Aaro Salovaara

''PIRULLINENII

EREHDYS

Silloin
kun Rdsiisen Jorma opetti minu11e ensi alkeita
suvuntutkimuksessa.
sanoi joku nukanaolleista:
"Sukututkija
saa j lo i ta jokaijonka susesta
hevosvarkaasta,
vustaan lciytdd. tr
Hdmmdstelin rnoista vditettii,
kun en
paljon ymmdrtdnyt. No, my6hernmin
alasta
opin tajuamaan, ettd koska tavallisista
maatiaissuvuista
el o1e saatavissa juuri
mitddn muuta tietoa kuin kirkonkirjojen
kuivat sivut,
ovat rikosmerkinndt
sitdkin arvokkaanmat. Ihmisten hyvempld tciitd kun ei juuri
pakirjoihin
merkitii,
hempia sitiikin
hanakammin.
Kdvi sitten niin,
ette kun tutkiske1in Janakkalan pitdjdn Rehakan kylein Tapialan torpan vaiheita,
niin
havaitsin
ettd
Tuomas Tuonaanarvoisa
esi-isdni
poika o1i v. 1805 merkitty muuttaneeksi
Rengon pitiijiidn.
Janakkalan muuttokirjat
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joukosta,
sin Tuornasta niiden
silloin
minua tdrppeisi:
Pappi o11 Tuonaan muuttokirjan
laitaan kirjoittanut:rtHan
skal1
fcir flere
tj-der tillbaka
slitit
spci for
haisttjufnad ! rt (Hdn kuuluu kauan sitten
kdrsineen raipparangaistuksen
hevosvarkaudesta. )
Muutaman vuoden kuluttua
Tuomas rnuutti
takaisin
Janakkalaan, eri
puo1e11e
pitaijei:i tosin.
Rengon pappi o1i uskollisesti merkinnyt osuutensa muuttokirjaan:
trKdrsinyt
raipparangaistuksen
hevosvarkaudesta." Rengon pappi o1i sitdpaitsi
asiastaan
varma. Hdn o1i jiittdnyt
pois
tkuuluut
mielestddn turhat lisdykset
3a
tkauan
sittenr.
Ja kun Tuornas-torppari
aikanaan p55tti
maallisen
aherruksensa
ja kdtkettiin
kirkkomaan rnultiin,
Janak-
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kalan pappi rnulsti hejntd, kun kirioitti
rippiklrjan
sivulle:
ralppa"Kdrsinyt
rangaistuksen varkaudesta. tt
En o1e yrittrinytkddn
etsie
lisdtietoja tuosta tkuuluu, kauan sittent
-tapahtuneesta rikoksesta.
Olen vain iloinen Tuornaan kohdalle sattuneesta rnerklnndstd. Antoihan se viirid savenharmaaseen
torpparisukuuni.
Siita
01i tul1ut suku_
tutkimuksen kannalta arvostettu
suku.
Pian
edelldkerrotun
16ydcin jeilkeen
myiis isdni
suku sai astua kiintoisien
sukujen joukkoon, ei tosin hevosvarkauden vuoksl. Tutkin hausjdrveliiisen
maanviljelljiiserkkuni
kanssa vanhoja valokuvia.
Kerroin,
ette
vaarirnme suku o1i
perua ja etta vaarin
vanhaa vihtildistd
vaari Erik Sundell on ollut
Vihdissd piVuosisadan vaihteessa hdnen
tdjdnseppS.
jdlkeldisense
ovat muuttaneet Vihdistd,
ja yhteydet slnne ovat katkenneet.
K'dvi
kuitenkin
11mi. ette tdstii
1884 kuolleesta
sepdstd,
tal
oikeastaan
hdnen
malmisesta
hautarististddn,
on ol1ut
1iikkee115
merkillisiZi
kertomuksia.
jo unhoon jddneitS.
sittenmln
Tutkimuksiani
alkoi
lZimmittdii
uusi
hehku. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran
tleldytyi
arklstosta
useita versioita
gendastar, joka aikoinaan o1i verhonnut
ja
seppdmestaria
hdnen kddrmerlstiddn
Vihdin
vanhalla
Liitdn
hautausmaalla.
tiihiin rnukaan yhden, ehkd keskelsimmdn
niiste:

," K^i,s t i- .

kuufui
SundeTf-nterddlle
joka o1i ol7ut
nisel,le
niehefler
ko7pdivdnd
ninaisuuden
netsdstdndssd.
Tzil16in
hiin
ofi
tavannut
kddrneen,
jonka
ja rdiikdten
piiskaten
oli
ajaja sitten
nut pyssyynsii
ampunut ufos.
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Tdmd tenppu piti
hdnen kertonansa
mukaan taata
hyvdn netsdstysonnen.
Kun hdn sztten aikoinaan kuoTi tdndn
eTdniin Takein mtkaan ja hdneTle vaHdgforsin bruukisTettiin
hautaristi
sa, niin hyvin eTdvdn ndkoinen kddrVaneen kuva iTnestyi
tdhdn ristiin.
Turi Hartnan sanoi,
vaikka hlin
ette
ja vaToi ristrn
kolne kertaa sulatti
ja kirkuudestaan, sitd
sefvenndksi
kaannaksi kddrne tufi,
nitd useannin
hdn sen va7oi.
Vuosia srtten rippikoulupojat
kuiLenkin pahoiTTa el ji1lti?in rikkoivat
il
tdndn tarunomaisen mtistonerkin.
Sellaisiakin
kertomuksia
on liikkunut, ettd seppii olisl
o11ut kovin hdijy,
humalapaiissddn vasitenkin.
Siitai
nies
kddrmeen ristiinsd
on saanut. Myris se1joslaista vaitettiin,
etta seppa olisi
sakin eldmdnsii vaiheessa saanut kiiiirmeen
ja
slsb5nsd
lopuksi
kuollutkin
kddrme
sisessean. Siitd se ristiinkin...
01en yrittdnyt
saada enemmenki-ntievaarin vaaristani.
0lisiko
toja
tiistii
hiin kenties
noita,
o1lut
aikakautensa
tms. I{itaen sellaista
ei kuitentiteje
kaan o1e tu11ut i1rni. On lciytynyt vanhoja
perunkirjoja,
olkeuden vahvistamia
velkakirjoja;
ndyttdii o11een puolivarakas rnies. Ei muuta. Silti
tdmd tarunja sen ransainnutr
omainen risti
esiisdni kiinnostaisi
kovinki;
vaan mistiipd
tiedot enaA?

*
Otsikossa vihjaillaan'pirulliseen'
erehdykseen.
0ikeastaan
tuo pirullinen
ei pitdisi
ol1a lainausmerkeissa
ensinkiidn, si115 esitykseni
loppuosa koskee
asiaa,
kun terehdyint
sukuni ulkopuoja
lelta
pirujen
tutkimaan
noitien
maailmaa.
Isoisdni
on vuosisadan alussa asunut
U1. Pyhdjdrvelld
e1i nykyisessd Karkki1assa.
Kun keriillin
ai-neistoa
sukuni
historiaa
varten, tijrrndsin toiseen Pyhdjdrven asioita
Matti Kotaan,
tutklvaan,
kuvanpiirtZijddn.
Hdn yllytti
kerddmdiin
aineistoa
kuulusta Pyhdjdrven tietdjdstd
jota on my6s
Gustaf Fredrik
Utmanista,
vditetty
noidaksi,.. poppamieheksi ja kanAijest€i ei tiettevesti
sanparantajaksi.
ole konsanaan tutkinusta
tehty,
vaikka
1B

paljoonkin.
aihetta
olisi
Niin
aloin
tutkia hieman hdmdrid asioita.
Ldhdetddnpd alusta:
Vihdin
seurakuntaan kuuluvasta
Pyhiijdrven kappelista
oli
1800-1uvun alussa
lciydetty
rautamalmia:
Rautamden
syntyi
kaivos, syntyi Hcigforsin tehdas. Kaivosmies Gustaf Utmanin perheeseen syntyi
josta rnyds tuli
1836 poikalapsi,
kaivosmies ja joka kuoli
1913. "Firaabelikja
seen" hiin s i tten ol i noita,
tieteje
kansanparantaja.
Hdnestd on talletettu
melkoisesti
tietoja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistolhin.
Nilden varassa asian kehittely
on o11ut mahdol1ista.
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Mutta missd ovat Utmanin tietol'en
taitojen
synnyt, sil1d
vanhojen mahtajien
taitojen
oll
samoin kuin kdsltydldistaitojen:
valittyivat
mestarilta
oppipojalle.
Muuan paikallinen
tarina kertoo:
sen nimi o7i
"O7i suuri noita,
Jouhtena, ja se o1i o77ut kuuTuisan
ja
Haakan opissa'
Jouhtenan
opissa
o7i o71ut taas sennoinen Utnan. Tene
oTikin Pyhdjdrven viineinen
noita.

Utman ei
kaan o11ut
tuntuu o11e
hen hdnel1
kyky. Hdn r
valkea ei
ne11ii o1i
ukkosen nal
jostakin
pu
Sen voimall
kin o1i tul
Utrnan haet
kaskea, hae
a1ue. Ja nd
Je
^arf

Haaka lciytyy Somerolta, kuulu metsernies, jahtivouti,
rnahtava temppujen tekljti;
kuollut
viirne vuosisadan alussa.
Jouhtena on kuulemma ol1ut hdnelld renkinii, opissa.
Jddkcjcin Haakana Someroonsa, niin jiin*
juttuja,
nittiivid
kuin hdnestd olisikin.
Mutr-a Jouhtena, e1i Noita-Jussi
tavoitetaan Jouhtenan torpasta
lehelte
Utrnanin
Rautarniiked. Seuraava juttu
on kuulenma
hdnen onan tyttdrensd
kertoma:
"Kun naa olin pikkufLikka,
ni nei
tuitiin
kerta Ahnolta oTkia ottanasta
ja nei tuTtiin
kirkon ohitte
klo 12
yit11d. Sit pappa sanoi: 07 sdd tdss
ny ja pirti hdrkdd kiine,
ndii nene viihii tonne kirkkotarhaan.
Mut niiii nenin vaan hiTjakseen
periis katteTenaan.
nitii
se sieT tekee
ja se kiiveTi
ynpiir kirkon
3 kertaa
ja kun se tuli
vasten pdivdd,
oven
kohraf , ni 7di nyrkiTTLis oven piiiiTTii
ja huusi ain:
"Maria MataTeena!n ja
sit kun se neni ja liti koTnannen kerran, nin ovet paukahti kaikki yht aikaa auki (Pyhdjdrven
kirkos
on kolne
ovee).
ja nenin oTkiSit ntie peTjdstyin
kuornan DeeL7e, kun hdrkid vieT seisoi
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kun hdn
sanoi, et
ne nihinl
kiiyndiin.
sinnet ei

Vanhan a
tdmddn vere
myiis Utmann
tunut 1904,
joka ensin
teitd;
kert
nJa
s,
novat el
raanattu
punanen.
Si! T

paikaTTaan.
Vtihdn ajan
periist
pappa tuTi ja sit taas Tdhrettiin.
letsa
ien
)s-l

En nii2i tohtinut
papalt
nittAiin
kyssyy' nvt sit sain kuu77a perdss.,
et Tuoriaan l[ikkoTast o7i varastetLu
rahaa, ja pappa o7i kirkonhaitijalt
siit
ja koTnanneTT
tietoo
ottanas,
pdiviid jdTkeen se varastettu
raha ilnestyi
MikkoTan porstoovaant
se 07i
pistetty
kissanldvest
si siidn.'l
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Utman ei liene n5in hurja noita koskaan c11ut.
Hdnen loistavin
alueensa
tuntuu o1leen tulipalojen
sammutus. Siihen hdne115 o1i aivan
yl:iluonnollinen
kyky. {I5n vain kdveli
ja sen y1i
rajan,
valkea ei mennyt. Veitettiin,
ettd hiinel15 o1i samrnutusta varten
taikakalu,
- rsemmottii
ukkosen nalkki
kun pirdis
jostakin
putoomaan, kun ukkosen ilma onr
Sen voirnalla hiin ihmeen teki.
Kun jossakin oli tu1ipalo,
niin kovalla touhulla
Utman haettiin
si-nne. Kun poltettiin
kaskea, haettiin
Utman ennalta varaamaan
a1ue. Ja ndinhiin se kdvi:
oSe
o7i siTToin juovuksiin
ja hoiperteTi
kovin ja rajasta
tuTi kienura. Mutta niin se vaan o7i, ette ei
se tuTi
tuunaakaan kanssa sen rajan
yli
nennytt
vdarr kienurteli
sjrnb'.
Ri5ykiin isiintdkin
sen niiki,
kun oli
enoni kanssa yhdessd vahtinassa.'
'Sie77A
Rautandessd
ldi
ukkonen
ja se rupesi paTanaan. Uutriiheen
nanni tuli
ja sanoi, etsinne sitten
tei se sannu nuuten kuin naisen nairo77,
nutt
ette
ky11 se nuutenkin
sdlufiniuo kun kdy rinkin
ynpiiri . Ja
kun hiin sitten
kdvi ympdri, nrin se
sanoi' ettej
se sitten
endii siitd
nene nihinkiidn,
kun hiin sen sen kerkii
-Sitten
kdyniidn.
se neni
nakaamaan
sinne, eikd vafkea nenny eniiii.n
Vanhan ajan tietdjdt
pystyivdt
tyryttiimiiiin verenvuodon. Sellainen
taito oli
rnyds Utmannilla.
Seuraava tapaus on sattunut 1904, ja kertoja
on Frans Backnan,
joka ensin peattelee
Utmanin tiedon 1dhteite;
kertoo sitten tyrytykseste:
nJa
se dijd
o7i sennonen viihii; sanovat
et silLd
ofi
sennonen nusta
raanattu,
en tiede vaikka oTis oTfu
punanen. Ky1l se perkeys viihdn tiesi! o

kouTuu
sit kerta mZi olin,
..nJa
kdvin ja nenin tdtiin
tyjd Jdrvenpddkuokhdn. Oii sennonen sepdn Vihtori
kinas o77u ja, Tyony kuokan kans tost
ja siitii
poikki jalan piiiillysten,
ruEike
fi verta sit niin naan kauhiast.
hanliiiikiirii
o17u. Ni' sihen Tyotiin
ja sihen lyoLiin
lakanaa - ja
tuukii
Sit se mtija,
sanottiin
aina Tdpitte.
HakaTan? Fiijeiks'
se Tehti srit
suoJa nee kateTraan [-httnannin tyj6on.
pirettiin
keTTosta vdrdst
tiin
sit,
juur
piaan
ett
nys.s sen pirdis
sit
kerkiindiin"
kun se oli sennonen riuska ihninen kuTkenaan. nEtteinc
sdnai
IJutnanni,
ai"ky71 niiii sen jo tiesin
kaa' et see tu7et. Ifut ned aatteTin,
ettei
sie77
eniiii nikddn
hdft
oie,
ett, ett, keitd kaffeet.
ett juoraan.
- Ja veri
taukoi
tulenast t eikii sen
- Meinatparenpaa ldiikiirii
tarvinnu.
tiin'
ett nyss se kerkei,
sit verennJuutt,
tulo Toppu ja.
sano; "ky17 nee
sen tiesin:
€tt stiti tu7et,
rnJt mee
ajattelint
ettei
kiiru o,
sufT niin
ettei kaffeet
kerkitd.tl
Haavassa, josta Utman oli verenvuodon
tyrehdyttiinyt,
o1i kuulemna liha
ihan
valkuista,
oli kuj-n ihraa.
Kun Utman tyrytti
vuotoa,
hdn luki
loitsun,
rrutta mrtisi
sen hiljaa.
Tellainen loitsu
on kuitenkin
tallentunut:
Tyry veri,
seiso veri,
niinkuin
se Joortanin
virta,
kun Jeesuksen kasti.
Tyry veri.
seiso veri,
niinkuin
se vaimo,
joka heTatorstaina
jauhoja seuToo
ja pi*eperjantaina
voita kirnuu.
Tyry veri, seiso veri,
niinkuin
sen niehen sielu seisoo
'-helvetiis,'
kun sapattina
saappaitas rasvaa!
Elukoita
Utman sai parannella
alvariinsa,
paljon
si1ld
siihen
aikaan oli
jotka saivat aipahansuopia naapureita,
kaan pahennuksen, e1i loihtivat
naapurin
elukkoihin
monenlaisia
vikoja.
Saattoi
vika tosin tu1la ittestSdnkin.
Utmannilla ei oikeastaan o1lut varsi-naista leaHlin antoi vain pienet leivdnpalakettd.
set elukalle,
mrtta eiviit ne mitkiian tavalliset
leiviinpalaset
o1leet, sil1d hdn
pomil-oinut,
o1i
ne ensin
o1i
niihin
loj-tsunsa
lukenut,
niissd
o1i
sanaE
pdd11Zi.
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apua
hakivat
Kun ihmiset
Utmanilta
sairauksiinsa,
kadonneihln tavaroihinsa
ja
pulmiinsa, he
mitd
merkillisimpiin
Pu11o o11
veivdt hdnelle pu11on viinaa.
monesti tdrked jo sen vuoksi, ette aijA
pystyi
lukemaan vian aisen kyljestei
kaatoi
hen mieliisti
heuttajan;
sitten
sisdlldn kurkkuunsa.
Utman oli myds keermeiden herra. Vdlistii
kdv i nii n, et La kiidrme erehtyi
pistdrnddn h:jntii. Silloin
Utman nuhteli
matoa ja kdski
sen tulemaan nuolemaan
ympiiri ja
haavansa. -Ja kddrme kddntyi
nuoli haavansa, eikii dijiidn tullut mitdiin vikaa.
puremaan tavalllsta
Jos kddrme sattui
kuolevaista,
Utmanilla
o1i
neuvo ja
loitsu sitZikin varten:
oKc)i..oon
n r . , :na paranee'
kun Leikkaa naasta tasaisesta kedosta
kdnmenen suuruisiai
kolne turvetta'
yksi turve
yksi turve kuusikanttinen,
koTmekanttinen, yksi turve neTjdkanttinen.
Kun otetaan ne turpeet naasta ylost
niin fuetaan joka turvetta
kohti kofHerran rukous,
ne kertaa
tahkotaan
VAAn
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Kddrrne on naassa elevdinen,
sen,puremaan on passeli 15dke.

Kaarlo

Haapan

Mike looou ien loouksi
oIi
miehiddn
tiimd rUutmanni'? Ei hdn oikeastaan noira
ja
o11ut, vaikka rnonia temppuja tekikin
monia loitsuja
1uki. Pikemmlnkin hiin oli
tieteje,
selvinndkijS,
kansanparantaja.
Hdn kykeni luornaan ympiirilleen
salapereisen,
osin pelottavankln
ilmapiirin,
jonka
puitteissa
pystyi
ohjailemaan
kanssaihrnlstensd
tajunnantakaisia
voijoskus epdilytteiviiikin
mia; kdytti
keinoja: onnistui tai epdonnistui.
Aikoinaan
kovin
kuuluisan
Rautamden
U t m a n jn m a a h a n p a n i j a i s e t o l i v a t
vaatjjSlkeldisid
Omia
mattomat.
hdnelld
Aikoinaan
kovin
Rautamden
kuuluisan
Utmanin rnaahanpanijaiset
olivat
vaatimattonat.
Ornia jdlkeldisid
hdne116 ei
o1lut,
muita sukulaisia
vdhdnlaisesti.
Hautapaikkakin
lciytyi
nista se
sielte,
aina varattomllle
seurakuntalaisille
on
liiytynyt:
linjahaudasta.
Mitaen mrlstomerkkid hdnestd ei o1e jeilkimaailmalle
siiilynyt;
ei o1e edes tietoa
silloisen
linjahaudan paikasta.
Niin katoo rnaailman kunnia.
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Tietosanak:
nen
muuttam.
maahan paren
- 1880 luvun
pasta silrtyi
USA:han, mutl
alettiin
raj
suuntautui
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Etele-Amerilk
myiihemmin (E
saan ja Ruots
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Kaarne on purruE.
Pannaan turpeet takaisin
sanaan paikkaan, tasoitetaant
ettii se on niinkuin ainakin siTed keto.
pantaessa Tuetaan
Turvetta
takaisin
joka turpeeTTa Herran siunaus."
perustuu
Loitsu
parantanissiidntcicjn:

tauti:
turve

kuitenkin
iklvanhaan
Sielte
1ddke, rnistii

Paljonko

Suon

Australia
Kanada
USA
Paraguay
Erela-Afri
Ruija
Ruotsi

Neuvosto-K

Idealistien

y

Chillagoa nia Argentiin
baan 1906, (.
Dorninikaanise
osuusfarmi 1
1912, Jad IIas
diso Riviera
1868 ovat so
vegetaristisi
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