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ja on edelleenkin
Vesilahti
on o1lut
rnaatalousvaltainen
kunta. Vdestii on o1lut suurelta
maatalouselinosin kiinni
keinossa kotikonnuillaan.
Sielld
Laukon
Hinsalan
kartanon
naapurina
sijaitsee
kyld, jossa Hopun taloa on vi1je11yt
tai
omistanut sama suku 7 sukupolvea isdstd
poikaan 1600-1uvu1ta vuoteen 1852. Myds
ja aikuiseksi
sie11d
syntyneistd
e1dneistii 19:sta lapsesta 14 antautui isiintind
tai
emdntind maatalouden harioittajiksi.
N2iin teki
mycis 1782 syntynyt
Jaakko
Matinpoika Hoppu, kun vanhin veli Abraham jei
isdnndksi
kotitila11e.
Jaakon
puoliso o1i Maria Kaarlentytdr
Typpy samasta
kyldstd.
He nuuttivat
pitdjiin
eteliiosassa o1eva1le Koskenkyliin Hoikkasen kruununtilalle
1814. Hoikkasen perheeseen syntyi
6 1asta,
mutta heiddn
vanhempansa kuolivat
verrattain
nuorina
rnelkein samaan aikaan 1837. Kun vanhin
polka Jaakko vield
kuoli
parin
vuoden
kuluttua,
eivdt
lapset
pystyneet
pitiija ndin joutuivat
mdiin taloa
hakemaan
elantonsa muualta.
Laukon kartanon omistajan puoliso Eva
Ttirngren mielistyi
orpoon Johanna-tyttdreen ja
otti
hdnet
11-vuotiaana
1838
kamarineidokseen Laukkoon. Hdntd kutsutjungfru
tiin
Forss.
nimelld
Kun hdnen
nuorempi sisarensa
Karoliina
rneni mycihemmin palvelijaksi
Laukkoon on hdnen
kohdallaan kirkonklrjoissa
merkintd piga
Forss.
Heiddn kohtaloihinsa
palaan
myiJhemmin.
2. lapsista
oli tytiir
l4aija Jaakontyjoka meni palvelukseen
tdr,
sukulaistaloon Hinsalaan, kuoli naj-mattomana 1863.
joka
3. lapsista
Kaarle Jaakonpoika,
erii6ssd vaiheessa sal nimen Gu11sp5ng,
ja leihti
oli
isdn kuollessa
15-vuotias
ja Tottijdrven
Vesilahden
rengiksi
taloihin.
Hdn nuutti
1853 Hattulaan'ia

Hdnelle syntyi
itsellisenii.
kuoli siellii
yht.10
1asta, ndistd 2 vanhinta Karl
Kustaa 1848 ja August 1852 molemmat Vesilahdessa.
Ndiden diti
o1i Eeva Kaisa
HaIiseva, s 1817 Vesilahdessa. Kun tdmd
Vesilahden talvikdrdjilla
15.9.1848 vaaKaarle Jaakonpojalta
tl
lapsen elatusrnaksuja tuorniokirjoihin
merkittiin
hdnen
ni-mekseen Gullsp6ng.
Myiihernmin hdnelld
ei kuitenkaan kirkonklrjoissa
ole sukunimed. Polkansa Karl Kustaan ylkipitoa
ja
hdnet tuomittiin
kasvatusta
varten
maksamaan vuosittain
20 kappaa rukiita
ja 1 rupla 50 kopeekkaa.
Karl Kustaa on my6hernrnin Tampereella
asuessaan ilman kouluja oppimallaan kirjoitutaidolla
kuvannut eldmdiinsii. Annankin puheenvuoro hdnelle:
nsyntyniini
on tapahtunut 31/3 1848 VesiTahden pitejesse
KuraTan kyliin Sdyringin
torpassa, jonka nini on Haliseva. Aitini
jonka
Eva-Kaisa,
o7i sanan torpan tytiir
tiihden
ninuakin
kutsuttiin
HaTisevan
Evan pojaksi.
Isdni
o7i Ka77e ja h?intii
kutsuttiin
HattuTan KalTeksi syystd, ettti hdn oLi kotoisin
Hattulan pitiijiistd.
Ei hiin o77ut yhteiseliiniissd,
mutta oija kahdesti
keudessa
todeksi
niiytetty
ninun
eTatusrahani
hdneTtd ryostetty.
Mutta nekin vdhiit, mite saatiin;
fienivdt
jahtivoudin
vaTTesnannin ja siTtaeli
joka
palkkoihin,
siihen
aikaan
o7i
rajaton:
ensi kerraTTa 10 rupTaa' toijotensitseL7a ei tu77ut tiiyteenkiidn,
tennin
ei endii yritettyk?itin.
4 vuotta
ja
nydhennin tuTivat uudestaan ystdviksi
pojanr
toinittivat
Augustin.
toisen
Heikki
enoni pitiiii
Halisevan
torppaa ja
ne asuinne samassa torpassa muorin kansja hdn
sdt jo17a oli
erityinen
kanari
sai iloonzrlt si71?i hiin oli
sen uudesta
joka
netteen
tehnyt
niidhensii
kanssat
nyiis silToin
vieTii e7i t nutta ei ottanu
rnoorTztst vaan oLi yhdessd tyossd ja ru2I

vassa poikansa kanssa. Aitini
o7i hyvii
kehriidn ja kankaita
kutoon ja suviseen
aikaan kdvi ihnisiTTd
tiiissd,
si77d hiin
o1i priski
rivakas nainen ja ne Tapset
kiivinne narjassa
sitii
nyoten kuin vaan
jotka sitten
pikkuisenkin
kyettiin,
vietiin kaupunkiin ja varakkaanniTTe naa77a
Minti ktivin nonta kertaa kaupaTTa ja aina
mind sain kaupaksi, jo17ei yhdessii niin
toisessa
taTossa. Ei koskaan va17an nonessa tarvinnut
kiiydii. Endnnijt vahetti
jauhoja,
vdhd papuja,
Teipdd ja kryni?i.
Sain joskus Tihaakin ja usein voiTeivdn
kdteni vaTTankin kun sattui
oTen kirnuninen - ja paikkakunnan
tavan iiitenikin
joskus poTtti
viinaa jota v?ihdn nyytiin
kotosaTTa ja vietiin
Trankki
kaupunkiin.
annettiin
7ehni77e'
si77d
eiteTTeni
o7i aina lehnii ja nuoriTTa toinen. Tehtin vdTistd leipdkin
kun o7i paTjaista
rukista
Otettin
ettei
o77ut kauroja.
paljas
ja
saku pohjasta'
vdhidn vettii
jauhoja.
joka sitten
Se happani pian,
jauhoilla
ja tuTi hyvin naitvastattiin
tavaa 7eipti4i, hiukan
Ei o17u
ineTdd.
nitddn puutetta eikii tarvinnu kdytii koskaan kerjussa.r
1800-1uvun
Tampereen teollisturninen
yrnpapuolivdlissd
tarjosi
tydpaikkoja
mlten
ristiin
nuori11e. Edellii mainittlln
J.A. TcirnJohanna Forss tuli
arkkiatri
grenin perheeseen Laukkoon. Saman perja teollisuusheen polka,
varatuomari
mies Adolf Tdrngren on tavallaan my6s
Pellavatehtaan
perustajana
1856 vaikut- Karl Kustaa
tanut suvun kohtaloihin.
jatkaa elSmdkertaansa:
xOlin
nyt jo 12 ja 2 viikon vanha. LehpiitisidisnarkkinoiTTe
Tanpereelle
din
nuiten nuassa.
Kaupunkiin tuTtuani v 1860 etsin sisareni, joka ottikin
ninun i7o77a vastaan,
johon jdinkin
asunaan. Markkinaruntuna
(Winnepyhiin2i) sisareni
vei ninun
kanssansa PeTTavatehtaaTTe,
kun htin neni
p?iivd77ise1td ke17o 2, jossa nine katteKo 4 ai7in koneita oikeen Tystikseni.
kaan tuTi kehrumestari
SunteTTi sinne.
pyysi
Sjsareni
sen ottamaan ninua ty6ja vei ninun koLnanhon, joka ottikin
teen kerrokseen
siiettipoiaksi
nuitten
joukkoon. Sisareni esitti
ninuTTe nineksi HeTantert nutta oli
toinen poika enjoka
tiseTtddn KaarTe HeLanter. Santeri'
pddlTysniehenii
o7i
tuunas
ette
eikd
johon
Hel-7nan o7e yhtd
sopiva,
nind
suostuinkin,
si77e ilinii ei koskenu ni-
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Ensinniiisend
Tauantaina
tiiiin sukuninee.
pdivdlTisaikana
sain 2 piiivdn paTkan,
joka o7i 12 kopekka pdivdltd.
Jonkun ajan
perdstd
Sanana
sain
15 kopekkaa.
vuonna syksylld
sainne vieTii 3 kop. joden nyt jo sain 18 kopekka ei 1 rupTa
Ky17ii ne vieTiikin
8 kopekka viikoTta.
pyysinne
pii4nestari
SundeTTiTta'
nutta
turhaan. Ei Tuvannu antaa seettipojiTle
sen enenpiidt nutta kiiski ottaa uusia ja
pissariksi.
Min?i kun oTin nuori
isonpia
ja vdhdnent tdytyi
pari
varrota
vuotta
pissariksi.
pddsin
Sitten
ennenkuin
sain 20 kopekka pdivdlt?ini.n
Veli August tuli
perdsse 1869. Heistd
alkaa
Hellman-suvun
kaupunkilaistunut
- Tee1le Hellmanit;
alahaara.
my6henmin
Heliij,
olivat
tydssii
Pellavatehtaalla
- Alkaa perheen soslaalin. 90 vuotta.
nen ja taloudellinen
nousu.
Karl Hellman k 1917 Tampereella Pe1lavatehtaan kutomomestarina ja talonomisja opinhaluitajana. Ilein oli yritteliiis
nen, jol1e lukeminen o1i mieliharrastus.
yh01i mukana Pellavatehtaan
tyijvdestiin
ja
teisissd
asioi-ssa,
kuten
sairaushautausapukassan johtokunnassa
veljensd
kanssa ja Pellavatehtaan
lainakirjaston
johtokunnassa.
Opiskelun
tiirkeyden ymmiirtden hiin koulutti
lapsiaan
oppikoulussa jo 1800-1uvun vilmeisistd
vuosikymmenistd 15htien.
perheeseen
Lapsia
syntyi 10, joista
1 kuoli nuorena:
1

Aleksandra, s 18.6.1869, o1i sernijSlkeen
naariopiskelun
Tampereen
ja
PellavaRautateollisuus
0y:n
koulunopettaja.

2

ld,a, k nuorena

3

SeLna Syslmaa o.s. Hellman, s 15.3.
ja
1874, kdvi Tampereen Tyttdlyseon
toimi miehensd kanssa Pelastusarmeijan upseerina.

4

Kaarle He1id, s 30.3.1876,
teknikkona Helsinkiin
1921.

te voide
kaupungit
na. 01i I
useaan o
kuntien
jiisenend
hallitukr
koimiaan
teollisut
Keskuspa
Co:n ta1
lisdrak.
kokadun
19
ri")
kansakou
talo 191
misen pe
vanhin I
piskelun
punkeihi
ettd tah
talouspd
kotitalo
Kotkassa
rin Kauk
mainitta
va
seil
esivanhe
von Knot
rata kes

H1lja Ru
man), s
aana Hd
61kty
reen opp
o1
liso
r
sukua
Ruikka.
a

Marja
kand.

b

Tuuli
mas15
Eino

c

Ilmar
h.c.
saira
heen
keen
kaupr
ket. l
o.s.

d

Lauri

muutti

5

Alfred Hel1man, s 26.11.1878, toimi
Pellavatehtaan
tyiinjohtajana.

6

Hugo He11man, s 23.12,1880, oli enja
sln
Pellavatehtaan
tytinjohtaja
muutti 1906 mekaanikoksi Helslnkiin.

7

E m m aT u o m i n e n o . s . H e 1 l m a n , s 1 6 . 3 .
1883, toimi keskikoulun kdyty6Sn Aamulehden oikolukijana.
Pso rak.mest.
Kaarle Arvld Tuominen, s 6.3.1870,
Tyrkiin talon poika Yliijervelte.
Hdn-

tytti
aviol

auantaina
I paTkan,
Jonkun at. Sanana
kop. joL

r

LUPTA

vieliikin
lat

IDUtta

:tipojille
uusia ja
7in nuori
ri vuotta
Sitten
.
9. Heistd
.laistunut
myiihemmin
rtehtaalla
sosiaali.la Pe11a:alonomisrpinhaluitarrastus.
iestbn yh.raus- ja
veljensd
rkir jaston
:eyden 1'rnoppikouEZi vuosirerheeseen
lna:
o1i semiTampereen
uus 0y:n

, s 15.3.
ilyseon ja
rtusarmeii,

yhtend Tanpereen
ta voidaan pitdd
kaupungin rakentajana ja vaikuttajajdsenend
na. 01i kaupunginvaltuuston
useaan otteeseen vv l9L4-23, lautaja valtuuston
valiokuntien
kuntien
jdsenend sekd Tampereen S6dstdpankin
- Hdnen urajdsenend.
hallituksen
koirniaan ovat mn. Tampereen Kutorna0y:n tehdasrakennus 1907,
teollisuus
Keskuspaloasema 1908, Julius Syren &
Co:n talo
1909, Kulkutautisairaalan
1910, oma talo Tuomiokirklisdrak.
(ttTuomj-sen kivimuukokadun varrella
ri")
1910, Tammelan kaupunginosan
kansakoulu 1910, Tyiivdenyhdistyksen
talo 1912 ja SOK:n talo 1912. - Tuornisen perheessd oli 9 1asta, joista
vanhin kuoli
lapsena, muut ovat ojiilkeen
piskelun
kausijoittuneet
punkeihin eri a1oi11e. Mainittakoon,
ettd Lahden kaupungin sairaalan apu1.
talouspddllikkii
Veikko otti
isiinsd
kotitalon
mukaan sukunimen Tyrkkii.
ylileizikeiKotkassa asuvan salraalan
rin Kauko Tuomisen puolison kohdalla
mainittakoon
sukututkijaa
kiinnostava
seikka.
Hdnen vesilahtelaisia
esivanhempiaan
voidaan
Kurkien ja
von Knorringien
sukujen kautta seurata keskiajalle
asti.
Hilja
Ruikka o.s. Heliii (ent. He11man), s 1887, kuoli 16hes 100-vuoti1987. Kiiytyddn
aana Hdmeenlinnassa
Pietarsaa6 1k tyttijkoulua
muutti
reen oppimaan kdytdnniin ruotsia.Puoliso
rovaniemeliiistd
oli
alkujaan
01avi
sukua
oleva
kansak.opett.
Ruikka. - Perheessd oli 4 lasta:
a

Marja-Terttu
kand. opett.

b

Tuulikki
Ruikka-Salo,
s 1917,hammasldiik. Tampereella. Pso profess.
Eino Salo Tampereen yllopisto.

c

Ilmari Rui-kka, s 1920, professori
Turun kaupunginh. c. yliliieikeiri
Persairaalan
sisiitautiosastolla.
heen 7 lasta ovat opiskelun jiilhyviin
asemi-in
keen sijoittuneet
kaupunkiyhteiskuntiin,
kuten ldiiPaula Verronen
ket.lisensiaatti
o.s. Ruikka Tampereella.

d

Lauri Ruikka, s !923, o1i harnmasRuotsissa.
Hiinen 4:std
liidkdrind
kdyttiiii
2 lliiikiiriii
tyttdrestiidn
Ruikka nimeii.
avioliitossa

nuutti

78, toimi
a.
, oli enohtaja ja
lsinkiin.
, s 16.3.
tyddn Aarak.mest.
6.3.1870,
Ltd. Hdn-

Ruikka, s 1914, fil.
Hdmeenlinnassa.

9

Anna Halrninen o.s. He1i6, s 1889, yo
Tampereen suomal. tyttd,koulusta.
Pso
fi1.mai-st.
Urho Halninen. Perhe asui
Helsingissd (2 lasta elossa).

10

Yrjii
Helici,
s 1893, o1i Tampereen
ja Rautateollisuuden
Pellavakonttorinhoitaja,
kdynyt Helsingin Kauppakorkeakoulun 1915. Kuoli 1949 viimeisenii Pellavatehtaan
palveluksessa
olleena
Hellmanina.
Hdnellii
oli 4
joista
lasta,
3 on Tampereen kaupunja nuorin,
gin palveluksessa
Kal1e
Helid', toimil
hammaslddkdri-nd Tamperee11a.

August, s 2.6.1852 Vesilahdessa, tuli
periissd 1869 Pellavatehtaalle
veljensd
ja omaksui myijs sukunimen Hellman. 01i
ja
hdkildmestari
talonornlstaja.
Kdvi
jonkin aikaa ja hankki
teollisuuskoulua
ja yleisitselleen
hyvdn ammattitaidon
ta sivistystd
paljon,
siksi
ettd kunnipaikkansa
yhteiskunnassa.
a1la
tdytti
Yhteiskunnalliset
asiat hdntd myds kiinja o1i nrn. kaupunginvaltuuston
nostivat
jdsenend
1899-1901.
5:stii
lapsesta 2
kasvoi- tdysi-ikdisiksi.
Tyttcikoulun kdytydZin tytdr avioitui
kansakoulunopettaja
Juho Franssilan
kanssa Sortavalaan ja
joka muutti nimensd Paasipoika Lauri,
ja oli
koskeksi,
valmistui
agronorniksi
ja tehdaslaiA. Ahlstrcim 0y:n tilojen
toksien isdnnditsi.jiind
Noormarkussa. Pujoukkomurnakapinallisten
suorittanassa
hassa hiin kuoli
1918 15 muun miehen
kanssa Noormarkussa,
(ede1lii
Kaarle
Jaakonpojan
mainittu
Gullsping)
avioliitosta
syntyi 8 lasta.
Tdmdn rrHattulan Kallentt 5elkeleiset
ovat
ja
vaikuttaneet
Tampereen ulkopuole1la
rajoitun
kertonaan vain muutamien eldmiistd.
Hdnen alnoa poikansa veistokoulunopetKarl
taja
nimen Silen
Turkuun
otti
muutettuaan.
Hdnen tyttiirensd
Aurora
Ingman o.s. Sllen,
s 1887, muutti miehensd insindijri
Erik
Ingmanin kanssa
jossa mies toimi liiUSA:han Bostoniin,
kemiehenii. Kuolivat
sie11d todenndkiiisesti lapsettonina.
Tyt6r l4atilda, s 1887, meni avioliittoon
torpparinpojan
Karl
Neppiuksen
kanssa ja he muuttivat
Helsinkiin
1896.
- Erikoj-nen nimj- kiinnosti
ja kirjallisuutta
selailemal1a
ratkaisu
liiytyi
Satakuntalaisen
osakunnan
rnatrikkelista
I vv 1640-1721 sivulta
225. Nimi Neppius
Kuhmalahden Vehkapuntarin
eslityy
kyliin
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pojalla'
Sigfrid
Hinkkalan
ratsutilan
joka ylioppilaana
1677-78 Turussa otti
Kuhmalahden kappatdmdn nimen. Hdn tuli
laiseksi
1688. Nimen aiheena oli todenndkciisesti
NdppilS-ni-minen tafo samassa
ja
vdiipeli
pitdjdssd.
Hiinen poikansa
Gabriel Neppius toi suratsutilallinen
kuun I:n
vaimonsa, Anna Margareta von
verta. HelsinHausenin kautta aatelista
jiilkeldiset
keyttdvat
kiin
muuttaneet
ninimed Nertola (ja erddt jdlkeldiset
rned Neppenstrijm).
I{esmnin

suku

nennyt
Hoikkaselta
nuorena laukkoon
Johanna Forss muutti miehensd kanssa Jyvdskylddn 1850. Laukossa hdn o1i nlihin
Lcinnrot
Elias
oleskeli
aikoihin
kun
Todenniikijisesti mycis sai nauttia
sielld.
hdnen opetustaan
kuten rnuutkin seudun
varnuoret. Taielle hdn aatelisperheessd
maan sai paremman kasvatuksen kuin muut
Hoikkasen lapset. Hdnen miehensd Fredrik
Mikko Wessman o1i kultasepdn opissa o1ninen.
lessaan
vierasperdisen
ottanut
Myiihemmin hdnen kirjallisia
taipumuksia
omaava poikansa Thure erdiissd klrjoitelmassaan ihmettelee
rniksei isd o11ut otKultaseppd
tanut
ninekseen Vesilahti.
Wessnan on rnuistelnissaan
kirioittanut
nm. seuraavaa:
'Iseni,
taTonpoika Juho Sigfritinpoikat
syntynyt
MessukyTdn kyT4issd LauTun taja Hdneen
Tossa Messukyliin seurakuntaa
WakkaL?i?inid, sittennin
taTon isdntdnd
Lan RasiTTa Vesilahdenpi6jee
Turun TiiiinittT-Tl-tini
nainio1i syntynyt
viine
tussa ta-lossa, Anna Kristina
Matin tytiir
sittennin
eniintiind sanassa taTossa. Isd772ini o1i 4.poikaar Juho' Ka77e, KrisMikkel t niin
nuotian ja ninii Fredrik
doin
pojista.
nuorin
isdni
Syntynyt
20.2.1826 mainitussa Rasin taTossa.
Oituani
TanoereeTla 11 viikkoa
7?ihin
joten
kuTkenaan,lyiastyUan,
tuTinkin
periTTe Tauvantai iTtana 5 p?iivti kesdkuussa 1847. joten olin
reissusta
viisynyt. Kyllin
kylvottydni
nukuin juuri
nakiasti
ensi yoni Herra C.G.Lenstromnin
saLissa ehkd ihan istuaTTeni:
heti tuosta herettydni
vaatteet ptiiilTe pantuani
76ksin tuoTta liikkeheTle
kdyden kaupunnin katuja
yhtd ylds toista aTast
z4

kunnes jouduin juoninkihin
parihin.
kahvi kattilan
Herra Sj\bTonnin
tykonii
Saatuani
najapaikan
Sj6vakinaisen
bTonnin tykondt aToin toinia asioitani.
Siren
kiivikin
Taatuun ette
Tauantaina
Ornin12. piiivii kesdkuuta jiitin
kirjani
joka julisti
kioikeuteen
30. piiivdn kuporiarivaTan'
Tuttua
saavani
tehdti
jos ei vaTitusta
viilillii
tehd?i. iliin se
ja 17 peikiivikin'
ei kukaan vaTittanut
vii heindkuussa 1847 tehin porjarivaTan.
AToin sitten
tvon
tekoa
vdhiteTTen
yksiniini
va7niste77a,
enkd
oTeskeTin'
ketddn kaivannutkaanr sitii kun oTin juuyksindistti
ri toivonutkin'
eTdndtii. Vaan
ei sivuTTiset siihen tahtoneet tytyd' ne
puheita toiniteTTen toveria
aina pitivdt
ja kun en
niTToin yhtd niTToin toista,
tuota jtirkiddn kieTtdnyt'-vaan
oTin aina
nyotdsukainen
saadakseni
siten
kuu77a
- Ensinndinen
nitd
nieTissii
oTisi
jota
itse rupesin ajatteTenaa oli Karojo17en ny6s iTnoitin
Tiina Juhon tyter,
aikeeni t sekii htinen isdTTensii ja iiitiTTensii. Ne noTemnat oTivatkin
nydntyviiisef. - vaan tytto
o7i vastahakoinen jojouTukuussa
Vaan sitten
ten asia jtiikin.
10. pdivd 1849. satuin niikendiin Johanna
Jaakopin tyttiiren
RaoTTessani kotonani
si77a. Tuossapa joku sana asiasta puhuttiint
Sitvaan Toppu toisteks jdtettin.
joten
ten vaihetettin
noniaita
kirjeitd.
sovittiinkin
asiasta:
ensikerta
kuuiutettiin
17 pdivd heTnikuussa 1850. sitten toinen kerta
24 p. ja koTmas kerta
3. piiivii naaTiskuuta. Vihittiin
12. peivii naaTiskuuta
1850. Laukon kartanossa
Vesi7ahde77a.
Vihkinisen
Brotoinitti
vastin
apuTainen Pastor Hakstedt;
vieraita
ei ofTut nonta saapuviTTa: juuri
ja Laukon paTveTikeisinndt
sukuTaiset.
Tusviikeii.
Provessori
Titrngren
taTutti
jossa mind sain
Juhannan vihkiniisaTiin.
ottaa vastaan hdnen kiitensii. - - - ITta
sitten
oTtua sekd i77a77inen sydtyd.vieh
v?ihdn tanssittuakin
sekii ydseen 7eviittyiit
ldhdettiin
kuTkenaan Jyviiskyltiii
kohden. Ensi ydtd oTtiin
Ponsan KeskiejoTloin
varissa.
hyvin kova Tunioii
tuiskut
toista ydtd pidettiin
Seppolassa
Jtinsdn kirkon 7?ihe77d. Siita sirten jouduttiin
JyvdskyTiidn perjantaina
15. piiivnaaTiskuuta
1850. Siten
o7i
ohitten
joutavat
kaikki
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Wessmanin perheeseen syntyi
11 lasta,
joista
5 kuoli nuorina. Vanhin eloonjridneistd,
7.4.1852 syntynyt Wilhelm voidaan rnainita
alkuun
hyvin
menestyviinA
liikemiehend.
Ildnen liikkeessdZin oli moja kaupungin ensirnmdiset
nia
osastoja
ndyteikkunat.
01i
kaupunginvaltuuston
jdsen y.n.
Edellj"sen nuorenpi veli,
Fredrik Thure
o1i
myds liikemies,
nutta
konkurssin
jdlkeen matkusti
1883 Amerikkaan, jossa
toimi
rautatierakennuksilla
seppiind ja
monttiitirinii.
Palasi
takaisin
muutaman
ja
vuoden kuluttua
perusti
liikkeen,
jonka
myi
1913. Hdn oli
ilmeisestl
tunnetuin
ja hdnelld
sisarussarjastaan
oli
laaja kirjallinen
tuotanto.
Klrjoituksissaan
hdn on kosketellut
oman aikansa kysymyksid ja sen ajan Jyvdskyldn
rrKaupoloja ja henkilijitei.
Hiin toirnitti
palehti"
joka oli ennimiste julkalsua,
simmdinen laatuaan.
Tdrkeitd
tletoja
on
lciytynyt
hdnen muistelnlstaan
"Keskija
Suomalaisessarr
sukututkielmistaan
1700-1uvu1ta alkaen.
Tytiir Karolina Wessrnan avioitui
kauppias Petter Leskisen kanssa. Heiddn poikansa Aleksander Leskinen o1i mm. Jalasjiirven
kunnanldiikeir j- ja edelleen
tdmdn
poika
Olavi
Leskinen
vai-kuttaa
Tamperee11a Keskussairaalan
sisiitautiosaston
lSdkdrind.
Vield mainittakoon
kauppias Aleksander
(A11e) Wessman, jo11a oli 8 lasta.
Kdyttiiviit
nimeii Vesama ja toimivat
useilla
a1oil1a Ete1d-Suomessa.
Karoliina
Jaakontytdr
Forss avj-oitui
Laukossa puuseppe Kaarle Lindellin
kanssa Tottijdrvelle.
Tdmdn isdn nirni o1i
Pajukanta.
01i kuitenkin
tavanrnukaista
ottaa
hienommantuntuinen
Lindell-nimi.
Kerrottakoon
vield
muutama sana heiden
pojastaan:
Kustaa Ferdinand
Lindell
Grdnseli
torppa, s 18.4.1867 Tottijiirvelld
k 9.5.
1935 siellii,
ent. torppari,
mydh. Nokian
kumitehtaan tytimies ja puuseppii. Joutui
perheineen laukon torpparihiidtdjen
aikana 1906 ldhtemddn torpastaan.
Syksyllii
1917 hrin 15hti Nokialta
katsomaan oliko
mahdollista
saada haltuunsa
alkalsernmin
asumansa Grdnstorppa.
Punakaartilaiset
olivat
omavaltaisesti
ajaneet pois torppaa laillisesti
asuneet torpparlt.
H'iin
ja
asettui
asumaan tyhjaen
torppaan
hankki karjalle
luvattomasti
rehua l-aukosta. Ildnet pantlln
syytteeseen Valtiorikosoikeudessa
osallisuudesta
kapinaan.

ja hiinet vapauretriin
Syyte hylettiin
1 4 . 11 . 1 9 1 8 .
Nykyisin Tampereella asuva Heikki Llnjalkaan
del1 haavoittui
1941. Kauhajoen
jalan lisdhoitoja
salraalassa
suorittava
lSaikdri ja potilas
keskustelivat
Tottijdrven
ja epdilivdt
asioista
olevansa
sukulaisia.
Tdmd sukuselvitys
varmistaa,
etta laekeri
Aleksanteri
Leskinen ja potilas
plkkuserkkuja.
olivat
Kustaa
Jaakonpoika,
s 1836, nuorin
Hoikkasen lapsi-sta, o1i koko ikiinsd renkind eri taloissa
Vesilahdessa.
H.iinen 3
poikaansa ottivat
nimet Koj-vunen, Kuusinen ja Tuominen.
2 tytarta
ornaksuivat
kumpikin nirnen Siren.
Kaarle
Koivunen osallistui
punakapinaan ja arrnahduksen jdlkeen
Kanatoimi
dassa rak.alan
yrittdjdnii
ja rautatieyhtidn palveluksessa
(Niagara Fa11s).
Aidin puolelta
ja isdn puoKoivusia
lelta
Lempddlein Hdvcilain rusthollisca
ldhteneestd
Hieta
nimen
omaksuneesra
perheestd mainittakoon
Helsingi.ssd toimiva Yrjci Jahnsson Sddtidn toimitusjohtaja ja monipuolisesti
ansioitunut
varatuomari Seppo Hieta.
Kuusiset ovat kaupunkilaistuneet
teollisuuden ja koululaltoksen
palveluksessa
Eteld-Suornessa.
Tuomisista
VR:n palveluksessa
o11uc
Lauri
Tuomisen perhe o1i klinnostunur
Mormooniseurakunnan toiminnasta
ja tdta
kautta 2 tytteristd
avloitunut
USA:han.
Ndistd toinen tytdr
}4arja-Liisa
Simpson
Sibelius-Akatemian
suori"ttaneena
toimii
sie1ld pianonsoiton
opettajana.
01en esitykseeni
liittdnyt
otteita
erditten
henkllijiden
kirjoittamista
omakohtaisista
kuvauksista vilme vuosisadan
puolivdlistd
ldhtien.
Ne lienevdt
todisteena suvun perinnijllisistd
kirjallisista taipumuksista.
PerlnndllisenZi
on pidettiivd myiis halua ja kykyei opiskeluun.
Tosin kaupunkiympiiristij
on ratkaisevasti
helpottanut
opiskelua.

