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'Waunis

ia suloinenolelsinrisisdftd"

H) ,/ei sukututkijaystavat, olette jo huomanneetl<in,
ette Orpana on lupaulGemme mukaan vaihtanut
ilmettanse. Lehden ulkoasua on vuosien l<uluessa
moneen otteeseen arvosteltu l(ovin rumalGi, vaiklG
viime sylGyn jasenkyselyn perusteella on entisen
Orpanan arl<isellaja vaatimattomalla ilmeelle ollut
kannattajansakin.
Pirkkalankirkkoherra Jacobus Raumannus l(uvaili ail(oinaan vuonna 1651 Suomea Confessio fclei -teol<sensa esipuheessa. Sopivasti telGtia lyhentamalla sanat sopivat myos seuran entiseen Orpana-lehteen:
Ruma ky e sine o,et vlcoa:
' ja
Silla dh pitki
werisell' soclan aigalla
ia cowill' wuosille
olet sina pafio ndyrenyt ia rypystynyt
Mutta sen on sinun Syndis tehnet.
Waan caunis ia suloinen olet sina sisalclA.
"Rypystynyt" ull(omuoto ei ole estanyt Jalmari Finnen Seetidte nAkemastA lehclen ansioita. Tampereen
seudun sukututkimusseurasai syksyllaSeati6ltatuhannen euron suuruisen apurahan Orpanan ull(oasun kohentamistaja painatusl(ulujavarten. Seationapurahoista paattavat henldlot ovat historian asiantuntijoita, jo-

ICitosldinnostavista
artild(eleista
kuuluukaikillelehteen ldrioittaneillesukututldioille.Toivon, etta edelleenkin lahetetteIehteensukututl(imusloytojenne,
tuomiokiriatarinoitanne
sekakaikl(eamuuta sellaista,
minka arveletteldinnostavantoista sukututldiaa.
Pyrimmeyh:i kehittamaanlehteasellaiselGi,etta se
kiinnostaisimyos muita l(uin pelkaistaian
oman seupitaen
ramme iasenia.Orpanaon ollut alusta
muutakin l(uin pelldCijesentiedote,ja siina on jullGistu- ja
- artikl(eleita,jotlG ketassal(innumerossajull(aistaan
lehsittelevatmyos muualtal(uinylGin Pirl(anmaalta
jokaiseen
Ikave
kylla
lehteen
tdisin olevia sul(uja.
ei
ole riittAnyttuomiokirjal(ertomul(sia
tai sukuesiitelyie
talta lehtemmeydinalueelta;tetavalitettiinmyossyksyn jasenlryselynvastaulGissa.
Asia l(orjaantuu,I(unhan hAmalaisjuuriset
kirjoittajatpa:isevatvauhtiin ja
kun satal(untalaiset
luopuvatkorkeastaitselqitiildsta:in.
Toivottavastinautitte t:ista seuranZs-vuotisiuhlan
l(unnialciuudistuneestalehclestal

Toini Melancler, 1945: PyhiiAHenrikkia kosketteleva
ten raha-avunmyontamiste tellaiselleharrastelijatasolla Promotioruno vuodelta 1693. - Teolsessa VarsinaisSuomen maakuntakiria 8. Toim. Arvo Viljanti. Turku.
toimivalle julkaisulle on pictettevA todellisena arvostulGen osoitulGena. Orpanan sisaltd on lGunista ia
suloista historiantutldjoiclenldn mielesta! Orpanan siseltde kiitettiin myos iesenl(yselyssA,ja j:isenistonhAn
lohanna Kurela
lditos on lGil(l(ein terkeinta.
Orpanan tolmlttala
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Syksylli 2OO3llihtl Jokaiselle seuran jisenelle
Orpana-lehclen ohessaj senkysely, Jossatie.lusteltlln muun muassasfte, mitki pitiijit kiinnostavat retkikohteena ja yleensii sukututkijana, haluaako Jisenlstd lahjolttaa rahaa
tuomloHrJarahastoavartenia mfte Orpana-lehdeste alatellaan, Maaliskuun vuoslkokousta
varten kysyltiin my6s Jisenlstdn kantaa siihen,
voltalsllnko Jlisenmaksuakorottaa, jos senftilkeen saisi aiemplen JiisenetuJen llsliksi seuran Vuoslkirlan kotlln postlteltuna.

Edellisen kerran osittain samoia asioita tiedusteltiin
keviiiillii 1999. Ilmeisestitaman vuolGi vastausprosentti iei varsin alhaiseksi. Lomakl<eenpalautti meerepeiveen mennessa vain 73 henkeii eli noin 14 o/oiesenistdstamme.
Tilanpuutteen vuolGi ei tesse voicla kayctii liipi kaiklda lrysymyksia ja vastauksia..l:isenlgselyn tarkemmat
tulolGet jullGistaan l(eveen aikana seuran internetsivuilla, mistavoitte kayda niita katsomassa.Tassakuirenl(inmuutamia tArl(eimpiAtulol(sia.

Klinnostavlmmat
pitiiiiit ltstattuna

eilla, ja hallitus usl<oierityisesti heidan haluavan tutustua Mikkelin maal<unta-arl(istoon,jonne on sijoitettuna
luovutetun IGrjalan kirkonkirja-aineisto.
Osittain taman arvostelun vuoksi jasenl(yselyssatieclusteltiin.mihin pitijiin jSsenistoroivoi seuranjAriestaven retken .
Eniten retkea toivottiin l(uruun (7 vastaajaa),ia kosl<aseura ei ole koskaan aiemmin kaynyt sielle, j:irjestemme sinne retken todennal(oisesti syl(Sylle 2OO4.
Seuraaval6i eniten toivottiin retkeA Ruoveclelle ja
Hiimeenl<yr6on; l(umpaal(in toivoi 6 henkea, Seuraavat toivekohteet olivat Vesilahti ia Virrat, joita kumpaaldn toivoi 5 sukututkijaa.
Seura on kiiynyt Ruoveclellii syksylld 1990, mutta
Hemeenl(yrossa paaretkikohteena ei milloinkaan. Vesilahclellaon kayry viimeksi syksyllii 1997; Virroilla ei
l(osl€an aiemmin. Seura pyrldi jArjestamaan lehivuosina retken naihin pitAjiin, joissa ei ailGisemmin ole
vierailtu.
Jasenistdlta kysyttiin samalla laaiemminkin, mista
pitajista he ovat sul(ututldjoina ldinnostuneita. Vastaul(set ovat ohessa luetteloituna. Seuralaisetovat edelleenkin vahvasti pirkanmaalaisia,mutta iuuremme leviavat muuallel(in Suomeen.

Tuomlokirlarahasto
heretfi kllnnostusta

2003seuraioutuiperumaan
retl<en
MikkeI(evaalla
Iiin liian vahaisen osallistuiam:ieranvuolGi. Hallitusta
moitittiin anlGrasti seka retken perumisen vuolGi efta
jolG
myos sil6i, effa retki oli suunniteltu pail<kakunnalle,
ldinnostivain harvoja. Hallitus oli varsin ylletryn),'tMikkelin-retken huonosta suosiosta.Seurassammeon runsaastiiesenia,joiclen sul(ujuuret ovat luovutetuilla alu-

Valtaosavastaajista tunnusti olevansa ldinnostuneita tuomioldrja-aineistosta ja ilmoitti olevansa valmis
lahioittamaan rahaa,iotta seura saisi hanldttua tuomioldriamikrofilmeia sukututkitoiden keyttoon. Rahaaoltiin l(uitenldnlahjoittamassaehdollisena: kuld(aronnyo-
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rit avattaisiin helpommin, jos lahjoittaja saisi itse esittaa toiveen, minka alueen tuomiokiria-aineistoa hankittaisiin hanen varoillaan.

myonsi samassa,etta se johtuu passiivisesta
iasenistosta. Lehcleltatoivottiin my6s ajankohtaisiasukututkimusuutisia.

Samalla tieclusteltiin, millaisella summalla sukututldjat voisivat lGrtuttaa tata rahastoa. Vastaajat olivat valmiita tukemaan tallaista toimintaa kesldmaerin
'lO-15
eurolla, olipa joku valmis lahioittamaan rahastoon jopa 10Oeuroa.

SuunnitelmatOrpanan ulkoneon kohentumisesta
otettiin b0A/veisenevastaan,mutta muutamavastaaja ilmaisipettymyksense;he olisivathalunneetshilyttea Orpananilmeen entisellaan.

Eresvastaaiista esitti, ette keviien valtakunnallisten
sukututkimuspeivien voitto ohiattaisiin tahen rahastoon. Hanen mukaansarahaa on sukututldmuspaivista
tulossa mulGvasti naytteilleasettajien osallistumismalGuista. Tiillainen mahclollinen voitto voidaan told
siirtaAtAllaiseensuunnitteillaolevaan rahastoon, mutta mist5an huikeista summista ei parhaassa tapauksessakaantule olemaan kysymys. Sul(ututkimuspiiivet
jarjestetaianyliopiston tiloissa, ionka vuokrat ovat korkeat, ia esitelm6ijien pall&iot ovat huomattavasti suuremmat kuin tavallisilla sul(ututkimuspaivillamme.
Sukututkimuspaivat eivat ole siis mikiian rahasampo.
Tuomioldrjarahastonperustamiseensuhtaucluttiinsiis
hyvin suopeasti. Mikiili seura saa sovittua Tampereen
kaupunginkirjaston lGnssa tuomioldrjamil(rofilmien
lahjoittamisesta, seilyttemiseste ja kaytoste, tellainen
rahasto perustetaan. Asiasta kuulette lisee seuraavassa OrDanassa!

Vuosikiria halutaan
osaksi i:lsenetuia
Seura julkaisee Orpana-lehclen lisaksi Vuosildrjaa,
iolG ilmesqo/ kahclestivuodessa tai l(erran vuodessa
lGlGoisnumerona. Vuosildrja siseltee koosteen edellisen lGuden esitelmiste. JullGisuei l(uulu jtisenetuihin.
Vuosikirjan voi ostaa iol(o sul(ututkimuspaivilta tai
jeseniltojen ailGna. Sen voi tilata myos kotiin lahetettyna seuran julkaisujen myynnista vastaavalta Hilkka lerviselta; talldin jullGisun hintaan lisataan luonnollisestildn postituskulut.
Valtaosa vastaajista ilmoitti h)ryAksyvansA noin
5 euron j:isenmaksun l(orotulGen, mikili sen ielkeen
Vuosildrja lehetettaisiin heille osana jesenetuja.
Teme tulos tullaan esittamaan vuosikokoukselle
maaliskuussa ZOO4. los vuosikol(ous hyvaksyy t:ista
s)rystejiisenmaksun korotul€en, saatte vuoclesta 2005
Vuosikirjan postitettuna kotiinne.

Orpanaa ktiteltiin
Icitos kaikille jAsenkysel)4y'n
vastanneille! Seurantoi-

oli mahclollisuus
kertoamielipiteensa mintaa tullaan kehittam:iAn teidan vastaustenne peJasenistdlla
Orpanalehclesta ja esittAatoiveita lehclen sislill6n kehittamiselsi. VastaulGissaolikin joitakin hyvia ja toteuttamiskelpoisia ehclotulcia, jotl€ tullaan ottamaan tulevaisuudessa ia osin io tassakin lehdessi huomioon.
Yleisesti ottaen vastaajat kiittivet lehclen siseltoe, ja
yllatteven moni ilmoitti lukevansa lehclen kol(onaan.
Orpanaa luonnehdittiin yleisesti "ihan h),veksi". Moni
kiitti lehcten sisalt6e monipuolisel€i ja ldinnostavaksi,
valtakunnallisestikin lGtsoen varsin tasoldGalGi. mutta muitakin mielipiteite kuului. Ereen vastaaian mielesta lehclessaei ole kiinnostavia artikkeleita. ErAstoinen totesi, etta lehti on liian hallituskeskeinen, mutta

rusteella.Voitte edelleenldn esitteaehdotulGianneseuran toiminnan kehittamiselGi. Kaildd ehclotulGet otetaan vastaan, ia hallitus harldtsee niiden toteuttamis-

fohanna Kurela
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W;lkarnnnWtou, $ikulu, sukua
"Ystiviste sukulalslksl" on Orpanan uuden
palstan nlml. Sllni lehclen lukijat saavat kertoa, miten he ovat ldytiineet ltselleen ia ystevllleen yhtelsli sukujuufia. Suomi on plenl maa,
joten ystiivlen pallastumlnen sukulaisiksi ei ole
kovin hatvinaisht. Yhtelnen sukupuu ystivdn
kanssa on esimerkiksi mainio lahJaldea.Tdssfr
artikkellssa esltelliifln nefiAn toisiinsa tutustuneen henkilain ylHittiien paljastuneet yhteiset kanfavanhemmat, Tolvomme, etti liihetiitte meille vastaavanlalsla tarlnolta Ja sukutauluia.

juurta. Lopulta paljastui,etta olemme LIllanja lohannan
lGnssa sukua PAlkaneenLuilGlan Mil(kolan lGutta.
Me nelja sukututkimuksen harrastajaaaloimme olla
paljon toistemme lGnssatel(emisissa.Virpillata.lohannalla on oma yhteinen sukututkimusprojektinsa, samoin Ullallaja minulla. Molemmat tel(eillaolevat tutldmulGet liitbrvet 1600-luvun vaikeaan asialdrja-aineistoon, joten yhteiste pohclittavaa tapaamisissa riitti.

Ryhclyin salapoliisiksi
sukuiuurien
osuminen
SilelanrustlohannaKurelan

holliin oli kieltamAtt:i melkoinen yllatys. Hen oli l(ertonut Dolveutuvansa Piill€ineen LuilGlan Mil(l(olan isannaistaMartti Simonpojasta,jonlG sisaroli SilGlanemanPaliastumme Slkalan tytiitksi
ta Maria Simontytar. Martti Simonpojan vaimolci Johanna oli merldnnyt Beata Matintytteren eike tiennyt
OlemmelGikkineliaharrastaneet
sukututkimusta.tasta juuri mit:ian. Vihittyjen luettelosta hen oli loytaTutustuin
ensiksi
internetinkesl(ustelu- nyt Beatan l(otilrylen nimen. Se oli Palkiineen Kirpu.
VirpiNissilean

palstan
lGuttasul(ututkimuksen
merkeissa.
Ensimmainen yhteinen sukuiuuremme oli Piillcineen lGitamon
Lassilansuvussa. PelkaneenI(rvun SilGla tuli nopeasti esiin vertaillessamme sukutauluja.
Ulla Koskisen kanssa ehdimme olla ioitain vuosia
opisl(elulGvereita ilman etta meille oli aavistustal€an
monista yhteisista sukuiuuristamme. Mainitsin l(erran
yhdesta palkanelaisestesukujuurestani eraAlle lGverilleni ia samassatyohuoneessatyoskennellyt Ulla kuuli
sermin taalGe sanani. Hen ilmoitti olevansa samaa sukua. Vertailtuamme sul(upuitamme huomasimme olevamme myos Palkaneen l(rvun Sil<alansul<ua.
lohanna l(urelaantaas tutustuin seld Virpin ette Tampereen seudun sukututldmusseuran lGutta eike meilla
Johannankanssaniiyttenyt olevan yhtaen samaa suku-

Uteliaisuuteni asian suhteen heriisi, kosl<ahuomasin esi-iseni luho Matinpoil€ Sikalan sisaren olevan
nimelteen Beata. Voisiko tama SilGlan Beata olla tuleva LuilGlan Mikkolan emantA ia Johannan esiAiii? Vai
oliko se pell&:ia toiveaiattelua? Toisaaltal(irvun Laurilassakin oli samaan ailGan Beata Matintyter, Samoin
Kirvun Hiissan emente oli Beata Matintytar. Nimi ylip:iansa on h).vin yleinen. I(ul<atietaa, vaikl<al(irvussa
olisi ollut viele joku piil(a Beata Matintytar, joka naitiin
Mild(olaan.
SAY ei antanut mit:ian vastausta Sil(alanBeatan kohtalosta. Virpi ia Ulla olivat selvitteneet tarkemmin vain
omat polveutumisensa Sikalaan.Hekean eivAt tienneet
mita:in Beatasta.Lisaksihuomasimme, ette Sikalanrusthollari Matti Erkinpojan ja Valpuri Heildnb/ttaren lasten
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etsiminen ja varmistaminen ldrkonldrjoistaoli yllattavan
hanlGlaaja tiecloissaoli ristiriitaisuulGia.Selvitysty6synnytti enemman kysymylGia kuin antoi vastauksia.
Ensimmeinen vihje SilGlan Beatan kohtalosta paliastui l(ummiluetteloista. Luil(alan Mikkolan Martti
Simonpojan ia Beata Matintytteren lapsella oli kumminavuonna 1733 "Anna Mattsclotter iftSicala". Annaniminen tytar loytyi Sil(alan sisarussarjasta.Muita SilGlan perheen jasenia ei kummeista valitettavasti loytynyt. Lisaksi kummiluetteloiclen avulla paljastui, etta
Kirvun Laurilan Beata Matintytar naitiin Kirvun Hiissan
emannaksi. SilGlan Beata oli nimittein kummina pariskunnan lapsella vuonna 1723. Tieto varmisti edelleen
site, ette Mikkolan emente saattaisi todella olla Sil(alan rusthollin tytar Beata Matintytar. Kaipasin silti vielA
iotakin vahvempaa toclistetta asialle.
Otin yhteltta sahkopostitse Marld(u Haapaseen , iol(a
polveutuu Sikalan Anna Matinq/ttaresta. Han on tutkinut palion Kirvun sukuja ja voisi ehlei auttaa. Igsyin
tiesil(d han minne SilGlan Beata naitiin. Ia Markl(u tiesi! HAn soitti minulle heti ia kertoi, ette Beata Matintytar naitiin LuilGlan Mild(olaan, josta myos veli Juho
Matinpoil(a oli tuonut emennen SilGlaan. Perheiden
valilla oli siis kalsi avioliittoa.
Markl(u toimitti syyskuussa 20O3 Virpille kopion
Matti Erldnpoil€ SilGlanz8-sivuisesta peruldrjastavuoclelta 1737. Beatan kohtalosta oli nyt mustaa valkoisellat " Beata at gift med Meften Simonsson ifr Luicala."
Peruldrja myos selvensi Matti Erldnpojan ail(uisil(si
kasvaneiden lasten maaran ja heiden nimense. Tytteria oli l(uusi ia poilda kal6i.

Soslaallstasukulaisuutta
Kummiluetteloista innostuin viela ialiittamaianns.
sosiaalistasukulaisuutta. Palkanelaisetesivanhempamme olivat olleet usein l(ummeina toisillaan. lohannan esiaiti Beata Matintytar on ollut kummina mm.
Kirvun lGaapilan Erkki-pojallavuonna 1724 ja Luikalan
VeravaisenJuho-pojallavuonna 1727. Molemmat pojat ovat esi-isiani. Virpin esi-isa Luil(alan Uotilan Heikki Matinpoika ldytyi kummina Beatan tytterelle vuonna 1734. Sukulaisuutta ja ysievlC/fte yllapidettiin p).y-

tamalla ihmisie kummeil(si. Lisaksion helppo huomata ett:i yl(si avioliitto Luikalan lrylaan lisaisilGnssakaymisie kylien valilla. Sikalan sisarussarjastaperati kolme loysi aviopuolisonsa LuilGlasta.
Vaild<alohannaon ilmoittanut, etta han ei halua sukututkimulsia valmiina, niin uslGltaucluimme lahioittamaan hiinelle Beata Matintytteren sukuselvitylsen.
Yhclist:iahanSilGlanyt meite nelj:iiiystewsta. Kokoonnuimme 27.1O.2OO3lohannan kotiin SilGlan suvun
merkeissa ja yllatimme henet sukuselvitylselle. Sil€lan suvun tutldminen 160o-luvulla on niin hanl€laa,
ette kaild(ivoimat selvitystyossAovat tarpeen. Varmaa
ja perusteellistatutkimusta Sikalansul(ujohdostaei ole.
Perintonimena kulkeva Matti-nimi aiheuttaa SilGlan
suvussa selGvuutta. Tuomiokirjoista ldybry SilGlaan
merldttyj:i henldloita, joita ei pysty liiftemaen sukuun.
Kirkonldrioista loytyy SilGlaan merkittyja lapsia,'oita
ei pysty varmistamaan Matti Erkinpoian ja Valpuri
Heildntytteren lapsil€i. Lisaksi Valpuri Heiking/ttaren
alkupere on viele enemmin arvailujen varassa.Suvun
arvoituksiin l(uuluu sekin, etta kummien joukossa on
useita KangasalanPaalilanLintulansuvun jliseniii.
Saatamme tulevissa Orpanan numeroissa palata
uudelleen SilGlan sukuun. Orpanan luldjat voivat ilmoittautua meille, jos heilte l6ytJ4ysukujuuri tahan samaan esiteltyyn perheeseen! Olisi hauska tietae monil<oOrpanaa lukeva sul(ututldja polveutuu Palkaneen
Kirvun Silclasta. VeiklGamme io etuketeen, etta aika
moni.
Ohessa on tekemani perhetaulu Matti Erkinpoile
SilGlan ja Valpuri Heikinb.ttaren lapsista. MulGan on
otettu perukirjassavuonna 1737 luetellut aikuisilGi
elaneet lapset.

fiina Miettlnen
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W;lkannnnW*oun $ikulansuku
L Erkkl Matlnpolka SIKALA, PalkeneenKirvunSikalanrusthollarivuosina
1684-1692.Mainittujo 16631675 Sikalassa.PsoLllsa, joka on mainittu Sikalassa
1667ensimmaisen
kerran,haud.29.3.1714PalkAne
"gamlamor".

lV Lapsia: Mattl luhonpolka SIKALA s. 9.9.1722
PelkaneK
. i r v u n S i k a l a nr u s t h o l l a r i .P s o 2 8 . 1 2 . 1 7 4 4
PelkineelleLiisa ErkintyterKNAAPILAkast. 4.7.1727
Pelkene,k. 4.5.1776 Palkene.KirvunSikalanementa.(U//an
esivanhemmat)
Vilpurl luhontytir SIKALA s. 5.3.1724Pelkene,

(MattiMatinpoika
SIKALA,
Palkaneen
KirvunSilelanrust- k. 7.12.1769 Pelk:ine.Kirvun Knaapilanemantai,Pso
Mikko Erl(inDoika
KNAAPILAs.
hollarimenettiioulukuussa
1695tulipalossa
l(orsteenitalon,4.12.1743 Pelkeneelle
jossaleivinuuni,lasi-ikkunat
Pelkxne,
k.
21.6.1783
Palkene.
Kirvun
KnaaDilan
6.9.1724
valikatto
mallaspirtin.
seka
ia
Lis:iksi
irtaimistoa
mm. 3OOtalariakm, keteistekirstussa
la rusthoflari. lTiinanesivanhemmat)
28 lampaannahkaa.
Saipaloapua,
iostapaatettiinkereiille
15.1.1696.
OlisikoErkinveli?Tastekuitenl(in
ilmenee
se,
Beata MatlntytAr SIKALA, Rusthollintjdiir Piilkiineen
etteSikalan
rusthollioli eritteinvarakas
talo.)
Kirvun Sikalan rusthollista.Mainittu l(ummina 1722
ll. Poika:
Mattl Erkinpolka SIKALA, PalkaneenKirvun SikaIan rusthollarina
vuosina 1698-1712.l<.26.9.1736
Pelkline,haudattu"i choret".Kuudennusmies.
Menetti
joulul(uussa1695 tulipalossariihensii.Sai paloapua,
jokapeatettiinkaralillaI 5.1.1696.Tel<i
zz.-23.3.1706
kAriijilliiyhclessiiSappeestaolevan rusthollariTuomas
Yrj6npojankanssavalituksenheidenaugmenttitalonsa
vilielii:isteTuomasSipinpojasta("Pattialla"),jolG oli
iAttenyttilan ja siirtynyttoiseentaloon. Pso1. Valpurl
H e l k f n t y t i r k . 1 7 3 1 P S l k e n eP
. so Z.?5.2.1732
Pelkeneelle
Klrstl luhontytAr s. n. 12.1O.1685,k.
6. I Z.l 77Z Pelkene.PelkeneenRuotsilasta.

Kirvun Laurilan tyttirelli Marialla, I 723 Kirvun Hiissan
tytterelle Beatalla ia 1724 Kirvun Knaapilan poialla
Mikolfa (Tiinan esi-is - Pso 14.6.1724 Marttl Slmonpolka MIKKOI-A s. n. 1690, k. 13.6.1752 Palkane.
Pelkeneen Luilclan Mild(olan isente. Kuudennusmies,
jonl(a sls ementene Sikalassa."Mickola Marten" la
"Mickola Beata unga werdinna" l(ummeina 1727
LuikalanVereveisenrusthollin poialla luholla (?7rnanesi,sA). Beatan ja Martin tyfiarellA Beatalla oli kummina
1734 Heil<kiUotila (U7prn esi-isA.

lV Lapsi:
Marla Martlntytir MIKKOIA s.22.4.1725
Pelk:ine.Pso20.5.l75OPalkeneella
EskoEmmanuellnpolka
A R R A s . 8 . 6 . 1 7 2 4 S a h a l a h t ik. . Z . l O . 1 7 9 l P e l k e n e .
Rusthollinpoika
MoltsianArrasta.ltsellinenPAIkASahalahden
(,fohannaresivanhemmat:Esko Emmanuelinpoil(a
neef
fa.
lll. Lapset1. avioliitosta:
ARRAon myiis yllpin esiaidinAnna KallentytarLassilanja
(Huom!Lastenl<ummeissa
useinKangasalan
Paalilan Iiinan esi-isen
Lassilanpikkuserkku.)
JuhoKallenpoil<a

Lintulansuvunj:isenie!)

fuho Matlnpolka SIKALAs. n. 1688,k. 14.6.1743
PAlkene.
PalkaneenKirvunSikalanrusthollari.
Pso 1.1O.1721Pelkeneella
Mada SlmontytArMIKKOLA s. n. 1701,l<. 16-4.1771Palkane.
Talontytar
P5lkeneen
LuikalanMil&olasta.Maria kummina 1727
Knaapilanb.ttarellALiisalla.(Ullan esieitl
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Sofia Matlntytir SIKALA. Mainittu | 724 kummina
SilGlan ratsumiehen b/fterelle Sofialla, 1725 Kirvun
sotilas Laurin lGl(sosillaluholla ja Katariinalla,l726
Sil(alan Juhon poialla Erldlle. Pso Mattl Matlnpolka
Kirvusta.
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Lllsa MatlnbftArSIKALA l(ast.29.9.I 71 1 Palkane,
l(. 30.1L1782 Pelkene.RusthollintytarPalkaneen
Kirvun Sil(alanrusthollista.LuikalanUotilan emiinta.
Pso18.6.1732Palkaneelle
Helkkl Matlnpoika tlOTl'
L A s . 1 1 . 1 . 1 7 O 4P
? a l k a n el,< .9 . 5 . 1 7 6 6 P i i l k i i n e .
LuikalanUotilanisantanaI 723-1 759.

KansalIi satkisto, HeIsinki:

Saaksmaentuomiokunta.Pelkineen,Sahalahden
ia
Kulsialantalvikir:Uat| 5. I . 1696s. 26v, s. 27. Talvikires. 64v. ES3366.
lV Lapsi:
Elkkl HelklnpolkaUOTILAs. 7.4.1750 iat 22-23.3-170,6
Palkine,k. 9.12.1812
Pelkine.Pso2.2.1778Kangasalla
Ma a TuomaanqtrAr
HEIKKILA
s. 27.4.1755Kangasala,
k.
10.6.1828
PAlkAne.
Kangasalan
KurunHeikkilan
tyter.(yirpin
HAmeenmaakunta-arkisto,
Hemeenlinna:
esivanhemmat)

PekkaMatlnpoika SIKALAs. I 7. 12.1713 Piilkiine,
l<.22.9.1794PalkAne.
Vaativuonna 1738velielt:ien
luholta puolta Sikalanrusthollista..Juhoneclustalan
mukaan Pekanosuus olisi vain 1/5. Pekkaoli myds
lehetettykouluun,jota hin oli lciynyi vain 2 t/zvuoIta. Epevakainen
elamaja juopotteluolivatkoulunkeynnin lopettamisens)l,/ne.luhon eclustajahuomautti,
ettei PeldGollut sanottavammintehnyttalontoita eik:i
talo sieteisijakamista.Pekl(avastasi,etta talo jossa
ruokittiin I hevostapuhtaillaheinilla,sietaisikyllajakamisen.luopottelus)MdkseenPekkatotesi,ettei han
juo enemmenkuin veljensaluho. Taistalautakuntaoli
samaamielta. Kiista p:iattyi Sikalanjakoon v. 1741.
Pso 26.12.1742Kuhmalahdella
Marla Mlkonhltil
Haapasaaren
Hoivaalasta.

Seeksmeentuomlokunta.Piilkiineenperukirjatsig.
I 38a f.25-39v.

Tampereen kaup ungi nkilasto :
Plill<iineen
rippikirjat 1736-1740. TK 36.
P; keneensyntyneiclenluettelo. Erityisestikummiluettelot.
Pelkineensyntyneet,vihityt ja kuolleet.Mf 55673.
Pefkeneenkirkontilit 1639-1732. Hautapaikkolen
luettelot. Kuudennusmiestenluettelo 1732. TK 50.
TKK.
SAY,Palkane.

Anna Matlntytir SIKALA s. 5.1O.1715Pelkene. Klrlalllsuus
RusthollintyterPSlkineenKirvun Sikalanrusthollista.
Kuuliala,Wiljo-Kustaa,VanhaaPelkenette.
Rjihimaki
Kummina1733sisarensa
BeatantytterelleAnnalla.Pso
I
949.
NAkdispainos
Kangasala
1982.
28.5.1735 Pelkaineelle
Anttl Antlnpoika TURVAs.
ym., Palkeneenhistorial. Vammala
3.11.1706Palkane,
k. 10.6.l78aPilkiine.Piilkiineen Nissile,Vilio
1972.
KuulialanTurvanisanta.
Rlltta MatlngrtAr SIKALA s. 14.4.1718 Piilkiine.
RusthollintytarPAlkaneenKirvun Sikalanrusthollista.
Pso1.6.1737PelkaneelliiPekkaPekanpolkaMAITILA. PiilkiineenKirvunMattilan isenta.
Mada Matlntyter SIKALA s. 15.3.1721Palkane.
Rusthollinb.terPelkineen Kirvun Sikalanrusthollista.
Pso 28.12.1743PAlkineelle
luho MattnpolkaNARI
HarhalanNerinisanta.
s. 1716.Pelkeneen

Suulllsla ia kldalllsla tledonantoia
Markku Haapanen
UIla Koskinen
Virpi Nissila

Tllna Mlettinen
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Walsn meren

Sukuaan tu*iva ei ehki tule aiatelleeksi, etti
Suomen raJolen ulkopuolella on saattanut seL
Iyii tietola suomalaisista ihmisiste Ruotsin ar-

4 f.N

klstot saatlavat tulla mleleen, los esl-lsii on
eslmerklksl ollut sotilas. Sieftii on kiitettiiviisti
annettu Suomen Kansallisarki stolle mikroff Imi -

\

koplolta, multa llmelsestl el alvan kalkkea Suomea koskevaa alnelstoa. On kuftenkin toinenkln llmansuunta, losta vol teh.Ie l6yt6fiit etelii.
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Aartelta Tallinnassa
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I(ansallisarkistoon saanut Tallinnan l(aupunginarldstosta mikrofilmattuia kopioita Suomea koskevista asiakirjoista, mutta l(aikl(ia asiakirjoja ei varmaanlGan ole huomattu.
Tallinnan kaupunginarkisto on ilmeisesti ail(oinaan
hansakauppiaidenaikaansaamaia l<uuluisallasaksalaisella perusteellisuuclellajarjestetty. Suomea ja suomalaisia koskevia dol(umentteja on jopa kesldaialta laivoien lastiluetteloista peruldrjoihin. Suomen l(ansallisarldston mikrofilmit naista dokumenteista on nimettv
ylGinkertaisestir
Viro 1, Viro 2...

."t

r.r

t

t

-

e- ! vJ

w

n

_.)n

yf .rE,.f- L4.-frith .,"4.| ".11
;! -r/a-;
""
.'-rl
*

;fut;,

" |,1",* .-$-'" - lS q,;1

Fl* l3f"t ;/I..;-,

,t -nl- ;R fr.rr.[.

-:;1"
d F' "y ;,t "6- " ";.**-"f
li6t,pS"-";1{,;r*-

/,,-,e.,"$J7+
- / | :,;-.t:a"
$ !6 i_tf,.y:+
Fk-- *:.*\a:/&
.riAs
ix -"t',"s
i.

Omla eslvanhempla?

I:sse,vanhinta ail(aa kesittelevesseosassa sivulla 251
on jullGistu sivun l(ol(oisenal(uvana ldrje, jonlG all(upereiskappale on juuri Tallinnan lGupunginarldstossa.
I(irie on huhtikuulta 1540. Harioitulsen vuoksi ryhclyin lukemaan sen tel6tia. Suureksi riemul(seni havaitsin kohta, etta kirjeessapuhutaan esivanhempieni
asuttamasta Sikilan kylAsta Porvoon pitajaisseja sielle
elaneista henkiloista heidan nimiaan mainiten.

Teme etelainen ilmansuunta aukeni minulle luldessani Porvoon uusinta historiasarjaa. Porvoon historia

Kirieen mukaan muuan talollisen poika hald Tallinnassalapsettomana kuolleen sisarensaialkeen peruja.

Ehtisipe josl(us jol(u suomalainen historiantutkija
muutamaksi kuul(auclel€i istumaan Tallinnan kaupunginarkistoon etsimaan lisaia Suomea ja suomalaisla
koskevia tietoja! Ja jospa viela saataisiin kopiot lGikesta siita aineistosta...
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Ia me, pormestari Bertil MatsinpoilG ja Torcl Nilsinpoika sekii nama mainitut miehet, jotlG ovat lons
Larsinpoil€ ja Anclers AndersinpoilG Sildlestii, vannomme, ettei kukaan muu enaa ikina tule vaatimaan
tate perintde kuin tama SigfriclJdnsinpoil(a,ja annamme sanamme, ettei kulGan pida j:illdpuheita taistaperinnosta. LisetoclisteelGi, etta tama on totuus, painamme kaupunldmme sinetin taman kirjeen alle, joka
on annettu ja kirjoitettu Porvoon l<auppakaupungissa
maanantaina ennen Matinpeivae huhtil(uussa 1540.
LS (sinetti)" lliihcteviite 1.]
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omaisuudesta rahana tai rahoien arvosta vaatteina tai
mina tahansa tavarana,jolG l(uului sisarelle.
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Sitavarten hen tarvitsi Porvoon pormestarilta ja raaclilta
kiriallisen toclistuksen siita, etta han oli oikeutettu tahan perintoon. Kokeneen sukututkiian Martin ForstCnin
tukemana olen tehnyt siita vapaan suomennolcen
nykykielelle:
"Me, Porvoon lGuppalGupungin pormestari ja raati,
yhclessamydhemmin mainittavien toclistajien kanssa,
vakuutamme talla avoimella ldrieellamme, etta tAmen
ldrjeen esittaja SigfticlJonsinpoilG,joka on Porvoon pitajen Sildlen hyl:issaasuva talollinen, on oikealla asialla
matlGllaan Porvoosta Riiiiveliin Derimaan sisartaan Anna
lonsintlterte, jonlG lumala on kuoleman kautta luokseen kutsunut. lumala olkoon hanen sielulleen armollinen. tlD/demme rui:ivelin lGupungin kunniallisiamiehia, pormestaria ja raatia lumalan nimeen auttamaan
taman kirieen esitteiiieasiassaanniin paljon kuin oil(eudenmulGistaon, jofta hAnsaisiosuutensasisarvainaiansa

Toinenkin samaa asiaa kosl(eva l(irje ldytyi Kansallisarkistosta Tallinnassa sailytettavista asiakirioista
kuvatulta mikofilmilta. Tama kirje on lrymmenen vuotta myohemmAlt;i ajalta. SiirAtekemani vapaa suomennOSOn Seuraavai
"Me Porvoon pormestari ja raati toclistamme talla
avoimella l(irieellamme, ette vuonna 155Ojiilkeen lumalan syntyman maanantainaennen Laurin paiv:iatuli
kunnialliselsi tuntemamme mies Jdns Larsinpoil(a
Sil(ilestAPorvoon pitaiasta mukanaan kolmen miehen
ioul(l(o, nimittAin Simon Larsinpoika Sikilaste seke
Anders Andersinpoika ja Anclers Olofinpoika samasta
kyleste. Nama kolme miestA vannoivat kohotetuin
kesin ja oiennetuin sormin lumalan ja pyhimystense
ruumiiden lGutta, etta mainittu lons Larsinpoil€ on
lumalan lain mul€an lihallinen isa sille (reika paperissa etunimen l(ohctalla)Ionsintyttarelle, joka kuoli
Riiiivelissii,lumala hanen sieluaanarmahtakoon, ja etta
kukaan ei ole laheisempi henta perim:ian kuin t:iss:i
kirieessa mainittu Jdns LarsinpoilG.
Me pormestari ja raati vakuutamme tiiysin valtuuksin telle avoimella kirieellamme, ettei Iisaejalkipuhetta
tule samaisesta perinnosta ia etta vanha lons LarsinpoilG on antanut tAyclet oikeuclet avoimella ldrieellamme sen esittAjalle, pojalleen Thomas lonsinpoialle
vaatia lGild(ea sita perintda, iol(a voi hanelle langeta
b/tervainajansa ialkeen. Sil(Sipyyclamme kunnioitettavaa R;iavelinkaupungin herra pormestaria auttamaan
sita, jolG on oil(ea perillinen, sen perusteella,mita meil-
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le on kerrottu. LisetodisteelGi,ette teme on totuus
asiassa,painammekaupunldmmesinetin taman kirjeenalle,joka on annettuja kirjoitettumainitussakaupungissamainittunapaivana.
LS(sinetti)"[Lehdeviite2.]

varmaankin taDahtunut.Monissa suomalaissuvuissaon
perimetietoa jostakin ulkomaisesta esieidista tai -isAsta. Nykyiset kansainviliset avioliitot eivet siis ole ollenkaan uusi ilmid Suomessa.

Iletoa

Kansainvllisyyttii
50Ovuotta sltten
Nama kirieet eivAt suinkaan olleet ainoita laatuaan.
Samallamikrofilmille oli useita tamankaltaisiaperinndnhakukirteita samalta aialta. Tapaukset olivat kaikld samanlaisia: etelasuomalainen nainen oli avioitunut tallinnalaisen kauppiaan kanssa, kuollut ja suomalaiset
sukulaiset hal(ivat perintoja Tallinnasta. Tuolloisen
perintokaaren mukaan lapsettomana kuolleen naisen
oma omaisuus eli mydtAiSiset palautuivat hAnen lehimmille sukulaisilleen,tesseminua erityisesti kiinnostavassa taDauksessaelossa olleelle iselle.
Olin jo muutamia vuosia aiemmin loytanyt vuoclelta 1771 perukirian, jonka mukaan eraiin esi-isani veli
oli toiminut kauppiaana RAeveliss,:i,
kuollut sielle
Iapsettomana la perillisie olivat henen vanhempansa
ia sisaruksensa.
Er:isesi-iseni oli 1700-luvun puolivelisse muutamia
vuosia nuorukaisena kauppiaan oppilaana ia l(auppaaDulaisenaRiievelissa.
Myds Tul(holmaan lahti Suomesta poikia ammattioppiin. Tuomiokirjoista loytyy usein toclistulcia siita,
etta Tukholmaan oppipojaksi lehtija on syntynyt
kunniallisestiaviovuoteesta. MiesDuolisialdnsiis muutti
meren yli ainakin kahteen suuntaan.
Iotkut historiantutkiiatovat kertoneet, efte kesldajalla
Pariisinollessa viele meite lehin yliopistolGupunld on
sielleollut suomalaisiaopiskelijoitayliopistossanoin
kaksi kertaa niln paljon kuin muista Pohjoismaistayhteense. Iopa yliopiston rehtorina toimi muutamaan
otteeseen suomalaisia miehiA.
Vaikuttaa siltA, etta suomalaiset vaimot olivat melko
yleinen ilmio Tallinnan ja myos Tukholman porvareilla, kuten vahan myohemmin ilmeni. Toisinldn pain on
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Mita sitten sain irti juuri naistakahdestakirjeest:i?
Entietenkienvoi nimetaket:iAnniissemainituistahenkildistavarmastiesivanhemmakseni,
mutta voin olettaa, ette edes loku heistetuli mainituksi.Muutamien
henkil6iclenkeskineisetsukulaisuussuhteet
tulivatselvil<si:Oliolemassaiekis isanimeltiienlons Larsinpoika,
jonl(atytarAnnaoli mennytnaimisiinraevelileisen
porvarin lGnssa.Anna oli kuollut ehldi ensimmeistekirietta edelteneenevuonna 1539,silla kirje oli paivatty
huhtikuussa154Oia voi olettaa,etta sukulaisetsaivat
tiedon hanenkuolemastaantalventakiavastamuutamien kuulcusienl(uluttua,Kuollessaan
hdnon selviisti ollut taysi-ikeinen,
koslGoli ehtinytio naimisiinldn.
HAnensyntymevuotensa
on sitenollut toclennakoisesti
vuosien 151Oja l52O viilillii. IsAnsyntymeajalGivoi
arvioiclaI r18O-| 490-|ukua.
koslG
Sigfriclolivuonna 1540ilmeisestiteysi-ikeinen,
hanet lAhetettiinperintoehakemaan.EhkeSigfticloli
vanhin lonsin pojista. Hen on siis myos toclennekoisesti syntynytvuosien 1510 ia 1520 velille.Thomasveli on lehetetty vasta kymmenen vuotta mydhemmin asialle.HAnenon siis taytynyt olla oikeustoimil(elpoinenmies vuonna 1550. Nain arvioiclenhiin lieneesyntynytvuosien152Oja 1530viilillii.

Vlrastokankeutta?
Ensimmeisen kirjeen mukaan lonsin poika, Annan
veli Sigfricloli hakemassalapsettomana kuolleen sisarensa perintde Tallinnasta. MatlG oli ilmeisesti tulokseton, I(oslG kymmenen vuotta myohemmin Annan
toinen veli Thomas .lonsinpoil(aoli samalla asialla.
Miksi ensimmeinen matka ei tuottanut tulosta? Vuoden 154O kirieen sanamuoto ei ehka tayttanyt lain kiriainta Rii:ivelin pormestarin ia raadin mielesta. Porvoo,
vaikka olikin tuolloin Suomen merl(ittivimpia kaupunkeja, oli vain lglhpahanen verrattuna hansakauppiaiden
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kukoistavaan Riiaveliin. Porvoon hallintomiehet eivat
ilmeisesti osanneet l(yllin tasmallisesti muotoilla
ldriettaan, kun esiftivet Annan veljen Sigfrictin taman
perillisena. Varmaanldn Sigfricl on R:iavelissakysyttaessa kertonut, ettA isal(inon viela elossa. Ehka paremmin laketa tunteneet RiiAvelin hallintomiehet ovat taman talda tyrmanneet perintovaatimulsen,
Sigfrictin palattua tyhjin toimin kotiin on ehka tullut
sanomista ldrieen laatiioiden asiantuntemulGesta.Ehke
Sigfridie on RiavelissAiopa neuvottu, millainen sanamuoto ldrieessaolisi pitanyt olla. Jol€ tapauksessal<ului
kymmenen vuotta ennen kuin asia uudelleen otettiin
esille. Porvoon hallintoon oli ehka saatu lisee asiantuntemusta, koska myohempi ldrje esittae aivan oil(ein periiana Annan isen ja Thomas-poian vain asian
valtuutettuna hoitajana. Valitettavasti en ole loytenyt
mitaen tietoa, kuinlG perinnon lopulta kavi.
Mltii

manttaalit

keftovat?

Muista nimelta mainituista Sikilen kylan silloisista
asuldGistaSimon Larsinpoilca saattaisipatronyyminsa
perusteella pitaa kuolleen Annan setana, .ldns
Larsinpoian veljene. Tapahtuma-aikoihin oli l(ustaa
Vaasa tehostanut verotusta valtakunnassa ia vouclit
olivat ryhtyneet pitemeen kirjaa veroista. Maakirjat
mainitsevat namA samat miehet ja muutaman muunldn. Vuosina 1540-1544 Sildlan kylassa Porvoon pitai:iss:i veroa maksaneet on luetteloitu seuraavasti:
l6ns Larsson
Siffret l6nsson
Anders Anclersson
Morten Anclersson
Simon Larsson

Ions Larsson
Seffrit lonsson

itriectung
ii triedung

Anders Andersson
Morten Andersson
Simon Larsson

i trieclung
i triedung
itriedung

Anders Olsson

i triedung
i triedung
i siettung
i siettung
i siettung

Jop Jonsson
Morten lonsson
Mats Raualsson(?)
Eril( Andersson
llahcieviite 4.]

Kokovero on siis jaettu alun perin kolmeen osaan.
Ensimmaisen talon, nykyisen Silvastasin,verosta l(al(si kolmannesta oli maksamassa todennakoinen vanhin poilG Sigfrid. lsa J6ns oli pitenyt itsellaan yhclen
l(olmannelGenveroon velvoittavan osuuclentilan tuotosta.
Nylqinen Strengas oli jaettuna kolmeen yhta suureen osuuteen.
I(olmas all(upereinen talo oli myds jaettu kolmeen
osuuteen, mutta yl(si niista oli jaettu viele edelleen
kolmeen yhte suureen osuuteen, joten Merten I6nsinpoika, Matts Ragvaldinpoil(a ia Erik Andersinpoil(a
malGoivat kukin kuudesosan l(okoverosta.

En heel slGtt
Vuonna 1547 luetellaan samoia henldlditA, samoin
vuonna 1550, mutta ioilleldn isAnnille on ilmestynyt
patron)D/min sijaan sukunimi:
En heel slGtt
Siffret lonsson
ldns Larsson

Anders Olsson
Jop J6nsson
Morten lonsson
Matts (Raualsson?)
Erik Andersson
llahdeviite 3.I

Vuonna 1544 eritellaan tarlGsti kunkin malGama
osuus kokoverosta:

En heel skatt

Anders Strange
Morten Strange
Anders Stordrich (?)

2 triedunge
1 triedung iscatt

i scatt

Simon Larsson
Olef Strange
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i scatt

JacobJdnsson
lLahdeviite5.I

Kylassaon ilmeisesti muinoin ollut kolme l(okoveron
taloa. Esivanhempieni asuman Silvastasin rekisterinumero oli yleensa I Sildlankylessejo 160o-luvulla.
Sen perusteella oletan, ettA sama tila on sata vuotta
aiemmin kirjattu ensimmeiselGi kylessa. Siten Jons
LarsinpoilG olisi ollut myohemmin Silvastasil(sinimetyn tilan isenie. Silvastas-nimen tila sai 1SoO-luvun
lopulla silloisen isannenSilvast (Sylvester)Bertilinpojan
mulGan.
Streng (Sirange) -nimiset Anclers ja Merten lienevat
samat l(uin aiemmissa luetteloissamainitut Anders
Anclersinpoil<aja Marten Anclersinpoika. 1600-luvulla l<yliissiion jo talo nimelta Strengas (Strengas). Jal<ob(Jop)ja Mirten lonsinpoilG voisivat myds olla lons

velilleenvoisi olettaa jonkin sul(ulaisuussuhteen.
Ial(obin
patron)D/mi lonsinpoil(a viittaisi l(uten Simon Larsinpojanldn sul(usuhteeseenensimmaiseen taloon eli Silvastasiin. Iakob saattaisi tietysti olla ldns Larsinpojan
nuorempia poilda, Simon voisi olla lonsin veljenpoilG.
Tai ehka he eivat olleet l(eskenaenlainl€an sukua.

Larsinpojan nuorempia poilda.

Tleclonmuruia
Porvoossa on 1O. syysl(uuta vuonna 1555 paivatty
valituksia s:ietyleisten veerinkeytolcista. Niiden joukossa on seuraava petkei
Erich-kirjuriavastaan (otsikko)
valitiavat neme seuraavat, nimittain Simon Larsinpoil€ jaThomas lonsinpoika Porvoon Sikil:istaseuraavasta: Heidan vanhempansa olivat luovuttaneet lons
Iuthelle 8 heinakuorman niityn 4 markasta. llseita kertoja he ovat malGaneet talGisin saman summan, mutta eivat ole saaneetvastinetta. Yhteensapapilla on hallussaan heidan niittyaan kaiken lGilddaan 12 heinakuorman verran. Niitty on ollut erotettuna l(yleste yli
60 vuotta.
llehcieviite 6.1
Valituksessapuhutaan Simonista ja Thomasista sekA
heiden vanhemmistaan samanveroisina. MitaAn
sul(ulaisuussuhdettaei mainita,,oten muodostuu kuva,
ettei Simon olisi ollut Thomasin seta.
Simon LarsinpoikamalGoi Jal(ob(Jop)Jonsinpojania
Olof Strengin (Strange) lenssa yhteensa yhte kokoveroa,
joka on aikoinaan malGettu yhdeste talosta. Heidan
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Olof Streng (Strange) on ilmeisesti leheiste sul(ua
Anclers ja Mirten Strengille, vaild(a hanen etunimense
viittaaldn siihen, ette Anders Olofinpoil€ olisi voinut
olla henen isensA.
Vaihtoehtoja riittAa ja se puuttuva rengas, joka liitteisi neme henkil6t esi-isieni l(etiuun, todennakoisesti
ieekin puuttumaan. Viitteita antaa ailGisimman varman
Silvastasin-esi-isAnipatronyymi Andersinpoil(a. TamA
Anders vail(utti Sikiliin kyliissii l6O0luvun alussa.

1. TLA, BC 5, Borge- TallinnaLinnaArhiiv (TallinnanlGupunginarkisto)
16
'l
2. mf Viro , PorvooBC5, Maistraattl14231796
3. ES7O3Nro 2920:258-59,ES7O4Nro 2936:64,
ES706 Nro 2969:33v
4. ES705 Nro 2943:52v
5. ES707, Nro 2986:96
6. ES491,Nro 215 k:112,Sekalaisia
asialdrjota
Anno
1555
Marlt l-,iihteenmliki
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Vg rorir)nja bliooudiI 7700-luo
jr;lkrpuoliskolla
Monl sukututktJa on varmasti tdrm:innyt kirkonkirioja fittl<iessaantermeihin "fugtfogcle" Ai
"skallfogcle", Jotka molemmat tarko lttavat
Jahtlvoutla. Omassa suvussanikln tuli vastaan
kaksi tiillaista 17oo-luvulla Tyru6ill6 asunutta
virkamlestii, Mlnua kllnnostl selvlttik, mltii
lahtlvoutien tydhdn oikein kuului ja miten he
elivlit. Niinpli aihevalintani oli selvii, kun hlstorianoplnnolssa tull eteen enslmmdlsen prosemlnaarltutkielman kirjoiltaminen. Seuraava
teksti on lyhennelmd teste vuonna 1996 teh.Iyste tutklelmasta.
fahtivoudit ia heidin tehtivinsi
Jahtivouclinvirka perustettiin 1600-luvun alussa
petoelainten aiheuttamien lGrjavahinkojenvahent:imiseksi. Ensimmaiset iahtivouclit nimitettiin Satakunnan
kAr:Uilla1620-luvulla. Vuosisadan lopulla nimittamisoil(eus siirtyi lAanien maaherroille. Pitaialaistenoli silti
malGettava jahtivouclin palld(a, ylGi lGppa viljaa joka
talolta. Tame palldGustapa sailyi viela 18oo-luvulla,
jolloin iahtivoutien alkupereinen tyd oli enee sivuasia
ja he hoitivat lehinna poliisiviranomaisentehtaviA.
Vuonna 1891 virlG lal(l(autettiin ia tilalle tulivat maaIaispoliisil(onstaapelit.
Jahtivoutien tarkein tehtava oli jarjestaa petoelainjahteja eli kruununajoja kolmasti vuodessa sel(a aina,
kun petoja oli nahty lGrjan kimpussa. Toimialueeksi
eli ajokunnaksivakiintui 17OO-luvullahallintopitaja.
Iahtivouclin tuli valvoa, etta kaild(i pitajalaiset saapuivat pail(alle. Iahcleistaeli "kalleista" poisjaamisesta ja
p)D/ntitilanteessaosoitetusta pelkuruuclestajaeltiin hanalGsti sald(oja.

lahtivouti tieclotti suunnittelemastaan ajosta joko
kuuluttamalla l(irkossatai lahettamAlla kapulan kiertamAAntalosta taloon. Kruununajoissayriiettiin p)4yclystaa etenldn lGrialle ia ihmisille vahinkoa aiheuttavla
lGrhuja ja susia. P)4/ntitapahtui suclenverkl(ol'enavulIa. Iahtivoutien piti valvoa, ette joka talossa oli kunnollinen ja l(estAveverkl(o.
I(ruununajon all(aessaeri talojen verl(ot yhclistettiin
ia ne asetettiin jahtivouclin maarAamAansopivaan lGpeikkoon puiden varaan suurelsi, per:ia kohti lGpenevalGi nuotalGi. TAmAn nuotan lGpeaa loppupa:ita
vartioimaan jAtettiin keihain tai pyssyin varustettuja
miehia. Muut pitajAlaiset jarjestyivat pitkaksi l(etjulGi
ja all(oivat edeta meteloiclen kohti verld(oja. Melun
pelastyttamat peclot juoksivat suoraan verld(oaidalle
eivatka peesseetjatlGmaan muualle kuin l(ohti nuotan
peree. Sielle octottavat keihasmiehet sitten tappoivat
eleimet. Tai niin kevi ainal(inteoriassarldytennosse aiojen kerrotaan olleen useimmiten turhia eike petoja saatu l(iinni vedenDitevelte vaikuttavasta menetelmiiste
huolimatta.
Ajoien iariestamisen lisaksi jahtivoutien kuului huolehtia suclenl<uoppienl(aivamisesta,sudentarhojen tekemisesta seka karhun- ia suclensyottienasettamises-

Pltiiiin toimihenkiliiistli
kruununpalvelljolksl
Muiclen talonpoil(aisten luottamusteht5vien lGltainen iahtivouclin toimi muuttui l Tooluvun vaihteen
tienoilla laaninhallintoon kuuluvaksi val(inaisel(si
kruununpalveliial(5i.Jahtivouclitvannoivat kar:UillAvi r
lGvalan ia toimivat hallintopiieiissanimismiehen, maaherran seka iahtimestarin alaisina. He saivat myos vir-
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kamiesten tapaan oikeuden ilmaiseen kestitylceen ja
kD/clitylGeentyoiehtavissa.
17O0-luvun jelkipuolisl(ollaviranhakijoiclen saatykin
alkoi muuttua: Satakunnassatapaa jahtivouclintointa
tavoittelemassa jo kersantteja, entisia korpraaleja, nimismiehen siiaisia,ldriureita ja lastenopettajia.Ioul(ossa on silti viele paljon renkejA ja talollisten poilda.
Lempaalassaoli ehdold€ana myds raAtali,ionl(a mielesta virka kuului antaa "huonommalle" lGnsalle eikA
suinlean ldrioitustaitoisille, joille kuuluivat paremmat
vlrat.
Petoelainten havittamisen lisaksi iahtivoudeille l(er\ri 17Oo-luvun mittaan palton uusia tehtAvie. Heidan
tuli valvoa eleinten rauhoitusaikoja ja huolehtia, ettei
metsia haaslGttu. lahtivouclit olivat siltavoutien kanssa nimismiehen avustajina kar:Uillaja toisinaan hanen
siiaisinaan yleisen s)4,./ttajantehtavissa. He toimivat
myos pail(allisina "poliisimiehina" ja ldersivat nimismiesten iohclolla piieielle ulosmittaamassa rasteja.
flyntien jariestaminen alkoi jAhda sivuseil<aksi.
Kansa kuitenkin kyllAstyi vahitellen tehottomiin
iahteihin eika arvostanut iahtivoutien muital(aan tehtaviA. Monilla paiklGkunnilla vaaclittiin pitldn 170Olukua viran laldeuttamista. Jahtivouclit olivat kuulemma usein taitamattomia ja aiheuttivat talonpojille vain
haittaa: heidan palldGnsa oli ylimaarainen verorasitus
ja tyoaikaa haaslGutui turhiin jahteihin. VirlG tosiaan
lal(lGutettiin Turun ja Porin laanissa lyhyel(si ajalGi
1760luvun lopulta 177oluvun alkupuolelle.Muutviranomaiset eivat kuitenlcan enaa tulleet toimeen ilman alemman tason apulaisia. VirlG perustettiin uudelleen io muutamien vuosien kuluttua, eri pitajissA
hieman eri aikoihin.

l<uun lopulla vuonna 1756. Seuraaial6i valittiin nuori
l<arkl<ulainenErkld Erkinpoika, jolla oli vaimo ja pieni
tytar elatettavanaan. Vastavalittuna iahtivoutina Erldd
muutti perheineen Tyrvaelle,jossa henet mainitaan ensimmaisen kerranvuonna 1758 Nuupalan lq,/lenTeul(un
talossa. Mil(si juuri hanet valittiin? Vastauson helppo:
sil(si, etta muita ehclol&aita ei ollut.

IywliAn iahtlvoudit: Erkki Erklnpolka...
Millaisia miehia jahtivoudit sitten olivat ja miten he
perheineen elivat? Seuraavassaovat esimerld(ihenldl6ineTyrvean pitajan jahtivouclit 1TO0luvun jell(ipuolisl(olla:ErlddErkinpoika (1734-1791) ja laakko Friman
(1767-1808).
Tvrvaan vanha iahtivouti Matias Nanto kuoli loka-
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Erld(i oli esittanyt anomulGen hakea vapautunutta
jahtivouclin paildGa vuonna 1757, ja asia oli kuulutettu
ldrl(ossa. Seuraavan vuoden alussa kyryttiin karajilla
l€nsan mielipiclefte. PitAjansaatylaisetia osa rahvaasta
halusi Erldn virkaan, mutta suurin osa ei tahtonut palleta ketaan. I(ansa oli siis jo tlihAn ail<aankyllastynyt
turhalGi lGtsomaansa virlGan, ja ehk:i tamakin seildG
karsi ehdokkaiclen lukumaaraia.
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lGnssa,jol(a kuitenkinkuoli jo neljenvuoclenpaasta
ietteenjalkeensekaksipientetyterte.Toisenl(ummina
oli "jahtivoudinvaimo Maria Yri6ntytar",ioten Brita
tunsijahtivoudinperheenjo tahanaikaan.LeskeneBrita
muutti lapsineenheidannaapuriinsa
NuupalanSvinnin
ratsutilalle.Hanenl(errotaanolevanrutikoyhe.Iaal(on
ollessa l1-vuotias hanellesyntyi velipuoli Herocles,
ionlG ise,renkiHeikkiHeikinpoika,meer5ttiinmaksaYleisestiarvostettujaominaisuuksiaviranhakiloilla maanBritalletalarivuodessaelatusta.Siit5keenei ololivat juuri seedyllinenja raitiselementapa,ahkeruus lut pauonapua,sille Herocleskuoli io puolivuotiaana.
ampumataitoja
ia "taitavuus",paikkakuntalaisuus,
mets5stystuntemus
seka tarpeeksinuori ike, ettei
l3-vuotiaanaJaal&ohevisimuun perheenyhteyclesjoutuisi
pois
heti
virastaan
muiclen
elatetta.
Han ei ollut "tienaamassa"
renkipoilenakuten
iahtivouti
tavaksi.Eclul(Si
oli my6s lupautuahuolehtimaanenti- monet ikAisensa.
Kentiesnaapurissa
asunutjahtivouti
sesta viranhaltiiastatai hanen perheestaan.Pyssyn halusi poiastaseuraajansaja jArjestihanet sopivaan
omistaminenoli jahtivouclillelAhesvalttamatdnta. koulutukseen:Erld<i
Erldnpoialla
ei nimittainollut omaa
jahtivouteja
1750-luvun
alkupuolella
oli lukuistenva- poikaa,iol(aolisi voinut jatlGaisanseammatissa.Ioka
litustenvuolGi alettu valvoaentistatarkemmin.Sata- tapauksessa
Jaald(oilmaantuitakaisinNuupalaanvaskunnassal(ruununvouclit
tutl(ivatheiclenpeteq4,/tte6n ta vuonna1789,Z1-vuotiaana,
iolloinhanetoli jo nija ainal(inHemeessalariestettiinampumal(ol(eitakin. mitetty Tyrveenuudeksiiahtivoucliksiia han oli ottanut itselleensukunimenFriman,
Vuonna1778 ErkkiErkinpojanvaimon sisarLiisa
muutti perheensaja vanhan aitinsakanssaKarkusta
Maaliskuussa
laakkoFrimanvihittiin Erkl<iErkinpojan
Nuupalankylaan.Nyt namakaksiperhettamuoclosti- tyttAren,piika LiisaErkinb.ttarenkanssa.Liitto oli varvat oman "pil&uvirlGmiespiirinsa",
sill:iLiisanmiehesta mastiennaltasovittuia luultavastieclellytyksene
nuoMatti Matinpojastatuli Tyrviilin siltavouti,nimeltean ren Jaakoniahtivoudinuralle.Virl<aan
nimitettevenhen
Pihlstrom.Kun siltavoudinvirl(aperiytyi 179O-luvulla odotettiin huolehtivan eclelteienseperheeste.NAin
Matinvewle (iol(aotti itselleenvaimonsasukunimen), iahtivouclintoimi jai ErlddErldnpoiansuvulle.Vanha
ja temakinperhe jei asumaanNuupalaan,kyla5nsyn- jahtivouti onnistui turvaamaantoisenkin tytterensa
tyi neli,iinperheenmuodostamapild(uvirkamiesryhma. elannon,sillalaald(oFrimanalkoieletteamy6svaimonKyl5sse
asuitelloinnimittainjo uusikinjahtivouti.
sa alaikeistesisarta Annaa. laakko Friman hoiti
jahtivoudintehtavaakuolemaansasaal(kaeli seuraa.,. la laakko frlman
vat 19 vuotta.
l(un joku oli kuitenldnvalittavaia Erlddoli itsepail(alla, asettui rahvasylGimielisestihanen taakseen.Nimismiesl(inoli edellisenavuonna todennut,etta Erkki
oli "raitis ia l<unnollinen
mies ia taitavaampumaan".
jonkaavullaErld<i
Kerdetantoivathenellepuoltolauseen,
varsinaisestianoi virlGa leeninhallitukselta.
Maaherra Wallennimitti hanettoimeenviela samanavuonna.

Erkl(iErl(inpolanvetiiyclyttyaviranhoiclostanoin 30
vuoden jiill<eenseuraajalGinimitettiin muuan Jaakko
Friman.Henentaustansaoli kovin vaatimaton:laakl(o
oli syntynyt kevaelle 1767 Tyrviin Kaukolankylin
pilanBritaSigfriclinbderen
luvelanluutnantinpuustellin
aviottomaksipoiaksi.Missa oli ise?Sita ei neyttenyt
kukaantietaven,ei ainakaanpappi tai nimismies.Brita kertoi henenolevan "eras tuntematon herra. iol(a
matl(ustiTurustapain".

fahtlvoudlt pitiiiiliisten ioukosH
TyrvAan jahtivouclit kuuluivat maata omistamattomaan vakeen. Virka takasi kuitenkin toimeentulon
ja myos aseman seetyleiston kynnyksellii, vaikkakaan
varsinaisil(siseatyl:iisiksineite pikkuvirkamiehie ei voi
kutsua. Erotukseksi muista tilattomista jahtivou€lit ottivat vieraspereiset sul(unimet, Haman ja Friman. Erkki Erkinpoialle sukunimi Haman ilmestyi l TTOJuvulla, kun virlG oli ollut ionldn ailGa laklGutettuna ja pe-

Jaakonlapsuusoli l(dyhaa.Britaasuiensinitsellisena rustettiin uudelleen. Sukunimen ottaminen saattoi liitluvelassa.avioitui sitten 1769 sotilasHeikl(ilGllfeltin tva viran arvostulGen nousuun. Haman vaimoineen
Orpana 1/2004
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esiintyi aiemminkin monesti Nuupalan kylan talollisten
lapsien kummina, mutta t:ista lahin hanet on merkitty
ensimm:iiselGi, siis arvoldGamman vaen pail(alle, ennen taloien isAntia ia ementie.
Iahtivouclit erotti tilattomasta vaestosta vakituinen,
josldn vaatimaton virlG ja siite seuraava palkka: vuosittain leppa viljaa jolGiselta pitAjan talolta. Tyrvaelle
olivuonna 1755 noin 250 taloa, joten iahtivouclin pall(l(a oli suunnilleen kahclelGantynnyrie viljaa vuodessa.
YlGi tynnyri vastaa noin 150 litraa. Tulot l(uitenldn loppuivat kol(onaanviran siirtyessatoiselle. Jaakl(oFrimanin kuoltua vuonna 1808 hanen leskensii oli jo seuraavanavuonna rutikoyha ja tahan saaldG l(otona asuneet vanhimmat lapset lahetettiin ty6hon.
Toisen vertailul<ohdan perheen elintasosta tarjoaa
tapa l(erata ristiais- ja heejuhlissavierailta rahaa pitaiAn lasaretti- ia vaivaislGssaan. Kertynyt summa riippuivieraiden maaresteia varald(uuclesta:mita suuremmat pidot, sita enemmen koyhille liil(eni. Suurien taloien ia rusthollien juhlista kertyi eniten rahaa,kun taas
useimmat sotilaat, torpparit ja itselliset eivat kestittaneet iuurikaan vieraita. trimanien perhejuhlissa kerattiin yleense saman verran rahaal(uin pitajan kesldvertotaloien juhlissa, joten heilla oli mahclollisuus jarjesta:i
melko suuria pitoja ja l(estitta:isuurehkoavierasjould(oa
Hamanit sen sitoisin l(uin tavallisillaitsellisperheillA.
jaan eivat jarjestaneet tellaisia ristiais- ja haajuhlia.
Erasihmisen sosiaalisenaseman mitta olivat hanelle ierjesteq/t hautajaiset. l(irkolle malGettiin erilGeen
kuolin- ia hautajaisl(ellojen soitosta sel€ paarivaatteesta. MalGut olivat vapaaehtoisia; l(dyhilla ei naihin
hienoulGiin ollut varaa. Erld(i Hamanin hautaulGesta
vuoclen 1791 helmil(uussa malGettiin yhcleksan killinkia ja kalsi runstyld(ie.Jaald(oFrimanin kuoltua keoli saman suuruinen.
slikuussaI8O8 haurajaismal(su
ja siihen sisaltyi paarivaate sel(a kaksi l(ellonsoittoa.
Hautaus kuului lGhdenl(ymmenen l(alleimman joukl(oon pitaian noin sadasta hautaulGesta sina vuonna.
Virlemiehille l<uuluvienkunniallistenhautaiaisteniarjesteminen oli jalkeenjaaneille varmasti vaikeaa,
kosle heilla ei enaa ollut juurilGan tuloja.
Jahtivoudit olivat paljon tel(emisissa esimiestensa,
nimismiesten, kanssa.Vuoden 1777 marld(inoilla Erk-

zo

ld Haman ja nimismies Henrik Pacchalenolivat yksissa tuumin ldylytteneet eraAn rengin, jolG oli kertoman mul<aanlyonyt Pacchaleniapa:ihan. Seuraavana
vuonna renki kuitenl<in pystyi tociistamaan olevansa
s)4yton.Hamanin ja Pacchaleninvalille kehl<eytyi riita
siita, kumpi oli lyonyt rengille verihaavan peahan, ja
lopulta molemmat tuomittiin vahingonkorvaul(5iin.
lotal(in iahtivoudin asemastal(ertonee tamAkin: nimismies ei hanen nakokulmastaan ollut niin suuri herra,
etteiko henelle olisi saattanut sanoa vastaankin.

Tyrveen, Karkun ia Suoniemen kirkonarkistot 17O0luvulla.
Turun leaninkonttorin arl(istorTurun laanin henldldrja
v . 1 7 7 5 ,T M A .
Tyrvaan tuomiol(unnan arldsto: tuomioldrjatv. 1758,
1 7 6 9j a l 7 7 a . T M A .
Suomen asutuksen yleisluettelo Tyrvaan osalta v.
1759-laog (mf LS zt77-zt7q.
Arajarvi, l(rsti, Lempaelen historia. Tampere 1959.
Arajarvi, Krsti, Messul<yliinhistoria l. Tampere 1954.
Arajervi, Krsti, Vesilahden historia. Tampere 195O.
Jokipii, Mauno, Vanhan Ruoveden historia I. Vammala 1959.
jArvinen,A. E.,Turlds-ja petoelAimet.Suomen metsastys(toim. Yrjo Ylanne).Helsinki 1950.
I(oskimies,Y S., Hallinto ia oikeuslaitos.Hemeen
historialll: l. Himeenlinna 1966.
Kosldmies, Y S., Hallinto ia oil(euslaitos. Hameen
historiaIV:2. Hameenlinna1974.
Lengelmaveclen seudun historia I. Forssa 1949.
Palkeneen historia. Vammala 1972.
Saarenheimo,Juhani,Vanhan PirklGlanhistoria.Tamperc 197 4Viikld, Raimo, Suur-Huittisten historia ll. Lauttakyl:i
1973.

Lllla Koskinen (tekstl la pllrros)
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Valokuva:E <kiSivi

9n *n*oriam
Seurantietoon on tullut, ette seuraavatjesenemmeovat siirtyneetaiastail(uisuuteen:
Viljam Heikkila
William Hellberg
MariattaMekitalo
Aarno Urtamo
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@araslikoaalelinen
biroennabkabousul?
jotkaalPernajan-Myrskylan-Lapinjarven
sjryskarajilla,
l(oivat14.lokakuuta1743,esiintyimydsesiaitiniveli lakoblohaninpoikaPernajanGammelbystli.H:inoli Jdnsasin
osannuoriis:intii,tuolloinnoin Z3-vuotias.lcinsasoli lgdiin
ainoatalonpoikaisen
suvunomistamaratsutila,
muut olivat aatelisten.
yli seuclun.
Pikkuviha
oli juurip)4/hlciissyt
Jakobkertoi
kerejille,ette kylan ratsutilallisetolivat venileisrykmenttienlihetessepeAttaneetyhteistuuminrakentaa
mets:iAnyhteisenpiiloaitan,johon voisivattallettaaomdsuutensaturvaanvihollisenrydstelylt:ija tuhoamiselta.
olivattoimittaNeinolitehty,ja kaikldlq/l:inratsutilalliset
neet tavaroitaanaittaanomissaluldtuissaarl(uissaan.

KoslG varlGudessaoli se l<ummallisuus,etta ainoastaan.ldnsasinlakobin omaisuutta oli ryostetty, Iakob epiiili,
ette muilla ratsutilallisillaoli iotain tekemiste varlGuden
kanssa. lakobia epailytti etenkin Tyskasin lohan
lohaninpoilG, joka oli murtovarkaudenhavainnutia jonl(a aitanportaalle varastetut housut la osa rahoista oli
myohemmin lGnnettu.
Tyskasin lohan lohaninpolan ja temen isen Johan
Ernestinpoian lisiiksi Jakob oli antanut haastaa klirliiille
muutkin kyliin aateliset ratsutilalliset,jotka olivat Johan
TomasinpoilG,Per Zaldsinpoika ja lohan Perinpoil(a.
Jakob pyysi, ette n:ime kaild(i suostuisivat h),/entahtoisesti valallavannomaan, etteivet olleetvarkauteen
$D/llisiaeikii heillAollut mit:iaintiet&l syyllisesta.NAin he
p:tisisivAt hkobin mukaan rahvaan ep:iilyistA.

Edelliskeveene
oli TyskasinratsutilallinenJohanlohaninpoikamenDrtyksiftiiin tiille aitallehakemaanviljanjyvie kyv6? varten ia lq^anyt aitan oven murrettunaja
Oikeus piti kuitenkin mahdottomana ajatusta vannottaa
aitassaolleen lal(ob lohaninpojanarl(unrild(onaisena. nailla miehille sellaistavalaa. l(osl(aei
Ja
Jakob eikli kuMuiclenarkutolivat se,iistyneet.
Arkustaoli varastettu72 lGan muukaan halunnut suoraan sj.yttaia ketaiAn naista
kuparitalaria
rahaaja pariuusiahirvennahkahousuja. miehistA varkaudesta tai osallisuuclestasiihen, oikeus
TAtakohtaatuomiokirjastatavasinainakinkolmeen
l(ertaanennenl(uinsaintolkkuahienoistakoukeroista:
...ochett par nya ElgsHuuclsB6xor...llmeisestinaita
housuiaarvosti
ldriurildnniinpaljon,ettaoli uhrannutylim:iareisia
isota
all(uldrtaimia
asianmerldtsemiseen.
ia

katsoi, etta haastetut olivat taysin s)ryttdmia.
Koska lohan Tomasinpoika, Per Zakrisinpoika ja Johan
Perinpoil(aolivat ilman laillistaestetta iaftaneet l(ahclesti
saapumatta keraiille, tuomittiin heicliit kukin yhclen
hopeatalarin sald(oon.

Tarinasai kohta uuclenk:ianteen.llmeisestilgd:issiioli
Kenen jalassahirvennahkahousutsitten kuluivat lopkovasti puhuttu la pohclitiu tate varlGutta ia syyllinen puun,
en osaa kertoa. Minulle asti ne eivet ainalGan 260
tai peliistynyt,sillekahdek- vuotta kesteneet.
ioutunutomantunnontuskiin
san peiveemyohemmineraeneaamunaoli taman saman TyskasinratsutilanereAnaitan portaillekannettu
rydstdsaaliistasuurin osa. Tyskasinvanha is.inte lohan
Ernestinpoikahavaitsi tavarat ensimmeiseneia ilmoitti
asiastaJonsasin
veelle.lakobinio aikuinensisar,isoaitini
mf ES1742,Porvooia Hollola,KOa67(1743)
isoAidinisoisanaiti KiBtinlohaninMaroli sittenhakenut
Pernajan-Myrsl(ylan-Lapinjerven
syyskerejetl4-l
omaisuudenl(otiin.
1o.1743
Hirvennahkahousut
ldysivatsiis tiensaomistajanjaljai
kaan,muttarahoista uupumaanI 2 kupadtalaria.
Madt lehbenmeki
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@ianlaskunbisloriaa

Kun sukututkijat merkitsevdt muistiin tutkimiensa
henkildiden syntyma-, kaste-, vihldmis- ja kuolinaikoia,
heilletusldn tulee mieleen, efte peivamaarienmerldntAtavat ja itse aj'anlaskukinovat pitkeaikaisen kehityksen tulosta.
Ihmiset ovat kautta ail(ojen seuranneet erilaisia
jaksottaisia ilmioita elinymparistossaan. Maan py6rahdylGesteakselinsaympari olemme saaneet vuorolGuden mitan ia maapallon kierrosta auringon ympiiri
taasvuoden mitan. Myos kuun kierrosta maan ymp6ri
johtuvia kuun vaiheita on seurattu, ja niiden perusteella on eraissa kulttuureissa tehtv aianmittaus-

pivat lglvdajat. Toisaalta papisto pystyi niiclen avulla
aioittamaan uskonnolliset merkki- ia juhlapaivat.
Vanhimpina lGlentereinavoitaneen pitaa noin 2OOOO
vuotta vanhoia luukaiverrulsia, joita on l6ytynyt eri
puolilta Kesld-ja ltA-Eurooppaa.Niiclen on arveltu esitteven kuun vaiheita.
Vanhin tunnettu paivemaare on 4236 el(r Se on
eg/ptilaisen lGlenterin synb/vuosi. Oma ajanlaskumme on peraisin roomalaisilta, jotka puolestaan saivat
sen e$/ptilaisilt:i.

Trooppinen vuosl

iariestelmia.
Vuorokauden alkamisajankohtaon vaihdellut eri
maissa. Vanhin kaytAnto oli muinaisessa E$/ptissa,
jossa vuorolGuden lGtsottiin alkavan auringonnoususta.Iuutalaisillakinoli aiemmin vastaavanlainenkiiytanto. Raamatunluomiskertomuksessa naet sanotaani
"Tuli ilta ja tuli aamu, nain meni ensimmeinen peiva."
Nykyeen iuutalaisessa kalenterissa vuorolGusi all<aa
auringonlasl(unail€an. Tama tapa on tullut babylonialaisilta.
Roomalaisiltaon peraisin oma keytentdmme, jossa
vuorokausi all(aa keshyosta. Itse vuorokausi-sanan
synnystAKustaaVill(unaantaa seuraavanlaisenselityksen. Vuorol<ausi liittyy l(ylayhteis6jen omistamien
apajapaikl(ojen keyttoon. Kalan l<udun tai nousun aikana kullal<innuottal(unnalla oli vuoronsa yksin p)4y'tae apajallaauringonnousustaauringonlasl(uun,jolloin
vuoroa vaihdettiin.
Ajan kulkua seurataanl(alentereilla.Niille oli alun perin lGhdenlainentarkoitus.Toisaaltane auttoivat ennus,
tamaanvuodenaikoien vaihtelut ia niiclen mulGiset so-

24

Maapallon pyorehdysakselin lGltevuus ratatasoa
vastaan on 66 astetta 33 minuuttia. Tasta iohtuvat
vuodenaikoj'en vaihtelut.
Vuoctenail(oienja l(oko lGlenterin perusylsild(oe nimitetaan trooppiselGi vuocleksi. Se on vuoclen pituinen aika lGhden perakkaisen kevetpaiventasaulGen
valissa, jotlG sattuvat tarlGlleen sille hetl(elle, kun auringon l(esldpiste naytt:iAylitteven peiventasaajanauringon siirtyessA eielliste pohioiseen. Koslc trooppinen vuosi vaihtelee vuodesta toiseen, se lasl(etaan
tavallisestiuseanvuoden keskiarvona.Trooppisenvuoden pituus on nykyisin 365,2422 vuorol<autta eli toisin sanoen 365 vuorolGutta 5 tuntia 48 minuuttia ia
46 sekuntia.
Trooppinen vuosi eroaa hivenen sicleerisestiieli tiihtivuodesta, jonka kuluessa maa ldertea auringon ja palaa jonkun ldintean pisteen, esimerldksi tahden mul€isesti maaritelb0/n lehtdpisteeseen. I(oslG luonnon ilmi6t nouclattavat trooppisen vuoden mulGista jaksollisuutta, ja l(un toisaalta trooppisen vuoden pituus
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Eg/p leinen kalente Kom Ombon temppelin seinaissaEgyptissA.Temppeli nkennettiin alunpe n Tutmosis l:n(15U1492 eKL) toimesta. PtolemaiosVI muutti sen 2oo'luvulla eKL ktokotiilijumala Sebekinja haukkajumalaHoruksen
kaksoistemm)eliksi. Valokuva:PekkaSillanaee

ei ole tasaniaollinenei vuorokausieneika kuukausien
jolluvulla,on ajanlaskuntehtavAnalaatiaiarjestelmA,
la namaliitetAanyhteen.Kalenteriton yleensayritetty
liittaa trooppiseenvuoteen ylim:iaraistenkuulGusien
tai lGrkauspaivien
avulla.

elAmiinedellylrs. KunEtiopianvuoristossalumetsulivat ja kevatsateettulivat,niin Eg/ptissealkoivatkes:ikuussavaltavat tulvat, iotka toivat heclelmallistalietetta
pelloille. Tulva oli saenn6llisestitoistuva ilmio, iota
e$/ptilaisethartaastioctottivat.NykyisinAssuaninpato
estaaNiilin tulvimisen.

Egptllilnen atanlasku
Maailman pisin joki Niili on aina ollut eg/ptilaisille

Tulvanaiankohdanmaiarittamiseen
tarvittiin kalenteria,iol€ eclellyttiionldnlaistatahtitieteentaitoa.Nii-
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lin tulvat liitb.vetvuoclenaikojen
vaihteluunia siis
trooppiseenvuoteen.
E$ptilaisten lelenterissaoli 365 vuorokautta.Vuosi jaettiin12 kuukauteen,
oli 3Ovuoroioissaiokaisessa
paiv:ia
kautta.Yimaaraisetviisi
nimettiinOsiris-,lsis-,
Horus-,Nefthys-ja Set-jumalansyntymapaivil(si.
E$/ptilaisetsailyttivet365-vuorolGutisenkalenterin roomalaisaikaan
asti, koslc se oli lcVtinnollinen
keinomitataaiankull(uionainaikakautena,kun jokainen vuosi sis:ilsisamanmeerenvuorokausia.HellenistisettahtitieteilijetomalGuivatlGlenterin,koskajuuri
sellaista
tarvittiintehtitieteellisiin
lasl(elmiin.
Siitetulildn astronominenkalenterikoko keskiaial(Si.

muuttui sittemmin matakuulsi kAennosvirheen
talda.
TanslGlaiset
kaansivatvahingossakoiraamerldtseven
rocle-sanan
tilalle miitiiii merldtsevenroclen-sanan
ia
siite syntyi met5kuu.
Siriuksenheliakisesta
nousustatuli e$/ptilAistenuujota vietettiin suuriniuhladen vuoden alkamispaive,
menoin.Ne all(oivat,kunSirius,egi ptiksiSothis,ilmestyi obeliskinhuippuunmaassaolevistatarl&ailupisteista
katsoen.T;isteilmiostatuli Sothis-l€lenterinluonnollinen kiinnekohta.Astronomisetlaskelmatosoittavat,ette
Sothis-kalenteri
olisiotettu kAytt6onvuonna2773 eKr.
Sen syntymiseenlieneevaikuttanutfaraoZoserinministeriImhotep,iota pidetaAnE$/ptin tahtitieteenis,lina. Hanettunnetaanmyos pyramicliensuunnittelusta.

Siviilivuosiiaettiin kolmeen vuodenaikaan:tulvaSothis-kalenteripysyivuoclenaikojentasalla,mutta
ja
kausi,kylvokausi sadonkorjuukausi.
.lokainenniiste siviilikalenteriiii niisteielkeen.
kesiftineljakuul€utta.Tulvaalkoi kesiikuunlopussaja
kesti lolGl(uulle.Senjalkeenseurasikylvo- ja kasvuKuukalenterl
kausihelmikuulle
asti,ia sadonkoriuuaika
helmikuulta
kesAkuunloppupuolelle.
Monissa kulttuureissaon kalentereitarakennettu
kuun vaiheiclenmukaan.Nain my6s E$/ptissavanpyrittiinaioittamaanaina hoinaaikoinapapitm5arittelivAt
Uuclenfaraonvaltaannousu
iuhlapaivienpitoaikoia
tallaisenkauclenalkuun tai loppuun. Egyptisseajan- ja temppelieniumalanpalvelusmenojen
ajankohtia.
laskuall<oiainaalustauudenfaraonnoustessavaltaan I(uun kierto maapallonympAri on kesldmaarin29,5
eli hallitsiiaastuivirlGansavuonnaylGi.
vuorokautta.Tell6inail€ lasl(etaan
esimerldlGi
uudestakuustauuteenkuuhun.
Sothls-kalenterl
Puhtaankuukalenterin
mukaanvuodenpituuson 354
ja
Memfisoli Egyptinvanhinpaiakaupunld, se sijaitsi vuorolGutta.Kuul<auclessa
on tall6in vuoroin 29 DeiNiilin lensirannalla,15 km Kairostaeteliiiin.Sielliiha- vAAia vuoroin 30 peivea.lotta l(alenteriei poild(eaisi
vaittiin,ette Sirius,Koiratahti,nouseekerranvuodes- l<ovinpaljon vuoclenail<oja
seuraavastatrooppisesta
saaamutaivaalle
samassalinjassakuin nousevaaurin- vuodesta, on kalenteria l(orjattu lisepeivin eli l(arko. Tiill6inpuhutaantehdenheliakisesta(he'os : au- kauspeivin.
Tellainenkeytintd oli mm. muinaisessa
ja muinaisessa
rinko)noususta.Kreil(lGlaisen
tarustonmukaanOrion Kreikassa
Kiinassa.
luutalaisillaon ecleloli metsestaie,
muuttuneena
tehtil(uviolGi
taivaan
leen
tallainen
lGlenteri.
ioka
luutalaistenkalenterialkaa
laellayhii jatlGa metsestysiemukanaanaiol(oiransa maailmanluomisesta
eli 6. lokakuuta3761 eKr.
Sirius(Canismaloris= Iso Koira).SiriulGennoususatpuhclaskuukalenteri,
tui ylsiin Niilin tulvan alkamisenlGnssaMemnksen
Muhamettilaisilla
on ka\^ossaAn
kohclalla.Teme tapahtui elokuussa,ia kesan kuu- iotaei koriatakarkauspaivilla.
blamilaisessa
kalenterissa
mimmatviikotsaivartiistakoiranpaivien
nimen.
vuosi 2003 on siten vuosi 1424. Niinpii lrakin presiclentti Saddam Husseinjulisti ameriklGlaistenhyojokaon seail<a, kAtessalrakiin:"Hiiranvuonna 1424 holtitonrikolliEuroopassal(in
on vietettykoiral(uuta,
jonkaaurinkoon LeijonantAhtikuviossaeli heinikuun nen pikku Bushja henenapurinsatekivet rikoksen..."
23. paivaistAelokuun 23. piiivaiin. Koirakuun nimi
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lslamilaisenkalenterinalkul(ohtanapideteenheinekuun 16.peivaavuonna622, iolloinMuhammedaloitti
pakomatlGnsaMelGstaMedinaan.

Vllkonpetuet
E$/ptilaisetiakoivatvuorokauclen24 tuntiin. Peiv5n
valoisaaika,auringonnoususta
auringonlaskuun,
iaettiin ensin kymmeneentuntiin ja niihin lisattiin sitten
ja yksi tunti iltahameraia
yl(si tunti aamuhamaraiA
varja
ten nainpaivanpituuclelGituli 12tuntia.Ydaikajaettiin samoin 12 tuntiin tahtitieteellisiin
havaintoihin
perustuen.Kun valoisanajan pituus vaihteli vuodenaikoien mukaan,myos tunnin pituus vaihteli.Talloin
puhuttiinkinvuoclenaikaistunneista.

tusta ihmisten elameen.Tehdisteennustamineneli
astrologia(lqeikankielesseasfer: tehti)saiyheenemmen kannatusta.Usl(ottiin, ette aurinl(o, kuu ia
planeetatja niiden planeettalumalatkukinvaikuttivat
omana,niilleomistettunaviikonpeivene.
Seitsenpaiveinenviikko n5)ttiie saaneenalkunsanoin
7OOeKr.Babyloniassa.
Kristiq nouclattivataluksiiuutalaistatapaa numeroiclaviikonpeivetpaitsi sapattia,jol(a oli lauantaina.
Sittemmin kristityt all(oivat pitaa ylosnousemuksen
piivee sunnuntaita,Herranpeiv:ieDiesDominica,viikon alkamispeivena.Vehitellen he kuitenkin saivat
vaikutteitakiennynneistenastrologisista
uskomuksista
ia omaksuivatviikonpeivilleplaneettojennimet.

Antiikin aikanavain hellenistisettehtitieteilijetkeyttivet tasapituisiatunteia, ioiclenstanclarclilsiotettiin
kevetpaivantasauksen
ail€inen vuodenaikaistunti.

Kristinuskoonkiientynyt l(eisariKonstantinusSuuri
otti vuonna 321 Roomanvaltakunnassa
kayttddn
seitsenpaivaisen
viikon, jonl€ ensimmAinenpaiveoli
Babylonialaisilla
oli k /tdsseen6O-kantainenluku- sunnuntai,auringonpaiva.Suomessakin
kalentereissa
kun
astronomit
tarvitsivat
laskelmiinsa
viikko
alkoi
sunnuntaista
aina
197O-luvun
alkupuolellarjestelma,ia
julkaisseessa
yksinoikeudella
tunnin osia, niin helleenit lainasivatbabylonialaisilta le asti.Silloinkalentereita
heiden ieriestelm:insa.Tunti jaettiin kuuteenkym- Helsinginyliopistossaotettiin keytt66nkansainvelinen
meneenensimmeiseenosaan,minuuttiin (latinansa- ISU-stanclardi,
ionka my6te Suomessaviikon ensimnasta minutus : h).vin pieni), ia neme puolestaan meiselsipeivaksivaihtuimaanantai.KunYhclysvallois"toiseenosaan",sekuntiin(sa- sa ei noudatetakansainvalisen
kuuteenkymmeneneen
standardinsuositusta,
nasta secunclus= toinen). Siten nyl(yinentapamme niin silcileisissa
kalentereissa
viild(oalkaasunnuntaista.
jakaapaivatunteihin,minuutteihinia sekunteihin,on
muuntulostaeg/ptileisen keytennonkreikkalaisesta
Seuraavassaon esitetty suomenkielistenviikonpeiviennimien tausta:
noksestasovellettunababylonialaiseen
laskentaan.
Aian mittaukseene$/ptileiset kiyttivat aurinkokelloa
ja voidakseenmitata aikaamy6s yolle, he kehittivet
vesikelloneli klepshydran.
SeitsenpAivaisesta
viikostammesaamme kiittaa
Heillahen
babylonialaisia.
oli l(uukausikalenterinpohjana,ja he oivalsivatottaa keyttoonseitsemenpeiv5n
jakson,joka on melkein tarkkaankuukauclenneljiisosa. Lukuseitsemenoli my6s eraenlainenpyhe luku.
Aurinko, kuu ia viisi paljainsilmin nehtavisseolevaa
ldertot5hteeviittasivatmy6s lukuunseitsemen.
Planeetoilleoli my6s annettujumaliennimet ja usl(ottiin, ette neilla oli astrologisessamielessavaiku-

Sunnuntai - nimi iohtuu au ngonpAivd-sanasta,
saksaksiSonnfag, ruotsiksi s6ndag'.
Maanantai - nimi johtuu kuunpalva-sanasta,
saksal<siMontag, ruotsilGi rn.{nclag.
Tllstal. Peiveoli roomalaisillaomistettu Marsjumalalle,joka oli soclanjumalala vastasikreikkalaisten Ares-iumalaa.Latinaksipeivannimioli diesMattis.
Romaanisissakielisse on seilynyt viikonpeivien
latinalaispereiset
nimet. Esimerkil(si
espanjassa
tiistai
on nimeltaienMarfes.Skandinaavinen
soclaniumala
oli
Tyr ia hanenmul€ansaon suomenldelentiistaimuotoutunut (lTsclag ruotsilGitr'scl4g).
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Kesklvllkko oli roomalaisilla omistettu Merkuriukselle. LatinalGi peiva on cties Mercuri. Mercurius oli
roomalainen l<aupanjumala, jolo vastasi kreikkalaisten Hermesta. Espanjan l(ielessa paivan nimi on
Miercoles. Sl<andinaviassaMercuriulsen tilalle otettiin Oclin, jol(a on muinaisskandinavian mytologian
korkein jumala. Ruotsilsi l(eskiviil<koon Odinin mukaan onsctag.

norjan sanasta,laugarclagr,joka sananmulGisesti merldtsee pesupaivaa (/aug = lrylpy, pesuvesi). Se on yhteispoh joismainen viikonpaivan nimi, jonl€ alue ulottuu islannista viroon ia vatiaan saakka. Ruotsiksi lauantai on ,ldrdas.

Suomen ldelen keskiviikko-nimi johtuu Kustaa Vill(unan mulGan lGlenterisauvasta, jossa oli kullel<in
viikonpAivelle reika. Puista tild(ua siirrettiin viikonpeivien mulGan reiasta toiseen. Kesldviikon reika oli
sauvan keskelle, ja teste nimi l(eskiviild(o.

GaiusJuliusCaesar(1Oo-44 eKr.)oliantiildn ajan suuri
sotapaAllikl(6ja valtiomies. Hen kuului ikivanhaan Iulius-sukuun. Caesar tuli E$/ptiin lolGkuussa vuonna
48 eKr. aiaessaantakaa ldlpal(umppaniaanPompeiusta,
jol(a karsittyaan murslGtappion lfteilGssa FarsalolGen
taistelussa oli paennut Eglptiin.

Torstai-paivan roomalaiset olivat omistaneet
Iupiterille. LatinalGi paivan nimi on clies /ovls, espanjaksi /ueves. Jupiter tai luppiter oli roomalaisten ylijumala (Dle -spifer = taivaan isa). Pohioismaalaisetvaihtoivat Jupiterin tilalle Torin. Tor tai Thor oli muinaisskandinaavinen ukl(osenjumala. Hante pidettiin myds
saan, sateen ja tuulen jumalana. Paivan ruotsinldeliseste nimesta torsdag on tullut meidan forstainimemme.
Pedantal oli omistettu Venus-iumalattarelle. Venus
(latinalGi : sulous) oli muinaisitalialainen kasvillisuuclen iumalatar. Kun kreiHGlaisen Afrocliten palvonta
tuotiin SisiliastaRoomaan, niin Venus samastettiin vahitellen Aftoditen lGnssa, jolG oli ral&auden jumalatar. PaivAn nimi latinal(si on dies Venefis, espanjaksi
Viernes.
SkandinaviassaVenus korvattiin Freyja(Freija,Freya,
joka oli muinaispohjoisFreja, Frdja)-jumalattarella,
mainen l(auneuden, raldGuden ja heclelmiillisyyclen
jumalatar Sal(sal(sipeive on Freifag ia ruotsilGi freclag
ja siita suomalainen veannos perlanfai.
lauantal oli roomalaisilla omistettu SaturnulGelle.
Saturnus oli muinaisitalialainen l(ylvonjumala. Hanen
kunnialGeenvietettiin RoomassaSaturnalia-juhlia.Peivan nimi latinaksi on c/ies Saturni ja esimerkilGi englannil(siSaturctay.
Suomalainen /auantaipaivan nimi tulee muinais-

za

Roomaan uusl kalenteri
rakkaussuhteen anslosta

Kleopatra kuului Ptolemaios-sul(uun,joka sai all(unsa, l(un AlelGanteri Suuren eras sotapaallild(o Aleksanterin l(uoleman iAlkeen iulistautui vuonna 3O5 eKr.
Egf/ptin hallitsijalGi nimella Ptolemaios l. Kleopatran
IGnssahallitsija,henen veliensa Ptolemaios XIII, oli jariestenyt vallanl(aappauksen, jonl(a seurauksena
Kleopatra oli joutunut pakenemaan Syyriaan. Caesar
pakotti velien tekemeen sovinnon l(eopatran IGnssa
ja ottamaan taman hallitsiiakumppanikseen.Caesaroli
talloin 5z-vuotias ia l(eopatra zz-vuotias.
Kleopatrasta tuli Caesarin ralGstajatar,j'a lemmensuhteen seuraulGena Kleopatra sai ailGnaan poian,
jonka my6s Caesar tunnusti omakseen. Poilc sai nimekseen Caesarion, ia hAnesta tuli viimeinen
Ptolemaios-suvunhallitsija Egyptiin nimella Ptolemaios
XV Caesar.
Caesarinia Kleopatran raldGussuhdejohti my6s siihen, etta roomalaiset saivat uuden lGlenterin. Caesar
viivytti lahtoAanEg/ptista ja vietti ailGansaKleopatran
parissatehden mm. pitldn ioldmatkan NiilillA ja tutustuen Egyptin historiaan ja sivistykseen. Tell6in hAn sai
kuulla e$/ptilaisilta tahtitieteili jdilte sik:iliiisestii kalenterista. Han sai myos kuulla, etta Niili ei nosta vetteen
ennen KoiratAhden tuil(etta.
Egyptileiset astronomit olivat jo lGuan tienneet, ette
vuoden pituus ei ollut tasan 365 vuorolGutta, vaan
noin neljenneksen piclempi. Vuonna 238 el(r.
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Ptolemaios lll oli maarannyt lGrlGusvuosijerjesielmen
lisaamalla ylimaiaraisenvuorolGuden lGlenteriin jol(a
neljas vuosi. Nain Eg/ptissa oli jo voimassa lehes vastaavanlainenlelenteri, iollaisenCaesarsittemmin mearAsi toimeenDantavaksi Roomassa
Roomalalnen

kalenteri

sijoittivat kiinteita paivia kuukaudenensimmaiselGi,
ja puolivaliin.Kolme
viidennelGi(tai seitsemanneksi)
kiinteetepeivaa olivat Kalenclae,josta juontuu sana
l(alenteri,Nonaeja /ctus.Useimmillamuilla paivillaei
ollut nimee,vaanne numeroitiinselGvanieriestelmen
mulcan, jossapaivalaskettiinKalendaesta,
Nonaesta
ja Idulsestataaksepain.

Caesar palasi Roomaan l(esAkuussa47 el(r Roomassa
olisiihen aikaan ka),tossajarjestelma, iol(a perustui 12kuukautiseen kuuvuoteen. Jotta lGlenterivuosi pysyisi
joten kuten vuodenaikol'en tahctissa, lisattiin ylimeeraisia kuul€usia ia paivia I(uulGusien veliin.

Tamajarjestelmaoli voimassanoin ZO0Ovuotta, ja
sita kaytettiin virallisena paivaysiartestelmana
aina
renessanssiailGan
asti.

Legendan mukaan kalenterinluojanaoli Rooman l(aupungin 753 eKr. perustanut Romulus. Tama vuosi oli
ensimmainen roomalaisessakalenterissa.Romuluksen
vuodessa olivain llymmenen kuulGutta ja vuoclessa 3O4
Deiviie.Vuosi alkoi maaliskuun alusta.

Caesarin ailGan roomalainen lGlenteri oli noin l(olme kuulGutta jaljessevuodenaioista. SaaclalGeenajanlasl(un jeriestylGeen Caesar l(utsui vuoden 46 eKr. alkupuolella aleksandrialaisentehiitieteiliien Sosigeneen
Roomaan.

Ensimmeisenl(uulGuden nimelGi tuli Marfius soclan-

AlelGanteri Suuri oli perustanut Alelsandrian vuonna 331 eKr Se oli Ptolemaiosten aikaan Eg/ptin paakaupunki ja hienostunein ja rild€in maailmassa.Asukkaita oli noin miljoona, etenkin kreildGlaisia ja juuta-

iumala Marsin mukaan. Toisen kuulGuden nimelGituli
Aprllis, jolG liittynee palGnalliseenkevaantulojuhlaan.
Kolmannen kuukauden eli toukokuun nimelGi tuli
Maius paikallisen italialaisenjumalattaren mukaan.
Neljiis kuukausi oli lunlus latinalaisen ylijumalattaren
mukaan. Seuraavat kuukaudet nimettiin jerjestysnumeroiden mukaisestiviides, kuudes ine. eli Qulnt /is,
Sextilis, September, OctobeL NovemDer ja l<ymmenes kuukausi December.
Romulul6en seuraajaNuma Pompilus lis:isi noin 7O0
eKr, viele kaksi kuukautta, tammikuun eli laniariuksen
ja helmikuun eli Februariulcen.Se tekivuodesta vakiol(uuvuoden pituisen eli 354vrk. Siihen Numa lisasiviela
yhclen peiven, koslG tailGuskoiset roomalaiset lGrttoivat parillisia lukuja.
/anlariussai nimensa lanus- eli lanus-iumalasta, jol(a
oli muinaisitalialainen porttien ja ovien suojelija, alun
ja lopun jumala. Februarius on saanut nimense 15.
paiva vietetysta suuresta uhrijuhlasta, Februa eli
Lupercalia, iolloin kansa puhdisteiiiin monenlaisilla
menoilla.
Roomalaiset eivat jalGneet kuulGutta viikoil(Si,vaan

fullaanlnen kalenterl

laisia. Se oli my6s senailGisen tiedemaailman keskus,
jossa tahtitiecie oli korkealla tasolla.
Sosigeneen ansiosta lciyttoon otettiin samanlainen
lGlenteri kuin Egyptisse. Vuoclen pituudelGi tuli 365
vuorokautta, mik:i keytennossapy6ristettiin 365 vuoteen normaalivuonna ia 366 vuorolGuteen iolG nelias
vuosi toistuvissa lcrkausvuosissa. Yimaarainen, joka
neljas vuosi lisattava karlGuspaivasijoitettiin perinteipail<allehelmikuun 23. piiiviin
sen l<arkauskuul<auclen
jalkeen.
Suomalainen karkauspAiva-nimitysjohtuu Vilkunan
mukaan siita, etta kun kalenterisauvassasiirrettiin tikkua joka paiva askel eteenpain, niin lGrkauspaivani
tikl(u vain nostettiin ylos ja painettiin sitten talGisin
samaan reildan. Tild(usiisvain hypahti pailGllaan,"l(arlGsi". lGrlGus-sanan vanhin merldtys on hyppy, hypehctys.
Kalenterin saattamiseksiaian tasallevuoteen 46 eKr
lisAttiin marras- la joulukuun valiin l(al(Siylimeareisia

Orpana I /2OO4

29

kuukautta,ja neinvuoclenkokonaispituucleksi
tuli 445
vuorolGuttatena siirtymavuotena.

Helmlkuu iohtuu talvella esiintyvesteluonnonilmioste,jaahelmista.Muutamina sydentalvenpeivina puiclenoksatkimaltelevattuhansinjaahelmin.

Caesarmaiaraisi
vuodenalunsiirretteveksi
madiskuun
alustatammikuunalkuun.Llusikalenterialkoi ensimMaaliskuun kuluessaodotetaanmaan paljastuvan
m5isestapaivastatammikuuta45 eKr.Se sai Caesarin eclesosittain.Siitaon saatukoko kuukauclen
nimi, joka
"
mukaannimekseeniuliaaninenl(alenteri.
on samakuin maallinenkuu", iolloin maa on kisillA.
Murteissasen nimi onl(in maalliskuu.
Caesaro€anisoi l(uulGusienpituucletuuclelleenja
lisasi niihin 10 Deiveevuoden muuttamiseksi365Huhtlkuu oli se l(uukausi,iolloin lehdettiin lGatapeiveiseksi.
Hen ,eriestikalenterinl2 kuukauttasiten, maan suuret havupuukasket,joiden vanha nimi on
etta kussakinkuukaudessaoli vuorotellen 30 ia 31 huhta.Huhclatoli kaadettavaennen kuin kevetmahla
peiviiapaitsivuoden viimeisessekuukaudessa
helmi- alkoi noustapuihin, jotta rungot kuivuisivatnopeaml(uussaoli 29 piiivAhja karlGusvuonna
30 paivaa.
min.
Caesarmurhattiinmaaliskuunicluksenaeli 15. maaToukokuu on saanutnimensatouon teosta.Maanliskuuta44 eKr.Roomansenaattimuutti henenkunni- muokkausja kyfuaminenmuoclostavatmydhaiskevaian
akseenheinakuun,Qurntirikuukaudennimeksi,/u/ius. tarkeimmantoiminnon maataloudessa.
Vuonna7 il(r. Caesarinluomaselkeeleriestysmuuttui, kun elokuun Sexti/is-l(uulGusi
muutettiin keisari
AugustuksenkunniaksihenennimiselGeen.Kun elokuuoli Augustuksenonnenkuukausi,
hanhalusinimeno m a a n t e m a n k u u k a u d e no m a k s i n i m i k k o k u u kaudekseen.Kun l(eisarinkuukaudessaei voinut olla
vahemmanpaivie kuin Caesarinl(uulGuclessa,
heinikuussa,niin siihen otettiin ylimaareinenvuorokausi
vuodenlopusta,helmikuusta,johon jai siis 28 vuorokautta.lottaperettiiinei tulisikolmea31-vuorokautista
kuukautta,syyskuutaja marraskuutalyhennettiin ia
lokal(uutaja joulukuutavastaavastipidennettiinvuorol(audella.

Kesikuun nimi liittyy Vill<unanmukaantyol€utta
ilmaiseviinnimiin eli tarkoittaneekesantokuu.Silloin
suoritettiinkesenajoeli kesannonensikertainen
kynt6.
Helnekuu on saanutnimensaheinankoriuusta.
Elokuu merkitseenimensamukaisestielonl(oriuun
kuukautta.
Syyskuuon syksynalku.Silloinsuoritettiinmm. juurikasviennosto ja s)4/slgnn6t.
Lokakuun synonyymejaovat lika- ja ruoiukuu.Ne
l(uvaavatsattuvastikyseisenkuulcuden yleisilmetta.

Suomalalstenkuukauslen nlmet
Romaanisissakielisse kuukausien nimet on johdettu
latinasta. Esimerldl€i espanjassa ne ovat seuraavat:
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
setiembre, octubte, noviembre, c/iciernbre. Suomalaiset kuukaudennimet perustuvat kol(onaan luonnonilmioihinia maatalouclennimiin.
Tammlkuu on sydinkuu, joka jakaa talven lGhtia;
se on siis keskellii. Hiimiilliismurteissa fammi tarl(oittaa napaa, akselia ia sydanpuuta. T;iste on Vilkunan
mukaan iohclettu tammikuun nimi.
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Manraskuun nimesse oleva marras-sanatarkoittaa
yli kahclen
kuollutta.Se on meillearjalainenlainasana
tuhannenvuoden takaa.Latinalainenmors ja ranskan
kielen morf kuuluvatsamaanl(uolluttamerl(itsevaAn
"maa on martaana".
sanaperheeseen.
Marraskuussa
foulukuun nimena oli varhaisimpinaaikoinatalvikuu. Varhaisin maininta joulukuusta lienee
Gezeliuksella
vuonna1668.Kunjoulujuhlanmerkitys
on kasvanut,se on kol(onaansyrjeyttenyttalvikuun
nimen. Muinaisruotsissa
./6,/,tota vastaa nykyruotsin
juhlaa.
merkitsi
lul,

Orpana I /2004

Gregoriaanlnen kalenterl

kymmenen kilometrin pddssa olevaan luterilaiseen
Ntirnbergiin 1. tammil(uuta, hen saapui perille 21. joulukuuta edellisena vuonna.

VaiklGkin iuliaaninen l(alenteri oli suhteellisen tarkl(a, se kuitenl(in poild(esi 1 1 minuuttia trooppisen vuoSaksassauusi lGlenteri omaksuttiin vuonna 170O,
den pituuclesta,mik:i merldtsi liiallistavuorolGutta ioka
mutta paasiainen saattoi poiketa viikon katolisesta
128. vuosi. Niinptivuonna 1582 kevetpiivdntasaus oli
i:ian).t ialkeen 1 1. maaliskuuta asti. Liseksipeesiainen, paasiAisesta.Englannissasiirryttiin uuteen l(alenteriin
1752 ia Ruotsissaia Suomessa1753.
iota Nikean kirkolliskokouksen 325 paAtol€en mulGan
piti viettaa kevatpaivantasausta seuraavan teydenkuun
Ruotsissaoli vuosina 1700-1 712 kiiytdssa ns. ruotialkeisena sunnuntaina, oli iatkuvasti etaentynyt taysikuusta. Kun kristikunnansuuren juhlan, peesiaisen, salainen luku, jol€ oli paivan eclellAjuliaanista lelenviefto vaeraen aikaan, oli suuri hapea kirkolle, ryhtyi
teria ja 1O peiviie jAljessagregoriaanisesta lelenterispaavi Gregorius XIII toimenpiteisiin lGlenterin l(orjaa- ta. Ruotsi seilytti Saksantavoin poild(eavan tavan las'1844
miselsi ja l(evetpaiventasauksen saamiselGi talGisin
kea paasiaisen paiklG vuoteen
saaldG.
maaliskuunZ1:een.
SelGannustavoi yha syntye pyrittaesse vertaamaan
Hen asetti kalenteril(omitean, iohon kuului mm.
vuosien 1582 ja 1751 valisen ajan paivemeeria, koslG
EnglannissavallitsijuliaaninenlGlenteri, mutta mannermerkittava paavillinen astronomi, iesuiittaise Kristofmaalla paAosingregoriaaninen lGlenteri. Cervantesja
fer Clavius. Uusi l€lenteri perustuu Perugian yliopiston laaketieteen profussorin Aloysius Liliuksen tekeShal<espearekuolivat molemmat 23.4.1616, mutta tomaan ehclotul(seen, jonka mul(aan ylimaareinen
dellisuudessa Shal(espeare kuoli 10 piiiviiii Cervanpois
IGrlGuspaivAiAtetaan
l(aild(inataiysinasatavuosina tesia myohemmin eli gregoriaanisen kalenterin mulukuun ottamatta niita, jotka ovat jaollisia 4oO:lla. Si- l(aan3.5.
ten esimerkilsivuosi ZO0Ooli l€rlcusvuosi. I(alenterikomitea hweksyi ehdotulGen, ja helmikuussa 1582
Suurin vastustus uutta lGlenteria kohtaan nousi it6,ipaavi antoi meeriiylGen uuden lGlenterin kayttodnsissa kirkoissa. Vasta vuonna 1923 "uusi lul(u" omaksuttiin Kreil(assa.Romaniassaia Neuvostollitossa. Veotosta.
najan ja Serbian ldrl<otseke kreil€n luostarit kayttevat
eclelleen juliaanista l(alenteria, joka nykyiian on pariKalenteri teytyi saattaa myds tahtiin vuoclenaikojen
jonlG
Tama
maer:iyl(sella,
mulGan
sen viild(oa jaljessa gregoriaanisesta. KoslG 1800-luIGnssa.
tapahtui
lokakuun 5. piiivii 1582 muutettiin lolGkuun 15. pai- vulla Suomessa ia Venaialla nouciatettiin eri kalenteria, lGildd Pietarissapaivatyt Suomea koskevat dokuvaksi. llutta lGlenteria ruvettiin paavin mukaan nimitmentit saivat lGlGoispaivayksen,toinen uutta lukua ja
tAmaAn gregoriaaniselGi lGlenteril(si. Siine kalenterivuoclen pituus on noin 26 sel(untia pidempi kuin toclellinen trooppinen vuosi. Vasta vuonna 4909 tulee
virhen:i l(ertyneel(siyl(si vuorol(ausi.
Uusi kalenteri otettiin nopeimmin kayttodn roomalaisl€tolisissa maissa. MyOs protestanttisissa maissa
l(alenteriuudistus toclettiin tarpeelliselGi, mutta lGtolista lclenteria oli vaikea ottaa keyttodn. Kuitenldn
kahden l(alenterin olemassaolo koettiin erityisesti Sal(sassaselGannustatuottavalGi. l(un lGtoliset osat Sal(sassakayttivet gregoriaanista lGlenteria ja protestanttiset iuliaanista lGlenteria. Jos joku esimerldksi lehti
Baijerin lGtolisesta Regensburgista noin l(ahdeksan-

toinen vanhaa lukua. LolGkuun vallankumous alkoi
25.10.1917 juliaanisenlGlenterinmulGan, mutta sen
muistoa vietetAan gregoriaanisen lGlenterin mulGan
7.11.

Aianlaskumme
llihttikohdan m:i:irlttely
Roomalainen ajanlasl(ul:ihti Rooman perustamisesta vuonna 753 el(t Kristillisen ajanlasl(un vuosiluvut
lasl(etaanKristul6en syntymaste.
Roomalainen apotti Dionysius Exiguus, jol(a eli noin
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500-545, oli eteve matemaatikl(o ja astronomi. Han
maaritteli paavin toimeksiannosta evankeliumien
tieclonantojen ja vanhojen peesieistaulukoiden avulla
JeesulGensyntyman tapahtuneen 753 vuotta Rooman
perustamisen jall(een. Tasta tuli henen perusvuotensa
1 jKr. Dionysius ei merkinnyt vuotta 0, l(oslG nollan
l€isitetta ei viela tunnettu.

joihin kuupitemeenpaitsihistoriakirioja,
seural(unnat
luvat edellamainitutvihittyjen, lGstettuienja l(uolleiden luettelot,my6s rippikirjoja.Niihin merldttiinlGikki seurakuntalaiset,heidAn ripillekayntinsaseka
lGteldsmuksenosaaminenia lukutaito. Kesti kuitenvakiinkin aikansa,ennenkuin kaildssaseural(unnissa
tui s:ianndllinenhistoria-ja rippildrjojenpito.

I(irkonkirioihinmerkittyjenpaivemaarienl(irjoitjoiclen
joten sul(ututki
on eroavaisuul(sia,
tamistavoissa
on oltava tarl&ana,ettei sekoita l Tooluvun peiveAiemmin ldrmearissepeiviaja l<uukausia
l<eskendin.
joiiettiin viivanylapuolellel<uul<ausi
ja alapuolellepaikuoli vuonna 4 eKr,viela tall6in eli. Ajanlaskutuliyleiva, esimerkilGi12l9 tarl(oittijoulukuun9. peiv:ie.
17OO-luvunloppupuolellamerkintatapaamuutettiin
seen keyftoon Kaarle Suuren toimesta ja ylGin vallitnykykaytantdevastaavalGi,niin etta edella mainittu
sevalGi 90O-luvulla.
paivamaaratarkoittaanyl(yaan12. paiva q4yskuuta.
Piivlimliiiriin
Kun esi-isalleniMatti Dahlmanillepystytettiinhautavuonna 1796,on talmerkitsemistapoia
l<iviUrialankyliinhautausmaalle
jonl(a
vuoksi syntymalainenluentavirhetapahtunut,
virheellinen.
merkitsemisesse
vakiintu- Daivam:iaraon hautal(ivessa
Meilliion paivamaiarien
Dionysius kaytti ensimmaisenajarjestelmaia,kun han
kirjoitti p5asi:iistaulukkonsa anni Domini nostri Jesu
Christl (leesulGen KristulGen vuodet | 532-627 . )eesuksen on toclellisuuclessataytynyt syntya 4-7 vuotta
ennen ajanlaskumme alkua, koska HeroclesSuuri, jolG

nut tapaldrjoittaapaivameera
siten,ette ensimmeija lopuksivuosi,esiseksituleepAiva,sittenkuulGusi
merldl(si 17.4.2OO3.Tiillainen tapa ei l(uitenlGan ole
lGil(ldalla kaytdssa, vaan esimerkil(si amerikkalaiset
ldrioittavat l(uukauden ennen paivaa. Automaattisessa tietojenkisittelyssa paivam:iara josl(us l(irjoitetaan
vuosi, kuukausi.paiva.
iArjestyl(sesse

Atomiaika
Ajan perimmainen mittapuu on l<auttahistoriansaatu
tehtitieteellisistahavainnoista.Tamejohti vahitellen
siihen, ettA tunti, minuutti ia sel(unti meariteltiin yh-

Erityisesti sukututkijoille ovat tarkeita kirkonldrjojen

Daivamaarat.
Englannissalald all(oi vaatia syntymaaikoien merkitsemista kirl(onkirioihin vuonna 1538. Ruotsissavanhimmat ldrkonldrjatovat 1600luvun all(uvuosilta.Arl(kipiispa Olaus Martini antoi vuonna 1608 meereykset
l(astettujen, vihittyjen ja kihlautuneiden merkitsemiseste kirjanpitoon. Suomessa Messulrylen kappeliseural(unnan lGppalainen Magnus Canuti Wallaeus
alkoi vuonna 1648 pitae luetteloa lestetuista, vihityista
ia kuolleista.
Turun piispa JohannesGezeliusvanhempi (1615vuodelta I 665,
1690) esitti piispantarlGstusohieessaan
etta vihityista, kastetuista ia l(uolleista tulisi pitae kirjaa. Vuoden 1686 kirkkolain seannolGet velvoittivat
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den maapallon pydriihclyksen jako-osilsi. Tarkkuusinstrumenttien tarve ajanmittaulGessa johti kuitenldn
siihen, etta maan pyorimiseen perustuva ajanlasku ei
ollut riittavan t:ismallista uusiin tarpeisiin. Maapallon
pyorimisnopeus naet vaihtelee, niin etta vuorokauden
pituus l(asvaavehan yli sekunnin tuhannesosan vuodessa. Toisaaltamyos maapallon lderto auringon ympari hidastuu puolisen sekuntia sadassavuodessa.
Vuonna 1952 maan pyorehdysajan tilalle ajanmittaulsen perusyksikol(sivaihciettiin vuoden pituus,
joka lyhenee puoli sekuntia vuosisadassa, mutta on
lasl(ettavissaetukateen. Tama "efemericliail(a" oli voimassa vuoteen 1967, jolloin hylattiin maapallon liikkeisiin perustuva ajanmittaustapa ja siirryttiin atomiailGan. TAlloin otettiin kayttdon uusi sel(unnin m:iaritelme, jolG perustuu harvinaisen metallin, cesiumin,
atomin sahkdmagneettiseen varehtel)4yn.Sekunti
maariteltiin 9.192.631.77O cesium-atomin varehclylGeksi. Sekunnin tosiasiallinen pituus ei uudessa
m:iarittelyssa muuttunut miksikaan.
Uusi sekunnin maaritelma on h)rveksytty mulGan
mittojen ja painojen yleiseen lGnsainveliseenjerjestelmaan, ja sita nimitetaankin siksiSl-sekunnil(si(Systeme
Internationale). Cesium-atomi valittiin sil(si, etta kysymykseen tulevat varehtelytaajuuclet ovat raclioaaltoien
alueella, ja niita voiclaan mitata standarclimenetelmin.
CesiuminvArAhtelyihinperustuvanatomikellon virhe on
noin sel(unti 1,4 miljoonassavuoclessa.

RotationService.Aikaapidetaanylla maailmanlaaiuisten atomikellojenverkostonavulla.

Loppusanat
Ajanmittausjarjestelmat
ovat kehittyneeteri kulttuureissah).vinmonellatavoin,esimerkiksiKeski-AmeriI(an mayoilla oli hyvin kehittynyt lGlenteriiarjestelmansa.Oma gregoriaaninenlGlenterimmeon tulosta
vuosituhansien
taaulottuvastae$/ptilaisestaal'anlasl(uieriestelmaste,iolG on vuosien kuluessasaanutvail(utteitamonelta taholta. Kalenterivuotemmeon yhdistetty vuoteen mitattuna kahden kevatpeivantasaulGenvalilla, kuten Caesaralun perin saati.Paavi
Gregoriuksenl(orjausvuonna 1582 toi kalenterivuotemme 26 sekunninpaahantodellisestaaurinkovuodesta.missase on vhA.

AamulehtiZl.3.ZOO3.
Duncan,DaviclEwing 1999:Kalenteri.WSOYJuva.
Karskela,Sirkka 1983: Sul(ututkijantietokirja.
Finnrootsinc. KirjapainoM. Ek Ky, Naantali.
Karttunen, Hannu 1996: Vanhin tiecle. T:ihtitieteellinenYhclistysUrsa,GummerusKiriapainoOy,

Jyveskyla.
Otavan Iso Tietosanaldrja1960-1965. KustannusosakeyhtioOtava, Keuruu.
Whitrow, G. l. 1999: Atan historia.Art HouseOy,
Nykyail(aisetelektroniset navigointi- ja kommuFelth& Hlissler,Ruotsi.
nil(ointijerjestelmet ovat riippuvaisia tasmellisesta
Vilkuna,Kustaa1973:Vuotuinenaiantieto.KustanajanmittaulGesta.Esimerldksisatelliittien avulla toimiva
nusosakeyhtioOtava, Keuruu.
CPS-paikannussysteemiperustuu sehkdmagneettisen
sateilyn matlc-ail(aan. Telloin esimerldl(si kymmenen
miliardisosasel(unninvirhe aianmittaulsessa vastaa 3
metrin virhetta mittausalueella.

Pekka StllanpaiA

Vuodesta 1972 maailman kellot ovat kayneet
l(oordinoidun universaaliajan (UTC) mukaan. UTC on
sidottu kansainvaliseenatomiaikaan, ia samalla se seuraa aurinkoon liittyv:ia kesldaurinkoaikaa,jota on korjattu maapallon pydrimisliild(eistajohtuvien virheiden
osalta. Maailman aian koorclinoinnista huolehtii PariisissasiiaitsevaCentral Bureau of the International Earth
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Wibilri n*elaislaju uriboiloa

Varmlsta vleld varmistamisen lilkeenkln, Ja
mleluimmln vleli ed liihteestii! Sllnli kal paras
ohle sukututkiJalI e...
Olen astunut mllnaan, loka on kuin kurillaan
asetettu pahaa- aavistamattoman su kututkl tan
turmioksl Jo 243 vuotta sltten! Varmastl monl
sukuansa tutklva ennen minuakln on mennyt
samaan ans.,an, loten otettakoon tiimi ktrlottus eriHnlalseksl milnavaroitukseksl tflmen
katalan tapauksen johtlosta.

samanvuoden alussa- renkina.Ehkiihiinelliioli ollut
suuremmatkinsuunnitelmat,mutta Pyllddanisantaia
hanestaei koskaantullut, vaikl(arippildrianiin vaitt;iakin (rippil(iria1781-1787s. 1).Avioliitonmy6ta haisannyyspysyi
nestesen siiaaniuli "puusnoul<ka":
muodollisestiLiisanhallussa,kunnesperhemuukalaisina syrjaytettiintorppareil(si.TSllli operaatiollatalo
saatiinsiististiDalautettua"oil(ealle"suvulle...
JuhonmydhemmastAelamastakerrottakoonvain,
etta hen sai surmansatukin ruhjomana(l(rossaclaf
stock)ehtimattatayttaa60 vuotta

Entii f uhon syntyperli?
Mutta mlsfii on kysymys?
Lehtiesseniaikoinaan tata kysymysta ratl(omaantuntuivat tutkittavan henkildn lahtotieclot yksiselitteisilta
ja sangen riittaviltii: etunimi .luho, isan etunimi (pat-

Korttltalo

ronyymi) tuho, syntym:iail(a 18. kesiikuuta 1761 , toistaiseksi vanhin varmasti tunnettu asuinDaikka Virtain
Pihtiniementalo VirroillasiiaitseeToisveclenkylasse Toisveclenl<ylAnI)/kes vuonna 1786, sosiaalinenaselson VehlGjervenrannalla.Ahtarin ralalleei ole kuin ma silloin renki.

kivenheitonmatka.Sen kauniistatuvastaon tunnelAlku nayttikin petollisen helpolta. AilGisempia etsimaa huol(uvakuva (n:o 42) Matti A. Pitktisenikuista(painettu
manakuvateoksessa
Helsingisse1977). tyn tuntomerkkeihin sopivia esiintymi,ii neyfti ldytyVirrat
Se mil6i kiinnostulGeniaikoinaankohclistuiPihti- vin ainaldn Hauhuun kylan pall(ollistenioukosta. Mutta
niemeen,iohtuu siita, ette eitini sul(ujuuretovat yh- ennen lGild(earVirtain syntyneiden ja lGstettujen kirja
deltaronsyltaAntuossatalossa.Pahavain, ette naiden ilmoittaa yks'kantaan, ettii 18.6.1761 on Uuraissukujuurtenselvittelyssa
olen ioutunutl(okemaanpian tenkylan Korhosessa(Korhois) syntynyt poika luho (Joparikymmentavuotta kesteneenharrastelunildrve- hannes), ionl(a isa on Juho Tuomaanpoika (Johan
Thomasson)ia eiti Maria Erkinbfter(Maria Erikscl:r).Talta
levimmAtharharetl(et.
pohialta onnistuin sitten ajan kanssa rakentelemaan

PihtiniemenperustiPylkkAanalaisenatorppanaaiti- Juho.luhonpojalleeplitavallisenlaaianja runsaanjuuni eidineidineidiniiclinisanisii/uho,luhonpoika 179O- riston, 68 esivanhempaa.
luvulla. Pylkki:in is,iintAoli aiemmin l(uollut,ja marLlisa
Kului sitten vuosia, l<unnes- ral<ennelmaniromahti
rasl(uussa
1786 luho oli nainut lesldemannen
jo
kuin l(orttitalo. Oli tunnustettava karvas totuus: Iuho
mutta taloon hAnoli rantautunut
Joosepintyfteren,
54
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Iuhonpojan syntyperan suhteen olin ollut l(aiken ailGa
vAAr:issa.Korhosen poikiaJuho eiainalGan voinut olla!
la tama kun olisi ollut koska tahansa varsin vaivatta
todennettavissa. On tassa jo sanottava, efta epausl(oistaalkuhammennysta seuranneensapetul€en miiara olisi ehka pysynyt aarellisissamitoissa, mutta kun...
Palataansiihen mydhemmin.
I(oslG tietooni ei tahan Daivaan mennessa ole tullut, etta asiaa olisi perin pohjin tutldttu, esitan seuraavassa paivitetyt nakemylGeni luho luhonpoilG Pihtiniemen syntyperaste ja ennen l(aild(eamihin seil(l(oihin tekemeni iohtopeatokset nojaavat.

" Korhos-teorian" upottaminen
All(usyy, mil(si tutldmul€eni johti harhateille, on siina, etta Virtain rippikirjat ovat lGdonneet jaljettomiin
vuosilta 1756-1774: "ioucluin" Juho PihtiniementapaulGessa tul(eutumaan pelkkiin syntyneiclen ja
IGstettujen ldriaan. Noteerasin kyllA alun allGen - se
kay ilmi muistiinpanoistani-, ettei Korhosen poil(aollut
l(otonaan enaa 14-vuotiaana 1775 alkavassa rippildriassa, mutta jostain sl4y'staen tAta kyllin valGvana
varoitulGena silloin osannut Ditae. Onhan esimerld(eie siite. el(ii maailmalleoli lehdetteviijo ennen rippikoulua; kuten tulemme nakemaan, nain kavi mm.
useimmilleJuhon"korjatuille"sisaruksille.
la tuntuihan
han em. rippikirjasta loybvan kahclestakin paikasta;
toinen neiste syntymeaiattomista esiintymiste on tosin nyt tarkemmassa syynissa osoittautunut aivan
muul<sihenkil6iksi.

parin lisaksi toista pariskuntaa, jossa miehen nimi olisi
Juho TuomaanpoilG ia vaimon nimi Maria Erldntytar
tai Pirkko MatintytAr (ll puoliso). My6s vuoclet 17491755 kattavassa rippildrjassavain Korhosessaon pariskunta luho Tuomaanpoika - Maria Erkintytar.
Syntyneiden ia lcstettujen ldrja kertoo myos, ette
15.3.1 769 on Korhosessasyntynyt poil(a.luho (rohannes), jonlG ise on JuhoTuomaanpoikaja aiti Pirld(oMatintytar. Perheessaei siis voinut l(ahclel(Sanvuotta aiemmin syntynytte luhoa enae olla, vaild(ahuhutaanldn
tapaul(sista, ioissa nimenomaan poil€lapsille olisi aikoinaan viranomaisten harhauttamiseksiannettu sama
nimi. Tamakin Iuho kuoli isorokkoon lapsena, haudattiin 18.2.1770; historialdrjaialjennolGessAon virheellinen kuukausi. Kuolinikii 1 3/4 vuotta on alkupereislahteessakinvirheellinen ia pitaisi olla 3/4vuotta, silla
syntyneiclen ja lGstettujen ldrian mul<aan 176&1769
syntyi Virroilla luho JuhonpoilG -niminen vain mainittu poilG Korhoseen seke 26.1 2. 1768 Lahteen, mutta
vm. tavataan hyvisse voimissa Lahclessaviela 1775.
Se oli toinen todiste. Kolmas on Suomen asutuksen
yleisluettelo, jolG noiclenail(ojenosaltaon ke)dennossa
vuosittaisten henl(ikirjoien ialkikateen puhtaaksildrioitettu yhteenveto. Siihen on ldriattu yleensavain veroa maksavat. mutta Doikkeul(sellisestivuodesta1766
lahtien jonl(un ailGa myos lapset sylivauvoia myoten.
Aikaviilillii 1760-1775 isannan lisaksi ainoa luho-niminen talossa oli taman lAhteen mulGan isannanluhopoika vuonna 1770 eli jo esitelty Juho Juhonpoika
iunior.

Mutta mlksl alkuper:ilnen "Korhosteorla" on hyllittiivli?

Merta edemmf,'s kalaan

On olemassa kolme hyviiii toclistetta siita, ettei
14.6.1761 syntyn),t Korhosen poika ole tuleva Pihtiniemen torppari. Virtain kuolleiclen ja haudattujen kirian mul(aan 2O.6.1762 hauclattiin isorokl(oon kuollut
Iuho luhonpoika, jonlG l(otipaild(a oli Korhonen; vainaia oli ylGivuotias. Teste lehteesta ei sinansa ilmene,
kenen lapsestaon l(yse, mutta ik:t sopii enemmen kuin
h),,,in Korhosessa syntyneeseen. Virtain syntyneiclen
ja lGstettujen ldrjastasen paremmin kuin vihittyjenkaan
ldrjastaei vuosina 176V1775l6ydy Korhosenisanta-

El Korhosen

polkla, mutta kenen?

Virtainrippildrioienavullaei tamanpiclemmalletunnu peesevenluho Juhonpoil€Pihtiniemenvaiheiclen
minldan perheenpoial(sihantAei niisselvittAmisessa;
se ole sijoitettu.Toistaisel6ivanhin hAntatarl(oittava
merkinta tAssaIahteessanayttaisi olevan Hauhuun
kylen Niemen syntymaajatonkirjausvuosien 1775178Orippikiriassa(s. 66). HAnolisi sen mulGantullut
taloonrenldpoilGnavuonna 1781,vail*a nimenomai-
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nenilmoitustestaon - hassuasinense- vastaseuraavassarippikirlassa(s. 79)! Keytennos*imuutto lienee
l(uitenl(intapahtunutio eclellissyksynluppoviikoilla,
Mikonpeivantienoilla.SamanlrylanMorrin (silloiselta
nimeltemyos Niemi) isentaiahan naftaa paMelleen
1783-17a5,kaviviimeisenkerransieltekesinehtoollisella,oulupeivane
1785(vm. rippikirias. 78).Mutta
ereenhavainnoniohclosta,on mydhemminviela kerran DalattavaensinmainittuunNiementaloon...

Pelkkienrippikirjoienavulla se ei onnistu ollenkaan.
Pitevintulos saadaansyntyneidenluetteloiclenavulla,
mutta siinekinAhterinkohtavuotaa.Vuotokohtaavoid a a n p a i k k a i l l av u o c l e t 1 7 5 9 - 1 7 6 1 k a t t a v a l l a
rippikirlalla,joka sielleon sallynyt.Mutta siinakinon
porsaanreike:
seitsemAntaloaeli Alastaipaleenkylala
- tietenkinse kaikkein"vaarallisuurinosa Perennett5
sin" alue on testerippildrjastahevinnyt!Iokatapaul(sessatasta rippikirjastaei ldycly 1761 syntyneeksiilmoitettuaJuholuhonpoilGa,ei mydskeentuonnimista,
joka
Kokemusosoittaa, ette henkilon syntymeaikaon
olisivoinut sinavuonnasyntye.Tosinsiihenneytpakannutaikoinaan
yllattevenkinherkistimuuntumaan tea kiriatunyleensavain 1759ia siteennensyntyneet;
tietoiaasiakirjasta
toiseenkopioitaessa.
Eclessyntyma- nuorempiaon varmuudellavain kolme: SeppalAsse,
vuoteenei ainaole luottamista.Vuonna1761Virroilla Hyv6selliija Suihkossa.
on syntyneiclenja kastettulenldrjanmulGansyntynyt
toinenkinluho Juhonpoika.VaikkeitessekirjoituksesMyoskeenvuocler I 762-l 767 kattavassaAhtarin
saolekaanmahclollisuutta
mennayksityiskohtiin,voi- rippikiriassa
ei ldydy 1761 syntynyttaluho luhondaan t5men ehdokkaanmyohempieliikkeiteseuraa- poikaa, mutta senteAnyksi renkipoika Juho (lohan
ja patron)D/miA
mallaosoittaa,ettei kyseesseole tuleva Pihtiniemen drengpoike),jonlGsyntymeaikaa
ei ole
torppari.Samantienvoidaan poissulkeal(aikkimuut- mainittu. Tiite Sipilesseesiintyvee nimee ei ole
ldn Virroilla 1760-1765 syntyneet Juholuhonpojat. yliviivattu, eike siihen ole liitetty ehtoolliskaynteia.
Vanhempia
syntyneidenja kastettujenkirjojaei Virroilla Seuraavassa
rippikirjassahan ei eneeole Sipiliissa,ia
olekaansailyn).t.
eclellisestarippikirjastataasSipilApuuttuu.
On siis l:ihclettiivamerta edemm:iskalaan.Omien
havaintojenimulGanei-talollisvaestaehka joka seitsemlisoli syntynyt muussapitai:issakuin minka kirjoilla oli keski-ikAisene.
Tuomo Koukkulanmukaan
(Vanhan
Ruoveclen
historiall:1 [19671,s.76) noinkolme nel|,iiste
Virtainsise5nmuuttaiasta
oli tullut naapuripitejiste,vain neljenneslGuempaa;lGikki muuttalat eivet tietenkien olleet syntyneet paildGl(unnalla,
misteviimeksimuuttivat.

Vaikkahenkil6tieclotolisi aikoinaansantillisestildrjattu ldrkonkirjoihin,jaa etsintakuulutetulleasiakirioTeoreetten havikinjohdostaainapakomahdollisuus.
tisestise kavisiniin:

JuhoJuhonpoikasyntyi tuntemattomaan perheeseen
Ahtefin Atastaipaleen
taiPerenbenkyhsse 18.6.1761.
Vieh saman vuoden puolella perhe muutti Virroille,
josta heifi on mahdoton veheen aikaan tavoittaa.
Vuonna1774 (nimenomaantuonavuonna)perhepapiclet:ian
Vaikkatahtaimesse
kesekuunkahcleksatta- Iasi Ahteriin tai vaihtoehtoisestivuosina 1773-1774
toista Deivaa.noteerataanetsinnoissakaikki vuonna muutti Virrcilta Keuruulle. Vuonna 1781 (mahdollisesti
1761,muttavaintuonavuonna,syntyneet
JuhoJuhon- vah1n aikaisemminkin)perhe, tai ainakinJuholuhonpojat.
poika, siirt/i taas Virrcille.
Ratsla

Lukijasaatyk6nansiivarkata,olisikoluho voinut olla
niin ovela... Saattaatosin avautua uskottavamDikin
Lahipitlijienkirkollistenasialdrjojenhevikistejohtu- veyle: yuonna l76t perhe koukkasikinAh,jrisfi
en niist{ ei ole mahdollistarakentaaaukotontaratsiaa Alavudelle ja siel6 parinkymmenen vuoden kuluttua
mihinkaantietb4ynajankohtaan,niin ette karkulainen Virroille-Ieme reitti lienee kuitenkintukittavissaAlavalttemetteennemmin tai my6hemmin aielehtisi vuclenlastenkirioienavulla?
ryseen- mikali nimittein neissepitejiss,iiliikuskelisi.
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AhtAria lukuun ottamatta Virtain muiclen naapuripitaiien syntyneiclen ja kastettujen kirjat ovat onneksi
tallellavuoclelta 1761. Tuonavuonna syntyneiteIuho
Juhonpoikia loytyy n:iista pitaiista lkaalisista (siseltaa
mm. nyl<yisenKihnion) neljA, llmajoelta (sisaltaiamm.
nyllyisen Peraseinaloen)l(al(sija Ruovedeltii kaksi. lkaalisten ja llmajoen tapaul(siaen ole tutkinut. Toinen ruovesileisista on syntynyt Pajulahdessa22.3.1761 . HiintA pystyteen seuraamaan Ruoveden ldrjoissa vuoteen
1786 asti, jolloin henen, opisl(elija /ohan Widmanin,
ilmoitetaan muuttaneen varapastoriksi Keuruulle. Hyvasu!
Toinen ruovesilainen on sitten sitakin lupaavampi
tapaus: Vlsuveden lqlan larl(ossa 18.6.1761 syntynyt
luho luhonpoil€! Tamanluhon vanhemmat ovat Juho
Tuomaanpoil(a,s. 6.6.1730, ja Annild(aAntintytar,s.
la.5-1741. Rippildrjoissaisa on esitelty larl(on talon
vavyna (ennen vihl(imiste renkinA), myohemmin
lankona ia lopulta itsellisene.Aictin tama nimimuoto
esiinb4y syntyneiden ja lGstettujen l(irjassa hinen
syntymense kohclalla.
Kotonaan tame Juho Juhonpoikaviipyi l6-vuotiaaksi
(viim. eht. 25.12.1777\ asti.Vuodet 1777-1782 l(attavassa Ruoveden rippildrjassahan esiintJO/muualla vain
saman l(ylan Visuvesi-nimisessAtalossa (Vistalo), siella
renldna,ehtoollisellaensimmaisenkerran 15.5.I 779 ia
viimeisen l(erran27(?).3.178O.SekaJarkossaette Visuveclella Juhon nimi on yliviivattu mutta muuton kohdetta ei ole mainittu. Visuvedella hanen l(ohdalleen
Obiit-l(entteen on vahingossa alettu kirjoittaa seuraavalle riville l<uuluvaatietoa javasemmassamarginaalissa
on mahclollisestitokin tuhriintunut merkinte, josta ei saa
selv:iA alkupereislehdettekeen tutkailemalla. Vuodesta 1783 alkavassaRuoveden rippikirjassahAnte ei ldydete mistaen talosta.

jan Selke-Nuuttilassa
vaikutti
Virtain leehdyspoh
(rippikirja
1779-l7aZ renkipoikaAntti luhonpoika
1775-1780s.49 ja rippikirjal78l-1787 s. 58),ionka
syntymaaikaaei tasseyhteydesseole mainittu.HAnen
taytyy olla se renldAntti luhonpoilG,jonlG syntymaajalsi on merkitty30. maalisl(uuta1766 ja joka Maantie-Paavolassa
vuoden palveltuaan(rippikirja 17811787s. 68) siirtyi- siis palasi- Selka-Nuuttilaan
vuopalvelussiksi 17821-1785.
HauhuunkyldnViinil<an
vekeenhan kuului seuraavanvuoden ja ainakinvieli
uuclenvuodenpiiiviinli 1787 (rippil(irja lTal-1787
s.76\.
Mikali syntyneiclenia kastettuienkirjaanon uskomista,Antti Juhonpoil€ei ollut syntyperaisia
virtolaisia.
Voidaanolla varmoia, ette hen oli juuri sen itsellisen
poilG,jolG asuiRuovedenlarl(ossaja jota ollaankoko
ajansovittamassamyos juho Juhonpoil(aPihtiniemen
yhisaksi.Perusteluna
on paitsinimenja syntymaaj-an
telais)o/s
itsellisenpojan kanssa,myosse, ettasamaan
ailGanViinikassaoli kirjoilla10. heinekuuta177| syntynyt Marketta Juhontyter, joka on merkitty muuttaneeksiRuovedelle.HenkAenei nayta syntyneenVirroilla.Nimenja syntymaajannojallahenetkinvoiclaan
siioittaasamaniarkkolaisenitsellisenbrttlireksi.Rippikiriassaveli ia sisaronkin kirjattu perekkeinViinikan
sivulle. RuovedenldrioissaAntti luhonpoikaaen ole
yrittanytkaenseuratasen jelkeen,l(un haneton merkitty polstuneelGiJarkostavuoclet 1777-1782 kattavassarippildrjassa.

Mutta erikoisenmerkittavaAtoclistelul(etjun
katkeamattomuuden vuol(si on se, etta Antti luhonpojan
muutonkohcleViinikastaeteenDeinon suoraansanottu
"till tylkis'! IJ/lkka:issii
rippikiriassa:
hAnettavataankin
renkinaviimeistaankevaAlla1787. iolloin - kuten
jo oli
muistamme- paahenkilomme
luho ,|uhonpoika
samassatalossa"ouusnoukl<ana".
Antin seuraavia
jotka tunnetaan,olivat Soini (ainapalveluspaikl(oja,
Uskonvahvistusta
ldn Ala-Soini)ia heti seuraavan
vuosisadanalussaVuolriittaisivet
neytolGi
le,
torpparin
tyttaren
henonnistuipeetehen
asti
esitetyt
seil(at
silsuosioon
Iol(o
ionl(a
le, ette luho IuhonpoikaPihtiniemisyntyildnlarl(ossa, semeen.
larkontytterenpoikana?Ehke,mutta jos visustihaluaa
valttye toistamiseenastumastamiinaan,ei silloin ole
Tietojalastenkummeistaon harvoinldytetty apuna
syytavaheksyepienintakiantieclonL/viista.
Seuraavas- sukulaisuussuhteita
ratkottaessa,
koskane tuskinkossa onkinmuutamamielenkiintoinen
huomio.
kaanyksinaanriittAvatperusteluil(si.
T:issatapauksesOrpana I /2004

sa ne ovat kuitenl(in tarkeina vahvil(keina siina
todisteluketjussa, jolG pyrldi osoittamaan, etta tassA
seurattu Antti luhonpoilG (toclistettavastilarl(on itsellisenpoil(a)iaJuholuhonpoilG (fllklden "puusnouldc"
ja sittemmin Pihtiniemen torppari) ovat veliel(sia. Juho
Juhonpojan Liisa-tyttaren kummina Antti JuhonpoilG
ilmiselvasti toimi 20. huhtil(uuta 1793 ja Kaisa-b teren kummina 14. marrasl<uuta
1802.
lelkimmaisessekastetilaisuudessanahtiin kummina
myos "Kaisa luhontyter Pihtiniemesta". fuppikirja
tiet:iekin l(ertoa Pihtiniemessamaiailleen taman nimisen tyttosen, jonka syntymaaika on ilmoitettu vain
vuoden tarld(uudella: 1786. Tama joviittaasiihen, etta
hen olisi muupaikhkuntalaisia, eikii hanta Virtain syntyneiclen ja kastettujen luettelosta l6ytynekian. Sen
sijaanlarkon itsellisperheen lukuisistatytteristayksi oli
1786 syntynyt lkisa, jonl<a syntymakuulGutta ei tiedeta mutta Daiva oli kolmas. Kotoaan hanen tiecletaan Doistuneenaikaviilillii 1796-1801. Vaikl<eihiinen
vaiheitaan olelGan taman tarl(emmin tutldttu, sopisi
hiin hyvin Juho Juhonpoiansisareksi.

Se asia on siis nyt vuorenvarma, etta iarkkolainen
siirtyi RuovectelteVirroille - josl(in aluksi vain naapurikylaan. Pieni on t:issa tilanteessa se huoli, etta rengin
oil(eastaanolisi pitanyt tulla Visuvesi-nimisesta talosta. larl<kolaisen saaminen vihcloin samaan pitajaan
pihtiniemelaisen kanssa on suuresti tasoittamassa hanen tietaan edelleen pitajan toiselle laiclalle.
Annetaan lopulta mielikuvitulGelleldn tilaa! Pylldcian
lesldemanta, Iuhon tuleva vaimo Liisa Joosepintyter
oli alkuaan Viinikan tyttariA Hauhuun kyllisie ja oli tullut taysorpona Pylkkaan emannaksi marraskuussa
1781. I(un muistaa,etta luho oli pestautunutViinilGn
naapuriin ehka vuotta aiemmin, on helppo kuvitella
ystau4ycleniuontuneen jo noilta ajoilta... Ei pictemyoskiien unohtaa, efte edelle tunnistetut Juhon veli ia sisar oleilivat Viinilcssa juuri luhon ia Liisanavioitumisen
aikoihin.
Sinettien sinetti tietenkin olisi, jos sattuisi l6ytymaan
kerajapoytal(irialausuma, iosta ylsiselitteisesti kavisi
ilmi Iuhon syntyperA. Perukirjaaitsellisten j:ilkeen tuskin on laadittu.

Sinetti

Sukuktria
Jo pariin kertaanon ollut puhetta siite, etta Virtain
Hauhuunkylessavail(utti 1TSOjuvunalkupuolella18.
kesal(uuta
1761syntyneel€iilmoitetturenki(renkipoil€) JuhoJuhonpoilG.Tarkastiottaen emme tieda, oliko hen Jarl(onitsellisenpoilG vai tuleva Pihtiniemen
torppari- jos nimittain sitkeastiotamme huomioon
sen mahclollisuuden,
etta viime mainitut ovatldn eri
henkiloita.

Jos harharetl<eni vaikutukset Juho Pihtiniemen
iuurimisessa olisivat raioittuneet omiin muistiinpanoihini, olisivat vahingot olleetvain "maallista" Iaatua. Viimeistean nyt on l(uitenldn kerrottava, etta kesille 20OZilmesryi painosrasukukirjaAhtdrin Honkaniemen suku ja fa,lo- toimitus ja taitto Matti J. Kankaanpee, kustantaia Veikko HeikkilA. EclellAmainittujen seka Aira Rantakomi-Gronroosin lGnssa sain ldrprentebdhuo- joittajana osallistua kirjan tekoon - elAmani ensimMainitustarengistaVirtainrippildrjoihin
mautulGettuovatkuitenldnlisaavalaistusta
ongelmaan. maiseen. Kuin luonnostaan lankesi hanld(eessaosalleni
Renginnimen alla vuodet 1781-1787 l(attavassa suvun 1800-luvun alkupuolella syntyneiclen l(antarippildrjassa
lukeenimittiiinhwin pienellatekstillajotain, vanhempien kaildden esipolvien selvittely. Ja arvata
vain jo saattaa,etta kirjaantuli ikuistettua luho Pihtiniemelle
ionlG sisellonsaatoinmikofilmia tarkastelemalla
- ja senldnvastakun larkonnimi alkoi py6ria aivan vaarat vanhemmat - ne l(orhoslaiset.
aavistella

kuvioissa.
Lopullisesti
telstin sisailto
varmistuivastaviime kesanakaiymallatutldmassaalkuperAistaasialdrjaa
maal(unta-arldstossa:
siina lukee "ift larcl(o".siis tullut
Eclellisessii
rippikirjassa
samanhenldlonriville
larkostal
rippildia-aul€amantaitteessaon myosalleperliislfi dette
syynAamalla
erotettavissa
sana"Jarcko".
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Virhe paljastui vasta, kun teos jo oli marld(inoilla. Ja
virhetta en suinlGan l6ytanyt itse. RatlGisevavihie tosin ilman varsinaisiaperusteluja- tuli suvun ulkopuoliselta henkilolta, jonlG kiiteen uunituore kiria oli
sattunut. Onhan lisaksi selvaa, ettei virhe tassa tapa-
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uksessapysAhtyq^ pellddin Juho Pihtiniemenvanhempiin, vaan sita mydten kaikki hiinen takanaan olevat
esivanhemmat muuttuivat hetkessa tutkitun suvun
lennalta roslGn arvoisilGi.Vahingon laaiuudenymmiirtaa siita, etta luho Pihtiniemi on yl(si kuudestatoista
suvun em. lGntavanhemDien isoisovanhemmista.
Suvun jtisenille virheesta on pyritty tiedottamaan.
Silta varalta, ettei sana ole l(aikl(ialdriaan perehtyneite
tavoittanut, olkoon tema kirioitus muun ohella vaatimaton yritys koriata tapahtunutta. Samalla se olkoon
noyra anteeksip)4yntoniilta, joille kirjassa sydttemeni
"puppu" on mahdollisesti tuottanut suoranaista haittaa. Mutta ennen kail<kea:KiitolGen ansaitsee ratlGisevan vihjeen antaja! Ilman hiintii pukld olisi saattanut
iaAdAmuhimaan ties miten pitkaksi ailGa...

resta lapsilaumasta oli enimmillaan koossa yhtaikaa
seitseman, korkeintaan kahdeksan.

Sukuvlkako?
Muita samantapaisia miinoja, enempi tai vAhempi
salalGvalia,on varmasti montaldn vuosikymmenien ia
vuosisatojen ailGna l(ertyneisseasiakirloissa.Yl6i niiste, nipin napin veistetty, siseltyy iopa HonlGniemen
sukul(irjaan, vielape - sattumaa l(ai seldn - samaan
perhepiiriin jo lcisitellyn tapaulGen lGnssa.JuhoJuhonpoil(a Pihtiniemen miniana ia Pihtiniemen emantena
Ulla Hei ki ntyttArcn syntymaaiaksi on poikkeulGetta
ldrjattu 22. tammikuuta 1799. Ken sokeasti tahan uskoo, joutuu hal(oteille - eraan tulijokisen rengin perneeseen.

Iuho Pihtiniemen syntymapaildGkunnalGi on siis
sul(ukiriassa(taulu 129) I(oriattavaRuovesi.Taulut 130145 ja 15O-165 joutuvat l(okonaan romul(oppaan.

Taman miinan vaistdliikkeet on tapauksen poikkeuksellisuuclen ia merkitylGen vuoksi selostettu
tiivistettyna kirjan alaviitteessA,joten en niita nyt leh-

Taulut 146-149 saesryvei siina mielesse, eite niihin
on sukujohto my6s taulusta Z0O.Muuten l(orjattavasta
juurihaarastaesitettienseuraavassavain JuhonvanhemDia l(oskeva oilGistu taulul

de tarkemmin ruotimaan. Ail(oinani tessekin harhaucluin aivan vAarille ieliille, l(unnes totuus vall(eni.
TessatapaulGessamiina oli sen verran "h) /elaatuinen",
etta se myohemmin, aika pianldn, vekisin paljastui
normaalia tutkimusrutiiniani noudattamalla. Seuraamalla systemaattisesti tulijoldsen perheen myohempia liil&eita havaitsin taman Ullan seil(kailevanRuovedella samaan ailGan, kun olisi jo pitanyt olla hellan
aaressa Pihtiniemessa! Tassa on kyseessa vahan toisenlainen yhteensattuma, syntymaaikojen sekaannus,
joka syntyi aikoinaan, kun pappi erehtyi "nuorenta-

Taulu l3O
fuho luhonpoian (t. 129) vanhemmat
56luho Tuomaanpoika,s. Ruovesi6.6.173O, k. Ruovesi 13.2.179O. Vanhemmatt. O. Renld,mydhemmin
itsellinen RuovedellliVisuvecien kyliin larkossa,Jarkon
halkomisen jiilkeen Vii-Jarkossa. Jarl(onemantAna oli
Juhon nuorempi sisar Seka Juhoa ettii Annikkaa kuvataan raihnaisil(sijo kesl(i-ikaisina.
Pso Ruovesi 26.12.1758
57 Annlkka Antintytar JARKKO, s. Ruovesi
1a.5.1741, k. Ruovesi 7.A.IAZZ (rippildrjoissa1.4.).
Vanhemmat f. ( .). Kellaan muilla yhteisilla esivanhemmillamme ei tiecletii olleen niin paljon lapsia l(uin
Iuholla ja AnnilGlla, neljiitoista: Aapo, Juho, Matti,
Antti, Anna, Marl(etta, Jooseppi, Liisa, Kaappo, Heikld, Israel, Pietari, Kaisa ia Leena. Esil(oisensaAnnild(a
synnytti 18-vuotiaana, kuopuksensa 48-vuotiaana!
Ainoa, iol(a neyttee kuolleen lapsena, oli kuopus Leena. Useimmat joutuivat lahtemean maailmalle jo ennen rippil(ouluikia. Tama selitt:ia sen, etta nainkin suu-

maan" Pihtiniemen nuorta emantaa entisestaan kahclella vuoclella. Nyt tAma miina jai suutarilGi - muita
hwAuskoisia vai jymaen.

Markku Kalllollnna
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$rkornurapani Wasmaljdrjeslgkseen

Lapln Ensiralalla, slelE mlssi Tomlonlokl halkoo suomalalsalueet Ruotsln la Suomen valtakuntlen kesken, sllaltsee Pasmansuvun stmtysfla, Kolartn kunnan etelfllnen kylA Pasmalirui.
Ralalle on kyllltl llnnuntletl kolmlsenkymmenti kllometdi, detii pltkln Kolarln kl*onkyliille rapeatvllsllrym menti, Kllfr ftiiin noln *th
la Pelloon kuuslkymmentA. Pasm$htl aukeaa
Iaalana lfutenselkinii lihes 25O vuoth vanhan
kylln kotllispuolelh,

Tenneasettuivat ensimmeisetasukkaatkalastamaan
ja elantoaraivaamaan176o-luvunalussa.Ensimmeinen talo elattivastakolmannenpariskunnan;kuolema
nujersivataiemmat.Samallapaikalla
ia eristyneis)0/s
perustettiinheinekuussa1987 PasmanSukuseuraenjoihin kokoontuiellisbdtevet
simmaisissa
sukutuhlissa,
70O ihmista eri puolilta Tornionlaaksoa,
muuta Suoja
ja
Ruotsia.
Kylelaisten
muutaman
ulkopuolisen
mea
al(tiivinvoimin toteutetustaiuhlastaoli sanaoli kiirinyt
suuressaSuvussasuustaSuunun.
Sukuseuraotti velitt6m:isti tehtavakseensukututkimuksenja sukukirjanjulkaisemisen.Tavoitteenaoli
saaclakiria valmiiksi seuraaviinjuhliin vuonna 199O.
Suvunlaajuuskevi pian konkreettisestiilmi, ia vuosien tydn tulolGenailmestyivetPasmansukukirjanensimmainenosavuonna 1991 ia toinen osa 1996.Yh-

HaNinalnenkuva Pellon Saukkotiipin MiistA l93o-luvun asussa.Lapin sodassatuhoutui paljon valokuvia, mike on ollut
suu menetysmy6s suku- ja historiantutumukselle. Saukkoriiplnkylllle on asettunut myds Pasmansuvun jesenievuosisatojen varrella.Suvun kantaif oli Pellon Vuopion talostaliihtiiisin ja Kolain eteleisetjervet kuuluivat vanhastaanpellolaisten
talonDoikien nautin ta-alueisiin.
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teense lahes 12OOsivuun on l(irjattu Olli HeikinpoilG
\1731-1427) ja Brita Laurintytlir Pasmajerven (1 72818O4) viicieste lapsesta neljen sukua tatlGneen laajat
sukuhaarat (Pasma, Kuru, Satta/lervirova, Ruol(oiervi/
Ruol(ovaara,Juustovaara).Lihes 330OOnimen ioukosta
loytyy nain ollen iso osa naapurikyla Sieppii,iirvea
asuttaneesta Kurun suvusta. seka liki kaikki laheisten
Ruokoiarven ja Juustovaaran kylien asul(kaat. Siteet
I(olarinmuihin kyliin seka Kittilan,Pellonja Vitornion
pitaiiin ja Tornionjoen Ruotsin puolen alueisiin ovat
myos vuosisatojen ail(ana muodostuneet l(iinteil(si.
Nykyiiiin suvun iasenie asuu l(ailddalla Suomessa ja
Ruotsissa.Vaikeiclenail(ojen koittaessa Pasmansuvun
j:isenie on menn)d my6s Pohiois-Norian kveenialueille
ia tuhansien suomalaisten tavoin Amerikkaan asti.
Laajallelevinneen ia monikielisen suvun jesenten
tavoittaminen jayhteyclenpito heidan kanssaanon iatl(uva haaste, vaiklG ihmiset ovat yha kiinnostuneempia juuristaanja esivanhempiensavaiheista. Ensimmaisiin sul(uldrioihin liitettiin lyhyet artild(elit suvun vaiheista seka Kolarin asutuksen kehitylGesta, ja yhtii aikaa toisen osan kanssa nama julkaistiin ruotsiksi erillisena vihkosena. Suurural<anjiilkeen sukuseuran johtokunta veti henkeA, ja vasta kuluvan vuoclen kesella
ilmestyi sukukirtan kolmas osa /okhan killaama vehen
sukua: Muistikuvia menneifte a./oilta, iohon koottiin
l(ertomulGia, historiaa ia muistitietoa suvun elamdstA,
seke taydennettiin sukutauluia. MulGan saatiin mm.
Norjan Vesisaaressavaikuttanut Iaaia Basman sukuhaara,jonka jiisenia oli myds sukuiuhlissakeslillli 2003,
ensimmaista kertaa kantaisAnsAlahdon ialkeen Pasmatarvelta vuonna 1867.
Sul(uluhlienvAlillA al(tiivisimmatkeraavat perimatietoa valokuvin, haastatteluin ja sukututkimusta iatkamalla. Vuosikol(oul(sissal(uulostellaansuvun tuntoia tulevia sukujuhlia ja iullGisuja varten. Pasman suvun seuraavat, kuudennet luhlat jarjestetaan toclennekoisestivuonna 2OO7,jolloin on tavoitteena jullGista
uusi kirja tallentamaan suvun historiaaja perimetietoa,

LI

Pasman Sukuseunn p6yastanclaari kuvastaa Tornionjoen
hal komaa laaksoa suvun koti Dai kkana.

kuuluvien toimittavan l(oriaulGia ja taydennyksia
sul<utauluihinseke kannustaa osallistumaan uuden
sul<ukirjantel(oon tarloamalla ldrjoitulGiaan jullGistavaksi. Lisatietoa sul<useurantoiminnasta, iuhlista ja
iulkaisuistal6ytyy osoitteesta http://cc.oulu.fil
-sjalagin/Pasmansuku/pasma.htm..

lappilaista elAmenmenoa la ihmiskohtaloita.
Sukututldmus on pieffymeton tyO eivetke Pasmatl(aan ole h)^,/istaaikeista huolimatta aivan jeriestyksessa.Sukuseuran iohtokunta toivoo l(aikkien sukuun

Sella falagin, Oulu
sella.lalagln@oulu.fl
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fulri paras/aslenlaoara
e/i kuinka esioanbempamme
oppioal krislinopin-ja lukulailonsa

Enslmmilnen
suomenklellnen aaplnen
lo varhainsuomalaisetsaivataapisenomdla kielellAen,kun Mikael Agricolavuonna 1543 painattilaatimansaABc-kirjan,jossa oli suppeanaapisenliseksi
Lutherinkymmenetkiskyt ja muut kristinopinterkeimm5t p:iakappaleet.Yhtiien kokonaista kappaletta t:iste kirjasestaei ole sailyn)rtmeidan peiviimme.Tuolloinvielalukutaiclottomalle
tavallisellekansalleei Agricolanldrjastajuuri hyijryeollut.
Kristinopin
tuntemustuli kuitenl(in160O-luvun
mittaanvaatimukseksi
ehtoolliselle(ripille)osallistumiseen
ja avioliittoonvihldmiseen.Niinpe papistovelvoitettiin suullisestiopettamaanseurakuntalaisille
kristinopin
paalGppaleitalGtekismussaarnoissa
lGtekismus,
ia
kuulustelutilaisuuksissa.
P:iemeAranA
oli ulkoaoppimi,
nen,minkatakiakatekismuksen
pAakappaleet
olisana
sanaltaluettavauudelleenia uuclelleen.Nein iskettiin
katekismus
hitaasti,muttasiteperusteellisemmin
suomalaistenpeehen. 1600-luvun puoliveliin tultaessa
katekismuksen
piiakohdattoclellamy6sosattiin,ja n).t
siirryttiinopettamaanLutherinselityl€ia.
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Gezelluksenalka
TultuaanTurunpiispaksi1664JuhanaGezeliusvanhempi pani pAepainonlastenja nuorisonopetukseen
ia toimitti heitavartenjo vuonna 1666erityisenoppi,
kiian Yxiparas lastentayara,joka sitten lukuisina painoksinal(ului suomalaistenlcisisse.Lutherin Vehen
katekismuksen
lisaksikirjaseenkuuluiaapinen,kristinopin paakohdatkAsittevakysymysosastoseke kokoelmaraamatunlauseita.
TeteCezeliuksenkatekismusta
keytettiinmuiden rinnallavielii 18OO-luvun
loppuDuolellaldn.

k)
*
*

AgticolanABc-kiqanniikiiispainoken(SKSI 2) kansikuva.

Terkeimmaksi
kuulustelutilaisuuciel(si
tulivatldnkerit,
Nuoriltavaadittiinenemioita piciettiinls/lakunnittain.
man kuin io t:iyteen ileien ehtineilta,joille riitti, etta
he ymmarsivatkristillisenuskonpiiakohclatia vaelsivat sen mulGisesti,Nuoret pantiin oppimaan ulkoa
ensin keskytja uskonkappaleet,sitten Lutherinseli-
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tylcet kol(o lGtel(ismul(seenja lopul(si viela Athanasiul€entunnustusja oppil(irjanraamatunlauseet.
Jotta itsekunl(inedistystAvoitaisiin seurata,piispa
Turun hiippaCezeliusmaerasivuonna 1665 l(ail(issa
l(unnan seural(unnissaotettavalGi l(aytantoon erityiset
rippikirjat,joihin merl<ittiinjol<ainenseural(unnanjasen, hanen l(ristinopin-ja Iul<utaitonsa
sel<evuotuiset
ehtoollisellakaynnit. Asianomaiseen sarakkeeseen
merkittiin taytta taitoa osoittava l(ol(oristi tai vajavaisempaa osaamista ilmaiseva puoliristi sen mul(aan,
miten l(uulusteltavaoli kinl(ereillaselvinnyt.
Samoin l(uin JuhanaGezeliusvanhempi pani alulle
aina meidan ail(oihimme asti jatl(uneet lukukinkerit,
samoin han myos loi perustan myohemmAlle rippil<oulullesaatamalla,ettA pappien oli erityisestiopetettava ja l<uulusteltavanuoria, jotlG ensi l(ertaa valmistautuivatpyhalle ehtoolliselle.

Useita katekismuksia
(168I -1 7OO)
Upsalanarl<l<ipiispan
Olof Svebeliul<sen
Lutherin
l(atekismus
levisi
vuonna 1681 iull(aisema
ja
nopeasti Ruotsissa tuli kayttoon myos Suomen ruotsinl(ielisissa
seurakunnissa.
Omituista kylla tama valtal(unnanvirallinen l(atel(ismussuomennettiinDaniel
.lusleniul(sentoimesta vasta 1700-luvun puolivalissa.
Siihen saald(a seurakunnat saivat tulla toimeen vain
Gezeliul€en "Lasten parhaan tavaran" avulla. Nykyinen, moneen l(ertaan l(irl(ollisl(ol(oul(sentoimesta uudistettu ia hyvaksytty virallinen l<atel(ismusperustuu
[-lusin l(atekismukSvebeliul<senl(atel<ismul<seen.
semme on vuodelta 1999.
on I 8oo-luvulla ollut l(:iytossa
Seural<unnissamme
myos ns. Mollerin katel(ismus.Se on ruotsalaisen
Visbyn piispan JohanMollerin 1769 jull(aisema.Teos
kaannettiinvuonna 1793 suomel<sinimella Autuuden
oppi. Mollerin l(atel(ismulGella ei ollut vastaavaa virallista asemaa l(uin Svebiliuksen l(atel(ismul(sella.
Rjppil(irjanmerl(intojenmulGanMollerin l(atekismusta
on l(uitenl(inkaytettyvirallisenSvebiliulGenia vanhan
Gezeliul(senlGtekismul(Senrinnallavielii 18OO-luvun
loppupuolellal(in.

\ir;risir.u |iispa (iezeliukseri la^steriiirjuslrr
,,Yri l).r1rlsl,astcr tr\.aror. (Hclsilgin Ylio l i ' l r r I - j , . 1 ^l
Nimisivu piispa CezeliuksenfeoksestaYxi paras Lasten
tawara.a;ihc/er//mariSalomies,SuomeDkirkoDhisto a IL

Daniel Medelplan painoi Pall(aneellA
isonvihanaipuulaatoilla
l(ana 17l9 valmistamillaan
aapista,ionlG
tiedeta:in olleen miltei l(opio Agricolan ABC-ldriasta
eli se sisalsi myos otteita l(ristinuskon paakappaleista.
Meclelplaninaapisenviimeisellasivullaoli kul<onl(uva,
jol<amyohemmanaianaapisissaon siirtynytl(irjanetul(anteen.Ainoa sailynyt kappaleMedelplanin aapista
tuhoutui Turun palossa 1827.

Lukutaito
Cezeliusvanhempi oli l(eskittynytaina 168O-luvulle
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saal<kavoittopuolisestil(ristillisentiedon opettamiseen,
niin etta sisalul(uiei Iapsipuolenasemaan.Vasta l(uninl(aallisenl(irl(l<olain
vahvistaminen vuonna 1686
antoi vauhtiasisaluvunopettamiselle.Lal(isuorastaan
velvoitti nuorison oppimaan lul(emaan siselta, eika
l(uninl(aanl(Askyevoitu laiminlyodA.

: " tlufi Surme*fieiincn

Varsinais-Suomessaosasi isonvihan l(ynnyl(sellA
edistyneimmissapitajissakolmannesvaestostajo lukea sisalta,ja maal(unnansyriekulmillaldnlul(utaitoisten
meera lahenteli 15-20 prosenttia. Io Gezeliusvanhempi oli maerannyt,etta lul(karinoli osallistuttavalasten
opettamiseen.Uusi tehtava lisasimell(oisestilul(karin
pete\,)4ysvaatimul(Sia.
kun henen n),'toli pystyttava laulamisen lisaksimyos saamaanl(irioitetusta sanastaselvAii. Oppikirjana l(aytettiin mm. Cezeliul(sen yxi /asten paras tavara -l<iriaa,jol(a siis sisalsi myos aapisen.
Lul(utaiclonyleistyminentel(i nyt mahdolliselGivirsil(irjankayton iumalanpalvelul(sissa.
Aiemmin oli iolGinen virsi erilGeen opetettava ulkoa l(ol(o seural(unnalle. l(un sitten uusi suomalainenvirsil(irjailmestyi
vuonna 170 | , seural(unnille
samallaannettiin paremmat mahclollisuudet l(irl(l(oveisuunkehittamiseen.
| 70O-ja 180O-lul(uien
suomalaisiinvirsil(irioihinsisAltyi tavallisesti myos lGtel(ismus.

lsoviha katkaisee kehityksen

Siri$r
9?iiben
fon0fa
fappolDrn
JotFafii0enfopiruat;
.Rorfion
€iitoc{lan

'.){nnolIi[cftoJil6itgft6,

C,rrrsisioritrrrrin
Slolnretr
torFritiicliip0r0itu;
fuoitumifcilo
t)iiin upii

Gcn MDCXCV.rlliljrfo€otun
ttuotin
.fticliicn!-$irii,.Rirj,rrt
irilfeet
Iolii enorfg:
1,r

oietfu, .:l
Sn rtt too6rooltuubefta

lsonvihanaikanalensan l(ristinopin- ja lul(utaito pa:isi
taantumaan, mutta l(auaaei l(estanyt, l(un l(irl(ollinen
l(ansanopetusl(oneistotaas toimi t;iyciellA tehollaan.
NopeastipA:istiinmyos saavutuksiin.lsonvihanjalkei-

fn

llubetloCaleirdariurni[c

sina kolmena vuosil(ymmenenASuomen I(ansanenemmisto oppi IukemaansisaltA.Llseimpienkohclallaei
l(uitenkaanollut l(ysymys sellaisestataiclosta, ioka olisi riiftenyt kiriallisuudentai sanomalehcienlukemiseen,
mutta toisaaltal(iriojaei juuri ollut ja sanomalehclet
puuttuivat l<okonaan. Kun pappi merkitsi taysrul<sin
Uuden suomalaisen viBikirjan (vuodelta 1828) nimisivu.
(L.n.)tai myohemmin
rippil(iriansisalukusarakl(eeseen
(l bok.), tad(oitti tama sita, etta asianomainentunsi
kiriaimet ja saattoi l(ovasti ponnistaen selvittAa muutaman rivin l<appaleensiselldnpapin hAnelleojentamasta virsikirjastatai ainal(in io sisalloltaAntutusta
l(atl(ismul(5esta.
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Jo l730luvulla voitiin paikoitellen tocleta,etta puolet
DitaiAnasul(lGistaoli hankl(inutlul(utaiclon.Lul(utaitoiset vanhemmat opettivat lapsiaan ja pitaian lul(l(ari
oli aina keytettevissa. Niinpli vuosisadan puolivalisse
olil(in maan lentisisse ja eteleisisse maal(unnissa
teysil(asvuisestavaestostA enAa tuskin neljennes
lul(utaiclotonta.Suomenl(ielistakiriallisuuttaldn,etupaassa hengellista, alkoi vuosisadan mittaan olla saatavissa,mm. l720-luvulta lahtien saannollisestivuosittain ilmesg/va almanal(l(a,ioka aina sisAlsimyds taloutta tai kirkollisiaasioita l(iisittelevanartikkelin.
I(un l6OOluvulla ia viele seuraavan vuosisadan
all(upuolellal(inoli l(ristinopinopetuksessapeepaino
oli laitettu ull(oluvulle,alettiin isonvlhan jalkeisine
vuosil(ymmeninekiinnifteehuomiota luetun ymmertemiseen.Kinl(ereilleja rippikoulussakysyttiin seural(untalaisilta,miten he ymmarsivat lukemansa.Rippi(1 70O-luvullaQuaestil(irioihintuli oma sarald(eensa
ones, myohemmin SpdrsmAl - Kysymyl<siA),
iohon
merl(ittiinkuulustellunl(ristinopinymmarrys rasteina.
TAhAnusein myos merl(ittiin lyhenteena mistA katkismuksestal<uulusteltavantiedot ovat Deraisin:Gez.=
Gezelius, Sv.= Svebilius ja M. : M6ller. Numerolla
saatettiin myos ilmaista, l(uinl(amonta ldstinopin peelGppaletta asianomainen osasi. Neite rippildrian mer
l(intoiaon nimenomaan l80O-luvun rippikirjoissa.

niille, iotlG oivalsivat oil(ein sen sisall6n ja merl(ityksen. TamAn vuolGi alettiin pappien toimesta jerjestAe
valmennustilaisuulGia, jossa ensi kertaa Herran poyteen tulevia yritettiin neuvoa oil(ein oivaltamaan tama
pyhe toimitus.Turunhiippal(unnassa
tellaisiatilaisuukjeriesteftAvaksi
jo
174O
sia suositeltiin
annetulla l(iertol(irjeella,ia 1773 ne maArAttiinpakollisiksi.
Alun all(aenrippikouluoli ilmeisestivain valmistava
l(uulustelu,iosta selvinneet saivat "loppusilauksen"ennen ripillepaasyaan. Ne, iotlG eivat selviytyneet, saivat tulla uudelleen vuoclen paasta. Vielii 180Oluvun
all(uvuosikymmenin:i oli rippil(oulukAytanto hyvin erilaistaeri seural(unnissa,l(unnesse vuosisadan loppuun
mennesse kehittyi ia val(iintui muutaman viikon mittaiseksi koululGi, jolG paetryi juhlalliseen konfirmaatioon. lSooluvun rippil(irjoissaon usein ripillediasseen huomautussaral(l(eessamerkinta Adm. (admitteracl = ripillepaassyt) ja paivamAArA.Varhaisemmissa
kirjoissa ripillepaasyn voi pAatella ehtoolliskayntimerldntojen alkamisesta.
Kirl<onjo 1600-luvulla aloittama iariestelmallinen
kristinopin ia lukutaiclonopetus on meidAn peiviimme tultaessajohtanut siihen,ette kansammeon lukutaidon suhteen karkimaita. Kristinopin tietemys sen
siiaan lienee taantunut vanhemplemme ja isovanhempiemme peiviste.

Ripplkoulu
Periaatteenapiclettiin,ettA ehtoollista oli jaettava vain

Pekka Nuottalflrvl

Wiitot
Sydemelliset kiitolGeni lGikille teille, lotka olette eri tavoin - kortein, runoin, lahjoin ja kukkasin onnitelleet minua ia miestani meicl5n poikavauvamme syntymen johdostal Erityisesti haluan kiitt5e niita
71 henkee, ioika 18. I 1.20O3 j;isenillassa kirjoittivat nimensa yhteiseen onnitteluaclressiin. Ilahduin ia

liikutuinkovastiteidin muistamisestanne.
Kiitos!

\

lohanna Kurela
varapuheenlohtala, Orpanan tolmlttala, Leo Erlk Edvard Veenisen Altl
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tuslGantunut, vaild(ei voittanutlGan. Ei ollut suuremmin pelihimoinen,isoise.

Tampereen seuclun sukututkimusseuran ensi mn lil stli p uh eenJo htaJaa, I or ma R.is.isf.ii,
muistellaan Tampereella eclelleenkin kunnioittaenja kiitollisena. SeuraavassasaammekuulIa, miten Risisen Stdrenpoika Mikko Pesonen m uI staa I sol siifln sA.

Urheilusta han ei valittAnyt lainl(aan, tusldn omisti
mies verryttelyasua. Tappara vai llves, yhdentel(evaa.
Tuntui, eftA isoisavahAnhalvel(suiaikuisiaihmisia, jotlG
tuhlasivat ail(aansajoutavaan ldsaamiseen. "Urheilija

Enhin mlni lorma Rllsllstii tuntenut,
tunsln lsolsin.

ei tervetta paivaa nae", muistan hanen usein todenneen. Toisaalta, enhan mina kail(kea tieda. Nurl(istamme loytyi taannoin hieman ruosteinen volmailulaite. Yllatyin, kun l<uulin,efta oli perintoa isoisan nuoruusvuosilta, ajalta, jolloin oli viritellyt rintalihalsiaan
edustuskuntoon. . .

Isoise-nimesteen olevastuussa, sille minulla on vanhempia serkulGia.I(uvaavan kutsumanimen olivat kuitenldn valinneet, l(oslG isoise oli iso isoisA. Mittava
mies iol(a suhteessa.Vaild(aolimme prikulleen samanpiiuisia,183,5cm, jotenkin kutistuinhanen rinnallaan.
Painoaisoisallaoli kunnioitettavasti, mutta l(ailddmuukin oli suurempaa: raatat, hartiat, rinnanymparys,
sormetl(in. Olimme selv:lsti eri sarjaa, isoisa raslGsta
keskisarjaa,mina keU/emp:ia hyttysta.
lsoilGi muistan erityisesti kAclet. Ne eivat olleet
ojanlGivuun tai savotan lGraisemat kourat. lsoisAnkedet olivat pehmeei, kuivat ja viileet konttorityoleisen
kedet. Kynnet ja lrynsinauhat olivat kunnossa, etusormea koristi Datinoitunut lakimiesliiton l(ultasormus.
Hieman olivat kadet myos ruttuiset, l(uin tislGulcen
jAII(een.Javaaleat. Vaalean miehen isot kadet.
Kadet muistan keittiossa, ruolGp6ydan aaressA,
lyomassa korttia. lsoisa pelasi mielellaAn pasianssia,
seislea. Jos peli ei mennyt kerralla lapi, yritti uuclestaan. Ajankulul(si, elakeleinen. Isoise suhtautui l(orttipeliinseleppoisasti,rupatellenveliin niiie neiie, eike
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VaildG piti pasianssista,ei isoisavetA)A/va ollut. Han
tylddisi myos seurapeleista, canastasta,briclgesta ja semmoisista.Yip:iansa piti seurasta.lstusl(eltiinolohuoneessa ja l(eskusteltiinasiallisistaaiheista:historiaaja maantieciette, peiven politiikkaa ja viihde-elektroniil(l(aa.
Tosissaan,muttei valGvasti. Isoiseoli tottunut l(eskustelija, olihan han mulGna monissa jarjestdissa,joissa lie
edul(si sivistyn)^ rupattelutaito.
Iarjestotouhuista tarkein oli sukututkimus. Ruol<ailuhuoneen pdyt:i oli usein lGtettu aa-nelosilla. Paperipinoia oli siistissa pinl(oissa myos sivupoyclilla, kirjahyllyn reunalla, lieko tuoleillakin. KoslGan en tarkemmin tutustunut paperien siseltoon, mutta arvasin niiden kertovan suvun vaihelsta. Sen verran l(iinnostuin
l(uitenl(in,etta luin isoisaltelahjalsi saamanioranssil€ntisen vihkosen: "Nahkuri Heild(i Juhani Riisenenja henen jalkelaisensa". Erityisen tarldGan tutkin lGuniisti
hahmoteltua sul(upuuta, josta loysin muutamia tuttuja ja paljon tuntemanomia R;isasia.
Tuntemattomiin R;isasiintutustuin l(erimaellA, jonne autoilimme eraanAkesana. lsoisan lapsuuden mai-
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semissateimme l(enttatutl(imusta
RAsAsen
suvun vaiheista.TarlGstimmeja valokuvasimmesuvulle I(uuluneet, viela pystyssa olevat rakennukset ja
ihmettelimme pois purettuja. lsoisa kertoi talojen ja
niiden asukl<aiden
tarinat- mina yritin pistaane muistiin. Useidensul(ulaistenpaasejanain hautausmaalla.
Mutta tapasin myos elAvia IGrimaen ruisasia.Viensivat
sawoo sellaisellakierteella,etta all(uunpyorrytti. Olivat l(uitenl(inkiltteja ja syottivat meille muild(uloita
paistettuina. l(eitettyina, savustettuina. halstrattuina,
l<ul<koinaja rantakaloina. Tykastyin ja on ollut usein
ikava.Myos isoisanveljet vaimoineen olivat matlenneet Etela-Savoonja vietimme mol(issamme rattoisan
illan vanhoja muistellen. Isoisa soitti c-l<asetilletallentamiaanhaastattelujaia l(omensihieman rauhattomia pil<kuveljiaankesl(ittymaan.Taisi olla viimeinen
l(ertal(un nain isosetani.

Muutaman muunl(in l(erranvietin kesalomaa isoisan
ja .Jatanl(anssa.lsoisalla oli tapana vuol(rata l(esamokkeja.ei l(aihalunnutomaa vaivoil6een.l(esiAolivat sitten viettaneet ympari maata, enimmakseen l(uitenkin Hameessaja Ahvenanmaalla.Muistan hamarasti 70-luvun alusta Ruoveden, jyrkan jarvelle lasl(evan rinteen ja pissapuun (l<al<sihaararunl(o
oli l(iertynyt
mutl<alle).Olin silloin 3-vuotias.
Savon-matl<aoli viimeinen yhteinen kesalomamatl<ani isoisan ia Jatan seurassa. H),rya,etta se tuli
tehtya. Kuvat ovat tallessa albumissa ja tarinoistal(in
osa muistissa.
Mikko Pesonen
toimittaia, YLE
lorma Resiisen tyttiirenpoika

Uusiainutlaatuinenkarttateoson ilmestynyt,

ffaufio vannoissa
Fgrtoissa
joka esittaayhden pitajan
on ensimm;inenkarttateosSuomessa,
.:l{tntlitt LtutltaissLt
dr;i?oi.rr,:
karioitusvaiheet
1600-luvulta
alkaen.Kirjankartaton kuvattu
Suomenja Ruotsinvaltionafkistossa
sailytett;vist;karttaoriginaaleista.
Monet naistakartoistaovat ainoitakappaleitamaailmassal
{.
Kirjaesitteleemm. Hauhon
maakirjakarttoja
vefolleoanokarttoia
- isojakokarttoja
- ensimm;inen
p i t ; j ; n k a r t t a17 5 0 - l u v u l t a
regognosointikarttoja
1780 luvulta
- 1 8 4 0 - l u v uunu s ip i t a j a n k a r t t a
- 1930-luvunpitajAnkartat
Kirjanerikoisuutena
tiettavastiainoasailynyteraomistustenkaftta
vuodelta1588:Vitsial;nkylAnera;n talonpojaneraomistukset
nykyisessa
KeskiSuomessa.
Karttakirjanon tehnyt Jyv;skylanyliopistonHistorianja etnologian
laitoksentyoryhma:d osentti,kartta alan erikoistutkijaHeikkiRantatupa,
ja taittaja,karttaexperttiJariJarvinen
valokuvaajaHeikkiHamalainen
Kirjankustantajaon Hauho Seurar.y.

nrune llVYVAf: HauhonKirjokouppojo Houhonkirjasto
osTAKIRJA NETlssA:
www,hauho-seu
ra.fi
Orpana l/2004

!{aulio wn li oisstt lltrtoi-s.sa
hinta:40,40
toimituskulut: 8,00
sivuja:72
kartaton pa nettunoudattaen
tarkkaan
alkuper;isi;
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Eauhmieslenlodislus;
Wirkorpnnkkiin mabluugbdeksdnpeppaa
Orpana- Iehclessfr2/2(N2 kenottiin Kokemeen syyskiriiltfti 1699 eslln tulleesta nulakasta
Iuutnantti Efic BlAflel.fin vaimon Elisabet
lorclanin ja lnspehtorl Lars Glersln valmon
Annika Watzin vlilllld. Natsllle oli tullut sunnuntalna I I . kesekuuta 1699 Harjavallan kappellssa lumalanpalveluksen alkaan plenti
tappelunn ujakkaala kllvasta sananvaihtoa slftii,
mahtulslko Ellsabet lorclan la hdnen alkulnen
tytArpuolensa Catharlna BIAfielcI Annlka
Watzin kirkonpenkklln lstumaan. Rouvlen
penkklolkeudesta noussut kahakka oll alheultanut pahennusta klrkkovliessii, Ia Ulvtlan
klrkkohena Cabrlel fortellus oli vienvt aslan
olkeuteen.

Inspehtorl kiy
leskirouvan klmppuun
Annika Watzin puoliso, inspehtori Lars Glers anoi
Kol(emeentalvikarejillemaaliskuussa1701, etta oikeus
ratlcisisi viimeinkin riita-asian Elisabet lorclanin ia hanen vaimonsavalille.Ciers oli valmistautunutoikeuskasittel)4yn hankldmalla vaimonsa puolesta puhuvia
toclistaianlausuntoia.
Asian kaisittelykuitenkin lykkaantyi seuraaville kiiriijille, sillii rouva Elisabetlorclan oli vastikAanj:ianyt lesl(el(siluutnantti Eric BlAfielclinkuoltua marssilla kuninl(aallisen maiesteetin palveluksessa ollessaan. Rouva
Elisabet Maria Jorclan selitti oikeudessa, efta hanen
miesvainajansaoli ollut oikeudessa hanen e€iustajansa ja ettei hen itse ymmarra ajaa asiaansainspehtoria
vastaan eike hen ollut ehtinyt hankkia itselleen asian<rt<u<r<rt<r c(ru>r

I Ic5!d.

Rouva Elisabetin ymmerrys oli lGsvanut toul(okuun
Asiaapuitiin kerajillApitkaan;useitatoclistajiakuul- lopulla piclettyihin Kokemaen karaliin mennessa. H:in
tiin ja muutama iaavattiin vihamielisinatodistaiina. ilmoitti silloin haluavansa itse puhua ia vastata asiasKruununvoutiLars Hauff antoi loDulta lautamiesten sa. Vastapuolella asiaa aioi rouva Annikan puoliso,
tehtavaksiratkaistaseuraaviinkar:Uiinmennessdkaksi inspehtori Giers. My6s rouva Annika oli itse oikeuasiaa:kuinkamonta istujaamahtuu kirkonpenkkiinja dessa paikalla.

yl6ivai l(al(si
olikolqyseisenii
sunnuntaina
ollut ldrl(ossa
Inspehtori Giers esitti oikeudelle kappalaisen, herra
saarnaa.Saarnojenmaeraoli terkeeseildGselvitett:iPehl
Bogen laatiman ldrjallisentoclistulsen, jossa teme
essaeraidentoclistajienluotettavuutta.
ilmoitti, etta kyseisena sunnuntaina oli ollut vain yl€i
ja
Kol(emeenkiireiilleei asiaaotettu esille, saarna ettei hen tiennyt mite rouvien velille oli taSeuraavilla
pahtunut,
sille iapahtumahetkellehen oli ollut alttarilja kertomusiei Orpana-lehclessekin
kesl(en.AslGrrutLisaksihen vaitti saarnanailena
la
selin
seurakuntaan.
tamaanjei etenkinkysymyssiita,montakonaispeppua
mahtuulautamiestenmielestaLammaistenDenkkiin. huomanneensa,etta edesmenneen luutnantti Bl6fielclin
tytar istui aitipuolensa ja inspehtorskan polvella, kuLautamiehet
ryhtyivatpuuhaanvastapuolitoistavuotta
ten tungoksessa oli tapana. Bogen mukaan tama joh-

mydhemmin,kun asiaotettiin uudelleenesilleKokemaentalvikaraiilla
19.-2O.3.
17Ol.
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tui tilanDuutteesta.
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Temanjalkeen inspehtorlCiers esitti lordania vastaan laatimansaldriallisenvalltul(sen,tossahan esitti,
ette koslG Blefielcl-vainatanvirlGtalo Harolankylassa
kuului Euranseurakuntaan,
niin vainajanlesldrouvalle
ei kuulu Kol(emAenpitajAankuuluvassaHarjavallan
kappelissapenl&ioil(eutta.SensiiaanGiersillaitsell,:ien
on Lammaistenkylessasiiaitsevanrusthollinomistajana penkkitilansamainitussakappelissa.Inspehtori
l(ertoi, etta vail<kahinen AnnilG-vaimonsaei ollut
mitenkaanloul€nnut luutnantslGaHarjavallanlGppelissa,oli tama kuitenkinkyseisenekesekuunsunnuntaina 1699ehdointahclointunkeutunutrouvaAnnikan
penl&iin,vaiklGsiineei ollut tilaa,polvellaant6naiss).t
tyterpuolensa,
neiti CatharinaBlefielclin,inspehtorskan
j
a
puhutellut rouva Annikaamuutamilla
syliin
soDimattomilla
sanoilla.

Keskipereen talolle kuuluvan osan Lammaisten naisvAen penkiste, silla henelle ei naimattomana ollut ketaan, iol(a sit:i keytteisi.
Vaikkasiis rouva Elisabetlordanillaoli seke kirl(koherran ette laakko Heikinpojan lupa kayttaa Lammaisten
penkkie, ei rouva Annika Watz ollut pai:istanythenta
penkldin,vaikl€ siella oli kyllin tilaa.

Valallisten

lausunnot

InspehtoriGiers kutsui toclistaialGeen
isenteMatti
HeikinpoikaKeisarinTorttilankyleste.Elisabetlorclan
pystyi kuitenkinosoittamaan,etta Matti Heikinpoika
oli hiinellevihamielinentodistaja,joten t6me katsottiin jaaviksi.Matti Heildnpoiallaia ElisabetJorclanin
isallaoli ollut loldn aika sitten riitaala epesopuaErich
Callia-nimisenkappalaisen
heisseKurjalan
rusthollissa.
LiseksiMatilla ia luutnantskanmiesvainajalla
oli ollut
ereissetoisissahaissakolme tai neliavuotta sitten riitaa,jolloin luutnanttioli lyonyt Mattiahavyttomyycten
vuoksikorvalleniin,ettataltaolipuclonnutmyssypliiista. Matti ia Blefielcl-vainaia
olivat olleet riicloissa
myos
metsanhakkuiclen
vuoksi.

Elisabet-rouvavaitti tahanvastaania ilmoitti, ettei
inspehtoriGierspysty toclistamaan,ette henolisi loul€nnut rouvaAnnilGasanointai teoin. Hen esitti seural<unnan
kirld<oherran
HenrichPaulinulsen13.5.I 70 1
pAivaamantodistuksen,jossal(irl(l(oherra
my6nsi anp)4ynn6ste
taneensaBlAfielcl-vainajan
temenvaimolle
ja lapsilletaydenoikeudenkeyfteeLammaistennaisveen penkkia,sille kirld(oherranvaimo ja lapseteivat
itse mainittua penl(ldtilaakayta. Elisabetlorclaniatti
TiimaniAlkeenoli rouvaJordaninvuoro kutsuaoma
jossa
perintotalonpoil<a
toisenldntoclistul(sen,
Jaald<o toclistajansavalalla kuulusteltavaksi.Esiinastui hiiriHeikinpoilG KeskipereLammaistenlryl:istAmy6nsi iarvelaisensotilaanYri6 Esl(elinpojan
vaimo Maria
antaneensarouva lorclanilleia tam:in tytarpuolille Tuomaantytir,ioka oli kyseisenesunnuntainaistunut

,1

,i,'

-i,f
i.''|l

49

kirl(ossa Annil(a Watzin takana. Marian todistulGen
mukaan Elisabetlorcian oli kayttaytynyt asiallisesti:Han
oli odottanut hetken kaytavalla seisten, etta inspehtorska ja muut olisivat tehneet hanelle ja henen Catharina-g/tarpuolelleenpenl(issatilaa. I(oslG tilaa ei annettu, oli rouva lorclan ohjannut tytarpuolensa penkkiin ja astunut hanen jalkeensa itse sis:iAnja langennut penl(in kynnyksellli polvelleen. Siina samassa oli
inspehtorslGantanut heille hieman tilaa veteen samalla
piclemmallejal(lGran,jolla oli istunut ia jolG oli niin
Ditld. etta sille mahtui kolme henkil6a. Marian mukaan Denldssaoli AnnilG-rouvan ia teman vieressa istuneen ratsumiehen vaimon Elina Jaal(ontyfterenvelille niin paljon tilaa, ette yl(si henkilo olisi mahtunut
istumaan heiden veliinse. Annil(a Watz oli vetanyt EIina laakontytarta hameesta lilhemmiiksi itseAan ja
tempaissut kiiruusti ia l<iivaallailmeelli itselleen huivinsa, joka oli jaanyt luutnantsl€n eteen penl<inpiiiille.
Maria Tuomaantyttaren kertoman mukaan luutnantsl(aoli polvelleen vaipuessaan puhutellut inspehtorslca niiillii sanoilla: "Jumala variell(oon minua,
milGei inspehtorslG paasta minua penl(kiin, l(oska
minulla on lupa menne tenne." Maria ei kuitenkaan
l(uullut, mite AnnilG-rouva oli tehen vastannut. Han
myos toclisti, ettei mitaan t6nimiste tai tuuppimista
ollut osapuoltenvelille tapahlunu(.
Seuraaval<si
oil(eus kutsui l(uultavalGiAnnilG Watzin
vieressA istuneen ratsumiehen vaimon Elina laakontyttaren. Elinakertoi, etteiollut ymmartanyt, mitA rouvat
olivat puhuneet, koskase oli tapahtunut lyhyestija ruotsin kielella,mita hAnei osaa. HAn kertoi - toisin kuin Elisabet lorclanin toclistaja -, ettei inspehtorslG ollut veteD,t hantA hameesta ja p)Manyt istumaan lehemmiilsi.

ia Matti SimonpoilG VilliAsta kertoivat mitanneensa
kummankin osapuolen Iasnaollessa30.3. 1701 kirkonpenldn. Penkl(i oli 8 '/, lqD/neraepitke ia sille mahtui
yhclelsAn henkea mukavasti, mutta suurten iuhlapyhien tungolsessa kymmenenkin.

Watz vapauttakoon

valalla itsensii

Oikeustotesiasiaaharkittuaan,
etteiluutnantin
leski Elisabetlordan ollut penld(iin saapuessaanpuhunut
pahoja sanoja Annika Watzille ja ettei hAn ollut
vihastul<sissaan
tyontanyt tytarpuoltaan inspehtorsl(an
penkldoil(euttaan
syliin, vaan
kayttaakseen oli hiliaa
polvellaan tyontanyt tyttda, etta he paremmin saivat
tilaa itselleen. Taman vuolGi luutnantslG, rouva Elisabet Maria lorclan vapautettiin inspehtori Lars Nielsson
Giersin hanta vastaan nostamasta swtteeste.
AnnilG Watzin lciytoste tutkiessaan oil(eus totesi,
ettei tAma ollut antanut luutnantin leskelle ja tAmAn
tyterpuolelle riittevesti tilaa penkissa, jossa oli luutnantslGn pyrldessekuusi henkee ja johon mahtui lautamiesten todistulGen mul<aanyhdeksiin henkeii. Listiksi
han oli l(iivasilmeisestisiepannut talGisin itselleen
huivin, joka oli jaanyt penkin selustalle.
Oikeus tuomitsi Annil(a Watzin omalla valallaan vapauttamaan itsensa. Hanen tuli vannoa, ettei ollut
kyseisena kesakuun sunnuntaina Hariavallan lGppelissatahallisestiestenyt ElisabetJorclaniaja teman b arpuolta, neiti CatharinaBlefielcliameneillAenolevan
jumalanpalvelul(senail(ana tulemasta Lammaisten
naisveen penkl(iin ja ettei han ollut tall6in vihastul<sissaanpuhutellut saActytt6mastiluutnantsl€a ja neiti
Blafieldia. Paatos alistettiin l<uninl<aallisenhovioikeuden harldntaan.

Muita todistaiia tai asianhaaroia ei enaa riidan osapuolilla ollut esittee oikeuclelle.Inspehtori kuitenkin
muistutti oikeutta, etta hanen vaimonsa oli pahennul6en ailGna ollut rasl(aanaja heikkojallGinen, joten
henen oli ollut vail(ea liil(uttaa itse:ian noDeasti. lnspehtori vaittiviela, etta hanen AnnilG-vaimonsa mielesta penkissaoli ollut tilaa sekAluutnantin leskelle ette
taman tytarpuolelle.
Lopul(silautamiehet Simo Tuomaanpoil(aHyrl(eleste
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KokemAenkAr:ijet16.- 19.9.1699, 22.9.| 699, 19.20.3.1701 ia 25.-26.5.17O1
Vlrpt Nisslfti (tiedot)
Ulla Koskinen (puhtaaksiluenta)
lohanna Ku.ela (teksti)
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%ro*u, Wikorpoikaa elsimrissri

Sukututkimukseni herfrtti Messukyliin rovastl
Olanclerln klisln klrlolttzma " Wrkatotistus su kuselvttystii varten W. 1917". Siind selviteltiin
Messukylln Sorilan Marttilan lsiinnin Ellas luhonpoJan kahclenavlollfton ftilkellitset Jamuutama sukupo lvi eteenpein.

Messukyliin rippikirjoista loytyi Elias Juhonpojan
syntymaaikoineen ja -paikkoineen: han oli syntynyt
Langelmaella 1801. Elias oli merldtty Teiskosta tulleelGi, ehka han teld vain mutlGn sita kauttar muuttokirjan han sai LAngelmiieltii 4.3.1832 ja saapui Sorilaan
16.3.1832.Myohemmin selvitin hanen juurensaLangelmeen TalviaistaipaleenTiihalanniemeenja vanhempiinsa talolliseen .JuhoJuhonpoilGan ia Tunkelon rusthollin tyttareen LiisaMikontyttereen. Rippil(irjassakerrottiin myos l(alle Matinpojan, LeenaTuomaantyttaren
seke heiden tyttariensa Anna Liisan ja Freclril(aCustavan tulleen Teiskosta 1829.

Viitaniemeen lostal<in 1788, ia hanet mainitaan heti
pitajansuutarilGi. SyntymaajalGi on merldtty virheellisesti, kuten myohemmin selviee, joulul(uun 12. peive, eika teellekeen ole mainintaa syntymepailGsia.
Ensimmeinenmerl(intaonehtoolliskeynti14.10.1788.
Hanet olivihitty Viitaniemen Anna PelGntyttarenIGnssa edellisena paivana- Anna ei ldiyttan)^ vihldl(ruunua,
sillA esil(oinen syntyi jo 22.10. 1788. Tastavoinee paatellATuomal€en asuneen jo jonkin aikaa Viitaniemella,
vaikka muita merldntoia ei rippildrjan sivulla olekaan.
Tilildrjasta kay ilmi, ett:i Tuomas on maksanut sakkoa
salavuoteuclesta1 riikintalarin ja 16 ldllinkia, selci
kotivihldmisesta I riildntalarin.

Eplillyksen

herliiivlit

SyntymeajanmulGan etsin TuomastaTeiskostaja
naapuripitajiste,
Sorilan
ia loysinl(inhenetMessul(yl,iiste
Vi-Marttilasta.
Synrymepeiva
oli 18.12.1767ja vanhemmat Mil(l(o ErkinpoilGja Anna Heildntyter Pidin
ldytoAniitsestAen
selvenejonldnaikaaennenkuinepeilys alkoi ldusata.Messulqlanrippikiriassa1741-1746
Rippikirioien lumoissa
mainitaanTuomal<sen
muuttaneenlkngasalle 1785.
Kuntutkin Kangasalan
rippildrjan,ldysinTuomaksesta
Teiskon rippikirjoista ldytyi Leenan isa Tuomas
HavisevanNild(ilassa
vain saapumismerldnnAn
vuosiMikonpoika, iolle pappi oli kirjannut synrymeajalsi
lukuineen,ei syntymAaikaa,
ei ehtoolliskaynteja
eika
14.12.1 767, mutta ei syntymapaikl€a. TaalGepein
poistumismerkintaii.
Tuomasoli merkittyrengil(sieika
kulkiessani huomaan TuomalGen jeeneen leskelsi ensamaltasivulta ldytynyt suutaria.Missa suutarinoppi
simmaisesta vaimostaan ja lapsiensa aidista Anna
oli siis saatu?
PelGntyttaresta 1807, ja menneen uudelleen avioon
1810 Valpuri Simontyttaren kanssa, leski hiinkin. Samoin TuomalGen pojat, jotlG molemmat lGstettiin
Iuuse-nimisil(si (Joseph), olivat kuolleet varhaisessa
vaiheessa.
Viimein saavutin ensimmaisen merldnnen Tuomaksesta rippildriassa 1784-1791: hiin on tullut Teiskon

Tutkin myds muita samanavuonna syntyneitaTuomas Mil(onpoilda,jotlG saattaisivatsopia kyseiselGi
henkilolGi.Kailddosoittautuivatvaaril(si:he olivatjol(o
kuolleet varhain,menneet avioon oman pitajanalueella tai pysyivet naimattomina,eike yksikeenollut
suutaritai suutarinkisalli.
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Jatkoin tutkimalla suutareita naapuripitAjista, mutta
en loytAnyt mainintaa Tuomaksesta oppipoikana. AlkuperaisesteTeiskon syntyneiden luetteloistakaan ei
loyb/nyt apua, sille kaikld l(olmen Tuomalsen ja Annan lapsen lGsteen toclistajat olivat Annan sukua, paikallisia isantie, ementie ja talon tyttarie.

asumaan Riihimaen torppaan. Pitajansuutariksihanet
mainitaan kastekirjassaviele tytterensa Leenan syntyesse 1795. Tamen ielkeen hent6 tituleerataan
rippil(irioissa vain torpparil(Si - ilmeisesti torpan pito
vei suurimman osan ailGa. Tessekenties myos selitys
sille, mil(si han ei kayttenyt erityiste kesityolaisnimea
vaan oli tunnettu torppansa nimelle.

Etslnte tuottaa tulosta
jos jotakin olisi
Paluualkuun tuntui jarkevimmailta;
sittenldni:ienythuomaamatta.
Tuumastatoimeen:kaivoin esiinTeiskonrippikirjatkyseiseltAajaltaja tutkin
l(ailddhenldlotRiihimaentorpasta.
Loysinpiikoienia renkienioukostaTuomaksensisaren Valpurin.Hen oli ensimmainenvarmempi linkki
Messukyliiiin.la Messukylanrippikiriaa l78l-1746
tutkiessanihuomasin,etta nuoremmatsisarukset
Valpuriia Heikki oli merldtty vanhempiensajAlkeen
ennenTuomasta.Tamaviittasisiihen,ette Tuomasoli
kentiesmuuallarippildrjaaaloitettaessa.
Samallahuomasinmy6spientekirjoitustaTuomal(senriville,miste
en saanutselv5ekuin sanan"i" eli iossakinja kenties
paikannimen,
sekalopusta
iokaalkoiisollas-kiriaimella
maininnanmuutostaKangasalle.
Ehtoollisk4ntioli vain
joulukuussa
1783.

Vuoclesta 1819 Tuomas isann6i MAnnistdn Ylista.
Teiskon pitajankokoulcen 12.2.1826 p6ytakirian 1.
pykAlAssaisanta Tuomas Mikonpoika Mannistd mainitaan taitavaksi ja aloitel(ylqiselGi maanviljelijaksi, silla
hen on nostanut Mannistdn tilan arvoksi 1O14 ruplaan
ja 46 kopeekl<aanhopeassa. Samaisessakokouksessa
henet valittiin tarkastusmiehelGi Viitaniemen ruotuun
yhdessi luho Savon kanssa: heidan tuli valvoa ihmisten siveellisyytte ja hyvien tapojen noudattamista.
Leena Tuomaantyter toi taloon vavJin, Kalle MatinpoilG JaarlanOrivedelte vuonna 1815. Nuoripari vietti pari vuotta Orivedell5, mutta palasivat 1818. Nuori
perhe kasvoi: Anna Liisasyntyi 1816, Freclril(aCustava
| 819 seka Herman 1824. Vavy Kallestatuli Miinnistdn
Ylisen isanta. ia Tuomas mainitaan vanhaksi isanniksi
rippikirjassa1827-1829. Leenanja Kallen perhe muutti
maaliskuussal8Z9 SorilanMartrilaan,ja samanavuonna kesan alussa Tuomas huld<ui.Tuomal<senleski
Valpuri Simontytar muutti tytarpuolensa luo seuraavana vuonna.

Kelasinrippikirjaaedestakaisin,kun yhtakkiasilmiini hypahti tuttu syntymAaikaseki lirling Thomas
Mickelssoninnimi oli erittainsotkuisellasivulla.LoDpuosassaMessukylin rippikirjaaon "Tammerfors
Muu suku
kopings innevAnare"eli Tammerkosl(enkauppalan
asuld€ita,ja kyseisellesivullaensimmeisenahenki16Loysin Tuomaksen liidin Anna Heildnb.tt:iren hwan
namainitaanslaktareneliteurastaiaIdman.Onl(oteme vihjeen avulla Teisl(osta.Tosin henet mainitaan Matinse sldriain vai tarkoittiko se kenties suutari Salinia, b.tterelsi, mutta syntymliail(a ja muut tieciot t:ismaavAt.
ionkaalapuolellaTuomasmainitaan?Sivultaei kuiten- Anna kuoli keviiella I 795 korl(eaankuumeeseen,omaikaanvoi peetellA,missAvaiheessaoppiaikaon alka- seksion merkitty RiihimaentorppariTuomas, ioka maknut, sillSehtoollismerkintdiaei ole. Toclennakdisesti soi multarahat 1Okillinkiii. Mikko Erkinpoikaon kuollut
edellemainittuehtoolliskayntitapahtuiripille paAsyn jo tammikuussa I 788 Messukyl:issa.
johdostahiemanennen16.syntymapaivAA.

Suutarlstatorpparlksl la talolllseksl
PitAiansuutariTuomas Mikonpoika asettui ensin taloksi Viitaniemelle, teki hieman myohemmin Viitaniemen isinnen kanssatorpparisopimuksen ja asettui

5Z

SisarValpuri astui avioon Viitaniemen Siltaistentorpparin pojan Jaald<o
laal(onpojankanssa18O3.Heille syntyi kalGi q erta, Anna 18O3ja Heta 1806. Perhe muutti
Kangasalle Palon torppareiksi, mutta tyttiiret kuitenldn kuolivat varhain, ia Valpurikinvain vehen yli 3o-vuotiaana. Veli Heikki iee viele toistaiselGi arvoitulGeksi.
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Tuomaksen jalkelaisia olen loytenyi useita satoja,
suurin osa heista l6ybry Tampereelta ja lahiseuduilta
I(angasalta,Orivedelta, Ikaalisista,mutta heita loyqy
my6s mm. Helsingin seuclulta,Tammisaaresta,Turusta - ia Atlantin tuolle puolellel<in on muutama matkustanut.

Muutama tarkennus
Sukututkiiaa l(ehotetaan aina ensin tiedustelemaan,
onko mahdollisesti tutldmusta tehty jo jonkun muun
toimesta. Mutta viele enemmAn tulisi korostaa sita,
etta jokaisen pitaisi tarkistaa itse muiclen ldyddlGet
alkuperaislahteista. Laajemman tutkimulsen tehnyt
tutkija ei valttamatta huomaa mahdollista virhetta yksittaisen suvun kohdalla.
Minuakin nauratti aikoinaan l(rsti Araiarven teksti
Nattarin Mikosta ja Marttilan Mariasta, siita kun l(ahteen l<ertaanMikko osti kihlat ja yhta monta l(ertaa
Maria rul(lGset antoi. Arajarvi toteaa, ettei avioliitosta
tullut mitaen, sillti Marttilan isannaksi tuli Marian sisaren l(irstin mies. TAma kuitenkin tapahtui Marttilan
Alisella, kun taas Mikko sai "puoli valtal(untaa ja prinsessan", toisin sanoen han sai Mariansa ja tuli Marttilan Ylisen isannAksi. Lesl(eydyttyeen Mild(o avioitui
lesldvaimo Anna Heildntyttaren l(anssa.Tama loytyi
Iehelta,silla han oli ollut itsellisenLauri Pertunpoian
vaimona Sorilan Korvella.
Toinen tarl(ennus koskee Marttilan yhctistymista ia
vanhaa sul(uliniaa. Marttilan tilojen yhciistaja, Kalle
Matinpoil(aavioituiTuomas Mikonpojan tyttaren Leenan l<anssa.Timi Leena Tuomaanq/tar ei siis ole sama
l(uin Pertti Ruokosenmainitsema LeenaTuomaantyter,
jonl(a isa on Tuomas Juhonpoile Venberg. Marttilan
vanhan suvun hallinta talosta paattly siis talojen yhdistamiseenja l(alle Matinpojan isAnn)Meen.Siinaolen
yhta mielta Ruokosen l(anssa,ette ElialGentoinen vaimo juonitteli omalle tyttarelleen talon. Asiaa voi kuitenkin lGtsoa toiseltal<inl<annalta:talo pysyi ElialGen
ensimmaisenvaimon suvulla, silla nuori isanta lklle
MarkunpoilG oli Anna Liisan pikl(userld(u, molempien sul(u oli lahtdisin Teiskon Viitaniemesta.

Tuomas Mlkonpojan jlilkelliisii
neliesse pofuessa
Taulu I
I TuomasMlkonpolka Rllhtmiki, MAnnltt6, pit:ijAnsuutari,
k. 5.6.1829
torppari,talollinen,
s. 18.12.1767Messul(yle,
Te'sko.TeiskonViitaniemenRiihimaentoepari I 795-1818,
MannistonYlisenisAnta1A19-lA26.VanhemmatMil<ko
Erl(inpoil<a
Nattarija AnnaHeikinrytir.
1. puoliso:13. 10.1788 TeiskoAnna PekantytArVlltanleml,
s. 16.9.1763 Teisko,I<.3.5.1807Teisko.Vanhemmat:Pekka
PekanpoikaViitaniemija MariaTuomaantyterVanhatalo.
LaDset:
luuse Tuoma.npolka,s. 22.10.1788Teisl(o,
k. 5.5.1789Teisko.
Teisl(o,
s. 12.9.1790
luuse Tuomaanpolka,
k. 6.3.1797Teisko.
LeenaTuomaantytil, s. 7.3.1795Teisko.Tauluun2.
2. puoliso:ZZ.1O.l8O9Teisl(oV.lpurl Slmontyt;ir,
s. 8.3.| 767 Teisko,k. 20.11.1835Messukyla.

Taulu 2 (taulusta l)
ll leena Tuoma.dtyt;ir,s. 7.3.1795Teisl(o,k. 30.3.1863
Messulg/lA.
Puoliso:27.3.1815OrivesiKalle Mntinpoikn laiila, YllMinnlstii, Marttila. talollinen,s. 10.2.1796Orivesi,l(.
8.2.1863Messukyla.Teisl(onMAnnistonYisen isanta18271829,Messulrylan
SorilanMarttilanYisenisente1829-1831,
SorilanMarttilanisante 1832-1834.Vanhemmat:Matti
JuhonpoilGlaarlaIa Anna S'montytar
Lapset:
3.
Anna LiisaKallentytil,s. 10.2.l8l6 Teisko-Tauluun
Fleddka GustavaKallentyt:ir.s. 8.7.1819Teisko.Tauluun4.
Herman Gustaf Kallenpolka, s. 28.12.1824Teisko,k.
1 4 . 1 . 1 8 2T6e i s k o .

Taulu 3 (taulusta 2)
III Anna Lllsa Kallentyt:ir, s. 10.2.1816Teisko,k.
13.4.1847Messukyla.
Puoliso:12.4.1832Messul(yla
EliasluhonpolkaTilh.lannleml, Marttlla, talollinen,s. 17.4.1801L:ingelmaki,k.
Sorilan
Marttilanisente1835-1869.
1O.10.187
| Messul(yla.
Vanhemmat:JuhojuhonpoikaTiihalanniemija LiisaMikontytar Tunl(elo.
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Lapset:
llndholm, s. 21.7.1834MessulVla,
luho Ellaksenpolka
k. 22.7.1864 Messulryle.
SeraflaEllaksentytir (Tallberg),s. 22.8.| 836 Messul<yla,
k . 7 . 1 2 . 1 8 7T5a m p e r e .
HermanLllaks€npolkaMolslo, s. 12.4.1839Messul<yla.
lustllna Eliaksentycir (Kalalahti),s. 3O.9.1841Messukyle.
Maria Lllaks€ntt:ir (Bom.n), s. 2.8.1844Messukyle,k.
9.8.l9ZZTampere.
Amanda Eliaksenq.tir, s. 13.4.1847Messul(yla,k.
30.5.1847MessukylA.

Amanda Sofla Kall€ntytir (Matnio),s. 13.11.185OKangasala,10.5.l9l 3 Ikngasala.
Kalle Aukusti Kallenpoikatrestadius,s. 31.| 2.1853
Messukyla,
k. 9.6.1855Messukyla.
Kalle Aleksanteri Xallenpoikn lre5t dius, s. 14.9.1856
Messukyle,
k. 31.1.1863Messukyle.
Fre.lrlk[ablan Kallcnpolkatr€stadius,s. 19.12.1858
Messul(yla,k. 28.4.1860 Messukyla.
Herman Kallenpolka frestadlus, s. 27.12.1863 Messukyla,k. 7.2.1864Messulryle.

Taulu 4 (taulusta 2)
III tredrlka Gustava Kallentyt:ir Mafttlla, s.8.4.1819
Teisko,k. 22.5.1890 Messukyla.
Puoliso: 15.1.1843 Messukyla Kalle Kustan Petterlnpolka
lrestadlus,talollinen,s.27.9.1810Kangasala,
k. 19.10.1877
Messulqla. Nurmin Nattarin isAntAI851-1869. Vanhemmat: Petteri Frestadiusja Maria Matintyter.
Lapset:
Ma a Gustava Kall€ntytir (Sipiti), s. 13.8.1844 Kangasala,6.3. I 924 lGngasala.
Kusta.l luho Kallenpolka hestadlus, s. 5.9.1847 l(angasala,14.I 1.1879 Messul(yla.

WirlGtodistus sul(uselvitystavarten W. 19 17.
Tampereen l(aupunginldrjastonmil(rofilmit ia -kortit:
Messukylii, Teisl<o,Kangasala,LangelmAki,Orivesi.
Tampereen seural(untienarldsto.
Arajiirvi, lcrsti: Messul(yl:ln - Aitolahclen - Teiskon
historia.
Ruokonen, Pertti:Aitolahclen talot ja niiclenomistaiasuvut vuosina 1544-l9ZO.

Nlna firvensivu

(

Vi taftnbisloriaalaalimassa
ffiita

lulkimuslalebdessri
olelaanhuomioon?

UIIa Kosklnen ja Tiina Miettinen ovat nuoria
naisia, Jottayh<It sfiiii h t stortantutktian kou lutus,
ja kaukainen sukulalsukututklmusharastus
suus. Hellld on myds samankaltaisia tydtehtiivii: kumpikin on saanut avokkaan tehfiiv n
Iaatia osa pitiijiinhistoriaa. Maisteri UIIa Kosklnen on vllmelstelemissd osuuttaan Suoniemen
historiateoksesta ja llsenslaattl TIIna Mlettlnen
on puolestaan vastikifrn aloittanut Hauhon
historiakifiasarian

54

kakkososan tekemlsen.

Uihteet mfiAriivit
tutkimuksen slsilliin
Pitaianhistoriat ovat sukututkiioiden tArkeita l:ihdekirjoja. Tavallinenamatdoritutkija ei useinlean tule aiatelleelGi, millainen prosessi pitaianhistorian laatiminen
on. Tunnetut sukututldjat, seuran ohielmavastaavaTiina Miettinen ja tllla l(oskinen l(ertovat seuraavassa
meille aiatul(siaantasta aiheesta.
- HistoriateolGet perustuvat all(uperaiseen lahde-
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aineistoon. Ennen kuin mitAAn telGtia voi ldrjoittaa,
taytyy kaydA lapi tarkeimmat pitajAa koskevat lahdesarjat tutldttavalta ajanjalGolta. Kaildsta pitajistahan ei
ole l<ail<kea
siiilynyt muun muassa tulipalojen vuolGi.
Ios esimerldl(5ituomioldria-aineisto on havinnyt, muotoutuu teolGen sisalt6 luonnollisestikin toisenlaiselGi
kuin jos kaytossa olisi ollut tallaista materiaalia, Tiina
Miettinen ia Ulla l(osldnen kertovat.
- Lehdesariat,joita tutldmusta varten on keytava lapi,
ovatainakin osittain sukututldjoillekin tuttuja: Flnlancls
mecleltidsurkunclef I-Vlll (FMU) ia muut painetut vanhimpia ail(oja kosl(evat lahdejulkaisut, vouclintilit,
laanintilit, Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY),jota

tettava koko yhteison tilanne. Yl€ittaisten henl(iloiden
elemantarinoita voidaan tietenl(in historiateolGeen
ottaa silloin, kun ne heiiastavatjotakin yleisemp:ia ajan
ilmioia, Tiina Miettinen huomauttaa.
- Sul(ututldianaon hyvin ldinnostavaalukea tuomiokirioia, silla niista paliastuu paitsi jAnnittavia tarinoita,
myos kyseisen ajan ihmisten maailmankuva, jol(a voi
poil(eta suuresti nylryajan ihmisten ldsitylGiste. Sul(ututkijoiclen kannattaisi toctella kAyttaa enemmen
tuomioldrjoja tutkimuksessaan.

Populaaria tiedettli

voi kayttaa apuvalineena, tuomiol(irjat, kirkonldrjat
Igsymys siiia, millainen on hyva pitajanhistoria, saa
(HisKi-tietolGntaa voi kayttaa apuna), seurakuntien
historiantutldjat miettelieeksi.
arldstot (jotka sisaltavatpitajankokousten pdytakirjoja),
- Ammattihistorioitsijoiden tekemat pitAjanhistoriat
sotilasrullat, ylGityisarkistot (jotka sisaltavat mm. kirjeita), reclul(tioasialdriat,
maaldrialGrtat,isoiakoasialdrjat ovat sisal16llisestiparempia kuin historian ia kotiseutuja -lGrtat, IAeninhallitul6en asiakirjat ja senaatin arkis- tyon harrastajan tekemat tutldmulGet, jotka puolestot. Tutl(imusta varten on luettava tuhansia alkuperai- taan voivat olla eliivimmin ldrjoitettuja ja ioissa paisdol(umenttel'a.
lcllistuntemus voi olla paljon parempi, Tiina ja Lllla
toteavat. - Hyvan historialdrjateolGen merl(l(eja ovat
- Teol6en iasennys riippuu lahteisie, mutta tietty
muun muassa huolellisesti tehclyt viittaulGet all(uperaisaineistoon. Niista voi sul(ututkijaldn hyotye.
vakiintunut sisalt6l(aavaon olemassa, naiset toteavat.
- Me molemmat tutkimme Ruotsin vallan aikaa, ja t:il- PitAiAnhistoriatl(irioitetaan ns. tavalliselle lul<ijalle,
tA ajalta pitajanhistorioissaotetaan aina huomioon pitajan talous, vaesto, hallinto ja seurakunta.
ioten niiclen pitaa olla luettavia. Toisaalta niita arvioidaan myds tieteellisin kriteerein, toteaa Ulla. - Popu- Historiateosta suunniteltaessa noudatetaan my6s
laarin ja tieteellisen nak6l(ulman yhdistaminen ei ole
vakiintunutta ajallista jakoa: l(esldajalta 150O-luvulle, aivan helppoa. - Teolcesta on saatava selvaa vail(ka
l600-luvulta isoonvihaan, isostavihasta Suomen soei olisilGan historiallista tai alcteemista l(oulutusta,
taan 18O9ja siitavuoteen 1865, jolloin l(unnallishallinto mydntaa Tiina.
uudistui.
- I(irioittaessavail(eaa on my6s se, etta kaikesta on
- TAllaisten vakiintuneiclen rakenteiden vuoksi sa- tiedettavA kaikld. I(ol<omaan historia on suhteutettamaa ilmidta voi verrata eri pitajien l(eskenja etsie syyva kyseisen paildGkunnan historiaan ja kerrottava tiite esimerkilsi siihen, miksi tesse pitejessa kuoli suurviissa muodossa myds yleista historiaa.HyvA pail(allisten nalkavuosien aikana nain monta prosenttia vaestuntemus on tietenkin tarkeaa, ette kylien, sukujen,
tosta, kun taas tassa toisessa l(uolivain taman verran.
talojen ja paikkojen nimet tulevat oikein.
- Historiateosta ldrjoitettaessa lahteet ovat samat
l(uinsukututkijalla,mutta nakdkulmaon toinen. Sukututkija l(esldttyy vain yhclen kohdehenldlonsa elAmanvaiheiclen tai jonldn suppean suvun tapahtumien selvittel)4yn, kun taas pitaianhistoriaa tehdessA on selvi-

Uutta tutklmustietoa
saaclaaniatkuvasti
Mil(si ioistal(inpitejistaon monta historiateosta,
mutta toisistaei yhtaan?
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- l-luttatietoa saadaanl<okoaian. Josentinen on tehty
harrastelijavoimin, niin nyt voidaan tehda ammattilaistyo.Myos tutldmusote vanhenee: 1900-luvun alussa oli l<aunokiriallinen,maalaileva ote, mutta lahdepohja oli hatarampi. 19Ooluvun puolivelissavallitsi
tilastollinen.varovainen ote, lahteita selostettiin, mutta
ei tull<ittu.Se oli kuivaldGa;esitettiin peaasiassanautayl(sikoitaja pelioalojen maaria, lueteltiinverol(ould(uja,
esitettiin pappien ja hald(apeliittojennimiluetteloja
ynna muuta sellaista.Moni pitAianhistoriantekijaei siihen ailGan edes vieraillut siinA kunnassa,mista he tutkimulGensa ldrioittivat, Tiina la ulla toteavat.
- Nyky:iiin halutaan ehke enemman arldpaivaa,ajanl(uvaa, l(ertomuksia naisista ja lapsista; tavallisista ihmisiste. Ennen l(esldtyttiin useammin pitejan silmaatekevien toimien esittel)D/n.Nyl<yisinhistorianldrioittajalta oclotetaan myos tull(itsevan lehteitaan toisin kuin aiemmin. Paatelmienon kuitenkin ilman muuta
perustuttava lahdeaineistoon.
- Monista l(aupungeista- l(uten esimerkil(siTampere ja Porvoo - on tehty monia tutldmulGia silci, ette
niiclenkehitylGessaon enemman nakdkulmamahclollisuulGiamm. teollistumisen vuolGi. IGupungeilla on
myos enemman rahaa historian teettamiseen. Pienten kuntien bucljetissamenevAt l(Aytanndnasiat edelle: koulut, paivakodit, vanhustenhuolto, urheilu ja muu
sellainen on luonnollisestildn tarkeempAa kuin pitajAn
historia. Palion riippuu kunnanvaltuuston ldinnostuksesta ia l(otiseutuyhclistystenaktiivisuudesta. IolG tapauksessahistoriateos on hyvaa mainosta l(unnalle,
vaild€ tellaisesta jullGisusta ei olelGan velitonta hyotya.

tutldmusapulaisen tyota puolen vuoden verran. Tarkl(aa ail<aaen voi sanoa, koslG tein tyon neljan vuoclen
ajan lyhyinii patkina. Kuusisataa vuotta Suoniemen
historiaa piti kesitella sadan sivun aikana!
- Minulle on puhuttu alustavasti kolmen neljan vuoclen ajasta, mutta Iahdemateriaalista paljastuvat asiat
ratlGisevat lopullisesti sen, miten nopeasti aineiston
saa kaytya liipi. Tutl<imuksenvalmistumisaikatauluun
vaikuttaa tietenkin myos se, miten rahoitus jarjesb4y,
l(ertoo Tiina. - Esimerkil€i Hauholla kerat:ian rahaatata
hanketta varten koko ajan. Minulta on tessa vaiheessa
p)4yclettyvalmista telGtia noin 30O-4O0 sivua telGtia,
jonlG aikana ldyc{5an lapi kolmesataa vuotta.
Historiantutldmus on naille naisille tyon Iiseksi harrastus. Yhdessd he etsivat tietoa Luopioisten Lemmettylan Bock-suvusta.

Aikataulu on tlukka
-Tutldmustyon etenemiseen vail(uttaa moni seikl<a,
kuten pitaian koko eli lehdemateriaalin runsaus,
tutldmusajanjakso ja sen aikana sattuneet yleiset tapahtumat - esimerkilGi 18oo-luvusta riittaa paljon

lohanna Kurela

enemmen iuttua kuin vanhemmista aioista.
- Minulle oli varattu tyohon ail(aa kuusi kuulGutta,
l(ertoo Ruotsin vallan ajan Suoniemen historiaan perehtynyt Ulla Kosl(inen. - Sen lisiiksi minulla oli
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%ro*u, @ugouldinpoika
@ inirrnoilija 7700-luoun
furoaalta
Tampereen seudun sukututkimusseuran syysretkl loskus | 990-luvun puoliviillssii suuntautul Karkun la entlsen Tyrui n pftiiliin alueelle.
Tilldln saln paryon tletoa l7(N-Iuvulla valkul,taneestaal kansa h uomattavastaarkktvelsu-

Vuo€len1760 vaiheillanoin 35-vuotiasTuomas
muutti kotipitej.isteenTyrvaSlti Turkuun,missa han
sittenalkoi iulkaistakirjoittamiaanvirsirunoia.On selvae,etta muuttoTurkuunsilloiseensivistyskeskukseen
loi aivanuusiaulottuvuuksiavirsirunoiluun.Hilialleen
TuomaspAisi osittainturkulaisenhengellisenystlivSja neinsaamaan
piirinavullaroimittamaanjulkaisujaan
menestysta.

Jenla vlrclrunolen teklliistii Tuomas Ragvalcllnpolasta. Saatulnformaatto oli sikiillHn mlelenkllntolsta, koska sukua tutktessanl olln saajullGisutkoostuivatesimerTuomasRagvalclinpojan
nut selvllle, etti Tuomaksen vanhln vell - Hanjalkimuistoista
joissa
kiksi
vainajilleldrjoitettiinmuisnu Ragyaldlnpolka - oll suoraan yksl esltovarssy,haavirsistajotka kirjoitettiinhaapareilleseka
lslstAnl.
erilaisistahenkildrunoistamm. maaherrallehAnenas-

Tuomas Ragvalclinpoika syntyi 6. joulukuuta 1724
Tyrviiiillii Laukulan kylAn Lipun talossa Ragvalcl
Hannunpolan ja Marl(etta Eerildnb/tterentoiselGi nuorimpana lapsena. Tuomas oli jo syntyessaAn sairas:
hiinellii oli synnynneinen halkohuuli ja *italaki, minke
vuoksi hiinen eidinmaiclon saantinsa lienee ollut vaikeaa. Liseksi neme viat tekiiet tekivat myohemmin
henen puheensa honottavaksi ja ep:iselveksi.Paitsitete
syntymevikaa, Tuomasta kohtasi nuoruudessa viele
sairaus, ionka jalkitautina hAnen polvensa iaykistyivet
ia jeivet koukkumaiseen asentoon. Luonnollisestikaan
hen ei tem,iin takia kyennyt osallistumaan maatalon
toihin. Tuomas olikin paiassytkirkon koyhainavun piiriin.
Tuomas oli kuitenldn henkisesti ilmeisen lahjal(as,
kosl<ahiinen syvf,sti uskonnollismielisellAl(otiveellean
oli rippildrjamerkinnOisses,:iennollisieehtoolliskeynteje,
ja kristinopin tiedoissa olivat Tuomas ja Valpuri-sisl(o
parhaiten osaavia. MyOs silloin niin harvinaisen kirjoitustaidon Tuomas oli oppinut jo nuoruudessaan.

tuessaanvirkaansa.LiseksiTuomason kirjoittanutkuninkaallisilleomistettuiavirsia.muiclenmuassakuningas Kustaalll:n kruunajaisiinomistetunvirren. Virsisanaakeytettiintuolloin myds maallisistalauluista.
julkaisunalkuTuomasRagvaldinpojan
ensimmeisen
virren neljaensimmeistesekeistdekuuluvatneinl
Jumah se suuri luoja! neuwos omat
Owat mua etzinet,
Hamasta/usteLimAni,HengeAni
Armoisesti kitkenet.
Sillsa mun mailmanwaloon surunsaloon,
Tuotit wihen mekilla;
lota cannan ruumisani, caswoisani
CaickeinedesnAh6wesL
Waanon wiele nekymetin wirhi toinen,
Yhell suuni laesa,
Jocapuhen secoittapi,wieroittapi
Muiden seaseroitta.
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Pronssinenmuistolaatta nykyisen Lipun talon seine A. "Tlisse tubssa syntyi 6.12.1724 Tuomas Ragvalclinpoika,aikansa
huomattavin suomalainen talonpoikaisrunoilijaja hu6kas ihminen."

Sijs ei ?ianen selki:isti, kerki:bti
Muilten corwis cuulu nijn;
Ei myds huulen ulos sano, oikein ano,
Waick on sekie meiningi.
TemeTuomalsen kirjoittama virsi kuvaa selvaistisita
kovaa ahclistusta, mite han koki synnynnaisesta sairaudestaan. Joissakin muissa virsiss:ian han muistuttaa jalkojensa raaj'arikkoisuudestaja vail(easta I(ulkemtSesta.
Vuoclen 1938 virsil(irl'assaon kaksi Tuomal6en
sanoittamaavirttA,virret 495 ja 537. Nykyisesse,vuonna 1986 jullGistussa virsikirjassa on yksi Tuomaksen
alkupereisestisanoittama virsi, virsi 483. Sita on tosin
nykymuotoon muutettu, mutta myos tasta virresta
nlilg0/ selvAstiTuomaksen [A/sinen vajavaisuus.
Tuomasturvautui ailGnsaalkeellisenkirurgian apuun
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yrifteessaenkorjataull(onekoansa.
Han kertoo vuon"llona 1763 painoon annetussaso-sakeistdisessa
weisussa"olleensakauanep:itietoinen,sopiikoJumalan syntymassaantamaavirhett:i ruveta korjaamaan,
mutta paastyaAn
sananvahvistamanaasiassarauhaan
ja voitettuaanleiklGustuskienpelon han valmistautui
rukoillenoperaatioon.
LeildGulsensuoritti Turun l€upunginvalsldri. Voi
vain kuvitellatallaistasuuleil(l€ustasenajanvalineilla
ja ilman puuclutusta!llo-weisun 16. sakeistdkuvaa
tuslda:"Tunsinkiwunsurldan,ahdistuxenangaran;etta
lihawarisi,caickipaicatwapisi."- Leikl<aus
lieneel<uitenl(in parantanutkasvojenulkoniikoa,mutta puhevilGa ei.
TuomalGen elama ei liene ollut helppoa, I(oslG esimerldl(Siteldjenoil(euspallddoitaei viele tunnettu. NiinDa Tuomas on mv6s Turussaollessaanvastaanottanut
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koyheinapua. Kdyhlyclestaan ja ryysisesta vajavaisuudestaan huolimatta Tuomas avioitui ensimmaisen
kerran vuonna 1765. Vaimo Maria Juhanantytar oli
kotoisin Mynemaesta. Avioliitosta syntyi kolme lasta:
'1775.
Neista
Iuhanavuonna 1769, Leena 1772 ja Maria
vain Iuhana ja Leena elivet taysi-ikaisel(si.
Tuomas oli kirjoittanut myos omiin haihinsa hAavirren, missa han rukoilee leesulGen siunausta liitolle.
Avioliitosta muodostui kuitenldn onneton ja sita kesti
vain noin kymmenen vuotta. I(atkeran eron jiilkeen

I(ria, josta olen nama tieclot etupaessa koonnut, on
PeldG Raittilan ldrioittama ja Tyrvaen seudun museoja l(otiseutuyhdistylGen vuonna 1949 jullGisema teos
"Tuomas Ragwaldinpoil(a". Kirjan lopussa Raittila kuvaa Tuomasta:
"lhmeteltavan monipuolisesti kuvastaa Tuomas
Ragwaldinpojan elamA ja tuotanto aikansa oloja. Hyvin harvoista 170O-luvunsuomalaisistakansanmiehista
lienee sailynyt niin paljon ja niin ylGityiskohtaista tietoa kuin tasta raajaril&oisesta kirkonl(dyhasta.

Tuomas kirjoitti runon onnettomasta liitostaan.
'1777.
Tuomas avioitui toisen kerran vuonna
Toinen
vaimo oli Liisa Heildntyter. Heille syntyi vuosien 1779
ia 1788 velisene aikana kuusi lasta. Lapset kuolivat
l<uitenldnjo pienena, ja myos Liisa-vaimo l(uoli l(ohta
viimeisen synnytyksen jelkeen 1788.
Tuomas solmi vielii kolmannen avioliiton ollessaan
64-vuotias. Kolmas vaimo oli Maria Matintytar. Han
oli kotoisin Loimaan Hirvikoskelta, minne Tuomas oli
jo toisen vaimon aikana vuoden 1786 vaiheilla muutranur.
Loimaalla ollessaan Tuomas ei ilmeisesti enee paljoa kirjoitellut. Jelkimuiston han kuitenl(in kirjoitti sodassakuolleelleJuhana-pojalleennoin vuonna 179O.
Pojan l(uolema lienee ollut TuomalGelle kova paikka,
menettihan hen nein toisen ainoista eloon jeeneiste
lapsistaan.
Myos Loimaalla raajarikkoinen Tuomas kuului
koyheinavun piiriin. Hanen syva uskonnollisuutensa
sailyi loppuun asti. Viimeinen TuomalGen kirioittama
virsi lienee vuodelta I T93, "Yxinkertainenjalkimuisto",
mika kuvaa teldjaansa.T:issayksi sakeisto:
Jesu sinua odotan,
kitjoituxen lopetan,
tam on tydni wiimeinen,
kiitos sulle lesuxen.

Jos emme puhuisilean runoilijakohtalostatai yli
suuntarajoien nekeveste uskonnollisesta persoonallisuudesta, saatamme tocleta, ette hanen virsituotantonsa ehyene kokonaisuutena liittyy tekijansa poikkeul€ellisiin elemanvaiheisiinja etta tama tyrvaalAisen
talonpojan poil€ myos usl(onnollisuudessaannayttaa
itsenAiselta miehelta, jolG eri virtaulGissa maaratessaan kantaansa pys)D/ uskollisena kotiseudun her:innaisperinnolle."
Sul(ulaisuuteniTuomakseenja hanen veljeensa Hanjuontaa jo yhdeksan sukupolven
nu Ragvalclinpoil<aan
taalGe. Aitini mummu Hilma l(aroliina l(aarlentyter
Lippu (s. 1835) muutti vuonna 1858 TyrvAiiltAHAmeenl(yr6n Pinsi6dn ja avioitui vuonna 1860 Juho
Juhonpoil€ OI$in l(anssa.
Lipun nylryinen talo, jol€ on edelleen samalla suvulla, sijaitsee Tampere-Lauttakyla-tien varressa
Laukulan l<yltissli.Talon seiniille on Tyrvaan kotiseutuyhclistyksen toimesta asennettu pronssinen laatta
TuomalGen muistolle.

PeldG Raittila:Tuomas Ragwaldinpoika.
Tyrviilin kirkon mil(rofi lmit.

Tuomas Ragvalclinpoika kuoli Loimaalla 1 43.1AO4
lahes 8O-vuotiaana.
Penttl Kalllolepo
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Asiaa oli "tutldttu ia tocieksi havaittu ia oil(ein sukulinioin todistettu", etta mainitussa Suutarlassaon asunut kolme veljesta, nimittAin Niilo Antinpoika, Iussi
Antinpoil(aia Mikko AntinpoilG. Niilon poika on Tuomas Niilonpoika, lussin poianpoil€ on Tuomas Pekanpoika ia Mikolla oli yksi tytar nimeltaan Anna. Hanet
oli ottanut vaimolGeen Sipi Vilpunpoil(a, ionl(a veli on
nyt vastaaiana esiin\.va Pekka Vilpunpoil(a.

//'

E"t)

\r \r'

Oil(euclen eteen astuivat sukulaismiehetTuomas
Niilonpoil(a ia Tuomas Pekanpoil(aTopenon Suutarlasta
la esittivet haasteen Pekka Vilpunpojalle Topenon
lsostakyl:iste koskien l/1z{oul(un maata, iota PeldG
on viime aikoina viliellyt, vaikl<eiole maan laillinen
perile.Tuomaatolivat mielesteanoil(eitaperillisia.

1\:11,:
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Mikon kuoleman jalkeen vavy Sipi VilpunpoilG oli
viljellyt l(yseessaolevaamaata. Hanella oli vaimonsa
Annan lcnssa yl(si tytAr, nimeltAan Agnis, joka on naimisissa LopenkylessA.Sipildn oli sittemmin l(uollut, ja
hanen jelkeenseveli PeldGVilpunpoil(a on nyt viljellyt
maata, vail(ka se on Suutarlassa,ia han itse asuu
Topenon IsossakyliissA.
"Tuomitsin sen vuolGi mainitun maan Tuomas Niilonpojalle ja Tuomas Pelcnpoialle puolil(si", kirjoitti tuomari mietittyaan asiaa.Maata tehan asii viljellyt Peld(a
VilpunpoilG sai talGisin ne 5 markkaa, jotlG oli maasta maKsanut.
Lopul(si 1OmarldGa annettiin Urbanus Knuutinpojalle, ja nama rahat on vastaisuudessa maarA toimittaa
Agnis Sipintlttarelle, l(oslGhen on oikea perillinen. "Sille
mainittu 1/12 kould(ua vastaa 15 markl<aal<uningas
I(ustaan rahaa", l(uten tuomiokirjaan merldttiin.
Nein asia selvisi ja perintomaa tuomittiin oikeille
omistaiilleen. Vai tuomittiinko? SukulGavio antaa nimittain perillisista aivan eri kuvan kuin itse tel(sti! Kaavion mulGan Suutarlassaoli muinoin asunut l(al(Siveljesta, joiden nimia kukaan ei enaa muistanut. Toisen
veljen pojanpoikia olivat telGtissamainitut Niilo jaJussi
Antinpojat, mutta kolmannel(si veljelGi mainittu Mil(ko olil<in kaavion mul(aan heidan isansa serl(ku.
IGaviossa on muitakin eroja telGtiin, ja siita saaldn l(uvan, ettA perillisia oli todellisuudessa enemman ja juttua oli puitu pitkaan.

Jol(atapaulGessalGavion viereen on lisafty mielenkiintoinen lause: "talle Antilla oli vaimonaan Anna
Niilontytar, ja hanet on naitu sukuun maan vuoksi".
I(aavion perusteella voivain arvailla, l(enestAon kysymys. Mahclollisesti lryseesseon Niilon ja Jussinlapset,
toistensa serkut. Nain laheiset sukulaiset eivet olisi lain
mulGan saaneet menna keskenaan naimisiin. Mutta
ylapuolisessa telGtinpatkassa viela korostetaan, ette
tama avioliitto solmittiin maaomaisuuden vuol(si,
mutta efte nyt maa on tullut siita huolimatta tuomitul(si vieraille. Ehke naimalGuppaa jarjestelleet perilliset jAttivat tuomiosta valitulGen ja sukukaavio on heidAn eriava nakemyl€ensa perillisten joukosta.
Vaikl(a seluD/tta asioiden todellisesta laidasta ei
saataisikaan,on arvoitulGellinen sukuselvitys ja siihen
liitb/ve maininta avioliitosta "maan vuolsi" l(iehtova
velehdys 150O-luvun talonpoikien ajattelutavasta ja
ponnisteluista seilyttea maa suvun hallussa. Lisiiksi se
osoittaa suvussasuullisena perintona kulkeneen muistitieclon merldtyste aikana, lolloin ecles ihmisten nimia ei valttamatte kirjattu minnekian ylos.
lllla Koskinen
ffina Miettinen

Lopenkaraiat18.3.1583, f. 9v- 11. Mf ES492. IG.
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ffiita sukululkianlabdeaineisloja
Wnbo kiriasloonoielcibankilaan?
Maakuntal(irjaston lakisaateisenateht:ivana on kooTamp ereIai set suk ututki jat I uk evatmIkroff Im eJii
ta
tietoa alueella jullGistusta tai aluetta kosl(evastamafu -kofttefu yleensii Tampereen kaupunginkir-

JastoMetson tiloissa. Sukututkljolden liihdematerlaallkuuluu Plrkanmaa-kokoelmaan. Kirlaston 9 mlkrofilminlukulaitetta ja 9 mlkrokorttlkonetta ovat ahkenssa kflvtdssA.

- Vuoden 2002 tilaston mulGan naille laitteille oli
varattu noin 9OOOlcvttokertaa, kertoo kirjastonhoitaja
I(ari Eloranta. - Kelttd ei tosin jakaudu tasaisesti pitkin vuotta. I(esdkuul(ausina on hiliaisempaa, mutta
talvikaudella on hyvin teytte. Varsinldn sukututkimusl(urssienalettua voi mil(rofilminlul(ulaitteille saaclavapaan aian vasta monen paivan kuluttua. Kaikki k6/ttAjAt eivat kuitenlGan ole sukututldjoita, vaan my6s vanhoien sanomalehtien lukiioita.
Pirlcnmaata l(osl(evienmikrofi lmattuien kirkonldriaaineistoien l(ereeminen alkoi 197O-luvulla. Perusl(okoelma hanldttiin alul(si nopeasti, ja myohemmin sita
on l(artutettu varojen mulGan. Mutta mika on tilanne
talla hetkelle?
- Uusia mikrol(ortteja hankitaan harkinnan, tarpeen
ja keytossa olevan rahamaaran mul(aan. Viime vuosina PirlGnmaatakosl(eviamikrokortteia on ostettu vuosittain sitA mukaa kuin Mikl<elin maal<unta-arkistosaanut niite kuvattua, kertoo Pirl(anmaa-l(okoelmastavastaava erikoisl(iriastonhoitaia Maarit Helen. - Tilanne
on varsin hyve. Pirkanmaa-l(okoelmastapuuttuu enaa
muutamasta pitajeste vuoteen 190O ulottuva mikrol(orttiaineisto.
Kirjastonwvwv-sivuilta loytD/ aian tasallaolevat luettelot Metsossa olevasta mil<rofilmatusta aineistosta.
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teriaalistarl(irjoista, lehclista,aanitteista ia vastaavista.
Myds mikrofilmattu arldstoaineisto kuuluu taman tehtavan piiriin. Aiemmin lal(i velvoitti maal(untakirjastot
hanl&imaan tallaista materiaalia, mutta nykyaan riittaA, kun maal(untakirjasto on koonnut tietoa tallaisesta aineistosta.VarateivAt riitA kaiken mahdollisen hankldmiseen.

Mikrofllmeistli

leikattu plitkili

- Sukututhiat ovat huomattava osa PirlGnmaa-kokoelman ldyftejia. Sul(uldrjatia -tutldmul(set ovat l(ail(kein kaytetyin osa kokoelman kirjoja. I(unpa l(aikki
pirlGnmaalaiset sul(ututldjat, jotlG saavat lopulta tutkimulGensa valmiiksi, lahjoittaisivat tutkimulsestaan
yhclen kappaleen kirjastolle, toivoo Maarit Helen.
I(rjasto ottaa vastaan lahjoitul<sia,mutta ka)danndn
syisie tietyin ehctoin: sailytys- ja varastotilaa on rajallisesti eil(Atarpeettomia kaksoiskappaleitavoida seilyttaa. Kiriasio pidAttaa itsellaan oikeuclen paattaa, mite
lahjoiiu1(5illeiehdaan.
Moni sul<ututl<ijaolisi valmis lahioittamaan ldrjastolle tarpeettomal$i jAaneite mil(rofilmeiean ja -korttejaan, mutta lGikl(ea tallaista materiaalia ei voida juuri
s:iilytysongelmien vuolGi ottaa l<irjastoon.PirlGnmaata
l<osl<evamikrofilmattu kirkonl(irja-aineisto kuitenkin
otetaan vastaan, varsinkin l<unahkerasti keytosse olevat mil(rofilmit kuluvat. Vandalismiltalcan ei aineisto
ole seastynyi.
- Jol(u innol<astutkija on sal(sinut patkiA mikrofilmeista, kertoo Maarit Helen. -Teme on ollut taman
syksyn (2OO3)ongelma.
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- Metsoon ei hankita enemp:ia mikrofilmej:i ja *ortteja, kun pirkanmaalainen aineisto on saatu hanldttua.
Maakuntakirjaston tehtaviin ei l(uulu koko maata kosl(evan aineiston hankinta.
ErikoisldriastonhoitajaMaarit Helen my6ntea kuitenl(in, etta koko maan lettava mil(ofilmiaineisto helpottaisi I(irjaston henl(ilol(unnan tehtevie, silla sukututl<ijoiclen tel(emet kaukolainattyollistavat melkoisesti
l<iriastonvekee. I(aukolainat tulevat myos l(irjastolle
l<alliil(si.
I(aul(olainamal<saasul(ututl(iialle
vain yhden
euron ja lainanhinnan,mutta mikrofilmirullienja -korttien postitusl(ulut palautettaessajaavat kirjaston maksettaval(5i.

Koska Tampereelle
katkkt ktrkonktriat?
Talle hetkelle ei neyte kovin toclennakoiselta,
etta
Tampereelle
saataisiin
ainalGanlahivuosinal<ol(omaan

kattava kol(oelma kirl(onl(irjoja. Se ei l(uulu minkaan
Tampereella toimivan instanssin toimialaan. Kaupunginldriastot, maal(untal(irjastot ja -arkistot l(ol<oavat
lal(isaateisentehtavansa mukaan aineistoa vain omalta toimialueeltaan. Yliopiston historiatieteen laitolGen
toimintamuotoon ei kuulu arkistonpito, kuten ei myoskaan Tampereen yliopiston ldrlaston toimintaan.
j ans e n Tampereen seudun sul<ututl<imusseura
kyselyssiisyksyllii 2OO3selvisi, etta huomattavan suuri
osa sul(ututldjoistaolisi valmis lahjoittamaanrahaamil(rofilmien ja -l(orttien hankintaa varten. Aineiston ostaminen ei siis olisi ongelma, ja sen sailyttaminenkin
saataisiintarvittaessajariestettya. Ongelmaksi jaavain
lvsymys siite, miten sukututkijat piiaisisivatldiyttamaAn
naita mikrofilmeie ja -kortteia. Seuran varoin ei voida
pallGta kokoelman hoitaiaa.

fohanna Kurela
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@elkella@u*ralan seudulla

6sst*tki 27.92003
Klrkkaan kuulaana lauantalaamuna 27.9.2003
sukututk4at liihttvit perinteiselle syysretkelleen, joka ti fti kertaa suuntautul Tampereelta linteen, Vammalan tienoille. Matkarelltl
Karkkuun kulki kauniita vanhola plkkutefti
Siuron kautta Kulove<Ien pohjotspuolta ohi
SuonlemenKullun ta Kauniaisten kartanoiden.
Retkipiiivii oli hiryestyskauclen alkuplilvi, Ja
H*kalslln syysv relhln pukeutuvassa maalrtsmaisemassanikyikin muutaman kerran punapukuinen metsimies Japarl kerha kuului etiiinen laukaus.

EnsimmainenpysahdyspaildGoli Sastamalanldrl(olla,
ionl(a tuntumassa oli l(uvattu television historiallista
Hovimaki-sarjaa.Seurue ialoitteli hieman ldrl(on pihamaallaja ihailisyysmaisemaa.AamulGhvit juotiin Mieli-Aitassa.
All(umatlGn nahta\yylGia selostanut Raimo Vasara
luovuiti teelle puheenvuoronsa Marja Koukulle, joka
osoittautuisul(ututl(iioiclenkannaltamita parhaimmalsi
oppaalsi: han on paitsi paikallisopas,myos sukututkija,
joka on toiminut Vammalassatoimivan sukututkimusseuran hallitul<sessa.
Ensimmainenvarsinainentutustumiskohcleoli Tyrvaan
tlhan Olavin ldrld(o, joka avattiin uudelleenrakennettuna
yleisolleelokuussa2003 tuhopolttajan havitettya kirkon
sylGylle 1997. Seurue lderteli ihmettelemaissakirl(on tiloja ja kallioniemee,iolle se ail(oinaanoli rakennettu.I(rkon avoimesta ovesta l(uului sisalle aaltoien kohina, ia
vaikl€ l(irl(onsisApuoliolikin n).t uutta, yha vaaleaapuuta. huokui ulkoa sisalleildaikaistatunnelmaa.

or+

P. Olavin kirkon ulkopuolella seinasseon noin polven korkeudella ulospain tdrr6ttava kivi. Kerrotaan,efte
jos pystyi hyppaamaan sen paalle talGperin, sai syntinsa anteelGi. V(Silcian sul(ututldja ei tainnut talle l(ertaa kokeilla hyppaamistA, mutta kivi keresi ymperilleen ison joukon uteliaita. Yhdessaarveltiin, ette hyppy saattaisi onnistua pitk:ilta nuorelta miehelta, mutta
pitkiin hameisiin pukeutuneelta naiselta ei se helpolla
onnistuisi. "Naiselle se syntien anteelGi saaminen onldn aina ollut vaikeampaa", totesi joku naisista kuivasti, mutta pilketie silmakulmassa.
Kirkolta lahdettya aieltiin Vammalan lGupungissa eli
entisessakauppalassa,jol€ on aiemmin ollut Tyrveata
ja site ennen lGrkkua. I(aupungissa ja sen lehituntumassa on paljon nahta\yyksia: muiden muassa Al(seli Gallen-Kallelanlapsuuclenkoti Jaatsi,Vammasl(osken partaalle rakennettu lGksitorninen Tyrvaan uusi
kirld(o (josta ruotsinkielinen Elisabet Rehn oli hausl(asti kAyttanyt ilmaisua "lGlGipiippuinen kirkko") sekii
uusimDana Herra Hakkaraisen talo. Herra Hakkarainenhan on unissaan keveleve vuohi, jol(a esiinqry
lasrenl(irioissa.
useissaMauri I(unnal<sen
Vammalan tienoo on myos monen l(uuluisuuclen
kotiseutua: Callcn-l(allelan ja Mauri Kunnalsen liseksi
Pietarissasyntyneen kuvataiteilija RuclolfI(oivun sukutuuret ovat talle seuclulla, samoin runoilija l(aarlo
Sarldanja kirjailija Kaari Utrion, joka on Ulv6nin sul<ua
I(iikasta. Myds kirjailija TheoclolinclaHahnsson (kirjailiia Hilia Haahclen aiti) on asunut KiilGssa.
Aioreittimme kierteli myos Aetsan Kiikan ja Keikyan
taaiamissa. Aetsan kunta perustettiin noin 20 vuotta
sitten yhclistamAllatoisiinsa Kiild(aja Keikye.
Sul(ututldiat poild(esivat Sarkia-seuranyllapiiamas-

Orpanal/2004

TyN2ien Pyhen Olavin kirkko valmistui toclennekoisesti vuonna 1515. Sen vihki l<tiytt66n piispa ANid Kurki. Valokuva:
Pekka NuottajeNi .

sa runoilija Kaarlo Sarldan museossa, jonka liihelle on
sijoitettu runoilijan patsas. ICil(anKulmuntilassa sijaitsevan ral(ennulGen pihamaalla seurue nautti runoesityl€esta. 190O-luvun taitteen maalaisnaisenasuun
pukeutunut taiteiliia esitti KaarloSarldanrunoja- muun
muassa hitnen runonsa Lapsuusmafa -, ja pihan suurella ldvella istui lukemassalippalakkiptiinen poika esittAmesse nuorta Kaarlo Sarkiaaeli Sulinin l(allea.

varmasti sukua monelle tamperelaiselle sukututldjalle.
Sarkia-museon luota seurue siirtyi KiilGn ldrl(olle.Se
on punainen, puusta tehty ristildrld(o, jolG valmistui
18O7. Pail€lla on ollut kirkko 1660-luvulta lehtien.
Nylq/inen ldrld(oon kol(enut useita muodonvaihclolsia,
muun muassa sen varija tornin l(orkeus on vaihclellut,
Kirl(on eril(oisuutena on l8OOluvun all(upuolelta peraisin olevat lehtereille maalatut lukuisat pyhien miesten ia naisten kuvat. Kirkon ympArilla on aikoinaan olIut muurihautoja; tAltAaialta peraisin olevien vainaiien
Iuita loybry yha kirkon pihamaata ldisiteltaessa.

I(aarlo Sarkia (entinen Sulin) oli l(ulmuntilan kylAn
Aijalen Makelan torpan z8-vuotiaan piian Aleksanclra
Maria Paulinq erSulinin avioton poilG. On arveltu, ette
hanen isansa oli l(irvesmies Heikld Malal(ias LaaksoKirkolta siirryttiin ruolGilemaan oppaamme Marja
nen, jolGseurusteli ahkerastiAlelcanclraSulinin kanssa
kesalla 1901. 1l .5.19oz syntynyt lGarlo Sarl<iausl<oi I(oul(un emanndimalle l(oukun tilalle. Tila on ollut saman suvun hallussa 18oo-luvun alusta asti. lsanta,
nuorempana, etta Laalsonen oli hanen isansa, mutta
jostakin
paivillean
hen
s)4y'stamuutti
maanvilieliia K. Koul(l(u on koonnut taloonsa suomyohemmilla
jeluskuntamuseon,
jonl(a kokoelmia ja suojeluskuntakasitystansa ja vakuutti, ette henen isansa oli eras
vaelteleva vienankarjalainen nuorul(ainen. Sarkian liil(ette han esitteli asiantuntevasti. Marja Koukl(u esitteli puolestaan l(iikan jaTyrvaiin seudun sul(ututldmuseidinpuoleiset sul(ujuuret ovat Tyrvaalla, ja hen on
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Retl<emmeopas Matja Koukku Ty|een PyhenOlavin kirkon
vaivaisukon luona. Valokuva:loma Oinonen.

l(irjallisuutta. I(rjat herattivatkin erityista kiinnostusta,
ja moni loysi ilolseen niista yhteyksia omiin sukujuuriinsa.
H)ryAnaterian jelkeen sul(ututldjoillaoli mahclollisuus
ostaa l(oukun tilan maatilam)O/malaistatuotteita - esimerldksi lihaa - viemisilGi kotiin. Koul(ulta lahdettyA
kierrettiin viele hieman Aetsee ennen kuin reitti suuntasi l(ohtiTamperetta. Seurue naki muun muassa Suomen pisimman puisen riippusillan seka I(iikan ja
lGikyan rajallamets:issavanhan ruosldmis-ta mestauspaikan.

lohanna Kurela

Sarl<ia-museon pihamaalla sukututkijat seurasivat runoesitystA. Tunnelmaa loi pihakivelle kiivennyt nuorta l(na o Sarkiaa eli
Sulinin Kallea esiteve Iippalakkinen poika. Valokuva: Maiatta Nntala.
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flliopislon kirjasloon muullanul
@isloriaaibeisetki4al ngl %eb-Vinnissa
TampereenyliopistonldrjastonhumanististenaineidenteolGeton syksylla2OO3siiretty vanhasta,
ItsenAisyydenkaclun
ia ViopistonlGdun(siisPuolimatkankadunjaTammelanpuistokadun)kulmassa
entisessaAftilan kenkaitehtaassa
siiainneestakirjastostayliopistonpeerakennuksen
viereenvalmistuTamenuudenrakenneeseenuudisrakennukseen.
nulGenon suunnitellutTainaVimpari, jolG on
seurammeviirillakin palkitun jesenemme Kirsti
Vimparintyter.

Tahan uuteen Tieto-Pinni-nimiseen kiriastoon samoin kuin muihinldn yliopiston tiloihin on l(aildlla
vapaa paasy. Kuka tahansa voi keyda tutustumassa niihin, iayliopiston kirjastosta saa lainata ldrjoia,
vaiklG ei olisi keynyt muita kouluja l(uin lderto- ja
rippikoulun -tai edes niite. Kirjastokortin saaodottaessa, kun on ensin tayttanyt hakulomakkeen ja
toclistanut henldlollis)0/tensA.
lohanna Kurela

Humanistisetkirjat muodostavatnyt Humanikanimisen kokoelman. Se sisaltAamv6s historiaaiheisetteolGet.

ja Tampereenseudunsukututldmusseura
yhdesse2O.-21.3.2OO4
SuomenSukututldmusseura
iariestavet
Tampereenyliopistolla

Iliselsukululkimuspa
ioriI
oaftakunna
t
viett:iAzs-vuotisjuhlaansa
Kaksipeiveisen
tilaisuuclenohessaTampereenseuclunsukututkimusseura
Sukututkimuspeiville
ovat l€ikki sukututkimulsestaja historiastaldinnostuneettervetulleita.Tilaisuuden
tarkempiohielmaiull€istaanmm, SuomenSul(ututkimusseuran
ia Tampereenseuclunsul(ututldmusseuranwww-sivuillaja se esiteteanmyos jiiseniltoienailGna.
Tapaamlslln valtakunnalllsllla sukututklmuspiiivilli!

