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Tampereen Seudun Sukututkimuss€uraa kolme vuotta ansiokkaasti
luotsanneen Raimo Heikkil2in luovuttua seummme puh€en-
johtajuudesta, valitsi viime maaliskuun vuosikokous minut tfi;in
teht?iv?Un seuraavaksi kaudeksi. Viel?i k€rran kiitos Heikkilalle
monivuotisesta tydsta seuran h].vaksi. Toimivan, vireen ja muutenkin
h).r'2issa vedossa ol€van s€uran johdossa on uuden miehen helppo
aloittaa, varsinkin kun hallituksen muut kokeneet j:isenet jatkavat
ed€lleen.

Ensi kertaa seuran historiassa on nlt puheenjohtaja Tamper€en
ulkopuolelta. Olen toistakymm€ntA vuotta sukututkimusta vapaa-
aikoinani hanastellut maanviljelijA Orivedelta. Ikiiii on senvenan,
kun lalvisotatalv€na syntyneelle on kerinn),t karttua. Perhetdi on
vaimon lisiiksi kaksi opisk€levaa nuorta. Is?in puolelta esivanh€mpani
ovat liiytyneet OrivedeltA ja kihipitiijistii. Aidin puolelta hiukan
kauempaa; Nokian - Pirkkalanja Kokemiien suunnalta.

Kes:i on sukukokousten aikaa. Arvaan, etta monet jesenist?imme
ovat osallistuneet oman sukunsa kokoontumiseen. Sukulaisiaan
tavatessaan saaneet uutta tieto4 sekii puhtia ja virikkeita
tutkimuksiinsa. Oman kesani erAs kohokohta oli, kun saimme aitini
sukua koolle tenne Orivedelle. Noin sadasta tiih?in Sundell-sukuun
kuuluvasta jasenesta seitsemAnkymmente saapu' viettiim?iiin
hein?ikuista sunnuntai-iltapaivaa kotiimme ja sen pihapiiriin. Ilmakin
suos i tapaitumaa ja tunnelma olitietenkin mahtava.

Kun n),t taas syksyn tullessa sukututkimusseuran toiminta lfitee
kayntiin, toivoisin ett?i kesankin aikana yhte).tt?i pit?inyt hallitus on
onnistunut kokoamaan jesenia tly4,tt?iv?in ja kiinnostavan
slyskauden ohjelman. Joka vuosi olisi sylte ldytaa jotakin uutta,
jotta toiminta €i urautuisi. Erityisesti toivoisin saatavan mukaan
€ntista enemm:in nuorempia jesenia - myijs aktiiviseen toimintaan.
SilH aktiivinen jasenist6 on seuran toiminnan penrsta. Vastuun
jakaminen lisa:i bimintaan sitoutun€id€n jasenten m iriia. Jokaiselle
halukkaalle j?isenelle I6)tly aina tila ja tehtava seuran toiminnassa.
Aina on mytis muistettava antaa kiitos niille, jotka s€n atsaitsevat.
SillA niinkuin tiedeHan; kiitos on paras kannustus.

Seuran vastuuhenkiliiiden on sylte olla virkeita ja halukkaita
seuraamaan maailmaa sillii silmiill?i, eftii voisiko juuri meidiin seura
toteuttaa toimiDnassaan sitA taikka tat?i uutta. Samoin piteisi olla
mycts herkka korva jasenistdn suuntaan, kuulemaan mita ehdotuksia
ja ideoita sieltAp?iin tulee. Jesenkokousiltoina ennen varsinaisen
kokouksen alkua minut tavoittaa seuran kirjastosta, missa voimme
myijs entiseen tapaan keskustella sukututkimusongelmista, sek:i
yriftaa ratkoa niit;i yhteisvoimin.

Pifteate ja toiminnallista s)yskautta Tampereen Seudun
Sukututkimusseura ry:n jokaiselle j?isenellel

Pekka Nuottajiirvi



llarri Osara

KAUPPIAS CAIIL JOSEF HILDENIN ELAMANVAIHEITA

sl ini  isoisain. s i l lo isen
Kal lc Jooscppi Jooscpin
pojan esivanbcrDinat ol ival

Yldj:iNcD Mikkolasla seka
Prrkkalarr Naisl0nInatkan Ol-
l i lasla.  Kataj isrosla ja HiDl-
sasta. Kalle slrly; kuitenkiD
Lemp?ilil:ilr piraj:in Kuliun
kylen KukkolaD kartaDossa,

ionka is:inla haneD isins:i Joo
seppi Juhonpoika ol i  vuosina
1817 ja - l8- Pedrecrr is: inni j i -
dessi i  I l intsaa vuod€sta 1819.
kuol i  lasta 5 vuol iaan Kal lc
Joosepin isa tapalLrnnaisesti.
Helcna ai t i  avioi tui  uudel lecn,
eiki i  Kal ie kaucDInin vi ihry-
nl t  kotonaan.

Koulunk: i)nt ins: i  hAn aloi t t i
21.10.I826 Tampcrccn Peda-
gogiossa. josta efosi  l  l . l .
1830. SeD . ialkccn han pi : is i
har joiuel i jaksi  la lnpereen
ehk; i  tunnetuimman kauppi
aan, nydhe miD kauppaneu-
vos Gustaf Lundahl i r  luoksc,
toimien aluksj  juoksupoikana
ja rnydhemrnin kirjanpitaj?ina.
Tiilldin Lundahl nrii:ir:isi h:i-
nen nimekseeD; Cad Josel'
Hi lden. I lar joi t lchr jatkui
muutantan vuodcn HelsiDgis-
se. I  len palasi  Iarrpereel le.
sai  porvarioikeudct v 1844

. ja perusl i  omaD kauppal i ik-
kecn, jonka avul la hankki
huomattavan omaisouder-

Guslaf LuDdahl kuol i  v.
1846, ja henen vaimoDsa An
na Chadotta os. Rung v.
1851. KukaaD pcrhcen nel-

jasta lapsesta ei .jatk.rDul 1()i-
ninlaa. Uarl  Joscl  ost i  s i l lo in

l ,undahl in pcr ikunDaha tont i t
numcro l t .1 (Kauppakatu l0) j i
nulnero 8l  (Puularhakatu l7).
Onko hiirren kauppAliikkeensi
si t i i  enncn ol lut  Hal l i tuskadul la,
jossa hAn on tiefiavasli omista
,rut tont in? Lundahl icn i r-
la inistoa pelastui  suurel ta tul i -
palol la;  kyntt ; lakatokruunu on
'I 

amperceD vanhassa kirkossa,
huonekaluja on Tampcrcen mu-
seossa ja pihassa ol lut  Lundah-
l in pavi l jonki  ol i  s i i r rct ty Noki-
al le Vi ik in kartanoon. Carl  Joscf
jatkoi varmaankin myds Lun-
dahliha .i;i:ineita liiketoimintoja,
joihiD kLrului  mm. kruppam.rt-
koja Pietar i in ja paikal l isten
kiisit)dleisten tuotteiden mark-
kinoint ia.

Yhdcssa kauppias Bjdrkqvislin
kanssa hir perusti laivanvarustus,
yhti i tn. Omistamil laan purjelai
voi l la " l{auha" . ja "Lainc", sekA v.
1857 valmistuneella kaksimastoi-
sel la' lzi l t i laiskuunari l la" he har-
.ioittivat laivaliikennette ja puutava-
rakauppaa Nasijiirven alueella. V.
l86l h5n ol i  peruslamassa eraiden
muiden lampcrelaisten kanssa Ky-
r6skosken tehdasyhti6ta, joka ryh,
tyi harjoittamaan puuvillatcolli-
suutta Kyrijskoskella. Suomen Pan-
kin Tampereen asioimiston esimic-
hena han toimi vuodcsta l86l vuo,
teen 1878, jolloin pankki avasi
tiiella varsiDaisen sivukonttorin.
Kaupunginvanhempain jAsen h:in
ol i  i85l-63 ja l87l 74 osall islu€n
monin tavoin kaupungin usein vA-
rikki i isi in hall innoll isi iD ja poli i l t i -
si jn toimiin. Han ol i  myits valt io-
paivAchdokkaana v. 1867 ja toimi
aktiivisesti Tampereen lyseon pe-
rustamishankkeissa.

lars G von Bonsdorff kertoo
Gustaf August Wasastjemasta ker-
tovassa kirjassaan "Linne och jem",
useassa kohdassa C J Hild6nist2i,
joka monin tavoin auttoi Wasa-
stJeman teollisuushankkeissa.
Vuonna 1970 hen osti h€idan kon-
kunsipesastiiiin Ostermyrassa
(Seinajoella) raaka-aineita ja luo-
vutti nc lainana heille takaisin. t,i-
s?iksi hen rahoitti hcidiin investoin-
tcjaan pellava- ja rautateollisuuteen
Tampereclla. Suuren tul ipalon jal-
keen hAn jo lupasi si joit taa 100 000
mk varoja, jotka hiin olisi saanut
palovakuuluksesta ja tonttinsa
mlTnnistii C. O. Sumeliukscllc,
joka ol i  jo kauppaan lupautunDt.
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Sumelius kuitenkin perui
suunnitelmansa (osti yhdessa
Hammarenin kanssa Kyr6s-
kosken pumpulitehtaan). Carl
Josefkin piti tonttinsa ja ra-
kensi vakuutusrahoilla sille
kaksikenoksisen n.32 x 15 m
kokoisen kivitalon. Kuinka
suuria summia han oli wasa-
stjemoille lainannut, ei mai
nit4 mutta hAn sai rahansa
takaisin maraskuussa I 882.

Vuonna 1863 han osti lkaa-
lisista Osaran rusthollin, joka
silloin kiisitti monine ulkoti-
loineen lahes 3000 hehtaarin
alueet. Teoksessa "Suomen
kartanot ja suurtilat" maini-
taan Carl Josef Osaran omis-
tajana vasta vuodesta 1870.
H?imeenkyrdn Historia osa I
taas antaa isdntaluettelossa s.
702 tiedon; "kauppias Karl
Josef Hild€n 1863-65, kauppi-
as Axel Julius Hellman 1965-
". Onko siis Carl Josef myyn).t
Osa!6n pari vuotta omistettu-
aan Hellmanilleja ostanut sen
v. 1870 takaisin? Jo Ikaalisten
ajalla 1859-69 pidettyyn rip-
piki{aan on merkitty
"omistaja kauppias C J Hilddn
Tampere", 1860 luvulta on
myds historiatietoa. Nimittain,
19.07.1E64 paloi Osaran 2
keroksinen peerakennus, joka
oli nykyisen valkoisen rak€n-
nuksen paikalla. Vain ihmiset,
erdiin tiedon mukaan my6s
joitakin huonek.luja ehdittiin
pelastaa. Tame onnettomuus
ei jannl ainoaksi, silla elo-
kuun 2 peivanii 1866, paloivat
Osaran riihet. Lisdksi seurasi-
vat katovuodet, joten vaikeuk-
sia riitti. Carl Josefin tiede-
tiiiinkin myds jossakin vai-
heessa y ttdneen myyda Osa-
ran. Olisiko yksi rauennul
yritys tapahtunut Hellmanin
kanssa?

Toimittuaan runsaan vuosi-
kymmenen tuhoutui henen
kauppaliikkeensa nykyisen
Kauppakatu l0 tontilla suuressa
tulipalossa, joka syttyi
19.08.1865 klo.l  I  i l lal la hi inen
liiteristaiin, jossa oli t€hty puu-
sepiintdita. Tuli levisi parin
korftelin leveydellii kovan tuu-
len voimasta etellAn Rantaka-
tuun eli Satamakatuun saakka.
Kaikkiaan 26:n tontin alue kau-
pungin ydinkeskustaa tuhoutui
ja yli 500 ihmistii jai koditto-
niksi. Nykyisen talon sein:iss:i
on tulipalosta kertova laatta-
Perimetietojen mukaan olisi
Hild6nin pikkupiika ollut syyl-
linen palon syttymiseen. Suur-
onn€ttomuudesta otettiin myos
oppia ja kaupunki jiilleenraken-
nettiin veljemmdn kaavan mu-
kaan.

NAihin aikoihin Carl Josef sai
uskonnollisen hedtyksen. Ol-
lessaan kylpylematkalla Ruotsin
Visbyssa v-1869, h6n tutustui
vapaakirkollisen saamaajan
lehtori P P Waldenstr6min
kanssa, ja mm. suomennutti ja
kustansi joirakin hinen kirjasi-
aan. Carl Josef teki Ruotsissa
Juutalaislehetykselle suuren
Iahjoituksen, jonka johdosta
perustettiin Sundbybergin kou-
lu- ja kasvatuslaitos Tukhol-
massa. Vuonna 1884 h[n p€rusti
rukoushuon€en omistamalleen
tontille Puutarhakatu 17 kes-
kellii kaupunkia. Tontilla oli
tiilirakenteinen n. l4 x 9 m:n
surruinen kaksikerroksinen
makasiini, joka muutettiin ru-
koushuoneeksi. Sinne h6n kus-
tansi saarnaajaksi Hj. Braxenin
125 markan kuukausipalkalla ja
lahjoitti vielu rahaston, jonka
koroilla suoritettiin viel{ h6nen
kuolemansa jalkeenkin saar-
naajan palkkaus. Tulipalo hA-
vitti rukoushuoneen helmikuus-

sa 188E, mutta h:in rakennutti jo
samana vuonna hieman suuremman
palan€en tilalle. Se oli paikall.an
vieH 1950 luvulla, mutta seura-
kunta rakensi paikalle uuden kirkon
ja liiketalon. Testamentillaan han
m:i?irasi Puutarhakadun tontin ja
kirkon vapaakirkkoseurakunnalle,
joka edelleen toimii paikalla. Han
m:i?ir?isi myiis huomattavan raha-
summan Tampereen Muorikodin
hyvAksi l0.l1.1890 paivdtyUa tes-
tamentillaan.

Carl Josef kuoli 25.06.1891 Osa-
rall4 jonne oli jo vuoden ajan sai-
mstettuaan vain viikkoa aikaisem-
min siirtyn,,t. Hdnet on haudattu
Tampereelle Kalevankankaan hau-
tausmaalle, jossa sukuhauta edel-
leen on joskin viihiin rikkiammuttu-
na hyvessA kunnossa.

JAlkeleisist?i ei ollut liiketoimin-
tojen jatkajiksi, vaan iiiti Matildan
kuoltua pese realisoitiin. Kauppa-
katu lo:n liike ja asuint lo myltiin
Yhdyspa*ille. Puutarhakadun ton-
tin kirkkoineen oli Vapaakirkkoseu-
rakunta jo saanut. Muistitiedon
mukaan kuului pesaan myds kivi-
talo Hi€talahdentorilla Helsingissl.
Perukirjoissa ei tAtA kuitenkaan
en;ie ole mainittu. Matrikkelissa
"Tampereen Vanhat Alkeiskoulut"
mainitaan hanen omistane€n myds
talot Hallituskatu 10 ja 18 sekn
Puutarhakatu em. 17 ja 19. TAssA
saattaa olla virhettd. Perukirjassa
Carl Josefin jiilkeen v. l89l on
omaisuuden loppusumma 688000
rnk ja Mathildan jelkeen v. 1897
103000 mk-

Carl Josef Hild6nin eliimiintydn
muistomerkkeinA ovat Osaran Kar-
tano ja sille h?inen Arthur poikansa
toimesta perustettu nykyinen Maa-
seutuoppilaitos. Myits Vapaakirk-
koseurakunta vaalii h&len perintei-
tA:in. Miten lienee asia Sundbyber-
gissA?
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Carl Josefin esivanhemmista, puolisosta ja jalkehisista on tarkempia tietoja kokoamassani sukuselvityk_
s€ssA 13 sukupolven ajalta. Seuraavassa vain lyhyet tiedot perheest?i.

Puoliso: Matilda Charlotta, o.s. Teckmander s. 06.03.I 827 Tampere, k. 09 08 1 897
Ikaalinen. vanhemmat; kauppias Matts Gabriel Teckmander l80l-1833 ja
Margareta Katarina o.s. Homborg 1791-1847.

Tytt i l lapsi s. ja k. 12.05.1 845
Carl Julius, s. 22.06.1846 Tampere, k. 06.04-1681 M:intta. Konttoristi mm.
Englannissa, Frenckelilla Helsingissaja SerlachiuksellaMentesse. Kuoli
umpisuolen puhkeamiseen.

3 JuliaCharlotta,s.15.04.185l k.26.06.1885.
4 Arnold Eliel, s.10.08. J 853 Tampere k. 22.07.1881 Tampere.Suoritti

Dresdenin kauppaopiston 18?3-76ja opiskeli vuoden ajan kieltA Englannissa.
To;mi konttoristina Frenckelin paperitehtaan konttorissa Tampereella-

5  AnnaOl i v ia ,  s .08 .07 .1855  k .  11 .07 .  1855 .
6 Art irurGideon,s.3l.07.l857Tamperek. 15.02.1918 Ikaalin€n. Ti lanomistaja,

agronomi, koulunjohtaja ja maanviljelysneuvos- Omisti Osaran Kartanon Ikaalisissa vuo-
desla l88l,jolle perusti 1886 Osaran yksityisen kansakoulun
ja MMnviljelyskoulun. Maatalouden kehitt:imisen ja maatalousopetuksen
uranuurtaja Suomessa. Puoliso lkaalisissa 28.08.1889 l:izininrovastin q{ar
Emilia von Bonsdorff. Jelkel?iisina laajahko Hilddn / Osara suku.
(Useimmat Osara nimiset Kuuluvat toiseen Hameenkyrdn VesajArvelt?i alkaneese€n
Sukuun) Arthur Gideon H;ld6nin arvokas elamantaival piiattyi dramaattisella
tavalla I 5 .02. 1 9 I 8 . Kapinal listen vanginku lj ettaj at surmasivat, rydstiv?it ja
heittiv?it hanet Kyrdskoskeen.
August Leonard, s. 02.09.1860 Tampere k.16.04.1922 Helsinki. Insin<jitri
Polytekniska Institutet 1882. TVH:n It5-Suomen piiri-insindiiri 1900. Kaupungin
valtuutettu Viipurissa. TVtl:n yli-insinitdri Helsingisse 1918-.
Knur Bernhard, s. 01.01.1863 Tampere k. 25.03.1893 Tampere. Fi losofian maisteri
ja hammaslaiiketieteen kandidaatti. Kuoli onnettomuudessa Tampereella.
Oljvia Mati lda (Vivi), s.07.10.1864 k. 10.1 1.1944. Oli henkis€sti " jalkeenjaanlt"
ja asetettuna holhoukseenjo nuorena. Henen perintdosuudestz"an annettiin
25000 mk rahastoksi, jolla perustetaan turvakoti siiafyluokkaan kuuluvia
vanhoja, varattomia ja naimattomia naisia vart€n..
Werner, s. 27.08.1868 Tampere k. 08.12.1901. Farmasian opiskelija. Matkusti
ulkomaille saatuaan aidinperintdnsa, havisi sen p€leissa Mont€ Carlossa,
eike tullut takaisir Suomeen.

Lapset:
1
2
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Juho Laesvuori

/ovinoo -$iirkilohden po lostopPr

nders Johan Salveni-
us toimi Kuoreveden
kappalaisena vuo-

sina 1785-1810 ja aikaisem-
min LiingelmAen pitajAnapu-
laisena Tema tarina kertoo
h?inestA ja h?inen van-
hemmistaan ja p€rheestazin.

Han on syntynl 1746 Saha-
lahdella, jossa hiinen isiinsii
Eik Salvenius oli pitajanapu-
lainen ja eiti Saarioisten kar-
tanon tilanhoitajan q4:ir Jo-
hanna 'fdmqvist. Erikin van-
hemmista ei minulla ole tie-
toa, mutta ilmeisesti hiio on
ensimmaisen polven pappi ja
suuren talon opinteille lfite-
nyt poika. Erikiste en ole liiy-
Utnlt tietoa edes pappismat-
rikkeleista.

Anders Johan Salvenius vi-
hittiin 1776 Orivedellii Suo-
maseman ratsutilalla Maria
Elisab€t Sundstr6min kanssa,
joka oli syntyn)'t 1752 Suor-
nasemassa, Hiinen isanse oli
Oriveden pitajanapulain€n
Henrik Sundstrdm, mydhem-
min mainitaan Erajarven kap-
palaisenakin. Pitiijanapu-
laisena h?inen toimipaikkansa
oli Er?ijiirvella. Maria Sund-
strdm on aitinsa puolelta Va-
naeusten jalkeleinen. Vana-
eusten pappissuku vaikutti
Orivedelh l?ihes vuosi-sadan
ajan kolmen kirkkoheran
voimalla ja Langelmaen, sa-
malla myds Kuoreveden, en-
simmainen kirkkoh€ffa 1640
alkaen oli Matts Vanaeus,
Oriveden kirkkohenan poika.

Maria Sundstritm kuoli Lan
gelmaella 1781 ja Anders Sal-
venius solmi toisen avioliiton
tunnettuun pappissukuun kuulu-
van Maria Elisabet Liliuksen
kanssa, joka on syntyn)'t 1756.
Andersilla oli kaksi t)'t:irtii en-
simmiiisest?i aviosta ja viisi toi-
sesta, joista tosin kaksi kuoli
lapsena. Esikoinen Ulrika syntyi
Liingelmaelle 1777 j^ oli ^.!io-
liitossa Pehr Gustaf Rikbergin
kanssa, joka oli Kangasalan
pittj?inapulaisena 1816-36 ja
kappalaisena 1836-49. Toinen
tyttu Kristiina Elisabet syntyi
1778 ja hanestA tuli Mant:in
em:inte.

Toisessa avioliitossa syntyivat
Margareta Sofia 1?85, kuoli
1793, Fredrika Eleonora 1789,
kuoli 1793, Anna Loviisa 1790,
jonka €nsimmainen puoliso oli
Gustav Juvander, mm Kuoreve-
den pitiijenapulainen, ja toinen
kappalainen Johnsson, Johamia
1792, aviossa tehtailija ja neu-
vosmies Anders Magnus Hofda-
lin kanssa Hemeenlinnasta ja
Agatha Maria 1795. Annaja Jo-
hanna vi€ttivAt kaksoishaita
3.1.181 I Snrki lahden pappilas-
sa.

Anders Salvenius eli s?iaty-
yhteiskunnan aikana ja s?ietyjen
viilinen kanssak?iyminen oli sil-
loin monen mi€lesta sopima-
tonta. Osa papistosta piti itseaen
muita parempana- Anders Sal-
venius oli aikansa lapsi ja ko-
rosti pappisseedyn merkitysta.

Kun Kdstiina Elisabet kertoi
aikeistaan solmia avioliitto

MantAn talon isannen Juho Mar-
kunpojan kanssa, suuttui isa ko-
vasti. Han ihoitti, etlei tule kuu-
loonkaan kappalaisen tyft:iren men-
na talonpojan emanniiksi. E. A.
Aaltio on muistelmissaan k€rtonut,
ettii Juho tutustui ja ihastui pappilan
Odareen hoitaessaan MantAn talon
is?innlyden vaihtoon liitt)'via asi-
oita, joissa kappalainen toimi vi-
ranomais€n ja vieraan miehen omi-
naisuudessa. Kristiina piti kuitenkin
pa?insa ja toteutti aikeensa. Heat
vietettiin S:irkilahden pappilassa
21. L l 800 Aitipuolen valmistamana.

Aitini suvussa on ollut tapana
kunnioittaa perimetietoja ja siirtaa
niiti eteenpain. Siihen samaan t?ih-
t?iii tiimiinkin jutun kirjoittaminen.
Mummolassa kerrottiin, €ft?i kun
Kristiina myiihemmin tuli Kuore-
veden kirkkoon, ei isa ollut hefiA
tunteviaan. Tuskin kappalainen oli
sentAan tullut niin heikkoniikiii-
seksi.

Juhon ulkomuoto ehkA valloitti
Kristiinan rakkauden, ainakin
osaltaan, Mummolassa kerrottiin,
ett?i Juho oli komeaja tumma mies.
Jo siihen aikaan esiinfyi rotuvihaa
ja kad€htijat mustamaalasivat ja
puhuivat pahaa toisista. Pahimmat
huhut vaifiiviit, etta mustalaiset
olisivat olleet asialla. Tallaiset pu-
heet olivat silloin yleisiA kansan
keskuudessa. Ei siihen mustalaisia
tarvittu, selitys on aivan selva ja
yksinkertainen. Aaltio kertoo
muistelmissaan, efte Juhon eiti
Hedvig Heikinqdar Kuoreveden
Vessarista oli komea, tumma-
tukkainen ja musikaalinen nainen.
Juhon isen Markku Matinpojan



Aaltio sanoo olleen vahva-
rakenteisen ja kookkaan. Juho
oli vaiI pcriDyt ulkomuotonsa
vanhemmiltaan. MummoDi oli
myiis tumnratukka;nen ja hen
on Langelmakil:iisci taloD-
poikaissukua. Kylla niisse
maisemissa ol i  muitakin kuin
vaaleita henkildita.

Perinnetieto ke(oo, cttii kun
Juho vihkirrisen .jalkeen lihli
viemeaD nuorikkoaan MeDt-
rii.?in, saivat h?iAvicraat nahdii

sellaista menoa, josta riitti kau-
an puhumista. Kun oli paasty
Kuoreveden jaalle, ohjasti Juho
hevosensa sellaiseen vauhtiin,
jota ei ohu niihty pitkiin aikoi
hin ennen eika jzilkeenpainkeen.
Muistitiedon mukaan Juhon
ajokki oli h)./akuntoinen ja
juoksuhaluinen ja Juho viihtyi
muutenkin vauhdikkaassa kW-
dissa. Muist€llaan, etta kun Juho
liikkui Kuoreveden jAalla hanet
oli helppo tunnistaa jo kaukaa.

Kristiina Elisabet Salvenius kuoli
1819. Han kAlati pappissukujen
tapaan tiite nimea, eikA ollut suin'
kaan Stiina Liisa Mentte. Hanelle
oli kuusi lasta, joista kuopus on
vaariniait i .

Juho solmi toisen avioliiton
20.9.1820 Jamsasse Eeva Krc€tta
Hirvelan kanssa ja kuoli Keuruulla
12 .2 .1830 .

trDtr

res pahimmista nalka-
vuosista Suomessa ol i
v v . l 695 . . . . .  I 697 .  Jo

trt?i aikakautla cnncn .ja myds
sen jAlkeen on nelenhiit?iii
Suomessa koellu, mutta tuskin
koskaan niin vakavana, kuin

Vanhoista Dluisl i i rpanoisla
on nahtevisse. efte nelenhele
oli todellinen ja akuutti. Var'
sinkin [ta- Salakunnassa, IIa-
meessa ja Etela-Pohjanmaalla
kuoli ihmisi:i joukoittain n?il-
kaan tai niiliist5 aiheutuviin
sairauksiir. On laskettu, el$
lahes kolmasosa kansasta
kuoli n?iin?i vuosina. Suomen
asukasluku ennen nalkevuosia
oli n. 450'000 henkea, mutta
nAlkevuosien Jalkeen enaii
hieman yli 300'000 henke?i.
Joissakin pi1ajissa, kutcn mm.
Mouhijarvella, saattoi kuollei-
suus kohota yl i  50 %:n. Jotkut
lalot autioituivat, kun vaki
menehtyi tiiysin. Kokonaiset
sukuhaarat saattoivat sammua.

NamA nAlkavuodet aiheutuivat
p:i:iasiassa siitA, etta parin- kol-
men vuoden aikaDa luonnon
olosuhteet olivat cpAsuotuisat.
Kcsaaikaa ci key;innitlliseti
katsoen ollut lainkaan. Kolea ja
marka sAa sekA hallaycit tuhosi-
vat sadot kokoDaa[. Mit?ian
turvavarastoja ci juuri ollut ja
pakon edess?i ihmistcn oli syd-
tave jo siem€nviljatkin. Metszin
riista oli loppunut ja talvikalas-
tus ei ihmisten apaattisuuden
takia tuottanut tulosta. Ruotsi-
Suomen itsevaltiaan kuninkaan
Kaarle XI sotaseikkailut ja
miclenkiinnon puute Suomea
kohtaan (han ei koskaan edes
kaynlt Suomessa) aiheuttivat,
ette papiston valtiovallalle la-
hettimia h?ilryttavia tietoja €i
heti noteerattu. Esim. Ruotsin
Skoonessa oli hyviit viljasadot
ja vi l jaa vieti in kyl la ulkomail le,
nrutta ei Suomccn. Myds Balti-
an Liivinmaallaja Virossa, sek?i
Inkerinmaalla, jotka viela kuu-
luivat Ruotsiin, oli viljavaras-
toja, mutta viljaa ei kyetty toi-

mittamaan Suomeen. Vasta sitlen
kun papiston hiitasanomissa uskal-
lettiin kertoa, efle nalkiintynei?i
ihrnisiii kuoli kylissa, taloissa ja
teilla niin paljon, efia eloonj?i?ineet
eivat heitii kyennet enaa hautaa-
maan ja efte ihmiset olivat jo syd-
neet kotiolaimensa, kissansa ja koi
ransakin j a joissain tapauks issa j opa
kuolleiden ihmisten ruumiita, her:isi
vahiovalta ja ruoka-apua alettiin
saada ulkomailta v. 1697 jalkipuo-
l iskolla.

Mouhijervi oli eras pahimmista
nalkapitiijista. Kuolleita oli niin
paljon, etta niita ei kaikkia voitu
edes tunnistaa. Eri pitiijien kuollei-
den luetteloissa on ilmoitettu usein
vain, ette esim. viisi kerjalaishsta
oli liiydetty kuolleina pappilan tien
varrelta, vanha kerjalaisukko tai
akka oli lijydetty autiosta ladosta
kuolleina, tunnistettu sokea vanha
emanta ol; liiydetty kuolleena m€f
siisU jne.

Kun omia ruokavarastoja ei eniia
ollut, joutuivat ihmiset lahtemSan
kerjuulle naapuritaloihin tai jopa
vieraisi in pitej i in. Kuolins'ry ol i

Mouhijiirven suuristanelkevuosista on kulunut 300 vuotta.



usein epilerveell inen ravinlo.
kuolleiden vatsat ol irat tLrf-
vonneel nuodoltoniksi- vas
tustuskyky sairauksia vrstaan
oli  kadonnul. ialviaikaan
monet paleltuivat kuoliaaksi ja
hciu Idrdcuiin si l tcn lLrnricn
suletua metsin:i  ja leideD
!arsi l ta. Hyvelle syyl le voi-
daan olctiaa, ctu aikoina l
t i i l laiset kirkonkir joihin kir ja-
tut ticdot ovat tosia. NAlAnh:it:i
ol i  todell inen, eike site l iene
syyt:i vahatell:i. Mouhijarvclla
on laskettu ol leen v.l695
asukkaita 1,172 henkei. joleD
kuolleisuus 2 v. aikana ol i  n-
50 %. Olcn laskcnut, efta en
nen nalk5vuosia oli kuollei-
surs n.40 henkea /vuosi. Nal-
kavuonna 1696 oli kuolleita
78 henkee ja \.1691 jo 643
henkeai. Yhteensa kahdcssa
vuodessa 721 henkeii. Eras
toinen tutkimus on saanut
summaksi 748 henkea. Sittcn
kun saatiin ruoka-apua ulko-
mailta v.1697 kesalla ja kun
veki oli jo muutenkin veher-
tyn)t, oli kuolleisuus Mouhj-
jarvell?i v. 1698 enaa 1l hen-
k€tv. ja w. 1699...1702 n.
15...1? hcnkdi /vuosi.

Perttulin talo Mouhijiirven
Rienil?in (nyk. Reinilii) kylas-
sa mainitaan jo 1500 luvulla.
Se ol i  eit ini esivanhempien
tilaja koki todellisen nalanhii
dan. VanhiD t iedossa oleva
Perftulin isente oli Lucas
Enewaldsson vv. 1560...1564.
Han ol i  elossa viela v.1606.
jolloin PerltuliD taloa isanndi
jo pojanpoika Bertel Eskilsson
vv.1585...1629. (a+ v alanl).
Lucaksen oma poika Eskil
Lucasson oli isentane
w.1565 . . . 1584 .  Lucaksen  l a
Eskil in vainojen nimisti i  ei
ole tieto^, nutta Bertelin vai
mo oli (odennak6isesti Agnes
ja heilh oli poika Jdran Ber-
tilsson ja q4iir (:iitinsa mukaan

Dinetry) Agnes Bedilsdofter.
.ldran toinri Perttulin isentiina
m,v-ds pi(aan, l7 v. el i  vv.
1610...I667. Henenkin vaimon
sa nini cl i  Agnes. Heidan poi-
kansa Anders Jdransson
(s.1629) ol i  sit len isl intanii  v:sta
1668 nl i lkavuosiin I696 saakka,
jol loin hi in 7.3.1697 kuoli .
Muita Jdranin lapsia ol i  ainakin
ryftaret Anna .ia Valborg. Jtjra
nilr poika Anders J.transson oli
aviossa kahdesti ja molempien
vainojen nini oli Valborg. |jn-
simmAinen vaimo kuoli  jo
v. l670 ja testi i  aviol i i tosta 17.3.
1670 syntynlt poika Johan ehti
ol la Perttul in;santana vain pa-
himman nelkakauden, jolloin
han I3.5.1697 kuoli .  Andersin
toinen vaimo, luuhavasli Pert-
tulin talon ent. piika ja Johanin
hoilanut sijaisiiiti - Aitip oli
Walborg, s.n.1649 k.1.4.1719,
asui leskeksi.j:iatyaAn Perttulin
autiota taloa sitten v.1709 saak-
ka. jolloin henen ja Andersin
nuorin tytar 4.12.1683 synlynyt
Anna Andersdotter Perttuli vi-
hiftiin Karkusta olevan torppa-
riD poika Jdran Mattssonin
kanssa. Jdran tuli siis Pe(tulin
taloor vevyksi- Perftulin talo oli
nalkavuosina kokenut kovar
kohtalon. NAlkavuosien aikana
vv.1696...1697 lehes koko talon
veki kuoli luultavasti nalkaan tai
si i t i i . iohtuvi in sairauksiin. Van-
ha isante Anders Jdransson
Perttul i l la, ol i  si is poika, em.
Johan, ensiIrrmaisesH aviol i i
tosta ja toisesta avioliitosta pii
kansa kanssa poika Henrich
s . l  L5 .1687  k .1 , { . 8 .1687  j a
ainakin nelja It1iitta; 2'7.4.1 61 7
syntynyt Walborg v.1682 syn-
tynlt Maria k. 19.6.17,13.ia em.
4.12.I68l syntyn),t Anna seke
Bcata, jonki syntymaajasta ei
olc tictoa. Bcatasta kuitenkin
tiedetA?in, etta hiin oli synn),ta-
nlt 25.6.1716 aviottoman Maria
- tlteren, joDka is?iksi on mer-

kitty veDelainen sotilas. Bcatan
myi jhemmista vaiheista ei  ole t ie-
loa. Kup tavdennamme vi lkkaal la
nrielikuvituksclla pappiep kirioit-
la lnia epi ima:irais ie kirkonkjr ioien
tietoia nAlk:lvuosien tapahlumisla.
vormme pe:itve esim. seuraavaar:
Ennen kuolemuansa y 1697. yan-

hdiriintd r. 1696 luultawsti haluri
en. nuoremma4 12 rualiaun ryUd
rcnsd AN1.v1 L ioitwan Karkusta
ole|an renkipojan 15 tlloliaan Jd
run Mdttssanin kMssd, joka ali s.
1681. I/apaatti tulkitsemieni mer
kinhjen nukaan heid.lt "vihittiin"
alaikAltind esiarioliitloan 12.1.
1696. Ehki Anna Andersdoxer lahti
sitten isttnsci kaoltua y 1697 auti-
oituneestu Perttulin tdlosta Kark-
kuun, jossu oli parenmat mahdolli-
suudet saibd hengissa. Triti Anna
kuoli .r. 1696, sitten isa Anders ja
Annan wlipuoli Johdnjd sisar l/al-
borg kuoliwt ,r 1697. Ndlkctyuosie
jdlkeen Anna ja J6run palasiyctl
a tioon lmulta .iili lYalbaryin
asuttamaan) Perltulin taloon, jota
alkoivat istinndidd ja yirallisesti

heiddr l,ihittiin 24. 6. I 709.
Olettaa voi, eta Pertulin suvun

jatkuminen oli yksinomaan Anna
ADdersdotterin varassa, sillii nalkA-
vuosicn jalkeen ei Pefttulin talon
asukkaiksi ole lijlt:inyt Aiti Wal-
borgifl ja tati Valborgin lisaksi
muita kuin Anna Andersdotterin
iAlkel:iisiA. Anna.ja Jdran saivat 4
tyttLilasta ja erikoista oli, ettA kah
den tyttiircn Beatan ia Lisan lapset,
jolka siis olivat serkkuja (Beatan
t}'ter Walborg s. 1740 ja Lisan poi-
ka JohaD s.1144) el ivat
"avoliitossa" ja saivat 10 lasta. Pa-
pei l la ei  ol lut  lupa vihki i i  serkuksia,
joten oli pakko t?issakin lyyty?i vih-
kimiift.imeeD iiittoon. Lapsia ci
kuitenkaan ole nerkitty aviotto-
rniksi. Naista l0:stA lapsesta toincn,
Maria nimelH?in, s.  16.1.-1768, avi-
oitui Mouhijarven Hermalan kylaD
Tijan talon (myijh. talon nimi oli
Tila) rusthollarin ja oikeuden lau-
tamiehen Mathias Matzson Tilan



pojan Thomaksen, s.12.1.
1765, kanssa ja he jatkoivat
Tilan talon pitoa. Heidiin 6:s
lapsensa Valborg Thomas-
dotter s. l  2.1.1804 Mouhij i i r-
vel l?i,  k.17.5. 1844 Vil jakka-
lassa Yl;sorvarin em2in6nii,
oli iiitini isoaidin ?iiti ja oli
avioitunut H:kyr6n I{erttua
lasta Mefia- Kirmon torpparin
pojan Vilhelm Mattssonin
s.3.4. 1800 kanssa. Heiden
ryt;irens?i Maria Gustava
s.2'7 .9. 1826, avioitui puoles-
taan Mouhijarven Irolan kylan
Ylihemmingin talollisen pojan
ja Viljakkalan Sakin rengin
Davidin s.23.2.1818 kanssa,
josta tuli Ylisorvarin vevy ja
myiis Viljakkalalainen lauta-
mies- T:imen Davidin vanhin
veli, Ylihemmingin isente

Johannes, toimi puolestaan lau-
tamiehena Mouhijarvella.
Naltaa silta, efte aitini esivan-
hemmat ovat olloet kovin lau-
tamiesvoittoisia talollisia. Pert-
tulin talon is:innaksi tuli usein
vavy, koska Perttulin lapset
olivat tavallisesti O'tt?iri:! ja
koska syntyneet pojat kuolivat
nuorina. Myits Tilan talo mai-
nitaan jo 1500 luvulla ja s€n
traagisia kohtaloita ovat puo-
lestaan mm. hukkumisonnetto-
muudet. Kahdesti n. 60 v. viilein
on Tilan em:infii kuollut saman-
aikaisesti kahden lapsensa kans-
sa. Ensin nalkavuonna 30.5.
1697 ja viimeksi hukkumalla
ruuhen kaatuessa 18.7.1756.
Mahdollisesti myds rusthollari
ja oikeuden lautamies Mathias
Tila s.22.10.1'726 on hukkunut

isansa Ma? Kyitnan s.20.2. 1699
kanssa, koska heilla on sama kuo-
linpaiva 7.5. 1769.

Mouhij?irven vanha, Ylihemmin-
gin (:Rossin) talo on siirryn)'t
luultavasti maksamatomi€n verojen
takia iiitini suvulle vasta 1780- lu-
vulla. Ei ole selvillii mistii Ylihem-
mingin taloon asettunut ?iitini esi-
isa Michel Mattsson s.l .12.1754, ja
vaimo Anna Mattsdotter s.19.3.
l?56, ovat Mouhijiirv€lle tull€et.
Jos joku asiasta tiet?i?i, - kertokoon!
Edella €siinty.via nimiii en ole lah-
tenlt vAkisin kaant:im?i?in Suomen
nykykielelle, koska on todennii-
kiiist?i, etta silloin nimet menevat
viel' enemmiin ristiin silloisen
ka)'tiinndn kanssa.

trtrtr

Seuramme on saanut tiedustelun Ruotsista

Olle Ohlsson Taberg:ista tiedustelee: Voisikojoku seuramme jlisenista auttaa

h:in6 seuraavien henl(ildiden sukujen ja vaiheiden tutkimisessa?

Hilda Koivumiiki.

ja hiinen vadrempansa:

Katri Maria Sieri Koivumiiki synt. 27.7 1897 Ruovedella.

Vihitty v. 1 9 1 9 Aht?idn Sipilast?i kotoisin olevan Kaarle Edvin Sier.i :n kanssa.

Mahdolliset vastaukset (mieluimmin ruotsin kielisen?i) osoitteeseen:

Olle Ohlsson
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Anneli Lehtimziki

T[fl&flRUUKflAqKATU

hdeksiiinen vaikkly
mielesseni kultareunai-
sena, vaikka muistot

siitii ovat hajanaisia katkelmia,
alle kuusivuotiaan kok€mia.

Valtavan suuri piha oli joskus
ollut upea puutarha, josta nlt oli
jeljelle mahtavat lehtikuuset,
ryohyavii sir€enimaja, suuret
orapihlajapuut, joiden marjoja
me lapset stiimme. Oli myds
myrkkymarjapensaita, jotka
seljoiksi olen mydhemmin tun-
nistanut. Piha oli lasten paratiisi.

Puiden takana yl?ipihalla oli
kaksikenoksinen, punatiilinen,
nokin€n verstasrakennus. Siina
hankkivat runsaan viinansa, kai
leipiins:ikin, seppd T€emanni ja
p€ltiseppa Lehtoranta. Mustaa,
tdykeati Stenmania me pelkl-
simme. Verstaan l:ihelle oli
ki€lletty m€nemastii, joten me
lapset seurasimme viereste, kun
Lehtorannan miehet upottivat
peltilevyja sihiseviin sammioi
hin. Oli ihmefta, kun l€vt't sitten
kiillotettiin puuptjydille ja niiste
tuli kuin peileja. Oliko tamii
niklaamista?

Teemanni pysyv?issa humala-
tilassaan kerran putosikin yla-
kerrasta johonkin naistii sammi-
oista. YuettiivAn puhtaana han
palasi sairaalasta nokiseen tyd-
hdnsa.

Etel5npuolelta pihaa rajasi
ulkorakennus, jonka ruumaa
kansoittivat komoat rotat. Me
seisoimme renkaana vieressa,
kun sontakuski tyhjensi ruumaa
laatikkokarryynsa. Ulkoraken-
nuksen takana oli rankuja, jossa
kasvoi kalpeita vattupensaita,
komeita nokkosia ja rautal€htia.

Nokkosista huolimatta palokuja
oli ihana kuurupiilopaikka.

Talon Tiiliruukinkadun puo-
leinen osa oli kaksikeroksinen,
alakerta rapattua tiilta, ylakerta
puuta. Alakerrassa muistaakseni
oli ensimmeisen?i yliipihan puo-
lella talli, joka mydhemmin oli
isZilla autotallina. Seuraavana
mankelihuone, joka jossakin
vaih€essa oli meidan hoidossa.
Aiditle oli loputonta huolta
mankelista, jonka remmi meni
usein peelt?i.

Sitten alkoi talon pienteolli-
suus: Lindgrenin sorvaamo.
Linkreenin setii piti Suvannon
Pekan ja minut h).r'in leikkika-
luissa. Meille oli aina komeita
palikoita ja varsinkin sekundaksi
menneite tupakanholkkeja.

S€uraavana oli puuseppa Lin-
na, johon tasmiillislys oli tarttu-
nut ammattiopissa Saksanmaal-
la. Sisarellani on Linnan t€kemA
kirjoituspit)'tA ja tuoli, minulla
peilipiironki. Ruokasalinkalusto
komeine senkkeineen on monis-
sa muutoissa heipynlt. Yliiker-
ran rappujen va.jossa asui Pulu-
Iita. Iita siivosi kaupungin sah-
kiilaitosta, ja ansiot menivAt
pulunruokaan ja merilla olevaan
poikaan. Muistan kun Pulu-Iitan-
Kalle kerran tuli merilta kotona
keymaen. Petyin kovasti, kun
Kalle oli puettu ihan tavallis€sti
eike m€rimiespukuun. Sankka
puluparvi odotteli ruokkijaansa
iltaisin, eik?i Iita paass)'t hella-
huoneeseensa, ennen kuin pulut
oli syittetty.

Muistanpa keffan, kun Purtun
emanta H:imeenkyr6s$ oli
meillii kAymassa. Han katseli

puluparvea pihassa ja sai erin-
omaisen aatteen: "Olis mar noi
linnut hauskoja meidAn tallin-
meella. Mahtaisiks s?ia Aaro
saada niitii kiinni ja toisit muu-
taman meille?"

"Kyl?i varmaan tuan, niitii on
tosa kyllA ihan tarpeeks, kun toi
lita niite h)as?ie." Seuraavalla
Purttu-retkell:imme oli autossa
mukana sankakopallinen tyr-
misg,neitii puluja. N€ paastettiin
vapauteen tallin edesse runsaan
kaura-aterian ii?ireen. Pulut py-
rahtivat kohti Tamperetta ja Iitaa
ja olivat perilla aikaisemmin
kuin me kotiinpalaajat.
Olipa puuseppa Linnasta m€ille

kerran suurta apua. Posti toi
pienen paketin. Osoite oli ihan
oikein, mutta aiti ei muistanut
mitaan tilanneensa. Paketissa oli
purkki, sisalla karkeata harmaata
jauhetta, siis ilmiselva mainos-
lahja, kiilttitohje vieraalla kie-
lellii. Aiti kokeili jauhefta keitri-
itn sinkkipit''t?i?in ja kirkasta
jalkeii tuli. Aiti nawi illatla
purkkia is?ille, joka l?ihti Linnal-
le, "kun se on kielimies". Is?i
palasi hetken per?istii naama
naurusta punoittaen. T?ia on
semmoista selkel?iaketta, kun
maa kerran tilasin, kun siit?i oli
reklaami lehdesst'. Harmaa
pulveri jiii varmasti syijmaftii ja
enemp?ia tiskiptt)4adn ka)4ta-
miitta.

Viimeisen?i kivikerroksessa oli
maitokauppa, jossa Honkasen
Helmi myi maitoa mahtavista
sarnmioista; ihanat devatja muu
asiaankuuluva oli talonva€n
saatavissa oman portaalin pieles-
se. Helmi meni mydhemmin



naimisiin Virtasen Eeron, mei-
dan autorepsikan kanssa-

Keta ylake.rassa asui? Ainakin
neiti Glad, tuikea ompelijatar,
aina mustiin puettu, tukka kiuk-
kuisella nutturalla niskassa. Han
ei seurustellut talonvAen kanssa,
mutta h:inen tiedettiin istuvan
vintinrapussa kuuntelemassa,
mite naapurissa tapahtu i-

Sitten olivat Teiniliit. Teinila
itse oli kaupungin rahatoimika-
marin vahtim€stari- Rouva Tei-
nila oli nimenomaan rouva, he-
nellii oli kultaiset tippakorvako-
rLrt ja pinsenetit. Teinilaan il-
mestyi radio, kidekone, jota
Teinile s:iereli lasiputken peesse
ol€vasta nupisla. Me lapset p?ia-
simme kuuntelemaan jotakin
Markus-set:ie- Meita oli niin
monta, ettei kuulokkcita ollut
tarpeeksi. Asennettiir siis lisr-
kaiuttimet: isolle lautaselle Iai-
tetti;n kuuloke alassuin ja sitten
vaan korvia tarpeeksi lautasen
reunalle, ja kuuluipas jotakin.
Pienen hetken saimme kokeilla
oikein kuulokkeil la, kun ni iden
sangat ensin s?i?idettiin lyhyem-
malle.

Jokohan seuraavana olivat
Ojansuut, erityisesti tytaret Oiva
ja Raakkel. Puhuttiin Dirnon-
omaan tlterista, olihan oiva
sentaen farmaseutti ja Raakkel-
kin meni kihloihin tuomarin
kanssa. He viettivet keselomansa
Suursaaressa merikylpylassa.
Ojansuun kuoleman muistan
my6s. [I?in oli kuollut
"sydanhalpaukseen" tydpaikal-
laan. Muistan kun hevonen ajoi
pihaan ja rattailta nostettiin har-
maaseen vilttiin kearilty hahmo,
joka kannettiin pitkat raput yla-
kertaan.

Papinkadun puol€l la asuikin
sitten melkein omaa vakea.
Aallon perhe oli heti meidiin
seinan hkana. Heidan asumi-
sestaan muistan vain ilkevan
Anna-tadin puhelimessa. Aihetta

ei minulle kerrottu, mutta totta-
kai tiesin, ettii kiva Heikki-setii
oli kuollut. Aallot muuttivat
sitt€n Plynikintori yhteen, ker-
rostaloon ja heillii oli kylpyhuo-

Linkreenit tulivat Aaltojen
tilalle. Lidgren'n omat lapset
olivat jo melkein aikuisi4 joten
Pekka ja mina olimme heilla
kuin kotonamme. Sedan kanssa
mentiin joskus hurjaa kuurupii-
loa.

Sitten kamalaan asiaan, joka jo
vanhentuneena voitaneen kertoa:
Joka kerta kun haistan lampdisen
kuparin tuoksunja tietyn suklaan
ihanan aromin, muistan vi€l:ikin
kauhunleikrhdyksen alle neli-
vuotiaan mielessa. Puuhailin
jotakin Linkreenin kamarinpuo-
Iella ja huomasin sedan kirjoi-
tusp6yd:illa pyijrean rasian, joka
oli taynna viid€n ja kymmenen
pennin kuparikolikoita, painavia,
keskell?i keisarin N. Kun sitten
palasin m€idan puolelle, nyrkis-
s:ini oli neite kolikoita, monta ei
varmasti mahtunut.

lsa kai tiukan nyrkkini huoma-
si ja vielekin muistan kauhistu-
neen ja helpottuneenkin itkuni,
kun naltin hikisie kolikoita
kammenellani. Ei meillii pa-
hemmin vitsaa harrastettu, mutta
silloin sita kylla sain. Sitt€n piti
menn?i Lindgrenille rahoja pa-
lauttamaan ja anteeksi pyytii-
meen. Se oli pahinta. Mutta oi
autuutta, me itkettiin ja halattiin
ja naurettiin sedan kanssa ja teti
haki minull€ kaapista suklaale-
vyn, joka oli kuin siskonpeti.
Siina makasi kreppipaperipeiton
ja kakkupaperista tehdyn pitsila-
kanan alla nelj?i sorm€ni mit-
taista nukkea. Vielekin muistan
varsinkin Linkreenin setea lem-
pimasti, kun naen hanen pojan-
poikansa Yrjd Lansipuron TV:n
(uvaruuoussa,

Yhdeksaisen lakipiste oli het-
ki, jona isii ajoi pihaan

"Letukan", Chevrolet-kuorma-
auton. Voi ei! Tampereella ei
ollut montakaan kuorma-autoa
1928, mutta nlt oli meilH. S€ oli
vihrea, kovat puupenkit oli niu-
kasti pehmustettu "pekamolla".
Ikkuna meni ylds ja alas ja sen
sai ylereunaan kiinni pienella
messinkihaalla. Ei voinut olla
mahtavampaa tunnetta kuin se,
kun isa ajoi portista kadulle.
Virtasen Eero, repsikka, seisoi
ulkopuol€lla astinlaudalla ja
mina, mine painoin kadunkul-
miin tultaessa molemmin nyr-
kein kumipallo4 joka sai torven
soimaan.

Autoon liitt)? muisto syksylt?i
1929. Taas oli ilrnassa j:irkytuiva
asia, joka minulta ,ritettiin sa-
lata. Muistan kun ise tuli ajosta
kotiin markane ja kaatoi vetta
saappaistaan. Kuru-laiva oli
uponnut ja ise oli ollut kuljetta-
massa jArkltavia lasteja.

Samoihin aikoihin lauloi So-
kea-Jussi, kiertelev?i pihalaulaja,
vakavia lauluja: Kun meren aal-
lot pauhaa ja Aallokko, aallokko
kutsuu kohti kuohujaan.

Muitakin kiert?ijie poikkeili
pihaamme. Oli lumppuria, veit-
senteroittajaa, kulkukauppiaita,
joista yksi sanoi olevansa kaup-
pias Intiasta.

Kaksosten syntymiin jAlkeen
tarvittiin enemm?in tilaa ja apu-
laistakin kotona. Miikisen Toini
tuli muistaakseni Kiikasta. Me
rakastimme hiint:i, ja yhteytta
pidettiin monta vuotta.

Kun Tiiliruukinkadun kotiam-
me ilmoitettiin edell€en vuok-
rattavaksi, siti katsomassa kevi
myits JAiikiirin morsiamen ko-
mea Jalmari Rinne vaimonsa
Anni Aiton kanssa. Asunto ei
heille sopinut, mutta eiti oli
hyyteldna, kun: "Ei se Jalmari
Rinne tata asuntoa katsonut, kun
s€ vaan ihm€tteli Ainoa ja Han-
nua samassa kopassa".
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Kirsti Vimpari

KIHNION LUOMALAHTI

Killni.) s1aitsee Pohjois-Satakunnassa. Naapwipit.ijA Jalasjcini on jo Pohjanmaata. Kihniijlki on matkaa
Parkanoo 26 kilometrid ja miltei koko mdtka on nybtisinkin melkoisen metstiista eramaatd. Nlc),isessa
KihnidssA on asukkaita 2600. Kaikki tunterat toisensa ja mikd miele kiintoisinta, miltei kaikki tiettir,.it, kuka
kuuluu yanhaan Luomalahden sukuun. Sukuun, johon itsekin kuulun.

Luomalahti siaitsee Kihnidn keskus[assd kduniin Sulkuejdryen rannalla. Tilalla on aikaisemmi ollut
kaksi pd.ircken usta ja eldinsuojat, jolka kaitenki on jo pwettu. N))kyinen isaintd on ^,Iatti lilhonpoikd
Luomalahti, yanhaa Luomalahden sukua ja sukulaiseni.

Sulkuejerven rantaa Luomalah-
den kohdalla.

Kihniiin Luomalahden tila
sijaitsee samannimisen tien
paassii

Matti Vilhonpoika
Luomalahti



(  i l la Koskincn

LUOMALAH'I'I I79{ - ISIO

Ikaalistcn seurakunlaarr ja Par-
kaDon kappel i in kuuluneessa
Kihni6nkylasse ol i  1700' luvul la
Del i : i  kanfataloa: 1arsia. Korho
r)on. Kovancn. ja I l ie lanen. 1700
lur ur j : i lk ipuol isko ol i  l le isest i
Suorncssa torppie|  pcrustamisen
rlkualkaa. Kihni i t rk in talojen
nrr i l lc perustel t i in ! t rcsisadan
!r ihlccrr t ienoi l la per i i t i  l8 uur ia
(r lpaa. joista Lr\einrnral  i lsc
ni i ist)  i \ ' : i t  jo 180(l lurLrn alussa
onriksi  taloikseen. l i : is ni iste ol i
Dimcl lean Luomalahl i .

l ) i lAi : iD vanhiInpicn torppier
j0rkossa ol ivat v.  1768 pcrus
lel lu Hictasco talor I 'c l lonrAki ja

v. 1774 perustcr lu KorhoscD
talon Jyt i l? i .  Kun. l l t i l i in po;ka
' I i romas Tuomaanpoika (s.  1758)
a\, io i lu i  26.12. I783 Pel lomacn
l)lt:iren Kaisa Hc;kinl)ttaren (s.
1760) kanssa ja lapsia alkoi  vuo-
sien mydta karttua. tiiytyi uudcn
pcrheen ldyl5:i onra asuinpaikka.
Hc pcrust ivat v.  1794 Korhosen
talon mai l lc Luonralahden lor

par.  Vi l je ly ol i  nrcncstyksel l ist i i
ja torpalle raivattiin _iatkuvasti
uulla pcltoa. Niinp:i se ostetliin
jo vuonna l80l  i lsen: i ;seksi  ta-
loksi .

Luomalabden raivaaj ien suku-
tausta johlaa kahtccn Kihni i jD
scuduD vanhaaD taloon, Korho
sccn . ia Kui\ascen. Tuomaksen
l i i l i  o l i  Korhoscn lyt ; i r  Susanna
Yr i i jnbter.  Joka rncni naimisi in
pikkupoJasta asl i  larsiaD talossa
asuncen Tuonrrs l-rkiDpo.jarl
kanssa. Nl)6hemnlin he perust i -
\ i | t  Susannan lol i la lon mai l le
. l t l i lAD torpan. Kaisa Luomalah-
dcn ai t i  o l i  Dyi iskin Susanna,
Kuivasen kesl ik icvari talon tytar
Susanna Juhanlyt i i r .  I  lan avioi tui
rruulaman vuodcn Kuivasen
rcrrkina ol leen, si l temmin Ikaa-

!islcn Osaraan nruuttaneen Heik-
ki  Juhanpojan kanssa. Heikki  ol i
syniynyt Hemeenkyrijn Junen
lalossa, mutta is in)s: i  kuoltua ja

i i i t ins: i  avioidDl lua Heit tolan
kylen Nlppel in talon is?innan
kanssa muuttanut tinr:iD nrukana
lkaal is i in.  Susanna ja Heikki
pcrustivat sillen Pcllomaen tor-
par.

Luomalahden perustajaperheen
lapsista ci yksikiien j:i:inyt jat-

karnaan kotitalonsa viljely?i.
Ni inp: i  vuonna l8l0 I-uomalahl i
m)]aiin sotamies Matti Falckille
ja tArnan vaimolle Liisa Skrifi/a-
rellc. Vanha isant?ipari muutti
ensin Koskelaan, vuoden paAsta
Salomekeen ja siften Tiirman
uudistilalle. jonka he perustivat
yhdesse poikansa Lleikin kanssa.
Jo muutaman vuoden kuluttua
vanhemmat siirsiv?it Tdrm?in
isannlAden kokonaan pojanpo-
jal leen ja j t ivAl loppuelamak-
sccn asumaan sinne talon vanha-
na parina. Tuomas kuol i  v.  1827
68-vuot iaanaja Kaisa v.  1840 79
vuoden ikliiscnii vanhuuden
heikkouteen.

Tuomas ja Kaisa Luomalahdcn
kuudcsta lapsesta nuorin kuoli
vaihan alle lo-vuotiaana. Van-
hinrman tyftarcD rnydhemmat
el i in l invaiheel c ivet ole selvi l la,
lnUtta muut vantuivat aikuisiksi

.ia pcrustivat omat perheet kier-
r€hy: i?in ensin jonkin aikaa pal
kol l is ina kol iscutunsa taloissa. 'a
lolpissa. He . i : i iv i i t  kaikki  asu-
Daan KihDi i i i iD uudist i lo jcn iai
r f fppien vi l je laj( i ine. Kaiki l la ol i
mydskjn suuri  lapsikat.as. jo ler)

L omalahden suku leviftaytyi
laajal le.  Ma(t ipoiar Coka ol i
papin huomaulustcn mukaan
huono lukemaan kutcn is:insa-
kinl)  lapsista ainakin kaksi
muutt i  Virroj l le,  josta osa jalke-

lais ista jatkoi  edel leen Tampe-

Seuraavassa viel:i Luomalah-
den perustajapcrhe lapsineen.
Nuorimman nimeksi on kastc-
kirjassa merkilty Margarela,
nrutta r ippikir jo issa Anna Greta.
Henet ja loiseksi  vanhin lapsi
Matti on kasleltu Virroilla

L
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Tuod.s Tuomaanpoikr Luomshhti, ent. ryril?i 5. 12.10. | 75t Kihniit, k. sielln 4 3.1t2'7
Krira Heikint!.tiir Luom.lehti, o.s. Peltomiiki, s.9.1 1.1760 Kihniit, k. siellS 20.3.1840
Lapsia: 1. Liisa Tuomaantytiir, s.15.10.1787 Kihnio. Juha Ta$ia heuikasroi'Liisan 2l.l0.ja kaste vah-

vistettiin 8.12. Korhosen talossa. Asui vuoteen l8l0 asti Luomalahd6ssa.
2. Matti Tuomaanpoika fNiemi), s.13.9.1789 Kihni6, k. siellii 2.1,1846. Torppari Kihnittn Lin-

nan talon Niemessd. P:so 16. I 0. I 8l 5 pikkuserkkuns4 torpparin t)'tir Anna MikonDtar Niem i,
s.26.9.1790 Kihni6.

3. R€gina Tuomaantt?ir (Kauppila), s.27.2.1791 Kihniit, k. siellii30.5. 1841. Kihniitn lGuppilar
torpan emiintit. P:so ?.6.1824 rnatali, nydh. torppa Samuel Jaakorpoika Pajulahti, s.26.3.|790
Kihniit.

4. Eeikki Tuomaanporl€ (T6md). s.26.7.1793 Kilmiit- Titrmiin uudistilan isefi:i. P:so 5.10.l8l7
torpparin q/t?ir Saara Juhantyt?ir Saviniemi, s.24.2.1790 Kihnid.

5, Juha Tuomaanpoika (Oianiemi). s. 21.1.1796 Kihni6. Vuosina 1831-38 torppari Kihnittn Jo-
kisivussa, vuodesta 1839 lehtien Ojaniemesst. P:so 12.12.1831 verojdek{rin q iir Liisa Juhonty-
tar Myllymiiki, s. 2.2.1811 Kihniii

6. Atrna cretr Tuomarnqftiir, sj 1.3.1799 Kihniai, k. siellii l8 2.1809.

L:ihteet Parkanon ja tkaalisten seumkuntien rippi- ja hisroriar*irjat
Pa*anon ja Kihnidn kirja

x

Kirsti Vimpari

LUOMALAHTI TSTO - 1997

Kun aloitin sukututkimukseni,
sain isiini jeemistijsta sukupuun,
jossa ylinnd oli nimi Matti Hei-
kinpoikr F|lck, Kaksi vuosi-
kymmenti eivat ole tuoneet tie-
toa Heikistii. Asiantuntijatkaan
eivat ole pystyneet ratkaise-
maan: Kuka Heikki oli ?

Mltti Heikirpoike F lclq ylla
kerrottu esi-isani, ilmaantui Vir-
roill€ 1783, jolloin han kavi
sielld rippikoulun ja kierteli Lie-
denpohjan taloissa-

Vuonna 1789 h?in avioitui
virtolaisen q,tiin Liisa Jos€fio-
qaair Skrifvrrer kanssa. Vaimo
oli Aitinsa puolelta Si€kkisen
sukua. Liisan ise oli sotilas Josef
E€ikiopoikr Skrifvare.

Josef Heikinpojan isd oli
Heikki Johaninpoika Miiyreen,

Kangasalan Mlyranpes:in soti-
las,
Perheen muuttaessa Virroille,
muuttui myiis Heikki Mayreenin
sukunimi Skifoareksi. Liisan
isii, Josef Skrifoare, muufti Lie-
denpohjan Kallialan torppaa
viljelemaan lopetettuaan tydnse
sotilaana,

Naimisiin mentyiien Matti
Heikinpoika ryhtyi hoitamaan
Kallialan torppaa appiukkonsa
kanssa. Matti Heikinpojalle ja
Liisa JosefinottiirElle syntyi
Kallialassa kolme lasta.

Vuonna 1795 Matti, Liisa ja
lapset muuttivat Kihniddn. Kos-
ka paikkakunnalle oli jo aiem-
min muuttanut useita asukkaita
Virroilt& oli heilE ehke tuttavia
Kihnidttn muuttaneiden joukos-
sa.

Kihnitiiin muutettuaan Matti
ryhtyi sotilaaksi vaimonsa sul'un
€simerkin mukaan. Matti sai
sotilasnimekseen Falck (kotka).
Hiin palveli Rasi-Kovasen ja

Tarsian sotilaana Korhoisen
ntoalussa.
Suomen sota puhkesi 1808
(piiattyi 1809). Malti osallistui
sotilaana numem 42 Porin ryk-
mentin Kyriin komppaniassa
sotaan. Solilas Falck oli joko
sairaana, muuten vahi Kainuun
antautumisen tai ehkA palveli
Ruotsin puolell4 koska rauhan
tultua h:in p?fisi palaanaan ta-
kaisin kotiinsa.

Vuonna l8l0 Mafii Heikin-
poika Falck osti Luomalahden,
joka oli jo silloin tila. Jo M.tin
aikana tilaa laajennettiin raivaa-
malla lisea peltoa, ehkd myiis
kaskeamalla. Nykyinen Kihnidn
keskusta on ai€mmin ollut met-
sd!.

Liisan sanottiin olle€n pikku
noit . Liisahan oli kokoisin Vir-
roilta, joka oli kuulua noitaseu-
tua. Liisalle annettiin Henan
PyhE ehtoollinen ennen hdnen
kuolemaansa.
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Matti Heikinpoika Falck Luomalahti
* 05.03.1768 + 27.12.1819 Parkano, Kihnid
vihitt i in 04.10.1789 Vinat
Vaimo:
Liisa Joselintytiir Skrifvare
* 20.03.1766 Virrat, Liedenpohja + 30.04.1834 Parkano, Kihniit

Heille lapset:
L Joonas Matinpoika Luomalahti

2.

4 .

6 .

3 .

5 .

* 07.04.1790 Virrat, Liedenpohja tr 12.10.1840 Parkano, Kihniai
vihittiin 29.09. l8l6 Parkano, Kihnid, Maria Mikontytiir Vehiiviidatr (sittemmin
lsoviita) kanssa.
Mada Liisa (Elisab€t)
* 22.08.1793 Virrat, Liedenpohja + 19.04.1865 Parkano, Kihniij
vihittiin 09.10.1813 Parkano, Kihni6, sotilas Johan Melinpoikr ArgiD, t 08.01.1762,
(siftemmin Kivistd) kanssa
Heikki Matinpoika Luomalahti, asui Korkeakoskella Kankarikylesse
* 22.09.1795 Vinat,Liedenpohja + | 1.04.1848 Parkano, Kihniit
vihittiin 26.12.1821 Parkano, Kihnitt, Loviisa Mikonb'ttiren, * 04.08.1800, kotoisin Jalasj?ir-
velte, kanssa
Johan Matinpoika Luomalahti
* 17.06.1797 Parkano, Kihnii t  + 03.02.1799 Parkano, Kihnid, isorokkoon.
Anna Katariinr Matintytiir Luomalahti
*22.12.1799 Parkano, Kihniri ii 05.01 .1809 Parkano, Kihni6, punatautiin.
Ilerman Matinpoika Luomalahti (mytthemmin Koivumiiki, kun han muuttiVinoille
Vaskuuseen vavyksi)
+ 29.04.1802 Parkano, Kihniit tr 07.06.1862 Vinat, Vaskuu
vihittiin I1.07.1824 Vinat,I]lrikr Aotintytir Koivumien kanssa, * 07.04.1804 Virat Vaskuu

Luomalahden tilaa jatkoi viljelijana ja varasotilaana Matti Heikinpoika Falck Luomalahden vanhin lapsi
Joonas Matinpoika Luomalahti vaimonsa Maria Mikont''tar Vahaviidan kanssa.

Joonas Matinpoika Luomalahti
* 07.04.1790 Virrat, Liedenpohja * 12.10.1840 Parkano, Kihnid
vihitt i in 29.09.1816 Parkano, Kihnid

Maria Mikontytiir Viihiiviita (myiihemmin Isoviita).
+ 21.03.1794 Parkano, YliskylA + 14.08.1873 Parkano, Kihnitt
vaimon vanhemmat: Mikko Mikorpoika Vibiviita, mydhemmin Isoviita ja Maria MikoDq.dir Rasi-
Kovanetr Parkanosta (Kihniiista).

Joonas Matinpoika Luomalahdenja Maria Mikonqdar Vahiiviidan lapset olivat:
1. Anna Justiina Luomalahti

* 04.10.1817 Parkano, Kihniii + 22.04.1909 Parkano, Parkanonkyla
vihittiin Aabrahami Heikinpoika Rajalahd€n (myiis nimea Hanhilahti ka)'tetadn)kanssa
* 02.07. I 8l 8 Parkano, Parkanonkyla

2. IisekkiJoonarnpoikaLuomalahti
* l?.03.1819 Parkano, Kihnii t  tr 03.06.1666 Parkano, Kihnii i
vihittiin 13.10.1844 Parkano, Kihniii, Maria KdstiiDa Isokov€slammeq Parkanon Syd?in-
maasta. kanssa.

3. Loviisa Joonsantyter Luomalahti, hanella kerrottiin olleen noitataipumuksia.
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+ 23,04.1822 Parkano, Kihniit t 14.02.1899 Parkano, Kihnitt, Nerkoo
vihiftiin I 7. 10. I 847 Parkano, Kihniii, keDsan perartajr EermNnni Jooselinpoika
Honkalan kanssa, * 07.02.1822, Parkano, Kihni6, Nerkoo.

4. HermanniJoonaanpoikaLuonralahti
* 09.07.1824 Parkano, Kihniit + 26.1 |.1865 Parkano, Kihnid, Kankari, jossa hiin vil.jeli Piikkilnn
tilaa.
vihittiin 26.12.1848 Parkano, Kihnitt, Anda Maria Johatrnin9tar Piikkiliin kanssa,
* 13.10.1832 Parkano, Kihnii t ,  Kankan.

5. Joonas Joona|npoik& Luomalahti, viljeli sittemmin Luomalahdesta erotettua Kasevaa.
+ 22.08.1826 Parkano, Kihniii + 30.09.1E6E Parkano, Kihniii
vibittiin 25.03.1850 Parkano, Kihniii, Stiine (Justiira) JohanrirtFAr Knudttilan
kanssa. * 19.01.1830 Parkano. Kihnii i .

Joonas Joonaanpoika Luomalahden p€rhe kuoli paaosin vuosina 1864-68. Yksi hiinen eloonj?i?ineistii tltui-
ristaan p:iasi kasvatiksi h)ry2ian perheeseen, toisen eloonjeaneen qtt?iren kohtalo on epAselvA.

6. Maria Jootraantyter Luomalahti
* 14.02.1830 Parkano, Kihnid + 30.01.1919 Kihnid, Kankari
vihittiin 13.07.1E50 Parkano, Kihniij, pitajiinsuutari Joonas Joooarnpoika
Walle uksen kanssa, * 02.05.1828 Parkano, Kihnid.

Myds Joonas Matinpojan aikana Luomalahteen raivattiin lis?ie maata. Kantatilasta erotettiin Uusi-
Luomalahdenja Kasevan tilat. Parhaimpana aikana Luomalahden tila oli koko nykyisen Kihniitn keskustan
laajuinen.

Joonas Matinpoika Luomalahden jalke€n tilaajatkoi hAn€n vanhin poikansa, esi-is?ini:
Iisakki Joonaanpoika Luomalahti
* l?.03.1819 Parkano, Kihnii t  + 03.06.1868 Parkano, Kihnii j  (vain 4g-vuotiaana)
vihitt i in 13.10.1844 Parkano, Kihnid

Meria Kristiina Johanintytiir Isokoveslammi
* 26.07.1821 Parkano, Sydanmaa tr 26.03.1911 Parkano, Kihnid

vaimon vanhemmat: Johan Johaninpoika Suurimaaja Anna Kaisa Johanintyter Isokoveslammi.

Iisakki Joonanpoika Luonalahden ja Maria Kristiina Johanint)ttiiren lapset olivat:
L Johan Efrairn Iisakinpoika Luomalahti

* 23.12.1844 Parkano, Kihnid + 22.05.1924 Parkano, Alaskyld
avioitui nelja kertaa, kerrotaan mydhemmin.

2. AleksatrdrrlisakintyaarLuomalabti
* 03.04.1851 Parkano, Kihnid + 20.1l. l9l3 Parkano, Kihnii ;
vihiftiin 09.06.1871 Johan Jaakonpoika Kiiskon (sittemmin Lehtimaki) kanss4
* 14.05.1645,Isokyrd, + 25.12.1912 Parkano, Kihnitt .

3. MatildalisakintyterLuoFalahti
* 31.12.1853 Parkano, Kihnid + 24.03.1857 Parkano, Kihnid

Luomalahtelaisten mainitaan
olleen noitia ja selvennakijiiita.
He paransivat sairaitaja ennusti-
vat tulevia tapahtumia. Joskus
heiddn luokseen tultiin, kun
esim. elein oli kadoksissa. Tari-
nan mukaan Luomalahlelaisill€
piti vieda pullo kirkasta viinaa.

Pullon pohjasta katsomalla, he
sitten nakiva! missa kadoksissa
ollut elein oli.
Toisen tarinan mukaan Luoma-
lahtelaiset olivat varoittane€t
muita menemasta raetikkehal-
meeseersa, tAsti eiviit jotkut
kyleleiset piitanneet, vaan yrifti-

vAt sinne. Halmeeseen saapues-
saan kyldlAisten ete€n oli noi-
duttu korkea lankkuaita.

Miehensa kuoleman jalkeen
leski Maria Kristiina m€ni uu-
delleen avioliittoon, 30. 10. 1869,
Parkano.
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Aviopuoliso:
Antti Esanpoika P$su (todellisuudessa Kuirinlahden poika silloisesta Kurun seurakunnasta)
* 04.04.1829 Kuru, Aurejervi + 22.05.1910 Parkano, Kihnit i
Antti Esanpoika Pusu toi mukanaan Kihniain Nerkoosta, kun hen€sta ol; tullut Luomalahden isanta, edelli-
sen aviol i i t tonsa lapsia.

Iisakki ioonaanpojan ja Maria Kristiinan vanhin lapsi. isoisani isa:
Johan Efraim Iisakinpoika Luomalahti
* 23.12.1844 ParkaDo, Kihni6 {f 22.05.1924 Parkano, Alaskyle

l- aviol i i t to: vihi l t i in 08.04.1844 Parkano, Kihnii t

Serrlia HeikintytiirRislaniemi, koroisin Parkanosta (Kihnid)

TesH avioliilosta syntyi lapsi:
l. Elina JohennintytiirLuomalahti

' 26.06. 1 867 Parkano- Kihnid
vihittiin 25.03.1887 Parkano, Kihniit, Johan N€stori Haapasalon kanssa, * 02.02.1865, Par-
kano. Kihnii i

2. aviol i i t tor vihit t i in 17.02.1870 Parkano. Kihnii t
vaimo:
Marit f, ufrosync Taavetinryter Kuirinlahti
* 24.03.1846 Kuru, Aurejervi + 02-11.1882 Kuru, Aurejdrvi

Vaimon vanhemmal: Taavetti Esanpoika Kuirinlahtija Maria Jaakonqrter Aitioniemi tkaalisista.

Maria oli aiemmin ollut aviossa Kurussaja synnyttan),t pojan. Hiin oli jiiiinl teskeksi miehensaja poikansa
hukutfua era?ine juhannuksena Aurej?irveen.

Loput Johan Efraimin lapset olivat tAste bisesta avioliitosta:
l. Johan Wilh€lm Johanninpoika Luomalahti (sittemmin Wigelius)

* 30.05.1871 Parkano. Kihnii i .  Luomalahti + 03.03.1950Nokia
2. Pauli Johanninpoika Luomalahti (meni vAvyksi Parkanon Alaskylan Keskiseenja otti

sukunimen Keskinen kayttditnsa)
* l6. l2. l873 Kuru, Aurejarvi + 0l.06.1957 Parkano, Alaskyla
vihittiin 20.06.1899 Parkano Aleksandre Joosefinrytiir Kesktuen kanssa, * 07.08.l8?2,
Parkano

3. Emma f,ufrosyne Johantrintfer Luomalahti (kayfti sittemmin sukunime?i Nieminen)
* 01.04.1876 Kuru, Aurejarvi tr 3i.03.1959 Helsinki
Emma Eufrosyne ei mennyt koskaan naimisiin. Han asui Helsingissa, misse omisti mvintolan.
Nuorempana Emma Eufrosyne "seikkaili"- kuten h;in itse k€rtoi- Venajalle, muna padsi pakene,
maan sielta ennen vallankumousta

4. Viktorina Melinda (nimi matkiftu silloisesta VenajAn hovista, kiiytti nimea lida) Johannintytiir
Luomal.hti * 3 L 12.1878 Kuru, Aurejirvi ll 06.06.1909 Parkano, Alaskyla.
vihittiin 30.12.1906 Aleksi Aataminpoika Kulmalan kanssa, * 08.09.1877, Parkano.



Viktorja Melindalle ja Aleksi se, efta isapuoli oli h:inen toisen
Aataninpojalle syntyi qtar ja vaimonsa eno. Johan Efraim
poika. Koko perhe kuoli keuh- lisakinpoika Luomalahti asui
kotautiin ja suku sammui tasta toisen vaimonsa suvun luona
sukuhaarasta. Kurussa. Myiihemmir perhe asui

Johan Efrain Luonalahti, lyhyita aikoja Luomalahdessa,
vaikka oli vanhin lapsi, ei peri- minke isent;i Johan Efraimista
nlt kotoaan miHan. Ilanct hci piti tulla. H?in oli lopun ikaansa
tett;in kylmasti ulos kotitilaltaan, katkera mies j:ietyaen ilman
ilmci5c5ti isi ipuolen-aloime\ra. perinld;.
Ongelmia saaltoi aibeuttaa myds

3. aviol i i t to: vihit t i in 29.12.188,1 Parkano

Maria Solia Kulmala
.  I 9 .03 .1840 .lohdn Efrain Luanalahti 3. raimonsa

t ratia sofan kahssd n. , t940.

Vaimonsa kuoltua Johan Efraim meni avioliittoon 4. kerran: vihittiin 19.09.1919

Kaisa Leenantyt:ir Kersu
* l3.12.l849llmajoki + 26.0'/ .1921 Perasein:i joki

Neljannen vaimonsa kuoltua lapset hakivat Johan Efraimin pois PeraseinAjoelia. Vanhemmat ihrniset muis-
laval hanen ollccn oikea tyomlyra, mutta lapsilleen h:in oli ankara.

Johan Elraitn Iisakinpoika l,uomalahden vanhin poika, isois:ini:
Johan Wilhelm Johatrinpoika Luomalahli (sittemmin Wigelius)
* 30.05.18?1 Parkano. Kihnid, Luomalahdcnti la + 03.03.1950Nokia

Johan Wilhelm joutui asepalve- lnilla kolmivuotista palvelus- jokaisen arvosteiukohdan mu-
lukseen Lappeenrannan rakuuna- taan, jonka alku suoriletti;n kui- kaan oivallisesti.
rykmenttiin. RakuuDarykmentin tenkin Lappeenrannassa- Johan
kirjurilh han sai sotilassukuni- Wilhelm sai sotilaspalveluks€nsa
men Wigelius. suoritettua 1894. Sota-arkiston

Taata, kuten me h:inH nimi- papereiden mukaan rakuuna Vihittiin 05.12.1897Ikaalinen
timme, joutui suorittamaan Kri- Wigelius suoritti palveluksensa vaimo:

Alfonsiina (kiiytti nimeii Siina) Taavetinrydr Kujansuu
. 28.l1.1872lkaalinen Kiialankyle, * 03.05.1935 Pohjois-Pirkkala (nyk. Nokia)

Mummoni, Siinan, kerrotaan isiini oli nuorin eloon j?iAnlt maatteja, mansikoita, viinimar-
olleen kansanparantaja. Hen lapsi- Kun itse synnyin, taata oli joja, juureksia, omenoita yms.,
hoiti sairaita kasveista valmis- jo vanha, mutta vielekin ahkera. erityisesti hiin vilj€li joriineita
tamillaan l?iiikkeilla. Han oli mm. ahkera kalassa kr- (nyk. nimi daalia).

Johan Wilhelm ja Siina per- vijii ja kovasti innostunut puu Koska taata oli eridain lapsira-
heineen muuttivat asumaan Siu- tarhanhoidosta. Kuolemaansa kas, saivat lapset saivat kiiydii
roon. Vaaristani tuli rautatiela! asti, heidan asuessaan io Noki- kantelemassa oman is?ins?i ko-
nen Siuron asemalle. alla, piti hiin puutarhansa crin menteluista.

Heille syntyi seitseman lasta, omaisessa kunnossa. Vaari kas-
joista kolmc kuoli nuorina. Onra vatti laajoilla kasvimaillaan to-
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Vuonna i 891
Luomalahden
tiian osti sukuun
kuuluva Samuel
Johanninpoika
Kivistii,
i  14 .01 .1858 .
Henen isoAitinsa
oli Luomalahden
ftiir.

Samuel Kivis-
tijn jalkeen tilan
pitoa jatkoi ha-
nen poikansa

Vilho Samuelinpoika Luoma-
lahti ja hanen jalkeensa Mafti
Vilhonpoika Luomalahti. Sama
suku on asunut tilalla vuod€sta
1810, jol lo in Matt i  H€ikinpoika
Falck Luomalahti s€n osti.

Lahteet:
Parkanon ja Kihniijn kirja
Parkanon s€urakunnan vaiheita
Ikaalisten ja Parkanon mikofi lrnit
Kansanperint€en laitoksen
(Tampere) aiinitteet
Suonalaisen kidallisuuden seuran
Aanitteet

Johan Wilhelm Wigelius syliss.ian
Kirsti Yimpafi (os. Wigeliut 2 v.

Vaarini luona sydtiin kesella
aina ulkona, henen kasvattamas-
saan syreenimajassa. Vaarini
olikin ainoa elossa ollut isovan-
h€mpani, sille olen taatan nuo-
rimmaisen Iapsen vanhin lapsi.
Taatan sain tuntea 12 vuotta.
Tella hetkella meitA taatan lasten
lapsia on elossa yhdeksiin, kaksi
on jo kuollut. ,

Kirjoittajan sed.in, Erik (Erkk,
Wigeliul6en perhe. Vaimo Saima
os. Hele ius jd lapsel Kerttu
Lindell os. Wigelius ja Jalo.
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Savon Sanomista koonnut Irja Tirkkonen.

u'r Yrjd Maunu Sprengl-

porten ensi keiaa Vuonna
1775 tarkasli savolaisia sola-
joukkojaan RantasIlnrcD
nummella, kypsyi hanessa
ajatus panna kuntoon tamrnala
varustaakseen mKuunansa
kelvoll isi l la ratsui l la.

Suomalaista hevosrotua scl-
laisenaan pid€ftiin liian heik-
korakenteisena. Sprengtporten
rakasti ravakoita toimia. Van-
hana ratsu-upseerina kavi han
ensin kAsiksi omaan asclajiin-
sa, Jo samana vuonna oli tam-
mala paarcfiy asia.

Haapaniemen lammala on
tayften)'t suuren kulttuuriteh-
tavAn Savossa. Se on neuvonut
talollisia, joitten rivcist?i ra-
ku nat oteftiin, harjoittanlaan
jerkiper:iisE hevoshoiloa. Ei
ole si is mikaan satunnaisuus,
etti Savonja Karjalan hevosct

Savolaisista hevosista
ja eritoten Tirkkosten hevosista

d

Haapani€men sotakoulun perus-
tamislupa annettiin hein?ikuun 23
paiveni\ 1779 Koulun tarina paat-
qy sryskuun 27 piiiv;ina 1818 tuli-
paloon. Hevoset oli mwty huuto-
kaupalla. Kadettikoulu siirrettiin
vuonna I8l9 Haminaan.

Tiet ol ivat sel laisessa kunnossa,
€ttei njita hhtonut kerryilla pAasta.
Mita ovat kD4ikArrF? Topclius
kysyy i 870-luvulla. "Kalu, jossa
Huhmaren tamppumyllyn ja hullun
hevosen (Velocipedin) avur ovat
yhdisryne€t. Eika talviaikaan kie-

Ylld oleva puriloiden
Karjalasta, nutta sc
myds Satosld.

vareissa ollut muita kuin tavallisia,
niin sanottuja kirkkorekiif '.

Kievariksi sopivaisuuden edelly-
ryksine olivat liihinna kohtalaiset
heinamaat, talon sijainti lahella
madntieta, kaksi asumapirft;e .ja
kolmc hevosta. Tallaiset kohtalaiset
ehdot taytti Tirkkosten perinutalo
LeppAvirran kirkonkylessa vuonna

ovat olleet maamme parhaita
ki lpajuoksijoita, vielep?i leh€-
ncllect kaisitcltii "loistohevo



1'766. Piivektj^ 26.3.1'766
maaherra Ramsay oli matkalla
Leppavirralta Kuopioon ja
isant?i Antti Tirkkonen kyyti-
miehena. Harvinaista, €tti
talonpojasta oli matkaseuraa
ja klytiin han oli qryt,.vainen.
Leppavinan Niinimeess?i oli
Hell i  vuonna 1784 Nils Tirk-
kosen talossa. Kaavin kirkon-
kylassa oli kestikievari vuonna
1790 Klemet Tirkkosen talos-
sa. Paavo TirkkoseD, joka
4.12.l,969 taytlt 95 vnotta
Seyneisten AittomaessA, tuo-
reessa muistissa on vi€lA ha-
nen isansa iso talo Tirkkol4
misse pidettiin kievaria.

Kievaritouhuissa Paavo joutui
tekemisiin paljon hevosten
kanssa. Hancn isAnsii kasvatti
hevosia ja niiu my)'tiin mm.
Kuopion markkinoil'a.

Markkinoilla kaynnit jaivat
Paavon huoleksi. NAin sen takia,
ett?i poikaset olivat napAkampiA
kaupanteossa. Markkinoille
menti ir  vaikkei kunnon teiu-
kaan siih€n aikaan ollutja takai-
sin tultiin rahat taskussa. Hevo-
sia kiivivat ostamassa myds
ulkolaiset. Heidan kanssaan
kauppa kavi kielivaikeuksista
huolimatta h)'vin ja ulkomaan
raha vaihdettiin pankissa tutum-

piin rahoihin. Nykyajan markki-
noilta puuttuu h€voset.
Mv. Otto Tirkkonen t?iytti 90 vuotta
17.4.1978 Heinavedella ja ol i  kas-
vattanut kilpahevosia.

Mv. Eemil Tirkkonen tA)4ti
19.10.1972 70 vuotta Heinav€della
ja mainitsee tallipolun Ohdakkei-
seksi monen vuoden kokernukses-
taan. Llevosharjoittelijoita on Tirk-
kosen tilalla ollut ympiiri Suomea-
Ratsastuskoulussa on kolm€ lem-
minverista ja yksi kylmaverinen

"Savossa vaikutiavat hevospe-
rinteet" toteaa isiinta.

Hevosotto. Olaus Magnuk-
sen Pohjoist tltisten hnsojen
historiasts

Paavo Pirisen 1610
Lauri Yrjdndnpoika
Posalta saana to-
distus *Wtihevosen
ottamis%lo sotavAen
tarpeisiin.
(KA 6746: I28)
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Raine Raitio

MUINAISJAANTEITA JA MODERNIA ARKKITEHTUURIA
Sukututkimusseura retkeili Eurassa ja Eurajoella

al la kcl laa suuntasimme
matkanrnc Ala-Satakru
taan EufaaD ja Durajoel le.

Ni i issJ kunnissa histor ir  oD cr i-
ty iscn r ikasm ja val lakunnal l i ,
sestikin mcrkiftav:iii. Matkam-
mc painof lui  csihistof iaan . ia
suurkananoideD el?iIniiiin.

,ta

:ia

Llra4 Ptrxt

usejden vuosikymmenten tyd-
hain.

Kaivarksissa lijydetyn viikinki-
aikaisen naisen juhlapuvun mu-
kaan on tehty Euran muinaispu
ku. Esihistorial l isel la ajalta ei
lunncta kir jal l isia l5hreita_
Kaikki kyscista aikakautra kos
keva treto perustuu kaivauksista

Aluksi  jo inrnrc kahvit  aivan
kDnnan keskustassa sijaitsevassa
I.luran Pirtissa. EuralaiseD tai-
lc i l i jar.  Jalmari  Karhulan suun-
ni t le lcma jugend,tyyl inen Iruran
Pirt t i  on yksi  Suomcn vanhimpia
r u o r i s o s c u r a n t a l o j a . ' l A m ? i
vu0nna 1908 k:iy$d.jn otetu
suurikokoineD scu.ojenlalo eh-
di t t i in luovuttaa jo Seurasaari-
s:ietidlle siirrelt;iviiksi Scurasaa-
rcn ulkoDuseooo. Si in: imiseen
ta.viftavaa rahoilusta ei kuiten,
k0an onnistuttu .iiirjestiilniiin ja
hanke raukesi. falo siirtyi t?i-
nr;in jiilkcen Kotiseutriyhdisrys
lruran Pirtti ry:lle, jossa on mu-
kana useila curalaisia yhdistyk-
sie.  Vuosina 1983-84 rakcnnus

.kunDoslel l i in juhla- ja nalrely-
1i Io iks i alku perii isp iirustusten
nrukaan.

Tem?ir jAlkccn jalkoimmc
Iutustumrstamme paikal l isen
oppaan. Anui I)irttinAcn joh-
dol la muinaistekst i i l iverstaa-
sccn. Saimmc tutustua muinai-
scen kankaankudontaan. seke
lankojen kehrtarniseen vxnhoi l la
nrcnelelmi l lA. NykyincD t iere-
nrvs murnaispuvuista rakcntuu

Eurassa esihistoria on aivan
kdsinkosketeltavissa

Aloi l i Inme rctkemDc luluslu-
malla l-uraan, Ala SatakunnaD
teol l isuuden . ja kul t luur in kcs-
kukscen. josla huokuu mcnnci-
s)yden eksotiikkaa. Paikka-
kunta on yksi Suomen rautakau-
tisista keskusalueista. Eurassa
sijaitsee useitr maaDtmc nlcr-
ki t te! impia arkeoloBisia rutki
muskohtei la.  Varsinkir  raura-
kaudcn loppupuol i .  900-1000
j.Kr.  on ol lul  Eurassa loist(nr
aikaa. Tuskin mist i i ; in muusra
kuDDasta Suomessa lunneiaan
lhle palion m u iDa is.j?ien te il ii
kuin Eurasta.

2 l

J



saatuun tietoon. Arkeologien
tyitn hitautta kuvannee hyvin
pukututkimuksiin kaFetty aika.

K:ivimme katsomassa myds
Luistarin muinaispuistoa. Luis-
tarin alue on Suomen perusteel-
lisimmin tutkittu rautakautin€n
hautausmaa. Alueelta on tutkittu
yl i  1300 hautaa. Alue muodos-
taa nykyisin muinaispuiston,
jonka nurmikoiden hoidon suo-
rittavat luonnonmukaisesti lam-
paat.

Ryhmamme huomiota kiin-
niftivat €rityisesti maenrinteesse
olevat kymmenet hautakuopat.
Nama ovat syntyneet haudoissa
olleiden arkkujen mAdiinnyttyii
ja peella olleiden kivien romah-
dettua haudan pohjalle. Toisin
kuin muualla Suomessa Eurassa
oli vallalla ruumishautaus jo
600luvulla. Muualla Suom€ssa
tapa on yleistynl vasta t?illa
vuosituhannella. Varhaisimmat
hautaukset paikalle on tehty 600-

historiaa €tt?i nykypaivaa. 1600-
luvulla alkanut raudan jalostus
on vaihtunut paperiteollisuuteen.
Nykyisin alueella toimii paperi-
tehdas ja pakkaustarv iketehdas.

Ruukkimiljijiin Hpi kulkevan
Sepanden varrella neimme
useita punaiseksi maalattuja
entisia vasaraseppien taloja jotka
ovat edelleen kaFdssd. Alueella
on my6s arkkitehtoonisesti
mielenkiintoinen, Alvar Aallon
suunnittelema terassitalo.

Unelma, josta tuli
totta

Tehty:imme kienok-
s€n Euran keskustassa
siirryimme paikallisen
k€dilijan kotiin. Erk-
ki A. Nurmisen jo
pikkupoikana alkanut
kerailyharrastus on
nykyisin nahtAvissA
hiinen kodissaan, seka
sen pihapiiriin siine-
tyissa vanhoissa ra-
kennDksissa. Alueella
nykyisin kailt*iaan
kahdeksan erilaista
vanhaa rukennusta,

Yksi alueen helmiste on aito
savusauna. Lis?lksi museon piha-
alueella on rautakautisia hauto-
ja. Valtakunlansa kerailija on
nimennlt Suontaustan Museoksi.

Nurmisen kodissa kohtaavat
menneisrys ja nykyisrys. Niin-
pe mekin saimme nauttia hy-
vasfii ruuasta uudenaikaisessa
hirsitalossa vanhojen esineiden
ympAfttimanA.

Huomiota kiinnitti persoonal-
linen kokoelma, jot ei oltu
kooftu valtt?imatta suurclla ra-
halla, vaan tt?litajulla ja mieli-
kuvitusta apuna kayttAen.

Ja kuten kaikilla kerailijttille
Erkki A. Nurmisellakin on jokin
erityinen kiinnostuksen kohde.
Oman mainintansa ansaitsee
hanen huomattavan suuri lasis-

Retke ldis id Kar dj dmdess.i.

Vanhimmat Euran ldyditist{
ajoittuvat kivikauteen, vuoden
5000 e.Kr. vaiheil le, jol loin ny-
kyinen Eura oli viela tiheaa saa-
ristoa. Alue tarjosi ensimmdi-
sille asukkaille runsaasti hyvia
pyyntipaikkoja. YksisuomeD
kaikkein tunnetuimpia muinais-
j?ianndksia on Euran Kairiijiima-
ki. Se on toiminut varhaisempina
aikoina hautausmaana ja my6-
hemmin maen keskelle olevat
hautaa ympiirdivat 12 kivea ovat
toimineet lautamiesten istuimina
muinaisissa oikeuden istunnois-
sa. Kivet mainitaan ensimmai-
sen kermn historiallisissa lah-
teissa jo Olaus Magnuksen
Charta Marinassa vuonna 1539.

700luvuil la. Vi imeiset noin
vuoden 1050 vaiheil la.

Historia ja nykypeivd kohtaa-
vat Kauttuan ruukinpuistossa

Satakunnan ruukeista vanhin
sijaitsee Euran Kauttualla Eura-

,joen rannalla. Jo 1600-luvulla
penrstetun entisen raularuukin
vanha paArak€nnus palvelee
nykyisin kartanohot€lli Kauttuan
klubina. Tehtaan johtajan enti-
sessa asuinrakennuksessa, Vil la
Ahlstrdmissa toimii Pyhejervi-
lnstituutti, elintar"r'iketeollinen
t?iydennyskoulutus- ja tutkimus-
yksikktt.

Ruukinalue edustaa samalla
seka Euran seudun teollisuuden

I
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ten suolakuppicn kokoelmansa,

.ioita on kcrlynyt ulkomailla

Suomen sdhkdisin kunta

Eurasta rnittka jalkuj Eurajoclla
Suonen sahki i is inlmeksi kuD
naksi ninr i tc ly l l€ paikkakunDal-
le. Srhkciiscksi Eurajocn tekee
siel la si ja i lseva Olki luodon
ydinvoimala. Voinalatuottaa
no;n l7 pfoscntt ia Suomessa
lan,ittavastr siihkiicncrgiasta.

sic l la oppaaD kcnomil la kosjo-
retkillii.

Rahvaal la ci  ol lut  ennen asiaa
kartanon pihapiiriir tai p?iara-
kennuksccn. I lenasvacsta vain
isinte ol i  lekcnris issa alaistcnsa
kanssa. Vuoiocn is: innet ol ival
nr los tunDelr ja kovista vaal j -
m{rksislaaD. Kun kynt6mies ei
hirkinse kaDssa saanut muutcn
leveta heD pysiihtyi keskell?i
pel loa ja j : i i  huojumaan paikal-
lccn. Kauenpaa katsoeD niytli
kuin h; iD ol is i  cdel leen askcl ta-

mcnn?i kunnalliskotiin. Parvek-
keen sijainti talon pohjoispuo-
lella heretti ihmetysH. S€litys
ldytyi rakennusajankohdan
muotivirtauksista, jonka mukaan
naisv?iki oli kauniimpaa, jos he
eivet olleet p?iivctlyneite. Ulkoi-
set puittect olival edellecn my
kist:iv:it, multa kartanon €ntr-
sesti loisteliaasta kalustuksesta
ci ole en:ia nykyisin muuta jal-
jc l lA kuin yksi  pei l i ,  seki i  uuneja
ja sein:ikoristcita.

Verikas kartanonherra

Vuojoen kartanonhe.roista kuu-
luisin on Kustaa l l :n Aadolf in
sotamarsalkka Ake Tolt (1589-
1640). Henel lunn€taan myds
Iisanimella "Lumiaura".

Ake Tott oli verikes persoona,
josta on jaan''t jalkipolville ele-
mAan useita tarinoita. Hanta on
sanottu oman arvonsa tuntevak-
si, sairaaksi ja julkijumalatto
maksi micheksi, jonka Turun
tuomiokirkkoa kohti kulkeneessa
hautajaissnatossakin k€notaan
istuneen pirun hevosen aisalla-
Ehke suurten maaomaisuuksien
haltijana ja tunnettuna sotapaal-
likkdna hAn ei katsonut tarpeelli-
seksi ndyristella paikallisen pa-
pisaon edessA, Kertomuksct
pirusta hautajaissaatossa viittaa-
vat vihattuun ja kovaotteiseen
kartanonherraan ,

Sotamarsalkka Tott yritli
larinoiden mukaan n?iyttiiii val
laansa ajamalla suoraan hevo-
sella kirkkoon sisiille kesken
jumalanpalveluksen. Toisinaan
hAn€n kerrotaarr tayftaneen Ir-
jante€n kirkon heinille, kun
Vuojoen kartanon ladot eivat
riittiineet leh?in tarkoitukseen.
Key@nyzian kirkkoa heinalatona
henen kerrotaan saaneen niin
suuren verensydksyn, etta se ei
lakannut, erncn kuin verinen
saavi oli victy kirkkoon. llanen

. : ;

..

. " . . . . ' ' :_,- .- . -

lurajoel la nrci ta ol i  vastassa
reipas huuDoria ja murretta vi1-
jell),1 oppaa nr€ Pirjo Jaakkola.
Hanen johdol laan suunnist imme
ensiksi Vuojocn kartanoon, joka

on n:iltellyt kcskeista osaa seu-
dunhistor iassa. Kavel lessem-
me kartanon puistossa srjaitse-
vaa kuusikujra, joka ei oikcas-
taan alkanut nista?in, eik:i plac
tyn), l  mihinki in,  micl i imnre
nousi monia kysymyksia. Kuja
ol ik in istutel tu vain huvin vuoksi
herrasviien kiivclyretkiii vartcn.
1800 luvuD alussa herrasv?ieD
elamaan kuuluivatkin yleisesr i
promenadit eli erii:inlaiset keve-
lyretket puisloissa. teill?i ja nrct'
s issa. Puukujal la,  suurten kuus-
ten katveessa, nrclkein a;st imnrc
kartanonhcrro jon keyskentclcvan

Kar I ana n pdd rdkc I n us 1..t.

nul  kaukana Dl ikyvAA pcl lonlai-
taa kohti.

Nykyisen komean kartanon
peerakennukscn or suunnitellut
Cad Ludvig l -Dgcl ja sen oD
rakcnnuttaDut vuonna 1836 Lars
MagDus Bjcjrkcnheim. TAm?i l7
netria korkca _ja 3l metria pitka

' karlanon liInamainen paaraken-
nus poikkesi valmistuessaan
huomattavasti ymperijivan alu-
een muisra taloista. Vielii tanii-
k in p: i ivana rakcrrnus on vaikut

l1]-hrram lrle jiiscnc( ihastelival
pi tk: i : in lSt i i  n)kyisin kunnal l is-
kot ina toi ln i \ 'aa empirel innaa-
Totesipa joku paikkaan ihastu-
neena. muulthvansa ki iansa
Durajoel le.  s i l tcn kun tulee aika



kuollessaan

keskustassa
kin hanesta
na v€rta,

niinsanotun veriki-
Eurajoen nykyisessa

kerrotaan tuolloin-
tuleen monta empa-

kojen kuluessa keskiaikaisen
linnan, aateliset laaniryshenat ja
viimeksi ydinvoimalal.

Vanhaa ja uutta

Seuraavan kohteemme, Irjan-
teen kirkon, seka kirkon vieres-
sa sijaitsevien kotiseutumuseon
ja maatalousmuseon kokoelmiin
tutustuminen veisi hyvinkin
koko paivan, siksi laajat ne ovat.
Esineist6a ldyDry aina trakto-
reista aseisiin saakka. Perintei-
sen tavan mukaan kotiseutumu-
seo toimii vanhassa viljamaka-
siinissa. Eurajoella on poikke-
uksena moniin muihin kotiseu-
tumus€oihin keratty my6s isom-
pia esineite ja n5itA hityrykonei-
ta, puimakoneita ja traktoreita
varten on rakennettu aivan oma
mkennuksensa. Oppainamme
museoissa toimivat paikalliset
kotiseutumiehel jotka tunsivat
museoiden esineiden tarinat kuin
omat bskunsa. Esitteiden mu'
kaan museoiden vieressa sijait
seva lrjanteen viihtyisa pieni
kirkko on koko Satakunnan van-
hin puinen kirkkorakennus.

Retkemme piiaft€eksi joimme
kahvit Eurajoen kunnantalolla ja
tutustuimme samalla tehan Ark-
kitehtuuritoimisto Erkka Ruusu-
sen suunntnelemaan vuonna
1989 valmistun€eseen rakennuk-
seen. H-kirjaimen muotoinen
kunnanvirasto tuli maksamaan
kaikkiaan noin 28 miljoonaa
markkaa ja se on Eurajoen kun-
nan historian suurin rakennus-
hanke. Rakennuksen erikoisuu-
tena on aulassa kaikkien kolmen
kerroksen ldpi ulottuva suihku-
lahde.

Eurajoki vaikutti vireeltii kun-
nalta. Sijainti meren rannalla on
ollut si l le monella tavalla edull i-
nen. Se on tuoDut kuntaan ai-

F-r4

Irjanteeh koIiseut museo.
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