vieraan miehen. Silla ta-
lon poika, Juha, oli vasta vfian
toisella kymmenelle, e'ke siis
pystynyt viela taloa pitam?iZin.
Mies oli entinen talollinen Juho
Heikinpoika Erajarven Kauppi-
lan Jussilasta. Hiin ei esiinny

naltlmassa, vaikka haneste
paljon puhutaan. Juho Heikin-
poika luuli saavansa talon me-
nemalle naimisi in Susannan
kanssa, mutta toisin kavi. Juha
pojan holhooja nosti kant€en Su-
sannaa ja tamiin sulhasta vastaan
talon anastamisesta. Oikeus kat-

,soi h''viiksi tuomita talon puo-
Iiksi isent?ivainajan veljelle ja
Juha pojalle. Juha saisi oman
puoliskonsa hallintaansa vasta
tultuaan taysi-ikaiseksi. Susanna
ja henen tuleva uusi miehensa
saisivat vain torpanpaikan taka-
maalta. Kun niiin huonosti kavi,
sammui Juho Heikinpojan rak-
kaus, ja mies lahti tiehensa vie-
mafte Susannaa vihille.

Mutta asia ei peeftynlt tehdn.

Kun Susanna leski synn)fii kih-
lattunsa kera alullepannut kak-
sospojat, Tuomaan ja Pekan,
heinakuussa 1758, yritettiin
kihlaparia viela kirkollisen- ja
maallisenkin oikeuden voimalla
saada vihille. Rakkaus oli kui-
tenkin sammunut jo Susannankin
rinnasta lopullisesti. Viimeistii?in
silloin, kun kihlakumppaninsa
ker?ietuvassa hAD,ttiimasti sa-
noi: "Tuo toinen kaksosista on
minun, muttei tuo toinen", Ei
edes v€sileipAvankeus, eika jal-
kapuurangaistuskaan, joilla tiil-
laisia niskuroijia yritettiin avio-
liiftoon taivuttaa" Saaneet paris-
kunnan rakkaufta enAA s}4ty-
m:ien. Susanna lapsineen j:ii
asumaan Natukalle, jota isanniii
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nlt hancn miesvainajansa nuo-
rempi vel i .

Juha poika varllui sitten aika-
naan taysi-ikaiseksi, sai hal-
tuunsa puolet Natukan talosta, ja
kihlasi Liingelmlien Puharilan
Myllymaesu ReSina Tuomaan-
qtaren. Heidet vihiftiin maa-
l iskuussa 1766, molemmat ol ivat
tuolloin 2l vuotiaita. Vaimon
ohella Juha sai laloonsa appi-
vanhemmat ja kaksi heidan
fFartaen. Avioliitto lienee
solmittu taloudellisista syisl?i,
Natukan talo oli naet tuolloiD
huonossa isannyydessii kijyhty-
n),t ja velkaantunut. Varakas
appi loi tullessaan taloon rahaa,
karjaa seke muutakin omai-
suutla- Appi alkoi kuitenkin
kohta Jrhan mielcstii Iiikaakin
maarailla talon asioista, tasth
syysla syntyi jatkuvasti kahra-
uksia- Reginakin ascltui riidoissa
useimmiten vanhempiensa puo-
lel lc hiukan nahjusmaista mics-
Han vastaan,

Riidat huipentuivat ereAne elo-
kuun aamuna neylelmassii kuvat-
tuun perheotteluun Natukan pi-
hamaalla. Rii ta sai alkunsa Ju-
han ja appiukon veliseste sana-
harkasta rukiinleikkuuseen Iah-
defiaesse. Appi otti kepin ka-
teensii sanojen vahvistukseksi, ja
alkoi kuriftaa sillA v?ivyaan. Muu
vaki yhtyi riitaan yksi toiscnsa
j?ilkeen, kunnes koko talon vAki
anoppeja mydden oli tappelussa
mukala. Metakka oD siirretty
nafelmean suoraan tuomiokir-
joista. asiaa nimittain selvitelt i in
seuraavil la karAji l la. Todell isuu-
dessa asiat Natukalla ol ivat hul-
lummin kuin nayelmassa, .jossa
Juha ajoi appivanhemmat pois
talosta tappeluD j?ilkccn. OIisi
rodella rarvinu Lapikay?iv?iD
Hennan tapaista ihmist?i suhteita
hoitelenlaan. Todellisuudessa
Juha ei paass),l eroon vaimonsa
pahansisuisista vanhemmista,
kun ei pystyn),r maksamaan la-

kaisin nAiden taloon tuomaa
omaisuutta. Vaan joutui han
sielema:in hcirzi viel:i toista-
kymmenta vuotta, kunnes anoppi
kuoli ja appi palasi lakaisin Len-
gel|)1iielle.

Ent6 sitten muiden
"Pitkaijarvelaisten" myohem-

mdt vaiheet?

Juhan ja Reginan lapsiparvi kas-
voi vuosi vuodelta, seitsem?in
kertaa ol i  Reginalle lapsisauna
lammitetty. Kolme lapsista me-
n€htyi ensimmaisina el invuosi '
naan, mika ei si ihen aikaan ol lut
mitenkaen tavatonta. Talo oli
edelleer kiiyhtynyt, Juha lienee
ollut jo lapsesta saakka hieman
heikko ja saamaton. Lopulra han
kyll?istyi talonpitoon ja pestaurui
1?70-luvun loppupuolel la tar-
jokkaaksi merivakeen, saaden
sotilasnimen Flinck. PitkAan h?in
er huonon terveytensa vuoksi
armeijan kirjoissakaan viipynl,
vaan palasi Natukan isanny)'tt?i
jatkamaan, mutta kuoli jo v.1783
keuhkolauti;n vasta 38 vuoden
ikAisen:i.  Vi imeinen, kahdeksas
lapsi, syntyi kohla isansa kuole-
manjalkeen.

Regina meni viele uudelleen
naimisi in, ja han uuden
miehensa kanssa, seka Juhan ja
Reginan poika, ja Reginan vavy
asuivat Natukkaa Juhan
kuoleman jAlkccn. Vanhaemanta
Susanna el i  yl i  70 vuotiaaksi.
Hanen kuuluisista kaksosislaan
toinen, Tuomas, ol i  kuollut vain
muutaman vi ikon ikaisena. Sen
srjaan toiner, Pekka, el i  ja var-
tulluaan oli .enkina Natukalla
€liittaen vanhaa Aitiaen. Kohta
teman kuolemaD jiilkeen hAD
lahti talosta, kieneli renkina
paikkakunnalla, ja p?ieryi lopulta
hankin ruotusotamieheksi.

Kuten naltelmassA, niin to-
dell isuudessakil Heikki lan

Sahrajarven Yrjdlesta kotoisin
ollut Maria Yrjdntyt?ir saivat
toisensa. Heidel vihitliin hel-
luntaina v.1769. Ainoana
poikaDa Martti oli saanut
HeikkilAn hallintaansa jo muu-
tamaa vuotta aiemmin. Heidan
onnensa kesti hieman toista-
kymmenta vuotta, Maria meneh-
tyi lapsivuoteeseen neljata lasta
synnytuess:ien. Talo on edelleen
saman suvun hallussa. Natukalla
puolestaan talo joutui kohta Re-
ginan v.1818 kuoltua vieraisi in
kasiin.

NaytelmAn ensi-illassa vuonna
1930 Tampereen Tydvaenteatte-
rissa, ennen esityksen alkua,
Jalnari Finne piti pienen puheen
ja kuoro lauloi h?inen sanoitta-
mansa kauniin Hameen hymninl

Sua katson synnyinseutu
Sa kallis Hameenmaa
Ma vaikka minne kuljin,
En nahnlt kauniinpaa.
Kuin armaat eidin kasvot
Sa painuit mielehen.
Sun Iuonas onni, rauha
Ain ta)tta:i sydamen.

Kuin kaunii ta oo rinnan
Nuo vainiol ja veetl
Niir juhlal l isna nousee
Nuo korke€t haianteet.
Kun Herra synnyinrnaaksi
T?i?in Suomen meille soi,
Niin rakkain miel in si l loin
Hen meil le Hameen loi.

"Pitkejarvelaisista" tuli suuri
menestys, ja kun sit?i esitettiin
ussa samassa teattcrissa viidet-
takymnl€nta kertaa. Finn€ niiyt-
tel i  i lse nimismies Coveenin
osan. Salintalteinen yl€isij oli
tietenkin haltioissaan. Jo aiem-
min mainitussa elamakertateok-
sessaan Jalmari Finne sanoo:
"P itkdj dnelciis is td tul i koko kir-

.iallisen tuotanloni suurin ilon-

L
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Olavi Kallioniemi

@rf odshsisuhqien tufhimushurssi

f f lammikuussa l9oJ pe-

I rustettiin Ortodoksisu-
I kujen tutkijapiiri. Lyhye-

na toiminta'aikanaan se on
jiirj€stinlt lu€ntotilaisuuksia ja
ortodoksisukujen tutkimuskurs-
seja. Viime keva:inii oli alkeis-
kurssi, jolie kaikki halukkaat
eivat sille sopineet. Siksi loka-
kuun alussa jArjestettiin toinen
samanlainen. Minulla oli onni
piiest?i mukaan talle kurssille.
Mukana oli toistakymmenta
tutkijaa.

Kurssilla kasiteltiin erityisesti
vanhan venelaisen kirjoitustavan
kirjaimia ja erilaisia rippikirjois-
sa ja metrikoissa vastaan tulevia
termeja. Kirkollisten kirjojen
luonne ja niiden siseltd myds
selvisivat.

Kaikki alkoi a:sta ja aakko-
sista. Tutun nAkijisilla kirjai-
millakin oli aivan eri merkitys
kuin meidiin aakkosistossamme.
Kaikkea olivat viela sotkemassa
monet Ass?it seke kovat ja peh-
meet merkit. Ohjaajan tek€mistA
malleista alkoi kuitenkin vehi-
tellen tulla esille jarkevia sano-
ja, nimia, paikkakuntia ja erilai-
sia termeje. Selvisipa joku belp-
po alkuperainen tekstikin lehes
kaikilta osin. Kun sitten kotona
yritti selvittaa joitakin monis-
t€ita omin avuin, osoittautuivat
monet tekstinkohdat vain alkeita
osaavall€ ylikaymattajmiksi.
Mauikirjaimien ja aikaisemmin
selvitettyjen tekstien avulla osa
avautui, mutla osaan sai valis-
tusta vasta jatkokurssilla.

Sellainen jarjestettiin marras-
kuun 9-10 paivinA K?ipyl:in
Karjala-talossa. Mukana olivat

n)'t lahes kaikki alkeiskurssien
kayneet. Peaosa kurssilaisista oli
Helsingista tai sen tiheisn/des-
ti, mutta oli myds kauempaa
tulleita. Olimme koettaneet
harjoitella talla valin edellisella
kerralla opittua silloin saatujen
naltteiden avulla. Kurssilla
selvitettiin aluksi ortodoksisten
seurakuntien syntvaiheita ja
niiden rajoja. Mitk?i kylat mi-
hinkin seurakuntaan kuuluvat, ei
ole kaikissa tapauksissa itses-
ta:in selvA?i. Juliaanisen ja gre-
goriaanisen ajanlaskun ero on
myais aina otettava huomioon
ortodoksisten kirkonkirjojen
peivamaariA kAsiteltziessA. Ope-
tuskeskustelun ja valiaikojen
tarinoinnin yhteydesse tulj myds
esille monia asioita, joista kar-
jalaisten sukujen tutkijoille on
hyijtya. Kurssin viimeiset tunnit
kaltttiin tutkimusharjoituksiin.
Ohjaajan johdolla selviteftiin
ere?in Impilahden Koirinojalla
asuneen perheen historiaa.

Joidenkin kiisialojen lukemi-
nen saattaa olla suhteellisen
helppoa, mutta sitten tulee toi-
senlainen kirj oittaj a, jonka teks-
dsH ei alkeita osaava saa lain-

. kaan selvzia. Vaik€aa asiaa ei
opi hetkessA. Siksi pAetediinkin
kokoontua joskus talvella jat-
kamaan opintoja, oppimaan mm.
vaikeampien 1700-luvun teks-
tien hallintaa ja harjoittel€maan
n ta-

Kaikkien naiden kurssien
opettajana toimi maisteri Tuula
Kiiski Joensuusta. Han on tAllA
hetkelle petevin ortodoksisuku-
jen tutkija, joka on piten).t mo-
nia alan kursseja. HAn on suo-

mentanut Kit€lan, Pitk:imnnan
ja Suoj?irven seurakuntien kir-
konkirjatiedot. Han on myds
selvitt?in)'t laajan Vomasten
suvun 1600-luvulta viime vuo-
kymmeniin. ItsdiAn lahella ole-
vaa Jormanaisten sukua han on
selvittzinlt 1700-luvulle. Monet
ovat han€n avullMn saaneet
selvityst, sukututkimusongel-
miinsa. ltsekin olen h?inen tai-
tojaan k?i)tt?inlt aikaisemmin
ereitA sukutietoja tarvitessani.
Jokohan nlt osaisin itse saada
jotain omasta suvustani s€lville.
Site telqry ryhtya kokeilemaan.
Ilman Tuula Kiiskin antamaa
opetusta se olisi t?iysin mahdo-

Kun illalla palasin Tarnpe-
reelle, oli tinne kurssin aikana
tullut talvi. Valkea Iumi teki
pensaat ja puut koriste€llisiksi
ja valaisi pimeiiii iltaa ja kun
Raholassa astuin bussista, tuntui
ilmassa tuttu talven tuoksu.

Raimo vasara

Listise ly itys Orpanas s a I 9 96/2
o I leese e n ki| o iluks e eni

YLLATT']<SELLINf,N
TAYDENITYS
SUKUTUTKIMUKSIINI

Siita on kulunut kohta vuosi,
kun kasitt€lin lehtemme Orpa-
nan palstalla aihetta, jossa se-
lostin tutkimaani Hujun sukuun
ilmaantunutta mielest:ini kiin-
nostavan harvinaista tapausta-
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Ldytyi lisiia sukulaisia hieman
totutusta poikkeavammalla ta-
valla, minuun yhte)4ta kirjeitse
ottaneenavlo$omana synty'
neen pikkuserkklni kautta.

Tapaus eteni aluksi kuten
t€ill€ kerroin edellisessii lehdes-
s6. Viela muutama sananen,
ennenkuin annamme asian olla.
Sain sukulaisuudenosoitusai-
neiston mukana vinkin isyyden
vamistamisesta, ja vaikka itse
en sita varmistusta sukulaisuus-
suhteittemme selvittemiseksi
kaivannutkaan, jei s€ikka siksi
vaivaamaan minua.

Olin yha enemmin koukussa,
silla aloittamaani tutkimusta en
juuri milloinkaan jeta kesken.
Soitin Kaupunginarkistosta
saamaani sosiaalivimsion nume-
roon, sielti kuullakseni, ette
voisin tulla arkistonhoitajan luo.
Menin sinne seuraavana paive-
na. Neytin kirjeitse saamani
ai[eiston ja kerroin asiani. Mi-
nulle esitettiin. ett6 tarvitsen
heidan tuomarinsa luvan asian
etenemiselle- Muutamaa peiviia
my6hemmin ystev:illinen mie-
s6ani vastasi keskuksen hiinelle
kaanfiimaan puheluuni. Tassa
ensimmeisesse yhteydenotossa-
ni lakimiehen kanssa selvisi,
etta n),t olen oikean henkiliin
kanssa tekemisissa, mutta asia
vaatii edetAkseen todisteita.
Tdma herra oli sosiMlitoimiston
lakimies Piispanen. Han lupasi
toirnituttaa asiapaperit vahti-
mestarin v?ilityksellA toimiston
arkistosta laitoksen muihin ti-
loihin niihin tltustumistani var-
ten. Minun oli m?iara varmistaa
asia ennen tuloani. Viele toista-
miseen asiaa varmistettuani sain
lisaohjeen, jossa edelllettiin
valtakirjaa Id)tyneelta sukulai-
selta Veikolta, kyseisten asioi-
den selvitt:imiseksi. Otin yhte-
ytti hiineen, ja melko pian sain
postissa Py),t?imeni valtakirjaksi
laaditun luvan mennii lakimie-

hen luo. Jalleen uusi neuvottelu
ajankohdasta, ennenkuin koifti
pAiva jolloin astelin sosiaalivi
rastoon, n),,1 en eniiA kellariar-
kistoon, vaan kerroksiin laki-
miehen tydhuonees€en. Sain
sielH sovittuna ajankohtana
ystevallisen vastaanoton pdlt?in-
sa takaa nousseelta vimnomai-
selta. Pdyddlla hiinen edessaan
oli muiden tavaroiden ohella
harmaa pahvikantinen paksu
kansio.

Tassa on kaikki sinut valtuut-
taneen henkildn isiikseen mai-
nitseman miehen tekosista
koottu ja tallennettu tieto, sanoi
hzin ja nefti kansiota. Sain
kuulla lakimiehen silmiiilleen
sit?i jo sen verran eftei han ollut
halukas sitd kAteeni antamaan,
vaan h?in lupasi kertoilla poi-
mintoja aineiston siselldst i. HAn
tuntui olevan kansani samaa
mieltA henkilaiiden ldheisista
suhteista, vaikka sanoikin, ettei
hen ammatti-ihmisena naillA
silti alkaisi mahdollisia perin-
niinjakoja rikki ajamaan. Kuun-
telin tarkkaavaisena h?inen
kommenttejaan lappu lapulta,
niistA joita minulle voitiin esit-
tZi?i. Lopuksi kuulin, etta val-
tuuttaja voisi itse saada viele
seikkaperaisemmat ti€dot isansA
kertomusten vahvistamiseksi.
Kettelimme, kiitin ja lahdin
pois. Kotiin tultuani kirjoitin
Veikolle seikkaperaisen selos-
tuksen tiedustelumatkastani,
kertoen siina lisatietojen saan-
timahdollisuudesta ja etta lope-
tan asian tutkimisen t?ih6n. Sain
kuulla Veikolta Hujun keveret-
ken yhteydesse ettii hen oli kay-
nlt henkildkohtaisesti itsekin
futustumassa kyseisen viraston
sailyttamaen kansiossa olevaan
isiiAnsa koskevaan asiakirja-
aineistoon ja kasitfiiikseni saa-
nut selaillakin niit6.

Tuli kesdkuu ja Hujun suku
teki kaksipaiviiisen kevdtretken

itA-Suomeen. Olin Siirkiinnie-
men tiehaaran kohdalla Paasiki-
ventien varrella olevalla Iinja-
autopysikilla, kun muut ryh-
mamme jasenet saapuivat Sa-
losta matkansa aloittaneella
turistibussilla kohdalleni. Ovi
avautuija nousin autoon. Selos-
tin alkumatkasta kotikaupunki-
amme Iinja-auton ikkunasta
ajoreitin varrella nak).r'ie koh-
teita. Ennen Kangasalaa lopet-
telin, kiersin penkiste toiseen,
kdttelin muut matkalaiset ja
siina ohessa Veikon, jonka nein
nyt ensikertaa. H;in oli tullut jo
aamulla mukaan tltt?irine€n
Salosta. Matkanjohtaja oli si-
joittanut tarkoituksellisesti mi-
nut Veikon kanssa samaan huo-
neeseen majoittautuessamme
itii-Suomen kansanopistoon
Punkaharjulla. Sinii iltana meille
oli paljon kerrottavaa, kuulin
monia selventiivie asioita su-
kumme silloisen Perttalan haa-
ran vaiheista. Oli iloisia, nutta
valitettavasti hl.vinkin surullisia
asioita, olkoon ne kertojansa
salaisuuksia, kaikkea ei tallen-
neta eika leviteti! mink?i kulle€
ja nakee, senhan me sukututkijat
hWin tiediimme. Temanlaatuisia
tapauksia saattaa tulla kenelle
tahansa joskus eteen, siksi en
malttanut olla kirjoifiamasta
siita teille vaikkapa ohjeeksi
tulevaisuuden varalta sillA mistii
tiedet ett€t juuri sina saatat
mydhemmin joutua samanlai-
seen tilanteeseen. Samalla ha-
vaitsemme, ettii tutkimukselli-
sesti ratkaisevaa tietoa on miti
moninaisemmassa paikoiss4
kunhan sitii osaisi hakea ja sit?i
sen jalkeen sielta saisi.

t

* * *
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