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Orisp*in johdolla. Perustamisa- jeseniin saattaasaadavirikkeiH
siaki4analla on 19 perustajaja- ja ideoita monipuolistamaan
senen allekirjoitukset. TAstA omankinseurantoimintaa.Taryve Tampereen
ja
sukutut
vaatimattomastaalusta j?isen- vitaanvain emakkoluulotonta
jesen,
kimusseuran
taas maarejatoimintaaikoi kasvaaja vastaanottavaa
mielta, jota toion vuosi kulunut lokehiftye. Kymmenvuotisjuhlaa von niin seuranjohdolta kuin
jAsenieoli jo lahes j:isenistiiltzikin.
puiileenja uusi alkamassa.
Kun
vietettaessA
ja
katsommemennlta toimintari- 300
toisen kymmenvuotisTulevan kevatkaudenohjelkastavuotta,neemmesi€llakaukaudentullessanyr hlteen ylitmassaon esitelmiemonilta eri
den alussaseurammemenestyk- tynee400jesenen
raja.
aloilta.jajotain aivanenneDnesekkaan sukututkimuspeivan, Tama asettaaseuranhallituk- kemat6ntzikin,jonka voimme
vilkkaankev?itkauden
toiminnan senja muut toiminnastavastaa- oheis€stajasenkirjeestalukea.
Savonlinnansuuntaantehtyine vat henkildtmelkoisenhaasteen Kevahe*i tehda?in huhtikuun
eteen.Enaeei tulla toimeensilla,
lopulla Helsinkiin,siite tarkemjAlkeen
jatkuneissa
KesAtauon
eftAtehdAan
vain niii, kutenaina min kokouksissa.
jasenkokouksissa
on ollut h)./iA
ennenkin on tehty, vaan on
Vuoden 1999Valtakunnalliset
esitelmiaja runsaastijes€nia mentava mukaan kehirykseen, sukututkimusp:iivat
ovat mMlis
niitA kuulemassa.SI/sretkellii joka sukututkimuksen
alallakin kuun lopulla M:intiissa. Seuja Keuruullekatsoim- eteneehurjaavauhtia-On tullut
Manttaan
ramme osallistuuniihin omalla
me seudun nahtavwksia ja
tietokoneet sukututkimus- ja
osastollaan.
ToivottavastisaamteimmetuttavuuttaKeurusselan muine ohjelmineen,seke Interme seurastarnme
h),.van
edustuk
seudunsukututkijoidenkanss4 net jatkuvastilaajentuvine
mahsen tehan tapahtumaan,nyt kun
joista saimmemainioita lisaop- dollisuuksineen.
se on aivankohtuullisenmatkan
paita retkellemme.Seuranj:irja
Yhteistoiminta verkostoitu- piiassa.
jestiimankirjoituskilpailunvoitminen ovat nykyajan muotisaToivotan jiisenille ja kaikille
tajat palkittiin sryskaudenviiyhdistystoiminnassakin. sukututkimuksenystiville Hynoja
meisessA
kokouksessa.
T:im:i ei kuitenkaanole mikeen vaaUuttavuottal
Edessemme
or seurankahdes- uusi asia seurallemme,
silla pekymmenestoimintavuosi,joka
rint€isestimeill?ion ollut h)'vat
on tietenkinjuhlavuosija kedes- suhteetnaapuriseuroihin.
Myiis
sasion n)'t senkunniaksiJuhla- lrhiseuduilleperustettujen
uusiPekkaNuottajarvi
Orpana.Tammikuunsukututki- en sukututkimusseuroj€n ja
muspaivAnkinvietamme 20niiden johtohenkiliiidenkanssa
vuotisjuhlan merkeissii. Seu- on ollut kontaktejasekekeskusrammeperustivatkevaiilla1979 telua mahdollisestayhteistoiTampereen Tydvaenopiston minnastamm. retkienja opintoedellisentalven sukututkimus- matkojensuhteen.Tutustumalla
kurssilaiset ohjaajansa Lauri
loisten seurojen toimintaanja
Tutkimusrikastaalkavaavuottal

Kirjoituskilpailu
TampereenkaupunginKulttuuritoimi tiedusteli seumltamme
tammikuussa1997, miten voisimme osallistua Tampereen
kaupunki220 vuottajuhlavuoteen1999.Koskaomaseuramme
tAldaasamanavuonna20 vuotta, seuransilloinenhallitusteki
paatdksenjulkaista juhlajulkai
sun, joka sisuiltiiisikirj oituksia
tamperelaisista
suvuista.
Asiastailmoiteltiinj:isenistdlle
vuoden 1997 aikanaj2isentilaisuuksissa,mutta kirjoituksiaei
alkanut kereiintya. KevAtkaudella 98 julistettiin kirjoituskilpailu, jossa on rahapalkintoja.
Nain toivottiin kiinnostuksen

(29.10.98)
ralla kokoontu€ssaan
lis:iiinb'van. Mutta vasta sitten
j?isenet
julistettiin
raadin
antoivat
pistearavoimekkun kilpailu
si kaikille muillekinkuin seuran vostelunsa. Pitk?in keskustelun
jasenille ja hw:iks)4tiin myds jelkeentodettiin,ettiikidoitukset
kirjoituk- jakautuivat kahteen Byppiin;
ke'tomuksenluont€iset
in.
set,alkoi kirjekuoriatulla sihtee- tarinoihin ja sukututkimuksi
Vefiailu oli vaikeaa,mutta lorille. Niite keraantyi11. Ne oli
pulta pziad),ttiin siihen, ettA
kilpailun sa:intitjenmukaankirjoitettu nimimerkilleja yhteys- voittajaksivalittiin pams sukukirjekuo- tutkjmustyyppinen kirjoitus.
tiedotolivat suljetuissa
Toinensija jaettiin kolmentaririssa,
Seuranhallitusoli kokoukses naoyppisenkidoituksenkesken.
saan valinnut arvosteluraadin, Kolmatlapalkintoaei jaettu.
johon kuuluivatRaimoHeikkih,
Tampereenseudunsukututki
musseum
onnitleleevoittaneita
Antti Hietala,Olavi Kallioniemi,
ja
kirjoittajia.
JohannaKurela,Helvi Mufto
Rain€ Raitio- Ensimmaisess:i Voiftaneet kirjoituksel ovat
(13.10.98)
raa- t?issejulkaisussakokoontumisessa
tilaisetsaivatkilpailukirjoitukset
a.h.
Seuraavallakerluettavakseen.

300vuodenajalta)
Voittajaksiselviytyi Arja Sievola,Tampere(Empummeja
ToisellesijallesijoittuivatMariliinaValkama,Tampere(Heikki oli h)'vamies)
ja valkoinenvaari)
HarriKoivisto,Rovaniemi(Punainen
Eino Koskinen,Tampere(Enkel tunnettukalamies)

Vaittajia pdlkintojenidkotilaisuudessa. Vdselnmaha Eino Koskinen, Mariliina hikama jd Arjd Siet'ola.
KL.vastdpuuttuu Harri Kai'risto Rol)aniemeltti
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EAAPUIAAAilA3OOVUOD(N AJALTA
anrnerkosken rannalla Ylinenja AlanenErkkilA.
kaupunkia edelt:ineen
Ylistii Erkkilaa v.16599l
jo
Tammerkosken
kylesse
viljeli Sipi Heikinpoika.
Henen
ennen kaupungin perustamista jalkeensapoikansaHeikki Si
pidempiaikais€sti
pinpoika v.1692-97ja Mattj
asuneina
olivat
Erkkilantalonasukkaatmonessa Sipinpoika
v. 1698-1700.
Kumpolvessa.
matkin edell:imainitut pojat
joutuival sotakentille.Katosivat
Harvalukuisia
ovat ne tampe
relaiset,jotka ovat polveutuneet sinne tai sodan aiheuttamaan
tiistii suvustaEnbomeina,EIokurjuuteen. Ainoastaan Tam
koskinaym. Paikkakuntaan
riin
merkoskenyliiputouksellamylkiinryneine,efte ovat elaneetja
lzirinAtoiminutPerttuSipinpoika
asuneet siella yht?ijaksoisesti selvisi vuosisadanvaihteenyli.
polvestapolveenyli 300 vuoden I-Ianei itseotlanuttaloavilelykaJan,
seensa,
muttahanellAja vaimolIaan Kirstill:i oli pojat Juho ja
Yrj6, joista vanhinJuho25 \'uo,
SUVUNJUURET
ERKKILASSA
tiaana otti v.1709 perintdlilan
autionaviljelykseens?i.
Kohensi
Keskiajanpii:ittyessiiTammer- tilaa, kaskesija k5ylti eremaita
koskenitArannaD
tuntumassa
oli
elantonsa
haDkkimiseen.
Han oli
kolmetaloaErkkila,Siukolaja
kahdesti naimisissa.Kaarinan
KlatAIa(kaikkia kaksi). K),ttalan
kanssah?inelleoli Tammerkostalot vanhan Suomen Pankin kella syntyneenakaksi poikaa
paikkeilla,Siukolantalot Sata- Erkki ja Yrjii. Yrjijn tiedetaen
kunnanlodunalkup:iassaja Erkkuoll€enkaatuneen
kuormanalle
ja
kil?intalot Satakunnansillan
30 vuotiaana.Kaarinankuoltua
palolaitoksen
valisessamaastos- Juho PertunpoikaErkkila meni
sa. Erkkile ja Siukola yhten?ii- 52- vuotiaananaimisiin 38sella niitty- ja vainioalueella vuotiaanMarkettaEerikinoteulottuenpohjoisessa
Nesjjarven ren kanssa.He saivat yhdess?i
kallioihin,idAssa
Tammelantorin viele kaksi lastaMatinja Juhon.
vaiheille,etehssaRongaDojaan Kummankin pojan tiedetAan
ja liinnessa
Tammerkoskeen
seka toimineenvelilla lukkareinakin.
koskoen pistavAssiiMyllynie\4afti otti my6hemmin nimen
messeolleeseenmylllyn. AiK)'tenius, ja perheenkuopus
emminoli Tammerkoskella
aiJuho JuhonpoikalAhti iszinnziksi
yksi Erkkile. Seilynei- nykyisen Kurun Ala-Toikon
noastaan
den todisteidenvalossase oli
taloon. lse Juho pysyi Ylisen
ollut koko Pirkkalansuurimpia ErkkilanisAntana
vuoteen1743,
karjatiloja.Koukku veroperus- jolloin talo siiftyi hanen van
yksikkdniiveroluettelossa
pojall€en
Erkhimmalle
Erkille.
kilS mainitaanpuolen koukun
Vanhoistatuomio- ja kerajekokoisena.
Vuonna1568jaettiin
pdyt?ikirjoista
key selville, ettii
talo kahtia kahden veljeksen Juho PertunpoikaErkkila mui
kesken. Jaossa muodostuivat den talonpoikieDtavoin sopi

ainakin kahdestisillan rakentamisestaja niiden kunnossani
dosta.Sillan,joka johti kosken
yli DykyisenHameensillan
paik
keilla.
JuhoPertunpoika
kuoliv.1770
ja senaikaisentavan mukaan
mitii ilmeisemmin haudattiin
Messukyl:inkeskiaikaisenharrraakivikirkonalle. Hautapaikat
maAraytyivait
varallisuudenmukaan. Vuodelta 1748 olevan
penkkijarjestyksen
mukaankirkossa kuorista lahtien kahdek
sannessapenkkirivissaistuivat
Erkkilan, Kyftel?inja Siukolan
miebet. Naisten puoli seurasi
mikali mahdollistasamaaj:ir
JestystA.
IsAntaErkki JuhonpoikaErkkilakin oli kahdestinailnisissa.
Kirsti Juhanotarenkanssahanella oli nelje lastaErkki, Mikko, Maria ja Anna. Kirstin
meninaimisiin30 vuotiaan
Ma
ria Heikint).ttiirenkanssaollessaanitsejo yli 60 vuotias.He
saivat kaksi lasta, Leeoan ja
Eliaksen.Erkki jeti talon tavan
nukaan vanhimmallepojalleen
Erkille Erkinpojalle vuonna
1775.Temiiviljel' taloavuoteen
1783,jolloii kuolivain,12vuotiaana.Isa Erkki Juhonpoika
itse
kuoli vuotta mydhemmin 74
vuotiaana.Pojan leski pili lilaa
kunnesvanhin poika Erkki EF
kinpoika - perakkain kolnas
Erkki-niminenisiinta- otti sen
viljelykseens?ija viljeli sita
jolloin pcrint6lila
1791-97,
Ylinen ErkkilaN:o 2 yhdisteftiin
llatanpAAn karlaDoon kuten
KyftilaDja Siukolanmolemmat
talot. Alkuiaan nonien itse-

elinehto.Siella hc laidunsivat
lehmaii ja kahta hevosta.He
riipivet lehdeksiii,rekivat luudaksia,syksyisinmarjastivatja
pojat linnustival.DI?imA
torpassa
ei ollut h€lppoa.ruokittaviaoli
ENBOMINIORPPARIT
paljon.
Erkki JuhonTorppa si.jaitsialueella,joka
V.l7l0 syntynccn
poika Erkkilan nDoriDpoika 1876 Iiitettiirr Tampereenkaupunkiin, kun Tampereosti HaLliass)Dtli vuonDa1778ja oli
kuusi\.uotiasisans:i kuollessa. hnpaalte Tammelan alueelKustaaEnbominvanhinpoika
Koskavanhinveli llrkkijei Ylipiietyi Juho Kustaa Enbom, s.1843
secnErkkilaanisanDaksi,
Elias ljatanp:iiir torppariksi. MessukylassaTampcreenaluSamallahiin ofti uuderlsukuDi- cella,oli siltenviimeinentorpaD
viljelija vaimonsaJohannaManrenllnbom.
Llias Enbomomistija viljeli tinB'ttarenkanssa.lse Kustaa
vailnor)saMaria Pictarintyturen Enbom kuoli vuosi liitoksen
kanssatorppaaI800 - luvun jelkeen6l vuotiaana.
alku!uosista
vuoteen1845.Torpar rakennuksel
sijaitsival
silloiTORPASTA
vainioillanykyisillaTamnelan
TEHTAISIIN
ja VeltanonkasenPirrninkadun
dun lulmassa, Perheesecn
syntletimiten
isiin
tyi sen ajan nrukaisestipaljon kuoltuatorppari Juho
lapsia. Heillekin kyrrmenen: Knstaa
Enbom
Kytl:ilAan
Lcena.Hedvig.HeDrik.Johanna. muutti
Heikki. Maija, Eeva, Kustaa, vuonna l8?7. Han
Annaja Karl. Vai[ Karlintieomisti talon nro 369
kuolleen
vuodenikaisena. vieriviereennumedeteen
Pellon antimienlisiiksi perhe roidullatonttitilkulla
ke.esimetsiistatuohta, lehdek
Kytt?iI?inkaupunginpolltopuita.
MetTalonvieritse
sia. aidaksiaja
osassasa oli myds kohlalaisenh),vaa kulkiruohoinen
kuja.
laidunta,joka kuitenkinp€to- Hiukan etelampAnii
eleiDten
vuoksioli epAvarmaa. kulki maantieeteleen
heli
LapsettoimivatpaimeDina
Hatanpeelle pAin.
kuinsiihenkykeniviit.
Avioliitosta syntyi
Nuorin aikuiseksivarttuneista viisi lasta Johan,
poj;sta Kustaa Eliaksenpoika Kaarlo,Iida, Kustaa
Enbom viljeli isansa.jalkeen ja Johanna.Heista
Kustaakuoli viiden
torppaa,jota lnyijs Eliaksentorpaksi toiset silloin kutsuivat. kuukauden
ik?iisene.
Liekdnini Enbomollut vaikea
Juho Enbomty6slausua,
kun heitaEmpummeiksi kenteii Tampereen
kutsuttiksi-Puo- tehlaissa aamuvarmydstiedeteen
lisoDsa Maria Juhantyttaren haisesta kuudesta
iltamydhaAn puoli
kanssaKustaalle syntyi myds
kahdeksaan.
V?ilisse
kymnlenenlasta: Maria, Juho.
puolen tunnin ruoKalle, Fmns, Kuslaa, Viktor.
Maria,Johanna,lida ja Emil. katauko. Lauantaisinja luhlaMyijs heilletorpanmaidenl;sak- aatloinayleeDsapaasi viidchii.
Piiivalliseksi
hanelleoli pala
si kyliintakainenmetsemaaoli
muoniiistenlalonpoikaislalojen
jakoTammcrkoskeD
doslama
kuntakehirtyiliihesyksiin kas n.

leipa;i, jonka pealla silakkaa.
Juomanapiimaiitai jauhokaljaa.
Illalla sittenodottikotonayleensA keiteq4 perunat tai soppa.
ja
Lihaa oli vain m?iarasekAan
harvoin. Kuivaa leipaa l6ytyi
usein pdydastii.Ei ollut Juho
Enbomilla vAra tilata Uutta
Suometarta.Perhe tyytyi raamattuunja katekismuks€en.
vanhempityter lida s.i874
toimi tydnjohtajanaTampercen
verkatehtaassa
tehden kahdentoista tunnin tydaikaa. vcrkalehtaankirjastooli avoinnarchtaalaisill€lorstaisinja sielliiseka
tehtaanlukusalissahan vieraili
useastityydyftAentiedonhaluansasanomalehtien
avullajonuo-

t
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JohdtrAIIre.LlEnbonl
.t. 12.12.1869
k. 9.1.1950
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refia bttdn?i. Nuorcnlpi lytiir
Johanna
s.l879 kevi kansakou
IunTampereellaja
vihittiin1897
kansakoulunopeftaja Kustaa
Fluhtalankanssa.Vanhin poika
Johans.1869tydskenteliFinlaysonilla.
V.lE77 Kltala Tammelan
tavojn s;irtyi kaupuoginomisperheesta
tukseenja
Enbomin
oli
tullut tamper€laisia.
Juho Enbomille ei liitokscslahyviia seurannut,Talo oli oma,muftamaa
sen alla kuului kaupungille.
Kaupunki taivutti kirjalliseen
sopimukseen.
Seurauksena
lonttivuokratnousivat ja vuokraaikaajatkettiinvain 15vuodella,
kunnessitten kevaaseen1892
mennessaoli talo pureftava.
JuhoEnbomkuoli Tampereella
ja vaimo
1927 84'vuotiaana
jo v.1920 74-vuotiaana.
Johanna
Juho Enbomin vanhin poika
Johan Alfred Enbom s.1869
vihittiin v.1891 lida Laajalan
kanssa.
Avioliitostaovat syntyneetTampereella
I I lasta,joista
kolmet kaksoset: Karl, lida,
Frans, Johan, Frans. Edvard,
Anna, Sylvi, Vilho, Lydia ja
poiMartti.Kaksi Frans-nimista
kaa kuolivat vauvoina, toinen
ja toinenvuoden
seitsenkuisena
ja kuukaudenikaisena.Lapsista
tydskenteliviit
Tampeuseimmat
reentehtaissatydmiehina.Karlista tuli m€rimies ja Johan
kuoli haavoihinsaViipurissav.
1919.

takki ja liivi. Asuun kuuluivat linnankatu4:aiin entiseenSitja paallys- kaan. Viereisessa korftelissa
myijs pyh?isaappaat
takki. Naita vaatteitahan aluksi asuivatJohan-vaari,Iida-ati ja
ka)4ti vain pyhSisin.Vaimonsa Vilho-eno.
Iidan kuoltua v.1930 Johan
Kamarin seinissaoli oikein
muutti tytt:irensaIidan luokse paperilapetit.
Huonekaluina
kakpuusankye,
asumaan Puuvillatehtaankatu si
leposohva,pari
9:een. TYar Iida oli itsekin lipastoa,pdyta ja parj tuolla.
vuotta aiemnrinje,nyl leskeksi Valkoisenkaakeliuuninvieressii
miehensa Viiind Hannulan kaksospoikier pinnasanky ja
kuoltuaKIru-laivanhaaksirikos- keskellalatliaapikkutytdnkehro.
sa v-1929.Samassa
korttelissa Keiftiiissa oli oma puuhella.
asuimydsJohanAlfredinvanhin Vieressepuuloora,komerokaapelossaollut poikansa
Vilho En- peja, pdla ja kolme tuolia.
bom,
Kylme vesi tuli keittiditn.HuusJohanEnbomin loiseksi vanhin
si, pesu-ja leivintupasijaitsivat
tJdiir Anna Enbom
s.1902
vihittiin
v.1925Vilho Jalmari
Makisen
kaDssa.
Nuoripari
asettui
asumaan
my6sAmuriin Kalliokadulle.
Si€llA
asuessaan
heille syntyivatvuoden peestii kaksosjat Leoja Erkki.

ELAIiIM ERI
KAUPUNGINOSISSA
JohanAlfred Enbomtydskenteli
Finlaysonin
tehtaantyiimiehena. Annd Enbomja Vilho Mdkinen
Hiin ei luottanut sukanvart€en
vihkikuvassaI 5.I 1.I 925
eikapankkeihin.Hanellaoli lili
kuolemaansaasti Osuusliike Vuotta mytihemminsiita b4ar
Voimassaja Finlayson-Forssan Irja. Nuoripari lapsineenmuutti
huoltokonttorissa.
Hanella oli
lastenollessaaivan pieniii huokokovillaistasarssiapyhavaat- neenja keittidn asunloonNiisiteet. Niihin kuuluivat housut,

ja
pihanperalla
eri rakennuksessa
oiivatyhteiskay6ssaToinen kaksosista,Leo, oppi
vel_ieensa
huonommin kevelemaan.FIADelliisanottiinolevan
heikot jalat. Annaa neuvottiin
pitameiin jalkoja lAmpimasse
v€dessii.Niin siftenuunin eteen
jossaoli lamtuotiinvesitiinu,
minteveflaja useastiLeo istutettiin metallivanleiseen
puutii
nuun istumaan. Pellavap?iinen
poika istui ja pulikoi paljussa
peivifiein. Liekit lernrninvesihoidon ansiotavai mit?i,mutta
Leo oppi kavelemaaneika jaloissa ole todettu sen jelkeen
mitaiinerityistii.
Anna hoiti lapsiakotona.Vilho Makinentoimi tydnjohtajana
Finlaysonintehtaalla.H:in oli
myiis loistavalaulajaja kuului
Tyitvaenlaulu-ja soittoseuraan.
kiiyden ainakin kerran csiinty-

misnratkallaVirossa asti. Perhccn cidnA turrlui lurvatulta.
nruta sitteDkohlalo seifti kaikki
toisin Kaksospoikacnollessa
! iisi-ja pikkusiskonneljiivuolias
iiri Anna sairastuikurkkumat:i:in. Lco ei nruista AidistAzin
nruutakuin. e1t;iaDbulanssituli
ia vei eidin sairialaan.Anna oli
\ iilrrcisill,\oi|nillaanollut huolissaan.erla nrihinkahiinenpicnct lapseDsaioutuvat. AnDa
kuoli Pyynikin sairaalassa
29vuoliaanav.l9i L Vilho Meki
nen ei ene?iavioitunut.Lapsel
\ iilll\ i!iii joulunrasta Rauhanicnrcn lastenkotiin.kun l€ski-isli
sAi houkuteltuasiskonsaKatri
Miikisenlastcn-ja taloudenboilaiaksi kotiinsa. Katria lapset
nimitlivit Kaisa'l:idiksi.
l-apsetvietliv:il kcsanset:itinsa
lida Hanoulan kesapaikassa
Teiskossa. Jarvcnrantapaikassa,
jota Karppiil:iksi kutsuttiin.
SicllAkcsatoli nryiis isois?iJohan Enbom.Vilho ja Kaisa-tati
victlirAt kesiinsa yleensa kaupungissaosallistucD
omiin rientoihinsa.
Kuolema vieraili iiilleen yhdeksanvuotta Annan kuolenan
j:ilkeen. Perbeenisa Vilho Miikiocn menehtyisydAnhalvauk-

sccnaamullaliiihin l:ihtiessaiin saakka.LeoD_jaIJeleenan
asurk)
ja kylmatalvclla.
kolonaan paiv:ie vailla l8o1ivaatimaton
vuotiaanav.19,10.Tampcreen I1i peseylynismahdollisuulla,
kaLrpungin Raastuvanoikeus mutta olihan Virlasen sauna
miieresiKaisa-tAdinlastenholMustanlahdcnkatu
4issa. Siella
hooiaksi. Holhoojaominaisuu-Leo jo pienestiipojastalahtien
dessaaDhiir sai holhottiensa oli kayn}1.l,auAntai-iltapaivisin
puolesta
nostaa
Vilhonhcnkiva- sinnesaippuan.ja
vampunkanssa
kuutukset H€Dkivakuutusyhtid I?ihtiviit. Vnatteet
laitelliiD
Suomesta.ja
Kansasla.
Lapseija
naulaanja miehet seka naiscl
Kaisa saival jii?ida asumaan kavivel ybteisccnldylryn matasilloiseentehtaanomislamaan lallaveliseiniillA
erotettuun
sauhuoncistoon,
koskaLeo oli jo
naan.Kassasta
sai lilnsaa,porltcsilloin 1,1\uoliaarraisansataria tai lakkiloopillisen
vaarinvoin Finlaysorilla
tijiss?i.
Keyry- kaljaa maksuavastaan.Jos oli
a5n kuusi luokkaaAlcksantcrin, hopeinenIaskukcllo unohtunut
koulua oli Leo peessytkehri?i- mukaansenkin sai saunonrisen
puolienkerrariksi.
nratcin
ajaksi kassaanjafta?i maksua
Aikanaan
sittentoinenkaksospojistaDrkki lrihti rnerille.Hiin
Johan Alticd Enbom kuoli
Ineninaimisiinl{elleviKarppa- RtarensaIidan luonaPuuvillasen kanssa.llc nruuttivatRuot- tehtaankatu
9:ssa 8l vuotiaana
siir ja siella myijhcmminEs- vuonna1950.JohanvaaristaLco
panjaan.
ja Heleena muistavat,
kuinka
Leon lnenncssa naimisiin han viimeisina
vuosinaan
heillii
v.1949Heleena
l-eppisen
karrssa kylaillessaiiDistui koko ajan
sisar Irja joului muuttamaan paelystakkiaan
ri isumatta.
pois.H:in meni naimisiinOnni
ja
Johan lida Enbomin sek?i
Mikkoscn kanssaja he asuvat Vilhoja AnnaMiikisen
viimciset
edelleen
Tampereella.
leposijatsijailsevatKalevankanKaisa-tadinkin
oli muutettava kaanhautausDraalla,
Duorenparin
ticll?iKaivokadulle.
Han tydskenleli Ellen Lahdcn
kampaamossa kuolemaansa

Leo Mrikinen kl,ltlksti lan serk*unsd Eero Ilannula ryantutl
Poikien nti Lt.lia EnboDt tdusKuvassuyasemnalta Erkki, Leo
i.! Irla Mdkinen .\ekd edellisten
scrkku Eero Hannuld Teiskon
Ktirypnl.iss.i 1928.

****

E i n oK o s k i n e n

Enkel- tunnettukalamies
Anrurinkauampcrcclla
punginosassa vaikulli
is:ini kerlornan nrukaan

pesupaikaksikin.
Laakeillekallioillc oli hvv:i lcviftaanraht veden ralaan.ta suoritlaatehokas
pcsu.Ylenrpenekalliollaoli taas
tamen vuosisadanalkunclier
puoleslaaneriDoDlainen
paikki
nekscllanics nirnelte:iDEnkel.
pestljii
kuivatella
maft
oJr.
Ruorsinkielessa sana er?iel tar
Hy\ isl?i pesupaikoisla
kii)tiin
koittaa yksinketaista.JoskaaD
joskus kovaakinkilpailur keskipeppaI-DkelislAci voida niirr
sanoa. HliDen elurirllcaiiin cn
kcsan kau|iina pylkkipaivina.
muista,saaftoiolla Y ri. Hiin oli
Akkoia h)-ati kalliollakuin nuu
suurirriesjaoli hanell:ilnuhkea, rahaisiaja pulir.r oli scn mu
k a i s t a . . . , ^ i ' a ik.u i n k a H e D r i k s muslaparla Kun h;in pulrui.oli
pauhu.
kuin
ukonillnrn
son oli laar juovusp:iiten
h in
aiini
Varsinkinkesiiaikaanl-rrkcl oli
nut nuiiansasi clnrillctai kuir
ka se lai 1?iln:iakka oli .i:ittinlt
pyykkituvan siivoamatta ja
Pappalnkclillii oli hyvin van'
jota
ha souiuvene.
han piri El
kLri[ka D portaan nL]orcnriehen
jandcrin ranrassa S?irkannie- asunnosholi aamuyitll:illihlenlt
mestihienan l;iDleen.Venc oli
cpailyttavan oakdincrr naikko
ja
vanlra
huonossa kunnossa.
Kyllaherrtc ticdiitte.
Siteoli paikaflu lnonesla kohtia
peltisuikaleillaja pahimpiin
kohlillroli laitcttu paksulti pikea.
Sirratsolmussa
Tavalliselle
miehellevene olisi
Oli keskikese.
Enkelaikoilaskea
ollut lijarr raskas k;sitelteveksi,
rnutta ei suirkaall Lnkclillc.
mLrutanlansata koukkua pitkeaKerraneres koiranleukahalusi
siimaa Niisi_jiirvcensaadaksccn
ruokavalioonsa
hiemans:iNintli.
oslaaukon vcirecnja tarjosi siite
100markkaasenaikaisra
rahaa. Iritkasiinraoli kuitenkin ersin
slritetiv;i. l iiln:i larkoillia, clti
Enkcl muliautti miest:i ke|raD.
ja
koukkuihin on pistetteviistits1-lk:iisipitkan Inallisyljcn
lai kasi
sanoi:'Pcrkclc,siinaon jo sadan teiksi.jokokalanpalasia
pellitkinll-n my1."
markan
aisia tai niir kuin nykyisin hienosli sanolaankastcmatoja.
Eljanderirrannassroli Ja on
SldtliilninentapahtLriLnkelin
vielakin komeita.laakcitakal
portaidcr)cdcsseulkosallaparin
lioita soutuveneidenleloille.
koivupijllinp;iall:i,johon pi|kli
Nykyisin paikka on varattu )kasetettiin.
Siinesir;i
sinornaan
kaupunkilaistcn
uina
siimalaatikot
silli kallioilla oll lnuolikiD Di]-lelmaijpihan poiillc,
rannaksi.
krva loikoilla.jaottaaaurinkoa. jotka katselivattouhua kuDni
oitti\'an nlalkan pdist?i. S) iitlit
Enkelinpapanaikoihin "l-llunmistydsseoli useinmukanaEnnnnassa"k:iyliin nyds uillassa.
kelin monivuotincn kalakavcri
mutla Amurin akat olival hamatonLdDn.EDkeliDukkosmainen
:iani
vlinneersenoivalliscksi

kuului muulanan kortlelir pi:ihen.kun han nanaili. jos kaslai
nen ei suoslrnrulsuosiollane
nemiien koukkuuD.Silloin piti
kasna llr5riil ja lilnaiscl sonnel
sanlaan. jotla Inadosta srrtiin
prlij\'a rpr olc.
Pitkinsiilnanselk:isiima
keratiiin noin 60 x 60 scnttisccn
laaiikkoon. Sclknsiinaall puo
lcslaan solniltiin roilr pLrolcn
lnetrin pitLrinen tapsi. Jonka
pa:issiioli sillen ilsc k0ukLu.
Koukunpuolclnerr
tapsinosataas
redeltiiDlaalikoDIaitaaDsahrt
tuun rakoor.Nain tapsit.koukut
la selkasiimap]s,yivittliirlcst]k
sesslija ne oli helppo la.kea
yksitellenveteenveneenperistA.
kuDt0inensoutiYencllii.
Yhdessiipitkesiimalaatikossa
kutc silloin
1ai \,clalootassa.
sanotriiD oli ta!allisesli 100
tapsiaja koukkua. Selkisiirnaa
1u1i)hlii lartikkoakohti jonkun
verrrn vli :100metrie.silletapsi
cn viili oli noin 1.5 rnclriS ja
nolempiin piiihini:ilelliin klnr
lnenkuntalnelri:ivapaalasiimaa.
Kun siinraoll s!6tctt). sc !idiirr
Iilksi kellariir, jossa s)orir prs)rval tuorerna
muun, iollour lilrdcltiir hskc
Inaanply(1\'Ksel
veteen.
NiiiI sitlcr lapahl0ikinKaunis
kes:iramu oli parhainmillaar.
Llkko naultl io ctuk:iteen prta
sl sl?i:ir1nieluisan
harf.rsluksc|lsl
pariin. Enkel nouti kellafista
k0lmc ui ncljij vclaloolaa.oslr
ne p:i:insipeille Ja alkoi alilella
Sotkankalua
AmLuinreulericsci
sakcttakohti.josta piiesihelposti

I

l'orin radan 1-li j a " E l l u n rrnlaan".iohta\
nllc polrillc.

Ra rrlssi oli .io lii)si nlatt0
prvkkiralli ncnossa.Akkoia oli
ralta r:i\nDa iVaftoia siell:i ja
liiilla. Muutanraakka oli Enkc
lin \clcen lrhistdll:i ja
voi
karhistusl )ksi m;intlsuovan
palanc oli.l5,inj1.jLlllf
i sopi!asti
kalliollc Ja licteDkin Enkclin
kulkurcilille. kun hiin saapui
kaDlacr pliiinsii piiiill:i vclalailikoita. lietenkinjo arvratte.cttd
ukko asluisuovar)p;iiillc.iahup
sista \rin. DuriD meni mies .la
velalaatikot
scnsileantien piikin
kallioita.
l-ljanderin
Kau[is kcsap:iiva
n]uoltuisiina
samassrhetkessii
mahdoft
omaksi ukoniinraksi.
niin ainakin si
v llisisraja etcrrkinakoistarunIui. Kalanriespauhasi.ja rnanasi
niin. c :i laheisina ntiinnlisl:i
tippuivatkui!crn]nalk;ivlt lnaahan.Siinii siurraarnas\a
hctkessa
kaikki akat kcdsiv?il lnatlonsa.
korinsa ja pesLrviilineensa
koylijs.ja
koon.kiiAnsi!41
helmansa
niin oli kalliot ty,ij?inhpyykkiakoista. jotka haiaanluivatkuin
lanalaumakukarninrckin.

Lnkel-raukkahicroi mustair viaan.jaihmelellA.mikl oli moija nllvi kLrinsonni
paftaansa
JAn'eDselallA

kalsellessaarrliirsin sckaisin
nlcnncit:i pitk,isiimojnin. I aisi
olla. erlii koko Arnufi pidiiltcli
hcnke:iiir).
I'arisen viikkoa siinli Drcni.
kun ukko selvitteli siirDojaan
taknr pih.ssa.Joskusjoku poiAnklopcistasai kunnialchtlv;in
pirii;ikiin i siinritsla_
kun nlcstari
ja
itse kainsi vii:insisiim:rasclvclnmiiksi. Ja nranaulsia tuli.
Niite satclituhkatiheianKaikki
pyykkiakat saiv l kuulla kun,"iusiDkin.
n iansajr nraDl\suopa
lli han manauksillaanmit:iiirr
pahaatarklrittarrut.
Sc oli hAncn
lapaDslt
ilmaislaitseaaD.

Ndsijarven
suuri
meritaistelu
Oli loincnkin kaunis kcsaaanu.
Nesrjar\'i oli aivair pcilit) ]1ri.
jiiflinkcl oli soLrlLrvenecllarin
vellavel:im:issii
Lrislinta.
Yhlzikkiiialkoi kuulLraReuharinsaarellicDoillahirveeti mcpitki
teli:i. l)yrrtii Jiirvenpinlaa
liiirri kulkcLrtuu
kuuluvanapitkiii
nratkoia.Saarcssa
olij:tlja mLrut
uisteliialalkoivathdristclli kor-

oli yksi soutuvcn€.jossa mies
viilillii seisoi.v?ililliiislLrija kadcl heilui\,at kuin luulirnyllyn
\ii\€1. AiiDtii ja manaustatuli
ftiysi laidallineD.Enkel siclla
nckasti. Kaikki sen jo tiesiv:it.
Mutta mike oli syy? Se selvisi
vosta Eljandcriu rannassa,kun
ukko saapui sirDe uistinsiinlal
InOnessasolnrussa.Muutamal
ulcliaatuskaltautuival
lAhemm?is
klselem?ian Droisen nrctakan
sylte. Miclella;1nEokel asiaa
sclvensikin.
Kun tavanomaiset manauks€t
oli suollcltuulos.alkoi lodenn:ikdinenkuva
tapahtunrastahahmottua kuulijoillc. Oli ni,nitl:iinpirun suuri
hauki tarnunurukon uislirneeD.
'lrvallisesli
Fnkclilla oli niitii
kolnre yhlaikaaj:incssii: kaksi
vcneensivuilla.ia vksi suoraan
pc|.;jrr
takrna. Kun hauki mikiili D)1 sirteDoli hauki iski
uislimeeD,alkoi nrahdolmtemnrcll\.s.iataisto.Kala oli Dimit
1:iin iskenvt keskimmaiseen
t:ikyyn ja liihterrrl plrislclemaln
cdcstakrisin si\usuuDnrssajn
\ekilanturll kahlccn nruuhun

jolloin ne kiertyiuistinsiimaan,
vatyhdeksinarukimpuksi.
KalastajaEnkelyritti parhaansa mukaan vasyttaa haukea.
Kyllasiinaaikaakuluikintoista
tuntiajakokoajanukonsuukevi
suoltaeDhirveiiii meteliaymparistddn.TaisimetelikuuluanaapuripitajaaD
asti. Vihdoin Enkel
saisaaliinsa
lahelleveneenlaitaa
ja valmistautui ottamaan sen
haltuunsa.
Silloinhan huomasi,
etteihanellaollutkaan
kalannostokoukkua
eli ns. apukoukkuamukanaan,jolla kala
veneeolisi ollut nostettavissa
seen."Voi herranen
aika,millaineokalaseolikin", puhkuiukko.
"Silla oli pituutta yhta paljon
kuin minun peramelallani",todisteliEnkel.
Kala paasikarkuun,Diin kuin
isotkalattekevat.Koskaukolla
ei ollut apukoukkua
eika lippoa,
eikahaukiukonsanojenmukaan
olisi lippoon mahtunutkaan,
piintti ukko iskea sitd veneen
pohjalla olevalla peramehlla
jotta se menisitainnokpaiihiin,
siin.Kala,vaikkaolikin jo vzisyn]t, pyristeliviela siinavaiheesja epaonnekseen
sa m€lkoisesti,
ukko iski kalan paastaohi ja
melaosuiuistimensiimaan,joka
napsahtipoikki. Hauki kiitti
Enkelie,heilauttiisoapyrstdaen
ja sukelsiNdsijarvensyvyyksiin
viedenpapanuistinkuvanmukanaan.Enkel kiehui kiukustaja
vuodattitulta ja tulikivea koko
luomakuntaa
kohtaan.
Ei auttanutkun lahteasoutelernaankohdenkotirantaa,jossa
sittenasiaselvisimuillekinuteliaille. Kansansuussatapausta
pidettiin "Ndsijarven suurena
meritaisteluna".
Ldnninja Enkelinlohi
EdellamainittukalakaveriLttnn
ja pappaEnkel olivat uistelemassaKoljonselalla
noin 15 km

Tampereelta pohjoiseen, kun
oli etele pimeAnd.Kun menin
taru kertootapahtuneen
seuraa- keittitin ikkunaan,oli pohjoinen
pimeanaja kun menin porstuan
vaa: Enkel souti ja Liinn istui
peressehoidellen uistimia. He
rappusille, oli koko maailma
olivat ns. Pitkennokan
kohdalla, pimean?ija sitten se riijAhti."
jossaon kauaksirannastamata- Senkertainenkalareissujai telaaja laivareimari
newariolevan kemafteja taisi olla Enkelkin
jer"r'en
kaukana
Kalamie- hetkenhil.jaa.
sel?illa.
het olivat juuri kaantymassA Ja sitten siunatuksi lopuksi
reimarinymp?irikohdcnTampe- senaikainenmainoslause,joka
retta.Litnn varoitti: "Ala souda kuvaa sita, efta elettiin sita enniin l?ihelt?i
tuota kirjavaa sei- nenkinmarkkinataloudessal
viist?i,etteivat kuvat tartu siihen." "Ole vaiti! Kyll2i mina
Autoislaliene€parhainFord
tiedan kuinka soudetaan",
couPe,
mitykkesi Enkel. Samallahetselottavieonkinupee.
kellayksi uistinvapa
taipuiaivan
Kelloistataasparhainompi
ja
Iuokalle
L6nn kiroamaani
Kdnni,
"Enkit minAjuuri sanonut,efta
apukoukkuEnkelin
ja uistinistaLtinni.
kierrii kauempaa
senkinhelvetin
aironheiluttaja."
Samassa
veneeDtakanamuutamankymmenetmetrit pAassa
iso lohi nousi pintaanpyristele- Muutamasananparsi
menneilta
ma?inil1i satimestaan.Miehet ajoiltaSakkola/PyhAjnrvelta
katsoivattoisiaanhammastynee- (KristiinaHopia)
na ja huudahtivatyhtaikaa LOHMari tunlia siina miehet Kakson kovvaaosapuolta,
Jussi
teutaroivat,mutta saivat kuin ja Jumala:toinenkoei kylvAnt,
saivatkinkyrnmenkiloisen
lohen ni toinenkaa
ei kasvattant.
pyydystettya.Naamat loistivat
kuin Naantalinaurinko.
Sakkulaine
saijaniksepyhejerveleisepD.vyksesl.
Joskus
kesalld1925riehuiet€lasuom€ssa harvinaisen kova
ukonilma,jonka vaitettiintulleen
Viron rannikoltat?inneTampereellevajaassakolmessatunnissa.Salamatjakovamyrskyseka
sadetekiv?itpahojaan.Peivaoli
luultavasti sunnuntai, koska
Enkel oli lahditssamielipuuhaansa- kalastamaan.
Jostain
slystii hAnelle tuli viiv''tystA
eika hiin ehtinyt lahteekotoaan
€nnenkuin ensimmAiset
m€rkit
saapuvastarajuilmasta olivat
kuultavissa.
Myithemminrajuilmanmentye
ohi Enkel uhosi pihapiirissa:
"Kun katsoinkamarinikkunasta,

Mitzitaepoikamiesakaltekkyct,
ko ei uo muutakaa
p€retta.
A syitpiksminija,vai annetaaks
kissal?
Ko vaimotuoptull€ssaa
vaik
kapakauroi.ni niitaheeikkese
jauhaa.
Syij lihhaaliuhottele.Aliikatso
ka^li peallekkaa,
sanordatal
pojallie.
EiksLaamaselkaalkelpaa,ko
toistakertaajoIihhaaleikkaa.
H)wzia tehhesei pie pelata.

Vtsa:&aa'lla/lz"'a

Tehli
iekka rahisi lastcnrattaiden pydrissa-Kirpca
syysilma tuoksui kypsaltaja makealta.Aurinko kimaheli kosteissalehdissaja
nurmikolla.
Lapsioli taysinhiljaa. Nukkui kai. Varpustensirtoi Annallemiekutuskatajassa
leen soittorasian- pohjoisen
so'varsypresslr.
Anna kavcli hiemankumarassa.Elamaja tyd olivat taivuttaneet hiinen selkanse-Rattaiden
lydntaminenyliimAessatunlui
tyiilS:ilta,mutta harvoinpahAn
sai tamankullanmurunmukaansa,lapsenlapsenlapsen.
Kalajastapelasq varpusparvi
pyrahti tiilimuurille. Anna katseli niita ja mietti. Mika virka
aidallaoli? Pitikds€pahantekijat
ulkopuolellavai vainajat sisapuolella?
Hen tuuppasi rattaat Heikin
haudalle.Katso, t?illaishjelkikasvuameilla on. Minulla. Leimukukat kukkivat viele. Han
kasteline, nyppi kuihtuneetkukat pois. Se kukkisi kauemmin,
kunei lekisisiementi.
Heikki oli ollut hyve mies.
Anna katseli hautakiveii. H€
olivat kylla puhuneetpolttohautauksesla,nimettdm?ina
muistolehtoon,mutta misse hen olisi
kayn)'t Heikkia tervehtimassA
ilman merkittyeviimeistzilepostaa.Jaolihanomaarvonsa,kun
piesi ompelukerhossa
puhumaan
Heikin haudasta Kalevankankaalla.
Eerooli haudattusinne,minne
oli kuollutkin, Ouluun. Mufta
leski,Annamuutenhankin,oli
muuttanuttakaisinTampereelle.
t0

oU fr#A a4rz,o

seista kotiin Kaarilaan kenkiii
Kuin piruuttaan.Vaikka kyllahanhe molemmatlahAnkaupun- se?ista?ikseen.
kiin mahtuivat.Kunhan Eeron
Kotiin astihanvei Eeronvasta,
kun ti€si paesev?ins?i
avioon.
Ieski vain piti nappinsairti haHa?ikellotkumisivathanenkornen tltar€stean ja taman perheesta.Ei ollut Eeroaisyyskiinvissaan toiveiden taltymysta.
nostanutnelj?ikymmenta
vuotta Eerollekoko liitto taisi olla velvollisuus.Hiin oli raskaana.
sitten. Lapsettomanlesken oli
turhanyt yrifta5osillep5asta.
Kuinka vaikeaaolikaan suosmies.
tua
Maijan eidiksi.Anna muisti
Heikki oli ollut hwa
Harva mies viisikymmenluvulla kuin eilis€n paiviin kuinka oli
jakoi kotitydt ja lapsenhoidon etsinlt huhuj€nohjaamanaPispalastaMarttaa, enk€lintekij?iA,
taakkaa, Heikista olisi ollut
muttei ollut ldytanyt.Yhe vapisuurperheeniseksi. Mutta ei
vietettyjoueliima aina niille lapsia anna, sutti. Ja sairaalassa
jotka niitii hoitaaosaisivat.
Iu, kaikki kipu ja hepee,kun
Anna pyyhki kyyneleetsilmraviomiesmeni mieluirnminHel"puoluekokoukseen"
kulmastaan. Vilpoinen UimA sinkiin
srystuuli. Vai kuolleenasynty- kuinjei hentahoitamaan.
neenlapsenkomuistoyha kirveRaskausmasennukseksi
taisivat
jettiin),t
li. Heikki oli
hanelle sita nykyaenkutsua.Ja syrjdhyvelattomantalon,autonja pank- pyiksi. Hiin ei ollut tiennyt
kitilin mukavastiplussanpuo- muutanimeekuin kipu ja hApee.
lelle. Lipastossakuitit santilli- Oli tuntenutitsens;iarvottomaksestiniputettuina.Hanenpit?iisi si. Onneksiaiti ja is?iolivar hakeneet heidat kotiin. Aiti oli
ollakiitollinen.
Ja Maijan, Maijan tuli tuntea sanonut uteliaille, etta qlane
vaivasimaitokuume,eika anopsWaAkiitollisuutta,efta Heikki
oli ottanutomakseen,huolehti- pilassa hoidettu. Anna paasi
nut isettdm
aksij eeneesta.
Finlaysonilletatihin, iiiti hoisi
jalkeen
Eron
Eero oli kerran Maijanja sittentuli Heikki.
keyn),tMaijaakatsomassa.
Lapsi
Heikki oli Eeron taysi vastaoli itken)t. Anna muisti oman kohta,karu, kdmpeld,romuluivieliikin,ei ollut sanaa rcn. Mutta Heikille hen kelpasi
tuskansa
suustaan
saanutja Annaneiti oli
eroineenjalapsineen.
p}}4en)tEeroaliihtemiian.
Heikki rakastihanteniin palSe kipu oli vieliikinjossain. jon. ettci koskaanlaskenutmiHan oli rakastunutvain kerran. hinkaan yksil1. Ei edcs ka ppoikEerooli ollut komeajakohtelias, paan.Jajopakahvitunnilla
teynne menestyssuunnitelmia.kcsihantakatsolnassa.
jokainentlttit katsoiAnnaakahHeikki oli kai vahen mustaOlkoot,oli Annaaina
desti, kun Eero alkoi saatella sukkainen.
hantatansseista.
Eika Eeroivan- ajatellut. He olivat muuttane€t
nut heidankdyhwtteen,vaikka heti, kun Anna oli alkanutystaAnna kavelikin avojalointans'
vystyiijonkun naapurinkanssa-

AnJa j's joku halusi1a!'t:1
nao kahdenkeslen. I terNxr
haner
kielsi Mul$ ]rksiniiinen
kuolr'
olluterrnenkuin Hcikki
Heikki kuoli Jetlr talon'
auton ja liPaston laatikkooi
kuitit. Anna katsoi hautaKrvea'
Auringonkiila katosi sen Pln_
rrnnasta.Pilvi oli liukunut a
qonelcen
rle kultrt'
- Pitif.dsurlsaUislZr
hAnkuiskasr'
Sitten han katsoi rattaita Ne
heilahtivat
- Anna-Mamma?
Anna silitti laPsen Poskea'
Tama oli hanen t)'tt:irent)'nar€nsat-vtiir.Jossakinoli Heikin
tl4ar, ehkii hiinellhkin lapsraJa

0u0belto
lun0gtrndoontitikitiodta
6uomenkielinen
1.748

lapsenlaPsia
Heikinkin tltar oli tarvtnnut
€tta
ruokaaja lamPda' mutta
lapscnruokotoli PiUnYt.maK_
hanen
saasalaajfl josLusm)os
olltrt
dhsdiin. Eikd Heikki
joskus
ajatellut,eta h?insaisi

tietaa?
Tuuli tyiinsi Pilven sYYsaurineontielte llma tunlul ratKka;ra hengftaa Kultainen
lehtiputosihiekkatielle
AnnakAainsira$aat Pal umatkallahe tapasivatAnnan
tydtoverin
vanhan
- OleftekeyneetHeikin haukanssa?.
dallaPikluneidin
- Srellii HeiLli olr h)'"4
mies.
Kioskin kohdalla Anna
han
mietti millaisia kukkia
ostaisihaudalle'
seuraavaksi
*

Sclvcnnys:
Kemissiion kivistiikirkko
loinenkirkko Torniosta
kolmasKokkolankylasta
riljas NeitonNiemidnPaalla
viidesVaasankatlPungrsla
kuudesKyrijn kangalla
Nerpidnnenallii
seitse'nas

9larri 1{oivisto
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ina Tampereen valrynlAili !htaikaa pienccnvesVaikka molemtnat sukuni
jalkeen
tauksen
ovat
saan pahoinvointikohlaukscn rakastivatkin minun kauttani
sodal olleet minun
saan€ina.Ainoa naureskeleva toisiaan,sille olinhan suurin
porLrkassaoli vahvavatsaineD piirlein puoleksi Dlolemmilta
sukLr_jeni
suurinnlyllynkivi,joka
on roikkuDUtvaihtelevaslimoisani,joka hirnui,ettenainhaus- puoliha,niir vaarittekivAtkuilenlpicnisoisienikaulassa.
Aidin
kaa €i ole ollutkaansiftenjoitenkin kaikkensa saadakseen
is?ioli aikoinaanyhtitin viilarina
denkin poikasena vietetlyjcn tukevan henkisenmurskaotteen
j:ilkecn.
lljaulunutpunaisiinja siten la
koribileitren
toisistaan.
Aina tilanteen
ollcssa
vallaanlaistcllutisiiDiis?i5vaspahimlnillaan
uhkasipunavaari
raan,joka taaslalollisenakuului
pastaaArfturi pAssinlihoiksi ja
Artturi-passija Santeri-koira
Manncrheimin
\,alkoisiin.
valkoinentaas valitteli, €fta on
jo niin kuuroksi
Valkoisethan olivat Doihin
Molemmilla vaareillanioli
vanharek)4taj?i
rikoihin varsin voittoisiaja se
erikoinertapaosoittaa
toisilleen tullut. etta ampuapiteisi koiratuppasi nAkymiien valkoisen
kaappienpaikkoja.Punavaarini paha.
vaarini silloisissa asenteissa. oli hommannut
vanhanpdssin,
Aina pitemmen agilaation
joka oli ristitty Artturi Lahlari lopuksihaukuttiinpihallavia!
Aina kun vain tuli sellainentilaisuus, jossa molcmmat vaarini
Ku Kluxsiksija valkova^filla tonlana kAyskenteleveArtluriolivat lasnii.niin piti kiircinrmi- taasoli SanteriVainoojaLeninpassi- kuinkavahvastise elukka
ja
piiloltaa
puukot
tcn
kaikki
ninrin€n ajokoira. Molemmat ajaakaan
pelk?isban
omaaetuaan
punta.it.He aloittivatnimitt5in
miehetk:iyttivAtharskistihyvak
ja miten ajattelematonse on
v?iliftdmasti kansalaissodaDuuseentoistensa
kaimoiksiristimia kalutessaan kaikki laitumet
ja
delleenja kirosivatensin poru
clainparkoja parjasivatelaiomali mahansa6]tteeksi. Mite
kassavuoronperaankaikki pii?il,
me kauttatoisiaanpitkin raitsiita sitten 'nuille jai, pitikd
likdt Mannerh€imista
aina Kuuteja saadenkuulijoissaanaikai- muiden istuttaaArtturia varten
siseenasti. Siina vaiheessakun
seksierinaisiiinauruhalvauksia.Iisaii ruohoa, jotta tama taas
jatkettiin
roituamista
Kekkosesta
Punavaari
puhuivanhasta,^rtturi yksir voisikahmiakaikeritsel"
kohtiKoivisloa.olikinjo korkea
pessistii.joka taas tyhDryyluail leen,
aika menne viiliin, koska saatapuskeeumpiluistakalloaanpe
nan Kekkonen arsytli cnsimta.jiiAn, tarkoittaen tierenkin
Sotamuistoja
nriiistasukuaniihan yhta palion
clakkeelle
olevaakunnallispolii
kuin perkeleenKoivistokinsita
jakoi
tikkoa,joka .io aikoinaan
Silloinkun vaarien
muiste|rissa
toista.Varsinkinkun juuri sil
valtionavur p:iin nanly:i. Jos oli tehoaenemnreD
kuin puoli'joku
loin. noinyleens?i,
alkoivattekorohkenisuoraan
kysya.niin
foistapromillea.
niin keskustelu
hampaat leDncllii ihan pelk:islii
puhu- muuttriilkeaDrnaksi
ja mukaan
vAifiitieteDkin
Punavaari
kiihtymykseste
Iattiatiloihin.
vansa omaslatyhrnfistiipassis- jultuihintuli Tdijlijnlahden
jeallc
Kerran Dc lav:ihtivat sinne
t?iananll)uttu kansancdustaja
Anlti
yhlaikaakinja koska molcmmat
Kun valkoincDpuoli puhui MikkoDcn.Oskari Tokoi scka
vanhalhcrn! olivat krtakuinkin
tyhjiipaisest?i
varlhoialuita kalu- Yrjij Sirolaolivatmy6svahvasli
saDranlaisia
suustaan,Diin he
avastaSanteri-f:ikyfiajiislii.lar
csilla. Aina silloiDkun Sifola
koil(i se tierenkinpunavaariani. ilDcstyi mukaan.raakkuival.jouluivat sovillamaan useampaankin kenaan, ennen kuin
Jos kuitenkinlarkemmirulelit. koincn vaarini..iotta siihe[ ai,
ja sille
lctysiviitonral hatnpaansa
niin kyseoli tie(cnkinSanlcri
kaan voiliin VenajallAviele
sanrallahetkell:i koko sukuni
nerkkisest5
aiokoirasta.
pyyteaperunoiia.
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Yleensripunaincnvain h1.|;illii l9 j:ilkeen.Mite taastuli ,ralkoinimitteli valsccn tenoriin niin sitii ci valkoluulclla ollcssirarr
vaarinmiclcslii\'oinutedesvcrkoistaku klu\ klaanilaiseksi
.ia
rata punaisten harioillamaan
s:illni michcn DiskaaDkaikki
tappotojminlaan. PunaiscthaD
100 sodan J:ilkccr) r5ytanldijn
pantua kuolcmanraDgaistusta,kolkkasivathengilla ibnisi:i jo
12000 vankiloircill;i kuollutta pelk:ist;i:inarrrrrraliDtai syntypcpuniisla sielua sekii .jokaiscn
reDperustcclla.ja
niiin ollen val
koisetvain maksclivatniita pukuritushuonc.angaislukseDsaancen niehen \iharr. Ilan sanoi
raistcn ilse toirrrirnallaan
homnLrortcn.jiakairiupseerieD
ollecD Daamiavelkoja.
niiD prtlhrtjii,erlii olisivat viha
piiissaentapparrcclheicliitkaikki.
Epildnharjulta
Aleksanterin
ollut
cllci .ioukossa
olisi
muuta
kirkolle
nraa hanaa aivollisra Iksiltie.
poilascnar uoroin
Nirlne ai\ olliser kcksi\at. hieKullcskelin
rrran aivosolLrianvailattuaan. kummankin!arfin luona kcrlo
cllii kukashenr ctti oc t]51 le
nrassa,mil:i plissist?joli sanottu
kee.jos kaikkityijlSisctlapetaan. ja ll1ifi koirastatodetlu.Kuulin
Al)kkrydcste kuulema kertoi
varlnasti cncmman poliiltisiir
cnitcnse etta ViipurissakinaDrkoira-p?issi
satda kuiD yksikeen
pui\at lalkoisia!craleisiti.nam:i
lapsi koko naapallollaon ikina
suonlalaisel \'alkoisct. L.iv:itka
kuullut,jollei n)'l oleta huomi'
hc niist:i ajoisra olleel vaarini
oon Amerikan .ia entisenNcLr
InukaaDmuuftunccl.vaan val'
vostoliiton iohtdason poliilikkoilrervcnalaincnon niillc var
koicn lapsia. Amcrikkalaisten
poliitikkojcn sndLrthan-kulen
mran vielekin yhr:i suuri ihnre
p)ha
p;u
puhunrattakaan
kuin
tunnetlua. alkoivat sanoilla
le)sin laritt6miste ihmis;sta. "OIipa kerran"ja Neuvostoliit
Tampereellakin pikatelojttival tolaistcn taas sanoilla "KerraD
sokeastiihDisi;i. "oho kun lipsahri"tf/liin.
Punavaarikelasi usein TampePakoon p:iessylti punaista
reen vefista kiirastorstaita uuvaariaoikin valkoiset etsiviit
dellecnja viiitli. ettAjollei Hugo
jonkun
j?ilkeen
\iela
aikaasodan
Salmelaolisi kuollrt siinii kAsi
ja sinoivat ailiDi iiidille. efta
kranaattilaalikoD raijAhdyksess:i.
etsirit, kunncs lijyt:ivat ja kun
r)iin valkoisiakin- puhumattalolaviil niin anrpuvat. Eiv;it
Laan niittcn .jlilkclAisisra olisi
oman eitiri onncksi l6]tanccl
hiukkasen viihemmaDjuuri n)'1.
puravaariani,
sill:i aiti ei ollut
I-pilanharjulla hcidet viela tor
silloinvielii s\1rt\rytk:ian-,^ina jufiiin. IISn viisaslcli.e ei AuspLrnoitukscn
ollessilShcss\'\h)n
lildin luoksc olisi tan innul
lLrokkaa
halulcssran
olla
to
neuvonclijoila lihclr:i:i. silla
la
dellailkcii vihiaisihbn valkoisen anlaululniseenhitn
sc johti: asccl
poliitlisiiD
vaarinisu!un
harras- vain kasaanAleksantcrinkirkon
tuksiin
cdustalle.Han v:iilti valkoistcn
Valkoisen r aarini nielestii
\eteneen P\)rikin nakdlornin
punainen
raarini oli vain Lcni
huipulle r alkoiscn !aafteen ja
joka
nir kotinlaincnkopio.
sanoi itse vihannccrrsa
olisi
lak roipilintl muiluftaaVcnliiiilleviil.rkinainr siit:il:ihtieIr.
Valkoiser
neistaar 30 luvulla. jotta olisi
lcloiltivat alkupahikseenv.ilil
ja kun
saanut
kokeillah:incDuudelleen tijlnastinoin 150purraista
aDrpumista
sillcr heri vuoden\ auhtiinp;iasi\at.niiD kaikkiaan

vamrffti yli kolnrcslan.Santaan
aikaan niiden yliplirillikkd joi
paamajassaan
Vehmaistcn
samppanjaa
Valkoincn \ilariri loi hielllan
valaislusta
lah;inmuslaanaihcc
seeD kertomalla minullc. ettei
punaisiaolisi !armasti kuoll t
ni paljon.ellci\':itheidansala
arrrpuiansa
olisi .iarkrDeel soli
lnista.Purais€tharr
olivarjo antautuneetjtl kuilcDkin heidii
piilossa pl_syltclev.it tarkkaanrpujansakaak)i!at valkokaar
lilaisia cih:irrscllaistakukaan
luollaisissa
kuuI1leDtuncissa
lilantcissn siedli. l.opuita \ alkoisleD kor cndrlntli ilmoilli
anrpuvansa t(vmrne|en vilnKlil
jokaistavalkoistauhriakohti.
Tena taas sai pLlnavaafini
h)ppilnaenpilkirr kananoapus,
\ihousut lulisl€D ja sanoen.efti
sanranlaistakaikki valkoislcn
louhu. yksi nrufhanries
vanki€n
joukossaia.iotarvitsisikin
kaikki
vangil tappaa.Yksi laras hii
ja ci Druutaku'n
leisporukassa
kaikkivankilaar!
Valkovaari iirsltti silteD nauramalla punavaariri tLrohtu
Dusta ja varsinkin ticdon!al;
tysl:i. sanoen sen elii,!5sti muis
tu(avar KansaD lehdcn uutisointia kansalaissodan
aikana.
Lchli veitti valkoistenpuolella
olevan paljonkin kiiDalaisiaso'
Iilaila.

Tampereen
kunnalliseldmea
Purravaari!iiitli kiivaasti Tant
pcfeer ollccn edelleka\ij:i io
1800luvun alkupuolella.koska
.io 1827 crotcttiin I aDlpereen
ersinm:iiDen b\rokraafti. cp:i
kelpo kaupurrgirrjohlaja.
tiimii
I ihlman. Kaikki Duu onlin
silter p\ sln\t llihcs ennallaan.
Virathansynlyivlil io I ihlnraniI
alkaansiten.e1liiioku joulolnies
ehdotti vir.tn porLrsrclta\aksiiil
tarjoutui sitlen il\e sira hoiltl
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maaD.Tuolloinhanei virkatehtalvlummo
vien hoidostamakseftumitaan
palkkaa,joten monet hommat Punaisella
vaarillaoli yksi eritolivatjuoppojenja keinottelijoi- tiiin vaikea ristiriita omassatuden kisissA.Siinenlatemminoli
vassaan,
mummoninimifieinoli
henenmiel€sta:in
muutostava;n
varsin harrasuskovainen.Mikii
senverran,eftanykyisinmaksa- olikaan sen kauheampikohtalo
vat niistii hommistapalkkaakin. kunnonkommunistillekuin oma
Ei vain ymmadanlt,miksi valvirsien veisaaja kotituvassa.
koista sukuaoli yhe kaupungin Vaarin mielestii porvareiden
viroissa,vaikka ainut sill€ suovelin petos oli juuri uskonto.
vulle justiinsasopivatytt, tama Han vaitti, ettii mikA tahansa
kaupungin
rumpalinvirkakin,oli
uskonto kelpaisi porvareille,
jo
lakkautettu ajatsitten.
kunhanse vain lupaisikityhille
Valkovaari iski myiis julmasti
iankaikkisen
eliimiinja autuaallitakaisin kunnallisasioissapa,
senolon sittenkuolemanjelkeen
hoitellenaivan aidoin ilmein ja mita enemmanviela kdyha
sitii,etei aanime?ira
eike eanioi- kersisisita suurempiolisi palkeus enee nykyisin miiAr:iydy kinto taivaassa.T:irkeinta oli
tulojenmukaan,vaan ihan suokuitenkins€,€fla pahasai palkraan roskalaatikostakin saa kansa vasta kuolemanjAlkeen,
vAAnteyrya
eenest?imaen.
Hensai
eika pahaasaa vastustaa,vaan
sitten punavaarini suorastaan on kaAnneftava
toinenkinposki
ripaskaatanssirnaan
veiftemalla ja viela rukoiltavariistajienja
1800-luvunloppupuolentilantoisen tyiin tulostenvarastajien
teen olleenihan oikein.Tuol- puolesta.Sehenoli tasmalleen
loinhankaupungin17000asuk- sama kuin maksaisi velkansa
kaaslaldytyi vain 600 :unioikuolleellehanenarkkuunsa.
keutettuaja juuri silloin valkoUskovainen mummonikin oli
vaarini mielesta oli rupusakki aikoinaankuulunutpunakaartiin
ollut vahimmill:ian,miti kau- ja ollut kuulema aktiivinenkin
punginhallintoon
tulee.
aatteen kannattaja. Valkoiset
Tlohon toinen vaareistani olivat kuitenkinampuneet
hanen
kiljaisi,ena henesukansatuntui
kaksi sisartaan. Vanhimman,
olleen rehellisimmilla?injuuri
tydvii€nlehden
toimiftajanolivat
silloin,600roistoakun oli siivieneet metsaanjo heti sodan
lattuerilleen.Johtotehtevissehan alussa.Toinen teloitettiinvasta
on sita samaakermaavielakin, sodanjAlkeenporvar€idennayvaann)t onjo osarehellisistakin tijsoikeudenkaynninpeefytyr,
saanut huonoja vaikufteita ja
niin kuin sit?ipunaistenpuolelta
ihan vain siksil etta ovat osan kutsuttiin. Punaisempivaarini
aikaansaviettiineetneidenkahjo
vaittikin heidan p?iett?ineen
mijdidenseurassa.
ennen oikeudenkeynti5,ketka
ja ketkA tapettaiOmat vanhempaniolival yksaiistefiaisiin
joista oli
simielisie
suunnilleen
vain siita siin. Ne s?iAstettiin,
jotakin hydtya,toisin
eftamolemmiltavaareiltaniolisi
porvareille
pikimmitentakavarikoitava
tuliporsanoen,k€nenselkanahasta
jotatikut. Kummatkin olivat uhan- vari vain kykenimielestiiAn
n€et vuosikausia polttaa sen kin hydtyasaamaan,
se pelastui
tanssilavan,jossa vanhempani orJaty6h6n.
kohtasivat.
Mummo oli heti sisartensa
teloituksista kuultuaan tullut
ensinpuolenvuodenajaksihul-
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luksijahetiseDjAkeenuskovaiseksi,mitA vaari kuitenkin pii
ihansamanaasiana.Flan€nmielestaAnuskossanekyi hulluus
jotenkin paremmin kuin siiM
ensimmiiisess?i
kohelluksessa.
Se
piiattdmyysoD nykyisinjo l?Ukkeillehallittavissa.
Mummo valisti, ettei vaarin
aate ollut uskontoakummempi,
vaan kun siihenei kuulunutJumalamukaan,oli se senjohdosh
harhaoppija varmaankinSaatanasta lahti'isin. Sita ei kuilenkaan olisi pit:in)'t sanoa,sillii
vaan hyiidynsi tuon uskontoon
vihjauksenmyithemminja k€hifteli omia uskonkappaleita.
Sanoi tekevansiikuin kunnon
lut€rilainen ainakin ja julisti
naulaavansa
kaikki pahkeily'rsA
kyliikirkonoveen.Ei kuitenkaan
uskaltanut.Mummo kertoi asiasta papille ja t?ima kiivi sanomassa
vaarille,ettajos kirkon
oveenikina vain jotakin poliittista ilmesg}/, oiin han kaivaa
kellaristajalkapuutja etsii niihin
slyllisenistumaan.
Vaari sai raivokohtauksia
mummonladellessaulkoa opittuja raamatunlauseita.Vaan
ryhtyi vastaiskunakehittelemean omaa lausevarastoaan,
josta sitten mummon mieliharmiksi lohkoi taysin paaftitmiii
tokaisujaveiftAenniite ihanyht:i
h''viksi mi€telmiksikuin muutama fuhat vuotta kuoll€iden
kamelinkasvattajienlausumatkin. "Rikkaillaon ihansamalaki
kuin kityhillrkin, vair tuomioissa on eroa! Kun raalajaryttstA?i
dkyrniehehanakazinsatavaraa.
saa hAn vankilatuomion,multa
kun atkymiesvarastaatydlaisen
palkan yli jeeneen erotuksen
omaankel,t6dnsa,saahenostaa
varastamallaan
rahalla melsun,
uima-altaan, omakolitalon ja
vapaan oikeuden tehda lisA?i
rikoksia!" Han iirsyfti useinminunkin lesnrollessanimummoa

v;iiftamallaRaamattuavain rikkaiden laatiDlaksi tyhmien jymeyltimiskirjaksi. Mummo vetosi Raanatussaollcisiin jo toteutuncisiin ennustuksiinja sa
noi niiden olevan todistus teokscn suuremmastaarvosta, vaari
vaitd itsckin pystlviinse samar-

Jos joku
laisiin ernustuksiin.
paatkirjaisi 'ranenlausumansa
tdm:it tokaisut (ei hen olnasta
mielesffianpaljonkaanp:iatdntzi
lausunut)ja sitten seuraisiniita
muulanan luhat vuotta, niin
aivan varmasti voitaisiin huomata joidenkin niista toteutu-

neen.Ne jotka eiv:it olisi toicu
tuneet,voitaisiin siift:ie hamaan
tulevaisuuleen
viel:i toteuluviksi
ja vaiftae,elta viel;i tulee ajka.
jolloin Vnari Suurenloputkin
ennustuksettoteutuvat- tr

Tampereenseudun
sukututkimusseura
ry

Julkaisutoimikunta

Julkaisut

Vastaava
loinitlaja,pi.

3 ORPANA
* VUOSIKIRJA
* I]RILLISJULKAISUJA

Antti Hietala
Kortesuortie
41
3J420TAMPERE
puh.0l-1440199
Julkaisutoimikunnan
sihteeri
Olavi Kallioni€mi
Liljankuja4
33300TAMPERE
puh.0l-3442959

Myynti,tilauksetja postitus
Milja Piepponen
AleksaDterinkatu
l5 B 5
]3]O()TAMPBRF,
puh.03-2232768

Taitto
Atrtti Hietala

Joh|nna Kurela
45 D 4l
Yliopistonkatu
33500TAMPERE
p[h.03-2612292

Orpanankansi
Arja Knerie
Paino

Matti Koittola
4
Jysm:intie
33850TAMPERE
puh.03-3671606
Vilho Puro
Hikivuorenkatu
9 A 21
33?I()TAMPERE
puh.03 3174781
Emma-EmiliaW:ilim:iki
H:imeenpuisto,l3-45
B 49
33200TAMPERE
puh.049-914817

Tehokopiointiky.

ISSN03s9-r28X

astaavan
Seurammcvicfizia .juhiavuotta.
NiiDpatemaOrpanakin
on juhlqiulkaisu.Scnsis:il6aoval nnn.
kirjoituskilpailunparhaat.
Koska allekirjoitlanut j:iltii;i
vastaavantoimittajan tehtav:it,
haluankiiftaa julkaisutoimikun
nan jaseniii,seuranhalliluslaja
kaikkianiitA,jotka olettekirloi
luksillannej ulkaisujemmeteossa
auttan€el.
vuotta19991
Onnekasta
AnttiHietala

Korjaus
Orpanassa2/1998 oli Antti YliMarttilan runo Suku.juuret si
vulla 7. Siiu oli.'?ianylviimeiseste s:ikeistitsti rivi pois. Pa
hoittelemme.Viimeinen sekeist6
on kokonaisuudessaan:
Vuosisatainlaipaleella,
monet tiedot hAvinneet.
Arkistoja penkomalla,
ainajoiain lctltineet.
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Xristiina Hopia

Syysretkellii Miintiissd ja Keuruulla
Seuramme syysrelki tchtiin
Pirkkalan
entisillc
cramaille.
MantenJoenniemenkartanon
pehtoorintalossacli Autereen
luvassa neita odotti runsas
joukko KeuruuI sukututki.joita.
YhteiseDkahvihetk€nnautitluamme takkatulen loisteessa,
kulkummeGdsta
suuntasimme
Sedachiuksen taidcmuseoon.
jossaopaskcrtoi meille apteckperkari G.A. Serlachiuksen
ja
heeste eliimanvaiheisla.
-laidesiiatiiin

kokoelmista

saimme aimo annoksentietoa
oppaanesitell€sse
asiantuntevan
niiytteilla
olevianraalauksia.
VeljenpoikansaCdsta Serlachius arvostiSuoDrenkultakauden mestarcidentrotantoa ja
niinpamuseon
kokoclmiin
olikin
hankittu Ldelfeltin, GallenKallelan,Enckellin,Simbergin
.ia Schjerbeckintiiite. Lisaksi
kokoclmissa
oli varsin monia
curooppalaislen nraalareiden
liiile. Yhta kaunislakaikki, sillA
Joenniemen
kartanonsalien ikkunoistaavautui syysmaisemat
puistoonja rannoille. Erityisen
kauniitolivat pihlaiatrunsainc
marjoineen.
M:intenv. 1928valmistuneessa kirkossaoli esill:i saarij?irveHannes
laisenkansallisveistaja
puuvcistoksia
Autereen
kaikkija lisaksi01i
aan 35 kappaletla
saamastuoli,alltarikaideja urkuparven kaide myds hanen
kartanossa
tditaen. Joenniemen
olimmejo nahtleethiinentuolan{oaan,Kirkon on rakennutlanulG.A.Serlachius
Oy.
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Saimme tutustua ValkoiseeD
talooneli Serlachiuksen
entis€en
paakonttoriin. Rakennuksen
sisiiantuloaulassaon Lennarl
Segersffelen
maalaamatfreskot.
Rakennus
on hyvin kaunis.Kau,
punkikierroksellanai|n'ne m .
Serlachiuksentehlaal, Mendn
kosken,joka on kadonnutteh
taanuumeniinja ti€tenkinMiiDjossa pitiin "Eduskuntatalon",
deteenseuraavat
valtakunnallisct
sukututkimusp?iivat.
Vilppula- Kolho
Vilppulaan lahdimme fimaD
jalkeen.ja
meillaoli Vilppulassa
opas KeuruuD sukututki.joista.
Hankenoi meille Elamenniemen
ja Vilppulantaistcparantolasta
lupa;koistakansalaissodan
aikana sekakaikistamuistaVilppulan tiirkeistApaikoista.Kirkossa
emme kayneet. Kolhon kautta
ajoimme
KeurLrulle.
Keuruunvaruskunnassa
Viikin
hovissasrjimmelounaanja ruo
kailunjalkeenvaruskunnan
komentaja Lassc Otmnen kertoi
varuskunnantoiminnasta,miinanraivauska[islosta.pelastuskalustostaja pioneerienkoulutuksesta
neihinerikoistehtaviin.
Kirkko

HannesA terc!n pultveistoksia
Manhn kitkas.'a

Keuruun vanha puukirkko
(rakennetlu
vv- 17561759)oo
liettavzistipitaj:in kolmast€mp
peli. Kirkon on suunnitellul
ha|meleinen
itscoppinut
kirkonrakentaja
Antti Antinp.Ilakola
(l704-1778).Kirkon pihamaala
reunuslavankiviaidar katkaisc-

vat pofttihuoneeteli lapikaytave1, jotka aikoinaan toimivat
kulkureitteinakirkkomaalletultaessa. Keuruun viime sotien
sankarivainajatovat saaneet
leposijan
vanhankirkonviereste.
Uusi kirkko on valmistunutv.
t892.

Akeli Gallen-Kallela
T)JttoKewuun kikossa
Opas keftoi, efta kirkkoon
tulivatpe?iporttihuoneen
kautta
miehei. Naiset saivat tolla siporfti
vultaeli etelanpuoleisesia
huoneesta.Kolmas portti on

purettu pohjoisen puolella ja
siitatulivatkirkkoonmultialaiset
seke ns. huonomaineisetja
"punatukkaiset"naisel. Nyt
portin kohdalla on lahes 21metrinenkirkkoveneIso Valko-

jonkarakennusvuosi
on I879.
Kirkon vieressa
sijaitsivalennen
mycjskirkkoaitat,joissa pitemmiiltii matkaltatulleet seurakuntalaisetybpyiv?it.

Kirkon kuorin lattian alle on
haudattu10 vainajaa.Viisikymmentaluvullahautaholviaukaistiin ja kirkkoherra Abraham
Indreniusvanhempi(1750-l770)
perheineen,
vaimo ja nelja lastaan ovat saaneetsielte viimeisen Ieposijansa. Sakastissa
on
esillavalokuviavainajista.Vainajat ovat muumioituneetja
kasvot ovat sailyneet hWiD.
Liekii maapcravai vuodenaika
vaikuttanutt?ihenseikkaan?
Sakastiin on edcllisesft kirkosta siiffetty alttarikehikko
sek:i kirkon vanhoja kynttilan
jalkoia yn. Vanhat hepearangaistusvalineetmustapenkkija
jalkapuuovat myiis siella. Jalkapuuolikin kaltdssa,silla Keuruun oppaaDlmeKosti Olkkola
istuijalkapuussa
mallina. Toinenjnlka oli tukevanhirren koloonteljetlyl1?i.
Kirkko on nykyi
ja kesaisinsielle
sin museona
vieu?inheiteTutustuinme viela Keuruun
kaupunkiin kiertoajelun merkeisse.Satamassa
n?iimme
siipirataslaiva Elias Ldnnrotin ja
kaupungissa todettiin olevan
runsaasii teollisuufta. Uusia
asuinalueita rakennetaanparhaillaan.
Oppaammetoivottivat meidiit
tervetulleeksi uudernmankin
kerranja seurammepuheeljohtaja Pekka Nuottajarvi toivoi
keuruulaistentrlevan vieraaksemme,jotla voisimmeesitell:i
kaupunkiammeja sen nehtevyyksiavastavuoroisesti.
Kiitos kaikille retkclaisille
muKavasta
malkasta.

*t(**
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Olavi Kallioniemi

KARKKULAISTA ELAMANMENOAII
HAUTAJAISET
Kutr teate kuoli
Ennenkuoltiin yleisestikotona
ja kotivaki hoiti ruumiin arkkuun. Siita, millaisia toimenpiteita kuolema talossa aiheutti,
kertoo karkkulainenLauri Vira
taatansa
kuolemaa:
kuvatessaan
- Taatanikuoli, kun olin pikkupoikana Viralla, Doin kuusi-,
seits€manvuotias.
Se tapahtui
joskusjoulun aikoihin.Muistan,
et{a minut kannettiiny6lla pirtisteja sinnej?ii laatanruumis.
Ov€tja uuniopellitavattiin,€fte
Aamulla
huone jaehtyisi.
vei minut katsomummovainaa
maan ruumista. Han kohotti
liinaa,joka peitti vainajankasvoja. Ruumisoli pantujo valmiiksi ruumislaudalle, jota
iin romupuodin
muulloinseilyteft
katossariukujenpaall:i.Mummu
ja Teleniuksen
Iita olivat pesseet
ja pukeneetruuniin heti aamulla- Pealleoli pantumustapuku
ja jalkaanvillasukat.Oman kylan nikkarimestariMikkelsson
Nohkuastaoli hiljattain kuollut
ja arkku piti sen vuoksi tilata
lampereelta,josta iseni sentoimitti. Se kestipari p:iivA?ijas€n
ajan ruumis oli pirtissa laudan
paalle.Me asuimmesill2iaikaa
ja pakarinpuolella.
kamarissa
Kun arkku tuli ja ruumnis
pantiinsiihen,oli mukanamyds
joitakin naapureita,jotka nain
jattivethyvastitvainajalle.Ainakin Simpaltaoli joku ja suutari
Teleniusvaimoineen.
Veisattiin
ja
joku
yhteisesti
luki Henan
Ruumis siirrettiin
siunauksen.
mustaan arkkuun. Valkoisia
tuskinsilloin olikaan.Kun kansi
avattiin, olivat siella valmiina
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valkoinenpaitaja sukat.Mummu kaari ne ja pisti nyytin arkkuun.
Kun ruumis oli arkussa,se
jossa
vi€tiin puotihuoneeseen,
seil),tettiinkaikenlaistalaskeftavaa.Se pantiinkorkeidenpukkien piialle,jossaseoli toistaviikkoa, ette ennetettiintehdahautajaisvalmistelut.Isani laittoi
kuolinilmoituksen
Aamulehteen.
Kun arkkua liihdeftiin viemean hautaan,pantiin tydreen
sivuille viisi, kuusi puolenmetrin korkuista naretta.Hevosen
luokkaankiinnitettiin valkoinen
vaate.Siita niiki jo kauas,etta
hevonen toi ruumista. Ennen
hhtda arkkuvieh hetkeksiavattiin, kun se oli reessa.Saafiovakea kuljettamassaoli ainakin
kolmekymmenta
hevosta.Minua
ei otettuhaudallemukaan.Kavin
haudallamydhemminja muistan, ette sielh ei ollut yht?ian
kukkasta.Niita ei vie16silloin
kaleny.
Herrasv?iki
alkoi ensinkaytfaa
kukkia noin vuonna 1905 ja
seppeleitiiviitisen vuotta mydhemmin. Niita toivat vain lahimmat omaiset. Kansankeskuudessatapa tuli ka)4tdiinvahan myijhemmin.Martti Ketola
' Salokunnan
puolelta muistelee,
etta vapaussodan
aikaankii)'tettiin kukkiaja 3oluvulla seppeleita. vira kertoi, kuinka han
i920-luvulla eraen sukulaisen
kuoltuapiiatti€siintyakomeasti.
Han tilasi Tampereeltapaperijoka
kukista tehdyn seppeleen,
oli henenmielestaankauniimpi
Sen
kuin luonnonkukkaseppelc.
johdosta hen joutui melkein
naurunalaiseksi.

Jos kuol€mantapaussattui
kesallii,oli arkku tehtaviipian.
Nikkari hdyuili sitii ybtep?iiv?ia.
Tavallis€stihan arkku t€htiin
vasta sitten, kun oli taNetta.
- paitsi
Niit?i ei ollut varastossa
se arkku,joka kentiesoli tehfy
itset varten. Ruumis pantiin
kesallaheti hautaanja multaa
paiille.Sitaei saanutmaanp?iallA
sail)4taa.
Noihin aikoihin alkoi tulla
muotiin mustareunainen
kutsukirje. SiinAoli rivit kirjoittamista
varten tai se oli painettuvalmiiksi juuri ti€ttye tilaisuutta
varten. PaavoPalosenise,joka
oli postinhoitajaja kirjoitustaitoinen,kirjoitti jo edellisenvuosisadanpuolellakuolinilmoituksia Aamulehteen.TyrvA;in Sapaljonmyitnomattuli ke)4tatitn
hemmtn.
Joka kylassdoli ruumiinveisaaja. Kun ruumista lehdettiin
viemadn kotoa, oli lahtitvirsi
vAlftemattajm)rys.
Oli outoa,jos
ei veisattu. Veisaaja oli aina
mies.RovastiRinnemuisti vain
jolloi ei ollut
yhdentapauksen,
mieslaulajaa.
Miehenpuuttuessa
laulajana
oli kylennaisopetlaja.
Talolle oli suuri kunnia,jos
rovasti tuli surutaloon.se ei
ollut yleista.Kylan opeftajaoli
yleenseitseoikeutettuvierasjo
siksi,eftahen saattoijohtaalaulua. Hen oli tavallisestimyds
palh).vatuttavaja t€kemisisse
jon kyliilaisten kanssa tydnsa
ulkopuolella.
Karkussaon ollut aikaisemKrrn Kosken
min ruumisvaunut.
kartanonomistaja,kapteeniEkholn kuoli,niita ei viela ollut.
Silloinleskiosti nc. Niilla vieruumnisja
tiin ensinkapteenin

scnJelkeenlcski lahjoitlivxunrlt
scurakuDnalle.Ialvcllu n iihin
saatiin puolipldrlD nruotoiset
jalaksci.jakesallii\ann)ihinakscleihinpldrlil. Sc oli sanranlainen lupsuinja punoksinkoris
lcllu kateftukorlca \aunu kuin
Kuski istui korke
laupungcissa.
alla pukilla edessli. Siin:i oli
vaikca istua-\,ar\inkinirlruriiis
si. Niiss;i oli sckl ylrdcn ette
kahdeDhevoscn valiarl. Viela
sola-aikanaja v:ih:in scn j;ilkccrr
niit:i on ka)rcfi). AirrnkinVille
S r a h r tr o i t u o i l o i n : i i l i n s n: i i l l i l
haulaan.Sirlen nc o\at h:i\inncet. chkii \amoihin aikoihinkun siunauskappcli
ntkcnnetliin
ja vaunujenv.!a puretriin.
Vuosisadan
alussaei ruunriinsiunaustaloiInileltu kirkossa.
Piti olla oikeir huomrllavahcnkild, elta sc olisi ol[r1 nrahdollista. Joskus l0-luvulla niiirl
saatcttiinmenetellii. silloinkin
hlvin !astenlahloiscsti.KuD
\anha kirkko oli pois k:ittdsla.
\oiliin sicllii huonoilla sailla
tilais us jerjestea.Oli ainakin
sateenja tuulen suoja. vaikka se
kllma olikin. Kirkostr ruumis
kannettiin
hautaanliinoilla.
Kukin tuli haulaj.tisiin
omalla
kytdillaan,tavallisesli
hcvosclla.
Kun Kallc'luomisto sai vuonna
1921 luvan liikeDnitidiiljDia
auloilaKarkuslal'urkuun. lilat
tiin henenauloaannr)ijs haulalaisrieraidcn kr'licltamiseen.
mlitheI1lmin
Laultak\'lain
Aulon
auroja.

puo
Hautajaiset
Salokunnan
te a
puolclla loinrcnSalokunnaD
piteeterosivathiukar RlDl kunnasta.Siellaoli pilcDpi .ia han
kalampimatka. kLrn.j:irvi oli
vAlisse.
Vuoteellaruunlis pintiin
jota Dimea Kehanialaudoillc.
tolakaltti. Jos ruutlisla.joudulliin !:ihankinsiiil)uem:i;irr
koto-

na. tuotiin ruumiir ynpArillc
HaudankaivajaLindeman
ja:ipussej.t.ia
silii sa telliin siiil)taa perunakellarissa.
I Iaudankaivajana
cnnenVapaus
Arkkujen rckijijisr;ir ainitaaD sotaaoli !.urhl l,indenan.Vanainakin llcnlbrs Kulaiasla.joka
hetessaalkoi\rl \oinraikin \:i
\ u o n n a 1 9 1 8 l e l i c s i n c r k i k s i hete.Pili laillaa.Ioskus
\ iilila\a
Manli Kcrolan is;illc la |eljelle
kun ei lrkrrrul nostaahiekkaa
arkut. Ruurrriirrpesiiiiksihiin
hrrudan pi)lrja[a \ l.js saakka.
maiDilseeADnu Kuusclan.TalJoskush:rr)olti l0-vuotiaanpojoko
janpoikansu
vella ruurrris kuljctcltiin
lvulsi. Kun rorasti
naanlieu lai trlvi!ietli pitkin
senhuonr|si.srnoi h:in:
kirkolle,.iossa
sc pNntiinruulnis
On vanhahuono.lauusihuonLr
'Ialvca
huoneeseen
lai suornilnhaulairn.
va cn kaivctliinpilk:i
K e s : i l l as c v i c l i i n , " " l c i s e m m i n linjahauu !rlmiiksi. Se oli tehveneella Tavallisestikiilletliin
t;i\ii sulanrnal0 ailana. tahella
kirkko\enetii. llantuan sc oli
se olisi ollLrl\iliIcna. llaudalla
lict)sli luola\a hc\ osclla. Kuessa parrtrin rfkut finnakkain
kaan Salokunnrnp(olcn kcdo
toincn loisccnsakii ni- hcilel
jista ei tunre luokkiliinaDkii] ttiin \:ihih nrullra plalle ja t;i).
1dA.Arkun kanssasallassavc
tctliin
lopullisc5ti kc!aallij.
ncess:ici ollut ]lccnse muita
Vaikka eti vainljien kohdalle
kuin soutajal.Ondiset tulival
panriinkiD iolin nerkki. ne
poriiss:i.
loisellavenccllli
ilau
saattorvil lrrLllaa tAvtctucss:i
tajaisiin lnenl:icssliviih:iiset kuhivit:i ja \ooll. Nckin ristit,joira
kal la seppclcct.joila silloin
paijllc pentiiD.
valnriin haLrdarr
olla.
lailcltiin
pirrn.
saaftoi
oman velahosivat
SukuhauroJa
oli
neen keulitan. Kaukaiscl \ icraat
vuosisadanalussa \ ain \ah:iD.
tuli\at junalla onsin Tlnean
Ne kai\eltiin lrr!ittaessatahel,
ascmallcja siclt:i hcvosellasulakin.
rulaloon. Siurol:risenI Iclenius
IIaudaDka'\'aja
l.indcman oli
TassonApu-laivitsaateuiin1ilala tehnvt itscllcon ja vaimolleen
hautajaisvicraila kulicttamaan. arkut valnrii[si cleessiiiin.HAD
Kun Salokurrntnoma hautaus- n;iki kerrarr,cltli JuurakonAla,
maa vuoina l9l8 synlyi..j:iivAt scn isiDnljnkanrarissa
paloi valo
hankalatvedenylilyksct
pois.
koko I-ijn. Il:in liesi is:innensaiHaulajaisissatarioltiirr aina
rasta!an.ia arvcli. cfiA sicha
ruokaa.Sukulaisolluli\'atjoskus
turdaan pia llindla. Han meni
kaukaakin.Ileidiil oli aioilcl
scLraavanapiir\inii kalsontaaDtavaja ruokitta!ir-sille he saat- etle hautru\rtrrallaole\a \ altoivat olla lalossa pari kolmc
miiksi kaitotlu hautaon kunnos
peivee. l-attialle rakenneftiin sa. KlnikiIr niin. etla Alanen
yijksi siskonpclciii.
llautajajstcn parani. nrLrltaLindcnran kuoli
piiivlinii
oli ra:ippiei;kkia ja hiirrctpeitetliinhautaan.
.iiilkeisenli
set,Joihin naapurcilakin
kutsut- JoDkahiiDoli itsckairanut.
tiin.SydnriDcn.'a.iuomio
n lei n
'lilaisuus
vat Hrkdi riluaali.
voi
Hautausmaan
hoito
keslee mycjh;i:in yijhih puheinecn, virsinccDja atcrioincen VanhankirLorrhaulirusmaan
aila
I910-luvullasaaletliinjo joissaon puu\la siiDii on kuusi hirsi,
kin taloissalarjota\airr kah!iaja
kerlaa.iasc on tuettu poikillain
ja tAnrI tapa lisiientli
voileip?i?i
rakenneftu'cn piilkicn a!ulla.
mydhemmrn.
KirkoD )mp:irillli oli he\osten
kiinDitystiiyn|lcn rcnkaita.mnl

19

kiviaidassa
rannanpuolellaoli
loistakyrrmcntererrSasta.Kirkon luonaoli pitajanviljamakasse siirrettiin
nykyisiini.kunnes
Siirronsuoritli
sellepaikalleen.
Vanha Moision Antti kevaaD
rekikeleillii.
viimeisilla
j;ii uuden
Vanha haulausmaa
kirkon valmistuttuahoidottaja
metsirlyi. vira kertoo hakanneensavalkoisiaruusujaja kAsivarrenpaksuisia
sireen€jaetsiessaanja raivatessaan
omaasukuKun vuosina1927-28
hautaaDsa.
katettiin kirkko pareilla, huomattiin hautausmaan heikko
kunto ja sielta hakattiin Iiika
pursto.iaaleftiiDhoitaasamalla
tavoinkuin uuttakir.
KAKSI KARKUN
KANTTORIA
Grdnros
Viime vuosisadanlopussaci
Karkussa ollut koulutettua
kanttoria. Virkaa hoiti Viktor
joka eli l83l Ferdinad
Grc;nros,
i902. Usein hAnestiika)'tetaan
Dimilysta esiveisaaja.KirkkoIauluaolikin johdettavalaulaen,
koskavanhassa
kirkossa
ei ollut
urkuja.
Grdnros oli hyve veisaaja,
paljon paremihmistermielest?i
pi kuin seuraajansakanttori
Bahr.Kun han istui seurakunDaD
yl?ipuolellaomassapulpetissaan
hanen aAkirkon eteliiseinall?i.
nensa kuului varmasti kirkon
Jokasoppeen.
Omapeinenhan oli ja hanen
oli joskus karkielenkiiyttitnse
keaa, Rovastikaanei saanut
hantakuriin. Hanelleoli kirkonmieheksi huonoja tapoja,
silla hanellaoli Juurakonkylassii
jalkavaimo,
niiDkuinsilloin sanoltiin. HiiD oli tam:in vuoksi
kirkkoraadin edessa nuhdellavanakin,muttaseci auttanut.
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Grdnrosillaoli pirfti k;kon
josta
vieressaLukkariDkalliolla,
seurakuntaoli luovuttanuthanelle tontin- Ha|l osti Juurakon
ja rakensi
pakarirakcnnuksen
siitAkalliollepirttinsa.Alueelta
niitetyn hcinanlalonaoli vaDha
kellolapuli. HAnen kuohuaan
poika myi talon
Kalle-niminen
joka siirsisen
VenlaRosnellille,
Aarikanmaastaostetulletontille.
Rosnellin kuoleman jalkeen
rakennusjai Viralle,jolla oli
tiissa "Venlan pirtissa" 1970luvulla museo.Ilen oli koonnut
siihen suuren joukon vanhoja
karkkulaisia
esineite.
K€rran oli rippikirjoitusrTlenossavanhankirkon sakaristossa. Grdnrosoli rovastinkanssa
kirjaamassa ilmoittautumisia.
KutalaD kirkkovene oli juuri
lehddssa,
kun erAsKutalan|niehista muisti,ette Ropontalo jei
ilmoittanratta.Han palasi kirkolleja yritti muidenilmoittautujicn takaa saadanopeastipuheenvuoroa,
kunnesGrdnrosl6i
nyrkkinsapii''taAnja komensi:
- Haistasinaperssse,
yks Kutala.
Rovastioli vieressajasanoi:
- O i o i ,o i o i .
Grdnros oli tuttavallis€mpi
ihmistcnkanssakuinkirkkoherra
Bergroth.Joutuihanhen heidan
jokapAiviiisissii
kanssaan
asioissa
enemmentekemisiinkinkuin
rovasti.

Kun kirkossaei ollut urkuja.
osti hAnomillarahoillaan
urkuharmoonin,
silla"henei viitsinyt
enaeveisataniin kovallaaenelle
ja olla esiveisaajana,
vaan soif
ti". llarmoonioli sijoitetlukirkonkuoriin.
- Oli kesZi,kun isoisenivanha
ystava,Nantaj.oli ollut kirkossa
ja niihnyt ensi kerran urkuhar
moo[in, kertoi Kalle Jokinen.
Han poikkesisiite melkeinjoka
ja fuli vaaritalossak€rtomassa
ni Iuo. Jo eteisessthan alkoi
huutaa:
- Karkun kirkossakinon sitten
urvut.Si€llase lukkarisoittija
huusikuinperkele.
Kaikki eivrt pitaneethannoo
nisla, koska sen aani suuressa
kirkossaoli heikohko,eik6 kirkkovaki tahtonutpysya oikeassa
jos kanttoriei laulanut
tahdissa,
mukana.
Syksyllii1913,kun jurnalanpalvelnkset
olivatsiiftyneetuuteenkirkkoon,Biibr osti pianon
ja
myi harmooninsaPaavin
rytarelle.Kun hen oli sulhasensa kanssaViralla ja puhui haistaan Jomalankirkossaja kertoi
janavensaharmoonin aidilleen
myytaviiksi.Viran emantatarttui
heti asiaanja kysyi sen hintaa.
Kauppa soviftiin ja harmooni
siirtyi Viralle. Em?inti soitteli
sille virsia ja pojat tapailivat
r€nkutuksia,mutta heidathetisteltiinainasoittimen
luotapois.
Tanssimusiikki
ei
sopinut
harKaarlo Bdhr
moonille.Kun VirantytArmeni
EnsirnmiiinenseurakuntaaD
vaIaimisiin PutajaanSahakoskelle,
littu koulunkaiynyt
kantloriurkuri annettiinharmoonihaDellc.
on KaarloB:ihr,joka oli virassa
Kun Bahr kerran prysi pal
19041936. Hanen valintansa kankorotsta, se my6nneftiin
aikaanvanha ruotieije Taavetti hanelleehdolla,ettahanjohtaa
Kalliosanoi:
kirkkokuoroa.
Se alkoikin lu
- Bahrillaon huonolauluaiinija
paavasti nrolemmilla puolin
han pakettaaalussa.Mutta kylla
seurakuntaa,
muttatyrehryipian,
kun
kun
eiviit
tulleet harjoi
naisethiinta aAnestiivat, on
laulajat
ja
johti
jonkin aikaa
nuori,komea Daimaton
mies. tuksiin-Han
mydsKarkunlorvisoittokunlaa.
Ehka nain kiivikin, koska han
tuli valituksi.
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Retkel.iisetyhteisktuassa Tdllinhah kdupunqinarktston e.lessd. Etllririssa kakeLld Hofti Talvojd ja vrjo Ildlndrl

ItalkeakoskenSukututkiat ry on
p heenjohtajansa Yrjo Hatnarin
Johdolla luonut ),hteistoimintda
p aitsi P ir kanmaan sukututkinus seutaJenmyas rircn Subututkim ssewan wlilla. Puheenjohtajd Ytjo Halnari jd l/ircn
sukulutkitllusseurdn pu heenj oh
tdjan Hdri TalvoJan pain ruoden ajan k rmA kirjeenraihto ja
johti.)at P itpuhelinkeskustelut
kanmdun sukututkimusseuroj
en
ja I/iron sukututkimusseuran
yhtetstdpaamiseen ntllinnassa
09.-l 0. Lokakuuta. Tapaaninen
ali nerkitt.na, silla se oli ensimn(ii en Suomen pdikdllisten
sllkututkimusseurojen ja Yiran
r.iliti.
sukafikimusseuran
Yierailun huamioi myds Eestin

Loistavaa ku yhteistycjlle

tulleeksija kcrtoi Viron sukutut(EestiGenealoogia
kimusseuran
matkusti3l suku'
Pirkanmaalta
Seltsin)toiminDastasekasuku'
tutkijaa kahdeksasta
eri PirkanVirossa. Pirkao
tutkimuksesta
maan kunnasta Valkeakoskon
maalaistenpuolestatcrvehdyk
SeudunSukututki.jatfy:n Y{d
Halmarir johdolla Tallinnaan sen csitti ValkcakoskenSeudun
Sukututkijoiden puheenjohlaja
parin paiviln matkalle Viron
sukututkimusseuranvieraaksi. Yrl6 Halmari.Hen mycjskenoi
Mukala oli virallinen edustus ValkcakoskenSoudunSukutut
ncljAsta Pirkanmaan alueella kijat ry:n loimiinastaja erity;
toilnivasta sukulutkimusseuras- sesti julki toi tyytyvaisyltens:i
ta: Akaan,Nokian,Tampereenja siit?i,etteyhteistydViron ja PirValkeakoskensukLrtutkinusseu- kanmaanpaikallisseurojen
kans
foista.
sa oD l:ihtenyt erinonaisesti
p:iivani oli viralEnsimm:iisena
liikkeelle.
Myds kaikkien muiViron sukutut- dcn mukanaolleidenyhdisrysten
linen tapaaminen
kimusseuranedustajienkanssa edustajaltoivat oman yhdisiykja esitteLivAt
hotelliVan Manassa.Tilaisuu- sensatervehd-vksen
yhdistyksense
Viron
sukututkimusseufan
lyhyesti
oman
dessa
puhcenjohta.jaHani Talvoja tormlntaa.
toivotti suomalaisvieraat
terve-

Tutustuminen
Tallinnan
sukututkimustasystemaattisesti kenne.Arkistotjakaantuvathalkaupunginarkistoon tunnetuksija suoritti kelann6n linnollisesti arkistovimnomais,
Suomalaisensukututkijan ka
naltatarkeimm5larkistotVirossa ovat Tallinnankaupunginarkisto _ja Tarton historiallinen
arkisto- Koska vierailumme
kohteenaoli Tallinna,niin peakohteenamme
oli Tallinnankaupunginarkisto.Tallinnan kaupunginarkisto
sijaitseevanhassa
kaupungissa,
historiaahenkiv:iss:i, I 200-luvultaperiiisinolevassa rakennuksessa.
Arkistonvanhin asiakirjaon Mod€nanpiispan Vilhelminlegaliteetti
vuodelta 1231.
Arkistonapulaisjohtaja
esifteli
ja
arkiston toimintaa
arkiston
kokoelmat. Suomalaisten
sukututki.joidenkannaltatarkeimmiit
asiaki.jatTallinnan kaupunginarkistossaovat Tallirrnankaupungin viiestdluetlelot 1400luvulta l700-luvunlopulle ja
Tallinnan kirkonarkistonasia
kirjat 1600-luvulta vuoteen
1939.Kirkollisistaasiakirjoista
tiirkeinmatsuomalaisla
sukututkijaaajalellenovatMihkiin ruotsalaisen
seuralunnan
fondit vuo
siltaI690-1939.
Sukututkimus
Virossa
Virossasukututkimuksen
aloitti
jolle oli
balnilainenaatelisto,
tarpeellistaselvit:ia moisioiden
ja omaisuudeD
perimysjiirjestys
seka aatelistoon kuulumisen
lodistaminenSukututkimusVtrossaon ko,
konaisuudessaan
varsin nuorta,
vasta teman vuosisadanvaih
lecssaalkanutta.Sukulutkimuksen isAniiVirossapidetaentarpappiaMartin Liptunmaalaista
p'ia ( 18551923),joka vuosisa'
dan vaihteessa
ryhtyi tekemii?in
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ja siviilirekistcri,
ten alaisuuteeD
sukututkimusta.
sukututkimusseura viranomaistenalaisuuieenkuu(Eesti GenealoogiaSelts) p€luviin arkistoihin.Arkistoviranrustettiin12. kesakuuta1931. omaisillekuuluvatarkistotovat
ja se loi
ju lkisia,
sivii Iirekisteriv
Seuratoimi aktiivisesti
irankansainvalisiakin yhteyksia. omaisillekuuluvatarkistoteivat.
sy'rtyy,koskakirkolli,
Seurapystyi toimimaanainoas- Ongelmia
vuotta,muttasc
sia arkistojaon kummankinseka
taankahdeksan
sai Siina ajassatehryavaltaisan arkistoviranomaisen
ettii siviiliviranomaisten
arkistoissa.
sukututkimustydn.
Tiedossaon,
ett?itutkimuksiaehdittiinsuoritVirolaisetsukututkijat
taa 2000 suvusta.Kaikki tutkivierailulle
Pirkanmaalle
mukset eivat ole kuitenkaan
seilyneet.
ja Virolaisten
Pirkanmaalaisten
loViron sukututkimusseura
yhteistapaami
peteftiin 3. joulukuuta 1940 sukututkijoiden
nen onnistuiyli odotusten.ValNouvostoliitonlniehityksensoukeakoskenSeudun sukututki.jat
ideolorauksenakommunistisen
ViroD
ry esitti isAntaseurana
ja seurankaikki
gian vastaisena
sukututkimusseurallevierailuvarat takavarikoitiin.Sodanjelkutsun Pirkanmaalle keviialle
jatkui "maan 1999.VnikkaValkeakoskelaiset
keensukututkimus
alla' erilaistertutkimusnimik- ovatkin vierailun iszirtena,tuf
keidenvarjossa.
laanvierailujarjestiimaan
mukahajotlua naolleidenseurojenyhteistydn:i
Neuvostojarjestelmen
peruste$iinViron sukututkimusseura(Eesti GenealoogiaSelts)
uudeileen5. toukokuuta1990.
'Iamen jeikeen
oD eri puolille
Viroa perusteftusukututkimuksek:i TalseD neuvontapisteit?i
linnaan,Tarttoonja Viljandiin
taloudellisestiitsenaisetsukututkimuskeskukset.Viron sukuuluu tella
kututkimusseuraan
hetkellaparisensataajAsent?i.
Virolaisilla on sukutuikimuksenalueellaviela moniaongelmikrofilmaus
mia. AsiakirjoJeD
vuolta
on aloitetlukymmenkunta
sitten, mutta mikrofilmeja ei
viela o1€ yleisestisukututkijoi
den kiltettzivissa. My6skean
Viron Sukulutkimusseuranpuasiakirjojen kaukolainaustaei
heenjohtaja ltdrr i Tal.)ojd
jiirjestete.
Huosukututkijoille
(kuvd:HannuReta)
mattavanongelnaD muodostaa
neuvostoajanjeanteena oleva Kuvia matkastr lisiiii takakan'
arkistojen organisatorinenra-
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