
Seura 0n saanut uufenyufiee$ofrtEan
.!.

Miten murfra uutisoitiin 18 60 - fuvuffa?

E h frtro nisi fh 1 u fftaisui tte i [-tunnus

Orpana t Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n julkaisu
mo 212007



Tampereen seudun
sukututkimusseura ry :n j ulkaisu

Orpana
nro 2l2OOl

vuodesta 1979 nro 54

Julkaisupiiivii 03 . 09.200 1
Toimitus ja taitto Johanna Kurela

Kansikuva Aria Kiiiiriii

rssN 0359-128X

Seuran osoite
Tampereen seudun sukututkimusseura ry
KalkunviertotielD63
33330 Tampere

Seuran tilinumero
Merita Tampere ll 4630-7 209098

Seuran www-sivut
www. genealogia. fi/stutkyh/tsss/

Seuraava Orpana ilmestyy 02.01 .2002.
Deadline 15.11.2001.

g.ffi'?--",,IH#"

Sihteeri; jflsenasiat, osoitteenmuutokset
Ma4atlaRintala
Kallsnviertotie I D 63
33330 Tampere
puh.03-343 2004
siihktiposti: mrintala@koti. soon.fi

Rahastonhoitaja
Pidrko Laine
Hatanpliiin valtatie 6 A I I
33100 Tampere
qltth.O3-2121207
siihkrjposti: pirkko. laine@pl.inet.fi

Julkaizujen myynti ja tilaukset
Hillfta Jiirvinen
MAffykatu 4 B 16
33200 Tampere
puh.O3-214 6740
siihk0posti: hilldsa jarvinen@pp.nic.fi

Kirjastonhoitaja
Sirldsa Nordfors
Nuijatie 19 A
33710 Tampere
puh.03-356 1821

Webmaster
MarlkuOllila
siihk0posti: ollilma@koti. soon.fi

Tamyereen seu[un sufrututftimusseura ry v. 2001

Puheenjohtaja
Eino Koskinen
Rongankatu 4D 95
33100 Tampere
puh.03-214 6731
siihkOposti: einokos@saunalahti.fi

Varapuheenjohtaja, julkaisujen toimitus
JohannaKwela
Sorsapuisto I A l0
33500 Tampere
pth.03-2612292
thkOposti: johanna.larela@koti. soon.fi

Ohjelma-asiat
Antti Liihde
Piettasenkatu 2 424
33580 Tampere
puh.03-3627587
siihkdposti: heikari@koti.soon.fi

Retket
Erkki Sivi
Kaskitie ll A 5
33540 Tampere
pvh.O3-255 2447

T arki st qkaa vht ev sti e dot ai n a uu si mmas ta I e h de st ri !



s{"'
*P;",ff

d i .

Hyvtit Tampereen seudun su-
kututkimusseuran jdsenet.
Kesi on vieriiht?inyt itse kul-
takin varsin pitklille ja paivii
lyhentynyt, joka merkitsee
myds sita, ettii yhdistyksen
toiminta pydriihttiii taas pian
ktiyntiin.

Se pyoriihttiii kiiyntiin uu-
den puheenjohtajan johdolla.
Valinnastani haluan vielii
liimpimiisti kiittaa jiisenkun-
taa siiti luottamuksesta ja
kunnianosoituksesta, joka tuli
osakseni.

Tiissii yhteydessii on my6s
mainio tilaisuus kiittiia seuran
edellistii puheenjohtajaa Pek-
ka Nuottajtirveii. Hiin oli seu-
ran periisimessii neljti vuotta,
joiden aikana seuran jasen-
miiiirii listitintyi huomattavas-
ti, jtisenistdlle tarjotut aktivi-
teetit olivat moninaiset, mutta
ennen kaikkea Tampereen
seudun sukututkimusseuran
tunnettavuus maassamme li-
siitintyi aivan merkittAvAsti.
Niiistii Sinulle kiitos Pekka!

Hallituksesta poistuivat
Virpi Nissrla ja Ari Vesola
toinen opiskelun, toinen paik-
kakunnalta muuton takia. Mo-
net kiitokset ansiokkaasta toi-
minnasta heille!

P ̂ h..^johtaj a^ p a,l sfa

Hallituksesta poistuneiden
j iisenten tilalle valittiin Pirkko
Laine, Antti Lahde ja Erkki
Sivi. Toivotan hallituksen en-
tisille ja uusille jiisenille on-
nea ja menestystii heidiin vaa-
tivissa tehtavissaAn.

Seuran hallitus esittaytyy
tiimiin lehden sivuilla 7-ll.

Jiisenkunta odottanee jon-
kinlaista ohjelmajulistusta tai
linjanvetoa, jonka avulla tuli-
sin ohjailemaan seuran toi-
mintaa. NaftAa kuitenkin sil-
tii, ettei mitAAn suuria linja-
muutoksia tarvitse tehdti, kos-
ka seura on ollut osaavissa
kasissa jo vuosikausia ja toi-
mii varsin tehokkaasti.

Mennyt kausi oli ja edel-
leen on toimintaa tiysi. Tiissdi
yhteydessii lienee syytii muis-
tella syksyn 2000 muutamia
tilaisuuksia:

Kari Luukka piti esitelman
Metsossa aiheesta "Mikrotie-
tokone sukututkijan apuna se-
ka sukututkimusohjelmien
vertailua". Asia heriitti laajan
keskustelun. Pekka Nuottajiir-
ven esitelmii "Puumerkit" ke-
riisi enniitysyleison jiisenil-
taan. Talvikki Torpan esitel-
m6 "Suomalaisista etunimis-
tii" kiinnosti j iisenist6ii palj on.

Sukututkimuspiiivii tiimtin
vuoden tammikuussa Sampo-
lassa meni vanhalla rutiinilla,
joskaan emme saavuttaneet
edellisen sukututkimuspiiviin
yleisOmiiiiriiii.

Muista toiminnoista mai-
nittakoon, ettii puheenjohtaja
Nuottajbrvi luovutti seuran
viirin Kirsti Vimparille kiitol-
lisuuden osoituksena pitkiiai-
kaisesta tyostti seuramme su-
kututkimusneuvojana.

Elokuussa v. 2000 pidet-
tiin Helsingissti sukututki-
musviikko, johon my6s seu-
ranrme osallistui, seka myyn-
titapahtumaan etta yksityisten
jtisenten osallistumisena esi-
telmiitilaisuuksiin.

Syksyn aikana jiirjestettiin
kaksi kuvankasittelykurssia
sek?i keviiiillti pyynnostii vielii
yksi, joka kuitenkin jai vajaa-
miehitetyksi ja ntiin aiheutti
seuralle taloudellisia mene-
tyksiii.

Retkistii mainittakoon Por-
voon matka 24.4.2001, joka
siitin puolesta oli hieman keh-
flo, sillti satoi miltei koko
ajan, mutta kiertoajelu kau-
pungilla seka nahtavyyksissi
poikkeaminen korvasi siiiin
huonouden. Bussi oli ttiysi
matkalaisia, jotka kartuttivat



seuran kassaa ostamalla kii-
tettiiviisti matkan aikana myy-
tdvld arpoja.

Pispalan retkellii 8.5.2001
oli sen sijaan aivan verratto-
man kaunis kesiisiid. Retkeliii-
set saivat rautaisannoksen
Pispalaan tai tarkemmin sa-
noen Hyhkyyn liittyviiii koti-
seututietoutta.

Seuramme jiisenistdssti on
varmasti monia potentiaalisia
esitelmanpitajia. Kohdistan
teihin vakavat sanani, ettti tu-
lisitte kuorestanne esiin ja an-
taisitte panoksenne jiisenilto-
jen esitelmoitsijOinii. Toivom-
me saavamme enemmtin
omaa v?ike?i esitelm6imii?in
joko omista tutkimuksistaan
tai muuten kiinnostavista
henkilo-, kotiseutu- tai muu-

hun historiaan liittyvistii ai-
heista. akaa pitako kyntti-
laanne vakan alla! Ottakaa
yhteytta!

Edellinen puheenjohtaja
oli tavattavissa Mikeliin kabi-
netissa ennen varsinaista jii-
seniltaa. Pyrin noudattamaan
tata kaytantoa ja olla siell?i
jiisenkunnan kayteuaviss4
jolloin voimme vaihtaa mieli-
piteita ajankohtaisista, seuran
toimintaan liittyvista asioista.
Pyrin vastaamaan, jos osaan.

Toivotan seuran jiisenille
antoisaa ja virikerikasta syys-
kautta. Tervetuloa mukavaan
ioukkoon.

€ino Korki^.^

PUU^/rERKKEIA
II\TERNETISSA

Paavo O. Ekon poika Timo
Ekko on siirtanyt isinsii ko-
koamia puumerkkej?i Interne-
tiin. Puumerkit ovat p?l6asias-
sa Satakunnasta ja Lounais-
Suomesta, mutta listoilta loy-
tyy jonkin verran puumerkke-
ja muualtakin Suomesta.
Luettelot on j iirjestetty pitaj it-
tiiin.

Puumerkkiluettelot loyty-
viit osoitteesta
http . i/www. tp. spt. fi /-ekko/
puumerk.htm.
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Seuran tietoon on tullut kevitkaudella2}}l,
ettii seuraavat jiisenemme ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen:

Esko Hikkinen
Sisko Joensuu

Viljo Vainionpiiii

***

Saat kohta ftohottaa sn sipes vayunt

j a k irk astuin j o mnastn fr,iifAhrAA,
sulksri sltnnttinmann sa taivans taaaat.
J J J J

in trifi[et, maqifmat ne taafse iriri.

J. L. Runeberg
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HIUKAN
OIKEINKIRJOITUSOPPIA

Vanhoissa kirjoissa ja lehdissii noudatetaan Pienella alkukirjaimella kirjoitetaan myos kuu-
oman aikansa oikeinkirjoitussiiiintdjii, jotka kausien, viikonpiiivien ja juhlien nimet. Esi-
saattavat osin poiketa siita, mita nykyisin suo- merkiksi:
sitellaan. Jos lukee paljon ttillaista vanhaa kir-
jallisuutta, voi yllattaen tulla epiivarmaksi siita, tummikuu
mik?i onkaan nykykiiyttinto. torstai

Tiissti on muistutukseksi pari oikeinkirjoi- vappu
tusstiiint6ii esimerkkeineen. Lisiiapua loytyy joulu
tarvittaessa uusista kielenoppaista sekii suomen kekri
kielen sanakirjoista. mikkelinpriivci, mikkeli

uustwost

Sodat ja aikakaudet pienelldi

Sotien ja historialliset aikakausien nimet kirjoi-
tetaan pienella alkukirjaimella, paitsi jos ne
aloittavat lauseen tai jos niiden ensimmiinen Erisnimet kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimel-
osa on erisnimi. Esimerkiksi: la. Kielten nimet ja erisnimestii johdetut sanat

kirjoitetaan pienellii alkukirj aimella. Esimerk-
woden I9I8 tapahtumqt keiti:
kansalaissota
isoviha Suomi (maa) - suomalainen
pikkuviha suomi (kieli), suomen kieti - suomenkielinen
suuri Pohjan sota
ensimmciinen maailmansota Ruotsi (maa) - ruotsalainen
talvisota ruotsi (kieli), ruotsin kieti - ruotsinkielinen
ko Imi kymm e m'a oti ne n sot a
nuijasota Karjala (maakunta) - karjalainen
Suomen sota tmrjala (kieli), Imrjalan kieli - parjalankielinen
Krimin sota
ensimmciinen sortokausi Tampere - tamperelainen
uusi ailca Teisko - teiskolainen
renessanssi Amuri - amurilainen
keskiailra Yli-Veteli - ylivetelilciinen
isojako Eteki-Suomi - etelcisuomalainen
uusjako Laatokon Karjala - Iaatolcankarjalainen

Erisnimet isolla, kielet ja erisnimien
johdokset pienelldi



Pentti Kalliolepo

MAALARI

Isiini vaari Malakias Albert
Malakiaanpoika syntyi vuon-
na 1845 Htimeenkyron Lava-
jiirven Sarkkilan kylan Van-
ha-Koivistossa (nyk. Musta-
lahti). Vanha-Koivisto oli
Sarkkilan Paavolan torppa.
Malakias Albertin isii oli Ma-
lakias Taavenpoika ja synty-
nyt vuonna 1820 myds Van-
ha-Koivistossa. Aiti oli Akon-
maan Pajuniemessd syntynyt
Maria Antintytiir. Perheeseen
syntyi wosien 1845*1863 ai-
kana kaikkiaan kahdeksan
lasta, joista Malakias Albert
oli vanhin eli esikoinen.

Perhe jAtti jostakin syystii
vuonna 1849 Vanha-Koivis-
ton ja muutti Muotialan kyl6n
Kiikan talon Kattilakosken
torppaan. Siella perhe asui ai-
na vuoden 1853 helmikuuhun
asti, jolloin he muuttivat Ikaa-
lisiin. Ikaalisissa oloa kesti ai-
noastaan puolisen vuotta, kun
loppukesiistd samana vuonna
perhe palasi takaisin, nyt Kai-
pioon Kuotilan kylan Viita-
niemeen. Malakias Albert oli
tuolloin 8-vuotias.

Vuonna 1863 Malakias
Albert lahti l8-vuotiaana
maailmalle ja muutti Tampe-
reelle. Tampereen rippikirjan
mukaan Malakias asui IV.

Mafafti as Afb ert Wafinin
rIAA\ANVAIH EITA

kaupunginosassa, joka lienee
nykyistii Amuria. Hiin toimi
maalarina ja sai sukunimek-
seen Walin - ammattimiehet
samoin kuin sotilaatkin kun
tuolloin saivat sekaannusten
valttamiseksi sukunimen.

Paluu Hdmeenkyro6n
torppariksi

Malakias Walin asusteli Tam-
pereella aina vuoteen 1869
asti, jolloin han rippikirjan
mukaan muutti Turkuun 10.
helmikuuta. Turkuun muutta-
neista hanta ei kuitenkaan
loydy, joten hiin todenniikdi-
sesti palasi suoraan takaisin
Viitaniemeen, joka oli jaanyt
ilman isiintiiii Malakias Al-
bertin isiin kuoltua vuonna
1868. Malakiasta lienee vetii-
nyt takaisin Hdmeenkyrdon
myos morsian, silla haita vie-
tettiin heiniikuussa 1869. Vai-
moksi tuli rtiiittilin tyttir Eeva
Amanda Kaarlentytiir Sjoroos
Sasinkylastii.

Malakias Albert ja nuorik-
ko Eeva Amanda asettuivat
niiin asumaan Viitaniemen
torppaa. Vuosina 1870-1883
pariskunnalle syntyi kaikki-
aan seitsemiin lasta. Lapsi-

kuolleisuus oli erittain suuri,
ja vuoden 1882 aikana per-
heesti kuoli periiti neljfl lasta,
joten surua oli heillii riittlinyt.

Malakias Albert toimi Vii-
taniemen torpparina aina vuo-
teen 1887 asti, jolloin perhe
kolmine lapsineen muutti Sa-
sinkyltin Uusitalon Vilppolan
torppaan. Seuraavana vuonna
kuoli jtilleen yksi lapsista vain
l2-vuotiaana. Perheeseen jai
kaksi lasta, Iivari Vilhelmi
(synt. 1872), josta tuli isiini
isii, seka Fanny Josefina
(synt. 1883).

Vilppolassa asuessaan Ma-
lakias Albertilla oli kaksi am-
matria, torppari ja maalari, jo-
ten maalarin tydt eiviit jtiiineet
vain Tampereen wosiin. Sa-
sinkylasta kasin Malakias Al-
bert kavi maalaamassa mm.
Htimeenkyron kirkkoa. Kir-
kon 200-wotishistoriikin mu-
kaan kirkkoa oli kesiillii 1887
maalattu sisiiltii: "Lehterin pi-
larit ja alustat valkoisiksi ja
urkujen aitausja penkki saka-
riston ovella keltaiseksi. Ty0t
suoritti Malakias Viitaniemi. "
Saman historiikin mukaan "v.
1889 kirkon peltikatto kitat-
tiin monjiikitilla ja maalattiin
kimrooki-vernissalla mustak-
si. Tyo tarkastettiin syyskuus-
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sa ja maalari Malakias Vali-
nin kattomaalaus hyviiksyttiin
heti". - Epiiilemiittti kyseessii
oli sama maalari, siis istini
vaari!

Toiseksi vaimoksi
nuori leski

Vuonna l89l Walinin 4-hen-
kinen perhe muutti Vilppolas-
ta takaisin Kuotilan kyliiiin
Myllyniemen torppaan. Siellii
perhe eleli aina woteen 1897
asti, jolloin perheen aiti
Amanda kuoli 54-vuotiaana.

Seuraavana vuonna Mala-
kias Albert jatti kahden ai-
kuistuneen lapsensa kanssa
Myllyniemen ja muutti Uske-
lan kylaan Periiliin torppaan.
Periilii eli Niinensuu oli Salo-
sen talon torppa wosina
1810-1916 .

Periiliissii asui leskivaimo
Vilhelmiina Juhontytiir kol-
men lapsensa kanssa. Pian

muuton jiilkeen Malakias ja
htintii noin parikymmentti
vuotta nuorempi Vilhelmiina
vihittiin kummankin toiseen
avioliittoon. Jonkin aikaa vih-
kimisen jalkeen Vilhelmiinal-
la oli surua, kun hanen kaksi
nuorimmaista lastaan kuoli
vain kahden ptiiviin viilein.

Lapsikuolleisuus oli tuo-
hon aikaan niin tavallista, et-
tei se elamanmenoon kauaa-
kaan vaikuttanut. Malakias
Albertille ja Vilhelmiinalle
syntyi vuosien 1899-1908 ai-
kana vielii viisi lasta, joista
tosin kaksi kuoli jo vauvana.
64-vuotiaan Malakias Alber-
tin vanhuudenturva, nuori
Vilhelmiina-vaimo sai iai-
syyskutsun jouluaattona I 909.

Malakias Albertin ensim-
m?iisen avioliiton lapset, isiini
isii Iivari ja hanen sisarensa
Fanny, olivat muuttaneet jo
Pertiliistii, Iivari isiinniiksi
Kalliolepoon ja Fanny Unti-
lan kyliin Huikulle. Niiin

maalari ja torppari Malakias
Albert j6i yksin?iiin kolmen
nuoren lapsen kanssa asu-
maan Perala6. Tiedossa ei ole,
vieliiko han teki maalarintoiti
vanhoilla piiivillazin.

Malakias Albertin pitka
elAmAntyo ptitittyi 7 I -vuotiaa-
na 11.8.1916. Kuolinsvvksi
todettiin kuume.

t< r$ ,F

Leihteet

Htimeenkyron historia II.
Hdmeenkyrdn kirkon 200-
vuotishistoriikki

Artildceli jull€istu aikaisemmin eri
nimisenii Kyrdn joulu 2000 -leh-
dess5.

Kaipion Viitaniemen autio-
talo wonrut 1996.
Kuva: Pentti Kalliolepo.
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Pekka Nuottajirvi on toimi-
nut wodesta 1997 Tampereen
seudun sukututkimusseuran
ansiokkaana ja arvostettuna
puheenjohtajana. Hiin esitti jo
puolitoista vuotta sitten toi-
veensa vapautua puheenjohta-
jan tehtdvistii, mutta suostui
jatkamaan puheenjohtajuus-
kauttaan seuran hallituksen ja
j iisenistdn pyynndstii. Vuoden
2001 keviitkokouksessa ha-
nelle ldytyi kuitenkin seuraa-
ja, ja Pekka siirtyi takaisin ri-
vijiiseneksi.

Pekka Nuottaj?irven pu-
heenjohtajuuskaudella seuran
entisten hyviiksi havaittujen
toimintamuotojen rinnalle
otettiin kokeeksi muutamia
uusia. Kokeilut onnistuivat
loistavasti. Internet-kurssit ja
erilaiset teemapiiiviit kiinnos-
tivat jiisenistoii. Uudenlainen
ohj elmatarj onta vilkastutti en-
tisiiikin toimintamuotoja: esi-
telmiit ja sukututkimuspiiiviit
vetiviit paikalle enniitysylei-
sdja Yksi kuulij amddrdltddn
suurimmista esitelmitilai-
suuksista kirjattiin pekka
Nuottajiirven tilille. Hiinen
esitelmiinsd "Nimet ja suku-
tutkimus" houkufii syksylla
1999 paikalle 90 sukututkijaa.

Pekka Nuottaj?irven aloit-
teesta seura sai jo maaliskuus-
sa 1998 omat www-siwt-

joilla on voitu tiedottaa seu-
ran toiminnasta my6s muille-
kin kuin omille jasenille.

Maaliskuun 2001 wosiko-
kouksessa Pekka Nuottajiirvi
luovutti puheenjohtajan nui-
jansa uudelle puheenjohtajal-
le, insindori Eino Koskiselle.
Nuijan mukana siirtyi samalla
vastuu Suomen toiseksi suu-
rimmasta, vilkkaasta ja hyvin-
voivasta sukututkimusseuras-
ta. Eino Koskinen tuntee seu-
ran asiat hyvin, sillii h6n on
kuulunut seuran hallitukseen
jo usean vuoden ajan.

Hallitukseen
uusia jdseniei

Keviitkokouksessa myos osa
hallituksen jiisenistostd vaih-
tui. Hallituksesta jiiiviit pois
varapuheenjohtajuudesta ja
julkaisujen myynnistii vastan-
nut Virpi Nissilii sekd retki-
asioista vastannut Ari Vesola.
Heidiin tilalleen hallitukseen
valittiin Antti Lahde ja Erkki
Sivi.

Seuran rahastonhoitajana
jo kev?i"6sti 2000 toiminut
Pirkko Laine otettiin hallituk-
seen - hanhan on tiih?in asti
hoitanut seuran raha-asioita
kuulumatta hallitukseen. Ant-
ti Lahde vastaa seuran esitel-

mistii j a sukututkimuspiiiviist?i
ja Erkki Sivi retkiasioista.

Hallituksessa jatkavat sih-
teeri Marjatta Rintala ja Jo-
hanna Kurela, joka vastaa jul-
kaisuasioista ja toimii myos
varapuheenjohtajana.

Jdsenist6n toiveet
otetaan huomioon

Hallitus ja varsinkin puheen-
johtaja Eino Koskinen toivo-
vat, ettii j?isenisto esittaA edel-
leenkin seuran kehittamista
koskevia toiveitaan ja ajatuk-
siaan heille. Toimintaa pyri-
taan jArjestdmddn jdseniston
odotuksia ja tarpeita vastaa-
vaksi. Kevtitkauden 2002 oh-
jelmaa koskevat toiveet ja esi-
telmilehdotukset on swtii
esittaa alkusyksysta, silla ieu-
raavan kauden ohjelma lyo-
daan lukkoon jo useita kuu-
kausia aikaisemmin

Tervetuloa j iisenilloi ssa tu-
tustumaan uuteen puheenjoh-
tqaan ja hallituksen jiiseniin!

HALLITU K5 EEN UUTTA VAKEA

Seuralfe uu si puheeniohtaia
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Seisomassa ohjelma-asioista vastaava Antti Ltihde, puheenjohtaja Eino Koskinen ja retkivastawa
Erkki Sivi. Istumassa sihteeri Marjatta Rintala, julkaisujen toimittaja Johanna Kurela ja rahas-
tonhoitaj a Ptrkko Laine. Kuv annut Markku O lli la.
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Olen syntynyt Tampereella
75 vuotta sitten ja ty6skennel-
lyt fialla koko tyohistoriani n.
40 vuotta. Vimeinen tydpaik-
ka oli Tampella, Lapinniemen
Puuvillatehdas, jossa toimin
perustekstiilin tuotantopiiiil-
likkonii vastuualueina kehraa-
m0, kutomo ja tehdaspalvelu.

Koulutukseltani olen insi-
no6ri ja opiskellut lJdrillll Tam-
pereella sekii Englannissa
saamani apurahan turvin.
Olen myds toiminut Tampe-

reen teknillisessii oppilaitok-
sessa (nyk. AmK) 20 vuotta
ammattiaineiden opettajana
insin66ri- ja teknikko-oppi-
laille ja kirjoittanut oppikirjan
Puuvi I lan ke hruutelcno logia.

Minulla on vaimo ja kol-
me poikaa ja olen viiden lap-
senlapsen onnellinen isoisii.
Kaksi pojista asuu Tampe-
reella ja yksi Tuusulassa.

Harrastuksiini kuuluu kau-
notaiteita, kuten Oljyviirimaa-
lausta ja kirjallisuutta, kuin

myos brutaalia metstistystii ja
luonnossa samoilua sekii tie-
tenkin sukututkimu sta.

Yhdistystoiminnassa olen
ollut mukana Suomen tekstii-
liteknillisen liiton sihteerinii
neljii vuotta, Tampellan Teat-
terikerhon puheenjohtajana
seka hallituksen jiisenenii lii-
hes 20 vuotta kuin myos In-
ternational Textile Clubin ja-
senend muutamia vuosia.



Jl4aqatta fitntoto
ctElzz,ci.

Olen 60-vuotias arkistonhoi-
taja. Sukututkimusta olen har-
rastanut jo vuodesta 1982lilh-
tien, jolloin osallistuin Jorma
R6s6sen sukututkimuksen pe-
ruskurssille. Myohemmin
olen ktiynyt pari jatkokurssia.
Seuraan olen liittynyt
l .1 .1983 .

Sukuani Vesilahden ja Vil-
jakkalan ymptiristdssii olen
tutkinut eptistiiinnollisesti.
Ty6, muu harrastustoiminta ja
perhe ovat vaatineet oman ai-

kansa. Jiiin leskeksi jo nuore-
na, ja nykytiiin minulla on
kahden aikuisen tyttiiren li-
siiksi seitsemiin lastenlasta.

Tampereen seudun suku-
tutkimusseuran hallituksessa
olen toiminut sihteerinii maa-
liskuusta 2000 lahtien. Osal-
listuin toimintaan jo 80-luvul-
la kirjoittaessani seuran jul-
kaisuja puhtaaksi wosina
1983-1990.

Muita harrastuksiani ovat
ammattiyhdi stystoiminta,

puoluepolitiikka ja seurakun-
nan toiminta. Olen kiinnostu-
nut myos sukutukimuksen la-
hitieteistti. Keriiiin aktiivisesti
oman tydpaikkani perinnettl.
Suunnitteilla on myos projek-
ti, jossa haastattelisin nuoruu-
denystiiviiini ja tekisin aineis-
tosta jonkinlaisen julkaisun.
Kotitorppani - Ala-Pispalan
Hongan torppa historian
selvittaminenkin kiinno staisi.
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Olen seuran rahastonhoitaja
Pirkko Marjatta Laine, omaa
sukua Korppoo. Synnyin Hel-
singin Naistenklinikalla, vaik-
kakin Orivedellii - Naisten-
klinikka kun oli aikoinaan so-
taa paossa Orivedellti Orive-
den opiston suojissa.

Kiivin keskikoulua Orive-
della ja Tampereella. Valmis-
tuin merkonomiksi Porvoon
kauppaopistosta. Olen tyos-
kennellyt Oriveden verotoi-
mistossa, Oriveden sairausva-
kuutustoimistossa, Oriveden
kunnan palveluksessa seka ti-

litoimistossa. Minulla on ollut
oma kiinteistO- ja tilitoimisto
Orivedellti vuodesta 1976
vuoteen 1992. Vuosina 1977-
1997 toimin HTM-tilintarkas-
tajana. Eltikkeelle jain vuoden
1992kevitiillii.

Olen ollut yli a2 vuotta
naimisissa Hannu Asser Lai-
neen kanssa. Meilla on nelja
lasta ja seitsemiin lastenlasta,
jotka ovat iiiltiiiin 2-17-vuo-
tiaita.

Sukututkimusta olen har-
rastanut muutaman vuoden.
Tampereen seudun sukututki-

musseuraan liityin vuonna
1998. Aitini puolelta tutkin
Limingasta lahtoisin olevaa
Arvolan sukua seka Juholoita
Piippolasta ja Ktirsiimtieltii.
Tutkin my6s isiini sukuja,
joista Korppoot ovat ltihtOisin
Orivedelta ja Leimannit Jiim-
siistii ja Liingelmiieltti.

Sukututkimusta sivuaa toi-
nen harrastukseni, suwn van'
hojen kirjeiden ja asiakirjojen
jfiestiiminen, arkistointi ja
tallennus.
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Kaikkea sitii joutuukin kirjoit-
tamaan, ettti nyt oikein henki-
lokuvaa ja vielii itsestiiiin. Siis
aloitetaan, tulin v?irvtityksi
Tampereen seudun sukututki-
musseuraan 14.01. 1995 Sam-
polan talvipiiivillii.

Niin ettii mistii sita kertoi-
si, ikaahan toki aina kysel-
liitin. Onhan siita jo muutama
wosi kun tutut k?ivivtit olalle
taputtelemassa, kehuivat ettit
on sita piiiisty "miehen ikiiiin".
- Onko siiniikin jotain kehu-
mista? Tulevana kesiinii sitten
saavutetaan se tilastollinen
eliikeiktikin.

Noista tiedoista voidaan-
kin todeta etti on se, ne viime
sotiemme vuodet elanyt.
Muistaa jotain vielii niistti
ajoistakin, ei tiissti kuitenkaan
liihde niistii kertomaan.

Parhaimman nuoruutensa
on saanut kasvaa ruotsalaisel-
la Uudellamaalla. Sinne oli
pAadgty Hiimeestii, isiin am-
matin vuoksi. Muutto hiljai-
sesta maalaistaajamasta val-
tion omistamaan suureen kar-
tano- ja kaksikieliseen kyla-
yhteisoon oli todella ongel-
mallinen. Tuttava- sekii kave-
ripiiri oli luotava aivan alusta.
Sitii haittasi omaksuttu Hii-
meen murre sekti yksikieli-
syys.

Kartanossa toimi valtion
yllapitama alkoholiongel-
maisten miesten hoitolaitos.

Lasten ja nuorten kaswympii-
ristdnii se ei ollut niita parhai-
ta, olimme "pamppujen mu-
kuloita". Opittiin ntikemtiiin
myos se eltimin nurja puoli,
niiiden sodan- seka alkoholin
runtelemien miesten myotd.

Koska olin kansakoulu-
ikiiinen, suomenkielinen kou-
lu oli kayt| iL kirkonkyliissii.
Koulumatkoista muodostui
alkuvuosina moinen harmi,
ruotsinkielinen koulu oli kou-
lumatkan varrella. Tappelu-
nujakat olivat jokapiivtisiii.
Tehtiin aloitus tuntien eriai-
kaistamisesta, sita ei hyvak-
sytty. Olimme kieliviihem-
mistdnii kunnassa. Siirtoviien
muutto kuntaan seka kartanon
maille toi muutoksen, ky-
laamme tehtiin talkoilla uusi
koulurakennus sekti hyvaksyt-
tiin uusi koulupiirikin.

Kouluaikojen viilissii ei
tyottomyyttii tunnettu, "oppi-
poikina" harjoiteltiin karja- ja
maataloustyot. Opintopiirit
jiittiviit pysyvtit jiilkensii kii-
dentaidoille. Puu, metalli,
sahko, ym. tulivat jotenkin tu-
tuiksi. Kartanosta potilaiden
joukosta ldytyi useasti am-
mattinsa taitajia. Joiden ope-
tettavaksi oli mahdollista
piiiistii. Piirustus-, maalaus-
seka kirjansidontaopit ovat
olleet tarpeen elAmeni saatos-
sa. Ei ole ollut vapaa-ajan on-
gelmia.

Tuli se varusmiesaikakin
suoritettua ajallaan. Haminan
vallit ja kaivannot tuli juostua
niin yli kuin ali. Antoivat vie-
l2i erikoiskoulutuksen, aikaa-
kin kului vajaa vuosi. Ei toki,
ei turhaan! Anoin YK-koulu-
tukseen, mutta Niinisalossa
totesivat, etteiviit jalat kestti
pitkia marsseja. Olivat oi-
keassa.

Siinti ennen varusmiespal-
velusta oli tullut muutettua
Uudeltamaalta Tampereelle.
Hakeuduttiin suureen konepa-
jaan paremman ansion toivos-
sa. Seka kavereiden houkutte-
lemina. Tehtaalla vanhemmat
urakkamiehet lakkoilivat pal-
koistaan ja nuoremmat sen ai-
na kiirsivtit. Ammattiosasto
keikutti "venettd", kunnes ol-
tiin yleislakon pydrteissii. Ai-
kanaan palailtiin tdihin, oli
muka saavutettu jotain. Uudet
taulukot lupailivat parempaa
ansiota, miktili olit urakkaren-
kaassa.

Tehtaalla johto nuorentui,
vastuun sai omistajan viivy-
poika. Alkoi kaikessa uusi ai-
ka. Osastoja muuteltiin, lahti-
joiden tilalle ei otettu uusia.
Kesalomittajiksi otettiin su-
vun nuoria, joilta puuttui tydn
ja tavaran tuntemus. Asiak-
kaiden varaosien toimitus ke-
siiisin huononi.

Eriiiin kesSn lomitusjakso-
na, jona taasen oli vajaamie-
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hitys, sain tarpeekseni kone-
pajan varaosien huonosta toi-
mituksesta. Ilmoitin lahtevii-
ni, tiesin sen olevan epiireilua.
Kuitenkin pysyin piiiit6kses-
siini.

Uusi tydnantaja oli rauta-
ja terdskaupan yritys. Siita al-
koi mielenkiintoinen tydsar-
kq tyo oli haastavaaja se an-
toi paljon vaihtelua eldmalle.

Kauan sitten olin nuorten
tapaan avioitunut, aikanaan
tehtiin jelkipolvi. Kuitenkin
yhteiseloon alkoi tulla siirdjii.
Lopulta oli vaimo laitettu
kierriitykseerq itse olin pit-
ktiiin yksinhuoltaj ana.

Poika kasvoi, kavi koulun-
sa ja aikanaan sai armeijassa
asesepdn koulutuksen. Har-
monikka soi vapaalla. Hiin
kouluttautui uuteen ammat-
tiinsa, ja on virkasuhteessa
"rautavaltiolla".

Vuosia taaksepiiin kun al-
koi niikyii kaupan tilastoissa
selviit huonot ajat, pfri/cin ha-
keutua varhaiseliikkeelle. Oli-
ko onni matkassa, varhaiselti-
ke myonnettiin lyhyellti haku-
ajalla vuoden 1992 alussa. Ei-
vitt ehtineet saneerata ulos.
Yli kolmenkymmenen vuo-
den palvelu oli ntiin pAatty-
nvt.

Nyt oli aikaa kokoptiivtii-
sesti toteuttaa mieltymyksiii,
jotka olivat aiemmin jiiiineet.
Kerhotyd radioamatdorihar-
rasteen parissa neljtinkymme-
nen vuoden aikana saa jatko-
aikaa. Piirustus- ja 6ljyty6t
tunkevat pintaan wosien ta-
kaa. Samoin vuosien takainen
sukututkimuskurssi Metso-
kirjastossa Vilho Puron opas-
tuksella. Mitii muuta elilmailn
toikaan Tampereen seudun
sukututkimusseuran keviitret-
ki Savonlinnaan 1998. Mat-
kalta loytyi hyvia muistoja ja
yst?ivii elamAn toveriksi !

4ntttlaf'L
oI-f Jmooortatrura

Olen 66-vuotias tuotantojoh-
taja ja tamperelainen. Suku-
tutkimus tuli eliimiini laatua
rikastuttamaan noin viisi
wotta sitten. Se kolahti niin
mukavasti, etten siita var-
maankaan luovu, piiinvastoin.
Lisiiksi sukurakas olen ollut
aina.

Kun nyt kysyn itselteni,
miten tiimii jo muodiksi muut-
tunut kulttuurimme osa-alue
voitaisiin sopeuttaa nykyme-
noon, nousee aiheesta mielee-

ni yksi yli muiden. Viirikiis
henkilOhistoria niin esi-kuin
j iilkipolvistakin, joista mieles-
tiini muotoutuu suvulleni ja
tietenkin itselleni mahdolli-
simman rikas kuva siita keita
me olemme ja minkiilaisista
oloista lahtoisin.

Yhtiiiin turhaa kurssia enka
yhttun turhaa esitelmiiii mat-
kan varrelta muista. Sukutut-
kimuksen tekniikka tunnetaan
jo varsin hyvin ja tieto listitin-
tyy varmaan piiivitttiin. Sen

sijaan kiinnostavien aiheiden
joko esitttiminen tai kirjoitta-
minen ei ole tekniikkalaji,
vaan halu jakaa tiimi hieno
harrasfus tu ammatti muiden
sukuihmisten kanssa.

Toivonkin omasta ja seu-
ran puolesta teitd, joilla on
mukavia ja opettavia aiheita
"takataskussa", jakamaan ne
kanssamme. Tervetuloa!
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Sukututkimuksen aloitin jo
ennen maisteriksi valmistu-
mistani viitisen wotta sitten.
Olin joutunut tutkimustyon
lumoihin tehdessiini pro gra-
du -tydt ptiiiaineestani suo-
men kielestii ja sivuaineestani
folkloristiik asta, ja tutkimista
oli jatkettava, tavalla tai toi-
sella. Nykyiiiin minulla on
tutkimus sekii ty6na ettii har-
rastuksena, enka parempaa
voisi kuvitella.

Sukututkimusta harjoitin
jo pienenii tyttdn6, kun piirte-
lin kaavioita vanhempieni
serkuista. Minulla oli hyvin
viihiin lahisukua elossa - vain
vanhemmat, pikkuveli, kaksi
isoaitia, naimattomat eno ja
tati - ja kaipasin kuulumista
suurempaan joukkoon. Tiimi
toive on nykyiiiin jo hyvin
tiiyttynyt Olen ldytiinyt lu-

kuisia sukulaisia seuralaisis-
tamme. Mm. seuramme halli-
tuksen entisistii tai nykyisistl
jiisenistii Virpi Nissila, Minna
Savola ja Marjatta Rintala
ovat sukuani.

Minii olen sekarotuinen.
Geneettinen cocktailini koos-
tuu ptiiiasiassa satakuntalai-
sesta, htimiildisestii, keskisuo-
malaisesta, kymenlaaksolai-
sesta ja ventijiin- eli vienan-
karjalaisesta veresti, jota te-
riistiiii annos eteliipohjalai-
suutta.

Kauempaa menneisyydes-
ta loytyy esivanhempia Vii-
purin, Helsingin ja Turun tie-
noilta seka Keski-Pohjan-
maalta. Patrilineaarisesti ptiii-
sen saamelaisiinkin. Edustan
siis kaikkia Suomessa asuvia
heimoja - savolaisia lukuun
ottamatta. Tiitii puutosta ta-

soittaa kuitenkin mieheni, jo-
ka on juuriltaan savolais-poh-
joiskarjalainen.

Cocktailissani on viena-
laisneljiinneksen lisiiksi myds
pikkulirauksia muuta ulko-
maalaisverta: ruotsalaista Sur-
sillia, saksalaisia kauppiaita ja
skotlantilaista aatelistoa. Aa-
telisvereni on tosin niin viil-
jilhtynytti,i, etti suonis sani sei-
laa vain muutama sininen ve-
risolu, mutta niisti harvoista-
kin olen tietenkin asiaankuu-
luvan ylpeti.

Olen sukututkimuksen,
lingvistiikan ja kulttuurihisto-
rian lisiiksi kiinnostunut myds
kirj allisuudesta (liihinnti klas-
sikoista), sisustussuunnitte-
lusta ja vanhanaikaisista kAsi-
toistii. Kuulun myos Suomen
Sukututkimusseuran hallituk-
seen.

Johanna Kurela

T,l usi artifrft.e fis nU a tufo s s a Ory anaan
TAx x Tt"rAvtA TUoMI o KI RIATARI N O ITA

"Kukapa katselisi alastomia naisia, kun voi lu-
kea kuolleiden luetteloa", ihmetteli Jari Tervo
aikanaan ironisesti tv-ohjelmassa Uutisvuoto.
Sota-arkiston Internetissti julkaisemat sankari-
vainajatiedot eiviit ole jannittiiviid luettavaa,
mutta vanhat tuomiokirjat voivat olla. Ainakin
minii vietin viime vapun jiinnittyneenii, kun ta-
keltelin 1600-luvun kasialaa ja sain hitaasti sel-
koa er66n esi-istini toilailuista.

Orpanassa alkaakin nyt uusi artikkelisarja,
jossa kerrotaan hauskoja tai muuten erityisen
kiinnostavia tapauksia, joita on kiisitelty oikeu-
dessa. Lahettiikaa tekin j iinnittiiviit tuomiokirj a-
tarinanne lehteen julkaistavaksi !

Seuraava Orpana ilmestyy tammikuussa
2002, ja tiihiin lehteen tarkoitettujen artikkelei-
den on oltava perillii marraskuun puoliviiliin
mennessii.

1 I



Eino Koskinen

MURHATYO I,AVIAN KAPPE I,I S SA
D rc^tnqoftistq rar,rtisointia v^o d.lIo, 1 86 4

Sukututkimuksessa tulee silloin tiilloin esille
yllattavia asioita, joissa kohtalon kasi on otrjail-
lut ihmisen eloa. Tiillainen sattui kohdalleni,
kun tutkimuksissani tuli esiin murhatapaus.
Eriis esi-serkkuni koko perhe - isii, iiiti ja kaksi
aikuista lasta - nuijittiin kuoliaaksi Majaveden
uudi staloss a Lavialla | 6. 12. | 863 .

Kun sain vinkin Johanna Kurelalta, efia
woden 1864 sanomalehdissii on kirjoituksia
tiistii tapauksesta, liihdin etsimiitin niitii, ja kyllii
materiaalia loytyikin pal stametreitttiin. Maj ave-
den murhia selostettiin mm. Suomettaressa,
Hiimil [i ses sa j a Abo Underriittelseri s s [. Lehdet
olivat l?ihett0neet paikalle parhaat rikosreport-
terinsa, ja murhia selostettiin oikein salapoliisi-
tyyliin.

Seuraavassa yritan lyhennell?i kuvauksia ja
yhdistellii eri lahteita toisiinsa sekii kertoa mur-
hiin liittyvat oleellisimmat kohdat. Pyrin myds
kayttamaan sita ki el iasu a, jota suomenkieli si s sii
lehdissii kaytettiin. Abo Underriittelser -lehden
tekstin olen kylla kdiinttinyt nykysuomeksi.
Jossakin kohtaa eri lehtien selostuksissa oli pie-
niil eroavaisuuksia, mutta ne eiviit mitenkaan
vaikuta vleiseen asiasisalt6on.

Suometar:
"Hirmuinen on raakuus"

Hirmuinen on raakuus, joka osoittaikse viime
aikoina maassamme tapahtuneissa murhat6issii.
Parhaimmin kuin mitkiiin puheet todistavat sii-
tii maamme ltinsipuolella iiskenki tulleet mur-
heelliset sanomat. Se jo ennen mainittu Lavian
kappelissa viime talvena tapahtunut murha on
mitd kauheimpia. Selvemmin kuin mikaan
muu, se on meille niiytttinyt miten valttamaton
tarvis on ruveta tehollisemmasti vaikuttamaan

kansan sivistymistii. Se keino ja ne viilikappa-
leet, mitii meilla tahan asti on siihen tarkoituk-
seen kaytetty, ne ovat vain miid?innyt laitos, jo-
ka tuottaa viihiin hyvia hedelmia, mutta paljon
myrkyllisii haisevia tatteja, mitkii levittavat
turmelusta loitolle ympiirilleen. Sellainen aja-
tus tulee jokaiselle lukeissa seuraavan kerto-
muksen, joka niiyttiia sen hirmuisen tapauksen
uudessa valossa.

Niiistii hirvittavistii murhista on nyt saatu
yhden murhaajan tunnustuksesta seuraavaa tie-
toa: Talonpojan poika Juha Seppii on katumuk-
sesta ja omantunnon tuskissa antanut seuraavan
kertomuksen.

H6nen orpanansa talonpojan poika Juha
Tuomisaari tuli joulukuun 13. ptiivti Sep?in ta-
loon, jossa he ja myds Ruojarven ja Ruokokos-
ken taloissa oleskelivat sen piiiviin, silla valin
tuli puhe rahanpuutteesta ja Juha Tuomisaari
sanoi kuulleensa, ettii Majaveden uudistalossa
pitaisi loytymiin noin 300 ruplaa. Viimemaini-
tut yhdistyiviit molemmat seuraavana keski-
viikkona |6.12.18631 menemiiiin Majaveden
kruunun uudistaloon ja, jos ei muutoin niin vii-
kivallalla ottamaan rahat heiltii.

Tiinii piiiviinii menikin Seppii Tuomisaaren
taloon, josta toverit liihtiviit Majavedelle. He
olivat silloin varsin selkitit, eiviitkii kantaneet
mittiiin vihaa Majaveden vdelle, ei edes siihen
syytii ollut, kun se vtiki oli rauhallista ja aina
hyviissti sovrlssa naapuriensa kanssa.

Juha Seppii ei ollut koskaan ennen kaynyt
Majaveden uudistalossa. Viiki oli heidiin tulles-
saan jo makuulla. Juha Seppii kolkutti ovea ja
tyttir Ida Kaisa tuli avaamaarq sytytti pdreen,
pani sen ptirepihtiin ja istuutui tuolille. Isiintii
Juha Majavesi ja hanen vaimonsa Saara Kris-
tiina makasivat siingyssii ja poika Juha Fredrik
toisessa sdngyssii.
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Seppii, jonka viiki tunsi, sanoi kiiyneensii
eksyksiin ja pyysi ntiyttiimiiiin oikialle tielle;
mutta se viiltettiin ja hyviintahtoisesti kaskettiin
hiin viipymtitin siellii yotii. Poika Juha Fredrik
puki yllenslvaatteitaja meni ulos pirtistii, mut-
ta Tuomisaari, joka oli jaanyt porstuaan, loi
hanta silloin puolen kyyniir?in pituisella puulla,
jonka hiin tiellii oli ottanut kiiteensii, niin lujas-
ti, ettii hiin kuului kaatuvan lattialle. Sen jAl-
keen Tuomisaari silmiinripiiyksessi syoksyi si-
s?liin, loi isiintdl, jota Seppii tukasta pitiien esti
ylos nousemasta, ja hanen vaimoansa seka ty-
tiirtii hirmuisesti. Tytiir piiiisi kuitenkin uunin
taa, mutta iiiti putosi paiita pitaen laattialla ole-
van villakorin piiiille.

Isiintii sydksyi ylos, sieppasi pyssyn seinalta
ja tavoitti silla Juha Seppiiii, mutta ttim?i v?iisti,
ja isku sattui vuoteen syrjiitin. Samassa Tuomi-
saari loi hanta useammasti, niin ett?i isilntii hen-
getonnti kaatui lattialle. Poika Juha Fredrik
riensi sisiiiirq mutta kaatui vuoteensa viereen,
luultavasti siitii hirmuisesta kalauksesta, jonka
htin sai porstuassa. Tuomisaari loi lydmistiinsti
yftA ja toista niiistii ihmisistii samalla puulla,
siksi kunnes mitaan hengen merkkia ei havaittu
heissii.

Niimil Tuomisaaren iskut olivat niin osaavat
ja ankarat, ettei Juha Septin apua murhaan tar-
vittu, joka aivan viihiilla aikaa olikin tehty. Piire
paloi yhti pihdissi.

Kaapin peili lyotiin rikki. Seppii niiytti val-
kraa ja Tuomisaari otti sielta kaksi kukkaroa,
joissa oli rahaa ja jotka Tuomisaari otti itsel-
leen ja mukaansa. Haettiin sitten enempi rahaa,
mutta ei loydetty. Tuomisaari vaati nyt Seppiiii
ly6miiin kuolleita, ettti hiin niin tulisi murhaan
osalliseksi. Sitten sammuteffiin valkia ja mur-
haajat tulivat aamupuolella Htirkiliin torppaan,
jossa rahat jaettiin saunan lauteilla heidan kes-
kensti; kumpikin sai liihes 40 ruplaa.

Seppii sanoi ne havitt?ineensii sekii vanhoja
velkoja suorittaneensa. Kiinni otettaessa oli hti-
nella 8 ruplaa ja 85 kopeekkaa, mutta sanoi, et-
tei ne olleet varastettuja, vaan saadut hanen
isaltaan sek6 lakin vaihetuksesta.

Vasta joulukuun 21. piiivtr havaittiin murha.
Tallissa ja navetassa pitiviit elaimet pahaa din-
t6, kun eiviit olleet saaneet moneen piiivtiiin
ruokaa ja juomaa. Elukat olivat jyrsineet hinka-
lonsa piirut ja laudat. Kaikki olivat laihat ja ki-

tukasvuiset, niin ettii olivat hirveita katsella.
Varovaisella juottamisella j a sydttiimisellii saa-
tiin ne sentiidn hengiss?i pysymiiiin.

Suometar:
"Viaton veri kostoa huusi"

Toukokuun viimeisenii piiiviinh loisti vihdoin
aurinko viikkojen periistii suloisesti mustain,
uhkaavien pilvien lomasta. Sadetta oli edellisi-
n?i piiivinti tullut; maa kirsinen, kylmii ja kuivu-
nut, tosin tarvitsi tuota. [Tama oli alkua tulevil-
le katovuosille 1867 ja 1868.1 Nyt nosti alkava
ruoho hienon vartensa yl6s emiisttiin, koivun
lehti sai puhkeamaan ja lakastunut oras pellolla
rupesi viherioimliin. Piiiiskynen, joka kolmasti
oli tullut, kolmasti kadonnut, nahtiin tiinii piii-
viinii auringon siiteiden kanssa uudestaan, ja
leivonen, jonka laulu oli vaiennut, lauloi taas.

Toukokuun viimeinen piiivii 1864 oli Sata-
kunnassa vuoden ensi keviitpiiivii.

Keviiinen piiivti ja se mita kertoa aion ei so-
vi suuresti yhteen. Mutta ehkA merkitsi tama
keviitpiiivd, ettii ilmioOn talvi syon salai s i mmat-
kin tyot tulevat. Suomettaren 10. numerossa tii-
nii wonna puhuttiin hirmuisesta murhasta;
murhasta, jonka vertaista tuskin Suomessa on
kuultu. Tiimii murha oli kauan pimeydessii, ku-
ka murhan teki, sita ei isoon aikaan tietty. Se
tuli kuitenkin ilmi, pikemmin kuin luultiinkaan.

Toukokuun 30. ptiiviinii oli kaksi rautoihin
iskettyii nuorukaista, tiistii hirmuisesta murhas-
ta syytettyii, Turusta viety kolmanteen valikari-
jaan, ja nyt samalle paikalle, missti olivat rikok-
sensa tehneet. Niiiden syynalaisten nuorukais-
ten nimet olivat Tuomisaari ja Seppii, ja olivat
he orpanat [serkukset] ja heilla oli molemmilla
Johan etunimenii. Heidan rikoksensa oli ihmis-
surma; heidtin kehoittajansa tiihtin rikokseen oli
pirullinen rahan himo. He saivat rikoksensa
tehtyti, ja saivat rahahalunsa tyydytettyti. Kah-
deksankymmentd ruplaa oli heidan voittonsa,
nelj ii viatonta uhrejansa.

Helsingissi opiskelijat juhlivat opintojensa
piititOstii; kulkivat niimii onnettomat nuorukai-
set tuomioonsa vastaanottamaan paikalle, mistii
viaton veri kostoa huusi. Niiin ajattelin minii
toukokuun viimeisend piiivdnl seuratessani hei-
dan jalkiaan Majaveteen, joka sijaitsi sakeassa
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metsAssa kolme virstaa asutuista paikoista

[virsta 1068,8 m]. Toukokuun viime ptiiviinii
kello 4 iltaa tulin nimismies Hjerppen luo, siel-
la oli kihlakunnan vouti; kello 5 tuli sinne tuo-
mari, kello 6 ltihdimme sielta; meilla oli vielti
kolme peninkulmaa Maj aveteen.

Suodenniemen kappelissa on vahaisellti
kukkulalla kahden pienen jiirven viilissii ihanal-
la paikalla Siivin talo. Sinne oli ratastie; sinne
tulimme kello 9; siella olimme ydtii. Siellii pu-
huttiin ja mietittiin, mika paatuneen sydiimeen
voisi heriittiiii, ellei hyytynyt surmattuin sydan-
veri viallisten silmiiin edessii mitaan vaikuttai-
si.

Paatunutl Niin. Ainakin toinen niiistii syyte-
tyistii oli paatunut. Toinen, Seppii, oli jo talvel-
la tunnustanut rikoksensa.

He olivat, niimii orpanat, miettineet mitA
niin moni ihminen miettii: miten rikkaaksi tul-
la. "Mini tiedan keinon", oli Tuomisaari sano-
nut. "Majaveden isiintti on salarikas, hanella on
sukallinen hopearahaa ja seteleitii, hiin on van-
ha, han ei eniiii rahoillaan mitaen tee." Kun hi-
mo on siittanyt, se silloin synnytt?i?i synnin.
Niiin seisoo Raamatussa. Se lause toteutui
tiissii.

Talvisydtinnii, pimeiin ydn myrskyissa lahti
Seppa orpanansa luo Tuomisaareen.TdiiltA lah-
tivtit sitten kahden lunta kaalaamaan viattomain
asuntoon Majaveden kruunun uudistaloon. Py-

ryinen siiii ei jaehdyttanyt heidiin himojaan, vii-
syttiivii matka ei viisyttiinyt heitA, heita ei yon
pimeys pelottanut. He tulivat hiljan illalla Ma-
javeteen, Majaveden porstuassa he erosivat.
Niin oli v?ilipuheensa; Tuomisaari jai pors-
tuaan, Seppii meni sisiille.

Tuvassa oli pimeti, asukkaat olivat laskeutu-
neet levolle.

"Minii olen joutunut harhateille, eiko ku-
kaan tahtoisi tulla saattamaan minut oikealle.
jotta osaisin kotia." Niin oli Sepiin tervehdys.

Vaki Majaveden pirtiss?i heriisi. Ptire syty-
tettiin. He tunsivat Sepiin, he ottivat ystiiviinii
vastaan.

"Kuka sinua ttimmoiseen Jumalan ilmaan
saattamaan tulee! Makaa tttij'llii yosi, joudut sitti
huomennakin kotia", sanoivat he.

Poika, joka oli piireen sytytttinyt, istui vuo-
teensa laidalla. Muistiko, ettei ollut vielii anta-
nut hevosilleen ilta-ateriaansa- vai miksi meni

hiin ulos. Sen tiennee yksin Jumala, joka salli
hanen ulos mennii. Ulkona odotti kuolema.

Puunjuurakko kiidess?i seisoi Tuomisaari.
Juurakko oli nostettu. Tuskin enniitti poika saa-
da oven kiinni takanansa, kun han tyrmistynee-
nii kaatui. Tuomisaari oli pudottanut juurakon,
juurakko oli pojan piiiihtin kiiynyt.

Niiin ei tosin nuorukaisten v?ilipuhe ollut,
kun he tiella tullessaan miettivit aiottua sunna-
tyotiiiin. Se oli tiillainen: "Jos majavesiliiiset ru-
peavat vastukselle, silloin vasta on aseisiin tart-
tuminen ja surma awksi otettaman, silloin kun
muu ei auta ja oma henki vaaraan joutuu."
Mutta nyt oli viimeinen keino kohta alusta koe-
tettu, nyt ei auttanut palata viilipuheeseen eniiii.

Pojan kaaduttua Tuomisaari samosi tupaan.
Lepildvdn vanhan isiinntin hiuksiin oli Seppd
tarttunut. Yhdella lyonnillii sai Tuomisaari
is6nniln ja emiinniin tainnuksiin. Lavitsalla ta-
kan vieressii makasi tyttir. Ennen kuin t1rtt6 en-
nitti paeta, oli juurakko h?ineen sattunut; tyr-
mistyneenb vaipui lavitsalta lattialle.

Poika porstuassa oli talla viilin tainnukses-
taan hertinnyt ja viihin tointunut. Ajattelematta,
miettimiittii mitaan luultavasti kuullen hiiliniiii
pirtistii, konttasi han haperoiden, horjuen t6l-
liin, ja jo oven suussa kuolema saawtti hinet.
Tuomisaaren juurakko oli halkaissut hanen
piiiikallonsa.

Toista kerlaa alkoi tama kauhea tyo. Kuole-
man rannalle oli ensilyonti saanut Majaveden
onnettomat asukkaat; samaten kuin poika pors-
tuassa oli heriinnyt, heriisiviit myos isii, iiiti ja
tytiir. He hertisiviit kuollakseen.

Majaveden ehkii jo vanha isiintii oli rajum-
pia ja jaykimpia ukkoja. Hiinen jtirkensii palasi
takaisin, han herasi tyrmistyksestliiin, han tiesi:
tiissti oli kuolema tarjona ja kuolla hiin ei viela
tahtonut. Hiin nousi akkia seisaalle. sai vuoteen
vieressii riippuvan pyssyn kasiinsa, vaan hiinen
voimansa olivat loppuneet, hanen silmiinsii pi-
metit. Huonosti valaistussa huoneessa han ei
nahnyt; han loi kumminkin, loi henkensb edes-
tA, l0i vuoteensa laitaan; mutta samalla lyotynii
han itse vaipui halkaistulla paalaella piiii edellii
lattiaan. Isiinniin pyssy kAvi vuoteen laitaan,
Tuomisaaren juurakko isiinniin piiiihln.

Emiintii oli noussut polvilleen, juurakko, li-
vakka miehen ja pojan verest6, kaasi iiidinkin -

kuolemaan. Tytto oli kontannut takkamuurin ja
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seinan viiliin, siinii kuolema kohtasi hiinet, sa-
ma juurakko oli hAnenkin piiiilakeen kliynyt.

Sanomattoman vihiissii ajassa oli tama kaik-
ki tapahtunut. Rauhalliset asukkaat olivat illalla
pahaa aavistamatta virvoittavaan lepoon las-
keutuneet. Kuoleman enkeli lensi vuoteiden
yli, he heriisiv?it hetkeksi, he nukkuivat taasen -
kuoleman pitkiiiin uneen - toiseen elamaan; en-
nen kuin hiljainen talvipiiivi uudestaan koitti
olivat vanhemmat tavanneet lapsensa, lapset
vanhempansa iankaikki suudessa.

Piireen valaisemassa tollissii seisoivat kuole-
man keskella voiton sankarit, Tuomisaari ja
Seppti. Tyd oli tehty. - Tallainen tyo oli palkan
arvoinen. Ja yrittivtit he tiitii palkkaa hakemaan
lahtea, kun Tuomisaari vielii kerran juurakkon-
sa nosti.

"Sinii Seppii et ole mitaen tehnyt", sanoi
han. "Tuossa on juurakko, lopeta sinii tyd tahi
kiiy sinun itsesi samaten." Ja sen verisen juura-
kon otti Seppii, han lopetti tyon, hiin loi isiiA,
?iiti6, poika a, tylirta.

Verinen voitto oli voitettu. Salarikkaan va-
rat varastettiin, sankareille ei kelvannut muu
kuin raha. Tuomisaari otti talteensa ne, ja sa-
mana yonti jaettiin rahat Tuomisaaren sedAn
saunassa, johon puoliydn jalkeen orpanat saa-
puivat. Voitto oli 40 ruplaa mieheen. Seppti ar-
veli Tuomisaaren itse jakamatta enimmiit osat
ottaneen.

Niin tunnustaa Seppii. Hiin oli viallinen,
mutta vietelty, hanen tydnsii on hirmuinen,
mutta houkuteltu. Hiin katuu katkerasti nyt - se
on jo parannuksen merkki.

Tuomisaari! Hiin ei ole neljaan vuoteen Ma-
javedessii kiiynyt, han ei ymmtlrrii, miten Seppii
vapaaehtoisesti ottaa piiiillensii sellaisen rikok-
sen, johon hankin, Seppii on syyt6n, silla yona,
jona surma tapahtui, olivat he yksiss6.

Kaikti tiimii oli meille tiedossa, kun me aa-
mulla kello 9 jalkaisin SAvin talosta lahdimme
Majaveteen, johon oli vielii 7 virstaa.

Suometar:
"Kylmyys lepdsi hdnen kasvoillaan"

Synkan metsiin liipi kiivi kulkumme, kivisia
mdkia, vuoria yl6s, miirkien nevojen poikki
erdmaassa, jossa seudun tuntevatkin viiliin ek-

syviit. Meita vlhiin ennen Seppii ja Tuomisaari
olivat kahdeksan leiviskiin painoisilla raudoilla
kulkeneet samaa polkua.

Kahdeksan leiviskiin raudat, omantunnon
kalvava soimaus Sepalla, syypiiiiksi voittamuk-
sen pelko Tuomisaaren sydamessd, se kaikki
oli heillii hirmuinen paino. Heidan jdljesstinsii
tuli hevoinen rekineen; ja olivat he saaneet hel-
potusta, vaan eivdt siitii huolineet.

Kahdeksan tunnin vaivalloisen matkan pe-
riistri liihestyimme Majavettii. Metsa ja erdmaa,
jossa suden ulvominen ennen oli kuultu, kaikui
nyt ihmisiiiinist[. Ihmisiii samosi joka haaralta
Majaveteen outoa katsomaan. Puoli Lavian
kappelia oli tanne kokoontunut.

Majaveden uudistalo on kamalalla paikalla.
Viihiiinen jiirvi, Majavesi, josta talokin on ni-
mensii saanut, on tosin asuinhuoneen lahella,
mutta mielestiini teki tama jiirvi tiistii paikan
vielii kamalammaksi. Ylt'ymp?iri kolkko metsl,
louhiset kivikkomaat ja nevan kaltaiset pellot
eiviit kaunistaneet. Asuinhuone, kahdesta
osuuksesta, pirtti ja leipotupa, jonka valilla vii-
hdinen porstu4 seisoo piiin jiirveii vastaan. Jdr-
ven rannalla on viih?iinen sauna, vastapdilit
pirttia pihan toisella puolella uusi rakennus.
Tiimii rakennus sisiilsi nyt vangit. Piha oli vi-
keii tiiynnii.

V6hln aikaa odotettuamme tulivat tuomari
ja lautakunta.

Leipohuone oli karajiituvaksi valmistettu.
Pirtin puoli vielii samassa tilassa kuin murha-
yonii. Kaikki oli siella entisellaan. Kello l1 ai-
kana istui oikeus. Vangit tuotiin esiin.

Minii niiin ne nyt ensi kerran, mutta mind en
unohda ikanani. "Tiimdkd nuorukainen on Sep-
pii?" kysyin mina itselttini. Tama pitka, hoikka-
vartinen poika, joka tuskin on yli kahdenkym-
menen vuoden vanha. Tama kaunis, valkeaveri-
nen, sinisilmdinen, valkotukkainen, kaunis poi-
ka, jonka kasvot olivat itse rehellisyyden nii-
koiset, jonka muodosta ei pienintakiiiin pahan-
tekijtin merkkia l6ydy. Tiimii nako oli minulle
katkera; Seppii oli kauniimpia nuoria miehiti,
mita ikana olen niihnyt.

Tuomisaari oli piiinvastoin lyhyt, leveihar-
teinen, vahalantainen mies. Ensi silmtiys sanoo,
etta hiin on viikevd ja voimakas. Hiin on musta-
verinen, hiinen silmdnsd ovat pienet, ne liikku-
vat terdviisti henen piilssdiin, ja loistavat kum-

^
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mallisesti. Hiinen kasvoillaan ei makaa se uhka,
kun tavallisesti murhaajain. Hiinesttiktun ei oli-
si pahantekijii aavistanut, ehk6 hdnen koko
muotonsa ndyttah sellaiselta, joka ei mitean
pelktiii. Tuo kowus hiinen katsannossaan oli se,
joka sammutti kaikki siiiiliviiisyyden tunteet
hiintii kohtaan.

Kiirajain alettua, ennen vierasten miesten
kuultua, joita taalla oli noin kolmekymmenta,
nousi tuomari. Se hetki oli tullut, jossa me toi-
voimme Tuomisaaren kovuuden sulavan.

"Ennen kuin alamme, ehka menniiiin katso-
maan pirttiin", sanoi tuomari. Lautakunta, van-
git ja me uteliaat seurasimme kiiskyii.

Hirmuinen nako vielA puoli vuotta murhan
jalkeen hiimmiistytti minua! Nyt tuli minulle
selviiksi, miten tiimii surma oli onnistunut niin
hyvin.

Vastapiiiitii ovea oli vuode, jossa isiintii ja
emiintii olivat maanneet, vasemmalla puolella
pojan vuode, oikealla takka, jonka huoneen-
puoleisella syrjiillii tyton makuulavitsa oli.
Huone on aivan viihiiinen ja matala, akkunat
erinomaisen pienet ja ylipiiiinsa kaikki mitti
taalla nain ei osoittanut suuresti puhtautt4 viela
vdhemmiin rikkautta. Isiinniin vuode oli taiste-
lussa joutunut noin kyyntirtin ptitihiin sein?istii;
siinti mihin han oli pudonnut, oli lattialla pian
kyyniiriin levyinen ja pituinen verilatakko, joka
paksusta oli lattiaan kuivunut. Samaten oli liitii-
k6itii emiinniin, pojan ja tyttdren surma-pai-
koilla.

Tiinne tuotiin nyt Tuomisaari ja Seppa. Jal-
kimmiiinen vet[ysi vasenpuoliseen nurkkaan,
ikaan kuin pelaten. Tuomisaari seisoi oven
suuss a, katsoi rauhalli sesti, pelvotta eteensii.

"Tunnetko paikan, n?ietkd toitasi?" kysyi
tuomari.

"Jaa, jaal Syyton minii t?ihiin olen", oli Tuo-
misaari vastannut.

"Astu likemmiiksi, tiedatko kenen tiimii veri
on?"

"En minii ole tiilllii neljaan vuoteen kiiynyt."
Nyt oli se hetki tullut, jona hiinen kova

luontonsa, jos milloinkaan, olisi pitanyt heltyii
ja omantunnon iiiini piiiisti puhumaan. Se juu-
rakko, jolla hiin tyonsi teki, oli lumen sulattua
toukokuun l. piiiviinii ldydetty Majaveden sau-
nan takaa. Selin oveen piin seisoi Tuomisaari,
kun tiimii julma ase tuotiin pirttiin ja tikkiii huu-

dolla: "Tunnetko tdtii", pistettiin hiinen silmien-
sii eteen.

Me katsoimme hdntd tarkasti. Hiin vetiiytyi
takaisin, mutta ei vtiri hAnen poskillaan muuttu-
nut, sama sulamaton kylmyys lepiisi hiinen kas-
voillaan. Saada hiinet tunnustamaan oli turhaa.

"Onko tlmd sama juurakko, jolla surman
teitte?" tuomari kysyi Sepiiltii.

Ensi kerran kuulin minii nyt tiimiin vaalean,
kauniin nuorukaisen puhuvan. "On kyllii se sa-
ma juurakko", sanoi poika hiljaisella ?iinellii.

Nyt palattiin taasen kdrajdtupaan. Vieraat
miehet kuulusteltiin. Itse asiaan eivtit nlmii
tienneet mitaan, vaan he selvittiviit kumminkin
todistuksillaan Tuomisaaren luonteen.

Tuomisaari oli jo monet ajat ollut seutunsa
pelko ja hirmu. Hiin oli syyttomiisti pahalla
tuulella tai viinapliissiiiin ollessaan kurittanut
ja piekstinyt keta kasiinsii sai. Paras todistus
miten hanta pelattiin, lienee kumminkin se, ett6
oma sisarensa havaittuaan kohta surman jal-
keen veljellaan olevan suuria rahoja liihti pa-
koon peldten veljensii voivan kyllii surmata
omat l?ihimm?ii set sukulaisensakin.

Tuomisaaren rahat, Sepln todistus, joka
kaikki paikat oli selittanyt, jopa puhunut mim-
moinen juurakkokin oli, Tuomisaaren sedan
lause, ettii nuorukaiset surmaydnii tullessaan
hanen luo olivat houkutelleet hiintii sanomaan,
jos sita kysyttiiisiin, ettii he olivat tulleet illalla
- kaikki niiytti ihmisten silmillii katsoen mah-
dottomaksi, ett6 Tuomisaari olisi syyton. Tehdii
tili rahoistaan, mistii han oli ne saanut, ei han
voi, hiin sanoo ne saaneensa Sepiilti.

Kun Seppi tunnustaa, sanoo Tuomisaari:
"Hin on hullu, sen tietiiii kaikki, ettii Seppl on
hulluksi noiduttu."

Seppii vastaa tuohon surullisesti hymyillen,
ystiivtillisesti. "Ei ole kukaan minua vielii hul-
luksi sanonut, hullu olin minii, kun annoin si-
nun vietellii minut."

Kello 6 illalla loppuivat karajat Majavedes-
s[. Ihmiset jupisivat pihalla: "Viime kerran he
kavivat taalla." Tuomisaaren takki, jonka hiin
tunnusti surmayonii olleen hanen yllensii ja jon-
ka paltteessa luultiin verta olevan, liihetettiin
oppineiden tarkastettavaksi.

Karajat lykiittiin tuosta syystii heintikuun I 1.
piiivii?in pidettiiviiksi tavalli sell a k0rlij tip aikal la
Koliaan maatilalla Karkussa.

16



Kahdeksan leiviskaa painavilla raudoilla oli-
vat Tuomisaari ja Seppii kulkeneet aamulla 7
virsJaa, niissti olivat seisoneet koko piiivtin,
niissii kulkivat he illalla samat 7 virstaa takai-
sinl Kun vangit, joita erikseen kuletettiin, Ma-
javedestii lahtivAt, pisti joku sukulainen kyynel
silmiissii Tuomisaaren kAteen leiv?in ja juuston.
Hdnen onnettomuudessaan oli entiset pahat teot
unhoittuneet. Sisar muisti, ett?i tdmii rautoihin
isketty oli hanen veljensti.

Kummallisesti liikutettuna siita, mitA mina
tiinii p?iiviinii olin niihnyt ja kuullut, tulin minii
sateesta miirktinti Stivin taloon. Vangit vietiin
samana iltana matkaansa.

Abo Underrdttelser:
lskuja raskaasta esineesta

Abo Underriittelserin reportteri kertoo samoja
asioita, joita jo edella olevissa Suomettaren kir-
joituksissa on kayty lapi, mutta voidaan sanoa,
ettii Abo Underriittelserin kuvaukset olivat yk-
sityiskohtaisempia ja ehka enmmiin poliisin
kuulustelupdytakirj oihin perustuvia.

Murhapaikan niikymiit selvitettin melko pe-
rusteellisesti, eika tyydytty ylimalkaisesti sano-
maan, ettii talo oli kammottavalla paikalla ja
hyvin koyhan oloinen niin kuin Suometar antaa
ymmiirtiiii.

Pirtin kuvaus on seuraavanlainen: Kun tul-
tiin sisiille pirttiin, oli seiniin vierellti oikealle
tiilistii tehty tulisija, takka ja sen liihellii siinky.
Toisella seiniillii oli pitka seiniiin kiinnitetty
penkki. Pirtin yhdessii nurkkauksessa oli poyta
ja selkanojallinen tuoli. Oikean ptiiityseiniin
penkin kanssa oli yhdensuuntaisena siinky.
Keskelle huonetta oli jaAnyt vapaata tilaa. Siin-
gyn ja tulisijan vdliss?l oli rukki ja kuontalolau-
ta. Pdydiin paalla oli palvattua lampaanlapaa,
suolattuja isoja haukia ja neljii reikiileipiiii.

Johan Johansson makasi selallaan vain paita
piiiilliiin lattialla poydan edessd ja kiidet lev0l-
lAan seka kasvoilla selvtisti niikyviit verijiiljet.
Saara Kristiina oli siingyn alla. Hiin oli pukeu-
tunut rohdinpaitaan ja vanhaan sarssimekkoon
maaten mahallaan kasvot lattiaan piiin. Osittain
hnn oli noin 1/4 kyyniirlii korkean korin piiiillii.
Kori sisiilsi kerittyja villoja.

Poika Johan Fredrik oli pukeutunut rohdin-
housuihin, sarssiliiveihin ja paitaan. Hiin maka-
si eteenpiiin kaatuneena lattialla oven pielessii
olevan siingyn liihellii. Tyttiiren Ida Kaisan
kuollut ruumis loytyi myds samanlaisesti pu-
keutuneena kuin iiitinsi. Hiinen ruumiinsa oli
tulisijan ja seiniin vtilissii.

Kun ltihemmin tutkittiin kuolleita, havait-
tiin, etti jokainen oli saanut iskuja raskaasta
esineestii ja osaksi puukosta. [Myohempi tutki-
mus osoitti, ett0 puukkoa ei ollut kaytetty.l Is-
kut oli kohdistettu otsaan ja piiiilakeen. Niimti
olivat aiheuttaneet sekii suuria eff6 pieniii veri-
haavoja.

Muissa tutkimuksissa todettiin, ett6 Johan
Johanssonille kuuluva haulikko, joka tavalli-
sesti roikkui tuvan seinallii liihellii hiinen siin-
ky?i6n, oli penkillii piippu vliintyneenti ja luk-
kolaite rikkoutuneena. Pyssyn piipusta niikyi
myds muutamia syvia merkkejti siita, etta pys-
sylla olisi annettu kaksi voimakasta iskua.

Johan Johanssonin siingyn lahella oleva sei-
n?iiin kiinnitetty peili oli lyoty rikki. Johan
Fredrikin kayttaman liivin taskusta ldytyi pape-
riin kturittynii yksi viiden ja kolme kolmenrup-
lan seka kaksi kolmenmarkan seteliii.

Ulko-ovesta puuttui lukko, mutta se voitiin
sulkea haan avulla ja todettiin, ettii ovesta ei ol-
lut menty viikisin sisiiin. Leivintupa sekzi aitta,
johon oli murtauduttu, oli tutkittu tarkoin, ja ai-
tassa oleva kirstu oli murrettu auki. Johan
Fredrikin aitanseiniilld roikkuvien housujen tas-
kusta loytyi kolme yhden ruplan, yksi kahden-
kymmenen kopeekan, kolme viidenkymmenen
kopeekan ja yksi viiden kopeekan hopearaha.

Lisiiksi kuolleiden puolisoiden ertiiit suku-
laiset ja todistajat v?iittiviit, ettii kuolleilla hen-
kiloilla oli ollut hieman ennen kuolemaansa
huomattavasti enemmdn rahaa kuin mita nyt
tutkimuksissa oli selvinnyt, sitii paitsi talosta ei
loytynyt mydskiiiin hopeaesineitii, mustia vaat-
teita ja tummansisistii piiiillystakkia eika sarka-
housuja, naisten mekkoja, eltiintaljoja, siingyn-
peitteita eikii silkkiliinoj a.

4-
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Abo Underrdttelser:
J d rkyttyneitd tod istaj an I ausuntoja

Reportterin kertomus jatkuu muutamaa pdivdtdt
myohemmin. T6mi kirjoitus keskittyi liihinnii
todistajien lausuntoihin seka alustavaan Mouhi-
jiirven kirkolla pidettyyn ruumiiden tarkastuk-
siin.

Entinen uudistilallinen Iisak Andersson
Pyykoski Aluskyliistii, Lavian kappelista, 64
woden ikainen, kertoi, ettti hin usein oleskeli
Majavedessi ja oli viime kes?inii usein kalastel-
lut Johan Fredrik -vainaan kanssa sekii ongella
etti koukuilla jiirvellii. Saalisosuutensa han
suolasi pyttyyn, jonka sitten sailytti saunatuvan
ja navetan takana olevassa suojassa. Joulukuun
21. piild" kavi Iisak Pyykoski Majavedellii noin
klo 1 noutarnassa kalojaan. Kun han katseli
ympiirilleen, kaikki ntiytti olevan paikoillaan, ja
otti sitten reestiiiin sukset allensa ja lAhti hiihta-
miiiin kohden pirttia ja sen ulko-ovea.

Vaikka eteisen oven edessti olikin korkea lu-
mikinos, eika mitaan jalanjalkia ollut niikyvissii
ja vaikka leivintuvan ovi oli auki ja pirtin ulko-
ovi noin 3 tuumaa raollaan, ei han kiinnittanyt
asiaan kummemmin huomiota,vaan oli mennyt
sisiille. Porstuassa han kopisteli lumet jalois-
taan ja toivotteli tavanomai set tervehdyksensd,
mutta kukaan ei vastannut, joten hiin astui pirt-
tiin. Pirtti tuntui kylmiiltii.

Iisak Pyykoski katsoi ympiirilleen ja heti
huomasi kaksi veristii ruumista lattialla. Han ei
kuitenkaan tarkastanut enempiiti, koska oli nii-
kemiistiiiin iiiirimmiiisen peliistynyt. Hiin kiiruh-
ti nopeasti ulos suksilleen ja hevosensa luo.
Kiireesti han sitten lahti tavoittamaan Emma-
nuel Iisakssonia Pyykoskelta, mutta Emmanuel
oli matkustanut Poriin. Sielta han meni Vaha-
s?ivin Perttulaan, noin puoli penikulmaa Maja-
vedestii, seki kertoi millaisen kauhistuttavan
loydon han oli tehnyt.

Todistuksessaan oli Iisak Pyykoski lisiiksi
maininnut, ettd edesmennyt Johan Johansson
oli kuluneena mikkel inpiiiviinii omi stanut nipun
suurehkoja ja toisen nipun pienehkdjii rahasete-
leita. Iisak viitti myos, ettl Johanssonilla oli
kolmasosa kappaa ruplan kolikoita, jotka hiin
oli Johanilla niihnyt kesiillti 1862. Iisak Pyysalo
uskoi vakaasti, ettii mainitut varat olivat viel6
murhan tapahtumahetkellii talossa, koska Johan

Johansson oli sdiistiivdinen mies eikii lainaillut
rahojaan, vaan niite kaikessa hiljaisuudessa ke-
rliili.

Torppari David Johansson Seppti Isojiirven
talosta Miirktitaipaleen kylast6 kertoi, ettii Pert-
tulan isiintii Thomas Mickelsson ja David Jo-
hansson kuultuaan Majaveden murhatapaukses-
ta 21. piiivii joulukuuta klo 3 iltaptiiviilla pe-
ruuttivat matkalleliihtdns?l ja keriisiviit joukon
talonpoikia ja torppareita seka lahtivat kohden
Majavettii.

He saapuivat sinne noin klo 7 rllallaja naki-
viit miespihalla kahdet erilliset hevosen ja reen
jiiljet, mutta tiesiviit ne Iisak Pyykosken teke-
miksi. Kun David Johansson eteisessfl sytytti
muutaman piireen, meni seurue sisiiiin. Kaikki
nafti olevan paikoillaan, kuten jo edellii koros-
tettiin.

Tiimiin jalkeen he meniviit talliin ja navet-
taan. Kun el?iimet kuulivat karjapihasta ddnid,
alkoi hirmuinen hirnunta, mylvintii ja mi,iainta.
Voitiin vain aavistaa, mika oli metelin syy.
Eliiinraukat olivat kiirsineet monta p[ivtiii janoa
ja niilkiiii. Kun David Johansson astui eliiinsuo-
jaan, han naki saalittildn ja sydiintiisiirkeviin
niyn. Eldimet olivat laihoja ja ne olivat jtirsi-
neet karsinoiden, pilttuiden lautoja ja tukipamr-
j a saadakseen jotakin sy6tiiviiii.

Kun elaimia sitten varovasti juotettiin ja
ruokittiin ne ehtyivat eliimalle. Eliiimiii oli kai-
kestaan kaksi hevosta, joista toinen kuului Jo-
han Fredrikille, kolme lehmtiii, kuusi lammasta
ja kolme vuohta. Muutoin ilmoitti David Jo-
hansson, ettei vtihiiisintlkiiin viikivallan tai
murron merkkia ollut niikyvissii.

Thomas Mickelsson Perttula, Malakias
Mickelsson ja Vilhelm Fredriksson todistivat
myds, ettii Iisak Pyykoski oli ollut mitii suurim-
massa miiiirin saikiihdyksissii, kun han kello
kahden tai kolmen aikaan tuli surusanoman
kanssa Perttulan taloon.

Iisak Emmanuel Pyykoski ja Iisak Iisaksson
Kiveld olivat torstaina 17. joulukuuta matkusta-
neet Poriin ja tulomatkalla ottaneet raivaamat-
tomarq mutta oikoisemman tien Majaveden
kautta kotiinsa. Majaveden lapi ajaessaan he ei-
viit olleet huomanneet erityista, vaikka my6-
hemmin totesivat, ettei pihapiirissi niikynyt
minktitinlaisia jiilki6, vaikka ennen pyhiti olisi
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luullut talonvtien hyvinkin liikkuvan pihapiiris-
sii askareillaan.

Kun he tulivat Pyykoskelle, oli heille ilmoi-
tettu, etti Iisak Andersson oli hetkeii aikaisem-
min kertonut, mitti Majavedessii oli tapahtunut.
Tiimiin jalkeen miehet liihtiviit heti takaisin
Majaveteen. Koska mitAan uutta tietoa Majave-
dessii ei saatu, ltihti Iisak Kivela tiistaina 23.
piiivii joulukuuta iltapiiviillii kappalainen
Rundstenin luo ja kertoi kuolinsanoman.

Torppari Fredrik Rajakallio kertoi, ettii tors-
taina 17. piiivii joulukuuta vastaisena y6nii oli
eriis tuntematon pohjalaisittain murtava mies
tullut hiinen taloonsa ja pyytanyt ptiiistii sisiille.
Koska ovi oli haassa, avasi Rajakallion emiintii
oven ja mies tuli sisiiiin. Hiin kysyi talon nimeii
j a saatuaan vastauksen "Raj akallio " velittomas-
ti sytytti fosforitulitikun ja poistui miespihaan
ja sieltli toisen kanssa pois pihapiiristii.

Kun kruununnimismies Hjerppe kuuli poh-
jalaisittain murtavien miesten oleskelusta paik-
kakunnalla, kiiynnisti hiin etsinniin joulukuun
24. piiivii. Etsintojii johti apulaisnimismies
Gustav Ahlgren, mutta mitaan olennaista ei
saatu selville.

Etsiskelyjen piiriii kuitenkin laajennettiin
niin, ettii ne ylsiviit Porista Sastamalaan asti.
T?im?i kaikki touhu osoittautui mydhemmin ai-
van turhaksi, mutta sillti hetkella muita johto-
lankoja ei ollut.

Kruununnimismies Hjerppe laati kuitenkin
t?ihinastisista tutkimuksista raportin 31 piiivii
joulukuuta, jossa mainitsee, ettii Lavian kappe-
lissa [Mouhijarvella?] on tehty alustava ruu-
miintarkastus ja ettii perusteellinen, laaketie-
teellinen ruumiintarkastus tehttiisiin mydhem-
min. Myohemmiit tulokset saattavat muuttaa
raportin sisaltoa.

Alustavan tutkimuksen tarkastuspdytakirjat
ovat seuraavat:

Uudistilallinen Johan Johansson Majavesi.
Ruumis oli voimakasrakenteinen ja itiltaan noin
55 vuotta. Kasvot olivat tahriintuneet kuivu-
neeseen vereen. Vasemmasta poskesta lOytyi
jAlkiA, jotka ntiyttiviit mustelmilta, oikessa ohi-
mossa oli ammottava 3 tuumaa pitka haava, jo-
ka oli vaaakasuorassa suunnassa. Vasemman
silm iikul man yl iipuolel I a oli ammottava tuuman
pituinen haava vinosti ylhiiiilta alas. Kolmas
haava alkoi hiusrajasta noin tuuma keskilinjas-

ta vasemmalle ja ulottui n. 2Yz tuumaa taakse-
piiin. Neljis haava lAhti hiusrajasta otsan kes-
kiviivasta ja ulottui viistoon oikealle IVz tuu-
man pituisena. Viides haava oli yhdensuuntai-
nen edellisen kanssa noin tuuman etiisyydellii
oikealla ja tuuman pituisena.

Kaikki niimd haavat olivat menneet piiiina-
han lapi ja haavojen reunat olivat ruhjeiset. En-
siksi kuvaillussa haavassa oikeassa ohimossa
havaittiin kallonmurtuma, ja pieniii sinistymiii
esiintyi molemmilla puolilla hartioita. Samoin
lonkissa ja rinnan toisella puolella. Niimii siner-
tymbt viittaavat hyytyneeseen vereen. Kuhmut
olivat vetiiytyneet sisiiiin. Kuolinsinistymia oli
seltissii.

Kaikista neljasta ruumiista oli tehty alustava
tutkimus, joissa oli periaattena haavojen sijain-
nin ja niiden vaikeuden toteaminen. En tiissii
yhteydessi kerro muiden perheenjtisenten tar-
kastuskertomuksia, koska ne olivat miltei sa-
manlaisia kuin Johan Majaveden tapauksessa.
Ainoa poikkeus oli Iida Katariinan tarkastus,
jossa todettiin, ettii t?imdn maha oli alkanut mii-
dantya. Se johtui ehka siita, ettii Iida Katariina
oli kuollut takan ja seiniin viiliin, joka pysyi
pirttiii kauemmin liimpimiinii.

Elinkautinen vankeus Si periassa

Rikos olisi saattanut jaada selvittamattd, ellei
Johan Seppii olisi tullut tunnonvaivoihin ja
mydhemmin tunnustanut syyllisyytensii. Sekii
Tuomisaari etti Seppii pidatettiin ja edellii on
kerrottu osittain kiirajien kulusta. Miehille lan-
getettiin kuolemantuomio, jonka kenraalikuver-
no6ri muutti elinkautiseksi vankeudeksi Sipe-
riassa, jonne vankien piti mennii kdvellen.

Vangeista ei ole ttimdn jalkeen kuultu mi-
tiiiin.

Ldhteet

Suometar 4.3.1864, 25.6.1864, 27.6. 1864
Abo Underrafieher 9.2. 1864, 13.2.1864

1
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Johanna Kurela Sukututkii oiden keviitretki Porvooseen 2 1 .4.200I

I
I

Kaupungin kauneutta
ihailemassa

Porvoon kaupungissa on tyy-
lillisesti kolme piiiikerrostu-
rnaa: kirkonmlien vanha Por-
voo kapeine katuineen ja ran-
ta-aittoineen, C. L. Engelin
ruutuasemakaavan mukaan
rakennettu empire-kaupun-
ginosa sekii uusi Porvoo ny-
kyaikaisine kerro staloineen.

Sukututkijoiden bussi kier-
teli vanhaa kaupunkia ja em-
pire-Porvoota, ja Rihkamato-
rilta mukaan noussut opas
Tuula Palva kertoi lyhyesti
kaupungin vaiheista ja mer-
kittavimmistii niihtiivyyksist?i.

Tuomiokirkosta tultua
mentiin syomiitin vanhan Por-
voon Valikadulla olevaan pie-
neen Hanna-Maria-nimiseen
ravintolaan. Ruokailun jal-
keen oli varattu aikaa ostok-
sille. Pian kaikki Viili- ja Jo-
kikadun pienet hauskat putii-
kit kuhisivatkin sukututkijoi-
ta, jotka vesi- ja riintlsateen
vuoksi hakeutuivat mieluum-
min rakennusten sisiille kuin
aistivat kaupungin tunnelmaa
kapeilla kivetyillii kaduilla.
Antiikki- ja lahjatavaraliik-
keistii loytyi kauniita ja hy6-
dyllisia esineita muistoksi
kiiynnistii Porvoossa. Brun-
bergin suklaa- ja makeisteh-

oryoo - historiaa ja runoutfn

Porvoo on Suomen toiseksi
vanhin kaupunki. Maunu Ee-
rikinpoika perusti sen \uonna
1346. Palkalla oli asutusta jo
kauan ennen kaupunkioikeuk-
sien saamista - Porvoo on
kasvanut Porvoonjoen suulle
ikivanhalle kauppapaikalle.
Sen kautta kulkee vanha
maantie, Suuri Rantatie, joka
johtaa Turusta Viipuriin.

Porvoon Linnamiielli on
edelleenkin nahtavissa ilmei-
sesti tanskalaisten I 100-
120O-luvulla rakentaman lin-
noituksen raunioita. Kivisen
tuomiokirkon vanhimmat osat
- kirkon luoteisnurkka - ovat
puolestaan 1200-13OO-luvun
taitteesta. Paikalla on toden-
niikdisesti ollut jo ennen kivi-
kirkon rakentamista puinen
kirkko.

Keskiajalla Porvoo oli vil-
kas kauppakaupunki. 1500-
luvulla kaupunki karsi vaka-
via takaiskuja: tanskalaiset
polttivat sen unioniriitojen ai-
kana v. 1508, ja 1550 Kustaa
Vaasa miibriisi sen porvarit
siirtymti?in vastaperustettuun
Helsingin kaupunkiin. Ven?i-
liiiset tuhosivat kaupunkia
1500-luvun lopulla.

l600luvulla alkoi Por-
voon uusi kukoistuskausi, kun
sen kaupunkioikeudet palau-
tettiin 1602. Alueella asui

paljon aatelisia ja sotapiiiilli-
koita, jotka rikastuttivat kau-
punkia ja varsinkin kirkkoa
lahjoittamalla sille 3O-woti-
sen sodan aikana Saksasta

ry6 stiimi iiiin arvo e sineitii.
Porvooseen siirrettiin piis-

panistuin Viipurista vuonna
1724. Yuonna 1809 kaupun-
gissa pidettiin ensimmiiiset
varsinaiset Suomen valtiop?ii-
viit. Valtiopiiivilki Veniijiin
keisari Aleksanteri I ja Suo-
men siiiityjen edustajat sopi-
vat siitii, etta veniiliiisten
aseellisesti valtaama Suomi
irtoaa Ruotsista ja liitetaan
ven?ijiiiin. Tiistii alkoi Suo-
melle monin tavoin rikas ja
hedelmbllinen kasr,un arka,
jonka ansiosta maa itsen?iistyi
vuonna 1917.

1800-luvulla Porvoon ase-
ma merkitt?iviini kulttuuri- ja
koulukaupunkina vahvistui,
kun Johan Ludvig Runeberg
muutti sinne perheineen v.
T837 ja kun Werner Sdder-
strdm aloitti siellii kustannus-
toiminnan 1878.

Tanne, historialliseen Por-
vooseen, teki Tampereen seu-
dun sukututkimusseura perin-
teisen keviitretkensii lauantai-
na 21. huhtikuuta 200I.
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taan myymiiltissii moni poik-
kesi noutamassa tuliaisia ko-
tiv?ielle.

Ruma ilma ei pilannut ke-
viisen kevyttii mielialaa. Sii0-
ennuste oli luvannut eteliii-
seen Suomeen kaunista piii-
vdd, ja aamulla oli Tampe-
reella ollut poutaista, joten sa-
teensuojat oli jiitetty kotiin.
Porvoossa kuitenkin taivas pi-
meni ja keviiinen riintiisade
havitti viimeisetkin varjopaik-
koihin i iiiineet lumilaikut.

Ru nebergillti kyldssti

Johan Ludvig Runeberg
(l 804-1 877) muutti vaimonsa
Fredrika Runebergin (o.s.
Tengstrom, 1807-1879) kans-
sa Porvooseen 1830-luwn lo-
pulla. J. L. Runeberg oli tuol-
loin julkaissut pari merkitta-
viiii runokokoelmaa, ja luo-
mistyotii jatkui Porvoossa
vuoteen 1863, jolloin han hal-
vaantui ja menetti luomisky-
kynsii.

Runeberg kirjoitti Por-
voon-kaudellaan tunnetuim-
mat teoksensa. Pohjoismaista
arvostusta han sai runoeepok-
sellaan Kung Fjalar (Kunin-

gas Fjalar). Suomessa hiinet
tunnetaan kuitenkin parhaiten
kaksiosaisesta teoksestaan
Frinrik Stdls srigner (Vrinrikki
Stoolin tarinat), jonka ensim-
miiisen kokoelman johdanto-
runosta Vdrt land (Maamme)
tuli vuonna 1848 Suomen
kansallislaulu.

Sukututkijat tutustuivat
Runebergien kotiin, joka on
ollut museona jo pitkalti yli
sadan vuoden ajan. Esineisto
on alkuperiiistii; onpa yksi
kasveistakin periiisin Rune-
bergien ajoilta. "Jos se osaisi
puhua, niin mitti kaikkea se
voisikaan kertoa!" huudahti
museon opas ja jatkoi: 'EhkA

ei kuitenkaan paljoa. Rune-
berg oli hiljainen mies ja
Fredrika oli kuuro. Eivtit he
viime vuosinaan juuri keske-
niiiin puhuneet."

Vaikka Runebergeilla oli
viimeisinii wosina hiljaista,
niin aiemmin oli ollut sitiikin
vilkkaampaa. Perheen kuusi
pahankurista poikaa piti jat-
kuvaa melskettii, ja talossa
suurta runoilijaa tapaamaan
poikenneet vaativat myos
huomiota. On hiimmtistyttii-
vdd. miten ttillaista taloutta
johtanut nainen l6ysi viel6 ai-

kaa luomistyohonkin. Fredri-
ka Runeberg on arvostettu
kirjailija, joka otti teksteis-
siiiin kantaa naisasialiikkee-
seen.

Lahjakkailla vanhemmilla
oli lahjakkaita lapsia. Walter
Runeberg (1838-1920), joka
poikana ei osoittanut vanhem-
piensa harmiksi kiinnostusta
koulunkiiyntiin, on heistii tun-
netuin. Hinestii tuli taitava
kuvanveistaja, jonka teosko-
koelma on sijoitettu Rune-
bergin kotimuseon tuntu-
maan. Sukututkijat piiiisivlt
tutustumaan tiih?in taideko-
koelmaan.

Iltapiiiviikahvit juotiin vie-
hattevassa- 1800-luvun alun
sii?ityliiiskotia jiilj itteleviissii
Tee- ja kahvihuone Helmessii.
Kahvin jiilkeen oli aika lahtea
takaisin Tampereelle. Koti-
matkaa piristiviit arpajaiset
seka puheenjohtajamme Eino
Koskisen mainio runoesitys.

Porvoon-retki oli viimei-
nen Ari Vesolan seuralle jtir-
jestiimistii retkistii. Tallakin
kertaa htin oli onnistunut hy-
vin, mistii hanelle monet kii-
tokset!

Vuonna IB0B Suomen sciridyt ko-
koontuivat valtiopciiville por-
voos een vannomaan us kollisuut-
ta Vencijdn keisari Aleksanteri
I:lle. Aateliset ja porvaristo ko-
koontuivat raatihuoneessa (ht-
vassa), pappisscicity lukiossa .ia
talonpojat laamanni Anders Fa-
bian Orraeuksen talosso.

Raatihuoneessa on nykydrin
Porvoon his toriallinen museo.
Kuva: Johanna Kurela.
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Marta Lintula

5U KUTUTKIMU K5E N PU LMAKOHTIA

3) Simo Simonpoika (1701-
28.1.1749) ja vaimonsa Liisa
Rekontytiir (l .T2.1703-
19.6.r776).

4) Simo Simonpoika
(2r .3.1724-  ) .

Kangasalan Tursolan Tavelan
B irckmaneista mainittakoon.

l) Henrik Jaakonpofta
Birckman, syntynyt noin
1641, kornetti.

2) Henrik Henrikinpofta
Birckman (17 844.12J7 59).
Hlnelll lapset: Henrik, Sofia,
Katariina, Kirsti ja Akseli.

3) Henrik Henrikinpoika
Birckman (1710-10.6 .17 69).

Kirkonkirja-aineisto

Liisa Rekontyttir eli siis
1.72.r703-19.6.t776.

Kangasalta puuttuvat kas-
tekirjat vuosilta 1700-1706
seka rippikirja isonvihan ajalta.
Liisan syntymtiafta, vuosi

I'yang as a tnn g anfr{afl L intutorl ern{int (i
Lba Qrekdotter - Liisa refuftytrir -

Tursofm Tarte{asta aei Leipin Lintulasta?

Internetin ar,ulla tapahtuvan
sukututkimuksen yhteydessti
ovat sanat tarkista alkuperciis-
lcihteestci tulleet yha useammin
lausutuksi ja ohittamattomaksi
vaatimukseksi. Kiusaus kopioi-
da valmista tutkimusta on suu-
ri, ja usein tekstin oikeutlelli-
suus hyvliksyttiiin kritiikitta.
Tutkimuksen kanssa vuosia
touhunnut joutuu pakostakin
tunnustamaan kiiytetttivtin ar
neiston virheellisyyden, kun
sen sijaan aloittelija, jolle pel-
kdstiitin asiakirjojen lukeminen
tuottaa vaikeuksia, iloitsee jo-
kaisesta selkokielisestii suku-
taulusta ja kopioi.

Kopioinnin ansiosta otsi-
kossa mainittu Liisa Rekon-
tytlir sijoittui oikeaan pfiajailn,
mutta vddrddn kyliiiin ja taloon,
kunnes aivan sattumalta yksi
ainoa lause kiirajiikirjan suo-
mennoksesta aiheutti vuoden
kestiineen, monesti tuskallisen-
kin tutkimus- ja tutustumismat-
kan erilaisiin arkistoihin ja ko-
koelmiin. Matkan varrelta ker-
tyi kuitenkin kokemusta eri-
laisten liihdeaineistojen tutki-
misesta ja kaytosta, vanhojen

kasialojen lukemisesta, koko-
nainen kansiollinen arkistoita-
via dokumentteja sekii tietoi-
suus Liisan oikeasta syntype-
r2istii.

Aluksi on syyta selvittaa
muutama sukupolvi niin Kan-
gasalan Paalilan Lintuloita
kuin Tursolan Tavelan Birck-
maneja. Lintulassa on ollut
monta Simoa ja Tavelassa
monta Henrikie, joten selvyy-
den vuoksi kaytiin miehistii tar-
vittaessa seuraavasta luettelos-
ta selviiiviiii jiirjestysnumeroa,
esim. Simo Simonpoika (3).

Lintulan rusthollin i siintiipa-
reina olivat:

1) Simo Simonpoika (eli
1680-1710 tai l7I1) ja vai-
monsa Maria Laurintytiir
Messukylan Juvan Lauvalasta,
kuollut noin 1730.

2) Jaakko Simonpoika
(3.7 .168710.2.r763). Edelli-
sen rusthollarin veli, joka vel-
jens?i lasten alaikiiisyyden
vuoksi toimi istintiinii. Sittem-
min Pnlkiineen Onkkalan Ant-
tilan is?intii.
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1703, on otettu rippikirjasta,
mutta vasta ajalta, jolloin Lii-
sa oli jo avioitunut Paalilan
Lintulaan. Liisan vanhempia ei
voi kirkonkirjojen puuttumi-
sen vuoksi tunnistaa.

Kirkollisten asiakirjojen va-
lossa ensimmiiinen fakta Lii-
sasta loytyy vihittyjen luette-
losta wodelta 1723. Tuolloin
avioituivat Kangasalan Paali-
lan Lintulan rusthollin poika
Simo Simonpoika ja Liisa Re-
kontytiir Tursolasta.

Kastekirjoista ldytyviit sit-
temmin merkinniit perheeseen
syntyneistii l2 lapsesta. Isonvi-
hanjalkeen perheen tiedot loy-
tyviit rippikirjoista Paalilan
Lintulasta. Kuolleitten kirjoista
loytyvlit poisnukkuneitten tie-
dot.

Liisa Rekontytdr
Kangasalan Leipin

Lintulasta?

Tampereen seudun sukututki-
musseuran julkaisemassa kir-
jassa Esipolvitauluja I (1987:
153) Liisa Rekontyttir on mer-
kitty syntyneeksi Kangasalan
Leipin Lintulassa ja hiinen
vanhemmikseen talollinen Re-
ko Jaakonpoika ja Kirsti Per-
tuntytiir Perttula. - Reko ja
Kirsti esiintyvit myds Kangas-
alaa kasittelevassa asutuksen
yleisluettelossa, mutta mainin-
1'aatytilr Liisasta ei ole. Sen si-
jaan Leipin Tuuholassa on Re-
ko Heikinpoika, jolla on tyttir
Liisa, mutta ttimii avioituu
Jaakko Laurinpojan kanssa.

Vai Kangasalan
Tursolan Tavelasta?

Aulis Ojan suomennokses-
ta "Kaksi naimajuttua Kangas-
alan karajilta" (197T. 95-98)
loytyi ensimmiiinen viite Lii-
san toisesta kotipaikasta.

Tursolan Tavelan ratsutilal-
lisen poika Henrik Birckman
(3) oli kosinut Kuhmalahden
Isopennon kyliin Knaapilan ta-
lon tytdrtii Maria Simontytiirtii.
Avioliiton solmiminen oli vii-
viistynyt useita vuosia, sillii
Henrikin vanhemmat eivit ol-
leet suostuvaisia poikansa liit-
toon. Henrik oli kuitenkin la-
hettiinyt Marialle kihlajaisiin
kuuluvia lahjoja, kuten sor-
muksen varmemmaksi vakuu-
deksi, ja "antoi serkkunsct Kqn-
gasalan Antulan rotsutilallisen
vaimon Liisa Rekontyttciren
tuods minulle...", l<trjoittaa
Maria Simontytdr karajajut-
tuun kuuluvassa kirj ees siiiin.

Kangasalla ei ole Antula-ni-
mistii rusthollia, sen sijaan on
Lintulan rustholli Paalilassa.
Kyseessii lienee lukuvirhe,I-
kirjaimen jiilkeinen i:n piste on
jaanyt huomaamatta ja nain Li
on muuttunut kirjaimeksi l.
Vastaavanlainen tilanne esiin-
tyy haettaessa lainhuutoa osaan
Lintulan rusthollista vuonna
1795. Siwn marginaaliin on
kirjoitettu Antula, mutta itse
tekstissii on kyseessii Lintulan
rustholli.

Liisa Rekontytiir oli siis tii-
miin liihteen mukaan Henrik
Birckmanin (3) serkku. Mutta
miten todistaa asia aukotto-
masti?

Presidentti
J. K. Paasikiven

esipolvitaulut

Presidentti Juho Kusti Paasi-
kiven esipolvitaulussa, jonka
on laatinut Liisa Poppius ja
joka on julkaistu liitteenii Ge-
nos-lehdessd vuonna 1951,
mainitaan kyseisen Liisa Re-
kontyttdren olevan Kangasalan
Tursolasta. Mutta liihdetiedot
puuttuvat, joten tiitiik?itin koti-
paikkaa ei voi tutkimatta hy-
vtiksyii todisteeksi.

Sumeliuksen
Birckman-tutkimus

Rafael Sumelius on julkais-
sut wonna 1945 Genoksessa
tutkimuksen Birckman- suvusta
(Sumelius 1945. 123-129).

Selvityksessti mainitaan
kornetti Henrikillii (l) olleen
kolme tytdlrtii, joista ensimmiii-
nen, Katarina, oli avioitunut
Kangasalan Kurun Heikkil[n
Tuomas Juhonpojan kanssa.
Toinen tytiir, Kirsti, kuoli nai-
mattomana. Kolmannen tyttii-
ren, Sofia Henrikintytiir Birck-
manin (synt. noin 1690 ja kuoli
10.3.1750), Sumelius on nait-
tanut edellii mainitun Lintulan
rusthollarin Simo Simonpojan
(3) kanssa! Avioliittoajatus ei
voi kuitenkaan sopia, jos us-
komme Kangasalan seurakun-
nan vihittyjen luetteloa ja kas-
tekirjaa, joista Simo (3) ldytyy
Liisa Rekontytttiren puolisona
ja l2 lapsen isiini!

Kansallisarkistossa on 13
kansion kokoelma aineistoa.
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jota Rafael Sumelius on kertin-
nyt tutkimuksiaan varten. Kan-
siossa I ovat Birckman-suvun
konseptit.

Sumeliuksen aineistossa
Sofi a Henrikintytttirestii kerro-
taan, etta han oli kahdesti nai-
misissa.

Sumeliuksen muistiinpano-
jen mukaan ensimmdinen puo-
liso oli ollut kyytiriitttiri Reko
Matinpoika Karajilla B.-14.
maaliskuuta 1703 mainittiin:
"Henrik Birckmanilla lisiiksi
tytilr, aviossa nimismies, kyyti-
riittfi Reko Matinpojan kans-
sa, joka oli entinen sotilas ja
joka kuoli Kangasalla 7 .-13. 3.
1703.'

Kangasalan karajilla l9 -

20.10.1706 vaati puolestaan
kornetti Henrik Birckman tyt-
tiirensi Sofia Henrikintytt?iren
puolesta velkaa, jota Sofian
edesmenneella miehella Reko
Matinpojalla oli vaadittava-
naan.

Sofia Birckman ja Reko
Matinpoika olivat siis kiiriijti-
kirjojen mukaan aviopari.

Sumeliuksen selvityksen
mukaan Sofia Birckmanin toi-
nen puoliso olisi ollut Sigfrid
(nimen piinlle kirjoitettuna Si-
mo) Simonpoika, syntynyt v.
17 01 ja kuollut 28.1.17 49.

Lintulan isiintii Simo Si-
monpoika (3) on todella elanyt
mainittuna aikana, mutta hanen
vaimonsa on Liisa Rekontytiir,
kuten Kangasalan kirkonkirjat
todistavat.

Edelleen Sumelius mainit-
see, ettti Simo/Sigfrid Simon-
poika olisi ratsumestari Kris-
toffer Floorin kasvattipoika,
joka avioliittonsa kautta peri

Kangasalan Heponiemen
Huikkolan rusthollin.

Tosiasia on, ettl Simo Si-
monpojan (3) seta Sigfrid/Sipi
Simonpojasta tuli Huikkolan
rusthollari silla ehdolla, ettii
han nai ratsumestari Floorin
vaimon sisarentyttiren Sofia
Mikontyttiiren ja huolehtii jo
ikaantyneen ratsumestarin ja
hanen vaimonsa syytingistti.
Ttimii tapaus kerrotaan esi
merkkinii "kaupallisesta avio-
liitosta" teoksessa Lcingelmci-
veden seudun historia I (1949
278).

Sofia Birckmanin syntymd-
ajaksi on Sumelius artikkelis-
saan merkinnyt n. 1690. Kon-
septipapereissaan hiin kuiten-
kin on sita mielta, ettir ikatie-
dot ovat varmasti viitiriii, sillii
Sofia oli avioitunut ennen
vuotta 1703 - vain l2-vuotiaa-
na - ja oli viimeistiiiin vuonna
1706 leski, joten hiinen ilmei-
sesti olisi tAytynyt olla synty-
nyt viimeistaan 1682ja olla tii-
ten kornetti Birckmanin vanhin
lapsi.

Finnen arkiston
Birckman-tietoa

Tampereen kaupunginarkistos-
sa sailytettiivtistd Jalmari Fin-
nen arkistosta loytyi myds tie-
toja Birckman-suvusta. Siellii-
kin kummitteli Sofia Birckman
Simo Simonpojan (3) vaimona,
mutta Sofialle oli myos mer-
kitty Liisa-niminen sisar varus-
tettuna kysymysmerkillti ja alla
nimi Simo Lintula. Kolmas
vaihtoehto oli "karajakirjojen

mukainen" eli Sofian aviomie-
henii oli Reko Matinpoika,
kyytiriittbri. LAhdeviitteiden
puuttumisen tiihden ei selvin-
nyt, mistii kaksi ensimmiiistii
vaihtoehtoa olivat peraisin.

Kornetti Henrik Birckmanin
24.11.17 44 piiiv iityssl perukir-
jassa (Ikaalinen 124) ei mainita
tyttir Liisaa, vaan ainoastaan
edella mainitut tytttiret Kirsti,
Kaisa ja Sofia.

Ratkaisevaan asiakirjaan
viittaava tieto loytyi lopultakin
Jalmari Finnen perukirjako-
koelmasta, jota slilytetiitin eril-
lisenii Kansallisarkistossa. Ar-
kisto sislltiiii - kuten nykyisin
sanottaisiin - uusiopaperilap-
pusia, joille on kirjoitet-
tu kenen perukirjasta on kysy-
mys, mahdollisesti jiilkeliiiset
ja, mikii parasta, tarkat tiedot,
mistii kyseess?i olevan perukir-
jan lOyttiti. Lappuset on jiirjes-
tetty pitajittain. Valitettavastr
tiimii arkisto kattaa vain pienen
osan Suomea eli sen, mihin
Finnen tutkimukset keskittyi-
viit.

Kangasalan perukirjalap-
pusten joukossa oli ruutupape-
ri: Perukirjat Ikaalinen
126. 16.09.1749: rusthollari
Simo Simonpoika Paalilan lcy-
lrista kuollut 7 kk sitten, oo
Elisabet Birchnonin kanssa ja
heilla lapset: Simo ja Maria,
joka on avioitunut Siiiiksmlen
Roukon rusthollarin Johan Pas-
tellin kanssa, sek?l naimatto-
mat tyttiiret Liisa, Anna ja
Kaisa. Alaikiiisten lasten hol-
hooja on isiinisiin veli Yrjd Si-
monpoika Vehoniemen Sipi-
liistii.
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Alkupertiisen perukirj an tut-
kiminen edellytti matkaa Tu-
run maakunta-arkistoon, sillii
Ikaalisten tuomiokunnan peru-
kirjoista on mikrofilmattu kir-
jat ll7-122, mutta hrjat I24,
125 ja 126, joissa myos on
Ylii-Satakunnan Ylisen peru-
kirjoja, ovat yhii fflmaamatta.

Kirjan 126 sivulta 209 alkaa
1l-sivuinen perukirja, joka si-
saltaa yksityiskohtaisen ku-
vauksen Lintulan rusthollista
wonna 1749. Ja tiirkeimpiinii
kaikesta viimeisellii sivulla
teksti: Elisabeth Birchnan af-
ledne Simon Simonssons Encka
eli Elisabeth Birckman, edes-
menneen Simo Simonpojan
leski - ja alla Liisan puumerk-
ki

Al ku perdi nen kdrdjiiki rja

Henrik Birckmanin (3) ja Ma-
ria Simontyttiiren naima-asioi-
ta kasiteltiin Kangasalan kara-

iilla 27.-28. helmi- ja 2.-3
maaliskuuta 1741. Kuinka
usein meille sukututkijoille on-
kaan muistutettu siita, etta par-
haat tutkimuksen kohteet ovat
alkuperiiiset asiakirjat. Luotin
Aulis Ojan kiiiinnokseen kara-
jiijutusta, eika han v?idrin ollut-
kaan suomentanut. Mutta alku-
periiisessii tekstissii oli viela
tarkempi maaritelma Liisa Re-
kontyttiirestii, "Birckmans fas-
ter dotter" eli Birckmanin (3)
ttidin tytiir.

Tiideistii Sofia oli aviossa
Reko Matinpojan kanssa, joten
kun yhdistetii?in tiedot Kangas-
alan kirkonkirjoista, perukir-

jasta ja karajakirjoista, voidaan
p adty a melkoisen aukottomaan
tulokseen: Simo Simonpoika
(3) Lintulan puoliso oli Eli-
sabet Rekontytcir Birchnan
Tursolan Tavelasta

Liisa Rekontyt?ir oli Birck-
man, mutta oliko Liisa kyyti-
rtitttiri Reko Matinpojan ja So-
fia Birckmanin tytAr, ei ole
vielii selvinnyt. Etrkfi pientii os-
viittaa tahan suuntaan antaato-
siasia, ettii Sofia Birckman
vietti viimeiset vuotensa Paali-
lan Lintulassa Simon ja Liisan
istinndidessd taloa.

Kuitenkin perukirj assa Hen-
rik Birckmanin (2) vaimon So-
fia Juhontyttiiren jiilkeen (17.-
18.)O(. 1756) mainitaan: "fgl
piminnte hlirvid Henrik Birck-
mans tzl systers son Simon
Lindula at i sterbhuset skall tin
vara nigot innestiende utaf
dess moders Lisa Birchnans
arfs andel..." - Pitaisi ilmei-
sesti olla Henrikin (2) sisaren
Sofian tyttciren Liisan poika
Simo Lintula, sillii Henrikin
(2) sisar oli Sofia, jolla tytiir
Liisa, jolla mainittu poika
Simo (4).

Tutkimusta pitaisi jatkaa,
vai voisiko kayda niin onnelli-
sesti, ettii joku sukututkija olisi
jossakin niihnyt maininnan
kyytirattari Reko Matinpoj asta,
jonka vaimo olisi Sofia Birck-
man ja tytiir Liisa Rekontytiir,
tai tietoja Sofia Birckmanin
toisesta avioliitosta?

*****
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Pekka Nuottajiinvi

Tampereen seudun sukututkimusseuran hallitus
piiiitti kokouksessaan 5. tammikuuta 2001 luo-
wttaa seuran pdytiistandaarin j iisenell e en Kirsti
Vimparille tunnustuksena taman pitkilaikaises-
ta ep?iitsekkaasta toiminnasta seuran, sen jiisen-
ten ja koko sukututkimuksen hyviiksi. Viiri
luovutettiin seuran vuosikokouksen yhteydessii
maaliskuun 13. piiiviinii 2001.

Sen lisdksi, ettd Kirsti Vimpari on antanut
sukututkimusneuvontaa jaisenkokouksissa ja
sukututkimuspiiivill?i, on han opastanut ja neu-
vonut vuosien mittaan lukuisia aloittelevia su-
kututkijoita Metson mikrofilminlukulaitteiden
ddrelld. Kirsti Vimparin laaja tietiimys sukutut-
kimuksen alalta on hiinen esimerkillisen toi-
mintansa ansiosta koitunut lukemattomien su-
kututkijoiden ja koko sukututkimuksen hyvAk-
si.

Tampereen seudun sukututkimusseuran ko-
ko viiki onnittelee ansioitunutta i iisentiiiin !

Puheenjohtaja Pekka Nuottajrirvi ja sihteeri Mar-
jatta Rintala ovat ojentaneet seuran viirin 7a kevrii-
sen tulppaanihmpun Kirsti Wmparille.
Kuva: Ari Vesola.

S.^ra,^ viir^i Ki,^s+i Vi .'npc.rille

Johanna Kurela

^/rUISTAKAA
KTRIASTOANNEI

Tampereen seudun sukututkimusseuralla on
oma kirjasto, joka sisaltaa yli 400 sukututki-
mukseen liittyvaa teosta. Niiden joukossa on
useita harvinaisia pienind painoksina ilmesty-
neitd sukututkimuksia, joita ei loydy yleisistii
kirjastoista. Kaikhi jasenmaksunsa maksaneet
seuran j?isenet saavat lainata teoksia. Larna-ai-
ka on kaksi viikkoa.

Kirjastoluettelo on tarkoitus siirtaa tulevai-
suudessa Internetiin. Toistaiseksi seuran ainoa
painettu kirjastoluettelo on julkaistu 20-vuotis-
historiikissa, jola on edelleenkin myyttiviinii.
Kirjojen listiksi iso joukko muiden sukututki-
musseurojen lehtia on lainattavissa.

Seuralle tulevat Aninkninen (Turun Sukutut-
krjat ry), Genos (Suomen Sukututkimusseuran
aikakauskirja), Sukutielo (Suomen Sukututki-
musseura), Oulun sukututkija (Oulun sukutut-
kimusseura ry), Slaktforskaren (Helsingfors
slaktforskare r.f ), Sukuri (Vantaan sukututkijat
ry), Sukuset (Lahden seudun sukututkijat ry),
Sukuviesti (Sukuseurojen keskusliitto SSK ry),
Tammerkoski (Tampere-seura) ja Vartiaisten
viesti (Yartiaiset ry).

Kirj asto kuuluu j iisenetuihinne, j oten kti\lfiA-
kaa sita hyviiksi! Muistakaa myos seuraa, kun
julkaisette tutkimuksianne, tyhjenniitte kirja-
hyllyiinne tai loydiitte vanhojen kirjojen kau-
poista hyvia historiallisia tutkimuksia - kirjas-
toon otetaan aina mielellaan vastaan lahioituk-
sia!
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Pekka SillanpiiA

ts uftrt- sttuttrl p omxruri {aineru e tfuLp er d

Esi-isiini Gabriel Budde tuli Kuljun kartanon ti-
lanhoitajaksi vuonna 1701. Hiinen syntyperiis-
ttiiin ei ole varmaa tietoa. Budde-nimisiii asuu
eri puolilla maaTlmaa, ja tlhtin artikkeliin olen
koonnut yhteen tietoja heidan sukunsa alkupe-
riistii. Vaikuttaa siltii, ettii monet Budde-nimiset
ovat alkujaan lahtoisin Pommerista, Saksan
koillisosasta.

Gabriel Budden eldmdnvaiheita

Eriis esi-isist?ini on Suoniemen Kuljun kartanon
tilanhoitajana 1700-luvun alussa toiminut Gab-
riel Budde. Htinestti kaytetaan kirkonkirjoissa
tittelia "ombudsman", mika voidaan kaantaa
myos asiamieheksi tai edustajaksi. Htin tuli Kul-
jun kartanoon wonna 7701. Samana vuonna
hiin myos meni naimisiin Karkun Kollasen ratsu-
tilan omistajan, rykmentinkirjuri ja nimismies
Kustaa Hannunpoika Svarthafran tytt6ren Kris-
tina Svarthafran kanssa.

Gabriel Budden kerrotaan olleen huomattava
mies paikkakunnalla. "Hf,nen asemansa vapaa-
herrallisen Mellin-suvun sukukartanon hoitajana
antoi hiinelle aikakaudellaan huomattavan yh-
teiskunnallisen aseman. Ja kun han sita paitsi oli
sukua tai suvun sukua useille seudun arvok-
kaimmille perheille, on ymmiirrettiiviiii, ettii hiin
nautti seudulla suurta arvonantoa", kertoo Viii-
no Selander kirjassaan Karkun ratsutilat.

Pitajan talolliset ja torpparit pyysiviit usein
Gabriel Buddea ja htinen vaimoaan lastensa
kummeiksi. Vuosina 1703-1712 han oli kummi-
na kastekirjojen mukaan ainakin kahdeksan ker-
taa.

Ragnar Ros6n antaa kirjassaan Herrgdrdar i
Finland toisenlaisen kuvan Buddesta. Hiinen
mukaansa Gabriel Budde oli kovasydiiminen ja

voitonhimoinen mies, joka hoiti enemmiin omaa
etuaan kuin istintiiviikensii omaisuutta. Jo kesiil-
la 1707 valitettiin, ettii hiin oli antanut viiden
lehmiin kuolla niilkiian, ja etta han oli omavaltai-
sella karjan ja viljan myynnilla saattanut tilan la-
hes autiotilan tasolle. Siten esimerkiksi vuonna
1919 kokonaiskylv6 oli vain vajaa viisi tynnyrii
ruista ja ohraa, ja karja oli supistunut kahteen
lehmiian ja yhteen vasikkaan.

Edelleen vaitettiin, etta hanen itsevaltaiset
toimensa aiheuttivat syviiii katkeruutta seudun
rahvaan piirissii. Samoin vaitettiin, ettii Budden
perheen toimenpiteet lokakuussa 1713 Palka-
neen taistelun jiilkeen alkaneen isonvihan aikana
olivat vahingollisia ei vain moraalisista vaan
myds juridisista syistii. Elettiin kuitenkin ankaria
aikoj a veniiliiisen sotaviien ollessa maassa.

Gabriel Budde kuoli vain viisi kuukautta
isonvihan alkamisesta, 10.3. T714, ja h?inet hau-
dattiin kirkon lattian alle. Niiin ollen kaikkia
isonvihan aikaisia tapahtumia ei voi panna ha-
nen tililleen.

Isonvihan paatyttya tilan haltuunsa saanut
Gustaf Georg Mellin vaati kuitenkin Budden
perillisiltii korvauksia isonvihan aikaisista mene-
tyksistii. Perilliset puolestaan esittiviit vastalas-
kun, joka perustui kaikenlaisiin todistettaviin ja
ei-todistettaviin vaatimuksiin. Prosessi kesti
vuosikausia eika liene ratkennut viel6 Kristina
Svarthafran kuollessa n. 1730.

Gabriel Buddella ja Kristina Svarthafralla oli
ainakin kuusi lasta: Liisa (s. 1702), Gustaf (s.
7 .5.1703), Margetha (s. 24.5.1705), Gabriel (s.
17.7.1707), Daniel (s. 7.12.7709) ja Christina
(s. 22.5.1712). Niiistii lapsista isiinsii kaimaksi
kastettu Gabriel on esi-isiini. Hiin toimi armeijan
varusmestarina ja meni naimisiin Lempaalan ni-
mismiehen Johannes Immeniuksen tvttiiren
Kristina Immenian kanssa.
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Tilanhoitaja Gabriel Budde osti vuonna 1704
Antti Jaakonpoika Slonskilta Karkussa olleen
Nurkan ratsutilan, jota sittemmin viljeli lampuo-
tina Yrjd Antinpoika Tiim?i vihittiin 16.4.1721
avioliittoon Gabriel Budden tyttiiren Liisan
kanssa, jolloin Yrjo Antinpojasta tuli Nurkan
ratsutilan isiint?i. Liisa Budden kuoltua 1753 ja
Yrjo Antinpojan 1756 talo siirtyi heidan pojal-
leen Juho Yrjonpojalle, sitten tiimiin veljelle
Antti Yrjdnpojalle ja tiimiin jalkeen viimemaini-
tun pojalle Antti Antinpojalle. Tiimiin viimeisen
lapsen kuoltua vrlonna 1864 parittyi Budden su-
ku Nurkalla. Talo oli kuulunut tiille suwlle vii-
dessii polvessa, lahes 150 vuoden ajan.

Mistai Gabriel Budde tuli
Suoniemelle?

Kuljun kart"ano, johon Gabriel Budde tuli tilan-
hoitajaksi wonna 1701, oli ollut jo wodesta
1 677 Mellin-suwn hallussa.

Mellinit olivat huomattavan vaikutusvaltai-
nen suku, joka on ertiiden tietojen mukaan pe-
raisin Italiasta, josta se levittaytyi Saksaan ja
erityisesti Pommeriin. Toisen tiedon mukaan su-
ku on mahdollisesti Westfalenista kotoisin. Se
tav ataan I 2 OO-luvun alu s sa Mecklenburgista, j a
suvun nimi johtunee Parchimin kaupungin lahel-
li olevasta Mallin-nimisestti kyl2istii.

Suomeen suku siirtyi 1500Juvulla, kun ku-
ningas Kustaa II Adolfin palveluksessa ratsu-
mestarina ollut Christoffer Mellin myi 1500-lu-
wlla Pommerissa sijaitsevia tilojaan ja osti tilal-
le omaisuutta Suomesta. Lis?iksi han sai laant-
tyksekseen tilan Virolahden pitiijiistii. Christof-
fer Mellinin ainoa lapsi Berndt lztellin syntyi
Sauvossa 21.3.1608

Mellinit pitiviit kuitenkin ylla yhteyttiiiin
Pommeriin. Christoffer Mellinin pojanpoika
kreivi Jrirgen Mellin omisti huomattavia maa-
alueita seka Pommerissa ettii Suomessa.

Christoffer Mellinin pojanpoika Bernhard
osti Kuljun kartanon vuonna 1677. Hanen les-
kens?ivapaaherratarKatarinaCreutzomistitilan
vuoteen 1687 asti. Vuoteen 1696 kartanon
omistivat hanen perillisensti, vapaahenat Lo-
renz, Bernhard, Gustaf ja Ernst Johan Mellin.
Vuosina 1697-1710 Kuliun kartanon omisti

Bernhard Mellinin veli vapaaherra ja eversti
Gustaf Adolf Mellin, jonka veli Jiirgen asui siis
Pommerissa. Tiimiin omistajan aikana Gabriel
Budde tuli kartanon tilanhoitaj aksi.

Kuljun kartano kuului Mellin-suvulle aina
vuoteen 1896, jolloin tila myytiin tehtailija,
fil.maisteri Anton Elfuingille. Suomalainen Mel-
lin-suku sammui mieslinjaltaan vuonna 1964.

1700Juvun alussa Mellineilla oli vielii vahva
side Pommeriin. On mahdollista, ettti myds ti-
lanhoitajaksi valittu Gabriel Budde olisi kotoisin
sielta. Osa Pommerista kuului 1700-luvun alus-
sa Ruotsille, joten muutto ei olisi vaatinut edes
valtakunnan raj an ylittimista.

Buddeja Suomessa ja
maailmalla

Kirjailija Jdns Budde

Varhaisin tunnettu Suomessa asunut Budde-su-
wn jiisen oli Jiins Budde. Hiin oli Naantalin
luostarissa vaikuttanut munkki ja kirjailija. Asia-
kirjoissa hiinet mainitaan ensimmiiisen kerran
wonna 1461, jolloin htin Naantalin luostarin
noviisina oli muutamien luostariveljien kanssa
todistajana eriiiissii oikeusjutussa. Seuraavana
vuonna hiinet oli jo muodollisestikin otettu
luostariveljeskunnan jiiseneksi. Sittemmin han
oli luostarin asiamiehenii useissa tiirkeissii toimi-
tuksissa, mika todistaa, etta hiin saavutti huo-
mattav an aseman luo stari ssa.

Jons Budde oli syntynyt luultavasti vuonna
1437. Vuonna 1468 hiinet mainitaan ylioppilaa-
na Pommerissa Greifswaldin yliopistossa, joka
on eriis pohjoisen Euroopan ensimm?iisia yli-
opistoja, perustettu 1456. J'dlkimaailmalle hiin
on kuitenkin tullut tunnetuksi meidan keskiai-
kamme huomattavimpana kirjailijana ja etenkin
uskonnollisen kirjallisuuden kaantajiinii ja
muokkaajana. Han kaansi mm. latinasta ruotsik-
si Yhteenvedon Pyhdn Birgitan ilmestyksistci.
Edelleen han kaansi vrronna 1484 Juuditin, Es-
terin ja Makkabilaisten kirjat, mikti on varsinai-
sessa mielessd vanhin ruotsinkielinen raamatun-
kaannos.
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Kidoituksissaan hiin kaytti itsestiiiin nimeii
Jones Rrik. Hiinen sukuperiistiiin ei tiedetii
muuta kuin ettii hiinen isiinsti etunimi oli An-
ders. "On kuitenkin oletettu, ettii Budde olisi ol-
lut kotoisin Pommerista, koska Budde-nimisiti
henkiloitii on usein tavattu tiimiin maan vanhim-
missa asiakirjoissa. Mutta tiimA nimi esiintyy se-
ka ennen ettii jiilkeen Jons Budden sekA Ruot-
sissa ettii Suomessa, eik[ mikiiiin ole sita vas-
taan, etteikd jiilkimmainen maa voisi olla hanen
isinmaansa", kirjoittaa Tor Carpelan kirjassaan
Finsk B iografi sk Hondbok.

Budde-nimisid Baltiassa

Kirjassa Genealogisches Handbuch der
baltischen Ritterschaften mairutaan, ettii Bud-
de-suvun sanotaan polveutuvan pommerista
(soll aus Pommern stammen). Jo vuonna l3l2
suku on asustanut Rrigenin saarella pomme-
rissa.

Vuonna 1570 tavataan veljekset Matthias ja
Godslev Budde Tanskassa, ja muutamia vuosia
myohemmin he ovat Saarenmaalla. Matthias
Budde oli Tanskan kaskynhaltijana Saarenmaal-
la, ja han hankki sielta itselleen Tollistin tilan.
Hiinen suhteensa kuurinmaalaiseen Budden per-
heeseen on episelvii. Kuitenkin hiinen vaimonsa
oli kuurinmaalainen. Molempien veljesten j alke-
ldiset palasivat l600Juwlla Tanskaan, ja suku
on siella sammunut.

Sukutaulu I

I
Andreas Budde, Nessow (pommeri); vaimo
Mar gar e t ha Wi nt e rfe I dt

II
Henning, Nessow, vaimo Dorothea Ruske.

m
1. Godslev, haudattu Aaborg (St. Bodilskirche)
25.10.1622, Nessow, Rodslew ja Gunderup-
geard. l57l hovijunkkeri, 1573 kamariherra.

1577 juomanlaskijq 1577 vasallina Borglumin
luostarissa, seurasi prisessa Annaa Skotlantiin.
I puoliso 30.6.1580 Koldingissa Dorte Skinke,L
haudattu 19.10.1585.
II puoliso 25.2.1588 Haderslevhusissa,Sr'clsel
Bjdrn, s. 30.3.1568 Stenalt, k. 3.2.1619. Haw
dattu Badum-kirkkoon.

2. Matthias, k. 1591. Ks. Sukutaulu IL

ry
Jalkimmaisestii avioliitosta poika Friedrich (I),
s. Borglum-luostarissa 13.2.T589. Haudattu
Trondheimin tuomiokirkkoon 19.6. 1650, Rod-
slev. Opiskeli Kdopenhaminassa ja Rostockissa,
hovijunkkeri 1608-1613, ratsumestari 1627.
vuokrasi Holmhofin tilaa Saarenmaalla 162g_
1645, Trondheimin rykmentin eversti ja pAallik_
k6 1648-1649.
Puoliso Anna Urup, s.1595 Bagno, k.
18.2.1676.Isiin nimi oli Arel.

v
l. Jakob, kuoli Akillisesti, hovijunkkeri 1642-
1643.

2. Godslev, kuoli tikillisesti 1642

3. Helle, k. kesiik.1684, puoliso Reinhold von
Hove. Westnes, kenraalimajuri, k. 2l S.16g2.

4. Ellen, k. 1654 Helgingdr, puoliso Christian
Dietrich lrhr. von Gzernichow, eversti ia taiste-
luviilineupseeri.

5. Margarethe, puoliso Werner von Bieting-
hoff, Zerell.

6. Anna Margarethe, puoliso Matthias Or-
ning, Eide, ratsumestari.

Sukutaulu If

m
Matthias Budde, haudattu
koon AnHamissa 2.2.1591,
saksalaisen viraston sihteeri

Gramzowin kirk-
Tollistin haltija,

1575-1584. hovi-
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junkkeri 1577, laamtyksenii Thyholmin rovasti-
kunta 1580. KAytettiin toistuvasti diplomaatti-
siin liihetystotehtaviin mm. Englantiin ja Puo-
laan, Saarenmaan kaskynhaltija.
Puoliso Ursula von Behr,joka oli Piltenin kas-
kynhaltijan Johann'in Edwahlenista (Kuurin-
maa) (k.1613) ja Margaretha Grotthussin tytiir.

TV
1. Friedrich (tr) 1609, 1651, Tollist, Golljall,
Pia, Tacke, Schultzenhof, Mullut, Randefer,
Hasik ja Uppel.
I puoliso 18.3.1628 lt lt Becke, Saarenmaan
kaskynhaltijan Jakobin (k. 1628) ja Hilla Mar-
suinin tytiir.
II puoliso Catharirut (Koren) Urup, k. 1656,
Arelin tytiir.

2. Karin, T618,1634; puoliso Wlhelm Uerhill
Peudesta.

V
1.  Mat th ias,  s .  10.11.1613 Tol l is t ;  k .  5 .6.1679
Hindfels, haudattu Hvidbj ergin kirkkoon, Tollist
ja Hindfels, hovijunkkei, 1649 kapteeni, 1652-
1660 Bakken laanitysmies Norjassa; allekirjoitti
1 66 1 suvereenisuusasi ahjrjan, everstiluutnantti.
I puoliso Regitze Sophie Giedfu, k. 1653.
II puoliso 1654 Elisabeth von Gersdorff, k.
23.9.1674, haudattu Hvidbjergin kirkkoon, isii
Caspar.
III puoliso Berte Margarethe Kaes, Enevoldin
tytiir.
I ja II avioliitosta 6 lasta. Jtilkeliiiset 1700-luvun
lopulla kuolleet sukupuuttoon.

2. Friedrich Otto, s. 1616, k. 28.4.1679
Thoso, haudattu yhdessii vaimonsa kanssa
Tonsbergin Marian kirkkoon,Thoso 1614 hovi-
junkkeri, 1659 everstiluutnantti, 166I-1675
Besterlehnin rykmentin eversti.
Puoliso lde Sophie Bildt, s. 19.9.1640, k.
13 .6. 1667, Bincentin tytiir Thosostii.
Tiistii avioliitosta 3 poikaa ja 2 Qtafta. Jalkeliii-
set l700Juvun lopulla kuolleet sukupuuttoon.

3. Arel, k. 22.3.1649, haudattu Koopenhami-
naan (Unsere Frauenkirche) 8.6. I 649, hovijunk-

keri 1647, Skoonen aateliskomppanian kornetti
1648.

4. Helle, 1651 (Helleja Ursula kaksoset.)

5. Ursula, (Helle ja Ursula kaksoset.)

6. Anne Catherine, s. T6ll ist 18.1.1619, k.
Kdopenhamina 6.8. 1665.
I puoliso 1639 Peder Wibeck. 1659.
II puoliso 1662 Joqchim Bind, k. 1687.

7. Joachim, s. Tollist 1626,k. Moss 1670, TOI-
listin haltija, lahti vaimon ja lasten kanssa Tans-
kaan, ratsuviien luutnantti.
Puoliso 1652 Agnete von Hargen, k. n. 1676
Tdstti avioliitosta I I lasta. Jalkelaiset kuolleet
sukupuuttoon.

8. Johann, 1651, 1684, k. 1685, Tdllistin ja
Pian haltija, raatimies, maakuntap?iiimies, loi Ot-
to Orningin kaksintaistelussa Malmossa.
I puoliso 1648 Anna Treyden,1658, maaneuvos
Klausin (k. 1653) Saltackista ja Adelheid Hoven
tytar.
II puoliso Elisabeth von Bietinghoff, 1694,
1695.
I avioliitosta tyrtdr Adelheid Catharina, 1691,
1695, Pian perijatar, jonka mies oli maakunta-
piiiimies Christian von Boll (k. 1693) Wer-
holmista.

9. Christoffer Heinrich, 1662 viinrikki, 1684
majuri.
Puoliso Bibeke Margarethe Paslick, Knudin ty-
tdr,2 lasta.

10. Margarethe, 1651.

1 l. Ehlen, Golljallin perijiittir.
Puoliso Odert von Poll, Kdln; k. 1677, majuri,
maaneuvo s, ritaripaamies.

12.  Sophia,  1651,k.  1658
Puoliso Jilrgen von der Osten-Sacken, Kaunis-
p6h'n, Golljallin ja Sicksaarin haltija, k. 1690,
Saarenmaan kuvern66ri.

30



r

Budde-nimiset upseerit
Kaarle Xll: n armeijassa

Adam Lewenhauptin kirjassa Karl ilI:s ffice-
rare mairutaan viisi Budde-nimistii upseeria.
Ntimii ovat:

Carl Georg von Budde, syntyi Malmossii
4.2.1690, kapteeni Malmon varuskuntarykmen-
tissii, kuoli 1759 Hellestadin pitiijdssi Skoo-
nessa.
Jiirgen Anders Budde, adjutantti Bremenin
jalkaviikirykmentissd, erosi armeij asta 17 19.
Knut Diedrick von Budde, kapteeni Mellinin
pommerilaisessa jalkavakirykmentissii 1705,
kuoli 1706.
Magnus von Budde, syntyi 1658 Sdderman-
lannissa, henkikaartin kapteeni, erosi armeijasta
1715. Htinen poikansa oli em. kapteeni Carl
Georg von Budde.
Nils Budde, syntyi 1689 Tukholmassa, erosi
Smoolannin ratsurykmentin ratsumestarina ar-
meijasta 17 22, kuoli 20.9 .17 33 .

Edellii esitetyn perusteella voidaan awella, ettdt
myOs Ruotsissa tiinti piiiviinii saattaa elaa Bud-
de-nimisiti henkiloitii.

Suomen ArgentiinanJiihettiliis Eino Valikan-
gas on puolestaan ilmoittanut (1935), ettii Nor-
jassa Budde-suku edelleen eliii.i ja kukoistaa vii-
den perheen voimin.

Budde-sukua Saksassa

Australiassa nykyiiiin asuva Paul Budde on kir-
joittanut suvustaan kirjan The History of the
Budde fomily.

Sukuhaara sai alkunsa l5OOluvulla Emsbu-
renissa Ala-Saksissa. Sielta suku muutti n. 1600
Wietmarscheniin Ala-Saksissa.Vanhin suwn
tunnettu jiisen on Eilerus Budde, joka syntyi n.
1623 Wietmarschenissa ja kuoli 10.3.1693.
Budde-perhe aloitti Sonte Marienroden luosta-
rin omistamalla maalla turpeennoston. Turve oli
tiillii puuttomalla alueella tiirkeii polttoaine ja
kauppatavara aina 1900-luvun alkuun saakka.
TaimA turvetila oli suuren suoalueen. Oster-

mooriq laitamilla jatrla maksoi vuokraa luosta-
rille. Vuokrasuhdetta kesti aina vuoteen 1854"
jolloin tila osti itsensdi vapaaksi.

Vuonna l77l yksi suvun jasen, Gerard Her-
mann Budde, muutti Nordhorniin Ala-Saksissa.
Toinen samanniminen suvun jiisen muutti 187{
Ootmarsumiin, Twentessi Hollannissa. Paul
Budde syntyi 1950 Vughtissa Brabantissa Hol-
lannissa ja kolme wotta myohemmin h?inen
isiinsii Herman muutti perheineen Ossiin Bra-
bantissa. Paul Budde muutti 1983 vaimonsa ja
kolmen lapsensa kanssa Buckettyyn Austra-
liaan.

Samoilla alueilla Ala-Saksissa kuin edellii
esitetty Budden sukuhaara on esiintynyt myos
aatelinen Budde- suw n haar a. Ritari-(von) Bud-
deilla on ollut linnoja Osnabrtickissii, Vechtassa
(Buddenburg ja Hangessa liihellti Lingeniii.
Vaikka ntiilla aatelisilla on siteita Wietmarsche-
niirL niin Paul Budde ei ole loytanyt yhteistfl
linkkia niiiden sukujen viilille.

Paul Budde toteaa, ettii "on viitteita, ettii
Budde-perheen alkuperii on poltjoisempana
Saksassa Itameren ymparillii. Buddeja on tavat-
tu talla alueella (Ltibeck, Stralsund, Barth,
Greifswald) 12. vuosisadalta lahtien". Edelleen-
kin on olemassa ertis itiifriisilainen haara Budde-
sukua, joka saattaa johtaa tiille alueelle.

It6meren alueelta on loydetty varhaisimmat
merkinndt Budde-nimisistd henkildistii: Alard
Budde I l3O-luvulla Stralsundissa Pommerissa.
1200-luvulla Budde-ritarit: Christian Budde v.
1349 Lyypekissii, Hinrich Budde, presbyteeri
Barthissa Pommerissa, Hans Budde (Buddeke)
samassa kaupungissa 1398 ja Hugo Budde
Ruhrin alueella I 400Juvun vaiheilla.

Vuonna 1557 oli Hynryck Budde kapteenina
yhdessii niistti 5l aluksesta, jotka sinii vuonna
veiviit suolaa Riiiiveliin eli Tallinnaan ja paluu-
lastina toivat viljaa. On arveltu, ettd kaikkien
niiiden laivojen kapteenit olisivat olleet saksalai-
sia tai hollantilaisia. Saksalaiset kapteenit olivat
tavallisesti Lyypekistii tai Hampurista ja vain
harvoin Danzigista tar Riiiivelistii. (Kivimde
ree4.)
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Budde-suvun vaakuna

Budde-suvun vaakuna on ns. lohkoinen vaaku-
na, jossa vaakuna on jaettu kahteen kentt[iin vi-
nosti oikeasta yliikulmasta vasempaan alakul-
maan kulkevalla viivalla. Vaakunakielessii suun-
tia tarkastellaan kilven kantajan kannalta, jolloin
katsojan kannalta suunnat ovat piiinvastaiset.
Yliikentissii on mustalla pohjalla punainen, kas-
vava yksisarvinen, alakentiissii sinimusta, vino
shakkiruudukko.

Yksisarvinen on hevosen niikdinen tarueltiin,
jolla on pitka, suora, eteenpiin suunnattu sarvi
otsassa. Sita kaytettiin heraldiikassa keskiajan
Euroopassa. Se esiintyi taiteessa jo muinaisajan
Egyptissii, Persiassa ja Kiinassa. Heraldiikassa
kuvioiden luonteenomaisia piirteitii kuten elain-
ten sarvia suurennetaan tyylitellen, joten vaaku-
naselitelmassii sanonta "kasvava" tarkoittanee
juuri tata asiaa.

Tiimii vaakuna on esitetty kirjassa Genea-
logisches Handbuch der boltischen Ritter-
schaften.

Paul Budden laatimassa Budde-suvun histo-
riassa on mainittu kaikkiaan l0 Budde-suvun
vaakunaa. Yksi niistii on rekisteroity Devente-
rissii Hollannissa. Muut vaakunat ovat Itii-Fries-
lannista, Pommerista, Saksasta ja USA:sta. Yk-
sisarvinen ja ranskanlilja ovat niiissi hallitsevina
piirteina.

Budde-nimen merkitys

Paul Budde esittaa Budde-sanan alkuperiistii
u seita selityksia. S aksalaisen sukunimi sanakirj an
mukaan (Karljosef Brechenmacher) Budde ja
Buddeke ovat pohjoisgermaanisia etunimiii.

Toisessa saksalaisessa sanakirjassa (Hans
Barlow) pohjoisgermaaniset nimet Budde ja
Buddeke yhdistetiiiin sanaan "Biitte", astiaan,
johon viinintekijii panee puristetut rypiileet kyp-
symiiiin. Budde on hiinen mukaansa lyhennys
sanasta "Buddenbender", tynnyrintekij ii.

Hlin mainitsee toisena mahdollisuutena (ku-
ten westfalenilaisissa nimissii Buddenbrock, -

siek ja -diek), ettii sana tarkoittaisi paikkaa lie-
juisella, likaisella tai suomaisella alueella. Ttissii
erikoismerkityksessil nimi on merkitty muistiin

jo 950. Yha vieltikin vetisistd soista Itdmeren
rannikolla kaytetaan sanaa "Bodden".

Dudenin saksankielen etymologisessa sana-
kirjassa mainitaan sanalle "Bodden" myos mer-
kitys'matala rantameri, merenlahti'.

Hollantilaisen historioitsijan A. van der
Plankin mukaan nimi Budde on germaanista al-
kuperiiii. Se on heimon nimi, joka merkitsee
'ktiske6, mddrdtd'. Budde-nimen patronyymejii
ovat. Budden, Budie, But, Buts, Butte, Butte-
lins- Butz- Butske.

Buddet tdnddn

Syksylla 2000 olin Valkeakosken Seudun Suku-
tutkijat ry:n jiirjestAmatlA arkistomatkalla Tar-
tossa, jossa tapasin mm. Eesti Genealoogia
Seltsin puheenjohtajan Kalle Keskyliin. Kun hiin
oli erityisesti perehtynyt saarenmaalaisten suku-
jen tutkimiseen, tiedustelin h6nelta, josko han
tuntisi Budde-nimeii Saarenmaalla. Nimi oli hii-
nelle kuitenkin tiiysin outo.

Tarton puhelinluettelosta en loytanyt Budde-
nimeii. Olen myos tutkinut Liettuan Vilnan,
Kaunasin ja Klaipedan puhelinluettelot loyta-
mifitit niistii Budde-nime?i. Nimeii ei mydskiiiin
ldytynyt Varsovan eika Krakovan puhelinluette-
loista. Sen sijaan Wienin puhelinluettelossa oli
yksi Budde-niminen henkil6, Anny Budde.

Paul Budden mukaan Saksassa on yli 10.000
Budde-nimistii henkiloii, USA:ssa 1800-luvun
alusta lukien n. 3000, Hollannissa n. 400, Bri-
tanniassa n. 50 ja Etelti-Ranskassa n. 20 henki-
loa. Buddeja on my6s Italiassa, Australiassa,
Itiivallassa j a Norj assa.

Yhteenveto

Useat liihdetiedot, Budde-nimen pohjoisger-
maaninen tausta sekii nimen yleisyys nykyisessii
Saksassa viittaavat vahvasti siihen. ettii Budde-
suku on periiisin Pommerista. MyOs suomalaiset
Buddet ovat ilmeisesti tAtA sukuperiiii. Tie-
detiiiin, ettii Naantalin munkilla JOns Buddella
oli yhteyksia Pommeriin. On my6s mahdollista,
ettii Kuljun kartanon tilanhoitaja Gabriel Budde
olisi htinkin sieltti kotoisin.
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Erkki Sivi Iltaretki Ala-Pispalaan 8. 5.200 1

Afa-Piy afan turinoita ftuufemns s a

Tampereen seudun sukufutkimusseura teki
toukokuun 8. piiiviin iltana retken Ala-Pispa-
laan. Oppaana toimi lehtori Kirsti Salo, pai-
kallisena Ala-Pispalan kanta-asukkaana.

Oltiin kokoonnuttu Tampereen Vanhan
kirkon luona olevalle retkel?iisten pysiikille
odottamaan seuramme jiisenille tilattua linja-
autoa. Ttille retkelle, jota liimmin ilmakin tun-
tui suosivan, osallistui 43 seuramme jtisentii.

Retkelle varattu linja-auto jtitti matkusta-
jansa ns. Pispalan torille, josta kierros jatkui
jalkaisin Koukkarinkatu 3:n kohdalle. Reitti
eteni Markkinakatua PolkkykylAn metsbiselle
harjanteelle, pohjoisella rinteellii kulkevan
Porin rautatien varteen.

Oppaamme hyvii paikallistuntemus ja ker-
rontatapa sai retkeliiiset niikemiiiin menneiden
aikojen asukkaat ja talot seka heidAn elaman-
tapansa.

Aloimme laskeutua etelaiin johtavaa Polli-
kujaa alas aina Pispalan valtatien varteen, jon-

ka ylitimme hieman ylempiiii tavoitteenamme
Viihiivartiankadun pohjoinen alkupliii. Olim-
me laskeutuneet yli Makikadun Kannaksenka-
dulle, kun liikennett?i sekoitti Pispalan ikioma
palava puutalo. Viimeksi kun taalla seuramme
retki kulki, oli ntihtivyytenii kolmikerroksinen
poltettu puutalo; miten sattuikin.

Suuntasimme Rimminkadulta Tahmelan
valtatielle ja sita lanteen, Uittotunnelinkadul-
le. Ertitin talon seiniissii oli vanha kllpi Uitta-
monlratu I jddnteend menneilta ajoilta. Retke-
liiiset saapuivat uittotunnelin eteliiiselle suu-
aukolle ja kulkivat yli vanhan rautatien. Tam-
pereen seudun sukututkimusseuran retkeliiiset
olivat Ala-Pispalan rautatieseisakkeella ja
muistelivat puunippujen nostolaitteita sekA
niit?i menneita aikoja.

Kyl iisepiinkadun varrell a Piittini emen pui s-
ton reunalla kyyhotti kookas puinen talo, kel-
taiseksi joskus maalattuna ja pnhaat piiiviinsii
n?ihneenii. Aikoinaan se oli kuulunut Uittovh-
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distykselle; sille, joka kuljetti puutavaran Pis-
palan harjanteen ylitse vorokki- ja tukkirtinni-
laittein. Ns. Uittoyhdistyksen talon nykyinen
omistaja on Lilja Kiho, ollut sitii jo viitisen
vuotta. Tontin on ominut hallintaansa YIT
Rakennus Oy. Muitakin mutkia on asiaan tul-
lut.

Retkeliiiset kulkivat Piittiniemenkatua ete-
lai;n ja siitii kiiiintyen oikealle Savenvalajan-
kadulle. Monille kulku Ala-Pispalan kapeilla
puistomaisilla kaduilla oli eliimys, taisi se olla
jopa ensikertainenkin.

Pystihdyttiin kuuntelemaan oppaamme
kertomaa paikallishistoiaa, kuten Saven-
valajankatu 9:n kohdallakin. Tontti kasvoi pit-
kAa ruoho4 ei polun polkua, talo kyyhotti hoi-
tamattomana. Tontin ja talon omistajaa ei tie-

detii kunnes kaupungin kiinteistO- ja tontti-
osasto sen lakisiidteisesti kohta omistaa.

Savenvalajankatu ldnsiptidssiiiin ptitittyy
kansakoulun pihaan. Koulun pihassa odotti
retkeltiisiti Mtintyliin liikenteen linja-auto, sa-
ma, jolla olimme muutama tunti sitten saaprl-
neet Pispalan torille Pispalan valtatien var-
teen. Niiin oli stiiin ja hyviin mielen suosirna
Ala-Pispalan retki melkein kohta jo kotimat-
kaa vaille.

A la-P i spalan retlcen asiontuntevana oppaana
toimi Kirsti Salo Pispalnn Moreenista. Kirsti
Salo on edellisen sivun kuvassq keskella pa-
pereita kisissririn.
Kuva: Erkki Sivi.

Johanna Kurela Johanna Kurela

Pitdkdd Orpana
Kiitos apuansa tarionn eiff e! pulskassd kunnossa!

Edellisessii Orpana-lehdessti pyydettiin j asenis-
toltii apua erilaisten pienten ja suurempien teh-
tiivien tekemiseksi. Tiih0n pyyntoomme on saa-
tu paljon vastauksia. Etenkin naiset ovat vas-
tanneet tiihiin kutsuun kiitettavdsti, ja uutta vti-
ke?i on saatu seuran toimintaan mukaan. SydA-
mellinen kiitos teille kaikille! Jokaiselle ei ole
vielti voitu tarjota mahdollisuutta tulla talkoi-
siin, mutta nimet ovat muistissa, ja seura voi
my6hemmin palata asiaan ja pyfiAA luvattua
lyhytaikaista apua.

Uuden hallituksen ohessa seura on saanut
muitakin uusia toimihenkiloitii. Julkaisujen
myynnisti vastaa nykytiiin Hilkka Jdrvinen ja
seuran Internet-siwjen ylliipido sta Morkku Ol-
lila.

Markku Ollila on lupautunut lisiksi vastaa-
maan sukututkimusohjelmien kayftoon liitty-
viin kysymyksiin. Hiineltii voi kysyii apua mui-
denkin tietokonetta tai Internetiii koskevien on-
gelmien vaivatessa.

Talla kertaa Orpana on poikkeuksellisen tuhti
lukupaketti: siihen on saatu koottua 40 sivua
lukemista. Jotta seuraavakin lehti kopsahtaisi
postiluukustanne yhtii pulskana, pitaisi Orpa-
naa ruokkia uusilla jutuilla. Pyydankin nyt leh-
den vanhoja avustajia samoin kuin ensikertalai-
siakin tarjoamaan artikkeleitanne julkai stavak-
si! Salanimella saa julkaista jos luonne on ujon
sorttinen, ja toimitus kyllti huolehtii siita, ettei
kovin suuria kielellisiti kdmmiihdyksia paase
julkisuuteen.

Kun liihetiitte artikkelinne Johanna Kurelalle
marraskuun puoliviiliin mennessd, niin saatte
aloittaa vuoden 2002komeasti lukemalla omaa
juttuanne Orpanasta!

Uusi Vuosikirja myynnissa
Keviitkauden 2001 esitelmiA sisiiltdvii uusi
Vuosikirja on myynnissii syyskauden alusta
lahtien. Kirjan voi ostaa ennen esitelmatilai-
suuksia tai tilata Hilkka Jiirviseltii postitse
liihetetttiviiksi. Myds useimpia vanhoja
julkaisuja on edelleen myynnissii.
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Pekka Nuottajiirvr

SUKUTUTKIMUSPAIVILLA
LAUKAAS5A

Maaliskuun 17.-18. 2001 kokoontui sukututki-
musvdkeii eri puolilta maata valtakunnallisille
sukututkimuspiiiville Laukaaseen, Kuntoutus- j a
liikuntakeskus Peurunkaan. Suomen Sukututki-
musseura j a Keski-Suomen Sukututkimusyhdis-
tys toimivat p0ivien isiintinil.

Peurunka tarjosi mainiot tilat onnistuneille
sukututkimuspiiiville. Itse tilaisuus, ateiat ja
majoitus olivat kaikki saman katon alla, samoin
laaja sukututkimusaiheinen niiyttely- ja myynti-
tila.

Suomen Sukututkimusseuran esimiehen
Lars-Folke Landgrenin avattua tilaisuuden ter-
vehdyksensii esittiviit myos Keski-Suomen Su-
kututkimusyhdistyksen ja Laukaan kunnan
edustajat. Tervehdysten jiilkeen julkistettiin
vuoden sukukirja.

Sukukirjakilpailu jiirjestettiin nyt jo kymme-
nennen kerran. Kilpailuun oli ilmoitettu yli 80
viime vuonna ilmestynyttii sukukirjaa. Arvoste-
luraadin puheenjohtaja Markku Kuorilehto esit-
teli palkitut kirjat. Kuorilehdon mukaan suku-
kirjojen paremmuutta ei mitata nimien lukumiiii-
riin, painoasun tai siwmiiiiriin perusteella, vaan
painoarvo pannaan laaj a-alaiselle tutkimukselle,
jossa on ktiytetty useampia lahteita. Laadukas
tutkimus tekee kunniaa suvun jiisenille.

Raati oli valinnut ehdokkaiden joukosta vuo-
den 2000 sukukirjaksi Veli Htikkisen ja Seppo
Sipun teoksen Mcimmrilcin lrylcin talot ja suvat.
Kirja ei ole tavanomainen sukukirja, vaan se
kertoo nykyisen Anjalankosken, entisen Sippo-
lan kunnan Miimmiiltin kylan, sen talojen ja su-
kujen vaiheista.

Kunniamaininnan saivat kaksi teosta,
nimittain Hans Andersinin ja Erik Anttisen kirja
Ander sin : i trisuomalainen vir kami e ssuku. l{tr1a
on ilmestynyt samanaikaisesti ruotsinkielisenii
nimella Andersin: den hstfinlAndsko tjcinste-

mqnneslcikten. Kirjasta saa hyvtin kuvan millai-
sessa yhteiskunnassa esivanhemmat ovat elii-
neet. Toinen kunniamaininta tuli teokselle Aner-
na Knorring, kirjoittajina Pontus Mdller, Karl
Johan Paulsen ja Gotthard von Knorring. Kirja
si saltaa kansainviili senii yhteistyon?l laaditun tut-
kimuksen Knorringien aatelissuvusta.

Lauantain esitelmtit ja iltatilaisuus

Lauantaipiiiviin?i kuultiin ensinnii FT Jorma Fil-
minin esitelma "Vuosipalvelljat ja irtain tyovaki
vanhimmissa historiallisissa lahteissa". Esitel-
mditsiji kertoi sukututkimusongelmista palve-
lusviikeen kuuluvien osalta. Saimme kuulla
mm., ettii vaikka palvelusviki vanhoina aikoina
luettiin perheeseen kuuluvaksi, niin henkikirj ois-
ta heistii ltlytyy kuitenkin ainoastaan puolet. Ne-
kin vain useimmiten lukumtiiiriinii ilmaistuna.

Lounaan jiilkeen FT Heikki Rantatupa kertoi
maakirjakartoista kyla- ja talohistorian lahteina.
Ruotsin maanmittauslaitos perustettiin 1628, ja
ensimmtiiset maanmittarit tulivat Suomeen v.
1634. Aluksi karttoja laadittiin sotilaalliseen ja

verotukselliseen kaytt66n. Ntiin syntyiviit mm.
viirilliset I 600luwn kylien maakirjakartat, joita

sailytetaan nykyisin Kansallisarkistossa. Ne on
siirretty myos Internetiin ja loytyvat osoitteesta
www. csc.fi lmaakirjakarlat. 1 600luwn lopulla
pystyttiin tekemiiiin jo koko maan kartta. Seu-
raavalla vuosisadalla tehtiin mm. laanin- ja kih-
lakuntakarttoja seka isojakokartoitusta.

Iltap?iiv?in toinen esitelma oli kuin jatkoa

edelliseen. DI Yrjo Pulkkisen esityksen nimi oli:
"Maanmittausarkistot sukututkimuksen tietoliih-
teen6". Pulkkinen aloitti esitelmiinsl sanoilla:
"Jos kyl?issti ei ole riitaa - kutsukaa maanmitta-
ri!" Niiin han viittasi kaikkina aikoina vireillii ol-
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leisiin lukemattomiin rajariitoihin. Luennoitsija
esiueli maanmittaustoimistojen sisiistii, koko
maata kasittavm tietoverkkoa, JAKO-jfi estel-
mtiii. Sen avulla saa kaikista maanmittaustoimis-
toista mistii osista maata tahansa olevia maan-
mittaustietoja, esim. tilahistorian. Siis luettelon
kaikista maanmittaustoimituksista halutusta ti-
lasta.

Iltaptiiviin viimeisenii kuultiin TeknT Martti
I. Jaatisen esitelmii "Sortavalan vanhojen ase-
makaavojen henkiloluettelot 1697-1 857". Sor-
tavalalaisia sukuja tutkivalle esitys antoi uuden
mielenkiintoisen tietollihteen.

Piiivien ohessa olevaan niiyttelyyn oli mah-
dollisuus tutustua ruoka- ja kahvitaukojen aika-
na seka esitelmien lomassa. Useat paikalliset su-
kututkimusyhdistykset ja niita liihellii olevat yh-
teisot olivat tuoneet aineistoaan esille, yleison
nahtavaksi ja myyntiin. Suomen Sukututkimus-
seuran kirjakaupan laaja valikoima oli myds esil-
lii. Gummeruksen kirjapaino esitteli tuotteitaan
sekii mahdollisuuksiaan palvella painatusasioissa
sukukirj aa suunnittelevia.

Illalla sukututkimusviiki, ltihes 200 henkeii,
kokoontui yhteiselle illalliselle Peurungan ravin-
tolaan. Hyviin ruuan, juoman, ystiivien ja tuttu-
jen seurassa vilkkaasti seurustellen ilta vieriihti
myohaiseksi. On iso joukko sukututkijoita, jot-
ka osallistuvat niiille vuosittaisille sukututkimus-
ptiiville, olivatpa ne sitten missiipiiin maata ta-
hansa. Piiivien monipuolinen tarjonta kartuttaa
ja syventiiii sukututkimustietoja sekA taitoja, an-
taa mahdollisuuden tavata harrastustuttaviaan ia
luomaan uusia suhteita.

Sunnuntain ohjelmaa

Peurungan pehmeiissti vuoteessa nukutun yon ja
aamiaisen jiilkeen jatkui piiivien ohjelma. Vuo-
rossa oli FM Heikki Vuorimiehen esitelma
"Viienottojfiestelmiistii vakinaiseen sotamie-
henpitoon". Esityksessii?in hiin valotti sotaviien
siirtymiivaihetta viienottojiirjestelmiistii ruotuja-
koiseksi sotalaitokseksi 1690-luvulla. Saimme
myds selvitystii tuon ajan joukko-osastoista ja
niiden rekrytointialueista.

Sunnuntaiaamuptiivtin toisen esitelmiin aihe
oli I 50G-1600-luvun tuomiokiriat. Niistii kertoi

FM Olli Martikainen. Tiimiin ajan tuomiokirjois-
ta tutkija saa tdydennyste ja varmennusta mui-
den liihteiden tietoihin. Myos naisten nimia ja
tietoja heist?i loytyy tuomiokirjoista. Kyseisen
ajan muut lfiteet ovat naisten osalta varsin
niukkoja.

Aamuptiivtikahvin juotuamme maakunta-ar-
kiston johtaja Raimo Viikki esitelmdi luovute.
tun alueen viiestoasiakirjoista sukututkimuslfi-
teen6. Viikki teki selkoa viime sodissa luovute-
tun alueen arkistojen seilytyspaikoista ja tutki-
mu smahdollisuuksista.

Evakuoiduksi saadut arkistot ovat piiiiosin
Mikkelin maakunta-arkistossa tutkijoiden ktiy-
tettivissii. Sodan jalkoihin evakuoimatt a jaiinfi-
tii arkistoainesta on Veniijalla mm. entisessi
Viipurin maakunta-arkistossa, Karj alan tasaval-
lan arkistossa Petroskoissa sekA ortodoksisia
kirkonkirjoja Arkangelissa. Osa luovutetun
alueen arkistoja tuhoutui tai htivisi kokonaan
sodan melskeissii. Jonkin verran Veniij?in arkis-
toissa olevaa maatamme koskevaa aineistoa on
mikrofilmattu Suomeen.

Puolenpiiiviin aikaan nautitun lounaan jal-
keen esitelmdi opettaja Seppo Remes aiheesta
"Metslsuomalaiset Ruotsissa ja Norjassa'. Ta-
mii esitys jtii minulta kuulematta. Sen aikana
katselin viela nayttelyti ja tein joitakin hankin-
toja.

Pdiviin viimeisen?i oli sota-arkiston johtaja
Jaana Kilkin esitys "Sota-arkisto ja sotien 1939-
45 henkiloaineisto". Esitelmoija kehotti viime
sotien vaiheita ja henkilohistoriaa tutkivien tu-
tustumaan ensin sotahistoriaan. Taistelut ja tais-
telupaikat pitaisi tuntea, samoin joukko-osastot
ja niiden lyhenteet. Monista joukko-osastoista
on olemassa kirjoitettuja historioita.

Sota-arkistossa siiilytetiiin mm. sotaptiivii-
kirjoja sekii sotilaiden kantakortteja liitteineen.
Niistii on mahdollista saada tietyillii edellytyksil-
Iti myds kopioita.

Piidtdssanojen j?ilkeen kukin aloitti matkan
kotiseudulleen. Seuraavan kerran valtakunnalli-
set sukututkimusptiivtit jtirjestettiiin maaliskuus-
sa v. 2002 - Rovaniemellii. Periipohjolan suku-
tutkijoiden edustaja kutsui sukututkimusviikei
osallistumaan ptiiville ja toivotti tervetulleeksi
maaliskuussa Rovaniemelle. Siellii paljastetaan
joulupukin sukupuu!
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Antti Lahde

Orivesi, Y ehkalahti ia Aeron
f en toyYl o ottoriko viaann o

_ 5OTIEMME "SALAINEN KOLMIKKO"

Kerron teille hyviit orivesilai-
set (muutkin saattavat kiin-
nostua aiheesta) ajanjaksosta,
joka uhkaa jaada pitiijiinhisto-
rian hameraan.

Jotta etenemme kalenterin
mukaan, ovat omat muistoni
ja mielikuvani ajassa mukana
niin hyvin kuin 5-vuotiaasta
lahtien olen niiitii vaiheita ela-
miistiini voinut muistaa ja ka-
sitella. Sota oli valitettavasti
meidan sen ajan lapsien iden-
titeetin kasvualustana.

Korjaamon vaiheisiin liit-
tyviit tosiasiat kuin myos tii-
miin pikku yhteison elimtistii
ja henkilOistti kertovat jutut-
kin on julkaistu Suomen Il-
mailumuseon luvalla ja my6-
tiivaikutuksella.

"Aeron moottorikorjaamo
sijoitettiin arkanaan suojai-
saan paikkaan Orivedelle.
Oletettiin niiet, ettii se olisi
talloin niin kaukana rajois-
tamme, ettei suurimmankaan
toimintasiiteen omaava pom-
mikonelaivasto pystyisi sinne
asti lentiimiiiin."

Tilmiih?in ei pitanyt sitten
kAwiinnossa paikkaansa
Muistan kovin selvdsti ne
kuulaat talvipiiiviit tai piiivtin,
kun "naapuri" ajeli pomma-
reillaan Oriveden yli hyvin
korkealla ja miiiiriitietoisesti
kohti Tamperetta.

Perheemme muutti Orive-
delle Kokkolasta, jossa isiini
Aate Lahde oli tdissii valtion
lentokonetehtaalla, joka taas
oli paennut Tampereen pom-
mituksia. Veniiliiiset loysiviit
Kokkolan ja pommittivat ras-
kaasti - muistan hyvin kun
tuntolevyt kaulassa me lapset
juoksimme sireenien ulvoessa
talojen kellareihin. Naapurita-
lo tuhoutui pommin ttiysosu-
masta.

"Talvisodan uhatessa teh-
tiin Aerosta ilmavoimien si-
viililentolaivue ja moottori-
korjaamo alistettiin sille. Vaa-
timaton paja Malmilla aloitti
28.6.1937. Paja evakuoitiin
sodan varalta Vaasaan, jossa
yritettiin toimia Halldin Oy:n
maalaamossa. 1940 matka jat-
kui Kauhajoelle Jyvli Oy.n
viljakuivaamotehtaaseen, ja
sielta takaisin Malmille. l94l

ryhdyttiin etsimdiin uutta
paikkaa Tampereen pohjois-
puolelta. Nain paadyttiin Ori-
vedelle Ennqvist-yhtidn omis-
tamiin tiloihin. Elokuussa
1940 alkoivat uuden korjaa-
morakennuksen suunnittelu-
ja rakennustyot. Korjaamo vi-
hittiin kiiyttoon 20. toukokuu-
ta 1941."

"Orivedelle rakennettiin
kymmenkunta omakotitaloa
perheille sekii miesten asunto-

la. Henkildkunnan millr?i oli
suurimmillaan 128. Korjaa-
molle komennettiin miehiii
ty6h6n sodasta. N[in tulivat
yhtion palvelukseen M. M.
Sakari Reijonen, Anselm
Ahonen ja Leo Jokinen Ori-
vedelta. Aerolaiset eiviit ru-
venneet valittelemaan syrjais-
tii asemaansa, vaan korjasivat
osan puuttuvista yhteiskun-
nallisista riennoista kaynnis-
tiimiillii itse omia tilaisuuk-
siaan. "

Omiin poikasen mieliku-
viin on erityisesti jiiiinyt kant-
tiinissa kaynnit ja varsinkin
siellii j iirj estetyt pienemmiit ja
sitakin suuremmat juhlat.
Kanttiini oli edelll mainitun
miesten asuntolan alakerta,
jossa myos aamiaiset soi koko
korjaamon viiki.

Ertitin aamiaistunnin aika-
na soi puhelin - se ainoa - ja
liihinnii oleva kaveri vastasi.
Soittaja, erds Suomaseman
isiintii, yritti hadissiiiin selvit-
tAA, eftA heidan suuri navet-
tansa on ilmiliekeissii - johon
vastaaja, ettti "katsokaas isiin-
tii kun meilla on ruokatunti..."
Istintti luovutti ja sanoi "syo-
kaa rauhassa" ja loi luurin
kiinni.

Aerolla oli niihin aikaan
kenties Oriveden tehokkain
palokunta, miehia koossa ja

F

38



:I

bensakayttoinen M.A.N.-
kuorma-auto ja hyvii sammu-
tuskalusto. Tottakai he ltihti-
vat ja liukkaasti tiisstikin ti-
lanteessa. Me pojat ajoimme
polkupydrillti periiss?i sen kun
kerkisimme. Palo oli kuiten-
kin yleensii loppu, kun p60-
simme perille.

Ei Aerola ollut mikaan lin-
tukoto, siellii asuvilla ihmisil-
la oli aivan samoja iloja ja su-
ruja kuin missii tahansa, mut-
ta jollain taianomaisella taval-
la ikavatkin asiat ja sekoilut
ktitinnettiin huumorin puolelle
- ja sita riitti vaikka muille ja-
kaa. Uskon nyt, ett6 se on ol-
lut erikoisosaamisen ja kovan
vastuun ainoa ja luonnollinen
vastapaino.

Erii?in talven muistikuvat
nousevat mieleen. Monet hti-
vittiijiilentiijii-tissisttimme ja
Mannerheim-ristin ritareista
lensiv[t itse koneensii jti[lle
rantaan ja huoltoa odottaes-
saan lepiisiviit ja majoittuivat
korjaamon piilillikon insindori
Semeniuksen kotona.

Sodasta muistuttamaan
ovat my6s jaineet erikoisen
vahva ilmapuolustus koko
alueella ja talojen katolle istu-
tetut puut.

Ensimmdiset ja jokavuoti-
set joulujuhlat ovat varrnaan
meidtin veljessarjan pojilla
hienoja muistoja. Enomme oli
onnistunut saamaan meistii ai-
kamoisen voimistelijatiimin.
Esiinnyimme aina alkuillasta,
johon kuului mm. Aeron piiii-
johtajan liisniiolo, ja sekds
jilnritti ja lammitti. Ja sitten
kipinkapin kotiin, vaikka mie-
li paloi aikuisten juhlahu-
muun.

Sodanjblkeisinii vuosina
pliiisin mm. postipojaksi ja

yhden suven olin Olinin Ei-
kan koekiiyttdapurina.

Korjaamon henkilokunta
osallistui ajan mukana aktiivi-
sesti Oriveden ja Vehkalah-
den kylan, jossa korjaamo si-
jaitsi, harrastustoimintaan.
Mukana oltiin urheilussa, pa-
lotoimessa ja politiikassa seka
korjailtiin myos maanviljeli-
joiden maatalouskoneita.

Vuonna 1941 alkoi myds
ilmestyii "Kyliin Lukusano-
mat". Ajalle ominaista oli pe-
runannostojuhlien pito ja
muutoinkin perunannostolle
varatun palstatilan suuruus.
Tulevista suurista juhlapiiivi s-
tii muistutettiin vain, ettii 1.5.
oli vappu ja 16.10. Lars Ra-
vander ffiytta:a wosia.

Lehden kakkosnumero il-
mestyi 31.12.1942 muistut-
taen etusivullaan. "Vuositi-
laajat, uudistakaa tilauksenne
ajoissa!" Nyt jo 8-sivuiseksi
paisuneessa lehdessii oli myos
talousellmaa kAsittelevii sivu.

Kirjoittaja ei voinut ym-
mdrtdit elinku stannusindeksin
laskutapaa. H?inen mielestiiiin
pitkaripaisen puute aiheuttaa
keskiarvokansalaiselle seu-
raavan kaltaisia Tampereen
matkoja:

Junalippu Orivesi-Tamp ere-
Orivesi
4 ttrnnin palkka

4l :00
13 :50

Piivillinen Tuotannossa 79:54
Puolikas Vaakunaa 125:00
Puolikas Potiviinaa 130:00

mrt-tajat ilmoittivat sopineen-
sa Olinin kanssa, ettii jos moi-
nen havittamistyo jatkuu, tul-
laan sen suorittajat ripusta-
maan koehuoneen kattoon
Twin Wasp -moottorin koe-
kayton ajaksi."

Lukusanomien lisiiksi Sa-
kari Reijosen joulukronikat
olivat juhlien riemukkaimpia
ohjelmia, jotka kertoivat aero-
laisten "elamastd" ja kommel-
luksista. Juhlailmoituksista il-
menee, efta 12.12.1942 pidet-
tiin kanttiinissa pikkujoulu-
juhlat. Niihin olivat kaikki ae-
rolaiset sekii korjaamon katon
alla liikkuvat varikon miehet
vihittyine puolisoineen terve-
tulleita.

Ajan tunnukseksi voitai-
siin ottaa ilmoituksen keho-
tus: "Tunnettua lienee, ettd tii-
niiin lauantaina katsotaan
kaikkien leipiikortit puuron-
sy6nnin ja kahvipullan mer-
keissii. Leipii- ja maitokortit
mukaan. Samoin oma sokeri-
rasia taskuun. Muistakaa! "

Takaisin Helsinkiin ja
Vantaalle siirryttiin touko-
kuun puoliviilissii 1955. Finn-
airin Eliikeliiiset -yhdistyksen

energinen puheenj otrt aja Lau-
ri "Oxi" Oksanen on toden-
nut: "Nykyinen Finnair on se-
nioreiden suorittaman ty6n
ansiota. Pittikoon nykypolvi
sen yha maineensa veroise-
na. "

Artikkeli on aiemmin ilmestynyt
Oriveden Seudun Joulu l99B -

lehdessd. Tekstiii on hieman l1o-
hennetty ja siihen liifiyvet kiin-
nostavat kuvat on tilanpuutteen
takia jouduttu jittimiin pois.

Vessassa kiiynti
Yhteensii

1 :00
389:75

Niiin lehden teko jatkui:

"Kylan Lukusanomien n:o
7 ilmestyi 1947 ja siinii vali-
teltiin, ettei toimitukselle ole
jiianyt edes arkistokappaleita
edellisistii numeroista. Toi-
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Johanna Kurela

Internetistii on sukututkijoille
paljon hyOtyii. Moni tutkija
on julkaissut sukuselvityk-
siaan Internetissdi ja niiin saa-
nut tutkimuksilleen laajan,
kansainviilisenkin lukij apiirin.
Tiihiin asti korkeatasoiseen
tyohon pyrkinyt sukututkija ei
ole kuitenkaan voinut kayftaa
ldhteeniiin tiillaisia Internet-
julkaisuja.

Internetin tiirkeimpiti omi-
naispiirteita on muuttuvuus:
vaikka jossakin tietyssii
www-osoitteessa on tinii2in
yhdenlaista tekstiti, niin huo-
menna voi sama siw olla
muuttunut aivan toiseksi.
Tekstin laatija on voinut kor-
jata pieniii virheit?i - ja suku-
tutkimuksissa viihiiisetkin pai-
vdmiiiiriimuutokset ovat mer-
kittavia! - tai vaihtaa koko
tekstin uudeksi. Saman teks-

Elektronisille iulkaisuilfe
identifioiva tunnus

tin www-osoite on myos voi-
nut vaihtua. Pysyvyyttii ei ole.

Tutkimuksissa ei siis ole
kannattanut viitata Internet-si-
vuun, silla se on voinut ttiy-
dellisesti muuttua tai kadota
siihen mennessS, kun lukija
saa tutkimuksen kasiinsA.
Ldhteen?i voi kiiytttiii vain sel-
laista materiaalia, jonka sisiil-
to siiilyy muuttumattomana
periaatteessa ikuisesti.

Tiihiin ongelmaan on nyt
ratkaisu, kun verkossa jul-
kaistavalle, kirjan sisaltoa
vastaavalle materiaalille on
saatavissa oma identifiointi-
tunnus. URN-tunnusten (Uni-
form Resource Name) avulla
voidaan identifi oida pysyviisti
Internet-verkosta loytyvat do-
kumentit. Kun verkkojulkai-
sulla on llRN-numero, ldytyy
haluttu teksti ain4 vaikka sen

www-osoite olisikin vaihtu-
nut. Kun tekstille on annettu
URN-tunnus, ei sen sistiltot
voi eniiii muuttaa.

URN-tunnus vastaa siis
kirj oille annettav aa ISBN-nu-
meroa (International Standard
Book Number). Jos siis loy-
datte verkosta sukututkimuk-
sia, joilla on LIRN, voitte
kapiia niita lahdeteoksena
samaan tapaan kuin kirjoja.
Lahdeluettelossa mainitsette
tutkimuksen tekijiin ja nimen
lisiiksi URN-tunnuksen. Tiil-
laisen tutkimuksen www-
osoitetta ei tarvitse en?iir mai-
nita.

Lis?itietoa URN- ja ISBN-
numerosta seka niiden hake-
misesta ldytyy Helsingin yli-
opiston kirjaston sivuilta
osoitteesta www. Iib. he lsinki.
fi /lryk/kt /ku st antaj at/urn. htm l.

Johanna Kurela

TALON POJAN H I5TO RIA TUTU K5I

L

Tufossa Suomen fiistorian fturssi

T ampereen seudun sukututkimu sseura j iirj estiiii
lauantaina 20.10.2001 Museokeskus Vapriikin
auditoriossa Suomen historian kertauskurssin,
j onka aikana kiiydtiiin lapi sukututkimusmieles-
sii kiinnostavimpia menneisyyden vaiheita.
Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen
tutkija Raisa Maria Toivo kiiy viisi tuntia kes-

tiiviin kurssipiiiviin aikana lapi tarkeimpiti ta-
pahtumia noin 1500-luvun puoliviilistii 1800-
luvun puoliviiliin. Asioita tarkastellaan ptiii-
asiassa talonpoj an niikokulmasta.

Listitietoja kurssista loytyy seuran www-
sivuilta seka j asenkirj eestti.

Tervm,tfoa mufr.aan!
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