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siihen tarkoitettujen artikkeleiden on

oltava perillS viimeistaiin 1 7.6.2006.

Kangasalan retken oppaana toimi Kaarina Maununtyt-
tareksi Dukeutunut Sinikka Meurman.
- Kuva Marja-Liisa Ahlsten.
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( yksy tulee.ioka syksy, ensin vbrikkidna ja mielta kohentavana, kunnes harrastukset, tyo ja asuntoihin telkeytymi-
Jnen voittavat luontoon samastumisen. Eldman kiertokulku tuli itselleni tavallista tutummaksija sukukin tuntul
leheisemmdlte sieltd poisnukkuneiden joukosta. Naiden "ajantuskien"jelkeen palasin oikein hyvin elljvien pariin uu-
sin ajatuksin.

Taman kauden syksy on kuitenkin antanut myds paljon yhteisiA ilonaiheita. Suotuisat ilmat ja sukututkimuksen uu-
det tuulet uusine harrastajineen tuottavat mielihyven myos meille ikijtutkijoille. Naiin on hyvd jatkaa tietden jo nyt
harrastuksemme vankan pohjan ja hyvet tulevaisuusndkymet.

Toimintamme menneelld syyskaudella on taas kerran ollut hyvii. Retki Kangasalle olijuuri niin suosittu kuin tiedet-
tiinkin. Retkiemme merkitys on paljon suurempi kuin vain kohteesta kohteeseen tutustuminen. Olen itse kokenut
ja muilta kuullut kuinka virkistAva tellainen minimatka on. Kohtaamme ystev6t eri ymperist6issij ja monesti yllatta-
ville ja mielenkiintoisilla keskusteluaiheilla varustettuna. Lisaksi tunnelma kaikestaan on vapaa ja arjesta irrotteleva.
Luennot ovat olleet hyvin valittuja ja toiveiden mukaisia. Alkusyksystii alkanut internetsivujemme parantaminen ja
laajentaminen on oman toivelistani aivan kArjesse. Ottakaa asia omaksenne ja kayttiik;a tetA tulevaakin uudistusta
hyvaksenng tarpeidenne ja uteliaisuutenne mukaan.

Oma kevaani on alkanut jo joulukuun 22. peiva, vaikka nautinkin suunnattomasti kunnon talvesta. On valoa ja iloa
pidentyvisti peivistE,jotka tuovat aina uuden ndkokulman sukututkim usasioihinkin. Syntyy suuria suunnitelmia ke-
vden ja kes6n varalle.Osa tietysti kuihtuu, mutta mielesteni niite tarvitaan, jotta huomaisimme ettemme ehdi emme
ke pysty ihan mihin tahansa.

Yhteiseksi iloksemme saamme taas hyvdn sukututkimuspeivAn ja siseltorikkaan luentosarjan seka toivotun kirjoitus-
kurssin kevatka udeksi. Sokerina pohjalla matka Riikaan,joka tehdean huhtikuussa.

Eleman rajallisuus tuli todeksi Pekka Nuottajerven poismenossa.Vasta nyt alan tajuta, etten voi enae tavata ja vaihtaa
ajatuksia Hyvdn Ystevin kanssa.

Tdllaisen monimuotoisen eldmin kanssahan me sukututkijat elemme nyt ja vastedes.Toivon meille jokaiselle rohke-
utta ja viisautta viestittdd suvun kautta pysyvi6 eldmenarvoja ajassa,joka irrottelee ihmiset juuriltaan.

Hyvdd kevatti toivoen

Antti Liihde

puheenjohtaja
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Pekka Kalervo Nuottajdrvi

"  3 .1.1940 Or ives i
+ 5.9.2005 Orivesi

Tampereen seudun sukututkimusseuran entinen pu-
heenjohtaja ja kunniaj;sen, maanviljelije Pekka Nuot-
tajarvi kuoli ylldtteen Orivedella syyskuun alussa vasta
65-vuotiaana.

Pekka Nuottajarvella oli isanse puolelta pitkat orivesilai-
set sukujuuret. Han viljeli Oriveden Pailahdessa Nuotta-
jarven tilaa,joka oli ollut vuoteen 191 I asti Lyytikkaliin
Sipilan talon torppa. Sielli i on asunut Pekan esivanhem-
pia jo 1820-luvulta li ihtien,joten maanviljelyoli hdnelle
nuorena luonnol l inen val in ta.

Oman kot i t i lan hoi taminen muut tu i  a iempaa v ie la
mielekkeammdksi, kun Pekan jo nuorena virinnyt ki;n-
nostus historiaan ja kotiseutututkimukseen syveni har-
rastukseksi. H6n perehtyi itse opiskellen ja kurssein su-
kututkimukseen.Vuonna 2000 valmistui hanen yhdesse
Oriveden Pailahti-Pitkiij i irvi-kyliitoimikunnan kanssa
toimittamansa kylAkija Ov i menneeseen.

Tamoereen seudun sukututkimusseuran hallituksessa
Pekka Nuottajarvi toimi kahdesti: ensin hallituksen jase-
nenii vuosina 1991-1994 ja sittemmin puheenjohtaja-
na '1997-2001. Puheenjohtajana han piti erityisesti ylla
suhteita toisiin sukututkimusseuroihin ja jarjesti naiden
kanssa muun muassa sopimuksia julkaisujen vaihdosta.
Puheenjohta.iana hdn halusi herattaa seuran sen - Pe-
kan omin sanoin - "breshnevilaisesta tilasta'lTessii han
onnistuikin hyvin. Pekan aikana seuran toiminta vilkas-
tui: esitelmatilaisuuksiin osallistui ennAtysmaar:i kuuli-
joita ja seura jArjesti muun muassa tietokoneen kayton
ja Internetin perusteiden kursseja. Pekan poika Antti
Nuottaiiirvi laati seuran ensimmaiset I nternet-savut.

Kuv o N uotto iArven Der heen ol b um i sto.

Pekka NuottajArven vetdydyttyd puheenjohtajan teh-
tAvastA seura kutsui hanet kunniajesenekseen. Tyo su-
kututkimuksen parissa ja Tampereen seudun sukutut-
kimusseuran hyvaksi jatkui kuitenkin edelleen. Pekka
tallensi valokuvaten tapahtumia seuran tilaisuuksissa,
lausui vuosittain sukututkimuspdiviemme p;Attosanat,
kirjoitti artikkeleita seuran Orpana-lehteen, piti sukutut-
kimuksen johdantoluentoja,toimi asiantuntijana seuran
su kututkim u spa neeleissa ja oli aina lehdiston kaytetta-
vissa sukututkimuskysymyksissii.

Pekka Nuottajerven suurin ansio on hanen toimintansa
sukututkimusopettajana. Han veti seitseman lukuvuo-
den ajan Tampereen Ahjolassa sukututkimuksen pe-
rus- ja jatkokursseja. Lisdksi hdn opetti sukututkimusta
Pirkkalassa seka kotipaikkakunnallaan Orivedellii, missii
han luennoi myos kotiseutuhistoriasta. Pekan kursseilta
valmistui satoja hyvdn pohjakoulutuksen saaneita suku-
tutktoita.

Pekka NuottajArvi pyrki jatkuvasti kouluttamaan itsedan
sukututkUana ja sen opettajana. Hiin seurasi historian-
ja sukututkimusta ja osallistui sednnollisesti eri puolilla
maata jarjestetyille sukututkimuspdiville ja muihin alan
tapahtumiin. Han matkusti muun muassa menetetyille
alueille Karjalaan perehtyakseen paremmin sotahistori-
aan.  Er i ty isen k i innostunut  h i in  o l i  Tal in- lhanta lan a lu-
eesta, sill i i sen suurtaisteluissa hdnen isinsd kuoli Pekan
oliessa viela oikkuooika.

Harrastuksissaan ja o petustoim issaa n hen oli saanut
suuren ystava- ja tuttavapiirin. Tama laaja joukko jiia
kaipaamaan rauhallista, hienotunteista ja ystavallistii
Pekkaa.
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<euramme syyskauden 2OO5 ensimmAisessii jAse-
J nillassa saatiin kuulla suruviesti: seuramme enti-
nen puheenjohtaja ja kunniojiisen Pekko Nuottajiirvi
ol i y I I Aft A e n kuol I ut. Seu raavas sa j iis e n i ll a ss o koh de n
viikon kuluftua saatiin uusi suru-uutinen: Suomen Su-
kututkimusseurun toiminnanjohtaja Leif Mether oti
menehtynyt.

Leif Erik Mether

" 18.6.1949 Turku
+ 16.9.2005 Turku

Leif Mether oli Suomen Sukututkimusseuran toiminnan-
johtajana yksi maamme keskeisimpi6 sukututkimushar-
rastuksen edistitj iA. HAnen pitkaaikaisen, uupumatto-
man tyonse ansiosta Suomi on sukututkim usmaa na
maai lman huioDUa.

Metherin tavoitteena oli saada aikaiseksl kaikille suoma-
laiset sukujuuret omaaville tasaveroiset mahdollisuudet
sukunsa tutkimiseen, ja han ymmarsi jo varhain, etta
teme voi onnistua tietotekniikan avulla. Mether oli mu-
ka na a loitettaessa laajaa, vuosikymmenid kestevee, maa-
ilmanlaajuisesti harvinaista projektia,jossa Suomen 5u-
kututkimusseuran jo aiemmin puhtaaksi kirjoituttamia
seurakuntien kaste-, vihki-, muuttaneiden ja kuolleiden
luetteloja siirretAan sahkdiseen muotoon internetisse
kenen tahansa ilmaiseksi keytettiivAksi. Tama Metherin
johtama hanke on yha kesken, mutta sen tuloksista on
saatu jo kymmenisen vuoden ajan nauttia. Suomen Su-
kututkimusseuran www-sivujen ahkerimmin kaytettya
ainesta ovat juuri seurakuntien kirkonkirjatiedot.

Tasaveroisuuspyrkimyksesta kertoo myos Metherin
kiinnostus sukututkimusopettajien koulutukseen. Hen
halusi luoda yhteneisen pohjan sukututkimusopettaji-
en koulutukselle ja saada uusia petevid opettajia myos
syrjaseuduille vastaamaan 1990-luvulla virinneeseen
sukututkimuksen noususuhdanteeseen. Mether kulki
itsekin luennoimassa eri puolilla maata paitsi tekemAs-
se tunnetuksi HisKi-hanketta tai sukututkimusta harras-
tuksena myos kertomassa siirtolaisuudesta seka laeista
ja asetu ksista, jotka koskevat sukututkijaa. Hen oli miel-
lyttavan varma, selkea luennoija,joka kykeni esittdmden
monimutkaisetkin asiat yksin kerta isesti. Hanen rad io- ja
tv-esiintymistensE j6lkeen Suomen Sukututkimusseu-
ran www-sivuston kevijemAdrat nousivat aina rajusti.

Mether vaati viranomaisilta selkeita ja yksiselitteisi6
kaiytantoje esimerkiksi tietosuojan, tekijanoikeuksien ja
henkilorekistereiden suhteen. Han tiesi, ettd laki on niin

kuin se luetaan,ja yllytti sukututkijoita venyttam:iiin tul-
kinnanvaraisia kysymyksia sukututkimuksen kannalta
edullisemoaan suuntaan. 5eurakunnilta han vaati virka-
todistusten kjrjoittamisessa ripeytte ja tesmallisyytta.

Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtajana Met-
her toimi vuodesta 1999.Hdnen tehteviinsii kuului muun
muassa yhteydenpito sukututkijoihin. Kotimaassa hen
kutsui vuosittain koolle paikallisseurojen hallitusten
edustajia tapaamisiin, miss6 neuvoteltiin ajankohtaisis-
ta kysymyksiste. Mether matkusteli myos ulkomailla luo-
massa yhteyksie tutkijoiden ja ji irjestojen valil le, ja han
toimi aktiivisesti kansainvdlisiss6 sukututkimusorgani-
saatioissa. Erityisen kiinnostunut hen oli Pohjois-Ame-
rikan siirtolaisuudesta. Matkoillaan han hankki Suomen
Sukututkimusseuran laajaan kirjastoon lisAa aineistoa.

Toiminnanjohtajana hAn jatkuvasti ylli ipiti ja kehitti
Suomen Sukututkimusseuran huomattavan laajaa ja
runsasta www-sivustoa (www.genealogia.fi ). Keskeises-
tA asemastaan huolimatta h5n ei tyontynyt sukututki-
muspiireissa esille. Moni seurasi henen moderoimaansa
keskustelu pa lstaa, johon hiin itsekin toisinaan osallistui
lyhyin, asiallisin huomautuksin. Tavallinen sukututkija
saattoi tavata hdnet valtakunnallisten ja paikallisten su-
kututkimuspdivien yhteydessd: hdn oli se kookas mus-
tapartainen mies, joka mietteliddne seurasi tapahtumia
sivummal ta.

Metherin mursi akill inen, nopeasti eteneva sairaus.Vii-
me oeiviinse asti hanen mielessd6n oliedelleen Suomen
Sukututkimusseuran toiminnan edistaminen. Hanen
kuolemansa on suuri menetys paitsiSuomen sukututki-
mukselle myos maailmanlaajuisesti

Johanna Kurela

Kuva Suome n Sukututkim usseurc.
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l1/auniina syksyisenai lauantaiadmuna 8. lokakuuta
'\2oos bussittinen innokkaita sukututkiioita nousi
Keskustorin Vanhalla Kirkolla kello 8.30 Tokeen bus'
siin, joka suuntasi nokkansa kohti Kangasalaa Lah-
de n moottoriti eft p it ki n.

Kangasalle kirkolle ajettaessa ohitimme Lentolan en-
tisen soramontun, jonne on noussut teollisuutta ja
monenlaista kauppaliiketta. Alasen kylii j;i oikealle sa-
moin kuin Suoraman kyliin Nikkili in entinen rustholli.
Kangasalan kirkolle saavuimme joutuisasti. Sielld myos
tapasimme oppaamme Kaar ina Maununtyt taren e l i  5 i -
n ikka Meurmanin.

Kangasalan nykyinen kivikirkko on turkulaisen Antti
Piimasen rakentama. 5e valmistui sakaristoa ja tapu-
lia lukuun ottamatta keveAllai 1767 ja on seurakunnan
kolmas k i rkko.  Vuonna 1784 sor tu i  huonol la  laast i l la
muurattu torni maahan,joten nykyinen tapuli on jerjes-
tyksessA toinen, siine on valmistumisvuosi 1800, joskin

tapulissa on vuosiluku 1804 ja Ruotsin kuninkaan Gus-
taf  lV Adol6n n imi .  Kangasalan k i rkkoa n imi tet t i in  Pr inss i
Kustaan k i rkoks i  (Kustaa l l l  o l i  kuninkaana 177"1-1792) .
Suur in p i i r te in  samal la  paika l la ,  josk in h ieman idempi i -
nd on o l lu t  edel l inen puinen k i rkko.

Kirkossa olevat puuveistokset ovat 1400-luvun puoliva-
lista: Pyhai Henrik, apostoli Johannes ja poikansa kuo-
lemaa sureva Mar ia.  A l t tar i tau lun on maalannut  Johan
J. Tavastsjerne vuonna 1820. Kirkon etelAsakarassa on
vanha alttaritaulu seka muotokuva Kaarina Maunun-
tyttaresta ja h6nen tyttdrestaAn Sigrid Vaasasta; lisAksi
kirkossa on Kaarle Xll:n muotokuva sekA Kivennavan kir-
kon kaatuneiden muistotaulu.

Kattokruunut ovat Seooo Rihlaman suunnittelemat
vuodelta 1986 ja etelesakaran kattokruunut ovat Kan-
gasalan ruotusotamiesten lahjoittamat vuodelta 1796.
Lisaiksi urkuparvella on everstiluutnantti Anders Run-
deelin ja vaimonsa Kristiina Hairan lahjoittama katto-
kruunu 1 600-luvu lta. Alttarin kynttelikon on lahjoittanut

kauppaneuvos Werner Oesch.

Nykyiset 3+aanikertaiset urut
valmisti Kangasalan Urkura-
kentamo vuonna 1988. Me-
kaaniset myohalsbarokkiurut
suunnitteli musiikin tohtori
Pentti Pelto, urkufasadin yh-
teistyosse arkkitehti 5eppo
Rihlaman kanssa. Kirkon en-
simmaisten urkujen julkisivu
on eteldsakarassa. - Kirkossa
urkujenrakentaja Pentti Pel-
to esitteli kirkon urut ja antoi
myos urkupillien denien tayt-
tdd kirkon juhlavassa musiikki-
esityksessaan.

Kongosolon kirkon topuli sortui | 784. U usi rokennettiin vosto
| 800-luvun alussa.- Kuva Marjo-Liiso Ahlsten.
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Sukututkijoita nauttimassa Pentti Pellon u*uesityksestA.- Kuvo Morjo-Liiso Ahbftn.

Lempeiin Kaarinan kertomaa

Kirkolta suuntasimme Kangasalan Lepokotiin, jossa
nautimme kahvit ja pullat. Lepokoti toimi taysihoitolana
1910-1986. Adlerin sisarusten pitamassa tiiysihoitolas-
sa viihtyivet monet kirjaili jat, taiteili jat ja muusikot. Hii-
meen ja koko maan asutushistorian ansioitunut tutkija,
kirjailta ja teatterimies Jalmari Finne oli kangasalainen,
ja kaikkihan me muistamme hanen Kiljus-kirjansa ja
Suomen Asutuksen Yleisluettelon. MyOs runoilija Eeva-
Liisa Manner asusteli sielle jonkin aikaa. Lepokodin ld-
heisyydessii sijaitsee Sorolan kartano, jonka historiaan
my6s paneuduttiin. Sorolan omistajista mainittakoon
ainakin Rundeelit ja Meurmannit.

Kirkonkyliin kylessa ohitimme entisen Urkutehtaan, ny-
kyisen hotelli-ravintola Urun, ja bussin nokka kaannet-
tiin kohti Liuksialaa. Kartanon lSheisyydessd, mdnnikon
kaitkossii, on pieni kivinen kappeli,joka sijaitsee vanhan
puukirkon paikkeilla. Tdme vanha puukirkko on ollut
k;ytossa jo ainakin 1400-luvulla, ja Kangasalan oma
seurakuntakin.jo I 300luvulta.

Josef Stenbackin suunnittelema kappeli valmistui 1930.
Kappelissa on jarjestetty yksityisia, pienimuotoisia vih-
kimisiii ja siunaustilaisuuksia. Seurakunta on kesalla
pit6nyt kappelissa jumalanpalveluksen. Kappelissa on
Anders Thul6n rakentamat kamariurut vuodelta 1859,
jotka soivat komeasti edelleenkin. Kappelin vieresse on
Meurman-suvun yksityinen hautausmaa.

Kurvasimme Liuksialan kartanon portil le koivukujaa pit-
kin, koivuja kujalla on 365 kappaletta. Nykyinen karta-
non piiarakennus on vuodelta 1902. Rakennuksen alla
on kivikellari,jonka on arvioitu olevan 1500iuvulta. op-
paamme Sinikka Meurman kertoili Kaarina Maununtyt-
terene eliimeste6n ja lapsistaan Liuksialassa,joka oli pe.

rustettu kuninkaankartanoksi 1556 ja Yld-Satakunnan
voudin asuinpaikaksi .  Juhana l l l  lah jo i t t i  kar tanon 1577
Erik XIV:n leskelle Kaarinalle, joka vietti taalla eliimdnsd
35 viimeista vuotta.

Kaarina Maununtyter oli tunnettu lempeydestiien ja hy-
ventekevaisyydestAdn ja sai kansan jakamattoman kun-
nioituksen. Nutamiehetkin jettivdt hdnen kartanonsa
rauhaan nuijasodassa 1596. Kaarinan elaessa Liuksiala
maarAttiin "ikuiseksi rdlssiksi"ja siihen liitettiin 75 tilaa.
Henen tytta re n sii, Henrik Tottin puoliso Sigrid Vaasa peri
lahjoitusmaat ;iidilti idn. Tottien jelkeen Liuksiala siirtyi
Creutz-suvulle.

Liuksialan myohemmistd omistajista on tunnetuin
Agathon Meurman, "Kangasalan oraakkeli' l kuten po-
liittiset vastustajat hAnt6 nimittivet. Agathon tuli kar
tanon isannaksi 1849; hdnet tunnetaan valtiomiehena
ja yhteiskunnallisena kirjaili jana. Meurman toimi talon-
poikaissaadyssa, oikeastaan sen johtomiehene monilla
valtiopiiivilla vuoteen 1900 asti. Kangasalla hdn toimi
muun muassa kunnallislautakunnan ja kuntakokouksen
puheenjohtajana. Liuksialan maatalouden hdn sai oival-
liseen kuntoon. Kunnallisneuvoksen arvonimen han sai
1861;arvonimi oli ensimmeinen laatuaan koko maassa.
- Kartano on edelleenkin Meurmanien hallussa.

Suuntasimme bussin nokan kohti Ohtolan, Kurun, sa-
von ja Haapaniemen kylid. Haapaniemen kylesse kaan-
nyimme, koska tie kavi li ian kapeaksi. Haapaniemesse
sijaitsevat Laurilan, Uotilan, Mikkolan ja Heikkilan talot.
Savon kylSn Savolan p66rakennus paloi joitakin vuosia
sitten. Marttila on.jii l jelli i. Kurun kyldn Jaakkola ja Kurun
HeikkilA eivat nakyneet tielle. Ohitimme Wihtisen yksit-
tii istalon risteyksen ja entisen Aholan torpan paikan ja
kurvasimme Vakkaskievariin, miss6 soimme maittavan
lounaan.
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Ohtolan kyldssd ohitimme Klemolan talon ja kaannyim-
me Ohto lan ky ldn p ikkut ie l le  ja  saavuimme vars inaiseen
Ohtolan kylan pihapiiriin, miss; ovat Perttulan, Paukka-
lan ja Mattilan talot edelleenkin varsin tiiviina ryhmdnii
miltei toisissaan kiin ni. Ohitim me Ohtolan "etukylan" Oi-
t i lan ja  palas imme Liuks ia lan ky lddn.

Kurvasimme Varsameen tielle ja Varsamaen hevosajo-
neuvomuseolle. Varsamaki on ollut Liuksialalle kuuluva
t i la .Vuonna 19 '18 s ie l l i i  l iehui  sa lossa Svei ts in  l ippu, joka
takasi, etta ainakin tdma tontti oli puolueeton. ltse mu-
seossa oli lukuisa joukko erilaisia rattaita, kieseja, k;rryja
ja vaunuja (muun muassa Agathon Meurmanin vaunut).
Sielld ovat myos vanhassa Suomi-filmissa Kotoriina ja
Munkkiniemen kreivi kaytetyt va u n ut ja hautajaisva u n ut,
jotka esiintyvat fi lmissd Ka ksoiskotko n varjossa.

Kartanosta kartanoon

Jatkoimme Leipin kylden, missa sijaitsevat muun muas-
sa Anttilan, Lintulan,Toljolan ja Kerjen talot. Saavuimme
Ti iha lan ky leen.  Ohi t imme Jussi lan ja  Juvelan ta lo jen
mailla olevat polttokalmistot, jotka ovat jo roomalaisel-
ta rautakaudelta tai kansainvaellusajan alusta noin vuo-
den 400 tienoilta; kalmistot ovat olleet vielii kaytossa

viikinkiajallakin. Kylajarven lainsirannalla on edustava
Virolan talon rakennusryhmii sekii Tiihalan VPK:n ka-
lustovaja vuodelta 1915. Ohitimme myos Katinhijnnan
vanhan rakennuksen. Tiihalan kylassai on kaikkiaan 16
perint6taloa.

Keisarinharjun juurella sijaitsee Joutsiniemen kartano,
joka on o l lu t  n i in  sanot tua vanhaa r i j lss ia.Si i ta  muodos-
tettiin rustholli vuonna 1694.5e oli merkitty 1600-1 700-
vaihteessa kruununvouti Johan B6gan nimiin, ja 8;ga-
suvulla se olikin yli sata vuotta. Muita omistajia on ollut
jo  1500- luvun lopul la  muun muassa l innanvout i  Lars
Hordeel, 1 600-luvulla Stenbockit sekd valtiovarainhoita-
ja  Jesper  Cruusja taman vaimo Br i ta  de la  Gardie ja  l isdk-
si vield Wrede-suku. Nykyinen omistaja on Joutsiniem€n
suku. Pdarakennus on HeikkiTiitolan piirtAma vuodelta
1908.

Ohitimme Huutijarven Sarsan, missa kivikauden esike-
raamisella ajalla on ollut elinvoimaista asutusta, kuten
loydot liesineen, saviastianpaloineen ja kiviaseineen
osoittavat. Pysdhdyimme liihelle Viibksynjokea, Parvu-
lan kaksikerroksisen rakennuksen viereen. Parvulan ra-
kennus on 1700- luvun lopul ta  ja  se o l i  a lkuaan Kuohun
terveyslahteen majatalona. Vuonna 1860 se siirrettiin
VaAksyyn ja sita kaiytettiin muun muassa kehruutyttojen
asuntona. Maamme ensimmainen kansanopisto aloitti
toimintansa Parvulassa vuonna 1889. Nvkviian siine on
nukketeatteri Hupilainen.

Kangasalan Lepokoti ofi Eyshoitola, jossa ovat asuneet monet kirjailijat.
tuin oli Jalmari Finne. - Kuva Maria-Liisa Ahlst6n.

Heista sukututkijoille
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VAaksyn kartanopuisto on englantilaistyylinen 1 800-lu-
vun a lkupuo lelta. Vii6 ksyn sillalla ratsasti meit6 terveh-
timeen kartanon isdntd Jukka-Pekka Leskinen. Ainakin
jo vuonna 1460 osa Vaaksyn kylAsta on ollut aatelisten
hallussa,ja ainakin Bengt Lydekenpoika Djiikn on omis-
tanut sit6. VaAksystA muodostettiin sdterikartano 1 530-
luvul la .Vuonna 1561 Juhana l l l :n  rakasta jatar  Kaar ina
Hannuntytdr asettui sinne asumaan. Myos De la Gardien
suku liittyy kartanon historiaan, seka Pontus etta taman
poika Jakob De la Gardie eli Laiska-Jaakko, Moskovan
kavije. Liseksi kartanon isentind ovat olleet Jons Vestgo-
te ja Lars Hordeel, ja se on kuulunut my6s Boije-, ll le-,
Gios-, Uggla-, Lill iebrun-, Favorin-, Eklund-, Wickstrand-
sekd Ahlstrom- ja Rydman-suvuille.

Vuosina 1837-1847 toimi VAaksyssA konepaja. Nykyddn
Veaksy tuottaa erilaisia vihanneksia,ja sen kasvimaat ja
kasvihuoneet ovat laajat. Liseksi siella toimii ratsastus-
KOUtU.

Noin kolmen kilometrin paAssa Vaiiksysta sijaitsee Kerp-
polan kartano Ldngelmaveden rannalla. Siella meite
odotti kartanon isAntepari professori Klaus Kerppola
ja h6nen puolisonsa. Kerppola kertoili meille talon his-
toriasta ja ympArdivasta puistosta.Tila on ollut saman
suvulla ainakin vuodesta 1539. Pddrakennuksen runko
on vuodelta 1859. Rakennusta on uusittu ja laajennettu
sittemmin ainakin kolme kertaa,vuodesta 1930 se on ol-
lut tyylilti i i in klassinen. Sen puistossa viihtyvdt erikoiset
puut. Sielld on tdlle leveysasteelle harvinaisia tammia,
saarnia, Iehmuksia ynna muita etelAisempiii puulajeja.
Pihassa on vanha aittarakennus.Vuonna 1837 rakennet-
tu kivinavetta on nykyisin tallina.Tiil inen navettaraken-
nus on vuodelta 1895.

Pian Kerppolan jii lkeen ajoimme kauniin Pelisalmen yli.
Kiersimme Majaalahden ja saavuimme Heponiemen ky-
lean Langelmaveden ja Heposelan valiselle kannakselle.
Heponiemen taloista ainakin seitsemdn on ollut rust-
holleja. Ohitimme AlFMelkaan,Yli-Melkaan, Huikkolan
ja Kerjen talot. Paalilan kaksitaloinen kyle suaitsee He-
posel6n pohjoispuolella. Sen isoin talo on rusthollinakin
toiminut Lintula, jonka valkoiseksi maalatun tyylikkiian
talon kohdalla pysiihdyimme hetkeksi ja kertasimme
hieman historiaa.

Ohitimme lharin kosken Keljon kyliissii.lharin koskessa
oli 1700-luvun lopulla ainakin seitsemen myllyii. Ohi-
timme Keljon yksineistalon, joka muodostettiin 1600-
luvulla sotilasvirkataloksi. Virkatalon halttat ovat olleet
luutnantin, kapteenin tai majurin arvoisia ja edustivat
tunnettuja sotilassukuja kuten Schauman, von Num-
mers, Lund, Brakel, Gripenberg, Furuhjelm ja Lybecker.

Automuseossa tauko

Saavuimme viehattdveen Raikun kylii i in Heposelan ja
Raikunjarven vdliselld kannaksella. 5en kuudesta perin-
tdtilasta viisi on jo 1500luvulta. Vehoniemen harjulle
kiipesimme tiukkojen mutkien.ialkeen.Vehoniemen Au-
tomuseossa pistaydyimme kahvilla ja munkilla. Samalla
kuuntelimme museonhoitaja Aki Suutarisen selostusta
autojen historiasta ensimmdisistd Fordejsta nykyajan
menopele ih in,  e i  ku i tenkaan a ivan uusimpi in  mal le ih in.

Vehoniemella oli pakko tehdii paatos matkan lyhenta-
misesta,ja niinpa pei,timme jettee Saarikylan kierroksen
tehtavSksi esimerkiksi P6lkdneen retken yhteyteen. Je-
timme Vehoniemen kansallismaiseman, ohitimme Kai-
vannon kanavan. Oikealla Langelmaveden Kyl6nlahden
rannalla niikyi Parvelan yksinAistalo. Ohitimme Keisarin-
harjun ja saavuimme Jokioisten kylddn,jonka kuudesta
talosta kolme oli rusthollia. Kylen taloista vain kaksi nd-
kyi tielle, nimittdin Marttila ja Katila.

Kirkonkylasse ohitimme hyvin sdilyneen Kangasalan
vanhan kirjakaupan jugend-tyylisen rakennuksen. Pian
olimmekin Tursolan kyldn peltoaukeilla. Sielld on kolme
historiallista rusthollia, nimittdin Tavela, Karttiala ja Han-
nula. Kaikki nemd ovat olleet tdrkeite taloia Kanqasalan
historiassa.

Tavelan paarakennus on vuodelta 1858. Sen pihapiiriin
kuuluu talousrakennuksia ja suuri ratsastusmaneesi.
Rakennusten ymparille on kaunis puisto. Tavelassa on
asunut aikanaan muun muassa nimismies Hannu Svart-
hafran leski Margareta Collanius sekd 1600-l 700-luvun
vaihteessa AkseliTavela ja kornetti Henrik Birckman.Ta-
velasta muodostettiin ruotujakolaitoksen yhteydessii
rustholli ja siihen liitettiin 1830-luvulla viereisen Han-
nulan rusthollin odiiosa.Tavelan isdntdnd oli 1851-1872
Kaarle Tavela,joka edusti Suomen talonpoikia Aleksan-
teri l l:n kruunajaisissa Moskovassa l856.Talon on edel-
lenkin Tavelan suvulla, vain avioliiton kautta omistajan
nimi on nykyaan Oesch.

Karttialan rustholli sijaitsee Tavelan vieressai. Karttialan
omistajina ovat olleet muun muassa Svathafrat, leski
Margareta Collanius, pastori Erik Casselius, Birckmannit,
Kaarle Tavela, Tavelan suku ja Ldng (= Latvus). Nykyiii in
Karttiala onjaettu ka hdeksi taloksi,joista toisen omistaa
Oeschien jalke16iset ja toisen Keskiset.

Hannulan rusthollin omistajina ovat olleet muun mu-
assa herra Henricut Hannu Kock joka oli Svanhafrojen
esi-isd, Svarthafrat, kirjuri-Vidbomit. Vuonna 1801 talo
jaettiin kolmeen osaan. 1846 Johan Normark yhdisti ta-
lot,ja se tunnetaan nyky6dn nimellai Noormarkku.
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Kavaisimme pikaisesti Ruutanan omakotialueella, joka
on rakennettu sotien jdlkeen. Ohitimme Ranssilan enti-
sen saterinluonteisen sotilasvirkatalon, jossa vuodesta
1650 vuoteen 1861 asusti ylempiarvoisia sotilashenki-
ldita majurista kenraaliin asti. Heita olivat muun muas-
sa von Tiesenhausenit, Klickit, Gripenbergit, Boijet, von
Knorringit, Klingsporit, Furuhjelmit ja Aminoffit. Myo-
hemmin se o l i  vuokraaj i l la  ja  va l t io l la  usei ta  kymmenia
vuosia ja vuodesta 1960 yksityisomistuksessa.

Suinula, Haviseva, Lihasula, Palo

Suinulassa on kaksi  t i laa,  Markkula ja  Seppdle.  Tammi-
kuun 3 i .  pd iv6ne 1918 tapahtu i  Markkulassa kahakka,
jossa sai surmansa 17 valkoista, ldhinnd Tampereen
teknillisen opiston oppilasta, jotka olivat pyrkimdssii
rintamalle. Haralan harju ja sen niikotorni jai tien oike-
alle puolelle jonkin matkan paAhan. Harjulta avautuvan
ndkymdn innoittamana Zacharias Topelius kirjoitti 1 853
"unon KesdpdivA Kangasolla.

Suinulan rukoushuoneen ohi te t tuamme saavuimme
Havisevan ky16en. Havisevan lahden perukoilla
on edustavaa asutus- ja viljelysmaisemaa, jonka llipi
vanha tie kulkee. Lahden toiselle puolelle jdii Haralan
tila seka Toosilan vanha railssitila, jota emme niihneet.
Sen omistajina on ollut mm. maaherra Axel StSlarm,
seke Lowe-, von Qvanten-, Uggla-, von Hausen-, Roth-,
Sumelius- ja Wasastjerna-sukuisia henkiloita. Nykyiset
omistajat ovat von Wendt -sukua.

Havisevan kylan asutus on syntynyt vanhan eretien var-
relle. Haralan talon li*ksi kylassa on viisi perintotaloa,
joissa varsinkin perinteista rakennuskantaa on Nikkilan
ja Antilan tiloilla. Vanha maantie kaartelee vaihtelevan
kulttuurimaiseman halki, ja saavuimme Lihasulaan.

Alkuaan kaikki Lihasulan neljd taloa ovat vuodesta 1867
alkaen olleet yhdysviljelyksessii. Ne olivat Anna Liisa
Matintyttaren nimissa vuoteen 1888,jolloin ne periy-
tyivdt temdn pojalle Vihtori Peltoselle. Lihasula oli suu-
rimmillaan yli 2000 hehtaaria ja oli Kangasalan isoin tila.
Vihtori Peltosen rahankayttd oli varsin suureellista,ja su-
kulaiset halusivat hanta jopa holhouksen alaiseksi. Mie-
heste juttuja riittaa. Vihtori Peltonen kuoli 1928, mistd
lahtien Lihasula on ollut seetionA. Se toimi vuosia maa-
talousoppilaitoksena. Lihasula Sdetion tarkoituksena ja
tehtavana on nykyddn ensisijaisesti hoitaa ja parantaa
tilaa siihen kuuluvine irtaimistoineen. Tilalla harjoite-
taan mallikelpoista maanviljelysta ja karjanhoitoa ynna
muita maanviljelykseen kuuluvia sivuelinkeinoja.

Jatkoimme matkaamme Palon kyldin, niiimme Palon
kartanon ja Liskon tilan. Liskon tila on aiemmin ollut
osa Palon kartanoa. Palon maat rajoittuvat Vesijerveen.
Palon omistajina on ollut mm. Humalaisen suku, pitd-

ja ink i r jur inak in to iminut  Erkk i  Juhonpoika Humala inen,
kirkkoherra Thuronius ja Axel Birckma n. Vuodesta 1918
sekd Palo ettd Lisko ovat olleet Oesch-suvun omistuk-
sessa.

Ajoimme vield Ruutanan Shellin kautta, misse osa retke-
laisista jai pois.Tampereen Vanhalle Kirkolle saavuimme
noin 19.30 hamarAn jo  laskeutuessa.

Jukka Si16n

Hertto i nen vo ivoisu kko. - Kuvo Morj a-Li i sa Ahlstdn.
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Tampereen seudun sukututk imusseuran k i r jakokoel -
I ma, noin 500 kirjaa, on Tampereen Vanhan kirjasto-

talon M;ke16n kabinetissa.Sen viereisessA luentosalissa
pidetadn seuran esitelm;t,ja kirjasto on auki esitelmA-
paivinai klo 17.00-18.00. Kirjoja ja lehtiii lainataan vain
seuran jiisenille, laina-aika on kaksi viikkoa tai sopimuk-
sen mukaan.

Kirjastoon on ostettu tai saatu lahjoituksina monenlai-
sia sukututkiaa kiinnostavia kirjoja. Kokoelma sisiilt;a
myos omakustanteita ja monistettuja sukututkimuksia
sekii esipolvitauluja, joita kaikkia ei lciydy kaupunginkir-
jastosta. Paikallishistorioitten, su kututkim usten. esi ja
jelkipolvitaulujen osalta kirjakokoelman sisalt6 painot-
tuu Pirkanmaata ja lAhiseutuja kAsitteleviian aineistoon,
mutta siitA loytyy myos kaukaisempia paikkakuntia ja
sukuja koskevaa kirjallisuutta.

Seuralle tulee eri seurojen ja yhdistysten lehtiai ja julkai-
suja, osa saAnnollisesti, osa satunnJisesti. Niissa on kiin-
nostavia artikkeleita ja myos kyseisen alueen suvuista
esi- ja jalkipolvitauluja.

Kirjaluettelo ldytyy Internetista seuran sivuilta otsikol-
la kirjat ja julkoisut Tampereen seudun sukututkimus-
seuran 20-vuotishistoriikissa on luettelo vuoteen 1999
mennesse kertyneesta aineistosta. TAssA lehdessa on
luettelo seuran kirjastoon sen j;lkeen tulleesta kirjalli-
suudesta. Kirjaston aukioloaikana on nahtavana (toivot-
tavasti) ajan tasalla olevia luetteloita: kirjot, lehdet ym.
julkaisut,eri paikkakuntia ja sukuja kdsitteleviit kirjat, su-
kututkimusoppoat ja -sa na stot,su kututkijal uettelot.

Eri paikkakuntia ja sukuja kdsittelevat luettelot eivAt ole
tiiydellisia ja sisaltiivat vain seuran kirjastossa olevia kir-
joja. Kirjastossa on myos erilaisia henkilohakemistoja ja
bibliograf oita, kuten:

Pitkonmoan bibliogrofia I ja ll sisitltaii 1742-1975 ilmes-
tyneen Pirkanmaata koskevan kirjallisuuden ja lehtiar-
tikkelit.

Suomen histotiallinen bibliografia l-lll siseltae vuo-
s ina 1901-1925,  '1926-  1950 ja  1951-1960 i lmesty-
neen historiallisen kirjallisuuden. Bibliografioissa
on omana osastonaan sukuhistoria, henkilohisto-
r ia  ja  paika l l ish is tor ia .

PaikaIIishisto alIinen bibliogrofia l-Vl ilmestyi vuo-
sina 1965 1967. Bibliografian kuudessa osassa
paikkakunnat ovat aakkosjarjestyksessa ja ne sisdl-
tAvAt tietoja ilmestymisvuoteen mennessa .iulkais-
tusta kirjallisuudesta sekd aikakaus- ja sanomaleh-
tiartikkeleista.

Naissii bibliografioissa mainittuja kirjoja ja lehtiar-
tikkeleita eijuurikaan loydy seuran pienestd koko-
elmasta.

Hanna Turppa

kirjastonhoitaja

Ps. Kohdallani patee sanonta, ettA "ihminen palaa
juurilleen'l Aloin tyourani Tampereen kaupungin-
kirjastossa lukuisia vuosikymmeniii sitten juuri sa-
moissa tiloissa, missA nyt sukututkimusseura toimii
ja minA yritan pitaA kirjoja jarjestyksessii.
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Seuran kirjastoon on vuosina 2000-2005 saatu ostettu-
na tai lahjoituksena seuraavat teokset:

Ala-Ketola, Lasse: 5atakuntalaisia talonpoikaissukuja.
2004.

Alhoniemi, Pirkko: ldylli siirkyy. SKS 1 972.

Ame, Anneli: Siirkilahdesta polveutuvia sukuja. 1 999.

Arteus, G. & Selen, K.: Den nord iska g a rn isonstaden. S uo-
men h is tor ia l l inen seura 1988.

Badermann,  Elmar:Bauern aus Kle in-L i tauen und Preus-
sische M u sketierne... 2003.

Badermann, Elmar: Salomo Veikkolainen ja hanen esi-
vanhempansa Laatokan Karjalasta: Ruskealasta, Sorta-
valasta ja Jaakkimasta.Ta mpere 2004.

Badermann, Elmar: 5chlesische Vorfahren. Tampere
2004.

Badermann, Elmar: Die Vorfahren der Emmy Kraus geb.
Grote (Leymann). Eine Famiiien-Geschichte i.Teil.Tam-
pere 2004.

Cast16n, Liisa: Adolf lvar Arvidsson. Otava 1 944.

Eletty ja muistettu tila. SKS 2002. Historiallinen arkisto
1 16.

Enemark, Poul: Kalmarin unionista Tukholman veri-
loy lyyn:  pohjo ismainen unionia ika 1 397-1 521.5KS, 5uo-
men historiallinen seura 1986.

Endjdrvi-Haavio, Elsa: Ritvalan helkajuhlat. Helsinki
1953.

Gadd, Pehr Adrian: Satakunnan kihlakuntain...'1946.

Hakala, Pertti ym.: Pertsa. Ystiivekirja Pertti Vuoriselle
3.6.2002. Helsinki 2002.

Halila, Aimo:Vaino Voionmaa.Tammi 1 969.

Hanhijiirvi, Eero: Linkin kronikka. Tletoja ja muistikuvia
Tyrvian lsojarven Linkin talosta ja sen asukkaista vuo-
teen 1934.Turun yliopisto 2003.

Happonen, Paivi: Sukututkimuksen asia kirjaopas. 2004.

Harmaat aallot:ym pd ristonsuojelu n tulo Suomeen. Suo-
men historiallinen seura 1999.

Heino, Eero: Bacchus Suomen kirjallisuudessa: kustavi-
laisesta ajasta kotipolton kieltdmiseen. Tampereen yli-
opisto 1969.

Helenius, Kyllikki: Pispala Tampereen paakaupunki.Tam-
pere-Seuran 95. julkaisu.Tampere 2001.

Hels ingfors lycei  matr ike l  1831-1889.

Hels ingin suomala inen normaal i lyseo 1917 -1918.

Hoppu, Matti: Hinsala - kyla Laukon ka ina lossa. Vesilah-
den Hoppu-suku ry 2003.

Husa, Risto: Alikersantti Antti Rokka, elAmakertatutki-
mus.Tampere 2000.

Hdmeenmaa S.Vanhaa ja uutta Tyrvantoa 1948.AKK Hii-
meenl inna.

Heimeenmaa 9.

Hiimeenmaa '15. Linnassa ja sen liepeille; eliim6e Ha-
meen I innassa.  1990.

H;meenl innan ensimmi i inen r ipp ik i r ja  vuosi l ta '1678-
I 690. Hdmeenlinnan sukututkimusseuran julkaisuja nro
l .  nameenInna luuu.

lkaalisten tippikija'17 41-1947. 2OO1.

lkaalisten vanhimman rippikirjan selvAkielistetty versio.
1998.

Jaakola,Vain6 ym.: Abraham Wrang.Wrangin sukuseura
2003.

.Juuria etsimassij. 1 0-vuotisjulka isu.

Jarvinen, Elias: Erland Torkkelin sukr-,.

Kaarninen. Mervi ja Pekka: Pitkaniemen sairaala 1900-
1 990.Tampere 1990.

Kaarninen, Pekka: Pitkaniemen vuosisata. 2000.

Kaavin Rasaset ll l, lV.

Kallio, Kauko: Heinolan sukutietoja.

Kallio, Kauko: Majamaan sukutietoja.

Kallio, Kauko: Pyhdoja - Kyttd - jne.Tietoja erddste sata-
kuntalais-hdmal6isestii suvusta.

Kallio, Kauko: Riihiojan sukutietoja.

Kallio, Kauko: Ristijoen sukutietoja.

Kanerva, Unto; Liinatehtaalaisia .ia tehtaan maistereita.
Tampere-seura 1972.

Kankaanp;a, Matti .J.:5uuri Pohjan sota. lsoviha ja suo-
malaiset.
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KankaanpAA, Matti J.; Tyrvaen vanhimmat rippikirjat Laine, Pirkko (toim.): Rakkaat lapset. Greta ja Antti Arvo-
1693-1723.2001. lan kirjeitd lapsilleen vuosilta 1902-1923.2003.

Kansallisarkisto: Tiedonjyvdsiii. Asiakirja-aineistojen Laki-ja virkakielen sanasto.
kiiyttii ja n opas' 2002 Lappa la inen, J ussir.: Ha luatko h istoria n kirjoittaja ksi. sKs
Karhunen, Veikko: Raatteen tieltA Turjanlinnaan. WSOY 2OO2.
1974' 

Lehtinen, Juhani:Tammosta ei o ollu ikina.Tyrvdan pita-
Karttunen,Toivo J. ym.: Linna ja maakunta. Savonlinnan jan, Kiikan kappelin, Kiimajarven, Leikkun ja Haapanie-
seudun kotiseutulukemisto. Otava 1 958. men kylien vaiheista I Tooluvulta 19oo-luvulle. 1998.

Ka ruvuori, Kaisu:Van ha Terva.Terva n su ku ry 2000. Lehtonen, Antti: Oriveden seud ulla 1600- 1 800 -luvuilla

Kauhajoen rippikirjat 1732-l 782. suupohjan sukututki- vaikuttaneita sukuja'

jat r.y.2001. Lehtonen, Antti:Ylojarven Liimola sukutalona vuodesta

Kauhajoen rippikirjat I 783-l Bog. suupohjan sukututki- 1602' Liimolan suku' 2002'

ja ry.2003. Lehtonen, Rauli: Tuntematon teatterinjohtaja: kulissien
takana ia edessa. Karisto 1997.

Kero, Hetno: Juomalatsta PontotS-AmeflKa55a. 5IrtolaF

su usinstituutti 1 996. Len n i-Taatto la, Hely: Kotoisin lkaalisista. 2OO2

Kero, Reino: Suureen lenteen. Siirtolaisuusinstituutti Lenni-Taattola, Hely: Juha lso-Komeron ja Hilma Yli-Ke-
1997. tolan sukukirja. 2002.

Keyrilainen, Olavi: Annals of Clinical Research 1980. Liitoja, Ulle: Pohja-Tartuma talud 1582-1858 l-lv Poh-

Kiviharju, Antero: sukututkimus. Kirput, Kiviharjut, Rasit 
jois-Tartonmaan maatilat 1582-1858 l-lv-Tallinn 1992-
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M;kela, Ritva: Elavat kivet. Lemp;el;n kirkkomaahan
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Peill, Kirsti: ls;ni suku - yhteinen sukumme.2005.
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ll llo n isso ku n na nvirusto i sso o n myytAv iinii e rilaisia
, J t pitiijiinhistorio-, kyliihistoria-, sukututkimus- ia
muita vastaavio historiaan liittyviai teokia, jotka on
painettu jopa kymmeniii vuosia aikaisemmin. NAmA
pienjulkoisut ovat usein omokustanteita eikai niftA
mainosteta juuri omaa pitAjAai laajemmin. Orpano
on nyt oftanut tehtavakseen selvittaai, mift ta aisia
julkaisuja on Pirkanmaan kunnisso myytiiviinii. Sor-
jan aloiftovat EtelA-Pirkanmaon seutukunta, johon
kuuluvat Kylmiikoski, Toijala, urjalo, Valkeakoski ja
Viiola, ia Luoteis-Pi*anmoon seutukunta, johon kuu-
luvat HAmeenkyrii, lkaalinen, Kihniii, Parkano ja Vil-
jakkala.Tiedot on pwdetty sAhkdpostitse, eikA vasta-
usta ote saatu joka kunnasta,

Toijala

Tellii hetkelle ei myynnisse mitaan. Tekeilla on Akaan
historian osa lll (vuodesta 1918 eteenpAin),joka valmis-
tunee vuoden 2009 alussa.

Urjala

Kirsti Arajarvi 1973: Urjalan historia osa | (itsendisen
seurakunnan synnystd kunnallisel6mdn alkuun eli noin
1590-1860).403 sivua, hinta '10 euroa.

Kirsti Arajervi 1975: Urjalan historia osa ll (kunnallisela-
man alkamisesta nykyaikaan).
377 sivua, hinta l4 euroa.

Haja-asutusalueiden osoitekartta I :50000;
koko 80 cm x 70 cm; hinta 3 euroa.

Taajama-alueiden opaskartta noin 1 :1 33OO;
koko 60 cm x 40 cm; hinta 2 euroa.

LisEtiedot: palvelusihteeri Maia-Liisa Mattila,
Urjalan kunta, puh. (031 54141,
sehkoposti marja-liisa.mattila@urjala.fi .

Valkeakoski

Aikakirja l, Valkeakosken kau pu ng in julka isusarja B:1,
1984, vastaava toimittaja Jarmo Tuominen.
96 sivua, hinta 2,80 euroa.

Aikakirja ll, Valkeakosken kau pu ng in julka isusarja B:2,
1 987,vastaava toimittaja Jarmo Tuominen.'125 sivua, hinta 8 euroa.

Aikakirja ll l,Valkeakosken kaupungin julkaisusarja B:3,
1991, vastaava toimittaja Jarmo Tuominen.
96 sivua, hinta 8 euroa.

Aikakirja lV Lars Schroderusja Siiiiksmden geometrinen
maakirja,Valkeakosken kaupungin julkaisusarja B:4,
1 994 vastaava toimittaja Ari 5ir6n.
86 sivua, hinta 8,40 euroa.

Anja Nieminen 1988:Valkeakoski-albumi, kuvamatkalla
l920luvun kauppalassa. 158 sivua, hinta 10 euroa.

Lisdtiedot ylld mainituista:
Kirsti Laurila, puh. (03) 5766349,
sahkoposti kirsti.laurila@vlk.fi -

Valkeakosken kaupungin opaskartta,
1:40 000, hinta 7 euroa. Myynnisse kaupungin matkailu-
toimistossa (Kauppatori 9, Valkeakoski).

LisAtiedot kartasta: Matkailutoimisto, puh. (03) 576
6540.

HSmeenkyrii

Terhi Nallinmaa-Luoto 1 990: Hemeenkyron historia,
osa ll 1722-1865. Hameenkyronseurakunta ja kunta.
504 sivua, hinta 33,65 euroa.

YrjO Koskinen 1980 lnekoispainos vuodelta 1852]; Kerto-
m us Hemeen kyron pitejiista. Nekoispa inoksen ju lkaissut
5uomalaisen Kirjallisuuden Seura Hameenkyron kunnan
a loitteesta joulu ku ussa 1 980. 1 00 sivua, h inta 8,40 euroa.
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Panu Raja la 1998:Si l lan p;a in Hameenkyro.
2. uudistettu painos.64 sivua, hinta 8,40 euroa.

Matti Ldhteenmaki 1965: Yhteenvetoja ja muistelmia
Hameenkyron kunnal l ise lamast ;  1866-1965.  Kustan-
tanut  Hameenkyron kunta.275 s ivua,  h inta 8,40 euroa.

Lisdtiedot ylld mainituista:
',4arja Tuomisto, p. (03) 286 4111.

Liseksi Hdmeenkyron museolla myynnissii erilaisia
julkaisuja, kirjastossa myynnissA Hiimeenkyrcin his-
tonan osaa lll ja kaavoitustoimessa on myynniss;
karttoja. Myos Hdmeenkyron Sanomat ja Hameen-
kyron pankit ovat tehneet omia historiakirjojaan.

Kyriiskosken ka n sala iso piston sukututki-
muspiir in julkaisut:

1 (artikkelikokoelma). Kyroskoski 1 986.
'I 7 lehted,3 euroa.

2 (artikkelikokoelma). Kyroskoski 1987.31 s.3 euroa.

3.Taatan juuret;viisi polvea F. E. Sillanpdin esivanhem-
pia. Kyroskoski 1988. 16 s.2 euroa.

4. Kulissien takana: viisi polvea Kaarle Halmeen esivan-
hempia. Kyroskoski 1989.38 s.2 euroa.

5. Omat jutut. Kyroskoski 1 990. 30 s. 5 eu roa.

6.Tarinaa ja tutkittua. Kyroskoski '199'l .33 s. 5 euroa.

7. Kyroste ja kauempaa: esipolvitauluja.
Kyroskoski 1992.30 s.5 euroa.

8. Aikojen takaa. Kyroskoski 1992. 34 s.5 euroa.

9. Sukua yhtii kaikki. Kyroskoski 1993.26 s.5 euroa.

10.Kostu la l710- l864.Kyroskoski  1994.34s.5 euroa.

1 1.  Hauki j i i rv i ja  Pukara 1710-1864.
Kyrdskoski 1995.28 s. 5 euroa.

12. Sokeriserkkuja ja muuta sukua.
Kyroskoski 1995.24 s. 5 euroa.
'13. Heinijarvi 1 710-1 864 l: talot ja kasityoiaiset.
Kyroskoski 1996. 34 s. 5 euroa.
'14. Heiniji irvi 1 71 0-l 864 ll: torpat ja sotilaat.
Kyrdskoski 1997.31 s. 5 euroa.

i 5. Herttuala 17 1 O-1864-
Kyr6skoski 1998.28 s.5 euroa.

16. Hirvola, llottula, Myllymaki 1 71 0-1 864.
Kyroskoski 1999. 28 s. 5 euroa.

1 T.Jumesniemi ja Tala, Lehtiniemi, Sirkkala 1710-1864.
Kyrdskoski 2000. 51 s.8 euroa.

I 8. Jarvenkylii 17 10-1864.
Kyrdskoski 2001 .35 s.5 euroa.

1 9. Kalkunmdki 1 7 1O-1 864.
Kyroskoski 2002. 78 s.8 euroa.

20.  Kier ikkala 1710 1864.  Kyrdskoski  2003.35 s.5 euroa.

21.  Kuot i la  ja  Tokonen' l  71 0-1 864.
Kyroskoski 2003. 58 s.8 euroa.

22. Suvusta kerrottua. Kyroskoski 2004. 50 s.8 euroa.

23.Kyrospohja 1 7 1 0-1 864.
Kyroskoski 2004.37 s.5 euroa.

24. Sukusilla: Kyrdskosken kansalaisopiston sukututki-
muspiirin 2o-vuotisjuhlajulkaisu. Kyrciskoski 2005. 40 s.
6 euroa.

Tiedustelut:
Tytti MAkipiia, puh. 040 865 2899;
s-posti: tyttima kipaa@lu u kku.com.

lkaal inen

Skrift och communion boock uprattadt anno 1734 :
lkaalisten vanhimman rippikirjan selvdkielistetty versio.
lkaalinen 1998. 122 s. Loppuunmyyty, uusi tarkistettu
painos ilmestyy 2006, hinta 20 euroa.

lkaal is ten r ipp ik i r ja  17 41 -1 7 47 nykyki r ja imin.  lkaal inen
2001.  158 s.  Hinta 20 euroa.

lka l i in i  1 .  lkaal inen 1 998.  35 s.  Hinta 5 euroa.

lka l i in i  2 . lkaal inen 1999.44 s.  Hinta 5 euroa.

lka l i in i  3 . lkaal inen 2000.26 s.  Hinta 5 euroa.

lka l i in i4 . lkaal inen 2001.3 ' i  s .  Hinta 5 euroa.

lka l i in i  5 .  lkaal inen 2002.38 s.  Hinta 5 euroa.

lka l i in i  6 . lkaal inen 2003.31 s.  Hinta 5 euroa.

lka l i in i  7 :  Juhla- lka l i in i ,  lkaal inen 2004.  48 s.
Hinta 6 euroa.

lka l i in i  8 .  lkaal inen 2005.30 s.  Hinta 5 euroa.

Kaikki edelliset teokset ovat Suur-lkaalisten sukututkijat
ry:n julkaisuja.Tiedustelut:Tytti MAkip;4,
puh.040 865 2899 tai (03) 458 6780.
s-posti: ikaalisten.su kutu kijat@lu u kku.com.

Lahteet

Siihkopostiviestit ko. yhteyshenkilolta.

Johanna Kurela
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n noni on teh nyt evakkomatkan Karialasta Suomen
I J I puolelle. Minun puolisen vuotta kestiinyt evak-
komatkani suuntautui Lapista Ruotsiin.

Syntymdkuntani on Ranua, joka on Lapin lAAnin etela-
osassa. Kunta muodostettiin Rovaniemen, Pudasjdrven
ja Simon syrjaisista kylista vuonna '1917. OIen lapsuuteni
ja nuoruuteni asunut aitini vanhempien luona, ja koti-
ni tdssd tarkoittaa ditini lapsuudenkotia. Se koti sijaitsi
kaikkein syrjaisimmessii Ranuan kolkassa Simojdrven
pohjoisrannalla.

Perheeni evakkomatka suuntautui Ruotsiin. Omakoh-
taisia muistikuvia ei matkasta juuri ole ja tamA tarinani
perustuu aidin ja sukulaisten kertomuksiin.

Syyskuussa 1944 kevi kAsky syrjaisimmassekin talossa
ldhtea evakkoon. Valmistautuminen alkoi viil ittomasti.
Jokaiselle ommeltiin sAkiste tai kankaasta reppu,johon
pakattiin vaatteita ja evasta. Kotoani oli kolmen kilomet-
rin venematka maantien paehAn. Sinne sitten mentiin
odottelemaan autokyytid. Talo oli sama, jonne iiitini ja
tetini olivat aikaisemmin muuttaneet minioiksi. Naisva-
ki oli leiponut rieskoja, ja lempimat rieskat olivat p6y-
dilla kun hakijat tulivat. Rieskoja syotiin ja loput otettiin
eviii iksi. Viiki pakattiin kuorma-auton lavalle ja matka
a lkoi.

TaissA evakosso otetussa kuvassa olen alarivissti keskellii seisovan
Esko-ve|eni takana sormi suussa.Kuvan keskiosasso hoitajon jo
nuoren miehen vd!issd on kaksivonhaa naista,jotka ovat molemmat
mummuni,Loura jo Lwdia.- Kuvo Ailo Miien albumista.

Kymmenen kilometrin peesse ylitettiin Kemijoki. Kemi-
jokivarren asukkaat oli eva kuoitu jo aikaisemmin ja seu-
tu oli saksalaisten hallussa. He olivat rakentaneetjoen yli
ti lapeisen sillan, jota myoten kuljettiin yli. Uusi tekeilli
oleva silta paloi vieressii. My6s valiaikainen silta poltet-
tiin heti kun autot olivat menneet vli ioen. Olimme siis
viimeiset tultat sen tien suunnasta.

Rovaniemi oli teynn;i saksalaisia sotilaita. Rovaniemelle
meidet vietiin keskuskansakoululle, jossa saatiin ruo-
kaa ja yovyttiin. Seuraavana iltana rautatieasemalla oli
melkoinen ruuhka ja sekamelska kun ihmiset sullottiin
umoinais i in  vaunuih in.  Mina o l in  kuulemma v i i l i l l i i  hu-
kassa ja jouduttiin etsimeen.Juna oli tdynnii, hyllyill i ikin
nukuttiin,jonkun hyllyn piii i l l i i minekin nukuin. Koko yo
meni junassa, ja aamulla odotettiin rajan ylityste Torni-
ossa.

Haaparannalla ensimmdinen paive odoteltiin pikkutel-
toissa. ll lalla mydhaan veki vietiin parakeille ja kuului-
saan taisaunaan. Kaikki vaafteet kerattiin ja kuumennet-
tiin saunomisen aikana. Minun vaatteeni ovat edelleen
silli tdintapporeissulla.

Muutama piiive viivyttiin Haaparannalla parakissa ja
matka jatkui. Taas liihdettiin matkaan illalla ja aamulla
oltiin Alvsbysse,jonne osa matkalaisista jei. Meidiin veki

jatkoi eteenpein, ja majoituttiin KorstrAs-
kiin nuorisoseuran taloon. Aitauksen sisel-
li i piti pysye kaksi viikkoa karanteenissa.
Sen j6lkeen sai kulkea vapaasti.

Asumisesta on mieleeni j:i5nyt hAmera
muistikuvakuva, etta asuftiin "seinetto-
messe talossa': Kyseesse oli suuri huone,
jossa oli verhoilla eristettyj6 tiloja. Asuin
mummujeni,tetieni,sisarusteni,serkkujeni
- seke tuttujen ja tuntemattomien - kans-
sa; eitini oli alkuajan sairaalassa, silld velje-
ni Lauri syntyi marraskuussa.
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Karjakin evakossa

Karja kuljetettiin evakkoon kavellen. Kodistani karjan
kuljettajina olivat ukki ja silloin 13-vuotias enoni ja 1 7-
vuotias tatini. Kavellen he ku lkivat "ka irojen poikki", m itai
se sitten tarkoittikin, niita kairoja riitti. Kukaan taman
matkan tekijoistii ei ollut elossa kun kirjoittelin tata
muist i in .

Karjankuljettajia oli melkoinen saattue, ja teita ylittees-
seen he joutuivat tekemisiin saksalaisten kanssa. Saksa-
laiset olivat ystiiviil l isie, auttoivatkin, yopymispaikoissa
he ostivat maitoa. Karja huoltajineen oli eri paikkakun-
nalla kuin muut perheenjasenet, paikkakunnan nimi ei
minulla ole tiedossa.

Jalkeenpein ukki muisteli, kuinka nopeasti ruotsalai-
nen laakari oppi suomen kielen. Ukki oli pudonnut hei-
nepaalin piielte ja loukannut nilkkansa. Sairaalassa se
kipsattiin ja lddkdri selosti ruotsiksi ohjeet. Ukki sanoi
ymmdrtdneense, ettei silld saanut kavellii. Heti kun lii i i-
kiiri poistui huoneesta, hiin lahti kaytavalle. Leakari kun
teman naki, niin teksti tuli selvelle suomen kielelli i!

lsani isa Aukusti-aija teki evakkoretken hevosen kanssa.
Metsi:i kulkien hdn pd6si Tornioon asti. Silloin olivat so-
tatoimet sieltd jo loppuneet,ja h6n palasi takaisin samo-
ja teite. Jokin varjelus hdnen paluumatkallaan oli, koska
kaikista miinoituksista huolimatta han Dedsi kotiinsa
takaisin lokakuussa ja talo oli sadstynyt, vaikka naapu-
reita oli tuhkana. H;n kaivoi perunat ja odotteli poikia

kotiin.lsdni pdasi 4,5 vuoden reissun jdlkeen palaamaan
marraskuussa, myos hanen veljensa palasivat. Perunat
olivat hyvden tarpeeseen ja riistaa he saivat liharuuak-
si. Toisiinkin taloihin palaili mi"hie rintamalta, ja he ko-
koontuivat yhteen asumaan ja odottelemaan evakosta
pa la aj ia.

Ruotsista paluu alkoi kevattalvella 1945 ja jatkui kesaan
saakka;minun perheeni  palas i  maal iskuussa.  Junal la  ku l -
jetettiin Rovaniemelle ja siita kuorma-auton lavalla noin
70 kilometria ja vielii hevoskyydilli i kymmenen kilomet-
rie.T6tini kertoman mukaan oli kova pakkanen, pienim-
pid lapsia yritettiin sulloa auton koppiin,jotta pysyisivat
sulana.

Myos karja palasi junalla Rovaniemelle,siite kuljetettiin
kuorma-autoilla ja loppumatka kdvellen. Meiddn per-
heen osalta evakkomatka meni hyvin, kaikki selvisivat
takaisin ja kotikin oli polttamatta. EivAt ne saksalaiset
jokaiseen korpeen ehtineet polttamaan!

Aukusti-aija sairastui vakavasti kesdkuussa 1945. Vii-
meisia evakkoja tuotiin silloin kylalle, ja siina autossa
hen pdSsi Rovaniemelle, siis kuorma-auton lavalla. Kylen
laitamalla oli viil iaikainen sairaala saksalaisten raken-
tamassa parakissa, silla sairaala oli rauniona. Hoito oli-
si vaatinut leikkauksen, mutta laiikareita ei ollut ja hen
menehtyi.

Aila Mliki

,%i,o {%ron, froaa k htalo

Vtosin kiiastoon Virtoin perukirjain mikrofilmi-
, kopioita, Oman sukuni tietoja en taiytAnfi, mutto
sen sijoan liiysin Ruoveden komppanian sotitaan nu-
merc 63, Johan Sjiin perukirjan. Siinii mainitaan hii-
nen kuolleen syyskuussa 1808 UmeAn kaupungissa,
siis nykyisessii Ruotsissa. Hiin jiitti jiilkeensii lesken
lustiina TuomaantyttAren ja alaikiiisen lapsen Anna
Kaisan. TfitAren holhoojaksi mainittiin virtolainen ti-
lallinen Heikki Heikinpoika Poukka.

Virtain rippikirjat kertovat seuraavaa: Koskessa asuivat 7.
tammikuuta'1780 syntynyt sotilas.Johan Johaninpoika
Sjci sekl hinen vaimonsa Justiina Tuomaantyt;r, joka oli
syntynyt 10. huhtikuuta 1780 Virroilla. Historiakirjojen
mukaan sotilaan vaimon vanhemmat olivat tilallinen
Tuomas Josefinpoika Uotila, joka oli kotoisin Kurusta
Aurejiirven Pusulta, sekii Virroilta kotoisin oleva sofia
Johanintvtar.

Vuonna 1807 Johanille ja Justiinalle syntyi tfer Anna
Kaisa. Virroilta puuttuvien historiakirjojen takia heidan
vihkipiiiviii insii ja Anna Kaisan syntymApeive- ja kaste-
tietoja ei voi saada selville. Myohemmin he asuivat Sjon
sotilastorpassa.Johan Johaninpoika 5jo kuoli perukirja-
maininnan mukaan syyskuussa 1808, Suomen sodassa.
Justiina TuomaantytAr puolestaan kuoli 27.10.1810 Vir-
roilla. Ainoa tyter Anna Kaisa oli siis noin 1-vuotias, kun
hdnen isdnsd kuoli,ja 3-vuotiaana hdn menetti aitinsd.
Tyter joutui vdhAksi aikaa tdtins5 huostaan, jonka jiiF
keen hdnet adoptoi hanen enonsa torppari HeikkiTuo-
maanpoika ja vaimonsa Maria.

Aikuisiii l l i i Anna Kaisa hdn oli eri taloissa piikana, kun-
nes muutti Ruovedelle piiaksi. Sielll i hen avioitui renki
Josef Yrjonc: ka Haukkamaan kanssa 25. maaliskuuta
'1835. Josef or syntynyt 20. tammikuuta 1803 Kurussa,
ja henen vanhempansa olivat Suoniemen torppariYrjo
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Josefinpoika ja Kaisa Josefintyter Kurusta. Anna Kaisalle
ja Josefille syntyi tyt6r Maria 9. tammikuuta 1836 Ruo-
vedell6.

Anna Kaisalla oli erikoinen avioliitto. llmeisesti puolisot
eivat tulleet toimeen keskenddn, sillS Anna Kaisan mies
muutti rengiksi Jalasjdrvelle, kun Maria-tytdr oli alle
vuoden vanha. Anna Kaisa sen sijaan muutti takaisin
kotipaikalleen Virroille. Han asusteli peaasiassa Nojois-
ten,Tyrkdn, Patalanmajan ja Tolveden kyliss6 tytt6rense
Kanssa.

Anna Kaisa synnytti 4.toukokuuta '1848 aviottoman lap-
sen, Heikin. Pitk;n aikaa Heikille oli merkitty patronyy-
miksi Tuomaanpoika, kunnes noin 2o-vuotiaana hanet
mainitaan Kaisanpojaksi. Historiakirjoissa ei ole isAsta
mit6an mainintaa. Aiti lapsineen eli synnyinpaikkakun-
nallaan Virroilla. Samaan aikaan Anna Kaisan mies vietti
poikamieselemde JalasjervellS. Anna Kaisa kuoli 88-vuo-
tiaana 4. huhtikuuta 1895 Virroilla Toisvedella Aittonie-
mellii. Ehkii kovat koettelemukset olivat antaneet voi-
maa elae niinkin vanhaksi.

Anna Kaisan kohdalla on rippikirjassa merkinta: mies
oleskelee Jalasjarvella. Seurasin siis Josef Yrjdnpoika
Haukkamaata Jalasjervelle. Hen ei ollut muuttanut sielte
vuoteen 1878 mennessii eike henestd ollut mainintaa
kuolleissa 1882 loppuun mennessai. Rippikirjoja hain
1865 vuoden loppuun. Josef Yrjonpoika Haukkamaa ei
koskaan palannut perheensii luokse. HAn eli luultavaksi
melko vanhaksi. Han oli renkine koko ajan Jalasjarven
Hirvijdrven kyldssd Ala-Kasarin talossa.

Anna Kaisan ja Josefin tytAr Maria solmi avioliiton 14.
lokakuuta 1865 Virroilla leskimies-toroDari Aleksander
Gabrielinpoika Rihtiniemen kanssa. HAn oli syntynyt 12.
lokakuuta 1825 Virroilla, mutta oli kotoisin Toisvedelte.
Virroilla hen myos kuoli 19. kesekuuta 1887. Miehen
vanhemmat olivat torppari Gabriel Johaninpoika Rihti-
niemi ja Ulrika Heikintytar. Maria kuoll 22. tammikuuta
1898 Virroilla. Avioliitto oli lapseton

Heikki Kaisanpoika oli syntynyt toukokuussa .l848 Vlr-
roilla ja kuoli 19. lokakuuta 1900 Tampereella. Heikki oli
tydmiehena Tampereella ja keFti nimea soini, koska
h6n oli ollut renkina Soinin talossa Virroilla. Heikki solmi
avioliiton 22. heinekuuta 1877 Virroilla. Hdnen vaimonsa
oli Matilda Wilhelmiina Kaarlentyter,syntynyt 3. 1 2.1850
Hdmeenkyrossd. Matilda hiin kuoli 1900-luvulla, joten
kuolinaikaa en voi julkaista. Vaimon vanhemmat olivat
torppari Kaarle Jeremias Johaninpoika ja Anna Helena
Johanintytar Hameenkyrdsta. Nuorena Matilda oli ensin
piikana HAmeenkyr6ssii ja ViUakkalassa, mutta siirtyi sit-
ten Virroille, jossa tapasi Heikin. Matilda ja Heikki muut-
tivat 16. heindkuuta 1885 TamDereelle ehke tehdas-
tyohon. Avioliitto oli Iapseton. Kertomukemme Anna
Kaisalla ei ole lastenlapsia,joten suvulla eijatkoa.

Liihteet

Jalasjdrven, Virtain, Ruoveden ja Tampereen rippi- seka
historiankirjat.
Virtain ja Ruoveden mikrokortit.
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finko mahdollisto yhdistiia kaksi hyvAA harrastus-
V ta, puutarhanhoito ja sukututkimus? Olen jovuo-
sia kaivellut vanhoja ruusupensaito ja perennoja lu-
vanvaraisesti esivanhempieni aikoinaan asuftamien
talojen pihoista. Sitii on varmasti tehnyt moni muukin
sukututkija. Viime talvena tiirmiisin papereita penko-
e ssa ni Ka ng asa t a n n i m i sm i eh een KI aus Svaft h af raa n.
Sukunimi kiehtoo mielikuvitusta. svarthafrc ta*oit-
taa suomeksi mustakauraa, joka on nykyisten kauru-
lajikkeiden muinainen edeltiijii. MiltA se oikeastaan
mohtoi nAgtAA?

Mitii kasvoi esi-isiemme pellossa?

Kauran viljely Etela-Suomessa alkoi 1 000-luvulle tultaes-
sa.5e on viljalajeistamme nuorin.Vuonna 1926 painettu
Huugo Niinivaaran Maatalousoppi kertoo, etta suoma-
laisista mustista maatiaiskauroista keskisuomalaiset
tuottivat parhaan jyvdsadon ja pohjanmaalaiset lajik-
keet hyvdn olkisadon.Kaikilla mustilla maatiaiskauroilla
oli kuitenkin samat ongelmat:huonojyvelaatu ja heikko
olki. Siksi maatia iskau ra n ohittivat paremmat kauralajik-
keet.

Hyotykasviyhdistyksen vuoden 2005 siemenluettelos-
sa oli tarjolla mustakauran siemenid.Teksti kertoi, etta
mustakaura on vanha maatiaislajike ja kaunis koriste-
heine. Mustakaura tarvitsi tietenkin seurakseen muita-
kin kasveja. Piti ottaa selvdd, millaiselta kaurapelto nayt-
ti 1600-l 700-luvuilla.

Nykyiset kauralajikkeet kykenevat kerAemAan ravinteita
laajalta a lueelta. Se est;e osaltaan rikkaruohojen kasvun.
Nykyajan kaura ei helposti lakoonnu ja tuottaa suuren
sadon. Rikkaruohoja torjutaan myos kemiallisesti. Tdma
on terkeaa ja se varmistaa, ettd leipeviljaa saadaan.
Vanhat viljalajikkeet olivat hyvin altti ita kasvitaudeille,
tuhohyonteisille ja saen oikuille. Monista esi-isiemme
aikaisista rikkakasveista on tullut uhanalaisia kasviharvi-
naisuuksia. Kuka edes muistaa ndhneense viljapellossa
herkan vaaleanpunaisen aurankukan, kirkkaan keltaisen
ruistankion tai violetin hArankielen? Ne olivat esivan-
hemmillemme hyvin tuttu naky.

Osa vanhoista rikkakasveista oli hyodyllisia: Harenkieli
eli rohtorasti oli parantava yrtti. Ruistankiota eli kitupel-
lavaa viljeltiin jo pronssi- ja rautakaudella. Siiti i saatiin
pellavankaltaista kuitua. Liseksi esi-isiemme pelloilla
kasvoi lukuisa joukko nyt jo kokonaan kadonneita kas-
veja.

Aurankukkaa, ruistankiota, hdrenkieltd loytyi siemenind
Hyotykasviyhdistykseltii. Ruiskaunokin siemenet loytyF
vet marketista. Seke ruiskaunokki ettA aurankukka eivit
ndytd ened samoilta kuin satoja vuosia sitten.Molempia
on jalostettu 1800-i gooiuvuilla komeammiksi kukka-
penkkeja varten. Ruistankiota myytiin kuivakukkaseksi
samoin kuin mustakauraa koristeheineksi. Myds auran-
kukan siemenkotien sanottiin sopivan kuivakukkakimp-
puih in.

Ruiskattaran olisin viele halunnut peltooni, mutta sen
siemend ei loytynyt mistaan. Vaatimattoman nAkdinen
ruiskattara oli yleisimpie peltojen rikkakasveja vie16
1920-luvulla mutta nykyaan se lienee jo kokonaan ka-
donnut.

Mustakauraa kylviimiiSnl

Kemiallisia lannoitteita ei tietenkAdn laiteta muinais-
peltoon. Pelloksi valitsin noin 1,5 x 2,5 metrie kokoisen
alueen.Jatin kivie sinne tanne askelkiviksi ja koristeeksi.
Matalalle kiviste ladotulle "muurille" asettelin vanhoja
ruostuneita hevosenkenkid ja katkenneen ruosteisen
viikatteenteren. Niitl i oli loytynyt eri puolilta puutarhaa
vuosren saatossa.

Maanmuokkaus lapiolla ja talikolla kaynnistyi 7.5.2005.
Maanviljeli:it eestivat ja kylvivat jo viereisilla pelloilla
traktoreillaan, joten harrastajankin tdytyi siis ryhtya toi-
meen. Kylvon suoritin huolellisesti siemen kerrallaan.
Sitten vain odottelemaan mita kaikkea pellosta nousee.
Ja koska nostaa paensa salaperainen mustakaura? SitA
odotellessa piti kitkei juolavehniid, vuohen putkea, vesi-
heined ja muita yleisid rikkaruohoja,joita ei todellakaan
uhkaa sukuouutto.
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Kaurapellon pientareella

Mustakaura nousi maasta kesdkuun aikana samaa tah-
tia nykyajan kauran kanssa. Huomasin, etta kaikki kylve-
tyt siemenet eivat olleet itaneet. Pian peltoni oli kauniin
vihrealla oraalla. Erityisen viehattavelte se naytti, kun
kirkkaan keltaiset kitupellavan kukat tehdittiviit syviiai
vihreiiii. Sielle tiiiille nAkyi myos valkoisia pelto-orvokke-
ja ja sinisie peltolemmikkeje. Kauniimpaa kukkamaata
sai hakea, kun aurankukatkin lopulta avasivat vaalean-
punaiset teralehtensa ja samoin ruiskaunokit. Musta-
kauran vihreat tdhket tulivat samaan aikaan ndkyviin.Ja
toden totta, kauran siemenet olivat tummia.Tuleentues-
sa ne muuttuivat yhd mustemmiksi.

Olin antanut mustakauran sjemeniA myds ystavalleni.
Hen tiedotti myohemmin, ette katovuosi oli koittanut.
Henen kylvdmdnsd mustakaurapelto kasvoi, mutta ei
tuleentunut vaan homehtui viime kesan sateissa.llmei-
sesti oman peltoni pelasti sen stainti avonaisella pai-
kalla.Sateinen kesa ei todellakaan tiennyt esi-isillemme
hyvee. Omat mustakaurani kasvoivat mutta tdhkat oli-
vat pienid ja korret hyvin hentoja. Mustia jyviii oli melko
harvassa.Vertailu naapurinisannen vahvaan ja tiiviiseen
kauramaahan sai minut ymmertamAdn sen, miksi mus-
takaura oli j.ienyt syrjeiin.

Syyskesiill i i taittelin kuivamaan kaikki tuleentuneet
mustakaurat. Nyt mustat siemenet erottuivat selvdsti.
Tavallisessa kaurassa tuleentuneet siemenet ovat vaa-
leanruskeita samoin kuin koko muukin kasvi. Peltoni
tuotti suunnilleen yhden lyhteen kauraa. Se ei ole pal-
jon. Nykyaikaista kauraa olisin saanut suunnilleen koF
minkertaisen mderAn.

Skotlanninterveiset

Puutarhanhoidon ja sukututkimuksen yhdistaminen oli
hauskaa. Pellon kasvua oli mielenkiintoista seurata. Us-
kon, efta peltoni ainakin hieman muistutti parin sadan
vuoden takaisia peltoja.

Peltotoiden j6lkeen syyskuussa 2005 aloitin heti uuden
sukututkimusprojektin puutarhassani.Ystavdni kavi pari
vuotta sitten esi-isansA Peter Udnyn jalanjalji l la Skotlan-
nin AberdeenshiressA. Han osti Udnyn linnan alueen
pohjoispuolelta Pitmedden Gardens -nimiseste yleis6F
leavoimesta puutarhasta pienen pussill isen paikallisten
kanervien siemenie. Ystevell6ni ei ole maata, ioten hen
antoi siemenet minulle.

Huolellisten alkuvalmistelujen jii lkeen kylvin nuo muu-
tamat harvat mutta sitiikin kallisarvoisemmat siemenet
hiekkaan. Toivomme, etta jo ensi kevaAna hamijlAisesta
maaperaste alkaa kasvaa Udnyn linnan maisemaan kuu-
luvien kanervien ialkeleisia.

Kirjallisuutta

Hydtykasviyhdistys ry, Siemenluettelo 2005, PAhkylA 1a.
(www.hyotykasviyhd istys.fi )

Lempiiiinen, Terttu, Rapolan makrofossiil itutkimukset
- Etelii-Hiimeen ja Suomen viljelyhistoriaa. Teoksessa
Masuuni, kirjoituksia Tampereelta ja Pirkanmaalta 3.
Tampereen museot. I 999.

Niinivaara, Huugo, Maatalousoppi kansakoulua ja jatko-
luokkia varten. Helsinki '1926.

Suominen,Juha - Hamet-Ahtl, Leena: Kasvistomme mui-
naistulokkaat:Tulkintaa ja perusteluja.Vammala 1 993.

Tiina Miettinen

Heiniikuussa pellosta saottoi kerAki maljakkoon
mustakaurao ja mu ita kasveja, kuten aurankukkia,
ru iska u n okkejo ja kitu pe I I ava n si e men koti a.
- KuvaTiina Mieftinen.
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<ukututkimusseunmme esitelmAillosso keftottiin
J joku vuosi sitten sukututkijasta, joka oti tutkinut
seurakunndsta saamansa tiedon perusteello useon
vuoden ajan sukuaan. Jossakin vaiheessa selvisi, ettii
hiin oli tutkinut ftysin viiiiriiii sukua virheellisten tie-
tojen vuoksi jo kiiytetty aiko oli mennyt tiiysin huk-
kaan.

Olin syyskuussa 2005 eraan seurakunnan toimistossa
hakemassa isoeitini aidin Anna Kaisan tietoja vuosilta
1920-1940. Tiedot Ioytyiviitkin helposti, koska olin ha-
kenut alustavat tiedot aiemmin. Toimistossa minulle
naytettiin kansioita, joissa oli aakkosjarjestyksessa aiem-
min tehtyja selvityksia eri henkildista ja suvuista. Loysin
sattumalta vuonna 2000 tehdyn selvityksen,jossa olivat
isoditini aidin Anna Kaisan ja h;nen miehensa Kustaan
tiedot, kuten syntymiiajat, vih kim ispa ivA ja la pset.

Vertasin kotona luettelon tietoja omiin aiemmin tarkis-
tamiini tietoihin ja totesin, ettii vihkimispdive oli vdiire.
5e oli i lmeisesti otettu rippikirjan sivulta, ei vihittyjen lu-

ettelosta. Samoin oli Anna Kaisan syntymeaika vAdrii:
2 .10.1845 o l i  va ihtunut  2.5.1845:ks i .  Tdss6 tapauksessa
syntyneitten luetteloon oli seivasti merkitty October 2.
(kast) 5.Virhe oli myos rippikirjoissa 1880 alkaen. Selvi-
tys oli mitA ilmeisimmin tehty vain rippikirjan mukaan.

Kysyin vielA sahk6postin kautta tarkistusta ylla mainit-
tuihin kohtiin ja sain vastauksen, etta omat tietoni oli-
vat oikeat. Vuonna 2000 tehdystA selvityksestd tutkija
oli maksanut i00 markan lunastusmaksun ia sai vAarii;
etoa.

Vearee tietoa Marssista

Toinen tapaus koskee HisKin syntym;tietoja. Tutkila kol
legani lahetti viestin, jossa hdn HisKin tietoihin perus-
tuen totesi Virroilla Hiirkosessd 1700-luvulla elaneelle
sot i laa l la  Ant t i  Mart inpoika Marss i l la  (s .  22.11.1734)
o l leen av iot tomat  kaksoset , '11.4.1786 syntyneet

Virrat - Virdois - kastetut

. I.la(}taan vuodet 17116 - l?86

. lsiin etruimi: ANDERS => Ardcr:r

. lsr patnnrlymi: MARI + Morlses, N{Arl(.:oss:tr. 
.|!{irtcflssd:r, 

Mfurheusd:r
. Aidir elltrirri: LISA => lllisqt*ut

Synt-vnlt Kastettu Kylii 'falo Isii Airi

l  r  4  1786I  I .4 .  |  786 Harkdis Sold. Anders l\'l[n:ss
Mars Lisa Mlrtenssd:r an (oa)

t:i:r;:, ",:..Ti: 'r:;.. ir ' :r1!i.\. Uscarrrpi lapsi laettu oh1cbrall isesti kahdeksi tapahtunnksi.
\lkuDerliincn teksli: Stallan och Reeiai

r 141786I  1  4 .  I 786 Hiirkois Sold. Anders Mirt:ss
Mars Lisa Minenssd:r {oii)

i . .: i).\ " , ' \. ' i . ,:tt i \t l ta,'r. iL;:1r.i\ ' i i  
') 

l  Jseampi lnpsi jaettu ohjelmall isr,sti {uhdcksi tapabtutalisi.
.littDrJ'iimen lsksli: Stallmr oi)h Rssira

HisKi-tietokantaan on virheellisesti merkitty Staffoninja Reginon isiiksiheidAn Liiso-ditinsd isd Antti Mortinpoiko
Morss.
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Staffan ja Regina, joiden iiiti oli Liisa Martintytdr (s.
30.7.1762). Koska ko. sotilas on esi-isiani, tarkistin asian
myos virtain rippikirjasta '1781-1787, sivu 38 Harkdis
(UK 500).sielle on sotilas Antti Martinpoika Marss per-
heineen vuosina 1781-1787 ripille kdyneend. Rivien ve-
lissa on myds Liisa-tyttdren (s.30.7.1762J kohdalla mai-
ninta aviottomista lapsista'l 786.

Syntyneiden luettelosta 1 786 (UK 500, s. 1 1 1) loytyvet
11.4.1786 syntyneet: "5old. Anders Mertenssons Marss
dotters Lisas oagta Staffan och Regina." Ndin ollen soti-
las Marssin tyt;ir Liisa on Aiti; lasten isae ei mainita. HisKin
tietoa merkitsee, ette sotilas Antti Marss olisi ollut tytta-
rensa lasten isd, mike on mahdoton ajatus.Alkupereises-
sa syntyneitten kirjassa oleva genetiivin p6ete "s"ei tule
esiin HisKin tiedoissa ja aiheuttaa nAin pahan virheen.
Liisan 52-vuotias isa Antti on ristittaessd ensimmliinen
todistaja. Kummeja ja todistajia ei HisKissa mainita.

Antilla itsellaan oli kaksoset, 5.4.1777 syntyneet Petter
ja Brita. Rlppikirjassa heidan syntymeajakseen on mer-
kitly 24.4.1777, mutta syntyneitten luettelossa se on
5.4.'l 7 7 7. Antti kaatui 9. 1 0.'l 789 Laitasillan taistelussa
(General Munster Rulla 54947 171 26.10.1 789 Ruoveden
komppania, ruotu 65 seka Erik Lindh: Kungliga Bjdrne-
borgs Regemente, 1 928).

HisKin tiedoissa on usein virheita, joten alkuperaisten
asiakirjojen tutkiminen on aina tarpeen.

Martti Ahonen

l)(')

Sotilos Antti Mortinpoika Marssin Liiso-tyttdrelle syntyneiden aviottomien losten kastetieto Virtain kostettujen luet-
telosso 1786.

,(:

Virtain rippikirjasta 1786-1787 niikw ettti Antti Mattinpoika Motssin Liisa-tyttiirelle oli merkitty syntyneeksi
aviottomot laoset.
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Esiniiyttis

Kaisa  Ant in ty ta r  l i va r i  men i  na imis i in  naapur i rus tho l l in
pojan Matti Antinpoika Oinaan kanssa 15.' l.1782.Paris-
kunnan ja Kaisan veljen Martin kesken livarin rustholl i
o l i  ha lo t tu  ha iden ja  k ; ra j ien  va l i sena a ikana. l i var in  ta lo
oli puolet Kukkola-l ivarin koko rustholl ista ja se oli kool-
taan 3 r/2 ayria ja 5/8 manttaalia.

Ensimmdinen n!iytiis

Mine, Jaakko Juhonpoika Knaapi, laill isesti maarattynai
holhoojana rusthol lar inpoika Mart t i  Ant inpoika l ivar i l -
le Tursolan kylaistai ja Sahalahden pitaj;ste teen tAten
tiett;vAksi, etta Martin aiheuttamien velkojen takia olen
pakotettu myymii;n ja luopumaan h:inen vanhemmil-
taan perimdnsai 7a livarin eli Kukon rusthollia nro 35 Ku-
ninkaallisen Majesteetin Uudenmaan ja Hameen laanin
rakuunarykmentissa Martin langolle rusthollari Matti
Antinpoika livarille, joka on suostunut suorittamaan
maksut veloista,jotka ovat suuruudeltaan 308 riikintaa-
laria 38 kill inkiA J'a 10 runstykkid kateisrahana. Ja koska
Matti Antinpoika livari on jo suorittanut suuremman
osan ndistd veloista ja on viela luvannut maksaa loput-
kin, teemme kauppakirjan suuruudeltaan 308 riikintaa-
laria 38 kill inkiii ja 10 runstykkia kAteisrahana,jolla Matti
ja hinen perill isensa saavat 74 rusthollia nautittavakseen,
viljelli ikseen ja hallitakseen siihen kuuluvine omistuksi-
neen, olivat ne sitten kuivaa tai mark;;.

NiiytelmAn henkil6t:

Motti Antinpoika e. Oinas livari ......rusthollari
Martti Antinpoika |ivari..,....,,.....,...kohta entinen rusthollori
Jaakko Juhonpoiko Knaapi ...,.....,.edellisen appi ja holhooia
Leena laakontytAr Knaapi...........,.edellisen tytiir ja Martin vaimo
Kaisa Antintytiir 1ivari..,.................Motin voimo
Erkki Erkin poiko Eerola,.........,......velkoja

Tapahtumapaikka Piilkiineen,Saholahden ja Kulsialan kArajAt 20,4.1 784.

Toki Marttija hanen vaimonsa saavat na utittava kseen ja
hoidettavakseen yhden tynnyrinalan peltoa, sekii Hau-
danmaan ja Syrjantaustan niityt,joihin heiddn poikansa
saa elinikdisen na utintaoikeuden Martin ja hanen vai-
monsa kuoltua. Asuttavakseen Martti saa asuinhuoneen
Matin kanssa sekd aitan ja ladon keyttoonse, jotka he-
nella nyt ovat kaytossA.

Taustialasso 20.1 1.1 783.
Jaakko Juhonpoika Knaapi, myyjii,
Matti Antinpoiko livari, ostaja,
Martti Antinpoika livari.
Todistavat Juho Erkinpoika H6lli ja Heikki Lourinpoi-
ka Laurila.

Toinen ndytiis

Juuri kun Matille oltiin antamassa livarin neljainnekseen
ensimm;ist; lainhuutoa, saapui karajil le Erkki Erkinpoi-
ka Eerola, talollisen poika Palkeneen Sappeesta,ja esitti
kiinnityksen kyseiseen tilaan 50 riikintaalarin summaa
vastaan, jonka Erkki oli lainannut velkakirjan mukaan
20.11.'1779 kuuden prosentin korkoa vastaan, ja sen li-
sAksi han esitti vaatimuksen puoleen Iivarin neljdnnek-
sestA, jonka perusteeksi hiinelli i oli esittAa kolme lain-
huudatusta kyseiseen tilaan. Lainhuudatukset oli tehty
20.1 1.178i ,15.4.1782 ja  ko lmannen kerran 18.11.1782.
Talla perusteella hdn vaatl itselleen puolikasta testd liva-
rin neljAnneksesta.
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Kolmas neytais

Nyt esitti puolestaan Matti Antinpoika livari alkuper6i-
sen velkakirjan ja Erkki Erkinpojan antaman kuitin,jossa
velka ja sen lisaksi muut Erkin kulut olivat maksettu 65
riikintaalarilla 40 kill ingilla kateista rahaa (specie), jonka
Erkki myonsikin. Matti l ivari haki siten itselleen lainhuu-
toa koko livarin neljdnnekseen, joka hdnelle myonnet-
t i ink in,  ja  samal la  mi teto i t i in  Erk in hakemat k i inn i tyk-
set ja lainhuudot silla perusteella, ett; hanelle oli Matti
koko velkasumman asianmukaisesti suorittanut ja siten
toimitusten perusteena ollut velka oli mitatoitynyt.

Ldhde

HMA SaaksmAen tk., Palkaneen ym. kk., ilm. asiain poyte-
kirjat KO b 10,9 7,20.4.1784,f .458-463.

Markku Haapanen
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Qyksyn ensimmiiisessii jiisenillassa seuron web-
Jmaster Satu YrjiitA kertoi uudistuneista www-si-
vuistamme, jotka ovat osoitteessa www.tampereen-
sukututkimusseura.net. Sivusto on jo nrtt aiempaa
parempi,mutta vielii parempoo on luvasssa,

Kaikki te ji isenet, joilla on mahdollisuus keyde Interne-
tissd, olkaa hyvd ja poiketkaa seuramme sivuilla kurkis-
tamassa tilannetta. Jos teilld on ajatuksia siita, mita ha-
luaisitte sivuilla vielii l isiiksi olevan, niin kertokaa se toki
meille. Sivustoa uudlstetaan parhaillaan ja hyvet ideat
ehtivdt viele mukaan.

Tampereen seudun sukututkim u sseura n www-sivus-
ton suunnittelijaksi on valittu tradenomiopiskelUa Tero
Tukiainen Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Han on
lahjakas ohjelmoija, joka tekee seuran www-sivustos-

ta projektisuunnitelman osana opiskeluaan. Sivustolle
tulee muun muassa mahdollisuus hakea tietokannasta
kirjastostamme jotakin tiettyii tai jostakin aiheesta ker-
tovaa kirjaa.

Projektisuunnitelman perusteella joku toinen opiskelija
toteuttaa sivut. Han tulee myos suunnittelemaan sivus-
ton ulkoasun. Jos teilla on sen suhteen jotakin toivot-
tavaa, niin ottakaa yhteyt6! Esimerkiksi sivuston varitys
on yha harkittavana. Haluaisitteko vanhahtavan ruskeat
vai modernimman sdvyiset sivut?

Johanna Kurela
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Vuonna 1690 he indkuun 21 .  pa ivene saapuvat  Messu-
kylan pitajan Palon kylan asukkaat Simo Utukka, Yrjo
Hempura, Yrjd Rekola ja Reko Partola k;ir; i j i l le Pirkka-
laan.  Kerd idsa l i in  s isdenhuudet tu ina  he  as tu iva t  es i in
ja kertoivat valittaen, etta pakkanen oli tana vuonna
aiheuttanut heil le niin suurta vahinkoa, etta he eiv;t
voineet toivoa saavansa pelloiltaan kappaakaan vil jaa,
ei myosk;ian pellavaa, hamppua tai humalaa. He anoi-
vat, etta oikeus tahtoisi tarkastaa asian, minke ti ihden
kysyttaiessa vakuuttivat kappalainen, herra Johan Mu-
linus, veronkantokirjuri Nii lo Pentinpoika Laalahdesta,
lautamjes Erkki Erkinpoika Messukyli istd ja kirkon kuu-
dennusmies  He ikk i  Juhonpo ika  Sor i lan  Mar t t i las ta ,  e t td
vuoden sa to  main i tun  ky lan  pe l lo i l ta  ruk i in ,  ohran ,  kau-
ran ,  herne iden,  pe l lavan,  hampun ja  humalan  osa l ta  o l i
kokonaan menetetty ja Urveltynyt. MikA nyt pyynnostii
mu is t l in  merk i t t i i n  ja  he i l le  la i l l i nen  tod is te  p ro toko l las -
ta annettln.

Samoille kiir i i j i l le olivat saapuneet mycis Messukyli in pi-
tAji in Sorilan kylAn asukkaat Yrjo Kulkas,Yrjo Korpi, Heik-
ki Martti la ja Matti Peukalo (Peukunen). Luvan saatuaan
he astuivat esiin tehden oikeudelle valittaen tiettavaksi,
m i ten  he i ta  tand vuonna o l i  kohdannut  suur i  vah inko

si ten,et ta  hal la  o l i turmel lu t  ka iken heid i jn  pel lo i l taan ja
koska he sen tahden tahtoivat anoa Korkealta Esivallalta
armoa maksuistaan, niin he pyysivet, ettd oikeus tahtoisi
tarkastaa mainitun vahingon, minkd t;hden kysyttaess;j
ja tarkoin varoitettuina pysymaan totuudessa sanoi kA-
riij ien lautakunta, erityisesti Erkki Erkinpoika Messuky-
lastai ja veronkantokirjuri Niilo Pentinpojka Laalahdesta,
etta he olivat kdyneet katsomassa mainittujen asukkai-
den pellot ja havainneet, etta kylmyys oli vahingoittanut
ruista niin pahoin, ettii he vaivoin saivat siitA edes sie-
ment:i. Herneet olivat kai puoliksi vahingoittumattomia,
mutta ohra, kaura, pellava, hamppu ja h umala ovat aivan
tarveltyneita. Mika nyt muistiin merkittiin ja annettiin
asukkaille laill iseksi todisteeksi protokollasta.

1 600- luku a lko i  suure l la  "hal lavuodel la  e l i  o lk ivuodel la ' j
jolloin lyhytja kylma kesa erittain kylman talven jalkeen
aiheutti taydellisen kadon maassamme. Vuonna 1622
tekivat rakeet suurta tuhoa viljelysmaille. Vuosi '1633

oli "vesikesdijolloin kaskia ei voitu polttaa ja vilja suo-
rastaan madantyi pelloilla. Vuonna 1640 myohAstyivat
rukiit niin, ett; ne viela Mikkelin p;ivana olivat leikkaa-
mat ta lumen a l la .

Katovuosien luettelemista voi-
si .jatkaa jokaiselta vuosikym-
menel ta.  Hal la ,  sade ja  ku ivuus
turmelivat satoa vuorovuosin.
Kun sitten sa:iolosuhteet olivat
viljelyksille suotuisat, ei kato-
vuoden jdlkeen ollut siementa
kylvettavii ksi. Messu kylA l;isten
karaj;matkaa edelsiv;t yleiset
katovuodet 1687-1688, joita
v ie ld pahempi  o l i  vuosi  1689,
jo l lo in  kesd o l i  harv inaisen
kuiva ja jota seurasi aivan liian
aikainen ja kovin kylmii talvi.
Vuonna 1690 turmel ivat  hal -
la ja pakkanen kiirii j i i juttujen
mukaan sadon.

'"'lliil,Td:l iili:ia' "
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Mutta vuosittaiset maksut ja verot oli maksettava niin
rahana, taksvdrkkeina kuin erilaisina parseleina: viljana,
humalana,  vo ina,  l ihana.  ku ivat tuna kalana,  heindni i  ja
niin edelleen. Parselien koko ja laatu vaihtelivat suuresti
eri puolilla maatamme. Verojarjestelmen monimuotoi-
suutta oli yritetty yksinkertaistaa jo Ruotsin vallan ai-
kana, mutta vasta huhtikuun 9. paivana 1840 annettiin
keisarill inen julistuskirja veroparselien muuttamisesta
Suomessa. Sen mukaan koko maassa oli oleva vain yksi
veroluku ja vero-osoitus. Maavero oli arvioitava rahassa
veroruplissa, joka oli suoritettava viljana - puoliksi ruis-
ta, puoliksi ohraa - kaurana, voina, talina ja kAteisena
ra ha na.

Vuonna 1692 oli kevAt jalleen erittain kylma. Kerrotaan,
ettii ihmisie olisi paleltunut kuoliaaksi viela huhtikuussa.
1693 oli hyva vuosi, mutta vuonna 1695 pitkeia, kylmae
ja kuivaa talvea seurasi kylma ja sateinen kesd. Lunta sa-
toi vielii kesiikuussa, ja toukotdita tehtiin saman kuun
21. paivanii. Syksylli i hallat veivat puolivalmiin sadon.
Vuonna 1696jeet ldhtivat helmikuussa ja keselinnut al-
koivat saapua,toukotoihin ryhdyttiin, mutta maaliskuun
alussa tullut takatalvi ji iAdytti maat ja elokuun alussa
olivat vuorossa tuhoisat haliat, jotka hAvittivat tyystin
kaikki viljakasvit. Vuosi 1697 olisi ollut sadon kannalta
parempi, mutta puute riitteveste siemenviljasta esti kyl-
vot ja myohainen kevet viivytti avun tuontia Ruotsista ja
Virosta. Suuret nalkavuodet olivat kasillai.

Vuonna 1698 12. paivanit lokakuuta saapuivat Pirkkalan
syyskeriij i l le Messukyldn pitejdste nimismies, hyvdym-
marryksinen Niilo Pentinpoika Laalahden kylestii sekai
Antti Keso, Sven Ruokonen, Juho Kdlli, Martti iunkkari
ja Juho Lampu, kaikki Hirviniemen kyl:ista, ja esittivat
hanen armonsa, Korkea-arvoisan Herra Maaherran p:ia-
tOksen, joka oli peiviitty Messukylassa 18. pAivana viime
kesdkuuta. PAetoksesse kdrejdt madrdttiin suorittamaan
tarkastus siita kadosta, joka heiddn taloilleen oli aiheu-
tunut rankasta raesateesta, niin ettA he eivat kykenneet
maksamaan verojaan eiviitkd tuomaan pelloilta asiaan
kuuluvaa satoa (veroparseleita). Miehet anoivat nyt, etta
heidan tilojensa tilanne voitaisiin tutkia niii l l i i kiirii j i l l i i.

Ja lautakunta, varsinkin Yrjo Heikinpoika Korpi Sorilas-
ta, Klemetti Matinpoika Takahuhdista ja Yrjo Heikinpoi-
ka Pirilaste, todisti kysyttaessd, ettA tema vahinko oli

kohdannut heite 2. piiiviina viime kesAkuuta runsaan
raesateen muodossa, mista johtuen kaikki heidan ruis-
, ohra- ja hernesatonsa muun muassa oli tuhoutunut,
niin ettd he eivet voineet saada siementd talojensa pel-
tojen viljelyyn, paitsi Laalahden rila, jonka nimismies
omisti ja varusti rustholliksi, jo ka jossain madrin oli saa-
nut siemenviljaa, mutta ei enempaa satoa. Lautakunta,
joka ot t i  huomioon mi l la is ia  va ikeuksia n i i i l le  ta lo i l le
oli aiheutunut. katsoi, ettd talot velttdmatte tarvitsivat
yhden vapaavuoden verojen maksusta, mutta nimis-
miehen kdrsimiiii vahinkoa voisi auttaa,jos hiin pd;isisi
maksamasta yhtena vuotena ylimderdisid veroja. Heiden
on kuitenkin ilmoitettava asiasta Erittain Jalosukuiselle
Herra Maaherralle ja anottava alamaisuudessa hanen
armoltaan suotuisaa paatosta,

Edelld mainitut Hirviniemen talot olivat autioituneet ja
muuttuneet kruununluontoisiksi jo 1 680-luvun lopussa.
Vuonna 1693 ovat mainitut hirviniemeliiiset talolliset
Niilo Pentinpojan toimesta haastettuina kiirii j i l le, koska
he olivat luvatta raivanneet niittyjd Laalahden maille.
Asiakirjan mukaan talolliset olivat Sskettain ottaneet ta-
lonsa autiosta vapaavuosilla ja my6nsivat raivanneensa
niityt, jotka heidan talojensa autioitumisen aikana olivat
metsittyneet. Nyt uhkasi talollisia sama kohtalo sadon
tuhoutumisesta johtuvan veronmaksukyvyttomyyden
tahden. Maaherran paiitos ndyttae talli i kerralla olleen
asialle myonteinen, silla talot sailyivitt autioitumatta.

Ldhteet

Maakirjat sukututkimuksen lahteene -kurssi,Tampereen
tyovaenopisto kevat 2005.
Oma Maa V Tietokirja Suomen kodeille. WSOY Porvoo
1928.
Pirkkalan ja Messukylan katAjat 21.-23.7.1690, t 1589ja
1 594, 1 2.-13 .1 0.1698, f .242v., 6.-7 .1 1 .169 3, i 663 v-665.
Ruokonen, Pertti 1993: Aitolahden talot ja niiden omis-
tajasuvut vuosina 1 54O- "1920-

Marja Lintula
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?mppaiset ovat laaja itiisuomdlainen suku, jolla

on kulttuurialueelle tyypillinen kiinteA sukunimi.
Toisin kuin Liinsi-Suomessa, idiissii sukunimi on pysy-
nyt sa ma n a asu i n pa i ka sta fi i ppu m atta. ltA -S u o m essa
sukunimi on siis todella ilmaissut sukuun kuulumista.
Sukunimet ovat pefiytyneet patrilineaarisesti: lapsi
on soanut isiinsA sukunimen aina kun isii on ollut tie-
dossa. Myiis naiset ovot kontaneet isiinsii sukunimeii
koko ikiinsii riippumatta siift, ovotko he menneet nai-
misiin vai eivAt. He eiviit kuitenkaan ole kaiyttiineet
isiinsii sukunimeii sellaisenaan vaan feminiinipAAt-
teel I ii vo r u stettu na : e s i m e rki ks i Ke m pp a i n e n- n i m ise n
miehen tytifu on siis ollut KempatanTAstA tuvosta on
ain o ki n ki rkon ki rj o i ssa I uovuttu 1 SooJ uv u n a I kupu o-
lella.

Tassa artikkelissa esittelen Kainuun Kemppaisten eri
sukuhaarat taloittain, koska talla tavoin sukulaissuhteet
voidaan esittad havainnollisesti ja samannimiset henki-
lot voidaan erottaa toisistaan mahdollisimman selke-
dsti. Talojen nimet ovat aikojen kuluessa vaihdelleet tai
ainakin taloista on asiakirjoissa kdytetty eri nimi6.Vuon-
na i650 laaditussa taloluettelossa talojen nimind esiin-
tyvet luonnonpaikkojen nimet, mikii ehkii johtuu siitd,
etta ndin taloluettelon Iukijan oli helppo paikantaa talot
kartalla. 1700-luvulle tultaessa samojen talojen nimet
oli johdettu taloissa asuneiden sukujen nimistd: tdlloin
Kemppaisten kaikki kantatalot tunnettiin KemppaaloF
na. I\4yohemmin talojen nimet jalleen monipuolistuivat.

Tdsse artikkelissa taloista kAytetdan enimmAkseen niita
myohdisempid nimiii, joilla talot tunnetaan Kainuun ja
Hyrynsalmen historiassa sekii muussa kirjallisuudessa.
Vaikka nama nimet ainakin osittain ovatkin 1600-lukua
paljon myohemmiilta ajalta, niiden kaytteminen on pe-
rusteltua kahdesta syystS. Ensinndkin taloja olisi vaikea
erottaa toisistaan, jos niita kaikkia kutsuttaisiin Kemp-
paaloiksi. Toisekseen modernien nimien kayttaminen
auttaa lukUaa tunnistamaan ne talot, joiden historiasta
anikkeli kertoo. Kappaleitten otsikoissa kursiivilla kirjoi-
tetut talojen nimet ovat vuonna 1650 keytettyjai; tavalli-
silla kirjaimilla kirjoitetut nimet, numerointi ja kylii jako
ovat sen sijaan 1700-luvun kaytannon mukaiset. Tatii
uudemmat nimet on esitetty suluissa.

Suvun alkuperii

Kemppaisen suvun historia on 1500-luvun osalta pit-
kelti arvelujen varassa.Tiimii johtuu yksinkertaisesti sii-
ti j, ettei laanintileissa ja tuomiokirjoissa ole juuri muita
tietoja kuin yksittaisiii nimia. Vaikka monien ihmisten
eldmdnvaiheet ja sukulaisuussuhteet ovat hameren pei-
tossa, itse sukunimen vaiheet on kuitenkin mahdollista
selvittAA asiakirjavertailun avulla. Nimi "Kemppainen"
on muodostunut nimeste "Kempas" seuraavalla tavalla:
Kempas - Kempahainen/Kempahinen - Kemppainen.
Nimimuoto Kempas oli kdytdssa Juvalla ja Rautalam-
mi l la ,  Kempah(a) inen Rauta lammi l la  sekd Kainuussa ja
Kemppainen kaikissa kolmessa. Nimet Kempas, Kempa-
hainen ja Kemppainen esiintyvat myds samoilla hen-
kildill i i. Erityisen huomattavaa Kemppaisen suvussa on
tiettyjen etunimien suosiminen: erityisesti Lauri, Perttu,
Olavi ja Paavali esiintyvat Kemppaisten etunimind niin
Savossa, Keski-Suomessa. Kainuussa kuin Ruotsin suo-
malaismetsissakin.

Perimetieto kertoo Kemppaisten tulleen Hyrynsalmelle
Vendjdn Karjalasta". Kuitenkin asiakirjojen perusteella
Kemppaiset nAyttavat tulleen Kainuuhun Rautalammin
suurpitajAst;, jonne he lienev6t puolestaan saapuneet
Juvan suurpit6jdn Vesikansan neljiinneksesta. Nykyisin
alue kuuluu ainakin osittain Suonenjokeenr. Sielld mai-
nitaan ensimmdisen kerran vuonna 1546 Lauri Kempas
(Kembas, Kampas), joka esiintyy asutuksen yleisluette-
lossa vuoteen 1562 asti. Hanen ooikansa lienee sitten
muuttanut Rautalammille Vesameen kylaen (nykyisen
Vesannon alueelle),jossa Lauri Laurinpoika Kempas -ni-
minen mies asui talollisena vuodet 1564-1585.Vesame-
en Lauri Kempas on yksi mahdollinen ehdokas Kainuun
Kemppaisten kantaisAn isiiksi, vaikka varmaa tietoa asi-
asta ei ehka koskaan saadakaan.

Vaikka varhaisimmat Kemppaatja Kemppaiset ovat asu-
neet Savossa, suvun karjalaisuudessa saattaa kuitenkin
olla per65. Suomalaiset sukunimet -kirjan mukaan Karja-
lassa lmatran seudulla on nimittain esiintynyt sioppui-
sia nimia, kuten Airas, Hallikas, Hyrkiis, Karkas ja Raijas.
Erityisen huomattavaa on, ette nimi Kark5s on muuttu-
nut muotoon KArkkeinen aivan vastaavalla tavalla kuin
Kempas on muuttunut Kemppaiseksi (Karkes - Kerk-
kdhiiinen - Kerkkainen)r. Kenties Kemppaisten suvun
kantaise onkin saapunut lmatralta Juvalle joskus 1500-
luvun a lkupuole l la .
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Kauko Piriselle on Juvan ja Rautalammin Kempas-suvun
alkuper;stii erilainen nakemys. Henen mukaansa Kemp-
paat olisivat tulleet lAnnestA, Hameen suunnaltas. ltse
kuitenkin piddn Kemppaita eli Kemppaisia todenndkoi-
semmin i tasuomala isena sukuna s i l ld  perusteel la ,  e t ta
suvulla on alusta asti ollut kiinte6 sukunimi. Toisekseen
vanhimmat sAilyneet maininnat suvusta ovat, kuten
sanottu. Juvan suurpitAj;stij ja suvun nimi muistuttaa
lmatran a lueen n imia.  Ol i  Rauta lammin Kemooaiden
alkuperai sitten mikd tahansa, olen joka tapauksessa Piri-
sen kanssa samaa mielta siita,etta Kainuun Kemppaiset
ovat rautalammilaista alkuperaii.

HYRYNSALMEN KEMPPAISET

Kainuun Kemppaisten kantaisa Lauri Kemppainen syntyi
noin l557.Tamij kiiy ilmi Kajaanin pitajan vuoden 1627
vdenottoluettelosta, jossa "Las Kempain" mainitaan 70-
vuotiaa ksi. Tosiasia ll isesti ikdmerkintda ei voi pitiia tark-
kana, silla luettelon tekija on selvastikin arvioinut i6n
vuosikymmenen tai (nuorten miesten osalta) puolen
vuosikymmenen tarkkuudella. Joka tapauksessa Lauri
Kemppainen on mita ilmeisimmin syntynyt Kustaa Vaa-
san hal l i tuskauden v i imeisel la  vuosikymmenel ld .  Laur in
syntymapaikasta ei ole sailynyt mitAan tietoa, mutta kai-
kella todennakoisyydelld Laurin nimelta tuntemattomat
vanhemmat ovat asuneet ensin Juvan suurpit:ij i in Vesi-
kansan neljAnneksessa ja muuttaneet sittemmin uudis-
asutusaallon mukana Rautalammin pit;ja:in. Juuri Rau-
talammin pitaijastii on ensimmeinen asiakirjamaininta,
joka saattaa koskea Kainuun Kemppaisten kantaisaij:
vuoden 1586 kohdalla asutuksen yleisluettelossa nimit-
tain mainitaan kiviarvelainen itsellinen Lasse Kemppai-
nen-.

Rautalammin pitdjen veesto joutui mukaan vuosina
1596-1597 kaytyyn nuijasotaan. Erkki Markkasen mu-
kaan sodan jalkoihin joutui aivan erityisesti Kivijdrvi,jos-
sa Lasse Kemooainen asui  ta i  a inakin o l i  asunut* .  E i  o le
tiedossa. misse maArin Lasse eli Lauri Kemppainen otti
osaa sotatoimiin, mutta joka tapauksessa han ilmeisesti
poistui Rautalammilta joko sodan aikana tai pian sodan
paatyttya. Kainuuhun han saapui vuonna 1599, mikii
kiiy ilmi vuonna 1604 Iaaditusta veroluettelosta. Hanen
talonsa oli verotusarvoltaan 1/+manttaalin suuruinen
ja luettiin kuuluvaksi Lylyjerven kyldAn. Vuonna 1608
talo siirrettiin kirjoissa Hyryjdrven (Hyrynsalmen) kyl6dn,
mutta ei ole varmaa, muuttuiko talon fyysinen sijainti
lainkaan. Joka taDauksessa viimeistaAn tasta vuodesta
Laurin asuinpaikkana lienee ollut Hyrynsalmen Salmi-
jiirvi. Kesellii 1610 talo vahingoittui vendl:iisten hyokke-
yksessa, .ia Lauri Kemppainen poistettiin verotettavien
luetteloista moneksi vuodeksi (ks. ladnintilit 1 6l 3).Vasta
vuodesta 1617 Lauri mainitaan jalleen kymmenysluet-
teloissa.Talo kuitenkin alkoi menestyd, sille serr verotus-
arvo oli io i620Juvun alussa 1/2 manttaalia.

Lauri KemDoainen mainitaan vuoden 1627 viienotto-
luettelossa yhdess; Erkki Kemppainen
-nimisen, 40-vuotiaan miehen kanssa. Seuraavassa,
vuonna 1629 laaditussa vi,enottoluettelossa mainitaan
sen sijaan enae 42-vuotias Erkki. Koska neihin kahteen
ja vielii vuoden 1630 vdenottoluetteloonkin merkittiin
myos aivan vanhat miehet, voidaan olla melko varmoja,
ettd Lauri oli kuollut tii l l i i vijl in, vuoden 1628 paikkeil
la. Luettelot eivat kerro, mitd sukua Lauri ja hanen seu-
raajansa Erkki olivat, mutta mita ilmeisimmin kyseessd
olivat ise ia poika. Erkin edelleen isannoidessa taloa
vuonna 1650 sen nimi kirjattiin ensimmaista kertaa laa-
nintileihin.Tilien taloluettelosta ja siihen liittyvdstd kar
tasta kay ilmi, etta talon nimi oli Salmi.jdrvi. Salmijairved
on pidettav:i Kainuun Kemppaisten vanhimpana tun-
nettuna asuinpaikkana, koska suvun kantaisa on siella
todistettavasti asunut.

Salmijdrvi eli Hyrynsalmi 4 Kemppaala
(sittemmin Salmela)

Erkki Kemppaisen ikiitiedoissa on niin suuri hajonta,
ettei hdnen tarkkaa syntymdvuottaan voida miten-
ka:in paiitelle. Kuitenkin henen syntymensd ajoittunee
1580-luvun alkuun. Kuten edelld on todettu, hen sai
Salmijiirven talon isannyyden vuoden 1628 paikkeilla.
Talon hallinta ei sujunut ilman vaikeuksia, koska talon
manttaaliluku laskettiin maakirjassa 1634 1/4-manttaa-
liin ja Erkki kirjattiin rutikoyha ksi. Vuon na 1635 talo kir-
jattiin jopa autioksi, mutta seuraavana vuonna tilanne
oli i lmeisesti parantunut. Osasyynii niii hin vaikeuksiin
on arvattavasti ollut Erkin huono niik6: vuoden 1633
vaenottoluettelossa hdnet mainitaan so-vuotiaaksi ja
puolisokeaksi. Lisdksi talossa ei ollut Erkin liseksi muita
tyokykyisia miehia.

Tahan ong€lmaan loytyi ratkaisu, kun Perttu ivlatero
vuoden 1642 paikkeilla solmi avioliiton Erkin tytteren
kanssa; ensimmaisen kerran Perttu edusti 5almijerved
vuoden 1643 vaenottoluettelossa. Perttu oli syntynyt
161 5 ja oli kotoisin Vuokkijarvelta, jossa hanen veljensd
Sipi viljeli u ud ista loa.Tiima paljastuu vuoden 1633 vAen-
ottoluettelosta,.johon Perttu merkittiin sotilaaksi.Vaikka
Perttu oli siis maAratty lehtemden kolmikymmenvuo-
tiseen sotaan, hanet ilmeisesti vapautettiin, koska hdn
nekyy jAaneen kotiseudulleen. Ei ole varmasti tiedossa,
mistd Perttu ja Sipi olivat nykyisen Suomussalmen alu-
eelle tulleet, mutta poikien mahdollinen isa oli 1630-lu-
vun laanintileisse mainittu vuokkilainen Matti Matero.

Erkki Kemooainen oli mahdollisesti kaksi kertaa naimi-
sissa. Hiinen ouolisollaan oli laosi ensimmiiisesta avio-
liitostaan, joten on syytd ep6ille, ette Erkkikin oli ollut
aikaisemmassa avioliitossa ellei han sitten ollut suoraan
mennyt lesken kanssa naimisiin.Erkin poikapuoli Knuut-
ti Simon- eli Junonpoika hukkui vuoden 1645 paikkeilla,
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ja hanen kuolemastaan aiheutui Erkille paljon murhetta
ja vaivaa. Frkkijoutui kaymadn sekd lin ette Oulun ja Ka-
jaanin pitejien kiirii j i l la selvittAmassd Knuutin jalkeensa
jattamid asioita.

Kotitalonsa isannyyden ohelia Erkki Kemppainen hoi-
ti Kajaanin pitAjen kuudennusmiehen tehtevia. Henen
puumerkkinsd on testa syystd sdilynyt useassa asiakirjas-
sa. Koska asiakirjat ovat sdilyneet kirjurin kdsin tekemina
kopioina ja myds puumerkit ovat ilmeisesti kirjurin kopi-
oimia, kuudennusmiesten nimet ja heid6n puumerkkin-
sd eivdt aina osu kohdakkain.Todennekoisimmin Erkille
kuuluva puumerkki muistuttaa pientA h-kir.,ainta, jonka
pystyviivaan on vedetty lyhyt poikkiviiva.

Viimeinen maininta Erkki Kemppaisesta on Kajaanin ke-
siikiirejilti i 167 ,jolloin Erkki valitti vevynsd Perttu Mate-
ron joutuneen pahoinpidellyksi kaskimaalla. Jonkin ai-
kaa tAmAn jAlkeen Erkki kuoli korkeassa iassa, luultavasti
90 vuotta tayttAneena. Myos Perttu Matero kuoli samoi-
hin aikoihin.Perinndnjako Erkin ja Pertun perill isten kes-
ken tehtiin 9.9.1 678.Talon perijeksi mderiitti in Erkki,joka
mite i lmeis immin o l i  Erkk i  Kemppaisen je lke le inen.Vuo-
teen 1683 mennessA talo oli jaettu kahtia Erkki Kemp-
painen nuoremman ja Lauri Materon kesken:kumpikin
sai verotusarvoltaan 1/8-manttaalin suuruisen tilan.
Kyseisend vuonna Erkki Kemppainen nuorempi ei ende
itse maksanut henkiveroa, mutta henen Anna-vaimonsa
mainitaan henkikirjassa. MyohemmissA henkikirjoissa
mainitaan lisAksi lapset Erkki, Juliana. Olavi ja Heikki.

Erkki Kemppainen nuorempi oli vanhan Erkki Kemppai-
sen talon perill inen,joten ilman parempaa tietoa hAnta
voisi pitaa Erkki vanhemman poikana. Tatd p;atelm;ii
vastaan kuitenkin sotii se, ettd vuoden 1678 talvikerejil-
le mainitaan lautamies Erkki Pertunpoika Kemppainen.
Ei ole varmasti tiedossa, oliko lautamies sama henkilo
kuin Salmijdrven Erkki Kemppainen nuorempi, mutta
niiin on monestakin syystd perusteltua olettaa olleen.
Ensinnakin on syyta muistaa, ettA SalmijArven isannat
toimivat eritvisen usein lautamiehind eika lautamiehen
vi rkaan luu l tavast i  o l is i  ta lo l l is ta  vdhdisemoea henki lda
va littukaa n. Toisekseen ketaAn toista Erkki Pertunpoika
Kemppaiseksisopivaa henkiloa ei edes mainita vuosien
1676-1678 vAenottoluetteloissa eika vuosien l6TT-
1678 ja 1683 henkikirjoissa. Salmijdrven Erkki Kemppai-
nen ei tosin itseka6n (ilmeisesti sairauden vuoksi) esiin-
ny vdenottoluetteloissa mutta on silti ainoa tiedossa
oleva mahdollinen henkil<!.

Koska edelld mainitusta syystii niiyttiie silti i, etta Erkki
Kemppainen vanhemman ja nuoremman velissa on ol-
lut yksi sukupolvi, on mahdollista, etta vanhalla Erkilld
on ollut Perttu-niminen nuorena kuollut poika. Perttu
Erkinpoika Kemppaisen olemassaolosta on Erkki Per-
tunpojan patronyymin lisAksi toinenkin epesuora viite.
Vuoden '164'l henkikirjassa Salmijarven ainoa henkive-
roa maksanut henkilo oli nimittain "pojan vaimol mik;
viittaa siihen, etta talossa tosiaan asui sairauden takia
henkiverosta ja sotavaenotosta vapautettu poika! Koska
henkikirjassa oli oma sarake myos tyttdrille, on uskotta-

*:ff

Kainuuloinen vanhoemantd pirtissAdn. Anno Leena Leinosen (s. | 875) kuvasi hijnen tytfurenpoikonsa Etkki
Kemppai nen RisijAtven Tuomel assa kevAall ii I 96 1.
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vaa, etta miniAsarakkeeseen tosiaan merkittiin vain mi-
niiit. Seuraavana vuonna veroa maksoivat jalleen isantd
ja emaintd, mikd johtunee Perttu Materon saapumisesta
talon viivyksi. Va ikka .iota in neyttod Perttu Erkinpojasta
siis on, hanen olemassaolonsa jaa kuitenkin toistaiseksi
arvelujen varaan.

Kemppaisille jaanytte Salmijerven puolikasta isannoi
1680- luvun ja lk ipuol iskol ta  a ina 1720- luvun puoleen-
viil i in Erkki Kemppainen nuoremman poika Erkki Erkin-
poika,joka oli naimisissa sukulaisensa kanssa. Paltamon
ensimmaiset rippikirjat nimittein paljastavat hiinen
Kaisa-vaimonsa sukunimeksi "Kempattaren'l Erkki Erkin-
poika Kemppainen toimi myds pitajan lautamiehena.
Hanen tessd tehtevdsse kdyttamensa puumerkki muis-
tuttaa varsijousta, jonka varsi on samalla pienen h-kir-
jaimen pystyviiva.

Taivanala

Taivanalan ta lon h is tor ia  a lkaa vuodesta 1625, jo l lo in
Lauri Laurinpoika maksoi ensi kerran kymmenykset
Hyrynjiirvella sijainneesta talostaan. Lauri Laurinpojan
sukunimea ei mainita kymmenysluetteloissa aluksi lain-
kaan. Vuosien'l 627 -'1630 vaenottoluettelot tarjoavat
kuitenkin jalleen kerran tArkeita lisatietoja: La u ri Laurin-
pojan sukunimeksi paljastuu Kemppainen. Lisiiksi vii-
enottoluetteloista kiiy ilmi, ette Lauri oli syntynyt noin
1584 ja ettA hAn oli sokea. Patronyymin ja sukunimen
perusteella on derimmaisen todennakoista, etta Lauri
Laurinpoika oli SalmU;rven Lauri Kemppaisen poika.
Lauri Laurinpojan sukunimettomyyteen onkin mita il-
meisimmin syyna se, ett6 kirjurin piti jotenkin erottaa
toisistaan Lauri Kemppainen nuorempi ja vanhempi.
Kun vanhempi Lauri Kemppainen kuolija hAnen talonsa
SalmUarven isannyys meni Erkki Kemppaiselle, sekaan-
nuksen vaara vaistyi ja kirjuri alkoi merkite Taivanalan
Lauri Laurinpojan laanintileihin Lauri Kemppaisena.

Taivanalan talon alku ei liene ollut helppo, koska vei kym-
menen vuotta, ennen kuin taio kirjattiin maakirjaan.Ta-
lolle ilmoitetaan tosin manttaaliluku "l/4"vuoden 1627
vaenottoluettelossa, mutta kyseessd on luultavasti virhe:
talo tuli maakirjaan vasta vuonna 1635 l/3-manttaalin
suuruisena. Seuraavasta vuodesta eteenpain manttaa-
liluvuksi ilmoitettiin 1/4.Lawi merkittiin isannaksi viel;
vuoden 1636 maakirjaan, mutta jo seuraavana vuonna
hdnen paikallaan oli Perttu Kemppainen. Laurin ja Per-
tun suhde ei j:iA arveluiden varaan: he olivat varmasti
isii ja poika.Temit kiiy ilmi vuoden 1 633 vaenottoluette-
losta, jossa mainitaan hyrynjiirvelSinen uudistaloll!nen
Lauri Kemppainen ja temen l8-vuotias (1615 syntynyt)
ooika Perttu LaurinDoika. Perttu valitti in tuona vuon-
na sotilaaksi mutta ilmeisesti vapautettiin, koska han
seurasi isaansd kotitalonsa isiintana jo neljen vuoden
pAasta. Vapautus on saatettu tuolloin myontea monille
muillekin, koska myos samana vuonna sotaan maiirat-

ty Perttu Matero nakyy jAAneen kotiinsa, kuten edelle
todettiin. On niin ikAan mahdollista, etta Taivanala hoiti
sotamiehenantovelvollisuutensa jollakin muulla tavalla,
koska talo ei vuoden 1633 jii lkeen lainkaan esiinny vd-
enottoluetteloissa ennen vuotta 1 644.

Perttu isAnnoi Taivanalan 1/4-manttaalin taloa aina vuo-
teen i653 asti,jolloin talo jaettiin maakirjassa kahteen
'll8-manttaalin suuruiseen osaan, Perttu Kemopainen
itse sai Nuottimakenii ja Olavi Kemppainen Niemeliinii
tunnetun talo-osuuden. On luultavaa, etta Perttu ja Ola-
vi olivat veljeksia, va ikka tet6 ei missaiin suoraan sanota-
kaan. Koska Perttu oli syntynyt vuonna 1615, hanellA ei
todennakoisesti ollut aikuista poikaa vield vuonna 1653.
Vuoden 1652 henkikirjaan tosin tehtiin merkintd Pertun
pojan henkirahan maksusta, mutta koska henkikirjassa
ei ollut erill ista saraketta "velji l lei kirjuri saattoi kirjata
veljen "poikien" sarakkeeseen. Uskottavin selitys talon
jakamiselle siis oli nuoremman veljen tuleminen mie-
hen ikiii in. Nuottimden ja Niemeldn vaiheita esitellaan
lUOnnem pana eflKseen.

Nuottijtirvi eli Hyrynsalmi 7 Kemppaala

Taivanalan Lauri Laurinpoika Kemppaisen vanhin poika
oli myos nimeltaAn Lauri.Vaenottoluetteloiden mukaan
h.in oli syntynyt noin 1608,joskin vuoden 1633 luette-
lo antaa hanen syntymavuodekseen todennAkoises-
t i  vedr in  vuoden 1601.Vanhimpana poikana Laur i  o l i
epdilemAtt6 vahva ehdokas isiinsa seuraajaksi Taivana-
lan isantand mutta valitsikin jostain syysta toisen talon,
Nuottijarven, jonka sai haltuunsa syytinkisopimuksen
perusteella. HAnet nimittain mainitaan (ilman sukuni-
med) vuosien 1 629-1630 viienottoluetteloissa uudis-
raivaaja Juho Koistisen syytinkimieheksi. Juho Koistinen
oli tuolloin kuusissakymmenissii eika hanelld mainita
olleen omia poikia. Nain ollen Lauri Kemppainen lienee
saanut Nuottijarven silla ehdolla,ettd huolehtisi van has-
ta Koistisesta tijmAn kuolemaan asti.Vuonna 1631 Lau-
rista sitten tulikin Nuotttarven isent6.

Jalleen laenintileissii oli kaksi Lauri Kemppaista, vieldpe
periikkiiin, ja kirjurin piti erottaa heidet toisistaan.Tama
tapahtui toisinaan siten, etta Taivanalan Lauri Kemp-
paista kutsuttiin Lauri Kemppaiseksija hanen poikaansa
pelkdksi Lauri Laurinpojaksi tai siten, etta ensiksi maini-
tun nimen eteen kirjoitettiin g-kirjain (gammal, vanha)
ja viimeksi mainitun nimen eteen u-kirjain (ung, nuo-
ri). Lisiiksi Laurien talot erottaa siita, ettA Nuottijarvi oli
aluksi vain 1/8-manttaalin suuruinen kun taasTaivanala
oli 1 /4-manttaalin talo. Nuottijarvikin kylle korotettiin
1 630luvun jalkipuoliskolla 1,/4-manttaalin taloksi, mut-
ta samoihin aikoihin Taivanalan isiinnaksi tuli Perttu
Kemppainen eike sekaannuksen vaaraa enaa ollut.

Nuottijerven Lauri Kemppaisen ja Taivanalan Perttu
Kemppaisen v6lit eivet aina olleet aivan kitkattomat.

Orpana 1/2006 ) l



Heiddn niittyriitansa periytyiv6t viela seuraavallekin su-
kupolvellg mistd on tutkijalle se hyoty, ette Laurija Pert-
tu voidaan todistaa veljeksiksi. Heidijn poikansa Perttu
ja Heikki nimittein kertoivat viele vuoden 1704 kiirejil l i i
olevansa serkuksia ja veljesten Laurin ja Pertun poikia.
Telle on erityisen suuri merkitys siksi, ettei NuottUArven
Lauri Laurinooikaa koskaan suoraan mainita viienotto-
luettelossa isansa pojaksi vaan ainoastaan Juho Koisti-
sen syytinkimieheksi.

Nuotttdrven Lauri Kemppaisella oli viisi poikaa, joista
vanhin olijalleen nimeltd;n Lauri. Han oli isiinsd tiiyskai-
ma patronyymie my6ten ja muistutti isAense myds siina,
ettei ji i i inyt isennoimAan kotitaloaan. Niin Nuotti;rven
isennyys siirtyi i lmeisesti joskus 1670-luvulla nuorem-
malle veljelle Pertulle. Veljessarjan muut jesenet olivat
Eskeli, josta tuli Kypdrevaaran isdnta. Olavi, joka muutti
Ristijervelle, ja Erkki, joka ilmeisesti kuoli nuorena, kos-
ka talvikeriij i l l i i 1678 hdnen veljensd ja aitinsd jakoivat
keskenaan "autuaan Erkin" kaskimaat. Vield vuoden
1676 vAenottoluetteloon veljekset on vanhinta lukuun
ottamatta kirjattu saman katon alle, mutta pian taman
jdlkeen perhe hajaantui. Kiirajep6y6kirjoista pAetellen
veljekset eiv6t olleet sen sopuisampia kuin isensa ja
setensdkaan aikoinaan: maataloustoiden yhteinen hoi
taminen tuotti riidan aiheita, mikA ehka sai nuorimmat
veljet hakeutumaan omien tupiensa rauhaan.

Perttu Laurlnpoika Kemppainen toimi Nuottijdrven
isdntana 1700-luvun alkuun asti. Hdnen puolisonaan oli
Elina-niminen nainen,joka kuoli 1688 tai 1689. Elinan
syntyperAe ei tunneta, mutta vuoden 1677 vaenotto-
luettelosta tiedetaen, ette Tapani Martinpoika Kekkonen
oli Pertun lanko. Pian Elinan kuoleman jelkeen Perttu
solmi uuden avioliiton eredn Dordin kanssa,josta ei ole
sen enempea tietoa. Perttu Kemppaisen lapsista tunne-
taan nimeltii Matti, Lauri, Pietari, Anna, Perttu ja Heikki.
Pertun siirryttye syytingille 1702 talo peetyi ensin Lau-
rin ja sittemmin, isonvihan jSlkeen, Heikin haltuun. Lauri
Pertunpoika Kemppaisen puoliso oli sokeaksi mainittu
Anna, kun taas Heikki Pertunpoika oli naimisissa Kerttu
Juhontytar Heikitteren kanssa.

Kauppa tehtiin Pertun vdvyn Lauri Olavinpoika Keriisen
suostumuksella ja vahvistettiin vuoden 1674 kiirii j i l l i i.
Koska Siiralan myyneellii Perttu Kemppaisella oli siis
vdvyjo 1674, on uskottavaa, etta kysymys on juuri Nuot-
timeen Perttu Kemppaisesta. Nuottterven "nuorella"
Per t tu  Kemooaisel la  tusk in o l is iv ie la tuo l lo in  vo inut  o l la
naimisissa olevaa tyt6rte, koska Pertun vanhin poikakin
merkittiin henkikirjaan vasta l686.Tallii kohtaa on tosin
ainakin periaatteessa otettava huomioon myos se mah-
dollisuus, ettd Salmijiirvelli i olisi asunut viela kolmaskin
Perttu Kemooainen.

Nuottimaen talon hoidossa "vanhan" Perttu Kemooai-
sen apuna toimi hAnen poikansa Heikki Pertunpoika
Kemppainen, joka sai talon isdnnyyden 1680-luvulla.
Liseksi Pertulla oli tytteret Marketta ja Elina. Viimeksi
mainittua ei tosin suoraan mainita Pertun tyttereksi,
mutta ainakin Pertun vavyne pidetylla Lauri Kerasella
o l i  temenniminen vaimo.  Kainuun tuomioki r jo issa mai-
nitaan niin ikeen 1679 Matti Pertunpoika Kemppainen,
joka saattaa kuulua samaan sisarussarjaan.

Perttu Kemppaisen puolison nimi ei valitettavasti ole
tiedossa mutta kenties kuitenkin oAiiteltdvisse: sikAli
kuin Heikki Pertunpojan vanhin tytar Kaisa tosiaan oli
vanhin,  hdn l ienee saanut  isanei t ins6 n imen.  Kainuussa
nimittain vanhin poika sai isanisansd nimen ja toiseksi
vanhin aidinisansa nimen ja vanhimmat tyttiiret perivat
samalla tavalla isoaitiensa etunimet.

Tuntemattomasta syystd, todennekoisesti verottajan
unohduksen tak ia,  Nuot t imaki  puut tuu '1680- luvun
kahdesta viimeiseste henkikirjasta. Kun talo taas ilmes-
tyi henkikirjaan 1690-luvun alussa, Nuottimeki alettiin
lukea kuuluvaksi Keriil i in kylii i in. Heikki Kemppainen
Diti Va lou ri-emAntd nsii kanssa taloa hallussaan vuoteen
l703,jolloin luovutti isennyyden pojalleen Tuomaalle ja
tiiman vaimolle Siiri Oikarittarelle (s. 1677, k. heinakuus-
sa 1 759). lsii nnyydeste luopuessaan Heikki kiirsijostakin
neurologisesta tai psykologisesta sairaudesta, koska h5-
net vapautettiin henkiverosta "heikkopdisyyden"vuoksi.
Kuitenkin hiin kykeni vield tdmenkin jdlkeen edusta-
maan itse6an kereiil le.

Kerili 1 1 Kemppaala (sittemmin
Nuottimiiki tai Miki)

Kuten edelle on kerrottu, Nuottimaen talo syntyi, kun
Taivanalan talo jaettiin vuonna 1653 Perttu ja Olavi
Kemppaisen kesken. Perttu isdnnoi omaa osuuttaan,
1/8-manttaalin suuruista Nuottimeked aina 1670-1680-
luvuille asti. Han esiintyy asiakirjoissa usein "vanhana"
Perttuna erotukseksi samannimisesta veljenpojastaan,
joka toimi NuottUerven isentAnA. Nuottimaen ohella
Perttu Kemppainen omisti jonkin aikaa my6s Mainuan
Siiralan talon, joka sijaitsi huomattavan kaukana hanen
kotitalostaan. Ehka juuri hankalan sijainnin vuoksi 5iirala
myytiinkin vuonna 1673 rovasti Johannes Cajanukselle.

Hyrynsalmi 2 Kemppaala (sittemmin
Niemelii)

Olavi Kemppainen tuli Taivanalasta erotetun Niemelan
i$nnaksi vuonna 1653.Talon manttaaliluku olialuksi 1/8
mutta nostettiin vuonna 1662 l/4:aan. Teme on hdm-
mestyttavde siite syyste, ettei talossa ollut 1650-1660-
lukujen taitteessa edes henkiveron maksajaa lukuun
ottamatta muutamaa vuotta, jolloin emdnta suoritti
oman veronsa. On ndin ollen eDaselvee mihin asti Ola-
vi Kemppainen pysyi talonsa ohjaksissa, mutta viimeis-
t6en 1680-luvun alusta lahtien talon isantdnd toimi Paa-
vali Kemppainen; hen oli todennekOisesti Olavin poika.
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Paavalin ja hanen Helga-vaimonsa is;nnyyskausi kesti
1 680-1 690-lukujen taitteese€n asti.Tast6 ajankohdasta
aina vuosisadan loppuun NiemelUiA viljeli Paavalin poika
Olavi aounaan ouolisonsa Riitta. Paavalin muut nimelt6
tunnetut lapset olivat Perttu, Paavali, Marketta, Juho ja
mahdol l isest i  Heikk i .

Niemelen isdntiind Olavi Kemppaista seurasi hanen
veUensa Perttu Anna-puolisoineen ja heita puolestaan
Nuot t imaesta tu l lu t  Heikk i  Heik inpoika Kemppainen.
Viimeksi mainittu sai ilmeisesti surmansa vendldisten
jer.iestdmassd joukkomurhassa vuonna I 716. Vuoden
1723 maakirjassa ei suoraan kerrota elavelt; poltetun
isannan nimeii, mutta kyseessii l ienee ollut juuri Heikki
Kemppainen,  koska han o l i  isAntAnd juur i  ennen isoavi -
haa (1713)  ja  kuol leena juur i  isonvihan ja lkeen (1722) .
Maakirjassa talon isdnndksi mainitaan "Paavali tai Matti ' j
mutta kumpikaan heista ei ollut talon isdntd sodan aika-
na vaan heiddt mainittiin ilmeisesti siksi, ett; ti l ien lukija
voisi helDommin seurata talon vaiheita.

Paavali Kemppainen oli, kuten edel16 on mainittu, luo-
punut talon isannyydestA 1690-luvulle mennessii. Mat-
ti Romppainen puolestaan sai talon vasta isonvihan
aikana naituaan Heikki Kemppaisen lesken Anna Jun-
nuttaren. Kohtaamatta vastarintaa Matti ei kuitenkaan
isdnnbksi pddssyt, sillA Heikki Kemppainen -vainajan
vefi Perttu vei asian kesii kii rii j i l le 1722.fasta huolimatta
Matti Romppainen jdi taloon. Vaikka talo menikin vie-
raalle, murhatun Heikki Kemppaisen suku jatkui.Vaikut-
taa nimittAin silta, etta talon emante Anna Junnutar oli
vendleisten hyokdtess5 onnistunut pelastamaan ainakin
yhden lapsensa, koska naapuritalon Lauri Romppainen
sai vuonna 1736 puolisokseen 1714 syntyneen Anna
HeikintytAr Kempattaren.

Hyrynsalmi 8 Kemppaala (sittemmin
Kypiiriivaara tai KypSrii)

Kirjallisuudessa Kyparavaaran ensimmaiseksi isenndksi
main i taan usein Hannu Kemppainen.  Alkupefd is leh-
teet kuitenkin paljastavat, etta kyseess; on lukuvirhe:
Hyrynsalmella kylla mainitaan muuan Hannu, mutta
hi inen sukunimens;  o l i  Romopainen e ikd hdn asunut
Kyparevaaralla. Kypariivaaran talon ensimmainen isdnte
oli Nuottijarven talosta tullut Eskeli Laurinpoika Kemp-
painen. Eskelin ja hAnen puolisonsa Kirstin muutto Ky-
pardvaaralle on kaiketi tapahtunut 1680-luvun aikana,
mutta tarkkaa ajankohtaa on vaikea sanoa. Eskelin ruo-
kakunta nimitt;in mainitaan henkikirjassa vuoroin eril-
lddn ja vuoroin taas Nuottijarven yhteydessA, mistA on
pAeteltevisse, etta Kypardvaara on erotettu Nuottijdrven
maista.

Eskeli Kemppainen viljeli uudistilaansa aana vuoteen
1695 ast i , jo l lo in  isdnnaksi  tu l i  h ;nen poikansa Heikk i .
Jostain syysta Heikki ei kuitenkaan viihtynytkaan kotita-
lossaan kauan vaan muutti jo 1698 Marketta-vaimonsa
kanssa torppariksi nykyisen Suomussalmen Kiannan ky-
laan.Telloin uudeksi isennaksi tuli Heikin veli Perttu,jon-
ka puoliso oli nimelt6dn Riitta. lsonvihan jii lkeen viele
kolmaskin veli, Eskeli, piti ti laa hallussaan. Hanen puoli
sokseen mainitaan ensin Anna ja sitten Valpuri Tervotar.

Artikkeli Kainuun Kemppaisista jatkuu Orpanan nume-
tossa 2/2006.

Kimmo Kemppainen

Esipolvitauluja nro 9 ilmestw su-
kututkimuspiiivAna 14.1.2006.
Teos koostuu Kirsti Vimparin ja hii-
n e n m ieh en sii esi polv itaul u i sta.

Palaan sukuni juurille -sukututki-
muspiiiviit 2.-3.9.2006 Keuruulla
m useo ke sku s Kama n assa.
lA rjestAA : Keu r ussel ii n se u d u n
sukututkijot ry.

Orpanan uuden ulkoasun on suunnitellut
ja toteuttanut arkkitehti Kirsti Peill.
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lflrpanassa 2/2001 iulkdistussa artikkelissa kir-
Vjoitin Budde-suvun pommerilaisesto alkuperiis-
tii. Aruelin tiilliiin, ettii esi-isiini Gabriel Budde (k.
10.3.1714) otisi tullut Pommeista Suoniemellii ole-
van Kuljun kartanon tilanhoitdiaksi, koska kartanon
omistoneilla Mellineillii oli yhteyksia Pommeriin ja
kosko Eudde-suvun on arveltu olevan kotoisin Pom-
meista.

Viinrikki Gabriel Budde

orpana-lehden toimittaja Johanna Kurela kertoi minul-
le, ette hen oli sukua tutkiessaan saanut apua Kansallis-
arkistossa olevasta Kaj Dunckerin kokoelmasta ja etta
kokoelmassa oli myos esiintynyt Budde-nimi. Syksylli i
2002 ja kevaiilla 2003 kAvin tutkimassa tuota kokoel-
maa.

Kokoelmasta liiytyikin nimi Gabriel Budde eli siis esi-isii-
ni kaima. HAn oli vanrikki Pohjanmaan jalkavdkirykmen-
tiss6,jonka komentajana oli everstiJohan Fleming. Ryk-
mentti oli vuonna i @1 kuljetettu Vaasasta Tukholman
kautta Pommeriin,jossa se oli ollut talvileirisse. Seuraa-
vana vuonna rykmentti oli yhdistynyt ruotsalaisen ken-
raalin Lennart Torstenssonin armeijaan. Tamd armeija
kulki sitten 1642 Oderjokea seuraten joen yldjuoksulle
ja sielte Leipzigin tienoille.

Vanrikki Gabriel Budden kohdalla oli merkinte, etta han
oli kaatunut 1642.5amoin samana vuonna oli myos kaa-
tunut komppanian luutnantti Lars Mattson. Sen suaan
komppanian kapteeni Christopher Hansson oli seilynyt
hengisse. Huomattavin taistelu tuolla sotaretkelle oli
Breitenfeldln toinen taistelu 23.1 0.1 642, joten todenne-
kdisesti mainitut vAnrikki ja luutnantti olivat kaatuneet
tuossa taistelussa. Breitenfeldin ensimmeinen taistelu
keytiin 7.9.1631 Kustaa ll Adolfin johdolla,ja siind viime-
mainittu kukisti Tillyn armeijan.

Breitenfeldin toisessa taistelussa Lennart Torstenssonin
armeija voitti keisarill iset. Molemmat taistelut li ittyivet
kolmikymmenvuotisen sodan aikana kdytyihin sotatoi-
miin. Breitenfeld on kylii Leipzigin li ihelle,ja Torstensson
valloittikin Leipzigin 23.1 1. 1 642.

@,r1r/",,

Kuuluminen Pohjanmaan jalkaviikirykmenttiin osoittaa,
ette vdnrikki Gabriel Budde oli kotoisin Pohianmaalta.

Laihian pitijiin Boddeby

Orpa nassa 1/2002 Vasa slakt- och bygdeforska re -yhdis-
tyksen sihteeri Greta Ahlskog kertoo, ette tutkimusten
mukaan on peiidytty siihen, ettd Jons Budde, joka oli
Naanta l in  luostar in  munkki  ja  Suomen ensimml i inen
kirjaili ja, olisi kotoisin Laihian pit5jan Baddeby-nimises-
t:i kylestA.

B6ddeby on aikaisemmin ollut nimeltaan Boddeby ja
otaksuttavasti sita ennen Buddeby. Nykyiii in kyliin nimi
on Potila. Vuonna 1 750 Suomen Mittauskomission joh-
tajan Olof Ehrenstromin maarayksesta maanmittari C.
Sturwald suoritti verotusta varten tilojen mittauksen
ja antoi samalla kuvauksen ky16std. Kuvauksen mukaan
Bodde-By sUaitsee Pohjanmaalla, Korsholman la5nin
etelij isessa osassa ja Laihian pitejesse. Boddebyssd oli
telloin seitsemen maakirjaan merkittya ja numeroitua
tilaa.

Kuvauksen mukaan kyldn pellot ovat heikkoja ja laihoja,
niin etta ensimm5isen luokan peltoa ei ole lainkaan ja
toisen luokan peltoakin vain vdhan. Niityt ovat samaten
huonot. Metsa on koko pitajan osalta kaadettu. Kalas-
tusta ei harjoiteta, sille pienessa joessa,joka virtaa kyliin
liipi, ei ole mitiien kalastamisen arvoista. - Nein synkeen
kuvan maanmittari antaa kyleste. On mahdollista, ette
heikkojen toimeentulomahdollisuuksien vuoksi sielte
hakeuduttiin muualle ja muihin kuin maanviljelUdn am-
matteihin, esimerkiksi sotilaaksi.

Gabriel on suvussa esiintyvii nimi

Laihian rippikirjasta 1 7 36-17 54 loytyy Biddebyste kaksi
Bddde-sukuhaaraa, nimittein Mattz Hans B6dde, jonka
vaimo oli syntynyt I 701 ja eiti Bruta 1677, seke Gabriel
B6dde jonka vaimo Anna oli syntynyt 1703 ja anoppi
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Brita 1674.Tiill i i Gabriel Bdddella oli mvos Gabriel-nimi-
nen poika,joka oli synrynyt 1727.

Esi-isell;ini, ti lanhoitaja Gabriel Buddella, oli myos Gab-
riel-niminen poika, joka oli armeijan varusmestari; my6s
tama Gabriel (s.17.7.1707) on esi-iseni. Kun tietyt nimet
usein toistuvat suvun jasenten keskuudessa, voitaisiin
talld perusteella olettaa, ettd kaikki Gabriel Budde -ni-

miset henkilot olisivat sukua keskena; n.Toden nd koisel-
td siis vaikuttaa, ette kolm ikymmenvuotisessa sodassa
kaatunut vanrikki Gabriel Budde olisi erds esi-isistAni.
Kun myos Jons Budden alkuperii on johdettu Boddeby-
hyn, niin my6s hdn saattaa olla samaa sukua.

LoppupaatelmanA voisi siis esittaie, ette tilanhoitaja
Gabriel Budde oli kotoisin Pohjanmaalta eikai Pomme-
rista, vaikkakin suvun Suomessa el;nyt kantaisd lienee
tu l lu t  Pommer is ta mahdol l isest i  1300- luvul la ,  jo l lo in
Greta Ahlskogin mukaan saksalaisia kauppiaita ja kesi-
tyol;isie asettui asumaan Suomeen.

i ltoni harrastu sseura kehuskelee sadoilla iiisenil-
, J a lAAn,mutto seurojen vuosikertomuksista palias-
tuu kylma tutuus: todellisia jiiseniii eli jiisenmaksun-
sa moksaneita on vain muutama kymmenen henkeii.
Jiisenrekisterissii roikutetaan viikeii, joka on jo aikaa
sitten topettanut haftastuksensa. Tiillaista ei piiiise
tapahtumaan Tampereen seudun sukututkimusseu-
rossa. Seuran siiantiien mukaan seurasta voi halu-
tessaan ercta, ia hallitus erottaa ne, jotka ovat olleet
ka k si v u otto m dksam atta j iis e n maks u aa n.

Tampereen seudun sukututkimusseura perustettiin ke-
vaalla 1979. Ensimmdisesse kokouksessa seuraan liittyi
19 henkea.26 vuoden kuluessa jAsenmeere on tasaises-
ti kasvanut, ja vuoden 2005 lopussa luku on 507. Heti
vuoden vaihduttua medrd pomppaa korkeam malle, kun
hallitus hyviiksyyjeseneksi ne,jotka ovat sita jo edellisen
vuoden lopulla anoneet. Uusia j6senia liittyy runsaasti
myos tammikuun puolivelissd sukututkimuspiiivill i im-
me Sampolassa.

Sukututkimusharrastuksen kerrotaan olevan nousussa.
Harrastajien meeran pitaisi kasvaa ndind vuosina, kun
suuret ikaluokat ovat tulossa ns. sukututkimusikaan.
TAma nakyy meidAnkin seuramme tilastoissa, tosin ei
kovin selvasti: 1980-luvulla seuraan liittyi vuodessa kes-
kimiiarin 33 henked, 1990-luvulla noin 37 ja 2000-luvun
puolella jo noin 43. Parhaana vuonna, uuden vuositu-

Le hteet

Ahlskog, Greta 2002:J6ns Budde/Rd k, O rpa na 1/2002.

Laihian-Laihelan rippikn)a 1736-1754. Mf UK 95.

Otavan lso Tietosanakirja. Kustannusosakeyhtio Otava,
Hels ink i ,  1960.

Sillanpeai, Pekka 2001: Budde-suvun pommerilainen al-
kupera. Orpana 2/2001 .

Osterbottens Infanteri Regemente 1640-1642, Kaj
Dunckers samling, Kansallisarkisto.

Pekka Sillanpiiii

hannen kynnykselld 1999, seuraamme liittyi 61 henkea.
- Johtuikohan se vuosituhannen vaihtumisesta? Halusi-
vatko ihmiset viela tutun vuosituhannen DUolella taker-
tua kiinni turvalliselta tuntuvaan menneeseen?

lkava kylla samaan aikaan seurasta karisee pois kymme-
nittdin jeseniai. He ovat niita,jotka liittyivet mukaan joko
hetken innostuksesta - osa heista kuului seuraamme
vain vuoden verran - tai jotka ovat vuosien kuluessa
saaneet sukunsa tutkituksi ja halunneet siirtye uuden
harrastuksen pariin. Seuran hallitus erottaa saantojen
mukaan ne, jotka ovat olleet kaksi vuotta maksamatta
jesenmaksuaan.

Kautta aikojen seuraamme on liittynyt jo liki tuhat hen-
kea. Tuhannes jasenemme tulee liittymaan seuraan
todennakoisesti su kututkim uspe ivilla Sampolassa 14.
ta mmikuuta 2006.

Liihde

Marjatta Rintalan kokoama, vuosikertomusten perus-
teella laadittu jasentilasto 1979-2005.

Johanna Kurela
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lri puolella Suomed on kovd tarve patevistd suku-
Ltutkimusopeftojista. Suufimmissa kaupungeissa
tilanne on hieman porempi kuin pikkupaikkakunnil-
la, mutta opettojia ei niissiikiiiin ole vielA riiftAvAsfi.
Moni moaseudulla osuva on joutunut opettelemaan
tyiiliiAsti omin piiin lnternetin ja ki4allisuuden avulla
sukututki m u ksi e n a I ke ita.

- Hyvien sukututkimusopettajien puute on ollut pitkddn
tiedossa Suomen Sukututkimus-
seurassa, kertoo seuran sihteeri
Gunilla Perasalo. - Tarvitti in koulu-
tusta, joka sekai patevoittaisi nyt jo
sukututkimusta opettavat etta an-
taisi hyven pohjan niil le,jotka vasta
aikovat sukututkimusopettajaksi.

Suomen 5ukututkimusseuran
aloitteesta tallainen koulutus aloi-
tettiin Tampereen kesayliopistossa
elokuussa 2005. Koulutuksen suun-
nittelussa ovat olleet m ukana myos
Kansallisarkisto ja Tampereen yli-
opisto. Tulevat sukututkimusopet-
tajat opiskelevat 35 opintoviikon
eli 53 opintopisteen verran histori-
aa, kasvatustiedefte ja genea logiaa.
PaAosa opiskelusta tapahtuu omin
pain kotona, mutta koulutukseen
siseltyy myds lahiopetusta Tampe-
reella,Vinoilla ja Helsingissd.

- Koulutukseen pyrki noin 80 henkea, joista mukaan
valitti in 31, kertoo Tampereen kesdyliopiston taloussih-
teeri Marja Laine,joka itsekin harrastaa sukututkimusta.
- Alun perin oppilaita pitivalita vain 24, mutta yllettevan
suuren suosion vuoksi kurssilaisten ma;rAa lisattiin.

- Oppilaista 22 on naista ja 9 miestd,ja he ovat eri puo-
lilta Suomea: Kannuksesta, Pieksemdelte, Ristijarvelte,
Malaxosta, Kokkolasta, Mantyharjulta... Tampereelta on
kaksi opiskelijaa, lisaa Tampereen kesayliopiston rehtori
Ritva Ojalehto.

Mustapartainen mies kertoo

Tamperelaisista toinen on Metsossa sukututkimustaan
tekeville tuttu mies. Kari Eloranta toimi elakkeelle jaami-
seensd asti kdsikirjaston palvelutiskilla ja tuli ti issa tyos-
s56n perehtyneeksi moniin aloittelevan sukututkijan
peruskysymyksiin. HAn osaa opettaa jo rutinoidusti sen,
mikd peruskurssilla aiheuttaa eniten tuskaa iiikkiii l le op-
pilaille: miten pujottaa mikrofi lmi lukulaitteeseen.
- Selailin kesayliopiston esitettii, ja tama kurssi tuli

vastaan. Hetken mielijohteesta hain
mukaan ja pdSsin. Olen aikoinaan opis-
kellut kirjallisuustiedetta ja suorittanut
kirjastonhoitajan tutkinnon. Aineyh-
distelmaani kuului my6s Suomen his-
torian opintoja, kertoo Kari Eloranta.

- Koska olen melko kokematon suku-
tutkija, tuntemukseni on talla kurssilla
kuin pakinoitsija ollin Puusta tyveen
-kirjan Mustapartaisella miehelld. lsd-
ni puolen suvun tutkimuksessa olen
edennyt 1700-luvulle, ja ongelmia sen
kuin piisaa! Juureni ovat isen puolelta
pAAosin lantisesta Suomesta - Meri-
maskusta, Rymettylaste, Nousiaisista,
M ietoisista, Tu rusta, Raumalta - ja eitini
puolelta keskisemmdste Suomesta.

Sukututkimusopettajien koulutukseen
ei kuulu kokeita, mutta opiskelijoiden

taytyy muun muassa laatia tutkimussuunnitelmia suku-
ja li ihdeartikkeleihin ja kirjoittaa ne. Koulutusta jatkuu
vield yli vuoden verran.

- Me olemme kuunnelleet Suomen historian yleisesityk-
si5 seke erikoisluentoja,joissa on kasitelty muun muas-
sa maaseudun historiaa, kaupunkihistoriaa, virolaisten
ja suomalaisten yhteydenpitoa ja Ruotsin finnjeveleit6.
Vastaan on tullut uusia tulkintoja ja mielenkiintoisia
metodisia ratkaisuja, Kari kertoo.-Varsinaiset sukututkF
musaiheiset luennot ovat vasta tulossa. Odotan eniten
jaksoa, misse kesitellaan opiskelijoiden laatimia lahde-
ja sukua rtikkeleita, silla niiden aiheet ovat hykerryttavan
mielenkiintoisia.
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Uusia oppilaita jo parin vuoden p56sti

Marraskuun puolivelissA sukututkimusopettajaksi opis-
kelevat kokoontuivat kahdeksi pdivaksi Tampereelle,
missd he perehtyiviit Suomen ja sen lahialueiden his-
toriaan. Tiiviiseen luentokokonaisuuteen kuului neljd
esitelmitii. joiden jalkeen oli varattu aikaa keskustelulle.
- He ovat hyvin aktiivisia kyselioitii ja keskustelijoita, to-
teaa Marja Laine.

Koulutusta kestde vuoden 2006 loDouun asti. - Uusi
vastaava koulutus jdrjestetAdn toden nak6isesti jo parin
vuoden kuluttua, kertoo Marja Laine Tampereen kes6-
yliopistosta. - Kaikki eivet mahtuneet tAhAn ensimmei-
seen ryhmadn. Muutaman vuoden kuluttua on tullut
lisdksi uusia sukututkimuksen opettajaksi haluavia, joi-
den elamaint!lanteeseen sooii ooiskelu.

- Tallaista koulutusta tullaan tulevaisuudessa edellyt-
tdmden niiltd, jotka haluavat toimia sukututkimuksen
opettajina kansalais- ja tydvaenopistoissa. NAin saadaan
yhtenaistettya sukututkimuskurssien sis6lto ja taso.

Monella koulutukseen osallistuvalla on jo mielessAdn
opisto, missa tarvitaan sukututkimuksen opettajaa. Enta
mihin sin:i, Kari, aiot sijoittua valmistuttuasi sukututki-
muksen opettajaksi? - Hehheh, ei aavistustakaan. Olen
niin nuorija ruma mies, ettd tarvitsen viela kosolti l isaa
elamdn- ja tutkijankokemusta, Kari Eloranta hymyilee.

Johanna Kurela

Sukututki musopeft ojaksi opiskelevo Ka Elorc nto
odottao kiinnostuneena fil.tri Matko Lambergin luentoa
suomoloisista Ruotsissa- - Kuva Johanno Kurcla.

-{" ,??E'm&ri(t7/,,

Seuran tietoon on tutlut, ettA seuruavat jAsenemme
ovat siiftyneet ajasta ikuisuuteen:
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,tesiikuussa 2005 heti lomani olettuo kiirehdin Kan-
A sol lisarkisto o n et si m aiA n m uuta m i a p uuttuvi a ti e -
toja sukutauluja varten. Erityisesti askarrutti eraAn
naispuolisen sukuloisen ja hiinen aviomiehensii ko-
toaminen rippikirjoista vuoden 1816 jAkeen.

Tama isani isoisan isoisAn serkku oli nimeltaan Anna
Maria Henrikintytdr, syntynyt Porvoon Sikilan Jontasin
talon tyttdrend 8.3.1766. Hen oli avioitunut 1789 talol-
linen Gabriel Samuelinpojan kanssa ja hAnest6 oli ndin
tullut Porvoon Munkkalan kylen Jofsin (myds Jobsiksi
nimitetyn) talon toisen puolikkaan ementd. Perheeseen
oli syntynyt vain kaksi lasta, joista ensimmiiinen poika
kuoli aivan pikkuvauvana. Ainoaksi lapseksijeenyt Fred-
rik Adolf syntyi I 794, kasvoi todenndkoisesti melkoisen
hemmoteltuna aikuiseksi ja jatkoi sukua myohemmin.

Kammottavia ltlytiijii

Kdvin arkistossa ensin kuolleitten ia hautaan siunattu-
jen luettelon kimppuun vuodesta 1816 alkaen. Etsintd
tuottikin osittain tulosta: Anna Marian aviomiehesta
loytyi merkinta: "Dog af att han Sorgode sin Hols. Hons
ddda krcpp blef d. | 8/l | 821 afSkotptiiftaren nergriituen."
Siis Gabriel oliviilti inyt kurkkunsa auki,ja koska itsemur-
ha oli tuolloin rangaistava teko, oikeudenpalvelija oli
haudannut hdnen jdenteensA siunaamattomaan maa-
han. Huomiota herdtted tuo kuoleman ja hautaamisen
viilinen pitkA aika. Ruumista sAilytettiin ilmeisesti muille
varoitukseksi naytilla, mutta tuo neljiin vuoden aika tun-
tuu jerkyttavaltA.

Anna Mariasta en ldytitnyt ji i lkeiikdin kuolleitten luet-
telosta. Seuraava mahdollinen tietolehde oli sitten rio-
pikirja. Olin joskus aiemmin luopunut yrittamastakaan
saada selvaa taman pariskunnan kohdalle kirjoitetusta
;erettdman pienesta ja epaselviiste, suorastaan nauha-
maisesta listiyksestA. Nyt pyysin tutkijasalin paivystajiia
apuun. Hdn pystyikin jonkin verran tarkentamaan ja
seetemeen mikrofilmien lukulaitetta normaalia enem-
miin suurentavaksi. Sittenkeen tuosta nauhasta ei saa-
nut selvaa.

Paivystej; tarjosi ainoana mahdollisena liseapuna isoa
suurennuslasia. Sen avulla sainkin sitten selville viel6
kammottavamman asian. Ensinna Jofsin talon kohdalla
olivat tietenkin isAnnAn Gabriel Samuelinpojan .tiedot.
Hdnen kohdalleen pappi oli kirjannut: "Dog of ott hon
Sargade sin Hols med sin egen knif. Hans diido kropp blef
d. | 8/l I821 of Skarpr(ittaren neryriifuen " Siis lisatietona,
ette Gabriel oliviiltanyt kurkkunsa omalla puukollaan.

Sitten keskityin tihrustamaan seuraavaa, viele huomat-
tavasti epaselvempea merkinteii, ja mitii ldysinkaan:
tuolloin so-vuotiaan Anna Marian kohdalla oli aaret-
tomen pienella kasialalla merkinta "1816 fdngslod fdl
rnord", siis vuonna 1816 vangittu murhasta. Olin luullut
olevani valmistautunut mihin tahansa loytoihin ja kai-
kenlaista epemiellyttevee olinkin jo aiemmin joutunut
lukemaan sukulaisistani, mutta silti tunsin ihoni nouse-
van kananlihalle. Mita ihmette tdman talollisDarin ela-
massa o l i taoahtunut?

Lisiitietoja Htimeenlinnasta

Kansallisarkistossa ei ole nain tuoreita kerajepoytekir
joja eikd valitusluettelostakaan kumma kylli i ldytynyt
miteen. Niinpii seuraava tiedonhakupaikka oli maakun-
ta-arkisto Hemeenlinnassa.5iellS luvattiin etsie ndita su-
kulaisiani koskevia pdytakirjoja ja sovimme kattosum-
man kustannuksille. Maakunta-arkistossa sailytettavie
alkuperAisiii, paksuiksi kirjoiksi sidottuja poytakirjoja ei
ole mikrofilmattu, vaan kopioita haluaville sivut kuva-
taan alkuperaisiste tietokoneelle, siis digitaalisiksi kuvik-
si, jotka sitten tulostetaan paperille. Tallaiset tulosteet
ovat tietenkin viel6 nykyaSn merkittiivasti kalli impia
kuin valokopiot. Lisiksi tulevat tietysti hakemiseen me-
nevan tyoajan kustannukset.

Jo viikon kuluttua HAmeenlinnasta soitettiin ja kerrot-
tiin, ette oli loytynyt kuusi kiirejiipoytakirjaa seka peru-
kirja tammikuulta 1817 Gabrielin ji i lkeen.Tama puhelun
tuottama jatkotieto poiki digitulosteiden lisatilauksen.
Papereita odotellessa kaikenlaiset erilaiset selitykset ta-
Dahtumille risteilivet mielesseni.
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Kerroin jutusta joillekin kokeneille historiantutkijoille,
jotka muistuttivat, ettd yleense naisten tekemet murhat
ovat olleet lapsenmurhia, aviottoman lapsen salaami-
seksi tehtyja. Toinen, mielikuvituksen tuottama selitys
oli kolmiodraama. Kum pikaan naistiiselityksista ei pate-
nvt  Anna Mar ian suhteen.

Miten kiirplisestii tehtiin hdrkdnen

Murhan siemenet kylvettiin jo maaliskuun 14. paiivana
18l6.Tuol lo in  o l i  aate l inen luutnant t i  Car l  Wi t t ing mat-
kalla myllylleen,ja koska polku oli kulkukelvoton Jofsin
ta lon pel lon kohdal la ,  h i in  k iers i  huonon paikan pel lon
kautta.Talloin hantd vastaan tuli Jofsin talon 21-vuotias
Fredrik-poika Sara-piian seurassa. Luutnantti Wittingin
myohemmin kdraiji l la kertoman mukaan Fredrik oli kds-
kenyt hdnt6 poistumaan pellolta uhaten muutoin lyodA.
Witting oli kuitenkin kertomansa mukaan saanut Fred-
rikin isalt:i Gabrielilta luvan kulkea pellon kautta, koska
se oli jo pari vuotta ollut kesannolla. Niinpa hiin ei pii-
tannut Fredrikin uhkailusta, vaan jatkoi kulkuaan peltoa
pitkin.

Kun Witting sanailun jii lkeen kaantyi jatkamaan mat-
kaansa, Fredrik oli Wittingin mukaan kolme kertaa lyo-
nyt hentii peahan takaa pdin. Luutnantti Witting ilmoitti
vd likohtauksesta kru u n u nvoud ille,joka haastoi Fredrikin
seuraaville, huhtikuun alussa pidettaville taivika rajil le ja
todistajiksi Jofsin talon piian Sara AndersintyttAren sekA
samankyldl6isen talonemanndn Lena Erikintyttdren,
joka myos oli nahnyt tapauksen.

Talvikarajil la asiaa ei kuitenkaan voitu kasitella, silla to-
distajat eivat saapuneet paikalle ja Fredrik kiisti syytteen
kokonaan. Sara Andersintyttaren kelpoisuudesta todis-
tajaksi alaikaisyydestai huolimatta oli kerajil le toim itet-
tu apupapin Pehr Johan Aschanin kirjoittama lausunto.
Sen mukaan I7. marraskuuta 1 799 syntynyt Sara Ander-
sintyt6r oli kotoisin Pernajasta, osasi jonkin verran lukea
kirjasta ja osittain osasi ulkoa katekismusta, oli elaman-
tavaltaan nuhteeton, ehtoollisella kdyvd vaikkei vieli
ripille paassyt.

Talonemdnte Lena Erikintyter oli lahettanyt karajil le
todisteellisen tiedon, ettd oli sairastunut, mutta Sara
Andersintytar ei ollut ilmoittanut mitddn patevee syy-
ta ooissaololleen. Niinoa hanet tuomittiin maksamaan
poisjaannista sakkoa yhden taalarin tai 48 kopeekkaa
hopeassa tai karsimiiiin kolmen piiiviin vankeus, ei tosin
vedellii ja leiviil l i i. Hiinelle mdArdttiin lisdksi kymmenen
taalarin tai neljan ruplan ja 80 kopeekan uhkasakko,jos
han jaisi pois seuraaviltakin karajilta. Asian kasittely siir-
rettiin lokakuussa pidettavien syyskArAjien neljanteen
istuntopaivaan.

Piialle kyytili

Myohemmin selvisi, ettd Fredrik oli kaksi pdivde ennen
talvikarajien alkua komentanut Saran reen pohjalle hei-
nien sekaan makaamaan, peitellyt tyton viela hevosen
loimella, kiiskenyt olla hiiskahtamattakaan ja kuljetta-
nut Saran syrjdiseen Vaden torppaan. Hen oli i lmeisesti
uhkailemalla saanut tyton pysymedn kdrajien ajan tor
passa.Kaksi paivaa karajien pa;jttym isen ja lkeen Fredrik
oli hakenut Saran takaisin Jofsiin. Kaiken tamiin todisti
myohemmln sotilaan vaimo Stina Johanintytat joka
tuolloin asui Vaden torpassa ja jolle Sara oli kertonut
hadastaiin.

Voi tietenkin kuvitella, miten merkittdvd summa yhden-
kin taalarin sakko on ollut alaikaisen piikatyton palkas-
ta. Saralla on tietysti ollut pakottava tarve paasta ker-
tomaan viranomaisille, mikii vddryys henelle oli tehty.
Sara ei varmastikaan halunnut jatkaa piikana tdllaisessa
talossa ja saikin toisesta kyldsta pa lveluspaika n, johon
hanen piti mennd syksylld Mikon piiiviin sunnuntaina
29. syyskuuta. Kiirii j i l le hiinen piti siis pian lokakuussa
mennii todistamaan Fredrikin ja luutnantti Wittingin
karhAmAsta.

Uuteen palveluspaikkaansa Sara ei koskaan saapunut.
Hdntd alettiin heti kysellii Jofsista, kun ei hdn ollut ko-
tiinsakaan ilmestynyt. Kyselijdille, myos kruununvoudil-
le, Jofsin isant;vaki oli ylimielisesti vastannut, etteivat
he olleet Mikon piiiviin jAlkeen Sarasta til ivelvollisia.
Pian kylessd alkoi li ikkua sitkee huhu, ettd joko Sara on
taDDanut itsensA tai hAnet on murhattu.

Ylpeys kiivi la nkeemuksen edellii

Neljii viikkoa Saran katoamisen jii lkeen 26. lokakuuta
kruununvouti Daniel Walle jerjesti huhujen takia kyliin
alueella etsinndn, jota johti kylassa asunut lautamies.Jo-
han Jakobinpoika Forsman. Seuraavana peivdnd Saran
ruumis loydettiinkin kyl;n ohi virtaavan puron syvan-
teestii. Pahoinpitelyjaljet olivat niin selvat, etta Sara to-
dettiin murhan uhriksi.

llmeisesti kylii l i i isil le oli selva mielipide siite, kuka oli
syyllinen, ja Anna Maria tunnustikin heti. Viimeaikaiset
tapahtumat olivat varmasti yleisessa tiedossa ja ehkA
Anna Marian luonnekin ja kaytos olivat antaneet kyla-
liisille aiheen suunnata epailyksensd haneen. Hanet
jiitettiin kylii l i i isten vartioimana kotiinsa odottamaan
viranomaisten tutkintaa.

Kruununvouti DanielWalle meni Jofsiin (eli Jobsiin) kuu-
lustelemaan talon vakeA, erityisesti Anna Mariaa. Kirjurin
mukaan Anna Maria istui asuintuvassa vaivaantuneen ja
masentuneen nek0isene. Heti kruununvoudin huomat-
tu?an hen pyysisaada puhua taman kanssa kahden kes-
ken. Paikalla olleet kvlalaiset olivat varmaankin kuohuk-
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sissaan ja  hel in6 o l i  k i r jur in  mukaan ta lossa melkoinen.
Niinpa kruununvouti komensi tuvasta ulos kaikki muut
Anna Mariaa lukuun ottamatta, kysyi halusiko teme ru-
koilla, kehotti Anna Mariaa ottamaan virsikirjan kateen
.ia veisaamaan siit6.ion kin virren. Sen jalkeen han kehot-
ti Anna Mariaa keventamiiiin omaatuntoaan kertomalla,
mi t i i  o l i tapahtunut .

Ensimmiiiseksi Anna Maria tunnusti olevansa aivan
yksin vastuussa Saran kuolemasta. Anna Maria oli ker-
tomansa mukaan Mikon oeiven sunnuntaita edelta-
neena iltana, siis Saran viimeis€ne palveluspdivdnd 28.
syyskuuta, paettdnyt siivota vierastuvan perusteellisesti.
Sita kuurattaessa olikin aika kulunut iltamyohaain. Vii-
mein tyon valmistuttua he olivat istuutuneet sy6mAan
iltaruokaa. Syodessa heille oli tullut riitaa ja kiihtyneinii
he olivat alkaneet paiskoa toisiaan poydiill i i olleilla ruo-
ant6hteilla. sitten Sara oli ponkaissut pystyyn ja juossut
ulos. Anna Maria kertoi j uosseensa Saran perdssa puron
rantaan asti,jossa hdn oli ton6issyt Saraa.Tdmii oli kaa-
tunut puroon ja kuollut.

Itku pitkiisti ilosta

Kruununvouti Walle kysyi Anna Marialta, miten ihmees-
sA he olivat voineet juosta purolle asti,joka oli sentAan
aika kaukana, noin tuhannen kyyndrdn piiessii kyleste,ja
velil l6 oli monta veriij i i; ja Anna Marialla olisi ollut vaik-
ka miten monta tilaisuutta saada Sara kiinni.Tata Anna
Maria ei osannut selittae.

K:iyty;;n viil i l la pikaisesti katsastamassa taloon juuri
kannetun Saran ruumiin kruununvouti sanoi kyldl6isten
ldsndollessa Anna Marialle etta tama oli selvdsti kurista-
nut Saraa tAmdn kaulassa loydetteessii olleella, tiukasti
kiedotulla valkoisella li inalla. Tiihiin Anna Maria tokaisi:
"Mitenkes muuten olisin hanet saanut hengiltd." Saran
ruumiin joutumista puroon ei Anna Maria mitenkeen
selittenyt. Anna Marian syyllisyyden puolesta puhui
tunnustuksen lisdksi se, etta hen oli poytekirjan mukaan
naiseksi kookas ja voimakas, kun taas Sara oli huomatta-
vasti pienempi ja hennompi.

Asian takia kutsuttiin pikaisesti koolle veliker6jiit. Mur-
haa kAsiteltiin asiaankuuluvan perusteellisesti, olihan
siite rangaistuksena kuolema. Kysyttaessd Anna Maria
vakuutti olevansa yksin syyllinen, mutta ettei tietoises-
ti ollut aikonut Saraa tappaa. Aviomies Gabrielja poika
Fredrik vannoivat olevansa teysin syyttomie.

Oikeus m66resi kutsuttavaksi Loviisasta leeketieteen
lisensiaatin Johan Edgr€nin paikalle selvittemean 5a-
ran kuolisyy. Lisdksi medriitti in, ettA kaikki mahdolliset
asianosaiset ja todistajat oli kuultava ja ruumiinavaus-
p6ytiikirja saatava.

Temii 6. marraskuuta 1 81 6 peivdtty ruumiinavauspoyte-
kirja kopioitiin mydhempaan kiirajapoytakirjaan ja se oli
mielest;ni hemmestyttava. Kasitykseni 1800-luvun laA-
ketieteellisestd tasosta oli perustunut lahinne britti lei-
siin Sherlock Holmes -tv-sarjoihin. Ainakin loviisalaisen
Johan Edgr6nin laaketieteellisen osaamisen taso on ol-
lut huomattavasti korkeampi kuin tv-sarjoissa kuvattu.

Yksityiskohtaisesti luetellen Edgr6n totesi Saran olleen
hyvin terve ja normaalisti kehittynyt. Tutkimusten joh-
topaat6ksena Edgren esitti, etta Saraa oli voimakkaasti
isketty vasempaan ohimoon silm6n yliipuolelle pai-
navalla esineell6, mistii oli seurannut aivoverenvuoto.
Sen lisdksi hentd oli kuristettu. Jo iskusta oedhen Sara
oli todennakdisesti menettanyt tajuntansa. Kuitenkin
Sara oli puroon joutuessaan ollut hengissd, silld hdnen
keuhkoistaan ldytyi vettij. Lopullinen kuolinsyy oli siis
hukkuminen.

Jobsin postia

Kariij ien 5.joulukuuta 1816 alkaneen istunnon poyt;-
kirjan mukaan Anna Maria veitti, ette henen miehense
Gabrielin veljenpoika Abraham Kristerinpoika oli ylipu-
hunut ja houkutellut hanet tunnustamaan murhan.Kes-
ken oikeudenistunnon paikalle tuotiin tieto, etta Anna
Marian aviomies Gabriel Samuelinpoika oli yrittenyt
edellisyond riist6a hengen itseltii i in viiltemallii sirpil-
16 tai vesurilla kurkkunsa auki. Tdman kuultuaan Anna
Maria oli kirjurin mukaan nayttAnyt hAmmastyneelta
ja jarkyttyneelta. Saran ruumiinavauksen tehnyt laakari
Edgren mAarAttiin hoitamaan Gabrielia parhaan taiton-
sa mukaan.

Ensidrkytykseste toivuttuaan Anna Maria ilmeisesti yrit-
ti kAyttaa tilaisuutta hyvakseen. Karejien l2.joulukuuta
pidetyssd istunnossa han muutti kertomustaan teysin:
Hen ei ollutkaan murhaaja, vaan Gabriel. ltse asiassa
Anna Marialla ei sanojensa mukaan ollut mitden muuta
tekemistd asian kanssa kuin ettd hen oli ollut paikalla.
Hen vakuutti, ettei ollut keskenyt eika kehottanut mies-
taan tappamaan piikaa, vaan oli yllattynyt tAmAn teos-

Oikeus ei t6ssd tilanteessa voinut muuta piii itostii teh-
dd kuin ette on odotettava, kuoleeko heikkokuntoinen
Gabriel haavaansa.Jos Gabriel vastoin odotuksia toipui-
si, hanet olisi ensi tilassa saatava vastaamaan karAjille.
Olihan Anna Maria kuitenkin varmasti tarvinnut aoua
ruumiin kuljettamisessa purolle. Fredrik-poikaa kiellet-
tiin ooistumasta oaikkakunnalta. Anna Maria meerettiin
toimitettaksi Heinolan kruununvankilaan odottamaan
lopullista tuomiota.Gabriel menehtyi kahdeksan piiivad
myohemmin, joten murhan klisittely karajil la peattyita-
han.
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Moni kakku plililtii kaunis

Tahan juttuun paneutuessani ovat mieleeni tulleet lu-
kuisat vanhat sananlaskut, jotka tuntuvat ddrettomAn
osuvilta. Anna Mariasta muodostui vekisinkin mieles-
sdni kuva hyvin toimeentulevan suvun jiisenena, joka
avioitui huomattavasti pienempdAn taloon ja sen vuok-
si ehka halusi tuoda esille syntypereans6 naapureille
Munkkaalan kyldssd.

Jofsin eli Jobsin talo oli jakaantunut kahtia veljesten
Gabrielin ja Kristerin kesken.Talo ei ollut alun perinkd6n
iso ja jaettuna se ilmeisesti antoi kohtuullisen toimeen-
tulon veljesten perheille, mutta palvelusv6keA ei juu-
ri ollut. Anna Marian ja Gabrielin taloudessa oli oman
pojan lisaksi tapahtuma-aikaan vain Sara-piika. Niinpa
ei myoskeen ollut perheen ulkopuolisia todistajia mur-
hal le .

Mielikuviani Anna Mariasta vahvisti Gabrielin kuoleman
jalkeen tammikuussa 181 7 tehty perukirja. Siihen on lu-
etteloitu tietenkin kiinteen omaisuuden, taloon kuulu-
vien maatalouskalujen ja karjan lisiiksi perheenjesenten
irtain omaisuus rahavaroja, huonekaluja ja vaatekappa-
leita mydten.

Juuri vaateluettelo kiinnitti huomiotani. Ensin lueteltiin
kaikki miesten vaatteet, siis Gabrielin ja Fredrikin. Ne
veivAt perukirjasta tilaa hiukan yli puoli l iuskaa ja olivat
yhteisarvoltaan 48 ruplaa 75 kopeekkaa. Naisten vaat-
teet, siis Anna Marian yksin kdyttamat, veivat luettelos-
ta tilaa hiukan yli puolitoista liuskaa, siis kolme kertaa
enemmen kuin miehen ja pojan yhteensa, ja arvoltaan
ne olivat 116 ruplaa 25 kopeekkaa, siis paljon yli kak-
sinkertaisesti miehen ja pojan vaatteiden yhteisarvoon
verrattuna.

Anna Marialla oli turkin liseksi rdUye, paitaa, hametta,
liinaa ja Ieninkie lehes kaikenverisind ja -kuvioisina. Oli
siniste, mustaa, punaista, vihredii, ruskeaa ja keltaista,
yksiverisene, raidallisena, li i ikii l l iseni, ruudullisena ja
ruusunkukallisena. Erilaisia myssyjekin loytyi kahdeksan
kappaletta, kokonaisarvoltaan 15 ruplaa. Komeuden
varmisti sininen huopahattu, tosin merkitty vain 75 ko-
peekan arvoiseksi.Taisi kuitenkin olla 1800-luvun alussa
aika epdtavallista, ettS pienen talon emanniill:i oli hattu.

Liinavaateluettelosta voi olettaa, ettd se siselsi pitkelti
Anna Marian mydtajeisie. Pellavalakanoita loytyi kuusi,
arvoltaan 10 ruplaa 50 kopeekkaa, sekd muita lakanoi-
ta tusina, arvoltaan 12 ruplaa. Lisiiksi oli kaksi "hienoa
tyynynpiiellista", yhteisarvo yksi rupla, kaksi "karkeam-
paa;arvoltaan 60 kopeekkaa. Silmiinpistiivii erikoisuus
pienessa talossa oli kaksi lautasliinaa, yhteisarvo kaksi
ruoraa,

Talon kokoa ehk6 parhaiten kuvaa karjan mAara. Nau-
toja oli kahdeksan, joista vain nelja lypsavaa, eri-ikeisiii
lampaita oli myos kahdeksan ja sikoja oli kaksi vuoden
ikaistd. Manttaaliluku oli i/8, peltoa 2 1/2 tynnyrinalaa.

Rakennusten sanottiin olevan hyvdssd kunnossa. Kiin-
teiston arvoksi meeriteltiin 400 ruplaa. Erilaista keteistd
rahaa tAsta pienesta talosta loytyi mukava summa,395
ruplaa 32 kopeekkaa. Koko omaisuuden arvoksi inven-
tointituotti l540 ruolaa 81 kooeekkaa.Kaiken kaikkiaan
neyttaa siltd, ettd talon vaki oli hoitanut omaisuuttaan
hyvin.

Ansionsa oli varmasti Anna Marialla, joka oli i lmeisesti
myotejaisinii jo tuonut hyvan lisen taloon ja varmaan-
kin tarmokkaasti hoitanut emAnnyytense. Hanella oli
ehka tarve nAytteii kylelAisille "paremmuuttaan" paitsi
komeilevalla pukeutumisella myos etevella talonpidol-
la. Miten hdn muuten kdyttaytyi naapureita kohtaan,
voi vain arvailla sen perusteella, ettA hantA heti epiii lti in
piikansa murhasta. Naiseksi suurikasvuisena ja rotevana
Anna Maria on saattanut jopa herettee pelkoa kooltaan
pienemmiss6. Varmaankaan hdnen ylpeytensa ei sieta-
nyt sitd, etta piikatytto olisi todistanut hAnen poikaansa
vastaan.

Perukirjoitustilaisuudessa Anna Marian edusmiehene
toimi h6nen veljensa Karl Henrikinpoika. Anna Marian
kirjattiin olevan edelleen vangittuna Heinolan kruunun-
vankilassa. Tah6n peettyivet Anna Marian jaljet. Ainoa
paikka,josta lisetietoa voin vielS saada, on Porvoon seu-
rakunnan pappien pitama rikosluettelo. Siite olen pyyte-
nyt kirjeitse tietoa,jota ei viele ole tullut. Koska Anna Ma-
riaa ei l6ydy kuolleitten luettelosta, hdntd ei luultavasti
teloitettu. Epiilen, ettd hdnet olisi jo tuolloin kaytdssd
olleen muuntorangaistuksen mukaisesti karkotettu 5i-
oeriaan. Sielta on tuskin koskaan saatu kotiseurakuntiin
tietoa karkotettujen kuolemista.

Opettiko Siperia?

Vaikka Anna Marian kuolemanrangaistus olisikin muu-
tettu karkotukseksi Siperiaan, hapee on varmaankin
varjostanut Fredrik-pojan loppueldmeS, ehka hainen jel-
kelSistensdkin. Mitehen nuori mies mahtoi ajatella? Ka-
tuiko hiin oykkiirimaiste keytosteiin luutnantti Wittingie
kohtaan? Mahtoiko katua viela enemmen oiian pakot-
tamista jadmaen pois kariij i lt i i? Tunsiko hiin syyllisyytte
vanhempiensa tuhoutumisesta? Dokumentit eivdt kerro,
alkoiko neiste taoahtumista nuoren miehen henkinen
kasvu. Kaikki todisteet viittaavat siihen, etta aiti Anna
Maria todellakin murhasi Sara-paran.ia etta ruumiin pu-
roon viemisessd todennak6isesti auttoi isa Gabriel. EhkA
Fredrik todellakin nukkui syvAA unta syyspimednd iltana
eikd sanojensa mukaisesti kuullut tai ndhnyt mitedn.

Kaksi vuotta neiden tapahtumien jalkeen Fredrik avioi-
tuija sai vuosien kuluessa liudan lapsia. Perheen eldmd
nayttaa sittemmin sujuneen rauhallisesti.
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Lehteet

Porvoon ruotsalaisen seurakunnan his-
toriakiliat ja rippikirjat

Kymen tuomiokunnan arkisto/HMA:
Ca3:3

Varsinaisten asiain ptk Porvoon kiirEijii-
kunta 5.4.1816 S 46

Porvoon pitiijen kerajekunnan varsinais-
asiain pdytakir ja 5.12.1816 S 16

Porvoon pit€iian keirejakunnan varsinais-
asiain pdyt€ikirja 12.'12.1816 S 127

Porvoon pitdien ker4akunnan perukirjat
no 111817i Gabriel Samuelsson Jofs

Marit Liihteenmliki

6,

/ zr-

I
Kop io S a rc n pe r u n ki rjo sta.

S/Am n t r /r r 9/ /t t u eL t' I r gr at t t tr u u u o4el et n le*at ?)

<ukututkijan td*eimpiA tyaikaluja on mikrofi I min-
Jlukulaite, jonne pyaiftfietaan mikrofilmirulla lu-
ettavaksi. Hiljaisena hetkena, kun ajatukset ovat ka-
ru n n eet ka do n n eesta e siv onh e m ma sta m uu a I I e, ovot
tutkijdn sihAt saattoneet osua piiydiillii lojuvaan
mikrofilmikoteloon. Mieleen on juolahtonut kysymys
siitii, mistA mikrcfilmien kirjaintunnukset tulevat.

Anneli MAkela-Alitalo kertoo teoksessaan Vanhat kesF
alat - avain Ruotsin ajan asiakirjoihin (2004 s.210), ette
osa mikrofilmien kirjaintunnuksista johtuu asiakirjojen
kuvaajien nimikirjaimista. Tama oletus ei pida laajem-
min paikkaansa. 1 960- 1 9701uvulla Kansallisarkistossa
(eli silloisessa Valtionarkistossa) kuvattiin mikrofi lmeille
aineistoa, jonka mf+ullien sarjamerkit annettiin nimi-
kiiaimien mukaan - mutta ei kuvaajan, vaan kuvausta
valmistelleen henkilon nimen mukaan. Yksityisarkistoja
hoitaneen arkistonhoitajan nimikirjaimista sai nain PR-
sarja kirjaintunnuksensa ja vastaavasti OS-sarja sai tun-
nuksensa virka-arkistojen hoitajalta

Sukututkijoiden eniten keyttemet rullat on filmattu
1940-luvun lopulla.Ndiden rullien lK,JK,KK,TKja UKsar-
jamerkin synnyste ei ole tietoa, mutta ne tuskin tulevat
kuvaajien nimista. Neiden rullien tapauksessa ei kirjain-
tunnus ole tullut kuvauksen valmistelUankaan nimesta
- jos olisi tullut, olisi suuri osa rullista EA-nimisia materi-
aalin kokoajan Ensio Anttilan mukaan.Osalla olisitoinen

tunnus Anttilan apuna toimineen kuvaajan mukaan.
Ensio Anttila kiersi ympAri Suomea kokoamassa aineis-
toa maakunta-arkistoihin, joissa kuvaukset tapahtuivat.
Nemd filmaukset olivat mormonikirkon rahoittamat ja
organisoimat, ja ruotsalainen Rekolid-niminen yritys
hoiti kuvaukset. lK-filmit kuvattiin Oulussa. JK Turussa.
TK Hdmeenlinnassa, UK Vaasassa ja KK- ja ES-filmit Val-
tionarkistossa.

ErEiit mikrofi lmisarjat ovat saaneet kirjaintunnuksensa
aineiston kuvauksen rahoittajan tai ti laajan mukaan.
NAin ovat saaneet nimensA esimerkiksi sarjat JKK (Jy-
vdskyl6n kasvatusopillinen korkeakoulu) ja MH (maan-
mittaushallitus). SAY-rullien tunnuksen kirjainosaa ei
sukututktan ole tarvinnut ihmetell6: se tulee luonnol-
lisestikin aineiston nimestii Suomen asutuksen vleislu-
ettelo.

Lehteet

Kansallisarkiston sAhkopostiviestit
lohanna Kurela l le  3. ja  I  1 .1 1.2005.

Anneli Mekela-Alitalo 2004:Vanhat kasialat - avain Ruot-
sin ajan asiakirjoihin. Suomalaisen Kirjallisuuden seura,
Helsinki.

Johanna Kurela
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h e i se ssa " E i pA eht o i sa e mA nt A" -t ari n assa n i, j oka
p erustu u t u o m i oki rjoih i n, ke rrc n pi i katytii n m u r-

hosta vuonna 1816. Paikalle kutsuttiin kuolinsyyft
setviftAmAiin piirilAiikiiri Johan Edgren. HAnen nimen-
sA tuntui hAmAftsti tutulta, mutta en ajatellut asioa
tarkemmin. Johonno Kurelan paiissA kilisi heti kello,
kun hiin luki ftmAn juttuni ensimmAisen version. Oli-
han peimAtiedon mukaan VAmikki Stoolin tarinois-
sa esiintynyt von DiSbelnin liiiikiiri Suomen sodasso
nimelftAn bhan Edgren,syntynyt vuonna 1782.

Han tycktes lyssno, vAntu, dnqsligt bido,
Och ofta var hans blick pd diircn fdst.
Den uppl(its,fldtdl6s trddde genom soIen
En yngling ftam till bddden,till generalen;
Och Ddbeln talte tillsin unga gtist:

"Hen doktor,flrird dr mycket,som vidyrke,
Och bland fritdnkarc ttu jag visst en;
Tvd ting dock lArt mig akto lAkornsyrke:
Min brtickta panna och min v(in BjetkAn.
Vod nifdrordnat, hot jog diitfot tagit,
hot som ett bam hdr legat och fdrdragit
Det botteri,ni rcdat pA mitt bord.
Jog vet detvdl,nif)ljer konstens logar;
Men bindo de mig hAr for timmar, dagar,
Sd bryt dem som en mon,det itu mitt otd."

Paavo Cajanderin suomennos kertoo:

"Tu rh uutto poljon, tohtoti u skota ha n,
ma lienen vapoauskojojos ken;
mut ldAketaitoon sai mun luottamahan
ftiA o\anijo ystdvdnd Bjerkdn.
Siis olen noudottonut tahtoonne,
kui n I o psi maan nut, niellyt rohtojan ne
jo niitii pdydAlldni kairsinyt.
Te tiedettd n ne seu raotten,se n tied(i n,
mut pAiviAkd senvuoks maoten vietdn?
Ei,tikkokoa kuin mies sen sAAnniit nyt!"

Bjerk€n,jonka Johan Ludvig Runeberg mainitsee nimel-
te,oli Arno Forsiuksen mukaan von Dobelnin li i i ikiiri. Hiin
oli Ieeketieteen tohtoriksi 1793 vaitellyt Pehr af Bjerkdn,
joka opiskeli Lontoossa kirurgiaa vuosina 1793-1796
ja suoritti kirurgian maisterin tutkinnon 1798.Vuonna
1802 hAnesta tuli Kustaa lV Adolfin henkiliiekiiri. Hentii
pidettijn aikansa etevimpdnd ruotsalaisena kirurgina.

On tietysti erittdin todenniikoista, etta.juuri Bjerk6n oli
operoinut von Dobelnin otsan. Kuitenkin runossa hAnet
mainitaan kuten poissaoleva henkilo, ja lesnd ollutta
l;iikarie kuvataan nuorukaiseksi (yngling) ja nuoreksi
vieraaksi (unga giist). Bjerkdn oli syntynyt i765,joten
hAn on o l lu t jo  noin 43-vuot ias vuonna 1808.Johan Ed-
gr€ni in  taas sana nuorukainen sopi i tuo l lo in  v ie ld hyv in,
h6n on ollut vasta noin 26-vuotias.

Bjerk6n oli Suomen sodan aikaan muissa tehtAvisse
Etela-Suomessa ja otti armeijan laAk;rin tehtevet hoi-
taakseen vasta 1 1.4.1 808,jolloin Ruotsin joukot olivat jo
vetaytyneet Pohjanmaalle. Kuvaan sopisi hyvin se, etta
Juuttaalla lAakarinA on toiminut Bjerk6nin "oppipoika'1

Huomiota kiinnittiia se, etta Bjerkdn aloitti uransa juuri
Loviisassa sairaalaleekdrinA vuonna 1790 ja kuoli hal-
vauskohtaukseen 1818 Jonk6pingissd suomalaisen vir-
kaveljensa ja ystavansA Jakob Edgrenin luona. Suomen
Kansallisbiografian osassa 2 on kerrottu hyvdn koulu-
tuksen saaneesta liiekiiristii, huomattavan patevAst;
Jakob Edgrenista,ja hanellA mainitaan olleen Johan-ni-
minen vel i .

Yhteensattumat johtavat pohtimaan, mita tekemistd
lii i ikiiriveljeksill i i oli Bjerk6n in kanssa. Koko Suomessa oli
1700-luvun lopussa yhteensa vain kymmenkunta lAijkii-
ria, jotka erittain todennAkoisesti ainakin tunsivat toi-
sensa. Jakob Edgren oli syntynyt Kokkolassa 22.3.1764,
joten han on ilmeisesti ollut Bjerk6nin opiskelutoveri ja
heista on jo tuolloin tullut elinikdisie ystdvie. Johan Ed-
gren oli syntynyt 22.9.1782, joten hiin oli Bjerk6nia 17
vuotta nuorempi. Maineikkaalla Bjerkenilla on varmasti
ollut vaikutusvaltaa Loviisassa vield vuosia senkin jii l-
keen, kun hAn on jAttenyt sen kaupunginsairaalan teh-
teviit. Niiin hen on voinut vaikuttaa siihen, etta hanen
hyvan ystavensd nuorempi veli sai sielta viran. Bjerk6n
on todenndkoisesti myos uudistanut Loviisassa sairaan-
hoitoa ja muokannut ndin ilmapiirii i otolliseksi seuraa-
j  i l leen.

Myos Jakob-veli vaikutti Loviisassa. HAn toimi Suomen
sodassa ensin Bjerk6nin alaisuudessa yhtena kolmes-
ta kenttdlaAkArista ja Bjerk6nin jatettya armeijan 1809
seuraavana ylilAAkitrina. Han saijo Suomen sodan liike-
kannallepanon aikaan tehtavakseen perustaa liikkuvan
kenttAsairaalan Porvooseen ia Loviisaan.
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Jakob Edgrenist:i tiedetAAn kertoa, ettii hiin osasi hyvin
suomen kieltd, miste oli suurta etua hdnen toimiessaan
Suomen sodassa myos armeijan laakarina. llmeisesti
nuorempi veli Johan on my6s puhunut hyvin suomea.
Veljesten eno ja .Johanin yksi kummeista oli pappi ja ta-
loustieteili jd Anders Chydenius.

Kirkon historiakirjojen mukaan loviisalainen piiril i iekiiri
(provinciallSkare), ritari Johan Edgren kuoli 55-vuoti-
aana 20.11.1837.  Hanen vaimonsa o l i  n imel t : ian Anna
Charlotta Ldnngren, syntynyt 1 791. Jakob Edgren kuo-

Q{**" la,i,kr @o,,,, r,,
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Huutokaupalla myytiin Taavetti Hakalan (s. 1827) edes-
menneen vaimon Eunika Jeremiaantyttiiren (s. 1828)
jddmistoe.Torpan emanta oli kuollut edellisen vuoden
marraskuussa 34 vuotiaana. Huutokauppa j;iestettiln
huhtikuun 10. peivenii Viljakkalan Sonnunkyldn Hakalan
torpassa. Torppari Taavetti oli jo katsastellut uutta vai-
moa ja hAnet vihitti inkin uuteen liittoon 27.1 1.1863. Li-
sAksi mainittakoon, etta Taavetti Hakala ja Johan Gustaf
Willenius (s. i 822)olivat veljeksie. Heilla oli sukujuuret
Upan talossa. Huutokauppaan tuli paljon viikeii, ainakin
Harhalan, Hietikon ja Hiiroisten kyliste. Kauempaa Timin
kylasta asti oli paikalla Taavetti Jussila (s. 1833), joka
huusi itselleen virsikirjan 16 kopeekalla. Torpparin veli,
Hiiroisten seppa lohan Gustaf Willenius nayttaa olleen
lukumiehid, koska osti itselleen Uudentestamentin, hdn
maksoi siita 25 kopeekkaa. Hiinen mukanaan huuto-
kaupasta lahtivdt mycts tiinu 10 kopeekkaa ja puolikko
5 kopeekkaa, tarpeellisia tavaroita molemmat.Tdmd sa-
mainen seppd oli muuten myos huutokaupan "formyn-
teri' jpaperien allekirjoittaja ja puumerkkinsa W:n han oli
n i ih in  la i t tanut  vakuudeksi .

Upan Eva osti oikein neljd kappaletta "klenningejiil jois-
ta hi'n maksoi 15 ja l6 kopeekkaa kappaleelta. Upalla
oli siihen aikaan useampia Eva-nimisi6. Parisen vuotta
aikaisemmin Upan talon olivat ostaneet Helbergit ja
emente oli Eva, myos aikaisemman omistajasuvun van-
haemdnte oli Eva Stina Uppa (s. 1797) ja oli vielA yksi
oiikakin nimeltden Eva, mutta minusta todennekoisin-
ta on, etta talon ementd tarvitsi noin monta mekkoa
ja osti l isaksi vield esili inankin 20 kopeekalla. Yhden
"klenningin';jonka hinnaksi tuli 25 kopeekkaa, osti Hie-
tikon uusi emanta Anna Lena (s. 1819). Hietikon talo
oli vaihdettu veli Gustafin kanssa kotitorppa Selens-
kiin 1862. Hiiroisten Virren vanhaisanta Matti (s. 1802)
huusi vaimolleen hameen 70 kopeekalla, se taisi jAeda

lylti,t

l i lapsettomana poikamiehena, mutta Johan Edgrenin
jii lkelaiisista yhdeksdn valitsi aikanaan leAketieteen eld-
manurakseen. NAista yhdesta kerrotaan myos Suomen
Kansallisbiografian osassa 2. Hdn oli Rachel Edgren
{1 893- 1 95 7), terveyssisa r ja ka nsa nterveystyo n kehitta-
jii, joka teki merkittdvimmAn elemantyonsa Folkhiilsa-
nin palveluksessa.

Marit Lehteenmeki

kuitenkin paljolti kiiyttamafte, koska vaimo kuoli saman
vuoden lokakuussa. Nuori nainen Karoliina Plihtari oli
na imis i in  menossa ja  huusi  pannunja lat  12 kopeekal la
ja Antilan piika Regina, joka oli Parkanosta kotoisin ja
muuttamassa sinne tapaisin, tarvitsi saalin, josta maksoi
63 kopeekkaa.

Huutokauppapapereissa oli vielS kaksi puumerkkiii, +
oli Emanuel Hietikon (s. 1833) ja K-kirjain ikAankuin
vaaka-asennossa sakarat alaspAin oli Kustaa Heiskalan
(s. 1829) puumerkki. Kirjurina toimi Erland StAhlman.

Tassa ei viela ollut kaikki torpanemdnnan jeAmisto, mut-
ta tassd veki Hietikolta ja Hiiroisista seke Timin Taavetti
Jussila,joka oli tullut huutokauppaan, tapasi samalla ii i-
tiensd Upan vanhaa emdntee ja veljeansa,joka oli muu-
tamia vuosia aikaisemmin muuttanut Upalta vaimonsa
kotitaloon Hiirkille Harhalankylaan. Anna Lena Hietikko
ja Emanuel Hietikko olivat sisarukset ja kayttiviit Hietik-
ko-nimea sukunimen tavoin,mutta olivat edesmenneen
pitajansepen Niilo Selenskin 9-lapsisesta perheesta
kotoisin.Tesse mainitun Kustaa Heiskalan vaimo samoin
oli o.s. Selenski etunimeltaen Albertina (s. 1825). Han ei
jostain syystd huutanut itselleen mitaan vai liek6 ollut
paikallakaan. Emanuel muutti 1866 Viljakkalan Hopul-
leja taisi sen jalkeen kaytteii Hoppu-nimee.Varsinainen
Selenskin torppa sijaitsi Karhen kylSsse Nikin talon mail-
la (Niilo Selenskin synnyinkoti).'1920 torppa siirrettiin
lehtomaisemaan vdhen matkaa kauemmaksi ja silloin
sukunimeksi olijo otettu Lehtola.Tiima tapahtui suun-
nilleen suomalaistamisen aikoihin. Kalle Kustaanpoika
Lehtola oli syntynyt 1877 Viljakkalan Selenskille.

Pa lata ksen i viela huutokauppoihin Hakalan torpan huu-
tokaupasta kertyi rahaa 41 ruplaa ja 4 kopeekkaa,josta
leskisai 15 ruplaa 45 kopeekkaaja neljl lasta kukin liihes

44 Orpana I /2006



2 ruplaa. Huutokauppatuloista maksettiin toimittami-
sen lisaksi velkoja Juho Jylhaille 90 kopeekkaa, Servolle
1 rupla 25 kopeekkaa ja jo mainitulle Emanuel Hietikolle
4 ruolaa 75 kooeekkaa.

Vi l jakkalan seudul la  o l i  mui tak in huutokauppoja,  es im.
edellisend vuonna kuolleen Wehmaan torpan em:in-
nen Gemina TaavetintyttAren jaamisto huutokaupattiin.
Silloin Ahrikkalan hiljakkoin vihitty nuoripari osti, emAn-
tA lampaan 43 kopeekalla ja isenta, Viljakkalan tuleva
kunnallismies Kalle Ahrikkala (s. 1836) huusi kaikenlaF
sia tyokaluja, kintaat, lakin ja kontin seka kirnun, pyttyje
ja lehmiinkellon. Kaikkiaan hdn kdytti rahaa 1 ruplan 13
kopeekkaa.

Nuori emdnte Amalia Wilhelmiina (s.1836) o.s.Selenski
ja veljia tAssa viele mainitsemattomia aikuiseksi kasva-
neita olivat Niilo Niilonpoika (s. 1815) Leppiikoskella
Hiiroisten kylessii ja Karhen Selenskilla Gustaf Niilon-
poika (s. 1830). Oli my6s yksi sisar Eva Kaisa (s. 181 7),
joka oli naimisissa Matti Nukarin kanssa. Kaksi sepan
poikaa olivat jo kuolleet, toinen aivan pienenA ja toinen
28-vuotiaana vielS poikamieheni kovaan kuumeeseen
.ia hinkuyskean.
Wehmaan torpan isdntA oli Taavetti Heikinpoika ko-
toisin Ahrikkalasta. Velkoja oli kertynyt 129 ruplaa ja 40
kopeekkaa, jotka ndin saatiin maksetuksi ja rahaa vielS
jii ikin 9 ruplaa 43 kopeekkaa.

Tarina ainakin suurin piirtein on totta ja ainakin sepiin
lapsista suuri jou kko jii lkeleisie todisteena. Lapsen la psia
Niilo Heikinpoika Selenskilla oli kaiken kaikkiaan 50 ja

Nikin Selenskin torppo | 800-luvulla Viljakkalan Korheel
I a. Moal a n n ut T. Vail as | 950
Yksityisomistuksessa - Kuva Maiotto Rintola

seuraavan sukupolven pikkuserkuksia pitkAsti yli 200.

LiihteenA olen kayttenyt Viljakkalan kirkonkirjoja, van-
haa sukututkimusta ja huutokauppa-asiakirjoja No
40/1863 ja No 3/ 1862 (l 864), mikrofilmirulla JK 657.

Sukututkimuksen harrastaja lrma Vainio,

irma.vainio@pp.sak.fi
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lsiini suku on kotoisin Karunasta. Hiinen suku-
a juurtenso tutkiminen osoittautui varsin tyiiliiiiksi
seurakuntien yhdistymisen ja kappeliseurukuntien
perustamisen vuoksi. Muuttokirjoihin oli kirjottu har-
haanjohtavio tietoja,

Pirulla aatelisia pussissa

Sauvo on luonnonkaunis rannikkopitaje Lounais-Suo-
men merenrannikkoalueella. Alue on vaurasta maan-
viljelysseutua, jossa on paljon historiallisia kartanoita

ja suurehkoja maataloja. Kartanot ovat olleen yleensi
aatelisten asuinpaikkoja. On usein ihmeteltykin, miksi
seudulla on nAin paljon aateliskartanoita.

Yksi vastaus l6ytyy Sauvo-Karunan historiakiiasta, jos-
sa on tarina tasta asiasta. Aikoinaan kun elettiin Ruotsin
vallan aikaa todettiin, ette Ruotsiin on kertynyt aatelisia
liikaa. Paholainen saikin tehtavikseen kerAta liiat aateli-
set ja viede ne iti i6n. Paholainen keriisi aateliset suureen
nahkapussiin ja alkoi lennattaa nAita Suomeen. Sauvon
kohdalla pussi repesi, aateliset putosivat maahan ja al-
koivat perustaa paikkakunnalle kartanoita asuinsijoik-
seen.
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Sauvoon kuuluu Karunan alue, joka on aikoinaan ollut
oma seurakuntansa ja pitajansa. Se on kuitenkin 1970-
luvulla yhdistetty Sauvon pitdjdan ja seurakuntaan. Ka-
runan seurakunnan synnystA on myos oma tarinansa,
mika lienee suurimmalta osaltaan totta.

Karunan suurimpia kartanoita on ollut Karunan kartano.
sen omisti 1650-luvun aikoihin eversti Arvid Horn,joka
oli omaperainen aatelinen. Hen rakastui serkkuunsa ja
halusi mennd hdnen kanssaan avioon. Paoit eivat halun-
neet vihkiA tellaist:i paria, joiden maine oli muutenkin
kyseenalainen. Niinpd eversti Horn rydsti erdan papin
ja vei hdnet johonkin piilopirttiin. Sielli i hen piti pap-
pia vankina niin kauan, ette tdmA suostui vihkimiseen.
- Ndin pari tuli vihittya. Olisikohan enda mahdollista tal-
lainen toiminta.

Eversti Hornia asia alkoi kuitenkin painaa, ja siita hyvi-
tykseksi hain alkoi puuhata kirkkoa kartanon maalle. Han
lahjoittikin meren rannalta kauniin alueen kirkon pai-
kaksi ja hautausmaaksi.Han vaati paikallisia talonpoikia
avustamaan tessa kirkon rakentamisessa.Talonpojat tie-
tysti vastustivat, koska heilla olijo rasituksia varsinaises-
sa Sauvon emdkirkon ylldpitemisessd. Kirkko kuitenkin
rakennettiin. Se tehtiin puusta,ja siita on tullut kuuiuisa,
silld se aikoinaan siirrettiin Helsingin Seurasaareen mu-
seokirkoksi.

Kirkon ympdrille muodostui vahitellen Karunan seura-
kunta, joka toimi alkuun Sauvon kappeliseurakuntana,
mydhemmin omana seurakuntanaan ja aikoinaan taas
liitettiin 5auvon seurakuntaan.

olivat kaksoset syntyivat didin ollessa 43-vuotias ja is;n
ollessa 62-vuotias. Tietokoneen sukututkimusohjelma-
kaan ei hyvaksynyt niin vanhaa isiii i.

NAmA asiat selvitettyanl aloin selvitelld, mista Mathilda
Maria oli kotoisin. Mikrofrlmeilta loytemani muuttoil-
moituksen perusteella selvisi, etta hanen vanhempansa
Carl Johan Engman ja Maria Kristiina Soderberg olivat
muuttaneet taloon Perniost;i. Pernion seurakunnan
mikrofilmeilta ei ndite henkiloite loytynyt, ja olin ihmeis-
sdni, ette mit6 nyt. Tehenko paattyi tutklmukseni talta
osin. Sain kuitenkin vihjeen erAaltA helsin kili i iseltii, joka
kehotti katsomaan Siirkisalon kirkonkirjoja.Tilasin ne ja
asiat alkoivat selvita. SArkisalo oli ollut aikoinaan Perni-
on kappeliseurakunta ja myohemmin itseneistynyt.

Viele oli ongelma. Muuttokirjoissa syntymdajan mukais-
ta Maria Kristiina S6derbergiii ei loytynyt. Aikani tutkit-
tuani kirkonkirjoja loysinkin temdn henkilon ja totesin
henen nuorentuneen kahdella vuodella. Muuttokirjassa
hbnellii oli v6drA syntymavuosi. Tdme aiheutti paljon
ylimiieriiiste vaivaa, mutta nAistAhan sitit oppii. Taman
jelkeen selvisi naiden henkil6iden esivanhemmat suh-
teellisen helposti niin pitkiil le kuin kirkonkirjoja riittde.

Voin vain todeta, ettei oidA luottaa ainakaan muutto-
kirjoihin. Se, miksi muuttokirjassa mainittiin Pernidn
seurakunta, ei minulle ole selvinnyt. Olihan Siirkisalo
kuitenkin ollut pitkaan oma seurakuntansa. - Ndiden
seurakunnallisten tietojen j6lkeen olen yrittenyt tutkia
tatakin sukua edelleen, ja eriii in sukuhaaran osalta on
selvinnyt, etta se johtaa Ruotsin puolelle,jopa aatelisiin
sukuihin.Tutkimukset jatkuvat.

Sukuohjelma ei hyvliksynyt yli-ikiisti isiiii

lsini suku on asunut osaltaan tasse Karunan seurakun-
nassa ja pit6jesse. Tdmd iseni suku on minua aina kiin-
nostanut, vaan en ole siit5 nuorempana paljonkaan
tiennyt. Vanhempani olivat aikoinaan asettuneet tenne
Tampereen seudulle, jossa minakin olen elemantyoni
tehnyt.Olin jo 1980-luvulla haastatellut serkkuani, joka
on elanyt Karunassa koko ik;nsA. Hiinen puheistaan
sain sellaisen kasityksen, etta pappani isii oli ollut pitA-
jiin seppii. Hiin oli ollut vanha mies, muuttanut jostakin
Perniostd ja tullut kotivevyksi Karunan Maalunkyl6n
lsoontaloon. Temd talo oli isdni synnyinkoti. Piiestyenl
aikanaan elSkkeelle aloin tutkia nditd asioita.

Tutustuttuani Karunan arkistoihin sain selville, etta pap-
paniisd,joka oli nimelteen JosefMats (Matti) Andersson,
oli kylld aikoinaan pitdjenseppa ja oli tullut lsoontaloon
kotivevyksi. Kotoisin hen oli saman pitii jen lsohalslah-
den kyldste, Uudentuvan talosta. Sen ajan mukaan hdn
olikin vanha mies avioituessaan, olihan hdn 3g-vuotias
vaimon ottaessaan.Talontyttdren nimi oli Mathilda Ma-
ria Engman,ja hdn oli20-vuotias mennessdan naimisiin.
Josefille ja Mathildalle syntyi 1 1 lasta. Nuorimmat, jotka

Lehteet

Jukka Luoto - Kari Alifrosti 1991: Sauvon historia, osa 1.
Karunan ja Sarkisalon seurakunnan kirkonkirjat.

Pertti Ereniitty

Muista maksaa vuoden 2006
jiisenmaksusi ajoissa! tos et
eniiii halua kuulua seuraan, il
moita siita sihteefille vAlttyAk-
sesi ikAviltA karhukiieilfi ,
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l1(ariala on ollut koko historiallisen ajan vuoroin
Ilidiin, vuoroin liinnen valtaomo olue. Seuraavos-
sa Elmar Bademann esittiiii esihistoriollisista ajoista
nykypiiiviin asti ulottuvan katsauksen Ka4alan histo-
iaan. TiivistelmA on olun perin laadittu hAnen tutki-
m u kse e n sa I oato ka n ko rj a Ia i se n Sa I omo Vei k kol a i se n
esivanhemmista.

Milloin suomalaiset tulivat Karjalaan?

Ennen karjalaisia Karjalan alueella sanotaan asuneen
lappalaisia ja vepsalaisiii, mihin viittaa muun muassa
nimet Lapinsaari ja Lapinlinna Sortavalassa. Muinainen
Karjala sijaitsi R. E. Nirvin mukaan Laatokan kaakkoisran-
nalla, mistd se levisi muualle Laatokan rantamaille ja 5ai-
maalle odin. Vuoden 800 vaiheilla alkoi luoteisrannalla
muodostua kiinteata asutusta.

Mielenkiintoinen on Sortavalan paikannimen kytkentA
Kalevalaan. Vainemoinen syntyy immesta kuulemma
Laatokan pohjoisrannalla lahdelmassa, joka sai nimen
'lmpilahti; paikka mihin han sitten tuli, 'Tulolansaari:

Myos nimien Tietavaisenniemi' ja 'Kekrisaa ri' sanottiin
olevan Kalevalan perua. Karjalassa palvottiin pyhiii pui-
ta ja kiviii viele kristinuskon alkuaikoina. Vield joitakin
vuosikymmenia sitten oli Sortavalan Suuren-Tulolan
rannassa kaksi suurta uhrikuusta, samanlainen oli myos
Kuokkaniemen kyliissa.

Suomala inen asutus saapui  a lueel le  noin 1100luvul la
eli rautakaudella. Asukkaat harjoittivat kalastusta, met-
sastysta ja kaskiviljelya.Muinainen tiejohti Lahdenpoh-
jasta Paikjarvelle, Ristilahteen, Pyhiiji irvelle ja Ouluun.

Novgorodin vallan aika alkoi nAihin aikoihin. He alkoivat
kutsua ldntistd heimoa ensiksi 'tsuudeiksi'ja sitten vuo-
den I i43 kronikassa 'Korelan eli Kakisalmen asukkaiksi:
l200iuvulla karjalaiset olivat levinneet pitkelle lanteen,
pohjoiseen jopa Tornionjoelle, Pohjois-Karjalaan ja Vie-
naan asti. Karjalaisten alue oli nykyista Suomea isompi,
mutta harvaan asuttu.

J(iuo r.t J€ly o /o,, tr i;lr, n n r t t

Novgorodin aika

Novgorodista tuotiin bysanttilainen kristinusko Karja-
laan, ja kansaa ruvettiin verottamaan.Vanhat uhripaikat
saivat kuitenkin olla rauhassa ja niita sai kayttdii. Kreik-
kalaiskatolinen uskonto levisi karjalaisten keskuudessa
vahitellen. Uskon leviamista tuki vuonna 1329 perustet-
tu Valamon luostari. Myds mantereelle perustettiin luos-
tareita ja 1500-luvulle asti useita kappeleita.

1 100-luvun lopussa karjalaiset hyokkasivat ruhtinas Ja-
roslavin seurana Turkuun ja 1 187 jopa Ruotsin Sigtunan
kaupunkiin asti, jossa he ristiinnaulasivat arkkipiispan
tuomiokirkon oveen'varoitukseksi: Karjalaiset sotivat
hameleisiii vastaan 1227 - Seuraavana vuonna hiimii-
laiset tekivat vastahy6kkayksen Laatokan rannalle asti,
mutta karsivet kuitenkin musertavan taooion. Niiihin ai-
koihin perustettiin ruotsalaisten toimesta Viipurin linna
ja novgorodilaiset puolestaan vahvistivat Kiikisalmen
linnaa. Sotaviisymys pakotti molemmat puolet veliai-
kaiseen rauhaan Pahkinasaaressa 1323. Rauhansopi-
muksessa Karjala jaettiin kahtia; Ayrapiia, J;iiski ja Savo
luovutettiin ruotsalaisille.

Novgorodin hallinnassa Karjalan Laatokan puoli eli Ka-
kisalmen liidni kuului Vatjan viidennekseen (pjatind).
Siind oli seitsemiin niin sanottua pogostaa: Rautu, Sak-
kola, Kdkisalmi, Kurkijoki, Sortavala, Salmi ja llomantsi.
Ldntinen puolisko ruotsalaistui ja omaksui roomalais-
katolisen uskonnon ja ruotsalaisen hallintomallin, ite-
puoli taas omaksuiyha enemman Bysantin kulttuuripe-
rinteite ja ortodoksisen uskonnon. Pogostat olivat sekA
valtiomahdin verohallinnollisia alueita ettd erdenlaisia
kirkonpitejii i. Pienempiii hallintoyksikkoje olivat volostit
(vallat) ja perevaarat.

Olavinlinna rakennetaan

Piihkindsaaren rauhansopimuksen pykAlat kielsivat osa-
puolia rakentamasta uusia linnoituksia, mutta ruotsa-
laiset rakensivat soDimuksesta oiittaamatta 1 47 5-1 483
Olavinlinnan. Ruotsalaisia oli kiellettv ostamasta Karia-
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lasta maita ja vesi;, mutta niin he kuitenkin tekivat esi-
merkiksi Pohjois-Karjalassa.vasta 1 595 vahvistettiin uusi
raja nditten hankintojen mukaan.

Vuonna 1478 Moskovan suuriruhtinas livana lll valloitti
Novgorodin tasava lla n, josta tuli alusmaa. Raja-alueella
syntyi kahakointia. kunnes ven;laiset hydkkAsiviit 1495
Suomeen; v6lirauha tehtiin vuonna 1497. Venaj; halusi
'ta rkistaa' Pa h kinesaa ren sopimuksen raja n, minkd Ruot-
si torjui. Rauha uusittiin 1504. Kuitenkln pienet sodat
toistuivat oitkin 1 500-lukua.

Vuonna 1500 laadittiin alueelle ensimmiiinen verokirja.
Siina on kylia alueelta ja se on kaennetty myos suomek-
si (Tampereen kaupunginkirjastossa). Vertailun 1900-
luvun kunnan- ja paikannimiin tekee vaikeaksi se, etta
hallintoalueitten rajat olivat vallan toisia. Esimerkiksi
Jaakkiman alue oli jaettu Kurkijoen, Sortavalan ja Uuku-
niemen kesken.

"Ketiilin ei seestett, kuten tapa on"

Ruotsin vallan aikaa edelsi sota,joka alkoi 1570ja kesti
25 vuotta. Siine oli vastakkain Ruotsin kuningas .Juhana
lll ja Venejan livana Julma. Tdmd pohjoismainen eli Ve-
nejdn sota havitti julmasti molemmat Karjalan puolis-
kot. Ruotsalainen sotaDeallikko Pontus de la Gardie oli
1580jo vallannut Kakisalmen.Tarkoitus oli katkaista ve-
ni,laisilte yhteys Suomenlahteen ja saavuttaa esteetdn
maayhteys Suomesta Viroon. Viron sotaretkille Narva
val la t t i in  6.9.1581.  Sie l td  Pontus k i r jo i t t i  Juhana l l l : l le :
"Joukot tunkeutuivat kaupunkiin, miehid kaatui, naisia
kaatui,lapsia kaatui, ketadn ei sadstetty, kuten tapa on."

Pontus oli syntyisin ranskalainen (Ponce d'Escouperie),
mutta hdn ei kuitenkaan ollut aatelinen kuten henen
jiilkelii isense veittivat. Pontuksen isd oli kauppias Jac-
ques Scoperier Pontus aateloitiin Ruotsissa,ja han meni
naimisiin luhana lll:n aviottoman tyttAren Sofia Gyllen-
hjelmin kanssa. 1580 hdn sai Suomen sotapA;llikon val-
tuudet. Pontus hukkui 1585 Narvajokeen,ja hanet hau-
dattiin Tallinnan tuomiokirkkoon.

Hanen urotyonsd saivat pian legendaarisen maineen.
Muisto sailyi tarinoiden ja runojen muodossa polves-
ta polveen Karjalan ja Inkerin kansan keskuudessa, ei
aina kovin mairittelevana. ltAisissd rajapitdjissd Pontuk-
sesta tuli myos pahan symboli. Karjalan.ia Inkerin aidit
pelottelivat viel; 1 900-luvun alussa lapsiaan sanomalla,
ett;i "Pontus tulee ja vie heidiit;mikali nAma eivat totel-
leet. Kerrottiin myos, etta Pontus oli l i itossa paholaisen
kanssa. (Gardberg). Ensimmdinen yritys kaivaa kanava
Saimaalta mereen kantaa nimed 'Pontuksen kaivanto:
Jaakkimassa kutsuttiin eratiti i niittyjA Nivalla'Pontuksen
niityiksi: Esimerkiksi paikannimi 'Pontus' l6ytyy Lap-
peenrannan esikaupungeista.

Vallattuaan Karjalan Ruotsi joutui kuitenkin TdyssinAn
rauhan ehtojen mukaan (1597) taas luovuttamaan sen
vendldisille takaisin.TAma raja noudatteli paepiirteittein
nykyiste Savon ja (Pohjois-)Karjalan valistd maakuntara-
jaa.

Laiska-Jaakon matka Moskovaan

Kun livana Julma kuoli ja hanen sukunsa sammui, Ve-
nitjatll:i puhkesivat suuret valtataistelut. Valtaan nousi
ensiksi Boris Godunov.sitten syntyi melkoinen valta-
taistelu,johon myos Ruotsin kuningas Kaarle sekaantui
lupaamal la  sot i laa l l is ta  apua tsaar i  Vasi l i  Suisk i l le  k i lpa i -
li joita ja puolalaisia vastaan. Avun palkaksi Vendj6 sitou-
tui luovuttamaan Ruotsille Kakisalmen linnan ja leAnin.

Joukkojen johtajaksi asetettiin Jaakko de la Gardie, Pon-
tuksen poika. Han oli vasta 25-vuotias, mutta oli oppi-
nut sotataitoa Alankomaissa 1606-1608. Lapsuuden ja
nuoruuden hdn oli viettdnyt Suomessa ja nein ymmdrsi
tAkeleisten ajattelutavan. Han oli tahdikas ja ritarill inen
ja teytti patevyyden suhteen kiistattoman korkeat vaa-
timukset:

De la Gardien joukot ylittiviit 1609 rajan ja etenivet
Novgorodiin, jossa heidait otettiin vastaan kunnianosoi-
tuksin. De la Gardien suomalainen ratsuvdki ratkaisi yh-
distyneen Ruotsin ja Venajan armetan taistelun puola-
laisia vastaan Tverin luona 1609. Koljaasiin saavuttuaan
suoma la iset jo u kot kielteytyiviit jatka masta ja pa lasivat,
kunnes taydennyste tuli Suomesta. Puolalaiset lyotiin,
ja maaliskuun 12. p:nii 1610 yhdistynyt armeija saapui
Moskovaan'kansan riemuitessai

Pontus de lo Gardie - Kansollismuseo
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Pian sotaonni kaantyi,kun Puola voitti Klusinon taistelun
ja asetti puolaisen prinssin tsaariksi. De la Gardie joutui
perddntymaan armeijan rippeiden kanssa. Kun Kakisal-
mea ei viele saatu 'palkkioksii Kaarle-kuningas katsoi,
etta hanella oli nyt vapaat k6det valtaussuunnitelmia
varten. Suomalaiset joukot alkoivat piiritt;d Kdkisalmea,
ja Jaakko yhtyi siihen syyskuussa 1610. Vasta maalis-
kuun toisena pitivitnA 161 1 linna antautui ndlkasaarron
ndannyttamana.

Samoih in a iko ih in.Jaakko a lo i t t i  kesAkuussa 1611 sota-
toimet Novgorodia vastaan. Armeijassa oli 4000 miesta,
joista 1300 suomalaisia. Kun Novgorod antautui, se lu-
pasi tunnustaa Ruotsin kuninkaan suo.jelijakseen ja va-
lita toisen kuninkaan pojista Novgorodin ja koko Vend-
jan tsaariksi. De la Gardie tunnusti hallituksensa nimisse
Novgorodin ja muun Venejan loukkaamattomuuden
sekA antoi vakuutuksen kreikkalaiskatolisen uskon tur-
vaamisesta. Kun Jaakko viipyi joukkoineen Novgoro-
dissa kuusi vuotta, suomalaiset sotilaat rupesivat sano-
maan hdnta 'Laiska-Jaakoksii ("Ldhtee suvi, lahtee talvi,
vaan ei li ihde Laiska Jaakko" - tai - "kevdt tuli, talvi tuli,
eik6 Laiska Jaakko tullut.")

Ruotsalaisen herttuan Kaarle Filipin piti tulla tsaarik-
si, mutta Kaarle-kuningas kuoli ja Kustaa ll Adolf nousi
valtaan. Hdn halusi itse tulla tsaariksi. mutta Venajalle ta-
pahtui taas keikaus, kun pajari Mikael Romanov valitti in
tsaariksi Moskovassa. Nyt Kustaa ll Adolf esitti Venajalle
ankarat aluevaatimuksensa: Ruotsille pitij isi luovuttaa
maatjopa Jaamerelle ja Arkangeliin saakka.

Vuosina 1613-1614 keyt i in  ta is te lu ja Aunuksessa ja
Laatokanlinnan liepeilld, Ruotsi halusi pitaiii koko Nov-
gorodin. Pihkovan valloitus ei onnistunut, Englannin
vitlityksella kaytiin rauhanneuvotteluja, joissa Ruotsille
luvattiin koko Kakisalmen alue ja seitsemain miljoonaa
riikintaalaria sotakorvausta. Veneja ei suostunut, l6l6
tuli vain aseleDo kolmeksi kuukaudeksi.

Vasta 2T.helmikuuta l6 lTJaakkodela Gardieol i  Ruot-
sin edustajien joukossa allekirjoittamassa Inkerinmaan
pienesse Stolbovan kyldssii rauhansopimuksen, jossa
Veneje luovutti Ruotsi-Suomelle KAkisalmen, lvango-
rodin,  Kapr ion,  Jaaman ja  P6hkindl innan a lueen.  Ruots i
tunnusti Mikael Romanovin tsaariksi. Paitsi Pohjois-Kar-
jala, myos Laatokan Karjala ja Kaialan kannas kuuluivat
nyt Ruotsi-Suomen valtakuntaan.

Etninen puhdistus Karjalassa

Valloitetuille alueille tuotiin karjalaisille varsin vieras
Ruotsin sivistys ja siella aloitettiin vanhan uskonnon,
uskomusten ja pitamysten poisjuurittaminen. Kuvaa-
vaa ajan lantiselle kirkkopoliti ikalle oli,ette luterilaisesta
uskonnosta luopuminen voitiin rangaista kuolemalla.
Karjalaisia ei kuitenkaan tarvinut kastaa kuin pakanoi-
ta, vaan ainoastaan pakkokeiinnytta;. Tiimii tehtiin hy-
vin Dontevasti. Siitd huolimatta. ettd maastamuutto oli

kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty, Karjalan voitto-
mai l ta  Kekisa lmen laanis tA muut t i  vuosien 1627-1635
kuluessa pois kaikkiaan 1530 perhekuntaa. Jo vuonna
'i631 niiiden niin sanottujen Voittomaiden asukkaista
vehintddn viidennes oli etupaassa Savosta tulleita uu-
disasu kka ita. 5u u ret kuolonvuodet 1690-luvulla harven-
sivat viela Kekisalmen laanin kantakarjalaista vdestoe.
Vuoden 1 700 alussa ei liene ollut eniia kovinkaan paljon
jaljella sen karjalaisen viieston je lkela isia, jotka asuivat
Stolbovan rauhan aikoina alueella.

Ns. ruptuurisota (1656-1658) alkoi, kun Ruotsin kunin-
gas lahti sotaretkelle Puolaan. Veneja yritti saada ta-
kaisin menetetyt alueet. Aluksi he olivat voitokkaita ja
pakottivat luterilaisen vAeston ja papiston pakenemaan
kodeistaan. Kun Ruotsin armeija tuli, rajut kostotoimen-
piteet ajoivat suuren osan ortodoksivaestosta pakoon.
Silloin muutti Karjalasta Veniiji i l le yli 4000 perhettA.
Monet ortodoksiset kylat tyhjeniviit vdhdksi aikaa lihes
kokonaan. Tdmdn'etnisen puhdistuksen' uhrit siirtyi-
vAt enimmekseen Aunukseen. Muuton syyksi sanottiin
myos ankara verotus. Taman jAlkeen kreikkalaiskatoli-
suutta sailyi vain sielle tiiallA, Jaakkimassa esimerkiksi
Miklin ja Sorolan kyliss6. - Ruptuurisota on historiankir-
joittajien mukaan ainoa Suomen sisdpuolella tapahtu-
nut uskonsota!

Tarkkoja kuvauksia 1600-luvun tapahtumista on luet-
tavissa ajan tuomiokirjoissa, jotka ovat sailyneet. Niistii
kerrotaan monia esimerkkeja esimerkiksi .Jaakkiman pi-
tejdn historiassa (osa l,Vdino Salminen 1967).

Kaannytystoimi ei sujunut ilman vakavia ristiriitoja ja
kahnauksia. Jotkut virka-intoiset virkamiehet, papit ja
maallikot menettelivAt tuhmasti ja tylysti. Yksi torkea
ortodoksisen kirkon haveistys tapahtui, kun kurkijoke-
lainen kirkkoherra Petrus Petrinus ja kappalainen Niels
Krock olivat erednA pyhdna menneet Lapinlahden vend-
laiseen kirkkoon, ottaneet Pyhen Marian kuvan, polke-
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neet senjalkoihinsa ja sanoneet:"Noin havitetaan ryssen
usko." Syytos tehtiin Kurkijoen karAjill i i 7.3.1687, mutta
asia lykiitti in, kun syytetyt eivdt saaneet haastetta.

Monet kdrAjeasiat pyorivat asukkaiden vaitetyn taika-
uskon ymperille.Asia selitetaAn mon isana isesti ja useita
todistajla kuullen. KdrAjoimishalu oli suuri, aiheita olivat
omankAdenoikeudet, kasken kaataminen toisen merkit-
semalta alueelta, heindn tekeminen toisen raivaamalta
niitylti i ynnii muut pikku kahakat, joissa saatiin mus-
telmia, harvemmin verihaavoja, sekd salavuoteusasiat
ja kunnianloukkaukset. - Internetissa oli vuonna 2003
luettelo 1600-luvun KSkisalmen leenin tuomiokirjoista
(hakemisto sukunimen mukaan), johon tuonnempana
on viittauksia.

Verotus- ja asukasluettelot noudattivat aikaisempaa
jakoa kuten esimerkiksi Uukuniemen, Sortavalan ja
Kurkijoen starostikunnat.Ruotsin hallitsiat antoivat an-
sioituneille aatelisille ja virkamiehille Karjalasta alueita
leiinityksiksi, joista niii l ld oli veronkanto-oikeus. LAeni-
tyksen saaja asetti hoitajan, joka kerasi verot. Henelle
rakennettiin 'hovil Hoitajat olivat usein omavaltaisia ja
rasittlvat kansaa ylimiiiiri i isil le veroilla ja paivAtdillA ho-
vin pelloilla. Siitekin kAytiin kiir4illa

Vendldiset Karjalassa

Rauhan aikaa kesti Karjalassa Ruotsin vallan alla vain
sata vuotta, kun Vendje vaatijalleen alueet itselleen. En-
simmeinen hyokkiiys Jaakkimalle oli 1705. Vendliiisten
toiminta oli raakaa ryostemista ja murhaamista aseet-
tomien asukkaiden keskuudessa. Kun ei ollut sotavdkee
paikalla, ei ollut taisteluja kaan. Vene le iset alkoivat pit6d
itseaen Karjalan herroina ja ottivat hallitusohjatkin an-
kariin kdsiin.Papit pakotettiin muun muassa kantamaan
veroja, koska kruununvirkamiehet olivat paenneet. Site
aikaa, jota kesti vuosisadan alusta Uudenkaupungin
rauhan solmimiseen (1 721). kutsutaan isoksiviha ksi. 5o-
pimuksessa Ruotsi menetti koko kaakkoisen Suomen.
Raja halkaisi Uukuniemen pitajan, KesSlahti jei Ruotsin
puolelle.

Laatokan Karjalaan uusi valta perusti niin sanotut lah-
joitusmaat,ja jo isonvihan aikana tsaari Pietari Suuri lah-
joitti Jaakkiman pitajan ruhtinas Jakob Dolgorukoville.
Lahjoitusmaat periytyivet venaliiisten sukujen sisAlla.
Osa alueista jii 'kruunun'puolelle. Lahjoitusmailla talon-
poikien tila oli rasittava ja sietdmdton. Mielivaltaisia ja
laittomia veroja kiskottiin, hoitajat kdyttivat ruoskimista,
reakkAystii ja sa kotusta. Venaja lle alettiin huomata vee-
rinkeytokset, ja lahjoitusmaat peruttiin valtiolle vuonna
'1783. Nejaettiin kuitenkin pian uudelleen. Kdytennossa
lahjoitustalonpoikien asema lSheni jo teydelliste maa-
orjuutta.

Vanhan Suomen alueet suuriruhtinaskun-
taan

Vuonna 1808 venaleiset joukot marssivat Vanhan suo-
men rajan yli Ruotsi-5uomeen. Ta usta lla oli Napoleonin
.ia keisari Aleksanteri l:n Tilsitissd vuonna 1807 solmima
sopimus, jonka mukaan koko 5uomi kuulu iVenajan etu-
piiriin. '1809 koko Suomi siirtyi VenAjalle. Aleksanteri sai
nopeasti suomalaiset puolelleen myontamdlld maalle
suuriruhtinaskunnan aseman ja hallinnollisen autono-
mian. Vuonna 18ll hatn liitti karjalaiset Vanhan Suo-
men alueet su u riruhtinaskun nan alueeseen. Lahjoitus-
maajdrjestelmA jei kuitenkin voimaan, ja Nikolai I julisti
lahjoitusmaat 1826 isantiensii ehdottomaksi omaisuu-
deksi.Vasta kun Aleksanteri ll poisti maaorjuuden 186i
ja hyviiksyi Suomen valtiopelvien peatdksen kaikkien
lahjoitusmaitten lunastamisesta valtiolle, tilanne alkoi
rauhoittua. Mutta vasta 1922 viimeiset rippeet oli pois-
tettu.

Vain 30 vuotta itseneisyytte

' l 900-luvun alussa elinkeinoelemd oli kehittynyt suotui-
sasti.Tilaton vdki oli saanut tydte teollisuudesta ja pal-
veluelinkeinoista. Vuonna i917 alkanut itsendisyyden
aika jei Karjalassa lyhyeksi. 1939 alkanut talvisota ja so-
tavuosien jAlkeiset tiukat Moskovan rauhan ehdotjohti-
vat Laatokan Karjalan luovuttamiseen Venajalle. Suurin
osa asukkaista tuli siirtolaisina rajan ldnsipuolelle. Luo-
vutettujen pitejien toiminta uusien rajojen sisdpuolella
lakkasi virallisesti 1948 lopussa ja niiden seurakunnat
mAarattiin looetettaviksi vuoden 1950 alkuun mennes-
sa.

Karjala ei ole kuitenkaan hAvinnyt maailmankartalta.
Paikkakuntien nimet on muutettu vendjenkielisiksi tai
ne kirjoitetaan kyrill isin kirjaimin. Sodan seurauksena
kokonaiset kylat ovat hdvinneet eikd niitA ole rakennet-
tu uudelleen. Entiselld kotiseudulla vierailleet etsivat
usein turhaan kotitalojensa perustuksia,jotka on tarkas-
ti otettu talteen uutta keyttdd varten.

Liihde

Elmar Badermann: Salomo Veikkolainen ja henen esi
vanhempansa Laatokan Karjalasta: Ruskealasta, Sor-
tavalasta ja Jaakkimasta. lArtikkeli perustuu teoksen
historiaosuuteen, joka on koottu muun kirjallisuuden
perusteella.l
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Vakavaa pohdintaa...

"Kun perehtyy oman sukunsa vaiheisiin, katselee van-
hoja valokuvia, seurauksena on jonkinlainen kotiinpa-
luun tunne.  lhmiset  n;y t tavat  vanhanaikais issa vaat-
tejssaan et;isilt:i, mutta silti tutuilta.Vuosisadankin yli
rakentuu helposti taianomainen silta:te olette samaa
kuin min6. Jos jokin on koskettanut teit;, se koskettaa
minuakin. Kalliomaalauksia katsellessa voi kokea joten-
k in samanla is ia  tuntemuksia."  ( . luha Kauppinen:  Pyhan
hirven pauloissa, Suomen Luonto 10/2005.)

Ja viihemmiin vakavaa pohdintaa

"Matti Vanhanen paljastaa kirjassa (Se on ihan Matti)
olevansa sukua Urho Kekkoselle, Martti Ahtisaarelle,
Paavo Lipposelle ja Esko Aholle.Tieto on huolestuttava.
Toimiiko demokratia maassamme asianmukaisesti, kun
liihes kaikki valta keskittyy yhdelle suvulle?"
(olli Helen, Aamulehti 24.1 0.2005.)

lsli selville vaikka vSkisin

Biologisen isense voi selvittaa ilman viranomaisten apua.
5en teki 1s-vuotias poika,joka kAytti apuna internettie,
sukututkimusta, dna-pohjaisia geenitietokantoja, sala-
poliisityotd, hieman rahaa ja jonkin verran hyvde tuuria.
Biologinen isd oli luovuttanut spermaa nimettomena.
Poika toimitti sylkinaytteensa FamilyTreeDNA.com -
verkkooalvelulle. 5e on sukututkimuks€en erikoistunut
palvelu, joka selvittda sukulaissuhteita dna:n avulla. Poi-
ka jAljitti isiiansa oman Y-kromosominsa dna-profiil in
avul la .  Sen avul la  se lv is i  mih in sukul in jaan isd kuuluu.
Poika sai tiedot kahdesta eri miehestA, joiden Y-kromo-
somien dna-sormenjiilki oli lAhellA hiinen omaansa. Mo-
lemmi l la  miehi l ld  o l i  sama sukunimi .

Pojan aiti tiesi spermaa luovuttaneen miehen syntyma-
ajan ja paikan. Omnitrace.com -verkkopalvelusta poika
sai tiedon kalkista ihmisista,jotka olivat syntyneet ky-
seiselld oaikkakunnalla sinA odivAna. Yhdellii miehella
oli kaivattu sukunimi ja han paljastui pojan isAksi. Mita
enemmen geneettista tietoa tietopankkeihin kertyy,
sit6 helpompaa biologisen isAn selvittaminen on olipa
tame siis antanut luvan tietojensa luovuttamiseen tai
e i . . .  (Aamuleht i  1  1.1 1.2005.)

Mat t i  Nuut inen sai  isdnsd selv i l le  per in te isemmdl le
keinoi l la .  Nuut inen sai  koulu ikd isend t ie laa,  et t i i  henen
vanhempansa eivat olleetkaan hanen biologiset van-
hempansa.Aiti oli kuollut kuukausi syn nytyksen jii lkeen
eik; isasta ollut tietoa. Tai itse asiassa oli, mutta suku-
laiset salasivat asian. lsettomyys vaivasi Matti Nuutista
vuosikvmmenia i .

Lopulta 60-vuotisp;iv;niian Nuutinen sai kasvattiveljel-
taan t ie taA isansa henki lo l l isyyden.Tdme ol i  o l lu t  hdnen
kasvatusaitinsd serkku. Nuutinen toteaa: "Jos on eliinVt
biologisten vanhempien kanssa, on mahdoton tietaa,
mi l ta  isAnkaipuu tuntuu.Mina t ied; in , ja  mie lestani  is ; ; i  e i
saa salata lapsel ta .  Kaik i l le  mei l le  tu leejossain va iheessa
tarve tuntea juurensa.Siitdhen tarpeesta kertoo sukutut-
k im usha r rastu ksen suosiok in."  (Aamuleht i  15.1 1.2005.)

Ja lopuksi vielli kirjavinkkil

"1600-luvun ihminen ei tule helposti l i ihelle, hiin viiis-
t:i;. Maailmankuva on jotakin uuden ajan ja modernin
valilti i: juuri kun luulee saavansa kiinni ajattelusta, seu-
raava teko vaikuttaa tiiysin ji irjettomelta'; luonnehtii FT
Mirkka Lappalainen tutkimuskohdettaan. Lappalaisen
vAitoskirja koski Creutz-suvun vaiheita.Teos on elAvijsti
kirjoitettu ja sopii mainiosti sukututkijankin kirjalistal-
le. "En tiennyt matkaan lahtiesseni, miten mielettomie
kdanteitij suvun tarinassa olisi..Jos olisin kirjoittanut sa-
manlaisen romaanin, se ei olisi mennyt kustantamossa
liivitse'l arvelee Lappalainen.

Teokseen kannattaa siis ehdottomasti tutustua. Lap-
palainen toteaa viele: "Halusin tehdd suurelle yleisolle
sopivan vditoskirjan." Vititdskirja onkin huomattu. 5e il
mestyy piakkoin myos Ruotsissa.

Mirkka Lappalainen: 5uku, valta, suurvalta. Creutzit
1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa.WSOY 2005. (Yliopis-
to 13/2005.)

Tiina Miettinen

Orpana 1/2006 51



(J;a(q./t,(tt(''l(,

Uudet tuulet

Kaarina Maununtyttaren seu rassa

Sukututkijoiden synkkii syksy

Mita kir jakokoelmassamme on?

Uusia teoksia kir jastossamme

Pienjulkaisuja Pirkanmaalla

Evakkomatka Ruotsiin

Anna Kaisan kova kohtalo

Puutarhanhoitoa ja
su kututkim usta

Lahdetietojen tarkista misesta

Kenelle talo oikein ku u luu?

Seuran www-sivut remonttiin

Katovuosista Messu kyldssd
1600-luvun lopussa

Kainuun Kemppaiset 1 600-luvul la

Eriiitii arveluja Gabriel Budden
synnyinpaikasta

Tuhatpi i inen su kututkim usseu ra

Tulevat sukututkimusopettajat
koulun penki l ld

ln memoriam

Eipa ehtoisa emdnte

Mist i i  mikrof i lmien
kir jaintunnukset tulevat?

Von Ddbelnin lddkdrit

Viljakkalassa Sonnun kyldssii
huutokauppa 1862

Muuttokirjojen tiedot
johtivat harhaan

Mitd Pontus ja Jaakko
tekivat Karja lassa?

28

.J

4

9

11

12

t )

17

18

20

.z.t

25

34

35

36

37

38

42

43

44

45

47

51


