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vvvv
KIRJOITATKO POYTALAATIKKOON ?
Mitii suotta, toimita kirjoituksesi meille Orpanaan,
me julkaisemme ne. Muistelukset,tarinat, pakinat,
mielipiteet- mitii vain.
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Tampereenseudunsukututkimusseuran
VUOSIKIRJAT 211995JA 111996
ilmestyviit syksyltii 1996
Ne sisiiltiiviit m ielenkiintoisia esitelmiii, joista liiydiit vinkkejii omiin
tutkimuksiisi. Niitii voit ostaa kokouksissa seuran sihteeriltii Milja
Piepposelta,tai tilata hiineltii puhelimella numerosta 931-2232768 tai
o s o i t t e s t aA l e k s a n t e r i n k a t u3 5 B 5 , 3 3 1 0 0T A M P E R E .
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UUSIN SAANNOIN
kantaakseen
heti kun edellisten
toimikausipaatb]'.Vastuunjako
Kutentoissavuonnavuosikoko- selveneeesim.sukututkimuspaiuksiin osallistuneetjasenemme van osalta.Aikaisemminvanha
h).,'in muistavat,kummassakin hallitus suunnittelija uusi tokokouksessa
oli keskeisen:iaiteutti. N)t samahallitusvastaa
he€na saAntdjenuudistaminen. sekasuunnittelusta
ett?itoimeenTarkoitus oli saattaa saanndt panosta.
uudistuneenlaiusa?idanndn
muTam:in syksyn va.sinainen
kaisiksija tehdamuutamiakas- syyskokousjaa siis pois. Sen
vaneens€urantarpeltavastaavta sijaan on kuitenkin pidettava
uudistuksia.Hallituksen esitys yksi ylimaarainenkokous,jossa
h)'vAkslttiin ja uudet sAanndt peetet*intaksi vuodeksivalittujen luottamushenkildiden
lfi etettiinrekisterditavaksi.
toimijatkamisesta
Puolentoista
vuodenodottelun kauder
ensi talven
jiilkeen saimmeviime kevAan:i varsinaiseen vuosikokoukseen
oikeusministeri6nr€kisteriiinti- saakka.NAin paesteen
heti uusipAatiiksen, joka oli tehty en seantdjen
mukaiseen
r)'trniin.
I 7.4.I 996. Rekisterdintipaiviista Kesan tutkimustauko lomialkaenmeid:inon noudatettava ne€D, sukukokouksineenja
uusia seentitjA.LahetammetAmuine tapahtumineen
on takana
ja
man lehden mukana sa:inndt
uusi s)?skausiedessa.Seujokaisellejesenelle,jotta kukin
ramme toimintamuotoihineivat
tietaiitoimintammekehykset.
uudet siianndtaiheutamuutokMerkiftAv?imuutos on vuosi- sia. Totuttuuntapaansukututkikokoustenyhdistyminen.Taste jat ja sukututkimuksen
ysdvet
alkaen vuoden ainoa vuosiko- suuntaavataskeleensavanhaan
kouspidetaanalkuvuonnaenn€n kirjastotaloonoheisessaohjelmaaliskuun
loppua.Sitenentisen massamainittuinatiistai-iltoina.
ja k€skustelut
syyskokouksenhenkilijvaalitkin Alustukset
antavat
jo
kasitelliian keviiellS.Samalla sekii hyitdyllistii lisatietoaefie
luoftamushenkilitiden
toimikausi h).r'ie virikkeite omiin tu&imuuttuu.Pulreenjohtajaa,
muita muksiin. Ja mukavahan on
hallituksenjAs€niaja tilintarkas- muutenkintavatatutkijaystavie.
tajia ei eniie valita seuraavaksi Toivottavasti sali te).ft]y kuten
kalent€rivuodeksi,
vaan vuosijakokoustenviiliseksi ajaksi, keToivotankaikilleseuramme
ja
viiastiikeviiaseen.
Uudet luotta- senillemielenkiintoista tulokmushenkildtottavat vastuun
sellistasyksyii.
RaimoHeikkila

Terttu Honkala

TAL@NP@IKASAAMTLAISDNUVtrISSA

Vanhat sanomalehdet ovat
mielenkiintoistalu€ttavaa, ia
niistii saattaaliiytAi sukututkimustaedistiiviiija t?iydenteviii
tietoja. Tamperecn Metsossa
on h]'vAt mehdollisuudettelhistetr l6)tiijetr tekembee&
kosLr sielli or venin s|r[ri
mikrofilmattujen ssoomrlehtien koko€lma,jota sukututkijat €nemmiinkinvoisivat kAj'tdiii hlYiikseen.

Koska kaikki neUa isovanhempaaniovat syntyneetja el?ineel Hiineenlinnanseuduntaloiss4 niin rupesin tutkimaan
Ham€€nlinnassa
viime vuosisadalla ilmestyneitasanomalehtiA
ja HAmeenSanomia.
Hamalaist?i
Kaikenlaistapientd isovanhempieni elamaan liittyvaa tietoa
niistiikertyikin.Hevonenoli kadonnut laitumelta,kauroja tai
heinia oli mylevana, huoneita
jne. Tulipaloista
vuokrattavana
kenottiinja kuolemanilmoituksetrupesivatyleistymiianvuosisadanloppupuolella.
Ehka mielenkiintoisinkaikista
ldyddksistini oli HamAleisen
vuoden1870numerossa
32,joka
ilmestyi"tuorstaina€lokuun ll
paivane". SiinA nimimerkki
H.N.S. kertoo
arpajaistanssiaisist4jotka pidettiin kansakouluhankkeenhyvAksi Tyrviinniin Lahdentaan kartanossa
31.7.1870.NAista
sunnuntaina
"allegriarpajaisista
tanssilla"oli

kolmessaHamal:iisen
numerossa
ollut ilmoitus, joka kerta suomeksijaruotsiksi.
Mainittu nimimerkki H.N.S.
nayftiiii olleen isanisiiniHeikki
Nikolai Selin,silloin | 9-vuotias.
Hiin oli Tyrvannitn Anomaan
ruslhollin Ylitalo-nimisenpuoliskonainoaperUA.HeikkiNikolai oli hankkinut silloin viela
melko harvinaisenkirjoitustaidon keydessErdnruotsinkielistii
ala-alkeiskoulua
Hemeenlinnassavuosina1860-62.
Nimimerkki H.N.S. kirjoitti
seuraavastl:
"Tyntmn(jst.t elokufi
Lp.
Eilen ttirtll.i pidelliin arpajaiset
LaMentaustan
kortanossa.
Tamne olikin
vallas-stiatyd
kosolti kokoonlunul, joista
seurauksena oliki araattavasti
pale mat lulol kun talonpoikasesta kansasta.Listoilla oli niin
hrrytt nenekki. etld loppuivat
kesken,vaikka oli puolikolmatta
tuhatta; luuhNasti kalliit voitot
kehoillival
niitd
ostamaan.
Pddsymaku oli I n. hengeld,
paitsi palkollisika 50ja lapsilta
25 p. jolla kelpasi yli kohdenkymmenen markan arvoisaa
voittoaki omistad; vaan nifipd
noista mielitellen oli, silla parhaimmal voitol llen sukkelasti
onnistuh)at likimm.iisille toimi-

NimimerkkiH.N.S.jatkaa:
"Arpatoimen loputtua alkoi
lanssitniheh neAdn soittoniekan
ayulla. Vallasstiddyn seassa
eiv.it tuilenkaan saaneet olla
kaik*i osallisina jotka sisa)rtnpiirisitd maksaissaolivat terveja
tulleita; silld huonotakJciset
kansi-piljetin ltmastajat pakoleltiin
ankaran
disaulin
jaidestysvalta?)
(:
tttuppimisella
salonkiih,jossa niin il(iam heille
oli yk:i virlluniekka futnkittu.
Muuteh oli jotenfti hupaista,silld
seural ovat taltsdkmnassakovin
haninabia, jonka tdMen niitten
viett(tmiseenki ollaot
ehki

Lopuksi nimimerkki selostaa
kansakouluhankettaja toivotteleesenedistymistii.
Parin viikon p6Asti!HiimaHisennumerossa
34, joka ilmestyi
25. 8 .1870,nimimerkkiKuntalainen selostaauudelleenkoko
ja kiitteleeerifyiarpajaisjuhlan,
sesti Lahdentaan kartanon silloista omistajaa"iiouva vuorimestarinna"A. S. Idenstarnia.
Kirjoitukseenliittyi seuraavanlainenP.S:
"HAm.il.iisen viimekti tdnne
tulleessa h herossa ncib)y er^
kihettdjA H.N.S. antaessaan
muutamia lietoja naiistci arpajaisista,
tahloyah ilmoittaa
jonh)hlaiten salaliiton, jonka
T:ihen kohtaan Hemaleisen kautta muka paremmat yoitol
toimitus oli pannut seuraavan joutuivat
henkibi e, jotkq
huomautuksen: "Arvattavasti
likimn.isti olivat arpajaisten
ostival he enimmanosan arpa- toimessa. K n fima nahtdvdsti
Iippuja,joten useampivoittokin on aivotlu solvaukeksi niille,
jotka hj.vdntahtoisesti olivat
heillesattui."

apuna arpaj aislen j Arj esfimis esstt, talyt y ldhett.ijdn sxrkutella
ettei H.N.S. jo
arpajaisissa
ilmoitlanut ailcomista sa, ettd
fuineltd mainittu ankora disuwi
olisi hdntdkin kohtaan voirlut
kiaihtani huomionsa. V.iitas ettei
rahvas saaml lanssissa olla
osallisena mahtaa tulla jostakin
ehdollisesta tai ehdottomasta
erhetyksestd, miten ylld olevasta
kertomukesla voidaan ntihd.i.
Eltit taas ne, jotka ei p.idsymaksua suofillaneel, esleuiifi kylkt
ahtaista bufeteista,
ndytfia
varsin luontolliseha, semmeIittkitt kun, miten silloin puhutiin, moni heist.i lcdylbksellddn
niih henkilditti kahtaan, jotka
olivat pddllensd ottuneet t.imdn
mwmfuen vartioimista,
seki
muutoi kin
t enetyksellAnsci
kohta alussa kadottivat kaiken
oikeuden pare mpaar ko htelemiseen. Oikeutetut vieraat olivat
todellakin kiitolliJet eth heidatr
rauhansa l(lssii lilaisludessa
mitd
mahdollista
suojeltiin.
Tdmd olkoon H.N.S:lle, jonka
kanssa lAhettAjAlld ei tdmttneldsfi
tule oletnaan mittiam
tekembtd."
Nimimerkit Kuntalainen ja
H.N.S. tarkastelevat pidettyja
arpajaistanssiaisiaeri nakitkulmista. Molemmista kirjoituksista
kuitenkin heijastuu silloinen
saetylaisbn ja rahvaan valinen
juopa. Saiitylai$it eli herrasvaki
oli viihalukuinen mutta vaiku-

tusvaltainen suljettu ryhma,
jonka kieli oli ruotsin kieli ja
jolla oli oma tapakulttuurinsa.
Siihenkuului aatelisto,papisto,
virkamiehetja vauraatporvarit.
Myais aatelittomat suurkartanoiden omistajat luettiin seatyhisiin. Muu kansa oli rahvasta,
talonpoikaisveeiii?itai muuta
rahvasta.
NimimerkkiH.N.S.eli isoisani
Heikki Nikolai Selin kuului silloisen kasityksenmukaan rah-

vaaseen,joskin hen rusthollin
puoliskon ainoanaperij:ina oli
talonpoikaisveest(tnkorkeinta
kenosta.Muutamathenensukulaisensa olivat opiskelemalla
ponnistautuneet seiitylaisiksi.
Isanveli Erik oli tullipadllikkdja
tuomari.Toinenisiin veli, Adolf
Selin, oli aloittanut apteekkioppilaana,mutta Pietarissa
tyttn
ohella opiskellen saavuttanut
l?iaketieteen tohtorin arvon.
Heikki Nikolain didin veli
l.J.lnberg tyiiskenteli aluksi
maanmittausoppilaana,
opiskeli
samallaja suoritti maanmittarin
tutkinnon. Hdnestdtuli varsin
tunnettukarttojenlaatija,jonka
SuomeoSuuriruhtinanmaan
sein:ikarttaaoli joka puolella,ko-

deissaja kouluissa.Mutta vuonna 1903 Helsingissapainetussa
ruotsinki€lisessaeftim:ikerrastossa keletirn Inbergin vanhemmista sanaa "allmogefdraldrar"
eli hrnen vanhehpiensasanottiin olevanrahvasta.Kaiketi sille
haluttiin muistuftaa, etfii siiiityhisiksi vastiki?in kohonneeteivat olleet samanarvoisiavanhojen s?ierylaissukujenjiisenten
kanssa.
Vaikka s?iety-yhteiskunta
vehija
tellen demokatisoitui hdvisi,
niin sanotaanvanhan "taivaasa
sa?idetyn" *iatyjaon sitkeasti
siiilyneenihmistenmielissaaina
l93oluvulle saakka. O

TIETIIAI(O
JOKU?
KurikkalainenAame Kivinevatoivoo saavansa
tietojaseuraavista
henkiliiista:
Amelia Ala-Krekola,s.5.10.1852
Kurikassa.Muutti Tamp€r€€lle
v.
1872,j^ kaytti Tampereella
sukunimeeRekola. Onko tietoah6nen
jalkeliiisist?ian?
Tampereen
vaiheistaanj a mahdollisista
Helena Kaarlentytiir, s.15.3.1'l'77 Kangasalla. Muuttanut
ja
JalasjArven
kauttaKurikkaan.Onko tietojah?inenvanhemmistaan
esivanhemmistaan?
Mahdollisista
tiedoistakiitollinen
Arrne Kivineva
Mustikk.apolkul0
61300KI.IRIKKA
p.96+4501393

Raimo Vasara

Ylliitvksellinentiiydennvssukututkimuksiini

Alkaessani taannoin toteuttaaiseni aidin eli Hujun
suvun tutkimustani kirjaksi,
otin ohjenuorakscniesitt:ia
siiniikaikki hetkenkinelaneet
suvun j?isenet. Henkildille
tulee luonnollisesti uusia
elemenvaiheita jatkuvasti.
Kuolemakohtaaniin vanhoja
kuin nuoriakin.Lapsetkasvavat, valmistuvat ammatteihinsa, muuttavatpois kotoa,
tuovat sukuun puolisonsaja
saavatheidan kanssaanlapsia. Suku liseantyyja jatkuu.
Sukukirjantiedot heistiieivat
muutu ajan tasalle. Mielestani teman ei suinkaanpide
olla sukukirjantarkoituskaan.
ja siite kuluPainovuodesta
neestaajastaIukija voi paatelle muutost€nmaaranmahdollisuuksia omassa suvussaan. Sukulaisten kanssa
yhteisestivoitaisiiD teydennystietojaker?iil
la ja sovitulla
tavallatiedotellakin.Halutta
essavoitaisiin kirjasta tehda
jopa uusi korjattu pa;nos,
mutta sekin j:iisi tiedoiltaan
lekohetkeensa.Itsellani on
kerAttynarunsaastijulkaisematonta Hujun sukukirjaa
tAydentavaaainejstoa. Monestakinsyystaen kuitenkaan
ole niiden levitykseenryhtynyt. Ajattclen, €tta miksi
ryhtyisinnainkin lahella kir_iani painovuotta sellaiseen
valtavaantehteveiin,vaikka

tunnustankin,
ettiijokin paine
sisimmAssenituohoD suuntaanajoittainminuavetaakin.
Sain iisken Hujun sukukirjan lAhettemisesta
kiitokseksi kirjeen, jonka luin
huolellisesti heti uudelleen.
SykahdyttAvalla
elamankertakuvauksellaansen kir.joittaja
osoitti minull€ kuuluvansa
sukuuni, vaikka henesteen
kirjassani ollut maininnut
sanaakaan.Tuosta s€ikasta
kirjeen lahettiijiiei osoittanut
missS?intekstins?ivaiheessa
syyttavasti ketaan, vaan
va;kutti olevansaonnellinen
mikali suku ottaisi hiinet
jasenekseen.
Sen olin havaitsevinani ketkettynekauniisti
kirjeen loppuriveillesanoina:
"Minulla ei ole mitaanvaatimuksia sukuakohtaan,mutta
toivoisin hartaastipAasevani
joskus tapaamaanteita isAnpuolensukulaisia."
O l i n t o d e l l aa l u k s ih i e m a n
hammentynyt, mutta toisen
lukemiskerranj:ilkeen hain
kirjahyllyste Hujun suvun
vajheita kuvaavan kirjani.
Avasin siit?i kohdan, mihin
aloin hantiisijoitella.Varmistaakseen esittamansaasian
henkildoli laittan t kiitoskir.jeese€nsaliitteeksi muuta
aineistoa; perunkirjan, koulutodistuksensa,perhekuvan
ja ohjeliedon,miste isyystiedot voi halutessavarnistaa.
jo
Vakuutuinsukulaisuudesta

ennen kyseiseen virastoon
lahtda.
Ajattelette,etta miksi kerron koko ajan henkildsta,
esittamatta kuitenkaan paremmin mista on kysymys.
Siita seuraavaksi.
Ensinlyhyesti kirjoittajan syntyperast?i
ja elAmZinvaihesta.
Hanen
isansaOtto Perttalaoli syntynyt Mouhijiiryelle 1905
TupurlankyliinPerttalantalon
omistajan Kaarlen ja taman
vaimonFanni Hujun poikana.
Fanni oli mummuni siskoPerhemuutti Perttalasta
ensin
Karkkuun, sielta Paimioon,
josta edelleenSaloon,jonne
Oton vanhemmathaudattiin.
Otto oli aitins?ikuollessa21ja isensa kuollessa26-vuotias. Henen ollessaantdissa
Perttelin V:ihahiiden kylan
Haarojantalossa,tyiiskenteli
siella samanaikaisesti
karjapalvelijanaIrja Lyydia Aronen. Pian teme alkoi odottaa
lasta. Irja muutti kuitenkinennen synnytystii pois talosta. TAme h?inen odottamansa lapsi oli kirjeen minulle lahett?inytVeikko Eemeli Aronen, Hanen vanhempiensatiet erkanivatheti
alkuunsa.Otto avioitui mydhemmin toisen naisenkanssa
.ja nruutti Porvooseen.Aiti
Irjakaan ei jaksanut kaual]
hoitaa Lempii?il?issA
siskonsa
luona I928 vuodenlopulla
synnyttam:iAns?i poikavau-

Veikkoa, vaan j ?itti fimen
s'skonsahuostaan.
Nain alkoi
Veikon kuvaus Moninaisista
elemenvaiheistaan. TAtikiian
ei ollut jaksanut huolehtia
pojasta, sitten
eidinkin
kaynnit loppuivat. Hanet
siirrettiin lastenkotiin.Sielta
han sai kiiyda koulua, mit:i
sota-aika kuitenkin hairitsi.
Veikko valmistui vihdoin
puutarhurinammattiin,avioitui ja alkoi kasvattaa omaa
perhettaan
Tampere€lla.
jatkuivat,
Koettelemukset
sillii uuden perheen toinen
lapsi, Ritva tyt?ir, kuoli
nelikuukautisena.Hanet haudattiin
Kalevankankaalle.
Perhe muutti tiimiin jalkeen
Turun seudulle,jossa Veikko
tyi;skenteli lopun tyiielamansA ajan. Ensin Turun
ja
tuomiokirkkoseurakunnan
jaAnmy6hemminelakkeelle
tiin asti, Kaarinan seura-

kunnan puutarhurina puutarhurina ja
sitten suntio/talonmiehen?i.
Vaikka
eletyn elaman alkutaival oli
ollut
koettelemuksikkaan
moninainen,niin silti ei minkaanlain€nkatkeruuskuvastunut n?iin ldytyn€en uud€n
sukulaiseni kirjeen sanomasta.
Veikko Aronen kirjoitti
jAAneensAleskeksi. Hdn€n
lapsensaovat kouluttautuneet
Ja muuttaneet asumaan perheineenmuualle.Mikii olisikaan vanhenevan miehen
miel$ lammittevAmpaii,kuin
saadayhteys juuriensa kautta
sukulaisiinsa,heihin, joiden
olemassaolosta
PerttalanOtto
kavi viele hieman ennen
kuolemaansa vuonna 1976
pojalleen kertomassa. Tapaamisen aikana Otto oli
viela uudelleen s€lostanut
erossa kasvane€lle ensim-

mAiselle lapselleen omia
vaiheitaan, kertoen isyystodistuksestakin. Kayttiiytyisiv?itpa kaikkien yksinaisten lasten isat kuten Otto ja
tunnustaisivat omat lapsensa,
vaikka nainkin mydh?tAn.
Se
antaisi lohtua monen Veikon
kaltaisen
vanhemmistaan
erotetun lapsen plema?in.
Kirjoituksestatulkitsin hAn€n
tyytyvaisyytensAtAstiikin saamastaan pienesta isiinrakkaud€sta.
Hujun sukuseurakokoontuu
s?ianndllisesti,puolisot ja
lapset uudistavat sukua. Nyt
entiseen joukkoomme on
liiytynyt myits asken kertomani uusi kokonainenArosen
haara monine perheineen,
Heidat jokaisen toivotan
ystavallisesti
mukaamme
kaikkeentoimintaamme.
Tervetuloa isainne sukuun
Veikkoja lapset.

Kaarlo Similii

Tapaus Tampereella

piiydanIAhelle,jossamyytiin
kaikkea mahdollistatavaraa,
pereella,kaupungissa
oli isot
p6ydelle oli arpojakin joita
messutv:n 1950 alussa.Miosun,
nulle sattui siellii mielenAvattuaniniite oli jossakin
kiintoinen tapaus. Kiivelin
arvassa tavarapalkinto, en
site katua kaupungillejoka
enaiimuistamike esinese oli.
jatkuu rautatieasemalta ohi
Odottelin siin?i, ette €sitan
siilan ja tulee vasemmalla asiani toisen piiydan naiskorkeita liiketaloja. Pistey- puoliselle myyj?ille. Kuitendyin eraastA
ovostasisalle,se
kin kun minii arpa kadessani
oli iso huonetaynna ihmisia seisoinmyyntitiskinvierella,
ja myyntipitytia.Menin eraan
siihen tuli tiskin takaaeras

Kerran olin kaymassa
Tam-

ja nAhdessa?in
iso herrasmies
minut arpa kadessani,kysyi,
miten voisi palvella.Kerroin,
etta olin ostanut arpoja,
voittokin n?ikyy olevan ja
niiytinhanellearpaa.
Herra otti arvan k?idestani,
katsoi site ja minua tovin ja
sanoi ettii niiitA voittoja ei ole
taalle, mutta varastossa
ol isi
ja esitti ette hen voisi liihtea
hakemaan sen. Mies pyysi
minuatulemaansille puolelle
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pdytaeja esitti,etta miiisinki;
mina silla aikaa tavaraa ihmisille kun han on poissa,
Ijsaten,etteih5nviivy kauan.
Minii lupauduintuuraamaan
ja siirryin tiskin
myynnissui
toiselle puol€lle, kysyttyrni
tavarainhinnoistay.m. Nain
hintavihkonpiiydallaja mies
lehti pois-Ostajiaoli jatkuva
jono, rahaa tuli, vastasin
rahoista,aukaisinpiiytelaatikon auki ja kateni syrjall:i
vetelin rahat tiskiltA laatikkoon irralleen.Ei siinajoutasen kumnut niitA asetteleen

Aikaa kului, kaikessa kiireessajo ihmettelir tiiannetta. Ihmisjonossa sattui
ostajina olemaanjoku tuttukin, ereskintoiselta puolelta
Suomea oleva naisihminen,
joka tunsi minut ja ihmetteli,
ettii miksi olen 6alla myyjane. Eipe siine ollut aikaa
ruveta pitkiin selvittelyihin,
aina oli seuraava asiakas.
(Jalestap?iin
olen kylla hAnelleasianseivittiinyt).
Vihdoinviimein herratulija
pahoit€llen
viipymistaan,
sanoi kayneensakahvillakin
ja toi arpavoiton.AukaistuHuomasin, ette laatikossa aan patytalaatikon,silmiiili
oli kaksikin melko korkeaa hiin sinneja sanoi,etta mita
paperirahapinkkaa,
ajatuksis- hen on velkaa sinulle test?i
tydsta?Sanoin,etta en tarvitsani tuli mieleen.ettii miten
ihmeess?i
herrajiittj minulle, se mitaan palkkaa,siine on
henkiaivaD tarpeeksipalkkaa miaivan tuntemattomalle
kaikkinulle kun luotitteminuun,ailiille rahalaatikkonsa
van outoonkulkijaanja olen-

han vain pudotellut rahoja
pdydalfi laatikkoon. Tuumasin viel:i, ettii oli erittain
mielenkiintoinen kokemus.
Oli viel?l jotain piente keskustelua,esittaytyminen(En
muista hAnen nimeAan.)Minulle jiii mieleen sellainen
vaikutelma,etfi hen oli liikkeen omistaja.Miten sitten
lieneeollut asia?Oliko hen
suuri ihmistuntija,etta luotti
minuun, €i hAn erottuamm€kaan millaan eleell?i ilmaissut,ette h?inolisi minua
tarkkaillut mitenkaAn.HyvAstelimmekadestapiteen,kiitin
Iuottamuksesta, lAhdin ja
painoinovenperassani
kiinni,
olin taas kadulla korkean
kivitalon edessa ja lahdin
kevelemaen
takais;nasemalle
parn.
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Taas on saatutnmdkinjulkaisu
aikaiseksi.
Kiitos kaikillekirjoittajille ja lehdenteossaavustaneille. Mutta lis66 kirjoituksia OIKAISU Orpanaan
nro I/1996
kaivataan. Seuraava Orpana
ilmestly j?illeenneljiin kuukau- KirjoituksessaRakkautta ensi
denkuluttua.
silrnayksellaKukkolankartanon
Ol€mme tehneet Orpanasta rouva on saanut nimen av
kolmipalstaisen,joka toivotta- Heston,kun pitiiisi olla rt Hillvasti helpottaaluettavuutta.
striim. Kukkolan kartanoa is5fMatti Koittola on esittdnytajandi rakkaustarinan
aikoinaGustuksen,ettii kun jasenistiissamme tav Wilhelmaf Hallstrdm(1833on varmaansellaisia,joilla saat- 1922)ja puolisonahanelH oli
taa olla esitelmt'naiheita,mutta JosefinaSofia o.s. Faller(1832ei ole rohkeutta sitii yleisitn
1902).
edessaesifiaa,niin me vaikka
Pahoittelemme.
tiisse Orpanassatai Vuosikirjassavoisimmesenjulkaista.
Toinen idea, jota kuulemma
Juho Laesvuorion jo aikaisemmin ehdottanutjaKari Junftunlt
uudelleenlammittan],t,koskisi
tietokonetiedostoja.
Koska monet meistakoostavatsukututkimuksensatietokoneelle,ajatuk- I'UOSIKIRJAT
2195j^ l/96
senaolisi. ettajokainen luovut- ilmeso.r'iitalkusyksysta.Niissa
taisi oman tutkimustiedostonsa on siseltdne mielenkiintoisia
joista saattaa
3,5 tuumanlevykkeella(korppu- esitelmia,
olla apua
na) s€urankirjastoon,josta sitii
sinunkin sukututkimuksillesi.
voitaisiinlainata.
Vuosikirjojamry Milja Pieppoja henellaniit?i
Ota yhteyt6 allekirjoittanee- nen kokouksissa
seen!
voivattilatanekinhenkiliit,jotka
TAmanOrpanankeskimmaiset eiv?it p?iase kokouksissa kayja
lehdetsisaltavat
m?ien.Ybteystiedotsivun toiuudetsaenndt
syksynohjelman.Otatalteen.
sellalaidalla.

Tehokopiointiky.
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Antti Hietala

TekstijakuvatrOlavi Kallioniemi
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U%ieraallapaikkakunnalla kaydessa on mieIenkiintoistapoi
keta
hautausmaallc.Suomessa
ne ovat paljolti
keskeniiAn samankaltaisia
matkalaukkukivikokoelmia
vanhimpia alueitaja
sankari-hautoja
hikuun-otlamatta.
Aivan toisen
lainen nakyma
aukeaa jollakin
ulkomaisella
hautausmaalla.
lslamilaisen
kalmistonkapeat
noin puolitoista
mekia korkeat
valkoisestamarmoristatehdytja
taitavastikoristellut patsaattai
yksinkertaiset
pycireetmannoripylveatmuodostavataivan toi
senlaisenn:ikyman. Jos muistomerkin ylap:iiih:in on kuvattu
fetsi tai turbaani, on vainaja
mies. Jos siina on kukkakuvio,
naisenhauta.
on kysymyksesse
poikkeavat
Hautajaisetkin
omistamme, silla tilaisuuteen
osallistuuvain miehi?i.Kun vainaja hrodaanhautausmaalle,
on
hiinarkussa,
muttahautaanhanet
lasketaan
ilmanarkkua.
Lahempenesuomalaistamallia, muttakuitenkinmelko kaukana siita, on italialainen
hautausmaa.

I

sestamarmoristatehdl haudat.
Hautausmaasijaitsee rinteessA
ja on s€lvAsti jakautunut
varallisuudenrnukaan. Alimpanalaaksonpohjallaon l5hinna
samaDlaista kuin
meikaliiisell?ikinhautausmaalla,
hauta
kumpuia erilaisine mujstomerkkejneen.Nakly juuri kaivetlu hauta,samoinkuinkukkien
peiftamia juuri umpeenluotuja
kumpuja- Ne ovat tihezimmesse
kuin meillii. Nurmikkojaei ole.
Erilaisuus suomalaiseen
hautausmaahantulee esille, kun
noustaan rinneflA ylemm?iksi.
Seuraavataso on pengerrelty
rak€ntamallabetonimuuri.
Muuriin on samalla tehty kolme
keffosta arkun mittaisia onkaErAaseen sellaiseen tutustuin Ioita,joita peiftaviitmamorilaapienessaAlassion kaupungissa tat, mikali hauta on varaftu.
Italian Rivieralla. Kun astun Laatoissa
ovatvainajiennimetja
hautausmaata
kiertav:inmuurin tavallisesti myats valokuvat.
suurestaportista sisaen,tulee Muutamattyhjat avonaisetkolot
sinne samanaikaisestinainen eivatole kaunistuksia.
Muuri on
tuomaan kukkia omaisensa muistumaa muinaisista kalliohaudalle.Hiin pysahoryja tekee haudoista.Se on myds tarpeen
hartaana
ristinmerkin,ennenkuin sanelema hautaustapa. Kun
jatkaamatkaansa.
Eteenavautuu hautausmaalla
on vehan pintakaunis Iaakso.Taustallaoleva alaa,seest€tiian
sita nain. Muuvuori kohoaakolmensadan
netrin toisessapa?isse
on mydspierin korkeuteeD.
Kalmistonreu- nempi?i koloja uumia varten.
noillaja kaltavien laidoillasei- Katoliset italialaiseteivat kuisovatkapeat,tummatja juhlallitenkaansuosi tuhkaamistausset sypressit. Niiden kanssa konnollisistasyist?i.Siksi uuma,
kontrastinmuodostavat
valkoipaikkoja on viihan- Hautalaa-

loissatai niiden edessiiolevalla
tasanleellaon laitteita kukkia,
lamppuatai kyntdlaa vanonja
useimpien
hautojenedesse
onkin
trcreitakukkia.(Kuva l)
Ruumis pidet?ian muurissa
paikkakunrasta
riippuen20-25
vuotla.jonka jalkeenluut vieja paikka
dein yhteishautaan,
vapauluD toiselle vaina.jalle.
Muurihaudat
ovat tiiviite, sillS
"kalmaDhajua"ei niidenlehcisyydessetunnu. Ilautaus aa|l
pcriillii rakennetaanparhaillaan
uutlrmuuria.

pcrhocst:i olc si$ enncn jolain
muula haudattu samaan paikkaan.Nain ollen vanhojahautoi:r
ei ole. Korkeintaar jonkun
merkkihcnkildn hauta sartetaan
siiilyt6a. (Kuva 2)
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Kun nouslaaD
muurin ylarc$nan
tasollaolevallcalueelle,on siclle
metrin
liihcs
korkLrisia
toinen
"kivilaatikoita"
toiscnsa
!icrcssa.Valkoisten,muslientii
mskcidcn sarkofagien pinDat
ovat peilinkirkkaiksi hiottuja.
Niill;i on vaihintiiin kukkamal
jakko. lamppuja valokuva,usein
nlyds nruila koristeita,jolka
ovat eri haudoillacrilaisia.Makaavakrusifiksituntuukuitcnkin
olevan aika yleincn ja nc ovat
selviisti
samasta valinosta
lahtencita.
Kukat haudoillaovat
lrcreita. suuria krysant€emi-,

ruusu-, pioni- tai muita
kimppuja.Joilakin laattojaparhaillaan pesta:in.Haudat ovat
niin lahell;itoisiaan,
eltii niiden
juuri ja.iLrurimahtuukev1lissa
velemAAn
eik?ikolossakasvamilaen-Joskasvaa.s€ on rikkaruohoa.

llaudan muodoslavoisi piiatel
lA. ettii ruumis on maanpinnalla
olevassa osassa, mufta nAin ei
ole, vaan se on haudattutavalliseenmaahautflanja sarkofagion
rakennettu haudan paallc. N?im:ikin hautapa;katvapautuvat25
vuoden jalkeen rnuillc, ellei

Ylimnrell, tasolla on valkoisia
upeita hautarakenteita,sukuhautoja. Olisiko kappeli oikca
sana. Kaikesta voi p?iiilelle,etla
n€ oval kalliita paikkola. Niissekin on kolme haut paikkaa
pa?illckkain
molemmillasivuilla,
per:isoinellepieni alttarin taparncn p6yt:i. Ovet ovat tavalliscsti
valcttuja ja koristeellisia ja
useimmilen avoinna-N?imehaudat ovat jatkuvasti suvun kiiytiissii. Niisukin vied:iiin luul jossakiD vaihecssapois, etta uusia
vainajia sopii tilallc. fiiiille on
myds muistomerkk€j;i joissa
ihrnishahrnot ovat liih€s noF
maalikokoisia.
Tuolla scisoo haudalla munkki,
tois€lla nain€n soihtu tai pikar'

kadessiiiin. Eriian haudan portaillaon nainenkaatamassa
6ljya
lamppuun.(Kuva3)
Hautojahoidetaanh)'vin niin
kauankuin sukulaisiaseudulla
riittaa, joten niima haudatsaattavat olla iakktitnkin. Italiassa
on vainajahaudattava
24 tunnin
sisellAkuolemanjakeen, koska
missdiinei ole kylmesailltystiloja. Hautajaiset on jarjestett?iva
ja
nopeasti.
Kaukaisetsukulaiset
ystiivat eivat saataehdAmukaan.
Kiireestii huolimatta tilaisuus on
kaunis,harrasja tunnelmallinenPuol€nvuodenjalkeenja joskus
mydhemminkin
pidetdanmuistom€ssuja. Haudalla kaydAiin
usein. Huolehditaankukista ja
siistydesti. Lehtiessiien haudoilla kilvijd k?i?intyyportilla
kalmistoonpeinja tekeejalleen
ristinmerkin.
O
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SUKUTUTKIMUSSEURA
RETKEEIVAASASSA?A KR|5NINANKAUPUNE|5SA

antuntijan opastuksella.Yksi
merkifievimpiasaamiammetietoja oli, efiaMikkelin maakuntaarkistostaon siirretty Karjalaa
koskevaa aineistoa Vaasaan
remontin ajaksi. Jot€n €nnen
kuin ma&ustaaMikkeliin, kannattaakysy;i,missatarvittavaaineisto on sillA hetkellasijoitettunaMaakunta-arkistossa kayntimme jAlkeen teimme parin
tunnin ki€rtoajelun paikallisen
Vaasa on noussut monta
oppaan,P2iivi Keskikurunjohkertaaraunioista
dolla perehtyenVaasanhistoriaan ja taman paiv:in el?ime?in.
Lahdimmeaamuvarhaisella
lauOppaammekertoi Vaasanhisto'
antaina18. toukokuutal?ihes40
hengen voimin kohti Vaasaa. rian alkavanjo 1300-luvunalkuMatkallapoikkesimmeJalasj?ir- puolella, jolloin Norrlannista
saapuneet
merenkavijatnousivat
vella Juustoporttiinkahville ja
juusto-ostoksille.
h]'ville
Jatkoimme tasa suoraanVaasaan,
jonne saavuttuamme
aloitimme
tutustumisemme paikallisesta
Auto- ja moottorimuseosta.
N?ihtiivilh olikin erilaisten
h€nkilijautojenlisAksimoottoripyitria,veneidenmoottoreitaja
vanhoja traktoreita. Kokoelma
oli monipuolisuutensavuoksi
monell€ kiinnostava. Museon
pihassa oli alan harastajien
kirpputori, josta saattoi ostaa
kaikkeaalan lehdistavanhoihin
autonosiinsaakka.
maihin m€tsAiselle saarelle.
Nautittuammemaukkaanlou1370-luvulla aleftiin samalle
naan ravintolaSilveriassasaapaikall€ rakentaa Korsholman
vuimme hiemanmy6hAssA
seulinnaa. Vuonna 1606 perusti
raavaankohteeseemme
Vaasan
RuotsinkuningasKaarleIX linMaakunta-arkistoon. Talon arnan liiheisy)'teen Pohjanmaan
kistoholveissateimme monta
ja kauppavanhimmallesatamali;fiiA alan asimielenkiintoista
Tr-p".""o seudunsukututkimusseura teki jelleen toukokuussa perint€isen retkense,
N)'t kohteena oliYat Pohjanmaan rantrikon kaupungit
Vaasa, Kaskinen ja Kristiinankeuputrki. I(ahdenpiiiyiin
aikana saimme perustiedot
alueen Yaiheista. Samalla
saimme nauttia kau[iista
maalais-ja merimaisemista.

paikallekaupungin,joka sai kuninkaallisen Vaasa-nimen ja
tunnuksekseen Vaasa-suvun
vaakunan. Kukoistanut kauppapaikka tuhottiin isonvihan aikaan 1700-luvunalussa.Uuteen
kukoistuks€enkaupunki nousi
1700-luvunlopulla, kurur€sse
jiilleen hiivitettiin vuonna1808.
Toisen kerran samallavuosisadalla kaupunkituhoutui tulipalon seu.auksena1852. Kaupunki rakennettiinuudelleentulipalon jelkeen noin seitsem:in
kilometrin p?iehenvanhastapaikastaan. Ta A vuosisadalla
Vaasa on niilelllt
keskeistii
asemaavuonna 1918,jolloin se
toimi valkoisen Suomenp?i?ikaupunkina.

Mustasaarenkirkko
Kiertoajelun aikana nAimme
mytis vanhan Vaasan rauniot ja
kAvimme Mustasaarenkirkossa,
joka on entinen1786rakennettu
hovioikeuden palatsi, mutta

1l

Vaamuutettu1E52tapahtuneen
sanpalonjelkeenkirkoksi. Kirkon laheislydessa sijaitsevat
Korsholman linnan rauniot.
Linoarakennettiinaikanaansaarelle, mutta saimme huomata
maannouseensiita ajastameljo
koisestija saarenkasvaneen
yli sata vuotta sitten kiinni

Suomenkurkuista. Kaikkiaan
kunnassaon yli 400 viljelijiia.
Perinteinen maanvilj€ly on
penselinedelleenn?irpiiilziisten
keino. Aikaisemminmyds kalastuksen
merkitysoli suuri.
Erityisestiryhm:immehuomiota kiinnitti Narpiitnh''vin hoide'
tut ja siistit maatilat,jotka kertoivat vauraasta
seudusta.Talojen pihoillaei niikyn)'tromujaja
Taman paival Vaasassaon
teiden varsillakinymparistatoli
noin 55 000 asukastaja se on
p:iiikaupunki.
laenin
h).r'inhoidettu.
Vaasan
Narpidssanaimme my6s yhKaupunkisijaitseeMerenkurkun
den rannikon erikoisuuksista,
kapeimmallakohtaa, josta on
paikkakunnankirkkoa ymp:irdimatkaaRuotsiin vain 80 km.
VaasaavoidaanpitaamydsPoh- vet 150kirkkotallia. N?iissaenjanmaan kulftuurikeskuksena. tisajankirkossakAvijatlepuuttivat hevosiaanjumalanpalvelukSeon mydsvilkaskeskusliikenja
kaupungin sata- senaJan.
teellisesti
poikk€simm€
mastaliikenn6ivats?iAnnitllisesti Seuraavaksi
asukasluvultaanja pinta-alaltaan
SiljaLinenlaivatRuotsiin.
Suomen pienimmassiikaupunMajoituttuessammehotelliin
saimmeoppaaltaviele tuoreim- gissa, Kaskisissa. Oppaamme
mat tiedot illan konserteista. Inez Hjerpe-Ostermankertoi
Vierailumme aikana Vaasassa lyhyen kaupunkikierroksenaikana kaupungissa
olevan asukoli meneilleenVaasanMuorofestivaalit. Kuorovieraitaoli
kaita vain noin 1800. Vaikka
ympari Eurooppaa,joten taso- aikaa oli varattuvahan,ehdimkasta iltaohjelmaaoli tarjolla me saada yleiskuvan testa
kaikillesitiikaipaaville.
vuonna 1785 perustetusta
kaupungistaja kayda viela kalasja ostaakalarantusmuseossakin
Kohti Kristiinankaupunkia
nasta paikallisten kalastajien
Aamulla liihdimme ajamaan pylemie herkkuja.KalastusonkohtiKristiinankaupunkia.
Reitkin ollut paikkakunnantzirkein
elink€ino pitkean. Totesimme
timme kulki Overmarkinja Yttermarkin kaufta Narpiitijn.
PoikkesimmeNerpidsseaamukahv;lle paikalliseen pieneen
hotelliinLogeniin.
Narpid on asuttujo esihistorialliseltaajaltasaakka.Vuonna
1973 Narpiijn, Ylimarkun ja
Pirttikylankunnat iiittyivat yhteenmuodostaen
nykyisenNarpidn. Vuodesta1993Narpiii on
ollut kaupunki.Senl0 000 asukkaastayli 90 % on ruotsinkieli
siA. Narpiit on tullut erityisen
tunnetuksi kasvihuoneviljelystaan. Siella tuototaan60 o/o
Suomentomaateistaja 30 o%
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t?imiin tiukasti routukaavanmukaan rakennetun puutalokaupungin olevanidyllisenja rauhallisensaarekkeen
rannikolla.
Rauhallisen pikkukaupungin
yleisilmettaei oltu pilattu kerrostaloilla,vaan kaupunkimuodostui omakotiasutuksesta
vanhoine puutaloineen,
suurinepihoineen ja leveine katuineen.
Miljiii; pyritaiinsa'llttiimaanja
entis6ima2in.
Poikkeuksen
katukuvaant€ki modemi 1960-luvun puolivAlisse rakennettu
kirkko.
Lopuksi kevimme katsomassa
l9?7 toimintansa aloittanutta
kaupunginsuurintatydnantajaa,
Metse-Botnianselluloosatehdasta. Laitoksen koosta kertonee
jotain se, efta tehtaalletuodaal
puutavaraarekkakuorma kerran
kymmenessA
minuutissa,

Tuulahdus
merenkulun
histotiaa
S€uraavanakohteenammeoli
kreivi Pietari Brahen vuonna
1649 perustamaKristiinankaupunki, johon nykyisin kuuluvat
myds Lapv?tartti,Siipyy ja
Tiukka. Asukkaitaon nykyisin
noin 9 000. Kaupunki henkii
vanhaa merenkulkuperinnette.
Viime vuosisadanpuolivalissa
sen kauppalaivasto
kuului maan
suunmptrn,
Saavutluamme kaupunkiinmeitaoli vastassa reipas opas Helena
Kari-Strdmberg. Aloillmme luolstumtsemme
Kristiinankaupunkiin
kiertoajelulla.Kavimme
vuonna 1790 valmistun€essaUlrika Eleonoran
kirkossaja tutllstuimme
kaupungin pienimpa:in
ja sanrallayhteen Suomen kaikkein pienimmistii kaduista,Kissanpiiskaajankujaan. Kir-
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kon tunnusmerkkina
on tomi, minnan hyvAksi hanet on jo
joka on kallellaankovia lansi- kaksi kertaa valiftu vuoden
tuulia vastaan. Monet kirkon
kulttuu.ihenkiliiksi Kristiinan
).rnpiirille olevista haudoista kaupungissa. Merenkulkijana
kuuluvat enlisaikojen mcrcn- h?inella
oli mlrille kerrottavanaan
kev'jitille. N:iimme myds Poh- tarina jokaisesta tnUseonesijoismaidcnainoatjiiljella olcvrt
neesH. Museo henki myds
tullituvatvuosilral680ja 1720. muuten merenkulunhistoriaa,
sill?i s€ sijaitsi
Iaivanvaruslaja
S.A. W€ndelinin
1837 rak€nnuttaman
talon
vintilla.Museon
esrncrsldon pAapurjelaiosin
voihin liitty"'iie.

Kissanpiiskaaian
kuja
Kristiinankaupungissa
sdimme
lounastaviihtyisiissa porjehdusseuran keseravintola Paviksessa
katsellen Drcrin:ikynl?iA ja
Iammitellentakkatulenloistecssa. Ravinlola siiailscc meren
rannallareihrn kahdenkilomet
rin peassekeskuslasla.
Ruokailun j:ilkccn Kristiinankaupungin merimuscossa,joka
on rakennettu laivan krnnen
muotoon, meitii johdatlcli
erenkulunsaloihincliikkeelliiolc!a meikapteeDi Jouri Harju.
Hiin on _jo kvntnrencn vuoden
ajan kaiken vapaaaikansa ker?innltja luetlcloinulfilerenkulkua kuvaaviaesineilii. Arrsiok
kaastalyi;st;iaD nrcrimuseotoi

Ennenkotimatkaapoikkesimme
viele tutustumassa Siipyyssa
Kiilin kotiseutumuseoalueeseen.
Museo poikkeaamonistaperinjo
teisiste kotiseutumuscoista
Iaajuutensa
vuoksi, DUttamyajs
toimivana
kokoDaisuutcna.
Museossaon paarakennus
pihapiireineen,johoD kuului ravintolaja senlis?iksikalastajarakennus
mrikki, koulumdkki,tuulimylly
ja useitaaiftojaja muita rakennuksia. Alue toimii museon4
mutta se on paikka,jossa voi
my6s JerjestAa€rilaisia tilaisuuksia. Kiilisra voi vuokrata
veneentai kanootiinja vaikla
saunoaretkenpaZittecksi
aidossa
savusaunassa.
Alue€llatoimii
my6s retkeilymajaja siellejarjesrcHen erilaisia tapahtumia
joka vuosi.

SUNDELLSUKUAKOOLLA

sukunimeeollut Pirkkalalai- Amanda Karoliinan isiin,
Viime
Helatorstaina oli
nen renki KustaaAdolf KalKalle Tuomaanpojanisa oli
Sundellsukuakoolla Tampe- Ienpoikaotti sen nimekseen
torppari Valkilan Annalassa,
reen AitolahdellaTerttu (os.
vastamentyaantydhitnNoki:iitinsaoli Kankaantaan
NahSundell)ja Pekka Crohnsin an paperitehtaaseen1890- kolan
tyttiiria.
kutsumana. Kolmattakym- luvulla. KustaaAdolfin juuKun taas Amandan aiti, Sementasuvunjesentaoli saa- ret ovat ltiytyneet
vanhan
rafia Vilhelmiina Antintytar
punut tuona rAntesateisena
Pirkkalan,
Mouhijtrven, oli rusthollarintytar Karkun
kevatpaivanii
Crohnsien Karkun ja LempAalanvai
Leikkaalta,mutta vanhempikauniiseen omakotitaloon, heilta. Hanen vanhempansa
ensa m€netettya jostakin
tahdnvapaamuotoiseen
suku- ja isovanhempansaolivat
syys?i talonsa, oli joutunut
jollaista ei
kokoontumiseen,
renkejii.japiikoja sek?itorpsortumaanpalveluspiiaksi.
Ja
aiemmintamiin suvun piirispareitaja lampuoteja,edel- tamanuudensAetynse
mukaise ollu j?irjestetty.Kokoonleen taaksepain m€ntaessa sesti sitten avioitunut renkutsujienkauniinatavoitteina tulee vastaanjo talollisiakin.
kimiehen kanssa. Serafian
olivat jo velilla toisistaan Ldytyypa 1700-luvun
alkukerrotaan sAilyttAneenvaaetAantyneiden sukulaisten puolelta
kupariseppekin, tearkussaan
tallella ja muisja sukuyhteensaattaminen,
Jaakko TuomaanpoikaMoutona nuoruudessaanrustlaissuhteiden lujittaminen. hijarven Hakalasta,
seka hollarin tyttdrena kayttemiNain myitsnuoremmillaj:iseLempAalasta
rakuunatHeikki
Aan vaatteitaja paahineita,
nill6, jotka aiemmin eivat
ja
Favorin Heikki Jiiger.
niitA han ei enaerengin vaiolleettavanneet,oli tilaisuus
Vuonna 1877tame Kustaa mona voinut eika saanut
tutustua toisiinsa. VarttuA d o l f v e i v i h i l l e j o p u o l e n kayttaa. Karkun Leikkaan
neemmanvaen muistellessa vuosikymment?i
aiemmin saIiseksi h?inenesivanhemmismenneita, nuorempi polvi
massarippikoulussatutustu- saan on saman seurakunnan
teki keskenaan
tuttavuutta.
maansaPirkkalan Maatialan Hulkarin, Nurkan ja Innan
Allekirjoittanut,joka aitin(nykyisinNokiaa)jyvarengin ratsutilojen
isant:ivakea.
sa kautta kuuluu Sundellei- Kalle Tuomaanpoika
Auteron Suoniemen
Kuljun kartanossa
hin, oli askarrelluttilaisuutta tyttAr€nAmanda
Karoliinan. isonvihan aikana voutina
vatten sukupuun,jossa kuIsansapainostamana
Amanda ollut pahamaineinenvarusvattiin
kantavanhemm
iksi
meni Kustaalle vaimoksi, mestari Gabriel Budde on
otettujen 1850-luvunloppu- vaikka ei tAst?i
silloin erikoimyds eres Serafian esivanpuolella Pirkkalassa syntysemminpitanytkaiin.H:inelle hemmista. Vield taaksepain
neiden Kustaa ja Amanda erds toinen olisi
tuolloin olmentaessii menneisyyden
Sundellin
esivanhempia lut rakkaampi.Vihkisormush?imarasta
nousee esiin selmuutamanpolventaaksepein, takaanKustaaei ollut katsolaisia nimiii kuin esim.
sek?ijiilkipolvia nykypaiviian nut tarpeelliseksi
hankkia, Svarthafraja Collinus. EIi
saakka,sikali kun tietoa on
vaan han oli sen lainannut siis tastakin suvustalit),tyy, ollut saatavissa.
Jelkipolvien jostakin pappilassak?iynnin riittavan pitkalle mentaessa
osaltapuutavoitiin teydentaa ajaksi. Kaikestatastii huolisaatyleisvaikeAkin.
paivanaikana.
matta hedAn liitostaan tuli
Mutta palatkaammetakaiStrkunimenii Sundell on
perimAtiedonrnukaanvarsin sin vanhaanjakamattomaan
tAssasuvussanoin 100 vuoonnistunut,ja kesti se yli 60
PirkkalaanKustaaAdolfin ja
den ikiiinen, koska ilman
vuotta, kuolemaan saakka. Amanda Karoliinan luo.
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Heille syntyi viisi lasta,
kaksitytartaja kolme poikaa.
Pariskunta rakensi mdkin
perheelleennykyisen Nokian
alueelle,tien varrelle,jonka
nimi on tene paivene Tanhuankatu. Kustaa teki varsinaisen elemiintydnsiiNokian
paperitehtaassaeri tehtavissa. Loppuajanjo ikemiehen?i
ydvahtina samassa laitoksessa, Vanhankansanmies
kun oli, ja tyiipaikkaansa
niin
viele
kiintynyt, etta
elekevuosinaankinh?inelleoli joka
arkipaiva laitettava eviiat,
jotka kiivi syiimessatehtaalla
entisten tydtoveriensa seurassa.
Kolme Kustaan ja Amandan lapsista on jatkanut sujalkeleiskua, elossaolevien
ten meereon nykyisin, puolisot mukaanlukien, hyvin
l?ihel16sataa. Suuri osa elaa
edelleen Pirkanmaan
alueella, mutta sukua
on levinnyteri puolille
maamme
etelaista
osaa.
Kaikki
Tampereen
seudun Sundell-nimiset eivAt suinkaan
kuulu tahan sukuun,
vaan samaanimea on
syntynytmuuallakinTutustumistilaisuuteen osallistuneet
pitivat pAivea onnistuneena, ja olivat kiitollisia isantavaelle,
joka oli vaivojaan
sa:istamatta
sukua
yhteensaattanut.
Myds
toivottiin, etta tAllaiset tapaamiset voisivat jatkua,
niinpiialustavastikaavailtiin,
ette kokoonnuttaisiin seuraavan kelran Orivedella. Kenti€s saataisiinmukaan niitAkin sukulaisiajoita nyt €i
ja
ollut mukana. Tapaamisia

yhteydenpitoa p?iatettiin jatkaa naiin vapaamuotoisesti,
sekin jo lisea yhteenkuuluvuudentunnettaja tutustuttaa
jasenia toisiinsa. Liseksi
tulevaisuudentavoittena on
saadakokoon Iise?iaineistoa
suvun menneisyydesta ja
nykypaiveste. Seke muistitietoa ja sukutarinoitakirjatuksi, niin etta ne eiv?itjoutuisi unohduksiin sukupolvien vaihtuessa.
Luultavasti jokainen suvun
jesen nekisi mielellAiinnama
tiedot joskus saatettuna sellaiseenmuotoon,ettAne olisivat yhteen koottuna kaikkien kAytettavissA.

Ennen huin erottiin,
tuttiin ryhhAkuvaan

ase-

Tekstija kuva:

PekkaNuottajtirvi

AJmofralnen

AVIOTTOMAN TYTTAREN ARVOITUS

T

o/ uho Juhonpoika, josta
tuli sittemminPirkkalanpit?ijanraatali Johan Ahlstedt
( 1 7 9 0 . . . 1 8 6 6o)l,i j a i i n y t o r voksi isesteenyksivuotiaana.
H:inen isans?i, Pirkkalan
Sankilan renki Juho Yrjdnpoika, hukkui Pyhiijiirven
j ? i i h i nv . 1 7 9 1 .J u h oo l i s y n ly:iiin Vesilahden Vannilan
kylan Aijelan talon poika.
Lesk; Anna Matintytar,joka
palve)i Sankilassa piikana,
pani poikansasitten aikanaan
reatelinoppiin.Anna Matintytar oli puolestaan
Pirkkalan
Reippis€n lampuodin tytar.
Juho-pojansyntymen aikaan
he asuivat pappilan Raitahalme-nimist?i
torppaa,mutta
muuttival sitten Sankilan
taloonpiiaksija rengiksi.
Nuori raatali tutustui AIaPehulanpiikaanHedvigiin,ja
niin sitii mentiin avioon
v.l81l. Kun esikoinen
syntyi
samanvuoden marraskuussa,
mainitaanJoh. Ahlstedtpitajanraataline-Tama ei vaimonsa kanssa ilmeisesti
osannutarvailla, etta heid?in
sukuaanjoku joskus alkaisi
lutkia. Nain jai Hedvig-vaimon vanhempienliedot h2imaranpeittoon,kun kastettujen lu€ttelokertoois?inolleen
"mahdollisesti"renki Kaarlo
Kaarlonpoika
Tanilastaja eiti
Tanilan Tosin piika Maria

Mat'ntytar. Kun lapsi syntyi
avioliiton ulkopuolella,merkitsi pappi eidill€ etuliitteen
luetteloon: dejan (= jalkavaimo). Tiedot olivat niin
vahAiset,etta Hedvig-vaimon
sukututkimus jai
kesken.
Tuntui toivottomalta IahteI
arvailemaan,kuka renki oli
ollut asialla, ties vaikka
Hedvig-vaimonisA olisi ollut
joku Arkangelin "laukkuryssii". Lahde sitii nyt sitten
selvittamaan.Hedvigin :iidin
Maria Matintytterenvanhemat kyllii lttytyivat: He olivat
piika Liisa Kaarlontytiirja
res.rakuunaMatti Yrjitnpoika.
Muutaman vuoden hautumisen jiilkeen sattumaalkoi
korjatasatoa.Huomasin,etta
NaistenmatkanSuupan rusthollissa asui ja eli reservin
rakuunaMatti Yrjtjnpoika,ja
etta piika Liisa oli avioitunut
taman rakuunan kanssa.
Heill€ oli syntynyt avioton
lapsi Valpuri 28.4.1'752j^
s i l l o i n m a i n i t t i i nL i i s a n o l e van Suupantyttaren. Heidat
v i h i t t i i n1 7 5 3j a h e i l l es y n t y i
m m .t y t e rM a r i av . 1 7 5 8 .
Kastettujen luettelon mukaan Suuppaansynryi 1732
tytar, joka kastettiin Johan
Tolpontoimestaharvinaisella
n i m e l l eV a l b u r g i s( V A S S S ,
Pirkk.l). 1732 syntynytte
Valburgistaei Suupanrippi-

kirjoissa esiinny ollenkaan.
l0 paivaa Valpugisin syntymen jalkeen rippikirjaan on
Suupan Kaarle Laurinpojan
lapseksimerkitty Liisa, jota
taas ei esiinny kastettujen
luettelossalaiDkaan.Kastettujen luettelostaja rippikirJOrSrK
a ay Umr.e a v t/J/
Suuppaansyntyi kylla l2: s
lapsi Walborg. Nain alkoi
Fledviginiiidin suku avautua.
Sukujuuret johtivat ?iidin
puoleltaselvastiSuupanrustholliin. Rakuunan vaimo,
piika Liisa oli rusthollari
Kaarlo Laurinpojan 10:s
lapsi. Valburgisin ja Liisan
syntymepAivan kirjauksissa
oli kymmenenpaivanero. Se
lienee merkintavirheja kyseesseon silti sama henkil6.
Asiaa en osaa muuten selit
taA. Suupantytar oli kastettu
Valpurgis-nimiseksi, mutta
kirjatturippikirjaanLiisaksi.
Taas tuli tauko tutkimuk
seen.Hedvigin ise pysyi yha
hamaran peitossa. Kirjasin
kaiken mahdollisen Suupan
rusthollista.Taas sattumalta
huomasin,ettA em. Suupan
rusthollarinKaarle Laurinpojan eras pojanpoika Kaarle
Kaarlenpoikaolikin mennyt
rengiksiTanilan Tosiin,joka
oli Kaarlon aidin kotitalon
Tanilan Tanin naapurissa.
Kun myds tAdin tytar Liisa
Kaarlentytterentytar Maria

Matintytiir oli piikana Tosissa, merkitsi se sit5, etta
Suupan rusthollin serkukset
olivat olivat Tosissarenkina
ja piikana. Renki Kaarlolla
oli jalkavaimona (= dejan)
serkku Maria. Nain serkku
Kaarlo hairahtui serkkuunsa
Mariaan, ja siit?i suhteesta
syntyi avioton tyler Hedvig.
Kaarloaei virallisestimainita
isaksi, koska serkut eivat

siihen aikaanvoineet kirjauMaria Matintytar,ja Tanilan
tua lapsen vanhemmiksija
Tanin talon tytar, joka oli
avioitua. Isansa halvaannut- tullut Suuppaan miniaksi.
tua renki KaarlopalasikotitaMyds mydhemmat tapahtuloonsa Suuppaan, jonka
mat osoittavat,ettA Hedvig
isentehen€stA
tuli, ja avioitui
oli Suupanja Tanin sukuaja
Tosin tytterenHelenankans- liittyi myiihemmin sisarpuosa, joka ei ollut sukulainen, lenamy6s Tosin sukuunisenei ainakaanlaheinen.
se vaimonHelenankautta.
Hedvigin aidin Maria MaLahde:Pilajanraatali
Johan
tintyttarenanoppi oli Hedviin sukuselvitys.
gin isoaiti, myds nimeltean Ahstedf

KaarleLaurinpoika
Suupan
isanta1722-47
psoValpuriErkintyter
Matti Kaarlenpoika
isanta1748- 74
psoAnnaMatint.Tani

KaarleKaarlenpoika
- 88
isAntal?7s
psoMariaMatint.Tani

Liisa Kaarlentytar
psoMatti Yrjiinpoika

Kaarle Kaarlenpoika
isAntn1789- 1809
pso HelenaYrjdntyt:ir

Maria Matintlti.

Hedvig

Esi-is?inikiiriitapukari?
Suur-lkaalisten
aluettakasittevieselvakiel istettyje karaj?ipityldkirjojavuositra
I700-l7l I saatavana.
Kari Rantala
Pyhajervenkatu
I
39500Ikaalinen
puh.933-4588344
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Tietiiiikti joku...

EnnenhAnta mainittuErkki
Antinpoika1605.
- Karjalan Kannaks€llaUuH e l s i n k2i 1 . 4 . 1 9 9 6 dellakirkolla esiintyy 1545
Virkon Laurens.
Tiedustelemmeonko suku- Poh_janmaan
Virkkustenalkututkimusseurallann€
mahdol- peranoletetaanolevanVarsilisuus saada liseselvyytta nais-Suomen tai Kar.jalan
Karkun
Jarventaka-tilan Kannasoheistennirnildytitjen
Virkoi-omistajasuvun
alkupe- perusteella Satakunta mu.
ja
jelkipolvista
1500- kaanlukien.
rasta
luvulla, Suomen asutuksen
yleisluettelossa
Karkku I 540125
mainitaan Lisaselvitystii
1694 SAY
edelliseen
Karkun JArventaka/Jiirvenpiia toivoen, ystavallisin suku-tilalla 1540-52 Virglius,
tutkijaterveisin
1 5 5 3 - 5 6O l o f , 1 5 5 8 - 6 8O l o f
Virckoi ja 1569-79 Per
WIRKKUSTEN . WIRKKUOlsson Virkoi (sukunimi LAIN SUKUYHDISTYS ry
1564 lahtien) seka viela
l58l-83.
Puheenjohtaja
TyrnevAnseudunkotiseutuErkki Virkkunen
julkaisussaXVII
yhdistyks€n
I 1944 Yiitnd Selander maiOsoite:Riitankujal-3 D 44
nitsee Jerventaka-ratsutilalta
00840Helsinki
samojaasioita.Oma sukumpuh.90-6983433
me Virkkunen esiintyy lissa
jo 1445ja Limingassa1540
luvulta voudintilien alkuvaiheesta lehtien. Varsinais
29.4'96
Suom€n- Satakunnanalue€lla esiintyymm.
- S:iaksmaenKarj€nniomessa Kevatterveiset Vihdin Nummelasra,
1420Virgillus
-Mynamaellii1559-60Wircku
Nils ja
Anders Saaren Haluaisin tietoja vuosisadan
vaihleennaishuilistista.
kartanossaVihtam:iella
-Yf ?ineen Yllylesse
1529
Huilisti AmaDda Pahlman,
Wirk
os. Iljort
- Sauvossa
1560-72Wirkoi
-HuittisissaLietzolassa1681KotipaikkaTampere.
87 kalastaja Bertel ThomassonWirkoi
Soittanut radionauhoja 20- Korppoossa
1540Wirk
luvunalussa.
- Halikossa1439virkan Ala
- Mouhijarvelle1770-luvulla
Wirkois ja Kiikassa 1708 Syntynyt ehka 1800-luvun
ropussa.
Virgenius.
- RaumanKulamaalla l68l
TerveisinTerttuHindstrdm
Merten Wircku, josta suku
jatkuu, alkupera tuntematon. Kopuntie 96
03lOONUMMELA
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