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I Puheenjohtajan palsta

MiItA
esivanhempamme
niyttivel?

iime syksyn aikana olemme perehtyneet muun
muassa vanhoihin kdsialoihin. My<is tdmdnkertai-
nen Orpana jatkaa samoilla linjoilla tarjoten lisdd
purtavaa vanhojen tekstien parissa ahkeroiville.

Sukututkimuksen uranuurtaiiin kuuluva kirjailija ja teatte-
rimies falmari Finne saa my<is lehdessdmme huomiota, sillii
henen synrymastadn tuli viime r.uonna kuluneeksi 140 vuotta.
Finne tunnettiin erityisen taitavana kdsialatutkijana ja hdnen
taitojaan kaltettiin aikanaan mycis rikosten selvittdmiseen.

Finne ehti luoda uransa aikana mammuttimaisen maeren
sukututkimuksia. Muutamista virheistii .ja ktimm?ihdyksistd
huolin.ratta sukututkUat pitavat niite melko luotettavina.

Ratkaisevaa ei ole kuitenkaan se, kuinka pal.lon nirnid
saamme kerdttyd, vaan se mita naistd ihmisista olemme saaneet
selville. Sukututkimuksen pitdisi olla muutakin kuin pdivdmd;i
rid ja nimi6. Sukukir.lo.jen lukijat odottavat, etta voisimme myds
paljastaa iotain tutkimiemme henkildiden arkisesta ellmdstd.
Erds tdllainen asia on pukeutuminen ja lvsymys siitii, milta esi-
isamme ja -eitimme ndlttivet.

Tamen\'-uotisen sukututkimuspaivemme teemaksi onkin
valittu entisajan vaatetus. Tapahtuman otsiklona on "Kurkis

tuksia esivanhempien vaatekaappiin'l
Vaatteet kertovat aina omasta aikakaudestaan ja sen muoti

ilmiriistd sekd vallitsevasta kulttuurista. Vaatteet eivet ole
pelkestaan suoja erilaisia saita vastaan vaan niilli pyritddn myris
viestittemdan monin eri tavoin. Esimerkiksi poliisin virkapuku
kertoo kantajansa ammatin.

Pukeutuminen kertoo kantaiansa statuksesta: yhteiskunnalli-
sesta asemasta, ammatista tai virasta, toisinaan myds harrastuk-
sista sekd vallasta ja taloudellisesta asemasta.

Niin menneisrydessd kuin nykyisinkin pukeutumisessa
nd.klwit muodin ohella yhteiskunnallinen ajattelu ja moraali-
sidnnot. Siihen voi sisllrye myiis uskonnollinen tai jokin muu
viesti. Pukeutuminen voi olla paljastavaa tai peittavad, arkista
tai huomiota herattdvdd. Nykyisin vaatetuksessamme ndklwdt
myds teollistuminen ja yhteiskunnan vaurastuminen.

Katselkaamme siis tarkemmin ja uusin silmin vanhoja maa-
lauksia, valokuvia ja perunkirjoja.

Kannen kuvassa uimapukumuotia
1900-luvun alusta.
Kuva Raine Raition kokoelmista.
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Koaketoi)en kefiontaa 2
TIINA MIETTINEN

16oo-luvun kisialat
Viime vuonna alkanut Koukeroiden kertomaa -kisialasarja jatkuu!
Tdlld kertaa perehdymme | 600-luvun kdsialoihin.Tutustu kotona
etukdteen oheisiin tekstindytteisiin ia tule mukaan jdseniltaan
24.3.20 | 5, jolloin Tiina Miettisen johdolla kiiydiiiin liipi | 600-luvun
kdsialan erityispiirteite sekd aikakauden asiakirlalihteiti.

Muista ottaa Orpana mukaan!

Tekstit julkaistaan seuraavassa Orpanassa kdinnettyni ja
kommentoituna.
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Herrasvikei
ia kivinavettoia
Kuva kertom us Ylojd rven
retkeltd 4.tO.2Ot4
TEKSTI JoHANNA KURELA KUVAT MARJA PARRI

Ylojiirvi on Tampereen luoteinen raja-
naapuri. Naapurissa olisi helppo
kdydii, mutta Tampereen seudun
sukututkimusseura teki vasta syksylld
2014 eli 35 vuotta perustamisensa
jdlkeen ensimmdisen varsinaisen retkensd
Ylojdrvelle.

Retki oli antoisa. Myiis Ylojiirvelrd kotoisin
olevat saivat pitkdn retkipdivdn aikana
uutta tietoa, kun oppaamme Torbjorn
Nikus kertoiYlojdrven, sen talojen ja
sukujen historiasta. Pdivdn aikana kylii
kiert'desse kuultiin niin ylhiisempien kuin
tavallisempien ylojiirveldisten eldmdsti ja
ndhtiin komeita kartanoita, pienii pirttejd,
su u ria kivi navettoia, h)'vi n ho i dettu ja pe ltoj a
sekd satumaisen sammaleisia metsid.
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liijirven maalaiskun-
ta perustettiin 1865.
Kunta muutettiin kau-
pungiksi vuoden 2004
alusta. Kuntaliitoket

kasvattivat Yliijdrvei, kun siihen
Iiitettiin vuonna 2007 Viljakkala ja
vuonna 2009 Kuru. Nykyiiiin Yl<ijnr-
vellii asuu noin 32 000 asukasta.

Ihmisten lisiiksi kaupungissa asuu
runsaasti hevosia. Yl6iervi veteekin
taysin vertoja hevosistaan tunnetulle
Ypiijiille. Tarkkoja tilastoja ei ole ole-
massa, mutta Yl<ijirvelld arvioidaan
olevan yli 800 hevosta.

Ykijiirven vaakuna on ollut
kdytossa Yuodesta 1954. Vaakunan
haaruristi viittaa seki paikkakun-
nan nimen alkukirjaimeen ette sen
keskustan tienhaaraan. fusti puoles-
taan kuvastaa Ylitjarven kirkkoa ja
sen keskeista staintia niiiden kolmen
tien risteyksesse.

Ylisen kadano
Vaahteroiden keltaiset lehdet valai
siyat syyssumuista Ylisen kartano-
puistoa. Puistoa alettiin rakentaa
1920luvulla samaan aikaan kun
Ylisen rakennuskantaa uusittiin.

Vuonna 1928 valmistunut klas-
sisista $lid oleva pddrakennus on
insinodri Sommersin rakennuttama.
Se samoin kuin renkitupa ja entinen
viljamakasiini olivat arkkitehti Bertel
Str<imrnerin suunnittelemia.

Ylisen massiivinen viljamakasiini
muutettiin ruonna 1963 kirkoksi.
Sen katonharjalla oleva ukkosen-
johdattimen pallo on pea ystetty
kullalla. Kirkonkellona on Sommer-
sin perikunnan Iahjoittama Ylisen

kartanon vanha ruokakello. Kappe-
lissa on ollut modesta 2008 lahtien
kivimosaiikkitaiteilija Ritva Luukka-
sen valmistama alttaritaulu Karitsat.

Sommersin suku myi Ylisen
kartanon Tampereen kaupungille.
Alueella toimii ny\ddn Pirkannaan
sairaanhoitopiirin kehitysvammaisil-
Ie erilaisia palveluja tarjoava Ylisen
hoiva- ia kuntoutusp alvelut.

8 Orpana U2015



Pohjankyldn Pietili
Pohjankylin Pieti la on yhdistetty

Viinikan ja Pieti ldn ti loista. Tilan
nykyincn isintesuku on liihtiiisin

Kurun l , ) i ko . l r ,  m js td  Ant t i  To ik l (o

nen r ruu t l r  lRoO- lu r  u l la  \  l , ' ; i rn  e l le
Tilan uusrenessanssitvylinen

pddrakennus on vuodelta 1895 ja

kaksikerroksiDen pitka tall i  vuodelta
l8c2 .  l  i l ru r  konrea k i l inL .n  k . l f i . t luo
ja on samoin 1900-luvun taitteesta.

Pieti l i issii kuyatti in 1 980-luvun

a lussa \ l . r t l i  K . r . . i l an  oh j . r i rn r . r .  He l la

Wuolijoen niiytelmiin perustu\,.r

Niskavuori-elokr.rva ( 1 984), jonka

pddrooleissa olivat mm. Rauni Luo

ma, Satu Silvo ja Esko Salminen.

Vikelin tuulimylly
Ykijiir ven Taivalpohjassa Kuljun ti-
la l la  on  rk r i  p . r iLka lu r r r t . r r t  l r ie r to in '

m is ta  n i l r t . i r  r r  k . i s t i i :  \  uodc l l . l  l8J8

oleva \rikeli in tuulimylly. Sen luona
vietetddn vtlosit lain kotiseutquh

laa. Tuulinylly on klrvattur)il myds

ensinrmaisessd yldjerveli i isaiheisessa
postimerkissii.

Vikelin tuulimll l). on malli l taan

ns. harrkkanrylJy. jo5\.r tLrulcn suLln

taan keiinnetean ainoastaan tl luli-
myllyn yliiosaa. Suomessa yleisen.r
pid ovat olleet varvasmyllyt, joissa

tuulen suuntaan on kiinnetty koko
rakennustir.
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Heikkilan Yanha partti
Heikkildn vanha pirtti Yliijdrven Kuljussa on
kaupungin vanhimpia rakennuksia: tutkimuk-
sen mukaan talon vanhin osa on r.uodelta
1796. Rakennus toimii nykyadn kotimuseona,
joka on sopimuksesta avoinna kevijdille.

Pirtin kunnostus museoksi alkoi vehitellen,
1970-lurun lopulla Sirpa Heikkile muutti mie-
hensii kotitilalle, jonka pihapiirissd oli Heikki-
ldn vanha pirtti. Pirtti oli ollut Sirpa Heikkil?in
apen kotitalo, joka \.uosilvmmenten saatossa
oli jaanlt tyhiilleen ja muuttunut varastoksi.

2000Julr:n alkupuolella Heikkilat alkoivat
siivota pirtin ymperistde ja romahtamisen
partaalla ollutta talovanhusta. Pirtille perus-
tettiin perinneyhdistys vuonna 2003. Museo-
viraston avustuksella rakennusta ryhdlttiin
kunnostamaan: hirsid vaihdettiin, katto
korjattiin, ikkunoita kunnostettiin ja seinid oi-
ottiin ja tuettiin. Tukipcilkyillii saatiin vedetty'i
seindd kasaan jopa 40 senttie. Rakennukset
tukipuut pultattiin talon ulkoseiniin. Yhdelti
kulmaltaan talo on yhd vanhan irtolohkareista
pinotun pylveen varassa.

Ykijdrvi-Seuran naistoimikunta nimesi
\uonna 2014 Sirpa Heikkiliin "Riiikiin fr<iri-
kyniksi'i Kunnianimitys on annettu vuodesta
1984 lehtien yl6iarveldisnaiselle, joka on eri-
tyisesti kunnostautunut paikallisen kulttuurin
ja henkisen kasvun edistamisessa.

Lammittameton pirtti oli sisustettu tun-
nelmallisesti vanhalla esineistrill6. Pirtissd
seurueelle oli katettuna aamupeivakahvit, ioita
Sirpa Heikkilii emiinndi perinneasussaan. Tar-
jolla ollut maustekakku, ainoana valaistuksena
olleet kynttildt seka katossa roikkunut taido-
kas himmeli toivat io ensimmaiset aavistukset
joulun tunnelmasta.

10 Orpana 1/2015



PiilkkyH
Polkkylii on kahden maineikkaan
arkkitehdin, Lars Sonckin ja Bir-
ger Federleyn, Oskar Rosenlewille
suunnittelema huvila, joka valmistur
Tampereelle Pispalan haulitornin
liihellii olevaan P<ilkkyldnniemeen
vuonna 1900. Karelianismia edusta-
va, arkkjtehtonisesti korkeatasoi nen
huvila suunniteltiin kokonaistaide-
teokseksi. Federley oli suunnitel-
lut paatiloihin myiis huonekalut,
valaisimet ja tulisijat, mutta niita ei
koskaan toteutettu.

Talo oli yhdentoista vuoden
ajan Rosenlewin perheen kdyttissd,
minkd jdlkeen se siirtyi Rosenlew-
yhrymen haltuun metsapiiripaeli-
kiiiden virka-asun noksi. Talo tyhjeni
monna 1963, kun se oh jaemessa
suunnitteilla olevien Paasikiventien

ia Kekkosentien alle.
Heikki Bjiirkbom kdvi useiden

wosien aj an Rosenlew-yhtioiden
kanssa kauppaa r1't<ikunnossa
olevasta huvilasta, missd majai-
li laitapuolen kulkijoita. Lopulta
Bjorkbom sai talon omistukseensa.
Vuonna 1976 huvila purettiin ja
sen osat siirrettiin Ldnsi-Teiskoon,
missd rakennus koottiin hitaasti ja

huolellisesti uudelleen. 2010-lur.ulla

talossa on tehty kattoremonttia, ion-
ka yhteydessii vanhat kattokoristeel
uusltaan.

Antiikkikauppiaana toiminut
Bj<irkbom on lruosiky.rnmenien
ajan pyrkinlt hankkimaan taloon
sen arvon mukaiset huonekalut.
Onnekas sattuma on tuonut hdnelle
mm. Eliel Saarisen suunnitteleman
kansallisromanttista tlTlia olevan
kaluston. Talon tulisijat on
rakennettu samanlaisiksi, mitd on
samoihin aikoihin rakennetussa
kuvanveisteia Emil Wikstrtimin
ateljeekodissa Sddksmden
Visa\.uoressa.

Piilkkyliiss2i on myiis monen-
laisia antiikkiesineit?i, joista yksi
mielenkiintoisimmista oli mm.
Maamme-laulua soittava polfo-
ninen soittorasia,

Polkkyl?i avattiin yleisiiryh-
mille vuonna 2003. Kymmenen
r.r:oden aikana P<ilkkylSss6 on
keyn).t io yli 10.000 kavijiia.

1/2015 Orpana ll
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Villa Ndsirinne
Yldjdrven kaunis luonto ja Tampe-
reen ldheisrys ovat houkutelleet
paikkakunnalle runsaasti kesdasulr
kaita io 1900-lu\.un alkupuolelta leh-
tien. Tukholmalaissyntyinen mutta
Tampereella toiminut apteekkari
Fredrik Borg rakennutti 1900 luvun
alussa Yl<ijdrven Antaverk-kaan Nd-
sijdrven jylhiin maisemiin jugend-
tyylisen edustushuvilan. Apteekkari
Borgin jdlkeen Nisirinteen huvilan
omistajia olivat leipuri Lindeman ja
Finlaysonin yli insiniiiiri Nordman.

Nordman myi huvilan vuonna
1953 Naisten Voimisteluopistosaa-
tidlle. Saetidn tavoitteena oli luoda
vastaavanlainen naisvoimistelulle
pyhitetty paikka kuin mitd Varala oli
Tampereen Pyynikilld. Huvilaa muu-

tettiin voimisteluopiston tarpeita
paremmin vastaavaksi: l.uonna 1956
valmistui ensimmainen huvilalle

vieve maantie, talon laajennusosa

sekii huvilan lasikuisti. Myrihempind
vuosina rakennettiin alueelle sauna-,
pesu- ja pyykkihuone, runsaasti
majoitustiloja seka voimistelusali.

Nisirinteessi toimi voimistelu

opisto vuoteen 1983 asti, jolloin alue
myftiin yld.iarvelaiselle Yl6-tehtaille
edustuskayftiiiin. Vuonna 1993 alue

vaihtoi jdlleen ornistajaa. Uusi omis-
taja \.uokrasi alueen matkailupalve

luyritnjiille, joka nykyiiiin iariestea
huvilassa tilaustapahtumia. Valoisa,
korkealla kalliolla oleva huvila

huikeine Ndsijdrven-maisemineen
onkin suosittu mm. h:iiijuilapaikka-

na.



Yliijerven kilkko
Ylti.j iirvi kuului alkujaan
Suur-Pirkkalaan, ja sen
asukkaat k?iviviit Pirkkalan
kirkossa. Pitld ktkkomat-
ka helpottui, kun Harjun
kappeliseurakunta pe-
rustettiin ja vuonna 1639
valmistui kirkko Tohlopin
kyliiiin, nykyiseen Tam-
pereen Epiliiiin. Yl<ij?ir-
velaiset kulkivat Harjun
kirkolle vesitse. Epildn-
harjulla on yhii j?iiinteitii
Nisijdrven rannasta
kappelille kukeneesta

muinaispolusta,'iuumiinpuntaris-
ta'l jota pitkin vainajat kannettiin
kirkolle siunattavaksi.

Yliijiirven eli Periseurakunnan
kappeliseurakunta perustettiin
wonna 1779 eli samana vuonna

kuin Tampereen kaupunki perustet-
tiin. Seurakunta itseniiistyi 1899.

Yliijiirven ensimmdinen oma
kirkko valmistui 1781. Se tuhoutui
kuitenkin heiniikuussa 1842 salaman
syqrttiimiisse tulpalossa. Muutaman
vuoden ajan yldjiirveldiset rijtelivdt
siitd, mihia uusi kirkko pitiiisi raken-
taa, mutta peetyivat lopulta rakenta-
maan sen entiselle paikalle. Nykyi-
nen uusklassistista tyylia edustava
keltaiselGi maalattu kirkko fiittiin
keyftiiiin 1850. Kirkon suunnitteli
intendentinkonttorin konduldddri
A. F. Granstedt, joka kuoli vuotta
ennen kirkon valmistumista,

Vuonna 1864 rakennettiin kirkon
ja hautusmaan yrnpar le aita, jonka
kiyet lahjoitti Riiikiin talon isiinte.
Talolliset kiinnittivdt aitaan omat he-
vosrenkaansa, jotka ovat yha jiilie a.
Hautausmaan Dortin tuntumassa on

vanha aurinkokello, jossa lukee "aika
on lyhyt, aika on ikuinen".

Kirkko ja sen liheisyydessii oleva
vanha Riiikiin talo muodostavat mer-
kittivdn kulttuurikokonaisuuden.
Tiimii niikymn o[ vaarassa l970lu-
vulla, jolloin suunniteltiin Riiikin
kartanon purkamista kunnanviras-
ton tielte. Kirjailija Kirsi Kunnaksen
johtaman Pirkanmaan perinnepoliit-
tisen yhdistyksen pitkiin ja sitkeiin
toiminnan ansiosta yleinen huomio
kiinnitgi kulthrurihistoriallisesti
arvokkaisiin kohteisiin, ja R?iikiin
talo saatiin Delastettua.



Pikku-Ahvenisto
Ykijdrven keskustan ldhelld on
Yldjiirvenharjulla kulkeva Pikku-
Ahveniston 1,5 kilometria pitka
Iuontopolku. Reitti kulkee Pikku-
Ahveniston talon tuntumassa
samannimisen jdrven rannalla.

Talon rakennutti perheen-
sii kodiksi yl<ij;irveleissyntyinen
agronomi Antti Penjami Miikikyiii
(ent. A. B. Mekkylii, 1873-1918),
joka toimi virkatalojen tarkastajana.
Arkkitehti Paavo Uotilan piirtama
jugendtlylinen rakennus valmistui
r.uonna 1906. Muutamaa vuotta
mycihemmin valmistui arkkitehti
Wivi Lcinnin suunnittelema talon
laajennuso'a.  I  a lon ' i 'u ' tuk 'een j l
kalusteiden suunnitteluun vaikutti
merkittavasti Mekikyldn l;iheinen

l  s tdv i ,  Himeen mu'eon in tendent
tina tuolloin toiminut taidemaalari
Gabriel Engberg.

Pientd maatilaa ja kaunista huvilaa
hoiti pddasiassa agronomin vaimo

Selma Miikikylii, kun agronomi itse
joutui virkansa takia olemaar.r paljon
po issa  ko toa .  T i lan  mets i in  i5 lu te t t i in
pihta- ja lehtikuusia ja pd;iraker.rnuk
sen viereen rakennettiin komea

luonnonkivipengerrys.
Miikikylan perhe vietti talossa

vilkasta seuraeliim?iii. Neyltelijat,

muusikot ja yhteiskunnan vaikuttajat
vierailivat perheen luona. Monissa
hankkeissa mukana ollut A. P Mdkr-
kyle tunnettiin hlwiintekijiin?i, joka

auttoi erilaisia yhteisdj:i sekii siiiitlyn
ja  a r r  oon ka t \omat  td  yk r i t y is i r i  hen
kilci i l l , Hdn sai surn-ransa kansalais
sodan j dlkiselvittelyj en yhteydesse
8.4 .1918.

P ikku  Ahven i . to  on  n l  Ly i ian  Y lo -
jdrven kaupungin hallussa. Talo on
vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin.
Yle TV2 on kuvannut useita kertoja
Pikku-Ahveniston tunnelmallisissa

tiloissa j ouluaiheista laster.rohjelmaa
tonttu Toljar.rterista. a
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Tampereen seudun sukututkimusseura ry

Esityslista - vuosikokous 2O15
Aika rlislai 27 .L.20L5 klo 18.00

Paikka Moni to imi ta lo 13,  kokoust i la  Strommer,4.  krs

Satakunnankatu 13 (siseenkeynti Pellavatehtaankadun
puole l ta) ,  Tampere

1. Kokouksen avaus

2.  Kokouksen puheenjohta jan,s ihteer in japoytek i r jantarkasta j ien(2)
va linta

3.  Kokouksen la i l l isuus ja  peetosval ta isuus

4. Vuoden 2014 toim inta kertom us ja til inpaetds seke toiminnantarkas-
ta j ien lausunto

5. Vuoden 2014 til inpriiitoksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myontdminen hal l i tuksel le  ja  mui l le  t i l ive lvo l l is i l le

6.  Vuoden2015to imintasuunni te lmanvahvis taminen

7. Vuoden 2015 talousarvion vahvistaminen

8.  Jasenmaksun suuruus vuodel le  20L5

9.  Hal l i tuksen puheenjohta jan (1) ja  j i isenien (5)  va l in ta

10.  Toiminnantarkasta j len (2) ja  heiden varamiestensa (2)  va l in ta

L7. Muut kokoukselle esitetyt asiat

t2. Kokou ksen paAttaminen

Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi (8 5). Kohtien 9. ja 10. henkilo-
va l innoissa to imikausi  on vuosikokousten vdl inen a ika (6 5 ja  8 5)

Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n seiinnot on luettavissa seuran
verkkosivuilla osoitteessa www.tamsuku.fi/saannot.html.

Te rv et ul o a ko ko ulcseen!
Tampereen seudun sukututk imusseuran vuosikokous p idetaen teni i
vuonna poikkeuksel l isest i  Moni to imi ta lo 13:ssa,  ka ikk ien tamperela is ten
harrastus-  ja  vapaa-ajanviet topaikassa.  Vanhat  tamperela iset  tuntevat
ta lon ent isend kauppaoppi la i toksena.  Talo s i ja i tsee Koskipuis tossa hote l l i
Tammer in v ieresse,  ja  sen s isednkaynU on nykyaen Pel lavatehtaankadun
o uo le  l la .

Vuosikokous jar jestetaan ta lon nel jannesse kerroksessa o levassa kokous-
t i la  Strommer iss; .  Talossa on h iss i .

Ennen kokousta osal l is tu j i l le  on tar jo l la  kahvia/ teeta.  Kaikk i  seuran jesenet
ovat  tervetu l le i ta  kokoukseen keskuste lemaan ia  oddf tamddn seuran to i
min nasta !

Huomaat tehan,  et td  vuosikokousi l tana seuTan k i r jasto on sul je t tu .  K i r jas-
to on avoinna seuraavan kerran kevatkauden ensimmeisen es i te lmai l lan
tO.2.201-5 Vhtevdessii klo 17.00-18.00.
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Aitipuoli
ei ole aina paha

JOHANNA KURELA

Saksalaisen Max Planck -instituutin tutkijat ovat tarttuneet
erityisesti sukututkijoita kiinnostavaan aiheeseen

selvittdessdin ns. Tu hkimo-i I m ion toden perdisyyttd.
Yleisesti uskotaan, ettd isd- ja ditipuolet vdlittdvdt

puolisonsa lapsista vdhemmin kuin omistaan. On arveltu,
ettd i lmii j l le on biologinen selitys; ihmiset huolehtivat

luonnostaan paremmin omista kuin muiden jiilkeliiisistii.

nstituutin tutkijat vertasivat
Ita-Friisiassa (nykyistii Saksaa)
olevan Krummhdrnin alueen
ja kanadalaisen Quebecin alu-

een vanhoja kirkonkirja-aineisto.ja.
Kirkonkirjoista he poimiyat ne uu-
disperheet, joihin oli tullut aitipuoir.
Perheitd seurattiin useiden vuosier,
aian ja selvitettiin lasten kuollei-
suutta. Krummhdrnileisaineisto oli
poimittu vuosilta 1720-1859 ja que-
becildisaineisto a.jalta 1670- 1750.

Tutkimustulokset olivat yletta-
vie. Oman iiidin kuolema lisdsi niirr
Krummhtjrnissd kuin Quebecissdkrn
t)4tolapsen todenniikriispttii kuolla
alle 15 vuotiaana. Jos isd avioitui
uudelleen, kaksinkertaistui krumm-
hdrnileisl)' ltdjen kuoleman todennd-
kciisrys. Sen sijaan quebecileisaineis
tossa ditipuolen tulo perheeseen ei
vaikuttanut tlttdjen kuolleisuuteen
juuri ollenkaan.

- Oletamme, ette eitipuolet
laiminldivat, riistiviit ja jopa hlwiiksi-
kelttiviit miehense ensimmdiseste
avioliitosta syntyneitd lapsia, sosio-
biologi Kai Willfiihr sanoo.

Teta tapahtui aineiston perusteel-
la kuitenkin vain Krummhornisse.
Miksi quebecildiset ditipuolet koh-
telivat miehensa Iapsia paremmin?
Miksi itdfriisialaisissa oli niin paljon
pahoja aitipuolia?

Tutkijat selittavet ilmiotd alueiden
taloudellisella tilanteella. Taaj aan
asutussa Ite-Friisiassa perheiden
taloudelliset selviltymismahdol-
lisuudet olivat heikot toisin kuin

Quebecissd, joka oli kasvualuetta.
Kun perheen talous voi h1win, ei
Tuhkimo-ilmiiitd esiinny. Jos sen
sijaan lapset joutuyat kilpailemaan
samoista eduista, ditipuoli varmistaa
omien jAlkeleistense h).vinvoinnin
lapsipuoltensa kustannuksella. o

Tuhkimo-ilmio on nimetty
iit ipuolen julmuudesta ja
epioikeudenmukaisuudesta
kertovan Tuhkimo-
sadun mukaan. Kuva on
George Roudedge and
Sons -kustannusyhti<!n
vuonna lS65 tulkaisemasta
Cinderella, or the l itt le glass
slipper -kirjasesta.
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Tampereen
kartanoiden omistajia
1-500 -!7OO-luvuilta

JUKKA sIREN

Nykyisen Tampereen kaupungin alueella on ollut jo
kauan ennen kaupungin perustamista useita kartanoita,
joiden omistajissa on ollut aatelisia.

ammetkosken
kartano
Tammerkosken kyld
lienee syntynlt vuosien
I 100-1200 vaiheilla
Tammerkosken liinsiran-

nalle. Vanhimpia kirjallisia mainin-
toja sen asukkaista on l400lur-ulta.
Alueella on pidetty markkinoita
jo 1500- 1600Jurr:illa. Sittemmin
Tammerkosken kyldiin rakennettirn
kartano.

Maaherra Ernst Johan Creutz,
joka oli Tammerkosken kartanon
omistaja, kuoli yuonna 1684. Karta-
no jai henen tlttare eenAnnaGert-
rudille ja temen miehelle ratsumes-
tari Reinhold Zrigelle. Kartanosta
tuli rdlssisdteri, ja se ioutui piteme,in
kahta varustettua ratsumiestd. Tillai-
sena kartano pysyikin aina Tam
pereen kaupungin perustamiseen
saakka.

Ratsumestari Z6gen kuoleman jdl-
keen Anna Z<ige piti tilaa yksin vuo-
teen 1705 asti, jolloin sen osti Clas
Detlofsson Bars. Kartanon keskeista
asemaa osoittaa alueellaan sekd
Z<igen etti Detlofssonin lahjoittamat
ki rkonkellot Messukyldn kj rkkoon.

Clas Detlofsson Bars oli kouluja
kdymdtiin turkulaisen reetelin poika,
joka oli erikoisen lahjakas ja ovela
liikemies. Hiinestii tuli kirjuri ja sit-
temmin Pirkkalan nimismies ja kul-
tasormi, joskaan asiakirjoissa ei oie
sen enempdd pahaa kuin hyv?iiikiiiin
hdnestd sanottu. Jo nimismiesaika-
naan hdn hankki Lielahden ratsuti-
lan, jonka kantatalo oli Tanilan talo,
ja Tammerkosken kartanon. Lisdksr
hiin hankki vield my<ihemmin Noi<r-
an kartanon ja siihen liitetyn Viikin
kartanon. Han osti myos Ruoveden
Pekkalan.

Tuomarina toimiessaan Bars
kartutti omaisuuttaan seke rahaa efte
viljaa lainaamalla. Lainaamiseen oli
suotuisa aika l700luvun alkuvuosr
kymmenten kato!'uosien ja isovihan
vuoksi. Barsin jiidmistdste ldltyi
mm. pantattuia kultasormuksia.
Jotkin tapaukset osoittavat hdnen
kayttaneen selvaa v ppi?i, ja silloin
hdn ei siidstdnlt stetyleisia eika
tavallista kansaa.

Clas Detlofssonin ensimmdinen
vaimo kuoli jo Tammerkosken karta-
non oston aikoihin. Hanen toinen
vaimonsa oli aatelinen periidtar
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Sabina Juliana Silfversvan. Pari kuoli
syksyllii 1734.

Heiddn ainoan lapsensa, Sofia Jutr-
anan, puoliso oli Laukon ainoa poika
Knut Carl Kurki. Knut Carl kuoli
kuitenkin jo 29-r.uotiaana 1730.
Muutama kuukausi sen jiilkeen Sof,a
kuoli lapsiluoteeseen 27-\.uotiaana
EJoon jdivdt Sofian ja Knutin pjenet
lapset Axel Gustafja Sofia. Axelista
(k. 1800) tuli myrihemmin Laukon
isiinta ja henen sisarestaan Sofiasta
Tammerkosken kartanon omistaja.

Lasten holhoojaksi mderettiin
heiddn isdnditinsd Agnes von Lut
sow, joka lrrokrasi Tammerkosken
kartanon lrronna 1735 Pirkkalan
nimismies jacob Gaddille, Per
Adrian Gaddin isdlle. Vuonna 1742
uusi 'vrrokralainen oli eversti Hen-
rik Johan von Knorring. Tdmdn
poika luutnantti Carl Reinhold von
Knorring avioitui l5 rnotiaan Sofia
]ulianan kanssa. Tdll<iin Carl Rein-
hold von Knorring sai hallintaansa
Tammerkosken kartanon lisaksi
Sofian osuudeksi jddneet Nokian ja
Viikin kartanot.

Vuonna l75J Tammerkosken va
paaherra Hans Henrik Boije lrlokra-
si kartanon ja viisi vuotta myohem-
min 1758 osti sen omakseen.

atanpad
Pirkkalan kirkko-
pitiijii merkitiiiin

omana seurakun-
tana \,'uonna 1374.

Alueen ensimmdi-
nen maakirja on vuodelta 1540,
jolloin Hatanpddn niemen tuntumas

sa oli kolme verotaloa. Nema talot
olivat Seppd, Pehkoinen eli Pehkio

eli Tausko ja kolmas Ragvaldin i/ 12

koukun tila, joka liitettiin Seppean
eli kantataloon 1600 luvun alussa.

Seppa ja Pehkoinen sU aitsivat
Hatanpddn niemessii. Seppii oli
kartanon kantatalo, ja siihen liittyi
pian Pehkoinen. Vuonna 1540 Se-
pd e mainitaan olleen kuusi lehmdd.

Ragvald-nimi ndy'ttae viittaavan
ruotsinkielisiin juuriin. Myos sen
toisella tunnetulla omistajalla, vuo
sina 1580-1599 hallinneella Bencht
Buckella oli ruotsin- tai vieraskie-
liq).teen viittaava nimi. Itse nimi
Hatanpae mainitaan asiakirjoissa
ensimmaisen kerran vuonna 1569.

Suomen asutuksen yleisluettelon
mukaan Hatanpddn tilanne oli seu
IAAVA:

Talo 1 Seppii oli oli Hatanpden
kantatalo. Sen rakennukset sijaitsi
vat suunnilleen vanhan Sarviksen
tehtaan paikalla. Seppd mainitaan
ensimmdisen kerran 1569. Sepiillii
mainitaan rlttare Michel Mattsson
eli Michel Clementsson vuoteen
1606, rlttare Pivel Larsson 1605,
l6  I  I  ja  |  6 l  5 .  L is iks i  main i laan Sig-
frid Hatanpdd 1608- 1611. Vuonna
1697 Seppii eli Hatanpaa esiintlT
ratsutilana.

Talo 2 Pehkoinen eli Tausko, jossa
main i taan Bengt  1600-  1602 ja  Er ic
Bengtsson vuodesta 1597 lehtien
1600, 1602 ja r.uodesta 1604 \''uoteen
I 608 asti. Pehkoinen/Tausko sUaitsi
suurin piirtein nykyisen Hatanpaan
kartanon paikalla.

Talossa 3 mainitaan Jdns Ericks-
son \ .uos ina 1600,  1602,  1604,  1605,
Lasse 1606, Olof liinsson 1606,
1607,1608,1611,  1613,  1614,  1615,

ryttare Thomas Pr)'tz 1600, Lasse
drang 1601-1603, Marcus 1603, Olof
Thomasson 1605, )ohan Thomasson
1600 ja 1600- 1606, OlofJtiransson
1606,  l6 l  I  ja  1613-1615.

Hatanpae muodostui yhdeksi
tilaksi ja site omisti r'uonna 1648
Ernst lohan Creutz ia 1758-1780
Hans Henrik Boije.

Tammerkosken kartano ja Hatan
piie siirtyivet \.uonna 1648 Ernst
Johan Creutzin omistukseen. Ernst
Creutz oli io isanperintdne saanut
Pernajan Malmgirdin ja puolisonsa
Anna Silfersparren mukana mm.
Siuntion kartanon. Vuonna 1649

Creutz sai Norrkdpingin peetdksen
mukaisena lahioituksena joitakin
tiloja Messukyldn Takahuhdista
sekd kolme taloa Tammerkosken
kyleste, nimittain jo Svinhufi.udil-
le kuuluneet Kuotin ja Kurisen eli
Kurilan seke toisen Vainisen. Creutz
ei koskaan hoitanut mm. Hatanpaata
itse. Vuonna 1684 kuolleen Creutzin
tila peri).fyi hanen tyttdrelleen, joka
oli naimisissa ratsumestari Israel
Rutenhjelmin kanssa.

urila ia Kuotti
EdeIe mainittu
Svinhull.ud-suku
haara ei ole sama
kuin presidentti

suku
af Qvalstad, vaan Tammerkoskea
asuneet Svinhufuudit olivat Svinhuf-
vud i Westergtitland -sukua, jonka
alkuperri on Taalainmaalla Stora
Kopparbergetin ymperistdssa, ny-
kyisen Falunin kaupungin tienoilla.
Suvun esi-isa on r-uorimies ja reat i
Torkel Andersson pa Hdstberg vid
Falun, ja hdnet mainitaan ruosina
1538- 1539. Han omisti neljasosan
kaivoksesta ja oli kaivosoikeuden
jiisen. Torkel Anderssonin vaimo oli
Ragnhild.

Kuningas Juhana III aateloi vuon-
na 1581 heiddn poikansa Daniel
Torkilssonin. Dan iel Torkilsson til l
Friimby i Kopparberg otti aateloidun
sukunsa Svinhufud i Westergdtland
vaakunakuvioks i  va lko isen s ianpidn
punaisella pohjalla ja ki?areen tuli
v ie ld  punainen s ianpdd.  Myr ihemmin
Danie l  asui  vanhassa Knivan kar ta-
nossa Kopparbergissd.

Danie l in  va imo o l i  Anna Marga-
reta Jdnsdotter pe Risholm. Anna
Margaretan isa oI Taalainmaan kih-
lakunnan tuomari aatelismies Jiins
Persson pd Risholm. joka oli aateloi
tu \.'uonna 1561 ja jonka vaakunassa
on kuvattuna puoli hirveS. Annan
aiti oli Margareta Hansdotter toisesta
vanhasta Svinhufvud-su1'usta eli
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Svinhull.ud af Qvalstad -suvusta
(nro 145), joka on siis myiis presi-
dentti Svinhufi.r-rdin suku. Margare-
tan isd'n Hansin isd oli Taalainmaan
maatuomari Per Jiinsson, jonka suku
otti myds aatelisvaakunakseen villisi
an piiiir.

Daniel Torkilssonin ja Anna Mar-
gareta Jdnsdotterin poika oli vouti

liins Danielsson Svinhufud i Wester-
gdtland {k. l6l3). Hanen vaimonsa
oli Christina von K<jllen, jonka
kanssa hdnelld oli kolme poikaa.

Majuri Carl J<insson Svinhufuud
till Norra Dingelvik i Stene\ (k.
1636) esitteli Syinhufi'ud i Wester-
gdtland -surrrn Ruotsin Ritarihuo-
neelle | 5.2. 1633. Nimeen lisefliin "i

Westergiitland', jotta se erotettaisiin
Svinhufoud af Qvalstad -suvusta.

Tammerkosken kyldn Kurinen eli
Kurila ja Kuotti oli siis liiinitetty tiille
Svinhufi.ud i Westergdtland -suvule.

Kurilan taloon viittaa edelleenkin
tamperelaiset kadunnimet Kurilan-
katu Eteldpuistossa ja lyhlt so-metn-
nen Kurilankuja Prynikilli.

Kurilan ja Kuotin omisti Tampe-
reella Gdran Jiinsson Svinhufud av
Westergritland till Hdlkliit i Tenala
och Tuorla i Pikis toisen Yaimonsa
piikkidldisen Anna Sabel till Tuorlan
kanssa. Piikkiiin Tuorlan tunnemme
nylviiiin tiihtitornistaan, ia sehen on
myds nyky'iiiin yliopiston tahtitie
teilijtiiden opinahjo. Anna Sabelin
ensimmeinen mies oli turkulainen
porvari Jakob Moses.

Anna Sabelin isd oli Lindved Cla
esson, aateloituna Sabel. Lindvedin
isd oli Claes Lindvedsson arvostettua
Hiistesko aI Milagird -suLua. Lind-
ved Claesson toimi mm. Christer
Hornin palveluksessa seke kuningas
Sigismundin hovijunkJ<arina ja myiis
ansiokkaana upseerina Venijdn so-
dassa mm. livananlinnassa ja Nyen-
skansissa eli Nevanlinnassa, joka oli
nykyisen Pietarin alueella. Hin oli
Kaarle herttuan ldhettilaana neu-
votteluissa vendldisten kanssa 1596
Lindved Claesson sai laiinityksina
mm. Pernidstd viisi taloa ja Tuorlan
seterin Piikkiiista. Lindved Claesson
kuoli sodassa 1644.

20 Orpanz ll20l5

Lindvedillii oli yhdeksdn lasta:
. Gustaf, kapteeni, joka omisti Over-

byn Pohjan pitajassii. Kuoli 1643.
. Hans, kuoli sodassa.
. Arvid, omisti Overbyn ruoden

1645 jilkeen. Kuoli sodassa.
. C<iran, everstiluutnanni til l Over.

by, Lehtiniitty ja Korsgard, kuollut
r690.

. Anna, jonka ensimmdinen mies oli
porvari lakob Moses Turusta ja tor-
nen mies Gtiran )tinsson Svinhuf
vud i Westergdtland, kuollut 1639
Parilla oLi useita lapsia. Ernst Johan
Creutz surmasi riidan seurauksena
yhden heid?in pojistaan.

. Margareta Sabel till Korsgird,
haudattu 1689 Pernidn kirkkoon.
Ensimmdinen mies kornetti Axel
Eriksson S<ilfeverklinga (k. 1648),
toiren mies Gustaf Wallace, skotti-
lainen aatelismies (k. 1672).

. Ingeborg Sabelfana, haudattu 1686
Pernidn kirkkoon. Mies kornetti
Gustaf Sabelstierna (lc 1710).

. Karin Sabel, naimaton, kuollut
1665 j?ilkeen.

. Magdalena Sabel, kuollut nuorena.

irmilin
rustholli
Hiirmiiliin kaksi

taloinen ratsastalo
ja mytihemmin rust-
holli syntyi Pyhiijiir

ven etelerannan niitffmaille. Toista
taloa kutsuttiin HdrmeHksi ja toista
Hauhalaksi. On arveltu, ettd alueen
nimi johtuisi saksalaisesta Herman-
nimestd. Oma kdsitykseni on, ettd
nimi johtuu harmeste, sila talvi tuli
yleensd aina ensim md,isend Tampe-
reella Hdrmdldn lentokentdlle my,tis
viime lr.rosikrlmmenien aikala.

Rusthollin talot sijaitsivat suurin
piirtein entisen Valmetin tehdasalu-
een paikkeilla. Rusthollin alueella oli
hyvat niittfmaat ja se pystyi nopeasti
lisiiiimniin viljelyksid ja karjaan-
sa. Sen molemmat talot kuuluivat
seudun vauraisiin taloihin. Sielld oli
vuonna 1560 6-8 lypsiivii?i lehmiiii/
talo ja muu lihakarja vield lisdksi.

Hdrmdldn talon ensimmdisenI
isdntena mainitaan Peder Nilsson
Hauhala 1540 1557, pojanpoika
Per Jtinsson Hauhala 1558 1573,
Per Mattsson Hauhala eli Hdrmdld
1573-1592 yhdessii Lasse Perssonin
kanssa 1585-1592 ja Lasse Persson
yksin rr-roteen i617, vapaus sailltetty
1618- 1619. Kangasalan kirkkoherra
ja rovasti Henricus Georgi mainitaan
omistajana Harmaldn ykkostalossa
1619- 1620. Olof Larsson Hermiild
oli sielld isdntdnd 162l-1630.

Kirkkoherra Henricus Georgi oli
Gregorius Henric Isoherran poika,
Gregorius Henrici puolestaan oli ol-
lut Kangasalan kirkkoherra ia rovasti
aiemmin. Teme Gregorius Hen-
rici osallistui 23.2.1594 Upsalassa
Sigismundin kruunajaisiin, ja tiimiin
perusteella onkin mahdollista, etti
hdn olisi rdlssisukua. Astreniuksen
arkisto esittaa Gregorius Henrikin
kuolinvuodeksi noin 1609, mutta
saatloi kuolla my<ihemminkin. Gre
goriuksen vaimo Anna Hansdotter
oh Hameenklrdn Osaran ratsutilan
alkuperdlteen ruotsinmaalaisen
aatelismiehen Hans Larsson Rothir
ja hdnen vaimonsa Kdstinin qtar
Hans Larsson Roth teloitettiin Sigis
mundin kannattajana.

Hiirmiiliin ykktistalo yhdistettiin
kakkostalon kanssa yhdeksi tilaksi
t620-t621.

Hdrmdldn rusthollin toista taloa
kutsuttin Hauhalaksi. Sielli maini-
laan isdntine NiJs Jiinsson eli Hdrmi
1540 1580, Nils Olsson 1580-1592
Mirten Nilsson (Nilsin kanssa yh-
dessa 1585-1602 ) ja Mirten yksin
1603 1621. OlofLarsson mainitaan
my<is kakkostalossa wosina 1 62 I -

1622.
Kangasalan nimismies Hans Es-

kilsson Kock oli yhdistetyn rusthol.
lin ensimmdinen isdntd. Hdn omisti
myris Kangasalan Havisevan Antti-
lan. Kock-suku on Karkusta kotoisrr,
ja jiilkeliiiset kaFdvat hanen i:il-
keensi sukunimei Svarthafra. Talot
olivat siirtlrreet kaupan tai muun
jiirjestelyn kautta (avioliitto) vuonna
1621 Hans Kockille, jonka vaimo oli
kirkkoherra Henricus Georgi "Iso-



herran'qtdr Karin.
Hauhala-nimi johtunee Kangas-

alan Sorolan Hauhalaisen talosta.
Nditd Sorolan Hauhalaisia olivat
rnm. Kangasalan nimismies Clas

Jakobsson. Hdn omisti Sorolan
Hauhalaisen talon liseksi toisenkin
talon samalla alueella sekd Tursolan
Karttialan ratsastalon 1630lur.ulla.
Clas lakobsson Hauhalaisen/Kartti-
alan vaimo, Anna Johansdotter, oli
Kangasalan rovastin ja kirkkoher-
ran ]ohannes eli Hans Agricolan eli
Rdth-Iagerhornin q.ter.

Heiddn poikansa oli oletettavasti
Liuksialan vouti 1650-luurlla. Tyt2ir
Kirstin Clasdotter mainitaan Kan-
gasalan nimismiehen Hans Hansson
Svarthafran vaimon a | 644- | 659.

Nelttae ilmeiselte, etti Kangasalan
kirkkoherran Gregorius Henricin
Anna-q.tdr olisi Gregoriusta seuran-
neen Kangasalan papin ja rovastin
Hans eli Johannes Henrikssonin vai-
mo. Hans eli Johannes on kaltten)'l
sukunimed Agricola, joskin hdnen
isdnsa on Astreniuksen arkiston
mukaan Pietarsaaren kirkkoherra
Henricus Riith-Jdgerhorn. Hansin eli

fohanneksen veli Carolus Henriks-
son Agricola oli Kangasalan kirkho-
herrana 1614-1618 ia toimi sitten
Oriveden kirkkoherrana. Kangasalan
papeilla niiyttiiii olleen omistusyh-
teys ja sukuyhteys kumpaiseenkin
Hermelen taloon.

Hdrmdldn rustholli taloineen oli
leanitefty Mans Ivarsson Stahlille
till Sillantaka eli Stjernkorsin sukua
1594-1598. Mansin ensimmainen
vaimo oli Karin Johansdotter Boose.
Karin fohansdotterin is6 oli Johan
Boose ja aiti Ingeborg Henriksdot-
ter av Karuna sldkt. Ingeborgin isd
Henrik Simonsson till Karuna oli
Pohjanmaan ja Korsholman ldiinin
vouti 1542-1545. Henet mainitaan
myiis Tukholman linnanp?iiillikkci-
na 1545. Han oli my<is kuninkaan
vouti Svartsjrin kuninkaankartanossa
1551-1559. Henrik Simonsson toimr
myos Helsingin ja Porvoon kunin-
kaankartanoiden voutina 1562-1563.
f laner aareloltun rz./ .r50z. | 'enrl ] .

Simonssonin vaimo oli Kerstin Pers-

dotter Fleming.
Henricus Georgi myi oman

tilansa luutnantti Carl Yxelle, joka
sitten osti myds Kirstinin osuuden
1620lumlla. H6rmildn rusthollin
kaksi tilaa yhdistyivdt 1620 lur.ulla
luutnantti Karl Sigfridsson Yxen
toimesta, joka osti molemmat tilat,
toisen Eskil Eskilssonin leskelte 60
taalarilla ja toisen kirkkoherra Hen-
ricus Georgilta 43 taalarilla. Tilojen
hinnat vaikuttavat alhaisilta. Tiimii
saattaa iohtua siita, ette kauppa teh-
tiin ehkd sukulaisten vdlilll.

Karl Yxen puoliso oli Kirstin Kris-
toffersdotter Saaksmaelta. Kirstinirr
isd oli varakas lainlukija Christoffer
Bertilsson till Ahas, jonka isd oli
varakas Piilkdneen kirkkoherra Bart-
holomeus (Bertil) Johannis.

Kirstinin ensimmeinen mies oli
Ivar Stihl eli siis Sdrkilahtien suku-
laisia Sddksmdeltd. Toinen mies oli
Henrik Jtinsson till Laitila ja kolmas
mies Karl Sigfridsson Yxe eli Kirves.
Yxe kuoli viimeistean 1621. Kirstin
itse kuoli 1649 halliten siihen asti
Hdrmdldn rusthollia. Tiimiin jiilkeen
rusthollin omistaja oli Karlin ia Kirs-
tinin poika luutnantti Gabriel Karls-
son Yxe, joka hallitsi tilaa woteen
1674. H?inen jiilkeensa tilaa hallitsi
leski Anna Persdotter 1674-1686 ja
Annan jiilkeen hiinen poikansa Karl
Gabrielsson Yxe r.uodesta 1687 noin
\.uoteen 1718 asti eli isonvihan ajan.

Isonvihan aikana veneldiset toi-
mivat my<is Hdrmdl6ss6. Pirkkalan
kirkonkirja mainitsee vuonna 1713,
et td "yks poika tedl te ,  n imel ta Cabr i -
el, vietiin Pietariin..:'

Hdrmdldn rusthollin seuraava
omistaja oli entinen veronkantokir-
juri ja sittemmin nimismies Baltha-
sar Wikman, joka oli kZiyny.t Porin
triviaalikoulun ja valmistunut yliop-
pilaaksi. Hdnen puolisonsa oli Anna
Sofia Birckman, joka sukunimestd
paate en saattaa olla Kangasalan
Taveloita. Wikman osti Hdrmdldn
rusthollin 1719 ia omisti sen r.uoteen
1759 asti. Balthasar Wikmanilla oh
epikiitollinen tehtdvd hoitaa ni-
mismiehen virkaa vendldisvallan eli
pikkuvihan aikana. Miehitysarmeija

esitti jatkuvia vaatimuksia, joita ni-
mismies ei aina pystynyt hoitamaan
vendleisten toiveiden mukaisesti, ja
sen han sai tuntea ruumiillisena ran-
gaistuksena. Lisdksi myiis kator.uosia
osui hinen nimismiesajalleen, joten
tehtava oli ylivoimainen. Venalaiset
myds pahoinpitelivet ja vangitsivat
henet veliaikaisesti. Rauhan palat-
tua ei hanta vastaan esitettf miteen
slytdksia.

Vuonna I759 Hdrmdldn rusthollin
tilan omistajana mainitaan maaherra
Hans Boije. a

112015 Orpana 2L



Hdmdldisid eldmdkertoja 2

Iaf mara
Finne
oli tyiin ia

mielikuvituksen mies
RAINE RAITIO

Kangasalalaissyntyisen kirlailijan Jalmari Finnen syntymistd
tuli vuonna 2014 kuluneeksi 140 vuotta. Finne oli tyon

ia mielikuvituksen mies, jolta l i ikeni aikaa monil le eri
eldmdnalueil le.Tdtd dit isidonnaista, originell ia poikamiesti on
pidetty yhtend 1800- la 1900-luvun vaihteen lahjakkaimmista

suomalaisista kulttuuripersoonall isuuksista.
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Palm6nin mukaan Jalmari Finne ol i  eloisa ja nopeasanainen, mahdoll isimman kaukana jdyh;sd.
poltt i piippua ja viskeli sukkeluuksia kuin palloja." - Kangasala-Seura ry:n kokoelmat.
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innen henkinen liik-

kur.uus oli laaja-alaista

ia harvinaislaatuista.
Uteliaisuus ja helposti

innostuva luonteenlaa

tu ajoivat hantd koko eldmdn ajan

eteenpain kohti uusia haasteita. Hdn

oli teatterimies, kaentajii, kirjailiia,

suku ja historiantutkija, rikostutkija

seke savelteia.
Finne l ld  o l i  h lv in  v i l kas  mie l i ku-

vitus, ia hdn suuntautui jo koulu-

ikiiisenii kirjojen ja teatterin pariin.

Oman lisdnsd lapsuuden eldmyksiin

toi Kangasala ja sen historia, jotka

nousivat mydhemmin hinen eldmds-

sddn keskeiseen asemaan.

Omaa eldmidnsd Finne on kuvan

nut ihmeelliseksi seikkailuksi.

Teatterimies
Jalmari Finne synqa Kangasalla
kauppiaan poikana 1 1.8. 1874. Kalty-
ddn Kangasalan kirkonkyldn kansa-
koulun Finne muutti vanhempiensa
mukana Helsinkiin r..uonna 1885.
Sielld hdn valmistui ylioppilaaksi ja
kirjoittautui yliopistoon, missi hdn
opiskeli pari ruotta kielid. Yliopisto-
opinnot jaivet kuitenkin kesken.

Nuoruusvuotensa Finne omisti
teatterille. Hdn suomensi nd1'telmid
ja peesi jo 21-vuotiaana ylioppilaana
Suomalaiseen Teatteriin (nykyinen
Kansallisteatteri) Kaarlo Bergbomin
apulaisohjaajaksi ja muul.ama \.u osi
myrihemmin Bergbomin sairastuttua
\..1. Lea erinjohtajaksi. Erimielisryk-
sien keriistlttyd ndy.ttelijdiden kans-
sa han joutui jaittamaAn teht:iviinsa.
Helsingista hAn siiryi Viipurin
Maaseututeatterin j ohtajaksi.

Teatterimiehene Finne oli tyo-
telias, uudistushaluinen, epdsovin-
nainen ja innokas kokeilija. Hiin
johti teatteria, ohjasi, sd,velsi, ndltteli
ja iopa johti orkesteriakin. Hdnen
ensimmdinen oma neltelmansd oli
Vuonna 1899 valmistunut Kaarina
Maununq,tar.

Teatteritytinsd ohella hdn mat
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kusteli Euroopassa ja toi matkoilta

mukanaan uusia vaikutteita ja ney

telmid. Finne hankki mytis l isdansi-

oita ndytelmien suomentaiana. Neita

lisdansioita hdn tarvitsi, silld van

hempiensa ero t tua  vuonna 1898 han

ioutui vastaamaan perheen eldndmi-

sesta.

Kirjailiia
Teatteritydn mydta Finne aiautui
myiihemmin uudelle eldmdnuralle
kirj ailijaksi.

Finnen laaiaan ja tasoltaan epd
tasaiseen kirjalliseen tuotantoon
kuuluu kaunokirjallisia teoksia,
ndltelmid, oopperalibrettoja ja lihes
200 niil.telmiikiii inndstd. Noin 70 kir-
jaa sisdltdvd tuotanto sisaltaa teoksia
teraviste satiireista historiallisiin
romaaneihin. Joukossa on myds parl
salapol iisiromaan ia ja lastenkirjoja
LisSksi hiin kirjoitti satoja historiaa
kasittelevia artikkeleita, iotka on
julkaistu eri lehdissd ja julkaisuissa

Lehtikirjoittaiana Finnen foorumr-
na oli etupldssd Maaseudun tulevai-
suus, mutta hdn julkaisi artikkeleita
myiis muissa lehdisse. Itse asiassa
Finne olikin viimeiset elinr,.uotensa
ennen muuta kolumnisti.

Nykyiiiin lalmari Finne tunne-
taan parhaiten Kiljusen herrasvdkea
kuvaavan lastenkirjasarian tekijine.
Ensimmainen Kiljus kirja ilmestyi
vuonna 1914, ja Kiljusten seikkai-
luista otetaan yhd uusia painoksia.

Kirjailijana Finne oli erityisen
kiinnostunut historiallisista aiheis-
ta. Ndihin kuuluvat muun muassa
teokset Ylioppilaita, Sysmdldinen ja
Nuijasota sekdL niqlelmdt Kaarina
Maununtytiir ja P itkiij drveldiset.
Henen merkittdvin kaunokirj alli-
nen teoksensa lienee historiallinen
romaani Nuijasota.

Etsiesseen aineistoa historiallisiirr
naltelmiinse ja romaaneihinsa Finne
lciysi arkistojen sislltaman maail-
man, joka ternpaisi hdnet mukaansa.
Historian tutkimisestd.ia eriryisesti

sukututkimuksesta tuli teman jel
keen merkittdve osa hdnen eldmddn-
sd ja kolmas eldmdnura.

Talon poikaiskulttuulin
ihannoija
Finne toimi viimeiset vuotensa
ammattimaisena sukututkij ana
erikoistuen Suomen talonpojan
historiaan. Sattumalta sukututkijaksi
ja amatoorihistorioitstaksi aiau-
tunut Finne loi mammuttimaisen
kokoelman tutkimuksia. Tiilliikin
saralla Finne oli aikaansa edelli, sill;
henen tutkimuksensa painottuiyat
jo r.uosilymmenid muita tutkiioita
aiemmin talonpoikiin ja maaseudun
pieneldjiin.

Sukututkimustoiminta paisui
lopulta niin suureksi, ette Finnen
oli palkattava itselleen apulaisia.
Samalla tyd johti lopulta todellisen
suurtydn syntymiseen, kun Finne
alkoi systemaattisesti kereta tieto-

ia verotuslahteiden perusteella eri
taloj en aikaisemmista omistajista
1540-lu\.ulta aina I800-luvun alkuurr
saakka. Tdmdn pohjalta syntyi Suo-
men asutuksen yleisluettelon (SAY)
nime[a tunnettu tieteelliset vaati-
mukset td)ttava luettelo. Luettelon
laadintaa jatkettiin mytlhemmin
valtion varoin. Vuonna 2010 aineis
to saatiin digitoitua ja helpommin
tutkijoiden saataville. Luettelo on
nykyean luettavissa Kansallisarkiston
verkkosir'.uilla.

Tdmd Finnen suurtyii on saanut
my<ihemmin arvostavaa huomiota
osakseen. Professori, akateemikko
Eino Jutikkala piti Tampereella
vuonna 1999 esitelmdn Jalmari
Finne\td ia SAY:stri. Tiil ldin hiin kiitti
j i i lkikiiteen Finned hdnen historialle
ja sukututkimukselle tekemistddn
palveluksista:

"Finne oli tahdentanlt, ettd
historia tulee ihmisille kiintoisaksi,
kun he taiuavat kuuluvansa kauaksi
menneisll.teen ulottuvaan ketjuun,
Finne oli vield lisinnl't ylevdsti:



Finne toimitt i 1936 kirian Oma sukuni,
kustansi WSOY Kiriaan kuului lisivihko,
annettiin ohieita sukutaulujen rjynimi-

Kuvaala Raine Raitio, Kangasala-Seura ry:n
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lalmari Finne (toinen vasemmalta) ystevineen Kangasalan Lepokodin takapihal la.Taustal la ndkyy Ukki j i rvi .  Finne viett i  pi tki i
aikoja Kangasalan Lepokodissa, jossa on edelleen ndhtdvissi hinen tycihuoneensa. - Kangasala-Seura ry:n l<ol<oelmat.

Jalmari Finne ja Olavi Maijala Tampereella 8.9.1934. - Kangasala-Seura ry:n kokoelmat.
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'Kan.dkJn la r  
jo r rku  j l *c r r i l l r i  o r r  per

soonall inen sukuhistoriansa, ei voida

tuhota'l'
Vanhoja asiakirjoja lukiessaan

Finre kehitt l i  eri laisten kdsialojen
tulkilstana h}\in taitavaksi. ' l imin

l,uoksi hdntA kdltettiin mldhemmin
poli isin apuna rikostutkinruksissa,

erityisesti tutkittaessa yaltioll isia

rikoksia.

falnrari Finnen tutkiuusten ja

k i r jo . t r rs ten  kc .k ios 'J  o l i r  a l  H . in rc  ja

erityisesti Kangasala. Finnei onl<in
sen johdosta nimitetty hiinliiliiisten

profeetaksi. Viineiset vuotensa hdn
\ ie l l i  .u r r r i rnn l rk \ i  o ' l J< ' i  l l p 'uu ten-
sa n'raisemissa Kangasalla.

Finne oli kymmenen kesdd vie
raana Liuksialan kartanossa. Kesen

l92o t ter.t i lusta Lurtaroon u]Ltodot

tui ikimuistoinen, sil l i  Finne hirjoitt i
tuolloin viel:i nykyisinkin lauletun

Hlne laulun sanat. Hdn paneurui
l e ' i v i e " a  i l u  i l l a o n  n r ) , , \  t r l d n  h i \ t o r i -

, rJn  ja  loy . i  k l r l rnon m, r i l l u  Ka i rgu .

alan ensinnrdisen kirkon paikan.
Finne asui usea?rn otteeseen

pitkiii jaksoja n.ryos Kangasalan

Lepokodissa.

Elaniintavoiltaan Finne oli yaa-

timaton, mutta luonteeltaan hiin oli

. rn te l i r '  j a  merk i t t J r  i  hh jo i t t r . j . r .  H . in
lahjoitti mr.run muassa Kangasalan
seurakunnalle useita arvokkaita
esineiti, kuten kirkonkellon ja nrris-
tokiven niille, joiden hautapaikka

on kadonnut, ehtoolliskaluston ja

messukasukan sekd ditinsd muistok-

si arvokkaan jalokivin koristellun

kastemaljan.

Sanavalmis satiirikko
Kirjail i jana Finne oli maamme
ensirrrmiiisiii satiirikkoja. Vaikka
aika on kulkenut Llseimpien Finnen

teosten ohi, hdn ei oie huitenkaan
tiilsin vaipunut unohduksiin. Hdnen
ndl4elmidiir esitetdaD teattereissa ja

K i l i u .  k i r i o i a a n  l u e t a r n  y l r d .  L i r d k : i

sr (ututldjat ka).ttdvdt yhii hiinen

sukututki muskokoelmiaan.
Finne jdi aikalaistensa mieli in

sanavalniina henkilcinii. Kangasalan
Kirkkoharjr.rn ndkrjtornin vihkitii-
s j ' . i  mukana o l lu t  ede.menn l l  tak

siautoil i ja Antti Lehti kertoi temen
artikkelin kirjoittajalle mytis Fin-
nen olleen silloin paikalla. Kesken

Kielten oppiminen oli Jalmari
Finnelle helppoa, ja hdn kuului
| 900luvun alun tuotteliaimpien
suomentajien joukkoon. Jalmari
Finnen kednn6ksiin kuuluu muun
muassa Alexandre Dumas'n
Monte-Criston kreivi (l9l I l9l2).
Finnen lyhentamdtt6misti
suomennoksesta on otettu
myci,hemmin uusia painoksia,
eikd se ole vieldkidn menettdnyt
merkitystddn. RaineRaitio.

Finne kirjoilt i  Kil justen perheen
seikkailuista myos niytelmin
vuonna 1923. - Raine Raitio.

juhlati laisuuden katsellessaan uutta
iunkkistornia Finne oli todennut,
e l l ; ' \ e h J n  o n  l u i n  1 . . . i  p ) . t ) i \ r  l .
munat juurella'l Ympiirdiviin naisjou
kon keshuudessa syntyi mellioinen
kohahdus.

Fin nen monitahoisuutta kuvan
nee r.nyds se, ett:i kulttuurieliinrdn

lisdhsi hdn hiiiiri nycjs politiikar.r

taustavaikuttajanir. Hinen tuttavapr
riinsii kuuluivat aikakauden johtavat

suolnalaiset taiteilijat ja poliitikot.
Muutamalla sanalla kuvattuna

J . r lmur i  f  in  nc  o l i  hc r ld i l r rahka i  ner r
ideoita pur-suava nopea kirjoittaja ja
"vilkas kr.rin elohopea'i Aikalaisten
mukaan hdn oli 'hopeasti liiikehtiva
h.ronne'l Firne r akasti teatraaiisuutra
ja suuria.juhlia, varsinkin jos hdn
itse pidsi niissi esil le.

Hiinen suuriin spektaakkeleihinsa
l < u u l u i v a t  l u o p i o i . i . \ J  r  u o n n a  1 0 2 5
jerjestetty Haapamiien suku.juhla,
johon o l i  ku l \u t lu  y l i  t r rh . r t  v ie |u ' lu .
.e l< i  hCnen ornJ l  oU vuo l i \ * )n tymi

pdivdjuhlansir Kangasalla vuonna
1934.

J  e l n a r i  F i n n .

K I  LJ U S E T
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Lastenkirjallisuuden
uudistaia
Kil.jusen perheestd kertovat kirjat

saivat alkunsa siit l , kun Finneltd

plydettiin lastenlehti Paeskyseen
hauskoja kertomuksia.

Kil jus-tarinat i lmestyivdt kahdek

sana kirjana Yuosina l9l4 1925.

Sarjaan kuuluvat: 1(iliusen herrasviiki
(19 | 4), Kil j  usen herrasvciki s.ttu -

maassa (191 6), Kilj u sen herrasviien

uudet seikkailut (1916), Kil jusen

PlAttii (1917), Kiljusen herrasviiki
parfiolaisinq ( l9l8). Lrrr Kil junen ja

hiinen Hii mpptittsii (1919), Kilj u sten

vallankumous (1921) sekn Kiljuset
palaawt (1925).

Kiljus-kertomukset poikkesivat

vuosisadan alun lastenkirjallisr.ruden

valtavirrasta. Finnen kirjoittamat

kertomukset eivet olleet opettavaisen

idealistisia, kuten tuon ajan tope-

liaaninen lastenkirjallisr.u.rs. Astrid
Lindgrenin tapaan Finne korostaa

kil joissaan lapsen vapautta.ia oi-
keutta aitouteen sekri el:imdniloon.

Lis:iksi hdn naytted ajatelleen, ettd

las ten  tu lee  au t ra  kasraa  j r  keh i t ty i

i lman, ette heita l i ikaa kasvatetaan.

Finne viljeli yhteiskunnallista

sati ir ia runsaasti. Kil iusten ensim
mJisessi o'assa 'e on vdhJi'empdd.

mut ta  l i sd in t l  y ,  kur t  k i r jo jen  a ihe iks i

nousevat Kil.iusten osallistuminen

kansalaissotaan, partioli ikkeeseen,

vallankumoukseen ja kun he uusivat
hall itusmuodon. Varsinaiseen puo

luepolitiikkaan kirjoissa suhtaudu-

taan kielteisesti. Ajatusmaailmaltaan

Finne oli h1.vin isdnnaall inen.ja

suomenmielinen.

Jalmari Finne tekstitt i  myds en-
simmdisen suomalarisen sarjakuvavi-
lron, punaisia vastaan tdhdiLtyn lanne
Ankkanen sotajalalla ( 19l8), jonka

poli itt isia kannanottoja ei tarvitse
tihruta rivien va[std.

Finnelle lastenkirjail i jan maine oli
kaks i te r i inen  rn iekka .  Myynt i luvu t

imartelivat, mutta hiin olisi kuiten-

kin halunnut olla oikea kirjail i ja,
jollaisena kri it ikot ja lukeva yleiso

eivdt henta ar vostaneet. Sen siiaan
n iy , te lmdk i r ja lJ isuudessa hdne l le  k lv i

paremnr in. Hiinen neFelmdn'i Pil-
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kiij iirveliiset on edelleen teattereidelr
kestosuosikki .ja nd).telmiistd on tehty
mycis elokuva.

Vastakohtien mies
Professori Aulis Aarnion sanoin
"Finne oli nainio mies. Erinomai-

nen teatterin ammatti lainen, laa-

dukas lastenkil jail i ja, mutta koko

Iail la keskinkertainen aikuisten

kirjail i ja. Tosin hdneltd i lmestyi
jo i lak i r r  muk i i r r  n rcne\  i . i  h i \ lo r ia l l i

sia romaneja niin kuin 'y4oJisatail

vaatimu s', n-lutta useimmat teokset

ovat huti loiden kirjoitettu.ja, no-
peimmat jos per imatietoon on
rrskonrinen InLlLltrmassir plivi\si
Lokoor r  kyhJ t t l j J .  F inne i l sek i r r  k . i r r i

nopeudestaarn ja maineestaan, vaikka
'Kil j lst 

n lr, 'r 'rasri iAi norrsi kartsall i-

seen kuuluisuuteen, ja kirjoja m1ry

ti in aikanaan yli 500.000 kappaletta."

la l r r ra r i  F inne, r l i  lapseton  po ika-

mies, mutta paradoksaalisesti hdnet

Kansikuva kirjasta: Hassu kissa ja Johanssonska

//, .
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tunnetaan parhaiten iastenkirjois

taan. Finnen kerrotaan kuitenkin

olleen lapsirakas, mistd kertoo

osaltaan se, ettd hinelld oli seitsemin
kummilasta.

Teatterinriehend hen oli l<drsimd-
t6n ja impulsiivinen ja kirjailijana

hosuja, mr.rtta hrin pystyi kuitenkin
puurtamaan pitkajanteisesti vuosi-
LTmn]eniii historiantutkimuksen ja
sukut r r tk im uk .en  p . r r i s 'a .  I  JmJ l rc l

" in l t i l . i i ncn  
maa i lmr  n  matkaa j r  lun '

maaseudun ja I(angasalan kotiseu
dukseer t  i r  l r JmJ l i i . t cn  ta  lonpu ik ien

historian tutkin.ruksen eli:ir.nentyok

seen.

falmari Finne kuoli 63-vuotiaana
3.1.1938 ja hdnet haudatti in eit insi
vieleen s)'ntymePitAjdnsd Kangasa-
lan vanhalle hautausmaalle.

Finne mddresi testamentissaar.r
perustettavaksi )almari Finnen sdd-
tiiin, jonka tarkoituksena on jatkaa

F innen e iamrntyd l l  c r i ko i 'e ' t i  h  i . to
dantutkimuksen alalla. Toimintansa
toteuttamiseksi seatio jakaa apurahoja

Finnen sukututkimuskokoelmia
0n sijoitettu Kansall isarkistoon ja

Tampereen kaupunginarkistoon.

Lisiiksi kirjailijan tyc;hctn liitt).veri
aineistoa on talletettu Suonalaisen
Kirjallisuuder.r Seuran arkistoon.
Finnelle kur.rlunutta esineistdd on
nehtavena Kangasalan kotiseutu-

museossa. a

Lihteet ja kirjallisuus
Haastattelut
Antti Lehden tiedonanto Raine Raitiolle.

Olla Adler Tyrkon ja Kyll ikki Karkkaisen haastattelu. Haastatteli ja Raine Raitjo.

Kangasala-Seura ry:n arkisto

Ja mari Finnen toimittama ja omilla sukutiedoil laan taltt. ima orna Sukuni kirja.

Jalmari Finnen Slidtiiin verkkosivusto www.protsv.filths/finne/

Painetut iulkaisut
Aarnio, Aulis, Vastahankaan. Muistikuvia. Kustannusosakeyhtio Siltala. Keuruu 2009.

Aaltonen, Sirkku & Jenis, l\4arja, Nziltelmakii i jnnokset suomalaisen teatterin ehteene
Suomennoskirjall isuuden historia 1. Toim. H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka

Kujamdkija Outi Paloposki. Suomalaisen Kirja l isuuden Seuran Toimituksia 1084.
Jyveskyle 2O0Z

Arvokas lahja kummisedalta Kangasalan Sanomat 1.7I.2O74.

Finne, Jalmari, lhmeell inen seikkailu. lhmisii i , elaimyksid, mietteite. Jdlkeenjddneiste
papereista painoon toimittanut Yrjd Kivimies. K. J. Gurnmerus Oy. Jyvdskyld 1939.

Finne, Jalmari, Janne Ankkanen sotajalalla. 1918.

Finne, Jalmari, Kil juset. Kolmine j,,toksinen lasten huvindltelm6. Otava. Helsinki 1923.

Finne, Jalmari, Pitkejdrveldiset. Neline)'toksinen huvina),telmd. otava. Helsinki 1923.

Finne, Ja mari, Nuijasota. Historiall inen kuvaus vuosien 1596 ja 1597 kapinasta. I l l
osa. Otava 2. painos |-osasta. Forssa 1945.

Finne, Jalmari, Sysmeldinen. Humoristinen historiall inen romaani. Otava.3. painos.
Forssa 1944.

Finne, Jalmari, Ylioppilaita. Kuvaus Pohjalaisista ylioppilaista Turun yliopistossa. Otava
3. painos Forssa 1944.

Jalmari Finne. Tyon ja mielikuvituksen mies. Toim. Unto Kanerva. Haimeenmaa XlV.
Haimeen Heimoliiton julkaisuja 24.2. painos. Hameenlinna 1999.

Koski. Mervi, Jalmari Finne Kotimaisia nuorten klassikoita 2. Toim. lsmo Loivamaa.

BTJ Kirjastopalvelu Oy. Jyvdskyld 2001

Krohn, Helmi, Ystdvieni kirjeittensa valossa. Otava. Helsinki 1945.

Kulha, KeUo K.,.Jutikkala. Tinkimdtdn akateemikko. Edita. Helsinki 2006.

Kuninkaasta kuninkaaseen eli suomalaisen oopperan tarina. Toim. Tiina Maija
Lehtonen ja Pekka Hako. WSOY Juva 1987.

Laitinen, Kai, Suomen kirjall isuuden historia. Otava.2. painos. Keuruu 1981.

Mikkola, Anne Maria, Julin, Anita, Kauppinen, Anneli, Koskela, Lasse ja Valkonen,
Kaija, Aidinkieli ja kirjall isuus. Kdsikirja. WSOY Porvoo 1998.

Palmen, Ail i, Ystevani, miehet, naiset. Muistelmia. Otava.3. painos. Keuruu 1979.

Poppius, Liisa ja Raevuori, Yrjo, Finnen suku. Tampereen Historiall isen Seuran julkai-
suja l l. Tampere 1934.

Riikonen, H. K., Klassikkokaennosten synty 1800luvulta 1930 luvulle Suomennos-
kirjall isuuden historia 1. Toim. H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamekija Outi
Paloposki. Suomalaisen Kirjall isuuden Seuran Toimituksia 1084. Jyvdskyld 2007.

Ruusumaa, Tuula, Jalmari Finne oli oman aikakautensa todell inen moniosaaja
- Kangasalan Sanomat 7.I1.2OI4.

Virkkunen, Paavo, Lannistumaton. Paavo Virkkusen elamii. WSOY Juva 2002

Tietoia Jalmari Finnen kokoelmista
.Jarvinen, Juha, Jalmari Finnen arkisto. Luettelo laatikoiden Vl:12 15 sisellostd
-.Jalmari Finnen sui.it ion vuosikirja 1986. Orivesi 1987.

Jarvinen, Juha, Esipolvitaulut Jalmari Finnen arkistossa - Jalmari Finnen saation
vuosikirja 1985. Hemeenlinna 1985.

Lipponen, Orvo, Jalmari Finnen arkisto ehtymiitdn aarre-aitta suomalaiselle
sukututkijalle. (tMoniste.)
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Talonomistaja
Pertti Marttila

MARKNU UUSITALO

'Sitten rokensin tontille
tein toi teetin alioson ja
oson piiiille, joten se on
jo siind on 60 tulisijao."

tolon. Kivesto
puusta toisen
2 kertoinen
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?iin kirjoini Pertti Marttila pdivdkirjaan-
sa 1900-lur.rrn alussa. Hdn oli muutama
rr-rosi aiemmin muuttanut Yldjdrvelta
Tampereelle ja ostanut perinnd een tontin
K)tteles6. Pertti Marttilan q'fi erenpoika

on kirjoittanut kirjan isoisastadn ia tamdn esivanhemmis-
ta. Tdssd artikkelissa Markku Uusitalo kertoo isoisiinse
rakennuttamista taloista Satakunnankadulla.

Kyttdli mainitaan ruoden 1540 maakirjassa yhteni
Tammerkosken kyldn taloista, my<ihemmin omana $ld-
nddn, jossa oli kaksi Slq,tte-nimista taloa. K)ttelan alue ja
koko vanhan Tammerkosken lylen itainen puoli erotettiin
Messukyliistii ja liitettiin Tampereeseen vuonna 1877. Sa-
malla kaupunki osti ja pakkolunasti Kyttdlan alueen maat
ldhes kokonaisuudessaan itselleen. Kaupunginarkkitehti
Caloniuksen laatima Klttdldn asemakaava vahvistettiin
1886 ia ensimmeiset uuden asemakaavan mukaiset tontit
mlJ.tiin vuonna 1890.

Pertti Marttila osti syksylli 1900 rakentamattoman
tontin Tampereen Klttdldstd Uudensillankadun ja Vii-
nikankadun kulmauksesta. Katujen nykfiset nimet ovat
Satakunnankatu ja Tuomiokirkonkatu. Tontin kayntiosoite
oli ja on edelleen Satakunnankatu 7. Tontin ostoon riitti
pieni alkupidoma ja loppu kauppahinta jii kaupungin
rahatoimikamarille velaksi, mikd kiinnitettiin tonttiin ia
siihen rakennettavaan taloon.

Vdhdn yli 40-vuotiaana kuolleen
Pertti Marftilan sukuluuret olivat
Yl6jervella ja Viljakkalassa.

-.. - :4:. >ra'

z-z=A

Marttilan rakennuttamat talot olivat Kyttdlesse,Tuomiokirkon tuntumassa. Ne valmis-
tuivat iuuri ennen kuin Tuomiokirkkoa alettiin rakentaa vuonna 1902.
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Orpolapsesta
talonombtaiaksi
Pertti Marttila syntyi 1878 Yliijiirven
LempidniemessS. Hiin j6i lapsena
kokonaan orvoksi ja oli Pirkkalaan
muuttaneen isosiskon hoidossa
kymmenkunta wotta. Marttilan
tilan olivat hdnen vanhempansa
ostaneet vain kymmenkunta \uotta
aiemmin. Isen ja eidin y ettavat ia
varhaiset kuolemat muuttivat elaman
suunnan. Perikunta myi kotitalon
vapaaehtoisella huutokaupalla ja tiis-
td saamallaan alkupddomalla Pertn
Marttila osti tontin kaupungista.

Pertti Marttilan isan puolen esi-
vanhemmat ovat Yl<ijiirven Samma-
tista ja aidin puolen esivanhemmat
Viljakkalasta. Peh r Johansson s;'ntyi
1746 ja oli Sammatin talon torppari.
Hen oli Pertti Marttilan isoisdn ise
Aidin puolen esivanhemmat ovat
Viljakkalan Ala-Sorvarin talosta.
Talo on ollut Sorvarien sululla
I 700-lurun alkupuolelta lehtien.

Satakunnankadulle suunniteltujen
rakennusten piirustukset hlwiik-
slttiin Tampereen maistraatissa
17.1.1901 ja vahvistettiin noudatetta-
vaksi Hdmeenlinnan kuvernii ririnvr -

raston kansliassa seuraavalla viikolla.
Tontin osto ja talojen rakenta-

minen ei ollut mahdollista ilman
lisapeeomia. Perintii antoi h).van

liihttikohdan hankkeille, mutta rahaa
tarvittiin paljon lisiid. Kesiikuussa
1903 Pertti Marttila sai Tampereen
Saestdpankilta ison lainan talojen
rakentamista varten.

Vuonna l90l vahvistetun raken-
nepiirustuksen mukaan Satakunnan-
katu 7 tontilla oli kolme rakennusta,

ioista kaksi oli asuinrakennuksia ja
kolmas varasto- ja huoltorakennus.
Satakunnankadulle piin olevassa
rakennuksessa oli alakerroksessa
kaksi I i ikehuoneistoa ja yldkerrassa
kuusi asuntoa. Tuomiokirkolle p6in
olevassa rakennuksessa oli kaksi
Iiikehuoneistoa.la yhteensii yksitoista
asuntoa.

Talonomistaja Pertti Marttila kuoli
vdhin yli 40-vuotiaana sytipiiin. Aa-
mulehdessii 16.12.1920 olleen muis-
tokj rjoituksen mukaan hdnessd menj
manalle yksi niite todellisia suoma-
laisia, jotka vain omaan itseense
luottaen ponnistelivat eteenpein. a

Liihde
Markku Uusitalo 2014: Talonomistaja
Pertti Marttila.

Perttl Marttllan elimekcrtatoos
lvlarkku Uusitalon teos Talonomistaja Pertti Marttila
ilmestyi lokakuussa 2014. Kirjassa kerrotaan
dokumentoituihin lahteisiin oerustuen Pertti Marttilan
elamAntarina orpopojasta talonomistajaksi.

Teos loytyy Tampereen seudun sukututkimusseuran
kirjastosta seka Tampereen kaupunginkirjastosta. Kirjan
voi myds ostaa tekijafta, markku.uusitalo@outlook.com.
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Tampereen seudun sukututkimusseura ry

Kurkistuksia
esivaryhempign
vaatekaappiin
Tene vuonna Tampereen seudun sukututkimusseu ran
sukututkimuspeiven teemana on esivanhempien vaatetus.

Paikka: Sampola, Sammonkatu 2, Tampere

Ohjelma
10.00 Ndyttelv avataan

10.15 SukututkimusDeivi inavaus

10.30 FM Jens Nilsson: Perukirjat: sukututkijan kurkistuksia
esivanhempien vaatekaappiin

11.30 Lounastauko

12.00 Tietoisku: Nainaloi tatsukututkimuksen

13.15 Ff, intendentti lldiko Lehtinen, Suomen kansallismu-
seo: K6ytennollistd kauneutta. Kansanpukuja arkeen ja

14.15

_t5.  r5

16.00

juhlaan

FT Leena Valkeapiiii: Malli, muoti, muisto. Miste
puhutaan kun puhutaan kansal l ispuvuista?

Paetossanat

Ndyttely suljetaan

,f

Tapahtuma on kaikille kiinnostuneille
avoin ja peiisymaksuton.

Tapahtuma jerjestetden yhteistyossd
Tam pereen seudun tyovaenopiston
kanssa.

Tervetuloa mukaan!



Suomessa syntyneista lapsista on keratty tietoja Suomen

lehdessa on analysoitu vuosina 1987-20l0 syntyneiden lasten
t ietoja ja tehty mielen ki intoisia ti lastol l isia havai ntoja.

syntymdrekisteriin vuoden 1987 alusta alkaen. Duodecim-

uomessa synqT vuosittain
noin 60 000 lasta. Vauvo
jen syntymdpaivdt eivet

iakaudu tasaisesti pitkin
vuotta, vaan keviiSlld syn

tlT vauvoja enemmdn kuin myohddn

syksyll i i . Viikonloppuisin ja juhlapy-

h in ;  .yn l ry  vauvo ja  v lhernrn in  ku in

arkena, mikd johtuu sairaaloiden
toiminnasta. Synnytyksen kiynnis

tykset ja suunnitellut keisarileikka-

ukset ajoitetaan arkipeiviin, ja ndin

ne vaikuttavat tilastoihin.

24 vuotta kattavan syntymdre-
kisterin tietoien mukaan joulun

pyhdt ovat jokseenkin harvinaista

syntymeaikaa. Lapsia syntly keski

mddrin vajaat 166 vauvaa pdivdssd,

mutta iouluaattona, joulupdivdnd

jd  ldpdn inp i r \  end on  ) )  n  tyn}1  \  a i r
121 123 vauvaa pi:iiviissd. Kaikkein

harvinaisin syntymdpdivd or.r luon-
noll isesti karkauspaive 29.2. Vuosina

1987 2010 karkauspii ivdnd on synty

n1t vain 1002 lasta.

Suosituimmat syntymdpiivit
Yaihtelevat vuosittain, mutta pidem
mdllii aikaviilillii yleisimmet synty-
ndpaivdt ovat 28.4., 18.3. ja 23.3.

Kevdtvauvojen runsas mddri kertoo
perheenlisiiystd suunnittelevien van

hen.rpier.r eliin.riistii. Toivottu raskaus
p l  r i t i i j n  a jo i t tamaan ke :dn  kynnyk-
selle, jolloin pienen vauvan kanssa

on mukavampaa toinia ja lapsen
isdll::i on is11'sloman lisriksi kesdloma
v ie le l ldvdk . i  perheen kan.s r .  TJJ ]d i  n

on vdu van hank in tapuuh i in  ry  hdyr -
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I
I  tera edel l isen vuoderr ke' i lomai la.

I  Sanonnan mukaan kaunis  iuhan-

I  nus lupaakin pal . ion mral israuvoja.

I  
la lv r loma e l  a lneuLa \aman la ls ta

I 
piikkii i  slntF)Tst ihstoih in. Vdhiten

I  5yn tyne i leon mar ras- jouJukuu.sa .

I  Tu tk i t tu  na  a ikana enndtysmadrd

I 
suomalaisvauvojasyntyi t i istaina

| 29.3.1988 ja torsraina 1.4.1993, iol-

I 
loin kumpanakin piiivanii syntyi 246

I  
las la .  Harv ina i5 in  5yn ty rnapd ive  o l i

|  5unnunta i  2J . l  1 .199- ,  jo l lo in  syn ty i
I  v r in  Rr  l '  < t '
l - ' ' ' "*

Vauvoja tuplasti ja triplasti
Suomessa kaksosia syntlT vuosittain
noin 860 lasta - joka piiivri syntlT
siis 2-3:lle iiidille kaksosvauvat. Tut-
kittuna aikana Suomessa on syntyn)'t
myos 391 kolmoset ja kuudet nelo-
set. Monisikidisie raskauksia on ollut
kautta aikojen. Kun ennen vanhaan
naisella oli runsaasti raskauksia, oli
monisikiciisten raskausten todenna-
koisyys suu rempi. NyhyCin moni
sikidiset raskaudet liittyvat usein
lapsettomuushoitoihin.

Aleks is  Kiven fukoJassa sei tsemdn
veljeksen iiidill i i oli kahdet kaksoset.
mikri nykyiiiin on varsin harvinaista.
Syntymdrekisterin tiedoissa kahdet
kaksoset on 167 iiidillii. Yhdelle
didilll on jopa kolmet kaksoset.
Yhteentoista perheeseen kuuluu
kaksoset ja kolmoset.

Tutkittuna aikana eniten kaksos-
vauvoja on syntynlt 26.4. ja 31.7.,
jolloin kumpanakin peivdnd on
syntynlt 79 kaksoset. Yksittaisista
p?iivistd vilkkain kaksosvauvojen
s)  ntyrnapeive on o lhr t  16. l . l996 ja
27.12.2002, jolloin pdivdnvalon ndki
kaikkiaan ll kaksoset. a

L?ihde
Mika Nuutila ja l\,4ika Gissler 2011:
Syntymatilastojen ihmeitd - onko niitd?
- Ldeketieteell inen Aikakauskirja Duo
decim, 2011, numerc 727 123\ 24a7
2390. Artikkeli ldlt ly myds internetiste.

3t.I.2Ot5 Tampereella

Suomen Sukututkimusseura jarjestee lauantaina
31.1.2015 klo 10.30-16.30 Vanhalla kirjastotalolla
(Keskustori 4, Tampere) Sukututkija henkilotietojen
kesittelijina -koulutuspdiven.

Hinta 49 €, Suomen Sukututkimusseuran jasenille 35 €.

Sitova ilmoittautuminen
t6.t.2Ot5 mennesse loma kkeella ;
www.genealogia.fi /ilmoitta utumislomake

llmoittautumisen yhteydessd osallistujat voivat
l:ihettiiai henkilotietojen kiisittelyii koskevia kysymyksid.

Lisdtietoja: seura@genealogia.fi
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Arvo Eemel r  P i r r r i j ; r v i  (1902 1944)
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Sukutarin aki rjan
kirjoittaminen
unohtuneesta
sukulaisesta
JOUNI KOSKELA. HALLINTONOTMRI, HM

"Mike oli miehiddn

Arvo Eemeli Pirttijdrvi",

kysyin 90-vuotiaalta

eidilteni Eila Koskelalta

tammikuussa 2014,

kun hdn alkoi muistella

edesmenneitd

sukulaisiaan.

lin Arvosta (1902
1944) kuullut ky n
aikaisemminkin,
mutta en ollut
paneutunut aitini

sedan, laalani veljen, traagiseen elii-
m16n sen rywdllisemmin. Mielisai-
raalassa kuolleena henet oli suwssa
unohdettu. Mielisairaalat olivat
kansankielelld olleet hullujenhuo-
neita. Sinne joutuneista sukulaisista
tunnettiin hapede.

Mielessini risteili useita lysymyk-
sid: Miksi Suodenniemen Lahdenpe-
ren kylasse s)'ntynlt ison talon poika
ei liiltiinlt paikkaansa itsendistyneen
Suomen rakentajana? Mite hanele
tapahtui Amerikassa? Miksi Arvo

ioutui mydhemmin mielisairaalaan?
Mihin hiinet on haudattu? Mi&d
olivat hdnen muut eldmdnvaiheensa?

Arvo-seta oli ollut aidilleni pik-
kulapsena tdrkei sukulainen, silli
timd oli asunut hdnen lapsuuden-
kodissaan. Arvo, joka oli poikamies,
osoitti lapsirakkautta veljensd lapsia
kohtaan. Aitini oli hdnen suosik-
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kilapsensa, mikd n2ikyi my<is iiitini
kirjoituksesta hdnen omassa muis-
telukirjassaan: "Tdrkein ihminen
minulle muutaman vuoden vanhana
oli Arvo setd. Hin joka aamu puki
minut. Minulla oli ikiivd, kun hdn
liihti Amerikkaan." Arvo toi myds
didilleni Amerikan tuliaisen, joka oli
kaleidoskooppi.

Unohtuneen
tarina avautuu
Luin tuohon aikaan juuri ruotsin-
kielista islantilaista dekkaria, missd
piiiihenkilo ryhtyi selvittdmddn
kotikyllssidn noin 70 \.uotta sitten
kadonneen henkiltin kohtaloa. Tema
antoi minulle lisesltykette ryhtya
selvittamadn samanikeista tapausta
sukulaismiehen kohtalosta. Mene-
telmistdkin tuli hywin samanlaisia:
aikalaisten ja heiddn jiilkeliiistensii
haastattelemisia, asiakirjatutkimisia,
tapahtumapaikoilla kaynteja, hau-
tausmaakierroksia yms. Oleell iseni
erona oli, ettd en rikkonut hauta-

rauhaa kuten mainitun dekkarin
pddhenkil<i teki. Yhteiste meilla oli
my<is ammatill inen koulutus: poliisi-
koulutus.

Ensiksi otin yhte)tti vaimoni
sisareen Marja-Leena Viiloon, joka
on sukututkija. Olen hdnen kanssaan
tehnlt paljon historiaan liitt)'r/ee yh-
Leistydte. Kun teen omia tutkimuk-
siani, niin saan hdneltd aina nopeasti
sukutietoja ja taustoituksia. Lisdks:
nyt oli kyse viela yhteiseste sukulai-
sesta, silld Marja-Leenalle Arvo oli
ollut hdnen isansa eno.

Marja-Leena selvitti nopeasti
kirkonkirjojen kautta Arvon perus-
tiedot. Hautapaikan selvittemisessa
jouduimme yhdessa tekemaan
hieman enemmdn tyiite. Saimme tie-
taa, ette Arvo on haudattu Tyrvddn
Roismalan kappelihautausmaalle
rivihautaan, mita ei ole enea ole-
massa. Siite sitten jatkui erilaisten ar
kistotietoien etsiminen, sukulaisten
haastattelut, kylelaisten haastattelut
Suodenniemen Lahdenperdssd sekd

Hdmeenkyriin Nukarinkulmalla j a
Kintuksessa, valokuvien etsiminen
taustakirjallisuuden 1a muun aineis-
ton lukeminen sekd hautausmailla
keynnit ia Arvon eliim?idn vaikut-
taneiden rakennusten etsiminen ja
tutkiminen. Monen haastateltavan

iohti vaarille poluille piiiihenkil<in
samanniminen veljenpoika. Onnesta
tdmdn mahdollisen "harhapolun'
olin noteerannut jo heti tydn alku-
vaiheessa.

Sukututkimuksesta
sukutarina
Koko talven ja kevdiin ajan kerroin
aidilleni, mite tietoja olen Arvosta
saanut ja koonnut. Hen muisteli joka
kerta setaensa, ja aina jokin siu-r-
lause tai lisiajatus vei tutkintaa taas
eteenpain. Loppujen lopuksi Arvon
aian aikalaisista eitini oli ainoa, jolla
oli hdnesti luotettavia muistitietoja.
Talt)ry muistaa, etta aitinikin oli
niihnl't setdnsi viimeisen kerran
5-vuotiaana r.uonna 1929.

Arvon tietojen kokoaminen tuntuj
olevan iidillenikin kuin helpotus.
Hanta edelteva sukupolvi oli ldhes
kokonaan Arvon hyl?inn1t, ja kun
hdnestd, ei ollut puhuttu, niin tieto
ei levinnlt aitini ikiipolven muil-
le sukulaisille, saati sitten minun
sukupolvelleni. Aitini kautta minulle
kuitenkin avautui vield mahdollisuus
kirioittaa sukutarina kirjaksi. Hetki
oli mytis viimeinen mahdollinen,
sill?i eitini kuoli viikkoa ennen kuin
vein kirjan painoon.

Koko tutkirnuksen ajan talvella
ja kev?ie[e kirjoitin Arvosta suku-
tarinaa. Ensi tein siti vain sur,rrn
sisdiseen kelttddn, kun monet haas-
tattelemani sukulaiset sita toivoivat.
Pelkkien perusfaktojen kokoaminen
ei olisi tuottanut kuin muutaman sr-
vun tekstil plus sukuluetteloita. Haa
veilin kuitenkin aiheen kirioittamist
kirjaksi, ensin vain suvun kdlttdon,
mutta sitten tietojen lisddntymisen
myiite myds julkiseksi kirjaksi.

Tiissii vaiheessa pditin alkaa
kelttiia kaunokiriallista vapautta eli
kirioittaa sukutarinan, missa tosiasr-
at nivotaan yhteen kaunokirjallista

Kaleidoskooppi

U nohtuneen Arvon tarina
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vapautta ke\ttiien. Koska ei olh.rt
olemassa kirjeitd, kirjoit in niite,
koska ei ollut olenassir kuin nuuta
nr . rn  koh laamiser r  ke .kus te lus isd l t r i i
t iedossa, kirjoit in niitr i l isee jne.

Kirioittamisprosessini eteli osaksi
fi ktiosta faktaan. Kirjoit in sisaltdje,
jotka m1'dhemmdt asiakirjaloydot
vahvistivat oikeiksi tai joiden ar.ulla
p \  5 t )  in  tJ rkentanrJ . rn  k i r jo i t tamaan i
tekstie.

Niiin syntyi sukutirrinal<ir-ja, eld-
n'ri inkertaromaari "Kaleidoskooppr
- Unohtuneen Anon tar-ina'l

Sr.rkulaistarina johclatti minut
Suotlenniemen [,ahdenperiin ja

Himeenkyron Nukarinkulman ja

Kintuhsen kylien elaimiii in, vapa-
ussodan jdlkimaininkeihin, Polku-
pr,i ir ipataljoona I :n alkuvaiheisiin
Terijoen Kellomiell i i  i tsenii istYneess,
Sr tonrcssa ja  ra ja r l . i r r r . i ; i r r  Neur  os to-
Venii jdn kanssa, siirtolaisuuden
vriheisiin Amerikassa ja lopuksi
poti laana olemiscen Tyrvdin piir i-
nielisairaalassa.

Kirjan virall isl ihteinii olivat
kirkonkir.jat, Pirnij lrYen talon
perinnoksiostokirja, kutsuntaluet-
telot, soti laskantakirjat, Amerikan
li,r ivakortit ja siirtolaisuusarkistot,
holhouslautakunnan pctytAkirjat,
Dilnisr.niespiirin pdytdkirjoja, Arvon
potilaskertomuksen tietoja. Runsaa5-
ti oli mlds arkistojir, joista ei miteiin
t ie to ja  lo ) . t )  ny t  ku le r r  u lkonr in i ' te r i
cin siirtolaisuusarkisto.

Arvon poti laskertomustietoihin
vuosilta 1929- I94,1 tein virall isen
p),ynndn aineiston nykyiselle halti

i . r l l c  e l i  P i rkanrn , ra r  s . . r  i ru  a  n  h  o i top  i i
r in alaiselle Vammalan aluesairaa-
lalle. Sain tutkimusluvan. En saanut
kopioida Arvon poti laskertomus-
tietoja, mutta sain tutustua niihin ja

keskustella niisti i  yhdessd psykiatrian
yli lddkdrin kanssa. Tieclot olivat
vanhoil la paperisil la korteil la ja lo-
makkeil la ja mukana oli myds muuta
kirjall ista materiaalia. Olipa mukana
At von sairaalassa laii ikrir i l le kirjoit-
tama kirjekin, joka oli kirjoitettu

selvillii ja hl.viillii krisialalla.
Muina dokumenttiLihdeaineistoi-

na oliyat usean eri al.rn kirjat, sano-
r r rc lehdet ,  e lokuv l t .  r r r ro t . ; l  lau lu l .
Amerikan siirtolaisuuden erityistie-
l ( , ldh te  n -  o l i |a t  r ienr l ld l  omat  tu t
kimukseni ja kir-joitukseni Amerikan
halkijuoksuista vur)silta 1928 1929
ja siirtolaisuuden taustoista.

Asevelvollisuuden suorittamiseen
kaukana kotoa Karjalarn kannaksella
antoivat lisdtietoa hiimeerkyroliisen
isdni Nii lo Koskelan arneijamuis-
tokirjan merkinniit Polkupycirdpa
tal.ioona 2:sta t930 luvulta eli noin
15 vuotta Arvon asepalveluksen
ji i lkeiselti i  ajalta.

Ki{an aihe ei ole vield loppuun-
kiisitelty, silli Sastanirlan seurakunta
ja Pir kanmaan sailaanhoitopiiri ovat
lupautuneet asettalniran Roismalan
hautausmaalle muistolaatan sinne
haudattujen TyrYeiin piirimielisai
raalan poti laiden muiston kunnioit-
tirniseksi. t

Vinkkejd kirjoittajille
Yhteenvetona sukutarinakirjan kirjolttamlsesta voin todeta
seuraavaa:

Kirjoittamisessa kannattaa tehda yhteistyotd: joku on hyve tut-
kimaan sukua, joku on hyva penkomaan arkistoja, joku on hyva
haastattelemaan ihmisid, joku on hyve kirjoittamaan. Edell6
mainitut ominaisuudet ovat harvemmin kaikki yhdella henkilolld.

Osin vastaan tulee arkaluonteisiakin sukuun liittyvie asioita. ltse
varmistin taman luetuttamalla kdsikirjoituksen kahdella sukulai-
sella ja hakemalla siten hyvaksyntae julkaisemiselle.

Asioiden oikeellisuus varmasti mietit '4taa klrjoittajaa.
Kirjoitustyylin valinnalla pystyy ratkaisemaan tate ongelmaa.

Elevelle tavalla kirjoitettu sukutarina kiinnostaa lukijoita
- kirjastani on otettu jo toinen painos.
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kertovat esi-isien historiaa
TEKSTI JA KUVAT JORMA LAPPALAINEN

Nykyddn voidaan dna-tutkimuksen keinoin tutkia
suvun historiaa kauemmaksi menneisyyteen
kuin mitd dokumenttien avulla on mahdollista
pddstd. Kun timi tieto yhdistetddn arkeologiseen
tietoon muinaisjddnnoksistd, voidaan saada uutta
mielenkiintoista tietoa esivanhempien historiasta.

Lapinrauniot

Miti ovat lapinrauniot
Lapinrauniot ovat ldhinni Suomen
sisamaassa esiint).vie esihistorialli-
sia kivirakennelmia, jotka yleensd
sijaitsevat jervenrannan tuntumassa
ja joista ainakin osa on r<iykkiohau-
toja. Lapinraunio on usein kasattu
kallionlaelle liihelle jarven rantaa
ja nti\wdlle paikalle. Niiden kes-
kikoko on halkaisijaltaan 8 metrid.
Lapinrauniot on tavallisesti ajoitettu
varhaismetallikautisiksi (noin 1900
eaa.-400 iaa.) tai pronssikautisiksi.

Ketka niiite lapinraunioita ra-
kensivat? Arkeologisten liilt<ijen
osalta lapinrauniot on yhdistetty ns.
Luukonsaaren keramiiklaan. Taelte
Etele-Kallaveden pieneltd saarelta
ldydetti i n ensimmeisene koristelul-
taan omintakeisten saviastioiden pa-
loja, ia nain saari on antanut nimen
yhdelle esihistorialliselle keramiikka-
ryhmdlle. Luukonsaaren keramiikan
levinneisyysalue kdy karkeasti yksiin
lapinraunioiden levinneiryysalueen
kanssa, ja ne sijaitsevat samalla taval-
la jdrvien rannoilla ja saarissa.

Etnisesti lapinrauniot on usein
yhdistetty lappalaisiin ja saamelai-
siin. Myds vastakkaisia kiisityksiii
lapin raun ioiden etnisesta luontees.

ta on olemassa. Kuitenkin kdsitys

eteliiisen Suomen lappalaisista on
v i ime a iko ina  mon ipuo l is tunut ,  e ikd
kaikkia varsinkaan itdisen Suomen
lappalaisia voida rinnastaa nykyi-
siin pohjoisen Suomen saamelaisiin
vaan heitd voidaan pitdd varhaisena
itdmerensuomalaisena heimona,
joka tuli alueelle jo ennen laajempaa

viljelijdasutusta. He olivat elinkeinol
taan metsesteji i i  ja kalaslajia. Heidar
elinkeinonsa vuoksi myohemmin
tulleet viljelijat kutsuivat heite lap-
palaisiksi heiddn etnisesta taustasta

riippumatta.

Laplnrauniolden
esiintlmisalueet
Lapinraun ioiden pdaiesiintymisalu-
eet ovat Jarvi-Suomessa. Tdrkeim-
mat neista ovat Saimaan vesistdn,
Keski-Suomen ja Pirkanmaan
suurten jervien alueet. Esimerklejd
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Lentdvdnniemen
Reuharinniemessd

kaksi lapin-
rauniota. L'intinen
riiykkio on hieman

itdinen
pi kuin
roykkio.

Lentdvinniemen
Reuharinniemen
idinen lapinraunio
on |  130-1300

kuolleen kahden
kolmen vainaian

hauta,
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paikkakunnista, ioissa on paljon
Iapinraunioesiintymia, ovat Ita-
Suomessa Kuopio, Savonlinna ja
Mikkeli, Keski-Suomessa Jlwiislqli,
A?inekoski ia Viitasaari sekd Pirkan-
maalla Ruovesi, Hdmeenlyrd, Virrat
ja Tampere.

Reuharinniemen
lapinrauniot
Tampereella Lentdvenniemen Reu-
harinniemessii sijaitsee kaksi hienoa
lapinrauniota.

Itaisempi lapinraunio on muo
doltaan pytired ja kooltaan noin 7 x
7 metrid. Korkeudeltaan se on noirr
puoli metrid. Tutkimusten perusteel
la kyseessd on hautartiykki<i. johon
on haudattu kaksi tai kolme ihmista.
Rdykkid ajoittuu rautakauden lopul-
le. Radiohiilimenetelmala aioitettu
hiilinelte antoi rdykki<ille ajoituksen
\.uosien 708-881 vdlil le. Ldntisempi
roykkiii on edellista pienempi. Se
on muodoltaan pyored ja kooltaan
noin 6 x 6 metrid ja itaista ritykkidte
matalampi.

Ilmeisesti ennen lapinraunioiden
rakentamista paikalla on sijainnut
my<is pieni lyhltaikainen p)Tntileirr-
tlTppinen asuinpaikka, joka ajoittuu
joko kivikauden lopulle tai varhaisel
Ie pronssikaudelle.

Kesdn 1999 tutkimuksissa saatiin
Reuharinniemen lapinraunioista
paljon uutta tietoa. Tutkimuksissa
isompi rdykkiti tutkittiin kokonaan
ja sen alla ollut maa kaivettiin perus-
kallion pintaan saakka, jonka jiilkeen
raunio ennallistettiin.

Kaivauksissa todettiin, ettA rdyk-
kiti oli ainakin osittain rakennettu
paljaan kalliopinnan paalle, tosin
suurimmaksi osaksi raunio oli ra-
kennettu hiesu- tai moreenikerrok-
sen pddlle. Riiykkidssa oli keskimdd-
rin neljd kerrosta kiviii, joiden koko
vaihteli hlwin pieniste hfvin suuriin,
joista suurimmat olivat jopa yli
metrin halkaisijaltaan. Tutkimuksia
johtaneen arkeologin arvion mukaan
roykkidn kokoamiseen on kulunut
aikaa lrymmenhenkiselte ryh malta
muutama paiva, jos kivet ovat olleet
valmiiksi paikalla.
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Aarleenetsiidt olivat ainakin osit-
tain rikkoneet riiykkiiln yldkerrok-
set. Ainoastaan riiykkion alimmat
osat olivat siilyneet taysin koskemat-
tomina. R6ykkiiin pohjalla erottui
40-80 cm paksu reunakeha, jonka
halkaisija oJi vajaat seitseman mel.rie.
Reunakehdn sisdpuolella havaittiin
merkkejii mahdollisesta sisemmds-
te kehaste seka kahdesta muusta
kivikehiistii, jotka ilmeisesti liittwet
kahteen ruumishautaan.

Yhteys
sukuhistoriaan
Verotietoien mukaan nykyisten
Lappalaisten sukujen yksi kau-
kaisimmista nimelta tunnetuista
esi-isisti Pekka (Peer) Lappalainen
maksoi veronsa kaloina 1500-lulrrn
puolivdlin tienoilla entisen Tavin-
salmen pitdjdssd. Nykyisen Kuopion
kaupungin tuntumassa asunut Pekka
Lappalainen hankki siis pddosin
elantonsa kalastamalla mn. Kalla-
veden vesistosse. Hanet luokiteltiin
ns. verolappalaiseksi. My<ihemmin
1 600-lumlla Pekka Lappalaisen
jiilkeliiisistii tuli viljelij<iitii Pohjois-
Savon alueelle.

Muinaisten jdrvilappalaisten
heimo on tullut esille myos dna-
sukututkimuksen kautta. Heiden
heimonsa (ns. pohjoislaatokkalaiset)
ne)ttavan tutkimustulosten mu-
kaan asuttaneen Savoa jo yli 2000
wotta sitten. Muinaisjiiiinteinii
heiddn olernassaolostaan kertovat
varhaismetalli ja pronssikautiset
lapinrauniot, joita ld)t)T Kuopion
rannoilta erityisen paljon ja mm.
seuraavista paikoista: Hukkanen
(saari Eteld-Kallavedellii), Korkea-
Varpanen (saari Etelii-Kallavedellii),
Lamminniemi (niemi Ritoniemesse),
Kopolanniemi (niemi Iuurusveder
rannassa) ja Kotkatniemi (niemi
Kotkatlahden rannassa).

Lappalaisten sukuseura onkin
peattenlt ehdottaa, etta Kuopion
kaupunki nimedisi muinaisten
Kallavedelld kalastaneiden jdrvilap-
palaisten muistoksi ionkin niemen
tai saaren joko Etelii-Kallavedeltii
Ritoniemen lahelte tai Kuopion

pohjoispuolelta ldnnevirran seudulta
"Lappa la is len  n iemeks i "  ta i 'Lappa

laisten saareksil r

Lahteitii

Painetut lahteet
Okkonen Jari: Jdtti ldisen hautoja ja hir
veitd kivirdykkidite Pohjanmaan mui-
naisten kivirakennelmien arkeologiaa.
Taideaineiden ja antropologian laitos.
Oulun yliopisto. Oulu 2003.

Vadim Adel: Tampereen Reuharinniemen
lapinraunion tutkimukset. lMuinaistutkija
r/2oo2.

lnternetlehteet
Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi
monumentti verkhosivusto: hltpt/ /adop-
toimonu m e ntti.fil ko hteev reu harin nie-
men la p in ra u n iot-ta m pe re/

l\4useoviraston ylldpitaimA Muinaisjddn-
n6srehisteri-palvelu: http:// kulttuuriym-
paristo.n ba.f i/netsovell us/rekisteripor-
taali/ mlteki/read/ aspl r_d efa u lt.aspx



Kartanoita
kerrakseen
Kevdtretki Somerolle
lauantaina 23.5,2OI5

Kevidn retken teemme Somerolle.
kuuluisaan kartanopirijidn. Kuljemme
erddn LoviisaAlbertiinan jdllilli Someron
kartanoissa ja kuulemme kartanoiden
aiempien asukkaiden kiinnostavasta
eldmdsti. Osaan kartanoista tutustumme
vain ulkopuolelta

Lahtii lauantaina 23.5.2075 Keskustorilta Vanhan kirkon
edeste klo 8.0O.

Paluu samaan paikkaan noin kello L9.

Retken hinta on jesenille 70 € ja muille 80 €. Hintaan
siseltyy bussimatkat, opastus, kartanolounas ja kahdet
kahvit.

llmolttautuminen alkaa Orpanan tultua jesenistolle.
llmoittautua voi www.tamsuku.fi-sivuston kautta, jdsenil-
loissa tai sahkopostitse osoitteeseen sylvikki@gmail.com.
Aiemmista kaytiinnOiste poiketen jdsensihteeri Aila Maki
ottaa ilmoittautumisia vastaan myos puhelimitse nume-
rossa 04O 760 L527.

llmoittautuessasi kerro
. retkelle tulijoiden nimi/nimet osoite, puhelinnumero

ja sahkopostiosoite
. oletko sina ja mahdollinen seuralaisesi Tampereen

seudun sukututkimusseuran jdsenid
. ruokarajoitteet
. lahetetednk0 lasku sehkopostitse (suositeltu tapa) vai

postitse

Kotlmaan retkille ilmoittautumisesta
llmoittautuminen retkelle on sitova. Esteen sattuessa
ilmoittautuminen on heti peruttava jasensihteeri Aila
Meelle (yhteystiedot Orpanan sivulla 2). Seuran hallitus on
padtdnyt retki-ilmoittautumisen perumisesta seuraavaa:
. Kotimaahan suuntautuvan retken voi perua vapaasti

viikkoa ennen ldhtoa.
. Jos retken peruu tdmdn jalkeen tai ei ilmoita poisjda-

misestaen, seura perii ilmoittautuneelta puolet retken
hinnasta.

. Jos ilmoittautunut voi esitee hyvaksyttevan syyn pois-
j6emisest6dn, seura perii i lmoittautuneelta 5 euroa-
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Sukututkimus iataide
TEKSTI JA KUVAT JORMA LAPPALAINEN



Sukututkimus on sukututkijoil le yleensi selvd
asia, mutta siihen li ittyy monia monimutkaisia
kysymyksii sukulaisuudesta, omista juurista, suhteesta
esivanhempiin ja heidin henkiseen perinti i i insd

lne. Niiri ei ole aina helppo konkretisoida.
Sukututkimuksen ja taiteen perinteisii ja monille
tuttuja yhteyksii edustavat muotokuvien ja
hautamu istomerkkien kiyttii havai n nollistamaan
varhaisia sukupolvia ja heidin vaiheitaan.

usiakin yhteyksi6
sukututkimuksen ja
taiteen vdlilld voi olla
l<iydettdvissd, koska
taiteessa yritetden

usein ilmaista sanoin vaikeasti
ilmaistavia asioita mm. visuaalisessa
muodossa. Tampereella oli esillii TR1
Taidehal l issa |  1 .10.-  16.11.2014 kol
mas valtakunnallinen paperitaiteen
nalttely nimeltean Paperin taide.
Nalttelysse oli useita paperimassasta
tehtyjd veistoksia. Niiden joukossa
oli pari teosta, joiden koin liitt).van
ldheisesti sukututkimukseen.

Kuvataiteilija Reetta Partasen teos
Sisemaa on vaikuttava teos. Tekije
on itse luonnehtinut sita seuraavastr:
"Teoksen materiaalinkeruureis-
suilla metsissd ldhestyin samalla
puutarhassa k<ikkivdd mummoani
tai minun ikaisena metsdtdissa
olevaa isldni. Teoksen voikin niihda
esimerkiksi konkreettisena ihmisen
ja luonnon metamorfoosina, symbo-
l ina ihmisen ja  luonnon suhteesta ta i
ihmiqTden olemuksestai'

Itse koin teoksen, heti sen nehtya-
ni, sukujuurien kuvauksena. Suku
juurilla me sukututkija tarkoitamme
esipolviemme muodostamaa juu-
ristoa' tai nykyaan myds dna:mme
kehitystd kuvaavana fylogeneettisena
sukupuuna. Vertauskuva puusta ja

sen iuurista on muodostunut suku-
tutkijoille kaikista suosituimmaksi
sumn vertauskuvaksi. Se on hlwd
esimerkki siite syrnbolin voimasla,

ionka parissa taidekin kaiken aikaa
toimii.

Toinen teos nalttelyst?i, ioka liittlT
sukuteemaan, on kuvataiteili.ja Heidi
Piipon Kat kennut yht ey s.

Taiteilijan sanoin: "Katkennut yh-
teys on kuvaus vdlinpitdmattdmlT-
deste omia juuria kohtaan. Teoksen
juuret on katkaistu ja varastoitu
katseelta suojaan. Ne roikkuvat yksi
naan tyhiasse tilassa, unohdettuina.
Teos pyrkii herattamddn keskustelua
juurien merkitykseste oman identi-
teetin rakentamisesta, seke siite ml-
ten juurettomuus vaikuttaa meihinl'

Teos voi myds viitata siihen, etta
pienikin pala kadonneita juuria voi
olla avain juurten uudelleen loltd-
miseen. Fossiilista ltiydetty muinais-
dna kertoo kaukaisista esivanhem.
mista uutta tarinaa. Muutamasta
valokuvasta tai sdilyneestd pikkuesi-
neestd voi alkaa ldlt<iretki mennei-
sylteen. a

112015 Orpana 45



:1.r r.r ii i inl

Alusta loppuun
Uusi vuosikirja
julkaistaan
tammikuussa
Tampereen seudun
su kututkimusseura
ry:n uusi  vuosikir ja ju l
kaistaan tammikuussa
2015. Seuramme puheenjohtaja n Raine
Rai t ion leks le ih in perus luva teos on ensi
kertaa myynn issa Sampolan sukututki-
muspdiv i l la  25.7.2015,  minkA ja lkeen
sen voi ostaa myos idsenilloissa tai seu-
ran j u lka is u myyj A lta 0orma.lappa lainen@
tamsu ku.fi).

Hyvii paha suku
-kirjaa yhii
myynnissa
Su uren suosion saa-
nutta vuosikirjaamme
Hyva paha suku -leosla

on yhd saatav i l la .  Hanki
nyt itsellesi oma ennen
kuin pajnos loppuu!
Voit ostaa teoksen Sampolan suku-
tutk imuspeiv i l l6 ,  jaseni l lo issa ta i  t i laamal-
la sen seuran ju lkaisu mw'jelta Jorma Lap-
palaiselta (lorma.lappalainen@tamsuku.fi).

E I Tykkiii meisti
I I Facebookissa!

Tampereen seudun sukututkimusseuralla
on oma Facebook-sivunsa. SiellA tiedote-
taan seuran toiminnasta, jaetaan erilaisia
vinkkejd ja kerrotaan uutisia.
Seuran Facebook s ivu on kaik i l le  ju lk inen,
joten peivityksiA voi seurata kuka tahan-
sa. Jos sinekin olet Facebookissa, niin
miksipe et tykkaiisi seurasta!
Facebook sivusta huolimatta seu ran
paetiedotuskanavat ovat yha jdseni llat,
Orpana, seuran internetsivusto osoittees-
sa www.tamsuku.fi seka Aamulehden
Menoinfo tapahtumakalenteri.

Yhteystietojen vd littd m isestri
Seuran hallituksen oeriaateoaatoksen mukaan
seura ei anna eteenpain jdsenten tai muiden
tutkijoiden yhteystietoja-
Mik:ili seuralta plydetaen jonkun jasenen tai Or
panan kirjoittajan yhteystietoja, seura ottaa itse
yhteytt6 tavoiteltuun henkiloon ja valittea yhtey
denottopyynnon hiinelle. Nein tavoiteltu henkilo
saa itse pa6ttad, vastaako h6n kysyjelle vai ei.

Tarkista yhteystietosi Sampolassa
Oletko luopunut lankapuhelimestasi ja siirtynlt
kokonaan matkapu helimen kalttoon? Onko
sinul la saihkopostiosoitetta? Onko sahk0pos-
tiosoitteesi vaihtunut? Tuliko Orpana yha van-
haan osoitteeseesi?

Tule Sampolan su kututkimuspaiville tarkis-
tamaan. etta yhteystietosi ovat aian tasalla!
Seuralla on sukututkimuspaivan aikana Tarkista
jdsentietosi -piste, missa voit poiketa katsomas-
sa omat yhteystietosi.

Voit myos lahettaii siihkopostia seuran jesen-
s ihteer i  A i la  Mael le  (a i la .ma k i@tamsu ku. f i )  ja
ilmoittaa uudet tietos'.

I lmoi tathan seura l le  myos s i l lo in ,  kun ha-
luat luopua seuran jasenyydesta. Erotamme
automaattisesti kaikki ne jasenet, jotka eivdt
kahteen vuoteen maksa jasenmaksuaan. Ennen
tate lahettelemme useaan otteeseen muistu-
tuks ia jAsenmaksun maksamisesta.  On kaik i l le
osapuolille mukavampaa, jos ikdvid karhukirjei-
te ei tarvitse lahettae eike vastaanottaa. Ero-
tessa ei tarvitse kertoa slyta;; peaasia on, ette
ilmoittaa asiasta.

H uomaathan, etta Suomen Sukututkimus-
seura ja Tampereen seudun sukututkimusseura
ovat kaksi eri yhdistysta. Osoitteenmu utokset
on ilmoitettava kummallekin erikseen!

Ehdota seuraavaa retkikohdetta!
Uudet retkikohteet valitaan jdseniston ehdo-
tusten perusteella, joten muista kertoa retkitoi-
veistasi retkivastaavalle tai mu ille ha llituksen
jasenille. Seuran verkkosivuilta (www.tamsuku.
fi) lolt$/ lista niistA paikkakunnista, missa seura
on retkeillyt sen alkuvuosista lahtien. Samalle
paikkakunnalle voidaan tehdd uusi retki, jos
edellisestd on kulunut riittavan pitka aika.
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Tampereen seudun sukututkimusseura ry

Keviin 2015 esitelmat
Tampereen seudun su kututkim usseura n esitelmeti la isu udet pidetedn
Tampereen Vanhan kirjastotalon (Keskustori 4) luentosalissa klo 18.
Ti laisuudet ovat kaiki l le ki innostuneil le avoimia ja pdasyma ksuttom ia.
Seuran kirjasto Vanhan kirjastotalon Mdkelan kabinetissa on avoinna
(vuosikokousiltaa lukuun ottamatta) ennen jaseniltoja klo 17-18.
Seuran jesenet voivat lainata kirjastosta kirjoja.

27.1.2015 Vuosikokous Monitoimitalo 13:ssa
Kokouspaikkana poikkeuksellisesti lvlonitoimitalo 13, Kokoustila Strommer (4. krs),
Satakunnankatu 13, Tampere. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Huom. Seuran kir jasto ei  ole avoinna vuosikokouspeiven6.

LO.2.2OLS llkka Teerijoki Pietari Brahe
Esitelmassd kuullaan Pietari Brahen suvusta seka henen el6 me nvaiheistaan ja
aikaansaannoksistaan ni in Hameenl innan perustajana, Suomen kenraal ikuver '
noorina kuin yhtena Ruotsin valtakunnan johtavista merkkihenkiloista.

24,2,201.5 Jotma Lappalainen Miti Savon Lappalaisten suvusta on saatu
selville dna-sukututkimuksen avulla?
Geenitutkim u kseen pohjautuva geneettinen sukututkimus on levinnlt 2000-luvulla.
Sjlld ei voi korvata perinteistd asiakirjapohjaista sukututkimusta, mutta sen
tuloksilla voidaan taydentdd ja varmistaa perinteisin menetelmin tehtyii tutkimusta.
Dna-tutkimus kurkottaa asiakirjaldhtetd kauemmas menneisyyteen.

10.3.2015 Yljtt Varpio Vasiljeffit. Kotkalaisen kauppiasperheen tarina
Varpion teos voitti Vuoden sukukirja 2013 palkinnon.

24.3.2015 Tiina Miettinen Koukeroiden kertomaa ll
Jdseniston toiveesta toteutetun kasialakurssin toinen osa, jossa perehdltean
esimerkkien avul la 16OO-luvun kor isteel l iseen kasialaan.

7.4.2015 Sukututkimus Turun maakunta-arkistossa
Turkulaiset sukututkijat tulevat kertomaan, mitd annettavaa maa kunta-arkistolla on
tamperelaisel le sukututki ja l le.  Samal la tulee tutuksi  Turun Seudun Sukututki jat  ry:n
toiminta.

21-,4.2OL5 Uusien ja vanhojen jisenien tutustumisilta seka tietoiskuja suku-
tutkimuksesta
Kevddn viimeinen ilta on vapaamuotoinen tapahtuma, jossa voi kyselle sukututki-
muksen ongelmakohdista ja tutustua tois i in sukututkUoihin.

Tenretuloa! www.tamsuku.fi
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