sa hiimiil
vuosiena

Seija Pessi

Paimen,piika ja emanta,
Liineelmiieltii
kotiseutuhistoriaa

Auni Nuolivaaran kirja Paimen, piika ja emrintri
perustuu todellisuuteen. Se kuvaa eliimiiii Liingelmiien syrjikylilld 100-150 vuotta sitten. Kirja on
syntynlt kirjailija Nuolivaaran ja Kustaava Helanderin yhteistyrinii. Helanderin osuutta kirjassa on
Liingelmiien perinnetiedon eliivii kerronta ja tuntemus. Kirjallisuushistoriassaei ole tiitii yhteistytitii
huomioitu.
Paimen, piika ja emcintci kirjan tiimdn hetkinen
julkisuusarvo on pienempi kuin aikoinaan, jolloin
Nuolivaara kirjoitti siihen kaksi jatko-osaakin. Romaanitrilogian tallettaman kotiseutuhistoriallisenja
kansaneliimiin kuvauksen vuoksi sillii on aryoa
erikoisestiLiingelmiien seuduilla.
Aikansa menestyskirja
Vuonna i936 Otava jarjesti suuren romaanikilpailun, jonka ensimmiiisen palkinnon sai nimimerkki
Tavastila kirjallaan Paimen, piika ja emeintci,kirjalla oli alaotsikkona Kulkijana vierailla vertij ilki.
Nimimerkin takana oli opettaja Auni Nuolivaara,
joka oli aikaisemmin julkaissut muutaman kirjan
ilman sanottavaamenestysta.Palkittu kirja Paimen,
piika ja emiintii sai suuren suosion, siitii otettiin
monia painoksia. Se kiiiinnettiin useille kielille
ensin viroksi ja lawiaksi, sitten saksaksi,unkariksi,
norjaksi, hollanniksi ja japaniksi. Viela 1980luvulla siitii esitettiin JapanissaTV-sarjaa. Oriveden Piiilahdessa on aihetta filmattu ennen sotaaikaavuonna1938.
Arvostelijatkin kehuivat kirjaa. Mika Waltari
kirjoitti: "Yksinkertainen, hyvcija kaunis kirja. Uskoisin sen hercittcivcinvastakaikua erikoisesti maaseudun hiljaisissa kodeissa." Lauri Viljanen arvioi:
" Eldmcinmydnteinen, eritteiin leimpimdn ihanteell isuuden kannattoma romaani. Paimen, piika ja
emdntd on liikuttanut minua suuresti. Sen erikoinen
kansanelcimcintuntemus ja sen aito, hieno ihmisymmcirtcimys tekevrit siitci varmaan myds sciilyvcin
teoksen, romaanin, jonka cidreen yhd uudet lukijat,
n i menomaan maal ais I ukij at, v i ehtyn eint) p al aav at."
Kirjaa on aikoinaan luettu paljon, se ilmestyi Maaseudun tulevaisuudessa iatkokertomuksenakin,
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mutta Viljasen arvioimaa siiilyvyyfte se ei ole sentdiin saavuttanut. Aihepiirin ja kielen vanhakantaisuus eiviit kaikkia nykylukijoita kiinnosta. Paimen,
piika ja emiintii osallistui mytis kansainviliseen
kirjallisuuskilpailuun.
Nuol ivaaran menestyskirjan j atko-osi sta i lmestyi
193'7 Iscintri ja emtintci, alaotsikolla Oman orren
alla ja 1938 Pciivcija ehtoo, alaotsikolla Talonpojan
vaimona. Romaanitrilogiasta ilmestyi 1943 lyhennetty laitos nimellii Paimen, piika ja emeintci.Esityksessiini kiisittelen koko trilogian aiheita.
Kotipitiijiissiini Llingelmiiellii on tiedetty, elta
kirjassa Paimen, piika ja emeintcion aiheita Liingelmiieltii, vaikka paikan- ja henkilcinnimiii onkin
muutettu. Kirja kuvaa eliimiiii 1850-luvulta alkaen
Kuorivedellii j a Honkamoision pitiij iissii sekii vZihiin
naapuripitiijiissii Patakoskella. Kuoriveden ja Honkamoision tapahtumat ovat peraisin Liingelmiieltii
ja Patakoski tarkoittaa Kuhmoisten Leppiikoskea.
Kirja on selviytymistarina, kymmenvuotias Katri
Yrjrinty'tiir joutuu eliittiimiiiin itsensii ensin paimenena ja sitten piikana eri taloissa. Tyttci hankkii
itselleen sinnikkiiiisti tietoja ja taitoja, saa eliimiinkokemusta tulla toimeen erilaisten ihmisten, emiintien ja isiintien kanssa. Kovan tyrinteon ja taitojensa
avulla h?in piiiisee parempaan eliimiilin. Hiinestii
tulee talon emiintii. Katrin eliimiinvaiheista paimenena,piikana ja emiintiiniijohtuu kirjan nimikin.
Pekka Tarkan toimittamassa Suomen kirjallisuus
teoksessa esitetiiiin, ettii eriiiinii kirjan teemana onkin osoittaa, ettii on yksilcin omaa syytii, jos ei menesty kilpailuyhteiskunnassa, ilmestyihiin kirja
pulakauden jiilkeen. Nuolivaaran kirjoissa onkin
ajatus, ettii oikein tehtyjen valintojen avulla voi
vaikuttaa oman eliimiinsii kulkuun.
Paimen, piika ja emennan jatkoksi kirjoitetussa
kirjassa Isiintii ja emiintii kerrotaan, miten Katri
Yrjcintlrtiir joutuu isoon Ruuhiniemen taloon emiinniiksi ja selviytyy emannan tehteviste, vaikka onkin
entinen piika. Siinii kerrotaan nuoren parin tutustumisestaja rakkaudesta,j opa ajanvietekirjallisuuden tapaisellaromanttisuudella,avioliiton solmimisesta 1860-luvun loppupuolellaja eliimiistii suures-
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Kolmannessa kirjassa Talonpojan vaimona kuvataan taistelua perikunnan omistaman talon isiinnlydestii ja holhoojan keinotteluista. Katri-embntii saa
neljiin ty'ttiiren jiilkeen odotetun pojan. Kerrotaan
myds tuttavuudesta ja keskusteluista pitiijiin papin
kanssa, tlttiirien aikuistumisesta ja sijoittumisesta
maailmaansek[ vanhuudensaapumisesta.
Viime vuosina julkisuuteen tullut muistitieto kirj oj en syntyvaiheista auttoi selvittiimiiiin, ettii ni iden
peehenkiloillii oli todelliset esikuvat. Kirjan Katri
Yrjonfttiiren vaiheet kuvaavat Liingelmiiellii eliineen, 1800-luvun alkupuolella syntyneen Elsa Yrjiintytt?iren kohtaloita. Innostuin sukututkimuksessa
kaytetyin menetelmin tutkimaan hiinen eliimiinvaiheitaan ja vertasin niitii romaanin tapahtumiin.
Lciysin kirjasta paljon todellisuuteen pohjautuvia
henkilcitietoja ja kotiseutuhistoriallistaainesta.

ja perinteenmuistajanyhteistyota
Kirjailijan
asuvankirjailijaAuni NuoliMik2isai Viipurissa
vaaran kirjoittamaan historiallisen eliimiinkuvauksen Liingelmiielta? Auni Nuolivaara oli syntynl't
I 883 Korpilahdella. Opettajaksi valmistuttuaan hiin
oli tydsse kansanopistossaSavossaja yhden talven
myos Oriveden opistossa.Oltuaan muutaman vuoden Roomassaja Genevessii miehensii Armas Nuolivaaran kanssahe asuivat 1930-luvulla Viipurissa.
Auni Nuolivaaran kirjallinen ura, kaikkiaan 12
kirjaa, alkoi vasta keski-iiissii kohtalaisen vaatimattomasti, kunnes hiin julkaisi piiiteoksekseen
muodostuneen voittoisan romaanin Paimen, piika
ja emcintci.Sodan vuoksi hiin muutti Tampereelle ja
oli siellii opettajanakin. Auni Nuolivaara on kuollut
Tampereella 1972.
Auni Nuolivaaralla ei siis ollut suoria siteite Langelmlielle, mutta hiin kertoi sanomalehtihaastattelussa Jyviiskyliissii naistenpiiivien yhteydessii
(Keskisuomalainen1937):
"Kirjani kuvaa todelliseen, elettyyn elcimcicin perustuvan naiskohtalon Lcingelmcin pitcijrissci. Aineistona teostani kirjoittaessa olen hyvin suurelta
osalta kciyttcinyt pcicihenkil dn tyft Aren ker t omuksia
eiitinsri vaiheista. Tietysti on sivupiirteissci aihetta
kcisitelty vapaammin, mutta kaikki olennainen on
tosieldmcistd saatua. Yltsin kuvaus karhun raatelemasta lehmcisttikin on otettu suoraan ekjvristci elcimcistci.Ja kaikki muukin kirjassa esitetty perustuu,
uskallan sen sanoa, tunnollisesti suoritettuihin kansantapojenj a elcimcintutkimulcsiin."

Kirj al li suutta kiis itte levi st?iteoksista en ole l<iytiin1,t mainintaa Nuolivaaran kayftamasta kertojasta,
ehkii kirjailija ei ole hiinestZi enemmiilti puhunutkaan. Hiinen henkilcillisyyensii on kuitenkin selvinnyt. Timo Jaakkola on kirjassaan Etulainen Lcingelmdki kertonut, ettii Nuolivaaran kirja Paimen,
piika ja emcintd on kirjoitettu Liingelm?iellii syntyneen Kustaava Helanderin kiriallisten ia suullisten
muistiinpanojenpohjalta.
Kustaava Helander on syntynyt Puharilan kyliissii
1873 Myllymiien talon Warena. Romaanitrilogia
kuvaa hiinen iiitinsii Elsa Henriikka Yrjdnfyttiiren ja
isiinsii Aadolf Walleniuksen eliimii2i. Kustaava Aadolfinftiir Wallenius avioitui seppii Juho Helanderin kanssaja muutti jo 21-vuotiaana L2ingelmiieltii.
Hiin on asunut mm. Hartolassa,jossa perheellii oli
pieni maatila, nimeltiiiin Ruuhiniemi. Avioeron
jiilkeen Kustaava Helander on asunut Viipurissa,
josta hiin sodan aikana muutti kotiseudulleen Liingelmiien Vlstiliiiin. Hiin kuoli siellii noin 1948.
Timo Jaakkolan mukaan Kustaava Helander oh
jatkuvasti kirjoittanut muistiinpanoja vanhoista
asioista. Vuosia h?in suunnitteli, ettii iiidin eliimiistii
pitaisi tehda kirja.
Timo Jaakkola kertoo, ettii kun Kustaava Helander oli vuosien saatossa muokannut kirjaaineistoaan moneen kertaan, hlin tuli siihen tulokseen, ettii hiinen omat kykyns?i eiviit riitii tekstin
puhtaaksi kirjoittamiseen. Tiillciin hiin tuli kotikyliiiinsii Puharilaan opettaja Aili Jaakkolan (Timo
Jaakkolan eidin) luokse ja pyysi hiintii kirjoittamaan
kirjan omalla nimelliiiin.
Aili Jaakkola luki aineiston lapi ja piti tekstejii
muistitiedon mukaan monin osin jo valmiina. Hiin
ei rohjennut ottaa teht5vae vastaan, koska hiin arveli, ettii lukijat kuitenkin voivat tunnistaa kirjan
henkilcjitii, vaikka paikkojen ja henkilciiden nimet
oli muutettu. Esitetlt'tapahtumatkin olivat arkaluontoisia sen ajan kiisitysten mukaan.
Kustaava Helanderin miniii, 83-vuotias vaasalainen rouva, Jenny Helander muistelee, ettd Kustaavalla oli rnielessiiiinja muistiinpanoina muitakin
kirjan aiheita. Hiin pyyteli miniiiiinsii Jenny Helanderia ja sisaren poikaansa opettaja Paavo Tenniliiii
kirjoittamaan niistii.
Kustaava Helander oli miniiinsii muistelmierr
mukaan sellainen kertoja, ettii hiintii olisi voinut
p2iiviinkin kuunnella. "Hcin tarinoi niin kuin olisi
romaania cicineenlukenut. Kustaava muisti vanhat
asiat hy:in eikci muistiinpanoja tarvinnut." Kirjasta,
joka kertoisi iiidin eliimiintarinan,hdn oli jo vuosia
puhunut.

Viipurissa Kustaava Helander asui Auni Nuolivaaran pihapiirissii. Iltaisin han istui tarinoimassa
Nuolivaarojen kodissa. Tohtori Armas Nuolivaara
ehdotti, ettli hiinen vaimonsa voisikin kirjoittaa
Kustaavanaiheista.Niin alkoi Auni Nuolivaaran ja
Kustaava Helanderin yhteistyd. Kustaava kertoi ja
antoi ilmeisesti kesikirj oituksiaankin Nuolivaaralle,
joka kirjoitti romaaninsa. Mydhemmin Kustaava
Helander sai l0 o/okirjan tuotostapalkkiokseen.
Auni Nuolivaaran kirja Paimen, piika ja emdntti
ilmestyi 1936, jolloin aiheiden kertoja Kustaava
Helander oli 63-vuotias. Henkildkohtaisesti olen
sita mielta, ettii Nuolivaara ei olisi voinut kirjoittaa
ilman Kustaava Helanderin suurta apua yksityiskohtaisen tarkkaa kuvausta I 800-luvun kansaneliimiistii Liingelmiiellii, olihan hiinen taustansa ja
asuinpaikkansa muualla. Saattaa olla, ettii osa teksteistii voi olla sellaisenaanperinteitii kunnioittavan
kansannaisen,Kustaava Helanderin kyniistii. Varsinkin toisessakirjassa on sellaistaryylin vaihtelua,
etta se saattaisiolla kahden eri henkikin kirioittamaa.
Yhteistyci on ainakin ollut tiivistii, sillii kirjoista
ldyt).? nimia, sanontojaja asioita, jotka vain Liingelmiiellii asunut tietdii. (Esim. nimet: Touna, Tokee, Kamaran maa, Kuterin torppa, Piitan vaari ja
Atti-Matti sekii sanonnat: Seincihiret veistettiin
Koljon laineille. Olen kuulolla kuin Jcirven vaari
komissioonia.)
Trilogian toisenkin kirjan tekemiseen Kustaava
Helander osallistui. Mini?in Jenny Helanderin
muistin mukaan kolmannen kirjan kirjoittamisessa
tekij<iille tuli riitaa. Kustaava kritisoi, ettei pidii
sekoittaa hiimiiliii stii j a savolai sta kansanperinnettii
"Tohtorinna Nuolivaara ldhti silloin huvilalleen ja
kirjoitti yksinddn kirjan loppuun " Trilogian kahteen ensimmiiiseen kirjaan Kustaava Helander
kuuluu olleen byt).viiinen, mutta kolmas ei kuulemma niin hlwin vastannut todellisuutta. Sukulaiset muistelevat Kustaavan my<is kertoneen, ettii
kaikki Lnngelmiiellii eiviit mieltyneet kirjojen sisiiltcicin,ehkii niissi sittenkin oli liian henkilctkohtaisia asioita.
Liin gelm iien Viisti liissii m u istetaan v ie lii Kustaava
Helander eloisana, vanhana mummuna, jolla riitti
tarinoita. Vaikka hiin asui siellii sodan j?ilkeen piireill2i vuoratussapikku mdkissii, oli hiinellii omaa
talonpoikaista ylpeyttiiiin ja omanarvontuntoa. Sama talonpoikaisylpeys heijastuu mycis kirjojen sisiilltissii.
Kirjatrilogian syntlyn on siis vaikuttanut kolme
naista, kirjojen piiihenki16 Elsa Henriikka Myllymiiki oman eliimiintarinansa kertojana, t5rtiir Kus-

taava Helander niiden hyviimuistisena kuuntelijana,
muistitiedon ja perinteen tallentajana sekii Auni
Nuolivaara eliimiinkohtaloiden kirjalliseen asuun
saattajana.
Eliimiinkohtaloita kirjan
sivuilla ja todellisuudessa
Lapsuusja iiidin vaiheita
Paimen, piika ja emdntd-kirja alkaa seuraavasti:
"Kauan sitten tapahtui muutamana toukokuun aamuna, ettd hento, noin yhdeksrinvuotias tyttdnen
asteI i kahdentoista virstan taipaletta ensimmeiiseen
palveluspaikkaansa pelko sydcimessci ja rukous
huulilla. Mammo oli sitonut vanhan huivinsa hcinen
pridhrinsd, ontanut nyytin kriteen ja ldhettcinyt hdnet
matkaan Herran nimeen. Lapsella oli kutakuinkin
siisti, palcsu villamekko. Kengcitja sukat oli koetettu
korjailla. Mummo sanoi, ettd kaikesta piti huomata,
ettei hcin ollut mikricin kerjcildislapsi."
Katri Yrjrintlrtiir liihti paimeneksi vaarin ja
mummun luota. Vieraaseentaloon piti liihteii, koska
karhu oli vienyt vaarin lehmiin ja ruoka uhkasi loppua. PaimenenaKatri tienasi vaarille ruiskappoja.
Kuvaus jatkuu siitii, miten qrttrinen tutustuu talon
viikeen ja fycihcinsii paimenena. Metsiiss?i on yksiniiistii ja lapsi pelkiisi metsiinhaltijoita, tonttuja ja
susia. Paimenella oli vastuu lehmistiiiin. Kun lehmii
syksypimeiillii joutui kadoksiin, sai paimentyttci
kokea isiinniinkurituksen hevospiiskalla.
Kirjassa on kuvaus paimentytcin pitkastA talvesta,
jonka hiin vietti pienessii pirtissii akkunan pieleen
nojaillen, sillii lapsella ei ollut sellaisia varusteita,
joissa olisi tarjennut ulkona. 'Vaihtelua eliimZiiin
tuli, kun taloon tuotiin kankaankutoja Tyyrintaalin
Gunilla. H?in opetti Katrin kehriiiimiiiin ja kertoi
satujaan kuninkaanpojista ja lohikiiiirmeistii.
Liingelmiien kirkonkirjoista selviiiii, ettii todellinen, Liingelmiiellii eliinyt tlttct, oli nimelteen Elsa
Henriikka Yrjrint5rtiir, romaanissa hiin oli siis Katri
Yrj<int5rtiir.Elsa on syntyn).t Attilan kyliissii Siinkiperin torpassajuhannuksena I 839.
Noin kymmenvuotiaana hiin asui torpassa vaarinsa ja mummunsa hoidossa niin kuin kirja kertoo.
Torpasta on siiilynlt vain pellon nimi Slnkiperii
ihmisten muistissa. Tytcin vaari Fredrik Vilhelmi
Matinpoika oli Iso-Attilan rusthollarin veli, kirjassa
mainittu vaarin veli oli lautamies Puttola,joka asui
suuressatalossa. Romaanin paimentyttci kertoo, ettii
kohtalo oli erottanut hiinet iiidistii, joka oli muuttanut Katrin nuoremman sisaren kanssa toiseen pitiijean. Aidistii lapsella oli hyvia muistoja, mutta
mummo oli ollut opetuksessaanankara ja usein
piiskannutkin.
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Kirkonkirjoista selviiiviit myos syyt Elsa Henriikan karuun lapsuuteenja h?inenvanhempiensa eliimiin vaiheisiin. Hiinen is?insiitorpparinpoika Yrjo
Vilhelminpoika Slinkiperii oli nainut Kangasalta
Kirkko-Aakkulan lampuodin t)'ttiiren Heta JuhonOt6ren. Perheessii oli kaksi \,tartij- Vanhemmat
Yrj<; ja Heta osasivat kinkereillii hyvin katkismuksensaja tfiir Elsa Henriikka, kirjamme piiiihenkilti,
osasijo seitsenvuotiaanalukea, saipa parin vuoden
kuluttua lukusetelinkin.
Hyvien asioiden lisaksi rippikirjan reunassa on
toisenlaisiakin merkinttijii. Elsan isii, Yrjti Vilhelminpoika on tuomittu hevosen varastamisesta
avoimelta laidunmaalta lailliseen vastuuseen Janakkalanja Vanajan keriijilla vuonna 1842. Seuraavina vuosina hiin joutui maksamaan lunnaita tappelusta, sitten tuli raippoja varkaudesta ja lopulta
1849 vankeustuomio,kolme ja puoli vuotta Viaporin vankilassa. Tuomiokirjoista en ole tuomioita
tutkinut ja en tiedii, miten vakavia rikkomukset
olisivat nykyisen kiisityksen mukaan. Silloin ne
kuitenkin vaikuttivat perheen eliimiiiin.
Elsan iiidin kohdalla on merkint5: "Ollut poissa
heincikuusta." Ilmeisesti aiti lahti molempien tSrtt<ijensli kanssapois kotoa, mahdollisesti vuonna 1845
tai jo 1843, koska aviomies kertoi mycihemmin
karajill2i 1855, ette hiin oli eliln1l. 12 vuotta vaimostaan erossa. Romaanissa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten Katrin ?iiti karkasi heinlinteon
aikaan ikkunasta kahden pienen lapsensa kanssa
Aiti joutui ilmeisesti palaamaan takaisin, koska
L5ngelmiien kirkonkirjassa hiinellii on rippimerkintrija seuraavinakin vuosina tai sitten hiin kiivi
Sahalahdelta sukulaisten luota Liingelmiiellii rippikirkossa.
Muuttokirjan Sahalahdelle Elsan 2iiti Heta Juhontytiir otti vasta 1849 perheen isiin istuessa Viaporin vankilassa. Aidin muuttokirjaan merkittiin
yksi lapsi, Elsan pikkusisar Amanda, mutta Elsa jiivaarin ja mummun luo tai kuten romaanissamainitaan, hiinet oli tuotu sinne takaisin iiidin pakomatkan jiilkeen. Kirjan kertoman mukaan Katrin iiiti
lehti kotoa, kun ei kestiinyt miehensii muita naisia.
Mies oli tuonut heitii jopa heiniipellollensatciihinja
vaimon ruokittavaksi. Olihan isiillii muitakin kolttosia, romaanin Katri mainitsee sivumennen. Kiirdjiituomioista kirj assaei kerrota.
Romaanin Katri piiiisi kiiymliiin iiitinsii luona toisena paimenkeviiiinliiin monen vuoden eron jiilkeen.
Hiin kiiveli pitkiin matkan toiseen pitiijiien eli Liingelmbeltii Sahalahdelle. Yllatykseksi ?iiti olikin
naimisissaja oli saanutpienen pojan. Katrin 2iidinpuoleinen mummu piti sita pahana syntinii.
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Naisen oli 1850-luvulla vaikea piiiistii miehestiiiin
eroon. Heta Juhontytiir voi ottaa Llingelmiieltli
muuttokirjan, koska hiinellii oli turvapaikka Sahalahdella. Sisaren perhe Hetan iiiti mukanaan oh
muuttanut Kangasalan Kirkko-Aakkulasta Sahalahdelle, he viljeliviit vuokraviljelijoinii Pakkalan kyl?issiiAnttilan ja Uotilan sekii mycihemminMoltsian
Arran taloa.
Kirkonkirjoihin Sahalahdella on merkitty, ettar
Heta Juhontytiir sai siellii aviottoman pojan i853.
Vuonna 1855 kal,tiin kAriiji2i,kyse oli avioerostaja
aviottomasta lapsesta. Vankilasta vapautunut aviomies vaati eroa, koska vaimo oli karannut sukulaisten luo miehen istuessa pitemmiin aikaa vangittuna ja saanut vielii 1853 poikalapsenkin.Aviomies kiiytti karajillZi nimeii Mikko Alen ja kertoi
eliineensiivaimostaan erossajo l2 vuotta. Vaimo
puolustautui, ettii mies oli vankilasta piiiistyii?in
viivltelll't eikii ollut ilmoittanut olinpaikkaansa,
niin ett?i hiin oli luullut tiimiin jo kuolleen ja ny't
valitetaan hiinen aviorikoksestaan.
Heta-vaimo sai sakkoja. Samalla tuomittiin aviopuolisot erotetuiksi ja Hetalle ilmoitettiin, ettii hiin
menettiiii kaikki avio-oikeutensa. Heta Juhonty'tlir
ilmoitti, ettei hiinellii ollut mitiiiin sitii vastaan ja
avioerosta piiiitettiin ilmoittaa Turkuun kunnianarvoisalle Tuomio Kapitulille erokirjan saamiseksi.
Seuraavanavuonna (1856) syntyneelle Hetan pojalle, Juho Kustaalle, oli kastekirjaanmerkitty jo isii
ja aiti oli mainittu morsiamena.
Vaikka Heta Juhontytiir sai romaanin ja todellisten asiakirjojen.mukaan kokea paheksumista, on
Sahalahden pappi antanut oikeuteen todistuksen,
ettii Heta osaa hlvin kristinoppinsa ja on viettiinyt
nuhteetonta eliimiiii.
Romaaneissamainitaan iiidin kohtalo eri yhteyksissii mycihemminkin, vaikka niissii ei kerrotakaan
raskaasta oikeudenkiiynnistii, jossa aviorikosta ja eroa kAsiteltiin. Elsan iiidin kohtalo on vaikuttanut
Kustaava Helanderin kuvauksiin naisten asemasta.
Romaanin sivuilla Katri pohtii vielii aikuisenakin
vanhempiensa eroa, joka oli outo ja ennenkuulumaton. Se oli ikiivii ja peiteltavd asia,mutta toisessa
yhteydessii Katri vetoaa, ettii vaimon ei pidii alistua
miehen uskottomuuteen kuten ei hiinen iiitinsiikiiiin
siihen suostunut.
Romaanissa Katrin iiiti selitti tyftarilleen: "Kun
tcimcinpitdjdn kirkkohenalle keruottiin kaikki entiset suruni, hcin kirjoitti teidcin iscinne pittijcin rovastilleja sieltd tuli selvitys, ettci olin pikkutytt()jent
kanssa ltihtenyt iscinne luota sen yhden syyn ttihden,
jonka tcihden saakin erota aviopuolisostaan, ja sitci
paitsi iscinneuhkaili ja potki minua. . ."

Paimenena ja piikana
Koko tiimiin ajan Elsa Yrjrintlrtiir oli merkitty kirkonkirjoihin vaarin perheeseenLiingelmiien Attilaan. Romaanissakerrottiin Katrin olleen paimenena l0-13-vuotiaana. Kirkonkirjoista ei selvili pairnentalo, mutta hataran muistitiedon mukaan Elsa
olisi ollut paimenenaVinkian Ylisen taloon kuuluneessaNuottijdrvi-nim isessiitorpassa.Torpan maisematsopivat romaanin kuvaukseen.
Vasta vuonna 1853 Elsa on kirkonkirjaan merkitty piiaksi Kuusijiirven taloon, jota viljeli lampuoti. Myos romaanin Katri Yrjontl.tiir otti parin
paimenvuodenjiilkeen piian pestirahan Kuuselan
taloon. Oikea Kuusijiirvi on Liingelmiien syrj?iseudulla, Liil,tiineen kyliissii ja isojen metsiialueiden
liihellh. Romaanissa kerrotut taistelut karhuja ja
susiavastaantuntuvat hlvin todenniikciisiltii.
Romaanin piikatyttcinii Katri on kuvattu kovin
opinhaluiseksi.Hiin oli mytis tavallista notkeaiilyisempi, oppi kirjoittamaankin, mikii oli silloin harvinaista. Katri oppi nepparyytta vaativia kasitdita..
kirjontaa, reikiiompeleita (holsiimiii) ja pitsien
nypliiystii sekii kankaiden kutomisen vaikeat niksit.
Silti hiin oli rivakka tyciihminen joutuen piikana
raskaisiinkin tciihin. Kirkonkirjoista olen yrittiiny
niihdii merkkejii todellisen Elsa Yrjrintlrttiiren lahjakkuudesta. Lukemaan Elsa oppi nuorena, kristinopin taidoissa on paljon rasteja hywiin osaamisen
merkkinii, mutta muuttokirjassa mainitaan taidot
tyydyttaviksi.
PatakoskellatoisessapitAjiisseoli Junttolan talo,
joka oli romaanin Katrin seuraavapalveluspaikka.
Todellinen Elsa Henriikka meni piiaksi naapuripi
tiijiiiin Kuhmoisiin Leppiikosken Venttolaan syksylla1854. Kirjan kuvaukset Junttolan viien ahneudestaja rikkauksien keriiiimisestZlsekii palkollisten
kovasta kohtelusta tuntuvat uskomattoman ankarilta. Katrin eliimii oli taistelua uupumusta, niilkde ja
sairautta vastaan.
Varmaan eliimii ja tycinteko Venttolassa aikoinaan
oikealla Elsallakin oli kovaa, ehkii raskaampaakuin
muissa sen ajan taloissa. Ihmetyttiiii kuitenkin, ettA
Elsa oli Venttolassa kirkonkirjojen mukaan kolme
vuotta. Miksi hiin ei liihtenl talosta pois, jos olot
olivat niin vaikeita kuin romaanissa oli kuvattu?
Kirjassa on saatettu tehostaa vaikutelmaa liioittelemalla Junttolan raskaita vuosia. Onhan Paimen,
piika ja emiintd romaani eikii eliimlkerta.
Nuofivaara kertoo haastattelussaan: "Naisen yhteiskunnallinen asema niihin aikoihin, joista kirjassani kerroin, oli todella sellainen kuin Katri-

tyttdsen tarinassa on esitetty. Laki mrirircisi palvelusvcien olemaan iscintcivcielleenkuuliaisen ja jos ei
ollut, oli ankara rangaistus tiedossa. Kesken vuotta
oli mahdoton erota, oli krirsittrivei se aika, minkci
sitoumuskesti."
Paimen, piika ja emdntci kirjan jatko-osassa Katri
Yrjcintytiir kertoi, miten hiin joutui useisiin palveluspaikkoihin ennen kuin hiin meni naimisiin. Katri
oli ensin Mattilassa, sitten Kuusijiirven Anttolassa,
isossa Mynttiliissii kolme vuotta ja sitten Tervasniemen Seppolassa. Epiionnistuneen kihlauksen
jiilkeen Elsa tuli piiaksi suureen,kauniiseenRuuhiniemen taloon Tiittalansalmen kyliissii. Siella han
meni naimisiin talon pojan Santerinkanssa.Talojen
oloista ja ihmisistii on lyhyitii yksityiskohtaisia
kuvauksia.
Kirkonkirjoista seuratentodellinen Elsa Henriikka Yrjrintytlir palasi Kuhmoisista L5ngelmiielle
1857,oli pari vuotta piikana Koiviston Anttilassaja
Hakosalmen Poukalla, kolme vuotta Riimesalon
Isossa-Salossa,Eriislahden Seppiiliissii vuoden ja
naimisiin hiin meni Uuhiniemen Mattilassa talollisenpoika Adolf Walleniuksen kanssa.Talot vastaavat siis toisiaan kirjassaja todellisuudessa.Talojen
peitenimissiikin on hauskaasamankaltaisuutta.Uuhiniemen kylii on Piittalan kyliin naapurinaja Piittalansalmen lehellii. Katri kertoo, ettii Tiittalansalmessa oli lossilautta, mielenkiintoinen yksityiskohta, sill?i Liingelmiien Piittalansalmenyli piiiisee
nyt vain veneellii kulkien. Romaanin kyliimaisemien kuvaukset on nykyisinkin tunnistettavissaLlingelmiieltii.
Mycis monet kirjoissa kUvatut palvelustalojen
asukkaatkinon yksilditiivissa rippikirjojen sivuilta.
Eriiiissii talossa oli kuuromykkii talontytiir, mielenkiintoista on kirkonkirjasta huomata, ettii vaikka
hiinet oli merkitty lukutaidottomaksi ja kuuromykiiksi, oli hiin vuosittain kaynlt rippikirkossa. Toisen palvelustalon mielisairaasta isiinniin veljestii
lciyfyy mycis maininta kirkonkirjasta. Romaanin
henkilciiss[ on mycis sellaisia,joita ei rippikirjoissa
ole. Romaanissa kerrotaan paljon esim. Junttolan
naimisiin meneviistii |rttiirestii Auroorasta. Venttolasta en ole lciyiinyt hiineksi sopivaa tytiirtii. Ehkii
kirjaan on yhdistetfy ihmiskohtaloita joistakin toisista perheistii tai ne ovat kuvitteellisia. Kaikki
kirkonkirjoista ldltyneet talojen ihmiset eiviit ole
liioin piiiisseetromaanin sivuille.
Aikamiiiiritelmien suhteen on mycis pientii epiitarkkuutta. Katri on kuvattu pari vuotta nuoremmaksi kuin Elsa todellisuudessaoli, siksi muutamista palveluspaikoista on jiiinyt toinen talossa
vietetty vuosi pois. Romaanin mukaan hiin solmi
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Tapahtumia

avioliiton Ruuhiniemen talon nuoren isdnniin kanssa niilkdvuosia edeltiineeniikesiinii, todellisuudessa
se tapahtuiniilkiitalvena 1867.
Ihmeteltaven hyvin Kustaava Helander on muistanut aitinse eliimiin vaiheet, eitihen oli kuollut jo
paljon ennen romaanin ilmestymistii. Viipurissa
asuneilla kirjantekijdillZi ei ollut mahdollista tarkistaa asioita ja ajankohtia Llingelmiien kirkkoherran virastossa.

Koska Nuolivaaran kirjojen ja todellisten eliimiikertatietojen viilillii on niin paljon yhtalaislyksiA,
se mielestiini vahvistaa kotiseutuhistoriallisen
muistitiedonkin luotettavuutta. Ehkii tapahtumien
kuvauksissa yksityiskohdat ovat saattaneetmuuttua
ja v eritty a, kuten yleensiikin m ui stitiedossa. Poim in
Nuolivaaran kirjoista muutaman tapahtuman, jotka
valottavat eliimii2i Liingelmiielliil 850-luvun jAlkipuoliskolla.
Niilkiivuodesta 1867 kerrotaan:
"Lupaava, kaunis kesci muuttui juhannuksena kolkoksi ja myrslryiseksi. Heinciaikana ei tarjennut
ulkotdissci muuten kuin mekot kaulaan asti kiinnitettyinci, karvalakit korvilla. Mrircit elukat hakivar
suojaa navetoista keskipciivallakin. Maidon vilja
vciheni...heincintekoja kerppujen korjuu oli viheliciistri. Kaiken takaa kohottautui katovuoden valju
haamu...SatoL satoi vuoroin ilkeristi tihkuttamalla,
oikeata ruostesadetta toukoihin ja perunoihin. Tai
sitten kaatoi sadetta myrskyn mukana pieksden, niin
ettti vif anolki lakoontui..."
Niilkiivuosien ajoilta olemme sukututkijoina voineet tarkastella kirkonkirjoista kuolleiden ja haudattujen luetteloita. Olemme lukeneet Suomenyleisistii historian kirjoista kuvauksia niilkiivuosien
kerjiiliiislaumoistaj a kruunun toimenpiteistii.
Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian
laitoksella on tehty tutkimus "Kun halla nrilcin tuskan toi." Siinli on viitattu useaan kertaan Liingelmlien oloihin niilkiivuosina. Nuolivaaran kirjan
kuvaus ei ole ristiriidassa tutkijoiden tietojen kanssa. Kirjaa lukiessa voimme kokea nuoren emAnnan
avuttomuuden ja kauhun tunteet yhii uusien'kerjiiliiiskuormien ajaessa pihaan. Kaikkia yritettiin
ruokkia ja auttaa. Kirjan Katri sairastui itse kulkutautiin, koki suurta voimattomuutta, mutta selviytyi
vaikeista ajoista. N?ilkiivuosientapahtumia tutkiessa tarkastelemme kuolemantapauksia, mutta emme
ehkii ajattele, millaista oli eliili kulkutautien ja niiliin
kourissa.Ilmeisesti kuvaus vastaa Kustaava Helanderin iiidin muistoja.
Eriiiin Liingelmiien papin kohtalostakin voimme
lukea kansanihmisten kasityksia. Kirjassa Katri
Yrj<intyt?ir tutustuu Honkamoision pappi Hiigmaniin henkilcikohtaisemmin.Papin kuvauksessaon
yhdistetty tietoja Liingelmliellii todellisuudessa
eliineistii kahdesta papista, Antti (Antero) ja Juhana
Wikmanista, ististii ja pojasta.
Antti Wikman oli Marttilassa syntyn)'t suomenkielestii innostunut mies, joka oli Liingelmiiellii
papin apulaisenaja kappalaisena 1876 asti. Suo-

Emdntdnd ja talon haltijana
Trilogian kolmannessakirjassa Katri ja hiinen miehensii Santeri taistelivat urhoollisesti perintcitalon
Ruuhiniemen omistamisestakeinottelevaa holhoojaa vastaan. Todellisuudessa Uuhiniemen Mattila
oli 1860-luvulla perikunnan omistama ja talon poika Aadolf Wallenius, Elsan tuleva aviomies, oli
merkitty kotitalossaan arrendaattoriksi. Ilmeisestr
hiin vuokrasi taloa perikunnalta, kuten romaanissakin kerrottiin. Mutta talo ei siiilynyt suvulla kuten
romaanissa,vaan nuoripari muutti kolmen vuoden
kuluttua 1870 Liingelmiien Puharilaan Myllymiien
sotilaspuustelliin vuokraviljelijtiiksi. Kirjassa ei
mainita talon vaihdosta. En ole selvittiinyt, miten
Uuhiniemen Mattilan perikunnan holhoojat toimivat ja miten talo joutui vieraalle suvulle. Holhooja
oli Mattilan isiinniin sisaren mies, Saviniemen
isiintli Mikko Juhonpoika Saviniemi. Hiin ei ainakaan ottanut taloa haltuunsa.
Talonpojan vaimona- kirjan Ruuhiniemen talon
kuvaukseen on maantieteellisesti otettu piirteita
sekli Mattilan ettii Myllymiien talosta. Romaaneissa
on liioiteltu Ruuhiniemen talon varallisuutta, perukirjojen mukaan esim. torppia ja lehmiii oli viihemm?in.Molemmat talot Uuhiniemen Mattila ja
Puharilan Myllymaki olivat kyllii kohtalaisen vauraita. Aadolf kaytti Myllymiien vuokraisiintiinii
talon nimeii sukunimen?iiinkin.
Kolmannessa kirjassa kuvataan Katri-emiinniin
lasten varttumista. Eliimiikerralliset tiedot eivZit
tiiysin vastaa todellisuutta, kuten Kustaava Helanderkin on todennut. Kerrotaan, ettii talon neljiis
t5rtiirkarkasi seminaariinja tuli opettajaksi.Todellisuudessaneljiinnestii t)ttdrestii eli Kustaavasta tuli
seplin vaimo, tosin h?in kylla oli menestyskirjan
toisenatekij?in[.
Katrin elinvoimat hiipuivat romaanin mukaan
aika varhain, mycis Myllymiien Elsa-emeintiikuoli
jo 61-vuotiaana kauniiseen toukoaikaan keviiiilla
1900.
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menkielen professori Martti Rapola on tutkinul
hiinen eliimiiiinsii, koska Antti Wikman oli tehnyt
Suomen kielen sanakirjaa Liingelmiiellii. Elias
Lcinnrotkin oli poikennut Liingelmiien pappilassa
tutustumassaWikmanin sanakirjaan.
Paimen, piika ja emdntd romaanissa Honkamoision oppinut kirkkoherra Hcigman on syntyny't jossain etel2inpitiijiiss5ja osasi 14 kielta. Henkilokuvaksestatbmii osa sopii Antti Wikmaniin, joka tosiasiassaosasiehkii yhdeksiiiikieltii.
Kirjan papin muut eliimiinvaiheet on otettu Antti
Wikmanin pojan Juhana Wikmanin eliimiistii. Hiin
oli Liingelmiien kirkkoherrana vuodet 1870-1879.
Juhana Wikman erotettiin tehtiiviist?iiinjuoppouden
tiihden. Romaanissapappi Hrigmanin erottaminen
kuvataan hyvin dramaattisesti. H<igmanin liihtdsaarnaakuunnellessaHonkamoision kirkossa itkivdt naiset ja monet miehistiikin. Mycis Juhana
Wikmanin viimeinen saama Liingelmiien kirkossa
oli ollut niin voimallinen, eftii Kustaava Helander
muisteli sitii vuosikymmenienkin kuluttua, tosin
sekin lienee ollut hiinen iiitinsii kertomaa.
Romaanin kirkkoherra Hcigman on kuvattu viisaanaja ymmiirt?iviiiseniiihmisenii, vaikka viina ja
sopimaton avioliitto veivetkin hiinet onnettomuuteen. Martti Rapola kertoo Juhana Wikmanin asuneen erottamisensa jiilkeenkin Liingelmiiellii. Hiin
kierteli kylillii saamaamassaja armolahjoja keriiiimiissii. Tiimiikin asia on kerrottu romaanissa, jossa
Katri-emiintii kZiy keskusteluja erotetun papin kanssa perimmiiisistiikysymyksistli.
Romaanien kuvaukset kansan uskoneliimiistA
tuntuvat sopivan yhteen sen kiisityksen kanssa,
m inkii kirkonkirj o ista, perukirj oista j a p itiij iin hi storiasta saa. Liingelmiiellii eiviit vaikuttaneet suuret
heriitysliikkeet. Kirkossa kaytiin ahkerastija Raamattu sekii hengelliset kirjat olivat kAy{rissa.Raikkciliin vaari latelee Katrille pitkia opetuksia,jotka
ovat lainausta kirjasta Kristityn vaellus. Kirja
kuului perukirjojen mukaan Uuhiniemen Mattilankin kirjavarastoon, missii Biblian, Uuden Testamentin ja parin virsikirjan lisiiksi oli mycis kirjal
Huutavan dcini, Lyhyt ja arvamaton Armon Aika,
Taivallisen yrttitarhan Herra ja Kristityn risti.
Huomaftavanmonta uskonnollistakirjaa.
Trilogian toisessa kirjassa kerrotaan sen piiiihenkilcin Katrin kuulutusten otosta ja kesiiisistii hiiistii
hyvin romanttisestija yksityiskohtaisesti.Kirja on
niiltii kohdin aivan rakkausviihteentapainen. Ajan
hiiiitapoja se voi vastata, mutta todellisen Elsa Yrjcintyttlren hZi2itolivat toisenlaiset. Kirkkohera J.
G.Wikman vihki talollisen poika Aadolf Juhonpoika Walleniuksenja piika Elsa Henriikka Yrjcintyttii-
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ren kotona Uuhiniemen Mattilassa talvella ja aivan
viime tipassa, sillii lapsi s1'ntyi muutaman piiiviin
kuluttua. Ehkii Elsan naittajasta oli epiiselvyyttii,
yhteys avioeron ottaneeseen isiiiin voi olla hankala
saada, ehkii Elsa ei myciskiiiin piikana tahtonut talolliselle tai suvulle kelvata. Viitteita tlimiintapaisistatosiasioistavoi lukea romaaninkin sivuilta.
Monista muistakin vanhan ajan eliimiinmenoon
kuuluneista tapahtumista on tarkkaa kerrontaa kuten suurpetojen jahdista, perunkirjoituksesta, perinnonjaosta ja siihen liitfl.viist5 avisjoonista eli huutokaupasta. Markkinamatka KltalAAn on eloisa
kuvaus kestikievareineen ja majapaikkoif,10"?*
lhmisen asema ja arvo sddty-yhteiskunnan
ajoilta Ldngelmdeltd
Kirjojen juoneen sisiiltyy monia erilaisia ihmiskohtaloista, joista selviiiii ajan kiisityksiii ihmisten
arvosta ja asemasta. Isiinniillii oli suuri valta talossaan,lapset,palkollisetja talon vanhuksetkin olivat
heidln komentonsa alla. Tycin teko kuului lasten
eliimiiiinkin. Kirjan Katri joutui 10-vuotiaanaellitlamaan itsensii tyollii. Sama asia ilmenee 1800luvun syy'tinkisopimuksissakin,joissa leskiAidille
annetaansuurempaaeliikettii,jos h5nellii on alle 10vuotiaita lapsia eliitettiiviinii. Isompien lasten katsottiin jo ansaitsevan ty<illeAn oikeuden syddli van
himman veljensii ruokakunnassa.
Talojen pirteissii asui sokeita elittimummoja,
saunassatai pikku m<ikissiikoturimuijia eli itsellisnaisia kiiyttiien monenlaisia keinoja elantonsa
hankkimiseen.Kiertlivli lumppukauppias myi kivivatejaanja kertoi maailman tapahtumista.Kesifciliiiset suutarit, kutojat ja kehruumummot olivat
taloi ssa taitoj ensa vuoks i odotettuj a j a arvostettuja.
"Suutari komensi sitci, suutari komensi tdtd. Aittaasunnot, hurstit, ryijyt ja saunapyyhkeet hcin komensi kuin herroille. Suutari pani reippaasti tydnsci
kciyntiin, mutta ruokaa hAn komensi yhtri reippaasti. Voita pili ollaja rasvainen lihakuppi aina uunissa tirisemcisscileivcin liscinci.Ja rrynivellit, nauriit,
kalakeitot piti vaihdella taidolla, hyvristi lEpsytettyinri."
Llingelmiiellii oli kovin viihiin siiiityliiisiii vain
papit ja nimismiehet. S?iiityerot syntyiviitkin talollisten ja palkollisten viilille. Katrin mummu opetti:
"Paimen on paimen, ja piika on piika. Ei siitd scicity
muutu ihmisten silmissci. Mutta itse tiedci olevasi
suurta sukua ja kciytci itsesi sen mukaan. Ihmisten
edessci voit itsesi kunnostaa vain tydlld ja taas
tydlld. Joka hirvecisti jaksaa tydtd raataa, se vii-
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pelvat ne itse valmistaajopa itse kasvattamistaan
lavista asti. Kenen ajalla vaatteettehtiin, oli myris
tarkoin mdaritelty.Lukija saaselville monia pieniii
ja muistatekstiiyksityiskohtiaajan vaatetuksesta
leistii ja niiden valmistamisesta.Parhaimpiinsa
pukeutuneella
renkipojallaoli punaraitaisetliivit,
kuten 1800-luvultaperiiisin olevissakansallispuvuissa. Vaatetustapa
oli ilmeisestimuuttumassa,
sillii Katrin kutoma paraspukukangastehtiin yksiviiriseksikiiyttaensinistii lointaja punaistakudetta.
Arvokkaina esineiniimainittiin punavaltainenryijy
ja vihreiivaltainen
ryijy ja juhlissa lattia laitettiin
umpimattoon.
Monista muistakin triistii oli tarkkoja kuvauksia,
ja viinankeitostakuten aidanteosta,teurastuksesta
kin, joka oli arvokastaja talolle rahaa tuottavaa
tointa. Kirjan Katri-piika sytytti aamupimeiissii
ulkokodassatulen viinapannunalle, tarkkaanoli
vahdittava,ettei rankki palanutpohjaanja mennyt
pilalle. Yksityiskohtaisesti
oli kerrottu,mitenjouluksi kiskottiin piireitli ja vuorattiin katot ja seiniit
metsiiltiituoksuviksi.
Kirjan sivuiltavoi poimiatietojaruokataloudesta
sekii arkiruuista talkkunoista, kaljasta, kylmistii
johon kuului viinaperunoistaettii vierasruuista,
ryyppy, karhun palvattu reisi, monenlaisetleiviit,
voi ja olut (sahti).JunttolanisiinniinAntin piiivien
vietto on kuvauksenaeloisa,kahvitarjoilu tapahtui,
salveetin peittamAlta tarjottimelta korvattomista
kupeistaja kahvipannuoli talossauutuus.Elsan
palveluspaikan
naapurin,toisenVenttolanisiintiioli
Antti, joten kuvaus lienee todellisiin muistoihin
penrstuva.
Tyrin vastapainonaolivat juhla-ajat ja niihin
kuuluvat leikit ja laulut. Kirjassaon muutamavanja sutkaukha viisu ja piirileikkilaulu,sananparsia
siavanhaakansanperinnetietoa.

mein voittaa kovankin haltijan. Tyd on palkollisen
ainoa ase pahaa maailmaa vastaan."
Kirjasta loytyy myds kuvaukset palkollisen pestaamisesta ja pestirahasta, tycitodistuksen kirjoittamisesta eli ulossetelista. " P riristdkirj a. Palkollinen
kunniallinen neitsy Katri Yrjdntytcir Ukonniemi,
joka on minun tykcincinipalvellut kal$i vuotta... on
uskollisesti siveydelki ja kiitoksella toimittanut
velvolisuutensa ja on vapaa palvelulcsesta tcinci
Pyhain miesten pciiveinci." Taidotkin arvioitiin, kuten "Kangasta kutoa: hyvin osaa, Kehrtitei: osaa,
Karjaa korjata: hyvin osaa, Ruokaa laittaa: osaa,
Wiinaa polttaa: erittciin hyvin osaa, Totinen: on
vakaa ja rehellinen, Ahkera: erinomattain ja sukkela on, Wiinaa rakastava: ei ole ..."
Kirjan arvomaailman mukaan jokaisella siiiidylla
oli oma arvonsa ja tehtAvansii yhteiskunnassa, hyviillii piialla ja hlviillii erniinniillii olivat omat tunnusmerkkinsii. Kirjassa on hiimiiliiisiA emiintiii, joita
talon kunnia vaati olemaan jiiykkiinii. "SiitA meilla
ryk,itaen, kun pi ika ymmiirtiiii kyselemiittii. "

Tyonarvostus
Tydn arvostus on kirjan piiiiteema. Se sai kunniaa,
jolla oli voimia tehdii raskaita tciitii ja joka vireiisti
riensi tydstii toiseen. Monenlaisten tiiiden ja taitojen oppiminen oli terkeee. Katrin kehriiiimisen ja
kutomisen harjoittelua kuvattiin yksityiskohtaisen
tarkasti. Arvostettuja olivat vanhat naiset, joilla oli
kankaanrakentamisen taito. Koko talon viien varustus, vaatetus ja ruoan riittiiminen riippui siitii,
miten ty<iteliiiit?ija taitavia olivat emiinniit ja piiat
ja koko talon viiki.
Liingelmiiki on ollut kuuluisa pellavapitiijii. Kirjan tycikuvaukset pellavan puhdistamisen monista
vaiheista ovat kotiseutuhistoriallisesti arvokkaita.
Talviaamuinakin noustiin varhain jo neljiin aikaan
aamupuhteelleja mentiin pellavasaunaanpellavia
puhdistamaan.
"Lihtaajat eivrit nrihneet toisiaan kuin joinakin
haamuina- Pdly tunkeutui joka paikkaan. Lihtaajienja loukuttajien hikinen iho oli paksunaanja keltaisenaan pciistciren pilketta ja bmua, silmriripset
ja kulmakanat sitri turkkinaan... yaatteet pAiskirettci tdynnci, nencit ja suut pyrki tomu tukkeuttamaan, yskitti... Lopuksi naiset siivosivat pellavasaunan lrylpykuntoon. Ja vrihitellen pcirisi ihanan
, lrylvyn, veden ja vihdan jcilkeen ihmismuotoonsa.
Katri tarjoili tydn jdlkeen puolukkapdperdci ja varikoispalaa."
Piikojen ja renkien palkkaan kuului vaatetus.
Rengeille parseelit tehtiin talon puolesta, piiat sai-

Sukututkijanajatuksiakirjasta
Pekka Tarkan toimittamassa teoksessaSuomen
kirj allisuus kirj aa arvioid aan: " Kirj alI isest ikin ansiokas, draamallinen ja kansanperinnettciasiantuntevastikuvailevakehitysromaani.
. ."
Sukututkijana on syytii muistaa, ettii Paimen,
piika ja emantAon tehty romaaniksieikii eliimiikerraksi. Ehkii juuri draamallisuussai kayftamaentapahtumien ja ihmisten kuvauksessaliioittelevaa
tyyliii. Vaikka kirjan kuvaamanhenkil<intodellisen
nimen voikin saadaselville,en laittaisihiinenulkoniik6- tai luonnekuvauksiaan
sukututkimustietoihin. Mutta romaanientapahtumatja henkilciiden
voivat antaa eliivyyttii ja lisiiviiriii
el?imiinkohtalot
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sukututkimuksiin tai kotiseutuhistorioihin, jos tiedot voi tarkistaa muista asiakirjoistaja asianomaisista liihteistii. Kansanperinteen kuvaus on r<insyilev?inrunsasta,tuntuu kuin Kustaava Helander olisi
halunnut punoa kirjojen juoneen kaikki keriiiimZinsii
vanhat tarinat. Kotiseutuhistoriallinen tieto Nuolivaaran kirjojen sivuilla ei ole vain kuvausta, vaan
elevet ihmiset asuivat, tekivat tditaen, pukeutuivat,
sciivlitja juhlivat oman aikansa tavoilla ja olosuhteissa.Minulle sukututkijanajuuri se oli kiinnostavinta, koska esivanhempani ovat ellineet samoilla
Liingelmiien seuduilla samoihin aikoihin.
Erikoisen todellisilta tuntuivat kirjojen Katriemiintl ja hiinen aviomiehensZiSanteri, kun l<iysin
Liingelmiien kirkkomaalta heidiin esikuviensa,
Myllymiien isiintiiviien vaatimattoman graniittisen
hautakiven.Siellii he lepiiiiviit muiden unohdettujen
talonpoikaisten ahertajien rinnalla. Hautakivestii
voimme lukea:

Henkil<itietoja:
Auni Nuolivaara, o.s. Hirvensalo, aikaisemmin Lagus,
kirjailija, opettaja
k. 26.10.1972
Tampereella
s. 22.5.1883Korpilahdella,
menekkiromaani
Paimen,piika ja emtintii 1936ja sen
jatko-osat1937ja 1938.
KustaavaHelander,o.s.Wallenius(Myllymaki)
k. 12.6.1948 Liingelmliellii,
s. 3.9.I 873Liingelmiiellii,
kansanperinnetiedon
kertojaja tallettajaLangelmaelta.
Liihteet:
Nuolivaaran trilogian aiheita tutkiessaniolen kAyttzinyt
vertailuaineistonaLiingelmiien,Kangasalan,Sahalahden
ja Kuhmoisten kirkonkirjojen mikrofi lmejii, perukirjoja
LiingelmiienUuhiniemenMattilastav.1860ja Puharilan
Myllymiiestii v. I 900, karajakirjaaSahalahdensyyskiirii.
jat 1855
sekii kirjoja: Timo Jaakkola, Eteliiinen Liingelmiiki;
Martti Rapola,Antti Wikmanin sanakirja;Hiimeenmaa7,
Liingelmiieneliimiiii ja oloja ; Helsingin yliopiston sosiaalihistorianlaitoksentutkimus. Kun halla niil2intuskan
tol.
Haastateltuja:Timo Jaakkola, Jenny Helander, Eino
Helander,Esko Nieminen, Raakel Tuomivaaraja Usko
Raskulla.

Adolf Myfmnki
*3/6 1840 + 4t4 1906
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Kirjoittaja SeijaPessi,o.s. SolalasyntyisinLangelmaelta
Seunalankuja
3 A 27
36240KANGASALA
puh.03-3645634

Ee
Ra
Se
Pir
Ha
Ka
Ol€
Pe
Su
An
Ky

ull

Se
Ail
An
Pir
Ma
Ra
Jou
Pft
Ru
Ter
Kri
Olr
Ke
hje
Ris
Ev
Kir

84

