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Vanhallakirjastolalolla,tarkcmjesenpi olielma on oheisessa
ja
raan liittyneetuudetnuoret
kirjeessa.Toukokuun keviitretTutkimusonn€aalkav{ll€ vuojiisenet.
jtisen
nuor€kkaat
Uusi
ked on alustavasti
suunnileltu
dclle!
tuo aiDajotakin uutlatullessaan, lte-suomeen,pii?ikohteena
Punja
Lusto.
llyva TanpcreenSeuduI Suku- antakaarrnrehiinelle rnahdolli- kaharju Metsamuseo
suus
saada
se
myds
esille.
Sukututkimus
eliia
nykyisin
j?isen,
tutkiDrusseu,aD
saadessasi
Mitii
sitten
toivon
tulevalta
ereenlaista
voimakasta
nurrostanranuusirnlrran
Orpa|ra||keteesi oDjoulu 1997jo takarapiiinja vuodelta?Toivon, etla seuram- aikaa, uulenarnukaanovat tuleleteiiri vuodeDvaihteen
aikoja. me pystyisiolemaantoiminnas- leet tietokone,sukututkimusoh
'l
ja
jelmat,ja Intenret.
LisAksiniima
esse vaiheessa on tapana saall ulospAiDsuuntautuva
pystyiikmukautumiskykyineo
kaikki kehitlyvatkoko ajan nokeiinua katse taaksepainkuluja
peastija tulevatyha useampien
seen
seumamaan
aikaansa
ja
Dees€en
vuol€en sen tapahtuvastaamaan
haAsteisiin.
sen
Heti
tutkijoiden
ulottuvilleja kaytniiin, sek?iyiittae nahdiija arviperintei0en
lammikrrussa
on
loiin.
onra
Yksityisentutkijankir or.
oidalulevail,nriti se nrahdollipysyiiksee
sukututki|nuspeivAnnle.'fasokNukana kehitykses
scstitro tullcssaan.
kaiden
esitelmien
lisaksi
siihen
sd
seurattava
valppaastiaikaanKulunutvuosi,SuortrenitsepyritaaD
saa'naan
nrahdollisuuksa.
['arhaiten
se crrnistuuosal
ja seur);iisyyden
8U.iuhlavrosi
si€n
rlukaan
uutta
paikallisen
ilrlretta
rohlislurnalla
sukotutrarrIrc kall(leksasloista
toiIri|lkaisenrnlln
kirrrrrsscuran
sl|kt|ttlkiioila
tr(L
birnirtlaan.
Ilrkc
liivuosi oI siirlyflyl olctlyjcrl
vuosieo.joukkoon.
linnorrkaikkca rrrrntrerllisliieIcntttliirtriiliiiirr Inflllnrl fl uut|.lli{rllisuutlujir
Sam{)in
olenyrittlinyt lehtiii.YhteydenpjlamineDtrri
sc s:iilyircskrnsan rDuistissl D?iytleillc.
nrarkkirroida
a.jatusta
piUijnkoh- siintulkijoihinor lerkeata,
yksi
kauuiirr ja vuosisada[ lernpijoita
pikkuosastoista,
prtoaa
laisisla
nairren t lkija
vafilrinr|l)inlrr!ankesiinseaDsiosta,Sujoille
ja )kvoisivat
koota
lutkijat,
on
nrin
kehit]ksen
kelkasta,
kulu(ki,nusscurallern
e vuosi
yhdeD
siriiiin
kulkeva
tutkiDruslensa
nryijtii
tai
eksyy
helporrr
vilkastoirninoli lavanorrrairrcrr
pitijiin tai seurakun- nrin polultahistorianhemaress:i
lavuosi sukututkitlruspAivineen,useamnran
tulluttutuksi. seikkaillessaan.
koko sil{oireenja retkin€e[. nanaluejahistoria
varsiViikka kehit)s ollki !iinre
Tiillaisille
olisi
tan'etta
I-isaksi seura on osallistunut
jAtvuosina
alallanlole
edennyt
nrdaliskuussa kiD aloittelevieo tutkijoiden
onlallaosastollaai
jeljille.
perustutkinlus
oikeille
lilaisharppauksin,
valtaku'rnallisill€
sukululkimus- opastanrisessa
jasente||
huolinratta
vielii kauan
lbivo|lkin
otlaval
on
siilA
ja swspAivilleJarvenpaassa,
(ehlAva
perillleisin
meretelmin.
vastaaD
tulernallahalkuussaLahdenseudutlSukutut- haasleerl
ja laidoD
jarjesHmiitin Tarvillava|l
perustiedon
li{ukser
avuksi
kinrusseuraDSukututkirnuspaija onnistunul(a voi hankkiaesi||rerkiksi
Kansa
viille. Onran seuraDnejesenel monipuolista
-lyii!iielopiston
sukllurki
s
kututkinruspaivAe.
lais/
oval ahkerasti
osallistuneet
tiisValtakunnallisillesukulutki- lnuskrrrsseilla.
ja
jesenkokouksiin
lai-illojerr
jolka ovat lnaalisnruspiiiville,
j:isenoraara
on edelleer hienoikuussa
Kotkassa,
serrasiaIrnre l\lclrest\ksellislii
.i:! loiIreli.sli]
sessanousussa,
ollerljo koltnen
Iahtee edustus. Kev:itkaude[ Yuottal
.ia puole|lsadanparenrmalla jesenkokoukset
ovat vanhan
Peklal'Iu.,ttajan
i
puolella-llahtIneeraolen parrtavan
|llukaan
tiistai-iltaisin
vuodenaikanaseunutnrerkillc

l { a i n eL a i l i o

;{rulj eskelevoinen mi es
Kuvassa
Kuhualahderl
IsoD-l)cDnonAllr-Knaapin
viikcii t:inliill vuosisadan
alkrrprrolella.
l(uvassa
oikeall AogusrI lyriirinc .

Kirjoitlacssxni Kuhnrallhd€n
ni iiiin it.te'Bti j a ulaikti i.tii Iapt jhislorianliolmalla osnnliirnl:iu s , nltn tnyos ties tvlit,toun\in nseaA oltecs€en iohcen
.r.r",ku|l iaas krnnan lLilija{csnimeltii August Wilhetm Hyraa kdyhainhoilo " tyaihdnkykeliirinen. Iticlenkiintoani henchtdtajntiIIeja hikLnnldiIille .
riilti erilyisesti h:inen ynrp:iSukulaisets[oraanalenevassa
jl
rilliiiin vallirrul salapcr;iisyys. ylenev:iss:i
polvessavelvoitcltiin
lUikii h;in oli nrichi;iiin jr mistii
pit;imi:in hLroltl loisjstai|.
liilliiisin? Synryn'e- ja t:itrlii,
VrrodeD I879 vaivaishoiloascliiylyiviit,
nru(ra
D,rikkakunta
lukscnhenkeD?i
oli uppinjskaiscn
niiden selvilliimiscssiinjiylt:ie
ja laiskrn kasvaltarniren
kunDor
nr]iis flyr':irisen elinAikana
kansalaiseksi,ja sjr:i hallirsi
loimineillc lDottanlxs, jr viriatus,elta ldyhyys oli suurella
krmiehilleoll(('n piiiinvnivrll,
osalla t?illaisestak nIottoItuLrdcsla.jahlnlclon|lru(lcsla
johruldolaisetvaivaishoidononOnran ongclnrirrrsavait,aisgelmana
1800-luvun
lopulla
Dolloo totval onlnD k unnnn
ja vaivajstcD lis:iksi
Lroden1879vaivaisl)oi- kdyhicD
kuljeskelevaiset
kcrjjil:ijscl ja
loascllts
korostisit:i,ellii
D)uut irlolaiset. Sokeidc,rja
Jok rncn tydhcjD kylicmu,deoraajarikkojcn,sek;i irto_
t:r:\'Aoli "r'clnolli e ekttAlaistcnpyrkimincDKuhmalah-

den kuntaan pyrittiirkin esta_
ma:in. KLin muula keiDoa ei
keksilty, milen v?jhentAiikunrassa majailevieDiftolaisteDmaii_
raa, p:iii(cttiin kunlakokouksen
paat6ksella24.10.1892sakoftaa
niita,jotka pitavAthcitalLronaan.
dksi otc ii
"KU.ti!eltait
nlbll
k nnastahDrc oleri.tkr kiiuuotista henkilti:ta kui Dtytj:kbt
irlolaisi.rkt ioitu ut h oDtt tu
oleytnr ktnnnssrnnue rnn.ruas.sct
t,tna.i'i nlunpiekit.
.Jotk( ei
D)(rk.tu ulotttkokn,
k multc,l
eikA kunnallan niin Nitite iin
|ks intir I isrsI i cII t:ilontu,* *ko! )
kunnon ktgsrta 20 Swtnen nnrk
kaa .tiltu cli niilrii btk( Dnal
loan onku asua ki4dtot ia eti
it toIai.theDkiInih."

MitatehdeAugustHyverinen- rin kylfille KaDlolan karlanon KuhnlalahdeIku la valvoite!
puutavaralaanilla kesdkuussa tiin hzinethoitamaanja haettanimiselle
kulkijalle
vuonna1888.
Useimmitenepdilyttiiviltkulkijat
saatiinpoistettuakunnastamelko helposti,rnultatoisiIkin kiivi.
Eres Ullait|el Kulruralalden
kunnalle useampaankinotteeseetrprA||vaivaatuotta[ut kulkumies oli Augusti Wilhelm
(Viljo) Hywiirinerr
( Hyiirinen
s. 1862Nunnijarvi)Tuusulasta.
Asiaa kasileltiinKuhmalahden kuntakokouksessa05, lokakuuta1889:"Kyslnls otexiirl
ntifi on lehld'rti ku|eskeleyaisen
tiehen jokt $anoo ttinekseen
August Hytidrinen ja on ollu
asnloo
Laulasilla
lalossa
Wehkapuntdrinkyldssdja koska
sanolun ltyvdrisen ki4oistu eikA
kolopaika,la ol. tielod hiitl
p. itli saapuyilla oliat yksit ielisesli eUApaikko ltunnankruunun
utiehel kiirein,fiilen leillaa pois
sdnoftolIIenkiIiit."
I lyverinentr Ii lode||l]ilktiiscsl
i
ahttpcrinpaikkakunnallc
tukkitdihin, sillA hiinen nintens;i
csiitttyy
niirlcnnricstcr
I .joukossa,
jolka lyitskcnlcliv:ilVchkapuIla-

Hyvarisen
asuinpaikaksi
mgarettinKuhmalahti
tl''verinen sai peetitksestii
huolirnaltakuitellkinolla Kuhmalahdellaniin kauan kuin hdn
pystyi l€kene?intitite taysipainoisesti. Vuoder 1892alussa
henen todetaan oleskelleen
Kuhmalahdella "alinomaan"
viim€is€tkuusivuotta. Lisdo||gelmiasyntyi,kun han Luopioisissa sattuneessalapaturmassa
menetti toisen jalkansaja tuli
kykeremiittdmAksi elAttemean
itsense. Koska H).varinenei
ollut merkitty Kuhrnalahden
kirkonkirjoihineik{ henkikirjaan, passitettiin hiinet lemdn
jelkeeDtytthitn kykenem,ittiimane takaisinTuusulaan,
paikallisenvaivaishoidon
eletettev{ksi.
Maahcr1ap:iatti v. 1892 kril€nkir, etlii I lyviirirrcn kuuhu
Kuhnralahden
ku taI hoidettavii" i'r cl;ilellnviin,koska h;in
nsuivrkiluiscc[Kulmalnhdcll:r.

maan han€t Tuusulasta,seke
korvaamaanTuusulan kunnan
kulut. Kuhnlalahden
kuntavalitl i nraaherr0[pA:itiiksestA
Sera.ttiin.rrutlapeiilitsf]s]i kui'
tenkinenrallaanja tl)'verisesla
tuli n;liD{)llc||kuhmalahlelai|len.
Sivut 3 - 6
Kuhmalahden
seurakunnan
vuosien l9l0- 19 rippikirjassa
on
seumavamainilrlavaivaishoitolainenAugustWilhelnrHyviirijalka poikki.
seste:
lbile
Rik.N:o 203. Aidhrctmte tdto
I'uositta1369-18/71896" (Ks. s.
59 lso-Pe[lo). Viittauksella
rikoskirjaaDlarkoitclaanhanen
v. lE97 saamaansa
25 markan
sakkoa e[sikertaisestaoluenInyynnistA.
ja ai,
Ilyvarisensukujuurien
ernnrankolipaikan,seke mai,
lteel seh'ittiiminelaiheuftintonenlaisia klinrenpileitii. sekii
kiricenvailrtoa
eri setrrkunticn
v;ilille.
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Lahteet:
historiaIII I865-l995 Jwaskyla1996
RaitioRaire,Kuhmalahden
sekaTeemuLuodonkokoelmat.
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arkislo.
Historiatoimikunnan
kunnan
arkisto,
Kuhnralahden
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Syysrethi Lampiiiil66n ja Vesilahfeen
\/arma sykytl merl(ki piar jo
p.rikymmenlevuott, oo ollul
sukululkimusscurank€sata|lilnroiltavan
0r peetrymis€sle
kirjeen kolahtamincn postiluukusta,NeiD tap{htui liin?ikin vuoona. KDori n\ataan
r0peaslija clsitii:in Orp:tn{lohtei scurravaa s.rrtekirj0lj0sstron kuvaltnnahallinr?iii,
luksen suunniltelenrasyksyn
tr)iminlsohjelnra.
Se noudalleli
\ anhaa kaavaa pariltomi!
yiikkojer tiistai-iltaisinDidclt:i\ioc esitelnriiiltoincen.
In!inlnliiisen kokoul{-senmielui!anrpiailmoituksiatuntui olevan yhdistyksen syysretkee
kr)skeva
osuus.Osallislujalisla
oli toki:llkan t liiylty;ihiem:|n
cnnen virallista ilnloitnsln,
olihan siile maininla k.rliin
lulleessa jiisenkirjeessii. Ilnroittauluneita
nlkoi l(irjrulun
] I:i enemman ja elcnrnr:in.
l)crinteiscllesyysretkclleon
Ithdelty joka syksy linjaiulolla, niin nytkin, nrrlt!
onsikerr!nniitiioli l(ak$i.
elki alkoi lulusrrDaikastrl
Vanhan Kirkon edest;i.
:fultuja olivat osallislrF
.jalkin ja nxDn liikenDiiilsij lin
lulol. [Jutlr oli jako aLrloihin.
Jos olit DraksanutkokoLrsiltana
sr)Iakkor)r,mcril crsirIniiissr.)I
arloon, jalki|nm:iiseer aLrkxnr
nlcni!iil lc. .iotk0 Drltlsoivltl
Inalkansnjiilkikiilcen. MoleDln)illa p;iiisiensimfieiseeD
tuluslunriskohteeseen LelDp:ialiiD
kirkonmaelleSielte tulivat mukaan oppaal; Carita Koola ensi'nnliis€en ja Perlti Kalevr

kLrlttuuriarloiseenauloon.N:iin oli rclki
lehdillakansallislen
t?irkeydesH.
hyvallaalulla.Koko ryhmasiir- vojenseilyttamisen
vuol1avanMutta palataanpaI'yhan Bir"
lyi jo yli viisisataa
gitan
haksimainitiuun
PyhanBirgilan
kirkkoon Lempeelaiin.
pitej:iI useilla OppaamnleCarila Koola kerlasi
nimeakanlavaan
kInnostuksillanykymuotoonsa tollunecslikirkon ja Lcmp:iiiliin
paiikirkkooo. vaiheilaDavidinkapinasla
saavutlanceseen
1439
N:iin jiilkik?ileenlala pientA nykyp?iivaiin,
nrainiten
loki asrpiiivankulustaIaati- tusmerkkeja
Inuisteloari
olleenainakintuhat
cssanien voi l:inaanolla kiinvuoftaennelrDavidinkapinaaniIiimii ii huorDiota
vaiDpaiviizi NiiiD on kaivauksissa
osoitelt!.
nl)'dherrlminsalluneeseen
loise|r Tosin merkit ihmistoininnoista
vanhaD kivikirkon kohtaloon. ajoilluvat ainakin 60009500
Kuulinjo puolillapaivin'lyrviiiin v[odenlaakse.Kirkonsisustt|s,
Pyh?in Olavin kirkon tuhon- vaihtoehdotovat vaihdelleet
reestakorvaanattomal
kulltuu- k nkin kunnoslustydn
aikana.
rihistorialliset
vahingotaikaan- Niin oli lapaht$nut
viimeisemsaaneesla
lulipalosla.
Muislulan
miinkin aikana.Iin ota kantaa
muuhurkunsiihen,etlakirkon
pcrAllaoli vain kaksiisoaaalelisvaakunaa,mUut olivat
kellotapulin
alaosaan
muodostetun kirkkomuseonesineist6n
joukossa
ahtaaIlaisissa
oloissa.
Tilat olivat toki siislitja esineci hyvin csillii. AsiaDsa
osaavaopas kertoili niiden
vaiheistapar'haansa
nrukaan.
Kivinenkirkko.jasiitiierilliiiin
oleva puinenlapuli vanhoine
j;ii askarrullamaan
esineineen
naiDjalkeenpain,
monikosukupolvi saa ne nAhdAm0tlta
kuinvalokLtvista.
Ulkona odollivat k ljettaiat
antoineen.
AioiDrneliipi Lenrpillil;inkcsl,t|sla||.
Oli put|lnl(F
asutusla,ala- ia yliiaslccrl
kouhrill,vrIr)]l|islcnlyihtjiul
jne, kunneskuryattiinkanavan
Lenpddl ltn ki'kon keIlot1pti i
varl€on. Kaarlo eleliirannan
parkkialueelle,
s€lostukset
kanakiD n:iillii muulamillasanoilla vastajapoiskohtiVesilahlea.
jalkipolvia l?irniinkin
jUlkaisun
Pysiihdyimme
i)iiiv:iiiDiomessii,
joka on Suomen rautakautisen

heita, vilisi oppaal puhe€ssa Kirkosla siirrylliirr haulatlsajal va[himpia lu,rnetlujakaluseitanrerkkihenkiliiiden
nirria. maallaolevaan
iiske[nrainiltuun
mistoja. Iso taulu opasli tien
jo
nruseoon.Ruoho sen, krte
valressa hauta-alueelle,D'lutta PiispaMaunuIl l awastvihki
olipa viitta aielrnin edesautta- 3.2.1422 juuti valmistuneen Ler palil?inkin kirkkomuscon
puukifkon.Silloiren myiis jaoveD€dessa.osoilli rlt ii|)lrre
nut ainakinyhdenNiemeo perja
vieraisiin.
kaIra{tornan
I'ifkkalan l-enr- k l van harvinaisiin
hecnnruulloaniiillc rrai[. Kun
piiiiliinsisiilliiIytsrum(rlrrnkurlir I)aikfltchkiieiviitkoviI uscillolc
hc olivatkUlkcrcctohi ja hkcnlutla auki. llaImi. Nitir esirieislii.
nect tieoviirasra
PAIVAANIU- alkoilakertaakivikirkkoa,
(,li
kur,lcrnrtlrcri tnicllii. rnutlavrlilellavasti
liclokinniiMl, lcksti|l yslilviillincDsllvy pinr
dcr sis:illii sililyy. lJllr:lnkal
sykiihdyttioslarxrantontir)liihirikkoen aioa ydllii paivar aijoLrkkolaisten erikoisryhnlien
ahreelta, kertoili oppaanrnre. kaa saannokset.
Kun sittenpiru
vaikUtusia
olisi syyt:ih)ddl'rtii:i
llilr kerloi myiis, etH isot kiv€t
oli pitiinytpienenvapaar,ehli
nrahclollisimnrar
monen.Yksiymtydrylime
tehda
nykypaiviin
ovat ns. silmakivie,
.joiden
lyishenkiliilte
useitlkirsuljeturr
piirille pienenrpien kohdille sailyneen
kivisenosan.Se loini
tekokau- esiltelypaikafl
aukaisu'ruinakin
hautauksettapahtuivat. Vasta parikynrmentAvuotiseD
osa alueestaon kaivauksiflttltki(tua,,rutta
scDkin
antion ollut
lupaava.
Matka jatkui Inutkaistatietii
ja pitiijenpisimnen
Vesilahdelle
kauttal'apolaaD,josta
tiesuo,'an
Vesilahden kirkon parkkipaikalle. Kiertelinme hautausnraalla, ennenkuinpiiesimme
ki*koon.I'uirren,
hiliattaiokuDnoste(u pyhatto esitdytyi silnl|llllnreoppaaIrnreavustanlatla.. KunrrasteliI kirkon sisiija sen
puolistatasakattoisuutta
vetotankoalla oleviaterliksisie
ja. Jiilkinnnaisccr
luli s€loslukscssa prytiirniitliikin oppaan
sclvitys. Ne Ascnnettiinkun
kifkko ku lcD)DravalvonDaD
kuin Iarvoinaesi(elyaikoinaei
l/esilahdenkitkko
puutteessaalkoi tekovirheide
orinistuDe,
rnutta seurallaInnre
vroksi levita. Its€ ihmettelin tensa
l5l0 l8l4 Lau- on niistehtvia kokemuksia.
_iiilkeen
cncnlmar,IniksiDeovat sisAka- kon kartanon hautakarmina,
opl,aIdinrnrekirkonmaelt?i,
eika ullakolla. sittcnrnin sak6stinaja viinrc paaose)ostaessa
lolr alapuolellfl,
nejlle nlalkarrItsc taDgot kuuluval |llonieD vuodetkeski-ja uudenrman
varsiniikymia.
kuulinrme
Ohessa
ajan
oikcirkin tehtyjenisoj€n raken- museona.Todellincnsyy lienee runsaasti taruja Ves;lahdella.
Iusten tukirakenleisiin.Sistika- ollut silloin kalolisuud€n
Saavuinrm€vanhaan Nan'an
ajar
1o|r kauniit koristcot, keskellii Ioppumisessa.
OlinVaasan
kyliin markkinapaikoille.
Kustaa
olevaaurinkoja sita yrnpartjiviit vallanalettua1523oteltiinvalme ohitlaneetMolbergin filkullaluttahdettulivatcsiin, kuD liorruskonnoksi
ja
kansalaissonrausrakennuksel.
lulerilaisuus
aic||lpi€n rcrroIltien maaliker- valtio lakavarikoiseurakuntien danruuistomerkkcja
ja tiesmite.
roksetoli saatrpois,sakeD6ideD onraisuudenmei.ieViimein€nkaloli- Nyt bussjseisoilopetetun
kahdessa kerroksessaolcvien
nenpiispaArvi<lKurki oli edel- rin pihassa,josta katselimnre
kautlatulvivanvalon liseniivuonnahukkunut.lesla
ikkuDoiden
eteliieopienellejoelle yritl:icn
voiIrasta.
eleytya sen varrcssaasuneiden
Lnukor ornislaja|lpojastaoli
ta|niin 1802 kanvailtu
Kuunnellessamnre
silloisiinongelmiin.
kokolluotsinpiispaa... talonpoikien
Martti Tolpor johdolla raken- Selostustak0ultii
paljon.
kuterr riiyheevaarrmarkkiravavanhinrman
netrnrPirkanlllaan
kur Kustaa
keen.Ne loppuivat,
scuraku'|nannYkYpyhaliinvai-

lil

lll nuulti DrarkkinattLllevan
'Iampereen
toripaikalle.Si1len
raivosiNarvassa
lulipaloja tehriin isojako.
Kylastaei ole alkuper:iisell?i
paikalla
kl|in|nnislol.
Jatkoimme kohti Laukkoa.
ja lienvarKananoalue
lahesfyi
ren pellol nuuttuivat lautaaidoilla lohkotuiksilailUDriksi.
Ilevoslaumoja
kAyskenteli
moDenkokoisina
niidenviheriiiilla.
LaDkontorpparikauden
loppuvuosikymmenet
olivat riitaisia,
haaiijjaja uusiatorppareita.J?ilkiselvilrel),ssii
1918 ka anon
pollelliiD.
rakennukset
OIihan
k)r)' iuohonsaalujo vuosisadan
alussa, jolloin torpparih:iiiditl
uulisoitiin
voinrakkaasli
Suonlen
lchdiss:i.
Vaikulusoli selr Dtukainen aiheutlaenehk:i koko

aloimmeperehtyii.KahvinjAlkeennaapurihuoneessa
olevasta
I Iopunsukukokouksesla
saimme
asianluntevan
eduslajantentatla-

vanhojenpihapiirienkin
esittellf/n ennenkuDtultiinsovittuun
aikaan Kuokkalan kosken varressa olevalle museoraitille.
TutusluimDre
senvarrolla
oleviin

Ka ppan seo Lenptidldssii
ja kauppamupaja-,kampaamoN) kyisenLaukonherranpihaseoihin enDensiirtynislamme
Diiriine; ryhnienolc kovir)kaar TaysinAisinvatsoin isantaviien saman mjtiD pii:issii
olevaaD
paAsla,niiD
Lrsein
mahdollisuLrs
pikkupojanauloicr)ovilla hUI lakk fin karlaDoon
kahvillc.
ei meidankllin.Di myiiska:in
ja uudelleentu- PaivA oli kulunut nop€asli,
sujrlienkiitosleD
kartanon hautakarnia[teel]e,
loloivolusten saalelenrina isvatsatiiynn?ija hyvii rrieli kail|:iinkertoioppaamme.
Kaflanon luanlnre
ja paluutral- kesta kurrlhrslaja oiihdysre.
penkkeihin
vicritsekulkevankyliitieDvarka l-enpAAIiian
nlkoi.
Noustiinvi(rlAkerranatloihin.
ressa pysehdyimme"ljtlgclin
YhA uuftaja uul(aDtatkallvar- Kaynti kuDna[kelkustassa
enhaaksi" mainitun pellon Iuo.
siniikymistii virisi oppaklen netl kuin prluunr^lkalaknisin
Siihetloli suuonitellu
uutlapiilis[ista, site enentnl:innrila hi1'anpereellealkoi. Poiketliin
joka ei koskaan
rakennusta,
taafimin ajoimme.LempAalan kurinanurheilurakennuslen
reunoussul.
Tastajai mu;sloksi
vain
yli karr6van
kcsk0slassa
kulicG nUslamalle
kadullc,
lyhyt
csi cr j n r j . l i c n t o i s c l l pa u o l c l l o
al € tuarnmckiiijnnyirnmeValkca- ly, kunncsj:illeon'lirnrpercelle
vallalaitunellanSimmepilkahkoskensuuntaan.Kotva ajoaja
johlavalle
tielle.
ldn
kiven, jonka pa?illaoli
pysahdys kartaDon kohdalle.
jeAh)'vaispuheenvuoOppaan
laatra,jossa nlainitaanniiille
I-is:iii sclostusta,silten haulaus- ro, vastakiitokset,puheenjohtarienoille Amerikastaluotlien
maanluonakaantyDt;iss?i.
ja ilii mu[taPala- Jan toteantukset
valkoh:intapeurojenalkuvaitessapieni pysAhdys
monisata- kin sairnmekuullavielii noiden
hersla.
piiisen punaistenleloitettLien loppukilometrien
aikana.Arto
Irieni ajo cl€enpain,kl|nnes
sotilaidenja vankien ha laja rerkelaisie
alkoikin
pysiihdella
o l i n n ej o 1 4 3 9m a i D i t uInl o k i nluislomerkilla.Suunta kohli
poislui harvakseen, loppuj€n
an lilan pihassa,
I hrkiaIhovissakeskuslaa,
v?ihAn
ajoaja kA;inniis lLrllessa
matkalrI?ihfi;pistecseeI
Kuuluisisla
otnistaiisla
esitlccssA Ahtiilan
tielle.
Jiillccn
kiiynli
K€sk$storillc.
IIyvin oIIistrrn||l
rDai'riltiinAxcl (;uslal Kurki
loiscn karlanonpihassa,scbs- antoisa
syysrelkcn1lnc
oli j:illceD
l72ll lti00 .ja Juhanalicdlik
lrs...
licton
alkoi
olla
niirr
ohi.
Prr|ri[Illat kiibkscl kaik.jo
(ifinkrn(I. Nyt tilaa otnislava
palion,etlii Iit))i- j|t vuosilIku- kicDretkeliiistcD
puolesta
l)c li SorrikiittelijokaiscovienlAafissa
alkoipatkiii.
fnallsaulko-ovella.
Maanviljelija niin oli
Olimtneetuajassa,
TekstiRaimoVasara
jri- r1raatilanalkailuyri
iij?iparis- aikaa Pirkkalantien
varressa
Kuvat
PekkaNuoltajarvi
k||nraoli valnislanutmaittavan
olcvien Nurrtcn ja Aitnalan
pilop6ydan,jo|lka
anlinriin
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et€enpain nyk. Peltokadun isiintiinaoli Ileikki Skyttevuosionganoja virtasi vuosisatoja,ehkii vuosituhan- suu iaan missa puro keentyi na 1540-56,YIA-Skylanisiint:ina
sia,KaupiI rnetsaD
soista nyk. Rongankadun kohdalla Esko SkyttA.Talot olivat suunja rdmeikiiisfeTamnrer- kohtiTammerkoskea.
nill€en siine miss?ion nykyisin
ja
Ilaarlan palatsi.Va[ha rnaantie
koskeen siit, oli iloa etta harmia. llankkiessani puutarhapalstaD
Litukansii|,tolapuutarEr r k i l d
SiukoIankyl6
ha-alueelta,ai-van ojan parSi.ukola
laalla sain niihdaojan kuoliuntcm.
kamppailur. Sorsaf pesivat
siell?iviel?i90-luvunalkupuolella,sainnahdaehk?iviimeisen
sorsapoikueen uiskentelevan 6-."nhoshtZ
ojassa.Kun Kekkosentietehtiin, siitaalkoi ojan lopullirren
pItkeoIlaitto,vuoDna1995-96
liitettiin LitLrkankohta maan
Ronganoj.tI. J. lnbergitl kona
kulki siinii missAon nykyisin
alle, satamehia enlen Kaupinnukaan v:lta 1872.
Kyt6laink6lu, sinne ilmestyi
katua se jetettiin arki, mulla
I/iivahl aheeI ni i Iryja.
noin 1700-luvunalkupuolella
vesikinsiell?ih:ivisi. Kun se oli
Kyttalan "Kapacka".Se kuului
jo Kaupinkalrunsaakk8 maan
Nyt kun ollaant?issA
Rongan- KllAlan talooo,taisi olla Tamalla rnietiskclin
useinojan kohpalataanajassa merkoskenseudunensimmainen
kadunlaaksossa,
taloa. Sen uomastanliki, etta
taaksepAin
noin 400 vuofta.PaiPobi.Rakennussijailsi nykyisen
siina on joskrs virrannut aikajl Kyltikalla oli todella kaunis laakso, Pell.vatehtaanksdun
moincn.ioki.
lln Inrulenlliytiillyt jossajokivirtasija vesioli prhliinkndunristeyksessa.
Paikkasai
Messukyl?inhisloriasta sana6- dasta. Laakson rinteet olivat
nimen KapakanmAki,
sielle lapkaanLitukantaloststai torpasta, paUonjyrkemmat ja korkeam- set laskivat talviaikaan alas
sama koskeemyiis Tamp€reen mat. Niis6 on vuosisatojenkuRonganojalle-Oikealla puolen
historioita.Kuulin usein kerrotluessaot€ttu ja kuljetettu pois
laaksoaoli Siukolankyla, siellii
ena cnnensiirtola- maata(Rautatieasemanedesta oli kaksi taloa 1540-luvulla;
puutarhaa
oli ollut l-ihkan talo
ja Erkkiln,Erkkilestit
1930 hrvullaviirneksi).Silloin Siukola
oli
lai lorppaI;illA paikalla.Nokian
kasvoi niilyillii nrolemnrinpuohieno niikiiala alas laaksoonja
Viholastalijysin sensijaanLihrlin jokeamita kauniimpia
luon- toisellapuolenvirtasi Tammerkantalon.
nonkukkia.Viele oli ehka hakkoski, minke pairhu varnaan
K n leslii l:ihdelliaDkulkejoitakinhonkioja tiekaarnatla
kuuluisiihenaikaan.
nvran .ja surrnanraan
vanhnir lcrkir pcrsaitn,pojntchk;ionkiIirkkil:int lossaoli is:i liioii
puron(joen)uomflakohti'lant- vat lihaviaahvenia
joesta,kalat 1600-luvuD
alussa
myllariPcrttu
nrcrkoskca,
onsiksilullaanSau- pa:isiviil nouscmaansinnc mcIlrkkil:i,tamiinjiilkccnoli isankonmAkeen,
siellii joclruomaotl
resta saakkailman esteita.VataniiJuhaErkkiliis.1684,
vuonna
parluilen nekyvissa.Joenpenkat semmalla puolen laaksoa
oli
1540oli SiukolankylAssavain
p[olilla korkeat. KyttiilaDkyla ja siella kaksi taon molemmilla
yksi Lrkkila(EerikkiilA). talo
Tdalta puro on virrannut kohti
loa;Ylii- ja Ala-Kyftal?i(Sky a). jaettiiDvuonna1568,niiin syntyi
entisenP.M.K:nvaraston,
sielte Ennenvuolla 1540Ala-Skytiin sitten
YlA-Erkkila ja Ala-

Erkkila,taloja nlctettiinrrimit- alkoi tosi rakentamiDcn
molcnlja
yliren
tanriiiiD1760luvulla
min puolinRonganojaa.
Silloin
kiivi Ro ganojanhuo osti - siiti
alinen Erkkila, rain sai llnbom
Ala-Erkkila
oli
tuli avoviemari. Vuonna 1674
sukualkunsa.
missaon palokun- aloitettiin Toijala-Tampererausillli paikalla
nan takapiha,
Ylii-ErkkileGsta tatien rakgntamincn,
silloin oli
lipolicssii:ir.
ltauliihclliiSatakurnan
sillaa.Siu- maalaisidylli
kolankyliin toire$ talo Siuko- tatie valnristuivuonna1876.ia
l,r(Siu[o)oli Ir)iin .io olcnrflssl snn)0u0
vronoIlliilclliinKylllilii
'lamperceseen.
Kyttiilasta tuli
vuonna1540,talo sijailsisuu
nillcensiinamissanyt on HuhtimacD koulu. Ialo jakaantui
mybskahtia,Ala Siukolassaoli
isantana Tapani Niilonpoika
YlaSiukovuosina1540-1597,
SiukolassaKlemetti MikaclinpoikaSiukovuosina1553-1600.
Niiu sittenSiukolankylesseoli
jo nelja1aloa.
ja iiissekylisseei
Laaksossa
juuri muutoksia.
tapahtunut
Yli
sata vuotta kului, isovihakin
[reni vaikuttanlattakylien rakenleeseenseD kunrmenrNin
nrulta sitten r]]uutti Ruotsista
laltiopaivamiesHaDs Ilenrik
Boijc Tarnmerkosken
karlanoon
ja ostisenniink|linnryajs
Ilatan- pahanlaineisiD kaupunginosa
p:i;io kartalon. Tassakatrpassa koko Suomessaoikea "Villi
nrcniK],llaliija Kapakkasck:ine
lansi". lrlolaiset scke rikolliset
Ir)llyt nrydsBoijelle.Kuningas pesiytyivAt
sinnc,siellajuoppous
Kustaalll kavi vuonna l7?5 ja irslaus olivat jokapaiviiisia
ja nanhcrraja
Tlnrnrerkoskella
ilnidild, kasakatkinkutsutliin
prcsidetti H. H.
laltiokonttoriD
sinnepititniianj ?irjestys$.
Boije nryi pian tiimanjalkeen
Tampere-Vaasa raulatieta
kruunulleTannrerkoskenkarta- aloitettiilr rakentamaanvuonna
non. tlirrlaksi sovittiin30000 1880kesakuussa.
ja niill tiille paikuparitaalaria
Vuonna l89l aloiteltihlrakalle perustetliinTarllpereen kentaoraanvieDriirilaitoslaKy!
ka prurki.
talii?in, kevattulvat aiheultivat
j:ii
edclleen sen, eltA viemiri eli Rongar:oja
Koskcn itiiprroli
NlessukylaAr).
Sitlen kn k.uIis:iten
tulvi ihmistenkcllareihin
punginleollistaD)inen
alkoi niin
sita kurjuutta. Ronganojakin
kalseelkeenlyivelkohti Kltakaiv€ttii maansis:ianja laitetliiii. ilialla olisi halpaatontti- tiin putkeen.
Sekinoli parempi
Noin vuonna1830sinne olla siclltipiilossakuin ihmisten
nrasla.
alkoi ihlesty:i Drdkkejii mutta haukuttavana,Tanlmerin lamkun ci ollrt viel:iasenakaavaa, mikko piHisi olla jaiinneniilta
sinre rakcnnelliiIkaikenniikiii- ajolta.Aivan koskeDra[nassooli
siii hiikk€leila.Vuonnn I E50 silta iste kuljeltiin melneina
yritefiiin K$tela liitlae Tarnpe- aikoina myllyille ja Erkkilan
reeseen utta se €i viele onIatooD.
rrislunrtt5lla keaaa.Nyl sitt€n

ll

pa'
MuiDaistensuonlalaisten
holaiseslak:iylumii nimitys oli
"Ronga" Iiinpa tieter]kin,siis
"lLongaviekctiin".

Ro gtlkia

tienoo

,/alkoaedelliseett
valmiiksi,
K n sainkirjoitukseni
sain kiisiini t€oksen "'Iampere
silloincune|l",luill sii6 seuraavaa.'fanlpereen
satavuotisjuhlan
kaupungii
toinesta
kunniaksi
juhlajulkaisu
v.1879 pairettu
kaupunki,histolial"'l'arnpereeD
tilastollisia
tielojakoottuina
lisia
ja kiioitetl$ina.Sen Satavuotis
JuhlanmuistoksiI p. Lokakuuta
1879" kertoo kosk€sta Dr.nt.
'l'arnpefecD
kaupuD"Koski on
gin valt.soori ja eleGja. Sc
kiiytt?iaercrnrDenja l:irkeaNpiii
lchtaitakuir mikahnuluu koski
Se k?iyl6ii enemnliin
Suornessa.
jn tarkearrpjatehtaitakuin nrikii;in nruu koski Suoncssa.
'l
aDrpereenkoski o,l runsarD
virstan eli noin 2000 kyyrrriie
Dilka,ja 100-150 kyyneraa]c-

.7

vi:i, pilkio pinnrllansrLuohuva|ta vilisev?i. Koski on enne
juossul NaisleDlahrr)aailmrssa
(lesta kicroon siiheD p:tikkadn,
kussa llongoooja KalevaDkao'
kaan syrjie my:iden Dlasuunin
'lamnleF
lartse laskeenykyiseo
koskcn jauhomyllyD kohdalla.
MuDtarrratvanlrat nrichet ovat
kuullccl liistA
vitnhenrlr)iltaosa
"Koukkuniernen" haarasta cli
joka oo ollot nrnsaasti
koskesta,
rrykyislii virstnr pitliii. Vlih:i
rnatka Niisij:irven rannalta oval
kivikolu ja vuoret sl|pistaDccl

;

:l

veden jLrokseNasta. Entinen or v;cln l:ine piiiv;inii l'yhiijiir\r:i
25 rn. Korkeanrnalla.Sinne ja
vesivaylatuntuu si;tii ett, vesi
oDsyctnytja
uurtanut
nraanpois. kc,lrtiAilolahte.ton se koskell
Sen laakson pohjan sou on 5
toireDhaarajoskusLtlottunut.
.jalkaa yli Nasijarvennykyisen
pinnan.Kun vesisalp.utui,Diin I Iistoriallisina.rlkuliihleiniik:i).
sc sai toisen v:iylen, nykyise[
lelty:
kosken."
Tama tuntuu aika mahdotto- Viljo Rasila:
'lampereen
nlaltakunne kallioton DiinkorbisloriaI
keat siellA Naistenlahdessa,
|nuttaRonganoja
onjoskLrs
ollrt
Viiind Voionlnan:
'l
suurijoki. Sc on kyllii uskotlaun)percen
historial, ll, jl lll
vissa,Alastenjii.vion
nyds ollut
Kuvat lainattusanroislateoksis
jarvi joskus,se
paijoDsour€mpi
ta.

Ttmfk ju Tut,i krk,otki ennu ydlakuvauk.tenaikokouttd. Larl lotl Kgelgenin t$tillceratl\
ttndelk!
l81ll. Tnilriludn kosker ihru,nk ld iikemii kaupunki oli |icltr rnhon aikoan vuatitMt ot,tienparakc,tttu.\tennuotloskuno k.ylai Ku]Lsrd tikyviil silloinen llaneensilla sekri tutonieen nykyi.\cn Sotokunnor
iillo D(rikdla ollut kn|clvsilkL

DDnl_l
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angasalle VAAksyrl (haudattu7.8.1715).Hanell?i
jatkartaDoon
tuli vuonDa ilmeisesti
ei ollut perilliste
.1690
pilajankirjuri kamassa
Mikkolassa.
Johan Morin vaimonsaSigriVii:iksyn kartanossaloimics'
din kanssa.
Oli siclliisittcnkar- saanJohanMorin otti vuoDrra
lnronvolirra .ia tilanhoitainna. 1698 h0lliritaansn
yhdysviliel\l.1inilaar)
Viiiiksyssii
viirrrcksi lyksec[ Vchor]iculc||kyliill
luonna l7ll, oli mahdollisesli Hinkkalan,
Tuinalanja Sipilen
pilen1paaokifl,
nrrlta isonviha
talol, jolka kaikki joutuivat
ajaha puuttuvatkirjalliset tie1697 isernattomiksikun lnaidot.
oittunasuurenakato-ja lavanJohanMorinoli sittenKanga- tautivuonna niista krolivat
salanJokioiste[kylen MikkoisiiruAt:HiDkkalasta
Erkki Malan rusthollin isanGna 1722- tinpoika,TuinalastaSinro Mi1725.Tuli shrnetodennakdises- konpoika ja SipilestA Heikki
li jo aikaiscmmin,sillii MikkoYrjdDpoika.JohanMorin isanndi riiilA trloja vuotcc! 1706,
lan cdellinen isiirtii KleNclli
A tinpoikakuoli kesallAl?15 jonkajalkeenne otti haltuuDsa

I'aalilanLirtulastatullut Yrjd
SimonpoikavaiDloDsaLiisa
Sanuelintyttaren
kanssanruoyhteneisc't
dostacouiis{ii
Sipiliinrusthollir'.
()rko (iclojI lllisliiJoha Morin Ve;iksyyrluli sekaharc|l
vaih€istaanvuodeD 1725 jiilkeeD?
Mahdollisista
ticdoistakiilolliren
Pcnt(i llcinonen
Unholf,nkatu4 D l5
33820TAMPDRD 82
Duh.(03-)2651345

I'cLkaNuoltajArvi

Verohinnasto
vuonna1894

ielii viirne vuosisadaD
lopulla voitiin verot
maksaajoko luortaisluotteina tahi rahana. K?iypa
hinla saatiinmaaherrarlvuositverohhnastain vahvislamasla
losta.

Vl|oden 1894 Narkat saa
nykymarkoiksi
nruutetuksi
rc 22:lla.Or rniekcrlomalla
lcrrkiirrloislaverrata silloisia

Esinerkiksi:Hinnastonrnukaa l0 kiloavoitarDaksoi
silyksi
loirr l7 markkaa,eli
kilo
maksoi 1,7mk. Kun kerronnre
sen 22:lla, saamme voikilon
hirrnaksi
37.4nvkvmarkkaa.
Miehen peiviitydn arvoksi
ilmoitelaantuolloin 1,75nrarkKun
kaa,eli 38,5nykynrarkkaa.
vedaamfievoikilon hintaa ia
mieheD DaiviiDalkkaakeskeneiin,huonraanlme
rnie|ensaa-

voita vaitl
van piiivepalkallaan
hiukantoistakiloa!
Juhdan p:iivatyijlla larkoitelaan ti€tenkiDh€vostyijpaivije,
sen arvo on llat'ttaa olevan
ntiltei kolmiDkertainen
miehen
peivatyiihdrrverraftuna.
(katsoviereincn
sivu)
trlfDD

SBerofinua€to
1894.
$uuruin t$oriuliiiiuioliibrronna
Srlsi.t.r!l

tDaotinnol.

D,(o *i;#';iXT,T'
,8g{Euob!tr
trrn'r'
9lo!lloo

S i l i c t l r ) i h i r r n l t l o ff c i t n .

u.rot.DD!t!ru.

lp.rrniai. lDlo!|l.d

p.,niii

I bctlfotihoniiujn
l tetltolitrorttiito
1 t)et)tolitro
o!riu
1 f c ( l t o l i t rfurrojrt
n

Sntjnrrtuoffeihr.
l0 tiloohJoito
10 liloo totiq
10 fitootolif!rliiliiihi

I
10

Srbsn tuoftcifo.
1 t)eltofit!0fuotnhrilofi{otoitrr
10 fitoo
10 liloo fuonuetaloo
10 filoo b!$eer ro6rDoo

72
I

3
6

50
40
60

grif i.
Sllielen piiir!iit!b
SrttlbonPiiit!iitl)b

1
3

75
50

6ii6 on 9lbcrrruplnnnerod[n:
25 litroo i)rDiii
10 Iitroo loltrojo
Blo[1oo

62
1

!)lltecufri
Errun liiiinintorrttoriBt0,
xr0ruoBtnur
20 p. 1894.

Jturu triiiriuito6t0[ prolddl{r:

N. Dahl6n.

V. Nybergh.
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llslrlrclcn
fsrmnc
EevaAnero oli aikanaanOrpanan ihkcra avuslsja. Hen
kokosi nryiis haastatteluja
'|uosisadenalun LetnpeAl:istii
TAtDpercenyliopislon Kansanperinteen
laitok5ellc.Kun
sukututkimusseut
n leki Drenn€cnes\kynii nratknn Lcrtrp:iiil:i:in ja Vesilahdelle,ajatlclir lainatalr:incnkoosfcllaaD
l,en)piiAlnn
K ljrn Kukkolan

Kukkolan
isanlavaiesta
Kulkollln karlaroo piti l9l0 hr\ul1atohtori l-.rircslflf Iliillslriirr NIe saDolliinsilii KtlkkoIrn Prnrreliiniks.ci sitA rrLruks
sirnoltukran.T:ili !rli senrnronen
l\hkinren palpa. liia llrncst al'
Iliillslrinu.I\lrkij|len.in p\\ lc\ ii
ir ri'rr suol'r. l(rrn nrc kansakouluak;i\1iir. niin sitii vicliiI

joka aaD)u hevoscllapikkurattailla Kuljun pysAkille.Ja sc oli
kur hakot kki sinii elupenkilla,
ja kuski oli pcraperrkillii.
Toh(orilla oli knallihatlu piiAssiija
nlustat vaaltect kcsat, lalvel.
Nenallii oli piencl prillit, ei De
ollu siltniilasit,nc oli scmll()set.
jokka ripistettiiDrerrnA:in.
Meila oli opetlajaAnna lirisku
ninlenonaan varottanu,tietysti
se oli lohtori lliillslr6fitinl.tUsun)aa.cll:i Uiyltv oppihidcrl lcrvehtiS hiinti aioa kun lLrllaa
vastaan.lvle sittensanolliinpiiivii:i, noslctliiD lakkianrnrc.ja
ja vihiin
teh(iin syva kunrarros,
klarpaistiir jalkaakin, niirrkuin
siihenaikaal]lapaoli. Mutta kun
tohtoriei koskaanvastannu,niirr
n)e snroltiirr opcllaiallc, elt:i
cDnreviilsi p;iiviiiisanoo.kun ci
h:irl vaslra. JI vuoltr opcll i.

'Ilisku

siltensaoo,etfi no hyvAnerraika. ka{sokaas,
eihAniiillaircn vaoha arvokashcrra nlpee
k|lalliaar noslflanjoka oppilaan
'l
edessii. eidiir) tiiytl), kAsiltiii
liirrA puoli. Me siltentaassaDol,
liin piiive;ih;inclle,ja hAn Dyci,
kijylli vastaukseks.T?is[i oli
opcttaia lirisku h?irelleD)aininnu, cttii hiin oli puhurrusiitii lasja lapsetolivat snnolen kanssa.
ncct. cllii kufi lohtori ei vaslaa.
.lnUihlinluli siltc paraunLrs.
Kcrlonullirkki I{anlalav. l9lio
Sc varha he fl. (i.V. al' lliillstriirD,tohloraLrnsl af llSllsrriimiu is:i. ol; scmnroiDcnlllhiottaja, KuliuD kartanonkanssanc
lxhioi(tivrl kouhlr to lin- KiF
kossaoli rlflnritekstiilit,silloi
kun Ini'r:i l.cnrpiililiiiinl lirr.

I lallstriiminlalioirtamal.Nyt jo
hajonleet,vai onko ne museoon
viety. Sodan jAlkeen pidettiin
Kukkolanvaenpirtissii
alakoulua
montavuotta,
Ne Hellstriimit oli semmosta
henasv:ikkee,ei ne kylaliiisten
kanssamissaantekemisisseolIeet. Kerrotaanefla se tohtori
Emst af Hallsrrtim kuoli sille
paikalle,missase oli syntyny.Se
oli syntynysenr oisessapaarajoka Kukkolassa
kennuksessa,
oli ennent?iHjoka paloi 1914.
Sekinoli palanu,ja kukko lensi
pelastyksissAan kilometrikaupallasille kivelle,joka sai Kukonkivennimen.Siihenedellijohti koiseenpAiirakennukseen
vukuja,ja Hhan j?ilkimm?iiseen
lehmuskuja.Nehan on vi€rekkainsiellevielakin.

P?iarakennus
oli kauheensuuri. Kartanossakummittelee
Antinahon talo on vain osalle
sen perustustatehty. Ja mina
Isa kerto, etta joku Kukkolan
ihmettelen,
eftas€ oli tehtybetokartanon vanha rouva oli vziltin
rista silloinjo. Kas kun suvussa
niinkunnoita. Ise oli Lehtimeen
oli arkkitehditja muut.En tieda,
torpanpoikia kartanonmailtaja
oliko Suomessaviela sementtikenan se oli viljamakasiinilla
tehdasta silloin, vai tuotiinko
sisekkittyttttjen,karjapalvelijoiulkoo. Ja naveftaoli mun miedenja muunnuorisonkanssa,
ja
lest?inihieno,kun siellAoli katsielta tuli hevonen kauheeta
lovalaistus.Se oli ihannykyajan
laukkaa,kaviot piti kovan elanavefta,ei nitAen parveepAAllii.
DrAn.Ne ihmelteli,era kuka
Ja iso rehulatooli sivussa,sieltii
sielti noin kauheeta laukkaa
rehuvaDnuillatyiinnettiin konhevosellaajaa.Mutta sieltii nekiin. N),t mennaantehan,ei n),tlesti kissa.Se oli harmaakissa,
kaan parve€ pAAIletehde. Sen ja
se tuli isani nuor€mmanvelvanbanHallstrdmin,joka vuosi_ jen,
s€tanijalkoihin.SetAhypp:is
sadanvaibteenmolemminpuo- ja
saro,.ettaale ny peelletuu. Ja
lin piti Kukkolaa,niin senpoika
kissa h?ivissiita niin, ettei sitii
oli ulkomaillakayny,ja innostunakynymisseAn.
Trri,t t?ihtiheti
nu siihen.Sanoivat,ete se olis
juokseen ja kattoon, oliko se
olllr Unkarissa.Sitten sielle naniitten sisAkissa,mutta kissa
vetassaoli viel?i toiset vaunut,
KertonutAhti Eloranta1980
joilla vietiin lantapois.Tarikolla makas niitisti siellA sangyn
p?iellii.Muftase rouvasai aikaan
ajettiinvaunuihin,joissaoti kipnakyjA.
Kartanon
rakennuksista pi, haka aukesja lantakipattiin tamrnitisia
Sitten:iokupoika t:ihti flikoilra
Kukkolankartanonpaarakennus pols.
ja sano,ett:i kauhee
Kukkolasta,
oli tehtytamanvuosisadan
alus,kohina
siipien
kuulu Kukkolan
KertonutAhti Eloranta1980.
sa.Se oli tehty puusta,ja se paisostapuuliiteristA.
Kauheelintu
loi vuonna1914.Rakennus
oli
paino siellii niin, etta siivet lepOlin Pohjois-Hemeenampuvaltavaniso, ja siina oli kaksi
su. Hiin koifti kattoo,muttamijilla
ja ampumamehanvartijana
joissa
tornia,
oli viisi kenosta.
fiien ei nakyny. Sitten kun sitii
seuranpaviljonginvahtimestariVarsinaisessa
rakennuksessa
oli
rouvaa vietiin parihevosilla
hrroneilakalldessatai kol|nessa na yhdenvuoden1932-j3.Silkirkkomaalle, niin ne hevoset
kerroksessa.
Kun mentiinsisalle loin kerto joku mies,joka asu trppu vaahtoo,
kun ne oli niin
Ruskeeahteella,
ettA Kukkolaa
siina oli eteinen,jossa oli lasim:irkane,
kun s€ vainajaoli niin
piti VenAjAnvallan aikanasemkafto,sisakattooli lasiaja vesiraskasviet:iva.Niin ne sano,ettt
moinenomistaja,jolla oli venakaftokin oli lasia. tfuoneita oli
siinA oli paljon noituuttasiine
l?iisiaupseereita
yli kolmekymmenH,
tuttavina,ja ne
ja niistAoli
ihmisessa.
kalusteftu26. Rautatienpuolella kAvivAt aina messAilemAssa
oli palvelusviien
huoneetjavaen Kukkolassa. Siell?i oli suuria KertonutV?iind
Oivio 1980.
keiltid. Siftenoli erikseenviel?i kellareita,joihin mentiin paalftipdin,ja talonpoikienpiti ampua
herrasvAen
keitti6.
nrehenriistaa
aina kellarit tAyKartanonpuistooli suuri,ja se
oli II?illstfdmieD
ltikn[a hyvin teen. On siellAniitii kellari€n
hoideltu.SiellAoli r oD€nlaisia .jiiiiDrtjksiii vicl:ikin. Tulipak)
harvinaisiapuita .ja pe|saita. silloin 1914syttyi niin, ettii palEi senpuhheenhyvvyyrest:i,
Pilrassa
oli aittrr,.jossa
oli katok- v0ljjaoli pannutkuiviaajdaksja vaarallaapiisaa.
senalla vellikello.Se on siin?i piisiin, ne olivat pudonneetlattjalle,ja lattiasyttypalamaan.
vielakinjaljella.
Aini Oivio

troatr

KertonutA[ne l.ehlonenlg80

KertonutTaunoPeukuner1980.
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