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Pekka Nuottajiirvi

P^h..^joh+oj a^ pc.lsta

Sukututkimuksen laadusta
on alettu kantaa huolta ja
alan lehdissii on asiasta viime
aikoina kayty valiin kiirjekiis-
takin keskustelua. Tdmd tus-
kin syyttii, koska yha kasvava
harrastajajoukko tuottaa hy-
vin eritasoista tulosta, joka
on niihty esimerkiksi vuosit-
taisten sukukirjakilpailujen
sadossa. Niinpri Suomen Su-
kututkimusseura ja Sukuseu-
rojen Keskusliitto jrirjestivat
syksyllii kaikille sukututkimus-
harrastajille suunnatun suku-
tutkimuksen laatukyselyn.
Laatukyselyllii pyritaiin kar-
toittamaan sukututkijoiden
niikemyksiii siitii, millaista on
hyvii sukututkimus ja miten
siihen piiiistiiiin. Tuloksia
t?lstti kyselystti voidaan odot-
taa seuraavan r,uodenvaih-
teen tienoilla.

Oma j ulkaisutoimintamme
on vilkastumassa. Tampereen
seudun sukututkimusseuran
2O-vuotishistoriikki valmistuu
sukututkimuspiiiviiiin men-
nessii. Seuran uutta sukututki-
jaluetteloa varten keriittiin
syksylla jasenilta tietoja ja
luettelo julkaistaan keviitkau-
den aikana. Samoin syyskau-
den aikana jiisenten kokoa-
mista esipolvitauluista toimi-
tetaan uusi osa seuran Esipol-
vitauluja-sarjaan. Aivan uute-
na toimintamuotona on io ku-

luneena \uonna aloitettu seu-
ran omat atk- ja internet-
kurssit. Niiden saaman suu-
ren suosion ja mydnteisen pa-
lautteen vuoksi kurssitoimin-
taa jatketaan ja niihin otetaan
kysynn?in mukaan uusia ai-
heita. Seuran toiminta on
nahtavasti ollut oikean suun-
taista, koska uusia jiisenia liit-
tyy joukkoomme jatkuvasti,
maard liihentelee jo 450:tii.

Viime sukututkimuspiii-
viin pdiitdssanoissa Raimo
Heikkilii ehdotti, ettii seuran
toimesta koetettaisiin vauh-
dittaa Pirkanmaan seurakun-
tien historiakirjatietojen tal-
lennustoimintaa HisKi-ohjel-
maan. Asiaa alettiin hallituk-
sen toimesta vieda valitto-
miisti eteenpZiin ja syksylla
jiirjestettiin tilaisuus, jossa
Suomen Sukututkimusseuran
toiminnanj ohtaj a Leif Mether
esitteli HisKi-ohjelmaa ja an-
toi opastusta mahdollisille
uusille HisKi-tallentajille Pal-
lo onkin nyt seuramme jase-
nilla. Jos Sinulla on mahdolli-
suus jonkun seurakunnan tie-
tojen tallentamiseen, ota yh-
teys Suomen Sukututkimus-
seuraan.

Toivotan Sinulle ja kaikil-
le sukututkimuksen ystiiville
hyviiil ja tutkimusrikasta
luotta 2000! Tervetuloa mu-
kaan tapahtumiin!

Hyvii Tampereen seudun su-
kututkimusseuran jasen. Pos-
tin tuotua tbmdn uuden Orpa-
nan luettavaksesi elaimme
varsin historiallisia paiviii.
Vuosiluku vaihtuu vaihtuu
kakkosella alkavaksi ja tois-
ten mielestii uusi vuosituhat
alkaa nyt, toiset viiittiiviit sen
alkavan vasta vuoden piiiistii.

Oli niin taikka niiin, taval-
lista juhlavammin r,uoden
vaihtumista juhlitaan. Tiedo-
tusvrilineet ovat jo hyvissii
ajoin esitelleet meille eri mah-
dollisuuksia viettiiii tdmd ai-
nutkertainen tapahtuma.
Olemme etuoikeutettu suku-
polvi saadessamme elaa ja
toimia kahdella eri vuositu-
hannella.

Kuluneen, ohjelmatarjon-
naltaan tavallista runsaamman
ja vilkkaan syyskauden jiil-
keen seuramme uuden toi-
mintavuoden aloittaa taas en-
tiseen tapaan tarnmikuun puo-
liviilissii oleva Sukututkimus-
piiivii Sampolassa. Tapahtu-
maan on onnistuttu jalleen
hankkimaan tasokkaat esitel-
moijat sukututkimuksen ja
historian alalta. Ptiiviin suosio
on kasvanut vuosi vuodelta.
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Teksti ja kuvat
Olavi Kallioniemi

Korkk* v'.p'^usso d'^ssa

Suoritin kesiillli 1976 Kar-
kussa ja Vammalassa kir-
kollisen kansanperinteen
keriysti llelsingin yliopis-
ton kirkkohistorian laitok-
selle. TIllii matkalla tapa-
sin mytis metsltytimies
Frans Jflrvenpflfln. Hf,n on
syntynyt Karkun Koskella
vuonna 1906 ja oli 12-vuo-
tias, kun vapaussodan rin-
tama kulki Karkun koh-
dalla. Iliinellii oli tuosta
ajasta omia kokemuksia,
jotka ovat jflf,neet syvfllle
hflnen mieleensii. Niiin Jiir-
venpflfl kertoi tuosta veri-
sestfi ajasta.

Olin ertiiinii aamuna menossa
kouluun, kun opettaja Virta-
ranta tuli vastaani ja sanoi,
ettei tanaan ole koulua. Pala-
sin kotiin. Katselin sielta isii-
ni kanssa. kun Alasesta liihti
punaisten kuormasto ja keit-
ti6 liikkeelle. Heidan rinta-
mansa oli ollut Hiirkikan-
kaalla, mutta nyt se irrottau-
tui. Niiimme, kuinka Huidan-
lammilta ja aukealta alkoi
lappaa viikeii kohti Palvialaa.

Joukot pysiihtyiv?it ensin
Tuomiston ahteen paalll ja
valkoiset olivat Niskasen
m6essd, josta ampuivat vii-
han aikaa Palvialan yli. Toi-
sen kerran punaiset pysiihtyi-

viit Koljaan ja Makipiiiin ki-
vinavettoihin. Valkoiset aset-
tivat konekivti2irin Aluskyliin
koulun luo toiselle puolen
tietii suuren kuusen alle kivi-
aidan viereen ja ampuivat
navettoja kohti. Kun punaiset
lahtivat niistii, meniviit he
ensin ohi kirkon, mutta pala-
sivat takaisin piiin ja jlivilt
kirkolle. Valkoiset olivat Ta-
kavertijiin ahteella. Siinii
luutnantti Rantapere haavoit-
tui jalkaan. Sodan jtilkeen
hiin rakensi samalle paikalle
talonsa, jossa asui kymmenia
vuosia.

Punaiset haudattiin
Simpan metsaan

Laineen vliki, kummiperhee-
ni, olivat jumalaapelkaavia
ja jaivat paikoilleen asun-
toonsa lahelle kirkkoa, vaik-
ka kaikki muut olivat muut-
taneet turvallisemmille seu-
duille. Aina kun ruvettiin
ampumaan, he menivdt lat-
tialle muurin viereen makaa-
maan.

Frans Jcirvenpcici (s. 1906 Kar-
kussa) kertoi Olwi Kallionie-
melle muistoiaan vuoden 19lB
tapahtumista.

Kerran tuli panssarijuna
Niemisen luo kallioleikkauk-
seen ja alkoi ampua. Punai-
silla oli kirkon tornissa kone-
kivitiri, jolla he pystyiviit tu-
littamaan junaa ylhaaltapain.
Junan oli iikkia periiiinnyttii-
va, silla siin?i ei ollut kattoa.
Se pysahtyi Emiintiikoulun
kohdalla olleen pdlkkyvaras-
ton luo ja miehet rakensivat
itselleen suojan ratapolkyis-
t .

Talla viilin henki sanoi
Laineen Tildalle: "Nyt, Til-
da, nTrt on aika lahtea ja leh-
mdt mukaan."

Tilda sanoi miehelleen-
ett?i nyt menniiiin. He meni-
vdt navettaan, jossa heillii oli
kaksi lehmiiii, ottivat ne mu-
kaansa ja meniviit metsiii
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myoten Liihteenm?ikeen. Kun
he piiiisiviit sinne, punaiset
painoivat jo kirkolta Heinoo-
ta kohti. Panssarijuna oli pa-
lannut ja ampunut Aijarin
ylikaytavan luona olevasta
kallioleikkauksesta kaksi
kerlaa kirkon ikkunasta si-
sii?ln. Se oli saanut punaiset
l6htemiiiln.

Kun Laineet saapuivat
pian tiimtin jalkeen kotiinsa,
he totesivat, ett6 molemmat
lehmiit olisivat kuolleet, jos
olisivat jaaneet navettaan.
Niin paljon oli mennyt luo-
teja seinien liipi. Kirkossakin
oli kuolleita, mm. viisi Maa-
rian komppanian naissotilas-
ta.

Naissotilaat laitettiin puu-
laatikoihin, miehet haudattiin
ilman arkkuja. Kaikki eri
puolilta loytyneet punaiset
haudattiin Nohkuan tien var-
relle Simpan metsiiiin hiek-
kakuoppaan. Haudattujen
miitirtistii ei kukaan ole sel-
villa. Kenties sen olisi tien-

nyt Viitamiien emiintti, joka
tienhaarassa seurasi asioita ja
laski vainajia.

Vanhan kirkon luona ole-
vassa niemessii punaisilla oli
tykki, jolla he ampuivat kohti
Palvialaa. Tykkimiehet jou-
tuivat tekemisiin rovasti Karl
Emil Bergrothin kanssa, joka
asui kaiken aikaa pappilassa.
Hiin sanoi jdlkeenpiiin, ettd
tykkimiehissii oli reiluja mie-
hiii mukana. Htinelle ja ha-
nen perheelleen ei tehty sinii
aikana mitaan pahaa.

Sen sijaan muualla tehtiin
tihutdita. Punaiset surmasivat
Karkussa ainakin Miikinen-
nimisen miehen Tyriseviiltii,
Aunion, Ketolan, Heikkiliin
ja Heinoon kauppiaan Tuu-
loksen. Kaikkiaan ammuttiin
kuusi henkiloa, joista yksi oli
nainen. Niimti surmat tapah-
tuivat punaisten periiiintyes-
sii. Taistelujen jalkeen kirkko
oli huonossa kunnossa.

Punaiset polttivat Kosken
kartanon. He veiviit kap-

teenskan tavallisilla rattailla
Jokipohjaan, joka oli Kosken
torppari. Siellii hiinet vapau-
tettiin. Kun kapina oli ohi,
htln muutti ensin vanhaan
pappilaan ja sielta Tampe-
reelle, jossa pian kuoli.

Kenttdoikeudessa
kuolemantuomio

Kun rintama oli Karkusta
siirtynyt, alkoi paikallisten
punaisten pidattaminen ja
tuomitseminen. Rakentajan
tehtaan paikalla sijainneella
vanhalla meijerillii oli vanki-
leiri. Palvialassa istui kenttii-
oikeus, joka jakoi tuomioita.
Kuolemantuomion sai yksi
nainen ja viisi miestii. Sen
eteen joutui mm. kirkon enti-
nen suntio, rddtrili Taavetti
Ranta.

Tuomitut olivat Laurilan
talossa vanginkuljettajan
huostassa. Teloitusryhmii oli
valmiina, mutta liihtd my6-
hastyi, kun joku tai jotkut
pyysivtit Herran ehtoollista.
Kirkkoherra Bergroth kavi
kuolemaantuomittuj en luona.
Hiin sanoi, ettei hin koskaan
Iuullut joutuvansa t?illaisessa
tilaisuudessa antamaan eh-
toollista. Hiin meni sitten
vankiselliin ja viipyi siella
jonkin arkaa.
Jiilkeenpiiin seurakunnassa
ihmeteltiin, miksei rovasti
yrittanyt vapauttaa vanhaa

Karkun kirkosta l|ydettiin tais-
telulen .irilkeen kuolleena mm.
viisi Maarian komppanian nais-
sotilasta. Kaikki punaisten puo-
le lls lai s te I le e t vaina.jat haudat -

tiin metscicin Nohkuan tien var-
relle.
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suntiota, joka ei ollut osallis-
tunut mitenkaan punaisten
toimintaan. Hiinella olisi ol-
lut sellainen vaikutusvalta,
ettii se olisi ollut mahdollista.

Tiedettiin, ettd tohtori Ot-
to Meurman oli pelastanut
Mauno Lehtimiien Tyriseviil-
tii. Muutoin h2inetkin olisi ta-
pettu. Kun han oli ty6viienta-
lolla vankina, tuli Meurman
ja loi olkapaalle ja sanoi:
"Tata miestti ei sitten aina-
kaan tapeta. Meillii on kar-
rynpy6rien teko kesken ja
han tulee niitd tekemiidn."

Isii-vainaa [nimeltaan sa-
moin Frans Jiirvenptiiil oli
seuraamassa, kun tuomittuja
tuotiin Simpan miikeen san-
takuopalle ammuttaviksi.
Hiin oli valkoisten vahti. Kun
tuomittuja liihdettiin vie-
mi6n, oli mukana paljon
saattoviikei. Hiin meni Sam-
stenin kanssa joukon perissd
kivtiiireineen. Matkalla todet-
tiin, ettii yksi ampuja puut-
tuu. Silloin heille tuli hiitl ja
he hyppiisiviit kiireesti tielta
ja juoksivat metsiiiin, ettei
heitii pakotettaisi ampumaan.

Teloituspaikalla ampujat
olivat piilossa pensaiden ta-
kana. Heitii oli neljti, joista
kaksi komennettiin ampu-
maan. Raatali Taavetti Ran-
nasta isiille oli jiiiinyt mie-
leen, ettii tiimii riisui kaikki
ptiiillysvaattensa ja asetti ne

kauniiseen pinkkaan montun
reunalle, ennen kuin meni
seisomaan paikalleen. Sita
isiini ihmetteli, ettei kukaan
yrittanyt paeta. Varmasti jo-
ku olisi piiiissyt, jos he kaikki
olisivat lahteneet eri suun-
tiin. Kaikki kaatuivat urhool-
lisesti.

Omaiset hakivat ammut-
tujen ruumiit ja heidat hau-
dattiin hautausmaalle. Sen
sijaan sodassa kaatuneiden
punaisten ruumiit jiiiviit tuo-
hon yhteishautaan. Joskus
alueelle istutettiin pensaita ja
sen ympiirille rakennettiin
kolmesta riu'usta punainen
aita. Muuten hautoja ei mi-
tenkiiiin hoidettu.

Punaistenkin vainajat
kirkkomaalle

Talvisodan jalkeen rovasti
Kaarlo Eemil Rinne parfiti
siirriittiiii Simpan miiessii ole-
vat vainajat ja koko hauta-
kummun hautausmaalle. Teh-
titvddn oli kutsuttu kaikki
pitajan hevoset, joita tulikin
satakunta. Tarkoitus oli ajaa
hautoja peittava hiekka ja
vainajien luut sankarihauto-
jen liheisyyteen kirkkomaalle.

Tehtiin kuorma kuorman
periistii. Hevoset jiiiviit odot-
tamaan toisia. Etuptiii oli

kaukana maantiellii. kun vii-
meisti kuormattiin. Jiirven-
taustan talon reessii oli kaksi
suurta laatikkoa, joihin loy-
detyt luut pantiin sita mukaa
kun niita hiekkaa kuormatta-
essa tuli esille. Kuormien
t?iyttymisen jiilkeen Jiirven-
taustan hevonen ajoi taman
saaton eteen ja matka hau-
tausmaalle alkoi. Vaikka kai-
killa hevosilla oli kuorma, oli
hautakummussa vain pieni
lovi. Loppu ajettiin kuorma-
autoilla.

Tiimii oli seurausta talvr-
sodan yhteishengestii ja ro-
vasti Rinteen halusta tasoit-
taa err kansalaisryhmien vti-
leja. Siina hbn varmasti myds
onnistui. Tydviiestd piti ha-
nestii huomattavasti enem-
miin kuin edeltajastaiin.

Olkoon tiistii esimerkkinii
vaikkapa Tervas-Lehtinen,
joka oli vuosisadan alun
merkittavin tydviienjohtaja
Karkussa. Kalle Jokinen ker-
toi, ettii kun Lehtinen joutui
rovasti K. E. Bergrothin
kanssa viiittelyyn, han voitti
aina. He eivtit tulleet toimeen
keskeniiiin. Kun oli mahdol-
lista erota kirkosta, oli Lehti-
nen eroamassa ensimmiiisten
joukossa. Sen sijaan rovasti
Kaarlo Rinteen kanssa oli
suhde hyvii erilaisista katso-
mustavoista huolimatta.

Piiiviii ennen kuolemaan-
sa Lehtinen pyysi Jokista toi-
mittamaan Rinteelle sanan,
ettit tdmd siunaisi h?lnet hau-
taan ja sanoi. "Rinne on ai-
noa pappi, johon minii luo-
tan. Hiin on ollut niin hyvii ja
ymmirtiinyt minua ja minun
aatteitani, ettii haluaisin ha-
nen siunaavan minut." Rinne
tiiytti hiinen toivomuksensa.

Rovasti K. E. Rinne tasoitti
talvisodan .icilkeen kansalais-

ryhmien vcilejd. Hcinen aloit-
teestqan punaisten vainajat
sii rretliin kirkkomaalle.
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Tyrviifln kirkkoherra Johan
Wegeliuksen poika Johan
Wegelius nuorempi (169L
1764) kirjoitti vuosina 1747
ja 1749 postillan eli saarna-
kokoelman, jonka nimenfl
on Se ryhd Ewangeliumilli-
nen Walkeus. Tflssii on pos-
tillan ensimmflisen osan esi-
puheesta viisas huomautus:

Ja nijn se on cans enimmitten
caickein muitten Saatyin can-
sa mailmasa, yxi ylpeilee yli
toisens, yxr catzo ylon toisens,
ja laskee caicki ulos ainoas-
tans sen ulconaisen mailman
sokian niion ja menestyxen
jalken, ja ej itze asian sisilli-

sen menon jiilken; etten mini
wielii mahda mainita, cuinga
moni turha Christitty, ainoas-
tans turhisa nimisii, Adeleista
ja Mestareista ja muista, etzi-
wiit erinomaista cunniata ja
edustusta, ja silla luulewat jo
totisen onnen woittanens ma-
ilmasa. Joista caikista en minii
sano sita, ettei ne oikiat Chris-
tityt nijta taida hywiillii omalla
tunnolla canda, cosca ne lailli-
sesti tygolangewat heille,
waan ettei nijsa pidii etzifia-
miin eli pidettiimtin yhtan to-
tista onnee eli edustusta yli
muitten, eika kaytettaman
muitten sortamisexi, joca on

suuri pimeys ja ymmdrtimdt-
tomys.

Loih[e

Wegelius, Johan 1988 |7471.
Osa "Se Pyha Ewangeliumilli-
nen Walkeus" -nimisen postil-
lan esipuhetta,1747. - Martti
Rapola (toim.), Vanhan kija-
suomen lukemisto.4. p. Hel-
sinki: Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura. (Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimi-
tuksia 262). 5. 13 1-138 [ote
sivulta 1321.

In memoYram
Seuran tietoon on tullut, ettii vuonna 1999 ovat

seuraavat j iisenemme siirtyneet
ajasta ikuisuuteen.

Kaarlo Haapanen, tiedotussihteeri I 980-1 984
Eero Kivinen

Kauko Koskinen
Toini Nikali, perustaj aj ?isen

Maija-Liisa Suonpiiii
Irja Tirkkonen
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Johanna Kurela Retki Mouhiiarvelle 9. I 0. 1 999

Luonnonftaunis elfGrfig arvi tutuftsi

Lokakuun koleana aamuna
kahdeksan aikaan kokoontui
joukko virkeita ja hyviintuu-
lisia sukututkijoita Vanhan
kirkon rappusten edessii odot-
tavaan bussiin. Nokialta kyy-
tiin nousi vielii muutama tut-
kija lisiiii, ja tiysi linja-au-
tollinen matkaajia suuntasi
kohti liinttl. Tampereen seu-
dun sukututkimusseuran jilr-
jest?imii syysretki Mouhijiir-
velle oli alkanut.

Puheenjohtaja Pekka Nuot-
tqirvi ja seuran retkiasioista
vastaava Ari Vesola toivotti-
vat retkeliiiset tervetulleeksi
ja antoivat puheenvuoron op-
paille.

Alkumatkasta Nokialta
Siuroon niikymiii ja naht6-
vyyksiit esitteli Kirsti Vim-
pari. Mouhijiirven puolella
mikrofonin otti haltuunsa
Raimo Vasara, joka toimi
retken piiiioppaana. Hdnen
erinomaista paikallistunte-
musta todistavasta kerron-
nastaan oli paljon hy6tyii
mouhijirveliiisjuuriaan etsi-
viille sukututkij alle.

Matkan varrella Raimo
Vasara teki perusteellisesti
selkoa taloista ja torpista ei-
k?i monikaan vanha rakennus
jilAnyl tunnistamatta. Vain
harvoin retkille onnistutaan
saamaan niiin piitevii ja huo-
lellisesti valmistautunut opas.

Oi kuinka ihana on
huonees

Ensimmiiinen pysiihdys oli
Mouhijarven kirkolla, jossa
Teeren talon vanhaisiintii
Erkki Teeri jo odotteli vierai-
lijoita. Erkki Teeren ystiiviil-
lisellii opastuksella tutustut-
tiin kirkonrakentamisen vai-
heisiin ja hautausmaahan,
jota komisti suuret kirkon
valmistumisen aikoihin istu-
tetut lehtikuuset.

Mouhijiirven punatiilinen
kirkko on tehty talkoilla
1850-luvulla. Kirkon on
suunnitellut turkulainen ark-
kitehti P J. Gylich. Samojen
piirustusten mukaan on tehty
myds Tyrviiiin kirkko, mutta
toisin kuin TyrviiallA, Mou-
hijarven kirkossa on vain yk-
si torni. Kirkko otettiin kiiyt-
t66n adventtina 1858.

Kirkossa Mouhijarven,
Lavian ja Suodenniemen yh-
teinen seurakuntapastori Pentti
Kullaa toivotti sukututkijat
tervetulleeksi. Pastori kertoi
lyhyesti seurakunnan ja kir-
kon vaiheista ja esitteli seu-
rakuntamestari Jukka Pelan-
derin avustamana kirkon
vanhoja mustapohjaisia ka-
sukoita, jotka ovat periiisin jo
varhaisemmasta Selkeen kir-
kosta.

Lopuksi laulettun vlrsl
200'. Oi kuinlm ihana on huo-
nees, Jumalal Tahan totea-
mukseen oli helppo maalli-
semmassakin mielessii yhty6,
silla Mouhijarven kirkko on
valoisa ja varitykseltaan yk-
sinkertaisen tyylikiis. Kirkko
oli alkujaan sisiilta koko-
valkoinen punaisia koriste-
rartoja lukuun ottamatta,
mutta l98Oluvulla kirkko
sai uuden vtirityksen ja lat-
tiasta ja penkeistii tuli rus-
keat, seini st d v aaleanvihreiit,
katosta vaaleansininen ja ko-
ristekuvioista kullanvdri set.

Pitop6ytei Eskolan
ryhmaikyldssd

Seurakuntatalossa tarjotun
hyviin aamukahvin jiilkeen
joukko kiersi pitajan koillis-
osien kautta Hiiijiitin kylaan,
missii pysiihdyttiin Mouhi-
j iirven kotiseutumuseoon. Mu-
seon opas Otto Nkolai Vuo-
rinen piiiisti seurueen sisiille
taloon, joka on entinen Tee-
ren talon vdentupa. Yleis-
esittelyn jalkeen Otto Vuori-
nen lauloi sukututkijoille ko-
mealla aitnellaan Anianpel-
Ion jenkan.

Museoon oli koottu run-
saasti kaikenlaista erikois-
laatuisempaakin tavaraa.



Eteistilan seinille oli ripustet-
tu vanhoja suksia ja pirtin jy-
kevtille pdydiille oli laskettu
virsikirja wodelta 1810. Sei-
nilla roikkui asepukuja ja
soittimia. Monenlaisen kiin-
nostavan esineiston joukossa
oli mm. kiertokoulun pulpet-
ti, kessuhakkuri ja kaksosten
kehto. Lisiiii talonpoikaista-
vataa oli sijoitettu piha-ait-
taan.

Ennen auton liihtdii Kor-
venmiien museon pihasta Ot-
to Vuorinen lauloi viela
Mouhijdrven ylistyslaulun,
mihin moni sukututkija sydii-
messiiln yhtyi. Kolkossa
syyssiiiissiikin Mouhij arvi oli
kaunis kumpuilevine peltoi-
neen ja keltalehtisine metsii-
saarekkeineen.

Hieman suunnitellusta ai-
kataulusta mydhdssi bussi
kaartoi kohti Eskolan ryhmii-
kylaa, jonne oli jiirjestetty
ruokailu Simon tilalla. Tilan
pliirakennuksen Mdrrin pi-
halla emiint d Leena Jokinen

Sukuhrtkijoita Tullun talon
pi hassa Eskolqn ryhmcilrylas-
sri. Tullussa tutustuttiin Anu
Korkeamcien pullokokoel-
maan.
Kuva: Iria Kallio

kiitteli sukututkijat ja kutsui
heidiit noutopOydtin iiiireen.
Monipuolisesta pitopoydasta
kukin nouti lautasensa tiiy-
teen ja etsi itselleen sopivan
istuinpaikan talon yhdeksiistii
huoneesta, jotka on sisustettu
vanhan ajan tyyliin.

Ruokailun jalkeen emiin-
niin apuna toiminut viereisen
Tullun talon emiintii Anu
Korkeamiiki kertoi lyhyesti
Eskolan ryhmakylan vaiheis-
ta ja kutsui sukututkij at kiiy-
miiiin omassa talossaan, jon-
ka toiseen paahan han on ke-
riinnyt pullon[yttelyn. Tul-
lussa samoin kuin Mtirrissii-
kin niiytti seumeen naisia
erityisesti kiinnostavan tai-
dokkaat, vanhat tekstiilit.
Moni pani merkille myds
Tullun eteisen erikoisen pii-
reseindn.

Eskolan ryhmek/esfii liih-
tiessii kirkastui siihen asti sa-
teenharmaa aamupiiivii au-
ringonpaisteeksi. Bussi suun-
nisti pitajan luoteisosiin, joi-
ta asiantuntevasti esitteli mu-
kaan tullut Yliskallon Rossin
tilan emtint0 Toive Uusi-
Rauva. Tie mutkitteli pitkin
sateenkostuttamia vainioita
ja hiljaisia metstitaipaleita.
Puiden latvoissa roikkui su-
muriekaleita.

Vanha hautausmaa

Mouhijiirven vanhan kirkon
hautausmaalla seurue tapasi
jiilleen Erkki Teeren ja Jukka
Pelanderin, jotka kertoivat
vanhan kirkon jiiiinndksistii
ja sita ympiiroiviistii hautaus-
maa-alueesta, joka on edel-
leenkin kAytossa. Taisto
Suontausta esitteli puoles-
taan hautausmaalle sijoitet-
tua Suontaustan sukuseuran
muistomerkkiii.

Mouhijtirvella on ollut
oma rukoushuone jo vuonna
1591, jolloin pitaja kuului
viela Karkkuun. Tdmiin mui-
naisen kirkon paikasta ei kui-
tenkaan ole saatu selvyyttii.
Vuonna 1642 valmistui Sel-
keen kartanon maille kirkko,
jota nykyiiiin sanotaan van-
haksi kirkoksi. Se purettiin
vuonna 1878, parikymmentii
wotta Mouhij iirven nykyisin
kaytossa olevan kirkon val-
mistumisen jiilkeen. Kirkon
vanhat hirret kiiytettiin hy-
vbksi Uotsolan kansakoulua
rakennettaessa.

Vanhasta kirkosta ei ole
siiilynyt paljoakaan. Johan-
nes Yrjananpoika Tuiskun
lahj oittamaa alttaritaulua siii-
lytetiiiin Mouhij?irven seura-
kuntatalossa, vanhat messu-
kasukat ovat tallessa ia ny-
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kyisen kirkon alttarilla on
vanhasta kirkosta siiilynyt
kaunis seitsenhaarainen kynt-
tilanjalka. Uuteen kirkkoon
on myos siirretty Mouhi-
jiirven kirkkoherra Paulinus
Raumannuksen pojan Johan-
nes Lill ienstedtin lahj o ittama
kynttiltikruunu.

Itse vanhasta kirkkora-
kennuksesta on siiilynyt vain
tapulin alaosa ja taitellia
Gunnar Berndtsonin piirros
vuodelta 1874. Piirroksen ja
asiakirjatietojen perusteella
Raimo Vasara on rakentanut
vanhasta kirkosta pienois-
mallin, jota siiilytetiiiin Mou-
hijarven kotiseutumuseossa.
Siiilyneen kellotapulin alaosa
on tiin?l wonna otettu uuteen
kayttodn ja se vihitaiin loka-
kuussa I 999 kesiikappeliksi.

Villisika Elmeri
jailkipolvineen

Matka jatkui vanhalta kir-
kolta Pukaran kyliissii sijait-
sevaan villisikatarhaan, jon-

ka omistavatElaja Kari Pe-
tajaniemi. Matkalla pysiih-
dyttiin hetkeksi ihailemaan
K6kdn talon idyllistti piha-
piirili. Villisikatilalla seurue
jakautui kahteen vuoroon.
Toinen puoli lahti isiinniin
mukana katsomaan 300-
kiloista villisikakarju Elme-
ria ja tdmCrn haaremia ja jal-
kelaisia. Toinen puoli ltihti
kahville, jonka yhteydessii
oli mahdollisuus ostaa Elme-
rin j iilkipolvia purkitettuna.

Mouhijarvelta matkareitti
jatkui Hilmeenkyron puolel-
le, Frans Emil Sillanpiiiin
vehmaisiin maisemiin. Ohi-
timme Sillanpiiiin synnyin-
tollin, Katri-Helenan ja Panu
Rajalan uudenaikaisen talon
ja pAiidyimme Jumesniemen
kirkkokoulun pihaan.

Rakennuksen toisessa
piiilssii toimii peruskoulun
ala-aste, toisessa puolestaan
kirkko, ja tdmdn yhdistetyn
kirkkokoulun historiasta ker-
toi Pirkko Kiirkimaa

Kirkkokoulun perusti
Kiirjen talon isiintii Adam

Sasslin wonna 1847. Tar-
koituksena oli opettaa lap-
sille suomeksi seka luku- ja
kirjoitustaitoa ettii kristinus-
koa. Ensimmiiiseksi viran-
haltijaksi eli yhdistettya pa-
pin ja opettajan toimea hoi-
tamaan palkattiin Antero
Warelius. Kirkkokoulun vii-
meisin pappiopettaja jai elak-
keelle wonna 1955, minkzi
jdlkeen virat erotettiin toi-
sistaan.

Aamulla Mouhijiirvelle
tullessa oli autossa myyty ar-
poja kymmenen markan kap-
palehintaan ja nyt paluumat-
kalla arvottiin voittajat. Pal-
kinnokseen voittajat saivat
mm. sukututkijaa kiinnosta-
vaa historiallisaiheista kirjal-
lisuutta.

Runsaasti tietoa saanut
sukututkijajoukko palasi il-
lansuussa Tampereelle. Uu-
puneenakin heidtin silmis-
siiiin hiiiimdtti vielii Mouhi
jarven luonnonkaunis, kum-
puileva maasto.

HeM Murrolle seuYan viiri

Julkaisujen myynti?i hoitava
Milja Piepponen ja puheen-
johtaja Pekka Nuottajarvi ka-
viviit viemiissii seuran ter-
vehdyksen elokuun lopulla
75 vuotta tiiytt?ineelle Helvi
Murrolle. Samalla htinelle
luovuteffiin seuran poytiiviiri
kiitoksena pitkaaikaisesta
tyostii seuran hyviiksi.

Helvi Murto on toiminut
Tampereen seudun sukutut-
kimusseuran hallituksessa
vuosina 1992-1998, josta
wodet 1995-1998 varapu-
heenjohtajana.

Kuva : PckJ<.a Nuottaiiirvi



Minna Savola

Kautta koko l600luvun ko-
rostettiin aviomiehen valtaa
ja oikeuksia. Kannatusta saa-
neen luonnonoikeus-aj attelun
mukaan valta oli porrastettu
hierarkisesti ja henkilon luon-
tainen valta-asema oli louk-
kaamaton. Aviomies oli vai-
mon pii6, ja kotikurioikeus
antoi aviomiehelle oikeuden
ojentaa vaimoaan, samoin
kuin isiinniillii oli oikeus
ojentaa palkollistaan. Vai-
mon tuli olla kuuliainen mie-
helleen- mutta miehen sal-
liessa vaimolla saattoi olla
laajakin vapaus hoitaa mm.
liiketoimia. Mies kuitenkin
aina mitiritteli vapauden ra-
jx.

Vaimon oikeudellinen
asema oli sidoksissa mie-
heen. Tiukasti lakia tulkiten
vaimo ei 1600-luvulla voinut
tehdii mitaan oikeustoimia
yksin. Miehen piti olla toinen
sopimusosapuoli, ja vaimon
oikeus tehdii testamenttikin
riippui miehen tahdosta. Tii-
miin tiukentuneen ajattelun
takana oli mahdollisesti pel-
ko vaimon oikeuksien vaiku-
tuksesta miehen asemaan.
Vaimon ei haluttu puuttua
varsinkaan tiirkeisiin talou-
dellisiin asioihin, sillii ylei-
sesti katsottiin, ettei nainen
kyennyt ymmiirtiimiiiin talou-
dellisia asioita. Vain leski-

olffisen yaka

vaimoilla oli samat oikeudet
kuin miehilla, jahe saattoivat
olla taloudellisesti aktiivisia.

Kaytanto oli kuitenkin
toinen kuin lakiteksti. Kiiy-
tiintd l600Juvulla ndyttatr
olleen se, ettli naisten esiinty-
minen oikeudessa oli melko
vapaata. Vaimo saattoi esiin-
tyii miehensii puolesta mm.
maatilaa koskevissa asioissa.
ja molemmilla aviopuolisoil-
la oli puhevalta oikeuden
edessii. Rikosasioissa naisel-
la tuli lain mukaan olla edus-
taja, mutta ktiytiinnossi val-
taosa naisista esiintyi rikos-
asioissakin itse oikeudessa.
Myds mm. palkkausriidat ja
salawoteusjutut nainen hoiti
itse. Tiihiin lain ja kiytannon
ristiriitaan vaikutti se, ett?i
maalaisyhteisdss?i varsinkin
maatalon emtintii nautti ar-
vostusta.

Nainen maatilan
isdntdnd

Tilat haluttiin yleensa pftAA
jakamattomina, ja tila periy-
tyi useimmiten vanhimmalle
pojalle. Tytiirkin saattoi periii
tilan, jos poikia ei ollut. Ty-
tiir ei kuitenkaan ktiytiinndssii
voinut olla isiintii, vaan tyl-
tiiren perimiin tilan isiinniiksi

tuli hiinen miehensii tai vie-
ras mies. Jos talossa oli poi-
kia, tyttiirellii oli oikeus pe-
rintoosuuteen, mutta tilan va-
roista ja veloista riippui, sai-
ko tytiir mitAan perintdii.

Leskeksi jaanyt vaimo ei
myoskdiin useimmiten otta-
nut isiinntinpaikkaa, vaan
istinniiksi ryhtyi lesken poika
tai viivy. Naisten isilnnyys-
kaudet olivat yleensti satun-
naisia ja lyhyita, ja ne ajoit-
tuivat usein sota-aikoihin.

Naimattoman naisen
asema

Naimattomat naiset jAivat
joko asumaan kotitaloonsa
tai liihtiviit etsimiiiin elatus-
taan palveluspaikasta. Palve-
lijoina toimineet naiset niiyt-
tiiviit olleen melko itseniiisiti,
ja he useimmiten ajoivat itse
asioitaan oikeudessa. Naima-
ton nainen saattoi myds
hankkia aktiivisesti lisituloja
mm. kiiymiillii kauppaa, lai-
naamalla rahaa tai panttaa-
malla tavaraa.

Kirkon huolena oli avio-
ton syntyvyys ja salavuoteus.
Uuden, vuonna 1686 annetun
kirkkolain mukaan nainen ei
eniiii voinut vaatia rahallista
hyvitystii, mutta hiin saattoi
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aiemmasta kaytannostii poi-
keten vaatia avioliittoa. Nai-
sen melko vahva asema nd-
kyy siinii, ettii hiinellii oli oi-
keus itse nostaa kanne. Nai-
nen saattoi myds itsenSisesti
hakea kihlaeroa. Yleensii sa-
lavuoteudesta syytetty nai-
nen esiintyi oikeudessa yk-
sin, eli han hoiti itse asiaansa
j a vastasi rangaistuksesta.

Kirkko valvoi tiukasti
avioliiton ulkopuolisia suh-
teita, mutta 1600-luvun alku-
puolella salavuoteus ei ollut
naisen elamAssii suuri katas-
trofi, eikii se estiinyt hanta
solmimasta rnycihemmin avio-
liittoa. Kuitenkin 1600-luvun
loppupuolella salavuoteuden
sosiaalinen leimaavuus kas-
voi, eikii salavuoteudesta tuo-
mittua naista endd" pidetty
kunniallisena. Aviotonta suh-
detta alettiin paheksua, ja
kirkottamisesta muodostui
hiipe?irangaistus aviottoman
lapsen synnytt?ineelle iiidille.

Emdnndnvalta

Keskiajalla aviopuolisoilla
saattoi olla sekii yhteista
omaisuutta (yhdessii hankit-
tua omaisuutta tai kumman-
kin pes?iiin tuomaa omaisuut-
ta) ettii yksityista omaisuutta
(esim. kummankin omaa pe-
rintomaata). Maanlain mu-
kaan vaimon omaisuus oli
miehen miidriysvallassa, mut-
ta tilan eminnillii oli kuiten-
kin oma emiinniinvaltansa,
jota isiintii ei voinut hanelta
riistiiii.

Kiisitys vaimon asemasta
talouden hoidossa ja omai-
suutta koskevi ssa piititoksis sii
muuttui 1600-luvulla. Uudet
siiiinndkset mm. vahvistivat

velkojien suojaa ja heikensi-
vdt vaimon asemaa. Periaat-
teessa muissa paitsi rikos-
asioissa kaikki vaimon pe-
siiiin tuoma omaisuus saattoi
mennli miehen velkojen mak-
suun. Vaimon kiiyttdomai-
suus (mm. mydtdjiiiset) ei ol-
lut eniiii suojassa. Kaytan-
nossii kuitenkin tilanne oli
toinen. Vaimon elatusomai-
suudella oli suoja, ja esim.
my6tiijiiiset periytyivat lap-
sille eiviitka ne kaytann6ssii
vastanneet miehen veloista.

Aviomiehen tehtava oli
elattaa vaimonsa seka hoitaa
ja kartuttaa (myds vaimon)
omaisuutta. Vaimolla, joka
oli samalla emiintii. oli emiin-
niin oikeudet, kiiskyvalta ta-
loudenhoidossa sek6 hallus-
saan talon lukot ja avaimet.
Miehen ja vaimon valilla
vallitsi tydnjako, ja molem-
minpuolinen riippuvuus vii-
hensi ali stamismahdollisuuk-
sia. Is?inniille kuuluivat ta-
louden t?irkeimmiit asiat ja
asioiden hoito ulkopuolelle,
emiinniille taas kuuluivat ta-
louden sisiiiset asiat ja kiis-
kyvalta. Esim. palkollisia
koskevissa oikeusjutuissa
emiintii oli useimmiten asian-
osaisena.

Kirkon opetukset

Kirkon oppien mukaan avio-
mies oli vaimonsa herra, ja
vaimon tuli olla miehelleen
kuuliainen ja alamainen.
Kirkko puuttui avioparien
keskiniiisiin suhteisiin ja pyr-
ki mm. sovittelemaan riitele-
via pareja. Vaimo saattoi va-
littaa miehestiitin kirkkoher-
ralle, mutta kirkko ei tarjon-
nut ulospiiiisyii avioliitosta.
Jos vaimo koki tilanteensa
kestlimiittomaksi, h?in saattoi
karata ja elattaa itsensii pal-
kollisena tai itsellisenii. Var-
sinkin Karjalasta karattlin
usein rajan taakse Venbjiin
puolelle. Aviomies voitiin
tuomita oikeudessa, jos osoi-
tettiin vaimon karanneen
miehen ankaruuden tiihden.

Aviorikoksia oli kiriillla
esilla vain viihiin. Niiden
suhteen mies ja vaimo olivat
eriarvoisessa asemassa: jos
mies teki aviorikoksen, vai-
mo ei voinut olla asianomis-
tajana ja syyttiiii miestiiiin,
vaan asia kasiteltiin viran-
omaisten kautta. Sen sijaan
aviomies oli asianomistaja,
jos vaimo syyllistyi aviori-
kokseen. l600luvulla aviori-
koksentehnyt nainen sai sak-
korangaistuksen ja miehellii
oli oikeus otlaa avioero.
Aiemmin mies olisi voinut
v aatia vaimonsa henkeii.

Itsendinen leskivalmo

Leskivaimon oikeudellista
itsentiisyyttii ei 1600-luvulla
eniiti kiistetty. Leski sai mtiii-
riitii omaisuudestaan ja hoitaa
lapsiaan sekA lasten omai-
suutta. Kuitenkin lainsiiiidiin-
to 1600luvulla rajoitti les-
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ken oikeuksia toimia lastensa
holhoojana. Vuoden 1669
holhousjarjestyksen mukaan
isii sai toimia yksin holhooja-
na, mutta aiti toimi holhooja-
na yhdessd miehen sukulais-
ten kanssa. Kun leski solmi
uuden avioliiton, han sai pi-
tiiii lapset luonaan, mutta hol-
hooja hiin ei eniiii ollut.

Jos leskivaimo jai kotiti-
lan pitajaksi, htinen asemas-
taan saattoi muodostua vah-
va. Tosin leski joutui talloin
vastaamaan myos tilan ve-
loista. Kiiytiinndssii leski ei

usein pystynyt pitiimiidn tilaa
itse ja maksamaan veroja,
vaan hiin joko luopui oikeuk-
sistaan tilaan (lastensa hy-
viiksi) tai meni uudelleen
naimisiin.

Naisen valta

Anu Pylkkiisen tutkimat
1600-luvun maalaisnaiset ei-
viit kliyttinnossii olleet lapsen
tavoin holhouksenalaisia, mut-
ta toisaalta he eiviit myds-
kiiiin oleet miestensii tasave-
roisia kumppaneita. Lain
edessii nainen oli eriarvoises-
sa asemassa, ja laki korosti
miehen miiiiriiysvaltaa. Kdy-
ttinnossii naiset saattoivat
kuitenkin toimia melko itse-
niiisesti. Naiset olivat (vas-
toin lakia) sopimusosapuoli-
nd, kaftivat ja hallitsivat
omaisuutta seka esiintyiviit
oikeudessa itseniiisesti. Nai-
set omistivat ktiyt?inndssii
mvds avioliiton aikana omai-

suutta, joka oli tarkoitettu
heidan turvakseen mm. les-
keysaikana. Naisten omai-
suus oli kuitenkin luonteel-
taan sellaista, ettei se antanut
naisille valtaa. Piiiiosin mie-
het hallitsivat ja perivrt maa-
omaisuutta, joka merkitsi
valtaa. Naisella oli valtaa la-
hinnii talon emiintiini. Tal-
loin han huolehti taloudesta,
ohjasi palvelusviikea ja piti
hallussaan talon avaimia.
Leskivaimo oli lain mukaan
oikeudellisesti itseniiinen. Si-
viilisfliidyllii ei ollut kuiten-
kaan olennaista merkitystii.
Kiiytiinnossd naiset usein
hoitivat itse omia asioitaan ja
esiintyiviit itseniiisesti oikeu-
dessa. Lainsiiiidiintd ja maan
tapa olivat kaksi eri asiaa.

Artikkeli perustuu Anu Pylk-
kasen teokseen Puoli vuodet-
ta, lukot ja uvaimet. Nainen
ja maalaistqlous oikeusl<riy-
tcinnon vqlossq 1660- 17I0
(Jyviiskylii 1990).

Kunnidnos oitus s euy amme v etey aanille

Joukko Tampereen seudun sukututkimusseu-
ran veteraaneja kavi puheenjohtaja Pekka
Nuottajiirven johdolla tervehtimiissti syys-
kuun alussa Meri Tilaa Pispalan Rimminka-
dull a hiinen tiiyttiies siiiin py6reitii vuo sia.

Meri Tila on seuramme perustajajiisen ja
sen ensimmiiinen sihteeri vuosina 1979-
1984. Puheenjohtajana han toimi vuosina
1985-1986. Vuonna 1987 hiinet kutsuttiin
seuramme kunniaj iiseneksi.

Matti ja Sirkku Koittola, Milja Piepponen, Mar-
jatta Rdsdnen, Meri Tila.ia Rakel Kivimaa.
Kuva: Pekka NuothjArvt
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Eriis esi-isini eli isiinisiin-iii-
diniiidin-isiinisiin-6idiniiidin-
isii oli ruotsalainen kapteeni
Johan Schwart. Hiin syntyi
wonna 1649 kapteeni Olof
Bengtsson Schwartin ja Anna
Plantina von Schulteissenin
perheeseen.

Johan Schwart palveli ko-
ko sotilasuransa ruotsalaises-
sa Skaraborgin rykmentissii,
jossa hiinestti tuli ensin vtin-
rikki 1675, luutnantti 1677,
alikapteeni 1702 ja ylikap-
teeni 1708 Hiinet ja hanen
kaksi veljeldn - Bengt ja An-
ders aateloitiin vuonna
I 682 heidiln kunno stauduttu-
aan tanskalaisia vastaan kiy-
dyssii sodassa 1676-1679.
Veljesten aatelisnimeksi tuli
von Schwartzenhoff

Johan Schwart oli naimi-
sissa Agneta Cederbohmin
kanssa ja heilla oli kahdek-
san lasta, joista neljanneksi
vanhin, Sofia Plantinq von
Schwarzenhoff, on esiaitini ja
tiimiin ensimmiiinen puoliso,
kapteeni Anders Schonberg,
on esi-istini.

Johan Schwart kaatui tais-
telussa 3 1.8. 1708 Meskowit-
ziss6.

Tuo kaatumispaikka he-
riitti mielenkiintoni ja halusin
selvittaa, missii se sijaitsee.
Nimestii piiiittelin, ettd se on
varmasti Puolassa, ja etsiske-
lin sita kartalta kuitenkaan
loytamatta. Sifien rupesin

tutkimaan Kaarle XII:n sota-
retkia,silla kaatumisaika viit-
tasi tiimdn soturikuninkaan
aikaan, ja niinpri loysin vas-
tauksen minua askamrtta-
neeseen kysymykseen.

Suuren Pohjan
sodan alku

Ruotsi oli 1600-luvulla voit-
tanut naapureiltaan melkoisia
maa-alueita. Veniijiiltii se oli
saanut Stolbovan rauhassa
1617 Kakisalmen laanin ja
Inkerinmaan ja Puolalta 1629
Liivinmaan. Westfalenin rau-
hassa 1648 Ruotsi sai piiii-
osan Pommeria sekii mm.
Bremenin hiippakunnan.

Tanskalta se oli saanut
wonna 1645 Brdmsebron
rauhassa Jiimtlannin, Hiirje-
dalenin, Gotlannin ja Saaren-
maan. Roskilden rauhassa
1658 Tanska joutui vielii luo-
vuttamaan Ruotsille Skinen,
Hallannin, Blekingen, Bo-
huslanin, Trondheimin alu-
een ja Bornholmin.

Ei ihme, ettii naapurimail-
la oli revanssihenkeil ja halua
saada menettiimiinsii alueet
takaisin. Kun lisiiksi Ruotsi
oli saanut nuoren, kokemat-
toman kuninkaan Kaarle
XfI:n, katsoivat ne aikansa
tulleen. Niinpii 1600-luwn
lopulla Tanska, Puola ja Ve-
niijii solmivat liiton Ruotsia

Pekka Sillanpiiii

vastaan. Alkoi suuri Pohjan
sota (1700-1721).

Veneijd valtaa Inkerin
ja Baltian

Tanska, Puola ja Veniiji
hyokkasivat Ruotsin kimp-
puun. Kaarle )il pakotti
ensin Tanskan Traventhalin
rauhaan 1700. Kaarle siirtyi
sitten joukkoineen Viroon ja
sai venilliiisistd voiton Nar-
vassa 1700 ja pakotti puola-
lais-saksilaiset joukot vetiiy-
tymiiiin Liivinmaalta.

Sota siirtyi nyt Puolaan,
ja Kaarle )OI pakotti Puolan
valtiopiiiviit erottamaan Puo-
lan kuninkaan August Viike-
vdn ja valitsemaan kunin-
kaaksi ruotsalaisille mielui-
san Stanislaus Leszczynskin,
jonka kanssa tehtiin 1705
Varsovan rauha. Sota siirtyi
sitten Saksiin, jossa Altran-
stidtissii 1706 August Viike-
vd pakotettiin luopumaan
kruunustaan.

Ruotsi oli voittojensa jal-
keen laiminlydnyt tdysin In-
kerinmaan ja Baltian puolus-
tuksen. Siellii olleet ruotsa-
laiset joukot eiv?it olleet kyl-
lin vahvoja veniiliiisia vas-
taan. Korkein sodanjohto oli
jyrkasti kieltanyt vahvistus-
ten liihett?imisen Baltian
maakuntiin. Sen sijaan niita
liihetettiin Puolaan.
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Niinpii ei ole mikiiiin ih-
me- ettii Pietari I uudelleen
valloitti Inkerinmaan ja suu-
ren osan Baltiaa (mm. Nar-
van ja Tarton) sekii ryhtyi
1703 rakentamaan uutta piiii-
kaupunkia, Pietaria, Inkerin-
maalle. Isompaa vastusta ve-
niliiisille tarjosi Liivin- ja
Kuurinmaalla ruotsalainen so-
tapl0llikko, kreivi Adam
Ludvig Lewenhaupt joukkoi-
neen, jotka p66asiassa muo-
dostuivat suomalaisista ryk-
menteistii.

Ruotsi hy6kkdd
Ven#ijrin kimppuun

Kun nyt Tanska ja Puola oli
pantu matalaksi, paiitti Kaar-
le XII seuraavaksi hyoketa
Veniijin kimppuun.Veikseli
ylitettiin woden viimeisen?i
ptiiviinii l7O7 ja armeijan
suuntana oli ita. Ruotsin so-
tajoukon vahvuus oli lahes
44.000 miestii. Armeija oli
niiss?i oloissa suuri ja vahva.
Veniiltiisten strategiana oli
vAlttAA ratkaisevaa taistelua
Puolassa. Sen sijaan pyrittiin
vet?iytymiiiin Ruotsin hy6k-
kayksen tieltii ja noudatettiin
ns. poltetun maan taktiikkaa,
jolloin vastustajalla oli
edessiiin vain ryostetyt ja
poltetut alueet. Vendldiset

ryhtyivat vastarintaan vain
hyvin valituissa paikoissa ja
toisaalta tekiviit pistohydk-
ktiyksiii vihollisen niiannyttii-
miseksi.

Veikselin ylityksen jal-
keen Ruotsin sotajoukon
matka suuntautui Itiipreussin
halki ja Niemen-joen ylitse
Liettuaan, jossa vallattiin
Grodnon kaupunki. Talvi-
kuukaudet vietettiin Liettuas-

sa ja kesiikuun alussa annet-
tiin kenraali Lewenhauptille
miitiriiys varustaa joukkonsa
j a liittya piiiijoukkoon.

6. kesiikuuta 1708 kunin-
kaan armeija lahti liikkeelle.
Kulku suunnattiin kohti joki-
porttia, joka on Vtiiniijoen ja
Dnepr-jokien latvaosien vii-
liin jiiiiva kapea kaytAva. Ta-
ta kaytavaa pitkin aukeni tar-
kein tie Moskovaan. KaytA-
viiii halkovat lukuisat Dnep-
rin sivujoet, joista suurin on
Berezina-joki. Veniiltiiset oli-
vat ryhmittaneet joukkonsa
piiiiasiassa timiin joen tir-
keimmiin ylityspaikan Bori-
sovin luo.

Kaarle XII suoritti har-
hautusoperaation saaden ve-
n?iliiiset uskomaan, ettii hyok-
k?iys tapahtuisi Borisovissa,
mutta han veikin joukkonsa
sivuteitii pitkin toiselle yli-
tyspaikalle ja ylitti niiin Be-
rezina-joen. Sen jtilkeen oli
suuri taistelu Holowzynin
luona, jossa venliliiisten tap-
piot nousivat 5.000 mieheen
ja ruotsalaisia kaatui noin
1.200. Heiniikuun alussa val-
lattiin Dneprin rannalla oleva
suuri kaupunki Mogiljov,
jossa Ruotsin armeija piti lei-
riaan kuukauden apn paa-
asiassa odotellen Lewen-
hauptin joukkojen saapumis-
ta.

Lewenhauptin joukkoon
kuului 12.500 miest6, joista
piiiiosa oli suomalaisia. Li-
silksi osastoon kuului 16 ka-
nuunaa ja useiden tuhansien
ktirryjen muodostama kuor-
masto. Joukko eteni hyvin
hitaasti, vaikka kuningas sita
vtilillii kiirehtikin.

Dneprin ylitys

Kun Holowzynin haavoittu-
neet olivat suuressa m?iiirin
toipuneet ja kun alueen ruo-
katilanne alkoi olla kriittinen
ja hevoset olivat kalunneet
laitumet puhtaiksi, ptititti ku-
ningas 5. elokuuta ylittaa
Dneprin. Kulku suuntautui
sitten kaakkoon piiin kohti
Dneprin sivujokea Sozia.
Ruotsalaisten oli pakko py-
sytellii lahella Dnepriii, jotta
Lewenhauptin joukko ei olisi
jaanyt ilman suojaa.

Armeija pysbhtyi pariksi
piiiviiksi Tzerikoviin Sozin
rannalla. Tzerikovista jouk-
kojen marssi jatkui useina
samansuuntaisina rivistdinii
pohjoiseen piiin, melkein
suorassa kulmassa tuloreittiii
vastaan. Marssisuunta oli nyt
kohti Smolenskia. Veniiltiis-
ten kannalta ruotsalaiset
niiyttiviit muodostavan uhkan
veniiltiisten Gorkissa olevan
linnoitetun piiiiaseman ete-
liiistd siipei vastaan, jonka
vuoksi veniiltiiset suorittivat
nopeita joukkojen uudelleen-
ryhmityksia.

Kuninkaan marssiessa
pohjoiseen muodosti rivist6n
vihollisen puoleisen sivustan
kaksi osastoa. Toisen osaston
kfiessti oli kuningas henki-
kaarteineen ja Taalainmaan

rykmentti, kun taas toista
osastoa johti jalkaviien ko-
mentaja, kenraalimajuri Karl
Gustaf Roos mukanaan oma

rykmenttinsii Ndrke-Viirm-
lannin seka Skaraborgin,
Jdnkopingin ja Ltinsipohjan
jalkavakirykmentit seka Ita-
sdtanmaan ratsuviiki.

t3



Ylldtyshyokkdys
rdmeik6n yli

Vihollisen ratsuviien kanssa
kaytiin jatkuvia kahakoita.
28. elokuuta saavuttiin Mala-
titzen eli Moljatitjin alueelle,
jossa pysahdyttiin pariksi
piiiviiksi.

Roos leiriytyi marssijar-
jestyksen mukaisesti puoli
peninkulmaa kuninkaan ma-
joituspaikan jtiljessii. Leiriy-
tymispaikka oli rimeikdn
suojassa ja sen toiselta puo-
len voitiin nlhdii vihollisen
leiritulet.

Rameikko ei kuitenkaan
ollut sellainen suoja, jollai-
seksi ruotsalaiset sen luuli-
vat, vaan se voitiin vitsa-
kimppuja apuna kayttaen
ylittaa, ja tiimtin venilltiiset
tekivirt. He kuljettivat yon pi-
meydessii 9.000 miestii rii-
meikon yli ilman ettd Roos ja
hanen ilmeisesti nukahtaneet
vartijansa huomasivat mi-
t?iiin.

Frans G. Bengtsson kir-
joittaa teoksessaan Karl XI:s
Ievnqd frdn Altranstadt till
Fredrikshall tapahtumasta
seuraavaa: "Tiheiissii aamu-
sumussa 31. elokuuta tultiin
nyt kiiymiiiin verinen taistelu
Malatitzessii tai Meskowit-
zissa, joksi sitii joskus nimi-
tetiiln. Huomattavaa on, ef,td
veniiliiinen jalkavriki nyt ensi
kerran hyokkasi ruotsalaisia
vastaan. "

Skaraborgin ja Jonkopin-
gin rykmentit olivat tulleet
1702 Pommerista ja liittyneet
kuninkaan armeijaan Krako-
van luona Puolassa. Ne eiv?it
aiemmin olleet mukana mis-
sii6n suuremmassa taistelus-
sa, vaan saivat nyt tulikas-
teensa taalla M al atitzessii.

Ruotsalaiset herbsivdt
toistuviin yhteislaukauksiin
ja unenpopperoisinii eiviit
pystyneet tehokkaaseen vas-
tarintaan- vaan kiirsivit suur-
ta mieshukkaa. Useita kor-
keita upseereita haavoittui ja
Nils Rosenstierna, Itiigdtan-
maan ratsuviien eversti, kaa-
tui. Tam?i aiheutti tiettyd la-
maannusta ruotsalaisten jou-
kossa. Ei kestiinyt kuiten-
kaan kauan, kun apua saatiin
ruotsalaisten muista leireistti
ja vihollinen saatiin karkoi-
tettua.

Ruotsalaisia oli kaatunut
261 ja 750 haavoittunut, kun
taas veniiltiisilla oli yhteensii
I 566 kuollutta ja haavoittu-
nutta.

Murskatappio
Pultavassa

Ruotsalaiset jatkoivat pake-
nevien veniiliii sten takaa- aj o a
lahelle Smolenskia, josta sit-
ten kiiiinnyttiin etelaan kohti
Ukrainaa p?i?iosin ruokapulan
takia. Tliml merkitsi sita, et-
ti Lewenhaupt jiii nyt ilman
suojaa. Veniil?iiset hyokktisi-
vtitkin 29. syyskuuta tiimiin
kuormaston kimppuun ja tu-
hosivat sen Lesnajassa.

Lewenhauptin 12. 500 mie-
hestii selvisi hengissii noin
6 000 miesti, jotka liittyivat
piiiijoukkoon 11. lokakuuta.
Kuormaston menetys ampu-
matarvikkeineen, tykkeineen
ja elintarvikkeineen oli Kaar-
le XII:lle paha menetys, jolla
oli vaikutusta siihen, ettii ku-
ningas kirsi musertavan tap-
pion Pultavassa 28.6.1709.
Tiimii tappio oli ratkaiseva
alkusysiiys Ruotsin suurval-
ta-aseman haviamiselle.

Pultavasta Ruotsin armei-
jan jniinndkset vetiiytyiviit
Perevolotsnaan, jossa ne an-
tautuivat veniiliiisille I hei-
niikuuta 1709.

Kaarle )CI ja pieni osasto
ruotsalaisia pakeni Dneprin
toiselle puolen ja siirtyi
Turkkiin, josta kuningas
1714 ratsasti Unkarin ja Sak-
san halki Itiimeren rannalle
Stralsundiin Sieltii hiin siir-
tyi Ruotsiin, jonne saapui 15
vuoden poissaolon jlilkeen
t7t5

Kaarle )il lahti viela so-
taretkelle Norjaan ja kaatui
Fredrikshall issa 30. 1 1. 1718.

Schwartin ja
sukulaismiesten

kohtalo

Esi-isiini kapteeni Johan
Schwartin kohtalona oli Ska-
raborgin rykmentin upseeri-
na kaatua 31.8.1708 Mesko-
witzissa eli Malatitzessa, jo-
ka sijaitsee Dneprin sivujoen
Sozin rantamilla nykyisen
Valko-Ventij iin alueella.

Johan Schwartin poika
Carl Gustaf, syntynyt 1692,
oli liittynyt vapaaehtoisena
Skaraborgin rykmenttiin.
Htin oli komppanianpiiiillik-
ko (forare) ja joutui veniiliiis-
ten vangiksi Perevolotsnassa.
Htinet kuljetettiin Veniijtille
Saranskin kaupunkiin, joka
sijaitsee Mordvan alueella
Volgan lansipuolella. Sielta
hiin piitisi palaamaan 1722
kotiin rauhan tultua. Hiin jat-
koi sotilasuraansa sen jal-
keen ja erosi armeijasta l74l
vtinrikin arvoisena.

Kaarle )ilI.n sotaretkell?i
oli mukana myos Johan
Schwartin nuorempi veli,
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kapteeni Anders Sclrwart,
syntynyt 1652, joka myos oli
aateloitu samanaikai se sti vel-
jensii kanssa nimellti von
Schwarzenhoff. Hiin kaatui
9.7 .17 0l Viiiniijoen ylityksen
yhteydessii syntyneessii tais-
telussa puolalais-saksilaisten
joukkojen kanssa.

Anders Schwartin poika
Otto Ludvig oli alikapteeni ja
kaatui Pultavan taistelussa.
Toinen poika Carl, syntynyt
1692, oli ylivanrikki. Hdn
joutui vangiksi Perevolots-
nassa ja palasi kotiin heinil-
kuussa 1722. Hilnkin jatkoi
sotilasuralla ja erosi armei-
jasta kapteenina 1731.

Esi-isiistiini Johan Schwar-
tista siis tiedetiiiin, etta hAn

kuoli Meskowitzissa, josta
kaytetaan my6s nimeii Mala-
titze. Peter Englund mainit-
see kirjassaan Pultava, ettit
esi-isiini kuolinpiiiviinti 31.
elokuuta 1708 kaytiin pienia
kahakoita Dobrojessa, mutta
ett[ siella ei saatu aikaan
muuta kuin paljon kuolleita
sotilaita. Tiissii siis jiilleen
uusi nimi Meskowitzille.
Paikan nykyinen nimi niiyt-
ffiA kartan mukaan olevan
Mstislav.

Tallainen paikannimien
vaihtelevaisuus voi joskus
hankaloittaa sukututkijan
tydtii oikean tiedon l6ytami-
sessii.

-  . . r
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Johanna Kurela

5EURAN JARJESTAMI LLE KURSsEILLE RUN5AASTI  TUTIJOITA

Keviiiillii 1999 laheteuiin jii-
senistdlle lomake, jossa ky-
syttiin mm. tietokoneenkayt-
totaitoja. Vastauksista selvi-
si, ettii varsin monet jo osasi-
v at kA\ffiAA tietokonetta, mut-
ta huomattavalle osalle jiise-
nistdii tietokone oli vielti ou-
to asia.

Niliden vastausten perus-
teella seura on jiirjestiinyt jii-
senilleen tietokoneopetusta.

Tulijoita olisi
muistakin seuroista

Ensimmiiinen kurssi pidettiin
jo toukokuussa 1999 ja syk-
syllli kaksi seuraavaa. Kurs-
seille on ollut runsaasti in-
nokkaita tulijoita eiviitkii
kaikki ole valitettavasti mah-
tuneet mukaan. Tieto seuran
jarjestamastii opetuksesta on
levinnyt laajemmallekin ja
kursseille olisi tullut myos
sellaisia sukututkijoita, jotka
eiviit ole seuramme jasenia.

Lokakuussa 1999 seura
jarjesti Tampereen yliopis-
tolta vuokratuissa tiloissa
kaksi kurssia, joista toisen
aikana opeteltiin internetin
kayttoa ja toisen aikana opit-
tiin tietokoneen kayton alkei-
ta. Kummallekin kurssille
otettiin varsinaisten oppilai-
den lisiiksi kuunteluoppilaita.

T i erc ftonet aitoj a suftffiutft! o i ffe

Varsinaisilla oppilailla oli
luokassa kiiytdssi?in oma tie-
tokone. Kuunteluoppilaat puo-
lestaan seurasivat opetusta,
mutta eiviit itse harjoitelleet
koneella. Niiin saatiin paikal-
le myos sellaisia, jotka ovat
kiinnostuneita asiasta, mutta
eiviit viela rohjenneet ko-
keilla.

Syksyn internet-kurssi oli
samanlainen kuin aikaisempi
kurssi keviiiillii. Tiistti kurs-
sista on lyhyt selostus viime
syksyn Orpanassa 211999.

Internet-kurssille osal-
listui varsinaisena oppilaana
viisi naista ja kuusi miestii
sekii kuunteluoppilaana kaksi
naista ja yksi mies. Tietoko-
neen kayton peruskurssille
osallistui puolestaan varsi-
naisina oppilaina seitsemiin
naista ja neljii miestii sekii
kuuntelijoina kolme nai sta.

Vaikka osa internet-kurs-
sin osallistujista olikin varsin
iakkaita, ei se lainkaan hai-
tannut oppimista: kolmitunti-
sen kurssin aikana he oppivat
sujuvasti kayttamaan interne-
tin selainohjelmaa, etsimiiin
www-sivuilta tietoa ja kayt-
t?imiiiin HisKiii, suomalaisten
historiakirjojen tietokantaa.
Moni l6ysi tietokannasta uut-
ta tietoa tutkimuskohteestaan
ja sai tiedot mukaansa pape-
rille tulostettuna.

Peruskurssilla alkeet
hallintaan

Tietokoneen kayton kaksi
iltaa kestiinyt peruskurssi oli
tarkoitettu sellaisille sukutut-
kijoille, jotka eiviit aikaisem-
min ole kayttaneet lainkaan
tietokonetta. Kurssille osal-
listuikin muutama sellainen,
jolle kaikki oli aivan uutt4
mutta useimmat niiyttiviit jo
ennestiiiin osaavan hiukan.

Aloittelijoille hiiren kiiyt-
to oli aluksi hieman vaikeaa.
mutta ilahduttavan nopeasti
hekin tottuivat hiireen ja
saattoivat syventyii tirkeiim-
piin asioihin.

Peruskurssilla opiskeltiin
Windows-kiiyttdj iirj estelmiin
alkeita ja Word-tekstinkasit-
telyohjelman kiiftoa. Ope-
tuksessa edettiin rauhallisesti
ja koko ajan varmistettiin,
ettii kaikki oppilaat pysyiviit
opetuksessa mukana. Kurssin
lopulla ehdittiin hieman ope-
tella internetin keyttda ja
kaytiin pikaisesti tutustumas-
sa Suomen Sukututkimus-
seuran sivuilla olevaan His-
Ki-tietokantaan. Tiimiinkin
kurssin oppilaista osa loysi
HisKi-tietokannasta itselleen
tiirke?iii uutta tietoa.

I 6



Ta m peree n se ud u n su kututkim usseu ra n
tieto ko n e ku rssit kevdd I ld 2 000

torstaina 9. maaliskuuta 2000 klo 17.00-20.00,
Tampereen yliopi ston mikroluokk a 3, Kalev antie 4
kurssin hinta varsinaisilta oppilailta 100 mk ja
kuunteluoppilailta 25 r*

Kurssi soveltuu sellaisille sukututkijoille, jotka osaavat kiltrftAltietokonetta, mutta jotka eivtit ai-
kaisemmin ole kayttaneet internetia. Kurssilla opitaan internetin kayton alkeet ja harjoitellaan
HisKi-tietokannan tehokasta kaftoa.

Mukaan mahtuu 1l varsinaista oppilasta, joilla on kiiytossti6n oma tietokone, ja 3 kuunteluoppi-
lasta, jotka seuraavat opetust4 mutta eiviit itse kAyta konetta.

Sitova ilmoittautuminen viimeistiiiin 11. helmikuuta 2000 Johanna Kurelalle, puh. 03--261 2292.

INTE RN ET-KU R55I
5U KUTUTKIJO I LLE

tiistaina 21. jatorstaina 23. maaliskuuta2000 klo 17.00-
20.00, Tampereen yliopiston mikroluokka 3, Kalevantie 4
kurssin hinta varsinaisilta oppilailta 180 mk ja
kuunteluop prlallta 25 mk

TI ETO KON E EN
KAYTON
PERUSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu sukututkijoille, jotka eiviit aikaisemmin ole kayttaneet tietokonetta. Kurssilla
perehdytaan Windows-kayttojarjestelmiiiin ja opetellaan Word-tekstinkAsittelyohjelman kaftoa.
Toisena iltana opetellaan lyhyesti internetin kayton alkeita.

Kurssille otetaan 1 1 varsinaista oppilasta, joista jokaiselle on varaffu kayttoon oma tietokone.
Mukaan otetaan myos 3 kuunteluoppilasta, jotka seuraavat opetusta, mutta eiviit itse harjoittele
koneella.

Sitova ilmoittautuminen viimeistiitin I l. helmikuuta 2000 Johanna Kurelalle, puh. 03-261 2292.

Kurs s ei ffe lvat sy [oime ffr s esti t eru etuffeita my d s s e ffais et,
j ot fr,a y e fftoi oiv oit ti et o fto n eit a !

A
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Teksti ja kuvat
Er4a Niiniviita

Raataneet on veljet, siskot
ve tcie sscicin korpiin ki skot,
yli vetten, poikh maitten,
halki t uorlen hartioitten.
Piirtcineet he suurta raitaa
pi tki n Suom i -didin paitaa.
Tekijii tuntematon.

Suomen rataverkosto on ra-
kennettu viimeksi kuluneen
noin 150 vuoden aikana. Ra-
tatoissii on kiiytetty tyovoi-
mana monenmoista viikeii,
etupiiiissii miehiii. Rungon
ttille rautatieliiisten joukolle
ovat muodostaneet vakinai-
sessa tydsuhteessa olevat,
liikkumaan sitoutuneet ra-
kentajat. Rautatielaitoksen
satavuotisen taipaleen kun-
niaksi on ilmestynyt K. J.
Immosen toimittama juhla-
kirja Valtionrqutatiet 1862
I 9 62 . Kirja sisaltaa tilastotie-
toa. mutta rakentaiien moni-

Ra ut q! i e, n ra ke,nt aj a n

vaeltavaq elAmAA

vaiheisesta elamasta ainaisi-
ne muuttamisineen se ei kerro.

Radanrakentamisen
tyovaiheet

"Rautatien rakentaminen al-
koi ratalinjan suunnittelulla
ja linjan vetimisellb maas-
toon. Linjalta kaadettiin puut,
tehtiin tawittavat kallioleik-
kaukset ja sillat, kuorittiin
kalliopaikat paljaiksi, tiiytet-
tiin kuopat ja suomaat, joihin
myds juntattiin paaluja junt-
talaulujen tahdissa. Tiimtin
jalkeen rataa kiskotettiin sen
verran, ettii kiskojuna p?i?isi
kulkemaan. Rautaroikka aloit-
ti tyonsii.

"Miehet kantoivat olka-
ptiilliiiin ratapolkyt poikittain
radanpohjatielle'petiksi'. Sen
ptiiille vedettiin kiskot mah-

tavien vaijerien ja koysien
avulla. Naiset huolehtivat
ratanaulojen, metallipulttien,
aluslevyjen ja sidekiskojen
kantamisesta. Miehet nau-
lasivat kiskot kiinni ja juna
kulki eteenpiiin kiskon mitan
ja taas kannettiin pdlkkyja
eteen. Kiskotus ja sorajunat
piiiisiviit kulkemaan ja so-
rastus alkamaan. Vasta mo-
nen sorajunan jalkeen alkoi
topparoikan raskas ty6.

"Toppaus eli soran lyonti
vuorotahdissa ratapdlkkyjen
alle oli etupiiiissii naisten ty6-
tii ja tehtiin kesiiisin maan ol-
lessa sula. Junan tuotua soran
radan kahta puolta nostettiin
kiskoja tunkkien awlla ja
nostattajamies tarkisti, ettii
maan korkeus pysyy oikea-
na. Naiset lapioivat soraa
kahden puolen polkkya ja
hakkasivat soran polkyn alle
lapiolla. Vuorotahdissa kaksi
naista toppasi ja yksi heitti li-
sdd soraa. Radan valmistus-
vauhti riippui rauta- ja toppa-
roikan suuruudesta. Monta
kilometriii ei p[iviissii edetty.
Tydaika oli kahdeksan tuntia
viitenii p?iiviinii viikossa ja
lauantaina seitsemiin tuntia. "

Rautaroikka hoiti hskotuksen.
Mustapaitainen mies yltirivissr)
on kirloittajan isci, Helmer
Jalonen.



Niiin kuvasi rakentamista
eliimiinsii 20-luwlta elake-
piiiviiinsii saakka tyotii teh-
nyt ratatydmiehen vaimo.
Siis "paljon kului rukkasta ja
lapikasta, naurista ja silakka-
ta, teriistii ja tyntimenttia, en-
nen kuin alettiin puhua val-
miista rautatiestii", kertoo
Albin Kuitunen kirjassaan
Nriin kertoi lee Rata-Veetu.

Vuosilomaa tuolloin oli
seitsemiin paivad. Tuona ai-
kana oli mahdollisuus halu-
tessaan matkustaa kotiseu-
dulle. Matkustamisen mah-
dollisti ansaitut vapaaliput
rautatielle, samoin muuttami-
sen toiselle rataosuudelle.
Muutettaessa saatiin myds
muuttokuormalle tilaa tava-
ravaunuun, jossa koti kulki
asemalta asemalle. Asunnon
ja aseman v?ilin muuttaja jiir-
jesteli ja maksoi itse.

Rata valmistuu,
muutto edessd

Saatuaan radan liikennoitti-
vtiiin kuntoon sai vaeltava ra-
danrakentaja valmistautua
muuttamaan uudelle ratatyO-
maalle. Isiini oli pestautunut
VR.lle radanrakentajaksi.
TyO edellytti muuttamista ai-
na sinne missii rataa raken-
nettiin ja ammattlkuntaa tar-
vittiin. Tyossii tarvittiin mo-
nen alan ihmisiii veturinkul-
jettajasta sukeltajaan, insi-
no6ristti sekaty6mieheen.
Isiin tydn periissii muutti ko-
ko perhe. Ratatdiden tyoviiki
oli kulkeutunut eri puolilta
Suomenniemed, kaikki tyon
periissii.

Kuitusen kirjassa Rata-
Veetu mui stelee tdfid I,,tjav aa
muuttaj aj ouk koa nlli n :

"Sakissa oli suupaltti Lo-
molan Joope Lapualta. Mies
oli iso ja riski ja perkeles tuli
herkasti juttujen lomassa.
Tunsi olevansa jotakin koska
oli pohjalainen. Hollolasta
tuli Lapamaan Iisakki, pieni
ja laiha, totinen ja arka sekii
herkkiuskoinen. Hankasal-
melta tuli Johanssonen Jal-
mari, jolla oli harmajat sil-
miit, py<ireiit posket ja vaa-
leat viikset. Naurun kurttuja
silmien seutuvilla."

Isiini Helmer Jalonen,
joka teki elamantyonsti ra-
danrakentajana, tuli 2O-luwn
alussa Vehmaan kivipitiij tistii
tydhon Haapamiieltii Jyviis-
kyliiiin rakennettavalle radal-
le ja aitini Alma o.s. Messala
lahti mukaan Petajavedelta.

Asunnon paikkakunnalla
joutui aina etsimiiiin itse ja
sai sen useammin pienestii
torpasta kuin suuresta talos-
ta. Veisimmin asunnot oli-
vat yhden hellahuoneen ka-
sittavia mutta asuttiin myds
talon ainoaa kamaria, jolloin
keitt?imdssii kaytiin talon-
vien kanssa samalla liedellii.
Usein muuttava ammattikun-
ta, joka ei koskaan voinut
tietdit millaisen asunnon on-
nistuu saamaan, ei voinut ka-
lustaa kotiaan monin huone-
kaluin. Muuttokuorrnamme
muodostui vain tarpeellisesta
pdydiistii, muutamasta tuolis-
ta ja siingyistii sekii talousta-
varoista, pito- ja wodevaat-
teista. Vanhempieni siinkynii
kulki mukana koottava ptiiis-
tdx edettdtv it rautasiinky. Las-
ten siingyt olivat ikAraken-
teen mukaiset. Kauan nu-
kuimme veljeni kanssa sa-
massa singyssii, toinen toi-
sessa piiissii ja toinen toises-
sa ialat vastakkain. Myohem-

min kuvaan tulivat puk{<i- ja
haitarisiingyt. Kankaiset pat-
japussit tiiytettiin rukiinoljil-
la, jotka kagiin taloista osta-
massa. Muuton tullessa pussi
tyhjennettiin uutta taftoa
odottamaan.

Osuvasti on Kuitunen kir-
jassaan kertonut Laitaskan
mietteit?i muuttami sesta:

"Saa ikasii rehjustaa pai-
kasta toisseen patjapussien ja
pakkilaatikoiden kanssa. Vuo-
si kaksi paikassaan ja taas
mentiin toiselle tielle. Ei oi-
keeta kotia missiiiin. Eliiml
kuin tilkkutakki."

Vasta 40luvulla, vdlirau-
han aikaan, valtio pystytti
Kemij iirvelle tyontekij oiden-
sii perheille asuntoparakkej a.
Sodan jalkeen Kemijtirven-
Sallan ratatydmaalta, Lapin
sotaa paetessaan, rautatieliii-
set tulivat Orivedelle. Raken-
teilla oli Orivedelta Jiimstiin
ulottuva rataosuus. Paikka-
kunnalla oli huutava asunto-
pula ja siksi valtio rakensi
Pappilanm?ielle kymmenkun-
ta neljiin perheen kiinteiitii
taloa parakkien lisiiksi. Jo-
kaisessa niiissi taloissa oli
nelja samankokoista hella-
huonetta pinta-alaltaan 35
neliota. Huoneessa asui aina
yksi perhe riippumatta per-
heen koosta.

Esimerkiksi me asuimme
tlllaista 35 nelion asuntoa
kolmisin vanhempieni kans-
sa kun taas naapuritalon yhta
samankokoista asuntoa asusti
ahtaimmillaan yhdeksiin hen-
kil6ii. Ahtaudesta huoli matta
olimme tyytyvaisiii. Tunsim-
me sentiiiin olevamme isiintiti
omassa talossamme.
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Suomea laidasta
laitaan

Omat kokemukseni rautatie-
liiisperheen lapsena ovat stu-
piiiissii lapsuuden- ja nuoruu-
denajan kokemuksia monine
muuttoineen. Tyokokemuk-
seni on kestiisestii topparoi-
kasta, jossa pitsihansikkaat
vaihtuivat nahkarukkasiin,
kynii ja paperi lapioon ja rau-
takankeen. Olin tuolloin vii-
dentoista.

Sukututkijana huomasin
vaikeudet, jotka tiitii liikku-
v aa ammattikuntaa tutkiessa
tulivat eteeni. Perheiden lap-
set syntyivtit kulloisellakin
asumispaikkakunnalla. Jo-
kaisella lapsella saattoi olla
eri syntymiikunta. Ei myds-
kiiiin ollut itsestiiiin selvdii,
ettii syntymtipaikaksi merkat-
tiin synnyinkunta vaan kun-
ta, jossa kastettiin tai oltiin
kirjoilla. Jatkuvan muuttami-
sen woksi ei kirkonkirjoja
vLhtiLmil,dt| muutettukaan.
Samoin kuolinpaikkakunta
saattoi olla siellii missii olim-
me kirjoilla, kuten veljelltini
Erkilla, joka kuoli Heiniive-
dellii mutta kirkonkirjat ker-
tovat hbnen kuolleen Veh-
maalla, joka oli isiini ja iso-
vanhempieni kotikunta.

Ammattikunnan lapsilla
ei ollut myosktiiin mahdolli-

suus valita opinahjoaan, joka
sekin vaihtui aina muuttami-
sen myotii. Oman oppivel-
vollisuuteni suoritin kuudes-
sa eri koulussa; aloitin Sim-
peleella ja lopetin Kemijiir-
vella. Ensimmiiinen kouluni
oli kuusiopettajainen koulu.
Seuraava Heiniiveden Ti-
monmlen koulu olikin supis-
tettu kansakoulu, jossa yksi
opettaja opetti samaan aikaan
neljiiii luokkaa. Emme siis
viilttyneet silta, etta jai auk-
koja sivistykseen.

Kaikista niiistii vaikeuk-
sista huolimatta elimme
vaihtelevaa ja mielestiimme
rikassisiiltoistti elamiiii. So-
peuduimme kulloisinkiin
olosuhteisiin. Ystiivystyim-
me paikkakunnan- ja isiintii-
viien kanssa. Tunsimme kui-
tenkin aina yhteenkuuluvuut-
ta omaan ryhmtiiimme.

Muistopatsas
Hyvinkddlle

Valtio on pystyttiinyt Hyvin-
kiiiille kuparisen rakentajan
mui stopatsaan laitoksen sata-
vuotisen taipaleen kunniaksi.
Suuriin kunnianosoituksiin
eiviit rautatienrakentajat ol-
leet tottuneet.

Kuitunen on kirjassaan
huomioinut ironisoiden pat-

Topparoikon naisia ja nostqtta-
jamies, jokn oli joukon pomo.

saan paljastustilaisuuden.
Rata-Veetu oli kuollut Pdnt-
t6vuoren tunnelia rakennet-
taessa kun ammus oli riijiih-
tiinyt Kaikilla tuntemillani
elakeikaa liihestyvillii rauta-
tienrakentajilla oli toive eliik-
keelle p?iiistyiiin hankkia it-
selleen oma asunto ja lopet-
taa vaeltava elama. T?lmiin
toiveen on Kuitunen kirjas-
saan tuonut esille kertoes-
saan Veetun istuvan oman
m6kin rapulla Tuonelan vir-
ran rannalla. Veetun oppipoi-
ka Aatu ntikee unta, jossa
Pomo-Pietari kutsuu Veetun
puhutteluun ja liihettiiii htinet
vield kerran komennukselle,
nyt sieluksi rakentajan muis-
topatsaaseen. Syrjtissii istuen
Veetu katselee kun fanfaa-
rien soidessa viistyy patsasta
peittanyt vaate ja lierikan
varjosta han katselee niihdzik-
seen tuttuja.

Uusia rataosuuksia ei Suo-
messa ole eniiii rakennettu.
Jos missii rataa on oiottu-
korjattu ja kunnostettu, niin
ty6 on tehty erillisen korjaus-

ryhmiin toimesta. Autot ovat
tehneet mahdolliseksi pitkat-
kin tydmatkat ja isiin tydn
woksi ei perheen endd tar-
vitse muuttokuormineen mu-
kana liikkua.

Aika ja tekniikka ovat
kulkeneet vanhemman suku-
polven ohi ja jiilkipolvet elti-
viit omaa eliimiiiinsii. Tava-
tessaan he muistelevat lap-
suuttaan ja nuoruuttaan aloit-
taen usein kysymyksellii
Muistatko kun asuttiin siel-
hd. . .?
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Sisko Joensuu

-

I orrzrzqrin tvtar ict suutarin vqimo
t t

Miili oli ahkera torpan tyttd
ja siksi htinesti alkoi katsella
itselleen nuorta emiintiiii
isiintii, joka oli pitajan suur-
tilallisia. Miili suostuikin
kihloihin Soolon pojan Aa-
ron kanssa, vaikka Aaro oli
paljon vanhempi kuin Miili.

Sattuipa sitten kerran, ettii
Miilin veli ja Aaro-sulhanen
meniviit laivalla Tampereelle
markkinoille. Miehet olivat
viinaan menevii ja nauttivat
sita markkinoilla ja vielii ko-
timatkallakin. Miesten mark-
kinamatkan aikana Aaron ta-
losta tuli Miilia tapaamaan
muuan naishenkild, joka ker-
toi Miilille Aarosta merkilli-
sia asioita, lieneviitko olleet
edes tosia.

Tulivat sitten markkina-
miehet aika tuiterissa Miilin
kotitorppaan, istuivat pirtin
penkilla ja lauloivat lystiiiiin.
Miili katseli sitti aikansa ja
kun hanen mielessiitin kar-
vasteli Aaron talosta kiiyneen
naisen puheet sulhasesta, otti
han akkia sormuksen pois

sormestaan ja heitti sen Aa-
rolle. Niiin kihlaus purkautui,
vaikka Miili tiesi odottavan-
sa lasta Aarolle.

Miilin kotiviiki ei hyviik-
synyt kihlauksen purkua, sil-
la olihan sulhanen talollinen.
Miilille se ei kuitenkaan
merkinnyt mitddn siihen niih-
den, mita hiin oli sulhases-
taan kuullut...

Niin kului aika ty6n mer-
keissii. Sattuipa sitten, etti
kyliitin tuli suutari, joka oli
leskimies. Htin tuli myds
Miilin kotitorppaan ja mita
ollakkaan, Miili ystiivystyi
suutari Sivosen kanssa.

Suutari Sivonen oli kau-
nis mies ja etevii ammatis-
saan. Hbn pyysi Miilia vai-
mokseen ja lupasi ottaa td-
mbn lapsen nimiinsii. Kun
suutari Sivosen fifiyi jatkaa
kiertomatkaansa ja kesken
jaaneita toitaan, sanoi Miilin
kotiviiki, ettei Sivonen tule
tiitii hakemaan. He olivat vie-
la vihaisia siit?i, kun Miili oli

hyliinnyt Aaron, joka oli
sentiiiin talollinen.

Niin vain Sivonen kuiten-
kin palasi, ja he piiiittiviit
mennri kirkolle vihittavaksi.
Kun Miili pyysi kotitorpas-
taan lainaksi hevosta vihki-
matkaa varten - kirkolle oli
matkaa useita kilometrejii -

niin hevosta ei annettu. Su-
kulaistalosta sai morsiuspari
lainaksi hevosen, jolla he
meniviit vihittavaksi

Suutari Sivonen ja Miili
eliviit yhdess?i monta wotta
ja saivat kymmenen lasta.
Eliimti oli joskus puutteellis-
ta, mutta sitahan se oli mo-
nella muullakin siihen ai-
kaan. Miilin oli kuitenkin hy-
v?i olla suutarin vaimona ja
aina suutari Sivonen palasi
tydmatkoiltaan perheensti
luo.

* * *

T?issii tarinassa on hiukan to-
tuuden pohjaa, sillii sen on
kirjoittanut Sivosen tyttir.

Tietoko^.l .hd.sso

art ikkel i

Koti-PC-nimisen lehden numerossa 6/99 on
artikkeli sukututkimusohjelmista. Se kannat-
taa lukea, jos harkitsee uuden sukutut-
kimusohjelman hankkimista. Kirjoituksessa
verrataan kesken?i?in neljaa sukututkimusoh-
jelmaa (Genus Senior, Juuret, Sukujutut ja Su-
kuohjelmisto). Lehti on luettavissa mm.
ptiiikirj asto Metsossa.

s r,r kr,rtratk i m uso h|. I m i sta
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Eino Koskinen
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Finlaysonin Tampereen teh-
tailla oli muodostunut mer-
killinen tapa antaa tydkave-
reille tavallisesti eliiinkun-
taan kuuluvia lempi- tai
haukkumanimia. Se, mistii
perinne juontaa alkunsa, ei
ole tiedossani, mutta joka ta-
pauksessa se on vanhaa pe-
rua.

Nimien kaytto oli usein
varsin hienostunutta ja Alylli-
siii ponnistuksia vaativia.
Tavallisesti henkilolle heitet-
ty herja verhottiin erilaisiin
vertauskuviin. Kun tiillainen
heitto tehtiin, se sai seurueen
puhkeamaan raikuviin nau-
runpyrskiihdyksiin. Herjat ei-
viit suinkaan olleet pahan-
suopaisia, vaan ne tehtiin
rehdissii toverihengessd ja
hyviintahtoisen huumorin sii-
vittamana.

Sivullisille nauru oli tavt-
tii hepreaa ja tuntui kuin nau-
rajat olisivat olleet tiiysiii
kahjoja, jotka nauroivat vain
nauramisen ilosta.

Seuraavassa muutamia
kuulemiani tai isiini kertomia
tapauksia Finlaysonin nimi-
herjoista.

Sonnille kyytia

Mies, jolla oli muhkeat mur-
sun viikset, oli saanut lisiini-
mensd arvatenkin juuri viik-

siensii ansiosta, eli hdntii
haukuttiin Mursuksi. Jostain
syystii han oli menossa Fin-
laysonin ns. puuportista ulos
kantaen pitkAa puulistaa ol-
kapiiiilliiiin. Lista niivtti vii-
hdn ongenvavalta. Vastapai-
sestd suunnasta tuli toinen
mies - Varis - ja lista olka-
pAdllli sai idean syttymiiiin
hiinen pii?issiiiin.

"Kalaanko sita ollaan me-
nossa", kysyi Varikseksi
haukuttu. Tiihiin Mursu vas-
tasi: "Sinnepa hyvinkin, mut-
ta ei kylla tulla perkeita plok-
kaamaan."

Asian juju piilee siinii, et-
a mursut kayttavat paljon
kalaa ravintonaan ja etta va-
rikset puolestaan kayttavat
mielelldan kalastajilta jaa-
neet perkeet ravinnokseen.

Toinen esimerkki olkoon
Sonnista.

Finlaysonilaisia kalaker-
holaisia oli menossa junalla
Helsinkiin kalastusmessuille.

Kun seurue tuli asemahallista
Rautatientorille, sattui siellii
olemaan Karjakunnan auto
lahella asemahallin ulos-
k?iyntiovea. Talloin eriis her-
roista tokaisi tohkeissaan
Sonniksi haukutulle: "On se
niin peijakkaan vd"drin, ettd
vain sinulle on jiirjestetty
kyyti Messuhalliin." Arvaat-
te, ettd Rautatientori raikui
taas naurusta.

Kylmd kuin
ryssan helvetissd

Finlaysonin miehet kavivat
mielella0n yhdessti tai aina-
kin suunnilleen samoihin ai-
koihin lauantaisin er?iiissii
tamperelaisessa yleisessii
saunassa. Kerrankin lavolla
oli sattumoisin kaksi herraa-
Ryssii ja Kissa sekti tietenkin
monia muita.

Ryssii meni heittamAan
Ioylya ja sita tulikin melkoi-
sesti. Tiilldin eriis kylpijoista
huusi: "Annas nyt jo olla, ei-
han tallaisessa hdyryssii voi
kukaan vihtoa." Eriiiistii nur-
kasta kuului: "Eip?i ole kui-
tenkaan kylmti niin kuin rys-
siin helvetissii." Sanoja oli
kuitenkin t?tysin ulkopuoli-
nen ja tietiimiitdn sanojensa
herj ausluonteesta. Pientii tirs-
kuntaa esiintyikin.
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Kissaksi haukuuu jatkoi
kuitenkin herjailua heitta-
miillii lavolla tokaisun: "Joo,
niin on kuuma etta pitaa olla
ihan kyyryssfl." Ldylynheit-
tiijii Ryssii ei kuitenkaan jaa-
nyt herjaaja-Kissalle mitaan
velkaa, vaan hiin kuittasi ta-
kaisin: "Kappas vain, niin
onkin kosteaa, ettei tupa-
kissa tuli pysy", ja esiintyi
kuin imisi savuketta.

Hevonen tAytti 50 vuotta.
Delegaatio meni sankaria on-
nittelemaan vieden lahlanaan
komeat liinget, joista oli teh-
ty peili. Ldnget oli vanhan
tavan mukaan kiinnitetty toi-
siinsa miinttinauhoilla. Dele-
gaation yhten?i j?isenenii oli
myds Rotaksi tituleerattu
mies. Piiiviinsankari katseli
ihastuneena saamaansa lah-
jaa sanoen samalla: "Kylla
olette hyvin siiilyttiineet tava-
ran, kun eiviit jyrsijiit ole
piiiisseet nakertamaan miint-
tihihnoja pilalle."

Hajuherneeksi haukuttu
otti joskus viinaksia niin pal-
jon, ettii kiively saattoi kayda
epiivarmaksi. Erddn juhlan
jalkeen Hajuherne oli sen
verran iiimiin kiikenii ettit
kaatui. Tiist?i kaverit irvaile-
maan: "A16 sure, kyllii sinii
viela kavelem?iiin opit, kun
Kippari-Kalle ja Olga opetta-
vat. "

Joukko finlaysonilaisia oli
katselemassa luultavasti vap-
puparaatia, joka oli tavallista
pidempi. Kun paraatin lop-
pupdti alkoi nikyii, eriis jou-
kosta - Professori - loihe
lausumaan: "Oli se luojan
lykky, ettei tuo Satajalkanen
ollut marssimassa. muuten ei
olisi koko piiiviinii piiisty yli
kadun." "Ei Professori. ei se

jalkojen lukumiiiiristii ole
kiinni, vaan etenemisnopeu-
desta. Nyt tuli Professorille
laskuvirhe", tokaisi Satajal-
kainen.

Hevosenleikkid

Tehtaalla tydskenteli ennen
sotia runsaasti myos nuoria.
Pojankoltiaiset tietenkin kaa-
restivat kesken?iiin joskus
melko rajustikin. Kiiyvien
koneiden liihistollii olikin ta-
paturmanvaara aina olemas-
sa.

Rotta ja Kissa olivat kor-
jaamassa jotakin konetta,
kun pari poikaa alkoi mellas-
taa lAhistolla. Toinen miehis-
ta karjaisi pojille, ettei moi-
nen hevosenleikki ollut ol-
lenkaan sopivaa. Kuinka ol-
lakaan, liihistolla sattui ole-
maan my6s Hevoseksi hau-
kuttu mies. Kun han kuuli
sanan hevosenleikki, vaikka
se ei ollutkaan herjaksi tar-
koitettu. antoi heti takaisin:
"Ei se leikki nyt niin rajua
ollut, pikemminkin kissa- ja
hiirileikkiii."

Jotkut tehtaalla kauempa-
na asuvat kulkivat toissd
eviiiden kanssa. Niiin teki
myos Siaksi haukuttu. Ruo-
katunnin alkaessa kaivettiin
eviiiit esiin ja nautittiin lou-
nas. Pahaksi onneksi Sika
pudotti maitopullonsa lattial-
le. Tietenkin pullo siirkyi tu-
hansiksi sirpaleiksi ja maito
levisi pitkin lattiaa. Ruoka-
tuntiaan oli samassa tilassa
viettiim?issli Kurj eksi haukut-
tu mies ja hiinellii leikkasi:
"Itelleen Sika kiusaa tekee
kun kaukalonsa kaataa. "

Niirkiistyneen?i maitopul-
lonsa menetyksestii ja herjan-
heitosta Sika pinnisteli iily-
nystyroitiiiin ja heitti takai-
sin: "En minii kovin usein
kaukaloani kaada, olisin
muuten kuin niilkiikurki, silla
eihan tuota maitoa kurjen
oralla saa lipitettya."

Karhuksi ristitty oli kave-
reiden kanssa kaupungilla
kiivelemiissii. Nasilinnanka-
dun ja Hiimeenkadun kulma-
talossa oli muinoin IKL:n
omistama kahvila, jonka ni-
mi oli Musta Karhu. Kave-
rukset kulkivat paikan ohi
syksyllii kun talvi oli teke-
miissii tuloaan. Talloin eras
kavereista keksi hyviin her-
jan ja sanoi: "laa, jaat Sinul-
la se on jo talvinukkuma-
paikkakin katsottuna. "

Tallaisia floretinpistoja
harrastettiin fi nlaysonilai sten
keskuudessa kymmeniti vuo-
sia. Yleensii pistoon vastat-
tiin pistolla ja alyn salamoin-
ti sai aikaan makeat naurut
siihen vihkiytyneiden kes-
kuudessa.

Kuvat: Johanna Kurela
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Ari Vesola

Lauantaina lokakuun 16. pai-
viinii liihti 26 seuramme jii-
sentii Vantaalle tiedekeskus
Heurekaan, jossa oli Vantaan
sukututkijoiden jiirjestiimii
Kuulutko s ukuuni -tapahtuma.

Tilaisuuteen sisaltyi viisi
luentoa ja ntiyttely, jossa su-
kututkimusharrastajat ja yh-
distykset esittiviit toimin-
taansa ja antoivat sukututki-
musneuvontaa. Viiestorekis-
terikeskuksen luona oli jat-
kuva jono ihmisiii. Sielta sai
tarkistaa omat tietonsa sekii
tietyn sukunimen omaavien
lukumiiiiriin. Toinen kone
niiytti kolme yleisintii synty-
m?ipaikkaa, jossa tietyn su-
kunimen omistavat ovat syn-
tyneet.

Sukututkimus ja
suomalainen
tautiperimd

Kaksi ensimmiiistii luentoa
ko skivat perinndlli siii tautej a.
Ensimmiiisen luennon piti
dosentti Anu Jalanko ai-
heesta Geenitutkimus perin-
nollisissii taudeissa. Geeni-
tutkimuksen avulla on selvi-
tetty vasta pieni osa ihmisten
geeneistii. Tautia aiheutta-
vien geenien (tautigeenien)

Retkt Kuu lu tko su hrunl -tapahtum aan 1 6 . 1 0. 1 999

H EUREKA!
Kuufutfto suftuuni?

tutkimisella selviaa tautien
perusvirhe, jolloin voidaan
helpottaa sairauksien hoitoa.
Perinnolliset taudit jaetaan
kahteen osaan: monogeeni-
siin ja monitekijaisiin tautei-
hin. Monogeeniset taudit
ovat joko vallitsevasti periy-
tyviii, jolloin molemmilla
vanhemmilla on tautigeeni,
tai peittyviisti periytyvia, jol-
loin tautigeeni on vain toisel-
la vanhemmalla. Moniteki-
jiiisiin tauteihin vaikuttaa pe-
rinndllisyyden lisiiksi myds
muita tekijoita kuten esim.
ympiiri sto j a elintavat.

Suomessa on yli 30 %
peittyviisti periytyvia sai-
rauksia, joita ei tavata muu-
alla maailmassa. Tautigeenit
ovat rikastuneet. koska viies-
t6 oli eristlytynyttii ja suku-
laiset menivtit kesken din nai-
misiin. Suomeen tuli myos
hyvin vtihSn maahanmuutta-
jia.

Toisen esityksen piti FM
Kari-Matti Piilahti aiheesta
Perinndllisyys ja sukututki-
mus. Sukututkimuksen rooli
lAaketieteessi alkoi 1960- lu-
wlla, jolloin alettiin selvittaa
sairautta kantavien sukulai-
suussuhteita. Tutkimuksissa
on todettu, ettii monilla tau-
dinkantajilla on ollut yhtei-
nen esi-isii.

Suomalaiset
Neuvostoliitossa

Seuraavan esitelman piti DI
Kalevi Hyytia aiheesta Mul-
timedia ja sukututkimus. Esi-
telmiissii esiteltiin monien
yhdistysten ja ihmisten Inter-
net-kotisivuja ja mita kaik-
kea ne sisaltaivat. Multimedia
sana kasitta?i tekstii, kuvaa ja
ainta.

Neljiinnen esitelman ot-
sikkona oli Sukukirjan teke-
minen. Esitelman piti viisi
kirjaa tehnyt DI Margit Lu-
mia. Hiin oli tehnyt tutki-
mukset itse. Tiirkeimmiit ltih-
teet olivat seurakuntien his-
toriakirjat, Suomen asutuk-
sen yleisluettelo, kiirajapoy-
t0kirjat, maatilakirjat, henki-
lomatrikkelit, paikallis- ja
maakuntahistoriat ja valmiit
sukututkimukset. Suwn elii-
ville jiisenille liihetettiin kir-
jeet, jossa he saivat kertoa
omia tietojaan.

Kirjan suunnittelussa on
hyvii laatia aikataulu, rajata
aiheen ja tietojen laajuus ja
valita tapa, jolla keriiii aineis-
toa ja paifitaiJ haluaako lis?i-
aineistoa. esim. valokuvia.

Viimeisenii piti esitelman
tutkij a ja toimittaj a E,rla Lah-
ti-Argutina Petroskoista ai-
heesta Suomalaisten kohtalo

-t
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Neuvostoliitossa. Suomalais-
ryhmittymiii Veniijallii ovat
mm. inkerinsuomalaiset, jot-
ka muuttivat 12O0-luvulla
Ventijiille, muurmanninsuo-
malaiset ja siperiansuomalai-
set. Talla vuosisadalla Venti-
jalle ja Neuvostoliittoon
muuttaneita suomalaisia ovat

mm. punikit sisallissodan jal-
keen, rajaloikkarit, jotka liih-
tiviit hakemaan parempaa
elamaa, seka amerikan- ja
kanadansuomalaiset, joista
ensimmiii set muuttivat Venii-
jalle jo l920Juvulla ja
enemmist6 vuosina l93l-34.
Esitelmoitsija on tehnyt mat-

rikkelin talla vuosisadalla
Veniijliin muuttaneista ja loi-
kanneista suomalaisista ja
selvittanyt heidan kohtaloi-
taan. Esitelmii heriitti vilkas-
ta keskustelua mm. suoma-
laisten kohtelusta Neuvosto-
liitossa.

Pirfr,fto Laineesta
uusi rafiastonfroitala

Tampereen seudun sukututkimusseuran raha-
asioita on huolellisesti hoitanut Kristiina
Hopia wodesta 1996 liihtien. Hiin luopuu
tehtavastaan vuoden 1999 lopussa, jolloin
rahastonhoitajaksi siirtyy seuramme jasen
Pirkko Laine.

Pirkko Laineeseen voi tutustua seuramme
jiisenilloissa. Hiin ottaa kokousten alussa vas-
taan jilsen-, retki- yms. maksuja.

Tampereen seudun sukututkimusseuran 20-
wotishistoriikki on myynnissi seuran suku-
tutkimuspiiivtistd 15. 1.2000 lahtien. Historiik-
ki sisaltaa runsaasti jokaiselle seuralaisellem-
me hyodyllista ja kiinnostavaa tietoa, kuten
mm. luettelot seuran jiirjestiimistii retkistii ja
esitelmista seka listan seuran 20 ensimmtiisen
vuoden kirj ahankinnoista.

Sukututkimuspiiiviind myyntiin tulee my6s
seuran uusi Vuosikirja, joka sisaltaa syyskau-
den 1999 kiinnostavia esitelmia.

'tJusia jufftaisu1a
mLtunnissoi

Orllanaan ofetaan
vfrstaan artift,ftefeita

Tampereen seudun sukututkimusseuran jii-
senlehti Orpana ilmestyy kaksi kertaa vrro-
dessa. Lehti sisaltaa paitsi uutisia seuran ta-
pahtumista myds lyhyehkoja aftikkeleita,
muistelmia, kirjakatsauksia, kiinnostavia yk-
sityiskohtia omista sukututkimuksista, kysy-
myksiii jiisenistdlle yms. Lehteen voi kirjoit-

taa kuka tahansa. Artikkeleista ei makseta
palkkiota.

Toimitukselle voi tarjota my6s artikkelei-
ta, vaikka olisi hieman epiivarma oikeinkir-
joituksesta ja viilimerkkien kaytosti. Toimi-
tus korjaa kieliasun; tiirkeintti on sisiillon
kiinnostavuus ja tuoreus.

Seuraava Orpana ilmestyy elo-syyskuun
vaihteessa vuonna 2000. Tiihtin lehteen tar-
koitetut artikkelit on hyvii lahettaa toimituk-
selle heiniikuun loppuun mennessa. Kirjoi-
tusten ei tarvitse olla pitkiti; lyhyet artikkelit
mahtuvat lehteen varmemmin.

-L-

25



I-

Kyllikhi Helenius Iltaretki Finlaysonin palatsiin 21.9.1999

6
@nfay s onin y a [a*i 10 0 -vuori as

Sukututkimusseuran ilta-
retkellfl 21. syyskuuta tu-
tustuimme Finlaysonin pa-
latsiin ja sitii ympflriiivifln
Wilhelm von Nottbeckin
puistoon. Palatsin kahviti-
laisuudessa Kyllikki Ilele-
nius esitelmiii von Nott-
beckien mahtisuvusta Tam-
pereella. Palatsi oli erityi-
sen mielenkiinnon kohtee-
na. Seuraavassa on ote laa-
jasta esitelmiisti lokakuus-
sa 100 vuotta tiiyttflvfln pa-
latsin vaiheista.

Finlaysonin palatsina tunnet-
tu rakennus Tampereella
tiytti lokakuussa 1999 100
vuotta. Alkuaan se on ollut
Alexander von Nottbeckin
asuinpalatsi Tyyliltaan se
edustaa uusrenessanssia.
Arkkitehtina on ollut Lam-
bert Petterson. Piirustukset
valmistuivat syyskuussa I 897.

Alexander von Nottbeck
oli syntynyt Tampereella 9.
tammikuuta 1861. H0nen
vanhempansa olivat Finlay-
sonin tehtaan patruuna Wil-
helm von Nottbeck ja tdmin
puoliso, kreivitar Constance
Marie Elise von Mengden.

Palatsin paikalla oli si-
jainnut von Nottbeck -per-

heen puurakenteinen asuin-
huvila, joka vanhempien
kuoltua oli jaanyt tyhjilleen.
Alexander, joka asui veljensti
Peterin kodissa Milavidan
puuhuvilassa, piiiitti purkaa
vanhan lapsuudenkodin ja ra-
kennuttaa paikalle palatsinsa.

Keviallii 1898, kun lumet
sulivat, ryhdyttiin purkamaan
vanhaa puuhuvilaa. Palatsin
rakennustydt piitistiin aloitta-
maan toukokuussa. Rakenta-
misen oli ottanut tehddkseen
arkkitehti Hjort af Orniis
Helsingistil.

Palatsi valmistui loka-
kuussa 1899. Sen kahdessa
kerroksessa on pinta-alaa
kaikkiaan 720 neliot . Paa-
ovet ovat eteliin puolella. Si-
siiiintulohalli on kahden ker-
roksen korkuinen. Varsinai-
sia huoneita palatsiin oli
suunniteltu 13, lisiiksi keittio
ja aputiloja. Piha-alueen
muodosti l-2 hehtaarin suu-
ruinen puisto.

Palatsin edustalla on suih-
kukaivo, jota koristaa prons-
siveistos, joutsen ja siihen
nojaava poika. Toinen, suu-
rempi suihkukaivo on sijoi-
tettu palatsin pohjoispuolelle.
Palatsin julkisivua juhlistaa
Nottbeckien sukuvaakuna

korkealla, sisii?intulon yla-
puolella. Kotkankalliolla
mahtava kotkaveistos, keisa-
rivierailusta kertoneet muis-
totaulut ja aurinkokello ovat
liittyneet Wilhelm von Nott-
beckin aikoihin.

Alexander von Nottbeck
ehti asua palatsissaan run-
saan vuoden. H?in menehtyi
umpisuolentulehdukseen 22.
joulukuuta 1900. Viimeisenii
hetkenii kuolinvuoteen vie-
rella oli hanen uskollinen
ajurinsa Hans Adler. Vaati-
maton siunaustilaisuus toimi-
tettiin palatsissa. Sen jalkeen
vainaja saatettiin Lielahteen,
suvun omaan hautausmaa-
han. Alexander von Nottbeck
oli perheetdn.

Palatsista tuli Finlaysonin
johtajien asunto. Vuonna
1979 se kunnostettiin tehtaan
kokous- ja edustustiloiksi.
Kymmenisen vuotta my6-
hemmin tilanne muuttui.
Korkealla metalliaidalla suo-
jattu alue avautui kaikelle
kansalle. Palatsista tuli ravin-
tola. Maaliskuussa 1997
omistajavaihdoksen jiilkeen
palatsista tuli nykyinen Ra-
vintola Villa 1898.
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E5 I POLVITAU LU KI RJAHAN KE EDI sTYY
Ja,UnrJr,L Finnzn Stiti.ilA%d 3000 mu*znn apunaha

Sukututkimusseuramme anoi syksyllii 1999
hakuun tullutta Jalmari Finnen SAation apura-
haa erilaisiin julkaisuprojekteihin. Seuraa on-
nistikin, sillti Siiiitio myonsi meille 3000 mar-
kan suuruisen apurahan Esipolvitaulukirjan
julkaisukuluja varten. Tampereen seudun su-
kututkimusseura on saanut Jalmari Finnen
Saatiolta kahdesti aikaisemminkin stipendin.

Sdiition apuraha luovutettiin juhlallisesti
kaupunginkirjasto Metsossa lauantaina 20.
marraskuuta 1999. Seuran puolesta apurahan
ottivat vastaan puheenjohtaja Pekka Nuotta-
jilwi ja sihteeri Minna Savola.

Stipendin avulla seuran on mahdollista jul-
kaista toinenkin uusi Esipolvitaulukirj a. Kaik-
kia seuralaisia pyydettiiinkin nyt katsomaan
omia sukututkimuksia sillii silmtillii, voisiko
niita julkaista. Esipolvitaulukirjoj en materiaa-
lin toimitusaika on pidentynyt helmikuun
2000loppuun asti.

Esipolvitaulukirjat toimittaa Eino Koski-
nen, ja hanelta voi kysyii tarkempia tietoja sii-
td, mikii on julkaistavan tutkimuksen viihim-
miiislaajuus ja millaisessa muodossa tutki-
mukset pitaisi toimittaa.

Julkaistavaksi otetaan tutkimuksia muilta-
kin alueilta kuin pelkiistiiiin Tampereen liihi-

seuduilta. Toivomme, ettii kaikki kiiyttiiisiviit
hyviikseen tiit?i mahdollisuutta julkaista omat
tutkimukset seuran kustantamana !

Sihteeri Minno Savola ja puheenjohtaja Pekka
Nuottaj tirvi odotte levat hyvcintuuli s i na s ti p e ndin-
joon allmmista.
Kuva: Johanna Kurela

5U KUTUTKIJALU ETTE LO TE KE I LLA
Mtiiintia! en Loppuun menneA*ti tu,LL noin 8 0 vaAteuAtfr.

Syksyn 1999 uusista julkaisuhankkeista
toinen on uuden sukututkijaluettelon laati-
minen. Jtisenistolle liihetettiin jo syyskuussa
lomake, jossa pyydettiin tietoja luetteloon.
Vastausaikaa annettiin marraskuun loppuun

asti. Miiiiriiaikaan mennessii vastauksia tuli
noin 80.

Sukututkij aluettelo valmistuu vuoden 2000
aikana. Kiitos kaikille tietonsa luetteloon ld-
hettiineille!
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Haapasen - Heikkilein lahjoitus

Tampereen seudun sukututkimusseuran pitka-
aikainen aktiivijasen Kaarlo Haapanen kuoli
8 I -vuotiaana lokakuun alussa I 999.

Joitakin wosia sitten han karsi kirjastoaan
ja antoi tuolloin seuramme entiselle puheen-
jotrtajalle Raimo Heikkilalle joukon arvokkai-
ta hakuteoksia. Raimo Heikkila luowtti loka-
kuun lopussa kirjat edelleen Tampereen seu-
dun sukututkimusseuran kirj astoon.

Ttimii merkittaivA lahjoitus sisaltaa yhdek-
sin Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjaa
(vuodet 7927, 1930-31, 1939, 194I, 1943,
1944, 7946, 1948, 1965)ja viisi koulumatrik-
kelia: Liber Scholae Wasensis T722-1830
(Vaasan triviaalikoulu), Matriculum Gymnasii
Borgoensis 1725-1809 (Porvoon kimnaasi),
Helsingfors Lycei Matrikel 1831-89 (Helsin-
gin yksityislyseo), Vaasan Lukio: lukiolaisela-
miikerrat 1844-72 ja Helsingin Suomalainen
Normaalilyseo I 91 7*1 8.

Nal I inmaa-Luodon lahjoitus

Terhi Nallinmaa-Luoto on ystiviillisesti lah-
joittanut marraskuun lopulla 1999 Tampereen
seudun sukututkimusseuralle yli 40 kirjaa iso-
isiinsti Yrjo Raevuoren jaamistosta. Tiimd
huomattavan suuri lahjoitus on merkittava lisa
seuran toistaiseksi vielii varsin vaatimatto-
maan kirjastoon, jossa on vasta noin 400 teos-
ta.

Nallinmaa-Luodon arvokas lahja sisaltaa
mm. seuraavat teokset: Lauri Kuusanmiiki:
Liingelm?iveden seudun taloja; Yrjo Raewori:
Nakkilan Suomiset; Yrjo Raewori: Laukon
omistajia ja vaiheita; Poppius - Raevuori:
Finnen suku; Kaarlo Jiintere: Porin triviaali-
koulun oppilasluettelot; Kirsti Arajarvi: Vesi-
lahden historia; Kirsti Arajarvi: Messukylan -
Teiskon - Aitolahden historia; Gunnar Siv6n:
Suomalainen sukuhakemisto; Eino Jutikkala.
Siiiiksmiien pitajan historia, Poppius - Ruuth
- Teittinen: Juvan historia I, Jaakkola - Kau-
kovalta - Sorila. Pirkkalan historia.

T amy er e en s eu [un su frurut fri mu s s eur 6 friitt a a Raim o n ei fr.fi ta a i a T er fi i N a ffi nm a a - Lu ot o a
sefr"a fr,aifr,fria muitafrin, jotfta ovat fafyoittaneer frir1Ea.1a tutfrimufr,siaan seuran friyastoon.

Seura ott6a e[effeenfrin friitoffisena vastann fti1a{afyoitukiaia sufrurutfrimufr,sia,
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Kirsti Vimpari

Olin etsinyt useasti viimeisten kahdenkymme-
nen vuoden aikana Matti Matinpoika Kydniin
*22.08.1669 Mouhijiirven Hermalasta toisen
vaimon syntyperiiti.

Matti Matinpoika Kyonti avioitui ensim-
miiisen kerran noin vuonna 1692 Valpuri Jaa-
kontyttbren kanssa. Vaimo kuoli 17 12.1693
vain 28-vuotiaana. Joitakin vuosia leskenii ol-
tuaan Matti solmi uuden avioliiton jokseenkin
tarkalleen vuonna 1697.

Saara Olavintytiir *1673 oli Matti Matin-
poika Kydniin toinen vaimo. Koska itse olen
tiimiin vaimon jiilkeltiinen, padtin perehtya
asiaan tarkemmin. Etsin suurin piirtein koko
Satakunnan ja Hiimeen historiakirjat, enka
loytAnyt Saara Olavintyttiiren syntymii- ja vih-
kiaikaa. Sitten muistin kummiluettelot. Yleen-
sii, jos uusi ihminen tuli oudolle paikkakun-
nalle, saattoivat kummit olla entiselta koti-
paikkakunnalta, varsinkin ensimmiiisen lapsen
ja joskus jopa toisen lapsen kummit. Saara
esiintyy kummina Hermalan kyliin lapsilla
1697 ja asutuksen yleisluettelossa emiintiinii,
joten hiinet on vihitty silloin.

Matti Matinpoika Kyoniille ja Saara Ola-
vintyttiirelle syntyi lapsi Matti *20.02.1699

Mouhij iirvella. Selailtuani Mouhij iirven kum-
miluetteloa loytyi Matin kummiksi mm. Heik-
ki Olavinpoika Vakkalasta. Tiesin, ettii Vesi-
lahdellakin on sen niminen kylil, joten otin

esille Vesilahden vanhimman rippikirjan, joka
on onneksi siiilynyt.

Rippikirjasta havaitsin, ettd Vakkalan Sis-
to-nimisessti talossa oli isiintiinti Olavi Erkin-
poika Sisto +1688-1694 ja emiintiina Briitta.
Rippikirjasta kay myos ilmi talon poika Heik-
ki ja tytiir Saara, josta tuli mydhemmin Matti
Matinpoika Kydniin toinen vaimo.

Olavi Erkinpoika Siston vanhemmat olivat
Erkki Sikstuksenpoika Sisto ja Valpuri Erkin-
tytiir. Erkki Sikstuksenpoika Siston vanhem-
mat olivat Sikstus Olavinpoika Sisto ja Mar-
ketta Heikintytiir. Sikstus Olavinpoika Sisto
oli ensin sotilas, sitten korpraali ja lopulta rat-
sastaja. Vuonna 1625 Sisto oli myds kestikie-
vari. Sikstus Olavinpoika Siston isii oli Olavi
Sikstuksenpoika Sisto.

Ky6niin emiintiinii Saara ehti olla vain ly-
hyen aikaa, silla hiin kuoli 3.3.17T7 Mouhijiir-
vella. Pappi on merkinnyt tiilldin kuolleiden
luetteloon havaintonsa Saarasta: "Erinomaisen
siisti ja tuhti emiintii" (Ulla Koskisen suomen-
nos).

Matti Matinpoika Kydnii ehti avioitua vieli
kolmannen kerran 1717 Mouhijiirvellii Valpu-
ri Johanintyt?ir Isotalon kanssa. Valpuri Joha-
nintytiir Isotalo oli kotoisin Suodenniemen
Markataipaleelta.

.q
OJ Lummi fuerc fo fi erc foi hte en oi

Ndyte latmmi lue tte lo s ta.
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Dipl. ins. Pekka Aakula
sukututls muksen opettaj a
Satakunnan Sukututkimusseuran
varapuheenjohtrja

ansiokkaasti pyrkinyt liitta-
miiin eri sukuja toisiinsa
runsailla viittauksilla. Tiimtin
vuoksi arkistosta saattaa het-
kessii l6yti6 'suuren miiiriin'
omia esivanhempiaan ja hei-
dan jalkelaisiaan.

Vuoden 1998 keviidllii
tallensin arkiston sisaltamien
sukujen nimet atk.lle tieto-
kantaan "Hugo". Siihen tuli
yli 5500 suvun nimet. Lisiik-
si jokaisen suvun kohdalle
tuli ko. suwn sisaltavien
muiden sukujen nimet. Pit-
kalla aikaviililla on suunni-
telmissa tallentaa Lagstrdmin
arkiston koko sukututkimus-
aineisto atk:lle. Tiilloin tiedot
olisivat helposti kaytettavas-
sii muodossa vaikkapa Inter-
netin v?ilityksella.

Uudistettu lainaus- ja
tutkimustapa

Lainausmenettely on nykyi-
sin seuraava: Sukututkija et-
sii tutkittavan suvtrn nimen
kokoustilassa olevasta aak-
kosellisesta sukunimiluette-
losta. Hiin kirjoittaa erillisel-
le lainauslomakkeelle ko. su-
kunimen ja sen vieressii ole-
van kansion numeron. Lai-
nauslappu annetaan arkiston
virkailijalle, joka antaa ko.

I
@/ug o Lagstrcimin arfristo

Satakunnan Sukututki-
musseuran hallussa on pai-
kallisesti hyvin merkittiivli
sukututkimuskokoelma
niin sanottu Lagstriimin
arkisto. Sen kerflf,miseen
kiiytti lehtori Hugo Lag-
striim vuosikymmenet kai-
ken vapaa-aikansa. Hlinen
ahkeruutensa ansiosta meil-
H on nyt kiiytiissii laaja
Porin ja sen ympiiristiikun-
nat kiisittiivii sukututki-
muskokoelma.

Satakunnan Sukututkimus-
seuran varsinaisena isiinii
voidaan pitaa fiI. maisteri
Hugo Lagstrdmiii. Hiin suo-
ritti varsinaisen piiiviityonsii
Porin ruotsalaisen yhteiskou-
lun lehtorina. Kaiken vapaa-
aikansa han kuitenkin omisti
sukututkimukselle, ja juuri
Lagstrdmin aloitteesta kut-
suttiin koolle Satakunnan Su-
kututkimusseuran perustava
kokous.

Hugo Lagstrom oli aika-
naan tutustunut mm. Pietar-
saaren ja Suomen Sukututki-
musseuran toimintaan. Niiin
ollen hdn oli paras mahdolli-
nen ohjaaja vastaperustetun
seuran alkutaipaleella. Lag-
strdm tunnettiin myds valta-
kunnallisesti merkittitvdndt
sukututkijana. Hiin toimi

mm. Suomen Sukututkimus-
seuran tutkij aj iisenenii.

Maisteri Lagstr6m kuoli
kuitenkin jo vuonna 1967 Se
oli seuralle suuri menetys.
Hiinen tietonsa ja taitonsa se-
ka avuliaisuutensa muiste-
taan yhd vielii yli 30 vuotta
hanen kuolemansa jalkeen.
Lagstrdmin monikymmen-
vuotisen tydn tulokset - eri-
laiset sukututkimukset ja
selvitykset - saatiin lahjoi-
tusten turvin ostetuksi peri-
kunnalta Satakunnan Suku-
tutkimusseuralle.

Arkistossa tietoja yli
5500 suvusta

Lagstr6min arkisto on nykyi-
sin Satakunnan Maakuntakir-
jastossa. Sen kayttooikeus on
ainoastaan Satakunnan Suku-
tutkimusseuran j iisenill d, jot-
ka kuukausikokousten yhtey-
dessii innolla etsiviit sieltA
ttiydennystii omiin sukututki-
muksiinsa.

Arkistossa on mm. Porin
kaupungin ja sen ympiiristo-
kuntien (mm. Porin maaseu-
rakunta, Ulvila, Kullaa, Nak-
kila, Noormarkku, Kiukai-
nen, Harjavalta) kirkonkir-
j oista ker ifity it sukututkimus-
aineistoa. Lagstrom on myos
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aineiston tutkijalle. Kun ai-
neisto on tutkittu tai kopioi-
tu, palautetaan se takaisin
virkailij alle. Kotiin vietiiviik-
si aineistoa ei lainata.

Lagstrdmin arkiston ai-
neisto on ruotsinkielinen. Se
sisaltaa kuitenkin piiiiasiassa
nimia ja numeroita, joten ar-
kiston kayfto ei edellyta var-
sinaista ruotsin kielen tafioa.

Hugo Lagstromin muistrinpa-
noj a Ar ctop oli t anus -suvus ta.

Satakunnan Sukututkimus-
seuran yst?iv?illisen lahjoituk-
sen ansiosta Hugo Lag-
strdmin kokoelmien arkisto-
luettelo on saatu seuramme
kirjastoon.
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Filosofian mnisten
Hugo Bernhar{ Lagstrtim

(tsg+-te6T)

Hugo Lagstrom syntyi Pietarsaaressa
11.9.1894. Hiin tuli ylioppilaaksi 1914. Val-
mistuttuaan filosofian kandidaatiksi han toimi
j onkin aikaa sosiaaliministeridn virkamiehenii
ja valitsi sitten opettajan uran. Han toimi vuo-
sina 1920-1960 Porin ruotsalaisen yhteiskou-
lun lehtorina. Filosofian maisterin arvon han
sai vuonna 1930. Eliikkeelle Lagstrdm jiii

opettajantoimestaan wonna 1960. Htin julkai-

si monissa paikallislehdissti (mm. Satakunnan
Kansa) useita sukuselvityksiri. Lisiiksi han kir-
joitti stiiinndllisesti Genokseen sukututkimuk-
siaan. Hugo Lagstrdm kuoli vuonna 1967 .
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