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NEPPTUS,

NEPPENSTROU,

Nykyisen kuhmalahden a1uee11a on sijainnut kaksi ns. ratsutil.aa,
Vehkapuntarin
Hinkkala ja Ison-Pennon Knaapi. Em. tiloista
Knaapia ovat hallinneet
talonpoikaiset omistajat,
sen sijaan Hlnkkala on
pitkedn Neppius ja Neppenstrcjrn-niollut
mid kantaneen aliupseerisuvun
ha11ussa.
Nirnenkantajien osalta ko. suku on hdvinnyt Kuhmalahdelta.
Hinkkalan
rusrholli
on kuitenkin
Rauhalahti 1. Fransberg-nimistd osaa lukuunottamatta
edelleen temdn suvun naiskantaisten
sukuhaarojen
ha11ussa.
Tarkoitukseni
yleison luoda lyhyt
katsaus ko. sukuun, erityisesti
sen Kuhjdseniin.
rnalahdella vaikuttaneisiin

Suvun

juuret

Kuhnalahden

Vehkajdrvelld

johtavat
Suvun juuret
Kuhrnalahden (ent.
Sahalahden) Vehkajrirven Ndppilein taloon,
joka on o11ut suvun hallussa
ainakin
vuodesta 1600. Tuolloin
taloa asui Simo
Antinpoika Nebb. Hdnen pojanpoikansa Yrjdnii Antinpolka
(k. 1697) omisti
1600luvunpuolivdlistd
alkaen
Kuhmalahden
Vehkapuntarin
Hinkkalan
e1i
Kihlalan
rusthollin.
Yrjdnd Antinpojan
onnistui
koota huomattava omaisuus. TZimd lautarnies ja Hlnkkalan isiintii o1i tiettriviisti
1600-1uvun loppupuolen vaurain ta1o11inen Kuhmalahdella.
Omaisuuttaan hiin o1i
kartuttanut
nm.
lainaarnalla
varojaan
korkoa vastaan ja pitdmeillii kestikievaria.
Hdnen poikansa
Sigfrid
Neppius (n.
1660-1697) kuuluu nilhin
harvoihin
erikoistapauksiin
Hiimeessd, joista
oman pitdjdn talollisten
pojista
tuli
kotiseutunsa pappeja. Varakas koti rnahdollisti
Sigfridin
lShtemisen opintielle
Turkuun.
Hdmdldlsnuorukaisten
opinkiiynnin laajuus
tuolloin
1600-1uvu11a Turun Akaternian

ADLER

-

SUKU

perustamisesta
vuodesta 1640 Tsoonvihaan
saakka o1i valn 3 - 4 ylioppilasta
vuodessa.
Tsdn mahtiasema pltdjdssd
seka 1ahjoitukset
kirkon
rakentamiseksi
ovat
pojan
varnasti
auttaneet
valitsemi-sta
paikkakunnan kappalaiseksi
v. 1689. Ennen varsinaista
virkaan
valitsemistaan
jo hoitaa
hiin 01i ehtinyt
Kuhmalahden
ensirnmdisen papin
Jaakko Eskilinpojan
tointa
tdmdn sairauden aikana. Seurakunnallisesti
Kuhmalahti
kuului
tuolloin
Kangasalaan kappeliseurakuntana.
0pinti11e
liihtiessiiiin
Sigf rid
Yr jiindnpoika oli
ottanut
nimen Neppius. Ninen alkuosa
muodostuu suvun kantais?in
Simo Antinpojan
sukunimestd Nebb. Taihiin
on yhdistetty
latinankielinen
sana pius
(=hurskas, plhd, oikeudenmukainen).
Sigfrid
Neppiuksen kuoltua
v.
1697
ja katovuonna Hinkkasuurena lavantauti
jei
ja
1an rustholll
perikunnalle
se
jaettiin
jdlkeen.
vasta isonvihan
Talo
nSyttiiii sdestyneen rycistciiltd
sodan aikana, silld
omaisuutta o1i jaettavaksi
suhteelllsen
runsaasti.
Jddmistricin kuuja pyyheliino1ui mm. ryijy,
lakanoita
ja, joita
esiintyy
vasta myijhenmin muissa Ldngelmdvedenseudun talonpoikaistaloissa.
Talon vaurautta
kuvannee rnyijs
kansan suussa kulkeneet
kertornukset ija lciytymdttd
sonvihan aikana ketketyste
jSaneestii Hj,nkkalan aarteesta.

Kuhnalahden
Gabriel

sankari.

Neppius

Sigfrid
Neppiuksen poika Gabriel Neppius
(L695-1744) antautui
sotilasuralle,
kohoten vridpeliksi.
Isonvihan
aikana hdn
toimi
sissipeidllikkcinzi
kotiseudullaan.
Todenndkcjisesti
hdnen tekoihinsa
perustuen vanha kansa on kziyttdnyt Kuhmalahdesta nimitystai ltSankarien seurakuntatt.
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viholllssotrIsonvihan
alkuvuosina
suurina joukkoina vdeslaat liikkuivat
ja piilopirtnetsiin
tcin piiloutuessa
saapuKuhnalahdella vihollisen
telhin.
nm. Ison-Pennon kyessa kdtkeydyttiin
ttPahansuon rnonttuunrr.
liissii sijaitsevaan
pyVuosina 7719-2I Suomeen sijoitettiin
Tiillciin
venSliiisid
sotilaita.
syvdsti
molemmille osapuoljlle
tilaitarjoutui
Tdmiin seurauktoisiinsa.
suus tutustua
Gabriel
Neppiuksen sisar
sena vddpell
hylkdsi
miehensd ylioppilas
Cristina
Roseniuksen ja hdnen kerrotaan
Henrik
veniiliiisili
vapaaehtoisesti
seuranneen
Vapaaehtoisuudessa
saattaa
Vendjdlle.
kultenkln
o11a kysymys enemmdnkln ynpdpaineiden
vuoksi
ristdn
alheuttamien
syntyneestd tj-lanteesta.
Vddpeli Gabriel Neppius ei liene aijoka on taistellut
noa sukunsa sotilas,
Vendvendldisid vastaan kotiseudullaan.
ldisten joukkojen ylitettyd
S u o r n e nr a j a n
pdivien vdlisend ycind
helmikuun 20.-2I.
1808. alkoi
Suomen sota. Heindkuun 1opu11a yksi kolmesta Suomeen hydkdnneestei
peearmeijakunnasta o1i majoittuneena
osin Kuhmalahden ja Kuhmoisten a1uee11e.
Tdydennyksen jiilkeen elokuun puollviiliskiisitti
kaikkiaan
sii tdmii armeijakunta
10500 rniest2i ja 38 tykkid.
taPerimdtiedon mukaan Y1i-Hinkkalan
sodan aikana ty1on kellaria
kdytettiin
varastoimseen ja melkein vaskinkuulien
kirkkotupa o1i
sijainnut
tapddtd taloa
jddtyneitti
pinottuina
ruumiita
tiiynnii
pelossa
Vihollisen
talon
ha1ot.
kuin
kylvdneen kaurat hanemdnndn kerrotaan
jotta
pelastuisi.
g e 11 e ,
siemenvilja
huolimatta
kauran
Varhaisesta
kylvcistd
kerrotaan kasvaneen hvvln.

Hinkkalan

rustholli

Vddpeli Gabriel Neppiuksen kuoltua Hinkjaettiin
Y1ikalan
rustholli
kahtia
ja A1a Hinkkalaksi.
Ala-Hinkkala-niminen puolikas joutui
Gabriel Neppiuksen
sisarentyttdrelle
Juliana Mu11inukse11e
(1722-87) vuonna 7747. TaIo on sdilynyt
tiimiin Neppius-suvun naiskantaisen
sukuhaaran onistuksessa
aina niiihin pdiviin
saakka.
Vuonna 1937 A1a-Hinkkalan
rustholli
ja sen kanssa yhdysviljelyksessd
o11ut
jaettiin
perinndnjaon
Kylii-Siuron
talo
yhteydessd kolneen osaan: A1a-Hinkkalakja
Mattilaksi.
Ka11io-Hinkkalaksi
si,
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Tdmdn sukuhaaran jdsenet ovat omistaneet
lisdksi
nm. Kangasalan Kerppolan
ja
Joutsiniemen ratsutiloja
Ks. Kuhmalahden
Vehkapuntarin
Annalan suku - Uusi
sukukirja II).
Y1i*Hinkkala-niminen
puolika
Hinkkajaettiin
lan rusthollia
edelleen kahtia
v. 179I, vddpeli Neppiuksen pojanpoikien
kesken. Yli-Hinkkalan
e1i Fredriksborsin
lsijnndksi tuli
lippujunkkari
Fredrik iojan Neppius (I759-1829) ja Fransbergin
e1i Rauhalahden viinri-kkl
Frans Henrik
Neppius (1756-1828). Frans Henrik muurri
mycihemminlatinalaisperiiisen
Nepplus nimen muotoon Neppenstrcim.

Talonpoikaistuneet

'I

raav

M
P

Sol
I
a ^^
L.pr

(Hir
Pso .

Neppiukset

Y1i-Hinkkalan
osuutta vi1je11een,
Neppius-nimen sbilyttdneen
sukuhaaran miesjiilkeliiiset
joutuivat
kantaiset
alenevan
ja pois tila1sddtykirron
rattaisiin
taan. Samalla sukuhaara myiiskln talonpoikaistui
ja jSlkeldiset
jatkaeivdt
neet endd sotilasuralla.
Fredrik
Johan
Neppiuksen poika Adolf Constantin Neppius (1798-1844) o1i lampuotina erl ti1o11la.
Hdnen pojlstaan
vanhin Adolf
(sittemmin
Constantin
Neppius
Luhti
1828-1896) o1i aluksi renkind ja mytjhemmin torpparina.
Toiseksi
vanhin poika
Gustaf Neppius (1831-1898) o11 torppari.
Yli-Hinkkala
eli Fredriksborg
niminen
joutui
neljdnnes Hinkkalan rusthollista
v. 1805 suvun nai-spuo1isel1e sukuhaaral1e ja talonpoistuttuaan
siitd
alettiin
kiiyttdd
vain nimed Y1i-Hinkkala.
Nepplus-nimi
ei kuitenkaan
kadonnut talon
omistajien
kdytiistZi, si11d talon saaneen
tytteren
Maria
Elisabeth
Neppiuksen
(1784-1861) tytteren
poika, Simo Sirnonpoika (1832-1894) kdytri nimed ollessaan
Y1i-Hinkkalan
rusthollarina,
suonentaen
sen 1880-1uvu11a muotoon Niemi. Hain samoin kuin hdnen lsdnsd rusthollari
Simo
Jaakonpoika (1790.1864) kdyrrivrir
Neppiukseen viittaavaa
puumerkkid N.
Yli-Hinkkalan
talo joutui
1800-1uvu11a tapahtuneissa
omistajanvaihdoksissa
yleensd tyttdren ja vdvyn haltuun.

I

Jc
suutt
heutt
kyldn
linnu
Simon
vaara
saatt

Vaan
ja

nr

Neppir
Kuore.
omaks
1er (r
men v
siin
Ruots:
sodasr
Pet
e1i a
pojisl
nimisn
kari ,
lerin
portai
tytimie
Karoli
karin
tuu m

.istaneet
olan ja
malahden
suusi
Hinkkan kahtia
npoikien
ksborgin
drik Jonsbergin
r Henrik
k muutti
pius ni-

1800-1uvu11a
raavat henkiltit:

N
.
p0-1uvu1hdoksissa
Fn.

i

hallitsivat

seu-

Maria Elisabeth Neppius (1784-1861)
Pso. Tuomas Simonpoika (1770-1831)

Sofia Lovisa Tuonaantytar (1805-1889)
1.pso Pletari Vehonius (1793-1827)
2.pso Sirno Jaakonp Heikkild (1790-1864)

Sirno Simonp Neppius (1832-1894)
(Hinkka1a,Y1i-Hinkkala,Ni-emi,
Nieminen)
Pso Johanna (Hanna) Markuntr (1833-1880)

9et
or, Nep:an miesalenevan
s ti1a1n talont jatkaik Johan
tin Nepr eri ti-ln Adolf
Luhti
n
r mydhenin poika
lorppari.
g ni.ninen
:a joutui
cuhaaralalettiin
1a. Neprut talon
0 saaneen
eppiuksen
no Sirnoncllessaan
lonentaen
, Hiin saI"ari Sino
,vdt Nep-

tilaa

Maria Sofia

Simontr Yli-Hinkkala
( 1 8 5 7 - 1 9 3 4)
Pso Albert Hermannino Venttola

( 1860-1923
t

Jonkin verran hdmminkid ja epdtietoisuutta
sukututkijoiden
piirissd
on aiheuttanut
se, ette samaan aikaan saman
kyldn A1a-Hinkkalan
rusthollia
on ha1linnut
rnytis Simo Jaakonpoika
ja jaakko
Sirnonpoika nimisid
isdntid.
Sekaanuksen
vaaraa on lisiinnyt
se, ettd sukunimend
saattaa esiintya
vain pelkkd Hinkkala.

Vaanjunkkareita
ja

nuita

herroja

Neppius-suvun nuorimman haaran tie johti
Kuorevedelle,
missii
isdpuolensa
nimen
omaksunut kersantti
Petter Reinhold Ad1er (ent. Neppius s.L776) asui Kuoreniernen virkatalossa.
Hdn osallistui
useisiin
eri
ja
taisteluihin
o1i
mukana
Ruotsinsalmen taistelussa
1790, Porrnerin
sodassa 1807 ja Suomen sodassa 1808-09.
Petter Reinholdin yhdeksiistd lapsesta
e1i aikuiseksi
ainoastaan
ne1ja.
Hdnen
pojistaan
vanhinmasta tuli
Kangasniemen
nimismies,
keskinrndisestd
Ruoveden 1ukkari ja nuorimlasta huonotapainen vdrjiiri.
Tdmiin viirjdri
Bror Otto Robert Adlerin
poika
putosl
sddty-yhteiskunnan
portaikolla
viel?ikin
alernmalle taso11e,
tyiimieheksi.
Petter
Reinholdin
tytiir
Karolina Sofla avioitui
Jalasjeirven iukkarin kanssa. Tiistii sukuhaarasta polveutuu riln. professori
Yrjii Blomstedt.

Neppenstrcirn-niminen sukuhaara muodostui
ns. ttherraskaiseksitt
sukuhaaraksi.
Sukuhaara vaikutti
nimenkantajien
osalta
kotipitdjdssiiiin
Kuhrnalahdella aina 1800luvun
lopu11e
Tdmd sukuhaara
saakka.
nousikin usean henkiltjn osalta yli suvun
sen astisten
saavutusten.
Suvun perinteiden
mukaan Frans Henrik
(fannNepperstriimin poika lippujunkkari
junkare
=
kansansuussa
vaanjunkkari )
Gustaf
Adolf
N e p p e n s t r c i m ( 1 7 9 3 - 1 8 5 1)
jatkoi
isdnsii jdlkeen ainoana aikuiseksi
elSneend 1apsena kotitalonsa
isdnnyyttd.
Hdn meni rikkaisiin
ja parisnaimisiin,
kunnan kuoltua
perikunnalla
o1i jaettavanaan periitl kolme taloa: Vehkapuntarin
Fransberg, Pdlkdneen Kuiseman yi<sindisrusthollista
Einola-niminen
kolmannes ja
tdmdn augmenttitila
samassa pitejdssa.
jdivdt
Tilat
yhdelle Paul Emil
lapsista
Neppenstrcimille (1833-1921), muiden ecsiessd
uransa keirdjdkirjureina,
liikemiehind ja sotilaina.
jatkoi
Sotilasperinnettii
sisaruksista
mm. Karl Wilhelrn (s.1828),
osallistuen
Vendjiin
armeijan
upseerina
useisiin
taisteluihin,
kohoten
urallaan
aina
everstiksi
saakka. Hdn kuoli
v.1890
Chersonissa Veneijzillei (Mustanmeren ranna11a).
Vuonna 1877 KarL Neppenstrcim haavoittui
vaikeasti
o11en y1i kolnen vuoden
ja toipumassa. Sodassa
ajan sairaalassa
saamiaan haavoja
hdn kiivi
hoitelemassa
mm. kotonaan Fransbergissa.
Hdnen kerrotaan herdttdneen
kummastusta ohikulkijoiden
kekuudessa istuessaan
kaivo11a,
talon pilan vintatessa
vettd ja trluntatessatr hdntd si11d. Vihtojakln
kerrotaan
tarvinneen
niputtaa
useita yhteen hdnen
saunoessaan.
Todettakoon,
ettd
kaikkiaan
Vendjiin
armeijassa
autonomian aikana palve11eiden suomalaisten upseerien mddrii nousee
noin kolmeen tuhanteen.
Suomen koko sdiityldistiin
miiiirddn verrattuna
kyseessd
oli varsin huomattava joukko.
Eversti Karl Neppenstrtjrnin veli kauppaneuvos Frithj-of
Napoleon (1835-1905)
opiskeli
aluksi
metsdnhoitajaksi
Evon
metsenhoito-opistossa.
Tyypillistd
tuolloin o1i ette metsenhoitajan ural1e 1dhti pelkdstddn sddtyldisid.
Toinen leirnaa
antava piirre
hei11e o1i ruotsinkielisyys.
Avioiduttuaan
kauppiaan
tyttiiren
kanssa Frithiof
Napoleon antautui liike-

yksl Joensuun suua1a11e. Hdnestii tuli
rimpia kauppiaita,
sekai valtiopdlviirnies.
Yksl hdnen parhaita
liiketofuniaan
o1i
Viinan kotipoltto
viinan valmistus.
oli
1ai1la kielletty
v. 1866, mikd rnahdollisti
liikerniehille
uuden keinon ansaita
Viinan
rahaa.
valrnistuksen
lisdksi
hAn
harjoitti
mm. ftd-Suomen suurinta voi ja
jauhokauppaa, sekd omisti useita sisdvesi11d liikkuvia
hdyryaluksia.
Vuodelta
1905 oleva rnatkaopas toteaakin
kaupankdynnin
olevan rnelkoista
tuossa ldhes
3400 asukkaan
kaupungissa,
varsinkln
ja karjantuotteiden
puutavarain
viennin
osalta.

Arvonsa

tuntevia

Sddtyjako ja oman arvon tunto ndkyivdt
useissa sekoissa Neppenstriimien sukuhaaFransran kohdal1a.
Suvun kantatalon
bergin isdntdvdki
ei- mm osalllstunut
itKuhmakuten yleisesti
se talon t6'ihin,
lahden muut ta1o11iset.
Maanviljelyksestii huolehti heiddn puolestaan tyiinjohto.
Valkka Neppenstrcimit olivat
suomenkielentaitoisia,
kotikielend
kdytettiin
pelkkdei ruotsia.
Ja kun kyse
kuitenkin
ja sen mydtd
penkkijaosta
kirkossa
tuli
istumapaikasta
vaativat
Neppiukset ja
Neppenstrdmit aina ensimmdj-sid sijoja.
Aikaisemmin nainitun
Neppeneversti
Hugo
strdmin
veljenpojan
kdrdjdkirjuri
Henrik Neppenstrijmin (1865-1946) kerrotaan ol1een niin
hieno herra,
ettii h6ne11e katettiin
ruokakin
omaan Diivtean
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eri huoneeseen. Tdmd melkeln valmis tuomari toimi pitkiidn mydhempinii vuosinaan
Tampereen poliisikamarin
kanslistina.
Fransbergia hallinneiden
Neppenstr6nien piian opettaessa navettavaatteissaan
ja tallukoissaan
talon tyttdrid
tanssialkaneet supisemaan, o1lvat aikuiset
Tanssin opettaja
maan paheksuttavasti.
o1i todennut, ette e11ei hiin saa tanssia
niin
vaatteita
vaihtanatta,
opetus saa
jatja:idA. Tanssin annettiin
kuitenkin
kua ja opettajalle
maksettiin siitd viePolkan tultua
le vdhdn juomarahaakin.
pyyteneet
muotiin olivat
talon tyttdret
e1i rnamsellia
eriiiin kerran rny6s Sitiddn
voinut
Tdrn2i ei kuitenkaan
tanssimaan.
kanssa.
suostua tanssimaan talollisten
Neppenstrcimi-en, samoin kuin Neppiusja Adler-nimien
kantajien
osalta suku on
Kansaneldketdnii pdivdnd varsin pieni.
mukaan v. 1970 Suolaitoksen
tietojen
23,
henkiloiLe
messa o1i Neppius-nirnisid
Neppenstrdrnejii 6 ja Adlereita
98, sekii
yksi Adler-Tyrkkii.
Adlereiden
osalta on
lukuun sisdltyy
useaan
todettava,
etta
eri sukuun kuuluvia henkilbitii.
Viihiiinen
mddrii
nimenkiiyttii jlen
ei
etta ko. sukuitenkaan
tarkoita
sitii,
yhta pievusta polveutuvien
nddrd olisi
joiden
ni. Ainakin hyvin monet niistd,
johtavat
sukujuuret
ratsutilallisiin
liiytdvdt
Kuhmalahdelle
tai
Kangasalle
varmasti
esi-isistddn
myds Neppiuksia.
Suku on levittdytynyt
synnyinseudultaan
Joensuuhun, Porvooseen, Forssaan, He1Tampereelle,
sinkiin,
sekii Tukholrnaan.
Nykyisin nimenkantajla
asuu nrn. Virroi.lja Riihimdelld.
la, Piilkdneelld

alnis tuovuosinaan
istina.
ppenstrbmatteissaan
iii tanssi)f

silni

se-

r opettaja
aa tanssia
opeEus saa
enkin jatsiitd vieian tultua
pyytaneet
namsellia
ran volnut
kanssa.
n Neppiusta suku on
nsaneldke1970 Suo.LLVIL4

LJ

'

r 98, sekd
osalta on
Eyy useaan
maara e1
iii ko. suvhrl

ni a-

Eii, joiden
.i1a11isiin
r lbytdvdt
leppiuksia.
Lseudultaan
laan, He1ukholmaan.
r. Virroil-

Tampereen poTiisikanarin
kans7 istina
toininut
Hugo Henrik Neppenstr\n (1865-1946)
v a i n o n s a V i T h e T n i i n a n k a n s s a ( 1 8 7 0 - 1 9 3 7) .
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KuhnaTahden Vehkapuntarin
niniki'rjoitukset
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