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KIRJOITATKO POYTALAATIKKOON ?

Mitii suotta, toimita kirjoituksesi meille Orpanaan,
me julkaisemme ne. Muistelukset, tarinat, pakinat,
mielipiteet - mitii vain.
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Tampereen seudun sukututkimusseuran
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Ne sisiiltiiviit m ielenkiintoisia esitelmiii, joista liiydiit vinkkejii omiin
tutkimuksiisi. Niitii voit ostaa kokouksissa seuran sihteeriltii Milja
Piepposelta, tai tilata hiineltii puhelimella numerosta 931-22327 68 tai
osoi t testa Aleksanter inkatu 35 B 5,  33100 TAMPERE.
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UUSIN SAANNOIN

Kuten toissa vuonna vuosikoko-
uksiin osallistuneet jasenemme
h).,'in muistavat, kummassakin
kokouksessa oli keskeisen:i ai-
he€na saAntdjen uudistaminen.
Tarkoitus oli saattaa saanndt
uudistuneen laiusa?idanndn mu-
kaisiksi ja tehda muutamia kas-
vaneen s€uran tarpelta vastaavta
uudistuksia. Hallituksen esitys
h)'vAkslttiin ja uudet sAanndt
lfi etettiin rekisterditavaksi.

Puolentoista vuoden odottelun
jiilkeen saimme viime kevAan:i
oikeusministeri6n r€kisteriiinti-
pAatiiksen, joka oli tehty
I 7.4. I 996. Rekisterdintipaiviista
alkaen meid:in on noudatettava
uusia seentitjA. Lahetamme tA-
man lehden mukana sa:inndt
jokaiselle jesenelle, jotta kukin
tietaii toimintamme kehykset.

MerkiftAv?i muutos on vuosi-
kokousten yhdistyminen. Taste
alkaen vuoden ainoa vuosiko-
kous pidetaan alkuvuonna enn€n
maaliskuun loppua. Siten entisen
syyskokouksen henkilijvaalitkin
kasitelliian jo keviiellS. Samalla
luoft amushenkilitiden toimikausi
muuttuu. Pulreenjohtajaa, muita
hallituksen jAs€nia ja tilintarkas-
tajia ei eniie valita seuraavaksi
kalent€rivuodeksi, vaan vuosi-
kokousten viiliseksi ajaksi, ke-
viiastii keviiaseen. Uudet luotta-
mushenkildt ottavat vastuun

PALSTA

kantaakseen heti kun edellisten
toimikausi paatb]'. Vastuunjako
selvenee esim. sukututkimuspai-
van osalta. Aikaisemmin vanha
hallitus suunnitteli ja uusi to-
teutti. N)t sama hallitus vastaa
seka suunnittelusta ett?i toimeen-
panosta.

Tam:in syksyn va.sinainen
syyskokous jaa siis pois. Sen
sijaan on kuitenkin pidettava
yksi ylimaarainen kokous, jossa
peetet*in taksi vuodeksi valittu-
jen luottamushenkildiden toimi-
kauder jatkamisesta ensi talven
varsinaiseen vuosikokoukseen
saakka. NAin paesteen heti uusi-
en seantdjen mukaiseen r)'trniin.

Kesan tutkimustauko lomi-
ne€D, sukukokouksineen ja
muine tapahtumineen on takana
ja uusi s)?skausi edessa. Seu-
ramme toimintamuotoihin eivat
uudet siianndt aiheuta muutok-
sia. Totuttuun tapaan sukututki-
jat ja sukututkimuksen ysdvet
suuntaavat askeleensa vanhaan
kirjastotaloon oheisessa ohjel-
massa mainittuina tiistai-iltoina.
Alustukset ja k€skustelut antavat
sekii hyitdyllistii lisatietoa efie
h).r'ie virikkeite omiin tu&i-
muksiin. Ja mukavahan on
muutenkin tavata tutkijaystavie.
Toivottavasti sali te).ft]y kuten

Toivotan kaikille seuramme ja-
senille mielenkiintoista ja tulok-
sellista syksyii.

Raimo Heikkila



Terttu Honkala

TAL@NP@IKA SAAMTLAISDNUVtrISSA

Vanhat sanomalehdet ovat
mielenkiintoista lu€ttavaa, ia
niistii saattaa liiytAi sukututki-
musta edistiiviii ja t?iydenteviii
tietoja. Tamperecn Metsossa
on h]'vAt mehdollisuudet tel-
histetr l6)tiijetr tekembee&
kosLr sielli or venin s|r[ri
mikrofilmattujen ssoomrleh-
tien koko€lma, jota sukututki-
jat €nemmiinkin voisivat kAj't-
diii hlYiikseen.

Koska kaikki neUa isovan-
hempaani ovat syntyneet ja el?i-
neel Hiineenlinnan seudun ta-
loiss4 niin rupesin tutkimaan
Ham€€nlinnassa viime vuosisa-
dalla ilmestyneita sanomalehtiA
Hamalaist?i ja HAmeen Sanomia.
Kaikenlaista pientd isovanhem-
pieni elamaan liittyvaa tietoa
niistii kertyikin. Hevonen oli ka-
donnut laitumelta, kauroja tai
heinia oli mylevana, huoneita
vuokrattavana jne. Tulipaloista
kenottiin ja kuolemanilmoituk-
set rupesivat yleistymiian vuosi-
sadan loppupuolella.

Ehka mielenkiintoisin kaikista
ldyddksistini oli HamAleisen
vuoden 1870 numerossa 32, joka
ilmestyi "tuorstaina €lokuun ll
paivane". SiinA nimimerkki
H.N.S. kertoo arpajaistans-
siaisist4 jotka pidettiin kansa-
kouluhankkeen hyvAksi Tyr-
viinniin Lahdentaan kartanossa
sunnuntaina 31.7.1870. NAista
"allegriarpajaisista tanssilla" oli

kolmessa Hamal:iisen numerossa
ollut ilmoitus, joka kerta suo-
meksija ruotsiksi.
Mainittu nimimerkki H.N.S.
nayftiiii olleen isanisiini Heikki
Nikolai Selin, silloin | 9-vuotias.
Hiin oli Tyrvannitn Anomaan
ruslhollin Ylitalo-nimisen puo-
liskon ainoa perUA. Heikki Niko-
lai oli hankkinut silloin viela
melko harvinaisen kirjoitustai-
don keydessErdn ruotsinkielistii
ala-alkeiskoulua Hemeenlinnas-
sa vuosina 1860-62.

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 talonpoika-
sesta kansasta. Listoilla oli niin
hrrytt nenekki. etld loppuivat
kesken, vaikka oli puolikolmatta
tuhatta; luuhNasti kalliit voitot
kehoillival niitd ostamaan.
Pddsymaku oli I n. hengel d,
paitsi palkollisika 50 ja lapsilta
25 p. jolla kelpasi yli kohden-
kymmenen markan arvoisaa
voittoaki omistad; vaan nifipd
noista mielitellen oli, silla par-
haimmal voitol llen sukkelasti
onnistuh)at likimm.iisille toimi-

T:ihen kohtaan Hemaleisen
toimitus oli pannut seuraavan
huomautuksen: "Arvattavasti
ostival he enimman osan arpa-
Iippuja, joten useampi voittokin
heille sattui."

Nimimerkki H.N.S. jatkaa:
"Arpatoimen loputtua alkoi

lanssitniheh neAdn soittoniekan
ayulla. Vallasstiddyn seassa
eiv.it tuilenkaan saaneet olla
kaik*i osallisina jotka sisa)rtn-
piirisitd maksaissa olivat terve-
tulleita; silld huonotakJciset ja
kansi-piljetin ltmastajat pako-
leltiin ankaran disaulin
(: jaidestysvalta?) tttuppimisella
salonkiih, jossa niin il(iam heille
oli yk:i virlluniekka futnkittu.
Muuteh oli jotenfti hupaista, silld
seural ovat taltsd kmnassa kovin
haninabia, jonka tdMen niitten
viett(tmiseenki ollaot ehki

Lopuksi nimimerkki selostaa
kansakouluhanketta ja toivotte-
lee sen edistymistii.

Parin viikon p6Asti! HiimaHi-
sen numerossa 34, joka ilmestyi
25. 8 .1870, nimimerkki Kunta-
lainen selostaa uudelleen koko
arpajaisjuhlan, ja kiittelee erifyi-
sesti Lahdentaan kartanon sil-
loista omistajaa "iiouva vuori-
mestarinna" A. S. Idenstarnia.
Kirjoitukseen liittyi seuraavan-
lainen P.S:
"HAm.il.iisen viimekti tdnne

tulleessa h herossa ncib)y er^
kihettdjA H.N.S. antaessaan
muutamia lietoja naiistci arpa-
jaisista, tahloyah ilmoittaa
jonh)hlaiten salaliiton, jonka
kautta muka paremmat yoitol
joutuivat henkibi e, jotkq
likimn.isti olivat arpajaisten
toimessa. K n fima nahtdvdsti
on aivotlu solvaukeksi niille,
jotka hj.vdntahtoisesti olivat



apuna arpaj ais len j Arj esfimis e s-
stt, 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.idsymak-
sua suofillaneel, esleuiifi kylkt
ahtaista bufeteista, ndytfia
varsin luontolliseha, semme-
Iittkitt kun, miten silloin puhut-
iin, moni heist.i lcdylbksellddn
niih henkilditti kahtaan, jotka
olivat pddllensd ottuneet t.imdn
mwmfuen vartioimista, seki
muutoi kin t enetyksellAnsci
kohta alussa kadottivat kaiken
o ikeuden pare mpaar ko hte lemi-
seen. Oikeutetut vieraat olivat
todellakin kiitolliJet eth heidatr
rauhansa l(lssii lilaisludessa
mitd mahdollista suojeltiin.
Tdmd olkoon H.N.S:lle, jonka
kanssa lAhettAjAlld ei tdmttn-
eldsfi tule oletnaan mittiam
tekembtd."

Nimimerkit Kuntalainen ja

H.N.S. tarkastelevat pidettyja
arpajaistanssiaisia eri nakitkul-
mista. 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.
Siihen kuului aatelisto, papisto,
virkamiehet ja vauraat porvarit.
Myais aatelittomat suurkartanoi-
den omistajat luettiin seatyhi-
siin. Muu kansa oli rahvasta,
talonpoikaisveeiii?i tai muuta
rahvasta.

Nimimerkki H.N.S. el i  isoisani
Heikki Nikolai Selin kuului sil-
loisen kasityksen mukaan rah-

vaaseen, joskin hen rusthollin
puoliskon ainoana perij:ina oli
talonpoikaisveest(tn korkeinta
kenosta. Muutamat henen suku-
laisensa olivat opiskelemalla
ponnistautuneet seiitylaisiksi.
Isan veli Erik oli tullipadllikkdja
tuomari. Toinen isiin veli, Adolf
Selin, oli aloittanut apteekki-
oppilaana, mutta Pietarissa tyttn
ohella opiskellen saavuttanut
l?iaketieteen tohtorin arvon.
Heikki Nikolain didin veli
l.J.lnberg tyiiskenteli aluksi
maanmittausoppilaana, opiskeli
samalla ja suoritti maanmittarin
tutkinnon. Hdnestd tuli varsin
tunnettu karttojen laatija, jonka
Suomeo Suuriruhtinanmaan sei-
n:ikarttaa oli joka puolella, ko-

deissa ja kouluissa. Mutta vuon-
na 1903 Helsingissa painetussa
ruotsinki€lisessa eftim:ikerrastos-
sa keletirn Inbergin vanhem-
mista sanaa "allmogefdraldrar"
eli hrnen vanhehpiensa sanot-
tiin olevan rahvasta. Kaiketi sille
haluttiin muistuftaa, etfii siiiity-
hisiksi vastiki?in kohonneet ei-
vat olleet samanarvoisia vanho-
jen s?ierylaissukujen jiisenten
kanssa.

Vaikka s?iety-yhteiskunta vehi-
tellen demokatisoitui ja hdvisi,
niin sanotaan vanhan "taivaasa
sa?idetyn" *iatyjaon sitkeasti
siiilyneen ihmisten mielissa aina
l93oluvulle saakka. O

TIETIIAI(O JOKU?

Kurikkalainen Aame Kivineva toivoo saavansa tietoja seuraavista
henkiliiista:

Amelia Ala-Krekola, s.5.10.1852 Kurikassa. Muutti Tamp€r€€lle v.
1872, j^ kaytti Tampereella sukunimee Rekola. Onko tietoa h6nen
Tampereen vaihe istaan j a mahdollisista jalkeliiisist?ian?

Helena Kaarlentytiir, s.15.3.1'l'77 Kangasalla. Muuttanut
JalasjArven kautta Kurikkaan. Onko tietoja h?inen vanhemmistaan ja
esivanhemmistaan?

Mahdollisista tiedoista kiitollinen
Arrne Kivineva
Mustikk.apolku l0
61300 KI.IRIKKA
p.96+4501393



Raimo Vasara

Ylliitvksellinen tiiydennvs sukututkimuksiini

Alkaessani taannoin to-

teuttaa iseni aidin el i  Hujun
suvun tutkimustani kir jaksi,
ot in ohjenuorakscni esitt : ia
si ini i  kaikki hetkenkin elaneet
suvun j?isenet. Henkildi l le
tulee luonnoll isesti  uusia
elemenvaiheita jatkuvasti.
Kuolema kohtaa ni in vanhoja
kuin nuoriakin. Lapset kasva-
vat, valmistuvat ammattei-
hinsa, muuttavat pois kotoa,
tuovat sukuun puolisonsa ja
saavat heidan kanssaan lap-
sia. Suku l iseantyy ja jatkuu.
Sukukir jan t iedot heist i i  eivat
muutu ajan tasalle. Mieles-
tani teman ei suinkaan pide
olla sukukir jan tarkoituskaan.
Painovuodesta ja si i te kulu-
neesta ajasta Iuki ja voi paa-
tel le muutost€n maaran mah-
doll isuuksia omassa suvus-
saan. Sukulaisten kanssa
yhteisesti voitaisi iD teyden-
nystietoja ker?i i l  la ja sovitul la
tavalla t iedotel lakin. Halutta
essa voitaisi in kir jasta tehda
jopa uusi korjattu pa;nos,
mutta sekin j : i isi  t iedoil taan
lekohetkeensa. Itsel lani on
kerAttyna runsaasti julkaise-
matonta Hujun sukukir jaa
tAydentavaa ainejstoa. Mo-
nestakin syysta en kuitenkaan
ole ni iden levitykseen ryhty-
nyt. Ajattclen, €tta miksi
ryhtyisin nainkin lahella kir-
_iani painovuotta sel laiseen
valtavaan tehteveiin, vaikka

tunnustankin, ett i i  jokin paine
sisimmAsseni tuohoD suun-
taan ajoittain minua vetaakin.

Sain i isken Hujun suku-
kir jan lAhettemisesta ki i tok-
seksi kir jeen, jonka luin
huolel l isesti  heti  uudelleen.
SykahdyttAvalla elamankerta-
kuvauksellaan sen kir. joit taja
osoitt i  minull€ kuuluvansa
sukuuni, vaikka heneste en
kir jassani ol lut maininnut
sanaakaan. Tuosta s€ikasta
kir jeen lahett i i j i i  ei osoittanut
missS?in tekstins?i vaiheessa
syyttavasti ketaan, vaan
va;kutt i  olevansa onnell inen
mikali  suku ottaisi hi inet
jasenekseen. Sen ol in havait-
sevinani ketkettyne kauniist i
kir jeen loppurivei l le sanoina:
"Minulla ei ole mitaan vaati-
muksia sukua kohtaan, mutta
toivoisin hartaasti pAasevani
joskus tapaamaan teita isAn-
puolen sukulaisia."

O l i n  t ode l l a  a luks i  h ieman
hammentynyt, mutta toisen
lukemiskerran j: i lkeen hain
kir jahyl lyste Hujun suvun
vajheita kuvaavan kir jan i .
Avasin si i t?i kohdan, mihin
aloin hanti i  si joitel la. Varmis-
taakseen esittamansa asian
henkild ol i  lait tan t ki i toskir-
. jeese€nsa l i i t teeksi muuta
aineistoa; perunkir jan, kou-
lutodistuksensa, perhekuvan
ja ohjel iedon, miste isyystie-
dot voi halutessa varnistaa.
Vakuutuin sukulaisuudesta jo

ennen kyseiseen virastoon
lahtda.

Ajattelette, etta miksi ker-
ron koko ajan henkildsta,
esittamatta kuitenkaan pa-
remmin mista on kysymys.
Sii ta seuraavaksi. Ensin lyhy-
esti kirjoittajan syntyperast?i
ja elAmZinvaihesta. Hanen
isansa Otto Perttala ol i  syn-
tynyt Mouhij i i ryel le 1905
Tupurlankyli in Perttalan talon
omistajan Kaarlen ja taman
vaimon Fanni Hujun poikana.
Fanni ol i  mummuni sisko-
Perhe muutt i  Perttalasta ensin
Karkkuun, sielta Paimioon,
josta edelleen Saloon, jonne
Oton vanhemmat haudatt i in.
Otto ol i  ait ins?i kuollessa 21-
ja isensa kuollessa 26-vuo-
t ias. Henen ol lessaan tdissa
Perttel in V:ihahiiden kylan
Haarojan talossa, tyi iskentel i
siel la samanaikaisesti karja-
palvel i jana Ir ja Lyydia Aro-
nen. Pian teme alkoi odottaa
lasta. Ir ja muutt i  kuitenki-
nennen synnytysti i  pois ta-
losta. TAme h?inen odotta-
mansa lapsi ol i  kir jeen mi-
nulle lahett?inyt Veikko Ee-
meli Aronen, Hanen van-
hempiensa t iet erkanivat heti
alkuunsa. Otto avioitui myd-
hemm in toisen naisen kanssa
.ja nruutt i  Porvooseen. Ait i
Ir jakaan ei jaksanut kaual]
hoitaa Lempii?i l?issA siskonsa
luona  I928  vuoden  lopu l l a
synnyttam:iAns?i poikavau-



Veikkoa, vaan j ?itti fimen
s'skonsa huostaan. Nain alkoi
Veikon kuvaus Moninaisista
elemenvaiheistaan. TAtikiian
ei ol lut jaksanut huolehtia
pojasta, sit ten eidinkin
kaynnit loppuivat. Hanet
si irrett i in lastenkoti in. Sielta
han sai kiiyda koulua, mit:i
sota-aika kuitenkin hair i tsi.
Veikko valmistui vihdoin
puutarhurin ammatti in, avioi-
tui ja alkoi kasvattaa omaa
perhettaan Tampere€lla.
Koettelemukset jatkuivat,
si l l i i  uuden perheen toinen
lapsi, Ritva tyt?ir, kuoli
nelikuukautisena. Hanet hau-
dattiin Kalevankankaalle.
Perhe muutti tiimiin jalkeen
Turun seudulle, jossa Veikko
tyi;skenteli lopun tyiiela-
mansA ajan. Ensin Turun
tuomiokirkkoseurakunnan ja
my6hemmin elakkeelle jaAn-
tiin asti, Kaarinan seura-

kunnan puutarhurina puutar-
hurina ja sit ten sun-
tio/talonmiehen?i. Vaikka
eletyn elaman alkutaival ol i
ol lut koettelemuksikkaan
moninainen, ni in si l t i  ei min-
kaanlain€n katkeruus kuvas-
tunut n?iin ldytyn€en uud€n
sukulaiseni kir jeen sano-
masta.

Veikko Aronen kir joit t i
jAAneensA leskeksi. Hdn€n
lapsensa ovat kouluttautuneet
Ja muuttaneet asumaan per-
heineen muualle. Miki i  ol isi-
kaan vanhenevan miehen
miel$ lammittevAmpaii, kuin
saada yhteys juuriensa kautta
sukulaisi insa, heihin, joiden
olemassaolosta Perttalan Otto
kavi viele hieman ennen
kuolemaansa vuonna 1976
pojalleen kertomassa. Ta-
paamisen aikana Otto ol i
viela uudelleen s€lostanut
erossa kasvane€lle ensim-

mAiselle lapselleen omia
vaiheitaan, kertoen isyys-
todistuksestakin. Kayttiiy-
tyisiv?itpa kaikkien yksinais-
ten lasten isat kuten Otto ja
tunnustaisivat omat lapsensa,
vaikka nainkin mydh?tAn. Se
antaisi lohtua monen Veikon
kaltaisen vanhemmistaan
erotetun lapsen plema?in.
Kir joituksesta tulkitsin hAn€n
tyytyvaisyytensA tAstiikin saa-
mastaan pienesta isiinrak-
kaud€sta.

Hujun sukuseura kokoontuu
s?ianndll isesti ,  puolisot ja
lapset uudistavat sukua. Nyt
entiseen joukkoomme on
liiytynyt myits asken kerto-
mani uusi kokonainen Arosen
haara monine perheineen,
Heidat jokaisen toivotan
ystavall isesti  mukaamme
kaikkeen toimintaamme.

Tervetuloa isainne sukuun
Veikko ja lapset.

Kaarlo Similii

Kerran olin kaymassa Tam-
pereella, kaupungissa ol i  isot
messut v:n 1950 alussa. Mi-
nulle sattui siel l i i  mielen-
ki intoinen tapaus. Kiivel in
site katua kaupungil le joka
jatkuu rautatieasemalta ohi
si i lan ja tulee vasemmalla
korkeita l i iketaloja. Pistey-
dyin eraastA ovosta sisal le, se
oli  iso huone taynna ihmisia
ja myyntipityt ia. Menin eraan

Tapaus Tampereella

piiydan IAhelle, jossa myyti in
kaikkea mahdoll ista tavaraa,
p6ydelle ol i  arpojakin joita
osun,

Avattuani ni i te ol i  jossakin
arvassa tavarapalkinto, en
enaii  muista mike esine se ol i .
Odottel in si in?i, ette €sitan
asiani toisen pi iydan nais-
puolisel le myyj?i l le. Kuiten-
kin kun mini i  arpa kadessani
seisoin myyntit iskin vierel la,
si ihen tul i  t iskin takaa eras

iso herrasmies ja nAhdessa?in
minut arpa kadessani, kysyi,
miten voisi palvel la. Kerroin,
etta olin ostanut arpoja,
voittokin n?ikyy olevan ja
ni iyt in hanelle arpaa.

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
minua tulemaan si l le puolel le
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pdytae ja esitt i ,  etta mii isinki;
mina si l la aikaa tavaraa ih-
misi l le kun han on poissa,
I jsaten, ettei h5n vi ivy kauan.

Mini i  lupauduin tuuraamaan
myynnissui ja si irryin t iskin
toisel le puol€l le, kysyttyrni
tavarain hinnoista y.m. Nain
hintavihkon pi iydalla ja mies
lehti pois- Ostaj ia ol i  jatkuva
jono, rahaa tul i ,  vastasin
rahoista, aukaisin pi iytelaati-
kon auki ja kateni syrjal l : i
vetel in rahat t iski l tA laatik-
koon irral leen. Ei si ina jouta-
nut ni i tA asetteleen sen kum-

Huomasin, ette laatikossa
oli  kaksikin melko korkeaa
paperirahapinkkaa, ajatuksis-
sani tul i  mieleen. ett i i  miten
ihmeess?i herra j i i t t j  minulle,
aivan tuntemattomalle henki-
l i i l le rahalaatikkonsa kaikki-

lTTT
taa

Aikaa kului, kaikessa ki i-
reessa jo ihmettel ir t i ian-
netta. Ihmisjonossa sattui
ostaj ina olemaan joku tuttu-
kin, ereskin toiselta puolelta
Suomea oleva naisihminen,
joka tunsi minut ja ihmettel i ,
ett i i  miksi olen 6alla myy-
jane. Eipe si ine ol lut aikaa
ruveta pitki in selvit telyihin,
aina ol i  seuraava asiakas.
(Jalestap?iin olen kyl la hA-
nelle asian seivit t i inyt).

Vihdoin vi imein herra tul i ja
pahoit€l len viipymistaan,
sanoi kayneensa kahvil lakin
ja toi arpavoiton. Aukaistu-
aan patytalaatikon, si lmii i l i
hi in sinne ja sanoi, etta mita
hen on velkaa sinulle test?i
tydsta? Sanoin, etta en tarvit-
se mitaan palkkaa, si ine on
aivaD tarpeeksi palkkaa mi-
nulle kun luotit te minuun, ai-
van outoon kulki jaan ja olen-

erl

han vain pudotel lut rahoja
pdydalf i  laatikkoon. Tuu-
masin viel:i, ettii oli erittain
mielenkiintoinen kokemus.
Oli viel?l jotain piente kes-
kustelua, esittaytyminen (En
muista hAnen nimeAan.) Mi-
nulle j i i i  mieleen sellainen
vaikutelma, etf i  hen ol i  l i ik-
keen omistaja. Miten sitten
l ienee ol lut asia? Oliko hen
suuri ihmistunti ja, etta luott i
minuun, €i hAn erottuam-
m€kaan mil laan eleell?i i l -
maissut, ette h?in ol isi minua
tarkkaillut mitenkaAn. HyvAs-
tel imme kadesta piteen, ki i t in
Iuottamuksesta, lAhdin ja
painoin oven perassani ki inni,
ol in taas kadulla korkean
kivitalon edessa ja lahdin
kevelemaen takais;n asemalle
parn.

l  r l

!! l
I

; x i '



Julk!isutoimikunta

Vastaava toimittaja
Antti Hietala
Kortesuontie 4l
33420 TAMPERE
puh.3440199

Sihteeri
Terttu Honkala
Mustanlahdenkatu I B 99
332I0 TAMPERE
puh.2125569

Ohvi Kollioniemi
Liljankuja 4
33300 TAMPERE
puh.3442939

Matti Koittola
Jysmantie 4
33850 TAMPERE
pub.3671606

Vilho Puro
Hikivuorenkatu 9 A 2l
33710 TAMPERE
puh. 3174781

Julkgisut

' ORPANA
, VUOSIKIRJA
* ERILLISruLKAISUJA

MWnti, tilaukset ja postitus
Milj. Pi€pponen
Aleksanterinkatu 35 B 5
33IOO TAMPERE
prh.2232768

Taitto
Atrtti Hietala

Orpanan kansi
Arja K[airiii

Paino
Tehokopiointi ky.

rssN 03s9-r28x Antti Hietala

qsl,4qvqn palslq

Taas on saatu tnmdkin julkaisu
aikaiseksi. Kiitos kaikille kirjoit-
tajille ja lehden teossa avusta-
neille. Mutta lis66 kirjoituksia
kaivataan. Seuraava Orpana
ilmestly j?illeen neljiin kuukau-
den kuluttua.

Ol€mme tehneet Orpanasta
kolmipalstaisen, joka toivotta-
vasti helpottaa luettavuutta.

Matti Koittola on esittdnyt aja-
tuksen, ettii kun jasenistiissamme
on varmaan sellaisia, joilla saat-
taa olla esitelmt'n aiheita, mutta
ei ole rohkeutta sitii yleisitn
edessa esifiaa, niin me vaikka
tiisse Orpanassa tai Vuosikir-
jassa voisimme sen julkaista.

Toinen idea, jota kuulemma
Juho Laesvuori on jo aikaisem-
min ehdottanutja Kari Junftu nlt
uudelleen lammittan],t, koskisi
tietokonetiedostoja. Koska mo-
net meista koostavat sukututki-
muksensa tietokoneelle, ajatuk-
sena olisi. etta jokainen luovut-
taisi oman tutkimustiedostonsa
3,5 tuuman levykkeella (korppu-
na) s€uran kirjastoon, josta sitii
voitaisiin lainata.

Ota yhteyt6 allek irjoittanee-
seen!

TAman Orpanan keskimmaiset
lehdet sisaltavat uudet saenndt ja
syksyn ohjelman. Ota talteen.

OIKAISU Orpanaan nro I/1996

Kirjoituksessa Rakkautta ensi
silrnayksella Kukkolan kartanon
rouva on saanut nimen av
Heston, kun pitiiisi olla rt Hill-
striim. Kukkolan kartanoa is5f-
ndi rakkaustarinan aikoina Gus-
tav Wilhelm af Hallstrdm (1833-
1922) ja puolisona hanelH oli
Josefina Sofia o.s. Faller (1832-
1902).

Pahoittelemme.

I'UOSIKIRJAT 2195 j^ l/96
ilmeso.r'iit alkusyksysta. Niissa
on siseltdne mielenkiintoisia
esitelmia, joista saattaa olla apua
sinunkin sukututkimuksillesi.
Vuosikirjoja mry Milja Pieppo-
nen kokouksissa ja henella niit?i
voivat tilata nekin henkiliit, jotka
eiv?it p?iase kokouksissa kay-
m?ien. Ybteystiedot sivun toi-
sella laidalla.



Tekstija kuvatr Olavi Kallioniemi

ffiil
U%ieraalla paik-
kakunnalla kay-
dessa on mie-
Ienkiintoista poi
keta hautaus-
maallc. Suomessa
ne ovat paljolti
keskeniiAn sa-
mankaltaisia mat-
kalaukkukiviko-
koelmia van-
himpia alueita ja
sankari-hautoja
hikuun-otlamatta.

Aivan toisen
lainen nakyma
aukeaa jollakin
ulkomaisella
hautausmaalla.
lslamilaisen
kalmiston kapeat
noin puolitoista
mekia korkeat
valkoisesta mar-
morista tehdyt ja
taitavasti koristellut patsaat tai
yksinkertaiset pycireet mannori-
pylveat muodostavat aivan toi
senlaisen n:ikyman. Jos muis-
tomerkin ylap:iiih:in on kuvattu
fetsi tai turbaani, on vainaja
mies. Jos siina on kukkakuvio,
on kysymyksesse naisen hauta.
Hautajaisetkin poikkeavat

ErAaseen sellaiseen tutustuin
pienessa Alassion kaupungissa
Italian Rivieralla. Kun astun
hautausmaata kiertav:in muurin
suuresta portista sisaen, tulee
sinne samanaikaisesti nainen
tuomaan kukkia omaisensa
haudalle. Hiin pysahory ja tekee
hartaana ristinmerkin, ennenkuin
jatkaa matkaansa. Eteen avautuu
kaunis Iaakso. Taustalla oleva
vuori kohoaa kolmensadan net-
rin korkeuteeD. Kalmiston reu-
noilla ja kaltavien laidoilla sei-
sovat kapeat, tummat ja juhlalli-
set sypressit. Niiden kanssa
kontrastin muodostavat valkoi-

sesta marmorista tehdl haudat.
Hautausmaa sijaitsee rinteessA
ja on s€lvAsti jakautunut
varallisuuden rnukaan. Alim-
pana laakson pohjalla on l5hinna
samaDlaista kuin meika-
liiisell?ikin hautausmaalla, hauta
kumpuia erilaisine mujsto-
merkkejneen. Nakly juuri kai-
vetlu hauta, samoinkuin kukkien
peiftamia juuri umpeenluotuja
kumpuja- Ne ovat tihezimmesse
kuin meillii. Nurmikkoja ei ole.

Erilaisuus suomalaiseen hau-
tausmaahan tulee esille, kun
noustaan rinneflA ylemm?iksi.
Seuraava taso on pengerrelty
rak€ntamalla betonimuuri. Muu-
riin on samalla tehty kolme
keffosta arkun mittaisia onka-
Ioita, joita peiftaviit mamorilaa-
tat, mikali hauta on varaftu.
Laatoissa ovat vainajien nimet ja
tavallisesti myats valokuvat.
Muutamat tyhjat avonaiset kolot
eivat ole kaunistuksia. Muuri on
muistumaa muinaisista kallio-
haudoista. Se on myds tarpeen
sanelema hautaustapa. Kun
hautausmaalla on vehan pinta-
alaa, seest€tiian sita nain. Muu-
rin toisessa pa?isse on myds pie-
nempi?i koloja uumia varten.
Katoliset italialaiset eivat kui-
tenkaan suosi tuhkaamista us-
konnollisista syist?i. Siksi uuma,
paikkoja on viihan- Hautalaa-

I  TA L IA LA I S E L LA HA A TA A S MAAL LA
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omistamme, silla tilaisuuteen
osallistuu vain miehi?i. Kun vai-
naja hrodaan hautausmaalle, on
hiin arkussa, mutta hautaan hanet
lasketaan ilman arkkua.

Lahempene suomalaista mal-
lia, mutta kuitenkin melko kau-
kana siita, on italialainen
hautausmaa.



loissa tai niiden edessii olevalla
tasanleella on laitteita kukkia,
lamppua tai kyntdlaa vanon ja
useimpien hautojen edesse onkin
trcreita kukkia. (Kuva l)

Ruumis pidet?ian muurissa
paikkakunrasta r i ippuen 20-25
vuotla. jonka jalkeen luut vie-
dein yhteishautaan, ja paikka
vapauluD toisel le vaina.jal le.
Muurihaudat ovat t i ivi i te, si l lS
"kalmaD hajua" ei ni iden lehci-
syydesse tunnu. Ilautaus aa|l
pcriillii rakennetaan parhaillaan
uutlr muuria.

Kun nouslaaD muurin ylarc$nan
tasol la oleval lc alueel le,  on sic l le
liihcs metrin korkLrisia
"kiv i laat ikoi ta" toinen toiscnsa
! icrcssa. Valkoisten, musl ien t i i
mskcidcn sarkofagien pinDat
ovat pei l inkirkkaiksi  hiot tuja.
Niill;i on vaihintiiin kukkamal
jakko. lamppu ja valokuva, usein
nlyds nrui la kor istei ta,  jo lka

ovat er i  haudoi l la cr i la is ia.  Ma-
kaava krusi f iksi  tuntuu kui tcnkin
olevan aika yleincn ja nc ovat
selvi ist i  samasta val inosta
lahtencita.  Kukat haudoi l la ovat
lrcreita. suuria krysant€emi-,

ruusu-, pioni- tai muita
kimppuja. Joilakin laattoja par-
haillaan pesta:in. Haudat ovat
ni in lahell ; i  toisiaan, elt i i  ni iden
v1lissa juuri ja. iLruri mahtuu ke-
velemAAn eik?i kolossa kasva mi-
laen- Jos kasvaa. s€ on rikkaruo-
hoa.

llaudan muodosla voisi piiatel
lA. ettii ruumis on maanpinnalla
olevassa osassa, mufta nAin ei
ole, vaan se on haudattu tavalli-
seen maahautflan ja sarkofagi on
rakennettu haudan paallc. N?i-
m:ikin hautapa;kat vapautuvat 25
vuoden jalkeen rnui l lc,  el le i

pcrhocst:i olc si$ enncn jolain
muula haudattu samaan paik-
kaan. Nain ol len vanhoja hautoi :r
ei  ole.  Korkeintaar jonkun
merkkihcnkildn hauta sartetaan
siiilyt6a. (Kuva 2)

Yl imnrel l ,  tasol la on valkoisia
upeita hautarakenteita, suku-
hautoja. Olisiko kappeli oikca
sana. Kaikesta voi p?iiilelle, etla
n€ oval kalliita paikkola. Niis-
sekin on kolme haut paikkaa
pa?i l lckkain molemmil la sivui l la,
per:isoinelle pieni alttarin tapar-
ncn p6yt:i. Ovet ovat tavalliscsti
valcttuja ja koristeellisia ja
useimmilen avoinna- N?ime hau-
dat ovat jatkuvasti suvun kiiytiis-
sii. Niisukin vied:iiin luul jossa-
kiD vaihecssa pois,  et ta 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'
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kadessiiiin. Eriian haudan por-
tailla on nainen kaatamassa 6ljya
lamppuun. (Kuva 3)

Hautoja hoidetaan h)'vin niin
kauan kuin sukulaisia seudulla
riittaa, joten niima haudat saatta-
vat olla iakktitnkin. Italiassa
on vainaja haudattava 24 tunnin
sisellA kuoleman jakeen, koska
missdiin ei ole kylmesailltystilo-
ja. Hautajaiset on jarjestett?iva
nopeasti. Kaukaiset sukulaiset ja
ystiivat eivat saata ehdA mukaan.
Kiireestii huolimatta tilaisuus on
kaunis, harras ja tunnelmallinen-
Puol€n vuoden jalkeen ja joskus
mydhemminkin pidetdan muisto-
m€ssuja. Haudalla kaydAiin
usein. Huolehditaan kukista ja
siistydesti. Lehtiessiien hau-
doilla kilvijd k?i?intyy portilla
kalmistoon pein ja tekee jalleen
ristinmerkin. O

c[strPd



Raine Raitio

SUKUTUTKIMUSSEURARETKEEI VAASASSA ?A KR|5NINANKAUPUNE|5SA

Tr-p".""o seudun sukututki-
musseura teki jelleen touko-
kuussa perint€isen retkense,
N)'t kohteena oliYat Pohjan-
maan rantrikon kaupungit
Vaasa, Kaskinen ja Kristii-
nankeuputrki. I(ahdenpiiiyiin
aikana saimme perustiedot
alueen Yaiheista. Samalla
saimme nauttia kau[iista
maalais- ja merimaisemista.

Vaasa on noussut monta
kertaa raunioista

Lahdimme aamuvarhaisella lau-
antaina 18. toukokuuta l?ihes 40
hengen voimin kohti Vaasaa.
Matkalla poikkesimme Jalasj?ir-
vella Juustoporttiin kahville ja
h]'ville juusto-ostoksille. Jat-
koimme tasa suoraan Vaasaan,
jonne saavuttuamme aloitimme
tutustumisemme paikallisesta
Auto- ja moottorimuseosta.
N?ihtiivilh olikin erilaisten
h€nkilijautojen lisAksi moottori-
pyitria, veneiden moottoreita ja
vanhoja traktoreita. Kokoelma
oli monipuolisuutensa vuoksi
monell€ kiinnostava. Museon
pihassa oli alan harastajien
kirpputori, josta saattoi ostaa
kaikkea alan lehdista vanhoihin
auton osiin saakka.

Nautittuamme maukkaan lou-
naan ravintola Silveriassa saa-
vuimme hieman my6hAssA seu-
raavaan kohteeseemme Vaasan
Maakunta-arkistoon. Talon ar-
kistoholveissa teimme monta
mielenkiintoista li;fiiA alan asi-

antuntijan opastuksella. Yksi
merkifievimpia saamiamme tie-
toja oli, efia Mikkelin maakunta-
arkistosta on siirretty Karjalaa
koskevaa aineistoa Vaasaan
remontin ajaksi. Jot€n €nnen
kuin ma&ustaa Mikkeliin, kan-
nattaa kysy;i, missa tarvittava ai-
neisto on sillA hetkella sijoitet-
tuna-

Maakunta-arkistossa kayn-
timme jAlkeen teimme parin
tunnin ki€rtoajelun paikallisen
oppaan, P2iivi Keskikurun joh-
dolla perehtyen Vaasan histori-
aan ja taman paiv:in el?ime?in.
Oppaamme kertoi Vaasan histo'
rian alkavan jo 1300-luvun alku-
puolella, jolloin Norrlannista
saapuneet merenkavijat nousivat

paikalle kaupungin, joka sai ku-
ninkaallisen Vaasa-nimen ja
tunnuksekseen Vaasa-suvun
vaakunan. Kukoistanut kauppa-
paikka tuhottiin isonvihan ai-
kaan 1700-luvun alussa. Uuteen
kukoistuks€en kaupunki nousi
1700-luvun lopulla, kurur€s se
jiilleen hiivitettiin vuonna 1808.
Toisen kerran samalla vuosisa-
dalla kaupunki tuhoutui tulipa-
lon seu.auksena 1852. Kau-
punki rakennettiin uudelleen tu-
lipalon jelkeen noin seitsem:in
kilometrin p?iehen vanhasta pai-
kastaan. Ta A vuosisadalla
Vaasa on niilelllt keskeistii
asemaa vuonna 1918, jolloin se
toimi valkoisen Suomen p?i?ikau-
punkina.

maihin m€tsAiselle saarelle.
1370-luvulla aleftiin samalle
paikall€ rakentaa Korsholman
linnaa. Vuonna 1606 perusti
Ruotsin kuningas Kaarle IX lin-
nan liiheisy)'teen Pohjanmaan
vanhimmalle satama- ja kauppa-

Mustasaaren kirkko

Kiertoajelun aikana nAimme
mytis vanhan Vaasan rauniot ja
kAvimme Mustasaaren kirkossa,
joka on entinen 1786 rakennettu
hovioikeuden palatsi, mutta
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muutettu 1E52 tapahtuneen Vaa-
san palon jelkeen kirkoksi. Kir-
kon laheislydessa sijaitsevat
Korsholman linnan rauniot.
Linoa rakennettiin aikanaan saa-
relle, mutta saimme huomata
maan nouseen siita ajasta mel-
koisesti ja saaren kasvaneen jo
yli sata vuotta sitten kiinni

Taman paival Vaasassa on
noin 55 000 asukasta ja se on
Vaasan laenin p:iiikaupunki.
Kaupunki sijaitsee Merenkurkun
kapeimmalla kohtaa, josta on
matkaa Ruotsiin vain 80 km.
Vaasaa voidaan pitaa myds Poh-
janmaan kulftuurikeskuksena.
Se on myds vilkas keskus liiken-
teellisesti ja kaupungin sata-
masta liikenn6ivat s?iAnnitllisesti
Silja Linen laivat Ruotsiin.

Majoituttuessamme hotelliin
saimme oppaalta viele tuoreim-
mat tiedot illan konserteista.
Vierailumme aikana Vaasassa
oli meneilleen Vaasan Muo-
rofestivaalit. Kuorovieraita oli
ympari Eurooppaa, joten taso-
kasta iltaohjelmaa oli tarjolla
kaikille sitii kaipaaville.

Kohti Kristiinankaupunkia

Aamulla liihdimme ajamaan
kohtiKristiinankaupunkia. Reit-
timme kulki Overmarkin ja Yt-
termarkin kaufta Narpiitijn.
Poikkesimme Nerpidsse aamu-
kahv;lle paikalliseen pieneen
hotelliin Logeniin.

Narpid on asuttu jo esihisto-
rialliselta ajalta saakka. Vuonna
1973 Narpiijn, Ylimarkun ja
Pirttikylan kunnat iiittyivat yh-
teen muodostaen nykyisen Nar-
pidn. Vuodesta 1993 Narpiii on
ollut kaupunki. Sen l0 000 asuk-
kaasta yli 90 % on ruotsinkieli
siA. Narpiit on tullut erityisen
tunnetuksi kasvihuoneviljelys-
taan. Siella tuototaan 60 o/o

Suomen tomaateista ja 30 o%

Suomen kurkuista. Kaikkiaan
kunnassa on yli 400 viljelijiia.
Perinteinen maanvilj€ly on
edelleen n?irpiiilziisten penselin-
keino. Aikaisemmin myds ka-
lastuksen merkitys oli suuri.

Erityisesti ryhm:imme huomio-
ta kiinnitti Narpiitn h''vin hoide'
tut ja siistit maatilat, jotka ker-
toivat vauraasta seudusta. Talo-
jen pihoilla ei niikyn)'t romujaja
teiden varsillakin ymparistat oli
h).r'in hoidettu.

Narpidssa naimme my6s yh-
den rannikon erikoisuuksista,
paikkakunnan kirkkoa ymp:irdi-
vet 150 kirkkotallia. N?iissa en-
tisajan kirkossa kAvijat lepuutti-
vat hevosiaan jumalanpalveluk-
sen aJan.

Seuraavaksi poikk€simm€ asu-
kasluvultaan ja pinta-alaltaan
Suomen pienimmassii kaupun-
gissa, Kaskisissa. Oppaamme
Inez Hjerpe-Osterman kertoi
lyhyen kaupunkikierroksen ai-
kana kaupungissa olevan asuk-
kaita vain noin 1800. Vaikka
aikaa oli varattu vahan, ehdim-
me saada yleiskuvan testa
vuonna 1785 perustetusta kau-
pungista ja kayda viela kalas-
tusmuseossakin ja ostaa kalaran-
nasta paikallisten kalastajien
pylemie herkkuja. Kalastus on-
kin ollut paikkakunnan tzirkein
elink€ino pitkean. Totesimme

t?imiin tiukasti routukaavan mu-
kaan rakennetun puutalokau-
pungin olevan idyllisen ja rau-
hallisen saarekkeen rannikolla.

Rauhallisen pikkukaupungin
yleisilmetta ei oltu pilattu ker-
rostaloilla, vaan kaupunki muo-
dostui omakotiasutuksesta van-
hoine puutaloineen, suurine pi-
hoineen ja leveine katuineen.
Miljiii; pyritaiin sa'llttiimaan ja
entis6ima2in. Poikkeuksen katu-
kuvaan t€ki modemi 1960-lu-
vun puolivAlisse rakennettu
kirkko.

Lopuksi kevimme katsomassa
l9?7 toimintansa aloittanutta
kaupungin suurinta tydnantajaa,
Metse-Botnian selluloosatehdas-
ta. Laitoksen koosta kertonee
jotain se, efta tehtaalle tuodaal
puutavaraa rekkakuorma kerran
kymmenessA minuutissa,

Tuulahdus merenkulun histo-
tiaa

S€uraavana kohteenamme oli
kreivi Pietari Brahen vuonna
1649 perustama Kristiinankau-
punki, johon nykyisin kuuluvat
myds Lapv?tartti, Siipyy ja
Tiukka. Asukkaita on nykyisin
noin 9 000. Kaupunki henkii
vanhaa merenkulkuperinnette.
Viime vuosisadan puolivalissa
sen kauppalaivasto kuului maan

suunmptrn,
Saavutluamme kau-

punkiin meita oli vastas-
sa reipas opas Helena
Kari-Strdmberg. Aloi-
llmme luolstumtsemme
Krist i inankaupunkiin
kiertoajelulla. Kavimme
vuonna 1790 valmistu-
n€essa Ulrika Eleonoran
kirkossa ja tutllstuimme
kaupungin pienimpa:in
ja sanralla yhteen Suo-
men kaikkein pienim-
mistii kaduista, Kissan-
piiskaajan kujaan. Kir-
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kon tunnusmerkkina on tomi,
joka on kallel laan kovia lansi-
tuulia vastaan. Monet kirkon
).rnpiirille olevista haudoista
kuuluvat enlisaikojen mcrcn-
kev'jitille. N:iimme myds Poh-
joismaidcn ainoat jiiljella olcvrt
tul l i tuvat vuosilra l680ja 1720.

Krist i inankaupungissa sdimme
lounasta viihtyisiissa porjehdus-
seuran keseravintola Paviksessa
katsellen Drcrin:ikynl?iA ja
Iammitel len takkatulen loistecs-
sa. Ravinlola siiailscc meren
rannal la reihrn kahden ki lomet
rin peasse keskuslasla.

Ruokailun j:ilkccn Kristiinan-
kaupungin merimuscossa, joka
on rakennettu laivan krnnen
muotoon, meitii johdatlcli e-
renkulun saloihin cl i ikkeel l i i  o lc-
!a meikapteeDi Jouri  Harju.
Hiin on _jo kvntnrencn vuoden
ajan kaiken vapaa aikansa ke-
r?innlt  ja luet lc loinul  f i  lerenkul-
kua kuvaavia esinei l i i .  Arrsiok
kaasta lyi;st;iaD nrcrimuseotoi

minnan hyvAksi hanet on jo
kaksi kertaa valiftu vuoden
kulttuu.ihenkiliiksi Kristiinan
kaupungissa. Merenkulkijana
h?inella oli mlr ille kerrottavanaan
tarina jokaisesta tnUseon esi-
neesH. Museo henki myds
muuten merenkulun historiaa,

sill?i s€ sijaitsi
Iaivanvaruslaja
S.A. W€ndelinin
1837 rak€nnut-
taman talon
vinti l la. Museon
esrncrsld on pAa-
osin purjelai-
voihin liitty"'iie.

Ennen kotimatkaa poikkesimme
viele tutustumassa Siipyyssa
Kiilin kotiseutumuseoalueeseen.
Museo poikkeaa monista perin-
teisiste kotiseutumuscoista jo
Iaajuutensa vuoksi, DUtta myajs
toimivana kokoDaisuutcna. Mu-
seossa on paarakennus pihapii-
reineen, johoD kuului ravintola-
rakennus ja sen lis?iksi kalastaja-
mrikki, koulumdkki, tuul imylly
ja useita aiftoja ja muita raken-
nuksia. Alue toimii museon4
mutta se on paikka, jossa voi
my6s JerjestAa €rilaisia tilai-
suuksia. Kiilisra voi vuokrata
veneen tai kanootiin ja vaikla
saunoa retken paZittecksi aidossa
savusaunassa. Alue€lla toimii
my6s retkeilymaja ja sielle jar-
jesrcHen erilaisia tapahtumia
joka vuosi.

Kissanpiiskaaian kuja



Viime Helatorstaina ol i
Sundell sukua koolla Tampe-
reen Aitolahdella Terttu (os.
Sundell) ja Pekka Crohnsin
kutsumana. Kolmattakym-
menta suvun jesenta ol i  saa-
punut tuona rAntesateisena
kevatpaivanii Crohnsien
kauniiseen omakotitaloon,
tahdn vapaamuotoiseen suku-
kokoontumiseen, jol laista ei
aiemmin tamiin suvun pi ir is-
se ol lu j?ir jestetty. Kokoon-
kutsujien kauniina tavoitteina
olivat jo vel i l la toisistaan
etAantyneiden sukulaisten
yhteensaattaminen, ja suku-
laissuhteiden luj i t taminen.
Nain myits nuoremmil la j : ise-
ni l l6, jotka aiemmin eivat
ol leet tavanneet, ol i  t i laisuus
tutustua toisi insa. Varttu-
neemman vaen muistel lessa
menneita, nuorempi polvi
teki keskenaan tuttavuutta.

Allekir joit tanut, joka ait in-
sa kautta kuuluu Sundellei-
hin, ol i  askarrel lut t i laisuutta
vatten sukupuun, jossa ku-
vatt i in kantavanhemm iks i
otettujen 1850-luvun loppu-
puolel la Pirkkalassa synty-
neiden Kustaa ja Amanda
Sunde l l i n esivanhempia
muutaman polven taaksepein,
sek?i j i i lkipolvia nykypaivi ian
saakka, sikal i  kun t ietoa on
ollut saatavissa. Jelkipolvien
osalta puuta voit i in teydentaa
paivan aikana.

Strkunimenii Sundell on
tAssa suvussa noin 100 vuo-
den iki i inen, koska i lman

SUNDELL SUKUA KOOLLA

sukunimee ol lut Pirkkalalai-
nen renki Kustaa Adolf Kal-
Ienpoika ott i  sen nimekseen
vasta mentyaan tydhitn Noki-
an paperitehtaaseen 1890-
luvulla. Kustaa Adolf in juu-
ret ovat ltiytyneet vanhan
Pirkkalan, Mouhijtrven,
Karkun ja LempAalan vai
heil ta. Hanen vanhempansa
ja isovanhempansa ol ivat
renkeji i . ja pi ikoja sek?i torp-
pareita ja lampuoteja, edel-
leen taaksepain m€ntaessa
tulee vastaan jo talol l isiakin.
Ldytyypa 1700-luvun alku-
puolelta kupariseppekin,
Jaakko Tuomaanpoika Mou-
hijarven Hakalasta, seka
LempAalasta rakuunat Heikki
Favorin ja Heikki Ji iger.

Vuonna 1877 tame Kustaa
Ado l f  ve i  v i h i l l e  j o  puo len
vuosikymment?i aiemm in sa-
massa rippikoulussa tutustu-
maansa Pirkkalan Maatialan
(nykyisin Nokiaa) jyvarengin
Kalle Tuomaanpoika Auteron
tyttAr€n Amanda Karoli inan.
Isansa painostamana Amanda
meni Kustaalle vaimoksi,
vaikka ei tAst?i si l loin erikoi-
semmin pitanytkaiin. H:inel le
erds toinen ol isi tuol loin ol-
lut rakkaampi. Vihkisormus-
takaan Kustaa ei ol lut katso-
nut tarpeell iseksi hankkia,
vaan han ol i  sen lainannut
jostakin pappilassak?iynnin
ajaksi. Kaikesta tasti i  huoli-
matta hedAn l i i tostaan tul i
perimAtiedon rnukaan varsin
onnistunut, ja kesti se yl i  60
vuotta, kuolemaan saakka.

Amanda Karoli inan isi in,
Kalle Tuomaanpojan isa ol i
torppari Valki lan Annalassa,
: i i t insa ol i  Kankaantaan Nah-
kolan tytt i i r ia.

Kun taas Amandan aiti, Se-
rafia Vilhelmiina Antintytar
ol i  rusthollarin tytar Karkun
Leikkaalta, mutta vanhempi-
ensa m€netettya jostakin
syys?i talonsa, ol i  joutunut
sortumaan palveluspiiaksi. Ja
taman uuden sAetynse mukai-
sesti sitten avioitunut ren-
kimiehen kanssa. Serafian
kerrotaan sAilyttAneen vaa-
tearkussaan tal lel la ja muis-
tona nuoruudessaan rust-
hollarin tyttdrena kayttemi-
Aan vaatteita ja paahineita,
ni i tA han ei enae rengin vai-
mona voinut eika saanut
kayttaa. Karkun Leikkaan
Iiseksi h?inen esivanhemmis-
saan on saman seurakunnan
Hulkarin, Nurkan ja Innan
ratsuti lojen isant:ivakea.
Suoniemen Kuljun kartanossa
isonvihan aikana voutina
ollut pahamaineinen varus-
mestari Gabriel Budde on
myds eres Serafian esivan-
hemmista. Vield taaksepain
mentaessii  menneisyyden
h?imarasta nousee esi in sel-
laisia nimii i  kuin esim.
Svarthafra ja Coll inus. EIi
siis tastakin suvusta lit),tyy, -
r i i t tavan pitkal le mentaessa
saatyleisvaikeAkin.

Mutta palatkaamme takai-
sin vanhaan jakamattomaan
Pirkkalaan Kustaa Adolf in ja
Amanda Karoli inan luo.
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Heil le syntyi vi isi  lasta,
kaksi tytarta ja kolme poikaa.
Pariskunta rakensi mdkin
perheelleen nykyisen Nokian
alueelle, t ien varrel le, jonka
nimi on tene paivene Tan-
huankatu. Kustaa teki varsi-
naisen elemiintydnsii Nokian
paperitehtaassa eri tehtavis-
sa. Loppuajan jo ikemiehen?i
ydvahtina samassa laitok-
sessa, Vanhankansan mies
kun ol i ,  ja tyi ipaikkaansa ni in
ki intynyt, etta viele eleke-
vuosinaankin h?inelle oli joka
arkipaiva laitettava eviiat,
jotka kiivi syiimessa tehtaalla
entisten tydtoveriensa seu-
rassa.

Kolme Kustaan ja Aman-
dan lapsista on jatkanut su-
kua, elossaolevien jalkeleis-
ten meere on nykyisin, puoli-
sot mukaanlukien, hyvin
l?ihel16 sataa. Suuri osa elaa
edelleen Pirkanmaan
alueella, mutta sukua
on levinnyt eri puoli l le
maamme etelaista
osaa.

Kaikki Tampereen
seudun Sundell-nimi-
set eivAt suinkaan
kuulu tahan sukuun,
vaan samaa nimea on
syntynyt muuallakin-

Tutustumisti laisuu-
teen osall istuneet pit i-
vat pAivea onnistu-
neena, ja ol ivat ki i-
tol l isia isantavaelle,
joka ol i  vaivojaan
sa:istamatta sukua
yhteen saattanut. Myds
toivottiin, etta tAllaiset ta-
paamiset voisivat jatkua,
ni inpi i  alustavasti kaavail t i in,
ette kokoonnuttaisiin seuraa-
van kelran Orivedella. Ken-
t i€s saataisi in mukaan ni i-
tAkin sukulaisia joita nyt €i
ol lut mukana. Tapaamisia ja

yhteydenpitoa p?iatettiin jat-
kaa naiin vapaamuotoisesti,
sekin jo lisea yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ja tutustuttaa
jasenia toisi insa. Liseksi
tulevaisuuden tavoittena on
saada kokoon Iise?i aineistoa
suvun menneisyydesta ja
nykypaiveste. Seke muisti-
t ietoa ja sukutarinoita kir ja-
tuksi, niin etta ne eiv?it jou-
tuisi unohduksiin sukupol-
vien vaihtuessa.

Luultavasti jokainen suvun
jesen nekisi mielel lAi in nama
tiedot joskus saatettuna sel-
laiseen muotoon, ettA ne ol i-
sivat yhteen koottuna kaikki-
en kAytettavissA.

Teksti ja kuva:

Pekka Nuottajtirvi

Ennen huin erottiin, ase-
tuttiin ryhhAkuvaan



AJmo fralnen

T
o/ uho Juhonpoika, josta
tul i  sit temmin Pirkkalan pit?i-
janraatal i  Johan Ahlstedt
(  1790 . . . 1866) ,  o l i  j a i i ny t  o r -
voksi isesteen yksivuotiaana.
H:inen isans?i, Pirkkalan
Sankilan renki Juho Yrjdn-
poika, hukkui Pyhii j i i rven
j? i i h in  v .  1791 .  Juho  o l i  syn -
ly: i i in Vesilahden Vannilan
kylan Aijelan talon poika.
Lesk; Anna Matintytar, joka
palve)i Sankilassa pi ikana,
pani poikansa sitten aikanaan
reatel inoppiin. Anna Matin-
tytar ol i  puolestaan Pirkkalan
Reippis€n lampuodin tytar.
Juho-pojan syntymen aikaan
he asuivat pappilan Raita-
halme-nimist?i torppaa, mutta
muutt ival sit ten Sankilan
taloon pi iaksi ja rengiksi.

Nuori raatal i  tutustui AIa-
Pehulan pi ikaan Hedvigi in, ja
ni in sit i i  menti in avioon
v . l 81 l .  Kun  es i ko inen  syn ty i
saman vuoden marraskuussa,
mainitaan Joh. Ahlstedt pita-
janraatal ine- Tama ei vai-
monsa kanssa i lmeisesti
osannut arvail la, etta heid?in
sukuaan joku joskus alkaisi
lutkia. Nain jai Hedvig-vai-
mon vanhempien l iedot h2i-
maran peittoon, kun kastettu-
jen lu€ttelo kertoo is?in ol leen
"mahdoll isesti" renki Kaarlo
Kaarlonpoika Tanilasta ja eit i
Tanilan Tosin pi ika Maria

AVIOTTOMAN TYTTAREN ARVOITUS

Mat'ntytar. Kun lapsi syntyi
aviol i i ton ulkopuolel la, mer-
kitsi pappi eidi l l€ etul i i t teen
luetteloon: dejan (= jalka-
va imo) .  T iedo t  o l i va t  n i i n
vahAiset, etta Hedvig-vaimon
sukututkimus jai kesken.
Tuntui toivottomalta IahteI
arvailemaan, kuka renki ol i
ol lut asial la, t ies vaikka
Hedvig-vaimon isA ol isi ol lut
joku Arkangelin " laukkurys-
si i".  Lahde sit i i  nyt sit ten
selvit tamaan. Hedvigin : i idin
Maria Matintytteren vanhem-
at kyl l i i  l t tytyivat: He ol ivat
pi ika Li isa Kaarlontyti ir  ja
res.rakuuna Matt i  Yrj i tnpoi-
ka .

Muutaman vuoden hautu-
misen j i i lkeen sattuma alkoi
korjata satoa. Huomasin, etta
Naistenmatkan Suupan rust-
holl issa asui ja el i  reservin
rakuuna Matt i  Yrjt jnpoika, ja
etta pi ika Li isa ol i  avioitunut
taman rakuunan kanssa.
Heil l€ ol i  syntynyt avioton
lapsi Valpuri 28.4.1'752 j^
s i l l o i n  ma in i t t i i n  L i i san  o le -
van Suupan tyttaren. Heidat
v ih i t t i i n  1753  j a  he i l l e  syn ty i
mm.  t y te r  Mar ia  v .1758 .

Kastettujen luettelon mu-
kaan Suuppaan synryi 1732
tytar, joka kastett i in Johan
Tolpon toimesta harvinaisel la
n ime l l e  Va lbu rg i s  (VA  SSS,
P i r kk . l ) .  1732  syn tyny t te
Valburgista ei Suupan rippi-

kir joissa esi inny ol lenkaan.
l0 paivaa Valpugisin synty-
men jalkeen rippikir jaan on
Suupan Kaarle Laurinpojan
lapseksi merkitty Li isa, jota
taas ei esi inny kastettujen
luettelossa laiDkaan. Kastet-
tujen luettelosta ja r ippikir-
JOrS ra  Kay  Umr .  e  a  v  t / J /
Suuppaan syntyi kyl la l2: s
lapsi Walborg. Nain alkoi
Fledvigin i i idin suku avautua.
Sukujuuret johtivat ?i idin
puolelta selvasti Suupan rust-
holl i in. Rakuunan vaimo,
pi ika Li isa ol i  rusthollari
Kaarlo Laurinpojan 10:s
lapsi. Valburgisin ja Li isan
syntymepAivan kir jauksissa
oli  kymmenen paivan ero. Se
lienee merkintavirhe ja ky-
seesse on si l t i  sama henkil6.
Asiaa en osaa muuten seli t
taA. Suupan tytar ol i  kastettu
Valpurgis-nimiseksi, mutta
kir jattu r ippikir jaan Li isaksi.

Taas tul i  tauko tutkimuk
seen. Hedvigin ise pysyi yha
hamaran peitossa. Kir jasin
kaiken mahdoll isen Suupan
rustholl ista. Taas sattumalta
huomasin, ettA em. Suupan
rusthollarin Kaarle Laurinpo-
jan eras pojanpoika Kaarle
Kaarlenpoika ol ikin mennyt
rengiksi Tanilan Tosiin, joka
oli  Kaarlon aidin kotitalon
Tanilan Tanin naapurissa.
Kun myds tAdin tytar Li isa
Kaarlentytteren tytar Maria



Matintyt i ir  ol i  pi ikana To-
sissa, merkitsi se sit5, etta
Suupan rustholl in serkukset
ol ivat ol ivat Tosissa renkina
ja pi ikana. Renki Kaarlol la
ol i  jalkavaimona (= dejan)
serkku Maria. Nain serkku
Kaarlo hairahtui serkkuunsa
Mariaan, ja si i t?i suhteesta
syntyi avioton tyler Hedvig.
Kaarloa ei viral l isesti  mainita
isaksi, koska serkut eivat

si ihen aikaan voineet kir jau-
tua lapsen vanhemmiksi ja
avioitua. Isansa halvaannut-
tua renki Kaarlo palasi koti ta-
loonsa Suuppaan, jonka
isente hen€stA tul i ,  ja avioitui
Tosin tytteren Helenan kans-
sa, joka ei ol lut sukulainen,
ei ainakaan laheinen.

Hedvigin aidin Maria Ma-
tintyttaren anoppi ol i  Hedvi-
gin isoait i ,  myds nimeltean

Maria Matintytar, ja Tanilan
Tanin talon tytar, joka ol i
tul lut Suuppaan miniaksi.
Myds mydhemmat tapahtu-
mat osoittavat, ettA Hedvig
oli  Suupan ja Tanin sukua ja
l i i t tyi  myiihemmin sisarpuo-
lena my6s Tosin sukuun isen-
se vaimon Helenan kautta.

Lahde: Pilajanraatali Johan
Ahstedf in sukuselvitys.

Kaarle Laurinpoika
Suupan isanta 1722 -47
pso Valpuri Erkintyter

Matti Kaarlenpoika Kaarle Kaarlenpoika Liisa Kaarlentytar
isanta 1748 - 74 isAntal?7s - 88 pso Matti Yrji inpoika

pso Anna Matint. Tani pso Maria Matint. Tani

Kaarle Kaarlenpoika Maria Matintlti.
isAntn 1789 - 1809

pso Helena Yrjdntyt:ir

Hedvig

Esi-is?inikii ri itapukari?

Suur-lkaalisten aluetta kasittevie selva-
kiel istettyje karaj?ipityldkirjoja vuositra
I700- l7l I  saatavana.

Kari Rantala
Pyhajervenkatu I
39500 Ikaalinen
puh .933 -4588344
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He ls ink i  21 .4 .1996

Tiedustelemme onko suku-
tutkimusseurallann€ mahdol-
l isuus saada l iseselvyytta
Karkun Jarventaka-tilan
Virkoi-omistajasuvun alkupe-
rasta ja jelkipolvista 1500-
luvulla, Suomen asutuksen
yleisluettelossa Karkku I 540-
1694 SAY 125 mainitaan
Karkun JArventaka/Jiirvenpiia
-t i lal la 1540-52 Virgl ius,
1553-56  O lo f ,  1558-68  O lo f
Virckoi ja 1569-79 Per
Olsson Virkoi (sukunimi
1564 lahtien) seka viela
l 58 l - 83 .

TyrnevAn seudun kotiseutu-
yhdistyks€n julkaisussa XVII
I 1944 Yiitnd Selander mai-
nitsee Jerventaka-ratsutilalta
samoja asioita. Oma sukum-
me Virkkunen esi intyy l issa
jo 1445 ja Limingassa 1540
luvulta voudinti l ien alkuvai-
heesta lehtien. Varsinais
Suom€n - Satakunnan alue€l-
la esi intyy mm.
- S:iaksmaen Karj€nniomessa
1420 Virgi l lus
-Mynamaell i i  1 559-60 Wircku
Nils ja Anders Saaren
kartanossa Vihtam:iella
-Yf ?ineen Yllylesse 1529
Wirk
- Sauvossa 1560-72 Wirkoi
-Huitt isissa Lietzolassa 1681-
87 kalastaja Bertel Thomas-
son Wirkoi
- Korppoossa 1540 Wirk
- Halikossa 1439 virkan Ala
- Mouhijarvelle 1770-luvulla
Wirkois ja Kiikassa 1708
Virgenius.
- Rauman Kulamaalla l68l
Merten Wircku, josta suku
jatkuu, alkupera tuntematon.

Ennen hAnta mainittu Erkki
Antinpoika 1605.
- Karjalan Kannaks€lla Uu-
dellakirkol la esi intyy 1545
Virkon Laurens.
Poh_janmaan Virkkusten alku-
peran oletetaan olevan Varsi-
nais-Suomen tai Kar. jalan
Kannas oheisten nirni ldyti t jen
perusteella Satakunta mu.
kaanlukien.

Lisaselvitysti i edell iseen
toivoen, ystavall isin suku-
tutkijaterveisin

WIRKKUSTEN . WIRKKU-
LAIN SUKUYHDISTYS ry

Puheenjohtaja
Erkki Virkkunen

Osoite: Rii tankuja l-3 D 44
00840 Helsinki
puh .90 -6983433

29.4'96

Kevatterveiset Vihdin Num-
melasra,

Haluaisin t ietoja vuosisadan
vaihleen naishuil ist ista.

Huil ist i  AmaDda Pahlman,
os. Iljort

Kotipaikka Tampere.

Soittanut radionauhoja 20-
luvun alussa.

Syntynyt ehka 1800-luvun
ropussa.

Terveisin Terttu Hindstrdm
Kopuntie 96
03lOO NUMMELA
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