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Isdnl PSlkdneen Epaalan Kdmpin talo1lisen
po jan },latti Heikinpo jan isodiri
Anna Kustaantytdr
osoittautui
sukuiani
tutkiessani
mielenkiintoiseksi
hentilc;ksi kahdestakln syystii. Pejlkdneen kirkonkirjoissa
Anna Kustaantyter
o1i rnyijhemmin muuttunut Anna Martintyttereksi
(ditinsd o1i Liisa Martintytdr,
joten oletan Annan vahingossa sen vuoksi muuttuneen l{artintyttiireksi)
ja tdmri jonkin
aikaa hdmdsi i tsedni.
Pzidstydni Annan Isdstd
varmuuteen,
totesin
hdnen kuuluvan isdnsd puolelra
P6lkiineen Painon Jussilan sukuun. Jussilaa omistava suku puolestaan kuuluu erdeind
sukuhaarana
Sd:iksmaien Roukkoa
asuneeseen Pastell-sukuun.
Pastell-suvusta jatkui
sukuhaarani yhteydet
suoraan seuraaviin
sukuihin:
Serkilahti,
Tavast, Diekn, Kirves,
Ruuth, Speitz,
Palthen,
Ndteborn, Ncidlng, sekd pelk€ineeltd Harhalan Pajula ja Kirvun Hilssa.
Liitteenii
olevasta sukukaaviosta se1viiivdt
sukulaisuussuhteet
mainittu-ien
sukujen osalta.
Sdrkilahti-

suku

Suku on lehtoisin
Taivassalon Sdrkilahdesta ja on valkuttanut
vahvasti papja
pissotilassukuna
naassanme usean
sadan vuoden ajan.
jdsenet
Suvun
ehkei maineikkaimmat
lienevdt
piispa
Maunu III
Serkilahti,
piispana 1489-1500, sekd Pietari
Siirkilahtl,
uskonpuhdistuksen
uranuurtaja
Suomessa.
Sotilaana
on ndkyvirnmin valkuttanut
Ilvari
Maununpoika Sdrkllahti.
Hdn o11
nukana
piiritettdessb
Juhana-herttuan
hallussa
ollutta
Turun
linnaa
1563.
Erik-kuningas
antoi
hiinelle
1568 joukkojensa ylipaieillikkyyden,
mutta hdn 1uo-

PIETARI

SARKILAHTEEN

pui kuninkaasta
ja oli valtaamassa 1innaa jiilleen
Juhana- ja Kaarle-herttual_
1e. Tanskan sodan aikana h?in o1i kaikkien Suomessa olevien joukkojen ylipzialllkkcinei. Tbrked asemansa kartutti
hdnen
maaomaisuuksiaan ja
lddnityksiddn.
Hdn
omlsti Sauvossa Kdrkniemen, Ruonan, Ha11elan, Sciderbyn ja Var^stalan ti1at.
kiii_
nltyksenddn o1i Padasjoen Nyysteliin kyld
sekd koko Sdiiksmden pitrije
(175 veroralonpoikaa).
Iivari
Maununpojan eldmd
pddttyi
viikivaltaisesti
Turun linnassa
25.9.I573.
Teidlld hdnet surmasi Kustaa
Vaasan kolmannen puolison
ve1i,
vapaaherra Arvi Kustaanpoika Stenbock
Suopot_
telun ja riitelyn
seurauksena.
Hdneeseen slirtyneen
sukuhaaran en_
simrndinen jdsen Paavali Niilonpoika
Siir_
kilahti
toimi
Sddksmden kirtkoherrana
jo
ainakin
1536. Aikalaistensa
taDaan
hdn osasi papplsvirkansa
ohella kartur_
taa maallista
ornaisuuttaan varsin
mer_
kitteivasti.
Hdnen omistuksessaan
o1i
Sillantaan
ohe1la useita
rnuita tiloia
Sdeiksmziell5. Kirkkoherran
kaksi poikai,
fsrael
ja Timoteus,
olivat
aikansa va_
rakkaimpia rnaanomistajia Hdrneessd.
Israel
omisti
isdns5 j:ilkeen Sillan_
taan sekd Timoteus Rapolan ja Voipaalan.
Molemmat veljekset
toimivat
yksityisissd
ja kruunun hallintotehtdvissii.
.ta
Isiael
Timoteus ovat kirjoittajan
esi-isdt.
Israel
Paavalinpojan eliimd o1i sangen
vaiheikas.
Sen lisdksi,
ettd hdn o1i aikakautensa suuria rnaanomistajla, hdnelle
uskottiin
kruunun taholta
rnerkittevie
ja luottamustehtdvid.
virkoja
Hdn toimi
1560-1uvu11a Klaus Kristerinpoika
Hornin kartanovoutina,
Sd6ksmiien nimismiehend 1570-1uvu11a ia voutina 1572-74. Myiis sorilaana hdn 6ti .,atyvdlki
paika1la,
nimitettynd
talonpoikaisjoukkojen
piiiirnieheksi I573-77. 15g6
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asta
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sukuhaaroista,

po1 vea
Ha rti

Hatinpoikaan.

01avi Pietarinp.
Siirkilahti,
Tai-vassalo.
p s o Kaarina Diekn, Nyyndinen.
II

(Nii-1on veli
Niilo Olavinp. Tavast.
Tavast, piispana L4L2-I45O).

N i i l o O1avinp. Serkilahti,
valtaneuvos,
Taiva s s a 1 o , k . 1 4 5 0 - 1 u v u 1 1 a .

Elina

Niilont.

ldaunu II

Tavast.

III
Mart t a N i i l o n t .
Serkilahti.
pso Olavi Kirves, rdlssimies.

Maunu Niilonp.
Siirkilahti,
Pilspa l4aunu III
Sdrkilahti
1489-1500. s.n.1435 Taivalsalossa.

il
Katariina
Olavint.
Kirves.
pso Niilo Pietarinp.,
turkulainen
otti
ninen Sdrkilahti.

porvari,

v

Pietari Niilonp. Serkilahti,
pappi, uskonpuhdistuksen uranu u r t a j a S u o m e s s a k, . 1 5 2 9 .
pso Margareta Korneliuksent.
Saksasta.

Paavall Niilonp.
Serkilahti,
k.1566,
Sddksmden kirkkoherra,
puolisosta ei tietoa.

Sdrkilahti,
Maunu Niilonp.
asenies, pormestari, pappi,
Sauvon Rlstniemen omistaja.

Israel Paavalinp. Sdrkilahti,
vouti,
sotilas,
Sddksmden Sillantaan omlst., mestattu Tukholmassa 1589.
Pso Margareta Martint.

Maununp. Siirkilahti'
Iivari
surmattu Turun
sotaeversti,
linnassa 25.9.1573.
pso Elina Juhont. Kurki.
:========

VI
Tlmoteus Paavalinp. Sdrkilahti,
s.1520-1uvu11a, Voipaalan ja
Rapolan omist. 1565-74.

VII
Juhani Tlmoteuksenp. Sdrkilahtl,
ratsum ies, Rapolan ja Voipaalan
pso Malin Simont.

nimlsmies,
omist. 1575 ->

Israelinp.
Serkilahtj-,
viinrikki,
Iivari
SillanLaan omist. 1611-18, k.1620.
pso Kirsti Ristont., k,1674.

VIII
Serkilahti.
Juhanint.
Kirsti
pso Pietari
O1avinp. Ruuth, nimismies,
Rapolan, Voipaalan ja Vanajan Luhtialan
k.1643.

omist.

Serkilahti.
Anna Iivarint.
pso Hartikka Henrikinp. Speitz' s.1591' k.1651
ja lainsuomentaia,
Sddksmden Liutlainlukija
tulan omistaja.

IX
Simo Pietarinp.
Ruuth/Rutenhjelm,
ratsumestarjVoipaalan omistaja, k.n.1680.
pso Margareta Jcirgenint. Nijtebom,
s.1620, k.1703.

x

Kustaa llartikanp. Speitz, k.1675, Liuttulan
omistaja, ratsutilallinen.
pso F,rnerentia Tuomaant. Palthenius,
Sddksmden kirkkoherran
tytar.
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pso Pietari
Ruuth,
nimi-smies,
Olavinp.
ja Vanajan Luhtialan
Voipaalan
Rapolan,

omist.

k.1643.

pso Hartikka
Henrikinp.
Speitz,
s.1591,
k.1651
ja lainsuomentaja,
lainlukija
SZi?iksmiien Liuttulan
omistaja.

u
Simo Pietarinp.
Ruuth/Rutenhjelm,
ratsumestari
Voipaalan omistaja, k.n. 1680.
pso Margareta Jdrgenint.
Nbtebom,
s.1620, k.1703.

Kustaa Hartikanp. Speitz, k.I675, Liuttulan
omj.staja, ratsutilallinen.
pso Emerentia Tuornaant. palthenius,
Sddksmden kirkkoherran
tyter.
i

Kris tina Simont. Rutenhjeln, k.!717.
p s o Leonard Leonardinp. Pastell,
Siidksmiien
Rouko n o m i s t . , s . n . L 6 2 8 , k . 1 7 3 4 , I o 6 - v u o t i a a n a .

I
I
I
I
I

XI

Klaus Leonardinp. P a s t e 1 1 ,
s.1660-1uvu11a, k. 1702 Puolassa.

XII

Margareta Kustaant. Speitz,
s . 1 9 . 2 . 1 6 5 7 , k . 2 8 . 1 1 . 1 6 9 7.

Leonard Klaunp. Pastel1, s . 1 6 9 4 , k . 8 . 1 2 . I 7 7 O , P i i l k i i n e e n P a i n o n Jussilan omistaja.
pso Margareta Olavint. , P d l k d n e , H a r h a l a , P a j u l a , s . 1 3 . 6 . 1 6 9 4 , k . 1 7 . 1 1 . 1 7 8 0 .

xftI

Maria leonardint.,
P d l k d n e , P a i n o , J u s s i l a , s , 2 4 . 6 . 1 7 1 8 ,k . 3 0 . 1 2 . 1 8 0 0 .
p s o M a t t i R e k o n p . , P z i l k d n e , K i r p u , H i i s s a , s . 3 . 9 . L 7 O 4 ,k , 2 6 . 1. 1 7 6 8 .

xIv

Juho l 4 a t i n p . , P d l k d n e , P a i n o , J u s s i l a , s . 5 . 6 . 1 7 4 4 , k . 2 9 . 6 . 1 8 1 6 .
p s o A n n a M a t i n t . G l a s b e r g , P i i l k d n e e nl u k k a r i n t y t a r , s . 8 . 4 . 1 7 5 9 .

xv

Kustaa Juhonp., Pdlkiine, s.24.4.1,784.
pso Liisa l4artint., Pdlkdne, Myttddld,

s.31.7.1780.

XVI
Anna K u s t a a n t . , P 6 1 k d n e ,2 . 6 . L B I I .
p s o M a t t i S i m o n p . , P d 1 k 2 i n e(, K i r v u n l a u r i l a n s u k u a ) , s . 1 3 . 1 1 . 1 8 1 1 .
XVII
Heikki l4atinp., Pdlkdne, s.8.10.1837, k.2r.3.L929,
Epaalan Kdmpin isdntd.
pso Maria Erkint., PAlkdne, Epaala, Kdmppi, s.18.4.1840, k.l4.l2.Ig2I.

XVIII

Matti Heikinp. Keimppi, rnycih.Koittola,
Pdlkdne, Epaala, s,30.9.1875, k.30.g.rg42,
pso Hilja Katarilna Vihtorint.
vattinen, Hattula, Ihalempi, s.29.7.1999, k.1.3.1939.
Matti l4atinp. Koittola,
Pdlk?ine, Epaala, nyk. Pirkkala.
pso Sirkku Oskarint. Sankila,
Tampere, nyk. Pirkkala.

hdn sai kreivillisen
valtakirjan
lliimeen
15dnin autiotilavoudi-n
toimeen.
Samana
vuonna h'dnet velvoitettiin
kruunun myllyjen tarkastajaksi.
Toimiessaan veronkantajana hiin lienee
o11ut varsln hdikbilemiitdn,
koska joutui
vastaamaan itselleen
epiirekuninkaalle
Hdntd syytettiin
hellisyydestiidn.
mm.
viidryydelld
aaette hdn olj- hankkinut
ja vallannut
niitd
te1isi11e
verotaloja
Ildnen todettiin
rydssamoin itselleen.
vetdneen kansalta jopa nelinkertaisia
roja.
Syntilistallaan
o1i rnydskin eriidn
vanhan rniehen surmauttaminen.
tiimiin uhotessa
lahteii
valittamaan
kuninkaalle
voudin vii2iryyksistii.
Aikanaan arvostettu,
monessa luottamustoinessa o11ut Israel
Paavalinpojan
eliirnei piidttyi
traagisesti,
kun hdnet
vangittuna
Tukholmaan ja
toimitettiin
mestattiin
sielld
1588 (1589).
Israel Paavalinpojan puoliso o1i Margareta l4artintytdr.
Israelin
pojasta kolme kuoli
viidestd
vdklvaltaisesti.
Ulttamon omistaja,
niKristofer
misrnies ja
vdnrikki
kaatui
1600 Liivlnmaalla.
K1aus, nimismles ja
vZinrikki
Kolmas
kaatui
1610 VeniijZillii.
poika Maunu tuli
Urjalassa
surmatuksi
(Eeva Aneron
1605. Abraham Israelinpoika
esi-isd)
Iiotti nimen Wdrre. Esi-isdni
vari Israelinpoika
omisti Sddksrnden Sillantakaa.
Hiinen puolisonsa
o1i Kirsti
ja Kirstin
RistontytAr.
Iivarin
tytdr
Anna avioitui
Hartikka
Henrikinooika
Speitzin kanssa.

Ruuth/Rutenh

jeln-

suku

Maahanme 1400-1uvun 1opul1a Ite-Giitanmaalta siirtynyttd
Matti lauri-npoikaa
piteiei suvun suomalaisen
voidaan
haaran
kantalsdnii.
Hdnen puolisonsa oli kotoi(Kataisto).
sin Vanajan Luhtialasta
Edellisten
poika
Antti
l4atinpoika
rnainitaan
Luhtialan
isdntdnd.
Hdn on
kuollut
L592. Puolisosta
ei liene
tietoja olemassa.
Kolmatta polvea edustava 01avi Antinpoika palveli
huovlna Juhana IIf:n
vendldissodassa.
Hiin toimi my6s vahtimestarina
Hdmeen linnassa.
Puolisonsa
o1i
Margareta Simontytiir Suotaalasta.
Pi-etari Olavinpoika,
Harvialan kartanon kirjuri,
Sddksmden Voipaaavioitui
1an kartanon tyttdren
Kirsti
Juhanintytdr Sdrkilahden kanssa ja ryhtyi
Voipaa-
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Hiin otti
lan ratsumieheksi.
ensimmdisend
suvun jiisenenii sukuninen Ruuth.
Simo Pietarinpoika
Ruuth tolmi- ratsumiehend 1628 Otto Yxkullin
komppaniassa,
o1i vdnrikki
1634, kornetti
1648 sekd
ratsumestari
1664. Isdnsii jdlkeen
hdn
o1i Voipaalan omistaja,jonka
trdn sai vapaatilaksi
1674.
Puolisonsa Margareta,
syntynyt
1620,
o1i Urjalan Honkolan kartanon omistajan,
ratsumestari
Jijrgen Ndtebomin tytdr.
(Siino Pietari-npoKarl Pietarinpoika
jan velipuoli)
avioitui
Honkolan toisen
Anna Nijtebomin kanssa. Ndmd atytteren
viopuolisot
ovat P.E. Svinhufvudin esivanhemmat, kun sensj,jaan Simo Pietarinja Margareta
poika
Nijtebon ovat
J.K.
(myiis kirjoittajan)
Pasasikiven
esivanhernmat.

Niitebon-suku
Liivinmaalainen
ratsumestariJdrgen
Nijtebom ja poikansa Velam Nijtebom olivat
mukana 3O-vuoti-sessa sodassa. Sotilasansioistaan
Jiirgen N6,tebom oli. saanut Saksassa ollessaan 14.10.1630 lahjoituksena
maatiloja
Urjalasta.
Ndihin
kuuluivat
Honkola sekd koko Velkalan
ky15. Tata
ennen hdn o11 jo saanut lahjoituksia
Virosta.
Hdnen puolisonsa o1i Elisabeth
Berkholtz
van der Treuse (Freuse). Jtjrgen Ntitebom kuoli
1.6.1636 ja sen jdlkeen
hdnen leskensd
avioitui
majuri
Klaus Skarpin kanssa.
Majuri Vellam Nijtebomin puolisona oli
amiraali
Jiirgen Brunowin ja Anna Klara
Farensbachin tytiir Margareta.
Heiddn
poikaansa
neljd
kaatuivat
1670-1uvu11a sodassa Preussi,ssa. Kahdesjo
ta
tyttdrestii6n
on tehty
selkoa
aikaisemnin Rutenhjelm-suvun yhteydessS.

Pa1 t tu / Pa1 thenius-

suku

Suvun
vanhin
tunnettu
esi-isii
on
porvari Knut Palttu,
turkulainen
kuollut
ennen vuotta 1624.
Hiinen poikansa
Tuomas Palthenius,
synt. 1602, kuol1. 1685, o1i Sddksmiien
kirkkoherrana,
mihin virkaan hdn sai kuninkaallisen
vahvistuksen 1636. Maineenpappisviran
sa
hoitajana
on
varsin
huono. Hein on virkaansa hoitaessaan o11ut sekd huolimaton
tehtevisseen,
ette
jatkuvasti
riidoissa
seurakuntalaistensa

I

kanssa. Lis
alkoholiin
1
humalaisena
ta ja henge!
net erotett
( 1661), nmt
virkansa tal
tei hein o11
hengenmies,
jdlkeen
pai
loistavimrnir
si vanhukse
maal-aisen rz
tytiir Anna.
Tuomas I
Annan poika
ja pa
tilan
rnajoitusmest
L682 ja
1t
1693 hdn ot
uuden vuoder
hi-n hdn kuo
Hdnelld o1i
sin ja Marge
na, synt. 1(
Kirkkoher
vig avioitui
laus Gabriel
ke Ernerenti
Kustaa Harti
Kustaan
avioitui
ko.
joista
sdr
sukulaisuuss
Neiistd rytti
on presiden.
sekd Margar'
tini.

Speitz-

suk

Henrik Ji
nut lakimies
kihlakunnan
mn. voudlnti
duttuaan
Sd
Margareta Tu
asuttavaksee
ten o1i sam
vuosisataa.
Ratsupalv
suoritti
ko
maakirjan mu
ta todistaa
mm. 50 lel
kuoltua n. .

ma].sena
i ratsuaniassa,
r48 sekd
:een hiin
sai vayt 1620,
istajan,
tdr.
tarinpon toisen
Ndnd adin esi'ietarin-

'ar J.K.
esivan-

Jiirgen
m olivat
tilasan,nut Sakituksena
,uuluivat

Le. Teta
oituksia
llisabeth
re). Jiirsen jdlnajuri
.sona o1i
na Klara
:aatuivat
Kahdesjo
lkoa
:eydesse.

-isd
on
kuollut
.thenius,
iddksnden
r sai kul,hineenvarsin
lsaan o1dn, ette
.aistensa

hdnen mainltaan
o1leen
kanssa. Lisdksi
sekd esiintyneen
alkoholiin
taipuvainen,
maallishumalaisena varsin loukkaavasti
kohtaan. Hdta ja hengellistai
esivaltaa
jo kerran
virastaankin
net erotettiin
(1661), mutta sai kuninkaan nddrdyksestd
Siita huolimatta, etvirkansa takaisln.
tei hdn ol1ut malneeltaan esikuvallinen
hengennies,
kuvataan
hdntd kuolemansa
ttmitii
jdlkeen
painetussa
muistorunossa
loistavimmin
oppineeksi ja ansioituneeksi vanhukseksitt. Puolisonsa o1i liivinHartvik Nddingin
maalaisen ratsumestarin
tytdr Anna.
ja
puolisonsa
Tuomas Paltheniuksen
Annan poika Gtjran omisti Sii2iksmdelle Loja pari muutakin ti1aa.
Hdn toimi
tilan
kornetti
t679,
o1i
rnajoitusrnestarina
1700. Aateloituna
1,682 ja
luutnantti
nimen Lohjelm.
Narvassa
1693 hdn otti
uuden vuoden ydnii 1703 saamiinsa vammoihin hiin kuoli
saman vuoden helmikuussa.
Hiinellii o1i puolisona majuri Henrik Sassin ja Margareta Ogilvien tytar Katariina, synt. 1663, kuo11. L693 lotilassa.
HedKirkkoherran
kahdesta tyttdrestii
vig avioitui
Sddksmden kappalaisen NicoSexmontanuksen kanssa selaus Gabrielis
k:i Emerentla Liuttulan
ratsutilallisen
Speitzin kanssa.
Kustaa Hartikanpoika
Kustaan ja Ernerentian kokne tytarte
kansavioitui
kolmen Pastell-veljeksen
joista
liitoista
vahvoja
syntyi
sdr
kahden suvun kesken.
sukulaisuussiteitd
Ingeborg Kustaantytdr
Ndistii Bytterist:i
esiSiti
J.K. Paasikiven
on preSidentti
Kustaantytar
oma esiiiisekd Margareta
tini.

Speitz-

suku

Henrik Jaakonpoika,
koulutuksen saanut lakimies,
toimi Hauhon ja Ho11o1an
ja
lainlukijana
mainitaan
kihlakunnan
rnm. voudintileiss2i
1588 ja 1603. Avi.oiduttuaan
Sddksrnden Liuttulan
tyttaren
Margareta Tuonaantyttiiren kanssa hdn sai
mikd tila
sitasuttavakseen Liuttulan,
y1i kaksi
ten o1i sanan suvun hallussa
vuosisataa.
Ratsupalvelusta
Henrikkl
Jaakonpoika
Sdiiksmiien
kolme1la
hevosella
suoritti
vaurautmaakirjan nnrkaisesti. Liuttulan
o1i i604
ta todistaa
se, ette tilal1a
Henrikki
Jaakonpojan
mm. 50 lehmdd.
kuoltua n. 1606 hdnen puolisonsa Marga-

reta avioitui
Turun koulun rehtorin
ja
kirkkoherran,
nnisteri
Gregorius Martlni
Teitin
ja Margaretan
kanssa.
Henrikin
perheessd oli kaksi poikaa Hartvik (Harja Yrjdnd sekd ainakin yksi tytdr
tlkka)
Margareta.
Molemmat pojat opiskelivat
lakia Wittenbergissd.
Opiskellessaan
Saksassa he
ottivat
sukunimekseen Speitz todenndkijisesti eitinsA kotitalon,
Uskelan Spei_tserlan,
mukaan.
Yrjdnd
Heikinpoika
Speitz (Heikki Heinon esl-isii)
avioitui
Helena Kristoferintyttaren
kanssa 1610.
Helenan isei o1i Sddksrnden tuomarin sijainen,
Pdlkdneen kirkkoherran
Bertilin
poika Kristofer.
Hartikka Heikinpoika Speitz (oma esiisiinl)
o1i ristiriitainen
luonne ja tzistd johtuen hiinen eldrndnsd muodostui varsin vaikeaksl.
VehSaksasta palattuaan
hdn toirni
maan tuoiniokunnan lainlukijana
1620-24.
Suomessa vuodesta 1623 kenraalikuverniiiirlnd olleelta
ruotsalaiselta
Niilo Bielkeltd hdn sal nuhteita
virheistddn
virkamiehend. Hdn sai asiaankuuluvat
sakot
ja
eron toimestaan
1625. Menetettyiidn
palasi
toimensa Hartikka
kotitilalleen
Liuttulaan,
mink6 hdn peri
Sidiltdiin
Margareta Tuomaantytterelta.
Hdn sai perinttjnd
my6s Genndsin tilan
Paraisilta.
Hiin avioitui
Sillantaan
omistajan Iivari
Israelipojan
Annan kanssa.
tytteren
Koko sukua, mutta syvdsti
myiis Hartikkaa koskeva ikiivii veneonnettonuus
tapahtui talonvden ollessa kirkkomatkalla.
Tdllijin
kirkkovene kaatui ja vedenvaraan
joutuneista
henkilijist2i
kuusi miestd ja
kaksi tyttijd
hukkuivat.
Hukkuneista o1i
osa Hartikan omaisia. Hartikka maalautti
tunternattomaksi jddneel16 ulkornaalaisel1a rnestarilla
votiivi,taulun
onnettomuudessa kuolleiden
omaistensa rmrlstoksi.
Taulu oli pitkaan sijoitettuna
Sddksmiien kirkkoon,
[rutta on nykyisin Kansallismuseon kokoelmissa.
Ehkd juuri
luonteensa
ristiriitaisen
vuoksi Hartikka
vdoli usein riidoissa
hiin kaikkien kanssa, kuten asiakirjoista
ilmenee. Ildn riiteli
mm. ditinsd
Uskelan
pitdjdssd
omistamaa Kaukolan (Speitserja
la) tilaa koskevista omistussuhtelsta
pddtdksistd
teki
valituksia
alioikeuden
Turun hovioikeuteen.
Hdn ei varmaankaan
saanut hovioikeudelta
muutoksia aikaipddtiiksj-in, koska laati
semmin tehtyihin
hdvdistyskirjoituksia
hovioikeuden presidentistd
Juho Kurjesta,
Petrus Vigeli-
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ja
Henrik
Teitistii.
Rijyhkeii
uksesta
kaytdytymisens6
korkeita
herrodrsytti
ja siind niiiirin,
ettii hdnen maijesteettirikokseksi
tulki-tut
edesottamuksensa
aiheuttivat
hdnelle
kuolemantuomion.
Tuomio kuitenkin
muutettiin
kuuden vuoden vankilatuomioksi,
rnistii ajasta Hartikka
o1i vain osan vanki-na Hdmeen 1innassa.
Vankeusaikaansa Hartikka
ei tyytynyt
viettdmdiin
toimettomana,
vaan ryhtyi
sie11d suomentamaan Kustaa II
Adolfin
1621 vahvistamat sotaartiklat.
Ndmd artiklat
o1i mddrdtty luettaviksi
kuukaujokaisessa rykmentissd,
jotta ei
sittaln
kukaan voisi
vedota niiden
tuntenattomuuteen.
Kun kuitenkin
artiklat
luettiln
soti1ai11e ruotsinkielellii,
ei suonalainen
ymmiirtanyt. Tdmd huolessotilas
nlitd
tutti
suomentajaksi
ryhtynyttd
Hartikkaa, rnistd syystd hdn ilman toimeksiantoa suorittl
vankeusaikanaan niiden suomenkieliseksi
saattamisen.
jdi- painatus
Kdiinniistyiin valnistuttua
suoritethdnen omal1a kustannuksellaan
korkeat
koska taaskaan eiviit
tavaksi,
piitittei jiit
ol1eet
myiitdmiellsid
hdnen
pyrkimyksilleen.
H'Anen ehkd ainoa suosljansa o1i kreivi
Pietari
Brahe ja tiistZi
johtuen hiin ornisti Tukholmassa 1642 painetut artiklansa
td1le suosijalleen.
Erdiissd kirjeessddn
Pietari
Braheile hdn mainitsee
vaati-vansa vield
kuolinvuoteellaan
valtaneuvos
Juho Kurjen
Jumalan ankaran
tuonloistuimen
eteen,
koska hdn tiimdn toimesta on syyttdmasti
vastoin
Jumalan ja inhirnillistd
lakia
saatettu
niin
heikkoon ja huonoon asemaan. Hartikka
Speitz
vapautui
vuoden
ja
1650 tienoilla
kuoli
60-vuotiaana
1651. Vastustajansa
Juho Kurki
kuoli
vuotta mytihemnin.
Vaikka llartikka
vallanpltdjien
nukaan
ja esivaltaa
o1j, riitaisa
kunnioittamaton henkild,
hdn poikansa todistuksen
mukaan o1i hyvdsyddminen ja liihimmdisiddn auttava, jopa siind meidrin, ettd h6tdvuosina maksol naapuriensa veroja tuhansia markkoja.
Aviolij-tostaan
Anna Iivarintytdr
Sdrki.lahden kanssa syntyivdt
lapset:
- Kustaa Hartikanpoika
pso Emerentia Palthenius
- Anna Hartikantytdr
pso Erik
Maununpoika
poisista
4l+

Fogelhufvud

- Henrik

Hartikanpoika

Eeva Anero

- Joakim llartikanpoika
- Gijran Hartikanpoika
- Isak Hartikanpoika
pso Liisa }4artintytiir

Maatialasta
- Johan Iiartikanpoika,
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k. 10.6.1684 Riikassa.
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Leonard
suomalainen
esi-isd
Paste11, s. 1600-1uvun alussa ja k. ennen vuotta 1664, mainitaan asiakirjoissa
ja
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sotilas
ensi kertaa
164I.
ratsupalvelusta
avioliittonsa
suoritti
saaneen SdEiksrniien
kautta
onistukseensa
SoRoukon Miienp?idn (Furuniis) puolesta.
henet mainitaan luutnanttilasliihteisse
Henrik Hornin }liimeentina 1653 eversti
7:ssd komppaliiiinin
ratsuvakirykmentln
niassa.
sotilaallisista
mydnnettiin
Hdnelle
kirjeelld
kuninkaallisella
ansioistaan
Pdlkdneen
1650
elinaikaisl6dnityksen6
Sdiiksmden lantoisten
Jussila,
Painon
ja Rekola seke vield
lisdksi
PenttilS
Valkeakosken SalonkylSn Kaivannon my11y.
alkaiolivat
Hiinen saamansa lZidnitykset
semmin kuuluneet apelleen, ratsutilalliPentti Huokunan poja11e.
nen ja piiskuri
n. 1640 ldarLeonard Pastell avioitui
kanssa ja tdstd
Pentintytteren
gareta
ainakin yksi
hei11e syntyi
avioliitosta
poika leonard.
Leonard suoritti
Tdmd suvun toinen
jeilkeen
Roukon
ratsupalvelusta
isdnsii
hen
mi-nkii omistajana
Miienpddn puolesta,
hdn solmi
oli vuodesta 1662. Avioliiton
Sirno
ratsumestari
Rapolan
omlstajan,
Kristinan
Ruuthln
tyttiiren
Pietarinp.
kanssa.
Pastell
Leonard Leonardinp.
on merjouluk.
1734 "106kitty
kuolleeksi
ja
isdndrr
vuotiaana
kunnianarvoisena
lattian
Sddksmden kirkon
haudattiin
a11e.
Heinen pojistaan
Johan, s. 1662, sai
perint6nd
isSltddn
Roukon ratsutilan
Kolme ve1sekd Klaus Painon Jussilan.
jestd avioitui
Liuttulan
ratsutilallisen
Kustaa
Ilartikanp.
Speitzin
tyttdrien
puolisokseen
kanssa.
Johan otti
IngeKlaus Margaretan
borgin,
sekd Israel
Annikan.
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Klaus Leonardinp.,
s. 1.660-1uvu11a,
sai haltuunsa Painon Jussilan ja suoritH'lin kuoli soratsupalvelusta.
ti
siitii
Puolassa n. 1702. Avioliittaretkell2i
tonsa Margareta Speitzin kanssa pddttyi
1697 ja fuin solrni uuden
tdmdn kuoltua
Katarina Lysingin kanssa.
aviolilton
ja puolisonsa MargaKlaus Pastellin
retan ainoa poika Leonard, s. n. 1694,
1712.
islinndksi
Painon Jussilan
tuli
1715 Piilkiineen HarHiin solrni avioliiton
Marketta O1avint.
halan Pajulan tytteren
jaettiin
I729,
kahtia
kanssa. Jussila
jolloin
puolen omistajaksi
tuli
toisen
Tdmd tilanhdnen serkkunsa Ake Pastell.
nukaan
puolikas
sai jaossa omistajansa
nimen Aki1a.
Seuraavaksi Jussilan isdnndksi ryhtyi
Rekonp. PSlkdneen
vdvyksi
Matti
tul1ut
joka o1i avioitunut
Hiissalta,
Kirvun
kanssa. Heiddn kahdesMaria Leonardint.
peri
tatoista
lapsestaan l4atti Matinp.
sitd viljelemii?in puoJussilan ja ryhtyi
Liisa
lisonsa,
ratsutilallisen
tyttdren
Simont. Sipildn kanssa.
Matin veli Juho I4aIsiinndksi
tulleen
Pdltinp.,
s. 1744 (esi-i-siini)
avioitui
kiineen lukkarin
l4atti Glasbergin
tytteren Annan kanssa. Lukkari Matti Glasbergin puoliso oli Elisabet Axeen, ratsuti1a11isen Heikki
Axeenin LempeieilSn Putja Brita
Juhon
kistosta
Spoofin tyter.
ja Annan jdlkikasvua
kuudennessa polvestr4atti l'latinsa edustaa mm. kirjoittaja
poika Koittola.
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ldhteet.
Ramsay, Frdlsesliikter

- Axel Bergholm, Sukukirja
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toimet

VII

Hallitus
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K. Kiuasrnaa,
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toimet
Historiallinen
arkisto
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Hdmeen historia
I-V 1955-1986
E. Kuujo,
- Turun historia

Toimihenki

1366-152I

Satakunnan historia
Satakunta V, 1925
Ldnnetdr, 1914
Akaa, Eurajokj-, HatPitdjdnhistoriat:
Lammi, Lernpddld, Mytu1a, Janakkala,
ndmdki, Naantali,
Nousiainen,
Paimio,
Pirkkala,
Pdlkdne, Sddksmdki, Vanaja,
Vesilahti,
Urjala

Ki.r janpito

Suomen sukututkimusseuran

Kokoukset
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pidetii kovin arkasa ei eniiiin nykyisin
Rikos-,
luonteisilta
tuntuvia
tietoja.
ja sairausmerkintbjd
irtolaisei enddn
vdestcjrekistereihin
Myiiskddn
tehdd.
kirkkokurin
ei uusia nersoveltamisesta
juuri asiakintiijii
aivan viime pdiviltd
kirjoista
liiydy. Diakoni-atyiin ja sielunhoidon tapahtunista
voidaan tehdd vdhdisid kirjauksia
tytimuotojen omiin pdiviikirjoihin,
mutta ei vdestdkirjoihin.
Sukututkija
saattaa tutkirnuksensa aikana
havaita
rippikirjan
esimerkiksi
reunasta merkinndn, joka sisdltdd
salas-.
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Arvi Korhonen, Suomen historian
kirja
1949.

Lii.sa Poppius, Pastell-suku 1949
- Rippi- ja historiakirjat:
Hattula,Lemp661d, Pdlkeine, Sddksmdki, Urjala

sapi.dettdvdn tiedon. Vaikka niiyttdd silketiiiin vat6, ettd tieto
ei eniiii voisi
hlngoittaa,
ihmisen
kunnioittamlsessa
hienotunteisia.
ernme koskaan o1e liian
Me emne kdytii mitiidn,
minkd olemne tietoomme saaneet asianomaisen,
emmekd hdnen omaistensa halventamiseen.
Kun otamme huomioon, niten laajaa sukututkimusharrastus Suomessa jo on, toteamme, ette
varsin
viihiin testa
toiminnasta
tulee
palautetta.
kielteistd
Sukututkijat
ovat
ja ovat
ornaa tutkimustyclt56n
arvostavi.a
toirninnallaan
ansainneet
sen luottamuksen, mikii heilld
on.

