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PUH EENJOHTAJAN PALSTA

/lt^voisa jasenkunfa

Saadessanne tiimdn lehden luettavaksenne on
kesii jo edennyt pitktille ja syksyn 2003 toimi-
kausi liihenee vauhdilla. Toivon mukaan jasen-
kunta on nauttinut kes?istii ja saanut keriittyii
voimia tulevaa talvea vastaan.

Kev?iiin vuo sikokoukse ssa tapahtui hal lituk-
sen kokoonpanossa joitakin muutoksia. Vesa
Rinkinen jlii hallituksesta pois, ja hiinen tilal-
leen valittiin seuran rahastonhoitaja Nina Jar-
vensivu, joka edelleen jatkaa rahakirstun varti-
jana. Vesalle kiitos niistii palveluista, joita han
hallituksen j6senend teki seuran hyviiksi.
Ninalle toivotan kaikkea hyviiii seuran hallituk-
sen jiisenenii. Samoin kiitan seuran muita halli-
tuksen j iiseniii seka toimihenkiloitii arvokkaasta
tydstiinne.

Seuran toiminta jatkuu vakaana. Olemme
ylittiineet maagisen 500 jiisenen raJan ja a-
hy?imme luottavai sesti tulevaisuuteen.

Ensi kev?iiinii Tampereella jiirjestett?ivii
valtakunnallinen sukututkimusp?iiv?i asettaa
seuralle ja sen hallitukselle melkoisia tyo-
paineita. Lisiiksi seuran taloudenpidossa tulee
noudattaa tarkkaa linjaa. Toivon mukaan teh-
tiivi saadaan onnellisesti piiiitokseen. Valta-
kunnalli set sukututkimuspiiiviit j iirj estetiiiin yh-
teistoiminnassa Suomen Sukututkimusseuran
kanssa, joten emme niiin ollen tule jarjestamaAn
ensi tammikuussa omaa sukututkimuspiiiviiiim-
me.

Johanna Kurela toimii seuramme edustajana
toimikunnassa, joka hahmottelee tilaisuuden
ohjelmaa. Kestin ja syksyn aikana Tiina Miet-
tinen ottaa hoitaakseen ainakin osan Johannan
tehtavista tiimiin iiiiidessa marraskuussa
iiitiyslomalle.

Seuran jiisenillat ovat edelleen sellaisia, ettii
jiisenkunta on tuntenut ne kiinnostavaksi. Tilai-
suuksiin on osallistunut keskimiiiirin 60 hen-
keii. Me hallituksessa olemme tietenkin tyyty-
viiisiii tilanteeseen, koska se kuvaa sita, etta esi-
telmien aiheen valinta on ollut ollut onnistunut.
Valitettavana takaiskuna pidimme sita, ettii
Mikkeliin suunniteltu retki jouduttiin peru-
maan, koska osallistujia ei saatu riittavasti.

Viime keviitkokouksessa tehtiin seuran
s?i?intdihin muutos, joka mydntiiii samassa ta-
loudessa asuvalle mahdollisuuden liittya seuran
j ilseneksi /z'.lla tav alli se sta j asenmaksu sta. Htin
ei tule kuitenkaan saamaan mitaiin kirjallista
materiaalia, vaan ne menevdt ttiysmiiilriiisen
jasenmaksun maksaneen jiisenen nimiin. Talla
jiirjestelyllii toivomme mm. perheenjiisenten
liittyviin seuran jiiseneksi. S?iiintomuutoksesta
voitte lukea lisiiii tiistti lehdestii.

Tiimiin lehden mukana jtisenistolle on posti-
tettu kyselykaavake, johon toivomme mahdol-
lisimman monen vastaavan. Kaavakkeessa
kysytiitin osittain samoja asioita kuin keviiin
1999 jasenkyselyssii. Kyselyn tuloksia kiiyte-
tiiiin hyviiksi seuran tulevaa toimintaa suunni-
teltaessa. Vastaamalla voit siis vaikuttaa seuran
toimintaan.

Hyviit jiisenet ! Hallituksen puolesta toivotan
teille oikein hyviiii ja menestyksekiistii syksyii.
Olette edelleen hyvin tervetulleita seuramme
toimintaan. Ilman teita ei seura toimisi.

€ino Kotkin.n



Ulla Koskinen TUOMIOKIRJATARINOITA

"Mivra ol.n Davidin poiko,
joka voi antaa avdngon pa)staa yolla"

Jumalanpilkkaoikeudenkdynti Suoniemen Sarkolassa vuonna 1 662

Maaherran miiiiriiyk se sta Suoniemell ti pi dettiin
heiniikuuss a 1 662 erikoiskarajiit eriiiin sarkola-
laisen islnniin, Heikki Laurinpoika Keson tiih-
den. Hiinen viiitettiin pilkkapuheillaan hiipiiis-
seen Jumalan pyhiin nimen. Paikalla Pakkalan
nimismiehentalossa oli tuomarintehtavaa hoita-
va lainlukija, vouti sekii lautamiehistd, johon ei
kuulunut suoniemeliiisiti.

Maaherran edustaja kertoi, ettii Heikki Ke-
son viiitetlitin S arkol assa hiip eiil li s e sti pu huneen
Kristuksesta ja neitsyt Mariasta, sekd sanoneen
olevansa Davidin poika, joka voi antaa kuivaa
ja sadetta sekii auringon paistaa yollii, jos hanta
huvittaa.

Todistajiksi tuotiin naapuritalojen isiinniit,
nimittain Pertteli Erkinpoika Mekkonen, Jaak-
ko Sipinpoika Pauhu, Martti Jussinpoika Erkki-
la, Heikki MartinpoikaTalola ja Markus Kle-
metinpoika Nikkila. Heikki Keso protestoi hei-
dan todistustaan vastaan ja sanoi, ettii isiinniit

ovat hanen henkilokohtaisia vihamiehiaan,
mika on moneen otteeseen huomattu viime
vuosien pelto- ja niittyriidoissa. Heikin mie-
lestii heiti ei pitiiisi ptiiistiiii ollenkaan todista-
janvalalle.

"Tieddtkos sina hunsvontti,
mika mind oikein olen?"

Todistajia kuitenkin kuultiin, kutakin erikseen.
Syytetyn puheita oli vaikea muistaa tarkalleen,
ja todistajanlausunnoista tulikin kesken?r?in
viihiin erilaisia. Ensimmiiisenii kuultu Pertteli
Mekkonen kertoi n?iin: Kaksi vuotta sitten
Heikki Keso oli sanonut omassa pirtissdiin:
"Tiedatkos sinii hunsvotti, mikii minti oikein
olen?" Tithdn Pertteli oli vastannut: "Siniihdn
olet Keson Lassen poika ja isiintti nyt tiissii
talossa." Mutta Heikki oli sanonutkin siihen:
"Minl olen Davidin poika, iiiisyydestii synty-
nyt."

Myohemmin vuonna 1661 eriiini sunnun-
taina Hoikkalan talossa Heikki oli kysynyt pai-
kalla olleelta kirkkoherra Johan Mathiaelta-
miksi han niin usein mainitsi paholaisen saar-
nassaan, mihin kirkkoherra vastasi vain, ettii
tekstissii sanotaan niin. Sitten puhe oli siirtynyt
neitsyt Mariaan, jolloin Heikki oli sanonut:
"Mita hdnestii, ei han ole parempi kuin minun
vaimoni, samanlainen huora on Mariakin."
Kuulemassa olivat olleet Mekkosen ja Pauhun
isiinn?it. Heikki itse kielsi sanoneensa n6in,
vaan ainoastaan, ettii Mariakin oli vain ihmi-
nen.



Erkkiliin isiintii Martti kertoi Heikin edellis-
vuoden joulunpyhinii Talolan pirtissi kysy-
neen, kuinka monta poikaa Martilla on. Martti
oli vastannut: "Rakas Heikki, iilii kysele minun
poikieni perddn", jolloin Heikki oli tokaissut:
"Tiedatkos sinii, senkin hunsvotti, kenen poika
min?i olen? Min?i olen Davidin poika, ikuisuu-
teen syntynyt". Paikalla oli ollut myos Pauhun
isiintii seka nimismies, joka kuitenkin kielsi
kuulleensa mitaiin.

Martti Erkkila oli lisiiksi kuullut Heikin
sanoneen useita kertoja, ettii hiin voi antaa
auringon paistaa yolla. Muita hiiviiistyspuheita
Martti ei tiennyt, mutta Talolan isiintii muisti,
ettii Heikki oli samassa yhteydessii viiittiinyt
Kristuksen olevan huoranpentu ja neitsyt Ma-
rian huora. Ttimiin lisiiksi hiin oli katsonut ulos
ikkunasta ja koettanut manata sadetta alkavaksi
ja heti sen jiilkeen loppuvaksi.

Markus Nikkila kertoi olleensa viime ke-
vddnd Keson talossa Mekkosen isiinniin kanssa.
Oli sadeilma, ja Heikki Keso oli noitunut.
"Sada nyt, mutta lakkaa sitten heti minun kas-
kyni mukaan." Nikkiliin isiintii ei ollut kuiten-
kaan kuullut mitaan solvauksia Kristuksesta ja
neitsyt Mariastakin vain sen, ettei han ole
Heikin omaa vaimoa parempi. Nikkila toi
lisiiksi esille tiirkeiin niikokohdan halutessaan
erityisesti korostaa, ettti Heikki alkaa puhua
juttujaan vain olutta ja paloviinaa maisteltuaan,
ei koskaan selvinpain.

Sitten tiedusteltiin kirkkoherra Johan Ma-
thiaelta, mita han oli kuullut, ja kirkkoherra
kertoi, etti Heikki Keso oli eriiiin?i kirkko-
pyhiinii juovuksissa kysynyt hiineltil: "Missds
Kristus oli silloin, kun hiin ei ollut taivaassa ei-
ki maan pa lla?',johon kirkkoherra oli vastan-
nut. "Sind et nyt ole sellaisessa kunnossa, ettd
sinulle voisi vastata, eikd sinulla ole ymmdr-
rystii sitii kasittaa. "

Kirkkoherra muisti myds Keson puheet
neitsyt Mariasta. Toisella kertaa Keso oli kysy-
nyt kirkkoherralta: "Kuka antaa sateen ja kui-
vuuden?" Kirkkoherra oli vastannut, ettd Juma-
la sen tekee. Kirkkoherra ei ollut kuullut Keson
v drttdv dn, ettii pystyi si mtiiir?iiimiiiin luonnon-
voimia.

Vielii kysyttiin, eik6 kukaan muu Heikki
Keson naapureista, joita on yhteens?i kaksi-

toista Sarkolan kyltissi, ollut kuullut naita pu-
heita. Esiin astuivat Erkki Martinpoika Hoikka-
la, Markku Olavinpoika Luidi, Antti Tapanin-
poika Pelttari, Pertteli Tuomaanpoika Mattila ja
Jaakko Eskonpoika Tuomola, jotka kaikki yh-
dessii kielsiviit valalla koskaan kuulleensa
tamankaltaisia hiiviiistyssanoja Heikki Keson
suusta, "vaikkakin hin kyllii muuten on ilkeii
naapureitaan ja omaa talonviikeii?in kohtaan
juovuksissa ollessaan". Naapurit kertoivat, ettii
Heikilla on ollut niiin huono viinapiiii viimeiset
kolme wotta- siita lahtien kun hiin oli ollut
ankaran sairauden kourissa.

Nimismies Pietari Pakkalan todistus

Heikki Keso itse kielsi puhuneensa mitaan
edelliimainittua. Mutta t?irkein kaenne oikeus-
istunnossa oli, kun arvovaltainen nimismies
Pietari Mikonpoika Pakkala astui esiin ja ker-
toi, ettdt Heikilla oli humalassa alituisena
puheenpartenaan: "Tiedetkds miki minci olen,
Nijn sano Christus Jumqlan pdikn" (kirjattu oi-
keuden pdytiikirjaan suomeksi). Tata hanen
vihamiehensii ovat sitten nimismiehen mukaan
viiiiri stel I eet p ahat mi el es s?i.

Suurin osa lautamiehistikin todisti viettii-
neensd aikaa Heikin kanssa kaupungissa, mat-
koilla ja muualla sekii juoneensa hiinen kans-
saan itsensd paihdyksiin, mutta etteivlt ole kos-
kaan kuulleet hanen syyllistyneen jumalan-
pilkkaan.

Oikeus pddtttr jXtAA jutun lautamiesten kii-
siin. heidiin tuli valalla joko sitoa tai paastair
Keso syytdksestii. Lautakunta oli yksimielisesti
halukas htinet vapauttamaan. Niin vannottiin
vala, ja lautamiehistdn pii2itoksella tuomittiin
Heikki Laurinpoika Keso vapaaksi. Sitii vastoin
jokaiselle hanen syftajiilleen ja vihamiehelleen
langetettiin ankara 40 markan sakko.

Ldhde

Karkun ylimiiiiriiiset kArAjAt 10.7.1662, s. 647-648v, nn
62. (mf ES 2000), KA.



Ritva Puro

Tallentajaryhmdn saavutu ksia
toukokuun 2003 lopulla

Oman alueemme "valmiita tiedostoia" on
seuraavassa luettelossa.

Kuolleet:
0 Akaa 1688-1860
t Harju 1750-1847
t H?imeenkyrl 1639-1717 (tilit)
. Kangasala 1714*1722 (tilit), 1722-1854
o Kuhmalahti 1720-1766, 1799-1804 (tilit)
i orivesi 1619-1695 (tilit), 1695-1732,

1 845-1 850
I Tampere 1785-1794 (tilit), 1795*1867
o Teisko i700 (t i l i t) ,  1701-1850
0 Tottijiirvi 1769-1795 (ttlit)
I  Urjala 1718-1850

Muuttaneet:
t Harju 1825-1841
r Lempiiiilti 1749-1778, 181 1-1847
o Tampere 1812-1837
t Yl6jarvi 1823-1843

Lisiiksi on muualta Suomesta tallennettu mm.
Limingan vihityt 1722-1863 ja Suonenjoen vi-
hityt T793-1850 sekii runsaasti eri seurakuntien
haj anaisia tilitietoj a.

Olemme saaneet tallenteiden vastaanottajilta
positiivista palautetta tydstiimme. Kiitokset
lammittavAt ja innostavat meitii edelleen yritta-
mddn parhaamme.

HisKi -tallennuks en tilannekdts aus

Kuuden Tampereen tydvoimapiiristii palkatun
tallentajan ensimmdinen puolivuotiskausi
HisKi:n parissa on takana. Jokainen on kopioi-
nut 20 tunnin viikkovauhtia mustien kirjojen
tietoj a tiedostoihin. Valmiiksi tulee tallentajalta
80-1 20 paperisivua kuukaudessa.

Tyo on hidasta, koska on oltava tarkka ja on
myos ymmirrettavd lukemansa, ennen kuin ni-
met ja muut tiedot meneviit oikeisiin soluihin
Exel-taulukossa. Sivumiara ei kerro koko to-
tuutta. Joillakin sivuilla tekstid on viihiin, joilla-
kin paljon, hankala kasiala hidastaa lukemista,
ja tekstit ovat eri aikakausilta. On huomat-
tavasti tydliitimpiiii lukea 1600-luwn lopun tili-
tietoja kuin 1800-luvun puoliviilin muuttanei-
den luetteloa.

Kerran kuukaudessa olemme kokoontuneet
palaveriin, jossa olemme toiden jakamisen ja
palauttamisen lisiiksi keskustelleet tallennus-
tydn ongelmista. Vanhoissa luetteloissa olevat
kylien ja talojen nimet, vanhat ammatit, henki-
loiden l?insisuomalaiset etu- ja patronyymi-
nimet, erilaiset lyhenteet, taudinmiiritykset ja
kirkkoherran tekemiit huomautukset ovat
vahitellen tulleet tutuiksi. Kiisialojen kouke-
roita on tutkittu monin silmin. Palavereiden
vali llii olen ollut tavoitettavi ssa puhelimit se.

Valmiista tallenteista olen tarkistanut, etti
tiedot ovat oikeissa sarakkeissa ja oikeilla
riveillii. Tallentajat ovat myos merkinneet val-
miiksi kohdat, joista he ovat olleet epiivarmoja.
Ongelmalliset yksityiskohdat on ntiin ollut
helppo l6\naa. Lopuksi olen verrannut tallen-
netta ja alkuperiiistii tekstid runsain pisto-
kokein, joskus rivi rivilta usean sivun mitan.
Tietojen lopullisesta tarkistamisesta, normali-
soinnista ja siirtamisestii nettiin huolehtii Suo-
men Sukututkimusseura.

t
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PeLtJca Sillanpaa

Muutamat esi-isiini ovat aikoinaan palvelleet
Kaarle KI:n armeijassa. Kun kuninkaan kuole-
maan liittyy hiimtiriti piirteit4 rupesin tutkimaan,
mita kirjallisuudessa asiasta kerrotaan.

Kaarle Xll: n sukujuuret

Kaarle KI kuului pfalzilaiseen hallitsijasukuun
Ruotsissa, ja suvun juuret ovat Saksassa. Hiinen
isinsd oli Kaarle )fl, joka oli naimisissa Tanskan
prinsessan tllrika Eleonoran kanssa. Heillti oli
seilsembn last4 joista Kaarle )flI oli toiseksi
vanhin. Hrin syntyi 17.6.1682 Tukholman lin-
nassa. Lapsista neljti poikaa kuoli aivan
nuorena.

Vanhin sisaruksista, Hedvig Sofia, kuoli
1708. Htin oli naimisissa Holstein-Gottorpin
Fredrik fV:n kanssa. Heillii oli vuonna 1700
syntynyt poika Karl Fredrik. Nuorin Kaarlen
sisarista oli Lllrika Eleonora (nuorempi), joka
oli l7l5 avioitunut Hessen-Kasselista olevan
Fredrikin kanssa. Kun Kaarle )Ol:lla ei ollut
testamenttiq olivat hAinen luonnolliset perijtinsd
siten sisarenpoika Karl Fredrik ja sisar Ulrika
Eleonora.

Kaarle ilI:n sukupuu. Kuva Bengt Liljegrenin
kirjasta Karl XII.

Kaarh XII:n fruofema

DEN PFALZISKA REGENTATTEN I SVERIGE

Karl X Gustav
(162:-1660)

GiJt l6i? nd

Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp
(  l6J6- l ;  I  i )

Karl XI
(  I  6 i5 -16e7)

GiJi l6E0 ttcl

Ulrika Eleonora av Danmark
(lr)56-169-i)

Fredrik
(1685-1685)

Karl Gustav
(168Gr687)

Ulrika Eleonora (d.y.)
( 1 6 8 8 - l ; + l  )

GiJl  17l l  ned

Fredrik
av Hessen-Kassel

(16;6-17il)

Hedvig Sofia
(  l6s l - l ;08)

Gilt 1698 nLd

FredrikW
av Holstein-Gottorp

(167r-1702)

Karl Fredrik
av Holstein-Gottorp

( l ;0o- l7Je)



Sotaretki Norjaan 1718

Kaarle XII oli vuonna 1716 tehnyt epiionnis-
tuneen sotaretken Norjaan. Hiin ei kuitenkaan
luopunut ajatuksesta vallata Norja, vaan ryhtyi
uusiin valmisteluihin. Huollon turvaamiseksi
ker?ittiin rajan laheisyydessii oleviin varastoihin
elintarvikkeita ja rehuja yhteensii 65.000 tonnia.
Niiden oli m?i?irii kestiiii kuusi kuukautta.

Kartta Kaarle XII:n sotaretkestci Norjaan.
Kuva Bengt Liljegrenin teoksesta Kqrl XII.

Vuonna 1718 alkoi uusi sota. Kenraaliluut-
nantti Kaarle Kustaa kmfelt hyokkiisi
15.8. l7l8 Jiimtlandin alueelta Norjaan tarkoi-
tuksenaan Trondheimin valtaus. Etela-Norjaa
varten voitiin asettaa n. 40.000 miestii.

Paaarmelja oli jaettu kolmeen ryhmiiiin. Yksi
oli koottu Strdmsdalissa kenraali Carl Gustaf
Drickerin johdolla, toinen Holmedalissa Viirm-
landissa kenraaliluutnantti Henrik Otto von A1-
bedylin johdolla ja kolmas Taalainmaalla V?istra
Edissii kuninkaan itsensii johdolla.

Kuningas hyokkiisi 30.10.1718 suurehkon
ratsuosaston kanssa Norjaan, ja jalkaviiki seura-
si periissii. Vastarinta oli heikkoa, ja norjalaiset
vetiiytyiviit Glommen-joen toiselle puolen. Sa-
manaikaisesti olivat Albedylin ja Dtickerin
joukot ylittlneet rajan, ja marraskuun alku-
puolella ruotsalaiset hallitsivat Glommenin ita-
puolista aluetta.

Kuitenkin alueella oli viela valloittamatta
Fredrikstenin linna. Se sijaitsi strategisesti tir-
keiillii p aikalla, jyrkalla kalliolla lihellii Fredriks-
haldin kaupunkia, jossa Tistedalin joki virtaa
Ide-vuonoon. Kaarlen mielestii Fredrikstenin
valtaus oli koko sotaretken menestyksen avain.
Se, joka hallitsi Fredriksteni?i, saattoi valvoa
Ide-wonoa ja siten koko Etelii-Norjaa.

Suunnitelmana oli vallata linna idasta pain.
Linnoituksessa oli korkeat muurit ja 1400 mies-
tii suojanaan. Lisiiksi sillii oli varustuksenaan
kolme pienempiiii ulkolinnaketta: Mellemberget,
Overberget ja Gyldenlowe. Fredrikstenin johta-
jana oli eversti Barthold Niklas von Landsberg.

Fredrikstenin linnan piiritys

Fredrikstenin linnan piiritys aloitettiin 20. mar-
raskuuta 1718. Ruotsalaisten leiri pystytettiin
Tistedalenin kylaan, jossa kuninkaalla oli pieni
lautatalo pddmajana.

27.11. antautui Gyldenldwe kovan tykisto-
tulen ja rynn?ikon jiilkeen. Nyt voitiin juoksu-
haudat rakentaa kaaressa vallatun linnakkeen ja
linnoituksen viilille.

Kuninkaalla oli seurassaan sotaretkelli my6s
sisarenpoikansa, nuori Holsteinin herttua Karl
Fredrik, joka oli mukana sotataitoa oppimassa.
Hessenin Fredrik oli sotaretken varakomentaja,
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ja hanella oli asuinpaikkansa vajaan penin-
kulman piiiiss?i Torpumissa. Oikeastaan Kaarlen
ei pitanyt olla Fredrikstenin linnan edustalla
marraskuun lopussa.

Kun piiritykseen oli ryhdytty, oli tarkoitus
jxtilA vastuu kenraali Carl Gustaf Drickerille.
Kaarlen oli tarkoitus lahtea suuremman ryhman
ktirj essii katkaisemaan Norj an armeij an yhteydet
Kristianiaan. Hiinen tarkoituksensa oli liihteii
29.17., mutta viime hetkessi suunnitelmat
muuttuivat. Hiin oli saanut viestin, ettii hiinen
neuvonantajansa, holsteinilainen vapaaherra
Georg Heinrich von Gdrtz, saapuisi vendldisten
kanssa kaymistaan neuvotteluista. Ne oli pidetty
Ahvenanmaan saaristossa L6vdn kylassii
Virddn saarella. Kuningas ltihetti Gdrtzille
viestin ja pyysi tata kiirehtim?itin.

Gortz oli toimissaan saanut kuninkaan jaka-
mattoman luottamuksen osakseen. Hin oli
hankkinut Kaarlelle sodankiiynnissii tarvittavia
varoja. Uusia veroja oli mii?iriitty, pakkolainoja
otettu, myyty ja pantattu kruununtiloja ja
pidiitetty virka-miesten palkoista osa. G6rtz oli
siten myds hyvin vihattu kansan keskuudessa.
G6rtzin pyrkimyksenii oli saada Kaarlen sisa-
renpoika, Holsteinin herttua Karl Fredrik, Ruot-
sin kuninkaaksi Kaarlen kuoltua. Paitsi sisiipoli-
tiikassa Gortz oli myos ulkopolitiikassa saavut-

Fredri kstenin piiritys.
XII:n kuolinpaikka.
kirjasta Karl XI.

Ristillci merkitty Kaarle
Kuva Bengl Liljegrenin

tanut merkittavan aseman.
Kaarle XII seurasi piiivin ja 6in piiritystydtii.

Hin oli antanut rakentaa Gyldenldwen taakse
pienen lautamdkin, jossa han voi leviitii ja
sy6dii. Piiritystydn teknisenii johtajana oli
ranskalainen linnoitusekspertti, kapteeni
Philippe Maigret. Hiinen neuvostaan sotilaat
kaivoivat juoksuhautoja, jotka siksakkina
liiheniviit linnoitusta. Ruotsalaisten tykistd tuli
paikalle johtajanaan kenraalimajuri Cafl
Cronstedt.

Itse piiritystyd tehtiin yolla ja kaytettiin nain
pimeyden atfamaa suojaa hyviiksi. Norjalaiset
ampuivat valoammuksia ja valaisivat linnoituk-
sen muurit palavilla pikisoihduilla. Juoksuhau-
doissa miehet tydskenteliviit suuren $rysisen ja
psyykkisen paineen alaisena. Yolla 28 11. neljii
miestii ammuttiin kuoliaaksi, seuraavana ydni
kuoli tai haavoittui 55 sotilasta. Yollii 30.11.
tydvoimaa oli listitty 400 mieheen. Tihea sumu
mydtiivaikutti, ettdr tappiot olivat vain 30
miestii.
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Aamulla 30. marraskuuta saatiin valmiiksi vanha
linja, joka kulki yhdensuuntaisesti linnoituksen
kanssa. Etiiisyys suunnitellusta uudesta linjasta
linnoittrkseen oli noin 190 m. Aamulla klo 2
Kaarle XII tuli juoksuhaudoilta takaisin
pddtmajaan Tistedaleniin. Hiin kaytti muutamia
tunteja kirjoitustdihin. Savinen univormu, joka

h?lnellii oli ollut juoksuhaudoissa kuusi piiviiii,
vaihdettiin uuteen, eheii2in ja puhtaaseen. Taval-
lisesti han vaihtoi asusteensa joka toinen viikko.
Univormunvaihdon ja hetken levon jlilkeen ku-
ningas osallistui jumalanpalvelukseen pii2imajan
llheisyydessii olleessa Tistedalenin kirkossa.
Piiiviillinen syotiin Karl Fredrikin ja joidenkin

kenraalien seurassa.
Nelj[n aikaan iltapiiiviillii Kaarle ratsasti

muutamien upseerien seurassa juoksuhaudoille.

Tydn uudella linjalla oli m?iiirii alkaa klo 6 illalla.
Sunnuntailepoa kunnioitettiin sodassakin. Kaar -

le oli kiirsimitdn, mutta Maigret rauhoitti h:intii

sanoen, ettti kahdeksassa piiivdssii linnoitus pu-

toaa hiinen majesteettinsa kasiin. Tiheii sumu oli
laskeutunut seudun ylle. Kello oli kuusi ja oli
melkein pimeii.

Muutamien tuntien kuluttua Kaarle lahti
juoksuhaudoilta leviitiikseen hetken lautamokis-
sii Gyldenl6wen lahella. Kuunneltuaan hovisaar-
naaj a Magnus Sahlstedtin pitiimiin ulkojumalan-
palveluksen, han lahti seitsemtin arkaan takaisin
juoksuhaudoille. Hiin halusi nihdii, miten tyo
edistyi. Voidakseen silmiiillii uuden linjan kai-

vausta ja tapahtumia linnoituksessa hen lahti

vanhalle linjalle. Tavoilleen uskollisena han
halusi olla tapahtumien keskipisteessii. Ttilla

tavoin han esimerkilliian myds rohkaisi sotilaita.
Kahdeksan alkaan tiheii sumu haipyi ja tuli

t?ihtikirkasta.
Linnoituksessa ia kahdessa linnakkeessa

Overbergetissii ja Mellembergetissii havaittiin
my6s, ettd kaivuutyo oli jalleen alkanut. Nor-
jalaiset eivit antaneet ruotsalaisten tyoskennella
rauhassa, vaan sekii p?iiilinnoituksesta etti mo-
lemmista linnakkeista ammuttiin ruotsalaisia
musketeilla ja tykeillii. MyOs valoammuksia
lauottiin maaston valaisemiseksi. Joskus kah-
deksan ja yhdeksiin viililla kuninkaalle tuotiin

illallinen. Kuningas oli antanut tuoda juoksu-

hautaan poydiin ja tuoleja, joten illallisen nautti-
minen sujui vaivatta. Myos siinky oli juoksu-

haudassa, jos kuningas olisi halunnut vrilillii
leviitii.

Kuninkaan kuolema

Juoksuhaudan pohj alta rintavarustuksen huipul-
le oli noin kaksi metria. Voidakseen nlihdii pa-
remmin kuningas kiipesi yl6s ja potki jalkansa
juoksuhaudan maaseiniiiin. Hin seisoi nojaten
reunan yli. Klisivarret lepiisiviit harjallaja kiidet
tukivat pdata.

Seuraavien henkiloiden on sanottu olleen
juoksuhaudassa kuninkaan liiheisyydessii: linnoi-
tuskapteeni Philippe Maigret, kenraalimajuri
Philip Bogislav von Schwerin, kenraaliadjutantti
Friedrich von Kaulbars, kaartinkapteeni Knut
Posse, linnoituskapteeni Philip Schultz sekii
kenraaliadjutantti Andre Sicre (Siquier). Hetken
kuluttua tuli myds linnoitusluutnantti Bengt Vil-
helm Carlberg paikalle. Liiheisyydessii oli myos
Holstein-Gottorpin herttua Karl Fredrik

Kello oli noin puoli kymmenen illalla. Yht-
akkiii osui luoti Kaarle XII:een. Kuulosti kuin
kahdella sormella lyddatin avoimeen kamme-
neen, on eriis todistaja kertonut. Toinen henkilo
on kuvannut sitii sellaiseksi, kun suurella voi-
malla heitetiiiin kivi pehmeiiiin mutaan. Ainoa,
miti Kaarlelta kuultiin, oli korahdus. Luoti kul-
ki vasemmasta ohimosta sisiiiin ja oikeasta
ohimosta ulos. Kuolema oli silmiinrtipiiykselli-
nen.

"Hefra Jeesus. Kuningas on ammuttu", huu-
dahti Kaulbars.

"Herra Jeesus", huudahti my6s Schwerin ja

tarttui Carlbergia kiisivarresta, kun he juoksu-

haudassa tormiisiviit toisiinsa.
Mistii luoti tuli. sita ei voinut sanoa, on Carl-

berg kertonut. Hiin laatr alkanaan luotettavim-
man selostuksen kuninkaan kuolemasta ja siihen
liittyvistii muista tapahtumista.

Varmistuttiin, ettii kuningas oli kuollut. Het-
ken kuluttua tuotiin paarrl paikalle, ja kuningas
nostettiin niille. Joitakin vaatekappaleita heitet-
tiin htinen piiiilleen. Sicre otti kuninkaan lapi-
ammutun hatun ja pani oman valkoisen peruuk-
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kinsa ja kultakaluunaisen hattunsa kasvojen
piiiille. Tamd tehtiin kuninkaan henkilollisyyden
salaamiseksi. Ruumis kuljetettiin sitten puolen
peninkulman piiiiss?i olevaan pddmajaan Tiste-
daleniin.

22-vuotias Carlberg sai tehtavakseen johtaa
paarinkantajien ryhmiii, joka koostui kahdesta-
toista henkikaartin sotilaasta, jotka kuusi kerral-
laan kantoivat paareja. Kukaan sotilaista ei
tienny't, ettii siini oli kuningas. Heille oli ker-
rottu, ettii paareissa makasi kaatunut upseeri.
Ertiiissii rinteessi paarit kuitenkin kallistuivat,
jolloin peruukki putosi kuninkaan kasvoilta, ja
kirkkaassa kuunvalossa hiinen henkildllisyytensii
paljastui. Carlberg vannotti sotilaita, etteivtit
niimii hiiskuisi sanaakaan asiasta.

Carlberg japaarinkantqat tulivat kello yhden
aikaan yolla Tistedaleniin. Paarit laskettiin maa-
han ja sotilaat liihetettiin pois. Carlberg jai pai-
kalle vahtimaan ruumista sillii aikaa kun kap-
teeni Schultz, joka oli tullut juoksuhaudoilta
kylaan, koputti oveen saadakseen apua. Eriis
palvelija ja henkivartija tulivat ulos ja yhdessti
Schultzin ja Carlbergin kanssa he nostivat
kuninkaan paarerltaja kantoivat htinet sisiiiin ja
panivat hiinet seiniin viereen lattialle. Kuninkaan
henkilaakari ja kamaripalvelija Melchior Neu-
mann ja kenraalimajuri von Schwerin itkiviit.

Kuninkaan kotimatka

Illalla 4.12. Kaarle XII pantiin yksinkertaiseen
miintyarkkuun. Piiiille pantiin sininen kangas.

Kaksi piLiviiii mydhemmin alkoi marssi kohti
Ruotsia. Joukko henkikaartin sotilaita kantoi
hartioillaan paarqa, joilla arkku siniseen kan-
kaasen verhottuna oli. Paarien kummallakin
puolen kulkivat sotilaat soihdut kiisissii. Sunds-
borgissa Svinesundin ruotsalaisella puolella ark-
ku siirrettiin kuuden mustan hevosen vetiimiin
vaunuihin. Saattue kasitti 250 miestii.

Matka kulki etel?i?in kohti Uddevallaa, jossa

Neumannin oli miiiirii hoitaa kuninkaan balsa-
mointi. Kesti kuitenkin viel0 melkein kaksi viik-
koa ennen kuin Neumann piiiisi aloittamaan bal-
samoinnin. Ensin tiiytyi odottaa lllrika Eleo-
noran hyviiksymistii.

Kronan-nimisestii apteekista Gdteborgista
tilattiin 70 erilaista sailomis- ja aromaattista
ainetta yhteensii 23 kg. Balsamointi kesti kolme
piiivaa. Ruumis kaarittiin sen jiilkeen vahattuihin
kangassuikaleisiin. Naiden piiiille laitettiin val-
koinen palttinapaita ja polvipituiset pellava-
sukat. Sitten viela valkoinen puuvillapaita, joka
ulottui polviin ja oli sivelty vahalla. Lopuksi
puuvillakaulaliina ja parr ohuita nahkahansik-
kaita.

Ajan taikauskoisuutta kuvaa se, ettii Kaarle
)flI.n jalat sidottiin kaulaliinalla, jotta hiin ei
eniiii kulkisi. Ndin on menetelty myds muiden
pelottavien hahmojen suhteen. Esimerkiksi
Kaarle XII.n tunnetun kaapparin Carl Gathen-
hielmin jalat sidottiin samalla tavoin.

Toinen piiivii tammikuuta 1719 alkoi matka
Tukholmaan. Ruumis kuljetettiin arvokkaassa
tammiarkussa uudessa, mustassa katafalkkivau-
nussa. Saattue oli nyt lisiiiintynyt 280 henkiloon.
Ruumissaattue saapui Tukholman ulkopuolella
olevaan Karlbergin linnaan 27. piiivii tammi-
kuuta. Oli kulunut 19 vuotta siitA, kun kuningas
oli lahtenyt piiikaupungista.

Hautaus tapahtui Riddarholman kirkossa
Tukholmassa 27. pdivdnd helmikuuta 1719
asianmukaisella juhlallisuudella. Arkku pantiin
mustasta marmorista tehtyyn sarkofagiin, joka
oli koristettu kullatulla messingillii. Sarkofagi
sijoitettiin kirkon karoliiniseen hautakuoriin,
jossa se on ttindkin piiiviinii.

Surmanluoti

Kaarle XII:n kuolema on klassillinen murha-ar-
voitus Ruotsin historiassa. Sita ei ole t?iysin var-
masti voitu ratkaista tiihiin piiiviiiin mennessi.

Virallinen selitys oli, ett6 kuningas oli kaatu-
nut norjalaisten linnoituksesta ampumasta luo-
dista. Toisessa tiedonannossa sanottiin, ettii si-
wlla olevasta linnakkeesta oli ammuttu kartessi.
Viimeksi mainitulla tarkoitetaan ohutseiniiistii
ammusta, joka on tiytetty pyoreillii luodeilla,
jotka leviiiviit heti tykinputken suusta.

Jo paluumatkalla Norjasta miehiston keskuu-
dessa liikkui huhuja, ettii kuningas oli kuollut
salamurhaaj an luodista.
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Lukuisia tutkimuksia on tehty arvoituksen
ratkaisemiseksi. Millainen oli kuula ja mistii se
tuli? On suoritettu tarkkoja maastotutkimuksia,
verrattu silloisten tuliaseitten tehoa liihi- ja kau-
koammunnassa seka tehty ballistisia ja laake-
tieteellisiii tutkimuksia. Riddarholman kirkossa
oleva kuninkaan sarkofagikin on avattu nelji
kertaa, viimeksi vuonna 1917.

Niiissii tutkimuksissa on kaynyt ilmi, ettii
surmanluoti on ollut py6re?i kuula lapimitaltaan
1810 mm. Se on suurella voimalla kulkenut
kuninkaan hatun lApi vasempaan ohimoon ja
tullut ulos oikeasta. Sisiiiintuloaukko ohimossa
on v?ihtin isompi kuin ulostuloaukko. Kuula on
kokonaisena kulkenut jokseenkin vaakasuoraan
hieman vinosti taaksepiiin.

On laskettu, ett?i luodin nopeuden sen iskey-
tyessii kuninkaan paahan on tiiytynyt olla viihin-
taan 225 metriii sekunnissa. Vuoden 1917 tut-
kimus ei voinut varmasti ratkaista, onko kuula
ammuttu lahelta, mutta totesi, ettb se on lujalla
voimalla s?irkien ja musertaen lavistanyt
kuninkaan p?liin.

Vuonna 1917 suoritetuissa rontgenkuvauk-
sissa todettiin, ettei kuninkaan piiiikallossa ole
lyrjyjaanteita. Niita todettiin sen sijaan olevan
toisessa jalassa, johon kuningas ennen Pultavan
taistelua oli saanut osuman. Ttimti tosiseikka
sulkee pois sen mahdollisuuden, ettii kysymyk-
sessii olisi ollut norjalaisten ampuma, lyijysta
tehty musketinluoti. Norjalaisten muskettien
kaliiberit olivat sita paitsi ruotsalaisten vastaavia
pienemmdt. Norjalaiset ampuivat 16,5-17,3
millimetrin kuulia, kun taas ruotsalaisten
ammukset olivat 18-20 mm.

Jiiljelle jaa vain kaksi mahdollisuutta. rauta-
kuula tai erikoisammus. Rautakuulalla oli huo-
not ballistiset ominaisuudet, joten niita ei kay-
tetty musketeissa. SitA vastoin tykit voitiin
ladata sellaisilla. Ne olivat kuitenkin suurempi-
kaliiberisia kuin luodin ulostuloreika Kaarlen
piiikallossa osoittaa eli vilhintiiiin22 mm.

Kaarlen kuolinpaikan etiiisyys Mellem-
bergetistii oli noin 430 mja Oberbergetistii noin
630 m. Kuulan iskeytymisnopeus 225 mlsekuntr
edellyttaisi, etti sen lahtonopeus olisi 450-500
m/sekunti. On iiirimmiiisen epiitodennilk6istii,
ettti senaikaisilla linnoitustykeillii olisi pystytty
saavuttamaan tiillainen teho. Niiin ollen

kartessilaukaus voidaan tiistiikin syystii jiltila
huomiotta.

Ainoaksi mahdollisuudeksi jiiii erikoisluoti.
Ruotsalainen Rolf Uppstrdm julkaisi vrronna

1994 lisensiaattitutkimuksensa Kaarle XII:n
kuolemasta. Siinii han paatyy sellaiseen tulok-
seen, ettd Kaarle )OI:n surmasivat omat miehet
ja etta tiimii tapahtui erikoisluodilla. Vahingot
kuninkaan kallossa viittaavat lyhyeltii etiii-
syydelta ammuttuun luotiin.

Nappikuula

Kaarle XII:a pidettiin kansan keskuudessa
kovana miehenii, johon eiviit tavalliset kuulat
pysty. Viisi kertaa ennen kohtalokasta osumaa
Fredrikstenissii hiineen oli osunut ampuma-
aseen luoti.

Ensimmiiisen kerran ffimA tapahtui 1700
Narvassa, kun illalla taistelun jalkeen hanen
kaulaliinastaan putosi luoti. Todenniikoisesti
hiineen oli osunut, mutta han ei ollut vahin-
goittunut. Toisen kerran, kun han 27-vuotis-
pdiviniiiin ennen Pultavan taistelua 1709 sai
luodin vasempaan jalkaansa. Kolmannen kerran

Valokuva Kaarle XII:n pcicikallosta, .jonka
vasemmqssa ohimossa on kuulctnreiki. Kuva
Bengl Liljegrenin kirjasta Karl XII.

li[ ,
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Benderissii Turkissa eriiiissd kahakassa pistoo-
linluoti karvensi hanen kulmakarvansa ja jatti
ruudinjalkia hanen poskelleen. Neljiinnen ker-
ran, kun hiin vuonna l7l5 Stresovissa Rtigenin
saarella sai musketinkuulan rintaansa ja pyortyi.
Viidennen kerran, kun heiniikuussa 1718 Ide-
vuonolla kuula repi pienen haavan hiinen pos-
keensa.

Tallaiset tapahtumat lisisiviit hiinen mainet-
taan miehenii, johon ammukset eiviit tehoa.
Kansantaruston mukaan t?illaisen miehen voi
tappaa vain hopealuodilla tai esineellit, joka on
otettu hanen vaatteistaan, esimerkiksi napilla.

Er adnd kes?ipiiiviin A 1924 seppiimestari Carl
Hjalmar Andersson Horredissa Pohjois-Hallan-
dissa oli levittamassii soraa puutarhak?iytiliil-
leen. Soran joukossa han huomasi merkillisen
esineen: vanhan pyoreiin messinkinapin. An-
dersson yhdisti heti napin vanhaan perimii-
tietoon Kaarle XII.n kuolemasta.

Perimiitiedon mukaan eriis sotilas nimeltaiin
Nordstierna, joka oli ollut kuninkaan liiheisyy-
dessd illalla 30. marraskuuta, oli nlihnyt surunan-
luodin, kun se iskeytyi kived vasten, ja poimi
sen taskuunsa. Sotilas otti napin kotiinsa Oxne-
v allaan, j oka on kaksi peninkulmaa Varb ergi sta.
Hiin kertoi my6s naapureilleen, efiAftllA kunin-
kaan univormusta otetulla napilla Kaarle XII
ammuttiin. Jonkin ajan kuluttua hanta rupesi
vaivaamaan, ettii hiinellii oli nappi, jolla surma-
tyo oli tehty. Hiin meni pitajan pastorin luo
kysymiiiin neuvoa. Pappi neuvoi hanta heitta-
m?idn napin pois ja sillii lailla vapautumaan huo-
lestaan.

Nappi joutui maahan, ja kaksi vuosisataa
myohemmin paikalle oli avattu sorakuoppa,
josta kuula joutui Anderssonin haltuun.

Nappi ei ollut ruotsalaista perua, vaan
samanlaisen napin oli niihty olevan Kaarlella
h6nen ollessaan Turkissa. Napissa oli lyijysisus
ja sen ulkokuori oli messinkia. Eraassa 1992
suoritetussa tutkimuksessa todettiin, ettii lyijy
on pertiisin jostain saksalaisesta kaivoksesta.
Lisiiksi napin lapimitta 19,5 mm tiismilsi
kuninkaan kallossa olevaan kuulan sisiiinmeno-
reiktitin.

Bengt Liljegren mainitsee, ettii puhtaasti teo-
reettisesti kyseessii voi olla Kaarle XII elaman
lopettaneesta kuulasta, mutta ettii uskottavam-

paa on kuitenkin, ettii jokin muu erikoiskuula
tappoi kuninkaan.

Murhateorioita

Jos nyt viiitetiiiin, ettii Kaarle XII murhattiin, on
syytti tutkia murhan motiivia eli sita, kuka
hydtyi kuninkaan kuolemasta.

Herttua Karl Fredrik ja G6rtz sek?i hanen
joukkonsa neuvotteluliihetystossii olivat tiiysin
riippuvaiset Kaarlen henkilokohtaisesta tuesta.
Heidan mahtiasemansa seisoi ja kaatui kunin-
kaan mukana. Siis holsteinilaisilla ei ollut motii-
via tappaa kuningas.

Ruotsissa oli muodostunut kaksi ryhmitty-
miiii: holsteinilaiset ja hesseniliiiset. Edelliset
kannattivat herttua Karl Fredrikia ja jalkim-
miiiset Hessenin Fredrikib.

Hessenilaisillii Fredrik etuneniissii oli sita
vastoin paljon voitettavaa kuninkaan kuolemas-
ta. Ensiksikin voitaisiin piiiist?i eroon vihatusta
Gortzista, ja hanen ollessaan poissa tieltii voi-
taisiin varmistaa kruunun siirtyminen Fredrikin
puolisolle Ulrika Eleonoralle.

30. marraskuuta 1718 oli 42-vuotias Hesse-
nin Fredrik Torpumin herraskartanossa noin
seitsemdn kilometrin piiiss?i Tistedalenin piiii-
majasta. Kenraaliadjutantti Sicre toi h2inelle tie-
don kuninkaan kuolemasta mydhiiiin illalla.
Todisteena adjutantilla oli Kaarlen puhki-
ammuttu musta huopahattu.

Kuningas ei ollut koskaan tehnyt mitaan tes-
tamenttia. Puoli vuotta aiemmin, maaliskuussa
1718, oli Fredrik antanut vaimolleen, Ulrika
Eleonoralle, kirjalliset ohjeet, miten tiimiin
pitaisi menetelld, jos kuningas kuolisi eikii
Fredrik itse sattuisi olemaan paikalla.
Kuninkaan ollessa sotakentillil ei koskaan
aikaisemmin sellaisia muistioita ollut tehty.
Osoittamatta minkaanlaista mielenliikutusta
lankonsa kuoleman johdosta Fredrik ryhtyi heti
toimenpiteisiin toteuttaakseen aikaisemmin
tehtyli suunnitelmaa.

Kahdeksantoistawotias Holsteinin herttua
sen sijaan lamaantui tiiysin saatuaan kuulla
setdnsd kuolemasta. Fredrik lahetti Sicren ydll?i
1. joulukuuta matkaan viem?iiin viesti?i Kaarlen
kuolemasta Ulrika Eleonoralle Tukholmaan.
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Sicre sai myos tdrkedn teht?iviin vangituttaa
neuvottelukunnan korkeat holsteinilaiset herrat.
Sitten Fredrik mii2iriisi ilman laillisia valtuuksia
Gdrtzin pidtitettavaksi. Niin varma Fredrik oli
suunnitelmiensa toteutumisesta, etta han jo en-
nen Gortzin pidatysta lupasi tiimiin poytiihopeat
omalle miehelleen Tukholmassa, kenraali Gustaf
Adam Taubelle.

Piiivti kuninkaan kuoleman jiilkeen Gortz
pidatettiin. Hiinet vietiin 300 kaartinsotilaan
vartioimana Tukholmaan. Siella hdnet eplimiiii-
riiisen oikeudenkilynnin jiilkeen tuomittiin kuo-
lemaan ja mestattiin 19.2.1719. Ruumis hau-
dattiin hirsipuumtielle, josta htinen palvelijansa
kaivoivat sen viikkoa myohemmin ja salakuljet-
tivat Hampuriin, jossa Gdrtz haudattiin siunat-
tuun maahan.

Ensimmiiisend pdtivdnd joulukuuta Fredrik
kutsui ylimmiin piiillystdn sotaneuvotteluun
Tistedaleniin. Piirityksestd luovuttiin ja sota
lopetettiin. Kolmas piiivi joulukuuta liihdettiin
paluumatkalle Ruotsiin. Norjalaiset jattivat
ruotsalaiset rauhaan.

Fredrik jakoi ylimmiille piiiillystolle sota-
kassasta 100.000 talaria kiitokseksi ja palkkiok-
si siita vaivannaostd, jota sotaretki oli heille
aiheuttanut Teimii oli lahjus, jotta upseerit
my6tiivaikuttaisivat Ulrika Eleonoran valintaan
valtaistuimelle. Alempi piiiillystd ja miehisto jiii-
viit ilman mitaan korvausta.

Murhan ajankohta

On loydetty my6s selitys siihen, miksi murha
tapahtui juuri 30.I l.

GOrtz oli tulossa neuvotteluista ventillisten
kanssa. Huhut kertoivat, ettii hlin oli niissii on-
nistunut. Sanottiin, ettii Holsteinin herttua Karl
Fredrik kihlautuisi tsaarin tyttiiren Annan kanssa
merkkinti ystiiviillisistd ruotsalais-ven?iliiisistii
suhteista. Suunnitelmissa oli myds liitto Kaarlen
ja tsaari Pietarin kanssa seki yhteinen toiminta
Euroopan suurten riitakysymysten ratkaisemi-
seksi.

Gortzin oli miiiir?i saapua Kaarlen luo piiii-
mapan joulukuun alkupiiivinii. Jos kihlaus to-
teutuisi, Fredrik ja ulrika Eleonora ja heidan

kannattajansa saisivat heittaa hyviistit kruunun-
perimyshaaveilleen.

Tiimii voi selittaa, miksi murha tapahtui juuri
30  l l

Andr6 Sicre

Murhan motiivi oli siis olemassa, mutta kuka oli
murhaqa? Hessenin Fredrik ei itse voinut pitiiii
murha-asetta. Hiinhiin oli Torpumissa kaukana
murhapaikalta. Hiinen on siinii tapauksessa tar-
vinnut palkata joku suorittamaan likaisen ty6n.
Todi steet viittaav at tiettyyn suuntaan.

Niiden monien ulkomaalaisten joukossa, jot-
ka liittyivat Kaarle XII:n seurueeseen Turkissa,
oli myds ranskalainen insinooriupseeri Andrd
Sicre. Kiirsittytitin haaksirikon Khios-saaren
luona Kreikan saaristossa han oli I7T2 saanut
paikan puolalais-ruotsalaisten palveluksessa.
Hiinet oli otettu vangiksi Stralsundissa, mutta
piiiissyt sieltii Ruotsiin. Hessenin Fredrik oli
jarjestrinyt hanelle paikan Eteliiisessii Skoone-
laisessa ratsurykmentissii. Hdn kohosi nopeasti
arvoasteissa. Hiinestii tuli yliadjutantti ja arkaa
myoten myds kenraaliadjutantti suoraan Fred-
rikin alaisuuteen.

Yhdeksiin aikaan illalla oli Sicre useiden
todistajien mukaan kuninkaan liiheisyydessi.
Oletettavasti Sicre meni siihen yhdyskaytavaan,
joka oli vanhan ja uuden linjan viilissii. Hiin oli
silloin vinosti kuninkaan edessl vasemmalla
puolella. Se oli varmin paikka. Poikkikiiytiivii
sopi erinomaisesti. Etaisyys oli noin kymmenen
metriii. Se oli riittavan pitka matka tahtaemiseen
eika jattaisi ruudinjiilkia uhriin. Pamauksen vai-
mentamiseksi ja sen peittamiseksi, ettd kyseessd
oli liihilaukaus, musketti oli ladattu pienemmiillii
ruutimtiiiriiila kuin tavallisesti.

Palkkamurhaaja kiipesi reunalle ja sijoitti
musketin rintavarustuksen piiiille. Hiin tahtAsi ja
odotti linnoituksesta tulevaa tykinjylinad, joka
peittaisi musketin 6dnen. Se ei kestiinyt kauan.
Sitten han laukaisi.

Teon tehtyddn hin meni nopeasti paikalle,
jossa Kaarle makasi, ja saattoi todeta, ettii luoti
oli osunut tiiydellisesti. Sen jalkeen han pani
peruukkinsa ja kultakaluunaisen hattunsa kunin-
kaan kasvoille. Ilmoitettuaan toimeksiantaial-
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leen Hessenin Fredrikille tapahtuneesta han lahti
Tukholmaan keftomaan tapahtumasta Ulrika
Eleonoralle.

Sicrella oli onneton tulevaisuus edessiiiin.
Tosin hanet nimitettiin everstiluutnantiksi henki-
rakuunoihin ja sailyti paikkansa Fredrikin luo-
na, mutta huhut, etta han on Kaarle XII:n mur-
haaja, liihtiviit nopeasti liikkeelle. Sicrella oli
kuitenkin luja itsehillintii eikii han valittanyt
huhuista. Vietettyiiiin useita vuosia ulkomailla
h2in palasi syksylla 1722 murtuneena miehenii
Ruotsiin. Hiin oli sairastunut kuumetautiin, ja
kiusaantuneena murhaep?iilyisti han sairastui
j onkinlaiseen psyykkiseen tautiin.

Sairauden takia hiin menetti itsehillintiinsii.
Erddnd" kesiipiiiviinl 1723 hiin avasi ikkunan
asunnossaan Tukholmassa ja huusi ihmisille
kadulla, ett?i hdn oli murhannut Kaarle XII:n.
Viranomaiset tekiviit parhaansa vaimentaakseen
tunnustuksen. Parannuttuaan Sicre kiisti tunnus-
tuksensa, mutta huhut eiviit ottaneet vaimen-
tuakseen.

Lisiiksi samoihin aikoihin ilmaantui eriis
ruotsalainen entinen luutnantti nimeltaAn
Schultz, joka vaitti kuulleensa, ettii Sicre oli
saanut "3000 tai 5000 tukaattia" palkkiona
kuninkaan murhaamisesta. Parannuttuaan ja
saatuaan sairaspalkan Ruotsin valtiolta Sicre
matkusti 1728 kotiinsa Ranskaan. Hiinen raha-
asiansa olivat huonossa kunnossa, ja han kir-
joitteli useita kirjeita kuningasparille Ruotsiin.
Niim[ lahettivatkin mukisematta hiinelle rahaa,
joskaan ei suuria summia.

Sicre kuoli koyhiinii Pariisissa 1733.
TAyttA varmuutta siitii, ett?i Andre Sicre

murhasi Kaarle XII:n, ei luultavasti koskaan
saada. Monet asiat kuitenkin puhuvat sen puo-
lesta, etta han murhasi kuninkaan Hessenin
Fredrikin toimeksiannosta.

Muutokset Ruotsin hall innossa

Ulrika Eleonora valittiin Ruotsin hallitsijaksi
Kaarle XII:n jiilkeen. Hallitusmuodon muutos
hyvaksyttiin 2L2.1 7 I 9. Rajattomasta kuningas-
vallasta luowttiin, ja Ruotsissa koitti aika, jota
on sanottu vapauden ajaksi.

Ulrika Eleonora luovutti viidentoista kuu-
kauden kuluttua valtaistuimelle nousustaan
vallan miehelleen Hessenin Fredrikille. Suuri
Pohjan sota pii?ittyi 30.8.1721 solmittuun Uu-
denkaupungin rauhaan. Niiin paittyi myos
Ruotsin noin sata vuotta kesttinyt suurvalta-
asema.

Loppusanat

Kaarle XII oli kuollessaan 36-vuotias. Koko h?l-
nen miehuusaikansa kului sotatantereilla, joilla
hiin saavutti suuria voittoja, mutta karsi katke-
ran tappion Pultavassa, minkii seurauksena
Ruotsin suurvalta-asema piiittyi.

Kaarle XII oli Ruotsin kuuluisimpia hallitsi-
joita ja oli kauan suuren ihailun kohde. Roh-
keus, tahdonlujuus, vaatimattomuus ja siveelli-
nen nuhteettomuus tekivit hiinestii sotureidensa
ja jalkimaailman silmissti sankarin. Mutta han oli
myos itsepiiinen eikii kuunnellut muita. Realis-
min puute leimasi hanen useita yrityksiaan. Suu-
ret suunnitelmat kaatuivat usein voimavarojen
puutteeseen.

Voltaire on lausunut hiinestii, ettii hiin oli
sankari, mutta samalla katastrofi Ruotsille. Kui-
tenkin aikakautensa historian valossa htin oli
Ruotsi-Suomen suurvalta-aseman puolustaja,
aktiivi sen sodankiiynni n v aatija j a toteuttaj a, j o -

ka niki, ettii kysymyksessii oli taistelu elamasta
ja kuolemasta.
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Vuokko Piirssinen-Tainio
Suomen Sukututkimusseuran kirjastonhoitaja

T ew etulo a etsimaan aavteita

kirjaston www-siwilta loytyvallii kaavakkeel-
la. Ja kirjastoon voi tietenkin olla yhteydessii
myds puhelimitse tai s?ihkdpostitse - esimer-
kiksi lainojen uusiminen kiiy kiiteviisti niiin.

Kirjaston sivuilla voi selata aineistotieto-
kantaa. Kaikki kirjaston kirjat eiviit valitetta-
vasti ole viela siella, mutta joka tapauksessa
kokoelman kysytyin osa: sukututkimukset, pai-
kallishistoriat ja matrikkelit. Myos tiimiin
wosituhannen uutuudet on luetteloitu tieto-
kantaan aiheesta riippumatta. Kirjastohakua
kannattaa kayttaA hyvilkseen esimerkiksi kun

Suomen Sukututkimusseuron kirjasto sijaitsee
Li i sqnkadu I Ia, kive lymat kan priris sci He I singin
rautatieasemalta.

Suomen Sukututkim usseuyan kiriastoon !

Helsingissii, Kansallisarkiston liihikorttelissa
sijaitseva Suomen Sukututkimusseura kutsuu
Orpanan lukijoita toivioretkelle Pohjoismaiden
suurimpaan sukututkimuskirjastoon. Kirjaston
kokoelmissa on yli 600 hyllymetriii kirjoja ja
kausijulkaisuja Suomesta ja maailmalta: suku-
tutkimusta, henkilo- ja paikallishistoriaa, yri-
tysten j a yhteisojen historiaa, siirtolaisuustutki-
musta...

Kirjasto palvelee kaikkia sukututkijoita.
Kotilainoja annetaan harkinnan mukaan - suu-
rin osa aineistosta on lainattavissa. Laina-aika
on nelja viikkoa. Jos tutkijalla on harvoin asiaa
Helsinkiin, kirjoja voi pyytilA kaukolainaksi
oman paikkakunnan kirjaston kautta. Valo-
kopioita voi tilata suoraan kotiosoitteeseen
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haluaa selvittaa, onko jotakin sukua jo tutkittu.
Tihiin usein esitettyyn kysymykseen ei kukaan
pysty antamaan luotettavaa vastausta, mutta
Suomen Sukututkimusseuran kirjaston kokoel-
missa on joka tapauksessa tuhansittain sekii
tunnettuja ettii harvinaisia sukuselvityksia, ja
kokoelma karttuu i atkuvasti.

Lahjoja ja lahjoittajia

Kirjasto on Seuran historian alusta 1910-
lur,ulta lahtien ollut sukututkijoiden yhteinen
projekti: suurin osa kokoelmasta on saatu ja
saadaan edelleenkin lahjoituksena. Vuosikym-
menten kuluessa on otettu vastaan useita ar-
vokkaita kirjakokoelmia, j oiden ansio sta kirj as-
tossa on muun muassa 1700-luvulla painettuja
harvinaisuuksia ja ainutlaatuista aineistoa Bal-
tian maista. Aarteita siis riittaa lehteiltavaksi.

Yksi kaikkien aikojen tiirkeimmistii lahjoit-
tajista oli Seuran pitkaaikaisen sihteerin, kir-
jastonhoitajan ja tulisielun Osmo Durchmanin
perikunta. Perikunta luovutti 1 950-luvun lopul-
la kirjastolle 70 hyllymetria Durchmanin keriiii-
miia kirjallisuutta. Monet niiistii kirjoista ovat
edelleen keskeistii sukututkij an l?ihdeaineistoa,
niinpil Durchmanin exlibris onkin tuttu monelle
kirjastomme asiakkaalle. Durchman (s. 1890)
oli muuten pappisperheen poika Ruovedeltii,
han kavi Tampereen reaalilyseota ja aloitti
uransa tamperelaisessa pankissa...

Durchmanin ajat ovat jo kaukana, mutta lah-
joitukset - pienet ja suuret - ovat edelleen tiir-
keita kirjastolle. Sukututkimuksia ilmestyy
vuosi vuodelta yha enemmdn, mutta moni
sukuselvitys jaa edelleen pelktistbiin suvun
omaan piiriin. Olisi tarkoituksenmukaista, ettii
Suomessa olisi yksi kirjasto, jossa olisi mah-
dollisimman tiiydellinen kokoelma sukututki-
muksia. Laaja kokoelma on sukututkijoiden
yhteinen etu. Ala siis arastele liihettiiti omaa
tutkimustasi kirjastoon! Pieni porkkanakin on
tiedossa lahjoittajille. kirjastoon ltihetetyt tuo-
reet sukuselvitykset osallistuvat Vuoden suku-
kirja -kilpailuun. Vuoden 2003 sukukirja jul-
kistetaan ensi vuoden maaliskuussa Tampereen
valtakunnallisilla sukututkimusptiivilld. Kirj a-
lahjoituksella kannattaa tietysti muistaa myds
omaa sukututkimusyhdi stystii j a pitaA mielessa,

Osmo Durchmanin exlibris.

ettii my6s yleiset kirjastot ovat kiinnostuneita
oman alueensa sukututkimuksista.

Kaikilla ei ole lahjoitettavaa, mutta aineetto-
mat hankintaehdotuksetkin ovat kirjastolle ter-
vetulleita. Olemme viime vuosina erityisesti
keriinneet - sekii saaneet ettii ostaneet - kylii-
kirjoja, joissa on usein paljon tietoa kylien
taloista ja asukkaista, joskus hyvinkin perus-
teellisia sukuselvityksiii. Kylakirjojen painok-
set saattavat loppua nopeasti ja kirjaa myyvien
henkiloiden yhteystietoja voi olla vaikea l6y-
t?iii. Otamme mielelliimme vastaan seka kyla-
etta muitakin kirj avinkkej ii

Siis tervetuloa tutustumaan Suomen Suku-
tutkimusseuran kirjastoon! Aarrearkku aukeaa
parhaiten paikan paalla.

Suomen Sukututkimusseuran kirjasto on auki
maanantaisin klo 1 3-1 8.
tiistaisin klo 10-16.
torstaisin klo 10-18
sekii kerran kuussa lauantaisin
13 .9 . , 11 .10 . , 8 .11 .  j a  13 .12 .  k l o  l l - 14 .
Keskikesiillii kirjasto on suljettu lomien takia.

Suomen Sukututkimusseura
Liisankatu 16 A
00170 Helsinki
puh. (09) 278 l l88
fax (09) 278 rr99
siihkdposti: kirjasto@genealogia. fi
kotisivu: www. genealogia. fi
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Johanna Kurela

nimenmuutosaloite

Ertis jiisenemme oli toimittanut keviitkokouk-
selle 2003 aloitteen, jossa ehdotettiin Orpana-
jiisenlehden nimen muuttamista toiseksi. Aloit-
teentekijiin mielestii orpana on liinsisuomalai-
selle outo sana, joka kuulostaa rumalta.

Nykykielessii - tai ainakin nuorten kielessii
- orpqna onkin jo harvinainen sana. Tuskin
missiiiin piiin Suomea on nuoria, joilla olisi
orpanoita; sen sijaan serkkuja on useallakin.
Vuosikokouksen osallistujista, j otka piiiiasiassa
edustivat jo kypsempiiii ikiiluokkaa, oli kuiten-
kin monta, joilla on orpanolfa. Joukossa oli
kuitenkin runsaasti myos niita, joille tiimii su-
kulaisuustermi oli vieras.

1900-luvun alkuvuosikymmenille asti liinsi-
suomalaisilla oli aivan yleisesti orpanoita seka
nepoja, jollakulla saattoi olla ruotsalaisittain
ka si ini kin. Itii-Suomen puolella sana orpana on
vieras. Savossa ja Karjalassa on ollut pelkiis-
tddn serkkuja.

Tampereen seudun sukututkimusseuran leh-
delle keksi nimen seuran puheenjohtaja lorma
Riisiinen, jonka omat sukujuuret olivat Savossa.
Hiin osoittikin hyviiii kielentuntemusta ehdot-
taessaan lehden nimeksi Orpanaa, joka oli hii-
nen omassa kotimurteessaan vieras sana

Kun keviitkokoukseen saapunut jtisenist6 oli
kuullut Johanna Kurelan lyhyen esityksen ser-
kun nimityksistii suomen murteissa, se piiiitti,
ettei Orpana-lehden nimeii muuteta. Tlimli piia-
tos oli ltihes yksimielinen, vain aloitteentekijii
itse ja pari kolme muuta olivat edelleen nimen-
muutoksen kannalla

Eeva Tuominen on julkaissut Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen Kielikello-nimisen
tiedotuslehden numerossa 211995 artikkelin
Orpanasta kusiiniin - serkun nimitykset suo-
men murtelssa. Viereisen sivun kuva liittyy tii-
hiin artikkeliin. Artikkelista seka Suomen mur-
teiden sanakirjasta saatte tarkempaa tietoa eri-
laisista serkkua tarkoittavista sanoista.

Jakauneusleikkaus

U I koasu tyyl i kkaieim maksi

Tampereen seudun sukututkimusseura A\JfiAA
25 vuotta keviiiillii 2004. Tiimiin juhlawoden
kunniaksi seura uusii Orpana-lehden ulkoasun.

Orpanan sisaltoti on kiitetty, mutta samalla
sen ulkoasua on moitittu varsin ankarastikin
kotikutoiseksi, ankeaksi j a tyylittdmiiksi. Sisiii-
sesti hehkei mutta ulkoniidltiiiin rupsahtanut
lehtemme ptiiisee tiinii syksynii ammattilaisten
kasiin, ja ensi kevii?inii se kopsahtaa postiluu-
kustanne entistii ehompana. Emme uskalla lu-
vata, ettd voitte vielii keviiiilllikliin jattaa Or-
panaa huolettoman tyylikkiiiisti lojumaan soh-
vapoydiillenne osaksi kaunista sisustustanne,
mutta ainakin voitte punastelematta nayttaa
lehtea ystiivillenne.

Vaikka Orpanan ilme muuttuukin elegan-
timmaksi, on lehden toimituksen tiirkeimptin?i
tavoitteena edelleenkin sen sisiilldn laadun ko-
hentaminen. Tavoitteena on, ettii Orpana muut-
tuisi tamperelaisten sukututkijoiden jasenleh-
destii ketti tahansa sukututkijaa kiinnostavaksi
julkaisuksi, jota kannattaisi lukea ja trlata,
vaikka sukujuuret eiviit olisikaan Pirkanmaalla.

Ensi woden ensimmiiinen Orpana on juh-
lanumero, johon yritan koota mahdollisimman
runsaasti hyviii artikkeleita. Kehotankin ja pyy-
dan kaikkia sukututkijoita - niin seuran jasenia
kuin ulkopuolisiakin - osallistumaan timiin
juhlanumeron tekemiseen. Erityisesti toivon
I ehteen tuomiokirj oihin perustuvi a artikkeleita.

Juhlanumeroon tarkoitetut artikkelit pitaisi
lilhe11il toimitukselle poikkeukselli sen varhain,
jo lokakuun puoliviiliin mennessii. Graafisen
ilmeen suunnittelij a ja taittap tarvitsevat run-
saasti aikaa. Lehden toimittajana toivon myds
ylimiiiiriiistd. arkaa, sill?i sen jiilkeen kun mi-
nulle syntyy marraskuussa vauva, en entiii ehdi
kasitel la artikkeleita

Orp ana myllerryks e s s ci :
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Ulla Koskinen

Mouhij tirven Selkeen kartanon Hiidun torpassa
asui kuusikymmenwotias torppari Simo Eski-
linpoika lapsiensa kanssa. Hiinen vaimonsa,
vanhimpien lasten aiti, oli kuollut wosia sitten,
ja mies oli mennyt uudelleen naimisiin tuoden
torppaan emiinniiksi itse66n kaksikymmentd
vuotta nuoremman Kaarina Matintyttiiren.

Vahitellen aikuistuvien lasten ja iiitipuolen
kesken syntyi katkera vdlirikko. Kyliilliikin pu-
huttiin siita, miten huonolla tolalla asiat Hiidun
torpassa olivat. Kaarina oli ankara emiintii.

Vanhin tyt[r Anna pdatti jattilA kotinurkat
taakseen ja muutti Suomenlahden eteldpuolelle
Riiiivelin kaupunkiin. Nykyiseltii nimeltiiiin se
on Tallinna ja se kuului silloin Ruotsin valta-
kuntaan. L?lhtiessitin Anna lupasi pikkusisa-
relleen, ettii tulisi takaisin hakemaan hanta. Isa
Simo ei tiennyt asiasta mitaan.

Aika kului, ja Anna tuli hyvin toimeen. Hiin
piti yhteyttii kotipitajaiinsii ja liihetti silloin tiil-
loin kaupunkitavaroita kotiseudun asukkaille.

Karkumatkalle leivdt evaana

Eriiiinii syyspdivinii vuonna 1693 nuorempi ty-
tar lahti Hiidun torpasta ja meni Mouhijiirven
kirkonmiielle. Tyttd oli 15-wotias, eika hanen
nimeiiiin tiedetil. Kirkonmiiellii oli torppa, jonka
emiintii oli Riitta Yrjdntytar. Tytolla oli muka-
naan kotoa salaa otettuja jauhoja. Han itki ja
valitti, ettil iiitipuoli on ankara hanta kohtaan
eika anna ruokaa. Riitta tunsi Hiidun asukkaat
ja aavisti, ettei tytto puhunut turhaan. Hiin
suostui leipomaan jauhoista muutaman leiviin,
jotka antoi kyynelehtiviin tyton mukaan.

TUOM I O K I RjATAR I N O ITA

Karftumatka
Mo ufrlj rirv e ft ci Roiciv e fiin 16 g 3

eli tulkinta poikkeuksellisesta tapahtumasta
n i u kkasana isen kd rdjd priytd kid an pe rusteella

Jo aikaisemmin tytt6 oli tavannut Kopalai-
sen torpan emtinniin Kertun. Sisko Anna oli lii-
hettiinyt Kertulle Riitivelistii mustan silkki-
myssyn ja kiiskenyt toimittaa maksun pikku-
sisarelleen. Niinpii Kerttu oli antanut tiille
maksuksi kengdt.

Tytdlla oli nyt kengiit ja eviist?i. Hiin ei
halunnut mennii kotiinsa, jossa hallitsi iiitipuoli
ja jossa odottaisi rangaistus jauhojen viemi-
sestii. Tyttd mietti ja mietti tilannetta. Viimein
hanen mielessii2in syntyi suunnitelma: han lah-
tisi omin neuvoin Annan luo Rii?iveliin.

Kirkonmiien torpassa asui myos itsellis-
vaimo Ingre Sipintytiir, joka lahti auttamaan
tyftda. Hiin neuvoi tetA menemadn Salmen ky-
liiiin ja Saaran taloon, jonka mailla asui omassa
mdkissiiiin Riitta Tuomaantytiir -niminen nai-
nen. Tdmii antaisi tytolle yosijan, ja seuraavana
aamuna hiin voisi jatkaa matkaa.

Tytto toimi Ingren neuvojen mukaan ja saa-
pui illalla Saaran taloon. Riitan mokkiii han ei
loytanyt, vaan meni suoraan talonviien pirttiin.

Saaran talossa oli isiintiinii vanha Antti Pe-
kanpoika, joka tunnisti tyton ja tiesi, miten
asiat Hiidun torpassa olivat. Antti ei kysellyt
enempiiii tyton asioista, vaan antoi h?inelle lu-
van nukkua pirtissii yon yli. Seuraavana aamu-
na tytto lahti eteenptiin. Hiin vietti seuraavan
ydn Tiisalan kylissl. Aamulla han jatkoi jal-
leen matkaa. Nyt edessii aukeni Turkuun vievd
maantie.

Matkan koko pituus selvisi nyt tytolle.
Omin neuvoin han ei ikinii piiiisisi perille. Ei-
hdn han edes tiennyt, minne pitaisi mennii.
TFto jai epiitoivoissaan istumaan tienvierelle.
Jonkin ajan kuluttua hiin huomasi kauempaa
llihestyviin naisen.
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T-
Tiellii taivaltava nainen oli piika Maliina

Mikontytiir. Hiin oli sattuman kaupalla menos-
sa itsekin Riidveliin. Tytto rukoili, ettii Maliina
ottaisi hiinet mukaansa. Maliina ei kuitenkaan
halusta suostunut ottamaan tuntematont a tyttddt
matkaansa, mutta ei voinut estiitikii?in tiitii seu-
raamasta periissiiiin. Maliinan tarkoitus oli
mennd ensin Siuntioon ja sieltA laivalla perille.

Pitkiin taivalluksen jalkeen Maliina ja tytto
saapuivat Siuntion pitajaan. Sillanpidn kyliissti
asui laivuri Martti, jonka laivassa Maliina lahti
Rtiiiveliin. Mutta tytolla ei ollut yhtaan rahaa,
jolla olisi voinut maksaa laivamatkansa. Niin
han joutui jattamaan toiveensa sikseen ja jaa-
mtiiin laivurin vaimon pikkupiiaksi, kunnes sai-
si tarvittavan rahan koottua. Suuren vaivan ta-
kana ollut karkumatka piiiittyi Siuntioon.

Raivostunut isa
haastaa auttajat kiirdjille

Talla valin kotona Simo Eskilinpoika oli huo-
mannut tyttiirensii hiivinneen. Hiin alkoi kysellii
naapureilta ja tuttavilta. Vahitellen kaikki alkoi
selvita. Simo tajusi vimmoissaan, ettd. pahat ih-
miset olivat houkutelleet tyton pois kotoaan ja
auttaneet hiinet Ritiveli in.

Simon kiukku kohdistui etenkin kolmeen
naiseen, Kopalaisen emiintriiin Kerttuun, jolta
tytto sai kengtit, kirkonmiien Riittaan, joka lei-
poi hiinelle leipiiii, seka Maliina-piikaan, jonka
kanssa tytt6 oli vaeltanut tiehensii.

Simon mieless?i kypsyi ajatus hiirrta ja hanen
vaimoaan vastaan suunnatusta salaliitosta. T?i-
ma tultaisiin selvittamaan karajillii ja syylliset
saisivat rangaistuksensa.

Seuraavana kesiinii Maliina-piika oli jo pa-
lannut Mouhijdrvelle. Hiin oli tavannut Riiiive-
lissii Hiidun vanhimman tyttirren Annan ja ker-
tonut tiille pikkusiskon karkumatkasta. Anna
oli luvannut tulla Olavinmessun aikaan Suo-
meen ja ottaa sisarensa luokseen Riiiiveliin.
Maliina oli palannut Suomeen laiwri-Martin
matkassa ja tavannut samalla pikkusisaren,
joka asui edelleen Siuntiossa.

Heinilkuussa pidettiin kesakarajat ja Simo
Eskilinpoika haastoi kaikki epiiilyksenalaiset
tutkittaviksi Kaikkia osapuolia kuultiin. Ai-
noastaan Ingre Sipintytir kirkonmiieltii puuttui.
Hdnen todistustaan olisi tarvittu, jotta voitaisiin
ratkaista, olivatko naiset todella houkutelleet
tytdn pois kotoaan. Niinpa ratkaisu siirrettiin
syyskiiriijille.

Simo Eskilinpoika oli saanut karajilla muu-
takin ajateltavaa. Anna oli nimittain Rii?ivelistii
kasin valtuuttanut eriiiin isiinn?ln edusmiehek-
seen ja vaati hiinen valitykselladn perintdd 12
vuotta sitten kuolleen iiitinsii jiilkeen. Simo
koetti vakuuttaa, ettii Anna oli jo saanut ylikin
oman osuutensa, varsinkin, kun Hiidulla oli
paljon velkaa. Tatakaan asiaa ei saatu vietyii
pliZitdkseen, koska piti odottaa Annan vas-
tausta.

Simo Eskilinpoika ei eniiii jatkanut tyttii-
rens6 karkumatkan kasittelya oikeudessa. Hiin
oli jo saanut kuulla asioiden todellisen kulun ja
saanut selville, ettii tyttd oli edelleen Suomessa.

Mitii sitten tapahtui? Luultavasti Simo meni
S iuntioon hakemaan tytiirtbnsil kotiin.

Tyton mydhemmistii eldmiinvaiheista ei ole
selvyyttii. Mutta mahdollista on, ettd nuoresta
karkulaisesta tuli monen satakuntalaisen suku-
tutkijankin esiaiti.

Leihde

Karkun ja Mouhij?irven kesiikiirijiit 9.-l1.7.1694. KA.

-4-
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Kuulutko sukuuni -tapahtuma
1 1 .-12.10.2003 klo 10-17

Vantaan ammati llisessa koulutuskeskuksessa. Tennistie 1 . AB7 O Vantaa

Ohjelmassa tflni vuonna mm.:
o Harrastesukututkimuksia, myos isoja yhteisiii esittelyjti kuten Suvannon seudun suvut ja

Suur-Ilmajoen sukuja
o Maanmittauslaitos
o Juuret-toimikunta
o Karjala-tietokanta
o Antikvariaatti
o Miten sairauksia ennen hoidettiin
o MAP-sukututkimuskeskus
o Ortodoksisukujentutkijapiiri
o Sukuseuroja
o Sukuseurojen Keskusliitto
o Sukututkimusyhdistyksiii
o Sukututkimusohjelmia
o Kirjapainoja

klo 11.00
klo 13.00
klo 15.00

11 .00
13.00
15.00

klo
klo
klo

Luennot lauantaina:

Ritva Rouhunkoski: Lapsenmurhaaj an kohtalo I 800-luvun alun Suomessa
Dos. Jyrki Paaskoski: Saimaan kanava ja sen rakentajat vuosina 1844-1856
Matti Lehtio: Kyronjokilaakson Varhaisimman asutuksen leviamisen piiiiperiaatteet

Luennot sunnuntaina:

FM Jari Ropponen: Sukututkimuksen suhde paikallishistoriaan
Hannu Jaakohuhta: Vapaussodan arkistot sukututkijan kannalta esimerkin valossa
DI Margit Lumia ja Kirjapaino Gummeruksen edustajat: Sukututkimus sukukirjaksi

Tilaisuuden j€irjestdrd Vantaan Seudun Sukututkijat ry

Kahvila-ravintola Vapaa piiiisy
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Eino Koskinen

Vapaaliiton sikari

Tampereella vaikutti 1920-lur,ulla sellainen
kuuluisuus kuin liikennoitsij ii Vapaaliitto. H?in
harjoitti bussiliikennettd, tai niin kuin silloin
sanottiin onnikkaliikennetta Keskustorilta Tah-
melaan. Onnikat olivat melko pieniii nykyisiin
verrattuna. Ehkii niihin mahtui parisenkym-
mentii henkildii. Onnikkalinja alkoi Keskusto-
rllta ja kulki Hameen- tai Kauppakadun kautta
Pyynikintorille ja sielta nykyisen ammattikou-
lun ohi Pyynikinharjulle. TAAhA matka jatkui
alas Tahmelaan. Mriki harjulta Tahmelaan oli
silloin huomattavasti jyrkempi kuin nykyii?in.
Luultavasti tie oli myos nykyistii kapeampi.

Erdand piivdnd liihdettiin taas kohti Tahme-
laa. Auto oli melkein t?iynn?i. Itse liikennditsija
istui otrjauspyoriin takana, kiiynnisti auton ja
sytytti ison sikarin. Siihen aikaan oli viela tupa-
kanpoltto sallittua onnikoissa. Matkanteko su-
jui normaaliin tapaan aina Pyynikinharjulle as-
ti. Kun alettiin laskea alas Tahmelaan vieviii
mlikeii, menivit onnikan jarrut epiikuntoon. Va-
paaliitto yritti epiitoivoisesti saada pienempiiti
vaihdetta piiiille, jotta vauhti ei nousisi niin
suureksi, mutta se ei eniiii siinii vaiheessa on-
nistunut. Niin lahdettiin aika haipakkaa laske-
maan kohden Tahmelan alaosaa. Torvea tuuta-

ten ja rattra vddntiien Vapaaliitto ohjasi onnik-
kaa parhaansa mukaan. Matkustajat kirkuivat ja
pitiviit tiukasti kiinni kadensijoistaan. Taisi sii-
nd muutama hikipisara tulla myos itse "sahv6o-
rin" otsalle.

Joka tapauksessa tultiin onnellisesti miiki
alas ja onnikka pysiihtyi liev?liin vastamiikeen.
Matkustajat ja oletettavasti myos Vapaaliitto
huokaisivat helpotuksesta. Ketiiiin ei jaanyt on-
nikan alle eika auto ajanut tieltii sivuun. Voitiin
sanoa: "Loppu hyvin, kaikki hyvin." Kuitenkin
matkustajat istuivat hetken aikaa turtana pai-
koillaan, ennen kuin alkoivat keriiillii matkata-
varoita, nys stikoittitin, pakettej aan j a kas sej aa n.

Yhtakkia alkoi erbs vanhempi naisihminen
nauraa kihertiiti kovalla iiiinellii. Vapaaliitto
kaantyi kulj ettaj an tuolissaan vihaisen niikoise-
nd nauravan naisen puoleen ja sanoi:" Kuulkaas
nyt hyva rouva, ei tiiss?i ole piru vie mitaan
nauramista. Me olisimme voineet kaikki kuolla
tiillii matkalla, jos olisimme ajaneet tielta si-
vuun." Tiihiin hAtaantynyt rouva vastasi: "Herra
sahv66ri, en minii t6lle onnettomalle matkalle
naura. Minua vaan niin naurattaa. kun sahvoori
soi matkan aikana sikarinsa."

ty,\t t U ttt,i
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Kaisu Karuvuori 5UKUSEURA ESITTELYsSA

50-vuotias pdlkdnelainen
Tervan suku ry

Usein kiiy niin, ettii sisarussarjan vanhin keksii
uuden idean ja tekee aloitteen, jota toiset sitten
kannattavat ja seuraavat. Tervan suvussa kavi
niin, ettii sisarussarjan nuorimman, Tuomas
Matinpojan jalkelaiset keksiviit vuonna 1953
perustaa Kangasalan Palo -suku ry -nimisen
sukuseuran, jonka kantaisiksi merkittiin Tuo-
mas Matinpoika Palo (entinen Terva, 1748-
1835). Idea oli niin hyvii, ettii mydhemmin
Tuomas Matinpojan sisarusten jalkeliiiset liit-
tyiviit jiseniksi sukuseuraan ja kantaisaksi tuli
heidtin isiinsii Matti Juhonpoika Terva (1709-
1784\. Sukuseura otti uuden kantaisiin mukaan
nimekseen Tervan suku ry.

Tervan suvun vanhin kantaisii on Hutilan ta-
lon isiint?i Pietari Huti, jonka tiedetiiiin toimi-
neen Palkaneen kihlakunnanoikeuden lautamie-
henii vuonna 1483. Hutilan tila oli viela 1700-
luvulla Piilk?ineen suurin tila. Kiisityksen tilan
koosta saa, kun siita on lohkaistu viisi elin-
kelpoista trlaa - Pietilb, Pakarainen, Eerola,
Heikkila ja Huhtala - itse em?itilan jiiiidessii
myos elinkelpoiseksi. Nykyiiiin Hutilasta on
jaljella rakennukset ja metsiipalsta ja sen
nimeksi on tullut Vuorensyrjii. Pellot on
kauppakirjalla liitetty Eerolan peltoihin ja sen
metsiin omistaa Tervan sukuun kuulumaton.

Tervan tila on wonna 1552 lohkaistu
Hannulan tilasta. Sen ensimmiiinen isiintii oli
vuosina I7l7-I729 Tervan sukuun kuuluva
Juho Erkinpoika Huti-Terva (1669-1751) Tila
on edelleenkin Tervan sukuun kuuluvan
hallussa.

Ennen vuotta 1939 Sappeen kylan talot
Hartikkalaa, Hanulaa ja Ranlalaa lukuun otta-
matta olivat Tervan sukuun kuuluvan hallussa.
Periaatteessa kylan asukkaatkin olivat suku-
laisia keskeniiiin. Kun Sappee sijaitsee Palka-
neen koillisnurkassa. erillaan muista kvlistii.

niin on selviiii, ettii puoliso naitiin usein naa-
purista.

Pietiliin tilan osti Nokia Oy, ja sen raken-
nukset tuhoutuivat tulipalossa. Pakaraisen,
Heikkiliin ja Huhtalan trlat ovat edelleen Ter-
van sukuun kuuluvien hallussa. samoin Eerolan
tila Hutila-Eerola-nimisenii, josta vuonna 1910
lohkaistiin Jokelan tila, joka on Tervan sukuun
kuuluvan hallussa.

Juho Erkinpoika Huti-Tervan poika Matti
(1709-1784) avioitui vuonna 1736 Eufemia
Juhontytiir Hollin kanssa. Matti toimi Tervan
isintiinii vuosina 1729-176I Heilla oli yhdek-
siin lasta, joista Erkki, Kreett4 Matti ja Tuomas
jatkoivat sukua, Kaisa jaBeata kuolivat lapsena
ja Juho ja Yrjo kuolivat naimattomina setii-
miehinii Tervalla.

Tervan is?intilnii vuodet 1761-1813 toiminut
Erkki Matinpoika Terva (1737-1813) avioitui
vuonna 1768 Anna Heikintytiir Uotilan kanssa.
Heilla oli yhdeksin lasta. Erkki Matinpoika
Tervan sukukirja ilmestyi vuonna 1992.

Kreetta Matintytiir Terva (1741-1818)
avioitui vuonna 1769 Luopioisten Kajantilan
kylasta kotoisin olevan Gabriel Juhonpoika
Laurilan kanssa. Gabriel ja Kreetta toimivat
Laurilan isiintiiparina vuosina I770-1790.
Heillii oli neljii lasta. Kreetta Matintytiir Lauri-
lan sukukirja ilmestyi 1993.

Matti Matinpoika Terva (1744-1818)
avioitui 1768 Kangasalan Vehoniemen kyliistii
kotoisin olevan Sofia Jaakontl.tir Hallilan
kanssa. Matti otti sukunimekseen Hallilan ja
toimi tilan isiint?ind vuodet 1768-1815 Matilla
ja Sofialla oli kuusi lasta. Matti Matinpoika
Hallilan sukukirja ilmestyi 1992.

Tuomas Matinpoika Terva (1748-1835)
avioitui 1785 Kangasalan Palon tyttiiren Leena
Tuomaantytiir Birkmanin kanssa. Tuomas otti
sukunimekseen Palon. ia han toimi Palon

-
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ratsutilan Palko-nimisen puolison isiint?inti
1791-1803. Tuomaalla ja Leenalla oli kymme-
nen lasta. Tuomas Matinpoika Palon hienon
sukukirjan I osa ilmestyi vuonna 1969; teoksen
oli koonnut filosofian maisteri N. P. Virtanen.
Palon sukukirjan II osa ilmestyi 1977 ia III osa
1999. Maisteri N. P. Virtanen on toimittanut
my6s neljli osaa kasittiiviin sarjan Talonpoi-
kaiselcimcici Palon su],an asumq-alueilta vuosj-
na 1968-1973.

Edell:i mainituista sukukirjoista ldytyy yh-
teensii noin 20 000 nimeii. Tervan sukuseuraan

T E R V A N S U K U

kuului vuoden 2003 maaliskuussa 736 idsentd.
Suku kokoontuu joka toinen vuosi. Viilivuosina
tehdadn retkid ja tutustumiskiiyntejii esi-isien
asuinsijoille j a muihin nahtiivyyksiin.

Tervan suku ry
PL T73
33101 Tampere
p. 0500 835 7ll lKa4aHy6dynmaa
www- sivut trttp'. I I tew a. cj b. net

Tervan suvun jakautuminen sukuhaaroihin

KreeCta  Mat in ty ta r M a t t i  M a t i n p o i k a T u o m a s  '  M a t i n p o i k aE r k k i
Tervan

Mat inpo ika
sukuhaara L a u r i l a n  o .  s . T e r v a

sukuhaa ra
H a l l i l a n  e n t . T e r v a
sukuhaa ra

P a I o n  e n t  T e r v a
s u k u h a a r a

P i e t a r i  H u t i Hut iLan is i in t l i
ma in i taan I

e t a r i n p o i k a  H u t i
u t i l - a n  i s i i n t Z i  1 5 3 9 - 1 5 6 0

P. i e ta r f  Lau r j nPo i ka  Hu

anpo i ka  Hu t ] -

po]-Ka lerva

p g e l i s e  1 7 3 6
Euf  e r r r ia  Juhonty t i i r  o .  s  .  H611 i
1 7  T O _ L 7

Mat t i  Juhonpo a Terva
r 7 0 9 - 1 7 8 4

v a n  i s 5 n t 5  I 7 2 9 - 1 7 6

1 7 5 1 - 1 8 3
l e ca r

t 7  4 7  - r 7  4 I 7 4 B - 1 8 3L7 42- l -B0 1 7 4 4 - I 8 r
B;TKKT
r 7 3 7 - l B l

K a l S a
I 7 3 8 - 1 8 0 1 7 4 1 - - r 8 t

Leena Tuomaantyter
o . s .  B i r k m a n

Sof ia  Jaakonty ta r
o . s .  H a l l i l a
t l 4 ] . - 1 8 2 9  6  I a s t a

Gabr i e l  Juhonpo j - ka
Lau r i l a

7 4 ? - 1 8 0 8  4  l a s t a

Anna He ik in ty te r
o . s .  u o t i l a

7 4 5 - 1 8 0 9  9  l a s t a
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Tiina Miettinen
S euran ohj el mavastaava

Sykswr esitefynistci

Tim?in syksyn esitelmat perustuvat osittain
niihin pyyntdihin, loita jiisenisto on esittiinyt.
Erityisen moni on tullut kysymiiiin geeneihin ja
sukututkimukseen liittyvliii esitelmaa. En tiedii,
loytyisik6 tiistii maasta ansioitunutta geeni-
tutkijaa, joka olisi samalla kokenut sukututkija.
Ja jos sellainen joskus loytyykin, niin meilla ei
ehka ole varaa saada hanta puhumaan. Geeni-
tutkimukseen liittyvli esitelma on kuitenkin
luvassa. Syksyn esitelmat ovat mahdollisim-
man erilaisia, ja toivon mukaan kaikista on
sekii huvia ettii hydtyii.

Kuninkaall isia ja Suomen historiaa

Aloitamme syksyn varsin ajankohtaisella ai-
heella. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ni-
mittain julkaisee Suomen konsallisbiografian,
josta tulee olemaan sukututkijoille suurta hyo-
tya.

Tiissii kirjasarjassa, josta on jo ilmestynyt
ensimmiiinen osa, esitellaan mm. kaikki Suo-
men hallitsijat Edmund Vanhasta Tarja Halo-
seen. Yhteiskunnan vaikuttajien lisiiksi kirjasta
loytyy talonpoikien, kauppiaiden ja piikojen
eliimiikertoja. Ensi kerran esitellaan myds his-
toriaamme vaikuttaneita naisia, esimerkiksi
useita I 600-luvulla postimestareina toimineita
naisia sekii vaikuttajanaisia, jotka ovat jiiiineet
kuuluisamman miehensii varjoon - ttillainen on
esimerkiksi James Finlaysonin puoliso Mar-
garet Wilkie. Ensimm?iisen jiisenillan aikana
biografiakeskuksen tutkijat Kirsi Keravuori ja
Ulpu Marjomaa kertovat tarkemmin, mitia-
muuta kiinnostavaa teossarjasta ldytyy.

Seuraavaksi luvassa on esitelma, joka aina-
kin jonkin verran sivuaa geenitutkimuksen vai-
kutusta sukututkimukseen. Fil. toht. Pekka Ma-

sonen on lupautunut kertomaan Ranskan Bour-
boneista ja siita, miten uusin geeniteknologia
muutti kasity stA eriiiist?i sitkeiistii sukutarinasta.
Syksyn pimetessii on mukavaa saada hieman
kuninkaallista loistoa jaseniltoihimme Vanhalle
kirj astotalolle.

Puheenjohtajamme Eino Koskinen on lu-
pautunut pitamaan perinteisen paikallishisto-
riallisen esitelman. Hiin puhuu Tampereen
tekstiiliteollisuuden synnystii. Tampereella asu-
ville kotiseudun tuntemus on tiirkeiiti, vaikka
omat esivanhemmat eiv?it tilAlta olisikaan.
Itselleni Tampereen historia alkaa tulla yha tar-
keiimmiiksi iiin karttuessa, vaikka sukujuureni
ovat kokonaan muualla. Monilla aikanaan
Tampereelle asettuneilla sukututkijoilla on jo
lapsia ja lapsenlapsia, joille Tampere merkitsee
yhii enemmdn suvun kotipaikkaa olivatpa var-
haisemmat sukujuuret missii piiin Suomea
tahansa.

Fil. maist. Elina Martikainen tulee 21.10.
puhumaan meille mielenkiintoisesta aiheesta.
Hiinen tutkimusaiheenaan on ollut Aika-lehden
sivistyneisto- ja kansankuva 191O-luwlla. To-
tuushan on, ettii nk. sivistyneistd ja rahvas
eliviit vielii sata vuotta sitten etiiiilla toisistaan.
Tavat ja pukeutuminen poikkesivat hyvin
paljon. Siiiityliiisillii oli oma niikemyksensii
siita, mita rahvas oli ja mita sen pit0isi olla.
Elina Martikaisen esitelmaan sistiltyy myos
niikokulma woden 1918 keviiiiseen ja kansa-
laissotakirj allisuuteen.

Tehkeiai kysymyksid paneeliin !

Vapaamuotoisen jtisenillan vuoro on 4.17 Jat-
kamme jalleen paneelin merkeissii. Se saavutti
suuren suosion viime tammikuussa. ia minulle
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tuli useita pyyntoja sellaisen jiirjesttimisestii
uudelleen. Ongelma oli vain s€, ettti kysy-
myksiti ei saatu helpolla. Niita piti suorastaan
pyfiaa ja kerjata seka osittain jopa laatia itse.
Paneeli ei tallaisella periaatteella toimil Kuun-
telijoita siis riittaa mutta ei kysyjiii.

TEHIAiA SilS KYSYMYKSIIi ETU-
Xrifnnnt Niita voi laatia nimettdmiin?i ja jat-
tiiii jiisenilloissa hallituksen jiisenille. Kysy-
myksia voi myds liihettaii postissa tai kayfi a
siihkopostia Tyhmiii kysymyksiii ei ole. Ky-
symysten lisiiksi jasenillassa pohditaan suku-
tutkimuksen pahimpia sudenkuoppia.

Kahvipdytiikeskusteluissa sukututkijoiden
kanssa on tullut esiin varoittavia tarinoita suku-
tutkimuksen salakavaluudesta. Pahimpia ta-
pauksia ovat ne, joissa on lahdetty seuraamaan
vddtrdd sukujuurta. Tuttu juttu kaikille suku-
tutkijoille. Pohdimme, miten virheitii voisi viilt-
taa ja miten siihen tilanteeseen yleensii joutuu.

Hauskoja ovat my6s yllattavat ldydot joskus
yllattavista paikoista. I{alukkaat voivat kertoa
omia ikivia tai iloisia kokemuksiaan opiksi
muille. Ikiiviii epiionnistumisia ja upeita onnis-
tumisia voi myOs toimittaa etukiiteen kirjalli-
sesti hallituksen jasenille. Toisten kokemuk-
sista oppii yllattavan paljon ja huomaa senkin,
ettii virheit?i tekeviit kaikki.

Rustholleista Vesunnan kivil innaan

Syyskauden piiiitiimme kahdella asiantuntevalla
historiallisella esitelmiilla. Hum. kand. Markku
Haapanen Jyviiskyliin yliopistosta selvittaa,
mikii on rustholli. Htin viimeistelee historian
alan op inniiytetyotiiiin S ahal ahden ru sthollei sta.
Markku Haapanen on my6s kokenut suku-
tutkija ja erittain hyvin perehtynyt Sahalahden
ja liihialueen sukuihin.

Rustholleja koskevaa esitelmaa on meilta
pyydetty. Se ei ole ihme, sillii selkeiiii koko-
naisesitystii rusthollilaitoksesta ei ole. Suurin
osa sukututkijoista enemmin tai mydhemmin
tormiiii tutkimuksissaan rustholleihin. Nyt siis
selviaa tarkemmin, mistd oikeastaan oli kysy-
mys ja miten rustholli eroaa talonpoikais-
talosta.

FM Ulla Koskinen paattaa syyskauden pik-
kujouluna 2.12. Han on juhla-ajan kunniaksi
alustavasti luvannut kertoa meille mm. siita,
leivottiinko Hattulan Vesunnan kartanossa
I 500-luvulla pipareita...

Ulla Koskinen tekee vaitdskirjatutkimusta
Arvid Henrikinpoika Tawastin yst?iviiverkos-
tosta. Hiin on loytanyt mielenkiintoisia tietoja
siita, miten sukulaisia koskevat nimitykset
saattoivat koskea my6s ystiiviii. Sukututkijan
kannattaa olla tarkkana, jos loytaii 1600-luvulla
eliineestri esi-isbstliiin maininnan jossakin kir-
jeess?i. Lampuotia puhuteltiin toisin kuin
siitityvelj iii. Kirj eiden puhuttelumuodoista pal-
j astuu yllattavia palj on mielenki intoi sia asioita.
Luvassa siis mielenkiintoinen kurkistus 1500-
ja 1 600-luvun ihmisten ajatusmaailmaan.

Retket leihelle ja kauemmas

Syksyllii tehd?ian jalleen retkiii liihiympii-
rist66n. Historiallispainotteinen hautausmaa-
kierros Kalevankankaan hautausmaalla on heti
16.9. klo 17.00. Ilmoittautukaa siis nopeasti
mukaan! Viimeinen ilmoittautumispiiivii on
9.9. eli ensimmiiinen jaseniltamme. Kierrok-
selle mahtuu vain 30 henkeii. Hinta on 4 euroa.

Syksyn pidempi retki tehdaan 27.9. Vam-
malan seudulle. Tutustumme mm. vasta kun-
nostettuun kuuluisaan Tyrviilin Pyhiin Olavin
kirkkoon. Luvassa on myds paikallishistorian
esittelya sukututkij an niik6kulmasta. Viimeinen
ilmoittauturnispiiivii on I 5. 9.

Molemmille retkille ilmoittaudutaan seuran
sihteerille Marjatta Rintalalle, jonka yhteys-
tiedot ldytyviit ttimtin lehden etukannesta.

Muistattehan, ettdr sitova ilmoittautuminen
merkitsee sita, ettdt sitoudutte maksamaan,
vaikka ette voisikaan tulla paikalle! Mahdol-
lisen sairastumisen tai muun esteen tullessa
perukaa heti osallistumisenne. Usein odotuslis-
talla on henkiloitii, jotka haluaisivat piiiistd tei-
dan sijastanne tilaisuuteen mukaan. T?illaisessa
tapauksessa teiltii ei tulla perimiiiin maksua.

t-
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lIlla Koskinen - Tiina Miettinen

PalkanettA oli woteen 1706 mennessh kuohut-
tanut enemmiin tai vdhemmiin periiti kuuden-
toi sta woden aj an Maria Tuomaantyttiiren sala-
periiinen puuhastelu muutamilla kArAjilla ja
erityisesti itse karaj atuvassa.

Piilkiineen Aimiiliissii asuneen Maria Tuo-
maantyttdren viiitefiiin vuoden 1705 syys-
karajilla Aimalan nimismiehentalossa kayttay-
tyneen perin sopimattomalla tavalla. Hiin oli
repinyt sammalta karajatuvan hirsien viilisti ja
taputellut ovenkarmeja astuessaan karajatu-
paan.

Entinen nimismies Pentti Erkinpoika Kir-
vusta ilmoitti korpraali Gabriel Reutherille, ettii
Maria oli harjoittanut samanlaista taikauskoa jo
wonna 1689 astuessaan Kirvun nimismiehen-
talossa karilinupaan. Pentti Erkinpoika katsoi
sen kohdistuneen itseiiiin vastaan. Koko sa-
maisen vuoden oli pitiijiissii kiertiinyt huhuja ja
puheita siita, mita Maria oli Kirvun karaja-
tuvassa puuhastellut. Maria Tuomaantytiir oli
tuolloin vuonna 1689 haastettu kiiriijille yh-
dessii renki Juho Heikinpojan kanssa. Kyse oli
ollut salavuoteudesta, ja Juho oli kertonut
maanneensa Marian.

Oikeudenkiiynti Maria Tuomaantytiirtii vas-
taan Aimiiliin nimismiehentalossa vuonna I 706
alkoi varsin vaivalloisesti. Ilmiannon tehnyt
entinen nimismies Pentti Erkinpoika makasi
talvikiiriij i e n aikaan maali skuus sa sairaana eik?t
h?in ndiin ollen voinut osallistua kiirbjille. Juttu
lykattiin seuraaville kard;Jrlle, ja Pentti velvoi-
tettiin saapumaan paikalle.

Tuli aikanaan kesiikuussa kesiiktiriij ien aika.
Mutta vanhalla nimismiehella oli jiilleen este.
Hiin oli lahtenyt Helsinkiin esittelemaan ratsu-
miehensi asioita. Molemmat esteet olivat toki
hyviiksyttiiviii syitii rusthollarin ja entisen ni-

TUOMIOKI  RJATARI  NOITA

mismiehen poissaololle. Juttua piti jiilleen
siirtaa.

Kolmas kasittelykerta syyskiiriijillii loka-
kuussa wonna 1706 onnistui paremmin. Kir-
vun vanha nimismies Pentti Erkinpoika kertoi
nyt valalla vannoen kuulleensa huhuja vuonna
1689, ettii Maria oli hiinen kotonaan eli silloi-
sessa Kirvun vanhassa nimismiehentalossa re-
pinyt seintinraosta sammalta ja taputellut oven-
karmej a mennessiiiin sisiiiin karajatupaan.

Pentti Erkinpoika sanoi, ettei hiin ollut itse
omin silmin niihnyt sammalen repimistii eikii
ovenpielien taputtelua. H?in ei mydskiiiin eniii
muistanut, kenelta oli asiasta kuullut.

Leski Maria Matintytiir valalla todisti, ettii
Maria Tuomaantyt?ir oli tehnyt tliysin saman-
laisen teon viime syyskiiriijillii Aimiiliin nimis-
miehen talossa. Hiin oli astunut karajatupaan ja
kayttaytynyt hyvin harkitusti: taputellut oven-
karmeja ja repinyt sammalta seiniinraosta.
Joten sen perusteella katsottiin, ettii Maria oli
tehnyt sopimattoman teon ja harjoittanut taika-
uskoa. Muuta syytii tekoon ei voitu ndhdti.

Maria Tuomaantytiir kiisti nyt kuten ennen-
kin jyrkiisti harjoittaneensa taikauskoa. Hintii
ei saatu tunnustamaan. Nimismies Elias Berg-
stadiuksella ei ollut asiaan lisaltdtvitdr.

Koska sekii entinen nimismies Pentti Er-
kinpoika Kirvusta ettii leski Maria Matintytiir
valalla todistivat Maria Tuomaantyt?iren repi-
neen samrnalta ja tapuffaneen ovenpielia, niin
hanen katsottiin harjoittaneen taikauskoa.
Oikeus pdtdtlti, ettii Marian prtdtdt seuraavilla
karajilla vapauttaa itsensii valalla. Hiinen tulee
vannoa, euei ole harjoittanut ffialla hi vanhalla
Kirvun nimismiehen talolla taikauskoa. Tuo-
mio ali stettiin hovioikeuden piiiitettiiviiksi.

O uto a y uufraste fua ftArE Atuv ass a



Harjoittiko Maria "mittelyii"?

P?ilkineen tuomiokirjat ovat sdilyneet vain sa-
tunnaisina ja epiiselvin?i konseptikatkelmina.
Teksti on sekavaa ja paikoin vaikeasti tulkit-
tavissa. Maria Tuomaantyttiiren lopullisesta
kohtalosta ei ole tietoa.

Omituinen tapahtumasarja ja erityisesti Ma-
rian puuhastelu ovenkarmien kanssa tuovat heti
mieleen 1900-luvun alussa Hauhon Miehoilasta
muistiinmerkityn parannuskeinon, "mittelyn".
Hauho on Piilkiineen naapurikunta ja Miehoilan
kylii hyvin lahella Palkaneen rajaa.

Muinaistieteellisen retkikunnan vuonna
1925 julkaisemassa Vanhaa Hauhoa -teoksessa
kerrotaan keinot kohtauksen parantamiseen.
Kohtaus tarkoitti sita, etta potilasta alkoi ko-
vasti haukotuttamaan ja oksennuttamaan. Se
parani, jos parantaja mitteli vaaksallaan ma-
kaavan potilaan jaloista alkaen, ensin vasem-
masta jalasta oikeaan kateen ja sitten oikeasta
jalasta vasempaan kiiteen. Miteltytiiin parantqa
kouristi potilasta sydiinalasta ja loitsi:

Kohtaa kuolleita,
kauan maassa maanneita,
pyhiikirkon kynnykselle !

Kohtaus parani myos, jos sairas piiiisee sel-
laiseen huoneeseen, jonka ovesta on kolme ker-

taa kuljetettu ruumiita, ja mittelee sylilliinsi ris-
tiin ovenkulmasta ovenkulmaan.

Jotakin edellisen kaltaista saattoi olla Maria
Tuomaantyttiirellii mielessiiiin, kun hAn kAriljii-
tupaan astuessaan "taputteli ovenkarmeja". K6-
rdtjdfiupa saatettiin mieltaa pyhiiksi paikaksi,
joten ehkiipii sen seiniihirsien sammaleillakin
oli salaperiisiii voimia. Marian vaitettiin toimi-
neen samalla tavalla seka Kirvun nimismiehen-
talossa ettii Aimiiliin nimismiehentalossa. Niin
ollen minkii tahansa tuvan seinlisammal ei ha-
nelle kelvannut. Tarvittiin karajatupa, jossa
pdAtettiin ihmi sten kohtaloista.

Emme kuitenkaan saa koskaan tietdit,
harjoittiko Maria Tuomaantytiir taikoja vai ei
vai oliko kyse vain huhuista ja pahoista pu-
heista. Jii6 arvoitukseksi, mik?i merkitys oven-
karmien taputtelulla ja sammalen repimisellii
loppujen lopuksi oli.

Ldhteet:

Siiiiksmiien kiirajAkunta mf ES 3366;
Pdlkineen, Sahalahden ja Kulsialan talvrkltriijiit 22.-
23.3.1706, Pilkineerq Sahalahden ja Kulsialan
kesiikiiriijiit 21--22.6.1706, Piilkiineen. Sahalahden ja
Kulsialan syyskiiriijiit 17 .-19.10.1706.

Vanhaa Hauhoa, Suornen muinaismuistoyhdistyksen
julkaisuja I. Helsinki 1925.
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Taimi Pufr,fri
tamy ere fain en ort o fo ftsisuvun tutft! n

"Seisoimme aamulla 30.11.1939 Vaskelassa
oman tuvan ovensuussa. Riti polvistui kaanty-
neenii oprossaan, ikoniin piiin ja kehotti meitA
lapsia tekemiidn samoin. Hiin risti silmiinsii ja
luki rukouksen. Nousimme ja aloitimme pako-
matkan, kuten koko kylan vdki, mukanamme
nyytti, jossa oli suuren rievun, saalin sisiillii tiikki
ja tyyny. Tiimiin sukututkimuksen olen tehnyt,
ettii voisin saada itse ja antaa toisille, etenkin
nuorille, tietoa karj alai si sta juuristamme. "

N?iin on kirj oittanut sukuselvityksensii alkuun
Taimi Pukki, Tampereella asuva opettaja.

Muutama aika sitten ilmestyi suku- ja kyla-
kirja Waski-suku ja Metsdpirtin Vaskela. Kirja
on usean tekijan yhteistyo. Sen aineiston kokoaja
ja toimittaja on Mauno Koskinen, nyky?iirn suku-
nimeltaan Vaski. Muita kirjan tekijoita olivat
Jaakko Koskivaara ja Paula Hirvonen, joka oli
paneutunut kylatutkimukseen ja perinnetiedon
kerii?imiseen. Taimi Pukin osuus oli merkittava,
sillti hiin teki yksin sukututkimuksen ja myos
haastatteluj a seka tallensi kansanperinnettii.

Vaskelan kylaistei

Sukukirja kertoo ainutlaatuisesta kyltistd Karja-
lan kannaksella; koska asukkaat siellii olivat siii-
lyttaineet ortodoksisen uskon. Ensimmiiinen lute-
rilainen minia tuli kylaan 1930-luvulla.

Vaskelan kylii sijaitsi Taipaleen joen etela-
puolella. Kyliin kohdalla virtasi vuolas koski.
Kirjassa on asiakirja- ja muistitietoihin perustuva
kuvaus siit4 miten Suvantojdrvi 1818 sydksyi

Laatokkaanja syntyi Taipaleen joki. Pieni puron
uoma suurentui niin, ettti "yhten yon ves vei talo-
jakkii miinnessiii Luatokal". Kerrottiin, ettit
aamulla kukko oli laulanut Laatokalla ajelehtivan
t5asounan katolla.

Kirjan alkuosassa (218 sivua) on paljon asia-
tietoa Vaskelan kylan historiasta, keisarien lah-
joitusmaa-ajoista, isostajaosta, kouluoloista ja
muistelmia taloista, isiinnistti, tydnteosta, raken-
nuksista, Martta-yhdistyksestd ja osuustoimin-
nasta ennen sotia sekii haastatteluja kansanta-
voista, ruuanlaitosta, kaupankiiynnistd ja muusta
elAmAnmenosta. Haastatteluissa pii?isi oma kar-
jalan kieli esille.

Taimi Pukin muistoja

Tavatessani Taimi Pukkia olen saanut kuunnella
mielenkiintoisia tarinoita hanen elamastaan, tut-
kimusharrastuksestaan ja kirjan teosta. Taimi
Pukki on asunut lapsuutensa Vaskelan kyliissii.
Jo lapsena hanta kiinnostivat vanhat asiat, joita
han kyseli vanhernrniltaan 1a sukulaisiltaan. Su-
kututkimuksen aikana hiinelle selvisi, ettii ltihes
kaikki olivat samaa sukujuurta.

Koulutyttdnii Taimi oli kirjoittanut kyliin van-
hoista h?iitavoista aineen, jota opettaja oli kehu-
nut, muttei uskonut Taimin itse kirjoittamaksi.
Sukukirjassakin on Taimi Pukin kuvaus haa-
tavoista, joka alkoi sanonnalla: "T6s on sellane
tyttO mil on olliet neljiit pitktivirsut yhtaikua
tuvas, sano Olkkose Masu." Pitkdvirsut olivat
sulhastarjokkaita, jotka puhemiehen kanssa me-
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niviit kosimaan. Taimi kertoo, ettii hyviiksytylta
kosijalta morsian otti sormuksen ja antoi huivin
vietiiviksi sulhasen aidille. Kuulutuksiin liittyi
vieraiden kestitys, tupakaiset, joissa sulhanen
tarjosi montaa laatua tupakoita. Laulettiin ja
tanssittiin. Lauluissa sulhasta ja morsianta moi-
tittiin tai kehuttiin.

Tarkkaan Taimi kuvasi my6s vihkimisen,
haapidot morsiamen ja sulhasen kodeissa, puhe-
miesten ja nuoteiden (morsiamen saattajien)
osuudet haaseremonioissa. Morsiamen tanssitta-
jat antoivat hanelle kateen rahaa. Morsian oli
tuonut kotoaan lahjoja, jotka sulhasen veli jakoi:
hame anopille, paitoja, esiliinoja, kintaita, kaula-
liinoja ja sen sellaisia muille sukulaisille. Taimi
Pukki halusi tarkkaan kuvata vain sen, minkii
muisti omasta kotikylastdrin kerrotun, ettei olisi
kirjoittanut mydhemmin kansanperinnekirjoista
lukemaansa ja oppimaansa.

Kalevalainen runomitta
jokapdivdisessd kielessd

Taimin lapsuudessa kalevalaisen runomitan
kayttaminen puheessa oli niin tavallista, ettei
siihen edes kiinnittinyt huomiota. Taimi muisteli
tatiaLn, joka taloon saapuvalle vastasi terveh-
dykseen aina sopivalla kalevalamittaisella sd-
keella.

Vaskelan kyla on ollut runonlaulajien kylii.
Suomen kansqn vanhqt runot -teokseen sisdltyy
runsaasti Vaskelan kylasta muistiin kirjoitettuja
runostikeitii. Sukukirjassa on laaja artikkeli
runojen muistiin merkitsemisen ajoista ja kylan
runonlaulaj ista. Runoj en kertiysvaiheessa ei aluk-
si oltu kirjoitettu muistiin runonlaulajien asuin-
paikkoja ja nimia. Myohemmin ne merkittiin
usein laulajan ilmoittamassa kansanomaisessa
muodossa. Sama laulaja voi esiinty?i neitona ja
vaimona eri nimellii ja muistakin syistii nimi on
eri kerroilla voitu tallettaa eri tavoilla. Taimi
Pukin kirjahyllyssii ovatkin mustin kultalehvin
somistetut nahkakantiset teokset Suomen kansan
vanhat runot Karjalan ja Inkerinmaan osalta.

Taimi Pukki on tehnyt sukututkimuksen yh-
teydessii suurenmoisen tyon selvittiiessiiiin niiistii
teoksista runonlaulajista kiiytetyt eri nimet ja yh-
distiinyt ne sukututkimuksensa avulla henkil6- ja
sukutietoihin. Hiinen laskelmiensa mukaan
Vaskelan kylassii on asunut yli kolmekymmentii
runonlaulajaa, joista osa oli myos Inkeristti kerit-
tyjen runojen niteessii. Sukukirjan laajasta artik-
kelista Vaskela runonlaulajien, tietcijien .ja pa-
rantajien lqila etsin muutaman esimerkin runon-
laulajista.

Vaskelassa asui Ikkala Oka eli Jaakon
Okahvei, jota Neovius laulatti 1888. Hiin oli Ri-
pakon talon tytiir Agafia Jakovleva Antropova,
joka naitiin Ikkalan taloon. Tiimii lkkalan
Okahve kuoli siellii 1896. Sukutauluissa hiinen
nimensb on Agafia Jaakontytiir Antropova, o.s.
Petrov.

Runonlaulaja Ikan Anni oli Ignati Feodoro-
vin (Ikka Vyoterinpojan) vaimo ja omaa sukua
Anna Konstantinintfidr Tuokko, s. 7843, k.
1911. Hiin oli Taimi Pukin isoiiidin iiiti Anna
Konstantinintytiir Koskinen. Annin tytiirkin tun-
nettiin runonlaulajana nimellti Jerlan Olka, su-
kutauluissa Olga Ignatintytdtr, s. 1875, Kaihonie-
mi, o.s. Jeremejev.

Runonlaulajista tunnetuin on Larin Paraske,
jonka runoj en muistiinmerkitsij at ovat nimenneet
Paraske, Larin Nikitantytflr tai Larin Kauro-
lan Paraske tar Paraskeva Nikitina. Suku-
tauluissa on nimenii Paraskeva Nikitantytlr, s.
1834, ja puoliso on Gauril Stepaninpoika Waski.
Larin Paraske kuului Vaskelan sukuihin omien
sukujuuriensa ettii aviomiehen suvun kautta.

Sukukirjan sukuselvitysosassa on suvun lu-
kuisat runontaitajien nimet on tehty nikyviksi
kayttamalla heistd isoja antiikvakirj aimia.

Sukuselvitys
Vaskelan Waski-sukuiset

Kirjan sukuselvitys on otsikolla Vaskelan Waski-
sukuiset. Perhetauluja on 2ll sivua hakemis-
toineen. Taimi Pukki on tehnyt kirjan sukututki-
musty6n. Ortodoksisen su\un tutkiminen ei ole
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ollut helppoa, ja Taimi Pukilta onkin kulunut
siihen vuosia, kunnes oli valmiina 1696-lur,ulla
mainitun Pawila Wasken jiilkipolvet.

Taimi Pukki kertoo, ett?i hiin aloitti tutkimus-
ty6n jo 1980-luvun lopulla leskeksi jaatyaan. Se
oli eriiiinlaista surutyotii Hiin aloitti Tampereen
kirjastossa tutustumalla mikrofilmeihin ja niiden
lukulaitteisiin. Hiin kiinnostui, kun Sakkolasta
tuttuja nimia loytyi filmeilta (SSS). Ne olivat lu-
terilaisia esivanhempia isiin Paussu-sur,un
puolelta. (Metsapirtti on kuulunut aikaisemmin
Sakkolaan.) Mutta Taimi Pukin tiiti oli ortodoksi,
ja sukua ei voinut tutkia Tampereella.

Taimin oli matkustettava Helsinkiin Kansal-
lisarkistoon. Sielta loytyi kotikyliin henkikirjoja.
Metsiipirtin Vaskelasta oli henkikirjoja vuosilta
1818-1 920. Ruotsinkieliset kirjurit olivat kirjoit-
taneet ortodoksiset nimet omalla tavallaan, usein
eri vuosina eri tavoilla. Taimi otti henkikirjoista
paperikopioita voidakseen kotona niitii rauhassa
tutkia ja opetella henkikirjojen rakennetta. Htin
yhdisteli perheita ja laati niistii sukupolvien
ketjuja Veniijiin vallan qalta 1818-1920 henki-
kirjat oli kirjoitettu jopa puhtaaksi. Nain Taimi
monien tutkimismatkojen jalkeen sai selviteltyii
suuren osan oman kotikyliins?i Vaskelan vanhois-
ta asukkaista.

Sitten Taimi kuuli, ett?i myds venajankielisia
kirkonkirjoja on tallella. Vaskelan kyla oli kuulu-
nut vuodesta 1865 Palkealan ortodoksiseura-
kuntaan. Taimi rohkaisi itsens6, palautteli mie-
leensii venajankielisi?i aakkosia, joita oli joskus
nuorempana opetellut. Taimi tuijotteli mikro-
kortteja Kansallisarkistossa ja vahitellen oppi
lukemaan niist?i suvun nimia. Hiin ilahtui niih-
dessiiiin yhteydet tutkimiinsa henkikirjojen tie-
toihin.

Taimi Pukki kopioi kirkonkirjain (metrikoi-
den) sivuja, joita kotona sai rauhassa tutkiskella.
Niiistb ortodoksisen kirkon metrikoista ldytyiviit
syntymi- ja kuolintiedot r,uoteen 1901 asti, mut-
ta kuukausia ja paivamdirid oli vaikeaa tulkita,
silla ne oli kirjoitettu kirjaimin. Taiwtusmuo-
doissa oli tuttukin kuukauden nimi muuttunut
oudoksi. Samoin perusmuodossa tuttu lukusana
olikin jiirjestyslukuna vaikeampi lukea. Oli myds
tutustuttava veniiliiiseen k?isialakirioitukseen.

Apunaan han kaytti inkeriliiistii insinO6riystii-
vadnsii, joka tarkisti, ettd, Taimin tulkinnat olivat
oikein. Henkikirjoista saatuja ja metrikoiden
tietoja vertaillen han yha selvensi kyliin eri suku-
haaroja.

Sitten Taimi Pukilla alkoivat tutkimusmatkat
Mikkeliin, jonne Tampereelta oli hankala mat-
kustaa: aamulla lahto junalla klo 7 20 ja illalla
paluu klo 23. Mikkelissii oli uudemmat 1900-
luvun metrikat ja rippikirjatkin 195O-vuoteen
asti, samoin muuttokirjat. Mika parasta, ne alkoi-
vat vuodesta 1918 suomenkielisinii. Taimi voi
taas vertailla, olivatko vanhempien ihmisten ve-
najan kielestli tutkitut tiedot samoja kuin heidiin
my6hemmiit tietonsa suomenkielisinii. Varmaan
Taimin tutkijanilo oli suuri, kun han huomasi
tulkinneensa asioita oikein. Jos Taimi olisi aikai-
semmin tiennyt suomenkielisist?i tiedoista, tuskin
han olisi niihnyt niin paljon vaivaa ventijtin-
kielisten kirkonkirjain kanssa. Kun tutkimus oli
edennyt niin priin, tuntuu, ettii tiedot ovat var-
mempia.

Taimi Pukin tietoon tuli yhii uusia lahteita.
Sakkolan vanhimmat henkikirjat 1731 ruotsin-
kielisten kirjurien kiisialalla ja viiestoluettelot
1724 alkaen. Kristiina Hopia oli my6s tutkinut
naita ja kirjoittanut puhtaaksi Sackolan pogostan
manttaaliluettelon vuodelta 1724. Niista l6ytyi-
viit monet suvun alkujuurien nirnet.

Taimi Pukilla oli tutkimuksessaan eras avoin
kohta, oma esi-isii. H?in oli ldytanyt kyseisen esi-
is?in lesken ja hanen lapsiensa nimet muttei isiiii.
Taimilla oli viel6 niikemiittii eriis veniijiinkielinen
podusniekkakirj a (vdestoluettelo) vuodelta 17 9 5 .
Mikkeliss?i kerrottiin, ettd se on niin huonossa
kunnossa, ettei sita anneta tutkijalle ennen kon-
servointia. Taimi odotti kaksi vuotta ja kyseli pu-
helimell a Mikkelin arkistosta, j oko podusniekka-
kirja on tutkittavissa. Hiin oli menossa etsimdiin
tietoja Trofimofien perheestd. Mutta kirjaa ei ol-
tu vieliikiiiin konservoitu. Taimi valitteli asiaa ja
kertoi, ett6 suvussa on kuuluisa runonlaulajakin,
Larin Paraske.

Junamatkan jalkeen Taimia odotti arkistossa
seuraavana aamuna yllitys. Virkailija oli varo-
vaisesti kopioinut koko kylin tiedot hanelle.
Mika ilo. mutta tutkiminen oli vaikeaa, sillzi
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niissii asiakirjoissa veniijiinkielinen kasiala oli
taas erilaista. Taimi loysi omaan sukuunsa kauan
kaipaamansa esi-isiin ja paljon tietoa Waski-
suwn varhaisista vaiheista. Venajankielisia vaes-
tdluetteloita oli vuosllta 1724, 1754 ja 1795,
joista woden 1795 podusniekka-kirja oli erittain
antoisa, silla siita loytyi takautuvasti Waski-su-
vun tietoja jopa 171O-luvulta.

Taimi Pukki kertoi, ettii jo 1500-luvun liih-
teistii hiin on loytanyt Waski-nimisiii, mutta
Ruotsin valloitettua seudut Waski-nimiset kato-
sivat. He asuivat ehkii muualla (arviolta liihiseu-
duilla) tai eiviit tulleet kirjattua mihinkaiin luet-
teloon.

Sitten ilmaantui 1696 Sakkolan Lapinlahden
savuluetteloon nimi Pehl Waski Lapanaisten
(Labanais) kyliiiin. Ehkii tuolloin oli Arkuntan-
huan kylii luettu naapurikyl6 dn Lapanaisiin kuu-
luvaksi. Arkuntanhua oli kylii jossa Pawila Was-
kesta alkoi se suuri suku, jonka Taimi Pukki on
tutkinut ja selvitellyt. Kyliin nimikin muuttui
Vaskelaksi kantaisiin mukaan.

Sukuselvitys kirjan sivuille

Taimi Pukilla oli vanhojen sukutietojen lis?iksi
vaivalloinen vaihe saada kokoon myos kaikkien
nykysukupolvien henkilotiedot. Siinii auttoi pu-
helin ja monet ystdvdlliset vanhat sukulaiset.
Taimi kaveli monia hautausmaitakin ja katseli
tuttuj en henkiloiden kuolonvuosia.

Sukututkimustyon saaminen julkaistavaan
muotoon vaati paljon miettimistii. Hiinellii ei
ollut ortodoksisen sukunsa vuoksi edes mahdol-
lisuuksia neuvotella vaikeuksista muiden samoj a
asioita tutkivien kanssa.

Erls Taimia paljon askamrffanut asia olivat
suvun vanhat nimet. Hiin oli niiden suhteen ko-
vin tunnontarkka. Aluksi suvulla oli ollut suku-
nimia, mutta sitten ne jaivat pois ja kaytettiin
vain isiin nimeii. Senkin ruotsalaiset kirjoittivat
muotoon Stefanoffja oma pappi Stefanov. My6-
hemmin asiakirjoissa alettiin taas kiiyttii?i suku-
nimiii, jotka usein olivat ulkoasultaan samannii-
koisiii kuin isiinnimet. (Vertaa ruotsalaista suku-

nimeii Andersson.) Piti tarkkailla, oliko kysy-
myksessii isiinnimi vai sukunimi. Isiinnimen Tai-
mi Pukki merkitsi suomalaisittain Ivaninpoika,
mutta sukunimenii se voi olla Ivanov tai Ivanoff.
Taimi halusi merkita huolellisesti, miten nimet
minkin perheen kohdalla asiakirjoissa olivat
olleet tai mitd perhe itse oli nimenii"fln kAyttiinyt.

Kaiken lisiiksi 1905 tuli koko maassa suku-
nimien suomalaistamisen kausi. Muutettiin omat
kotikyllissii tunnetut sukunimet kuten Petrov,
Trofimov, Jeremejev tai Ivanoff. Niiin Vaskelaan
tuli Lauriloita, Mikkoloita, Koskisia, Koskivaa-
roja, Kaihoniemiti ja muita uusia sukunimia en-
tisten tilalle. Sukukirjan tekijiina Taimi Pukilla
oli vaikeuksia, koska kaikki eiviit suomalaista-
neet nime66n samaan alkaan, tai sisarukset ja
vanhemmat eivdt suomalaistaneet nimeliiin sa-
malla tavoin. Kirjaan pyrittiin laittamaan kaikki
kepetyt nimet niikyviin.

Taimi Pukki halusi sailptaa my6s etunimissd
oman vaskelaisen perinteen. Vanhoja aikoja kir-
jatessaan hiin siiilytti vanhat nimien muodot. Hiin
tiesi kyltiperinteen keriitij iinii j a sailyttaj dnd, elld
kun ruotsalaiset kirjoittivat Michel tai papit Mi-
chael, niin kaikki eiviit kotikyltissii olleet Mik-
koj4 vaikka kyllssii Mikkolan talo olikin. Oli
my6s Miihkal, Miihkail, Mihailo ja Miisu, tdy-
tyihiin eri Mikot erottaa toisistaan. Ivan (Johan)
oli Iivana, Yana tai Vantka. Taimi yritti kayttaa
muistitiedon tai perinteen mukaista nimeii. Luki-
jalle hiin saattoi laittaa sulkuihin nahtaviiksi kir-
jurien kirjaamia tai nimen muita muotoja.

Vaskelassa talojen nimetkin ntiyttilvtit muo-
dostuneen niiden isiinnistii. Kyllssii oli Rohkon
talo, jossa on asunut Trofim Waski, sukuhaaran
kantais?i. Jerlan I le;olan talossa oli asunut Jere-
mei Romananpoika Waski; Jeremejev oli my6s
sukunirni. Laurilan talossa asui Laurentei Was-
ken sukuhaara. Larilan talossa oli asunut Lavren-
tei (Larion) Ivaninpoika Waski. Ignatei Waski
sukuhaaran kantaisdnii lienee antanut nimen ta-
lolle Ikka / Ikkala. Mikkolan talo oli Mihailo
Trofiminpoika Wasken ja Mattila Matfei Trofi-
minpoika Wasken sekii Anttila ,A,ndrei Trofimin-
poika Wasken sukuhaaran talo. Jokorla-talon
nimi tulee Georg-nimestti, Kirl?ila I Kirla etuni-
mestti Kiril ja Jehkola Jefimistii.
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Kirjanteossa tuli lisiiii vaikeuksia. Sukututki-
mus kirjoitettiin tietokoneella sukuohjelmalle.
Kun koko kylti oli sukua toisilleen, vaikka kovin
kaukaisesti monien sukupolvien takaa, suku-
haarat risteytyiviit kovasti toistensa kanssa.
Taimi Pukki olisi toivonut voivansa esittaa
kirjassaan samassa talossa asuneet perhekunnat
yhtenii kokonaisuutena kuten ne olivat hanen
kasin kirjoitetussa sukuselvityksesstiiin. Sukuoh-
jelman mukaan yhteydet muodostuivat suku-
laisuuden mukaan. Niiin samassa talossa tai tois-
tensa liihelld asuneet perheet joutuivat kirjassa
toisistaan eroon. Kun sukuohjelmia kehitetaan,
ehka tamakin ongelma saatetaan ratkaista. Nyt
Waski-suku on esiteuy kirjassa sukulaisuuden
mukaisessa jiirjestyksessii aina vanhimman lap-
sen sukuhaarasta alkaen.

Kirjassa henkilotiedot ovat matrikkelimaisen
lyhyita. Nimi ja syntymii- seka kuolinajat ja -pai-
kat on selvitetty. Lukijana olisin toivonut, ettii
henkildtiedoissa nilkyisi my6s ammatit tai ty6-
tehtavia. Olisin halunnut tietdd, ettii onko suvun
Jari Puikkonen todella se mies, joka on ollut hy-
vd makihyppaaja. Larin Parasken jiilkeliiisen
Eeva Litmasen toki tunnistin niiyttelijiiksi. Tom-
mi Liintisen esivanhemmista loysin useita runon-
laulajia. Kirjaa tehtiiessii oli piiiitetty, ettii Vaske-

lan sukuselvityksestii jatetaan ammatit tasapuoli-
suuden woksi pois, koska sita ei kaikilta voida
selvittae.

Onneksi sentiiiin kyliin tunnetut runontaitajat
erottuvat muiden joukosta isoin antiikvakirjai-
min. Mielestiini kirjan kannalta oli oikea ratkai-
su, ettd perhetauluissa ei ole elamakertatietoja,
sillii kirj an alkuosan mui stelmi s sa, haastattelui s sa
ja kylan olojen kuvauksissa loytyy runsaasti
elamakerrallisia tietoja. Jos niitii olisi toistettu
sukuselvityksessii, kirja olisi paisunut liian
laaiaksi.

Taimi Pukin ty6 jatkuu yha

Taimi Pukki jatkaa yha tutkimustyotti?in. Hin on
selvittanyt Vaskelassa asuneen luterilaisen isiinsii
Juho Paussun esipolvet. Mielestani erittain ar-
vokkaan perinnon han jafiaa I astenlap sil leen, kun
on keriinnyt nrnsaan aineiston Inkerinmaalla syn-
tyneen aviomiehens?i Juho Pukin eliimiinvaiheista
ja suvusta. Voimme vain toivottaa Taimi Pukille
terveyttii ja voimia hanen arvokkaassa tyossiiiin.

Johanna Kurela

l
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Kev aalla z o o 4 T ampeY eena
vdftdkunn affi set sukututkim usp arv at

Suomen Sukututkimusseura ja Tampereen seu-
dun sukututkimusseura jarjestavat yhdessti 20.-
21.3.2004 Tampereen yliopistolla valtakunnalli-
set sukututkimuspiiiviit. Luvassa on useita kor-
keatasoisia sukututkimukseen liittyviii esitelmia
sekii erilaisia nriyttelyitii ja arkistojen, seurojen ja
yhdistysten esittelyja. Tilaisuudessa julkaistaan
myds Vuod en 2003 sukukirj a -kilpailun voittajat.
Sukututkimu sp?iivi en yhteyd es sii vi etetiiiln my o s

Tampereen seudun sukututkimusseuran 25-
vuotisj uhlaa i llanviettoineen.

Yaratkaa siis jo nyt kalenteristanne tiiml vii-
konvaihde sukututkimukselle ja kertokaa siita
sukututkimuksesta kiinnostuneille yst[villenne-
kin! Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen. Valta-
kunnallisten sukututkimuspiiivien vuoksi seura ei
vietii tammikuun puoliviilissi omaa sukututki-
muspiiivtiiinsti.
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Mikko Kylli2iinen

Vuosi 1836 oli raskas Suonolan Ahdin emiin-
nille Ulla Kristianintfitiirelle. Maaliskuussa hiin
saattoi Vesilahden kirkkomaahan seitsemiistii
lapsestaan kolme, jotka olivat kuolleet kuun
alussa neljan piiivtin sisella'. L?ihes koko 1830-
luvun ajan Vesilahdessa oli saatu huonoja satoja,
niin myds vuonna 18352. Katovuosina taudit
ptitisivtit helposti leviamaan, ja jokin kulkutauti
lienee uuwttanut rnyds Ahdin lapset'.

Syksylli Ulla Kristianintyttiiren murheet jat-
kuivat. Ahdin is?intii Juha Jaakonpoikaa, joka oli
taipuvainen riitelemiiiin naapureidensa, sukulais-
tensa ja muidenkin kanssa, oli nyt haastanut lan-
konsa Mikko Kristianinpoika Komun Vesilahden
syyskarajille jo kerran ratkaistusta perint6riidas-
ta. Oikeus paatti siirtaa uuden jutun ratkaisun
seuraaville talvikiiriijille, mutta tiimii ei jAAryt

Juha Jaakonpojan ainoaksi esiintymiseksi syys-
karajilla.':

Kolme paivdtdt myohemmin Juha Jaakonpoika
oli taas karajatalossa. Aamuptiivdn istunnon aika-
na han oli ruvennut kallistelemaan pulloa kiiriijii-
yleisdn niihden niin, ettii oli saanut itsensd "yli-
kuormitettuun" tllaan. Seuraamukset hiin sai
osakseen heti: iltaptiiviilla nimismies Gustaf Sal-
vin syytti Ahtia juopottelusta, mita Ahti ei kyen-
nyt kiistiimii?in. Rangaistukseksi tuomittiin sak-
koa kuusi ruplaa hopeassa tai vaihtoehtoisesti
kahdeksan paiv aavanleutta vedellii j a leival la. 6

Ahdin isdintd karaj6i ja juo

Juha Jaakonpoika tuli Ahdin isiinniiksr varsm
nuorena, l9-vuotiaana. Ahti oli vanhastaan ns.
akatemiatila. toisin sanoen kruununtila, ionka

TUOMIOKIRJATARINOITA

Kri stiina-ku ningatar vu onna 1 6 4 4 oli I ahj oittanut
Turun akatemialle. Siksi akatemian rehtori Hen-
rik Snellman vahvisti Juha Jaakonpojan isaltaan
saaman tilan hallintaoikeuden vuonna 1817. Paa-
t6ksessiiiin rehtori kehotti Juha Jaakonpoikaa
hoitamaan tilaa samoin kuin isiinsii Jaakko Mi-
konpoika oli tehnyt. Juha Jaakonpojasta tuli siten
neljas Ahdin isiintii isoisiinsi isiin Mikko Erkin-
pojan jalkeen, jonka akatemian konsistori oli ot-
tanut tilan asukkaaksi vrronna 1729.7

Nuori oli Ullakin tullessaan emiinniiksi Ahdil-
le. Han oli seitsemin vuotta nuorempi kuin Juha
Jaakonpoika. Vesilahden vihittyjen luettelojen
tuhoutumisen vuoksi heidan vihkiaikansa ei ole
tiedossa, mutta heidan vanhin lapsensa Maria
syntyi 8.3.1823. Ulla taytti 18 vuotta seuraavassa
kuussa. Lapsia syntyi vuoden tai kahden viilein
kaikkiaan seitsemiin, joista siis kolme poikaa
kuoli kevtiAlla 1836. Seuraavan wosikymmenen
lopussa kuoli viela esikoinen Maria seka toiseksi
vanhin poika Kristian. 8

1820luvun alusta Juha Jaakonpojalla oli asiaa
melkein kaikille karajille, monesti useammassa-
kin jutussa. Naftaa silta, etta Juha Jaakonpojan
jutut eiviit yleensii olleet kovin perusteltuja2vaan
usein hiin havisi juttunsa; niiin kavi myds hiinen
lankoaan Mikko Komua vastaan nostamassaan
jutussa talvikiiriijilla 1837. Ahdin isiintii sai mak-
saa Komun kulut.'

T?illainen kiiriijdinti tuli kalliiksi: sakkojen ja

vastapuolen oikeudenkiiyntikulujen lisiiksi piti
maksaa palkkio omalle edustajalle, joita talon-
pojat yleisesti kayttiviit asioitaan ajaessaan. Juop-
poustuomioitakin Juha Jaakonpojalle kertyi lisaa,
kaikkiaan kolme. " Ainakaan niiissii suhteissa
han ei noudattanut isiinsti esimerkkil.

Ahdim evnanta r.os'+aa, prosessin
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Ulla haastaa Juhan

Syyskuun 28. piiiviinti 1844 Vesilahden syys-
karajilla kasiteltiin jiilleen Ahdin asioita, mutta
nyt jutun oli pannut vireille Ulla Kristianin-
tytirtt. Hlinell?i oli edustajanaan karajakirjuri
Wilhelm Stephan Gr6nberg, joka lausui, ettii lllla
Kristianintyttiiren mies Juha Jaakonpoika Ahti on
"tuhlaavainen ja mita suurimmassa mtiirin miel-
tynyt vakijuomiin, minka vuoksi han on kykene-
miit6n huolehtimaan itsestiiiin ja tilastaan". Siksi
Juha Jaakonpoika Ahti tulisi asettaa holhouk-
seen.

Sanojensa vakuudeksi Gronberg jatti kirkko-
herra Benjamin Lilljestrandin samana piiivinii
kirjoittaman todistuksen, joka luetteli Ahdin saa-
mat rangaistukset. Lisiiksi kirkkoherra totesi
Ahdin lydneen laimin pyhiin ehtoollisen sekii
olevan tunnettu yltidpiiisestii eliimtistiiiin. Ulla
Kristianintyttiiren kirkkoherra todisti hyvtimai-
neiseksi.

Kirkkoherran todistus luettiin 6ineen, minka
jdlkeen huudettiin Juha Jaakonpoikaa esiin. Juha
Jaakonpoika vastasi nimenhuutoon henkildkoh-
taisesti. Samalla han kiisti Grdnbergin uskottelut
ja jatti vastalauseensa puheena olevasta hake-
muksesta. Gronberg kutsui silloin todistajiksi
nimismies Gustaf Salvinin, jalosukuisen Johan
Henrik von Delvigin sekii lautamies Aatami Er-
kinpoika Poukan. Erikseen kuultuina he todisti-
vat yhtiipitiiviisti Ahdin luonteenlaadusta, jonka
vuoksi hiinet tulisi asettaa holhoukseen.

Holhoojiksi Grdnberg esitti Joose Matinpoika
Kukkolaa Suonolasta ja Juha Mikonpoika Yat-
tusta Kuralasta. Kumpikin ehdokas sanoi, ettei
halua ryhtya Ahdin holhoojaksi. Kukkolan isiintii
perusteli kieltaytymistiiiin sillti, etta hanella oli
ennestaan jo neljii holhottavaa. Juho Vattusella
sit?i vastoin ei katsottu olevan perusteita kieltay-
tymiselleen Niinpii hiinestii tuli holhooja.

Kukkolan isiinniin kieltaydyttyii tarvittiin toi-
nen holhooj a. Lautamiehet lausuivat, ettii Ulla
Kristianintytiir olisi joka suhteessa sopiva toi-
mimaan miehensii holhoojana, mikii tulikin oi-
keuden piiiit6kseksi. Oikeuden puheenjohtaja otti

huolehtiakseen piiiitdksen saattami sesta julki suu-
teen I''inlands A I lmcinna l'idningi ssci

Hol ho uspddt6ksen seu raam u kset

Jouduttuaan holhoukseen Juha Jaakonpoika
tarvitsi kaikissa oikeustoimissaan holhoojiensa
tuen. Niinpii seuraavina kahtena vuotena han ei
nostanut yhtaan j uttua karaj ille 12. Talvikririij ille
1847 hiin oli haastanut torppari Kustaa Matin-
poika Lanan Kuralasta, mutta asian tullessa ka-
sittelyyn han ilmoitti luopuvansa siita. Kaksi
vuotta myohemmin Ahti selvitteli Tampereen
markkinoilla tekemiiitin hevoskauppoja, mutta
oikeus lykkasi jutun kasittelyn seuraaviin kiirii-
jiin kuullakseen Ulla KristianintfiArh. Seuraa-
villa karajilla Ahti luopui tist?ikin jutusta.13

Hevoskauppojen jalkeen Ahdin isdnttid ei
niihty karajasalissa pitkaan aikaanra. Tuona aika-
na Ahdilla vietiin lapi prosessi, jonka tuloksena
tila lunastettiin valtiolta perintdtilaksi wonna
185315. Viiden luoden kuluttua Juha .Iaakon-
poika ja Ulla Kristianintytiir luovuttivat tilan
pojalleen Jooselle ja tamdn vaimolle Maija Joo-
sentyttiirelletu. Nain Joosen perinnoksiostohank-
keen aikana ilmaisema pelko siita, etta hanen
isiinsii myisi tilan heti sen muututtua perint6-
tilaksi- ei toteutunut

Ulla Kri stianintyttiiren elama p dittty r vaikei na
nalkiivuosina vuonna 1867. Ennen sitii Ahdin tila
oli myyty Akseli Martinpoika Poukalle, jonka
kanssa Joose Juhanpoika teki torpankontrahdin
asettuakseen torppariksi Ahdille kuuluvaan Sil-
talaanrT. Joose ehti tehda Siltalassa toukotyot,
kunnes tauti vei htinetkin. Ulla Kristianintytttiren
perukirja toteaa, ettii Ulla jatti jalkeensfr "Lesken,
Juha Jakon poika Ahdin, sek?i kaksi poikaa, Joo-
se ja Juha, joista toinen poika, Joose, kuukauden
periistii myds kuoli"l8. Seuraavana vuonna kuoli
myos Maija Joosentytar jilfiAen seitsemiin ala-
ikiiistti lasta orvoiksi.

Juha Jaakonpoika kuoli korkeassa itissti 1877,
79-vuotiaana. Viimeisini vuosinaan hbn aloitti
karajoimisen uudelleen, kun Ullaa ei eniiii ollut
holhoamassa. Ehka oikeuskaan ei eniiii muistanut
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melkein kolme vuosikymmentd aikaisemmin
tekemii?in sii pliiito st?i.

Ulla Kristianintyttiiren wonna 1844 tekemii
ratkaisu osoittaa, ettA 180O-luwlla talon emiint[
saattoi ottaa talon asiat hoitaakseen, jos isiintti oli
siihen kykenem?iton. Juha Jaakonpojan hakemi-
nen holhoukseen ilmeisesti mahdollisti sen, ettd
Ahti lunastettiin perintdtilaksi vtronna 1853.
Niilkiiwosina hiinen poikansa joutui myymiiiin
sen; kruununtilana ollessaan se ehka olisi voinut
siiilyii Ullan jalkelaisten hallinnassa. Mutta Ulla
ei tietenkiitin voinut mitaan sille, ett?l kato, nlilk?i
ja taudit koettelivat niin onnettomasti Vesilahtea
wosina 1867 ja  1868

1 Vesilahden ripiki{a 1832-1838. Milsofilmi TKl8l.
' 

Kirsti fuajrirvi, Vesilahden historia. Hiimeenlinna 1985,
s. 346-347; Mikko Kylliiiinen & Ritua Puro, Aiwan kowa
tdpaus - Kirkorwartija Tuomas Tallgren ja hrinen
ai kaki rj ansa vuosi lta I 7 9 5 - I I 3 7. JyvaskyH I 996, s. 60-6 I.
' Vesilahden kuolleiden luettelot ovat sdilyneet vasta \uo-
desta 1838. joten lasten kuolinsyytii ei varmuudella tiedetii.
" Tiissii kirjoituksessa kliyteUlin puhuttelunimiii, jotka oli-
vat 1800-lululla Vesilahdessa kiiltdss5. Aiheesta enem-
man: Mikko Kylliilinen, Suonolan Jooset ja Juhat.
Sukutieto, nro 2. 1997. s. 21.
t Ylli-Satakunnan ylinen tuomiokunta. Vesilahden kiiraja-
kunta. Varsinaisasiain pdytaikirjat 1835-1836, CaI:2.
Syyskiiriijat I 83 6, $ 85. Hdmeenlinnan maakunta-arkisto.
o Yh-Satakunnan ylinen tuomiokunta, Vesilahden kiireja-
kunta. Varsinaisasiain fxtltaki{at I 83 5- 1836, Ca I :2. Syys-

\ArAjAt 1836, $ 128. Hiimeenlinnan maakunta-arkisto.
' Arajiirvi 1985, s. 265; Senaatin talousosaston kirjaaja-
konttori, KD 87198 1853. Kansallisarkisto; Milko Kylliai-
nen. A i n o A h I fo r si n e si v an he mp ai n t au lu t. Esivanhempain-
tauluja nro l, toim. Seppo Myllyniemi, Anni Pakarinen ja
Kirsi Ollikkala. H:imeenlinna 1995, s. 88-96'. Turun akate-
mian konsistorin ptitcikirjat XII: 1726-1731. Helsinki
1948,  s .  343.
8 Vesilahden ripikirjat lSl6-1824, 1824-1831, 1832-
1838, 1839-1845, 1846-1853. Mikrofi lmit TK 180, TK
1 8 1 j a T K  1 8 2 .
' Yli-Satakunnan ylincn tuomiokunta. Vesilahdcn kdirdjii-
kunta. Varsinaisasiain pdl.tiikiriat I 837-1 838. Ca I :3. Tal-
vikiirijiit 1837, $ 78. Hiimeenlinnan maakunta-arkisto.
r0 Vesilahdcn rippikiria 1839-1845. Milqrofilmi TK 181.
" Yll-Satakunnan ylincn tuomiokunta, Vesilahden kAriijii-
kunta. llmoitusasiain pxil'taki{at 18.14-1852. Cbl :3. Syys-
kiiriijiit I 8:l;1" $ 7. Hri rnccnlinnan maakunta-arkisto.

'' Ylii-Satakunnan ylincn tuomiokunta, Vcsilahden kiNAjA-
kunta. Tuomioluettelo 1834-1849, Bf:1. Hiimeenlinnan
maakunta-arkisto.
t t Yh-Satakunnan ylinen tuomiokunta, Vesilahden kAriijl,-
kunta. Varsinaisasiain giy'tiikirjat I 846- I 848, Cal:7 . T al-
vikiiriijat 1847, $ 123; Varsinaisasiarn priylakirjat 1849-50"
Cal:8. Slyskiiriijat 1849, $ 79, talv*Ariljat 1850, $ 42.
Himeenlinnan maakunta-arkisto.
t o YlA-Satakunnan ylinen tuomiokunta, Vesilahden kilrijir-
kunta. Tuomiolueftelo 1850-1869, Bt2. Hiimeenlinnan
maakunta-arkisto.
15 Senaatin talousosaston kirjaajakonttori. KD S7l98 1853.
Kansallisarkisto; Senaatin perirurdksiostoasiakirjojen arkis-
to. Tunrn ja Porin kianin perintrikirjataltiot 185l-1860,
Db:6. Kansallisarkisto.
t u Yla-Satakunnan ylinen tuomiokunta, Vesilahden kilrftjii-
kunta. Ilmoitusasiain fxtltAkidat 1859- I 863. Cbl : 5. Talvi-
$rajat 1859, $ 9. Hiimeenlinnan maakunta-arkisto.
" Poukka myi Ahdin jo rajaan kuukauden p0iistii torppari
Antti Kristianinpoika Svansj0lle; Ylii-Satakunnan ylinen
tuomiokunta, Vesilahden kiirajAkunta. Ilmoitusasiain poy-
tiikirjat 1864-1868, Cbl:6. Talvikiiriijiit 1867. $ 12. syys-
klirajat 1867, $ 13; Ylii-Satakunnan ylinen tuomiokunta,
Vesilahden kariijakuntr Varsinaisasiain p<il4akirjat 1870-
1872, Cal:17. Talvikiiriijiit 1872, S 95 Hiimeenlinnan maa-
kunta-arkisto.
tt YlA-Satakunnan ylinen tuomiokunta. Perukirjat 1868.
Ec : I 2. Hiimeenlinnan maakunta-arkisto.
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Maasfa se yieniftin y onnistaa
Vesilahden Hinsalan Ohralahdet koolla

Ritva Puro

Kesli tulee ja suvut kokoontuvat, kokoontuu
myos Ohralahden suku. Ohralahden sukuseura
perustettiin Lempiiiiliin Siijiissii elokuussa
2002,ja heiniikuun 5. piiiviinii 2003 oli ensim-
miiinen virallinen vuosikokous. Seuran synty-
vaiheet ovat hyvin tavanomaiset. Sukututki-
musharrastus tuotti sukukirjan, kirja yhdisti ih-
misiii, ja yhteiset tapaamiset heriittiviit ajatuk-
sen virallistaa ja vakinaistaa toiminta suku-
seuran ar,ulla.

Sukuseura kokoaa yhteen Vesilahden Hin-
salan Sorrin talon Ohralahden torpan ensim-
miiisen isiintiiparin jalkelaiset. Se edustaa mo-
dernia suuntaa niin sukututkimuksessa kuin
sukuseuratoiminnassakin. Suku on suomenkie-
linen torppari-kasityoliiissuku, ja naiset ovat sa-
manveroisia miesten kanssa eli myds nainen
voi aloittaa oman sukuhaaran.

Muistitieto todentui

Suku syntyi, kun muistissa siiilyneet nimet ja
tarinat todentuivat sukututkimuksessa. Sorrin
Maija oli kuulemma saanut naimisiin mennes-
stitin talosta torpan "itselleen ja jalkelaisilleen
ikuisiksi ajoiksi ilman vuokraa".

Maria Erkintyttir (1784*1861) loytyi Vesi-
lahden rippikirjoista ja syntyneiden luettelosta.
Muistitieto oli unohtanut Maijan olleen naimi-
sissa kahdesti, ja torpan ensimmiiisen isiinndn
nimetkin olivat viihiin niin ja ndin, mutta arkis-
toista toki loytyiviit sekii jo ennen torppaan
muuttoa kuollut ensimmiiinen puoliso Aaprami
Matinpoika ettii torpan ensimmiiinen isiintii
Antti Antinpoika (1 786-1 836).

Moni tiet?iii Alex Haleyn romaanin Juuret,
joka ilmestyi wonna 1976 ja heriitti Yhdysval-

5UKUsEURA E5ITTAY-TTY

loissa suurta huomiota siksi, ettii kirjailija ker-
toi siinii viiden, kuuden sukupolven takaista
muistitietoa omasta mustasta esi-isiistiiiin, joka
oli tuotu orjalaivassa Liinsi-Afrikasta Yhdys-
valtoihin I 700-1 800-lukujen vaihteessa. Kirjan
Kunta Kinte on saman ajan ihmisiii kuin Ohra-
lahden Antti ja Maija. Orjalaivan matkareitti ja
rahti on pystytty todentamaan muistitiedon mu-
kaiseksi, Ohralahden torpan perustaminen var-
mentuu Vesilahden rippikirjan merkinnoistii.
Antti ja Maija seka Maijan ensimmiisen avio-
liiton lapset muuttivat Hinsalan puolelta Sai-
j i i i in vuonna 1813.

Ohralahden suku

Antilla ja Maljalla oli viisi jalkelaisia saanutta
lasta, ja sukuhaarat on nimetty asuinpaikkojen
mukaan.

Tyrvflfln sukuhaaraan kuuluvat esikois-
pojan Preetin (Fredrik Andersson) jalkelaiset.
Preeti muutti Tyrvddseen ja otti nikkarina suku-
nimekseen Hallsten. Hiimeen laanin entinen
maaherra Risto Tainio on Preetin jalkelaisia.

Ohralahden sukuhaara muodostuu torpan
toisen isiinniin Kalle Antinpojan jiilkeliiisista.
T?issii sukuhaarassa torpan nimi vakiintui myos
sukunimeksi. Ohralahti-nimisia oli 69 henke?i
keviibllii 2003 . Nykyi ses sii Lempiiiil 6n Saij as sii,
Pirkkalassa ja Tampereella asuu runsaasti ta-
miin sukuhaaran jasenia. Viime kesiin suku-
juhlaan osallistuneilla oli Ohralahden lisiiksi
sukunimiii Fager, Horne, Huotarinen, Jokela,
Katajisto, Kokkonen, Kiirki, Laine, Puro ja Sii-
vola.

Anian sukuhaaran muodostavat Anian
Kranstolppaan avioituneen t$aren Karoliinan

I

i
I
I
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jiilkeliiiset. Sielta muutettiin seuraavassa suku-
polvessa Pirkkalaan, Tampereelle ja Tottijiir-
velle. Karoliinan poika Aatu (Adolf) asui Pirk-
kalan puolella Jaakkolan talon Kaivannon tor-
passa, ja Kaivanto vakiintui sukunimeksi var-
sin varhain. Adolf Kaivannon poika Lambert
Hjalmar (Jalmari) oli taitava koristepuuseppii,
joka on tehnyt mm. Tampereen tuomiokirkon
sisustuksen puuleikkauksia Nikolai Adrejeffin
kanssa. Perimiitiedon mukaan hiin myos avusti
Hugo Simbergiti kirkon maalaustoissii. Pirkka-
lan vanhan kirkon kastemalja ja Tampereen
Kalevankankaan hautausmaan ptiiiportin ovet
ovat hiinen kattensii toita. Lambert Kaivannon
pojanpoika Kimmo Kaivanto ei esittelyja tar-
vitse.

Tottijiirven sukuhaaran aloitti Taavetti
(David Andersson), joka asui vuodesta 1864
riiatalina ja torpparina Vesilahden Ojoisten
Niinimlen torpassa. Niinimiiki on kiiytoss?i su-
kunimenii edelleen. mutta runsasvdkisessi
sukuhaarassa on nimiiikin paljon: Anttila, Aro-
miiki, Hepovaara, Hyvdtti, Haihala, Hallst6n,
Jokinen, Jiirventausta, Levonoja, Matikainen,
Miikinen, Naskali, Nevala, Niemi, Nieminen,
Passi, Rangell, Rekunen, Ry6kiis, Soyrinki...
Kuriositeettina mainittakoon, ettii Laukon kar-
tano sai taman sukuhaaran miehistii ensim-
miii set autonkulj ettaj ansa.

Hitusen sukuhaara on saanut nimensii
Vesilahden kirkonkyliin Hitusen torpast4 jonne
Ohralahden Antin ja Maijan poika Aatu
(Adolf) muutti vuonna 1854. Hiinen poikansa
toimivat 1800-luvun lopulla Tampereella
kasityolai sinti: sorvari August Walinen, r ddtdtlin
oppipoika Edvard Tuominen, rditdtli Axel Tuo-
minen ja varjari Adolf Fonsell. Kaikki kuolivat
lapsettomina. Tyttiiristii Vilhelmiina avioitui
nikkari Selinin kanssa, ja Tampereen Salo-
vaarat ovat hanen jtilkeliiisiiitin. Johanna-
tytt?lren ja Finlaysonin tydmiehen Juho Her-
manni Enckellin jalkelaisilla on sukunimi
Saaristo. Hitusen torpan esikoistytiir Karoliina
avioitui Pirkkalaan Leukun Lehtimiikeen, ja
hanen jalkelaisillaiin on mm. sukunimia Huk-
kila ja Tuominen.

Sukukirja yhdisti

Ritva Puron sukukirja Vesilahden Hinsaktn
Icyldn Sorrin suwn Ohralahden haara ilmestyi
keviiiillii 2000. Tietojen julkaisemisessa oli oltu
varovaisia. Koska haluttiin noudaffaa intimi-
teettisuojaa eika taloudellisesti ollut mahdollis-
takaan edetii nuorimpiin sukupolviin saakka,
monet sukuhaarat pirirttyvat I 950-luvulle. Siita
huolimatta monet, jotka loysivat kirjasta van-
hempansa tai isovanhempansa lapsina vanhem-
piensa perhetauluista, tunsivat kuuluvansa su-
kuun. Moni tiedosti siiijtiliiiset juurensa ensim-
miiistii kertaa.

Kun Ohralahden suku kokoontui kesiilll
2000, oli aistittavissa hienoista j?innitystii. kei-
tilhiln sinne tulee, millaisia kasvoja paljastuu
nimien takaa. Yli sata osallistujaa jaksoi olla
mukana pitkan piiiviin. Aloitettiin jumalan-
palveluksella Vesilahden kirkossa, ruokailtiin
"sukulaisten luona" Sorrilla ja siirryttiin omilla
autoilla Saijan monitoimitalolle, entiselle kan-
sakoululle, kahvittelem aan ja seurustelemaan.

Yllatyksia sattui. Monivuotiset ty6toverit
tormiisivbt toisiinsa paivitellen: "Hyvii tavaton,
mita sinakintdallii teet!" Lapsina viimeksi toi-
sensa tavanneet pikkuserkukset olivat kuin lap-
sia taas: "Muistatko, kun..." Ja tietenkin usein
kuultiin niita tarkeita kysymyksia: "Kenenkas
lapsia sinii?" tai "Mitenkas me oikein ollaan-
kaan sukua?"

Toinen tapaaminen kesiillii 2002 oli pieni-
muotoisempi ja paikalla oli runsaasti "uusia su-
kulaisia". Kaukaakin oli tultu: Turun puolesta,
Helsingistii ja Kemistti. Mukana oli v?ikeii
mummoista vauvoihin.

Miksi sukuseura?

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Lopetin
Suomen Sukututkimusseuran sivustolla olevien
sukuseurojen laskemisen, kun piiiistyiini
200'.aan olin vasta Horkoiss?i. Jos yksin nettiin
on ilmoittanut nimensii niiin moni, niin varsin
isossa joukossa Ohralahden sukuseura on mu-
kana. Onko seuran perustamisessa mielta?

Itsestiiin selviiii on, ettii jiirjestotoiminta on
pitkajanteisempii?i ja suunnitelmallisempaa
kuin hetken innostuksesta syntynyt tilanne.
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Seura voi j iirj estiiii esimerkiksi yhteistilaisuuk-
sia sdiinnollisemmin kuin jokin viiljii seurus-
teluryhm?i. Pienikin jasenmaksu helpottaa yh-
teydenpitoa. Seuran tiedotukset tavoittavat ne,
joiden tiedetiitin olevan kiinnostuneita. Toi-
saalta jilsenistd voi vaatia seuran toimihenki-
loilta aktiivisuutta, jos toiminta uhkaa laantua.

Sukuseura ei ole pelkiist?iiin kesiijuhlia
j arj estava elin. Selittamdttomiillii tavalla tietoi-
suus kuulumisesta sukuseuraan on lujempi side
kuin pelkkii tieto kuulumisesta samaan sukuun.
Seuran arkistoon on mukavampi luovuttaa
tietojaan, kuvia ja muuta materiaalia kuin yk-
sityishenkilon mappeihin. Oman suwn tutki-
misesta kiinnostuneiden joukko laajenee kuin
huomaamatta. Juuret lui ittuvat.

Pienuus ei haittaa

Ohralahden suku ei ole suuren suuri. Suku-
kirjassa julkaistiin 413 perhetaulua, mutta kol-
men vuoden aikana tietoja on saatu niin paljon
lisiiti, etti tiilli hetkella Antin ja Maijan jal-
kelaisia on tiedostossa 521 tauluun yhteensii
2099 jiilkeliiistii puolisoineen. Tiim?inhetkisen
tietokannan koko on 2892 henkeii. Siin?i ovat
mukana myds puolisot ja heidiin vanhempiaan.

Sukujuhlat kesiillii 2000 ja 2002 ovat keriin-
neet kaikkien viiden sukuhaaran jasenia
yhteensli 137. Monet ovat olleet mukana kum-
mallakin kerralla. Ilahduttavan runsaasti muka-
na on ollut nuorta vitked - l960luvulla ja sen
j alkeen syntyneitii. Suku seuran peru staj aj iiseni ti
on 61. Sillii joukolla toiminta on liihtenyt hyvin
liikkeelle

Vaikka Ohralahden sukuseura on nuori ja
pieni, silla on seka iso- ettii pikkuveli. Valta-

kunnallinen Sorrien sukuseura kosiskelee meita
joukkoonsa, olihan Ohralahden torpan ensim-
miiinen emdntd Sorrin talon tytiir. Ohralahden
Antin ja Maij an Karoliina-tytttiren jiilkeliiisistii
taas Kaivannot ovat kokoontuneet pari kertaa
omaan sukujuhlaansa, ja nyt viritelliiiin yhteis-
tyotii Ohralahden sukuseuran ja Kaivantojen
viilillii.

Mukaan mahtuu

Haluan innostaa sukututkijoita jarjestamaan
sukutapaami sia, j opa perustamaan suku seuroj a.
Pienelliikin joukolla piiiisee liikkeelle, ja sen
jalkeen yhteisten juurien etsiminen moni-
puolistuu ja helpottuu. Historian hamarasta
kannattaa i nnokkai mmankin arki stoj en tutkij an
silloin t[ll6in tulla nykysukulaisten pariin.
Omat kokemukseni ovat olleet pelkastaan
myonteisiii Mikiihbn siinii onkin, ettit suku-
laiset ovat niin erinomaisen mukavia ihmisi6.

S uku s e uY at edttffiym dftnl

Sukuseurat voivat Orpanassa vapaasti esitella
toimintaansa tai esittaa kutsuja sukutilaisuuk-
siin. Lehdessi voi my6s esittiiii kutsun tilai-
suuteen, missii perustetaan uusi sukuseura.

Muistakaa liittiia mukaan seuran yhteys-
tiedot, jotta ne tutkijat, jotka havaitsevat kuulu-
vansa samaan sukuun, voivat liittya seuraanne
tai ostaa julkaisuj anne.

- , . r .  r .
Liisa Zeitlin kiittdd
muistamisesta hiinen t?iyttiiessiiiin
toivottaa seuran jiisenille kiintoisia
tutkimusmaailmaan.

... ia lofranna Kurefa ftiitaa
taiitia niitii sukututkijoita, jotka ovat kirjoitta-
neet Orpanaan.

70 vuotta ja
retkiii suku-
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Kirsti Vimpari

Poppien vir^hei+a ja tahallisio muutoksia
Kirkon ki rloissa paljon vi rheitd

Monet kirkonkirjojen virheet voivat johtaa suku-
tutkimuksen umpikuj a an tai viiiiril le j alj ille. Aina
ei kannata luottaa historiakirjoista loytyneisiin
tietoihin. Olen koonnut muutamia tapauksia
esimerkiksi.

Syntymiiaika voi muuttua muuton yhteydess6
tai kopioitaessa kirkonkirj oj a uuteen kirj aan.

Ikaalisten Alaojan tyttir Maria Jaakontytiir oli
syntynyt 08. 08. 17 7 2 lkaalisten Isordyhidssii. H6-
nen vanhempansa olivat tilallinen Jaakko Martin-
poika Alaoja ja Maria Johannintytiir Ronkka
Ikaalisten Luhalahdesta. Aiti kuoli 09.02.1790 ja
isii avoitui uudelleen 31.10.1790 Ikaalisissa.
Marian aitipuoli Maria Tuomaantytdr, Kolkon
talon tytdr, oli syntynyt 26.02.17 63 .

Maria Jaakontytiir Alaoja meni avioliittoon
25.01.1802 Ikaalisissa. Hiinen aviomiehens?i oli
Daniel Sveninpoika Wessman, jonka isii oli
Ruotsista tullut sotilas. He asuivat mm. Nevan-
taustan torpassa. Kun Maria Jaakontyttir muutti
kotoaan Alaojasta, hanelle vaihtui iiitipuolensa
syntymiiaik a, ja tdfid vddtrdd merkintiiti htin kantoi
kuolemaansa (07.01.1848) asti. Hiin kuoli Ikaa-
listen Kolkon kyliissti, Riutan talossa poikansa
luona.

Marian tapaukseen liittyy eris erikoinen
maininta kirkonkirjoissa. gdr med (tai pd) *aben
eli kulkee puujalalla. Tiimii merkintii loytyy ensi
kerran 1802, muttamftdiln mainintaa hiinen vam-
mautumisestaan ei aikaisemmin esiinny.

Olen myds kerran huomannut seuraavan ta-
pauksen: Eraalla tilalla Kurussa (en muista tilan
nimeii) palveli piika ja renki. Piika muutti Ikaa-
lisiin ja renki Hiimeenkyroon, ja muuton yhtey-
dessii vaihtuivat heidiin syntymiiaikansa

Myos papit muuttivat syntymiiaikoja: Virroil-
la palveli sotilas Petteri Johaninpoika Ahl, jonka
oikea syntymiaika oli 24.04.1771. Hiinen van-
hempansa olivat tilallinen Johan Antinpoika Lep-
piinen (synt 01.06.1699) ja tdmdn toinen vaimo
Regina Jaakontytdr (synt. 20.08.1737). He asui-
vat Kurjenkyliissi ja muuttivat mydhemmin Pirt-
tiniemen torppaan. Petterin syntyessii hiinen isiin-
sii oli 72-vuotias.

Petterin ensimmiiinen vaimo oli Valpuri Hei-
kintytdr (synt. 22.02. 17 59). Ensimmiiisen aviolii-
ton aikana Petterillii oli oikea syntymdaikansa;
aviovaimo oli ennestiiiin leski, siita johtui huo-
mattava ikiiero. Mydhemmin Petteri avioitui Ma-
ria Stiina Adamintytttiren kanssa (synt. 06.02.1807),
joka oli Adam Heikinpoika Syrjiin (Syrjiintausta)
ja Valpuri Matintyttiiren lapsi. He asuivat Pirtti-
niemen, Pekkalan ja Syrjiin torpissa.

Toisen avioliiton yhteydessii Petteri Johanin-
poika Ahlin syntymiiajaksi oli merkitty 24.04.1791.
Syntymiiaikaa oli kenties muutettu, jottei ikiero
olisi niin suuri.

Kauvatsan Piilijoella Partalan torppaa asusti
Johan Johaninpoika" joka oli syntynyt 24.09.1761.
Hiin avioitui 15.05.1780 Kauvatsalla Valpuri
Heikintytiir Nysin kanssa (synt 3 T.07 .17 54 HuiI-
tisissa (Kauvatsa)). Vanhemmat olivat tilallinen
Heikki Erkinpoika Nysi Ahvenuksen kylasta
Kauvatsalla ja Valpuri Yrjontytir. Kun Johan
Partala muutti Kauvatsalle YtilAAn Reikon
torppaan, hAnen oikean syntymiiaikansa piiiille
oli muutettu 1750, ehka sen vuoksi, kun vaimo
oli vanhempi. Tiimii my6s jai hanen viralliseksi
syntymiiajakseen.
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Koko perheen syntymdajat sekaisin

Koko perheen syntymiiajat ovat aivan sekaisin
seuraavassa mouhij tirveliiisperheessil.

Mouhijiirvellii eli Cristoffer Matinpojan (synt
04.10.1745) perhe. Perheen isii oli suutari Matti
Asplundin poika, syntyisin Mouhij[rvelta. Per-
heen iiti oli Valpuri Antintytiir (synt. 05.04.1752),
joka oli sotilas Mustfeldtin tytiir Mouhijarven
Mustianojalta. He avioituivat 28.12.1770 Suo-
niemelli.

Aluksi he asuivat viihtin aikaa Suoniemella,
sitten Mouhij arvella. Heille syntyi Mouhij arvella
tytiir Maria 09.06.7773. Pran tiim?in jdlkeen perhe
muutti Suoniemen Kauniaisten kartanon Antilan
torppariksi. Tiilloin perheen iiidin syntymiiajaksi
oli merkitty 05.07.1758. Cristofferin syntym?i-
aika siiilyi suunnilleen ennallaan. H?in kuoli
25.08. 1 8 1 1 Suoniemella.

Tylar Maria meni piiaksi Sarkolan Mekko-
selle. Tiilloin hanen syntym?iajakseen muuttui
17.06.1768. Maria avioitui 05 10 1800 Suonie-
mella Mekkosen talon isiinniin veljenpojan
Heikki Heikinpojan kanssa (synt. 03.06.1763
Suoniemen Sarkolassa, kuoli 14.11.1821). He
asettuivat asumaan Kuljun kartanon Hongiston
torppaan. Tiilloin Marian syntym?iajaksi oli mer-
kitty 17.06.1763 (eli kymmenen vuotta oikeaa
svntvmiivuotta aiemmaksi).

Marian luokse muutti myos hiinen iiitinsii Val-
puri Antintytar, Antilan torpparin leski. Aidin
syntymiiajaksi oli silloin merkitty 07 05 1158
Kun Afti ja tylar asuivat yhdessri, heilla oli
kirkonkirjojen mukaan ikiieroa vain viisi vuotta,
vaikka rippikirjassa on merkinta riiti. Todelli-
suudessa iklieroa oli 2I vuotta.

Pienempiii virheitii loytyy paljon, ja myos
patronyymi voi olla v?iiirin. Ikaalisten, Mouhi-
jarven, Suoniemen ja etenkin Karkun kirjoissa
voi loytyii jopa kolme eri syntymdarkaa samalle
henkilolle.

Taytyy ottaa myos huomioon sen ajan olo-
suhteet: huoneet olivat pimeitli varsinkin 1700-
luvulla. Valaistuksena oli pappiloissa ehkii kynt-
tilat tai piirepihdit, joten valaistus oli heikko.
Silmiilasit my6s olivat harvinaisia. Kynilnil oli
yleisesti sulkakyn6.

Aikaisemmin, yli kaksikymmentii vuotta sit-
ten, oli kirkonkirjojen viilissi paljon irtolappuja.
Eriis kanslisti kertoi, effii lasten kastemerkinniit
tai vihkiminen, jos se tapahtui kotona, merkittiin
irtolapuille, ja nritA ei aina muistettu tai ehditty
merkita kirkonkirj oihin.

Ldhteet:
Suoniemen, Kauvatsan, Mouhijlirvcn, Ikaalistcn ja Virtain
historia- ja rippikirjat
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Tiina Miettinen

"Mene sinne.jo sinci saqt ncihda miki ihmisestc)
on jciljellri, kun henki on paennuL "

Tiimin vuoden kesiikuussa jiirjesteuiin PAlka-
neen rauniokirkon sisallii arkeologiset kaivauk-
set. Moni on varmaan lukenutkin arkeologien
ldyddista Aamulehdestii. Vietimme yhden ilta-
piiivtin kesiikuun alussa tutustumalla tapahtu-
miin paikan pilAlla.

Piilkiineen rauniokirkon harmaat muurit oli-
vat kaunis naky peltojen keskellii kestikuun
heleiinvihreiissii maisemassa. Aurinko paistoi,
omenapuut olivat kukassa, sireenit tuoksuivat
j a voikukat v dr rttiv dtt tienpenkat.

Tunnelmaa rauniokirkon kaivauksilla voisi
kuvata arkisen hartaaksi. Muurien sis?ipuolella
ei tuntunut sopivalta huutaa tai meluta. Siellii
tydskenneltiin hiljaisuudessa tai puoliiiiineen
puhuen. Vuosisataiset kivimuurit hohkasivat
koleutta, vaikka aurinko paistoi tiiydeltii teralta.
Naakat valvoivat tapahtumia tarkkasilmtiisinti
ja hieman salamyhkiiisintikin. En yhtaiin ihmet-
tele, ettd muinoin ihmiset uskoivat vainajien
henkien ilmestyviin linnunhahmossa.

Muurien katveessa oli varjoisaa. Kostea
multa tuoksui lahonneelle - kuolemalle. Kontras-
ti vehmaaseen kesiikuiseen luontoon oli val-
tava. Se pisti voimakkaasti miettimiliin elAmAA
i a sen viiistiimiitdntii katoavaisuutta.

Pdlkdneen kirkko

P?ilkiineen kirkko rakennettiin my6hiiiskeski-
ajalla. Varhaisista kirkontileista l600luvuilta
selviiiii, ettii kirkkoa on korjailtu usein. Ison-
vihan aikana kirkon hoito laiminlyotiin pitkiiksi
alkaa, ja Kostianvirran taistelussa rakennus
ehkii myds vaurioitui jonkin verran.

Vuonna 1725 Piilktineen kirkon hyviiksi
ker2ittiin valtakunnallinen kolehti. Palkane oli
ollut tunnettu taistelukohde ja sen kiirsimia tu-
hoja pidettiin suurina. Rahaa kertyi peril1j 2557
talarra, josta suurin osa tuli Ruotsin puolelta.
Varoilla hankittiin mm. uusi kello ja palkattiin
kirkonkorjaukseen erikoistydvoimaa. Piiiiosin
kirkkoa korjailtiin ptilkanelaisten miesten piii-
viityovoimin.

1700luwn lopulla tehtiin ehdotuksia kir-
kon laajentamiseksi, koska tilat alkoivat kayda
ahtaaksi. Palkaneliiiset kuitenkin vastustivat
hanketta. Ennen pitkaa myds havaittiin, ettii
kirkon itainen paiity oli vaarassa sortua. Pitkal-
listen neuvotteluj en jilkeen tultiin I 800-luvulla
siihen tulokseen, efia pftajaan on rakennettava
kokonaan uusi kirkko. Uutta kirkkoa alettiin
rakentaa 183O-luvulla, ja osittain sen seurauk-
sena vanha kirkko jai rappiolle.

Rikkoontu uko hautarauha?

Se, ettti kaivetaan historialliselta ajalta pertiisin
olevia hautoja, heriittiiii jonkin verran epailyja.
Onko oikein hiiiritii kirkkoon aikanaan hau-
dattujen vainajien rauhaa? Kirkon lattian alle
haudattiin piilkiineliiisiii I 500-luvulta 1700-lu-
wlle. He ovat samoja ihmisiii, joita voidaan
helposti ldytaA kirkonkirjoista. Ntiin kihellii
nykyaikaa oleviin hautauksiin suhtautuu eri
tavoin kuin tuhansia vuosia vanhoihin hauta-
paikkoihin. Itselliinikin on ehka jopa satoja esi-
isiii ja -aftela, jotka on haudattu Palkaneen kir-
kon lattian alle.

Vaihtoehdot ovat kuitenkin viihissd. Kirkon
muurit ovat pahassa sortumisvaarassa, eika
muurien sis?ipuoli ole ollut enii6 avoinna turis-
teille. Tilanne on halyttava. Olisi surullista, jos
kirkko sortuisi kokonaan kasaksi kiviii. Pystvs-
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sd olevissa raunioissa on jotakin hyvin kos-
kettavaa ja juhlallista. Tunnelma muurien kat-
veessa on t?iysin ainutlaatuinen.

Sortumisen ehkaisemiseksi muureja on tuet-
tava ja kaivettava uusille tukipilareille perus-
tukset vanhan seiniimin viereen. Toisin sanoen
vainajien rauhaa olisi joka tapauksessa hairit-
tiivii. Ilman arkeologeja kuopat perustuksille
kaivettaisiin rajummin ja haudat pirstoutui-
sivat. Nyt asiansa osaavat ihmiset kaivavat ja
tutkivat suurella varovaisuudella kirkon seiniin-
vierustan hautaukset. Samalla rauniokirkko pal-
jastaa salaisuuksi aan 1a antaa meille uutta tietoa
menneisyydestii.

Kahden talarin hautapaikat

Tiimiin kesiin kaivaukset keskittyivat kirkon
takaosaan ja asehuoneeseen. Esille tulevat hau-
dat olivat siis kuuluneet halvimpiin. Kalleim-
mat holvatut sukuhaudat olivat alttarrlla ja
kuorissa sekii kuorin etuosassa. Tietojen mu-
kaan ne olivat typdtyhjia jo 1800-luvun lopulla.
Ilmeisesti sielta vietiin kaikki mahdollinen
arvokkaampi esineistd l8OOJuwlla, jolloin
kirkko oli hvlattvnii.

Kuorissa olivat mm. Palkiineen Kantokylan
ja Ruokolan kartanoiden haudat. Aivan alttarin
edessii olivat Sahalahden von Qvantenien ja
Myttiiiliin Birckholtzien sukuhaudat. Heti
kuorin ulkopuolella oli palk?ineen suurimpien
rustholl ien vanhat sukuhaudat.

Poikkikaytiivtin ja eteliisivun viimeisen ik-
kunan viillltd hautapaikat maksoivat viisi tala-
ria. Kaksi viimeistii hautariviii olivat viela vii-
han halvempia eli nelj|talana. Kirkon eteisessS
haudat maksoivat vuonna 1739 kaksi talaria.
Ilmaiseksi haudattiin ulos kirkkomaalle, jossa
jokaisella kylalla oli omat lohkonsa.

Kirkkoon hautaamisesta pidettiin hyvin sin-
nikkaasti kiinni, vaikka esivalta jo l7OOJuvun
puoliviilissii vastusti sita. Varsinkin Palkiineen
varakkaampi viki halusi ehdottomasti tulla
haudatuksi kirkkoon. Kirkkoon hautaaminen
kiellettiin lopulta asetuksella vuonna 1822.

Kdyhien onni oli se, ettii kirkkomaan hau-
taukset s?iiistyiv?it koskemattomina 1 800-luvun
lopun kirkon rappiokauden ajan.

UIlo Koskinen ja Riia Siltanen Pdll<rineen
r aun i o ki r kon ar ke o I o gi s t e n I 6y t 6j e n cirir e I I ci.
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Suojattomat haudat

Kesiikuun alussa, jolloin vierailimme kai-
vauksilla, asehuoneeseen oli kavettu noin 1,5
metrin syvyinen kuoppa. Sen pohjalla niikyi
arkun jidnteet seki muutamia piiikalloja ja
luita. On mahdollista, ettii esiin oli tulossa
kohtuullisen hyvin siiilynyt vanha hautaus.
Myohemm?it hautaukset tuhoutuivat, koska
uutta kirkkoa rakennettaessa vanhan kirkon
lattialankut vietiin muualle ja paljastuneet
haudat olivat vuosikymmeniZi ilman mitAan
suojaa. Niihin p?iiisiviit kiisiksi eldimet ja
ihmiset. Kirkon kattokin romahti joulukuussa
1890. Perimiitieto kertoo, ettd mm. arkkuja ja
luita kuljetettiin pitkin Palkaneen kylia.

Piilkineen vanha kirkko ehti toimia jopa
heiniil atona j a kirkkomaa vasikkat arhana ennen
kuin tilanne korjaantui ja rauniot saivat niille
kuuluvan aryon. Palkaneella vieraillut muinais-
tutkija C. A. Gottlund sydiimistyi kirkon tilan-
teesta niin paljon, ettd kieltaytyi jopa vierai-
lemasta Piilkiineen kirkkoherran luona. Hiin
kirjoitti vuonna 1 862 PalkAneen rauniokirkosta
Helsingfors Tidningariin j a moitti voimakkaasti
Ptilktineen seurakunnan j ohtohenkiloita.

Kieltamatta niiky kirkossa oli varmasti
kammottava: luita, arkkuja, ktitirinliinoja lojui
tiiysin sekaisin koko lattian mitalta. Hautojen
kunnioitus ei ollut l80OJuvulla sita mita se on
nyt. Tiissiikin mielessii arkeologiset kaivaukset
ovat varsin pieni juttu l800luvun tilanteeseen
verrattuna.

pieniin muovipusseihin odottamaan tarkempia
tutkimuksia. Arkeologien tyd on tarkkaa ja
hidasta.

Jannittavin loyto minkii me niiimme oli pie-
ni metallihakanen, joka oli kuulunut Raamat-
tuun. Kirjan kansia tukivat metallit ja kannet
voitiin sulkea pienellii helalla. Pohdimme site,
ettii miten hela oli joutunut maahan. Olisiko se
kenties pudonnut isonvihan aikana, jolloin
kirkko ryostettiin? Tiilldin kirkkoraamattu hii-
visi tai tuhoutui. Toisaalta hela on voinut kat-
keta tavallisessakin kaytdssa ja vieriii lattia-
lautojen rakoon.

Myds vanhoja rahoja oli tullut esiin jo
kaivausten alkuvaiheessa, samoin metallia ja
vanhaa ikkunalasia.

Vasta kaivausten lopulla arkeologit tekiviit
kaikkein kiinnostavimmat ldytonsa. Aamuleh-
den saamien tietojen mukaan kaivauksissa
loytyi viikinkiaikaisia hautauksia. Toisin sa-
noen paikalla on ollut hautausmaa jo enneal
kristinuskon tuloa! Piilkiineliiisille paikka on
ollut siis pyha jo tuhansia vuosia. Kirkko on
rakennettu vanhan kalmiston piitille. Esiin tuli
joitakin kauniita viikinkiaikaisia koruja.

Ldhteet

Koukkula, Tuomo, PdllcAneen historia 1500-luvulta
l800luvulle. FiilkAneen historia I. 1972.

Kuuliala, Wiljo-Kustaa, Vanhaa Piilkiinettii. 1949
(niik<iispainos I 982).

Aamulehti 26.6.2003

Mita loytyy maasta?

Kaivauksissa esille tulleet loydot eiviit ole
mitaan loistokkaita, jos mittana pidetiiiin kultaa
ja jalokiviii. Se on selviiii, koska esiin kaivetut
haudat ovat kuuluneet pitapn koyhemmalle
vielle. Aamulehdestii saimme lukea, effii varsin
paljon loytyi kiiiirinliinojen neuloja, joista osa
oli jopa hopeisia. Mekin niiimme muutamia
neuloja jo kesiikuun alussa, jolloin kaivaukset
olivat vasta aluillaan.

Poiskaivettu a maata seulottiin huolellisesti.
Kaikki esiin tulleet loyd6t harjattiin ja laitettiin

^
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Eino Koskinen

Isovanhemmillani oli tapana pitaa joka syksy
papan kesiimdkillii kesiikauden piiiittiijiiiskarne-
vaalit. Koko suku kerdiintyi perheittain Teiskon
Koiwsalmelle pitamaiin lystiit yhden viikon-
lopun ajan. Piha-alue koristeltiin japanilais-
tyyppisilla paperilyhdyi I I a, j oiden si siiiin asetet-
tiin palava kynttilii. Pimeneviissii syysillassa
varikkaat lyhdyt olivat minulle - olin niihin
aikoihin oli 8-lO-vuotias poika - ihastuttava
niiky.

Kun oli saunottu ja illallinen sydty, raivat-
tiin pirtti huonekaluista, jotta saataisiin tanssi-
tilaa. Gramofoni oli vuokrattu jostakin musiik-
kiliikkeestii, ja sen mukana tuli myds useita
iiiinilevyjti. Silloin ne olivat viela ns. savi-
kiekkoja.

Ensimmtiisen kappaleen lahtiessii soimaan
oli pirtin lattialla heti tungosta, kun kaikki ryn-
tiisiviit tanssimaan. Me lapset, joita oli pilvin
pimein, koikkelehdimme seiniinvierill?l kuin
vasikat keviisellii niitylla. Lasten piti olla
poissa jaloista.

Sen aikaisia gramofoneja oli vedettiivti kam-
mesta jokaisen levyn jiilkeen. Samoin piti vaih-
taa ddnirasiaan uusi neula muutaman levyn
jiilkeen. Tiimii oli tietenkin aikuisista ikavaa
puuhaa ja niinpii he keksivdt, ett6 minii olisin jo
tarpeeksi vanha ja vastuullinen hoitamaan
grammarin kayttamista. Arvatkaa, olinko minii
polleana ja innoissani saadessani sellaisen
luottamustehtavan hoitaakseni! Sita oltiin jo
silloin tiskijukkana tanssittamassa isia ja afteja
suuressa karnevaalissa.

Hyvin asia etenikin. Ei ollut mitaan suurem-
pia vaikeuksia, paitsi levyjii valitessa. Aina oli
joku moittimassa, miksi panin sellaisen levyn
pydrimii?in. Aikuisten kompromissiehdotukse-
na tuli, ettii levyt pantiin nippuun piiiillekiiin ja
siita soitettiin perijiilkeen levyt jlirjestyksessb.
Kun nippu oli mennyt loppuun, kiiiinnettin kasa
j a aloitettiin uudelleen paallimmai sestii levystii.
Niiin palasi sopu tanssijoiden keskuuteen.

Eriis tiideistiini ja hanen miehensii olivat
erinomaisia tanssijoita. Useita vuosia ennen so-
tia oli Lambeth Walk -niminen tanssi hyvin
suosittu silloisen nuorison keskuudessa. Se
vaati melkoisia taitoja, jos halusi saada kuulija-
tai katsojakunnan mielenkiinnon heriiiimiiiin.
Tiimli pari osasi niimii temput. Tanssissa oli
useita humoristisia piirteita, tanssijat muun
muassa levittivtit musiikin tahdissa kasillaan
polvia ja sitten taas yhdistiviit ne. Tahti oli
vikkela, ja hassulta niiytti. Lisiiksi tanssiin
kuului eriiiinlai sia steppiaskelia.

Toinen mieleeni jAantlt tanssi oli, kun pappa
ja mummu niryttivdtt, miten jenkkaa ja saksan-
polkkaa tanssitaan. Siina sita oli menoa ja mei-
ninkia. Hikikarpalot nousivat tanssijoiden ot-
sall e sellai sessa pyorityksessii.

Ilta eteni rattoisasti ja tuli ydsaunan vuoro.
Miehet olivat halukkaita menemiiiin viela sau-
naan, johon oli iltasesta jiiiinyt ldmmintii. Tie-
tenkin kaikki pojankoltiaiset olivat myds ha-

Suuri kaYnevaali, pieni muYhe
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lukkaita saunomaan. Niiin tapahtuikin. Pappa ei
kuitenkaan halunnut tulla mukaan, yaan jAi is-
tuskelemaan verannalle ja katseli kauniita kar-
nevaalilyhtyja.

Se, mita miesten saunassa ollessa tapahtui,
ei ole tiedossani, mutta kun tanssi sitten jatkui,
huomasin, ettii yksi levy oli mennyt miltei
halki. Tietenkin yritin peittaa tirmiin levyn mui-
den alle, mutta selviiiihiin oli, ettii tihutyo pal-
jastui. Minahiin se tietenkin oli syntipukki, joka
levyn oli rikkonut. Itse tiesin, etten sita ollut
tehnyt Siita se alkoi varsinainen kalabaliikki -

blaa, blaa ja blaa... Isoiiitini oli kipakka ihmi-
nen ja han se johti lautamiehiii tiitii tuomiota
julistettaessa. Tulihan siinl tippa silmiiiin ja
marttyyri mursi mustaa haiventa. Siihen loppui

tiskijukkakauteni, joskin taisi olla kello jo yli
puolenyon, joten tanssi-innostuskin oli jo lai-
mentunut.

Liiksin min?i iloleikistii pois, niin kuin seit-
seman veljeksen Laurr saarnassaan mainitsee,
ja menin epiioikeudenmukaista kohteluani
nyyhkyttamddn verannan toiseen piiiihiin. Pap-
pa, joka istui toisessa piiiissii, kutsui minut
luokseen. "Kuulehan n5rt", sanoi pappa. "Kylla
minii tiediin, ettet sinti sitii levyii rikkonut."
Helpottihan se viihiisen, mutta olisin niin
mielellani kuullut, kuka raukka se oli, joka pisti
pienen pojan kiirsimii?in omasta tdpp?iykses-
tiiiin. Kun olen asiaa mietiskellyt, tulin siihen
tulokseen, ettti syyllinen oli yleinen syyftaja -

mummu.

Eino Koskinen

Lapsuudestani muistan, miten meidan talos-
samme hoidettiin vessa-asiat. Silloin joskus 20-
ja 3O-luvulla ei juurikaan ollut taloissa sisdves-
soja, vaan hommat hoidettiin takapihalle raken-
netuissa ulkovessoissa eli huuseissa. Se oli
yleensi kaksikerroksinen rakennus, jossa yl6-
kerrassa oli yhta tai kahta perhettd varten ra-
kennettu koppi, jossa oli oikea istuin ja siihen
tehty aukko kansineen. Niiitti koppeja oli sitten
niin monta, ettii kaikille talossa asuville oli oma
koppinsa. Alakerrassa oli sitten itse ruuma, jo-
hon talon asukkaat usein toivat myds laski-
vetens6, koska kaikissa paikoissa ei ollut vielii
edes viemiiria. Joillakin talon asukkailla saattoi
oll a j oitakin kotieliii miii huo lehdit tav anaan, jol-
loin ruumaan saattoi keriiiintyii myds olkia ja
pahnoja Niimil tavallisesti keriittiin ruuman jo-
honkin nurkkaan eiviitkii ne olleet aivan ves-
sanreikien alapuolella.

Puliukot eli juopot olivat usein asunnotto-
mia. He tiesiviit, ettii huuseissa oli usein edella
mainittuja pehmikkeita ja ettii talviaikaan niissii

oli lampimiimpii?i kuin aivan pallaan taivaan
alla.

F,re.;dind pakkasiltana eriis paikkakunnan
juoppo kompi huusin ruumaan olkien sekaan
nukkumaan huolimatta melkoisen messevistd
hajuista, jotka talvella eiviit kuitenkaan olleet
niin voimakkaita kuin kes?iisin. Ja kun suloinen
hutikka huuhteli hanen aivojaan, ei pienistii ha-
juista kannattanut valittaa.

Joka tapauksessa miekkosemme oli juuri
aamusella nousemassa olkien joukosta piiivin
askareisiin, kun erds taloon kuuluva em5ntii
kantoi laskisankoaan ruumaan piiin. Sangossa
lienee ollut perheen koko iltainen ja aamuinen
virtsalasti. Avatessaan ruuman oven emtintiim-
me paiskasi laskisankonsa sistillon suoraan
ovesta sisiille ja tietysti suoraan puliukkomme
piiiille. Emiintii oli saada sydanhalvauksen
kuullessaan ruumasta moredn, unenpdpperOi-
sen ja hiimmiistyneenkin tiiinen huutavan: "Kat-
too nvt rouva viihiin mihkii heittiia!"

Ofihan niit a puliukkoia ennenkin

45



0votko sukuiuuresi Hquhollq?
Tutustu Hquho-Seuron toimintqqn iu

myynnissii oleviin Houho-luolteisiin osoitteesso

www.hquho-seurq.fi
Myynnissii oleviq kirioio io tuotteitq voit ostqq
kotisivuil lqmme olevqllq lomqkkeellq f i lqqmqllq
foi Hquhon Kiriokouposlo p. (03) 675 l lg2
tqi Hquhon kir iastosto p. (03) 631 1237.

, ,Frrillton
: l]|loltioiiite!
i tnulohOen

i .6i6totiq
i  . * , . ; l
t : 1

i..,:.j; :: :;.;i$ ;.;,--.
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Houhon luopioisten Tuuloksen hisloriq I on tuhti lukupoketti Houhon io sen
entisten koppeliseurokuntien Luopioisten io Tuuloksen historiosto.
Kir[osso eri oloien tutkiiot esittelevcit seudun esihistorioo, luontoo io sen
kehitysvoiheito sekd kirkkohistorioo Houhon io Tuuloksen osoho. Kiriosso
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Kirioidrkdleesso on 971 sivuo.
Hinto 6 35 euroo

Houhon luonnon kouneutto io rikosto elcim<ici kuvoo teos Hymyileviiii
Houhoo on Houhon entisen sivistystoimeniohtoion Veso Leppdlon toimittomo,
vuonnq 1989 ilmestynyt kuvoieos. Se on kuvoll inen ldpileikkous Houhon
menneisyydestq I 980-luvun lopulle.
Hinto d 8 euroo

Urpo Syridn kirioittomo Hquhon kcnsokoulul 1871-1976 kuvoq
konsonopetusty6tci Houhollo. Tdmci kirio i lmesiyi vuonno 1979. Se on
yhteenveto Houhon konsqkoululoitoksen hisforiosto. Tcimci sotoviisivuotios
lqitos ofi tdyttcinyt tehtdvonsd io siirtyi historioon vuonno 1976
peruskouluiciriesielmiidn siirryttiiessci. Teos esittelee Houhon konsokoulut
niiden perustomisiciriesfyksessci. Lisciksi kiriosso on Houhon konsokouluien
opettoiomotrikkelit. Lisdvorid kirioon ontovot koskut io muislelmot menneiltd
kouluteiltci.
Hinto 6 20 euroo
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Johanna Kurela

T?lmiin uuden Orpana-lehden mukana on teille
kaikille postitettu kyselykaavake, jossa tiedus-
tellaan lukuisia seuran toimintaan liittyviii
asioita. Vastausten perusteella seuran hallitus
suunnittelee tulevaa ohjelmaa. Tuloksista ra-
portoidaan seuraavassa Orpanassa.

Kaavakkeessa tiedustellaan muun muassa
sita, minne jiisenisto toivoo piiiiseviinsti ret-
kelle, sekii mielipiteita Orpana-lehdestii ja esi-
telm?iaihetoiveita.

Jiisenistdlle liihti edellisen kerran jiisenky-
sely kev?itilla 1999. Tuolloin tiedusteltiin kahta
asiaa: millaisia ovat jiisenten tietokonetaidot ja
mist?i pitajistri kukin oli sukututkijana kiin-
nostunut. Tiissii uudessa kyselyssii ei enii?i puu-
tuta tietokoneasioihin. mutta tiedustellaan uu-
delleen, minka pitajien kirkonkirjoj a ja muita
asiakirjoja te useimmiten tutkitte. Seuran jiise-
nistd on muutaman viime vuoden aikana muut-
tunut, ja tilanne on nyt mahdollisesti vaihtunut
toisenlaiseksi. Vuoden 1999 tutkimuksesta sel-
visi, ettii olemme vahvasti satakuntalais-hama-
lainen seura, jonka juuret eiviit juurikaan ulotu
Savoon tai Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle (ks.
tarkemmin Orpana 21 1999)

Kyselyyn saa halutessaan vastata nimett6-
miinii eikii jokaiseen kysymykseen tarvitse vas-
tata. Tarkoituksena ei ole urkkia kenenkaan
yksittaisen tutkijan asioita tai mielipiteita. Vas-
taajien tiedot jadvdt ainoastaan kyselyn yhteen-
vedon tekijiin (Johanna Kurela) tietoon.

Voifie antaa halutessanne vapaasti my6s
kielteista palautetta pelkaamattii loukkaavanne
verisesti hallituksen jasenia tai muita toimi-
henkiloitamme. Jos siis esimerkiksi pidatte Or-
panaa harvinaisen surkeana ja tylsiinii julkai-
suna, jota sriilytiitte ydpdydallanne ainoastaan
voidaksenne nukahtaa iltaisin nopeasti, niin
kertokaa se toki meille. Toivomme kuitenkin,
ett| negatiivisen palautteen ohessa voisitte
tehdii rakentavia ehdotuksia.

Perustammeko mikrofi I m i rahaston?

Seuran hallitus on viime keviiiistii asti keskus-
tellut siitii, onko meidiin seurallamme mahdol-
lisuutta perustaa rahasto, jonka varoilla han-
kittaisi in Tampereelle uusia mikrofi lmej ii. Met-
son sukututkimu shuoneen hyl I yt ovat j atkuvasti
tiiynnii ruskeita koteloita, joissa on Kansallis-
arkistosta ja maakunta-arkistoista kaukolainak-
si tilattuja mikrofilmejii. Sukututkijat tarvitse-
vat selviisti enemmiin materiaalia kuin mita
Tampereella on saatavilla.

Kaupunginkirjasto hankkii varojensa mu-
kaan jatkuvasti uusia kirkonkirjamikrofilmejii
ja -kortteja. Tampereen seudun sukututkimus-
seura voisi puolestaan rahaston avulla keriitil
varoj a tuomiokirj amikrofi lmej ii varten.

Yksin tilatessa kaukolainat tulevat kalliiksi
- eihan niita saa kerralla enempiiii kuin viisi
rullaa eika niita saa pitaa hallussaankaan enem-
pA kuin kuukauden. Usein filmejii joutuu
myds odottamaan pitkaan, kun Kansallisarkis-
tosta tai maakunta-arkistosta on filmirulla juuri
lainattu jonnekin muualle.

Jos jokainen meist6, jotka joskus olemme ti-
lanneet mikrofilmejii kaukolainaksi, lahjoittai-
simme mf-rahastoon esimerkiksi 5-20 euroa,
saisimme nopeasti kokoon varsin huomattavan
summan rahaa eli paljon mikrofilmirullia. Niiin
saisimme ajan mittaan koottua Tampereelle hy-
viin mf-rullakokoelman.

Jtisenkyselyssii tiedustellaankin teidiin kan-
taanne t2illaisen rahaston perustamisesta.

Kysely ei ole kovin monimutkainen eika siis
sen t?iyttiimiseenkaan ole varattu kovin paljoa
aikaa. Palauttakaa lomake lokakuun alkuun
mennessd joko jiisenilloissa jollekulle hallituk-
sen jdsenelle tai postitse Johanna Kurelalle.
Kyselyyn voi vastata myds seuran internet-
sivuilla.

Kiitos vastauksestanne jo etukditeen !

Jor.rrkyt.lyl I a ko rloftefaan toiveita
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Paikka
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Kouluttaja
FL, historiantutkija Tiina Miettinen

Kohderyhmii
Sukututkimuksen harrastajat, joilla on sukututkimuksen perustiedot ja kokemusta oman
suvun tutkimuksesta. Myds muut Suomen historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Tavoite
Tutustuminen tuomiokirjoihin sukututkimuksen ldhteend sekd koko aikakauden historiaan
Suomessa. Auttaa ymmdrtdmddn omien esivanhempien el6m66.

Sisiiltd
Tuomiokirjojen ulkoasu, kdsiala, rakenne ja juttujen erityispiirteet. Keinot miten niitd
kannattaa lukea ja kddnt€id. Oikeustapausten avulla kdsitellddn 1600-luvun suomalaisten
eliimdd, mm. lainsddddnt6d, elinkeinoja ja vdeston eri s€iiityryhmid unohtamatta perhe-
eldmdn arkea, kansanuskomuksia, kirjallisuutta, musiikkia ja pukeutumista. Aiheisiin
paneudutaan keskustellen ja ilman kiirettd.

Hinta 70 euroa

ll moittautuminen 1 9. 9. 2003 mennessti joko www-lomakkeel la osoitteessa
www.uta.filkesayliopisto tai puhelimitse (03) 2238 433.

Uusi Vuosikiri a saatavilla Sukupuu n piiYtcimisestci kurs sr

Seuran uusi Vuosikirja, joka sisiiltiiii lyhen-
nelmiit edellisen puolivuotiskauden esitelmista,
on jiilleen saatavissa. Myos useimpia vanhoja
Vuosikirjoja on yha saatavilla, samoin monia
vanhoja Orpana-lehtia. Julkaisut ovat hyva
lahja historian harrastajalle tai sukututki-
muksen vastikaan aloittaneelle vstiiviille.

Seuran entinen puheenjohtaja Raimo Vasara
pitda lauantaina 25 . 1 0. 2003 Vanhal I a kirj asto-
talolla kurssin Ndin piirrcin sukupuun. Terve-
tuloa mukaan oppimaan, miten sukupuu suun-
nitellaan ja toteutetaan omista lahtokohdista
kasin. Kurssin jiilkeen voitte laatia sukupuun
vaikkapa lahisuvullenne joululahjaksi! Katso
tarkemmat tiedot ja kurssin hinta seuran
syyskauden ohj elmasta.
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