)ereen
1975,
iitini

Anne Rantala
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Hdmeenlinnan kurltushuoneen ja tycivankilan opettajattarena
toimi vuosina 18811925 Alma Lovisa
Schulnan. Mike o1i
saanut 25-vuotiaan nuoren aatelisneidon
etsiytymddn naisvanklen opettajattareksi
jo I Ioin
aikana,
nai slen ansi olyti ej
vield o11ut kovln ylelstd?
Sukuperinteen
mukaan Alma Lovisan olisi
pitenyt
viett;ie
taloudelllsesti
huoleton
lapsuus
ja avioitua sitten jonkun sotilasammatin
edustajan kanssa. Mlksi ndin ei tapahtunutkaan?
Alrna Lovisan suku on ldhtcilsin
Baltiasta, jossa se on dokumentoitu vuoteen
1495 asti.
Suvun toi
Suoneen majuri
Heinrich
Johan
Schulman (L654-f739),
joka sai teelte
lahjoltusmaita
palkaksi
sotapalvelusta
Ruotsln kruunulle.
Suuren
Pohjan
sodan
ai kana
sukukarLanoksj
hankittiin
Hauhon Lautsia, joka vuodesta
1734 ldhtien o1i perintcitilana.
Alrna Lovisan
isii,
ritari,
majuri,
Carl
Leonard Schulman oli
viineinen
Schufunan-sukuinen
isdntd
Lautslassa.
ja
ystevlen
Sukulaisten
takuumiehend
toimiminen alheutti
hdnelle taloudellisia
ongelmia:
pdlvdnii
tammikuun 1i.
1871 pidetyssii
konkurssipakkohuutokaupassa
koko
useita
ti loja
kiisiLtdvii
naaornaisuus
myytiin.
Perhe
menetti
kodin lisdksi
mycis ainoan toimeentulofiihteensS, si11ii Carl Leonardin pataljoona o1i lakkautettu
pari vuotta aiemmin. Onneksi perheen isoiiidin eldkeoikepldettiin
us
asuntoon
huutokaupassa
voimassa. Carl Leonardin perhe saattoi
muuttaa Toivola-ti1a11e
isoiiidin
turviin.
jdi varsin lyhytaiTdmd jdrjestely
kaiseksi,
si11ii
suvun peemies muutti
vaimonsa ja lapsensa asumaan Hdmeenlinnaan jo vuonna 1876. Isd asui perhees-
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Afna Lovisa Sofia Schulnan (1j.j2.1855ja hdnen ninikirjoituksensa
14,9.1943)
kouiun vuos ikertonuksissa.

tddn erossa pitkidkin
aikoja toiniessaan
tarkastajana
rautatehtallla
Hartolassa
ja Ke11okoske11a. Carl Leonard ei koskaan selvinnyt henkisesti
pakkohuutokauja
pasta
fyysinenkin
terveys
alkoi
heikentyS.
Ta1ve11a 1880 Carl Leonard
vilustui
pahasti ja menehtyi keuhkokuumeeseen.
Perhe o1i nyt
siis
lisdksi
vai11a
huoltajaa.
Leskelld
o1i
eletettdvanddn Alma Lovisan lisdksi
kuusi 1asta,
joista
vanhin o7i 22-vuotias ylioppilas
ja nuorin
11-vuotlas koululainen.
Perheen
kymmenestd lapsesta
kolme
o1i
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Leski
lisdosi-

jo
Lautsian
alkana.
valtloneldkkeen
saivat

kuollut
lapset

milt fA

se

ri

ei
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olantq6n

ja poikien kouluttamlseen.
Alma Lovisan
jddnyt vdhdisekoma koulunkeynti olikln
Rouvasvden koulussa
sl,
si11d opinnot
pddttyiviit
konkurssin myiitd. Alma LoviansiotyiJn hankkimisan mahdollisuudet
paitsi koulutuksessa olivat
rajoitetut
sen puutteen my6s sdeityaseman perusteel1a. Ansiotydn
etsiminen
o1i kuitenkin
jotta
perhe
ilmeisen
vdlttdmatijnte,
pitdd koossa ja pojat koulutvoitaisiin
taa akateemisiin ammatteihin.
Alma Lovisan
onneksi
Hdmeenlinnaan
perustamassa
kuritushuonetta
oltiin
naispuol.isia
vankeja varten. Naisvankilaan oli mddrd perustaa kaksi opettajan'tmddrdttiintt tydvanvirkaa. Alrna Lovisa
rN -r cj i^r - ^u P^s ^L L' o+- j^o NjJ^a r . ^ i l o k a k u u n a l u s t a
1881
ja
kuritushuonevankien
opettajaksl
siirtyi
Lappeenrannan kehruuhuoneelta
tammikuussa 1882. VarsiSofia Kiljander
naisen opetustyijn
llsdksi
Alma Lovisa
ja kantlukkarina
toimi my6s vankllan
torina
useita vuosia. Vanhernrnilta perimddnsd
rnusikaalisuutta
Alrna
l,ovisa
hycidynsi my6s toimiessaan paikalllslssa
yhdistyksissZi.
Alma Lovisa
o1i
ndet
hyvin uskonnollinen henkilcj, rnikd jlmeni
paitsi
-''x-

vankien parissa tehtdvesse tyossd
"v ^o P^o ^a - ^a J o r r^ i ^ harrastusvalinnolssa.
Krlstillisessd
hengessa tehtevii kasvat-

flry vJ
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lasl

en
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nltorf

en

na i sf-en

Alma Lovisasta
hyviiksi
sai
uutteran
tycinteki jdn.
Alrna
Lovisa
toimi
Hdmeenlinnassa
kolrnisenkymmentd vuotta pyhbkoulunopettajana ja vuosikymmenid my6s Rouvasvden
. . L Jj ^ + . . r . - ^ ^ ^ r
^kt
yrrurJLynJsDDo.
nr\Lrfi iv
v rir LsL e
r un a
-iJ H
u r !sr re
( nend
hAn

toimi

crifvisesti

naik:llisessa

luottamustehtaN.N.K.Y:ss6. Erllaisten
ja
kokousten
auliina
hoitajana
vien
tunnetukjdrjestdjdnd
Alma Lovisa tuli
Saattoi pa
vielii
eliikepdiviniidnkin.
si
kotinsa yhdistariota
hdn sota-aikana
valm,issidetarpeiden
tyksen kdyttcicin
iltana
k
o
l
m
e
n
a
k
l
n
varten
tusta
iopa
viikossa.
parissa
vankien
tyci
Alma Lovisan
ttVankien Ystdvdltd"
sai tunnustusta mm.
Matilda
Wredeltd.
Koska naisvankllan
Bbijk ei
saarnaaja
hyviiksynyt
Matilda
Wreden
kdyntejd
vankien
selleissd,
jetti
Wrede naisvangit
Alma Lovisan
ja tdmdn kollegan sekei erddn vahtlrouvan
huostaan. Ndmiinaiset olivat osoittaneet
Wreden mielestd kylliksi
ysteivdllisyyttd
ja auttamishalua vankeja kohtaan, joten
Wrede
saattoi
yksinomaan
keskittyd
niespuolisten
kuritushuonevankien uskonn o 1 1i s e e n h e r d L t e i m i s e e n .
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Schufnan-suvun vaakuna. Suku on nerkitty
28.1.
13, sukuna Suonen Ritarihuoneelle
1818.

Alma Lovisa ei ottanut
lc

fari.fl-rra

vastaan hdnel-
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Vuorelan
kasvatuslaitoksessa,
koska
se o11si merkinnyt muuttoa Hdneenlinnaspddttdnyt
ta. Alma Lovisa o1i ilmeisestl
huolehtia
didistdein
loppuun
saakka.
Vlimeiset
kolrnetolsta
elinvuottaan
pyordtuoliin
Louise-iiiti
viettl
sidottuna. Sisarussarja kutistui
entisestddn,
si116 Alma Lovisa menetti
19-vuotiaan
0ssian-veljensd
1884, 25-vuotiaan
A1fons-veljensd
vuonna 1886 ja 33-vuotiaan
M a x - v e l j e n s d v u o n n a 1 9 0 1" O s s i a n m e n e h Lyi syddntautiin, Alfons keuhkotautijn
ja Max hukkul purjehdusretkelld
Helsingin
edustalla.
Jiiljellii
olivat
Alma
Lovisan lisdksi
Hjalmar, Al1an ja E11en,
jotka kaikki kolme avioituivat
ja perusperheen. Alma Lovisa o1i kummitdtivat
puo1e11e
tinii
ainakin
sisarustensa
kymmenestd lapsesta.
tai
Alma-tiiti,
kuten sukuAmi-teiti
ja ystAvdt Alrna Lovlsaa kutsuilaiset
vat,
nuorjrnmalle
kertoi
sukupolvelle
tarinoita
omasta lapsuudestaan ja menjoista
hdn o1i
nelstd
sukupolvista,
ja isdnsd sisarelkuullut
isodidiltiiSn
Alma Lovisa jakoi
ta, Fredrika-tiidilte.
testamentissaan jddmistdnsei sisarustensa
kesken siten,
ettd jokainen saisl muiston l-autsian kodista ja esivanhemmista.
Alma Lovisan loputkln sisarukset ehtivet
kultenkin
kuo1la ennen hdntd, perheen
joka saavuttikin
esikoista,
86 vuoden
1iin. Alma Lovisa o1i loppuun asti henkivired.
sesti
Hzin loukkasi
lonkkansa
ja
potiessaan
kaatuessaan
kotonaan
tdte vaivaansa Hdmeenlinnan sairaalassa
sai keuhkokuumeen. Alma Lovisa rnenehtyi
keuhkokuumeeseen syyskuun 14. pdivdnd
T94J.

Otto Christoffer,
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CarI Fredr ik, kapt .
*1.2.1731, Hauhci
+26.11.1805, Hauho

Otto Rainhold,
*7 . 12. t726
+27.6.l7B5
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Otto Wilheim, majuri
*9.4.1768, S)"smii
+10.5. 1830, Hauho
Ety
,1.

Car I Leonard, majur i
+6.8.1818, Hauho
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Alma Lovisa Sofia
*1 1. 12. 1855, Hauho
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Otto Carl Hjalmar
*26.4.1857, Hauho
+10.1.1S34, Lohja
Naema Lovisa Leontina
*18.7, 1858, Hauho
+9.2. 1866, Hauho
Carl Edvard Alfons
*22.4.1860, Hauho
+14.5.1886, Helsinki
Alfhild
Maria Lovisa
*6.1.1862, Hauho
+29.1.1862, Hauho
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Allan Carl Waldemar
*2O.1.1863, Hauho
+6. 12. 1937, Vi ipuri
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Ossian Carl Leonard
*2.9. 1865, Hauho
+ 2 4 , 2 . 1 8 8 4 , H t i m e e n li n n a
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EI len Hulda Lovisa
*17 .2.1864, Hauho
+26.7.1922. Ilelsinki

Car I l"lax Werner
*2.t.1868,
Hauho
+1.9.1901, Helsinki
Ilanna Lovisa Vi Ihelmina
* 1 8 . 3 . 1 8 7 1, H a u h o
+14.9.1873, I{auho

Otto Edward, vtinr.
*27 ,9. LBL?, Hauho
+19.1,1932. Puola
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Lautsia
sukukartano
SchuTnan-suvun
ja
ja useinnat nuista
tikartanoista
Toista
sijaitsevat
aivan Lahti-Tanpere
t ien vei it ti5ndssii ldheisvvdessd.

haudattiin
Alma Lovisa
Ahveniston
viereen
Loulse-ditinsd
hautausmaalle
sukuhautaan. Tdmd hautapaikka on tdnddnliiydettiivissd.
rnui,den
Sen si jaan
kin
viimeisestd
leposijasta
liihiomaisten
Fredrika-tdti,
Isoditl,
ei o1e tietoa.
kuoliisii Carl Leonard ja Ossian-veli
heitzi
ei
vat
mutta
Hdmeenlinnassa,
o1e haudattu sinne. Hauhon kirkkomaalta
muistokivid
eikii arkisei o1e liiytynyt
perheen
Vain
hautaustietoja.
tosta
pienten tyttiijen
hautakivi
lciytyy kirk24

jonne
koaidan
vierestd,
on
kerbtty
hoitamattonien
hautojen
kivet.
Hauhon
yksi
lciytyy
siten
vain
kirkkornaalta
joka kuuluu
Schulman-suvun hautapaikka,
Lovisan
isois5l1e.
Talla
0tro
Alma
Wilhelmin haudalla aivan kirkon vieressd kasvaa mahtava lehtikuusi.
Vaikka
hautausnaalta
ei
ldydykiiiin
yhdestii Hauhon nerkkisuvusta,
merkkejii
heidiin omiseldd Schulmanienkin tarina
ja
kartanoissa
ti1oilla.
tamissaan
nvkvlsin
Lautsiassa
lomakoti
toirnii

Vank
Suku
Hdne
1an r
Hdne
arkir
Hdrne
Hiirne
Hauh
Hdme
linni
Hdme
arkis
Hdme
Tuoni
Valkc
Ritar
Talol
Henki

Heikk
kaupu
seura
^y rd

Wrede
En rr
och
minne
Kirje
Marga
Maria

Iloranta ja maatalousmajoitusta harjoittavassa
Miekassa
esitetdan
kesdisin
paikallisln
voimin
ndyrelmiS.
Ehkiipei
ohjelmistoon palaavat taas tauon jdlkeen
ne paikallista
menneisyytta valottavat
naytelmet,
joissa
Schulman-sukukin
^ ^ i
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Alma Lovisan ja Schulmanien vaiheisca
saa lisdtietoja
mm. aateliskalentereisja
ta
kenraalirnajuri
Hugo Schulmanin
laatimista
sukukronikoista.
Hugo Schulnan o1i
Alma Lovisan
plkkuserkku
ja
hbn
avioitui
Augusta
Helena
Wreden
kanssa. Helena o1i
puolestaan Matllda
Wreden
pikkuserkku.
Sukuarkisto
ei
ainakaan
toistaiseksi
o1e valottanur
Alrna Lovisan ja Matilda Wreden suhdetta.
Sen
sijaan
Alma Lovisaa
verrattiin
ttVankien
tdhdn
kuuluisaan
Ystiivddntt
nm. Amanda Bruunin laatirnissa
muistosaI'Matilda
nolssa:
ja
Wreden nimi
tyij
on laajalti
tunnettu,
mutta
varmasti
myds Alma Schulmanin tyd,
joka kesti
vuosikymmenid joka
pdivd
monta tuntia
piiiviissd,
saanut
aikaan
arvaanattornan
paljon syvSllisempia jelklarr.

Llsdtietoja
Alma Schulmanista:
Alma Lovisa Sofia Schulman (1855-1943)
- naisvankilan Mathilda Wrede.
Arx Tavastica 1993
AIma Schulman - aatelisneidosta
nalsvankilan
opettajattareksi.
Sukuviesti,
Sukuni eilen ja tdnddn 6/1992.
Lisetietoja
Schulman-suvusta:
A at e 1 i s k a l e n t e r i t
Schulman Hugo, Ur ett faniljearkiv.
Schufunan Hugo, SlSkten Schulnan - von
Schulrnan i Flnland, Sverige och Baltikum
Familjekrdnika
och dttartavlor.
Tammerfors 1938.
Colliander
0.J.,
Suomen kirkon pairnenmuistio
19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Toinen osa. Suomen kirkon papisto
yhdeksdnnelliitoista
vuosisadalla.
Suomen
kirkkohistoriall-isen
seuran toimituksia
VIII. Helsinkl 1918,
Hornborg Harald, Fiirgdtna dden. Tammerfors 1937.

Lehteet:
Vankeinhoitohallituksen
arkisto,
VA
Sukuarkisto, Erik Schulman, Pietarsaari
Hiimeenlinnan kuritushuoneen
ia tvdvanki1an arkisto,
HMA
Hdmeenlinnan
ja
keskustycivankilan
arkisto,
fMA
Hdmeenlinnan liidninvankilan
arkisto, HMA
Hiimeenlinnan seurakuntien
kirkonarkisto
Hauhon seurakunnan kirkonarkisto
HdmeenlinnanN.N.K.Y. :n arkisto, Hdmeenl-innan kaupunginarkisto
Hdmeenlinnan
Rouvasvdenvhdistvksen
arkisto.
HMA
Hdmeenlinnan Raastuvanolkeuden arkisto
Tuorniokuntien arkistot,
HMA
Valkoisen
Ruusun Ritarikunnan
arkisto.
Ritarikuntien
arklsro
Talokortisto,
HMA
Henkikirjoittajien
arkistot,
HMA

reratty
I Hauhon
i Yksi
i kuuluu

i. otto
rr.eresi

ykdiin
t8'

omisilla.

ri

Heikkild
Markku,
Linnan pastoraatista
kaupunkiseurakunnaksi ,
Hdmeenlinnan
seurakuntien historia
1639-1989. Jyviiskyla 1989.
Wrede 8.F.,
Finlands
utmdrkelsetecken.
En redogdrelse
fijr Finlands 0fficiella
och
halvofficiella
utmdrkelseoch
minnestecken. Helsinefors
1946.
Kirjeet,
haastattelut
ym: U11a Schulman,
Margaretha
Schulman,
Erik
Schulmal,
Maria Schulman
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