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Syksy on enniittdnyt jo varsin pitkiille ja vuosi
on jo vaihtunut uuteen, kun saatte kasiinne tA-
miin Orpanan. Ttissii yhteydessii on sopiva
mahdollisuus toivottaa teille omasta ja hallituk-
sen puolesta oikein hyv?iii, onnekasta ja tulok-
sia tuottavaa vuotta 2003.

Lienee paikallaan kiinnittaa huomiota men-
neeseen syksyyn, vaikka jotkut sanovatkin, ettii
joka menneitli muistelee, sitA tikulla silm?iiin.
Joka tapauksessa ovat jiisenillat edelleen suu-
ressa suosiossa, ainakin jos sita mitataan ylei-
sdmiiiiriin perusteella. Todetaan, ettii syksyn jti-
senilloissa on keskimiiiirin ktiynyt liihes 60
henkeii kuuntelemassa antoisia esitelmiA.. Tal-
laisia olivat esitelmA aviottomista iiideistli
1700-1800 -luwilla, miten Kochin suvun vai-
heiden kavi Saarenmaalla, kuinka naislesket
eliviit Hdmeen maaseudulla toista sataa wotta
sitten. Saimme myds rautaisannoksen tietoa sii-
tti, miten asiakirjoja pitaisi kasitella ja hoitaa,
kuin my6s kuvauksen itse arkistoista ja siitii,
miten arkistoja voidaan kaftaa hyddyksi itse
sukututkimuksessa. Vanhoja tamperelaisia
kiinnosti arvatenkin kuvaus Hiimeenkadusta 70
vuotta sitten. Viimeinen syksyn esitelma kertoi
ortodoksisukujen tutkimisesta Suomessa.

Muusta toiminnasta mainittakoon syysretki
kolmen kunnan alueelle. Kyseessii oli kierto-
kiiynti Kylm?ikosken, Akaan ja Stitiksm?ien
kunnissa. Linja-autollinen jiiseniii sai selkeiin
kuvan ennen kaikkea Kylmiikosken kolmesta
kirkosta ja myllylaitoksesta. Toijalassa saimme
tehoannoksen Kelan toiminnasta ja vierailim-
me paikkakunnan tapettimuseossa. Aika riensi
sellaista vauhtia, ettemme ehtineet Siiiiksmiiellti
tutustua kuin sen keskiaikaiseen harmaakivi-

PUH EENJOHTAJAN PALSTA

Hyvrit seuranjoisenet

kirkkoon. Matkapbivii oli erittAin kaunis ja jatti
mi ell yttiiviit mui stot matkalai sten miel i in.

Toinen retkikohteemme oli iltaretki Finlay-
sonin alueella sijaitsevaan Verstas-museoon.
Se on osa Tyov?ien keskusmuseota ja varsin
edustava kuvaus tyoviiestdn elamasta 1800-lu-
wn lopun ja 1900-luvun alkuvuosien eliimin-
menosta. Suositeltava kohde kaikille tampere-
laisille.

Viimeisenii, mutta ei vtih?iisimp?inii mainit-
takoon syyskaudelta pidetty sotilasasiakirja-
kurssi Vapriikin auditoriossa. Osallistujia oli
liihes 80, ja he saivat toivon mukaan tietoja ja
liihdeaineistoa sotilassukulaisten etsimi seen.

Tulevasta seuramme jiirjesttimiist?i toimin-
nasta mainittakoon jo perinteeksi muodostunut
vuoden alussa pidettiivti sukututkimuspiiivii
Sampolassa. Teemana tulee olemaan "kadon-
neitten etsiminen" ja esitelmoitsijtit ovat jal-
leen varsin nimekkiiitii ja tdfien esitelmAtkin
korkeatasoisia.

Mainittakoon viela, efiii jtisenkunta on si-
vuuttanut 500 jiisenen rajapyykin, joka antanee
seuran hallitukselle entistii suurempia haasteita
toimintaamme. Toisaalta toivoisimme, ettA ja-
senkuntakin ottaisi osaa ideoillaan ja kir-
joituksillaan niiihin yhteisiin rientoihimme, sil-
la tiedamme, ett?ijiisenkunnassa on erittain pal-
jon erilaista tietoa ja runsaasti kokemuksia
asio i sta, j otka kiinno staisivat koko j iisenkuntaa.
Joten iilkiiii jattakd kynttiliiiinne vakan alle,
vaan tuokaa ne muidenkin opiksi ja iloksi.

Viel6 kerran toivotan teille kaikille Onnel-
lista Uutta Vuotta.

Eino Kosftinen



lllla Koskinen TUOMIOKIRJATARINOITA

"Eifrd isointoi ofe fruninaas tafossafrn?"
TAnAiAKI  RJoJ EN KERToMAA sUoN I  EMT LTA

T6ssii surullisessa joulutarinassa on kaksi piin-
henkiloa: sotilas Jooseppi Erkinpoika ja Matti-
lan talon isiintii Erkki Erkinpoika. Tapahtuma-
paikkana on Karkun pitiiAn Suoniemen kappe-
liseurakunnan Sarkolan kylii jouluna vuonna
1687, jolloin juhlapyh?it saivat akki?l traagisen
kaanteen. Annetaan Anna Mikontytttiren esittaa
syytteensii, niin kuin han teki seuraavilla k?iril-
jilla tuomarin, lautamiehistdn ja kirt4arahvaan
edessii.

Anna kertoi, ett6 hanen miehensii, sotilas
Jooseppi Erkinpoika oli tapettu viime joulu-
lltana- kun he olivat tulleet kirkosta. Tirmd ta-
pahtui Mattilan talossa, ja tappaja oli talon
isiintii Erkki Erkinpoika, joka oli nyt pakomat-
kalla. Erkin vaimo oli paikalla vastaamassa ja
koetti puolustaa miestiiiin sanomalla, ettei soti-
las edes ollut joulupitivdna kirkossa vaan koto-
na juopottelemassa ja tappelemassa vaimonsa
kanssa. Vaimo oli sitten muka lahtenyt pakoon
kylean, ja silla vllin sotilas oli tapettu kotona.

Surmaajaksi vditetyn Mattilan isdnn?in suku-
lainen, ratsumies Jaakko Heikinpoika oli kui-
tenkin ollut koko ajan paikalla ja tiesi kertoa,
kuinka tapahtumat todellisuudessa kulkivat.
Jaakon kertomuksen vahvistivat my6hemmin
monet muut todistajat.

Sotilas ei ollut joulupiiiv?inii kirkossa, yaan

oli vastassa kirkosta palaavaa istintiperhettii
Mattilan talossa. Paikalla oli paljon muutakin
vdkeii, kuten kohta ilmenee. Oli jouluaterian ai-
ka. Isiintii liihti vielii kiiymdiin kylalla, ja silla
viilin Jooseppi meni ja istuutui pirtin poydiin
piiiihiin sanoen. "Ei tiinne tdnddn voi tiiman pa-
rempia vieraita tulla. "

Kun isiintii Erkki Erkinpoika palasi, hiin loy-
si sotilaan kunniapaikaltaan ja rirjiiisi: "Minii

olen isbntd talossa ja yhta hyvii kuin sintikin!"
Sitten miehet alkoivat haastaa riitaa ja haukkua
toisiaan. Jooseppi kaivoi jo puukkoa esille ja
Erkki oli karkaamassa hiinen ptiiilleen, mutta
naapuritalon poika piti hanta vyotiiisiltii kiinni.
Joosepin lanko oli myos paikalla ja yritti hillita
Erkkia, mutta sai talta korvapuustin. Samassa
astui sisiiiin metelin havahduttama naapuritalon
isintii, naki mka pirtissii melskattiin, karjaisi:
"Mita te tappelette, eiko isiint?i ole kuningas ta-
lossaan?" ja tempaisi korvalle poikaansa, joka
piiisti Erkin vapaaksi.

Miehet istuivat alas, Jooseppi siingynreunal-
le ja Erkki ja naapurinisiintii p6ydiin 66reen. Ti-
lanne n?lytti jo rauhoittuvan. Isiintiimiehet kes-
kustelivat riidan syist?i. Naapuri sanoi, ettii nyt
on joulurauha ja ettii se, joka vastaa talosta ja
maksaa veron kruunulle, on kuningas talossaan
ja hiinella on lupa kurittaa kurittomia. "Kunnin-
gas ombi kukin kitinans", merkittiin kiLrajii-
pdytiikirj aan suomeksi.

Ehka taman puheen kiihdyttamiinii Erkki
hyppiisikin yhtakkia tuolin p66lle, sai kiiteensb
puutuopin ja loi sen kiidensijalla Jooseppia ot-
saan, kun tiimii oli nousemassa pystyyn. Joo-
seppi kaatui iskusta seliilleen s?ingyn p?i?ille,
vaikkei otsaluussa niikynytkiian suurta jalkea.
Hetken kuluttua hiin nousi istumaan ja sanoi
haluavansa mennii saunaan, mutta ei kyennyt
ldhtemiiin, vaan kaatui lattialle Apuun tulivat
hanen tiitinsti sek?i eriis toinen nainen, jotka yh-
dessii veivlit Joosepin ulos talon saunaan. Siellii
ffiti ja talon emiintii sitten hautoivat haavaa
oluella.

Jooseppi oli seuraavat pdrivirt niin huonossa
kunnossa, ettei voinut sy6dii eikii juuri nousta
ylos vuoteeltaan. Tapaninpdiviinii hiin pyysi



pappia luokseen. Hinen vaimonsa Anna laheui
sanan eteenpiiin ja kappalainen, Henrik-herra,
saapuikin Sarkolaan ja Mattilan taloon. Anna
meni itse hiinen luokseen ja pyysi hanta tule-
maan jakamaan Herran ehtoollista miehelleen,
joka sita korkeasti kaipaa. "Kuinkas se onnis-
tuisi, kun minulla ei ole viinia? Hiin on saanut
sellaisia kaloja kuin on pyytanyt, siinti on ha-
nelle kylliksi. Kylla koira haavansa nuolee", oli
kappalaisen vastaus. Mattilan isiint?i oli myds-
kin paikalla ja sanoi, ettei Jooseppi ole niin sai-
ras kuin teeskentelee, mistii kappalainen oli sa-
maa mielta. Tiihiin tylyyn vastaukseen oli An-
nan tyytyminen.

Nelj?inteni joulupiiiviin?i Jooseppi menetti
tajuntansa. Anna liihetti jalleen hakemaan pap-
pia, mutta timii vastasi taas, ettei hanella ole
viinia. Nyt tuli Mattilan isiinniillekin hata ka-
teen. Hiin katosi v?ihin ddnin, eika edes emiintii
tiennyt, minne han lahti. Naapurinisiintii tuli
sitten kertomaan, ettii Erkki oli noussut hevo-
sen selkaan ja aikonut paeta, mutta ettii h?in oli
saanut ttjlmiin muuttamaan mielensii. Miehet
olivat menneet yhdessii Mattilan kellariin juo-
maan ja sieltii naapurinisdnniin taloon. Tiimiin
jtilkeen Erkki kuitenkin katosi matkoihinsa.

Joosepin vointi huononi koko ajan. Eiviit
mitkaan rohdot tai kupparin konstit auttaneet,
vaan uudenvuodeniltana han heitti henkensti.
Kuolleen veli Tuomas liihti pikimmiten nimis-
miehen luokse ja pyysi etsimiiiin murhamiestd.
Nimismies l5hettikin kyytirittiirinsii Tuomaan
mukaan, ja he kierteliviit useissa paikoissa,
mutta Erkkiii ei ldytynyt.

Viikot kuluivat. Tuli talvikariijien aika. Lau-
tamiehisto tuomitsi Erkin lainsuojattomaksi.
Naapurinisdntad epitltiin yllytyksestii; hiinen
piti vapauttaa itsens2l valalla ja hankkia yksi-
toista takuumiestl, efta puhui totta. Kappalai-
senkin arveltiin syyllistyneen virheeseen, jota
piti kasiteltaman seuraavilla karajilla Juttu
ali stettiin hovioikeuden harkintaan.

Mutta seuraaviin kiiriijiin menness6 kaikki
olikin muuttunut. Kerejepdytdkirjasta tulee ly-
hytsanainen: Joosepin leski ja veljet olivat teh-
neet kesalla sopimuksen Mattilan eminnlin
kanssa, jonka mukaan kaikki puheet ja oikeu-
denkiiynti tappajaa vastaan lopetetaan. Tiissii
noudatettiin ikivanhaa perinnettii, jonka mu-

kaan uhrin ja tekijan suvut sopivat verityot kes-
keniiiin ilman oikeudenkiiyntiti. Syyllisen mak-
samat korvaukset saattoivat olla varsin suuria.
mutta ne olivat silti kuolemantuomiota parempi
vaihtoehto. Maksun tarkoitus oli korvata me-
nehtyneen tyopanos. Mattilan isiint?i oli kuiten-
kin edelleen kateissa, eiki sopimusta voitu vah-
vistaa.

Seuraavien karajien aika koitti talvella 1689,
yli vuosi tapahtuneen jalkeen. Erkki Mattila oli
saanut syksylla hovioikeudelta turvakirjeen,
jonka kanssa uskalsi saapua ajamaan asiaansa.
Nyt osapuolten tekem?i sopimus voitiin saattaa
lainvoimaiseksi. Leski ja veljet saivat Mattilal-
ta 200 kuparitaalaria, talonpoikaisvdestdn mit-
tapuussa valtavan rahasumman, joka vastasi
piian kahdenkymmenen vuoden palkkaa. Puol-
ta pienemmistiikin veloista oli suuria ratsutiloja
menetetty kruunulle. Rikos oli nyt sovitettu ja
kaikki olisivat olleet tyytyviiisia. Asiassa oli
vain yksi ongelma: Erkki oli yhii syyllinen lain
silmiss?i eikii ollut kiirsinyt rangaistustaan.
Niinpii hanen syyllisyytensii tiiytyi kumota.

Joosepin perheenjiisenet kertoivat nyt aikai-
sempien puheidensa vastaisesti, ettb sotilas oli
ollut ennestiiiin sairas, kaatumatautinen, ja etta
lyomiiasekin oli aivan liian pieni, jotta olisi
voinut aiheuttaa niin suurta vahinkoa. Sairaan
kanssa viime vaiheessa keskustellut kuppari-
eukko todisti hanen sanoneen, ettii oli ollut en-
nestiiin sairas eika Erkki aiheuttanut hanen
kuolemaansa. Kiiriijiioikeus myontyi tiihiin ja
vahvisti sopimuksen pitiivtiksi. Maalaiskyltin
elAma saattoi taas palata entisiin uomiinsa. Ei
vain ole selvilla, miten Mattila lopulta selvisi
suuresta maksusta, johon onnettoman lopun
saanut tappelunnuj akka j oulup iiiviinii j o hti.

Ldhteet

Karkun talvikiiriij lit
KA.
Karkun keslikiirtijiit
KA.
Karkun talvikiiriijiit
KA.

1688, s. 622-625, nn 7 (mf ES 1965),

1688, s. 737, nn 7 (mf ES 1965),

1689, s. 940, nn 7 (mf ES 1965),

-



P. T. Kuusiluoma

Sawet selkci an ia paha vev't pois
P i i rteitdi s u omala i sesta ku p pa u spe ri nteestd

Kuppaushoidon historiaa

Varhaisimmat tiedot kuppauksesta ovat noin
vuodelta 3000 eaa. Mesopotamiasta. Sielti on
loydetty laakarin sinetti, jossa on kuvattu kolme
kuppaussarvea ja jonka kirjoitus ilmoittaa la ke-
rin ja hanen orjansa suorittavan suoneniskentiiii
ja asettavan kuppaussarvia. Kuppauksen ja suo-
neniskenntin mainitaan olleen jo hyvin varhain
tunnettuj a hoitokeinoja ainakin Kiinassa, Intias-
sa, Egyptissii, antiikin Kreikassa ja Roomassa
sekii muinaisilla germaaneilla. Kreikasta on l6y-
detty antiikin aikaisista kaivauksista kuparisia
kuppau ssarvia. Myo s hipp okraatti si s sa teksteis-
sti on mainintoja kuppauksesta. Varhaisimman
varsinaisen kuppausta kasittelevan kuvauksen
kirjoitti roomalainen kirjailija Celsius noin vuon-
na 30 eaa.

Skandinaavisista kuppausta koskevista kir-
jallista lahteista vanhin on tanskalaisen laakarin
Henrik Harpestraengin yrttikirla 1200 -luvun lo-
pulta, jossa kuppausta suositellaan mm. pii6nsi-

ryn hoitoon. Olaus Magnus Gothuksen teokses-
sa Pohjoisten kansojen historia vuodelta 1555
on oma lukunsa saunomista, kuppausta ja suo-
neniskentiiii varten. Ensimmdiset tarkat ohjeet
kuppauksesta antoi ruotsalainen laakari Bene-
dictus Olai teoksessaan vuodelta 1578. Tarkko-
ja kuppausohjeita on my6s 1600-luvun laaka/'-
kirjoissa.

Vanhimmat suomalaiset maininnat kuppauk-
sesta ldytyviit Mikael Agricolan rukouskirjan al-
lakasta: "(huhtikuu) ... machta mds purgats otta
ja cuppa anda mutta ey harttijan prille ... (syys-
kuu) ... ja cupta ja szondn iske." 1600- ja 1700-
luvun alun allakoissa ilmoitettiin sopivat sauno-

mis- ja kuppauspiiiviit joko kirjoitetussa muo-
dossa tai kuppaussaryea tarkoittavalla merkillti.

Vanhin nimeltti tunnettu suomalainen kuppari
oli euralainen Kuppari-Maisa, joka vuosina
T649 ja 1652 haastettiin kiiriijille vastaamaan
noituussyyteeseen ja lopulta tuomittiin noitana
roviolla poltettavaksi. Oletettavasti Kuppari-
Maisan todettiin harjoittaneen muutakin kuin
kuppausta, sill6 kuppaukseen ei yleensii katsottu
liittyvan mitaan noituuteen viittaavaa. Elias
Ldnnrot suosittelee Suomalaisen Talonpojan
Koti-Liiiikirissii kuppausta moneen vaivaan ku-
ten "percitaudissa eli percijuoksussa sarwilla
wertq imettcici ristiluun tienoiltq". Lonnrotin
mielestii myds sairaanhoitajien tulisi taitaa kup-
paus.

K. Rinman julkaisi vuonna 1873 verenlas-
kuun liittyvia hoitomuotoja kasitteleviin oppikir-
jan, jossa han mainitsee kuppausta harjoitetta-
van Suomessa eniizi vain syrj2iseuduilla. Laakai-
kirjat sistilsiviit kuppausohjeita aina 1900-luvun
alkuvuosiin saakka ja eriis viimeisimmistii niistii
oli vuodelta 1907 Oker-Blomin ja Levanderin
Kodin kotilaakari, jossa todetaan, ettdt "k p-
pauksella koitetaqn ohjata verta tcti kudosnes-
tettri ruumiin sisemmislri osista ihoon ja myos-
kin ulos ihon knitse.

Seuraava suomalaista kuppausperinnettii kii-
sittelevii kuvaus on laadittu ttirkeimpien perin-
nearkistojemme kokoelmissa sailytettavien laa-
jojen kansanlaakintdit kuvaavien perinnemuis-
tiinpanojen pohjalta. Suomalainen kuppauspe-
rinne n?iyttiiytyy niiiden muistiinpanoj en valossa
hyvin samanlaisena eri puolilla maata.



Sarvipussi ja sauna

Kuppaus nayttaa olleen Suomen kaikilla kult-
tuurialueilla yleinen ja paljon kaytetty kansan-
laakinnan muoto, jota on pidetty erittain hyo-
dyllisenii. "Kuppuu tappaa on pietty ilimoisen
ilainsci voimassaan" on Sortavalassa osuvasti
sanottu.

Kupparille tunnusomaiseen kuvaan kuului
koliseva sarvipussi, joka sistilsi kuppauksessa
tawittav at viiline et. Ku p p au s s arv e t oliv at p erin-
teisesti lehman ja sonnin, joskus myds p?issin
sarvia, joiden sisiille oli kiinnitetty sian tai leh-
miin virtsarakosta valmistettu kalvo. hinnu.
Pohjois-Suomessa hinnu saatettiin valmistaa
myos linnun mahasta. Kuppaussarven piiiissti oli
pieni reika, josta imemiillii kuppari sai hinnun
awlla kiinnitettyii sarven tiiviisti ihoon. Hinnu
sai aikaan myos veren laskemista edistiiviin
imun sarvessa. Haavojen tekemiseen kuppari
kaytti htppar i nki rve stci,joka oli pieni kyliisep?in
raudasta takoma varrellinen terli. Kuppaushaa-
vat saatettiin tehdii myds puukon ja partaveitsen
kiirjellii.

Kuppaus suoritettiin yleensii lammitetyssii
saunassa, jossa potilas joko istui pallilla tai ma-
kasi mahallaan lauteilla. Suppeille kehon alueille
kohdistuneita kuppauksia tehtiin myos tuvassa.
Ennen kuppauksen alkua kuppari liotti sarvia
liimpimtlssii vedess6, jotta hinnusta tulisi jousta-
va. Kuppaushoito alkoi potilaan hieronnalla ja
pesulla, jotka edesauttoivat verenkiertoa. "Se
pitdd hierova ensinnci, ettd veri pehmij66. Hie-
romato se ei juokse kun se on mustaa ja kanki-
jaa, sulamatonta", kertoi eriis suomussalmelai-
nen hieroja-kuppari 1 930luvulla. Potilas saattoi
ennen kuppausta ottaa hyviin viinaryypyn, silla
sen katsottiin myds edistiiviin verenkiertoa ja
auttavan monia ylipaataan kestiimiiiin koko hoi-
totoimenpiteen.

Ennen haavojen tekemist?i kuppari imi sarvet
kupattavaan paikkaan kiinni ja antoi niiden olla
iholla jonkin arkaa, jotta veri nousee ihon pin-
taan. Tiimiin jiilkeen kuppari teki samoihin paik-
koihin muutamia pintahaavoja ja rmi sarvet jiil-
leen kiinni. T?iyttyessiiiin verestii sarvet irtosivat
ja kuppari pyyhkaisi sormellaan haavoihin hyy-
tyneen veren pois. Sarvet kiinnitettiin uudelleen

niin kauan kuin haavat vuotivat. Verenvuodon
lakattua kuppari huuhteli potilaansa.

Arviot kaytettyjen sarvien miiiiriistii vaihtele-
vat kymmenen ja 130 viilillii, mutta tiissti ilmei-
sesti sekoitetaan kuppauskohtien lukumtiiirii ja
sarvien tyhj ennyskertoj en mdar a. Niiyttiiiikin sil-
td, ettd potilaaseen harvoin kiinnitettiin yhdessii
kuppauksessa enempiii kuin 20 sarvea, joiden
tyhjennyskerrat riippuivat niiden tilawudesta.
"Se ol cimmcistci ilo jos kuka voikka 30 sarvee
sieti. Kakstoista tok ol viela nvallinen micirri".
totesi vuosisadan alkupuolella erddn kupparin
potilas.

Ku ppauksen vai kutu kset

Suomalaisessa perinteessii kuppausta pidettiin
yleishoitona, jolla oli kahdenlainen vaikutus: se
oli toisaalta ennaltaehkaisevii, toisaalta taas mo-
niin vaivoihin auttava hoito. Eriiiillti lapualais-
miehella olikin kuppauksen hyodyllisyydesta
erittAin korkea niikemys. "Kdsitykset sen paran-
tavasta voimasta ovat ollhet yksimiciliset ja pet-
tcimcittdmdn vakahat. Ainakaan tdlla paikka-
kturnalla ei tieretty ennen ketcicin, jokn ei olosi
kapittelemishen uskonu. Ja joka ei sillci paran-
nu, niin kylla se sai kaiken toivonsa heittdd eld-
mcinsci suhthen."

Kuppausta kiiytettiin yleensii erilaisten usein
tyoperiiisten kiputilojen hoidossa kuten pdin-,
hammas-, selka-, hartia- ja jalkasiirkyihin, mutta
siita on haettu apua myos vakavampiin vaivoi-
hin kuten verenpaineeseen, huimaukseen, reu-
matismiin, iskiakseen ja leiniin. Kuppauksen
katsottiin helpottavan myos ihottumissa ja pai-
seissa sekd verettomissii rutrjevammoissa. Siita
saatiin paikoin apua jopa "muutaman pdivdn
juom inki en j d lke i se en kohme loon ".

Kuppau skohdat midriiytyiviit yl eensii paran-
nettavan vaivan mukaan, ts. verta otettiin sielta,
missir oli kipua. Selkasaryn hoidossa kupattiin
useimmiten lapaluiden alapuolelle ja olkapiiden
taakse tai, kuten eriis kuppari asian ilmaisi,
"pannean selkri tciyteen sqrvia". Hartiastiryssii
kuppaushaavat lydtiin hartioihin ja kaulaan,
pliiinsiiryssti taas niskaan korvien taakse sekii
kovassa kivussa niskakuoppaan ja kaulaan. Ki-
peytyneiden jalkojen hoidossa verta laskettiin

-



sbiirien lisiiksi myds nilkoista ja polven yltipuo-
lelta. Hammassiirkyii puolestaan hoidettiin
leuan alueelta, poskesta, korvien takaa sekii, mi-
kiili edelliset eiviit tehonneet, hauiksesta ja peu-
kalohangasta. Huimauksen piiiiasiallinen hoito-
kohta oli niska, erityisesti korvien takaa, mutta
joskus myos piiiilaki. Ennaltaehkiiisevdssii kup-
pauksessa sarvet aseteltiin eri puolille kehoa,
mutta nimenomaan selkii ja hartiat olivat siinii
ttirkeimmiit alueet.

Kuppaushoitoa kaytettiin yleensb kahdesti
wodessa. Eniten kuppausta maalaisyhteisdssii
lienee tarvittu syys-lokakuussa, jolloin silla hoi-
dettiin raskaissa elonkorjuutdissti kipeytynyttri
kehoa. Ennaltaehkiiiseviissii tarkoituksessa ku-
pattiin piitiasiassa keviiiill?i, jolloin katsottiin ai-
heelliseksi poistaa kehosta pitkan talven alkana
sinne kertynlr paha veri, jotta uusi veri voisi
kasvaa tilalle.

Joidenkin vaivojen hoitamiseen saatettiin tar-
vita useita pertitttiisiii kuppauskertoja, jopa nel-
jasta viiteen kertaa, mutta viihintiiiin yhtri kuu-
kautta pidettiin tarpeellisena hoitoviilinii. Oli
myos henkiloita, joiden kerrotaan kuppautta-
neen itseiidn jatkuvasti kerran kuukaudessa.

Kuun asennoilla katsotiin olevan merkitys
kuppauksen onnistumiselle, sillii kuu vaikutti
veren kasvamiseen kehossa. Parhaana aikana
kuppaukselle pidettiin yleensii uutta kuuta eli
ylikuuta, koska silloin veri kasvoi parhaiten.
Kupata voitiin myds vanhan eli alakuun aikana,
koska silloin veri ei ainakaan kasvanut eika siten
piitissyt lisliiintymiiin kehossa.

Sdrkynyt veri, musta veri, paha veri

Kuppaukseen liittyvassii u skomu sj 2irj e stelmiis sii
keskeisess?i asemassa ovat veren olemukseen
liittyvat kasitykset. Perholai sella hieroj a-kupp a-
rilla Maija-Stiina It0niemellii (syntyi 1869) oli
asiasta selkeii kasitys: "Veret ovat toisilla vcike-
vcimmcit kuin toisilla. Mustwerisella ihmisella
on vdkevcimpi veri kuin vaaleaverisella. Toisel-
Iq on niin vaqleqa verta, se on heikkoa verta, ja
silld on vettci veressci. Vaaleaveriset ihmiset
ovqt semmoisia. Lihavilla ihmisilki on liian
paljon verta ja laihoilla liian vrihcin. Veret kun
on scirkyneet ja kun kuppaa sitci ihmistci ja veri

juoksee veteen, niin siihen jcici veteen kun val-
koset sdikileet. Silloin on pilaatuneet veret.
Kuppaaminen vcihentcici verta ja samalla tulee
siihen lihqstct uutta verta, tulee veren vaihto ja
siitd veri puhdistuu."

Virheelliseksi muuttuneen veren seurauksena
ihmisen kehoon katsottiin syntyvtin erilaisia vai-
voja, joiden parantamiseksi se oli poistettava:
"Se ov verev vika, sanovat rimmcit, se pitcici ku-
p a t a. " Virheelli sestd vere stii kaytetaan p fi?iasias-
sa nimityksia paha tai siirkynyt veri, mutta myos
mu staa, pilaantunutta tai kuollut ta v erta e siintyi.
Eriis kuusamolainen kuppari antoi pahan veren
olemuksesta selvdn kuvauksen: "Toisilla on
scirlryneempi veri, se on mustempi veri. .Jokn oi-
kein sdrkynyt raato on, niin se on niin kuin ter-
vaa, muste{t ja sakeampaakin se on." Veren
muuttumisen pahaksi saattoi aiheuttaa eri kasi-
tysten mukaan joko veren paksuuntuminen tai
se, ettii vereen sekoittui vettd.

Olomuotoaan muuttaneen veren lisiiksi ih-
miskehossa saattoi esiintyii toinenkin verivirhe,
nimittain liian runsas maefii verla, Iiika veri, jo-
ka myos oli kehon tasapainon saawttamiseksi
laskettava pois. Paha veri oireili tietyissii ihmis-
kehon kohdissa, kun taas liika veri aiheutti ns.
ruumiinp ak otu sta eli laaj a- alais en tu sk atil an, j o I -

loin "ruumis on rutunen, se on kun se ei ole oi-
keen kipeci eiki perciti tervekcicin".

Sekii pahan ettii liian veren katsottiin aiheu-
tuvan useimmiten tydnteosta, mutta my6s kyl-
mettymisen seurauksena vereen saattoi kasvaa
vettii ja loukkaantuneella henkilolla oli rikkou-
tumattoman ihon alaisessa ruhjevammassa kuol-
lutta verta. Tuusniemelaisen kertojan mukaan
"pahoista paikoista lcihtevci veri on kuin paju-
vettci, mutta useammin kupattaessa alkaa se
parantua ja nriyttcici enemmcin oikealta ve-
reltci. "

Edellii mainituista vereen liittyvista kasityk-
si stii j ohtunee, ettei suomal aises sa kansanliiiikin-
niiss?i juurikaan kaytetty haav atonta kuppausta
eli ns. kuivaa kuppausta, jossa verta imetiitin
ihon pintaan, mutta ei poisteta. Haavattoman
kuppauksen valttAmista perusteltiin paiseiden
svntvmisen vaaralla.



Kupparidmmdt

Kuppari oli yleensti vanhahko nainen, joka kiersi
kyliistii toiseen hieromassa ja kuppaamassa ja
sai siita elantonsa. Toinen tyyppi oli tilapiiisesti
kuppausta harjoittava ja ainoastaan tarvittaessa
apuun kutsuttu kuppari. Palkakseen kuppari sai
ruokaa tai rahaa sekii ilmaisen majoituksen ja
ateriat talossa, jonka saunassa han kuppasi.
Kiertelevin kupparin saapuessa taloon siita vie-
tiin usein tieto my6s naapureille.

Huolimatta siita, ettti kupparin antamalla
hoidolla oli runsas kysynt?i ja hoidon tuloksia
pidettiin selvdsti erittain hyddyllisina, kuppariin
itseensii naytetaan yleensii suhtaudutun j ossakin
miidrin halveksien ja hiinen tyotiitin pidetyn vas-
tenmielisenii. Kuppareista ei loyda perinnemuis-
tiinpanoista myonteisiii mainintoja eika heita
kohtaan tunneta kiitollisuutta. Piiin vastoin,
heille naureskeltiin ja heistii sepitettiin pilkka-
lauluja. "Kupparilla on kumma luonto, kum-
mempi kuin muilla, imee verta ihmisestci elcivit-
ten luilla", kuuluu osa eriiiistii pilkkalaulusta.

Tiistii kohtelusta huolimatta kupparit saattoi-
vat olla omanaryontuntoisia naisia, jotka tiesiviit
j a tunsivat oman merkityksensd kansan p ar antaji-
na. Hyv[ esimerkiksi heistii on 1800luvun lo-
pulla Nousiaisissa vaikuttanut Kaljalan kuppari
eli Maria Avelin, joka vaati itseiiiin kutsuttavan
tohtoriksi.

Kuppaukseen liittyviti uskomuksia

Kuppaus nayfiafiyy suomalaisen kansanlaakin-
niin kentiissii hyvin kaytannonliiheisenii hoito-
menetelmiinl, sen yhteydessii ei lausuttu loitsuja
tai pyydetty korkeampia voimia apuun. Kup-
pauksen parannusmekanismi perustui silmin ha-
vaittavaan veren poistumiseen kehosta. Veren
erilaisia olomuotoja koskevien kbsitysten lisiiksi
kuppaukseen kuitenkin liittyi eriiitii uskomuksia.
Er?is sellainen oli kasitys siita, etta ihminen saat-
toi opettaa jatotuttaa itsensil kuppaukseen siin?i
miiiirin, ettii keho suorastaan vaati kuppausta
tietyin viiliajoin. "Joka on totuttanu ihtensci
kuppaamiselle sen pittcici kuppauttaa ainaki jo-
ko kuuksusi. Kuppaamiselle tottuneet kestcivcit
lcymm e ni ri s arv ej a ke r r a I I a ", tiedettiin Ullavalla.

Toinen kuppausta koskeva uskomus oli, ettii
verenr,uodon lakattua kuppaushaavoja ftytyi
painella sarvien kyljilla haavojen parantumisen
edistiimiseksi ja mahdollisten jiilkiseurausten eh-
kaisemiseksi. "Kupatessa kun jo ottaa san)et
pois, niin pitdci kallakin sarvella painella sen
omqa sijaa, ettei rupea ajelemaan", kerrottiin
Juvalla vuonna 1899. Ilman sarvilla painelua
haa-vat saattoivat ajettua, dristyd ja tulla veit-
sen vihat.

Kupparinkirveeseen liittyy yleisesti tunnettu
kasitys, ettei kuppari saanut nayttaa sita kenelle-
kaan. Seuraavan uskomuksen kertoi eriis paavo-
lainen seppii Samuli Paulaharjulle vuonna 1933:
"Kupparinkirves kun tehtiin, niin se karaistiin
naisen maijossa. Kun on ensimmriisen lapsen
synnyllcinyl voimakas nainen, ei vaimo, naima-
ton nainen, niin se on lypscinyt maitoa tissis-
tcicin kuppiin ja siihen on kupparinkirves kn-
raislu ja siitci on tullut hyvci. Vanha Kcilkl{dncin
seppci nciin kertoi."

Siiimingistii on vuonna 1937 keriitty seu-
raava kuppaukseen liittyva taikakeino: "Jos on
vihaa kupattavalle henkilolle ja tahtoo pidrittcici
veren juoksun, niin pitdci menetellci seuraavas-
ti. Pitdct sulkea peukalolla sellaisen oksan rei-
Ird, josta oksa itsekseen on pois lcihtenyt. Peu-
kalo pitriri olla reijrin suulla niin kauvqn kuin
kupp aami sta ke s tcici. "

Kaupunkien kupparit

Pohjoismaiden vanhin kuva kuppauksesta on
julkaistu Olaus Magnus Gothuksen teoksessa
Pohjoisten kansojen historiasta vuodelta 1555.
Kuva esittaa kaupungin yleistii saunaa, pyoreiiii
isoa huonetta, jossa penkillii istuu mies sarvet
seliissiiiin. Olaus Magnus omistaakin kokonai-
sen luvun teoksestaan saunomiselle, kuppaami-
selle ja suoneiskemiselle. Vanhin maininta suo-
malaisesta kaupunkikupparista lienee wodelta
7670, jolloin Turun maistraatissa kasiteltiin
kuppari Marketta E skontyttliren j a pi stooli sepp ii
Petteri Antinpojan vtilistii tonttikauppaa.

1 900luvulla kuppaushoito n?iytttiii levinneen
moniin kaupunkeihin ympiiri maata, sill6 kiiytet-
tiivissii olleen aineiston mukaan kuppareita toi-
mi ainakin seuraavissa kaupungeissa: Helsinki,



Turku, Tampere, Viipuri, Kajaani, Oulu, Val-
keakoski, Pori, Miinttd, Yaasa, Hyvinkiil, Var-
kaus, Savonlinna, Nokia, Lappeenranta, Ha-
meenlinna, Kuopio, Raahe, Joensuu, Jyviiskylii,
Iisalmi, Pietarsaari, Lahti, Imatra, Kouvola,
Mikkeli, Naantali, Rauma, Forssa, Kemi ja Kot-
ka.

Kaupunkien kupparit niiyttiiviit olleen poik-
keuksetta naisia, jotka harjoittivat kuppausta
piiiityOntiiin tai hierojan ja kylvettajiin ammattin-
sa ohessa. Kykenemiittii eniii raskaaseen ty6-
hdnsii kylvettlijti saattoi ryhtya kuppariksi.
Eriiiin lahtelaisen kupparin kerrotaan tydsken-
nelleen myos katilonti ja ruumiinpesijiinii. Joille-
kin kuppareille annettiin myos lempinimi kuten
Kdssin Marja Valkeakoskella, Bastu-Lina Pie-
tarsaaressa ja Mutka-Mari Iisalmessa.

Kaupunkikupparit tyoskenteliv?it tavallisesti
yleisissti saunoissa, joiden kuppaushoitoa saatet-
tiin kutsua sarvisaunaksi. Useimmissa kaupun-
geissa sarvisaunaa sai vain yhdestii yleisestii
saunasta, mutta 193O-luvun Viipurissa toimi pe-
rifii 11 kuppaushoitoa antavaa yleistii saunaa.
Kupparit ottivat vastaan potilaitaan saunan pe-
suhuoneessa, jossa saattoi olla heita varten ver-
holla eristetty nurkkaus. Sarvisaunaan oli yleen-
sii varattava aika saunan kassalta, sillii kuppari
kavi saunalla vain tiettyinii aikoina, joko jonakin
piiiviinti viikossa tai illalla varsinaisen sauna-ajan
pAiltfityl. Jos kuppaukselle ei ollut kysyntiiii jo-
ka viikko, kiivi kuppari saunassa vain tarvittaes-
sa.

Eriis sovellus ttistii esiintyi 1930- ja 40-lu-
vuilla Forssassa, jossa kuppaamassa kdynyt tur-
kulainen leskivaimo wokrasi muutaman kerran
vuodessa yleisen saunan pariksi piiiviiksi koko-
naan omaan kaptoonsa. Monilla yleisilla sau-
noilla oli omat kupparinsa, mutta isoissa kau-
pungeissa yksi kuppari saattoi tyoskennellii
useissa eri saunoissa eri piiivinii. Maaseudun
kupparit kavivat paikoin myos kaupunkien ylei-
sissii saunoissa tydssii. Kaupunkikupparit tyos-
kenteliviit yleisten saunojen lisiiksi myos hiero-
ma- ja kuntoutuslaitoksissa seka tekivat koti-
kiiyntejii ja vastaanottivat potilaita omissa koti-
saunoissaan. 1980-luwlla muutamat kupparit
perustivat jo omia yritysmuotoisia vastaan-
ottojaan.

Yleiset saunat tai kupparit itse mainostivat
sarvisaunaa paikallisissa sanomalehdiss?i. Tam-
perelainen kuppari ilmoitteli Valkeakosken Sa-
nomissa paikkakunnalle saapumisestaan ja raa-
helaisessa sanomalehdessa ilmoitettiin, ettd
"Maijan Saunassa kupataan taas ensi perjan-
taina". 1950-luvulla toinen tamperelainen kup-
pari ilmoitti Aamulehdessii minii piiivinti missii-
kin yleisessii saunassa sarvisaunaa sai. Kaupun-
kikupparit saivat palkkansa rahanaja hoitoa pi-
dettiin halpana. Hiimeenlinnassa kuppari velotti
noin 10 markkaa sarvisaunasta, Turussa 10-20
pennia ja Tampereella 50 penniii sarvelta.

Turussa kupparit niiyttiiviit toimineen yleisis-
sd saunoissa pienin katkoksin koko 1900-luvun
niiihin piiiviin asti. Turun poliisilaitoksen vuo-
silta 1gl2-I9 laatima luettelo kaupungin sau-
noista ja kylpylaitoksista mainitsee, ettii Nikan-
derin Saunassa, Virvoituksessa, Imatrassa, Bo-
bergin Saunassa, Vellamossa, Vuoksessa, Rau-
hassa ja Mikaelin Saunassa toimi mainittuna
ajanjaksona kuppari.

I 92A - j a 3 0 Juvuilla turkulai silla yleisill?i sau-
noilla oli yleensii madtritpitivitt. jolloin kupparit
kavivat saunalla, joskin esimerkiksi Luostarin-
kadun Saunassa kuppari kavi vain tarvittaessa.
Niagaran Saunassa kupattiin yht?ijaksoisesti
1940-luvulta 1960-luvulle ja sarvisaunaa annet-
tiin keskiviikkoisin, joka oli hiljaisin saunapiiivii.
Turun Kylpylaitoksessa, Htimeessii ja Vuokses-
sa kavi kuppari 1940- ja 5O-luvuilla sekii Ker-
tussa, Linnassa ja Forumissa viela l960Juvulla-
kin.

Nummen Saunassa tyoskenteli kaksi kuppa-
ria perlkktiin vuosina 1947-72. He olivat sau-
nan entisiii saunottajia, jotka eltikkeelle jaatyiian
"hankkivat kaffirahoja" kuppaamisella. Num-
men Saunassa sarvisaunaa sai joka tiistai kello
1410 ja alka oli tilattava etuklteen, silla kup-
pari otti vastaan yhden potilaan tasatunnein.
Pirtti Saunassa sai sarvisaunaa aina tarvittaessa
viela 1970-luvun puoliviilissti, mutta enintiiiin
kerran kuukaudessa. Villen Saunoissa antoi hie-
roja kuppaushoitoa satunnaisesti 1960-luwn
alusta alkaen, mutta vuosina 1980-90 - tuolloin
jo ainoana kupparina Turussa - sarvisaunaa sai
kerran viikossa.
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Juhani Viiyrynen
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1800-luvulla oli suksien tekeminen muuttunut
teollisuudeksi, josta moni mies Tornionjoki-
laaksossa ja Kapanin seuduilla sai elantonsa
perheelleen. Maanviljelysseurat pitiviit 1800-
luvun loppupuolella kasityonayfielyita, joissa
my6s suksia on ollut niiytteillii. Puolankalainen
Matti Viyrynen oli saanut palkintoja suksistaan
Koivikon niiyttelyssti Muhoksella 1882 sekii
Turun ja Kajaanin maanviljelysniiyttelyissii
1888. Muita tdmdn ajan suksimestareiksi mai-
nitaan Esa Mustonen, Matti Hlttinen, Matti Oi-
karinen, Elias Moilanen ja J. Mikkonen Kai-
nuusta.

Mydhemmin alettiin pitaa varsinaisia suksi-
n?iyttelyitii, joista ensimmdisenii on pidett?ivii
suksiniiyttelyii, jonka Sporten-urheilulehden
toimittaja jiirjesti 1 883 Helsingissii. T?imiin ol-
lessa ensimmiiinen suksiniiyttely ei siihen il-
mestynyt kuin 15 paria suksia, joista enin osa
oli Kaajaanin seudulla tehtyjii. Ensimmiisen
palkinnon sai Johan Mikkonen Ristijarvelta, 40
mk.

Sitten piti Ulj as-lehden toimittaja suksintiyt-
telyn Helsingissii talvella 1887, ja lehden maa-
liskuun numerossa julkaistiin kilpailun tulok-
set. Kajaanin mallia olevista matkasuksista en-
simm?risen palkinnon (40 mk) sai Kalle Kemp-
painen Paltamon pitajan Melalahden kylasta,
toisen palkinnon (25 mk) Abel Viiisiinen Puo-

langan pitajan Kotilan kylasta, kolmannen pal-
kinnon (20 mk) Eero Hyttinen Puolangan pita-
jiin Viiyrylan kyliistii, neljiinnen palkinnon (15
mk) Matti V?iyrynen ja viidennen palkinnon
(15 mk) Olli Huovinen, jotka kumpikin olivat
myds samasta Puolangan Viiyryliin kyltistii.

Sittemmin Oulussa pidettiin useita suksi-
niiyttelyitii. Ensimmiiinen pidettiin v. 1889.
Suksia kerrotaan olleen yli 60 paria eri puolilta
Oulun liiiiniti. Palkintoja saivat Salomon Anunti
Ylitorniolta (1. palkinto, voittosummana 25
mk), Elias Vtiisiinen Muhoksen Sanginjoelta
(2.p.,15 mk), Aapeli Viiisinen Puolangalta (3.
p., 10 mk), Lassi Haapala Puolangalta (4. p, 10
mk), Matti Klint Kemista (5. p., 10 mk), Kalle
Kemppainen Paltamosta (6. p.,6 mk), H. Moi-
lanen Oulusta (7. p.,5 mk), Oskar Anunti Yli-
torniosta (8. p., 5 mk} Matti Vtiyrynen Sotka-
jarvelta (9 p ), Matti Karjalainen Puolangalta
(10 p.), Joeli Makariiinen Puolangalta (11 p )
Kiitoslause annettiin Matti Viiyryselle Puolan-
galta ja Ri sto Viii siisel le Puola ngalta.

Vuonna 1890 pidettiin suksin?iyttely Oulus-
sa 13.-15. maaliskuuta. Niiyttelyyn oli asetettu
esille noin 30 paria suksia, jotka olivat Oulun
liiiinistii, paitsi yksi pari Sammatista ja kaksi
paria norjalaisia miienlaskusuksia, jotka oli lii-
hetetty niiyttelyyn Tampereelta. Palkintoja sai-
vat Pekka, Salomon ja Oskar Anunti Ylitor-



niosta, Matti Ritol a Haapavedelta, Juho Heikka
Ylitorniosta, Aukusti VAliaho Olhavasta, Matti
ja Paavo Vdyrynen Muhokselta, Kalle Eskeli-
nen Iisalmest4 Lassi Heikkinen Puolangalta,
Jaakko Vdyrynen Siireisniemeltii, Kustaa Ko-
mulainen Sotkamosta ja Elias Juntunen Iist6.

Suksimalleja oli useita: mm. Kajaanin suksi,
Pudasjiirven suksi, Haapaveden suksi, Iin suksi
ja Tornion suksi. Suksindyttelyiden palkinnot
jaettiin malleittain Antti Vlyrysen kerrotaan
tehneen Kajaanin suksimallia tunnetuksi Tam-
pereen seudulla.

Myohempien suksiniiyttelyiden palkinnon-
saaj ina mainitaan Matti Vtiyrynen Kiimingistii,
Paavo V?iyrynen vanhempi ja nuorempi Mu-

hokselta, A. Vdisiinen, Matti Ydyrynen, Heikki
Oikarinen ja Matti ja Erkki Hyttinen, Lassi
Heikkinen, J. Miikiiriiinen, Lassi Hiltunen ja
Jussi Ker?inen Puolangalta, Jussi Heikkinen,
Samuli Moilanen, J. Ptiiikk6nen, Joonas Kemp-
painen Paltamosta, Matti Karjalainen Sotka-
mosta ja Heikki Mikkonen Ristijtirvelta. 1900-
luvun puolella ntiyttelyihin tuli mukaan palta-
molainen Antti Sivonen, puolankalaiset Jaakko
Viiisiinen, Antti Seppiinen ja Matti Oikarinen
sekii mm. porvoolaiset Juho, Emil ja Heikki
Lampinen, joista lienee alkanut Lampisen
suksiteollisuus.

Antti Hietala

/aLnasLLo JWuLLL fzzzLmciLk Jo n?

Poydalla lojui aikakauslehti levallaan. Artikke-
lin otsikko oli "Luhalahden mamma on se vtro-
ri jonka luo muhammedkin tulee". Vaimo s?iiis-
taa joitakin lehtiti, niita kun on mukava lukea
vuosien kuluttua. Lehti oli elokuun Monalisa
vuodelta 1974. Artikkeli kertoi ikaalislaisesta
kansanparantajasta Tyyne Smedist?i. Tyyne
Smed kertoi perimiitiedon sukunimestiiiin, jo-
hon palataan tuonnempana.

Perimiitiedossa oli jotain tuttua, joka oli tul-
lut esiin tutkiessani isdni esivanhempia. Hii-
meenkyron Pyoriiniemen Mikkolan talo sta liihti
oletettavasti se minun suvussani kulkenut peri-
miitieto, josta tiissii on nyt kysymys. Talon
isiintdi vuosina L72349 oli Juha Martinpoika ja

emintii Helena Kustaantytiir. Aikanaan yksi
lapsista, Juha Juhanpoika, muutti Ikaalisiin ja

avioitui Isoroyhion Oj an leskiemiinniin Valpuri
Abrahamintytt?iren kanssa 1 758.

Koska olen tutkinut ikaalislaisia sukuja ja
minulla on mikrofilmikortteja kastetuista, vihi-
tyistti ja kuolleista, aloin tutkia mita sielta
Smed-nimella loytyisi. Jonkinlainen aavistus
oli siita, ettii se olisi sotilasnimi. Niin kun sitten
olikin. Ikaalisten vihittyjen luettelosta loytyi
tieto, ettii reservin sotilas nro 35 Matti Matin-
poika Smed oli avioitunut2.1T.1800 Maria An-
tintyttiren kanssa. He asuivat avioliittonsa al-
kuvuodet Isoroyhion Viihii-Iitulla. Sielta he
muuttivat Luhalahteen, missii Maria oli synty-
nyt Huopion torpan tyttilrenii. Luhalahdella he
aluksi asuivat itsellisina Ronkkan talossa. kun-
nes muuttivat omaan torppaan.

t_
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Kuka oli Matti Matinpoika Smed?

Ensimmiiinen hankaluus tuli, kun rippikirjan
Vtihii-Iitun sivulla vuosina 1795-1803 ei l6yty-
nyt Matin syntymiiajaksi kuin vuosisata "17
Kun Matti sitten mydhemmin merkitaan Luha-
lahden Ronkkan sivulle, on hanen syntymii-
ajakseen kirjoitettu I.6 T772. Syntyneitten luet-
telosta ei loydy tuolloin syntynyttii Mattia Eikii
lahipitajista. Sehan ei tuohon aikaan ollut tava-
tont4 ett6 merkinn?it olivat virheellisiii. Etsi-
mieni Mattien joukosta sopivammalta tuntui
Isordyhidssa 3 10 1770 syntynyt Matti Matin-
poika.

Matin isii oli pitiijiinseppi Matti Juhonpoika
ja aiti Maria Yrjdntytiir. Matin ollessa kym-
menvuotias hanen isiins?i kuoli ja Maria jai kol-
men lapsen kanssa ilman elattajaa. Maria itse
kuoli seitsemiin vuotta mydhemmin Matti oli
lapsista vanhin, l7-vuotias. Hiin oli silloin ren-
kinii Viihiiroyhion Saukolla. Siellii oli myds
merkintd, ettii hiin on muuttanut "Sikurin Ma-
tille". Elettiin vuotta 1788. Matti Matinpoikaa
ei ldytynyt Sikurin siwilta rippikirjassa. Suo-
men asutuksen yleisluettelo (SAY) kertoo, ettd
Sikurin Matti Isotalolla oli vuosina 1789-95
Matti-niminen renki. Tiedii sitten, kun niita
Matteja oli vaikka kuinka paljon...

Jari Niemeli mainitsee kirjassaan Tuntema-
ton ruotusotilas, ettii Ikaalisten rippikirjassa on
aukko 1790-94 ja etta tiimiin jtilkeen saman
vuosikymmenen rippimerkinntit puuttuvat ko-
konaan ja sidoksista puuttuu sivuja. Olettaisin
syyn johtuvaan siita, ettii kun Ikaalisten rovasti
Johannes Rothovius kuoli 1791, hanen poikan-
sa, joka oli kappalainen, kuoli samana vuonna,
jolloin seurakuntaa jiii hoitamaan rovastin toi-
nen poika Johan Rothovius yksiniliin vuodet
1792-98. Ikaalisissa vihittiin noina vuosina
keskimiiiirin 59 paria / wosi, kastettiin 355 las-
ta vuodessa ja haudattiin keskimiiiirin 193 hen-
keti / vuosi. Kun vielii listiksi oli muut kirkon-
menot, ei ollut ihme, ettii rippikirjan yllapito
tuli laiminlydtyir. Niinpii Matti Matinpojan jiil-
jittliminen on aika vaikeata.

Sitten kun tarvittiin sotilaita armeijaan, oli
Matti sopivaa ainesta: ikiiii juuri sopivasti, orpo
ja renki. Mattia ei kuitenkaan viirviitty vakinai-
seksi sotilaaksi, vaan varamieheksi. Varamie-
hen kustansivat ruotutalot, kuten vakinaisetkin.

Isoroyhidn Iitun ja Ojan talot kustansivat Ky-
ron komppanian sotilaan nro 35. Varamies
Matti Matinpoika Smedin numero oli 35. Tar-
koittiko se sita, ettd Matti oli vakinaisen soti-
laan nro 35 varamies. sita en tiedii. Ainakin hiin
asui 1790-luvun lopulla Viihii-Iitulla. Kun viir-
viitty meni harjoituksiin ensi kertaa, antoi kirju-
ri hanelle nimen. Kyselyssd mahdollisesti selvi-
si ettii Matti on seprin poika ja osaa ehka hie-
man sepiin tdit?i. Niin han sitten sai sotilasni-
men Smed (: seppA)

Smedin perimatieto

Tyyne Smed kertoo toimittajan udeltua hiinen
nimensii alkupertiii tull eensa avioli ittonsa kaut-
ta liitetyksi vanhaan saksalaiseen ruhtinassu-
kuun. Tosin ruhtinaat olivat jo hyvin kaukana
kuvioista silloin kun hAnen avioliittonsa solmit-
tiin. Vielii tiiniikin p2iiviinii on Ruotsissa Gdte-
borgissa Smedin kartano. Suku on Saksasta ai-
koinaan siirtynyt Ruotsiin.

Matti Matinpoika Smed (Matts Mattsson
Smed) oli melko varmasti Ikaalisten omia poi-
kia, koska elettiin aikoja, ettii miehistil ei ollut
pulaa ja heita olisi tarvinnut viirv[tii muualta.
Jos hiin oli seppii Matti Jaakonpojan poika, niin
isii oli kotoisin Juhtimiien Kestilasta ja aiti Ma-
ria Kilvakkalan sepiin YrjO Yrjonpojan tyttir.
Marian aiti oli puolestaan Heittolan sep6n tytiir
Agnes Jaakontytiir. Yliisatakuntalaista sepp?i-
sukua. Niin pitkiille kun Ikaalisten kirkonkirjo-
ja l6ytyy, Matin sukujuurissa ei ndytit olevan
ulkomaalaisia. Mutta jos Matti ei olekaan tiimii
Matti, niin kuka tietild...

Tutkimuksen tuomaa

Py6riiniemen Mikkolan Helena Kustaantyttir
oli omaasukua Yxe. Hiinen isiinsii oli furiiri
Gustav Yxe, joka asui viimeiset elinvuotensa
Ikaalisissa. Hiinen is?insii ja isoisiinsii olivat
Ruotsi-Suomen armeijan upseereita. On oletet-
tu, ett?i Yxet olisivat baltiansaksalaista Yxkull-
sukua. Ei tosin Ruotsissa aateloituja sukuhaaro-
ja. Viela nykyiiiinkin olisi Ruotsin Viistmanlan-
dissa Orebrosta pohjoiseen, Lindesbergin ja
Noran valilla Yxen kartano. Tiimii sukuhaara
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lienee muuttanut Ruotsiin mahdollisesti jo

1300-luvulla. Silloin Ruotsia hallitsi saksalai-
nen ylimystO, kuninkaana Albrekt Mecklenbur-
gilainen. Suwn kantaisii, 1200-luwlla elanyt
Johannes von Bardewis, toiselta nimeltaan Ux-
kull, oli bremeniliiis-oldenburgilaista syntype-
ra6. Sielta kautta ei ruhtinaita loydy. Mentyi?in
naimisiin ritari Konrad von Mayendorfhn les-
ken kanssa, sukuun tuli Smolenskin suuriruhti-
naiden verta. Jos tiitti venataan Smedin suvun
perimiitietoon, vilahtelevat siellakin "saksalai-
nen suku tullut Ruotsin kautt4 kartano Ruotsis-
sa. ruhtinaita kauan sitten..."

Loppup€idtelmd

Olisiko Matti Matinpoika kuullut tarinan Ojan
is?inniilta Juha Juhanpojalta. Jos han oli seppii
Matti Jaakonpojan poika, hlin olisi sen kuullut
suoraan Juhan kertomana. Juha kuoli 1790.
Mutta jos hiin oli jostain 'tupsahtanut" Matti
Matinpoika, hiin olisi kuullut sen muutama
vuosi Juhan kuoleman jiilkeen. Isoroyhion kyla
oli silloin viela ns. kimppakylii, talot olivat toi-
nen toisensa vieress!|. Pitkina talvi-iltoina var-
maan kuljettiin talosta toiseen ja kerrottiin tari-
noita. Matti on voinut kertoa lapsilleen kysei-

sen sukutarinan, joka sitten on ltihtenyt elii-
miitin omana tarrnana.

Kuten kaikissa perim?itiedoissa, on t?isstikin
paljon epdvarmaa tietoa. Tutkimuksessakin on
my6s olettamuksia.

Omalta isaltani en koskaan kuullut tdttd pe-
rimitietoa ja tadiltanikin vain maininnan jos-
tain puolalaisesta. Ymmdrriin hyvin, ettd ty6-
Itiistaustaisten ihmisten kertomana tarina olisi
aiheuttanut naureskelua ympiirist6ssii.

Ldhteet

Monalisa-lehti" elokuu 1 974.
Wilh. Carlsson: Entinen Ikalinen 1891.
Jari Niemelii: Tuntematon ruotusotilas.
Antti Hietala: Taavetin ja Miinan esivanhempia 1994.
Prof. Dr. Michael Freiherr von Taube: Die von Uxkul.
GENEALOGISSCM GESCHICHTE DER
GESAMTFAMILE VON ID(KULL [STAMMHAUS
SCHLOSS FICKELI 1229-1929 II.TEIL Cfallinn,
1936). Suomennos (osittain) Annika Suomi.
SVENSK LIPPSLAGSBOK, Band 32. silu 208, Malm0
1955.
Milcrofilmit IK 7 64, 7 65, 7 66, 7 67, ES 2 I 82. Mf-kortit,
Ikaalinen kastetut, vihityt, kuolleet 1689-1 809.

Pekka Nuottajiirvi (tetrtl ju kuvaQ
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Lokakuun alkupuolella per?ikkiiisind lauarfiaina
olin mukana seka Lahden sukututkimuspiiiviillii
etti Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa Vantaal-
la. Jokasyksyisen Lahden sukututkimuspiiiviin
jiirjestiiii Lahden seudun sukututkijat ry Lahden
aikui skoulutuskeskuksen tiloi s sa. Vantaan kak-

sipiiiviiistd, myos perinteiseksi muodostunutta
tapahltmaa Vantaan ammatillisessa koulutus-
keskuksessa isiinn6i puolestaan Vantaan Seu-
dun Sukututktjat ry
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Lahdessa

Lahden sukututkimuspiiivin avaussanoissa pu-
heenjohtaja Jorma Saarinen kertoi sukututki-
muksesta ennen ja nyt sekii vertaili niitti keske-
niiiin. Nykytutkij a p66see esivanhempiensa jal-
jille paljon helpommin kuin entisajan kollegan-
sa, joka kenties hevoskyydilla kulkien taittoi
matkaa pappilasta toiseen. Hiin muistutti myos
nykytiedon ker?iiimisen j a tallentamisen tilrkey-
destii vertauksella: "Hiihdetty latu ei niiy seu-
raavana talvena."

Piiivtin ensimmdi sen esitelmoij iin arkkitehti
Matti Honkavaaran aiheena oli "Maisemaku-
v at, kartat j a kaav at sukututki muk s en tau stana " .
Hiin oli keriinnyt karttoja, maisema- ja raken-
nusten kuvia sek?i kaupunkien vanhoja kaavoja
esivanhempiensa asuinpaikoilta eri puolilta
maata. Niiinkin voi elavdittaa ja havainnollistaa
sukututkimustaan.

Viiliajalla oli mahdollisuus tutustua niiytte-
ly- ja myyntiosastoihin seka tehda hankintoja
niisti. Samoin fuysinen puoli tuli ravituksi ta-
lon omassa ravintolassa. Viiliajan jiilkeen seu-
ran johto palkitsi kolmea ansioitunutta jiisentii
kunn i akirj al I a, seuran po ytiistand aarilla j a kuk-
kakimpulla.

Piiivtin toinen esitelma oli toimittaja Heikki
Mantereen esitys perinnetiedon tallentamisesta.
Mantere on toimittanut 15 Hollolan kotiseutu-
yhdistyksen julkaisemaa kotiseutukirjaa ja kuu-
destoista ilmestyy jouluksi. Kirjat tehdtiiin tiiy-
sin talkootydnii, kukaan ei ota mitaan palkkio-
ta, ei myoskAan toimittaja. Aineiston saamises-
sa teoksiin ei Mantereen mukaan ole mitaan
vaikeuksia.

Paikkakuntalaiset ja sielta liihtdisin olevat
antavat ja ldthettavat kirjoituksia seka valoku-
via. Artikkelit ovat useimmiten historia-aihei-
sia ja henkilokohtaisia muistelmia seka koke-
muksia, niita ei ole virallisissa historioissa, ei-
v?itkti olisi koskaan tulleet julkisuuteen ellei
asianomainen henkilo olisi kertonut. Niiin koti-
seutukirj at t?iydentiivtit pitaj anhi storiaa.

Sukututkimuspiiiviin viimeinen, dosentti
Anneli Miikele-Alitalon esitelma kosketteli
myds paikallishistoriaa: "Kyliikokonaisuuden
tutkija arkistoliihteilla. Vesivehmaan historia-
teos." Esitelmoija on ottanut tehdiikseen synty-
m2ikyliinsti Asikkalan Vesivehmaan kyltihisto-
rian. Hiin valotti lukuisia liihteita, joista kylii-
historioitsija ja sukututkija voi etsia tietoja seka

Rai mo Va s a ra i akoi Mouhi i d rvi -ti e toutta Lahde s s a.
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Kuu lutko s ukuuni -tap ahtuman nciytte lyd Vantaalla

aineistoa. Faktojen listiksi tutkijan pitaa kaivaa
listitietoja, jotta loytiiisi sen kaiken syvimmiin.
kyliin oman historian. "Historia on seikkailua
menneisyydessd", kuvasi Anneli Miikelii-Alita-
lo tutkijanty6tii.

Ansiokkaita esitelmia sukututkijakin kuun-
teli suurella mielenkiinnolla, koska hyvdssii su-
kututkimuksessa on aina myos paikallis- ja ky-
liihistoriaa.

Vantaalla

Vantaan Kuulutko sukuuni -tapahtuman avasi
lauantaiaamuna kulttuuriministeri Kaarina
Dromberg. Sita en ehtinyt kuulla saavuttuani
paikalle junien aikatauluista johtuen hieman
myohistyneenii. Samoin piiiviin kaksi ensim-
miiistii esitelmaA Hiimeen H?irkiitiest?i ja nais-
yrittiijlin historiasta j?ii kuulematta, koska katse-
lin tapahtumaan jarjestettya laqaa ja monipuo-
lista ntiyttely- ja myyntiosastoa. Myos paikalla
olleiden tuttavien kanssa seurustelussa ja tieto-
jen vaihdossa aika kului nopeasti, mutta ei tie-
tenkiiiin hukkaan.

Esillii ja vertailtavissa oli mm. kaikki neljii
kotimai sta sukututkimuksen tall ennusohj elmaa.
Laitoksen atkJuokassa oli opastettuna kaytetta-
vissii sekii SSS:n HisKi-ohielma ettii MAP-kir

kon FamilySearchin kansainviilinen sukututki-
mushakemisto. Esittelyssii oli myds MAP-kir-
kon oma sukututkimuksen tallennusohjelma,
josta esittelijiin mukaan on odotettavissa suo-
menkielinenkin versio.

Moni sukuseura ja sukututkimusseura esitte-
li toimintaansa ntiyttelyssii, samoin yksityisillii
tutkijoilla oli omia osastoja. Helsinkilainen an-
tikvariaatti oli tuonut alan kirjallisuutta myyn-
tiin, kuten Sukuseurojen Keskusliittokin. Suu-
remmista osastoista voi viela mainita Hiimeen-
linnan maakunta-arki ston, Karj al a-tietokannan
ja kirjapaino Gummeruksen.

Sukututkimuksen etiikka

"Sukututkimuksen etiikka" oli piiiviin kolman-
nen, ammattisukututkija Rauli Tammelan esi-
telm?in nimi. Sen olin kuulemassa muun audi-
torion tiiyteisen yleisdn mukana. Esitys viritti
vilkasta keskustelua jo alustuksen aikana ja
varsinkin sen jalkeen. Sukututkimuksen etiikka
eli moraali on Tammelan mukaan kuin veteen
piirretty viiva. Siita ei ole mitaan ehdotonta
s?iiintdi! tutkijan on kuitenkin tiedetttivd rajan-
sa. Tein esityksen aikana muistiinpanoja ja seu-
raavassa piiikohtia esitelmoij an aj atuksista:
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"Moni sukututkija, varsinkin aloitteleva, kir-
maa sukututkimuksen poluilla ja liihteillii kuin
kevtiilll laitumelle laskettu lehmii. Siis ilman
minkaanlaisia rajoituksia ja siiiintdjii. Koska ai-
kaa on yleensti rajallisesti, otetaan kiinni mistii
saadaan. Olisi kuitenkin muistettava, etti var-
sinkin 1900-luvun henkildiden tietojen suhteen
on oltava tarkkana. Kaik'ki kielteiset asiat jiite-
tii6n pois. Ikiiviit luonnekuvauksetkin on syytti
pehmentiiii. 18O0-luvun henkiloiden tietojen
suhteen kaytetaan harkintaa ja 1700-luvun su-
kulaisista voi jo julkaista kielteisetkin asiat.
Kirkkoherranvirastossa ja arkistossa on syytd
kafitayrya fiksusti, asiallisesti ja kohteliaasti.
Asiakirjoja on kasiteltiivti kunnioituksella ja
varovasti.

" Sukujulkaisuun tietoja hankittaessa perhet-
tri on kunnioitettava ja kysyttiivii lupa esim.
kuolleena syntyneestli tai aivan pienenii meneh-
tyneestii lapsesta. Lahipiiri tiet?iii asian, muiden
ei tarvitse tietdil Sukukirjan tekijan ei pidii eikii
tarvitse tirkistellti, siis etsiti sensaatiota Arkoja
ja hienotunteisuutta vaativia asioita ovat: aviot-
tomat lapset (tiedetiiiin isii tai ei), ennen aikaan-
sa syntyneet lapset sekii adoptiolapset. Myds
sairaudet, rikokset, rangaistukset ja itsemurhat
(kuolinsyy on salainen 100 wotta). Aviotto-
man lapsen isiin nimenkin voi laittaa,jos kysyy
luvan seka aidin ettii isiin puolelta.

"Joku henkilo voi kieltaa kaikkien tietojensa
julkaisemisen, ne on silloin jatettavajulkaise-
matta. Aina kannattaa kuitenkin neuvotella. ai-
ka saattaa pehmittaa hankalankin tyypin. Tieto-
jensa antamisen kirkkoherranvirastostakin on
joku saattanut kieltaa. Samoin osoitetietojensa
antamisen vdestdrekisterist?i. Nykytutkijan on-
gelmaksi saattaa tulla homo- tai lesbopari. Lu-
pa julkaisemiseen on syytii kysyii asianomaisil-
ta. Sukulaisille niimii parit voivat olla arempi
asia, kuin asianomaisille itselleen. On oltava
asiallinen asiallisissa asioissa. revitellaan sitten
muualla."

Tietojen lainaaminen ja kopiointi

"Luvaton kopiointi on tietojen varastamista.
Tekijbnoikeus on nykyisin 70 vuotta tekijiin
kuolemasta niin teksteissti kuin valokuvateok-
sissa eli taidevalokuvissa. Tavallisissa valoku-

vissa se on 50 vuotta kuvan ottamisesta. Suku-
tutkijalla on myds tekijiinoikeus omiin tutki-
mustuloksiinsa, titi ei aina muisteta. Jos tekeil-
lii on kaupallinen tuote ja tavoitellaan taloudel-
lista hydty6, on oltava erityisen tarkka tekij[n-
oikeuksien suhteen.

"Karttojen osalta Suomen taloudellinen
kartta wodelta 1920 onjo vapaa tekijiinoikeuk-
sista, samoin veniijilnvallan aikaiset ja sit?i van-
hemmat kartat. Uudempien osalta on syytti ot-
taa selviiti julkai suoikeuksi sta j a -maksuista.

"Toisen teksti[ voi lainata pienen mddrdn,
kun mainitsee lahteen. Jos tekijii elaa, voi ky-
syii luvan. Suora kopiointi esim. lehtiartikkelis-
ta ei ole luvallista. Artikkelin kirjoittajalla tai
lehdellii on niihin tekijinoikeus. Omin sanoin
kertoen voi lehtijuttua ja muutakin tekstid lai-
nata pidemptiiinkin, liihde tietenkin mainiten. "

Tietojen kokoamisesta
sukujulkaisuun

"Mitaan sukuhaaraa ei pidii jafiaa tutkimatta,
jos se suinkin on mahdollista. Tietoja ja kuvia
pitaisi hankkia tasapuolisesti, omaa sukuhaaraa
ei saisi suosia. Tiedon tekeille tulevasta suku-
kirjasta voi laittaa sukuun muhimaan etukiiteen,
se voi edesauttaa tietojen saantia. Sinnikkiidlla
tydlla saadaan parhaimmillaan 97-98 Yo tie-
doista ja henkilOistii kokoon, loppu jilii eri syis-
tii uupumaan.

"Henkildiden kuolintiedot pittii myds etsi6,
samoin suwn viimeisimmtitkin vauvat tiiytyisi
saada kirjaan Naiset ovat tunnetusti parempia
kertojia sek0 muistajia suvun asioista kuin mie-
het. Elavat ihmiset ja viimeiset nuorimmat pol-
vet ovat pullonkaula ja usein hitain osa tutki-
muksessa. Tietoja joutuu useaan kertaan pyyta-
miiiin ja maanittelemaan. "

Lopuksi Tammela ammattitutkijan koke-
muksella kiteytti esityksensii sanoilla. "Helmi6
ei tilata - niitii loydetaan!"

Vantaan tapahtuma j atkui vielii sunnuntainakin
esitelmilla rautatieltiisten j alj ittamisestii, peru-
kirjoista ja sukuaineistoista internetissii Niita
en ollut eniiii kuulemassa, vaan sulattelin koto-
na Orivedellii edell i sp 6iv dn arftra.
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Kuten sukututkijat tiettivtit, Hiski on Suomen
Sukututkimusseuran suurproj ekti, jossa jo viiti-
sentoista vuotta on tallennettu kastettujen, vi-
hittyjen ja haudattujen luetteloita eli ns. histo-
riakirjoja sekii muuttaneiden luetteloita tieto-
verkkoon. Luettelot ovat niitii samoja "mustia
kirjoja", joiden mikrofilmikopiot tunnetaan ni-
mella S S S-fi lmit. Tietokantaan kertyvii aineisto
tulee kaikkien internet-yhteyttii kiiytttivien su-
kututkijoiden kaytt66n hakemistoksi, jonka
avulla pii?isee esivanhempien jaljille alkuper?ii-
siin kirkon lahteisiin.

Tilanne marraskuussa 2002

Tallennustilanne Pirkanmaan alueella oli mar-
raskuun alussa melkoisen huono. Alueella on
34 seurakunlaa, ja niistii vain kymmenen pi-
tajan kaiLki kolme luetteloa 1800-luvun puoli-
viiliin saakka on saatu tallennetuiksi (Hiimeen-
kyr6, Ikaalinen, Kuhmalahti, Lempiidtlii, Ruo-
vesi, Suodenniemi, Suoniemi, Tottijiirvi, Tyr-
vdd ja Viljakkala). Muista seurakunnista on
saatu valmiiksi yksi tai kaksi luetteloa. Parhai-
ten on tallennettu Ikaalinen, josta kastetutja vi-
hityt on tallennettu myos 1800-luvun lopulta.
HWii on tilanne myds Suoniemella, josta pe-
rusluetteloiden lisiiksi on kopioitu muuttaneet-
kin 1800-luwn puoliv?iliin asti. Kangasalan,
Kuoreveden, Messukylan, Pirkkalan, Sahalah-
den ja Vesilahden tietoja ei ole netissii vielii
lainkaan.

Tallennustietoja tarkasteltaessa on huomat-
tava, ettii jonkin verran valmiita toita on odotta-
massa vain siirtoa nettiin ja tallentajat ovat to-
dellisuudessa jo alkaneet kopioida uusia seura-
kuntia. Lisiitietoa HisKi-projektista ja Suomen
jo tallennetuista luetteloista on saatavilla osoit-
teesta www. gene alo gia.fr.

Tampereella alkanut
uudenlainen tallen nushanke

HisKi -tydtti tekeviit ennen muuta vapaaehtoiset
sukututkimuksen harrastajat, mutta parin vuo-
den ajan on SSS voinut myds palkata atk-tal-
lentajia ty6llistiimisvaroin ns. yhdistelmiituen
avulla. Tampereen tyovoimapiirin alueella on
aloittanut tiimtin vuoden lokakuussa kolme tal-
lentajaaja marraskuussa kaksi. He kaikki ovat
tehneet tyosopimuksen kuudeksi kuukaudeksi,
mutta jatkavat todenntikdisesti toisen saman-
pituisen jakson. Ensi vuonna tallentajien miia-
riiii on mahdollista lisiita.

Ty6ll i stetyt tekeviit atk-tall ennu sta kotonaan
20 turrtia viikossa. Kiisinkirjoitetut tiedot ko-
pioidaan valmiille Exel-pohjalle, ja tallentajan
on tietenkin osattava Exel-ohjelman kiiytto.
Myos vaktavd ruotsin kielen taito on eduksi.
Tallentajien ei tarvitse olla sukututkijoita, kos-
ka tehtiivanii on kopioida kasinkirjoitettuja
tekstejii mahdollisimman tarkasti, ei tutkia tai
selittaa niita. Kuitenkin perustiedot luetteloista
ja niiden merkinnoistii, vanhoista kirjoitusta-
voista ja esimerkiksi kaytetyistii lyhenteist?i
ovat tarpeen virheiden vtilttilmisen ja tydn mie-
lekkyyden takia. Siksi tyollistettyjen tallenta-
jien tyonohjaajaksi on nimetty Tampereen seu-
dun sukututkimusseurasta FM Ritva Puro, joka
vapaaehtoisena opastaa tallentalat heidan tyo-
honsti, seuraa tyon edistymistii, neuvoo tarvit-
taessa sek?i tarkastaa tehdvt tallennukset.

Mitd nyt tallennetaan?

Tampereen seudun uudet tallerftajat kasittelevdt
Pirkanmaan alueen seurakuntien luetteloita: nyt
on aloitettu Akaan, Kangasalan, Oriveden, Sa-
halahden ja Tampereen kuolleiden luettelot.

Y
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Monista seurakunnista on tallentamatonta ha-
j amateriaali a : seuraku ntien til ei sta loytyvi a ti e-
toja haudatuista tai kotona vihityistil seka
muuttaneiden luetteloita. Kun varsinaiset mus-
tat kirjat saadaan valmiiksi, jatketaan 1800-lu-
vun puoliviilin jiilkeiseen aineistoon eli siirre-
tiiiin tiedostoon nyt mikrokorteilla olevia luette-
loita. Niissa rlifiaa tekemistii, koska viieston
miiiirti ja muuttoliike kasvavat rajusti wosisa-
dan lopulla.

Viisi tamanhetkistti puolipiiviistd tallenta-
jaa vauhdittavat HisKin etenemistd, mutta eiviit
korvaa jo aiemmin HisKiin sitoutuneiden tal-
lentajien arvokasta tydti. Toivottavasti kukaan
vapaaehtoinen ei luovu tydstiitin ajatellen, ettd
joku muu on astunut remmiin. Tervetuloa my6s
kaikki uudet vapaaehtoiset! Yhdessii saamme
aikaan enemmdn ja nopeammin kuin yksin sai-
simme.

Hauskakin tiimii ty6nohjaajan syksy on ol-
lut. Olen tavannut kiinnostuneita, tyohon sitou-
tuneita ja tiedonhaluisia tekijdita, joita sukutut-
kimuskarpiinen niiyttiiii pistiineen j o muutaman
kymmenen luetun sivun aikana. Heilta olen
saanut listikipiniin omaan tallennusurakkaani.
Nukkumaan mennessdni katseeni viivahtaa tyo-
pdydiin alla olevassa pahvilaatikossa, jossa
Eriijdrven, Harjun, Sahalahden, Teiskon ja Ur-
jalan kuolleet odottavat tyynesti siirtymistiiiin
nettimaailmaan.

Tervetuloa kaikki uudet vapaaehtoiset!
Yhdessd saamme aikaan enemman ja
nopeammin kuin yksin saisimme.

Johanna Kurela

Kaksi sukututkiiaa yhdellci fiittyrn iseff ci
SEURAN 5OO. JASEN ESITTELYSsA

Seuran j?isenmdiirii on pitkaan hiponut 500 hen-
keii. Lokakuussa 2002 seuraan liittyi vihdoin-
kin internetin vtilityksellti 500. jasen, tampere-
lainen Timo Vuorenmaa.

- Oikeastaan Terttu-vaimon nimellii piti il-
moittautua, mutta m?l olin niin tohkeissani, ettii
kirjoitin lomakkeeseen oman nimeni, nauraa
Timo Vuorenmaa. - Olemme molemmat kiin-
nostuneita sukututkimuksesta.

Terttu ja Timo Vuorenmaa ovat akliivisia
osa-aikaelakelaisia, joiden el?imiissii historian
harrastus on keskeisellii sijalla. He asuvat Py-
haj arven rannalla kauniissa, I 800-lulun lopulla
rakennetussa puuhuvilassa, jonka he ovat re-
montoineet kuntoon ja jonka vaiheita he selvit-
televiit. Huvilan viihtyisaan kirjastoon on koot-
tu erityisesti historia-aiheisia teoksia. Lukemi-
sen lisiiksi pariskunta matkustelee koti- ja ulko-
mailla ja key taideniiyttelyissi.

Timo ja Terttu pitavat ruoanlaitosta, ja sii-
niikin niikvv heidan rakkautensa historiaan.

Haastattelupdivdni he olivat menossa Sampo-
laan perinneruokakurssilla makkaroita teke-
mii6n, ja mukaan oli jo etsitty antikvariaateista
loydettyj ii pienia ruokakirj asia 1 900-luvun tait-
teen molemmin puolin.

Sukututkimuksen aloittaminen on ollut pa-
riskunnan mielessa jo parikymmentd vuotta.
Kummankin sukua on jo jonkin verran tutkittu.
Tertun juuret ovat YlojtirvellA ja Akaassa.
Hiinen sisarensa Marja-Leena Qvick harrastaa
myos sukututkimusta. Timon suku on puoles-
taan Iisalmelta ja Yldjarveltii. Timon isii on
Benjam Vuorenmaa, joka rakensi Pispalaan
Vuorenmaan valtakunnan (ks. Tammerkoski,
nro 9-10/2002).

Tertulla ja Timolla on omia jiilkipolvia kak-
si poikaa ja neljd lastenlasta.

- Kun lisiiksi Onnelassa asuu ja on Onnisel-
la toiss6, niin on pelkkaa onnea koko eliimb,
hymyilee Timo.
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Marjatta Rintala
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Tampereen seudun sukututkimusseura vaihtaa
julkaisuja monen muun sukututkimusseuran
kanssa. Lehtia voi lainata seuran omasta kirjas-
tosta, joka on avoinna tunnin verran ennen esi-
telmiitilaisuuksia. Kirjastosta voi lainata myos
omia vanhoja Orpana-lehtiamme. Tilanpuut-
teen vuoksi kaikki lehdet eivtit ole jatkuvasti
nahtavilla. Kysy lehtiti kirjastonhoitajaltamme
Hanna Turpalta!

r Aninkainen l-3, Turun Seudun Sukututkijat ry
o Ibidem
r Ikaliini
o Juuret Ylistarossa, Isossa- ja Viihdkyrossd,

Vanhassa Ilmajoen pitdjissi, Laihialla ja Jur-
vassa 1-3

Johanna Krnela

Tammikuun 2003 ensimmiiinen esitelmailta on
poikkeuksellinen. Tiilla kertaa emme kuule esi-
telmdij, vaan jAsenistdllii on mahdollisuus esit-
tAA piiteville historian- ja sukututkimuksen
asiantuntij oi I I e kysy myksi ii sukututkimuks esta.
Tiillaista tilaisuutta on jiisenistdn puolelta toi-
votfu, ja jos se saavuttaa suosion, tulee se tois-
tumaan vuosittain.

Lyhyet ja ytimekkiiiit kysymykset on parasta
toimittaa hyvissii ajoin etukiiteen seuran ohjel-
matoiminnasta vastaavalle Tiina Miettiselle
(yhteystiedot loytyviit Orpanan etukannesta).
Niiin asiantuntijat ehtiviit miettiii vastausta tei-
dan kysymyksiinne. Liittakaa mahdollisia lis6-
tiedusteluj a varten mukaan yhteystietonne.

Voitte kysyii kielestii, nimistii, termeistii, ly-
henteistii tai kAsialasta - mist?i tahansa teita as-
kamrttaneesta asiasta. Jos toivotte, ettit asian-
tuntijat tutkivat esimerkiksi jonkin rippi- tai
tuomiokirjan epiiselvlii kohtaa, niin lahetttikiii
edelta kiisin mahdollisimman selvii kopio asia-
kirjasta.

Tilaisuus on luonteeltaan keskusteleva, jo-
ten myos yleisdn toivotaan osallistuvan ongel-
makohtien selvittelyyn. Seuraamme kuuluu lu-
kuisia pAteviA sukututkijoita, joiden asiantunte-
vat kommentit ovat erittain toivottuja.

Tervetuloa mukaan lcysymcicin, vastaamaan ja
oppimaan!

KYSY 5U KUTUTKIMU K5ESTAI
A s i antunt ij at v a s t aav a t tammikuus s a
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Veli Hamiiliiinen
Kirjoittaja on Koiviston Hiimiiliiisten sukuseura ry:n sihteeri

kaskimaita eniiii viljelyyn, kuten Hiimeess?i teh-
tiin. Tallaisen kaskeamisen takia erdmaat olivat
Savossa viihenemiissii. Savolaisten vaikeuksia
lisiisiviit mm. Olavinlinnan rakentaminen ja ve-
rorasitukset, minka takia he pyrkiviit pois Sa-
vosta.

Htimiiliiiset eiviit pitiineet siita, ettii savolai-
set tunkeutuivat heiddn er?imailleen, ja valitti-
vat keviiiilla 1550 kuninkaalle savolaisten ja
Pohjois-Savon lappalaisten tekemistii vahin-
goista ja pyysivlt kruunulta apua. KustaaYaa-
sa sovelsi kuitenkin periaatett4 ettii asumatto-
mat korpimaat kuluvat kruunulle. N?iin vanhat
eriioikeudet eiv?it olleet voimassa.

H?im?il?iiset lahtivat joukolla 1551 havitta-
miiiin savolaisten perustamia uudisasutuksia.
Timd h?ivitysretki, korpisota, johti kruunun ot-
teen kiristymiseen. Hiimiiliiisiii kiellettiin estii-
miistii uudisasukkaiden muuttoa entisille erii-
maa-alueillensa. Heille myonnettiin kuitenkin
samalla etuoikeus perustaa uudisasutusta erd-
maihin.

On mahdollista, ettii esi-isiini ovat lirhteneet
Hiimeest?i n?iinii sekavina aikoina siirtviikseen
Karjalaan.

Hdmdldiset lOytdvdt Mannolan

Hamalaisia oli jo 15OO-luvulla kaikkialla Kar-
jalan pitajissii, myos kotikyltissiini Koiviston
Mannolassa.

Historiantutkijat ovat piiiitelleet, ettii htim6-
liiiset ovat ensin tulleet J56skeen. silloin suu-
reen Vuoksen rannalla olleeseen pitajaan. Sin-
ne syntyi jopa kylti nimelta Hamalala, jonka
entinen nimi oli Rapasenkyla. Vuoksessa tun-

() o ̂ ko v^iek i i ha v^Al a i ̂ e.?

Suvussamme on mietiffy ja yritetty tutkia, ovat-
ko esi-isimme joskus liihteneet Hiimeest?i Kar-
jalan maille. Eli olenko min?i siis Karjalasta pa-
lannut esi-isiemme maille Hiimeeseen, Ylojiir-
velle.

Se on jo selvinnyt, ettii kotikyldssdni Karja-
lan kannaksella Koiviston pitiijtin Mannolassa
on asunut jo 1500-luvulla H2imiiliiisiksi nimet-
tyja henkiloita. Vuoden 1577 veroluettelossa
mainitaan P (Per) Hiimelin Mannolasta; nimi
oli esiintynyt jo aikaisemminkin, vuosina 1559
ja 1565, mutta ei varmaa mainintaa kyliistii. Ni-
men kirjoitusmuoto on vaihdellut aikojen ku-
luessa.

Jos Mannolan Hiimiildiset ovat tulleet Hii-
meestii ja siksi saaneet nimens6, niin mit?i tietii,
milloin ja miksi ovat kotiseuduilta liikkeelle
liihteneet. Mielenkiintoisia kysymyksiii.

Hiimiil#iisten mu utto itriein

Historioitsijat ovat tutkineet heimojen liikkeita
ja mm. todenneet, ett?i H?lmeestii on asukkaita
siirtynyt itaan Karjalaan ja Savoon.

Kun 13OO-luvun alkupuolella Ruotsin valta-
kunta laajeni itiiiin ja Karjalaan, silloin saatet-
tiin kruunun puolesta suosia sinne muualta
Suomesta lahtevia. Omat esi-islni ovat saatta-
neet lahteai jo silloin liikkeelle, sillii tiedetaan,
ettii jo 150O-luvulla oli jokaisessa Viipurin l6a-
nin pitaj 6ssii Hiimiiliii siii.

Hiimiilnisiti siirtyi 1 5 O0-luvullakin pois koti-
seuduiltaan, koska savolaiset alkoivat tulla
154O-luwlla Pohjois-Hdmeen erlmaille kas-
keamaan. Savolaisten tapana oli kasketa jatku-
vasti uutta metsti6, eiviitkti he kayttaneet entisiii
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nettiin kyliin kohdalla myos Hiimeenkivi. KylA
sijaitsee nykyiiSn nakoetiiisyydellii Vuokseen
myohemmin rakennettua Rouhialan voimalai-
tosta.

Mistii syystii jaaskelaiset lahtivat kalasta-
maan merelle Koivistolle, eiko Vuoksessa riit-
tdnfi kalaa kaikille vai oliko se harvojen oi-
keus? Vuodelta 1556 ldytyy tieto, ettii 53 jAas-
keltiistti kalasti Makslahdessa, lahdessa Koivis-
tonniemen ja Johanneksen viilissii. Mukana oli
todenniikdisesti myd s Himtiliiisiii. Jiiiiskeltiiset
tulivat Koivistolle, koska liihemp?in?l ja pohjoi-
sempana ollut Viipurinlahti oli kielletty muilta
paitsi kaupunkilaisilta.

Makslahdessakin saattoi kalastajille tulla
tungosta, niinpii voimme olettaa jonkun Hiimii-
liiisistii kiertbneen Koiviston pitkiin niemen,
soutaneen Pulliniemen ohi Koiviston salmen
puolelle. Sielki he huomasivat Mannolan nie-
men ja sen vieressii joen suiston ja nousivat jo-
kea ylos. Ei tarvinnut soutaa pitkalti kun tulivat
paikkaan, jossa joki haarautui kahdeksi pie-
nemmiiksi joeksi. Joen haaraan jai miikinen
niemi, joka voisi olla mainio asuinpaikka ja
jossa maakin oli reheviiii. Lisiiksi korkea miiki
(nimetty myohemmin Mannosten miieksi) suo-
jasi Suomenlahdelta puhaltavilta liinsimyrskyil-
ffi.

Pu{liniemi
, *

t

, 'i 
r"Mannola

i Koiviston
- ; .*' keuppala
, : a I

Paikasta tulikin sitten Hiimiiliisten kotipaik-
ka ja my6hemmin Htmiiliiisten mdeksi ristitty
su\un kantakoti. Se oli Hiimiilbisten suvun
omistuksessa talvisotaan asti. Tila on minun se-
kii isiini ja aijani (vaarini) syntymii. ja kasvu-
koti-

Mannolan Hdmdldiset

Mannolan maakirjoista 1600-luwlla loytyy
useita Hiimiiltiinen-nimisii isiintiii. Vuodelta
1638 on siiilynyt karjaluettelo, jossa kerrotaan
Hiimiiliiisten tilalla olleen hevonen, seitsemiin
lehmiia ja kuusi lammasta. Pekka Hlimiiliiinen
(Per Hiimeliiin) on kuitannut puumerkilliiiin
seuraavan r.uoden karjaluettelon.
Vuonna 1571 tehdyssd hopeavero-
luettelossa mainilaan, ettii veniiliiiset
ovat polttaneet Pekka Hiimdliiisen
talon.

1600- ja 1700-luvun vaihteessa olivat tilaa
Mannolassa hoitaneet veljekset Eskeli ja Nuutti
Matinpojat ja Nuutin poika Yrjo sekii veljesten
isii Matti Niilonpoika Hiim?iliiinen. Tdmii Matti
oli ollut sotapalveluksessa toisena trumpetin-
soittajana paroni Hannes Henriksson Rehbin-
derin rykmentissii ratsumestari Freudenfeldin
komppaniassa.

Tiimiin jtilkeen tulee henki- ja maakirjoihin
vuosien katko suuren Pohjan sodan takia. Sota
seliftanee sen, ettd 1723 tehdyssii maakirjassa
ei ole merkintiiii edella mainitusta Hiimiilliisten
perheestii. Viisi vuotta myohemmiissii maakir-
jassa heidiit mainitaan entisin?i isbntinii. Uusi
isiintii on Eskeli Ntrutinpoika Piitsikk4 joka oli

Viitur
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viljellyt Mannolassa aiemmin toista trlaa, joka
oli todettu huonotuottoiseksi.

Niiin loppuivat maininnat Hiim?iliiisistii sillii
eriiZi Mannolasta, eikii ole toistaiseksi ldytynyt
tietoa siita, minne he katosivat.

Samoihin aikoihin oli naapurikylaan Kiiski-
laan tullut Eskeli Antinpoika Hiimiiltiinen, ties
vaikka olisi muuttanut Mannolasta. Hdn asettui
asumaan autiotaloon, ja htinesta alkaa Koivis-
ton Kiiskiliin sukuhaara. Aikaisempia Manno-
lan sukupolvia ei voida asiakirjatietojen perus-
teella yhdistiib Eskeliin, vaikka Mannolan ky-
liissii on asunut Hiimiilaisia liihes parin sadan
vuoden ajan.

Mannolan Himiiliiisten tilan uudeksi isiin-
naksi tuli Patsikka. Sattumaa tai Kiiskilaiin siir-
tyneen Hiimiiliiisten oveluutta lienee se, ettd
vuonna 1752 trlan is?inniiksi tuli jiilleen Hiimii-
lainen. Taloon tuli kotiviivyksi ja Helena Yr-
j dntytiir Patsikan puolisoksi Juhana Eerikinpoi-
ka Himiiliiinen.

Juhanan ja Helenan tilan nimeksi tuli myo-
hemmin isojaossa wonna 1839 Mannola l,
Iso-Piitsikkii. Osa tilasta sai nimen Pien-Piitsik-
ka, mita isiinn6i Helenan veljen suku.

Juhana Hamiiliiisestl ja Helena Piitsikastd
alkaa Mannolan Hiimiiliiisten sukuhaara, jota
eli Mannolassa 30.11.1939 asti. Tuolloin lahes
sata Htimiililistti evakuoitiin kylistii. Osa heistii
palasi takaisin runsaaksi vuodeksi 1943. Koti-
kyla jatettiin lopullisesti kesiikuun 15. ptiivii
1944 Nyt kdymme siellii en?i?i k?idntymiissii ke-
siiisin ja esittelemiissii jalkipolville esi-isien
metsittyneita paikkoja.

Nliin on osa sukuani palannut Hameeseen.
He eliineviit ffiAlla pitkaan, silla talla hetkellti
sukua asuu Tampereella ja lahiympiiristdssii
noin 50 henkeii. He ovat kaikki vaarini Joonak-
sen serkun Juhanan sukuhaaraa. Juhanan poika
perheineen siirtyi talvisodan syttyessii 1939
Tampereelle. Heistii ja heidiin jiilkeliiisistiiiin
suurin osa on jLanyt tdnne tai lahiympiiristOOn.
Suvun veljeksistii kaikki tekiviit eliimiintydnsii
Tampellan palvelukses sa. Minti puolestani tulin
v asta 197 9 Yl6i iirvelle.

Ldhteet

Hlmeen Historia II:1.
Anna-Kaisa Siipi 1998: Hiimiiliiiset Koivistolla 1500-
lwulta I 900-lur,un alkuun.

Nyt kaikki sukuseurat
esittdytymddn!

Tampereen seudun sukututkimusseura on Pir-
kanmaalla asuvien sukututkijoiden yhteinen
kohtaamispaikka. Sukuseurat tai jonkin tietyn
talon tai alueen tutkijat saavat vapaasti kokoon-
tua seuran jaseniltoina meille varatuissa tiloissa
Vanhalla kirjastotalolla klo 17 alkaen.

Orpana-lehdessd sukuseurat voivat kertoa
toiminnastaan tar esittaa kutsuja sukujuhliin.
Lehdess?i voi myos esittaa kutsun tilaisuuteen,
missii perustetaan uusi sukuseura.

Sukuseura esittdytyy:

Koivis*on Hamalaiset

Koiviston Hiimiiliiisten Sukuseura ry on pe-
rustettu vuonna 1994. Siihen kuuluu tiillil
hetkellii 120 jiisentii, jotka asuvat eri puolilla
Suomea. Piidosa jiisenistostii on Helsingin
seudulta; tamperelaisia on kuusi. Seuraan
kuuluu useita ulkomailla asuvia jasenia,
kaukai simmat Australiasta.

Seuran jiiseneksi voivat liittya kaikki ne,
jotka polveutuvat mannolalaisesta Juhana
Eerikinpoj asta tai kiiskilalAisest?i Eskeli An-
tinpojasta. Myds heidan puolisonsa tai muu-
ten asiasta kiinnostuneet voivat liittyii seu-
raan.

Seuran vuosikokous ja sukujuhla on joka
toinen vuosi. Viimeksi niita vietettiin v.
2002 syyskuun lopussa. Matkoja on tehty
Koivistolle ja Viroon. Perinneruokakurssi
on pidetty. Sukuseura on julkaissut v. 1998
sukukirjan, minkii lisiiksi vuosittain ilmestyy
Juuret ja Versot -sukulehti. Lehden neljis
numero ilmestyi joulukuussa 2002. Suvulla
on oma p6yt?istandardi.

Koiviston Hiimiiliiisista ja heidiln suku-
seurastaan tiedotetaan suvun nettisivuilla
osoitteessa www.hamalaiset. com. Mannolan
kylan sivut ldytyviit osoitteesta
www. kolumbus. fi /veli. hamalainen.
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Johanna Kurela

Erds seuramme pitkaaikaisista j?isenistti erosi
alkuvuodesta 2002 Erotessaan hdn arvosteli
varsin kirpeiisti seuran esitelmatoimintaa. Kos-
ka olen itse vastannut esitelmistA vuosina
1998-1999 ja vaikuttanut siihen myohemmin-
kin seka jarjestanyt seuralaisille kursseja, tun-
sin luonnollisestikin arvostelun pistona sydii-
messiini. Haluan nyt vastata arvosteluun ja ker-
toa hieman seuran ohjelmapolitiikasta.

Tiimiin puolustukseni jiilkeen seuran nykyi-
nen ohjelmavastaava Tiina Miettinen kertoo
omasta puolestaan niistii seikoista, mihin han
pyrkii vaikuttamaan esitelmoij iA valite ssaan.

"Vaikeatajuisia ja tylsid esitelmid"

Eronnut jiisenemme arvosteli seuramme ohjel-
matoimintaa elitistiseksi, vain korkeimmin
koulutetuille soveltuvaksi. Hiinen mielestiiiin
esitelmat olivat vaikeatajuisia, effei niist?i taval-
linen kansakoulun kiiynyt rivijiisen saanut tolk-
kua. Ne vilisivtit vierassanoja eiviitkii aiheet-
kaan olleet kovin kiinnostavia. Tavallisia suku-
tutkimuksia ei esiteltv eniiii ollenkaan.

Sukututkimusta voi harrastaa lahes kuka tahan-
sa. Peruskursseilla saa hyviit ohjeet, joiden
awlla voi edetii, vaikka ei osaisi esimerkiksi
ruotsin kielta juuri ollenkaan. Viihiiiselliikin
kielitaidolla voi juurensa kaivaa esiin ja selvit-
tiiii kantavanhemmista juontuneita haaroja ny-
kyajan suuntaan. Jos kielitaito on parempi, voi
vastata toisenlaisiinkin haasteisiin. Jokainen
voi tAman harrastuksen parista loytAa sellaisen
tason, joka vastaa omia kykyjii.

Myos sukututkimusseuran esitelmatoimin-
nassa yritetddn ottaa huomioon se, ettii jilsenis-
t6mme koulutustausta on kovin kirjava. Mei-
dan joukossamme on sellaisia, joilla on ollut

Seuran ofy efmaa nrvosteftu

mahdollisuus kayda koulua vain muutaman
vuoden, kuin myos sellaisia, jotka ovat erittain
pitkiille akateemisesti koulutettuja.

Kauden esitelmat pyritaan valitsemaan niin,
etta siita ldytyisi eri tavoin sukututkimus- ja
historianharrastusta edistiiviri aiheita, helpom-
pia ja vaativampia, yleisesti kiinnostavia ja eri-
koi stuneita. Yl ei se sti ki inno stavi a alheita olivat
viime wonna mm. Marja-Liisa Putkosen esitel-
mii talonpoikien historiasta seka Tiina Mietti-
sen esitelmii aviottomien lasten iiideistli. Arkis-
toja ja museoita esiteltiin paitsi retkillii myos
jasenillassa. Tampereeseen liittyvia esitelmia
kuultiin sekii keviilllii ettii syksylla, samoin su-
kujen esittelyja. Saimme kuulla esitelmiit myds
siitA, miten sukututkimus on toiminut laaketie-
teen aputieteenii, ja toisaalta siita, miten kon-
servoinnilla sailytetiiiin arkistomaterraaha.

Kaikille esitelmoijille, niin historiantutki-
joille kuin muillekin, muistutetaan esitelmasta
sovittaessa, ettii heidiin kuulijakuntansa koulu-
tustaso on vaihteleva. Esitelmoijiii pyydetiiiin
puhumaan nnn, ettd kaikki ymmiirtiiisiviit, siis
karttamaan sivistyssanoja ja ammattislangia.
Jos esitelmoija kayttaii vaikeita termejir, johtuu
se todenniikdisesti siita, etta niimd sanat kuulu-
vat hiinen arkisanastoonsa. Hin ei ehkii huo-
maa, ettdt sanat voivat olla jollekulle toiselle kii-
sittamattomia. Tarkoituksella he eivtit kayta
vaikeatajui sia sanoj a.

Uskon kuitenkin, etti keskiverto jiisen on
saanut esitelmistAmme kyllii selviiii. Jos seuraa
television ajankohtaisohjelmia ja lukee piiivb-
lehdistii muutakin kuin tv-ohjelmat, pystyy kyl-
lii ymmtirtiimiiiin esitelmien sistillon.

Joka tapauksessa viime vuosina jiisenillois-
samme on kiiynyt enndtyksellisen paljon vikei.
Esitelmien aiheet ovat selviistikin kiinnostavia.

?
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"Miksi ei koskaan puhuta
minun aiheestani?"

Moni on esittanyt hallitukselle toiveen kuulla
esitelmia suvuista, mutta kun tiillaisia esitelmia
jarjestetaan, ei kuulijoita tule paikalle. Harva
sukututkija on kiinnostunut kenen tahansa su-
kuselvityksestii, mutta jokainen odottaa kuule-
vansa esitelman omasta suvustaan. Yksitttiisten
sukujen esittely sopii paremmin sukuseurojen
kokoontumisiin kuin sukututkimusseuran tilai-
suuksiin. Tallaisia esitelmia voidaan toki ottaa
ohjelmaan, jos suku on jollakin tavoin merki-
tyksellinen: sen yhteiskunnallinen asema on
kiinnostava (esim. Elmar Badermannin esitel-
mii Kaarina Hannuntyttiirestii) tai sen tutkimi-
nen on poikkeuksellista (esim. Oleg von
Kochin esitelma hanen ulkomaalaisista juuris-
taan ja niiden tutkimisesta).

Joskus seuran hallitukselle esitetaan tismiil-
lisi6 esitelmii- tai retkipyyntoja. Halutaan kuul-
I a esi merkiksi j o stakin tietystii ammattiryhmiis-
td tai saada joku tietty henkilo kertomaan
omasta erikoisalastaan. Tallaisiin pyyntdihin ei
aina voida vastata. Jokaisesta aiheesta ei loydy
asiantuntijaa ja vaikka loytyisikin, emme viilt-
tamatta saa hanta esitelmdimiiiin. Usein kysy-
mys on esitelmapalkkion suuruudesta.

Emme mydsk?iiin aina voi lahtea retkelle
juuri teidan ehdottamaanne pitajaan. Yritamme
olla tasapuolisia, joten jos olemme vastikillin
klyneet naapuripitiijiissii niin emme lahde sa-
maan suuntaan muutamaan vuoteen uudelleen.
Mutta toiveita kannattaa aina esittaa! Ne ote-
taan kyllii huomioon, ennemmin tai myohem-
min.

Tila- ja kuuluvuusongelma

Viiden viime vuoden arkana esitelmatilaisuuk-
sissa on kiiynyt huomattavan paljon viikeii. Mo-
ni esitelma on vetiinyt paikalle liki sata kuuli-
jaa. Tarkkoja mddrid emme tieda, sillii kaikki
eivit ruksaa puumerkkiiian osallistujalistaan.
Listan tarkoituksena ei ole kontrolloida sit6.
ketki kiyviit jasenilloissa, vaan toimia luotetta-
vana laskurina osallistuiamliiriii tilastoidessam-
me.

Kun esitelmiitilaisuudessa on paljon kuuli-
joita, on tungoskin suuri. Hallitusta moititaan
siita, ettei se havaitse tiitii ahdinkoa ja yrita loy-
tiiii siihen ratkaisua. Tiimii tilaongelma ei ole
uusi; olen aiemmin kasitellyt sitii syksyn 2000
Orpanassa. Tampereen kaupungin keskustasta
ei vielakaan l6ydy suurta ja edullista kokousti-
laa, jonka yhteyteen saisimme sijoittaa oman
kirjastomme.

Muutaman kerran seuran hallitukselle on
esitelmatilaisuuden jrilkeen tultu valittamaan,
etta esitelmdijiin tiini ei ole kuulunut periiri-
veille asti. Ymmiirrdtte varmaankin, ettei tilan-
teelle voida mitaan en?iii esitelman jalkeen. Aa-
nen kuuluvuuteen on puututtava heti esitelman
arkana, joten korottakaa oma 66nenne, jos kuu-
lette huonosti. Puheenjohtaja j a esitelmav astaa-
va ovat kylki kehottaneet esitelmoijia kaytta-
mtiiin mikrofonia - usein turhaan - mutta vii-
meistiiiin takarivin vaatimuksesta he ottavat sen
kiiytt6onsii.

Kertokaa toiveistanne

Seuran tarkoituksena on toimia jiiseniston par-
haaksi. Ttitii varten seuralle on valittu hallitus,
jonka tehtavana on toteuttaa jiiseniston toiveita.
Mikali hallitus ei tayta odotuksia, voidaan se
syrj ayttaa vuosikokouksessa. Mitaan yksittai sili
soolo il ij o it a, taiv aanr a\nan maalar eita tai saa-
mattomia viityksiii ei hallituksessa tarvitse sie-
tiiii. Asettakaa halutessanne vastaehdokkaita!

Aina ei tietenkiitin tarvitse ryhtyii ntiin jyrk-
kiin toimiin. Kaikille hallituksen jiisenille voi
ja saa tulla puhumaan. Alkaa jupisko yksininne
nurkassa tai purkako kiukkuanne vasta siinii
vaiheessa, kun ilmoitatte eroavanne seurasta.
Me kaikki siediimme kyllii asiallista arvostelua
ja otamme sen toiminnassamme huomioon.
Kertokaa meille, millaista toimintaa te haluatte.
Millaisia esitelmia? Millaisia kursseja? Minne
retkiii?

Me haluamme antaa teidiin rahoillenne tiiy-
den vastineen. Haluamme tarjota teille tieteen
uusimpia tutkimustuloksia ja historiantutkijoi-
den ammattitaitoa. Me haluamme eri tavoin
titydentdd ja syventiiii sukututkimuksen perus-
kursseilla hankkimianne tietoj a.

Me olemmetailllij- teit?i varten.
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Tiina Miettinen

Ottaessani viime kev?iiinii ohjelmavastaavan
toimen vastaan tiesin sen olevan haasteellinen
tehtAva. En ole ennen ollut vastaavanlaisessa
toimessa. Mistti kaivaa esiin hyviii esitelman-
pitajia? Millaisia esitelmia j iisenet haluaisivat?
Ja ennen kaikkea. Millaisista esitelmista olisi
kaikille sukututkijoille hyotya? Esitan seuraa-
vassa muutamia tavoitteitani ja ajatuksiani seu-
ran nykyisenii ohj elmavastaavana.

Sukututkijat historian ystflvid

Ensisijainen toiveeni on, ettri jtisenet saisivat
esitelmista apua ja vinkkejii omiin sukututki-
muksiinsa. Samalla haluan tehda tunnetuksi si-
tA, mitl esimerkiksi historian alalla tdnd pdivdt-
nii Suomessa tutkitaan. Sukututkijathan ovat
historiatieteen suurin keptajekunta. Nykyisin
perheiden, sukuj en ja sukuverkostojen tutkimus
on yleinen suuntaus historiantutkimuksessa.
Aihepiiristii saa siis helposti sukututkijaa kiin-
nostavan esitelman. Samalla historiantutkija
saa seuramme kautta tutkimustaan julki-
suuteen. Suurin osa graduista, lisensiaatintoistii
ja viiitoskirjoista jaa yliopiston kirjastoon vain
muiden tutkijoiden kAyttoon. Tdmi on siiiili,
silla niissa voisi olla sukututkijankin kannalta
kiintoisaa tietoa.

Esitelmoitsijoiksi pyydetiiiin etupii?iss?i his-
toria-alan asiantuntijoita. Heilla on usein tietoa
myds erilaisista historian lAhteistd, joita suku-
tutkija harvemmin tulee kaytt?ineeksi. Siksi eh-
dotankin puhujille aina sit6, ettii he kertoisivat
myos liihdeaineistostaan. TAlloin esitelmasta on
varmimmin hyOtyii kaikille. Ensi kev?i,iille on
tulossa mm. esitelmd varhaisista testamenteista.
Siinti toivottavasti kuulemme seka lahteista efiA
naisten asemasta Suomessa ja potrjolassa 1500-

So r.c.nem seurc.,n esitelnnista

luvulla ja aiemminkin. Useimmitenhan esivan-
hemmat tuolla ajalla ovat sukututkijalle vain
pelkkiti nimia jos edes sitakaan. Parhaimmil-
laan sukututkija saa historiantutkijalta tietoa
olosuhteista, joissa omat esivanhemmat elivit
ja toimivat tiettynii aikakautena. N?iin kuva
omista esivanhemmista tarkentuu ja he lakkaa-
vat olemast a v ain nimia sukutaulu ssa.

Olen pyrkinyt yhteistyohon seuramme ja
Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksen
kanssa. Yliopiston suunnalta seuramme toimin-
ta on otettu vastaan myonteisesti Siellii ollaan
h?immiistyneita ja iloisia siita, etta historia-ai-
heiset esitelmat vet?lviit Tampereella salin tiiy-
teen. Lisdksi Tampereen Historiallinen Seura
haluaa omasta ehdotuksestaan kanssamme yh-
teistydhdn. Tiihiin asti yliopistossa ei ole oi-
keastaan edes tiedetty Tampereen sukututki-
musseuran olemassaolosta ja toiminnasta. Yh-
teistyd ei missiiiin tapauksessa merkitse sita, et-
tii seuramme esitelmat ja toiminta alkaisivat
muuttua liian tieteellisiksi Pikemminkin piiin-
vastoin!

Ammattilaiset voivat hyotyd
harrastelijoista

Meillii on loistavat mahdollisuudet hyddyntiiii
haluamal I amme taval I a hi storian alalla tehtavaa
uusinta tutkimustydtii. Sukututkimusseuran jii-
senillat taas voivat toimia erityisesti nuorten
tutkijoiden apuna. Voimme antaa heille jopa
ainutlaatuisen mahdollisuuden esitella tutki-
mustaan nimenomaan tiedeyhteisdn ulkopuo-
lella. Tata puolta yliopisto ei pysty jarjesta-
miiiin. Esitelman tekeminen ymmiirretttiviiksi
muille kuin toisille tutkijoille on nykypitivdndt

I
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hy6dyllistii. TAtJi. puolta ei pidii unohtaa. Lisiik-
si seuran jiisenet voivat kysymyksillitljrn ja
kommenteillaan auttaa ja viedii historiantutki-
musta jopa eteenpiiin. Usein parhaat kysymyk-
set tutkijalle tulevat ihmisilt4 jotka eivit ole
hi storiantutkij oita. He saattavat huomata j onkin
tiirkeiin asian, jota tutkija ei ole itse tullut kos-
kaan ajatelleeksi tai on pitanyt itsest?i2inselvyy-
tenii.

Seura on ostaja ja esitelmanpitirja myy meil-
le tuotettaan. Jiiseniltamme ei ole mikaan estra-
di, jossa Suuri Tutkija paistattelee omaa erin-
omaisuuttaan ndyriin kuulij akunnan edessii. Jos
joku tutkija tosiaan niiin luulee viela 2000-lu-
vulla, se on hiinen oma hiipeiinsii. Jos kuulija ei
jotain kohtaa ymm?irrii h6n saa ja hanen pitaa
kysyii. Esitelmoitsija on siellii juuri Sinua var-
ten.

Ohjeita esitelmoijille

Pyrin etuktiteen neuvottelemaan historiantutki-
joiden kanssa siita, mita he tulevat puhumaan.
Kerron hieman, mita heilta odotetaan ja ehdo-
tan aiheen muokkaamista sukututkijoille sopi-
vaksi. Tiissii yritan olla hienotunteinen. Liikaa
ei pida ryhtyii kettidn ohjailemaan. Esitelmdi-
mliiin pyydetyt tutkijat ovat myos innokkaasti
kysyneet, mitkii asiat voisivat erityisesti kiin-
nostaa kuulijoita. He todella haluavat rakentaa
esitelmansi juuri sukututkijoita varten. Joiden-
kin ensi keviiiin esitelmoitsijoiden kanssa olen
ollut hyvin vilkkaassa kirjeenvaihdossa.
Seuran jiisenillii on myds oikeus pitiiti halutess-
aan esitelmiii. Se on jopa toivoffavaa. Joukos-
samme on varmasti henkiloitii, joilla olisi

muillekin kerrottavaa. Jos Sinulla on valmiina
laaja sukuselvitys esimerkiksi jonkun pftajan
sukuverkostoista, niin tule kertomaan. Katso-
taan vaikka yhdessii, miten siita saisi esitelman.
Ensi syksylle on vielA tilaa. Yhden suvun
jiilkipolvien selvittely ei ehka kiinnosta muita,
mutta jos samalla on tutkittu tarkemmin koko
pitiljln sukuja tai jotakin tiettyii siiiityryhmiiii
laajemmin, kiinnostavuus kasvaa heti. Tosin
jos yksittainen suku on ollut jotenkin erityisen
vaikea tutkittava, niin silloinkin kokemuksista
kannattaa kertoa mui I I e.

Ohjelma tehddiin
yli puoli vuotta aiemmin

Ainoa ongelma on se, ettii ohjelma on saatava
valmiiksi keviiille aina jo marraskuun aikana.
Vastaavasti syksyn ohjelma on oltava selvilla
mielellaan jo huhtikuun lopussa. Esitelmoitsi-
jdiden etsintti, ptiivtimiiiiristii ja aiheista sopimi-
nen vieviit oman aikansa. Viime hetken hyviit
ehdotukset eiv?it siis ehdi kovin pian toteutua.
Se on kieltiimiittii harmittavaa. Nyt olemme
kuitenkin siinii ilahduttavassa tilanteessa, ettii
meille on jopa tungosta. Kaikki halukkaat esi-
telmiinpitiijat eivttt ensi kev?i?ille mahdu. Mai-
neemme on kiirinyt laajalle. Kiitos siita kuuluu
Teille jdsenille, jotka ahkerasti kiiytte j?isen-
illoissa. Ansioituneetkin tutkij at pftAvAt tiirkeii-
nti sitii, ettei tarvitse puhua tyhjille seinille. Se
usein korvaa sita tosiasiaa, ettli emme pysty
maksamaan korkeita esitelmapalkkioita. MyOs
leppoisaa ja kotoista ilmapiiri?imme on ihastel-
tu. Jatketaan siis samaantapaanl
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Pekka Sillanpaa

Kauemm as Y?l en neisyyteen
kadonneesta kirkonkiriasta huolinr atta

URJALAN RIPPIKIRJ A1778-1796 JA VAINO LINNAN JUURET

Urjalan seurakunnan kirkonarkistosta puuttuu
wosia 1778-1796 koskeva rippikirja. Kun mo-
nen seurakunnan kirkonkirjat ovat tuhoutuneet
pappilan tulipalossa, niin Urjalassa on kirkon-
kirjan haviaminen tapahtunut hieman erilaisella
tavalla. Perim?ltiedon mukaan kirkonkirja niiet
on pudonnut jaw een ja uponnut.

Urjalan kirkko sijaitsi vuoteen 1806 asti Ur-
jalankyliissa, jossa kirkosta on viela jaljella kivi-
sakasti. Urjalankyla sijaitsee kannaksella, jonka
eteliipuolella on Rutajarvi ja pofioispuolella
Kortejiirvi. Pappila sijaitsi Kortelahden pohjois-
rannalla Vahoisten kylassii. Siella arvellaan ol-
leen, kuten Urjalankylissiikin, aikoinaan paka-
nallinen uhrilehto, joka 12OO-luvulla joutui kir-
kon haltuun.

Pappilaa uusittiin ajoittain. Viimeksi 1890-
luvulla paikalle rakennettiin uusi, senaikaista
nikkarityyliii edustava pappilan p62irakennus, j o-
ka palveli kirkkoherroja aina vuoteen 1963, jol-
loin Urjalan kirkonkylaan, Laukeelaan, valmis-
tui uusi pappila sekii kirkkoherralle ettd kappa-
laiselle. Entinen pappila tonttimaineen myytiin
Honkolan kartanolle.

Lyhin matka pappilasta kirkolle Urjalanky-
liiiin oli aikoinaan n. 3 km soutamalla Kortejtir-
ven yli ja talvella jiititiettr pitkin. Eeva Ojanen
mainitsee kirj assaan Ud alan seurakunnan histo-
ira, ettd perim?itiedon mukaan "keffan veneen
kaatuessa kirkonkirj a tipahti Kortej iirveen " .

Hieman toisenlaisen tulkinnan siita, mihin
jiirveen kirkonkirja putosi, esittaa opettaja Os-
mo Urjanheimo kirjoituksessaan Urjalan Joulu -

lehdess?i. Hin mainitsee, etta perimtitieto tuntee
myd s Valaj 6rven (Granninj iirven) p appilan. Joi s-
sakin tarinoissa se on Papinlato. Kertoman mu-
kaan pappi olisi siellli asunut. Valajiirvelta lah-
tee ns. Papinpolku, joka kulkee Piiiiskyyn. Pdiis-
kyssti on Papinkivi, jolla kerrotaan papin saar-
nanneen kulmakunnan asukkaille. Papinkivelta
polku jatkuu Niittymiien rantaan nykyisen leirin-
tialueen tienoille. Sielta matka on jatkunut ve-
neella kirkolle Urj alankylaiin.

Urjanheimo jatkaa edelleen: "Kerrotaan pa-
pin joskus Rutajtirveii ylitt?iess66n joutuneen ko-
van myrskyn kouriin ja veneen kaatuneen. Pappi
kyllii pelastui, mutta kirkonkirjat meniviit poh-
jaan. Rutajdtrvlhan ei anna mitaan saamaansa ta-
kaisin, ja niin kirjat jaivat sinne. "

Yhtii kaikki kumpaan jarveen kirkonkirja on
hukkunut, tosiasia on, ettd sukututkijoilla ei ole
ollut kaytett6visstihn tietoja Urjalan seurakun-
nan jtisenistii wosilta 17 7 8-17 96.

Veiin6 Linnan sukujuuret

Edellti mainitun Urjalan rippikirjan puuttuminen
on vaikeuttanut myds kirjailija Viiind Linnan su-
kujuurien tutkimista.

N.-8. Stormbom mainitsee Viiino Linnan
elamaa kasittelevassd teoksessaan seuraavaa:
"Viiind Linnan isiinpuoleinen suku on ollut torp-
parina Urjalassa niin pitklille kuin sitii on voitu
seurata. Ensimmiiinen kirkonkirjoista ldytyva
esi-isii on henen isoisiinsii isoisii Johan Gustafs-

T
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son, joka syntyi 1770 ja mainitaan kirkonkirjois-
sa v. 1797 Papinkylassii olevan Kivikasken tor-
pan haltijana."

Vuonna 1997 painetussa Viiino Linnan reit-
tiii kuvaavassa opaskirjasessa on siteerattu Viii-
no Linnan sanoja hanen kertoessaan Koskelan
tienoosta: "Tdnne johtavat omatkin jtilkeni, silla
i.ailtl entisestii Kivikasken torpasta on liihtenyt
ensimmiinen tunnettu esi-islni Velkalaan Hon-
kolan kartanon torppariksi joskus 1700luvun
lopussa."

Koska Johan Gustafsson on myds oma esi-
isiini, tutkin 1980-luvun puoliviilissd hdnen esi-
vanhempiaan. Rippikirjasta 1797 Kivikasken
torpan kohdalla ldytyy myds Johan Gustafs-
sonin vanhemmat Gustaf Andersson ja Lisa
Henriksdotter. Edellisen syntymdajaksi on mer-
l<rt|y l732ja jalkimmAisen 1733.

Kiivin lapi kaikki liihipitajien kirkonkirjat sel-
vittaakseni, mistii niimii edellii mainitut henkilot
olivat Urjalaan tulleet. Mistiiiin en loytiinyt kui-
tenkaan viittaustakaan kyseisiin henkiloihin.

Sitten huomasin Tampereen seudun sukutut-
kimusseuran sukututkijaluettelosta vuodelta
1985, ettli Matias Suonpii?i oli tutkinut Urjalan
Honkolan ja Nuutajiirven sekii Pappilan torppa-
reita. Kysyin sukututkimuspiiivillii I 986 hlnelt6,
oliko han pdtissyt selville kyseisten henkiloiden
muuttopaikasta. Matias Suonp[ii kertoi minulle
tutkineensa Urjalaan saapuneita kirkkoherroja ja
sitii kautta saaneensa selville. ettti mainitut An-
dersson ja Gustafsson olivat tulleet Urjalaan
Perni6sta. Perniostti sitten loytyikin pari suku-
polvea lis?iii esivanhempia.

Radiologi Matias Suonpiiii kertoi minulle in-
formoineensa myds Vlino Linnaa t?im?in esivan-
hemmista. Linna oli talloin Suonpiiiin kertoman
mukaan sanonut: "Minii haluan todisteita."
Mydhemmin Linnan kerrotaan kuitenkin joskus
maininneen, ettd hanen sukujuurensa johtavat
Lounais-Suomeen.

Perniostd Urjalaan
kirkkoherran mukana

Vuonna 1785 Urjalan kirkkoherraksi valittiin
Pernidn kappalainen Henrik Reilin, joka oli ollut
Pernidn kappalaisen virassa vuodesta 1769. }J.iin

oli 55-vuotias ja sairaalloinen, niin etti hiinen
nuorin lapsensa Johan Reilin oli kolme vuotta
isiinsti apulaisena. Henrik Reilin kuoli jo v.
1796.

Pernidn kappalainen asusti Lupajan kyliissii
olevassa kappalaisen virkatalossa. Siihen kuului
v. l79l suoritetun isojaon jiilkeen 28 hehtaaia
peltoa ja 73 hehtaaria mets?iti eli yhteensd 101
hehtaaria.

Urj alassakin, kuten yleensii muuallakin, kuu-
lui kirkkoherralle palkkaetuna pappila. Siinii oli
alussa niukalti viljeltya maata, mutta kirkko-
herrat raivasivat lisiiii maata, niin ettb wonna
1650 viljelty maa kasitti n. 13 hehtaaria. My6-
hemmin peltoalaa listittiin edelleen, niin ettii
1922 siiiidetyn Lex Kallion nojalla pappilan
maista voitiin erottaa noin 90 hehtaaria peltoa
sekd saman verran mets6ii, ja ndin syntyi 15 it-
seniistd tllaa ja miikitupa-aluetta. Pika-asutuk-
seen jouduttiin kirkkoherran pappilasta luovut-
tamaan n. 150 hehtaaria maata, jonka jalkeen
pappilaan jai vielii 14,5 hehtaaria peltoa ja 186
hehtaaria metsaa.

Kun Henrik Reilin valittiin Urlalan kirkko-
herraksi. tarvitsi han luotettavan miehen huoleh-
timaan pappilan maista, ja niin pernidliiiset
Gustaf Andersson ja hanen poikansa Johan
Gustafsson muuttivat Urj alaan.

Rippikirjan mukaan Pernion pitajan Lupajan
kyliin kappalaisen virkatalossa asusti v. 1785
kappalaisen Henrik Reilinin jatitman perheen li-
siiksi renkinii Gustaf Andersson (s. I 1. lO 1737),
hanen vaimonsa Lisa Erika Henriksdotter (s.
1734 Kakskerta, k. 23.8.1818 Urjala) seka lap-
set Johan (s. 18.5.1771), Eva (s. 16.5.1774) ja

Maria (s.23.5.1777).
Johan Gustafssonin kohdalla rippikirjassa on

merkintii, ettii hiin muutti Urjalaan v. 1786, ja

Gustaf Anderssonin kohdalla 1787 .
On eittAmatti selviiti, ettti niimii ovat samat

henkilot kuin Urjalan rippikirjassa Kivikasken
torpan kohdalla mainitut, vaikka syntymiiaj oissa
on pienia eroavaisuuksia. Ne voidaan kuitenkin
selittaa rippikirjan katoamisesta j a kirkkoherran
vaihdoksesta j ohtuviksi.

Gustaf Andersson kuoli Urjalassa 3.9.1809. Ha-
nen isensa oli vuokratilallinen Anders Johansson
(s. 18.11. l7l3) Pernidn Viihii-Pakapyolistii ja

+
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iiiti Liisa Erkintytiir (s. 2.8.1708) Pernion Heik-
bergistii. Viimeksi mainittu paikka kuuluu ny-
kyaan Sirkisalon pitiljadn.

Aidin isii oli Pernion siltavouti Erkki Erkin-
poika ja aiti Anna Simontytiir Perniostti. Silta-
vouti Erkki Erkinpojasta mainitaan, ettd isonvi-
han aikana veniiltiiset veivtit hlinet mukanaan
Veniijiille.

Anders Johanssonin vanhemmat olivat Johan
Mattsson ja Karin Jakobsdotter Perni6n Vaha-
Pakapydlin kyleste. Heidin syntymiiaikansa
ajoittuu vuoden 1690 tienoille. He ovat kaukai-
simmat tiedossa olevat Viiind Linnan isiinpuolen
esivanhemmat.

Niiin on Viiin6 Linnan isiinpuolen esi-van-
hemmissa p?i6sty pari sukupolvea taaksepliin sii-
ta, mita Urjalan kirkonkirjoissa on mainittu.

Johan Gustafssonin
perheen vaiheita

Johan Gustafsson oli Urjalan pappilan Kivikas-
ken torpparina vuodesta 1786 vuoteen 1797,
jolloin han siirtyi Nuutajiirven kartanon Ojanpe-
rtin torppariksi, jossa toimessa han oli vuoteen
1808 saakka. Hiin meni naimisiin noin l79l Ur-
jalan HaihdlAsta olevan Maria Johansdotterin (s.
12.2.1768, k. 1.3.1810) kanssa. Heillii oli yh-
teensd 10 lasta, joista neljl syntyi Kivikasken
torpassa ja kuusi Ojanperdn torpassa. Viimeksi
mainituista lapsista nuorin oli Wilhelm (s.
26.6.T80:7, k. 6.6.1874),joka on Viiind Linnan
esi-is?i. Kivikasken torppariksi tuli Johan Gus-
tafssonin jalkeen hanen sisarensa Eva Gustafs-
dotterin mies Michel Bertilsson.

Johan Gustafssonin meni ensimmdisen vai-
monsa kuoltua naimisiin Lisa Mattsdotterin (s.
2. 5 .17 6l) kanssa. Nuutaj iirveltii muuton j iilkeen
h?in asusteli Ritaojan torpassa, Kivikasken tor-
passa ja viimeksi Urjalankyliin Simolan talon Si-
milan torpassa. Hiin kuoli 26.12.1837 Urjalan-
kyliiss?i Similan torpassa.

Wilhelm Johansson oli naimisissa pitiijiinrtu-
tiili Gustaf Berggrenin tlttaren Greta Lisan (s.
7.12.T806, k. 1885) kanssa. Heillii oli kuusi las-

ta, joista Vtiino Linnan isoisti Karl Wilhelmsson
(s. 28.12.1843, k. 23.10.1930) ol i  toiseksi nuo-
rin.

Wilhelm Johansson ja Greta Lisa asuivat
Velkalan kyltin Liihteenkorvan torpassa, jonka
nimi myohemmin muuttui Linnan torpaksi. Viii-
nd Linnan isa Vihtori oli Karl Wilhelmsonin
poika.

Lopuksi

Matias Suonpiiiin esimerkki hanen etsiessiiiin
Viiino Linnan esivanhempia osoittaa, ettti tutki-
malla kohdehenkilon elinympiiristdssii tapahtu-
neita muutoksia ja tekemiillii niistii oikeat johto-
piiiit6kset voidaan joskus sukututkimuksessa
piiiistii eteenpiiin vaj avaisi sta kirkonkirj atiedoi s-
ta huolimatta.
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Jokainen sukututkimusta harrastanut on etsiv?in
tydssiiiin saanut eteensii monenlaista selvitette-
vdd, jopa tuhruisista papereista epaselviillii kii-
sialalla kirjoiteuua tekstiti. Seuraava tampere-
laisen sukututkijan peitenimell?i laatima pikku

artikkeli on niihin verrattuna helppo. Onhan
kirjoitettu kansainviilisesti postinkin hyviiksy-
miillii "selviillii kielellii". vain sisiilto 0lisi siis
selvitettava.

Ei kun toihin...

Benedikto Lagano

QozErLoq zE stzz.tanJt?

Eble vi iam ricevis informojn pri la Lingvo In-
ternacia, kiun iniciatis dokloro L. L. Zamenhof
en julio 1887. Lai la pseridonimo'Doktoro Es-
peranto" li tiam publikigis fundamenton de la
nova lingvo en la rusa eldono de la Unua Libro.
Lia tiama hejmurbo, Varsovio ja tiutempe
situis en sama Rusa Imperio kiel nia patro-
lando. En la sama jaro aperis ankai pola, fran-
ca kaj germana eldonoj. Balda[ sekvis angla
traduko de la libro.

Pro tiu pse[donimo oni komence parolis pri
la nova lingvo de doktoro Esperanto. Iom post
iom pli kaj pli ofte nur la vorto esperanto estis
uzata kiel nomo de la lingvo. Dum sia unua
centjara vivo tiu lingvo sukcesis malgra[
militoj kaj rektaj persekutoj atingi pli ol cent
landojn, en 0iuj kontinentoj. Tio okazis per sin-
dona laboro de ordinaraj uzantol de esperanto
sen rimarkinda helpo de politikaj kaj financaj
potenculoj.

Ekde la jaro 1905 okazas Oiujare en malsa-
ma lando Universala Kongreso de Esperanto
kun ri0a programo. En la jaro 1995 tiu monda
kongreso, la 80-4 estis organizita en Tampere
por Oirkari 2500 partoprenantoj. La 88-a estos
somere 2003 en la okcidenta marborda urbo de
Svedio, Goteborg.

Nun, komence de nova jarmilo, la uzantojn
de esperanto (oficiale la membrojn de Univer-
sala Esperanto-Asocio, sed en praktiko ofte an-
kai aliajn esperantistojn) servas kaj helpas en
preskai cent landoj Oirka[ 2000 delegitoj,
personoj, kiuj reprezentas milon da diversaj
fakoj ai mondkonceptoj. Profesie la plej oftaj
el ili estas instruistoj, medicinistoj, fervojistoj,
juristoj, jurnalistoj, komputistoj kaj lingvistoj.
La plej favorataj hobioj estas filatelo, turismo,
literaturo kaj muziko. Bedailrinde nur kvin
delegitoj en kvar landoj oficiale anoncis genea-
logion kiel sian fakon por la Jarlibro 2002, sed
mi povas konjekti, ke inter delegitoj kaj aliq
esperantistoj estas centoj da genealogoj en
multaj landoj.

Do, se iuj viaj prapatroj vivis en ekster-
landoj, unu ebleco por serOi iliajn spurojn
povas esti esperanto. Certe pluraj esperantistoj
jam uzis tiun rimedon. Mi mem estas lari miaj
radikoj plene "arbara finno" kaj tial $is nun ne
bezonis tiun vojon por genealogio, kvankam mi
la lingvon multe uzis en tridek landoj de Suda
Koreio $is Kubo.
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Fil. maist. PAivi Ronimus-Poukka
Tampereen Historiallisen Seuran sihteeri

T ampeY een Historialfin en S euY a
- vtYea 77-vuotias

Tampereen Historiallisen Seuran sihteeri Lauri
Santamiiki kirjoittaa artikkelissaan wonna
1950 seuraavasti:

"Voisi ajatella, ettci Tampereen kaltaisessa
nuoressct, nopeasti kasvavassa kaupungissa,
jolla ei ole takanqan pitk)d ja vcirilnistci men-
neisyyttd eiki sen ansiosta vaalittqvanaan van-
hoja traditioita jonkun Turun tapaan, olisi ta-
val li sta vcihemmrin harr astusta hi stor iaan. Niin
ei kuitenkaan ole, vaan pciinvastoin -".

Nyt 52 vuotta timirn artikkelin jalkeen,
voimme hyviillii syyllii edelleen ytrty| Santa-
miien arvioon kaupunkimme ja laajemminkin
koko Pirkanmaan alueen historian harrastuk-
sesta. Tiit6 harrastusta kunniakkaasti yhtenii
monista toimijoista vaalii Tampereen Historial-
linen Seura, joka perustettiin 23.3.1925.

Tampere tunnettiin 1920-luvulla teollisuu-
destaan, kuten kaupunkimme tunnetaan t?iniikin
p aiv dnd. Nykyi sin Tamperetta pidetiiiin kulttuu-
rin alalla nimenomaan teatterikaupunkina. Har-
va kuitenkrn tietdd, ettii kaupunki oli tiitii jo
1900-1uvun alkuvuosikymmeninii. Lisiiksi
1920-luvulle ajoittui Tampereen kaupungin
1 5O-vuotissyntymiipiiivii, mika osaltaan vilkas-
tutti kiinnostusta my6 s hi sto riaan.

Aloitteen seuran perustamiseksi teki Tampe-
reella 1900-luvun alussa historian opettajana
toiminut professori Uno Ludvig Lehtonen ja
asian puuhamiehiksi ryhtyiv[t rehtorit K. Tiili-
la ja K. V. Kaukovalta, kauppaneuvos N. Tirk-
konen ja tohtori O. A. Kallio. Seuran ensim-
miiiseksi puheenjohtajaksi valittiin piispa Jaak-
ko Gummerus. Seuran siiiinndt rekisteroitiin
18.6.1921.

S?iiintdjen mukaan Tampereen Historiallisen
Seuran tavoitteena on "edistdii Tampereella ja

sen ympiirist6ssii historian harrastusta ja tutki-
mista ja tukea tata tydta suorittavia yksityisia
tai laitoksia". Perustajien tavoitteena oli luoda
kansanomainen harrastajien historiaseura, jon-
ka toiminnassa yhdistyisiviit sekii tieteelliset et-
tii hi storianharrastaj ien intressit.

Alkuvaiheissa toiminnan tavoitteena oli
myos kaupungin kulttuurielamiin monipuolinen
kehittaminen yhdessli muiden kulttuuriyhdis-
tysten kanssa. Seuran perustajat korostivat
"pirkkalaisuuden vtirittiimiin maakunnallisen
historiantunteen" rinnalla tamperelaisen kau-
punkikulttuurin tuntemisen j a j atkuvan tutkimi-
sen merkitystii. Seura toimi my6s kotiseutuyh-
distyksenii vuoteen 1937 astr, jolloin Tampere-
seura perustettiin hoitamaan lJdrta tehtavilA.

Esitelmid, julkaisuja, retkid

Seuran toimintamuotoja ovat olleet esitelmAti-
laisuudet, julkaisutoiminta sekii keviit- ja syys-
retket. Yhdessii Jalmari Fir"en stiiition kanssa
on vuodesta 1945 lahtien jtirjestetty ns. Hiimii-
liiisjuhla, jota kutsuttiin alkuaikoina Jalmari
Finne -juhlaksi. Seura on myos kerdnnyt, tal-
lentanut j a j iilj entanyt tutkimu sainei stoa.

Esitelmatilaisuudet ovat olleet ja ovat yha
seuran keskeinen toimintamuoto. Vuosittain
j iirj estetiiiin kuusi esitelmatilaisuutta. Paikalli s-
historiallisten ja maakunnallisten aiheiden li-
siiksi esitelmiii on pidetty sekii Suomen ettii
yleisesti hi storiasta. Syksylla 2002 jarjestettlin
kolme yleisolle avointa esitelmatilaisuutta Pir-
kanmaan maakuntakirjastossa Metsossa. Syys-
kuussa emeritusprofessori Erkki Pihkala luen-
noi ajankohtaisesta teemasta "Keskiajan mar-

F
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I
kasta setelieuroon". Lokakuussa Tampereen
yliopiston tutkijat Minna Harjula ja Petri Juuti
luennoivat paikallisesta aiheesta "Tampereen
ympiristoongelmat ja niiden vaikutus kaupun-
kirakenteeseen ja sosiaaliseen ympiirist66n
1 85O-luvulta I 95Oluvulle" . Marraskuussa pe-
rinteisessii Hiimiil2iisjuhlassa puolestaan muis-
tettiin Elias Lonnrotin syntymiin 20O-vuotis-
juhlavuotta Suomalaisen Kirj allisuuden Seuran
tiedottajan Sirkka-Liisa Mettomiien esitelmAlla
"Kalevala kiertiiii maallmat' .

Hiimiilaisjuhla jo 58. kertaa

Tampereen Historiallisen Seuran ja Jalmari
Finnen siiiition yhdessii jArje$amii Hiimiiliiis-
juhla oli alkuvuosikymmeninii Tampereella pe-
rinteinen kulttuuritapahtuma. Juhlan tarkoituk-
sena oli kaupungin kulttuurielam?in vilkastutta-
minen. Piiinumerona oli Htimeen historiaan
liittyvii arvokas esitelma. Ensimmdisessi juh-
lassa esitelmoitsijdina toimivat tohtori Eino Ju-
tikkala, professori Viiind Voionmaa j a kirjailq a
YrjO Kivimiiki. Juhlan luonne on muuttunut
vain vdhiin. Vuonna 2002 marraskuussa Jalma-
rin-p ?iiviinti (20 . I l. ) j iirj estettiin vii de skymme-
neskahdeksas Htimliliii sjuhla.

Seuran julkaisutoiminta kiiynnistyi vuonna
1929 teoksella Tampere. Tutkimul+sia ja ku-
vauksiq L Naita julkaisuja on ilmestynyt tois-

taiseksi yksitoista. Lisiiksi on julkaistu muita
paikallishistoriallisia tutkimuksia Tampereen
Historiallisen Seuran julkaizuj a -sarj assa. Vuo-
desta 1957 lahtien seura on saanut julkaisutu-
kea Tampereen kaupungin tiederahastolta.

Vielii 195O-luwlla seuran esitelmatilaisuu-
dessa maisteri Kauko Pirisen arvio Tampereen
kaupungin vaakunan heraldisesta sopimatto-
muudesta sai aikaan vilkkaan keskustelun, joka
lopulta johti vaakunan uusimiseen sellaiseksi,
jona mekin sen tunnemme - koski, T-kirjain ja
Merkuriuksen sauva punaisen ja kullan viireis-
sii.

Nykyisin Tampereen Historiallinen Seura
on yksi muiden Tampereen kulttuurielamdssd
vaikuttavien yhdistysten ja yhteisojen joukossa.
Tampereen yliopisto, kaupungin kulttuuri- ja
museotoimi seka erilaiset yhdistykset ovat otta-
neet li silii vastuuta kaupungin sivi sty sel iimds s?1.

Erinomaisena osoituksena yha laajenevasta
historian harrastuksesta sekii Pirkanmaalla ettii
muualla Suomessa voidaan havaita kasvava
kiinnostus sukututkimukseen ja tdten omien
j uurien kartoittamiseen. Sukututkimus voi osal-
taan olla myos arvokas innoittaja muuhun his-
torian harrastukseen. Kuten Marcus Tullius Ci-
cero on jo vuonna 55 ennen Kristuksen synty-
miiii sanonut: "Historia on ailmkausien koetin-
kivi -- ja muinaisuuksien viestintuoja. " NaitA
viestejii olisi meidiin jokaisen hyvii kuunnella.

Johanna Kurela

SyJa*zffuen fritto o Ozf'onan ELzio Lttai tk!
???

Tiilla kertaa kiisisslinne on poikkeuksellisen
pulska Orpana-lehti. Lehteen on saatu suuri
joukko hienoja sukututkijaa kiinnostavia artik-
keleita. Toivottavasti lehti on tarjonnut teille
samanlaisen j tinnittavan yllatyksen kuin minul-
le - sain nimittain vasta ljlla Koskisen artikke-
lista selville. ett?i esi-isiini Suoniemen Sarkolan
Mattilasta oli murhamies...

Kiitos jokaiselle Orpanan kirjoittajalle: teil-
le, jotka tarjositte vapaaehtoisesti tekstej?inne,
ja teille, jotka olette kirjoittaneet pyynnostini.
Toivon, ettd jaatte edelleenkin sukututkimus-
loytonne koko seuran kanssa. Orpanan kannet
kyllii venyvdt sen mukaan, miten paljon juttuja
on tarjolla!
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Seija Pessi

Omena, Maituri j a Mustifte
metsoifaitumiffa

Kuljeskelin viime suvena kotikylani marjamet-
sissii. Loysin paikan, jota isojaon kartassa ni-
mitettiin Ajoksen niityksi. Pieni puro virtasi lii-
heisessii Lepojenvtili-nimisess?i notkelmassa,
jonka molemmilla puolilla oli Lepo-nimiset
niityt. Nimet olivat pertiisin ajalta,jolloin karja
kulki laitumella kylan takametsissti. Paimenet
ajoivat lehmiinsii metsiin lapi Ajoksen niitylle
syomiiiin. Lepojen vtilissii karja sai juoda jaLe-
po-niityilla maata ja miirehtiii.

Mielikuvissani oli helppo siirtyi ajassa 250
vuotta taaksepiiin. Jo kuului polulta kellon kal-
katus, kun Solalan Sohvi vei lehmiliiin kohti
Lepoa. Ensimmiiisenii kulki Emiilehmii taka-
naan Maaranen ja Merike, Omena ja Maituri,
Tammike ja Helmike. Sitten honkkelehtivat
hiehot Punike, Mustike ja Niittynen. Viimeise-
nii pieni musta vasikka.

Perukirjoista lehmien nimid

Miten Solalan emiinndt olivat antaneet nimet
lehmilleen?

Emiilehmii ja Maituri olivat saaneet nimen
varmaankin ansionsa mukaan. Tammike ja
Helmike siita, etta olivat ilmestyneet navetan
havuille sydantalven kuukausina. Helmikkeen
nimi voi olla myos muinaisnimien perua, koska
on olemassa Helmikkalan talokin.

Lehmia oli tapana nimetii myos marjojen ja
hedelmien mukaan; niin saivat nimen Omena,
Maaranen (uontuu sanasta maarain eli vadel-
ma) ja Mustike. Vai oliko Mustike viiriltaan
mustakarvainen ja sen pienen mustan vasikan
emii? Punike oli punakarvainen. Sopd pikkuva-
sikka oli aikoinaan saanut nimen Niittynen.
Lieneeko Merike-lehmiin nimi kuvannut nais-

viien kaukokaipuuta, miehethiin vain saivat
kayde merikaupungissa markkinoilla?

Solalan lehmien nimet on kirjattu perukir-
jaan wonna 1752. Kirjoitusasu on ajan tavan
mukaisesti Maranen, Mericke, Amena, Hel-
micke, Tammicke ja Musticke.

Naapurien lehmien nimia

Solala sijaitsee L?ingelmiien Koljonkannassa.
Halusin verrata kotikyliini ja naapurikylien se-
kii kauempana sijaitsevien pitajienkin lehmien
nimia 1700-luvulla. Kiisiini sattuikin liihiseu-
dun taloista perukirjoja samalta ajalta.

Naapurustossa Hirtolahden talossa olivat
I ehmat Maaranen, Ly stike, Kai lanen, Niittynen,
Pilkanen, Punike, Jouttike, Omena, Saittari ja
Loosike. Liingelmiiveden takana Er?islahdessa
Ihana, Omena, Kukkanen, Tahdike, Pilkanen,
Muikanen ja Mustike, Hiukkaan kyliissii Man-
sike, Viljanen, Kullanen ja Huimanen ja toises-
sa lahitalossa Emlike, Mustike, Kukkanen, Hi-
like, Punike, Ystiivii, Lemmrke, Hyvike ja Me-
rike.

Voi huomata, ettd lehmillti on samoja nimia
useissa taloissa. Oli siis olemassa perinteisid
lehmtin nimiA. Luonnosta saatuja nimia olivat
Kukkanen, Mustike, Mansike, Omena ehka
myds Hilike (tai Hillike) ja Muikanen. Usein
nimen peruste oli lehmiin ulkomuoto kuten
Niittynen, Punike, Kailanen (kailas tarkoittaa
laikukasta tai kirjavaa), Pilkanen ja Tiihdike
(vasikassa tuntomerkkina pilkku tai tahti).

Emiinniin ja lehmiin liimminti suhdetta ku-
vannevat nimet Ystiivii, Lemmike, Hyvike, Iha-
na, Kullanen ja Lystike. Etrkii lehmdn ominai-
suuksia Viljanen, Emiike, Saittari, Loosike ja
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Huimanen. Merike loytyy toisenkin kerran, se
lienee siis ollut perinteinen lehm?in nimi.

Katsotaanpa vi el A naapuripitaj i s sdkin lehmi-
tarhaan. Jiimsissii oli seuraavan niminen karja.
Kaunike, Emiinii, Punike, Kirjan, Kukkanen,
Keiteri ja Hyvike. Sahalahdella Hallas, Kailas,
Tahdike, Punike, Ystiivii ja Piilktineen Onkkaa-
lan Anttilassa Hallas, Kyytiinen, Tiihtike, Mus-
tike ja Punike.

Sahalahdella nayttaa olevan tyypillisen -ke-
ptiiitteen sijaan paljon s-loppuisia adjektiivin
tapaisia nimia, kuten Hallas (hallava, harmah-
tava) ja Kailas (kirjava ja laikullinen).

Kauempana Kalvolassa on lehmikarja Huik-
kanen, Mustike, Fiikuna (Viikuna), Kailanen,
Tummike, Junnikka ja Kirjas sekii pari harkaa
Tiihtike ja Joutike. Siella tunnettiin jo fiinimpi
hedelmii viikuna, josta lehmiille nimi.

Lehmien nimid
sata vuotta myohemmin

L?ingelmiien Solalassa oli 1752 kymmenen leh-
m6ii. Liihes sata vuotta mydhemmin vuonna
1841 Solala oli jaettu kahdeksi taloksi, joissa
oli yhteensii yli kaksikymmentii lehmiiti. Mil-
laisia nimiii Solalan emiinniit ovat silloin leh-
milleen antaneet?

Hyvin maitoa antava oli Viljanen, pyoreii ja
hyvtikuntoinen lehmii oli Papunen. Maito-kiu-
luun taisi potkaista sorkkansa se lehmti, joka
oli saanut nimen Tanstokka. Jotain vikaa lienee
ollut myds Heistarissa, Solkerissa ja Joutik-
keessa. Entii karkailivatko Huimanen ja Viuka-
ri aitojen yli? Emiinniin ilona olivat Lystike,
Mansike, Kaunike ja Nnttynen, jonka nimi oli
slilynyt talossa sata vuotta, kuten nimet Maa-
ranen ja Muikanenkin.

Lehmien viiri2i kuvasivat nimet Kirjanen,
Kailanen, Kyytdnen, Ruskanen, Rustokka ja
Viirike, ehkii myos Lohike. Pilktuja ja laikkuja
kantoivat tuntomerkkeiniiiin Peilike, Ristike ja
Pilkanen.

Kaksikymmentii vuotta myohemmin vuonna
1864 Solalan Leena-emtnnallii oli lehmiit
Herttanen, Voilanen, Omena, Viikuna, Sitruu-
na, Mansike, Punike, Kaunike, Juttike, Tans-
tokka, Heluna, Ruskanen, Peilike ja Tahtike.

Samaan aikaan Liingelmiiveden toisella
puolella Viuhkolan Mattilassa oli lehmiit ni-
meltriiin Tokk4 Tuorike, Leikun4 Ilona, Vii-
kuna, Heluna, Kailanen ja Niittinen. Voi huo-
mata, ettii monet edellisten vuosikymmenten
nimet toistuvat. Uusi nimi Voilanen kuvannee
toiveita arvokkaan voin tuotannosta. Uusia ni-
miii ovat my6s Ilona, Tuorike, Heluna ja Jutti-
ke sekd kaukaisten maiden hedelmien mukaan
nimetyt Sitruuna ja Viikuna.

Hiimiiliiisemiinniltii ei puuttunut huumorin-
tajua ja kekselitiisyyttii lehmiti nimetessitin. Ni-
meiimisessii ntikyy perinteit?i, nimet siirtyivat
vuosikymmeniii lehmalta toiselle. Uuttakin
keksittiin, ja paete -na niiytt66 yleistyneen.
Kaunein nimi oli Solalan Anna-emiinniin leh-
m?illil, joka oli Kirjakukka. Tuntuu kuin Kirja-
kukan nimi kertoisi muistoia muinaissuomalai-
silta esiaideilta.

L€ihteitd

Ldhteind muutama perukirja Siiksmien kihlakun-
nasta vuosilta 1745-1757. mm. Ldngelmdki Kol-
jonkanta v. 1752. KA:n mikrofilmit ES 3618-3620.

Perukiqoja Ldngelmielti: Solalan talosta vuodelta
1841 kaksi perukiqjaa, vuodelta 1864 yksi perukir-
ja, Uuhiniemen Mattilasfa 1860 yksi perukirja.
JMA.

Lehmien nimeiminen perukirjassa auttoi erotta-
maan hinnaltaan eriarvoiset lehmiit, miki oli tar-
peen esim. perintoii jaettaessa. Mycihempien aiko-
jen perukirjoissa lehmiii ei eroteltu nimeltiiin, mai-
nittiin vain lukumiiiird.

.\

J J



Emma-Emilia WAlimriki

Kun hovimestari Theodor Berglund talvella
1928 suunnitteli oman hotelli-ravintolansa pe-
rustamista, ei ajankohta ainakaan olisi voinut
olla suotuisampi.

Kaksikymmentiiluku oli ltihestymiissii lop-
puaan ja Tampere oli jiilleenrakennettu taiste-
luiden ja hlivityksen keviiiista 1918. Kaupunki
eli vaurauden ja kasvun kukoistavaa aikaa.
Teollisuus laajensi ja menestyi. Kauppa oli voi-
missaan ja monipuolistui. Kaikkinainen raken-
taminen tiiytti kaupungin keskustan ja laita-
alueet. Tampereen asukasluku oli voimakkaas-
sa nousussa, kun kaupunkiin saapui kasvavan
teollisuuden ja kaupan tarvitsemaa tyovoimaa.
Raha kiersi ja liikkui ja loi taloudellista hyvin-
vointia.

Tiima kaikkinainen vauraus lisiisi myos ih-
misten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Kun
huvittelu lisiitintyi, avattiin kieltolaista huoli-
matta uusia ravintoloita ja hotelleja. Ajankohta
oli siis mita parhain Theodor Berglundin moni-
naisille suunnitelmille.

lilnlli flillril
Eahil-llom€rttl

Ernaea sunnuntriua
lilo 2-4.

rlltakonserttl
E-t2

hld. af?. tiltt 6t?.

Su u n n itel m ista toteutu kseen

Theodor Berglund ryhtyi toteuttamaan suunni-
telmiaan, ja Onkiniemen Ravintola Osakeyh-
ti6n perustava yhtiokokous pidettiin Tampe-
reella maaliskuun 14 piiiviina 1928. Berglund
sai hankkeeseensa yhtiokumppaneiksi pienellii
osakemiiiiriillii helsinkilaisen liikemiehen Gus-
taf Svenssonin ja tamperelaisen varafuomarin
Oiva Sohlbergin.

Hotellin alkuvalmistelut viiviistyiviit kuiten-
kin syksyyn. Saatuaan osakeyhtidnsl merkityk-
si kaupparekisteriin ja asianmukaisen luvan ra-
vintolalleen, Berglund avasi keviiiillii idyllisen
kestiravintolan Tammerfors Angbrinnerin
(Tampereen H6yrypolttimo Oy:n) omistamaan
kauniiseen Onkiniemen huvilaan. Berglundilla
oli tulevan hotellihankkeensa ohella tarkoitus
jatkaa myos kesdravintolan pitAmista, mutta
syyst?i ja toisesta se ei koskaan toteutunut.
Niinpii kesiiravintola viihdytti asiakkaita vain
kestin 1928 ja Berglund r ylfiyi toteuttamaan
suunnitelmaansa hotellin perustamisesta kau-
pungin keskustaan. Hiin anoi lupaa 1. luokan
hotelli- ja ravintolaliikkeen pitamiseen, mikb
mv6nnettiin lokakuussa I 928.

Hotelli Astoria

Hotelli Astorian avajaisia vietettiin marraskuun
l. ptiiviinii 1928. Berglund oli vuokrannut Tam-
merfors Angbrinnerin omistamasta Kauppaka-
tu 16:sta toisen ja kolmannen kerroksen ja sai
niiin tyylikkiiiille hotellilleen ja sen ravintolalle

Horcffi &torian tarina

Ilmoitus Tampereen Sanomissa 2 5. 1 1. 1 928.
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arvokkaat ja hienostuneet tilat. Kauppakatu
16:n kulmatalo Kauppakadun ja silloisen ltiii-
sen puistokadun (nykyisen Hiimeenpuiston)
kulmassa oli kaupunginarkkitehti F. L. Calo-
niuksen ehdottomasti kauneimpia ja arvok-
kaimpia saavutuksia hienoisine barokkipiirtei-
neen.

Hotellin sisii?inkiiynti oli Kauppakadun puo-
lella, rakennuksen keskivaiheilla. Tummapuis-
ten pariovien molemmin puolin loistivat valo-
lyhdyt. Hotellin ja sen ravintolan tyylikkiiiiseen
sisustukseen kuuluivat olennaisena osana katto-
kruunut ja ravintolasalissa poydilla tunnelmaa
luovat pdytiilamput.

Ravintolassa tarjoiltiin aamiainen seisovine
voileipiipdytineen aamukymmenestii kahteen il-
tapdiviild. Pdiviillinen oli saatavilla kello kah-
desta iltaseitsemiiiin ja hieno illallinen iltakah-
deksasta puoleeny6hdn.

Ravintolan musiikkinurkkauksen vakioka-
lu stukseen kuuluiv at p iano 1 a kaappigramo foni,
jolla asiakkaita viihdytettiin joskus, kun orkes-
teri ei esiintynyt. Marraskuun 20. piiivdsta lAh-
tien musiikkipuolesta huolelrti talon oma Asto-
ria Konsertti-Trio. Sunnuntaisin ja melkein jo-
kaisena arkipiiiviinii kuultiin ajan tavan mukaan
iltapiiivZillii kello kahden ja neljan viilillii
Kahvi -Kons ertti. Ntimii p ikkukonsertit vetiviit
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t€t
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Hotelli Astoria sijaitsi nykyisen Hcimeenpuiston ja
Kauppakadun bulmassa.
Piirros. Emma-Emi lia Wcilimciki.

hyvin asiakkaita niin Astoriassa kuin muissakin
ravintoloissa. Soittoa kavivat kuuntelemassa
etupzizissii taitellljat, niiyttelijat seka liikkeitten
apulaiset ja konttoristit, jotka jarjestivht piiiviil-
listuntinsa tiihin alkaanja tulivat juomaan kah-
vikupposensa ja nauttimaan leivoksensa.

Illallisaikaa iltakahdeksasta puoleenydh6n
Astoria Konsertti-Trio esitti iltakonsertteja.
Piiinvastoin kuin monissa muissa ravintoloissa,
Astoriassa ei illalliskonserttien aikaan ollut
lainkaan tanssia. Myds iltaisin istuttiin viihty-
miissl illallisen jalkeen kahvin iitiressii, jopa
koko iltakin.

Vallitseva kieltolaki vaikutti ravintoloiden
anniskelutarjontaan ja suosituimpia juomia oli-
vatkin virvokkeet ja kahvi. Kieltolailla ei kui-
tenkaan aina ollut raittiusvtien toivomia vaiku-
tuksia. Vaikka ravintolat oli miiiiriitty valvo-
maan, ettei niiden saleissa ja hotellien huoneis-
toissa nautiskeltu minkaanlaisia viikihuomia. ei
ollut kuitenkaan mitenkzian epiitavallista, ettit
asiakas salaa sujautti kahvin sekaan teriistystii,
minka han oli tuonut mukanaan taskumatissa.
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Ja hyvin nopeasti levisi tieto ihmisten keskuu-
teen niist?i paikoista, joissa hovimestarilta saat-
toi tilata erityishintaan virvokkeen, joka tuok-
sahti hieman viikeviimmiille.

Kieltolaki rasittikin suuressa m?i?irin niita ra-
vintoloita, j oi ssa omi staja kieltaytyi toimimasta
salakapakoitsijana tai joissa h?in yritti est[[
asi akkaita teriistiimiist d salaa j uo maansa Tiill ai-
set ravintolat menettiv?it asiakkaansa suopeam-
mille ravintoloille.

Maailmanlaajuisen laman aika

Suomessa hiljalleen alkava lama, rakennustoi-
minnan hiljentyminen ja teollisuuden vaikeu-
det, tyoviikkojen lyhentdminen j a irtisanomiset
v?ihensiviit luonnollisesti ihmisten huvittelun-
halua. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen
vaikutti Astorian ja muiden ravintoloiden ja ho-
tellien kiryttilliimdAriin. Kun New Yorkin porssi
romahti 25. lokakuuta 1929. ei mikiiiin entiii
pystynyt estdmiidn maailmanlaajuisen laman ja
sen seurausten aaltoa.

Monien muiden yritysten tavoin Theodor
Berglundin lupaavasti alkanut Hotelli Astoria
ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Konkurssi-
huutokaupan jiilkeen se siirtyi Tampereella T2.
toukokuuta 1930 perustetun Emmy Peltonen ja
K:it -nimisen kommandiittiyhtion omistukseen.
Yhtion ja Hotelli Astorian johtajana tuli toimi-
maan Emmy Peltonen, joka ennen hotelli- ja
ravintolayrittajaksi ryhtymistti?in oli toiminut
konttoristina. Aiinettdmina yhtidmiehinii sijoi-
tusosuudellaan yhtidssti olivat neiti Fanny
Hjelmroos ja rouva Dagmar Cecilia Jansson.

Uuden omistajan aika

Hotelli Astoria jatkoi toimintaansa uuden omis-
tajansa komennuksessa. Tunnelma kuitenkin
muuttui Berglundin ajasta. Iltaptiivien tunnel-
malliset kahvikonsertit jaivat vdhemmiille ja
katosivat lopulta kokonaan. Hotellin ravintolas-
sa vietettiin "Hotelli Astorian musiikki- ja tans-
si-iltoja" keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnun-
taisin klo 20.30-0.30. Koska Astoria Konsertti-
Trio oli poistunut Berglundin ajan p'dtityttyit,
sesongin ajaksi palkattiin vierailevia esiintyjiii.

Niiinii vuosina Hotelli Astorian ravintolassa
esiintyi mm. Branderin perhetrio, jonka muo-
dostivat kapellimestari Uno Brander (viulu),
hAnen poikansa Paul Brander (haitari ja rum-
mut) sekii hanen tyttiirensii Lilja Brander (pia-
no)

Astorian tanssi-illoista tuli yleison keskuu-
dessa varsin suosittuja. Hiljaisen kesakauden
pitkastytttimiit huvittelijat odottivat aina ravin-
tolakauden alkua, varsinkin sen jalkeen kun
kansa sai mita pyysi ja kieltolaki poistettiin
vuonna 1932. Syyskauden avaus tapahtui
yleensii syyskuun alussa. Ravintoloissa pidettin
erilaisia syyskauden avaj aistanssiaisia.

Emmy Peltosen aikana Hotelli Astorian ra-
vintolahuoneistoa vuokrattiin myos yksityisiin
illanviettoihin seka yksityishuoneita pienille
seurueille. Hotellin puolella wokrattiin ns.
niiyttelyhuoneita liikemiehi lle j a edustaj ille ko-
kouksia varten.

Astorian viimeiset vaiheet

Vaikka lamakausi alkoikin hellittaa otettaan ja
teollisuus elpy6, Hotelli Astoria alkoi ajautua
taloudellisiin vaikeuksiin toisen kerran histo-
riansa aikana. On mahdotonta tietiiir, mitkii
kaikki seikat loppujen lopuksi vaikuttivat ta-
loudellisen tilanteen heikentymiseen. Osasyynii
ehkti saattoi olla Emmy Peltosen elamankump-
panin, insin66ri Eino Bergiuksen, laman alkana
menettiimii omaisuus ja Tammerfors Angbran-
nerin omistuksessa olleen Kauppakatu 16:n
pakkohuutokauppa syksyllii 1931. Talo joutui
tuolloin Hiimeenkyrdn Siitistcipankin omistuk-
seen, mutta Emmy Peltonen jatkoi Hotelli As-
torian pitamista uuden omistajan vuokralaise-
na. Viel?i loka-marraskuussa 1933 Astoriassa
vietettiin keskiviikkoisin, lauantaisin ja sun-
nuntaisin perinteeksi tulleita musiikki- ja tans-
si-iltoja, ja ravintola oli suljettunakin yksityisti-
laisuuksien vuoksi.

Hotelli Astoria toimi woden 1933 loppuun,
jolloin se suljettiin lopullisesti. Hotellin kaunis
irtaimisto huutokaupattiin 12.-13. ja 27. tam-
mikuuta 1934.
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Ldhteet

Tampereen kaupungin maistraatin arkisto
Tampereen kaupungin maistraatin kaupa- ja yhdislys-
rekisteri
Tampereen kaupunginarki sto
Tampereen Sanomat
Aamulehti
Tammerkoski v. 1962 ja 1995
Jari Korkki - Jar:, Niemelii: Holipompelia. Tampere
t992.

Onko sinulls valokuvia Hotelli Astorian sisci-
tiloista tai muuta tietoa hotelli-ravintolan toi-
minnqsta? Onko perheesi juhlia vietetty Hotelli
Astoriassa? Onl<o sulculaisesi ollut siella tois-
sci? Kerro tietosi Emma-Emilia Wcilimcielle;
yhteystiedot saat seuran sihteeriltri, puh. (03)
343 2004.

ETsINTAKUULUTU5

Ve silah deil a syrr h/n >rt, Abv ah am An devsin poika

Etsin tietoa isoiiitini isoisiistii, Abraham Ander-
sinpojasta, joka kayfti myohemmin sukunimeii
Jtirvenptili. Nokian rippikirjojen mukaan hen
asui Pirkkalassa ja oli Walkilan talon Jiirven-
p66n torpparina. Htin oli Sorkkalan ruodun
kuudennusmies. Rippikirjan mukaan Abraham
Andersinpoika oli syntynyt Vesilahdella
7.6.1806. Htin oli kaksi kertaa naimisissa jaha-
nella oli lapsia yhteens?i 17. Abraham Jtirven-
piiii kuoli 20.2.1888.

Abraham Andersinpoikaa en ole loytiinyt
Vesilahden kastetuista, enkii muutakaan tietoa
hAnen vanhemmistaan. Onkohan joku muu etsi-
nyt ja loytanyt?

Kirsti Peill
puh. 0500 9ll 575
peill@koti.soon.fi

ETsI NTAKU U LUTU 5

Kelfosafmen sisarukset

Tampereelta muuttivat Yhdysvaltoihin Kello-
salmen sisarukset, Kustaa (s. 1879) wonna
7909 ja Ida (s. 1882) vuonna 1922. Idan tie-
doista Ellis Islandin luetteloista niikyy, ettd ai-
nakin Kustaa asui tuolloin Conneautissa Ohios-
sa. Olen yrittzinyt jeljfte heita USA:sta sikii-
laisen sukututkij an avustuksella, mutta turhaan.
Heita ei loydy mistiiiin paikallisista luetteloista.
Niinpii pidiin mahdollisena, ettd he ovat palan-
neet Suomeen tai siirtyneet Veniijalle, jossa
asusti heidiin veljens?i Felix.

Tiedustelenkin nyt, onko kenelliikii^iin teistii
Orpanan lukijoista mitiiAn tietoa heistii. Myos
muut Tampereen seudun Kellosalmet kiinnos-
tavat, sillii he voivat olla samaa, Orivedeltii pe-
riisin olevaa sukua. Sukunimi tosin tuli ktiw-
t6on vasta 1900luvun alussa.

LeilaNiemenmaa
puh. (08) 228 699
leila. niemenmaa@mbnet.fi
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Tiina Miettinen

Kolnn iodraama w^odelta 1 T 8 4
Eli miten lOysin tuomiokirjasta isdn aviottomalle lapselle

Tutkiessani patrilineaarisesti aitini isiin sukua,
eteeni tuli ongelma. Janakkalan syntyneiden
luettelosta avautui eteeni seuraava tieto "1784
21.3. Hapaniemi Alastalo, Maria Eriksdotter
Gustaf od'. Esi-is?ini Kustaa oli siis syntynyt
aviottomana ja isaa pappi ei ollut merkinnyt
muistiin. Tuttu tilanne liihes kaikille sukututki-
joille. Mikii neuvoksi? Eikd tiitini sukua isiin
puolelta piiiisisi kuin vain vuoteen 1784?

Ainoa mahdollisuus yrittaA etsiii isii?i Kus-
taalle olivat tuomiokirjat. Arkistossa avulias
virkailija varoiffi, ettei kannattanut toivoa liiko-
ja. Aviottomien lasten isiit lOytyvtit kuulemma
vain diirimmiiisen harvoin karajakirjoista. Piiii-
tin silti yrifiAl, ja se kannatti. Sekb Kustaan
syntymii ettA sita edeltaneet tapahtumat selvisi-
v6t. Kyse ei ylltitttien ollutkaan tavanomaisesta
salavuoteusoikeudenkiiynnistii, vaan taustalta
loytyi kokonainen kolmiodraama.

Janakkalan syyskdriijiit 17 84

"P iika B eata Antintytiir Hiimeenl inna sta e sittiiii
ettii kihlakunnanoikeus ratkaisisi asian, jossa
Kustaa Juhonpoika Torholan kylastii Hausjar-
ven kappelista, oli lupautunut hiinen aviomie-
hekseen seka luvannut vihityttiiii itsensii Beatan
kanssa mika on sama kuin avioliittolupaus. Se
tarkoittaa ettei heita endi voisi toisistaan erot-
taa. Kuitenkin oli Kustaa sittemmin palveluk-
sensa aikana Haapaniemessii ollut luvattomassa
sukupuoliyhteyde ssii piika Mari a Erkintyttiiren
kanssa ollessaan tiill6in yhdistettyn?i Beata An-
tintyttiireen Tallaista rikosta ei voida Kustaa
Juhonpojalle suoda anteeksi. Joten Beata (oka
on halukas saamaan eron Kustaan kanssa teh-

dystii avioliittopiilitoksestii) suostui, ett?i Kustaa
Juhonpoika kutsutaan sisiiiin, ja tama samalla
anoi, ettii myos hiintii kuultaisiin.

"Kustaa Juhonpoika myontiid, ett?i sen jiil-
keen kun han oli tullut Beata Antintyttiireen
vahvistetulla avioliittolupauksella liitetyksi,
han oli ollut yhteydessii Haapaniemessti piika
Maria Erkintyttiiren kanssa, jonka seurauksena
ttimii oli tullut raskaaksi ja maaliskuussa syn-
nyttiinyt poikalapsen. Maria Erkintytt?irelta ei
voitu asiasta tiedustella, koska han ei ollut ltis-
nii. Siksi Beata Antintytiir antoi tiedoksi, ettti
Janakkalan pitajan kirkkoherra, kunnianarvoisa
ja hyvintunnettu herra Carl Fontenius oli anta-
nut selvityksen, ettd Maria Erkintytar oli kulu-
van vuoden maaliskuun kahdentenakymmenen-
tenii ensimmtiisenii piiviinii synnyttiinyt poika-
lapsen, joka oli kummien ilmoituksen perus-
teella kastettu Kustaaksi ja ettdt isii oli heidan
sanomansa mukaan todenniikoisesti renki Kus-
taa Juhonpoika.

'Beata Antintyttiiren mukaan asia on perus-
teellisesti selvitettavA ja hoidrltava sen tiihden,
ettii hiin voi kokonaan ja ilman syyllisyyttb va-
pautua Kustaa Juhonpojan kanssa solmitusta
avioliittolupauksesta. Mutta Haapaniemen ky-
lii, jossa valituksen alainen rikos on tapahtunut,
kuuluu Lopen pitajan karajakuntaan, joten oi-
keusjuttu luovutetaan sinne.

'?aatos: Koska Haapaniemen kyl6, jossa
Kustaa Juhonpojan ja Maria Erkintyttiiren vali-
tuksenalainen rikos tapahtui, on Lopen kariija-
kunnan alueella, siirtyy tapaus kasiteltavaksi
Lopen pitajiin kdrajille. Niiin ollen oikeus ei an-
na lausuntoa, voiko Beata Antintytiir sanoutua
irti avioliitosta Kustaa Juhonpojan kanssa. I1-
man lopputulosta oikeusjuttu siirtyy Lopen kti-
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riij tikunnan karaj ille. KArAjAt j oissa Beata An-
tintyttiiren ja Kustaa Juhonpojan velvollisuus
on olla l6sn6 keskeneriiisessii jutussa, ovat seu-
raavan vuoden talvikdriijiit, mika t6ten allekir-
joituksella vahvistetaan. Oikeus ryhtyy toimen-
piteisiin Maria Erkintyttiiren kutsumiseksi pai-
kalle, minkii viranomaiset kutsutuille tiedoksi
antavat."

Tuomiokirjasta korvaamaton apu

Kyseessii oli siis tilanne, jossa Kustaa Juhon-
poika ja Beata Antintytiir olivat vasta tehneet
piiiitoksen avioitua. Kustaa oli kuitenkin pettii-
nyt kihlattunsa Beatan ja saattanut raskaaksi
palveluspaikassaan Haapaniemen Alastalossa
Maria Erkintyttiiren. Arkistossa avautui perin
inhimillinen tarina ihmiselamasta. Vuoden
17 3 4 laki kat soi avioli ittolupauksen ol evan niin
sitova, ettdi sen purkua oli haettava maallisen
oikeusistuimen edess6. Eron sai esimerkiksi sil-
loin, jos toinen oli ollut salaa uskoton. Kustaan
ja Beatan tapauksessa uskottomuus oli todistet-
tavissa, koska Maria synnytti Kustaalle aviotto-
man pojan.

Karaj apdytiikirj oi sta voi siis palj astua aviot-
toman lapsen isi 1700-luvulla. Jokainen aviot-
toman lapsen synnyttiinyt nainen piiiityi tuol-
loin kiiriijille, vaikka ei olisikaan vaatinut ela-
tusta lapselleen. Tosin nainen ei valttamatta
kertonut siellii lapsensa isiinnimed tar sita ei
kirjattu muistiin. Oman esi-isiini tapauksessa
aviottoman Kustaan isti itsekin myonsi isyyten-
s4, mikd on tietysti sukututkimuksen kannalta
tiirkeiiii. Hiin ei yritiinytkiiiin kieltaa isyytttiiin
niin kuin usein tapahtui. Miehen saaminen vas-
tuuseen oli yleensi vaikeaa ja kiivi yha vai-
keammaksi tultaessa I 8O0-luvulle.

Suku sai uuden kantaisdn

Kustaa Juhonpojan isyyteen vrittaajo sekin, et-
t[ avioton Kustaa Marianpoika omaksui aikui-
sena nimekseen Kustaa Kustaanpoika. Hlinet
siis kastettiin isiinsfl kaimaksi. Rippikirjasta isii
Kustaa Juhonpoika lOytyi renkinti Haapanie-
men Alastalossa wonna 1783,ja hiinet on mer-
kitty muuttaneeksi Torholaan. Lisiiksi aviotto-
man Kustaan vhtenti kummina oli iiiti Marian

sisar Riitta Erkintytdr, jonka voi olettaa tien-
neen, kuka oli hiinen sisarensa aviottoman lap-
sen isii. Rippikirjan tiedot siis tdydentiiviit hy-
vin ktiriijiltii saatuja tietoja. Ne eivit ole keske-
niiiin ristiriidassa. Voin taas jatkaa wosia kes-
ken ollutta sukututkimusta. Silti Lopen kArAjA-
kirja on ehdottomasi kaylava lapi, silla Maria
Erkintytiirtii ei vielii kuultu Janakkalan kara-
j i l la.

Esivanhempani Kustaa Juhonpoika ja Maria
Erkintytdr eiviit koskaan solmineet keskeniiiin
avioliittoa. Maria Erkintytiir avioitui Janakka-
lassa wonna l79l Sven Ollinpojan kanssa, jos-
ta tuli kotiviivy Haapaniemen Alastaloon.
Aviottomana syntynyt Kustaa Kustaanpoika
kasvoi aikuiseksi iiitinsii ja isiipuolensa per-
heessii. Vuonna 1804 perhe muutti Lopelle.
Siellii Kustaa Kustaanpoika avioitui ja paafii
sahanasettajaksi Lopen Pilpalan sahalle. Kielle-
tyn suhteen hedelmiin?i syntynyt avioton Kus-
taa oli tahan asti Lopen ja Hauhon seuduille le-
vittiiytyv[n Zetterman-suwn vanhin kantaisii.
Nyt tutkimus voi kuitenkin jatkua Kustaan esi-
isiin myds isiin puolelta. Mitii kaikkea malxaa-
kaan vielti paljastua. . .

Johanna Kurela

Miksi ^t loref eivhf loyda

s rakr,rtr,rtk i vn,as s ev toi a,?

Historiaa ja sukututkimusta harrastavat nuoret
eiviit niytii omin piiin loytavan seuraamme.
Moni nuori sukututkija selvittelee juuriaan
internetiin vietyjen historiakirjojen, HisKin,
avulla ja seuraa mm. Suomen Sukututkimus-
seuran keskustelupalstaa. He eiviit useinkaan
ole kiiyneet sukututkimuksen peruskursseja ei-
ka heilla siis ole tietoa tiimiin harrastuksen pe-
rusvaatimuksista. He eiviit ymmdrrii, ettii pelk-
kiiii HisKia kaytamalla voi joutua hyvin her-
kasti hakoteille. Viiiiria jelkiahan voi seurata
helposti, vaikka kaftiiisi rippikirjojakin lahtee-
niidn.

Muistakaa, ettii voitte aina ottaa esitelmAti-
laisuuksiin mukaanne aiheesta kiinnostuneita
ystiiviiinne. PyytakAA joskus mukaanne nuoret
hi storiany stiiviinne !
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Eino Koskinen

Liihtoaamu oli kolea, mutta taivas oli sees ja
aurinko paistoi luoden hyvin lAhtotunnelman.
Lahto tapahtui totuttuun tapaan klo 8 Keskus-
torilta Vanhan kirkon edestii. Bussi oli viimeis-
tii sijaa mydten tdynnii.

Ensiksi suuntasimme matkan Lempiiiiliin
Kuokkalan museoraitille, jossa Lempiiiil6n
kunta ja Lempairl?i-seura ylliipittiviit yhteniiistti
aluetta, johon kuuluu viisi erillistii museota.
Museoalue kasitti kauppamuseon, parturi- ja
kampaamomuseon, pajamuseon, suutarinmu-
seon sekii sotaveteraanien perinnekamarin. Op-
paanamme toimi Carita Koota.

Museoista syntyi ensimmiisenii kauppamu-
seo. Nykyisen museorakennuksen rakensi
kauppias Kuisma Kuismin kauppapuodikseen
1902-1903. Hiin ei harjoittanut kauppaa kovin
pitk[iin. Vuonna 1913 kauppiaaksi tuli Alek-
santeri Eskola, joka pitikin kauppaa pertiti 60
V|'1otta.

Kauppa oli todella sen ajan supermarketti,
sillii sielta sai ostettua miltei mita tahansa sen
ajan tarpeisiin sopivia tavaroita. Oli lyhyttava-
raa, nappeja, neuloja ja lankoja, oli elintarvik-
keita maidoista juustoihin, voihin ja kananmu-
niin. Kaupasta loytyi myds lapiot, piikkilangat,
saappaat, pesuaineet, kankaita sekd tietenkin
lapsille makeisia. Mielenkiintoinen kokoelma
vanhoja tavaroita, joista mainittakoon myds
sota-aj an erilaiset korvikeaineet.

Pajamuseo oli K. A. Koskisen vuonna 1900
rakentama ajokaluverstas, jossa oli kaikki tar-
peelliset sekii metallin ettii puun tydst66n tar-
vittavat koneet ja laitteet. Niiistii mainittakoon
at{o palkeineen, alasimet, sorvi, erilaiset leik-
kurit ja tietenkin suuri joukko tyokaluja. Puu-

sYYSRETKt )8.o9.)oo)

tydverstaasta loytyi hoyltipenkit, puusorvi kuin
myos rattaanpyorien kokoamislaite.

Parturi- ja kampaamomuseossa oli vanha
foonauslaite, jolla voitiin kasitella samanaikai-
sesti kahta asiakasta. Kampaamon puolella oli
siihkdktiyttoinen permanenttikone, joka minus-
ta muistutti eptiilytttiviisti siihkotuolia. Laite oli
wodelta 1930.

Suutarimuseossa oli suutarin tarvitsemat vii-
lineet. Soteveteraanien museossa oli mielen-
kiintoisia valokuvia sota-aiasta seka melkoinen
joukko aseita.

Kylmakosken kolme kirkkoa

Seuraava kohteemme oli Kylmiikoski, joskin
matkan varrella poikkesimme Pirkanhovissa
kahvilla. Kylmtikoskella oli meilla oppaana
Reino Paavola, joka kertoi mielenkiintoisesti
Kylmiikosken historiaan liittyvistA asioista.
Kunta on itseniiistynyt Akaasta 1695, mutta
seudulla on ollut asutusta larpianjoen varrella
jo tuhansia vuosia.

Toij alasta lahti ns. taivallustie Kyl miikosken
kautta Pohjanlahden rannikolle Rauman tai Po-
rin tienoille. Ensimmiiinen kirj allinen maininta
Kylmiikoskesta on vuodelta L340. Pftajassd on
ollut kaikkiaan kolme kirkkoa. Ensimm?iinen
valmistui vuonna 1666, joskaan siita ei ole mi-
tiiiin kirjallisia asiakirjoja siiilynyt. Se tiede-
tditn. ettdt kirkko oli kahdeksankulmainen. Kir-
kosta pyritty tekemiidn alkuperiiisen nikoinen
kuva. Tapuli oli erillisend. Vuonna 1779 otet-
tiin kaftoon toinen kirkko, joka sijaitsi suun-
nilleen ensimmiiisen kirkon paikalla. Tiim?in

9 t*oifr,osfti, Aftaa j a Soiriftsmoifri
5U KUTUTKIJAT RETKE LLA
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kirkon kellotapulin paikalla on tiillti hetkella
muistokivi.

Vierailimme myds Kylmiikosken Vanhassa
Myllyssii. Tiimii oli perustettu l920Juvulla,
mutta itse asiassa paikalla on ollut myllytoi-
mintaa jo 1500-luwlla. Nykyinen mylly ei
eniiii jauha viljoja, vaan on se jiirjestetty yleis6-
ja kokoustiloiksi sekii erilaisten niiyttelyjen pi-
topaikaksi. Myllyssii oli aikoinaan jaettu kaik-
kia viljalajep jopa tehty mannanryyneja. Nain
kertoi museon nykyinen omistaja Eija Sinda.

Muutama kilometri entisten kirkkojen si-
jaintipaikasta rakennettiin kolmas kirkko won-
na 1900. Se on tiilikirkko ja on slind tllaa 420
hengelle. Nykyisen kirkon lahettyville raken-
nettiin kirkossakiivijoiden hevosia varten ns.
kirkkotalli. Tiimii oli osakeyhtio, jossa veloitet-
tiin tietty maksu hevosen siiilytyksest?i kirkon-
menojen ajalta.

Kirkon lliheisyydessti oli myds leikkuuhuo-
ne, jossa tehtiin ruumiinavaus vain yhden ker-
ran kymmenien vuosien aikana.

Kylmiikosken asukasluku on tiillii hetkellii
2600 henkeii. Elinkeinorakenteesta mainitta-
koon, ettii 16 Yo kuntalaisista saa elantonsa
maa- ja metsiitaloudesta, 35 Yo teollisuudesta ja
kaupasta sek?i loput palveluista ja muista toi-
minnoista. Tudttdmyysprosentti on 9 ja tiimiin-
hetkinen vergprosentti I 8,5.

Mainittakoon, ettii Kylmiikosken uudessa
kirjastossa on sukututkimusnurkka, jossa on
tarjolla mikrofilmejii sekii katselulaitteita.
Akaan seudun sukututkijain jiisenmtiSr?i on 90.
Seuran puheenjohtajana toimii Kylmiikosken
kirj aston j ohtap Marja-Leena S eppilii.

Kylmiikoskella kavimme myos lounaalla
Team Hunter Oy:n hirsiravintolassa, jossa per-
he Laukonen tarjosi meille runsaan ja maitta-
van aterian.

Matka jatkuu Toijalaan

Ruokailun jtilkeen bussin nokka kiiiinnettiin
kohden Toijalaa. Matkan aikana oppaamme
Kaija Syrjiinen selosti meille tienvarsiniiky-
mien nyky- ja historiantietoja. Toijalaan piitis-
tyiimme hiin piti katsauksen maistraatin toimin-
nasta.

Toijalan maistraatti on Tampereen maistraa-

tin palveluyksikko. Maistraatit ovat valtion pai-
kallisia rekisteri- ja yleishallintaviranomaisia.
Ne pitavat yllii koko maassa yhteniiistii viiest6-
tietojarjestelmiiii. Maistraatin tehtAviin kuuluu
seuraavia palveluita: julkisen kaupanvahvista-
jan ja -notaarin palvelut, kauppa- ja yhdistysre-
kisteriasiat, venerekisteri, kotipaikkatiedot,
osoitepalvelut, muuttoilmoitukset, kiinteisto- ja
rakennustiedot, perunkirj an osakastietoj en vah-
vistaminen seka holhoustoimi.

Seuraava kohteemme oli Toijalassa sijaitse-
va Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy:n teh-
dasmuseo. Oppaanamme toimi tehtaan edustaja
ekonomi Juhani Yrjdnen. Messukierroksella
saimme lapileikkauksen siitii, miten tapetteja
valmistetaa.n. Periaate on pitkasti yhteneviiinen
kirj apainotekniikan kanssa. Jokaiselle kuviovii-
rille tehddiin oma kuviotelansa, joka painaa pa-
periin tai kankaalle halutun kuvion.

Tapetit olivat keskiajalla yleensii nahasta
valmistettuja ja tiilloin niihin painettiin erilaisia
kohokuvioita. Tapettipeperina pitaa olla run-
saasti puukuituja sisiiltiivii paperi.

Toijalassa on aikoinaan ollut useita tapetti-
tehtaita, mutta nykyisin vain kaksi. Tehdas,
jossa vierailimme, oli perustettu 1930-luvun
alussa.

Sddksmden harmaakivikirkko

Piiivii olikin viertihtdnyt jo melko pitkiille kun
siirryimme retkikohteistamme viimeiseen vai-
heeseen, eli 1400- ja 1500-luvun taitteessa ra-
kennettuun S?iiiksmiien harmaakivikirkkoon.

Saaksmaki oli aikoinaan varsin suuri pitaja,
johon kuului Akaa, Kylmiikoski, Palkane ja osa
Urjalaa. Oppaamme Esko Karisalmi kertoi
meille, etta pitaja mainitaan asiakirjoissa ensi
kerran wonna 1340 annetussa paavin parma-
bullassa, jossa asetettiin kirkonkiroukseen usei-
ta pit{1an miehia, koska kapinoivat kirkkoa
vastaan.

Kirkossa oli monia 1300-luwlta periiisin
olevia pyhimysveistoksia, jotka jouduttiin luo-
vuttamaan Kansallismuseoon. Kaksi niiistii
veistoksista on nyttemmin palautettu takaisin
kirkkoon. Vuonna 1927 kirl<ko peruskorjattiin,
mutta se paloi kaksi vuotta mydhemmin ja oli
uudelleen kunnostettava. Ennen koriausta oli
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kirkossa lehterit ja ristikirkon sivulaivat olivat
nykyistii pidemmiit. Talloin kirkkoon mahtui
2000 seurakuntalaista. Peruskorjauksen yhtey-
dess?i lehterit poistettiin ja sivulaivoja pienen-
nettiin. Vuonna 1933 kirkko vihittiin uudelleen
kiiyttoon. Nykytiiin sinne mahtuu 660 henkeii.

Peruskorjauksen yhteydessi lOydettiin ikku-
nasyvennyksistii 1500-luvulta periiisin ohvia
maalauksia, jotka restauroitiin ja jotka ovat nyt
siella nahtavilla.

Vuonna 1990 Siiiiksmiien seurakunnassa oli
3616 henkildti.

Paluumatka Tampereella alkoi, ja matkan
aikana suoritettiin arpaj ai sten palkintoj en j ako-
Seuran kassaan kertyi 100 euroa kaytettavaksi
wonna 2004 pidettitvdn Suomen Sukututki-
musseuran ja Tampereen seudun sukututkimus-
seuran yhteisten valtakunnallisten sukututki-
muspiiivien kuluihin.

Seija Pessi

Tc;,lou. [ffa rien perivrto csc-

Loysin muutamia vuosia sitten Kansallisarkis-
tosta esivanhempieni perukirj an vuodelta 17 52.
Kiisiala oli minulle tottumattomana lukijana
vaikeaa ja vasta kun seuramme j?isen Marja
Lintula auttoi "outojen" kirjaimien lukemises-
sa, olen voinut tarkemmin paneutua perukirjan
sisiilt66n. Kiitos Marja Lintulalle avusta.

Perukirjasta selviaii, ettd esivanhempani
Krister Klemetinpoika ja Maria Eliaantytdr
Liingelmiieltii olivat ostaneet Solalan talon
isonvihan loppuvuosina 1718. Kristerillii ja
Marialla oli kaksi pokaa ja kolme tytitfiA.

Perheen iiiti Maria Eliaantytiir kuoli pik-
kuvihan aikaan 1743, mutta perunkirjoitus teh-
tiin vuosia mydhemmin 1752. Vanha isiintti ha-
lusi ilmeisesti luovuttaa talon pojilleen ja sen
tiihden hanen oli tehtava perunkirjoitus ja pe-
rinndnjako, josta oli selvitys perukirjan lopus-
sa. Asiakirjan tietoja aikaisemmin etsimiini
henkilotietoihin liittiimiillii olen voinut paneu-
tua talon tyttiirien kohtaloon.

My6ttijaiiset pai kkaku n nan
tavan mukaan

Solalan tyttiirist?i Maria ja Kirsti olivat menneet
naimisiin ennen iiidin kuolemaa. Heille oli lai-
tettu paikkakunnan tapoj en mukaiset my }tiijiii-
set.

Maria Kristerintytiir oli mennyt naimisiin
Hakosalmen Talolan isiinn?irr Elias YrjOnpojan
kanssa 1738 Myotajaisiksi Marialle oli tehty
kapiokirstu, jonka arveltiin olevan 7 taalarin
arvoinen. Yaatetavxraa hiin sai punaisen ha-
meen ja mustan rdijyn. Ilmeisesti ne oli om-
meltu tehdaskutoisesta verasta. koska ne olivat
rnelko kalliit; hame 30 ja rdijy 15 taalaria. Ta-
lon paras lehm?ikin maksoi vain l8 taalana.
Marian musta damastikankainen piiiihine oli
maksanut 6 taaiaria. MydtiijAisiin kuului myds
pari villakankaasta valmistettua sankytakkia,
arvoltaan 12 ja 8 taalaria, ja lampaannahkaiset
v?illyt, 8 taalaria, seka kaksi pientti tyynyd, 3
taalaria. Maria vei Hakosalmeen myos lehmiin,
joka oli vain 12 taalarrn arvoinen, kutun ja viisi
lammasta. Avioliitossa Marialle ehti svntvii
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kolme lasta, ennen kuin hiin kuoli vuonna 1745
vain Z9-vuotiaana.

Solalan tginen tytiir Kirsti Kristerintytiir nai-
tettiin l74l liiheiseen Raskullan torppaan, joka
kuului Koppalan rustholliin. Aviomies oli Juho
Antinpoika. Kirstikin sai kapiokirstun, hameen
ja roijyn. R6rjy oli mustaa verkaa ja yhta kallis
kuin vanhemman sisaruksen, mutta hame oli
halvempi, se oli vihreiid prissdttyi sarkaa ja
vain viiden taalain arvoinen. Hyvitykseksi
Kirsti sai vanhan lYz taalartn arvoisen verka-
roijyn. Myds Kirsti sai lampaannahkaiset vallyt
ja kaksi arvokasta villakankaista ttikkiA, lisiiksi
kolmannen kuluneen ja halvan tiikin Torppaan
annettiin mydtiijiiisiksi viisi lammasta, muttei
lehmiiii eikA kuttua kuten Maria sisarelle. - Oli-
kohan Kirsti nurisematta tyytynyt osaans4 kun
hanen mydtiijiiisensii olivat viihiiisemmiit kuin
vanhemman sisaren? Ehkii Solalan talo oli
kdyhtynyt tai torppaan ei haluttu antaa niin
suuria my6ttijiiisiti. Kirsi kuoli lapsivuoteeseen
1746 ja hanelta jai kaksi poikaa orvoiksi.

Solalan nuorin tyttir Sohvi Kristerintytdr oli
iiitinsii kuollessa vasta l7-vuotias. Isti varusti
hiinellekin kapioita. Sohvi sai vanhan punaisen
verkahameen, lieneeko iiidin peruja Mutta rdi-
jy tehtiin mustasta verasta ja se oli vallan 18
taalarin arvo inen. S ohvin kapiokirstukin li enee
ollut vanha, koska se oli vain 3Yz taalarin arvoi-
nen. Kirstuun oli valmistettu villakankainen
sankytakki ja vallyt seka pari pientii tyynyii.
Sohvilla oli jo kolme omaa lammasta ja pieni
karitsa, kun perint6ii arvioitiin.

MyotajAisiksi annettuj a tavaroita pidettiin
tyttiirien perintonii, mutta ilmeisesti heillii oli
lisiiksi muita vaatteita, itse kudottuja sarkaha-
meita, r6ljyja, pellavapaitoja ja huiveja, jotka
olivat heidan "omaa omaisuuttaan".

M yOtdjti iset peru n ki rjoitu ksessa

Solalan vanhaisiintii kutsui kirjurin ja lautamie-
het perunkirjoitukseen helmikuuss a 17 52. Siina
arvioitiin talon kiinteistd ja irtaimistosta kupa-
ri-, rauta- ja puuesineet, eliiimet, valjaat, vrlja
ja kalastusviilineet. Irtaimistoon kuuluvaksi ei
merkitty vaatetavaraa. Sitii vastoin tytt?irien ai-
kaisemmin saamat myOttijtiiset arvioitiin ja
otettiin huomioon. Ne sisiiltyiviit heidiin van-

hempiensa irtaimeen omaisuuteen, vaikka
myotiijiiiset oli jo viety talosta pois. Nykykiisit-
teiden mukaan ne olivat ennakkoperintoii.

Jokaisen tyttdtren myotiijiiisten arvo lasket-
tiin erikseen. Vanhin tytiir Maria oli saanut
runsaimmat myottij iiiset mennessiiiin Hakosal-
men taloon. hiinellii oli irtaimistoa 111 taalarin
arvosta. Kirsti oli saanut Raskullan torppaan 68
taalarin ja 24 iiyrin arvosta myotiij distavaraa.
Kotona asuvalla Sohvilla oli koottuna 59 taala-
rrn ja24 iiyrin omaisuus.

Tarkkaa perinndnjakoa

Kun irtain omaisuus perunkirjoituksessa oli
laskettu yhteen, viihennetty velat ja muut ly-
hennykset, loppusumma jaettiin perintoni. Ir-
taimiston loppusumma oli vtihtiinen ja vanhalle
isdlle kuului kaksi kolmasosaa vaimonsa omai-
suudesta, mutta hiin ei ottanut siita niin paljoa.
Vaarille jiii lehmti, pukki, sika, ruista tynnyril-
linen, haukiverkko ja kirves. Loppu jaettiin las-
ten kesken. Pojat saivat enemmiin kuin tyttiiret,
sillii siihen aikaan tyttiiren osuus oli puolet per-
heen pojan saamasta perinnostii. Kumpikin poi-
ka sai irtaimistoa 105 taalarin ja 28 tiyrin ar-
vosta. Pojille jaettiin talon aurat, rautaesineet,
puutavarat ja eliiimet, mutta heidan vastuulleen
laskettiin myos talon velkoja. Kaikesta tehtiin
tarkat laskelmat.

Jokaisen tyttiiren kuului saada irtaimistoa 52
taalarin 30 iiyrin arvost4 mika ei ollut kovin-
kaan paljon. Koska tyttiirien mydtiijiiiset olivat
olleet suuremmat kuin irtaimesta omaisuudesta
perittava osuus laskettiin, mita heidan pitiiii
maksaa takaisin veljilleen. Asia tuntui minusta
kummalliselta, mutta Eino Jutikkala kertoo tiil-
laisesta kaytanndstti kirj assaan Talonpojan his-
toria.

Viel6 oudommalta asia tuntuu, kun tiedet-
tiin, ettii talosta naidut tyttilet,Mariaja Kirsti,
olivat jo kuolleet ja maksajia olisivat olleet hei-
dan lapsensa. Niiin hassusti asiat eiviit kuiten-
kaan olleet, sillA lopuksi jaettiin my6s kiinte?i
omaisuus, josta tuli osuus tytttirien lapsillekin.

Talo oli arvioitu 500 taalarin arvoiseksi ja
tyttiirien perimisoikeuden mukaan laskien
(puolet pojan perinnostti) jokaisen tyttiiren
osuus kiinteistosta oli 7l taalaria 13 514 iivri6.
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Kiiytiinnossii ilmeisesti Sohvi-tyt[r sekii Ma-
rian ja Kirstin lapset saivat lopun, kun kiinteiin
omaisuuden perintoosasta vtihennettiin ttfiA-
rien mydtiijiiisissii "liikaa" saama. Talo ja maat
jaettiin poikien. kesken. Vanha isiintii halusi
luovuttaa sen pojilleen, kunhan pojat pitiiviit
h?inesti ja hiinen eliiimistiiiln huolta kuolinpiii-
viiin asti ja maksavat sisarelleen ja sisarvaina-
jien lapsille heille kuuluvan perintoosan.

Mietteitri tyttairien osasta

Mietiskelin perukirjaa tutkiessani, kuinka oi-
keudenmukaisesti tparia kohdeltiin. Heille
laskettiin osuus sekd irtaimiston ettii kiinteist6n
perinndstii sen ajan stiiidosten mukaan. Mutta
talo ja maa arvioitiin vain 500 taalarin arvoi-
seksi. Nykyisen ajatustavan mukaan se oli aika
viihin, koska talossa ollut pieni irtaimistokin
oli arvokkaampi. Koska talo halottiin poikien
kesken, maan arvioiminen niiin halvaksi suosi
siis poikia. Kuitenkin niiyttiLit silta, efiei siihen
aikaan maata pidetty kovin arvokkaana, silla
myds isohko naapuritalo, Hirtolahti oli perukir-
jan mukaan my6s 500 taalarin arvoinen.

Irtaimiston arvokin jiii viihiiiseksi, ehka sita
ei paljoa ollutkaan. Perukirjasta puuttuu esi-
merkiksi reet ja vaatetavara, jota talossa lienee

ollut. Tyttiirien saamia verkahameita, rdijyjli ja
kirstuja pidettiin arvokkaina. Uumoilin arvioin-
nin olleen talon isiinniksi jaiivia poikia suosi-
vaa. Mutta kun vertasin arviointia muutamaan
muuhun saman ajan perukirjaan, totesin, ettii
verkahameet myotijiiisissii olivat I 750-luwlla
todella kalliita. Jokaisen myotiijiiistavaran arvo
myds mietittiin tarkkaan ilmeisesti valmistusai-
neiden ja kunnon mukaan, pienetkin hinnan
erot otettiin huomioon ja esimerkiksi villa-
kankaisille tiikeille saatiin erilaisia arvoja.

Tyttiirien aviomiehet olivat lastensa edusta-
jina liisnii perunkirjoituksessa ja hyviiksyiviit
laskelmat puumerkeillaan vahvistettuna. Ilmei-
sesti se heidankin mielestiidn oli tehty kuten
siihen aikaan oli tapana ja rritaa perinndstii ei
ainakaan perukirj an mukaan syntynyt.

L€ihteet

Perukirja vuodelta 1752, Ldngelmiien Koljonkan-
nan talosta Krister Klemetinpojan vaimon Maria
Eliaantytt'5 ren j dlkeen.
Siiiiksmiien kihlakunnan peru- ja omaisuuden jako-
kirjat, v.139 a; mikrofilmi ES 3619.
Monistettu sukukirja: Seija Pessi, Solalan suku ldh-
tdisin Liingelmdelti

Johanna Kurela

Meita on )o yli 5OO

Tampereen seudun sukututkimusseura saavutti
lokakuussa 2002 er ddn merkittavan virstanpyl-
vti6n, kun sen jiisenmaiirir ylitti 500 henketi.
Tampereella onkin yksi Suomen suurimmista
sukututkimu s seuroista.

Seuramme jiiseniston rakenne on muuttu-
massa. Kun vielii muutama vuosi sitten naisia
ja miehiii oli likipitaen yhta paljon, on nyt jo
naisia enemmistO, noin 60 %. Jiisenisto on
nuortunut, mikii niiyttad yhajatkuvan, sillii vii-
me aikoina valtaosa uusista jiisenistii on alle
60-wotiaita. Suuret ikiiluokat ovat tulossa "su-
kututkimusikAan", ja muutaman vuoden ku-
luessa onkin odotettavissa melkoinen sukutut-
kimusbuumi.

Vaikka seuralaisten kest^i ikii onkin nuortu-
massa, ei sukututkimus edelleenkaan ole mi-
kaan nuorison trendiharrastus. Seuramme nuo-
rin jasen on 27 vuotta. Vastaavasti vanhin jiise-
nernme on yli 9O-vuotias.

Tulossa oleva sukututkimusharrastuksen li-
siitintyminen on meidiin harrastuksemme kan-
nalta hienoa. Suuret ikiiluokat osaavat jo kohta-
laisen hyvin ruotsia ja he ovat tottuneita tieto-
koneenkiiyttiijiii. Luvassa onkin siis 5-10 wo-
den kuluessa enntitysmdiirii uusia sukututki-
musjulkaisuja, jotka ovat sekti sistilloltaan etta
ulkoasultaan ansiokkaita.
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Panu Korri

Reetta Pekantytiir oli ensimmbinen, joka tuli
morsiamena Ruoveden Ruhalan kyliin Yli-Ru-
halan taloon ja hanta voidaan siten pitaa Yli-
Ruhalan lampuotisuwn kantaiiitinii. Kun hanen
syntymiistiiiin on nyt kulunut3?} vuotta ja kuo-
lemastaan 245 vuolt4lienee syytd seurata h6-
nen elamanvaiheitaan sellaisena kuin ne asia-
kirjoista ilmeneviit, ainakin satunnaisena esi-
merkkinii siita, mita sen ajan tavallisen ihmisen
elamaan saattoi kuulua.

Reetan nuoruusvuodet ja
ensimmainen avioliitto

Reetta on syntynyt Ruoveden Ruhalan kyliin
Ruhalan talossa, lampuoti Pekka Heikinpojan
ja hiinen vaimonsa Aune Tuomaantyttiiren
tyttiirenii. Aitinsa puolelta han niiin ollen
kuuluu Ruhalan kylan asuttaneiden Ruhaisten
sukuunl. Reetan syntymiimerkintiiii ei nay
Ruoveden kastettujen luettelossa, mutta hbn on
luultavimmin syntynyt wonna 1682. Htin on
tuskin syntynyt ennen 6.4.1681 haudatun2
samannimisen sisarensa kuolemaa ja viimeinen
mahdollinen ajankohta on vuoden 1683 alku,
hiinet kun mainitaan jo 27.1.1698 piiiviityissii
henkikirjassa 3.

Reetan iiiti, Aune Tuomaantytiir kuolee, ja
haudataan 25.5.1695 2. 8.1.1699 Reetan isii,
Pekka Heikinpoika avioituu uudestaan, nyt Au-
ne Luukkaantyttiiren kanssa Hakolasta a.

10 6 1701 vihitaan Ruovedellii Matti Hei-
kinpoika Nenonen I' a Ruhalasta ja Reetta Pe-
kantytiir samasta kylasta (samb by a, ei Salo by
5). Vuodesta 1702 alkaen Reetta nbkw Yli-Ru-

halan henkikirjassa lampuodin pojan varmona
6. 23.2.1702 kastetaan Matti Heikinpojan ja
Reetan tytiir Maria 7 ja 28.11.1703 heidan
poikansa Heikki 7, joka kuitenkin haudataan jo
t4.t2.t703 2.

Matti Heikinpoika kuolee vain kolmen vtro-
den sisiillii tiisti. Hiinet mainitaan henkikirjois-
sa viela \uonna 1704 6, mutta ei eniiii 1705 8.

Kuolinmerkintaa ei ole loytynyt Ruoveden kir-
konkirjoista. On esitetty e, ettd han olisi kuollut
sotamiehenii suuressa Pohjan sodassa, mutta
toistaiseksi lapikaydyt sotilasasiakirjat eiv?it
t?itii vahvista. Asiakirjojen katkelmallisuuden
vuoksi tiimiikin mahdollisuus on kuitenkin pi-
detttivti auki. Vuosina 1705 ja 1706 Yli-Ruha-
lan is?int6n?i on Matti Heikinpojan isii, Heikti
Matinpoika, ja Reetta n?ikyy pojan vaimona 8,
r0. Matti Heikinpojan kuolinaikaa niiiden mer-
kintojen perusteella ei voi mailrifia;j, henkikir-
jamerkintii vaimosta kun voi yhtii hyvin tarkoit-
taa leskeii rl ja toisaalta viela vuoden 1712
henkikirjassa 6 Reetta mainitaan Heikki Matin-
pojan pojan vaimona, vaikka han on avioitunut
uudelleen jo vuonna l7O7 4. Takarajan Matti
Heikinpojan kuolemalle asettaa se, ettei Reetta
ole voinut solmia uutta avioliittoa ennen vuo-
den 1686 kirkkolain mddrddmdn, naisille vuo-
den mittaisen suruajan 12 piiiittymistii.

Matti Heikinpojan diti, Maria Heikintytiir
oli kuollut jo ennen avioliiton solmimista, hau-
dattu 6.1.1689 2. Noin vuonna 1692 oli Matti
Heikinpojan isii, Heikki Matinpoika Nenonen,
avioitunut uudestaan, nyt Kaisa Heikintyttiiren
kanssa Ruhalasta r. Kaisa Heikintytiir niikyy
Ruoveden henkikirjassa ensimmiiisen kerran
Heikki Matinpojan vaimona vuonna 1693 6

qteffn &tfr.antytoir
RUOVEDEN YLI -RU HALAN LAMPUOTI5UVUN KANTAAIT I
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Samalla kun Kaisa Heikintytar on Reetan anop-
pipuoli, on han myds Reetan aidintiiti. Millaiset
ovat mahtaneet anopin ja minitin vtiliset suhteet
olla! Kaisa Heikintytiir lienee kuollut vuonna
1705. Hlnet mainitaan viela woden l7O5
henkikirjassa t, mutta ei eniiii seuraavassa,
3 .2.17 06, piiiviityssii henkikirjassa 10.

Reetta avioituu toisen kerran

20.10.1707 vihitiiiin leski Reetta Pekantytiir,
syntyjtiiin Ruhalan kylasta (barnfodd i Ruhala
by) o ja Juuse Yrjdnpoika, syntyjiian Siikanie-
men kylast| 4. 12.ll.l7ll kastetaan Juusen ja
Reetan poika Antti 7. Hiin lienee kuollut nuore-
na, koska hiinestti ei sen jalkeen ole ldytynyt
mainintaa.

16.111713 kastetaan Reetan samanniminen
sisarpuoli 7.

Reetan appi vihitiiiin vielii kolmanteen avio-
liittoon 8.4.1713, nyt Viitirinmajan Mannisen
fuitta Iisakintyttiiren kanssa a. Avioliitto jiiii
kuitenkin lyhyeksi. Heikki Matinpoika hauda-
taanjo T.7.17162.

Reetan isii Pekka Heikinpoika kuolee ja
hiinet haud ataan 22. 5 .17 18 2 .

23.10.1720 vihitaiin Reetan ja Matti Heikin-
pojan tytiir Maria seka Erkki Yrj6npoika Ruha-
lasta a. Erkki kuolee kuitenkin varsin pian ja
haudataan jo 30.5.1721 2. Vuoden ptiiistii,
1.5.1722 Maria vihitaan lesken?l Muroleen Ri-
kalan Juuse Erkinpojan kanssa a.

Juuse Yrjonpoika ja Reetta mainitaan vielti
saman vuoden henkikirjassa Yli-Ruhalassa 13,

mutta jo seuraavana syksynii he muuttavat
Huittisiin. 10.9.1722, Juuse Yrjdnpoika ote-
taan, nimella Praadi, sotamieheksi Porin ryk-
mentin everstiluutnantin komppaniaan, Huittis-
ten Korkeakosken talojen Knihti, Leski jaPraa-
di muodostammn ruotuun 14' 15, numero komp-
paniassa 18 ja rykmentissd274.

Knihti ja Praadi sijaitsevat noin 4 km ete-
liitin Huittisten kirkolta, Loimijoen itapuolella,
noin 100-200 metrin piiiissii rannasta. Valtatie
Huittisista Turkuun kulki siihen aikaan talojen
alueen kautta ja ylitti Loimijoen noin puoli
kilometria eteliiiln Praadista, Siltakosken koh-
dalla ollutta kihlakunnan siltaa pitkin 15. Tata
liefi kayfti varmaan moni ruovetelhinenkin

Turussa kiiydessii^dn.
Eron sotamiehen toimesta Juuse saa

17.12.1744 16. Huittisten rippikirjoissa htin nti-
kyy Korkeakosken Knihdissii, ripilla k?iyneenii,
ensin 1728-1736 sotilaana 17 ja sitten kirkon-
koyhana 1748-1751 tt' tr ja lopuksi kirkonkoy-
hiinii Mommolan Ftirkkiliissii 17 52, Huittisten
rippikirjat ennen vuotta 1728 ja vuosina
1737-1747 puuttuvat. Juuse kuolee Mommo-
lassa 27 .9.1752 20.

Reetta ntikyy Juusen puolisona Korkeakos-
ken Knihdissii 1729_1752 17, 18, le. Vuosina
1748-1755 rippikirjoissa on Juusen syntymii-
ajaksi merkitty wosi 1689 ja Reetan vuosi
1676. Vuosi 1676 lienee kuitenkin vuonna
I 68 I kuolleen Reetta-sisaren syntymiiaika.

Tdmin jalkeen Reetta muuttaa vuonna 7752
Loimijoelle, nykyisen Loimaan alueelle, Ku-
ninkaisten Naulan nimismiestaloon. Ehka ky-
symyksessti on jonkinlainen sen ajan elakejar-
jestely. Talon itsellisten kohdalta on vuosien
175l-1757 rippikirjassa merkintii: "Greta
Pett.dr., 1676, frdt i Ruovesi sockn, commen
med attest ifrin Hvittis 1752" 21, siniinsl ainoa
kettiiin Reetta Pekantvtilrtii koskeva maininta
tiissii rippikirj assa.

Paluu Ruovedelle

Lopuksi Reetta, johonkin aikaan syksylla 1757,
palaa takaisin Ruovedelle, ehkii jonkun, jopa
Ruhalasta kotoisin oleen, Turun kiivijiin mat-
kassa. Mukanaan muuttokirjan lis?iksi hanella
tuskin oli paljon muuta kuin sairautensa ja
heikko kristinopin tuntemuksc nsa 22 . T.1 T .17 57
han esittaa Ruovedellii, Loimijoella 29.8.1757
piiiviityn, rovasti Gustaf Hartmanin allekirjoit-
taman muuttotodistuksen 22. Hdnet mainitaan
Ruoveden 17 52-17 58 rippikirjoissa Yli-Ruha-
lassa23, vuonna 1687 syntyneeni, ilman ripilla-
k?iyntimerkintoja.

Nain han on palannut, tytttirensd, ainoan
eloon j6aneen lapsensa, ja t?imiin pojan luo ta-
loon, jonne han oli 56 vuotta aikaisemmin tul-
lut nuorena, juhlapukuisena morsiamena, ja
jonka htin 35 vuotta sitten oli jattanyt Kahden
kuukauden kuluttuq 2.1.1758, han kuolee
keuhkotautiin 2 ja hanet haudataan syntymiipi-
tajlnnsa Ruovedelle 8. I . 1 758.
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ETsI NTAKU U LUTU 5

TampeYeelle muuttcmut
Stenberq

Eriitin esiaitini veli Jooseppi Heikinpoika (Josef
Henricsson) Stenberg, myoh. Jokela on hukas-
sa. Tuntomerkit: syntyr\fL 22.3.1817 Vesilah-
della, sotilaan poika, renki, torppari. Muutti
perheineen sisarensa Anna-Kaisa Heikintyttii-
ren ja tiimiin miehen Aleksanteri Sandellin luo
Messukyliiiin Hatanpdiin numerotorppaan nro
30 v.1849. Menetti siellti kolme lasta tuhka-
rokolle. Viimeinen tieto: muutti vaimonsa An-
na-Liisa Matintyttiiren ja 1 1,.I1.1842 Vesilah-
della syntyneen Kalle-poikansa kanssa Messu-
kyliistti Tampereelle 28.9.1854. En ole ldytanyt
perhettA Tampereen eika lahipitiijien muutto-
kirjoista.

Ritva Puro
puh. (03) 26s2744
ritv a.pur o @koti. soon. fi

Uusi esipoMtaufukiria
ifmestynyt

Seuran julkaisema esipolvitaulukirjojen sarja
on saanut kahdeksannen osan. Uusi esipolvi-
taulukirja on myynnissti sukututkimusp?iiviltti
11. tammikuuta 2003 lahtien. Teoksen on toi-
mittanut seuran puheenjohtaja Eino Koskinen.

Sukututkimuspiiivillii tulee myyntiin myds
seuran perinteinen Vuosikirja. Vuosikirja il-
mestyy kaksi kertaa wodessa. Keviitnumero,
joka ilmestyy nimestii[n poiketen syyskauden
alussa, sisaltaa tiivistelmiit edellisen keviitkau-
den esitelmistti. Vastaavasti syysnumero ilmes-
tyy seuraavan keviitkauden alussa ja sisiiltiiii
edellisen syksyn esitelmia. Vuoden 2002 Vuo-
sikirja on poikkeuksellisesti kaksoisnumero,
silla Vuosikirjaa ei ilmestynyt syksyllii.

Kaikkia seuran julkaisuja, niin uusia kuin
vanhempiakin, voi tilata Hilkka Jiirviseltii, puh.
(03) 2T4 6740.
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Nina Jiirvensivu

U^si ra,hastonhoi+olo esitta yVy

Olen Nina Jiirvensivu, omaa sukua Lindstrom,
Tampereen seudun sukututkimusseuran uusi ra-
hastonhoitaja. Asun Pirkkalassa yhdessii mie-
heni ja kolmen teini-ikiiisen lapsen kanssa.
Olen yksityisyritttijii, jolla on pieni ompelimo
kotona.

Olen III polven stadilainen, joka on 98
oh:sesti pirkkalaistunut. Kauempana mennei-
syydessii juureni levittaytyvat laajalti yli Suo-
men.

Aidinpuoleiset sukujuureni meneviit Ounas-
joen varrelle Patokoskelle sekti Kittiliriin ja
Enontekiolle. Juuristani loytyy'lapinrotua' ja
Vienan karjalaista. Jossain vaiheessa tulevat
kuvaan ndmd ikihankalat Kyrdt, joista on
useampikin tutkimus. Eriiskirl jolta kysyin
asiasta, sanoi, ettii ei heistti taida olla absoluut-
tisen varmaa tietoa. Samoin, kun Sara LOf-
manin aitia etsin, niin Tornbergin sisaruksista
kahta nuorempaa esitetaan eri lahteissa. Tata
kautta olen siis sukua - tosi kaukaista - Man-
nerheimille ja Palmelle, kuten Tuomiset kirjas-
saan "EnontekiOn vanhoja sukuja" kertovat.

Ja jos tati,ilinjaa seuraa taaksepiiin (mormo-
nien sivuilta), niin sieltii loytyy Konklisen pat-
ruuna Arendt Grape, ja myos Catharina 'drott-

ningens fagraste jungfru'. Hbnet sai vaimok-
seen kirkkoherra Birgerus Johannis Roslagien-
sis Irestadiepsis (oikea nimihirvid!) pelastet-
tuaan Kustaa Vaasan salamurhaajilta. Viehkea
tarina tiimiikin, vaan liek6 totta.

Isdnpuoleisista sukujuurista puolet loytyvat
Savitaipaleelta ja toinen puoli lahtee Turusta
Kiteelle, Savonlinnaan ja lopulta Varkauden
kautta Helsinkiin. Tiite jalkimmtiistii haaraa
koskee seuraava tanna, joka on ensimmdinen
herite tiille harrastukselle.

Kuulin jo vaahtosammuttimen kokoisena,
ettii esi-isi oli mennyt ja nainut mustalaisprin-
sessan vastoin molempien vanhempien tahtoq

niinpb heille oli hankittu asuinpaikka jostain
kauempaa. Ttitii 'prinsessaa' ei varmuudella ole
vielii ldytynyt, mutta jostain ne mustat paksut
yksittaiset hiukset, joita mummo ja muut suwn
naiset minun hiuksistani aina tarinaa kertoes-
saan etsiskeliviit, ovat tiiytyneet periytyii. Tosin
hiuspehkostani ldytyi silloin lapsena kirkkaan
punaisia ja vaaleitakin hiuksia. . .

Varsinainen systiys sukututkimuksen aloitta-
miselle oli ktisinkirjoitettu'Wirkatotistus suku-
selvitystii varten w. l9l7',laatijana rovasti K.
M. Olander. Siinii selvitetiian isiini isiin iiidin
Hulda Aleksandra Lindholmin isdn isiin istin
Elias Juhonpojan Sorilan Marttilasta kahden
avioliiton vaimot ja lapset.

Eliaan ensimmainen vaimo, esiiiitini Anna
Liisa Kallentytiir, on tiillti hetkellii erityisen
kiinnostukseni kohde, sill?i metstist?in hiinen 6i-
tinsii istiii Tuomas Mikonpoikaa. Onko hiinen
isiinsii Nattarin Mikko MessukylastA (myds
Marttilan v6vy) vai onko Tuomas syntynyt
Kangasalla? Molemmat Tuomaat ovat synty-
neet samana piivdnd samana wonna, molem-
milla sama patronyymi. Ensimmtiinen liihtenyt
nuorena miehen?i Kangasalle, ja toinen heistii
on muutamaa vuotta myohemmin mennyt vii-
vyksi Teiskon Viitaniemeer. Toivottavasti sel-
viiia pian!

Oman sukuni lisiiksi tutkin mieheni sukua.
joka on liihtoisin Mouhijiirvelta. He ovat suuril-
ta osin ruotusotilaitq joilla vaihtuu nimet aina
sen mukaan, ovatko isiinsii nimella nuorina
miehin6, reservissi vaiko ruodussa. Tiillii puo-
lella on myos Ruovesi ja Teisko edustettuna.
Toinen puoli Mikon sukua l0ytyy Joensuun tie-
noilta.
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