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.  K)  I  L , "g)uku on bgqa

Olemme saaneet vilkkaan ia onnistuneen sukututldmussyksyn. Vuodenvaih-

teen juhlien ielkeen alamme "valaistua" keviien pidempien paivien, valmis-

tuvien tutkimul6iemme ia toivottavasti sukutaDaamistemme mv6tii

Hienosti onnistunut Kurun matka, hyvat luennot ia Pekan ja liinan kurssit antavat varmasti potl(ua yhteiseen
tapahtumaamme eli sukututldmuspaiviiiin I 5.1 .2OO5 Sampolassa. Olemme hallituksen ja toimihenkildiclen ta-
paamisessa sopineet tapahtuman paiiasiat ja tehtavaiaon. Olkaamme nyt al(tiivisesti itse l(uldn mulcna niin
valmisteluissa kuin my6s pailGn pAalla. Tarioutukaa vain rohkeasti itsellenne sopivaan puuhaan.

Erittein paljon keskustelua ja jopa lsitiilddakin on herattanyt atk-pohjainen sukututkimus erilaisilla myynnissa
olevilla ohjelmilla. Olen itse opettanut senioreille tutkimulGen tallentamista sukututkimusohielmalla. Haluan
erityisesti korostaa site toclellista innostusta, lonka tSmhntgrppinen ohjausyhdistelma on harrastukseemme
herettenyt. Liseksi "netisse" on Suomen Sukututkimusseuran osoitteen www.genealogia.fi ohella tosi paljon
hyvie osoitteita, ioita kannattaa hydclyntaie.

Hallituksemme on paiattan).t olla ottamatta seuramme jarjestemiin tilaisuulGiin tai kursseihin lGupallisten
sukututkimusohjelmien "myyntia" erilaisin keinoin. Paatoshen ei poista ke)d6n opettelemista muissa yhteyksis-
sa. Sukututkimusyst:iva tai muuten asiaan perehtynyt henldlo voi "tutoroida", jotta ohjelma avautuu. Erittein
suositeltavaa ovat erilaiset atk-kurssit ko. aiheesta.

Olkaamme sukututkimuksessakin ajan "hermolla", pitAen ialat tukevasti maassa.

H) /ae tutkimuskevette meille lGikille!

Antti LAhde
Puheeniohtaja
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Wasfulbolmasla Wakitulmeen ia lakaisin
V'lemingin sukupi iri ja sen g ble is lg ooerkos lol

Artlkkellssani kiistttelen lyhyestl loltakin esi-
me*keJii | Soo-luvun Flemingin sukupttrtstii la
sen yhetstydverkostotsta. N ostan estln samtuan
sukupolveen kuulunel<Ien sukulaisten villsli
yhteykslii - sekl slsanrs- ete lankous-suhtei-
ta. Haluan korostaa slti. ettii (SOO-Iuvun

aatelistolle sukulalsuus merkitsi paljon muu-
bkln kuln llneaarista polveutumlsta tal veri-
sukulaisuuata. Llsiksl eslmerkffinl kertovat sll -

tii, mtllalsta arklstotydtii sukupllfin la sen sl-
sfrlsten suhtelclen tutHminen vaalll.

Avioliitot laalentavat sukupiirli

Avioliittojen lGutta luotiin uusia perhesuhteita, jois-

ta seurasi ystavJ4r,/den ja yhteistyon velvoitteita ja uu-
sia etuuksia. Iaakko Teitin valitusluettelossa (sivulla
264) todetaan, ettei aatelismies Nils Boije en:ia mak-
sanut verol'aan "sen jekeen kun han sai vaimokseen
rcuva Heblan sisaren'lfteren" , Mainittu rouva Hebla
oli tietenldn Hebla Siggesdotter (Sparre), iolG kuului
itse arvovaltaiseen ruotsalaissukuun ia ionl(a aviomies
Erik Fleming oli 1 520-1 54O-lukujen merldttAvimpia
suomalaisia ylimyl6ie. Heblan sisko Ingeborg oliavioi-
tunut toiseen merkittAvaan suomalaissukuun - han oli
Kister Klasson Hornin puoliso.

Jaakko Teitti tahtoi siis sanoa, ette Boiie oli avioliit-
tonsa lGutta siirirynyt "parempiin piireihin" ja omak-
sunut ylimyl(sellisen huolettomuuden veronmal(su- ia
muihin velvoitteisiin. T:iste ihannekuvasta ei voi vetae
johtopeatdsta, etta kaildden lankoien ia kalyien suh-
teet olisivat aina olleet terkeite ja johtaneet ystavel-
liseen liittolaisuuteen tai varsinlGan harmoniseen yh-

teistydhdn. On kuitenldn kiinnostavaa, etta aikalaiset
viittasivat avioliiton kautta syntyneisiin linkkeihin ia
niiden velvoittavuuteen, kun he halusivat osoittaa tiet-
tyjen ihmisten yhteenkuuluvuuma.

On s)D/ta korostaa, etta olemassaoleva aineisto on
melko hajanaista ia etta sukulaissuhteiden merldtystA
on vaikeaa tarklean analysoicla. Harva l5OOluvun
henkilo, ecles korkea-arvoinen ylimys, on tattanyt jal-

keensii laajaa aineistoa, ioka lGttavasti l€rtoittaisi
sukulaisvierailuja, kesldnaisia tunnesiteita tai yhteisiA

taloudellisia sitoumulGia. .

Aateliston ldrieenvaihto sisAltaa kuitenldn viitteite
siite, miten kelykset, langokset ja sisarukset ovat mat-
kustaneet yhciessa kartanolta tai linnasta toiseen, vie-
railleet toistensa luona ia hoitaneet samalla sek:i per-
heen asioita ettA taloudellisia ja poliittisia kysymyksia.
Tellaiset kirjeet ovat usein hajallaan pitkin poikin
arldstoja ja arkistokokonaisuuksia. Kiintoisimmat mai-
n innat  es imer l ( i ks i  rau tamarsk i  K laus  Er iksson
Flemingista (k. 1597) tai hiinen puolisostaan Ebba
Gustafuclotterista (Stenbocl(, k. 1614) eivat aina loy-
dykaan arkistoista, iotlG on koottu heidan nimiensA
alle. Sen sijaan esimerldksi Ebban siskojen ldrieenvaihto
tarjoaa kiinnostavia mainintoja, jotlG valaisevat myos
Flemingin perheen suhteita ja arldelamaa.

Slskosten kirieenvalhto: niikiialoia
sukupiirln elimliin

Ebba Gustabclotterin sisar, leskikuningatar Katarina
(k. 1621), meni hWin nuorena naimisiin kuningas Kus-
taa Vaasan kanssa ia eli kuusilqymmente vuotta leske-
ne. Toinen sisar, lseivitar Cecilia, iei hankin parilrymp-
pisene (vuonna 1566) leskelGi miehense GustafJohans-
sonin Ore rosor) jalkeen. Cecilian kirjekokoelmassa on
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sailynyt parikymmenta Katarina-kuningattaren ldrjet-
ta, jotka nykyAan ldyb/vet Ruotsin valtionarkiston ko-
koelmasta Skokloster ll (osa 5: Miscellanea). N4/ttaA
siltA, etta naita kirjeita ei ole tutkimul€essa kaytetty
juuri lainkaan - ehk:i sil(si, ett6 ne on arkistoluettelossa
luonnehdittu "hae- ja hautajaiskutsuiksi". Kirieet sisal-
tavAt kuitenkin paljon muuta ia tarjoavat samalla esi-
merkin siite. efta vanhat arkistoluettelot eivat kerro
koko totuutta arkiston sisallosta.

Katarinan ldrjeet ovat ldinnostavia myds Suomen pai-
kallishistorian, erityisesti Ahvenanmaan n:ikokulmasta.
Ne osoittavat, etta kuningatar Katarina vietti
Kastelholmassa, elakel:ianityksillaan, enemmdn aikaa
kuin tutkijat ovat yleensa arvelleet. Katarina sai
laenityksen vuonna 1569, mutta Ahvenanmaan
historiankirioitulsessa (esimerkil(si Bertell, Hausen,
Ramsclahl) toistuu oletus. ettei han henldl6kohtaisesti
kaiyn)t Ahvenanmaallavuoclen 1556 jelkeen. Suurin osa
Kastelholman tileistA on kadonnut, eikli jaljelleolevissa
juuri nay selkeita viittauksia Katarinan vierailuihin.

Ruotsin valtionarkistossa sijaitsevista ldrjeista ilme-
nee kuitenldn, etta toukokuussa 1575 Katarina suun-
nitteli nauttivansa "lGuniista kesiiaiasta" Ahvenanmaal-
la ja toivoi seurakseen sisariaan Ceciliaa, Ebbaa - ioka
oli tuolloin Klaus Flemingin nuorikko - seki Martaa,

ioka jai naimattomalGi. Kesen ociotusta lisalsi se, etta
Ebba oli raslGana ja laskettu ail(a oli tuhannuksen tieta-
millA. Kastelholman linnassa neyttiie kuluneen myos
talvi 1577-1 578. Tuolloin Katarina oli oleskellut Suo-
men puolella Ebba-siskonsa ja Klaus Flemingin l<ans-
sa. Tarkoitul6ena oli ollut matkustaa Ruotsin puolelle

talven viettoon, mutta huono sAa oli viivasqfttanyt
matlGa, ja lopulta l(elirikko esti heita iatlGmasta Ah-
venanmaalta eteenpein. Myds joulul(uussa 1585 Ka-
tarina olesl(eli Kastelholmassa, ia tuolta vuodelta on
seilynyt tilildrja (Kansallisarkiston vouclintilit 281 2, folio
1 1r), jol€ mainitsee lyhyesti hanen kayntinsa.

Katarina vaihtoi sisarensa kanssa tietoja niin politii-
kasta, viljan hinnasta kuin perhetapahtumistaldn. H:in
koetti my6s ohiailla Karl-veliensA avioliittosuunnitelmia.
Erityisesti henta suututti se, ettA veli oli aikeissa antaa
vaimolleen huomenlahjal<si suvun peekartanon. Kun
leskq/tyD/t sisar Ebba oli vangittu Turussa vuonna 1 597

hanen osallistuttuaan Turun linnan puolustulseen Kaar-
le-herttuaa vastaan. Katarina koetti selvittee hanen
sijaintiaan ia vointiaan. Han l(oetti tukea my6s poliitti-
seen epesuosioon joutuneita veljiAAn.

Perhekuulumiset linldttyivat kiinteesti aikal€uden
poliittisiin tapahtumiin, silla kirjeisse sivuttiin myos sita,
miten sukupiirin j:isenet suoriutuivat sotilaallisista ja
poliittisista tehtavistaAn. Siskonsa Ebban ja palveli-
joiclensa kautta kuningatar Katarina vaihtoi tietoja Klaus
Flemingin ia Kaarle-herttuan suunnitelmista. Kaarle-
herttua neyttaa epiiilleen "ralGsta eitiean" (eli aiti-
puoltaan) Katarinaa siita, ette tAmii mahclollisesti tuld
I(aus Flemingiii, vaildG toclisteita rahallisesta tuesta ei
loytynltka:in. Herttua myos vetosi leskikuningattareen
saadakseen Klaus Flemingin peiin keennettya.

Kuningatar lGtarinan kirjeenvaihdossa pillGhtaa esiin
myos henkil6itA, joita tutkijat ovat tottuneet pitam:ian

syri:istakatsojina. Tellainen oli mainittu Katarinan ja

Ebban naimaton sisar, Merta Gustafsclotter. Hanen itse
tuottamiaan asiakiria-aineistoja ei iuuri ole s:iilynyt,
mutta kun laajaa ldrjemateriaalia yhclistelee, voi huo-
mata, etta hanet mainitaan sisartensa seurassa, hanel-
le lahetet;ian terveisia ia hen huolehtii sisarustensa
voinnista. Merta neyttaa muun muassa jalGneen Ebban

ia tamen b.tarten vankeusaian Tukholmassa vuoden
1597 paild(eilla. Han onkin tarkea muistutus siite, ette
naimattomil(sijeaneet sukulaiset olivat usein tarkeA osa
perhette, vaildG he aineistossa jaavat usein vihiiselle
huomiolle. Martaa muistettiin myos muiden tuttavien
ldrjeissa: sotapeellikkd Arvid Stalarm lahefti hanelle
kunnioittavia terveisiaian Klaus ErilGson Flemin-ein lGutla.

Slsarusten, langosten ia kiilysten
yhteiset matkat

Lesldkuningatar Katarinan kirjeenvaihto osoittaa, efte
sukupiirin sisalla toimi aktiivinen tietojen velitys ja
yhieisty6. Kirjeet osoittavat myos, etta perheenjiise-
net matkustelivat yhdessa toistensa kanssa l€rtanolta
ja linnasta toiseen. Naiden matkojen suuntaa meerit-
tivet osittain aatelismiesten poliittiset ja hallinnolliset
tehtavet, osittain muun muassa sukupiirin terkeet juh-

lat kuten haiat ja kastajaiset, lotka l(okosivat yhteen

ioukon vaikutusvaltaista aatelistoa.

Orpana | /2OO5



Matkat saattoivat suuntautua my6s sotatantereille.
Osa aatelisnaisista iai perheen kartanoille huolehtimaan
niiclen talouclesta, kun aatelismiehet lehtivet sotaan.
Soclan l:iheis)4ys ei kuitenlGan iaenyt kaikille naisil-
lelGan tuntemattomaksi. Louhisaaren sukuhaa-raan
kuulunut Elin Hermansdotter Fleming (k. 1603) seu-
rasi miestaian, Arvicl Erikssonia (Stalarm, k. 1620), kun
kaksikymmenteviisivuotinen sota vei taman hallinto-
ja taistelutehteviin, aina Narvaan ja Paihkinalinnaan asti.
Mukana oli vililli myds Arviclin sisar Beata. Rouvat
eivat valttem5tte oleskelleet yhtajaksoisesti sotatoimi-
alueilla. Heidat kuitenkin mainitaan kirieissa silloin tAl-
l6in terveisien lehetteiin:i.

Elin Fleming ja hanen kaksi veljeansa olivat avioitu-
neet samaan Hornien ja Stelarmien sukupiiriin. Veljek-
set Klaus ja Lars Hermansson Fleming menivet naimi-
siin Henrik Hornin b/terten Elinin ja Annan kanssa. Elin
Flemingin mies Arvid oli puolestaan Hornien serld(u.
Avioliitot kuvastivat ja vahvistivat sukujen yhteyksii
toisiinsa, ja my6s keytennon tehtevisse nema
pariskunnat, kiilykset ja langot liikkuivat usein yhclesse.
Perheiden poiat olivat opiskelleet yhclessa, palvelleet
hovissa ja seuranneet yhdea*i isi.ien itiirajan sotaretkille.

Kiintoisan viitteen yhteisiste matkoista tarjoaa
Hauensuolessa, Hangon edustalla seilynyt kall io-
kaiverrus. Kyseinen saari on vuosisatoten ajan ollut
tArkee liikenteen solmukohta, jossa on ocloteltu sopi-
vaa purjehclussietii. Saarelle on vierailujen merkiksi
kaiverrettu lukemattomia aatelisvaakunoita. Vuonna
1586 kallioon leiverrettiin vieretysten lGhden avio-
parin yhteisvaal(unat, lotka on kaiverrettu vierekkain.
Luodolla neyft,iivet tuolloin vierailleen sisarulGet Elin
Hermansdotter ja Klaus Hermansson Fleming sekii
heidAn puolisonsa, mainittu Arvicl Eriksson (St&larm)
ja Elin Henriksdotter (Horn). Bi€er Bostrdm on arvel-
lut, ette seurue on voinut olla matkalla Inkerinmaalta
takaisin Suomen suuntaan.

Vaikka kalliokaiverrus on lahteena epevarma, se neyt-
ta5 kuitenkin vahvistavan samaa kuvaa, ionka huolel-
linen kirjeiclen lukeminen osoittaa: Flemingin ja muun-
kin aateliston sul(upiirin jesenet liikkuivat yhcless,ii ja
pitivat kiinteesti yhtq/tta toisiinsa. Naiden yhteylcien
loytAminen vaatii usein site, ette tutkija key lepi hyvin
erilaisia arkistokol(onaisuul€ia ja liittee yhteen ylGit-
teisiste kirjeiste loytyvat tieclonmuruset - kuten sen,
keille terveisia lehetetaen ja keiden seurassa kirjeen
kirioittaia kertoo olevansa.

Bertell, Erik: Skattectistrikt och forvaltningsomrAclen
pa Alancl uncler tidigt l5oo-tal. Skrifter utgivna av
Alancls l(ulturstiftelse, Mariehamn 1 983.

Bostrdm, Birger 1968: Hankoniemi: Vanhoja sata-
mia ia kivipiirroksia. Hangon kaupunki, Hanko.

Hausen, Reinholcl: Kastelholm slott och ciess
borgherrar. Svenska litteratursellskapet i Finlancl ccxlii.
Helsingfors 1934.

laakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan
v. 1555-1556. - Jakob Teitts ruagomAlsregister emot
acleln i Finlancl ir 1555-1556. Toclistuskappaleita Suo-
men historiaan. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki
1894.

Lahtinen, Anu: Omaisuutta, ystevia ja vaikutusval-
taa. Avioliittojen merldtys Flemingin sukupiirisse. His-
toriallinen aikakauskiria 4/2002.

Ramsdahl, Carl: Det iliindska folkets historia Il:1.
Uncler Gustav Vasa och hans sdner samt stormaktsticlen.
Alands Kulturstiftelse, Mariehamn 1988.

Ruotsln valtlonarklsto
Skoldostersamlingen 2, vol. 5 (Miscellanea), Cecilia

Stenbocks brew:ixling.

Arvid Henriksson Tawasts samling vol. I , Arvict Eril(5-
son Stelarmin kirieet Arvicl Henriksson Tawastil le
27 .3. | 592, 3.5. | 592, ( 1 584?), seke peiveemattomia
kirieite.

Suomen kansalllsarklsto
Vouctintilit, Ahvenanmaa 1 585: KA 2812, folio I lr

(entinen VA).

Artikkeli perustuu Tampercen seudun sukututkijoi-
den tapaamisessa tiistaina 2 1 .9-2OO4 pidewn esitel-
miiAn. Kloittaja Mittiiii FM, tutw ja Ulla Koskista Tawastin
arkistokokonaisuuteen perustuvista tiedoista.

Anu Lahtlnen
Historian laitos, Turun yliopisto
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Wa*nen oriril

Tannpereen seualun sukututklmusseura ry:n
Vuoslmriassa on seuran tunnus, lossa seuran
nlmen la vuoslluvun 1979 ltsiiksl on vaakuna.
Vaakunassa on tjylftelty T-kljatn, Jonka muo-
to on saatu Tampereen kaupungln vaakunas-
ta. Sama T-kl$atn on my6s seuran pdytiivttrtssii
ell stan<Iaartssa. Sllnii on punaisella pohlalla

valkoinen T-kirlaln. Punalnen la valkotnen ovat
vanhat Hemeen v rIt, multa mlsti ne ovat pe-
riilsln la mftii ne swbololvat, sftA on tarkoltus
selvlttiiJi Eissi kt rjoituksessa.

Herakllikan hlstorlaa

Vaal<una on m:iaritetty kuviolGi, iota ioku yl(sild tai
yhteisd (valtio, maakunta, kunta, seurakunta, suku,
yhclyskunta, laitos, yhclistys tms.) kiyttaA pysyvAna
tunnusmerkkinaen. Vaakunat tulivat kayttoon ristiretki-
en ail€an noin 1 150. Ristiretket l€svattivat teholdGan
tunnistusjariestelmiin tarvetta, koska ristiretkel:iisarmei-
iat olivat moniosastoisia ia monildelisia. Myds muotiin
tulleet aseleildt eli turnajaiset lis:isivat tarvetta erityis-
ten tunnusten kayttoon. Kun asepuvut olivat umpinaisia
peltipukuja, joissa h/pera peitti lesvotkin, niin henki-
l6n tunnistaminen ilman ulkoista tunnuskuvaa olisi ol-
lut mahdotonta. Turnauksissa olikin erityiset virkailiiat
eli airueet, joiclen tehtavana oli kuuluttaa taistelijoiclen
nimet ia my6s valvoa, etta oikeita tunnuskuvia ke)det-
tiin. Airueen salcanldelisesta nimeste Herolct on heral-
diiklG saanut nimensa. Airueet loivat i:ir.iestelmallisen
vaakunatiedon. He ryhtyivat pitamaan luetteloa
vaakunoista seke kehittivet seenndt vaakunoiden
kuvioinnille ia varitylGelle.

Vaakunat olivat alul(si yksi16llisia tunnusmerkkeja,
mutta niiste kehittvi sittemmin Derinn6llisia sukuvaa-

kunoita. Kun hallitsuat.iakoivat maaomaisuutta l;iainityk-
sina, niin maa-alueen haltiian vaakunasta tuli myos
l!y'seisen alueen tunnusmerldd. Vaakunain kayttit ke-
hittyi nopeimmin niissa maissa, joista osallistui ritareita
ristiretldin eli ltaliassa, Ranskassa, Espanjassa, Englan-
nissa ia Saksassa. Pohioismaat omalGuivat Saksasta
vaakunoiclen kaytdn.

Vaakunan muoto la kuvlo

Taisteluldlven muoto on aikoien l(uluessa vaihdellut
pydreaista ia neli6maiiseste pitkenomaisiin, suunnild<aan
muotoisiin kilpiin. Vaakunataiteessa on suosituimmaksi
ldlven muodolGi vakiintunut 14OO-lwulta pereisin ole-
va ns, espanl'alainen kilpimalli. Siina on kilven alareuna
puolipyoreen muotoinen, ja kilpi muistuttaa lapion
teree. Kilven muodolla ei ole varsinaista heraldista
merkitysta eik.i sita mainita vaakunaselityksesse.

Kilpi oli aikoinaan puolustusase, iota kannettiin va-
semmalla kdsivarrella. Taste iohtuu, ett6 ldlven suun-
tia heralcliilGssa lGtsotaan aina kilven lGntaian puo-
lelta. Siten vaakunan oikea Duoli heralcliikassa tarkoit-
taa katsojan lGnnalta vasenta puolta. Niin ikean ereet
airutkuvioiksi nimeb/t vaakunaldlven osat ovat perei-

sin kilpien vahvikeraudoista .ia -sidoksista. Vaakuna-
ldlvella olevat tunnukset saa€laan ailGan ialGmalla ldl-
pi eriverisiin l(enttiin, sijoittamalla kilvelle geometrisia
kuvioita eli ns. airutkuvioita seld tavallisten esineiden
tai olioiden vahvasti tyyliteltyje kuvia.

Kun l(i lpi iaetaan kahtia vaakasuoraan, syntyy
lGtkoinen kilpi. Kun jako on lGhtia pystysuoraan, on
lryseessa halkoinen kilpi. Kun ldlpi jaetaan kahtia vi-
nosti oikealle, saadaan lohkoinen kilpi. Jos jako on vi-
nosti vasemmalle, on kyseessa vastalohkoinen kilpi.

Airutkuvioista tavallisimmat ovat paalu, hirsi, pall&i
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ja vastap.{ldd. N:iilH tarkoitetaan ldlpeen maalattua iuovaa,
jol€ paalun ollessa l(yseessa kulkee pystysuoraan ylh:iAlta

alas, hirresse vaalesuorana, palldssa vinosti poildd ldfuen
vasemmasta alal(ulmasta oikeaan ylakulmaan ia
vastapalldss.l oil(easta alal(ulmasta vasemlxan yltikulmaan.

Vaal(unoiden erottelutarpeesta ovat qmtJmeet ns. ko-
rot. Heraldisella lorolla tadoitetaanvAriDinnan. airutkwion
tai muun ylGinl(ertaisen kuvion reunaviivaa. Korojen ni-
mitylGia ovat mm. hammasl<orot, sahakorot, aaltokorot.
Suomen heraldiildG hw.il6$/ lGikkaan 35 erilaista leroa.

Kilpil(uvioiden, esim. elainl(uvioiden, tulee olla
heralclisesti oikealle kiiantyneita. Kilpikuvat ovat pinta-
l(oristeita, niissa ei saa olla syv)lysvaikutelmaa.

Vaakunavirit ia -selltys

Vaal(unakilpien tuli varsinkin varhaisimpina aikoina
olla l<uvioiltaan selkeit:i ia l€ual(si nakyvie. Varitylsella
pyritt i in parantamaan nAkyvyytta. Syntyi myos
heraldiset sAannot varien kA).tOstA. Heralclisia vereje
on kuusi: kulta ja hopea, ioita myos kutsutaan
metalleilGi, seki punainen, sininen, musta ja vihree.
Myds luonnonvarin k4/tt6A on picletty mahciollisena.

Vaal(unassa ei pidA ilman perusteltua slD/ta kavtt:ti use-
amDaa kuin lGhta vari:i. Vaal(unassa on oltava kultaa tai
hopeaa. Metallia ei saa asettaa metallin dialle eiki vAria
vArin p:iAlle. Variei saa yhtye veriin eik.i metalli metalliin,
ellei yhteinen raja ole aivan lyhyt. Yeiskuvioiden osat ja

erityisesti eleinten varulGet voidaan esitt:ia seki kent:is-
te etia kuviosta poil&eavalla varilla. Varuksilla ymmiirre-

t:iiin esim. eleimen hampaita, Irynsia ja varpaita. Vaakuna-
l(wan on oltava Ciysin selva pell&ina varipintoinaldn.
Kaildd vaal(unaverit ovat samanarvoisia. ioskin suosituim-

pia ovat olleet sininen ja punainen.

VaidsymboliilGssa vall<oinen on puhtauden, viattomuu-
clen, oikeamielis)D/den, uslollisuuden, kunniallisuuden ja

pyhyyden vari. funainen q/rnboloi tulta, verta, elaimaiA ja

raldGutta. Toisaalta se on myds sodan, taistelun, vallanku-
moulGen ja varoituksen v:iri. Sininen on jumalallisuuclen,

viisauden, uskon ja toruuden runnusveri.

Kaikkiin virall isi in vaal<unoihin l i i ttyy myos ns.
vaakunaselitys. Siina on heralclisia termeja kayttaen
maaritelty vaakunan sisalto. VaakunaselitylGen perus-

teella voi heralcliikkaan perehtynyt vaakunataiteilija
laatia vaakunan kuvan n:ikemette itse vaal(unakuvaa.

Vaakunallsiikkeet

Tiiyclelliseen sul<uvaakunaan kuuluu sen perusosan,

vaakunal<ilven, lisAl(si hypare, hyp5riinpeite ja -l(oriste,

usein myds ns. IdlvenlGnnattaiat sekii jalusta ia koriste.
Kyp:irien lukum:iar:ill5 voiclaan ilmaista myds aatelisarvoa.
Siten l(eivin vaakunassa on kolme lqy'pttfi, vapaaherralla
lGksi ja tavallisella aatelisella yl(si kypere. IGytosse on
l(olme erilaista lq/par:imallia: pata-, pisto- tai lGlterikypara.
Aatelisten l!y'para on iol(o pisto- tai kalterikypara. Pisto-

hy'perea on myos nimitetty sultetuksi kypAraksi. Suomen
heralciiilcssa porvarisvaakunaan ja yhteisovaakunaan

l(uuluva l(ypere on aina pistokypara.

Igperiista nouseva l<olmiulotteinen tunnus tai muu
selvesti erottuva merkl(i on nimeltAan kyparankoriste.
Varhaisina aikoina koristeina kAytettiin sarvia ia siipiA
tai strutsin ja riikinkukon sullGtoyhtoia.

Vaakunan yliipuolella olevan kruunun avulla voiclaan
osoittaa vaakunan omistaian aatelinen arvoaste. Tel-
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loin se on nimeltaan arvokruunu. Kreivilla, vapaaher-
ralla ia tavallisella aatelismiehella on erilainen arvo-
kruunu. Kruunu voi myos olla ns. koristekruunu, jol-

loin siihen ei liity mitaan arvoa osoittavaa merkityste.
Pohjoismaissa ja mm. Suomessa keytetean koriste-
kruunun paikalla usein arvokuunua.

Porvarisvaakunaan ei l(uulu kumpilGan kruunu.
Yhteisdvaakunoissa on monenlaista kaytentoe. Ha-
meen vanhassa maakuntavaakunassa on ns. vanha
her t tuakunnan k ruunu.  kun taas  nuoremmissa
maakuntavaal(unoissa, l(uten esimerldl€i Ahvenan-
maan vaakunassa, on vapaaherrallinen l(uunu, mika
vastaa vanhaa lqeivikunnan kruunua. Suomen uudet
I:ianinvaakunat kayttevet herttuakunnan kruunua, jol(a

ulkoneolteen vastaa avointa ritarikruunua.

Vaakuna lipuissa ia tekstlllelssli

- 
Vaakunat tai niiclen tunnuskuvat ovat myos siirty-

neet lippuihin ja muihin heralclisiin tel(stiileihin. Lipuissa
kulta korvataan keltaisella ja hopea valkoisella. Lippu-
vareja olisi osattava rinnastaa optisesti oikein, niin etta
vaaleat ia tummat varit tulevat l(eskenaan vastakkain.
Kuten heralclisilla vareilla, niin ei lippuvareillAkaan ole
taismalleen maarattyja saB/arvoja, vaan niiden on ol-
tava varinsa keskisawa, puhtaita ja kirl&aita. Lipuissa
vaakunat on suunnattava aina lippusalkoon pAin eli
kulkusuuntaan. Autojen, junien, laivojen yms. kulku-
neuvojen lryljissa vaakunoiclen ja lippujen l(uvioiden
on samoin oltava suunnattuna kulkusuuntaan.

Himeen vaakunan synty

Hameen vaal(una on Deraisin vuodelta 1562. Tuol-

Suurlaanien vaakunat. Kuva teol<sesta HeRI.liikan opas.

loin piciettiin l(ustaa Vaasan hautajaiset ja hautaiais-
l(ulkueessa, iol(a kulietti kuninkaan tomun Tukholmas-
ta Uppsalaan, l(annettiin 24:n henen valtaansa kuulu-
neen maakunnan tai laanitylGen lippua. Suomesta oli
mukana valtakunnan lippu, mikai todennakoisesti oli
leijonalippu, sek:i nelj:in maakunnan liput. Nama maa-
kunnat olivat Pohjois- ja Etele-Suomi, Hiime sekii Karja-
la. Pohjois-Suomella tarkoitettiin talloin Auraioen poh-
joispuolella olevaa aluetta ia Etele-Suomella vastaavasti
joen etelapuoleista aluetta. Naiista Auraioen rajoittamis-
ta alueista tuli sittemmin Satal(unta ia Varsinais-Suomi.

Vuonna 1555 syntyneen VenajAn soclan iohdosta
Kustaa Vaasa oleskeli Suomessa ja antoi 1556 pojal-

leen luhanalle lounaisen Suomen herttuakunnalGi. Sota
paattyi 1557 solmittuun Novgorodin rauhaan. Kustaa
Vaasa antoi 1557 vaakunakirjeen, jossa maariteltiin
uuclen herttual(unnan vaakuna. Se oli neliiakoinen vaa-
kuna, ionl(a lchdessa l(entassa oli Etela-Suomen tun-
nus ia kahclessa Pohiois-Suomen tunnus lerhu. Kes-
kellA oli Vaasa-suvun tunnus "rynnAkkorisuldmppu"

(stormvase). Juhana-herttua muutti 1 560luvulla vaa-
l(unan siten , ette yhdessa kentan osassa on kolme kruu-
nua, toisessa pystyssa seisova Gotan leiiona, sitten
Etele-Suomen ia Pohiois-Suomen tunnukset. Tema
vaakuna hakattiin myos Turun linnan sisaantuloportin
ylepuolelle. Ruotsin varit, sininen ja keltainen, tulivat
myos Pohjois- ja Etela-Suomen vaakunoihin.

Juhanasta tuli 1568 hallitsija nimella Juhana III, ia han
otti itselleen 1581 Suomen suuriruhtinaan arvon. Tata
arvonimea han kaytti ensimmeisen kerran l(irieen-
vaihdossaan elokuussa 1577. NAin Suomesta oli tullut
suuriruhtinaskunta, mika nimitys sailyi viela Suomen
siirlyessa 1 8O9 Venajan keisarikunnan alaisuuteen.

Cdtan leijonasta, jolG olivanha Foll(unga-suvun tun-
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H:imeen vaakuna. Kuva teoksesta
Suomen kunnal I i svaakunat.

nus, tuli nyt my6s Suomen
suuriruhtinaskunnan tunnus.

Uppsalan tuomiokirkkoon ti latt i in hollanti laiselta

Willem Boylta 1 562 Kustaa Vaasan hautamuistomerkki ,

ioka valmistui 1 591 . Siinii on my6s Suomen suuriruh-

tinaskunnan ia Hemeen vaakunat. Suomen vaakunan

tekstinii on: Arma magni ducatus Fin.landiae eli Suo-
men suuriruhtinaskunnan vaakuna.

Suomen vaakunan tunnuskuvan, sapelin piiall:i sei-

sovan leuonan, on katsottu symboloivan hallitsijavaltaa.

Ihminen on aina kunnioittanut leijonaa eldinten kunin-

kaana, ja se onkin heraldiikan eniten koftteme tun-
nuskwa. Vaakunakilven punaista vAria on joskus ar-
veltu sotaiselGi symbolilGi, joka liittyi vaakunan syn-

tyyn 157O-1595 sodan aikana. Todennakdisesti se
kuitenkin valittiin vastapainoksi emimaan vaakunan

siniv:irille. Erityisen sotaisena Suomen vaakunaa ei
yleensa pictetty.

Kotoisten eleinten on katsottu sopivan paremmin

maakunt ien  vaakuno ih in .  Suomessa tava taan
maakuntavaakunoissa salcanhirven. karhun. ilvelGen
ja karpan kuvia.

Hlimeen vaakunan selitvs

Hemeen vaakunan tunnuskuviolGi valittiin ilves,

koska se oli Hameessii esiintyve kall isarvoinen

turkiselein. Kun vaakunan tunnuskuvan haluttiin tayt-

teven koko vaakunapinnan ia kun ilveksen ylh- ja ala-
puolelle jai tyhjaa tilaa, niin vaakunaan lisattiin ilvek-

sen yliipuolelle kolme kuusisalGraista hopeatehtea ja

alapuolelle neljii hopearuusua asetettuina siten, etta
yksi ruusuista on ilveksen jalkojen valisse.

H:im@n kenin vaakLnl... Kwa t@k-
#ta Suomen kunnallitua*@at

Vaakunaselitys oli seuraa-
vanlainen: "Punaisessa kentas-

sa luonnonverinen ilves. Eleimen piiallii vaakasuorassa
asennossa kolme kuusisakaraista hopeatahtea. Sen ala-
puolella nelje hopearuusua, asetettuina 1 +3."

Taman vaakunaselityksen mukaisesti on saatu
lipuissa ja viireissa kaytetyt Hameen varit, punainen
ja valkoinen. Punainen on vaal(unakenten pohiavari ja
hopeaa vastaa lipuissa valkea vari. Punainen veri on
ilmeisesti saatu leijonavaakunasta. Tallainen Hameen
vaakuna on mm. Helsingisse Seatytalon peaty-
kolmiossa, jossa on kaikkien Suomen historiallisten
maakuntien vaakunat.

Merkillepantavaa on, etta t:issa vaakunaselitylGessa
puhutaan luonnonverisesta iMeksesta. llveksen vari
kuitenkin vaihtelee vuoclenaikojen mukaan. Kesillii
turkki on punaharmaa ia talvella harmaanvalkea.
Taplikkyyclen perusteella puhutaan usein kolmesta eri
ilvesq4/pista, kissa-, kettu- ia susi-ilvelGesta. Ensinmai-
nittu on naista selvimmin teplilcis, kettuilvelGellA on
teplie vain jaloissaan ja susi-ilves on lahes tepleton
lukuun ottamatta selaisse poikittaisjuovilGi yhdistyvie
pikku tapli:i. N:iin ollen termi "luonnonvarinen" on
heralcliikassa vaikeasti maiariteltavisse. ia siksi luonnon-
varien kaytto heraldiikassa ei ole suositeltavaa.

Valtioneuvoston paatolGella vuodelta 1963 onldn
Hemeen vaal(unaa muutettu vastaaurium Daremmin
heralcliikan vaatimuksia. Uusi vaakunaselitys on seuraa-
vanlainen: "Punaisessa kent:isse kaveleva kultainen il-
ves, ionka korvatdyhcl6t mustat; saatteena ilveksen ylii-
puolella kolme kuusisakaraista tahteli ia alapuolella nelja
ruusua sijoitettuna 1:3, kaild<i hopeaa. Kruunu: herttua-
kunnan kruunu." - Samassa yhteydesse on my6s muu-
tettu Satakunnan karhun luonnollinen veri mustaksi.
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Himeen vaakuna EiAnlen vaakunoissa

Kun sitten yhcleksen maakunnan tilalle tuli 12 laa-
nia, niin Hameen leenin vaakunaksi tuli lGlGiosainen
vaakuna, jonka oikeassa puolessa oli Hemeen vaaku-
na ja vasemmassa puolessa Satakunnan vaal(una. He-
meen vaakuna esiintyi myos Mild(elin leenin ia Kesld-
Suomen l:ianien vaakunoissa.

1 996 toteutuneessa l:iAniuudistulGessa laanien lu-
kumaare putosi puoleen eli l(uuteen. Uuclet laanit ovat
Etele-Suomen laeni, Lensi-Suomen laani, lta-Suomen
lAani, Oulun laeni, Lapin laiini ja Ahvenanmaan laani.

Lansi-Suomen laenin, johon Tamperekin kuuluu,
vaakuna on kolmiosainen. Se on yhdistelme Varsinais-
Suomen, Satakunnan ia Pohianmaan vaakunoista. He-
meen ilves siita puuttuu. Vaakunan selitys on seuraa-
vanlainen: "Halkoisen ia alaisesti lGtkoisen kilven oi-
keassa ylAl(entassa Varsinais-Suomen historiallinen
vaakuna ia vasemmassa yl:ikentassa Satakunnan his-
toriallinen vaal(una seka sinisessa alakentassa kolme
juoksevaa hopeista Grppee, ioiclen hannanp:iat mus-
tat. asetettuina 2+ 1."

Hameen vaal<una esiinbD/ sen sijaan Etela-Suomen
Iaanin vaakunassa yhctesse Karialan ja Uuclenmaan his-
toriallisten vaal(unoiden kanssa.

Maakuntalllttoien vaakunat

SamanailGisesti kun hyvAkq/ttiin uusien suurlaenien
vaakunat, vahvistettiin myos uusien maakuntien liit-
toien vaakunat. Naita on kaikkiaan yhdelGentoista,
joukossa myos Hame-niminen alue. Tampere l(uuluu
l(uitenkin PirlGnmaahan, ionlG vaakunan selitys onr

Pi <anmaan ja Tampereen vaakunat.
Kuva Leena Willbetgin kirjasta Ph-
kan maan ku n tien tu nn u kset.

"Kultakent:issa punainen turkisl(oroinen lakio." Punai-

nen viittaa h:imalaisiin, kulta satal(untalaisiin l(untiin ja

l(oro kol(o seudun er:ihistoriaan ja l€upankayntiin.

Uudet maakunnat ovat luonteeltaan kuntayhtymii,

mista johtuu, ettii niiclen vaal(unoiden yliipuolelle ei

kuu lu  a rvo l ( ruunu s i in i i kAen tapau l (sessa,  e t te

vaal(unaksi on valittu historiallinen maakuntavaakuna

sellaisenaan.

Tampereen vaakuna

TamDereen ensimmaisen vaal(unan suunnitteli
koskenDerkausinsinodri. everstiluutnantti Arvid von

Ceclervall vuonna 1839. P*iaihe viittaa Tampereen

siiaintiin vesivoimaa antavan l(osl(en rannalla. Lisaksi

vaakunassa on kaupungin nimen alkul(ir jain sekf,

ristikkiin olevat vasara ia Merl(uriulGen sauva kuvaa-

massa teollisuutta ja kauppaa. 180O-|uku olivaakuna-

tieteen rappioaikaa, ja niinpA kyseisessA vaakunassa

on monia heraldisia virheita.

Kaupungin toimelsiannosta taiteilija Olof ErilGson

suunnitteli vanhan vaakunan pohjalta sita yksinkertais-

taen uuden vaakunan, jonka sisaiasiainministerio vah-
visti 16.6. 196O. Vaakunan selitelma on seuraavanlai-
nen: "Punaisessa kentassa aaltokoroinen vastapall(ki,
jonlG ylaipuolella saatteena paaluttain vasara ja ala-
puolella paaluttain MerkuriulGen sauva; l(aildd kultaa."

Vaakunan aiheina on siis edelleen Tammerkosld, ion-
ka ymparille kaupunki on rakentunut, teollisuusvasara,

iolG on tullut T-kirjainta muistuttavana vanhan nimi-

ldriaimen siiaan, seka Merkuriulsen sauva lGuppaa

symboloivana tunnulcena. Vereja on vehennetty: l(en-

ten variksi on otettu Hiimeen vaakunan kentan puna-
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Tampeteen hiippakunnan vaakuna. Kuva
feoksesta Suomen kunnallisvaakunat.

vari ja kuvioiclen veri on otettu Satakunnan vaakunas-
ta. Valtionarkisto piti ratkaisua sopivana, koska l€u-
pungin vaikutus ulottuu kumpaankin historialliseen
maakuntaan. Aikaisemman ns. renessanssikilven tilalle
on valittu ldassinen vaakunakilDi.

Tampereen kaupungin ZOo-vuotisjuhlien kunnialGi
vuonna 1979 teetettiin myds Tampereen lGupungin
Iippu, jonlG kuvio on sama kuin vaal(unassa.

Multa vaakunolta

Hemeen verit esiintJryet monissa muissakin maakun-
nan kuntien vaakunoissa. Paitsi kunnat myds erilaiset
alueen yhteisot kuten esimerkiksi Tampereen hiippa-
kunta on valinnut vaakunaansa Hemeen varit. Tampe-
reen hiippakunnan vaal<unassa on punaisella pohialla
hopeinen lentiivii kyyhl<ynen, iolla on nolGssaan l(ul-
tainen lehdyldd.

Lopuksl

Professori Vilio Rasila on lausunut: "Hameen laenie
ei enee ole, mutta Hime on, Se on se Hemeen hei-
mon asuma ia muidenkin tuntema muinainen Heme,
joka laaiimmillaan ulottui'suolamerest6 suolamereen'
eli Kymiioelta Kol(emeenioelle, eteleiselte Uuclelta-
maalta pohjoiseen Satal(untaan." Temen Hameen
tunnusvarit, punainen ia valkoinen, tulevat seilymaAn
Himeen heimonverelne huolimatta maantieteellisista
raiamuutoksista.
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ffubhl 7500 luoun bdmalaiskarlanossa

No*uvlen pftopdytlen hlstorla Kanta- Hemeen
kaftanolssa on ylliltAvin vanhaa perua. Esft-
te I e m m e nyt hau h o lal ssmty I se n aatel I sm I e h en
Awld Henfiklnpolka Tawastln luhlla la ruoka-
piirtili. Atvicl Tawast kuului Suomen aatelln
valkutusvaltalslmplln lohtonlehlln 1 S(X)-luvun
Iopulla. Hinen sflilyneistii tilikirjoistaan saam -

ne mlelenkllntolsla tletota 1 5OO- Iuvun karta-
noelimiistii Kanta-Hemeen alueella Ja hlukan
muuallakln.

Hauholainen mahtisuku

Arvid Henrikinpoika syntyi 1 54O-luvulla Hauholla
KoklGlan l€rtanossa. HAn kuului isansa kautta niin
kutsuttuun Asserinpoikien rilssisukuun, joka oli asu-
nut Hauholla keskiajalta asti. Vuonna 1566 Arvicl
HenrikinpoilG lunasti itselleen Hattulan Vesunnan kar-
tanon, ionne han rakensi mahtavan ldvilinnan. Suku-
nimen Tawast hain otti kayttodn mahdollisesti kotimaa-
kuntansa mukaan.

Piiiiosin Arvicl Tawast asui joko Vesunnassa tai ny-
kyisen Hiimeenkosken Kurjalassa. Kurjalan lGrtanon

Arvid Hen kinpoika Tawastin syntymekartano Hauhon Kold<ala sijaitsi telle paikalla lsoo-luvulla. Kuva: Tiina Miettinen.
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ANid Hemikinpoika Tawastln ftkentaman kattanolinnan kivet kiytettiin l8oo-luvulla Hattulan Vesunnan kattanon uu(len
navetan seiniin. Osa kiviste on bdenniik'isesti TyNanndn Lepaan kappelin hautausmaan aitana. Kuva: nina Miettinen.

peri henen vaimonsa Margareta Martinb er. Hauhon
Kokkalassa asuivat veljet Germuncl ja Maunu. Sisarista
Margareta avioitui l6ns Slqytten kanssa ja emennoi
Hauhon Kyttalen kartanoa. Anna oli aviossa .lanakka-
lassa, Birgitta Lammin Tirmulassa ia Malin em:innoi
Saeksmeen Jutikkalaa.

Sisarukset pitivet tiiviisti yhtq/tta toisiinsa. Tiedet:iiin,
ette esimerkiksi vuonna 1 595 Kosken Kurialassa vietti-
vat kolme yote vieraina Cermund-veli ja sisaret Mar-
gareta ia Malin. Samana vuonna kartanossa vieraili myos
sisarusten lapsia ia muita sukulaisia, Valtakunnan
mahtimiehiakin poikkesi vierailuilla: Kurialassa kestittiin
muun muassa marski Klaus Remingie ia Akseli Kurkea.

Notkwa ioulup6ytA

Perusruokatarvikkeet tulivat Tawastien monilta
lampuot i t i lo i l ta .  Hauhola iset  lampuocl i t  Ni i lo
Sipinpoika Okerlasta ja Matti Eskonpoil(a Kelkkasista
kuljettivat tynnyreittein ruokatavaroita Vesuntaan. Osa
meni mlD/ntiin ia osa syotiin Arviclin pitopdydissa.

Lampuodit toimittivat Hauholta tiliki4ojen mukaan
Vesuntaan vuonna 1589 muun muassa ruista. kauraa.
humalaa, voita, kalGi kinkkua, haukia, lahnoia ia ahve-
nia. Kuormasta ldytyi viela naudan- ja lampaanlihaa,
kanoia ja kananmunia seke kynttildite.

Saman vuoden ioulun Arvicl Tawast oli Narvan lin-
nassa, ionne oli koottu Ruotsin sotavoimia. Arvidin
voutina toiminut Olavi Olavinpoika matkusti isanten-
s6 mukana Hemeeste Viroon. Tuomaanpaivane
21.12.1589 Olavi nouti linnan ruokavarastosta ioulu-
poyden tarpeet, iotka hen kirjasi huolellisesti muistiin.

Narvan Iinnan joulupaivellinen valmistui seuraavista
ainel(sista: soinileipaiA 4 l/2 tynnyrie, lestyeleipiie 1/2
tynnyria, ryynia ja jauhoja 1/2 tynnyrie ja kolme kappaa,
suolaa 9 G, lihaa 55 kg, suolakalaa 1/2 bnnyrie, kuiva-
kalaa n. 18 kg, ieniksia 9 kpl, pyitii 4 kpl, yksi kinkku,
kuivattua lihaa 2 lqg, vehniikakkuja 8 kpl, maltaita 4
tynnyriS, humaloita 13 kg.

Lestyleipe kuului vain herrasveen poytean ia soini-
leiDe muulle v5elle. Seuraavan kerran voutiOlavin tar-
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vitsi UiydA ruokavarastossa vasta "Kolmen kuninkaan
peivana", ioka oli siis ioulunaian peettave loppiainen.

Relnlnvllnli, mantella, Inklvliilrii

louluna.jan hankintoihin n5ytteisi viittaavaan my6s
28.1O.1594 peivetry tilauslista. Arvid Tawastin karta-
noihin Hemeeseen l5hclettiin noutamaan Saksasta eri-
koisempia ruolGtarvild(eita. Tilattiin reininviinie, viini-
mehua, sokeria, sukaatteta, ruskeaa ja valkoista rinta-

sokeria seka kanclisokerissa keitetty5 inkiviierie. Lis-

tasta l6)4yy vieH vaniljatankoja, Lissabonin ia Patriksen

oliiveja, sahramia, muskottia, neilikkaa, kardemum-
maa, rusinoita, viikunoita, veskyndite, manteleita,
anista, laakerinlehtia, lakritsia, pippuria, inkivaerie,
kanelia ja riisia. Nykylukijalle taisse listassa maistuu ia
tuoksuu ioulu! Selvdi on. ettA ainakin osa lokakuussa
tilatuista tavaroista peetyi perheen ioulunajan herkuiksi .

llman palvelusl(untaa ei komeiclen pitojen laittami-
nen olisi onnistunut. Arvidin keittiohenkilokuntaan

Vesunnassa lukeutuivat Niilo-kokki ja kokkipoika Mat-

ti, joille on tilikirjan mukaan maksettu palkkaa l59O-

luvulla. Margareta-rouvan alaisuudessa hiiSrivet palkol-

lisina muiclen muassa mallasvaimo Kerttu, lypsypiile
Piritta, Karia-Kaisa, Pild<u-Ella, Kytiin Kirsti, imettiijii Kaisa,
lso-Maisa ja Kukko-Valpuri. Ruokahuollosta vastasivat
my6s kalastaja Iso-Tuomas, riihiukko ja Mylly-Matti.

Kattoon kankalta, piiydllle lllnola

Ruoka niin iouluna kuin muissaldn iuhlis$ katettiin kau-
niisti esille. Kuialan kartanon tileiste |6yby liinavaatteiden
luettelo, ioka sis:iltee p6)taliinatkin. Suurelle poyclille

voitiin levitt:ie kahdel€an k)0/naran pituinen poytaliina,
joka oli ldrjottu kullalla ia silldlla. Liseksi kartanosta lo)dyi

myds kaksi punaraitaista po)^Aliinaa. Ruol€iliioita varten

aseteltiin kisiliinat, ioita loytyi jopa silkkisina.

Koko huone l(oristeltiin loisteliaasti. Vecloltavieraita
suoiasivat joulunailGna seinille ripustetut flaamilaiset

seinavaatteet, rlstipistotyot la kuclotut seinavaatteet.
Penkeille aseteltiin kymmeni:i tyynyje ia kattoon ripus-
tettiin Saksasta tuotuia kankaita.

Katsotaanpa viele millaisia ruokailuastioita Kurjalasta
l6)dyi vuonna I 595. Pdydiille voitiin kattaa 47 tinavatia,
1 8 tinalautasta, tinainen suolasalkkari, pullonpiclikkeit5,

voiaskeja ia lGnnuja. Pdyta voitiin valaista neljiillli
messinkiselle kynttil:injalalla, ioissa oli useita salGroita.
Kattoon ripustettiin kaksi lqynttilekruunua.

Sudennahkalset rekfuelb/t

Eika saa unohtaa mydskeen pukeutumistal Arvid
Tawastilla oli ehka Narvan linnan ioulupaivallisille yl-
l:ien ioitakin niiste vaatteista, iotka hen otti mukaansa
lehtiessa5n keselle Hemeesta Viroon tapaamaan ku-
ningasta. Olavi Olavinpoika on huolellisesti luetteloinut
isentense vaatteet. Arviclilla oli Narvassa muun muas-
sa suclennahkainen pitke mekko, samettihattu,
atlassilkkinen hame, silkkiviitta, n5edainnahkainen iak-
ku, mustat verkahousut, silkkisukat ia korunahkaiset
saappaat.

Margareta-rouvan kelpasi aiella samoihin aikoihin
Kurjalan kartanosta joulukirkkoon. Suojaksi viimaa ja
pakkasta vastaan han saattoi valita joko suclennahkaiset
punaisella veralla vuoratut tai karhunnahkaiset sinisella
veralla vuoratut rekivellyt.

Tawastien hemeleisiste kartanopicloista ei puuttunut
myoskeen musiikkia. Arvid Tawast tilasi Saksasta He-
meeseen ruokopillin, viulun, "Daavidin harpun" ja
sakkipillin.

Joululahjoia ei 15OO-luvulla tunnettu, mutta loylynei-
clen Eihteiclen mukaan Arvicl l:ihetti perheelleen uuclen-
vuoclen lahjoia. Ne olivat "pehmeita paketteja", jotka
sisailsivat silkki- ia samettikankaita. Merkillepantavaa on,
etta ne on ldriattu muistiin nimenomaan lahioina.

Hlenoa perlnnetti

Kanta-Hameessa ruokaa ja maioitusta tarjoavilla
monilla maatiloilla, kartanoilla ia ravintoloilla on siis
vaalittavana hieno ja arvol<as perinne. Alueen karta-
noissa on jo 15oO-luvulla osattu iuhlia komeasti ja

kestite vieraita yltehylleisesti.
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Onneksi Tawastien sukupiirin iouluherkut ovat ny-
lltaikana meidan kaikkien saatavilla. lSoO-lwulla niiin
ei ollut. Talonpojan pitop6ydaisse ei ollut vehniiii pu-
humattakaan hienoimmista herkuista. Katovuosina
niihtiin jopa nelkaii. Silti ioulunpyhine matalimmissakin
majoissa yritettiin kattaa parasta p6)rt:i:in ja unohtaa
edes hetkeksi raskas arkinen aherrus.

Arvid Henriksson Tawasts samling, vol.2-3.
Riksarkivet, Stockholm. Mf FR 5O9 Kansallisarkisto.
Helsinki. (Erityisesti Vesunnan ja Kurjalan til it ja
inventaariot. )

Tawaststierna, Werner: Arvi Henrikinpoika Tawast.
Historiallinen arkisto XVlll, 6. Helsinki '1920.

Vilkuna, Anna-Maria: Ituunun taloudenpito H:imeen
linnassa 1 5ooluvun puolivAissa. Helsinki 1 998.

Artikkeli on aiemmin iulkaistu vuoden 2003 Hawu

Joulu -lehdessii, jota julkaisee Hauhon Rouwasvaen
yhdistys.

FL Tllna Mlettlnen
FM Ulla Kosklnen

16 Orpana 1 /2005



Wint iski naiseen karal/la musle/man
'6i 

funlenul maan lapaa"

Mles on usetn saanut tdrppdltyn* anteeksl
her*emmln kuln nalnen. Vuonna 16(n kedtil-
Iii nalsta mukllolnut s*salalssyn$nen mles
sal hyvlen mlesten pyyntdlen vuoksl vapautttk-
sen rlkoksestaan.

Euraioen kairaiilla marraskuun l. paive 1600 oikeu-
den eteen astui Valpuri Matinb er, joka s)rytti Baltsar
Hannunpoika Trometaria siite, ette teme oli hy6ken-
n)ft hanen kimppuunsa karajien aikana kariu5paikassa
voudin tuvassa ja lydnyt haneen mustelman. Valpuri
naytti mustelmaa oikeudelle, ja kun pahoinpitely oli
nain toclistettu, oli qM6s aiheellinen ja hyvin vakava.
Karajarauhan rikkomisesta oli vakavat seuraamukset.
Baltsar oli syyllistynyt valarikokseen.

Valpuri Matinq er oli kuitenkin halukas sopimaan
asian. Joukko hyvi5 miehia anoi myos, ettei Baltsaria
rangaistaisi, sille tema oli saksalainen eike tiennyt mi-
tAen oikeudesta eike maan tavasta. Asia annettiin tel-
la kertaa anteeksi, mutta ios joko Valpuri tai Baltsar
rikkoisivat sovinnon uudelleen, joutuisi rikkoia armot-
ta maksamaan sakkoa 4O markkaa.

Kairiuerauhaa rikkonut Baltsar HannunpoikaTrometar
oli torvensoittaja, ionka tieclet:i:in olleen mm. vuosina
1614-1615lohan Pontissonin (De la Gardie?) palve-
luksessa. Baltsar vilieli ainakin vuodesta 1604 lahtien

kolmea autiosta vilielyyn otettua tilaa Eurajoen
Irjanteella. T6nne Yrionpoika kirjoitti 23.2.l604Turun
linnassa kuitin, jossa Baltsarille mydnneteen kolmen
vuoden verovapaus. Kuitissa tocletaan, ettei ole aikai-
semmin tiedetty, ette tilat on otettu autiosta viljelyyn.

Baltsar Hannunpojan vaimo oli Lavilan sukuun kuu-
luva Anna Martinb/ter, joka oli lainlukija Heikki Heikin-
pojan pojanb er. Anna mainitaan leskeksi 22.2.1623.
Vuosina 1621-1624 han esiintyi kiraiille hymmenia
kertoia valvoen taloudellisia etuiaan. Henet tunnettiin
myos parantajana. Anna kuoli ilmeisesti joko vuoden
1624 lopussa tai 1625 alussa, koska hlnen lapsensa
"eri isista" kir:U6ivet perinnoista toukokuussa 1625.
Annalla ja Baltsarilla oli yksi b ar, Anna Baltsarintytar,

ionka kautta suku iatkui.

Ala-Satakunnan voudintilit I 604.
Euraioen kerajet l.l l.1600, 22.2.1623, 27 -5.'1625.

Jokip i i ,  Maunor Lavi lan suku.  Eura lok i la inen
virkamiessuku I Soo-luvulta. Kiriassa Satakuntaa ja
satakuntafaisia IL Pori 1951. Sivut lZ+-142.

Suomen asutulGen yleisluettelo: Eurajoki.

Vtrpl Nlsslli - Ulla Kosklnen
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Wuktoisbaal Wuillisissa 7676

Huttfl d€'n l.,annllast r vl€t€lfrtn k*soldiiltii loka-

kuun alus*t 1676: vihllle ac'ulvad sl*truksr/ Rlltta

la Kerttu, lollra ollvil laal<ko Tuomaanpolan la
Valputt lrffin$aren Witfr. Slsarlsf.r on sttlem-

mln polveut rnut u*ttatunn&uJa *lt'tkunta/d.tst4

ku.€n pteslclenlfl Nsio Ryfi. Sl*uf€,n lgdn sukua

el ole tiihin ad elffiy khlalllsuulen

Huittisten Kannilassa vietettiin kalGoisheite 1 . 1 O. 1 676.
Riitta Jaakonb iir vihittiin eitinsa Valpuri Matintytteren
toisen miehen Kannin Tuomas Tuomaanpoian ensim-
meisesta avioliitosta synbneen pojan Yrjd Tuomaan-
pojan kanssa. Riitasta ja Yrjdsta tuli myohemmin
Mommolan Farkkilan isantepari. Riitan sisar Kerttu

Iaakontytar puolestaan vihittiin Mommolan Heikkiliin
pojan Erkki Paavonpojan lGnssa. Heiste tuli myohem-
min Mommolan Heikkilan isantapari.

Molemmat Jaakonb/fteret ovat monien tunnettuien
satal(untalaisten, mm. presidentti Risto Rytin monin-
kertaisia esivanhempia. Liseksi Kerttu on myos Vitikkalan
varsin laalasti tutkitun suvun esivanhempia. Julkaistuis-
sa sukututkimuksissa ia -tauluissa Jaakonb/ttarien isiin
sukua ei ole selvitetty. Tieto hanen suvustaan ldytJD/
kuitenkin tuomiokirioista Kertun lesken Heikkiliin Erkki
Paavonpojan kir:Udidesse vaimonsa perinndste Loimi-
joen kerdilla vuosina 1687-1692. Kesiikiiruijille 1692
mainitaan my6s Erkki Paavonpojan lanko Yrj6, joka ei
esiinny muissa oikeusjutuissa.

Perlnniiniakoa selvltell$in olkeudessa

Ker4ep6ytakirjassa 7.-4.6-1 692 selostetaan oikeu-
den kulkua seuraavasti:

Erkki Paavonpoile Huittisten Mommolan h/liiste esitti
kuninkaallisen hovioikeuden p:iet6ksen viime ioulukuun
19. ptiivaltii koskien hovioikeuclen kaisittewn vietya
oikeusjuttua Erkin ja hanen vaimonsa isen veljen,
Mellaisten Mikko Tuomaanpoian, velilla. Kyseesse oli
etuoikeus Melleisten verotaloon ia sen ratsupalvelu-
oikeuteen. Hovioikeuclen Daiatoksessa mainitun talon
vero- ja ratsupalveluoikeus taattiin Mikolle, joka Iunas-
taa muut perilliset pois.

Erkki anoi kanssaperillistens:i ja Mikon veljenpojan
Tuomas Heikinpoika Kraman puolesta kiinteist6ste riis-
tisse olevia maksuja, jotka oli maeritelty heicllin viilill,iiAn
perinnonjaossa 5.3.1687. Koska Erkin vaimon i*in eiti
Valpuri Matinb ,iir on sittemmin kuollut, he anoivat my6s
osuuksiaan perinnonjaossa Valpurille langenneesta
jakamattomasta omaisuuclesta. He p)D/sivet myos, ette
Mikko meareteen valalla vannomaan, ettei eiti ole
perinnonjaon yhteyciesse kitkenyt yhtiian rahaa, joka
olisi sittemmin ioutunut hainelle. Erkki tahtoi osoittaa,
ette nAin oli kaynyt, vetoamalla Kokemaen pitaian
Vitikkalan kartanon sepan Yrj6 Yrjonpojan viime tam-
mikuun 1 1 . Daivana oikeuclessa tekemaiAn tunnustuk-
seen. Han vaati, etta Mikon pit:ia maksaa heille heicliin
osuutensa kaksista ratsumiehen varusteista. iotka oli
jitetty arvioimatta eclellamainitussa perinnonjaossa.

Mikko sanoi, ettei voi kieltaa veliiens5 lapsille mee-
r5ttye lunastussummaa Mellaisten verotalosta, mite
kunkin osana on viele jaljelle. Mutta tavarat, jotka
perinndnjaossa jaettiin hanen edesmenneelle eidilleen
henen Ditovaatteittensa liseksi. ovat kuluneet taman
hoitamiseen nelien ja puolen vuoden aikana ja
hautajaiskustannuksiin. Mil&o jatti oikeuden pAatet-
taveksi, ovatko veljien lapset oikeutettuja saamaan
lunastusta myos ratsumiehen varusteista kuninkaan
maeraysten nojalla. Ratsuvaenluutnantti, ialosukuinen
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Erik Didron vaitti varustusten kuuluvan ratsutalon
isennelle Mikolle. Mikolle ilmoitettiin kuninkaan mAa-
r:iyksista 8. 1 2. l682 ja 8. 1 | . 1686, joista jalkimmiiisessa
m:ieretean, ette varustuksen pitee aina j:i;ida sille, joka
vastaa ratsupalveluksesta, eike site voida ottaa velan
maksuksi eike antaa perinnoksi. los on toclistettavissa,
ette perilliset ovat my6s osallistuneet varustusten kus-
tannul€iin, rusthollarin tulee maksaa heille vastaava
rahameere. Varustuksia ei ole hanldttu Mikon omilla,
vaan yhteisen pesen ja henen vanhempiensa varoilla,
joten perilliset ovat siihen yhte osallisia. Kuningas on

iulistanut armollisimmin 3.4.1690, etta tallaisissa ta-
pauksissa iaot pitAe tehda ankarasti lain mukaan.

Mikko tarjosi kanssaperillisilleen sovintoa, luvaten
molempien veliiense lapsiparville 1 OO kuparitaalaria
kummallekin, ja sisarelleen 50 taalaria, vaatteina ja
muina taloustarvikkeina, heille aiemmin maerettyjen
ja viele malGamatta olevien kiinteiston perint6-
osuuksien liseksi. Tehen Erkld, henen lankonsa Yrj6 ja
Mikon veljenpoika Tuomas Krama suostuivat sille eh-
dolla, etta Mikko toimittaa mainitun summan heille
rahana ia viljana, ia Mikko lupasi tamen iokaiselle
kaiclenpuristuksella oikeuclen edesse p)Maen oikeuclen
vahvistusta. Oikeus havaitsi sopimuksen pateveksi ja
Mikko velvoitettiin Ciyttimeen se. Hanen edesmen-
neen veliense Jaakko Tuomaanpojan perillisten osuu-
det kiinteistdsta olivat jal(okirjassa 219 taalaria 13 ay-
ri5 18 6/9 penninkie, joten heille pitai yhteensa mak-
saa 319 taalaria 13 iyriS 18 6/9 penninkia kuparirahaa.
Kraman perill isten osuus yhdesse jakoluetteloon
merkityn r:i.stin kanssa on 299 taalaria 2l iiyriii 18 6/9
penninkia kuparirahaa. Mikko saa vahent:ia ftiste sen,
minki han voi toclistaa tehen mennesse maksaneen-
sa. Mikon edesmenneen velien Erkin ia sisaren Kertun
perilliset, iotka olivat n)d poissa, saavat vapaasti liit-
tya tahain sopimulceen, ios se heite miellytt:ia, taijollei,
hakea oikeudessa ratkaisua vaateisiinsa.

Slsarusten ls$ Alastarolta

Riitan ia Kertun isa oli laakko Tuomaanpoika Alasta-
ron Mallaisten Markulasta. laakko mainitaan ensim-
maisen kerran Suomen asutuksen yleisluettelossa
1656. Hiin kuolee 1666. Tuomiokirioista key ilmi, ette
hiin oliMarkulan vanhin poika. Htinen vaimonsa Valpuri
mainitaan ensimmeisen kerran vuonna 1657, ioten
avioliitto on solmittu 1656. Valpuri mainitaan viimei-
sen kerran leskene Markulassa 1667- Huittisten
Kannilan Kannilla Tuomaan vaimona henet mainitaan
ensimmaisen kerran 1668, ioten toinen avioliitto on
solmittu 1667. Markulan suvun isi-isat vuoteen l54O
on iulkaistu mm. Kauko Suojan tutkimana.

Iso-livari, Lasse: Sukututldmuksia Satakunnasta (ko-
keilu).

Risto Rytin esipolvitaulu. Osoitteessa http://
users.utu.fi/isoi/ ( 1 4.9.2@4).

Loimiioen keriiiet 24.-29.2. 1 684.
Loimiioen karauat 7.-4.6.1692, s. 2O3-2O4.
Suoja, Kauko: Mi liiisten Markula Alastarolla. Kirjassa

Eeva Kytte ja Kauko Suojar Vitil&alan suvun juuria.
Kurikka-Paino 1982. Sivut 6rl-85.

Suoia. Kauko: Miillaisten Marl(ula Alastarolla. Vanha
rustholli. Genos 1979, sivut &2O.

Suomen asutuksen yleisluetteloi Huittinen ia
Loimiioki.

VIrpi Nlssilli - Ulla Kosklnen
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Woru, kauneulla kalsomassa

$gg,sretki q.1a2oo4

lokseenkln saaersen vllkon Jiilkeen lauantalna
meille suofrln oivalllsen kaunls syyspiilvi. Uih-
dlmme Hankl Oy:n bussllla - auton kyllessii
luki Nieminen -, jonka kuljeltaJana totmi lart
Iaakso. kello 9 Vanhalta klrkolta ell entlsen
Tammerkosken kartanon pellonplentareelta
kohtl Kurua,

Aidimme Pispalan lapi ia Epilainhaiun sivuitse Voiarven
l€upunl{in. MatlGn aikana kuulimme Epiliin seudun sota-
tapahtumista isonvihan ja vuoden 1918 kansalaissoclan

aialta. LisalGi kuulimme, ettai Jakob De la Gardie eli Lais-
lG-Jaald(o oli hallinnut neita alueita omistamansa Lie-
lahclen lGrtanon kautta. Keiierven rannalla olivat laakko
IllGn nuiiamiehet pitaineet leiriai:in vuonna '1596 ennen
siitymist:iain Nokialle.

Vojarvelta siirryimme uutta Kurun tieta Yojarven
Pengonpohjaan, missA ohitimme muun muassa Intin
talon ja Pengonpohjan lGppelikirkon. Saavuimme
Kurun Lansi-Teiskoon ja noin tunnin a.iomatkan jalkeen
Pttlklrylan huvilan laheis)D/teen.

Polkwlen huvila, jota retkeleisemme ihailevat. Omistaja Heikki Bj6kbom. Kuva: Veli Hemeainen.
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Kansallisromanttlnen Piilkkvllin huvlla

P6lkkylen huvilan rakennutti Oscar Rosenlew 19OO-
luvun alussa silloiseen Pohjois-Pirkkalaan N:isijarven
rannalle Pdlkkylanniemeen. Huvilan piirsi arkkitehti
Birger Federley, iasen suunnittelussa oli mukana my6s
arkkitehti Lars Sonck.

Kolmisenkymmenta vuotta sitten Heikld Biorkbom
osti vanhan huvilan 2O75O markalla ja siirretti sen
Kuruun. Huvilan purkaminen, hirsien kuljetus kolmel-
la rekalla sekii uuclelleenpyslls ja kunnostus on vie-
nyt 27 vuotta, taviela on tekemiste. Heildd Bjdrkbomin
rakkaus vanhaan ia lGuniiseen on nehtevisse talon ai-
nutlaatuisessa sisustulGessa.

Huvilan alkuperhiste kalustusta ei ollut saatavilla,
joten esineet ioucluttiin hanlddmaan huutokaupoista,
antiikldliild(eistai ja suoranaisella kaupanhieronnalla eri
myyjilte. Kalustus on peAasiassa suomalaista, ruotsa-
laista ja saksalaista. Mieleenpainuvia olivat iso takka,
jolG on samankaltainen kuin Emil Wikstrdmin taiteilija-
koclissa Valkeakosken Visavuoressa, hienot katto-
kruunut, p6ydet, tuolit, kaapit seki erikoinen soitin,
eanilewjen edelteja, ynne perheeseen pitkin kierron
jalkeen palautunut pienoishinaaja.

Heikki Bjdrkbom esitteli asiansa asiantuntevasti, rau-
hallisestija mielenkiintoisesti. Eivoi muuta kuin tode-
ta, etta P6lkkylan huvila on yksi Suomen kirkkaimpia
kansallisromantiikan helmiii.

Tolkko, Rllhlkosld, Leveelahtl

Pdlkhyl:istA lahdettaiessa saimme bussiimme varsinai-
sen Kurun-tuntijan, jonka hammastyttava paikal-
listuntemus ia huumorin hoystema esitystapa oli mie-
luista kuultavaa. Ohitimme Niemen ia Kuhilan talot seki
ajoimme Kaitalahclen sivuitse Mattilan ja Leppalahclen
ohiToild(oon. VaalGniemen Toikko on monet vuosilq/m-
menet ollut k:ir:Ua-, kestildevari- ja postitalona. Liseksi
siella oli postiasema ja kauppa. Ulkorakennuksia oli 32.
Tila on viljelyspinta-alaltaan Kurun suurin.

Olkitaipaleen ia Parkkukosken sivuutettuamme saa-

Retken antoisin osuus oli Urho Nihikosken selostus
kotiseuclustaan ja suku- ja pe nnetutkimuksistaan. Kuvassa
han esittelee kotipihansa histofiaa, Kuva: Veli Hemeleinen.

vuimme Parkkuun Riihikosken talolle. Se oli nlyttiivi ja

hwinhoicletun tuntuinen. Erityisesti j:ii mieleen iso pirtti

sekii ulkorakennukset. ioita oli 23. Varsin hieno oli vuo-
delta 1773 oleva luhtiaitla samoin kuin muutkin [ihinna
170O-lSooluvulla rakennetut aitat, riihet ia ladot.

Urho Riihikoski kertoili meille isossa pirtissii hanas-
tuksistaan sukututkimuksesta ja kuvien- ja tietojen-
kiisittelysta. Varsin kunnioitettava oli erilaisten ld4ojen,
vihkojen ia albumien kokoelma, johon hiin on kerlinnyt
tietoia perheen ia suvun vaiheista. Muun muassa Urhon

ia hanen vaimonsa rakkauskirieet vuosilta 1954-1959
oli pantu kansiin. My6s erilaiset museot, mm. puku-

museo, ldytyi Riihikoskelta. Myos urheilua on perhees-

sa harrastettu: palkintolGapissa oli neyttava meera eri-
laisia mitaleja, lusikoita ja p)tryjA. PailGlla olimyds Riihi-
kosken nylq/inen isant:ipari Kalle ja Leila.

Riihikoskelta siinyimme lounaalle Leveelahden taloon.
SielH oli taiolla pitopoyt:i, joka saivarsin suuren suosion.

Klrkolle la klvllouhoksllle

Lounaan jelkeen oliaika ldirehtie Kurun ldrkkoon, jota
esitteli meille suntio Tapani hD/dysmAki. Tunnettu
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kirkonrakentaja Matti Akerblom suunnitteli kirkon la
johti sen rakentamista. Kirl&o valmistui 1781 ja se vi-
hittiin kruununperijen Kustaa Aaciolfi n nimikkokirkoksi.
Sen lensipeedysse on moninivelinen sipulikattoinen
barokkitorni ja pitkille seinille runkorakennusta mata-
lammat sivusalGrat. Vuonna 1846 kirkkoa laajennet-
tiin ja sen itepAehen rakennettiin uusi sakaristo.

Kirkon sisekoriaus toteutettiin l9O5-1906 Lars
Soncldn piirustusten mukaan. Kurun kirkon vuonna
1852 valmistunut alttaritaulu, loka esittea ristiin-
naulittua, on l. Z. Blackstacliuksen maalaama. Tornin
seinustalla ojentaa kettftin vaivaisukko.

AurejArvellii on oma rukoushuone vuolta 1923. Kurun
seurakunta itseneistyi 1872 ja sai oman kirkkohenan
1893. Laulettuamme kirkossa ensimmaisen sakeiston
laulusta "Maa on niin kaunis" jatkoimme matkaamme.
Kirkolta mulGan tuli oppaaksemme opettaja Veli Salin.

Kurun tasarakeinen harmaa $aniitti sek;i kvartsi-clioriitti
eli ns. musta graniitti ovat eitt:iin h/sytq4'a julkisivu- J'a
monumenttikiviksi. Ajoimme kivilouhol<selle, misse saim-
me ihailla Kurun harmaata graniittia louhoksen pysty-
suorisgi sein:imisEi etth my6s lohkareina. Kurulaisesta
graniitista on rakennettu mm. Helsingin Kallion kirkko,
ia sitii viecti:in mvos ulkomaille.

VAnrikki Stoolin (Polvianclet)

tuvalla Kurussa kuulimme tuvan
retkeste Kurusta Turkuun ja ta-
kaisin. Kuva: Veli HemAllinen,

Vinrikkl Stoolln tupa

LouholGilta ajoimme saman tien tienvarressa ole-
vaan entiseen Hainarin virkataloon. Talosta ia sen his-
toriasta meille kertoilivat talon nylg/inen omistaia Han-
nu Vilpponen ja erittain suurikokoisessa vanhassa
koulutalossa opettaiana toiminut Veli Salin. Aiemmin
tema punaiseksi maalattu talo oli toiminut myds
vanhainkotina.

Talon historiaan kuuluu my6s vdnril<ki Carl Gustaf
Polviancler (1788-1876), joka oli ollut vuoclesta 18O4
Kurussa Ruoveden kompp.rnian majoittajana. Hen oli
osallistunut Suomen soclan lukuisiin taisteluihin Porin

rykmentin lipunlGntajana. Sodan p:iebftya hiin iai eciel-
leen asumaan Hainarin sotilasvirkataloon ja vietti siella
lopun eliim,iiense kurulaisten kunnioittamana "Hainarin

vanrikkine". Han oli laajalti tunnettu sodanaikaisten ta-
rinoiden ia tapahtumien lennokkaana kertojana.

Kun .1. L. Runeberg toimi nuorena ylioppilaana vuosina
1aZ5-laz6 Ruoveden Ritoniemen kartanon kapteeni E.
C. af Enehjelmin lasten lotiop€ttajana, vieraili h:in us€in
Kurussa jututtamassa viinrikki PoManderia, loka oli kap-
teeni af Enehjelmin ystiiva sota-aioilta. Kun y;i,nriktro-Sfoofn

ta[inat sitten aikanaan ilmestyivet ia monet sen runojen
aiheet olivat tuttuja lerulaisille jo ennestiiiin, yhclistettiin
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tarinat mm. Polviancleriin. H:int:i piclettiin jo elaess:iAn
v:inril&i Stoolin esikwana. - Viinril<illa oli 16 lasta, joista

vanhimman ja nuorimman ikaero oli 64 vuotta.

Pistayclyimme viele katsomassa vanrikin tupaa ia
aittoia ulkopuolelta. Polvianclerin kuoltua ei Hainarin

Durkutuomion saanutta sotilasvirkataloa haluttu kui-

tenl(aan hajottaa. Sen pirtt iosa myytiin Hainarin
torpalle, missA se on edelleen huvilakaytdsse, ja ra-
l(ennulGen toinen pee, tupa ja lGmari, purettiin ja siir-
rettiin Tampereelle ja eclelleen Turkuun, Turun linnan
viereen 19OO-19O3 perustettuun ull(omuseoon. Siel-
la tupaa ryhcl)rttiin nivttamAAn vanrikki Stoolin tupana.
Turl<u oli ollut Polvianderin koulukaupunld ia sen maa-
kunnan kesl<us, josta hanen ryl(menttinsa oli ailGnaan
koottu. 193o-luvulla viinrikin tupa joucluttiin kuiten-
kin sull<emaan. Kuru-seuran toimesta tuDa saatiin ta-
l<aisin Kuruun iclyllisen Hoppasjoen varteen ja vihittiin
keyttoon 1961. Polvianclerin tupa on 17oo-luvulta,
viereiset l(al(si aittaa lienevAt hieman vanhemDia.

Nlihtiivyyksii luonnonkauniissa
maisernissa

Suuntasimme bussin nokan kohti itaa. Matkalla
poil(l(esimme viel: i Paappasenniemess:i. missA vuon-
na ZO03 oli loma-asuntomessut. Niemivllatti l(auneu-

clellaan. Se siiaitsee Naisijarven Vankaveden ja Kurun-
lahclen viilissii. NaissA maisemissa Suomen sodan ai-
l<ana Roth ja Spoof joukkoineen hairitsiv:it venalaisten
l(uljetuksia Nasij:irvella. He l€appasivat muun muas-
sa jauholastin, mistA sikalaisille oli iloa pitkaksi ail(aa.

Paappasenniemelle on myds niin kutsutut porras-

kivet, Iuonnonmuoclostuma, jota pitl(in peasee hariun
laelle. Sielle matkalaiset innoklGasti kiipeilivet. Hariun
laella on niin sanotut ukkosl(ivet. ioita keil(uttaessa
kuuluu ul&osen l€ltainen jyrine.

Paappasenniemelh sanoimme nakemiin op6lllemme.
Muroleen kanava olikin sitten jo Ruoveclen puolta. Niissa
majsemissa taiteilija Ellen thesleff ( 1869-1954) liildei io lap-
suuclessaan, sillii hiinen sukunsa omisti Muroleen tilan, jol(a

m)Miin vuonna 189U. Ellen Thesleff ral(ennutti kuitenkjn
taiteiliiahwilan, "Clsa Biancan" Murolekosken rannalle omi-
en piirustustens.l mul€isesti. Han vietti sielH pitkie iaksoja,
ioskin eleli enimmelGeen Rand(assa ia ltaliassa.

Kotimatl(alla pictetti in arpaiaiset seke annetti in
eril(oispall(into sille, jolG oli Tampereelta nAhclen syn-
tyn),t kaukaisimmassa pailGssa. Vanhalle kirkolle saa-
vutti in noin kello 18.30.

lukka Slr6n

a-

\._

$nuruo tDtDtD-osoile muulluu
Kev:i,iin 2005 aikana - ehkiitti io t:im,:in lehclen ilmestyessa - seu-

ran www-osoite muuttuu. uudesta www-osoitteesta kenotaan tar-
kemmin iiisenkirieessa. Uuteen osoitteeseen ldytliA entiseen tapaan
Suomen Sukututkimusseuran sivuston (www.genealogia.fi) kautta.
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@oaki, 8iitu, kummilusisri

Alotltelevana sukututkijana keresin mahclolll-
slmman vauhclikkaastl eslvanhemplenl nlmli.
Pdl klin e liit s - *lhal ahtelal s la Ju u rian i to n kl e s san I
pdyhiiisln esllle perheen, lonka lsf.n sotllas-
nlmenii oll 866k. Pefieen yhclen lapsen lsj,n
sukunimeksi oll kirkonklrlolhln merkltty Sp6k
(suomeksl "kummftus"), mlkii huvlltl mlnua
kovasll. En kuftenkaan ehtinyt syventye Eihiin
hauskaan yksftylskohtaan sen tarkemmln, sll-
Ii kllvas tutkimusintoni pakottl mlnut
kalvautumaan yhii sSuem mille m en net stryteen.
Asla Jiil kultenktn mleleeni, ja viime vuosina
olen kuvitellut monta kertaa mlelessinl tllan-
teen, mlssfl plenen Lllsa-vauvan lsi sal viiiriin
sukunimen. -- Iiiis*i kirloltuksessan, kerron
ensln toslaslol'a Lllsan perheestii Ja sitten fik-
tllvlsen (mutta mah<Iollisen) tarinan, mlkfr se-
liltiili papln tekemen vtrheen.

Kustaan ia Beatan perhe-elimii

Toisena joulupaivana 1784 vietettiin Pelkaneen
Salmentaan lqyliissii kolmoishiiita. Iyh:ian avioliittoon
vihittiin ral(uunaJuho Suncl ja piika Maria Mikaeling ar,
renld Tuomas Matinpoil(a ta piilG Anna EerikintJdar seld
renld Kustaa luhonpoilG ja piika Beata, ioka oli ral(uuna
Reko Ahlqvistin jo lild 3o-vuotias q/tar.

Morsiamista Beata Rekonb/tar oli jo pitkalle raskaa-
na. Nelisen kuulGutta mydhemmin, toukokuun 4. piii-

vena 1785, han synnytti Salmentaassa b/tt6vauvan,
ioka kastettiin MarialGi. Maria l(uoli kuitenldn pian

syntymense ielkeen.

Kolme vuotta myohemmin Beata oli jalleen raslGa-

na. Kustaa ja Beata saivat 1.2.1788 pojan, jonka ni-

mel€i tuli isenisansA mulGan lohannes. Kun.lohannes-

vauva oli toisella vuoclellaan, kuoli Beatan 78-vuotias
isa Reko Ahlqvist. Rekon kuoltua perhe muutti Saha-
lahden Patialaan, missa Kustaasta tuli sotilas. Hanen

sotilasnimekseen tuli Book.

Loppukesaistai 1 79O jelleen raslGana oleva Beata mat-

kasi Sahalahdelta talGisin Palkaneelle, missa han synD^-

ti kolmantena elokuuta brttdvauvan. Beata synnytti lap-

sensa oletettavasti ystevense, piilGna toimivan Liisa

Juhonq/ttaren luona. Lii-
sa oli ollut l(uolleen Ma-
ria-b^tiiren kummit:iti, ja
nyt henestA tuli my6s
Beatan toisen tyttaren
kummi. Vauva sai
kummitatinsa mukaan
nimekseen Liisa.

Kastetilalsuus
kirkossa

Viidentena paiviina
Liisan syntyman jalkeen
hanet vietiin kastetta-
vaksi Palkaneen kirk-
koon. Elol(uun alkupuo-
len lammin tuuli heilutti
kirkon ympiirillii aukea-
via viljavainioita.

Vauvan kummeista
puhujana toimi piika
Liisa luhontytar. Han
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niiasi qrvaan ia esitti touhukkaasti asiansa pitajen-
apulaiselle, Henrik Aspegrenille.

Pastori Aspegren oli kotoisin Plilkeneelti, Aimil:in
Lassilasta, ja muisti kasteelle tulevan lapsen Beata-ei-
din nuoruusvuosiltaan. Sellainen hweluonteinen, ve-
reve nainen, jol(a hoiti huolellisestivanhan aitinse hau-
taan. Ja tiisse oli nyt Beatan tytar - ia yhte punakka
kuin eitinsa!

Pastori rykeisi ja pyyhki pellavaliinalla nenaiansa.
Pastorska oli aamulla laakinnyt nuhaa melkoisella
paloviinaDD/pyllii, ja pastorilla oli nuhasta huolimatta
h)rye mieli.

Pastori nosti raskaan kirjansa poydalle, kastoi llyn:insa
musteeseen ia tiedusteli lapsen syntymApaivaa. "3",

hAn kirjoitti Augusti-saral&eeseen ja pyyhkAisi taas
neneanse.

Kummit katsoivat hammiistyneena, miten pastori
turautteli neneliinaansa, ja sitten heite vakavasta tilan-
teesta huolimatta nauratti. Herrasveen metkujal Mita-
hiin arvokasta sielte nenaista tuli, kun se piti ihan tuukiin
pyydystae ja taskuun tallettaa?

Pastori huomasi, miten kummeia hymyilytti. Han

rypisti moittivasti kulmiaan mutta sitten pastorslGn

DD/tiviina heratti hanenkin silmakulmiinsa kujeellisen
valkkeen.

- Keita ovat lapsen ise ja aiti? Missa he asuvat? Pap-
pi tieclusteli virallisesti.

- lsa on se Pookin Kustu, toimitti kummiteti. -

Soltaatti Sahalahren Patialasta. Oli ennen Hollin renkinii
Salmentaassa, jos pastori muistaa. Aitee on Peaata
Rekontytar, niin kuin tessa jo pastorille tuli sanottua.

- Ai iaha, jassoo, mutisi pastori. - Vai Kustaa.

Pastorin mielesse haiilahti epam:iarainen muistikuva
miehestii. Renki Kustaa Juhonpoika. Kavi seannollisesti
ripilla, istui kirkossa vakavana. Hiljainen mies... Laiha
ja kalvakka... Semmoinen kummitus verevAn Beata-
vaimon rinnalla. Jopa olivat osanneet antaa sotavaes-

sa miehelle sopivan nimenl Pd6ki-siis ruotsiksi Sp6k!
Kummitus!

Pastoria nauratti. Ja niin hen kirioitti huolellisesti
kirkonkiriaan pienen Liisa-vauvan iseksi "Sold. Gust.

Johansson Spok".

Tesmallisesti han kirjasi myos kummit - joita olivat
Liisa Juhonqrttaren ohella Simo Tuomaanpoika, Juho
Antinpoika ja vaimo Anna Eerikintyter - ja nousi hie-
man huojahtaen ylds. Pastori Aspegren kohensi

ryhtiaen, asteli arvoklGasti kirkon puolelle ja kastoi
kummitetinsa kisivarrella tuhisevan pienen Liisa-brtt6-
sen seurakunnan ieseneksi. Amen

Pelkaneen ja Sahalahclen kirkonkirjat
Tiedot pastori Aspegrenista Tiina Miettiselta

lohanna Kurela

///a
Tr
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Winuitlen sukuseura

Nllstl alolsta alkaen, kun vi.estiifr on ed tar-
koltukslln rckkterdtty, fledetiidn Pohlols-*z-
voss asuneen MletddL fiIla lohavat Kustaa
Vaaen alotltamaan verokllanpftoon | 5(X)-Iu-
vulla, On mahdolllsb, ettl MleltisH ollsl asu-
nut Pohlols-*tvon alueelh lo alkalsemrnlnkln,
alnakln tlhpilsesd. Vanhln vamakst finneltu
Mlfitlsten asulnpalkka s4affs,ee Tenrassalon
:raaries:sa Vehmercalmella. Pekka Helklnpolka
Mlettfnen hankw malnltun t,Ian omlstukseen-
sa vuonna 1 566, la sllti alkaen Mleldsten suku
on ld<unut la kaxanut Vehmerslmelh levlten
sleffi fu l6lD-luvulla etl puolllle Pohlols-hvoa

la laalemmlnkln lti-Suomeen. Mleltlset oltvat

Wpilnsfi erd- la kaskltalouden harlolttalh.

Kuopiossa vuonna I 978 perustettu Miettisten suku-
seura ry toimi aluksi s:ientojense mukaan Pohjois-Sa-
von alueella, mutta pian huomattiin Miettisten elin-
voimaisena sukuna levinneen eri puolille Suomea ia
maapalloa. Voimassa olevissa saennoissa ei toimi-
aluetta ole mitenkaiain rajattu, ia j:iseneksi hyveksyt:ien
kaikki Miettisista poMeutuvat henkil6t.

Miettisten sukuseura ryrn tarkoitus on vaalia suvun
p€rinteite, edistlieyhteenkuulwuuden tunnetta swun

i:isenten keskuudessa ia kunnioittaa menneiden su-
kupolvien muistoa, tydte ,a kiintymysta kotiseutuun

ia isenmaahan. S:iant6mliiiriiinen sukukokous ia -iuhla
jifjestet:ian joka kolmas vuosi. Viimeksi vahvistettu
jlisenmaksu on 25 euroa kolmivuotiskaudelta.

Miettisten Sukuseura ry toteuttaa tarkoitustaan iul-
kaisemalla Juhani Miettisen kirjoittamaa sukukir-
jaetjaa. Mlettisten suku / ilmestyi vuonna '1990 ja

Vehmersalmen ki*onbHn rannassa, entisen Ala-Mettiliin
talon paika a, s[altsee 24,6,I85O Ka avede e hpahtuneen
ktkkove n eo n netto m u ud e n m u i sto m e *ki. O n n etto m u u.1 es-
sa hutrkui jenbsalolainen Pekka luhonpoika Miettlnen, joka
omlsti kitkkoveneen, ja hiinen lislikseen 27 kirkkomatkalaista.
Kuvassa Miettlsten sukuseua ty:n eslmies Toivo Miettinen

la sihteefi Matti Miettinen ovat kunniakeynn E muisto-
me*i e 29.6.2003 sukuseuran zs-vuotisjuhlan yhteydes-
se, Taustalla olevat nkennukset ovat Vehmercalmen vieras-
venesataman aken n u ksia.

Miettisten suku // vuonna 1998. Ensin mainittu teos

kisittelee Pohiois-Savon Miettisia lsoo-lwulta I 70G

f wulle ia on perusteos seuraaville julkaisuille. Mlettisten

suku //kiisittelee Tervassalon, siis kantatilan, sukuhaaroia,
jotkd, "irtaantuivat" kantatilalta jo t6oGlrlulla.

Parhaillaan Juhani Miettinen viimeistelee Miettisten

suku /// -iulkaisua, ioka ktisittelee Iaajaa Miettisten
Tuusniemen Ohtaanniemen sukuhaaraa. Sitten on vuo-
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Pohjois-Savon Miettiset
Tervassalon ensimmdiset asukkaat

He ikki (Miettinen?)
I

l0l. Paavo Heikinpoika
(Miettinen?)
m. 1541 - m. l55l
Talollinen Tervassalossa,
lautamies

I
Juho Tiilimaakari
(Mi€ttinen?)
m. 1552 - m. 1562
Tiilentekijii, blollinen
TerYassslossa

lautanies
I
I
I

2. Pekka Miettinen
ro. !524 - rn. !630
Talollinefl Tervassalossa

4. Pekka Miettinen
m. l6zt4 - m. 1664
Talollinen Tervassalossa,
muutti Vehmersalnelle?

I
Miettisten suku IV
Vehmendmen sukuhaarat

korgraali
I

Mi€ttisten suku lll
Ohra&nniemen sulruhaarat

Heikki Miettinen
I

l. Pekka Heikinpoika
Mieflinen
m. I 566 - 1610
Talollinen Tervassalossa,
lautafities

2. *uri Miettinen 3. Olli Miettinen 29. Heikki Miettinen L Pekka Miettinen
m. 1594/1601 -m.  1603 m. 1602-m. 1630 m. 1605-1638 m. l6l0 - m. 1646
Talollinen Tervassalossa. Talollin€n TalollinenTervassalossa Talollinen

Tervassalo$a ja Ohtaamiemelliio Tervassalossa

Pekka Tiilinaakari

m. 1557 - m. 1595
Talollinen Tervasseloss4
lautsrni€s

I
I

fiilikriq€n-sukul

Mi€ttinen
m. 1639 - m. 1672
Talollinen Tervassalossa

I
I

Miehisten suku II
Tervassalon sukuhasrat

m. = mainilaan

m. 1626 - m. 1660
Talollinen
Tervassalossa

m. 1627 - m. l65l
Sotamies,

25. Altti lv{isttincn
m. 1630 -
Sotamies

Miettinen

muutti Riikkylddn

) Mi€ttinen
m. 1648 - m. 1658
Talollinen Tervassalossa

m. 16,14 - m. 1658/1684
Talollinen Tervassalossa,
muuutti Pttli?ille?

I
Miettisten suku V
Piiljiin suhlnarat
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rossa Vehmersalmen ja Pdlian sukuhaarat ia myohem-
min Poh.iois-l(arjalan sukuhaarat. Sukukirjasarjassa jul-
kaistaan p,ii,iiasiassa niite sukuhaaroja, ioista suvun ia-
senet ovat lehetteneet henkilotietoja ja samalla anta-
neet luvan tietojen julkaisemiseen. Sukuarkistoon ote-
taan eclelleen mielelliitin vastaan Miettisten elemiin-
vaiheisiin liittwee aineistoa.

Miettisten sukuseuran seuraava seantdmaereinen
sukukokous ja  - juh la ier jestetaan 24.7.ZOO5

Tuusniemelle. T:isse yhteydessa esitellaiin luhani Miet-
tisen teos Mieft sten suku //1, joka kesittelee siis Miet-
tisten Tuusniemen Ohtaanniemen sukuhaaroia. Paino-
kuntoon kirja saaclaan hiukan my6hemmin. Tuusniemi
oli lsooluvulla Ruotsin ja Venajen kiistelemiie raja-
seutua, ioten iuhlapeiven teemaksi sopinee hwin ra-
jaseuclun asuttaminen.

Mattl Mlettlnen

Seuran lulkalsut:
Miettisten suku l. 7 €
Miettisten suku ll. 30 €
Sisar Alli Mietiinen, muisteluksia
elemani varrelta. 15 €
Kaikki teoket yhteishintaan 40 € + postikulut.

Yhteystledot:

Sukututki mus j a su kuarkisto :

fuhanl Mlettlnen
Lakeissuontie 10 A 7
70420 Kuopio
puh. 017-364 1534,
siihkoposti: aarojuhani.miettinen@clnainternet.net

Muu sukuseu ratoi m i nta:

Eslmles
Tolvo Mletdnen
Sammalpolku 6
7131O Vehmersalmi
puh. 017-364 ZZ49 I''i 0440-372 l2l

Slhteerl

Mattl Mlettlnen
Vierumeentie 4 B 2
71310 Vehmersalmi
puh. 017-386 1208 tai 040-515 4l04
sahkdposti : vaino-matti.miettinen@clnainternet.net

%lastolieloja
Tampereen seudun sukututldmusseurassa oli joulu-

kuussa 20@l j5s€nie lAhes tiismiilleen 50O henkdi,joista:
zo-so-vuotiaitaoli 16.40/o.
51-65-vuotiaita 39 o/o

2A

yli 65-vuotiaita 44,6 o/o.
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Vienilla keinoilla sukukiriasla bgori;
benki labakemislo, as iak iriabakemislo ia k)bde lue lle lo

Monet melsti haavellevat oman sukututkr-

muksen lulkalsemlsesta hvalla tal tolsella,

Yhclelle rllttdii klrlaston koplokoneella ltse

monlstettu fu muutamalla nlHlli kokoon ka-

sattu papertnlppu, kun faas tolselle el kelpaa

muu kuln palnotalossa valmtstettu kovakan-

tlnen teos. Kolmannen tavollteena on cd-rom.

lolle on tallennethr sukutaululen la tekstln II-

sdksl valokuvla, iiintli la vldeolelkkefti.

Tutkimul(sen tyylikas ulkoasu tai uudenlainen
tallennusmuoto ei yksineen takaa sita, etta teos on
onnistunut. Vaikka taitaisikin uusimmat tekniset kikat,
voi tutkimuksen sisalto olla kuitenkin heikkotasoista.

Moni muutoin sisalldltAan ansiokas tutkimus kom-
puroi viime metreillean ennen julkaisemista muuta-
maan vakavaan puutteeseen. Tutldmuksen tekije on

bl/b^/einen huolellisesti laaclittuihin sukutauluihinsa ia
on tiiysin unohtanut sen, mita tutkimuksen keyttaiet
tarvitsevat. Ylclestaki:in sukututkimuksesta ei nimit-
tain saisi puuttua kahta seikkaa: henkildhakemistoa ja
liihdeluetteloa.

Liihcleluettelon pitea siseltae sek:i tutkimuksen l,iih-
teena kaytetyt painetut kiriat ette alkuperaiset tai
mikrofi lmatut asiakiriat. Huolellisesti laaclittu viitteistd
on satunnaisesti tutkimusta selailevalle selva merkki

siita, ette tutkimuksen tekijd on ollut tarkka ja ettti ty6n
laatuun voi todennekoisesti luottaa. - Kukapa meiste
ei haluaisi tulla tunnetuksi luotettavana sukututkiiana?

Henkilohal(emistossa pitea puolestaan mainita jokai-
nen tekstisse mainittu henkil6, kuuluipa han sukuun
tai ei. Varsinkin ios tutkimuksessa kerrotaan esimer-
kiksi suvun riicloista naapureiden kanssa, on henkil6-
hakemisto huomattavan tarkee muille samaa pitejai
tutkiville. Sielta voi ldyt:iA viitteen iohonkin ennen tun-
temattomaan tapaukseen, johon oma sul<ulainen on
selGantunut.

Ei kannata kuvitella, etta laaia tutkimus, josta puut-
tuu henkildhakemisto, houkuttelisi lukemaan koko
teoksen siina toivossa, ette jostakin putkahtaisi viitta-
us omaan sukulaiseen. Ja muistettava on myds se, et-
teivAt lGil&i meiden omatkaan sukulaisemme ole
suvustamme niin ldinnostuneita, ette jaksaisivat l€h-
lata lapi koko teoksen. Kylme tosiseikka on se, etta
monelle sukututkimuksen tarkein kohta on se, missa
lukee oma nimi, Kun sitten sukututkimus on lq/mme-
nen vuotta pdlyttynyt kiriahyllysse ja tulee hetki, jol-
loin sita pitea ylpeana esitella naapurinmiehelle, ldy-
tyy henkildhakemistosta nApparasti iuurise oikea koh-
ta, minne oma nimi ia ehka myds nuoruudenaikainen
valokuva on prentetty.

lohanna Kurela
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Vom iu hrua @uooeden kardlilla
'Wo/tluko 

ne labosel luobel oirisilkrin"

Entlsalan nalsten eliimiistii on ykslldtasolla va-
Iftethrvan nlukastl saatavissa tletoa - Iapslsta
puhumattakaan. Polkkeukslakln on. Tissii yksl
sellalnen.

Tulen vlemii

Viikko P:irttylinpeivan (24.8.) iSlkeen vuonna 1742
Virtain liiahdyspohjan lvl:issa oli yllatteen a<urrun saras-
taessa palanut Rantalan talon riihi. Riihen mulGna oli
palanut kuivumaan nostettu viua. Rantalan isiinta Yrjo

Juhon;roika vei asian kiriijille. H:inen mukaansa korpraali
Friskin bfter Sigrid oli viikko palon iiilkeen kertonut Yri6n
vaimolle Kaarina Heikintytterelle sekA eraalle
alavutelaiselle myos f.aarina-nimiselle vaimoihmiselle,
etta Sigridin:iiti Pirl&o Simonbft ir oli ensin yolHvaristanut
(ska/<acll) Vljaa Yrj6n iihesse ia vien)d sen l(otiinsa - Friskit
asuivat Rantalan maalla. Aamulh hen oli sitten qMt:inyt

riihen tuleen. Pirkko kielsi mill:tin lailla s)ry/llisbmeense
Yrlon viljan varastamiseen tai riihen polttamiseen.

Asiassa kuulti in aluksi Rantalan naanuria Heikki
Matinpoika Paavolaa, ioka oli halytetty apuun palo-

aamuna. Hen oli havainnut heti, etta katto oli liekeis-
se. Avattuaan riihen oven h:in kuitenkin oli huoman-
nut sen ylliittavan asian, etteivet riihen sisatilat olleet
viele siina vaiheessa tulessa. SilGi todistaja arveli, et-
tei onnettomuus ollut voinut sattua taDaturmaisesti (ay

wdda) vaan jonkun ilkeemielisen ihmisen aiheuttama-
na eli ionkun heitettye tulen katolle. Henelle ei tosin
ollut tietoa Pirkon enempae kuin kenenkean muun-
kaan syyllis)4,/deste, mufta haneste tuntui oudolta se,
ettei Pirl&o ollut pail(alla palon sammuttamisessa l(u-
ten kylan koko muu veki. - Pirkko puolustautui vaitte-
mella olleensa tuolloin huonovointinen.

Rantalan emente Kaarina Heikintyt5r puolestaan l(er-
toi oikeuclelle, ett5 Pirkolla oli heti tulipalon jelkeen
ollut epailytteven palion varoja. Kuitenkin teme oli
ecleltavana sunnuntaina ollut niin hedenalainen, ette
oli ioutunut pyytemaen l(aarinalta keittojauhola. Te-
henkin s)4ytetylle oli selitys valmiina: hen ilmoitti saa-
neensa aineksia Uotilan talon riiheen siioittamastaan
kaskiviliasta (skogss.ic0.

Tesse asiassa kuultiin Matti Heikkilea. Han muisteli,
efte Pirkko oli paloa seuraavan ioulun jelkeen tullut
henen luolGeen mukanaan viisi l€ppaa ruista, jotl€
Pirkko oli sanonut ostaneensa Viinikasta ja joista Matti
saiyhden kapan maksuna siite, efte oli antanut Pirkolle
runsaasti iauhoja lainaksi tulipalon ielkeen. Todistajan
luona oli Pirkolla myds ollut vahin peltoviljoja kuivu-
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massa, mutta oliko Pirl&o puinut ne ennen vai jiilkeen

palon, ei Matti voinut muistaa.

Lasten suusta kuulee totuuden?

KuultavalGi tuotiin lisiie toclistaiia, mm. Pirkon lapsis-

ta Sigricl ja lngemar Seitsemanvuotiaan Sigridin kuule-

misen ajaksi h:inen aitinsA poistettiin huoneesta; ajatel-

tiin nimittain tjddn tuntevan pelkoa aiti:iAn kohtaan.

Sigricl kertoi nukkuneensa paloyone ja saaneensa tie-

tae palosta vasta seuraavana paivana. Hen kielsi sano-

neensa l(ellekeAn mitiiiin sellaista, ett:i hanen eitinse olisi

varistanut viljan ja polttanut riihen, vaan tallaisia oli sa-

nonut hanen sisarensa Maria. Tiimiln hiin taas tiesi siite,

ette Yrion lapset olivat kertoneet Maria-sisaren
paljastaneen asian Yion vaimolle tai raietalin Kaarinalle,

ionka toclistaja arveli olevan juuri alavutelainen Kaarina.

Sigridin mukaan Maria oli kertonut hanelle aidin l€n-

taneen torppaansa viljaa sine y6na, jolloin riihi oli
palanut, mutta ei sellaista, ettA Aiti olisi polttanut rii-

hen. Viljapussien lGntamisessa olivat auttaneet my6s

Sigridin veljet Ingemar ja loonas. Mutta mista pussit

oli kannettu, sita Maria ei ollut Sigriclille maininnut.

Pussit. ioira oli kolme. Sigricl oli seuraavana paivAna

nahnyt aitassa. Sigricl sanoi myds Ingemarin silloin tal-

I6in kertoneen, etta Aiclilla oli ollut tapana lGntaa vil-

iaa Yrjon riihesta. Viela Sigrid nimitti Mariaa suureksi

varl€alGi (stot tiufi, koska teme oli usein varastanut

iauhopusseja eidiltaan ja muilta.

Kun Sigridiltd lqysyttiin, oliko aiti l(ieltenyt henta sa-

nomasta oikeudessa, etta aiti oli polttanut riihen ja

kantanut vil jaa sielta koti in, kertoi Sigrid aidin

uhlGilleen, ette ios han oikeudessa valehtelee aitinsa

polttaneen riihen, saisi han maksaa siite hengelliian.

Nyt 1 s-vuotias Ingemar tuotiin kuultavaksi . Han kielsi

t ietAvansa miteen ri ihen palon aiheuttajasta tai

viljapussien kantamisesta sinaydna aittaan, vail&a oli

nukkunut samassa aitassa. Eika hen my6ntanyt my6s-

kaan sanoneensa Sigridille, etta henen iiclilliilin olisi

tapana kantaa viljaa Rantalan riihesta.

Kun Pirkolle sitten oli luettu eaneen Sigridin kerto-
mus, kielsi Pirkko kaikld asianhaarat siine ilmoittaen,
efte lapsi v:ihat tietaa siita, miste puhuu.

Kohtaus myllyss:i

Kirsti Eliaanb/ter Kukonpohiasta oli puolestaan ollut

laiehdyspohjan myllyssa noin viikko tulipalon jelkeen.
Myllylle oli tullut myos Rantalan Kaarina-emanta on-
nettomuutta surkutellen. Myos toclistaja oli valittanut
tapahtunutta. Pirkko, jolG my6s oli ollut paikalla, oli
sen sijaan tokaissut siihen nAin: "Kohtako ne lahoset
tuohet virisitkin. " Lause lienee noteerattu siksi tArkeak-
si, etta se on siteerattu kariijep6ytakiriaan poikkeuk-
sellisesti suomen kielelle!Told se on po).t:ildrjassa my6s
ruotsiksi, ja sen perusteella Pirld(o olisi sanoillaan tar-
koittanut sita. etteihtin niite lahoia kattotuohia niin Akkie
voi s)tbm:ian saada.

Todistaiat eivat osanneet selittaa, mite Pirkko oike-
astaan oli tolGisullaan tarkoittanut. Pirkko itse selitti
tarkoittaneensa sita, etta tuo vahinko lienee aiheutu-
nut kipinoistA, jotka tuuli oli lennettenyt YrjOn talosta,

iossa emanta oli edellisiltana leiponut leipae, eikevan-
ha tuohi ollut ehtinyt syttya ennen kuin aamulla.

Tunteenpurkaus

Juttu sai yllattavan k:ianteen. Kun Yrjdn vaimo viele
kerran vaitti Sigriclin kertoneen hanelle aitinsa osuu-
clesta tapahtumiin, purslGhti qftto itkuun ja vakuutti,
etta se kairud oli valettal

Todistaiiksi haastettiin vieli Pirkon 1 l-vuotias Ma-
ria-tyter sekii talollinen Matti Matinpoika Uotila. Kun
Marialle oli luettu, mite taman Sigrid-sisar oli haneste
vaittanyt, sanoi hen kaiken olevan silkkaa pdtya! Han
oli nukkunut aitassa eiki sina yone ollut nahnyt mi-
t:ian viliasakkeiA kannettavan sisaen eike niihnyt niita
myoskaAn sisalla. Viele vahemmen han oli n:ihDrt ai-
tinsa polttavan mainittua riihte.

Matti Uotila puolestaan kertoi, ette Pirkolla hyvinkin
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oli ollut viljaa kuivumassa hanen riihessaen. Hen oli
jopa nahnyt Pirkon siella varistaneen viljansa ja puineen

sen. Sen sijaan Uotilan isenta ei voinut muistaa, mil-

loin tama oli tapahtunut ia paljonko viljaa oli ollut.

TAssa vaiheessa lGntaja Yrjd Rantala vaimoineen
muutti mielteen ia myonsi, etta oli hatik6iden syytte-
nyt Pirkl(oa. Oil(eus vapautti s)D/tetyn kaildsta naiste

slytteista.

Ilman seuraamuksia Pirl(l(o ei kuitenlGan tastA sel-

vinnyt. Koslc han oli kaynyt sunnuntaina jauhamassa

viljaa JiiAhctyspohjan myllysse, mearAttiin hiinelle 10

hopeatalarin sakkorangaistus sapatin rikkomisesta.

Kosle tuomittu ei kuitenlGan todistettavasti olisi pys-

tynyt sal(koa malGamaan, tuomittiin hanet nelieksi
peiveksi vedelle ja leivalle.

oli se, joka lasketteli lo6perie? Oliko Pirld(o sittenkin

syyllinen? Luldja pohtil(oon itse.

Syytetyn omia lapsia pyrittiin haikailematt6masti
kayttameen toclistajina. Nykyisen oikeuskaytannon
mul(aanhan q4ytetyn lahiomainen voi l(ieltaytya todis-

tamasta. Huomio kiinnittyy my6s siihen, etta koko
prosessin ajan Pirkon mies korpraali Frisk pysD/ taysin
plmennossa. Selitys l ienee yksinl(ertainen: Frisk oli

samaan ailGan Porin rykmentin mulGna sotatoimissa.

Taustaksi todettal(oon, ettA Frisl(eilla ja Rantaloilla oli

ail(aisempaal(in kirhAmaa kesken;ian.

OilGistal(oon lopulGi Vanhan Ruoveclen historiassa

osassa II:2 (Ahtari, Keuruu ja Multia) sivulla 29 oleva

erehclys: l(yseessa on Virtain eike Keuruun Rantala.

Merkllllnen neytelme

Juttua vatvottiin neliilla kirajilla. Tama karajatuvassa
nahty merkillinen neytelme heratt:ia milteipa enem-
man kysymylGia kuin antaa vastauksia. Miksi Sigrid
olisi sepittanyt tallaisia tarinoita aidistAan, jos tallA ker-
ran oli niin sanotusti puhtaat jauhot pussissa? Olivat-
ko Sigridin valit leheisiinsd kunnossa? KulG oikeastaan

Ruoveden kara iat  14.-16.12.17 42 518;  19.-
22. 1 1. 1 7 43 Sa: 4.-a.1. 1 7 44 55. 6; 7.9.1 7 44 5 1 1.

Markku Kalliolinna

$rnorku Wkudn*iens @rdbokisfa apua
Ios sukututkimuksessa tulee esiin hankala ruotsinkielinen sana, jota ei

l6ydy tavallisista sanakirjoista, l€nnattaa sitd katsoa Svenska Akademiens
Ordbokista. Sanakirja ldytyy kaitevaisti myos internetiste osoitteesta
http!//g3.spraakdata.gu.se/saob/. Sanakirjaa on toistaiselGi valm:ina
osat A-Talkumera, ia sielta ld)ftyvet kattavasti myds nylqr/ruotsista jo

havinneet sanat.
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$amasla %annisla, mies ja minr)

Olemme, mieheni fu mlni, muutannan vuoden
alan harrastaneet sukulemme tutktmista, ia
kalkkl sllhen ltfttyvii kltnnostaa. Niinpi kun
Pekka Plrttikosken tutklmus hulttlslalsesta
Karlnlemen suvusta kesilli tlmestyl, hankin
sftii ltsellenl heti yhclen kappaleen. Halusln
perehtye lihemmln satakuntalalslln luurttni.
Kuulun Karlnlemen sukuun tsiinislini liidln
Erllka Karinlemen kaulta, Pekka Erltlkosken
itcllniil<Iln Isfr frans HelkklEi oll Erllkan veli.
Olemme Plfttlkosken Pekan kanssa slis niln
sanottu la ko I man sla serkkufu .

Mutta mieheni loysi tutkimulGesta muuta ldintoisaa.

Hanta ihmeb/tti, miksi liihdeluettelossa esiintyi PeklG
Hellemaan nimi. T:imii Peld<a on puolestaan miehelleni
eteiste sul(ua. Milla tavalla tama Oulun Hellman-sul(u-
seuran i:isen liittyi Kariniemen sukuun? Asiasta oliotet-
tava selva. Kiiiinnyimme Hellemaan Pel€n puoleen, ja

meille selvisi, etta olemme sukulaisia, mieheni ia mina.

Seuraavassa selvitylsessA olen p:i:iasiallisina Hhteina
keyftiinyt paitsi Pirttikosl(en sul(uldrjaa luho Kainiemen
ja Maija luuselan sukujen ellimiistli Suur-Huittisissa 1 5OO
- 1800 ja 180Q - 2@3 [urku 2OO4) ja Oulun Hellman-
suleseuran kotisivuja, myos Pentti Reinilan toimittamaa

Oulun Hellman-suku ja -sukuseura {eosta (Jyv:isryla

1989) seka Liisa PoppiulGen ki4aa Huiffisten pitiij;in Han-

nulan ja Penttiliin suvut (Helsinld 1938). VaildG Pirtti-

kosken tutldmuksessa on ioitaldn epatiismellis)1/Giii mm.

aviopuolisoiden kohcialla, en t:Lssa vaiheessa ole tarkis-

tanut niite alkuperaislahteista. TarkoitulGeni on joskus se

h/lla viele tehde.

Etenen selvitylGessa kronologisesti kuljettaen mo-

lempia sukuia rinnakkain.

Enslmmilnen sukupolvl

Yhteinen esi-isamme on Tuomas Tuomaanpoika

Kanni, talonpoilG Huittisista. Han syntyi Kannilan lqy-

lan Kannin talon vanhimpana poilGna 1632, peri ta-

lon isann)4yden isaltaan 1657 ja hallitsi Kannia vuo-

teen 171 I . Tuomas toimi myos ldrkkovaertine.

Tuomas Kanni oli naimisissa kalGi kertaa. Riittaan
(l62A-16661 hanet vihitt i in 1648. Riitta synnytti
Tuomakselle viisi lasta, kalGi tyterte ta kolme poikaa.

Tast5 avioliitosta syntyi esi-isAni Matti pojista keskim-
miiisenii 1660.

J:iaty:iiin leskel(si Tuomas otti vaimolseen toisen les-
ken, Valpuri Matin\rtt:iren (n. 1630-1698). Heille syntyi
kuusi lasta, l(al(si b/tarte ja nelie poikaa. ToiselGi nuorim-
mainen poil(a Simo, s. 3O.1.1674, jatkaa mieheni sul(ua.

Niin kuin luontevaa oli, Tuomas oli l€svattanut tydnsa

iatlGian, Kannin talon tulevan isannen, vanhimmasta
poiastaan Yri6ste, s. 1656. Teme tuotti kuitenldn 1690-

luvun suurten nelkavuosien ailGna iselleen pettymyl(-

sen muuttamalla Mommolaan, iosta oli ostanut
Farkkil:in ratsutilan, ja jattamalla kotitilan silloin jo yli

6o-vuotiaan isan ia 1680 syntyneen nuorimman vel-

ien Erldn hoitoon. Muut pojat olivat tesse vaiheessa io
siirtyneet l(otoaan elamaen omaa elemeensa. Mattiolisi

ollut valmis palaamaan takaisin Kannille, mutta siina
vaiheessa isa Tuomas oli io tehnyt ratkaisevan siirron.
Han oli sydamistynyt Yri6n toiminnasta niin, etta
merkib/tti helmikuussa 17O1 Huittisten k ir.ijilla poy-

tAkirjoihin, etta tila tulee hanen kuolemansa ialkeen
siirtym:ian Yrjon sijasta Erkille, "koska hanen vanhin
poikansa Yrjo Tuomaanpoika oli lahtenyt kotoa ja jat-

tenyt hlinet ia talon suuriin vaikeulGiin katovuosien

ail(ana. site ennen liseftvaan vaimonsa kautta saamaan-

Orpana | /2OO5 33



sa omaisuutta" - Yrjd oli 1676 nainut ait ipuolensa
Valpurin tytteren Riitta Jaakontytteren - "Kannilan ja

toisten kylien yhteisella metsaniitylla seka harioitta-
malla viinan ia oluen myyntia ia koslG sita vastoin ha-
nen nuorin poil€nsa Erldd oli aina vakavasti pysynyt

henen luonaan ja kuuliaisesti hanen silmiensii allavael-
tanut sekii taloa kuluneina lGtovuosina mahclollisuuk-
sien mul€an viliellyt ja kunnossa pitanyt".

Suomalaisen talonpojan perinteinen epeluulo her-
roja kohtaan vai mika lienee ollut s)4r/na siihen, etta
tama ei Tuomakselle viela riiftanyt, vaan kymmenen
vuoden kuluttua, maaliskuussa 171 1, hiin kiivi pappi-

lassa rovasti luhana Keckoniuksen luona selittamesse
saman asian, varmentaen sen tallekin tavalla.

TuomalGen kuoleman 7.2.1714 ielkeen vuonna 1716
pidetysse perinndnjaossa Kannin talon arvolGi mer-
ldttiin noin 2300 l(uDaritalaria.

Tolnen sukupolvl

Matti Tuomaanpoil(a Kanni, myohemmin Peevo, sit-
ten Rauha, siirlyi Z 1-vuotiaana vuonna 1681 Keilqyiille
Peevolan Peevon taloon naituaan talon Kaisa (Kaari-

na) -tyfteren ( 1 667-1 736) . Parin vuoclen kuluttua Matti
mainitaan Peevon ensimmaisena lamDuotina. H:in hoiti
tilaa yli neljannesvuosisadan, vuoteen 17O9. Seuraa-
vana vuonna Matista tuli Peevolan lqyllin Rauhan talon
isanta. Han piti isannyytta vuoteen 1 722. Matti kuoli
24.6.1738.

Matille ja Kaisalle syntyi kolme poikaa. Nuorimmai-
nen, faakko, s- 21.7.1699, iatlea sukuani.

Simo Tuomaanpojan elemaste muodostui varsin eri-
lainen kuin veljilliian: henesta koulutettiin pappi. Ni-
mikin sai herraslGisemman muodon Simon Cannelin.
Simon valmistui ylioppilaaksi Turussa 1693. Han pal-

veli apupappina Uuclessakaupungissa 1 7OO-1 707,
piteienapulaisena Vil'akkalassa 1 7O7-1 7 1 5, Kiikassa
1715-1719 ja R;intamaella 1719-1721. Vuonna 1722
Simonista tuli kappalainen Paattisiin, jossa hen viipyi
vuoteen 1729. Seuraavan vuoden elokuussa hin as-
tui kappalaisen virlGan Ahtarissa, jossa kuoli 1752.

Uudessakaupungissa Simon avioitui 17 .4.l7OO He-
lena Jacobintytar Eichmanin (1677-1768) kanssa. Per-
heeseen syntyi lGhclelGan lasta, Christian 19.2.1714

Viljal&alassa.

Kolmas sukupolvl

Jaald(o MatinpoilG Peevo oli isense tavoin Peevon
lampuoti. Han hoiti tilaa yli kolmekymmente vuotta,
1723-1755. Peevo oli majoittaian puustelli, jonlG

haltijoina mainitaan Jaal(on lampuotiajalla lgmmenen

eri sotilashenldloe kersantti Knapesta esikuntakornetti
Geddaan.

Jaal&o otti vaimolceen Kaisa Tuomaang.ttaren (s.

1699). Heiffe synryi 13.12.1727 Tuomas. seuraava esi-
isani.

Christian SimoninDoil€ Cannelin toimi luld<arina en-
sin Alavuclella 1733-1767 ja sitten llmajoella 176&
1793, jossa kuoli 1.lZ.laOZ.

Christianilla oli kolmesta Iiitosta l$mmenen lasta. Lap-
sista kuusi kuoli pienenA. Vuonna 

'1739 
Christian nai

Margareta Matinbfter Iso-KurilGn (1722-17 B\. Tame
synn)rtti viisi lasta, joista toiseksi vanhin poika Mathias,
s- 27.1.1743 llmajoella, on mieheni esi-i*i. Jiiaty:ian
lesl(elsi Christian solmi yhdeksan kuukauden kuluttua
uuden avioliiton Anna Andersintytar Vil€nin (1712-

1 789) kanssa. Tiisse valissa hanella kuitenl<in oli Susan-
na laakonbrtteren kanssa lybd "avoliitto", josta syntyi

b/ter. Uusi vaimo synnytti Christianille nelia poikaa.

Ne$ls sukupolvl

Tuomas Jaakonpoika Peevo jatkoi isanse jelkiA

lampuotina Peevon puustellissa. Han oli lampuotina
vuoclet 1756-178O, lahes 25vuotta. Peevon haltijoina
ehti Tuomaksen ailGna ollayhclekslin esikuntakornettia
ja yksi veepeli. Tuomas kuoli 17.2.1814.

Tuomas oli naimisissa l(ahdesti, Maiia Hurrin .ia rus-
tiina Sopan lGnssa, ja sai kaksi lasta, po.ian ja tyttaren.
5. I O. I 76 | syntynyt Liisa on esiaitini.
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Mathias ChristianinDoika Cannelin oli isense tavoin
lukkari. Hen valmistui Vaasan triviaalikoulusta '1755 ja
p:iesi ylioppilaaksi 1760. Lukkarina han toimi ensin
Raahessa 1 761-1764, sitten Pyhaiervelle vuodesta
1765 ja noin vuoclesta 178O llhajoella. HAn kuoli sielH
1 5 . 1 . 1 8 1 3 .

Mathias avioitui 1773 Elisabeth (Liisa) Thomaksen-
tyter Stenbeckin ( 1 7IIO-18O7) kanssa ia sai kuusi las-
ta. Heiste kaksi vanhinta, Elisabeth Margaretha, s.
| 9.7 . | 7 7 4, iaThomas, kast. I 6. 1 O. 1 775, ovat molem-
mat mieheni esivanhempia.

Vlldes sukupolvl

Liisa Tuomaantyter vihitti in 1 5.8. 1 789 Tuomas
Laurinpoika Kiiyriin (173&1800) kanssa. Tuomas oli
talollinen Huittisista, io viisissahy'mmenisse ja kolman-
nessa avioliitossaan. Myds Liisa oli kolmasti naimisis-
sa, muut puolisot olivat Tuomas Vaha-Parta KeikyeltA
ja Simo Matinpoika Huittisista. Ennen kuolemaansa
Tuomas ehti tehda Liisalle poian. Juho syntyi 9.5.1 798.
Liisa kuoli kihtiin 7o-vuotiaana 9.6.1832.

Elisabeth Ma€aretha Mathiaksenb.tar Cannelin avi-
oitui 14.6.18O9 Pyheioen pitajenreatalin Aclam
Nathanaelinpoika Hellmanin (1 77&1867) kanssa. He
saivat viisi lasta, joista kaksi q/t:irta kuoli pienenA. Neljes
lapsi, 13.6.1816 Pyhejoella syntynyt Freclrik Mauritz,
on mieheni esi-isii. Elisabeth kuoli 16.6.1867 Oulus-
sa, vain ioitakin viil<ko;'a ennen miesteen.

Elisabethin veli Thomas Mathiaksenpoika Cannelin
toimi vuodesta 1813 kuolemaansa 30.12.1853 saak-
ka luruGrina llheioella. 22.8.18O9 hiinet vihittiin Juliana
Petruksentyter Ticklcnin (1 7 87 -1 847 ) kanssa. Aviopari
sai kaikkiaan yksitoista lasta, joista menetti pienine viisi.
Mieheni esiaiti on toiseksi nuorin. Henrika Carolina
(Helli), s. 1 7. I 1.1828 rlhajoella.

Kuucles sukupolvl

Iuho Tuomaanpoika v ih i t t i in  7.12.1823 Mai ja
Pertunb/fteren ( 1 799-1885) kanssa. luho oli pari vuotta

Urpon talon lampuotina Keikyen Meskalanl(ylessA,
kunnes muutti 1829 Kariniemen (aik. Karhiniemi)
torppariksi Huittisiin ja rupesi kaiyttemAen nimee Kari-
niemi. Pariskunta sai kaksi lasta, luho Kustaan ja Lee-
nan. Keilqyaisse 26.9.1827 syntynyt Kustaa on isenisaini
eidinisS. Juho kuoli ?6.6.1467.

Serkukset Fredrik Mauritz Aclaminpoika Hellman ia
Henrika Carolina (Helli) Tuomaanq/tar Cannelin meni-
vet keskenaien naimisiin 3.9.185O. Avioliittoon tarvit-
tiin Keisarillisen Maiesteetin armollinen lupa. Fredrik
ei kotinsa vahavaraisuuden vuoksi ollut p:iiissyt key-
maen kouluia - i*ihan oli r:iateli - mutta opetteli it-
sekseen lukemaan ja kirioittamaan niin hyvin, etie paiiisi
ensin kar:ijakirjuriksi ja myohemmin aina vaativampiin
virkatehtaviin, 1858 Pyhijoen nimismieheksi ja 1867
Ouluun kruununjyviston hoitajalGi. Hen luopui teste
tehtevesteen vasta 78-vuotiaana, sivuvirastaan
Hypoteekkiyhclistyksen asiamiehenA seuraavana vuon-
na. Erotessaan hen oli liianin vanhin virkamies. Fredrik
kuoli 3.5.1898 Oulussa.

Helli synn)dti kaikkiaan kolmetoista lasta, joista kak-
si kuoli pienena. Nuorintaan synn)tt5essiien hen oli io
itse isoeiti. Toiseksi vanhin b er Elisabeth (Betty), s.
ZO.lZ.1a5Z Yitorniossa, on mieheni eidin eidineiti.
Helli kuoli Oulussa 8.1.19O8.

Seltsemis sukupolvl

,uho Kustaa Juhonpoika Kariniemi jatkoi isAnsa jal-
keen torpparina KariniemessA, Huittisen Rekikoskella,
[Jolan kylissi, 13 kilometria kirl(olta. Hen otti
l. I 2. 1851 vaimokseen torpparintytAr Eeva Karoliina
Antintyttaren (1828-1895). Lapsia syntyi kymmenen.
Vanhin, Eriika Helena, s. 23.6.185O, on siis isAni isen-
eiti. Kustaa ia Eeva tekivat hanet io ennen avioliittoa,
mutta rippikirjassa on mydhemmin merkinte, jossa
E ikan ilmoitetaan olevan pariskunnan yhteinen lapsi.
Kustaa kuoli Huittisissa 3 1.8. 1914

Elisabeth (Betty) Hellman avioitui 6.8.1874 Johan
Edvard Rehnbdckin (1849-193O) kanssa, loka tyosken-
teli Suomen Pankin komissaarina Oulussa. Betty syn-
nytti ylGitoista lasta, viisi tytairte ia kuusi poikaa. Nel-
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iantena lapsena 2.7. l88O syntyn)d Ester on mieheni
aidinaiti. BetW kuoli Oulussa 21.10.1927.

Ennen avioliittoaan han ryoskenteli mm. Sallassa.
10.5.1941 han avioitui kirkkoherra Erkl<i Olavi Niini-
vaaran (1907-1985) kanssa. Lapsia syntyi viisi, mie-
heni lul*a Olavi heiste ensimmeisene 10.1.1943. Per-
he asui Helsingisse, jossa anoppini kuoli 9.4.1997.

Kymmenes ia yhd€stolsta sukupolvl

Kymmenennesse ja yhciennessetoista sukupolvessa
nama kaksi sukua, tiisse vaiheessa nimelteen Toivo-
nen la Niinivaara, jotka yli 300 vuotta olivat onnistu-
neet kiertemiien toisensa, sitten yhclistyivet, kun mina

ia mieheni tapasimme Tampereella ia avioiciuimme
1974.  Kymmenet te sukupolvea edustaa minun
suvussani isani Erl&i Johannes Toivonen, mieheni puo-
lella han itse. Mina olen yhclettAtoista sukupolvea.
Aivan tasajalkaa eivat polvet suvuissamme siis ole
vaihtuneet. Suuressa lapsikatraassa, ioita molemmilla
puolilla on, syntyy helposti 20 vuoclen ero jo pelkais-
tean siita, onko syntyn)rt sisarussarlan alkupAaissa vai
hennille. Meidan 1977 syntyneesse poiassamme sit-
ten yhclisb^/et ne geenit, jotka Tuomas Kanni 16OO-
luvulla kahclen eri vaimoista syntyneen poikansa kautta
lehetti Huittisista maailmdle.

flilktpuhelta

Yllattaen loytynyt sukulaisuus on luonnollisesti he-
rattanyt perheen piirisse erilaista vitsailua. Poikamme
ilmoitti saaneensa selityksen degeneraatiolleen. Mine
kutsun meite maalaisserkuksi ia kaupunkilaisserkuksi.
Mieheni esi-isahan asettui Ouluun io 1867, ia suku on
siita lahtien asunut kaupungeissa. Minun puolellani
siirtyminen kaupunkiin tapahtui 90 vuotta myohem-
min, kun meidlin perheemme muutti Tampereelle
1957. Mieheni taas ehclotti, etta ryhtyisin kutsumaan
hente sedaksi, han kun on vanhempaa sukupolvea. Ia
i l ta is in  mei ta odot tavat  makuuhuoneemme
sukurutsaiset lakanat, kuin Hamletissa ikaiin...

Kahdeksas sukupolvi

Eri ika Helena luhontyter  Kar in iemi  v ih i t t i in
19.12.1873 r5Steli Kalle Heikki Matinpoika Toivosen
kanssa (1841-1921). Nuoret olivat tavanneet Kallen
tultua omDelemaan vaatteita Kariniemen miesvaelle.
Perhe asusteli ensin Huittisissa ja Kiikassa, kunnes
hankki 1897 Saarikon torpan Tyrvaian lllosta. Lapsia
syntyi kaksitoista, lisaksi perheeseen kuului Eriikan
avioton tytAr. lsanisani Rikharcl syntyi yhteisista lap-
sista kuudentena 20.2. l8a2 Huittisissa.

Ester Rehnb6ck suomensi 1907 nimensa Reinilaksi.
Hiin opiskeli piirustulGenopettajalGi ja tyosl(enteli
19O4-191O Tampereen suomalaisessa q/ttdkoulussa.
24.6-1910 henet vihitti in arkkitehti Adolf llmari
Launiksen (1881-1955, vuoteen 19OO Linclberg) kans-
sa. Esterille ia llmarille syntyi kolme lasta, pojat Seppo

ia llmo seke mieheni aiti Hellikki, s.9.2.1915. Perhe
asui Helsingissa, iossa Ester kuoli 1.8.1965.

Yhdekslls sukupolvi

Ulddni Rildarcl Toivonen lahti kotitorpastaanTyrvaiiiste
kesiilli 19O3 toiselle puolelle Suomea, Sortavalan maa-
laiskuntaan opiskelemaan puusepaksi. Han tapasi siella
kaialaisq to Anni Mild(osen (188rf-1958) ia avioitui
t:iman kanssa 17.6-lcn4. Rikhard iai perheineen asu-
maan Helyliian, Sortavalan maalaiskuntaan. Han tyos-
kenteli E. Makisen tehclasliikkeesse. aikanaan Pohiois-
maiden suurimmassa puunialostustehtaassa. Hankittiin
myos pieni tila, iota perheen voimin viljeltiin. Perhees-
se oli kuusi lasta, viisi poikaa ja tlrar. Erkki lohannes,
i*ini. s. 1O.7.1921. on heistA toiseksi nuorin.

Kun Karjalan l(oti l94Oluvulla ioucluttiin iettemeen,
Nkhard hankki Dil(kutilan Hollolasta. Han kuoli sielle
5.6. I 974 ehditryeen 92-vuotiaal(s..

HellikkiLaunisopiskeliterveyssisareksiHelsingisse. EllaTolvonen
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$u*unl @obm loime/ias kirkkoberra

Plrkkalan vanhan hautausmaan lounals-
kulmassa on vanha hauhklvl, jossa on alan
haallshma ruoblnklellnen tekstl: Pirkkalassa oltiin pian tyywaisie tuomiokapitulin

valintaan, silla Bohm osoittautui hwin tarmokkaaksi

H,iir under hvla kontrakstptosten nr.mas. xxfi::Tlffi .tJ'y.';:::":TJff:Jli:'i:1ljilI
S' Bohm . 1768 + 18 2t/to 3l' litettavan usein vastustusta seurakuntalaisten tahotta.

Des maka U.W. Ek * 17 l/to ffi + 18 |j/ lS0O-luvun alkuvuosilgrmmenille sattuneet Suomen
| 26 sodan vaikutukset, kuten sotilaiden yllepito ia vierai-

samt de'os dotter lektor C. E. Llllus maka clen joukkojen oleskelu pakko-ottoineen, olivat

K, W. Bohm * lg ti/3 lj + lg t3/'o 39. k6yhclyftaneet talonpoikaisvaest6e. Tilannetta pahensi

Gudsffial. 
lahes samanaikaiset katovuoclet. Kirkkohena yritti saa-
cla kereemalle apua kdyhille ja siten kerjuulla kulkemi-
sen v:ihenemeen.

Ell eris elfrmintarlna luettavlssa plenen
hautaklven tekstlstfl.

Samuel Samulinpoika Bohm syntyi Sotkamossa 22.
maaliskuuta 1 770. Is..i S. Bohm oli Siikaloen kirkkoherra
ja eiti Catharina Elisabet Frosterus puolestaan SotlGmon
kirkkoherran, teologian tohtori Johan Frosteriuksen ty-
tar. Samuel Bohm tuliylioppilaaksiTurussa 1787, opis-
keli Upsalassa javihittiin papilsi 1793.ia viele filosofian
maisteriksi 1 795. Valmistumisensa iailkeen veti kotiseutu
vield puoleensa nuorta oppinutta. Han toimi opettaia-
na Oulun trivaalikoulussa ioitakin vuosia selGi isense
Siikajoen kirkkoherran apulaisena ia my6hemmin vt.
kirkkoherrana.

Pirldclassa aukesi kirkl(oherran virle 1805. Vaalia
saarnasi Pirkkalan entisen kirkkoherran, rovasti Tolpon
poika Nils Tolpo ja Samuel Bohm. Tolpo voitti vaalin
kirldGasti 97 eanta 55 11l16 manttaalilta kun Bohm
sai vain 8 eenta. Oletettavasti pirkkalalaiset vierasti-
vat Bohmin outoa ruotsinkielislD/ttA. Mutta tuomioka-
pituli ei piitannut kansan mielipiteeste vaan nimittivir-
l€an 37-vuotiaan Bohmin.

Vallnta onnlstul

Seurakuntalaisten luku- ia kirioitustaito oli 180O-lu-
vun alkupuolella jo niin h) /e, etta monet vanhemmat
opettivat naita taitoja lapsilleenkin, mutta muutakin
tietoa tarvittiin. Kirkkoherra Bohm paneutui innolla
kansanopetuksen kehiftemiseen. Ensimmiiinen kirjat-
linen maininta vain lasten opettamiseen palkatusta
opettajasta Pirkkalassa on vuoclelta 1806. Pitaja sai ns.
Ahlmanin pitejekoulun ensimmeisena Messukylan
kanssa jo vuonna 181 1 .

Pirl&alan kirkkoherran pappila sijaitsi f5/hai:irven ete-
lapuolella, kuten kirkkoldn tuohon aikaan. Kirl&oherra
Bohmin tullessa Pirkkalaan pappilan rakennukset ia
pihamaa olivat ala-arvoisessa kunnossa. Niinp,ii kirk-
koherra rakennutti vuosina 1810-1811 uuden pappi-
lan, Seurakuntalaisia ei rakentaminen palioa rasittanut,
silla sovittiin, ettA seurakunta hankkii rakennuspuut
paikalle ja seurakuntalaiset antavat riksin rahaa
manttaalilta, jolloin kirkkoherra hoitaa lGiken itse. Kirk-
koherra Bohm oli hankkinut omistukseensa Sankilan
kartanon vuonna 181 5, iolloin tilan rakennukset olivat
huonossa kunnossa. Han teetti samoilla pappilan

Orpana 1/2005 ?-f



piirustuksilla Sanldlan tilan uuclen piiarakennuksen,

edelleenldn h)ryakuntoisena ldytosse olevan.

Bohmin ansioksi luetaan myos kivikirkon rakenta-

misen aloitus Nokialla. Seurakunnan veeston enem-

misto asui Pyhaierven pohjoispuolella ja kirkko
pappiloineen siiaitsi etelapuolella. Kirkkoherraotti va-

kavasti seurakuntalaisten valitukset. Ensimmeisena kir-

kon suunnittelijana oli arkkitehti Engel ja arvellaanldn,
ettA han Bohmin tuttavana suunnitteli my6s pappilan

ia Sankilan pti:irakennulGet. Kirkkoherra ei ehtinyt neh-

da kirkon rakennussuunnitelmien toteutumista.

Avlo-onnea ia onnettomuutta

Samuel Bohm avioitui 1810 Jemtlannin D/kmentin
everstin lohan Fredrik Eekin ia vapaaherratar Cristina
Sofiavon Duben Kurussa 1786 synlneen tJttaren Ulrika
Wilhelminan kanssa. Esikoinen, q er Sofia syntyi viele
samanavuonna, mutta heidAn surulcensa lapsi kuolijo

ennen kahta ikavuottaan. Toinen lapsi Catharina

Wilhelmina syntyi 1813. Hen meni avioon uuclenvuo-

den aattona 1838 Tyrvliiin l<irkkoherran Carl Efraim Lili-

uksen lGnssa. Heille syntyi elokuussa poika Carl Fredrik

Samuel, mutta suru kohtasi tatakin perhetta, silla

Catharina-eiti kuoli saman vuoden joulukuussa. Poika

Carl Freclrik varttui, suoritti lainopilliset opintonsa ja toimi

mm. Turun oikeuspormestarina.

Ulrika lahioitti Samuel Bohmille viele kaksi lasta. 1815

syntyi poika Fredrik Samuel, joka opiskeli vara-
tuomariksi ja oli Raaseporin lentisen kihlakunnan

kruununvouti. Han avioitui palvelijattarensa, yldjerve-

laisen puuseppa Emanuel Heikinpoika Holmin tytte-
ren kanssa 10. kesiikuuta 1843.Toinen poika syntyi

ioulukuussa 1825, mutta ialleen alkoivat onnettomuu-
det. tllrilG-puoliso kuoli 13. tammikuuta 1826 ja pie-

ni Henrik lohan 27. toukol(uuta samana vuonna.

Keselle 1827 talutti ldrld(oherra Bohm vihille 26-vuo-

tiaan aatelisneiclon Agata Cristina l/.norrinldn Kokema-

elte. Hen oli suomalaista aatelissukua, syntynyt 15.
heinekuuta 1791. Vanhemmat olivat eversti Henrik

Gustaf von Knorrink ja Renata Elisbet Blum. Agata

Cristinasta kirl&oherra sai vertaisensa tyoparin ja lap-

Sanki lan peeal<ennus lehes alkupereisessa asussaan.
Kuva: Antti lokinen.

silleen uuden eidin. Agata tunnettiin myds kansansi-

vistaiane ia erikoisesti ldrjaston ystavene. Hiin mm.

lahioitti lainakirjastolle 800 Suomen marl&aa.

Kauan eiyhteinen taival saanut jatkua, sille kirld(oher-

ra Samuel Bohm kuoli 21.1O.1831 vain 61-vuotiaana.
Agata-puoliso asui Sanldlassa viele melkein 50 vuotta,
eli kuolemaansa 188O saal&a. Hanen hautansa siiaitsee

Nokian, silloisen Pirld€lan kirkon, laheislD/desse. Muis-

tolGi PirldGlassa asumisestaan h:in iatti pail€nnimen

Agatan nokka; se on Pyhajarveen pistava niemi

Uittamossa, iosta kerrotaan, etta "siella oli pappilan

frdolq/nella tapana keyde uimassa".

Saarenheimo, Iuhani: Vanhan Pirl&alan historia. No-

lda, Tampere, Pirkkala, Yojarvi 1974.

Sursil l in sul(u. Cenealogia Sursil l iana. Teydentenyt
ja toimittanut Eero Kojonen. Weilin + G6os 1971 .

Hillukka, louko: Hautakivi vanhalla hautausmaalla.
Pirl&alainen-lehti 2OO4, nro 23. Pirkkala-Seura ry.

fouko Hillukka
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Wilai $o**urfnftuuku kokoonlui ja milen?
@ ibini ta su kuju blan jrirl esfuim iseks i

Miksi joku on sukurakas Ja loku el? Monlko
melstii on ollut toteultamas*r su'r'un trpaamtsta

la monlko sftii suunnlltelee tai on "ndky" suku-
juhlasta?

Eraat sukumme j:isenet olivat harrastaneet suku-
tutkimusta jo vuosia omalGi ilokseen ja lahipiirin ih-
mettelyn aiheeksi. Kunnes tapahtui se, mita uskon io-
lGisen innol(kaan sukunsa tutldian toivovan.

Sul(umme taitavin ja tehoklGin suletutkija soitti mi-

nulle ja kertoi olevansa sukulainen, jotta miltiis tuntuu ja

miten iatl(etaan? Tottahan innostuin ja omakin uteliai-

suus sai lis:iA virikett:i. Kun samalla sovimme aiatusten ia
tietoien vaihclosta, oli linl&i valmis ja suku alkoi "eliiii".

Serkkuni, jonlG kanssa olemme pitlineet yhte jo poil€-

sesta saalda, tiiytti 70 vuotta 2002 kevaiiilH. Tarne synty-
maDaiiva oli merkituive tulevan sukul(ol(ouksen kannalta.

Olin koonnut sukutieclot Juuret-ohjelmdla. Noin
puoli vuotta ennen tata merkkipaivae piietimme me
kalci sukumme tutkijaa, jotta talle miehelle olisi ion-
kin sortin kooste suvustamme sopiva lahja.

Kuvia ia ldrieita tatini kertomien muistelusten liseksi
olin kerann),t melkoisen maaran. No, enpa oikein heti

oivaltanut, etta kirjalliseen muotoon saattaminen ei

ihan p ikku iu t tu  o l lu tkaan.  Joka tapauksessa

tietokoneelleni kertyi tulostettavaan muotoon lGikki

siihen asti kertynyt t ieto, seka kirjeitA, kuvia ja

henkil6historioita. Tulostin taman muutamana kappa-

leena, iotl(a lGildd siclottiin (paperina Stora Enson 10O
g White Paper A4). Lahjakirja niclottiin koviin kansiin

kultaldrjaimin. Siite tuli hieno.

UskoalGeni taste tapahtumasta sai alkunsa voimis-

tuva tarve tavata elossa olevia sukulaisia. KoslG tietoa
ja esipolvitauluja oli mielest:imme tarpeelGi seka eras
sukurakas sukumme jasen kysyi erAesse puhelin-

keskustelussa, voitaisiinkos ensi kesene iariestee suku-
juhlat. Olimme heti valmiit neuvonpitoon. Teme ta-
pahtui tammil(uussa 2OO3.

Kuten huomaamme merkiftavien taDahtumien veli-

nen ail€ oli noin puoli vuotta.

filldpolvet selvllle

Jalkipolvet selvitettiin vauvasta vaariin eli Anders
Sommarfeltilla ia hanen vaimollaan Maria Ulril€ Keto-
lalla on yhteensa jalkelaisia 196 eli 5 lasta, 18 lasten-
lasta, 28 lastenlastenlasta, 59 lastenlastenlastenlasta,
ja 85 lastenlastenlastenlastenlasta, joista elossa 150.
Suureksi yhteiseksi iloksemme sukukokouksessa oli 94
suvun i:isental

A nttl Haap a I I n n a n ( A ncle 6 S o n n. neni n ) s u k u P ! u
aicd' sL*upuu. avutt., An u E&palnna (an6 som.d.h) l.

rm 66hqdt6r rtin 8r kuin h

m
l, ='
&lK-ffi
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Isopapan, kuten h:inta nimitiin, patdlineaarinen suku-
linia on asunut ainakin l54olwulta Auran Hyp6isissa,
siis aika selkeiiA sukututkijan kannalta. T:istai tietysti joh-
tuu, ettii swun jelkeliiisia asuu edelleen Aura-Po)tye-
alueella. I goGluku levitti Uiteikin sukua maailmalle mm.
Havaijille ja Sveitsiin. Kokoontumiseen tulivat my6s
sukumme jiisenet Luxemburgista ja Espaniasta.

Sommarfelt-nimen alkupere on ollut suvussa moni-
en arvailuien kohde. Auran Hypdisiin, Ali-Huuskan
taloon Jaakko Matinpoialle ia Anna Heikinb.tterelle
syntyneeste kuuclesta poiasta kaksi i:ii aikuistuttuaan
Ali-Huuskan talon torppareiksi. Naista toinen, Simo

.laakonpoika kuitenkin kuoli io poikien ollessa pienie.
Leski meni mydhemmin naimisiin iahtivouti Jaakko
Sommarfeltin kanssa, lolloin henen kolmesta poias-
taan tuli hiinen miehense kasvattipoikia. Yksi pojista
otti l82O-lwulla kasvatti-isense sukunimen.

Pitejanpuuseppe Simon Simonpoika
Sommarbltillesyngri sittemmin rusthol-
lainb iir Kdstiina Samuelinbftair Isotalon
kanssa poika, joka sai nimekseen AndeB
Sommarfelt ja josta tuli Sommarfultin
suvun kantaise. HAnelle ia Maria Ulrika
Ketolalle syntyi kaikkiaan viisi lasta, joista
kalsi kuoli pienine.

Kolmesta jiilielle i:ieneeste tuli kaikista
ishnse ja is.linisiinsa tavoin kiisityolliisili.
Vanhin August oli puuseppe, f\arl ja
nuorin Anclers olivat suutareita. Kaikki
poiat ottivat ajan tavan mukaan oman
sukunimen, joten Augustista tuli Laak-
so, Kallesta Haapalinna ja Antista L:ih-
de. Olen siis isoisani nimikaima. Nei-
den kolmen velieksen ililkeHisistli muo-
dostuu Sommarfeltin suku.

Sukumme kokoontumisen jariestiiia-tiimi muodos-
tui edtuiin luontevasti. jani Suominen, ansioitunein tut-
kija, hoiti viestinn:tn ia sukuhaarojen kokoamisen seka
juhlatalon valokwaneyttelyn, K.ristiina Sommerfult hoiti
rahavirrat. Unto Heinonen hoiti tarjoilun ja tilat. ltse
hoitelin kirkon varauksen ja puheen kirkossa, kartat va-
lokwien tueksi seki vapaan sanan osuuden.

Kuinka kaikki toteutui, on kertomus siite, miten hv-
vin suunniteltu on melkein tehg!

Kulnka sukutepaamlnen toteutul

Seuraavassa otteita ia kuvia Sukwiestissa ZOO3-4
olleesta kirjoituksestani.

"Pitaianpuuseppe Anders Sommarfeltin ( 183&
1921) jelkeleiset kokoontuivat ensi kertaa yhteen
9.8.2OO3 Aurassa. Auranmaan Viikkolehti ennakoi ta-
pahtuman artikkelilla 5.8.

Ensikosketus sukuun saatlln Auran kirkon paikoitus-
alueella, josta halausten ja iloisen puheensorinan saat-
telemana kokoonnuimme kirkkoon. Siellit saimme
hilientye ja kuulla Aura-Pasuunakvartetin soitantaa seki
kuulla esivanhempiemme kirkkorakennuksen historiaa.

T:ii te siirryimme Anders Sommarfultin (Antti Haapa-
linnan) ia vaimonsa Maria Ulril(a Ketolan hauclalle, jossa
me koollekutsuiat laskimme kukkavihkon, jonka jel-
keen koko ioukko tutustui hautausmaahan.

Juhlapaikaksi oli valittu Auran seurakuntakeskus, jos-
sa saimme kukin sukuhaaramme eli Iso-Pappa Antin
kolmen pojan August Laakson, Kalle Haapalinnan ja
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Koollekutsujat Unto Heinonen, Kfistiina Sommefelt, Antti
Liihde ja lanl Suominen esivanhempiensa haudalla.

Antti Lahteen sukua osoittavan nimikortin. No taiste-
hen varsinainen riemu syntyi, kun tarkkailtiin kump-
panin rintapielta, iossa io veri kertoi mita sukuhaaraa
oltiin. MeitA oli aika tasan kaildsta kolmesta haarasta.

Kunniavieraanamme oli Lahde-suvun lhanne Heino-
nen, ioka on 95-vuotias, monen hammastyttaven tar-
lGn muistitieclon kertoja ja ihana, valoisa ihminen.
Henelle kiitos!

Heti alkuun saimme todella kattavan ia hyvin ymmlir-
rettivhn kuvan sukumme vaiheista lSuloluvulta liih-
tien Jani Suomisen tarkan .ia havainnollisen esityksen
ansiosta. Sommerfelt-nimen hiukan erikoinen historia
selvisi samalla. Olemme kiisityolaissuku, ja kolmesta
pojasta tuli isensa ja isanisansa tapaan k:isityolaisia.
Vanhin August oli puuseppe, Kad ja nuorin Anders
olivat suutareita, kuten taman jutun kirjoittajaldn.
"Suutarius" suvussa jatkuu teman paiven ehdoilla.

Poiat ottivat ajan tavan mulGan oman sukunimen,

ioten Augustista tuli Laakso, Kallesta Haapalinna ja
Antista Liihde.

Tieto ei ehka lisannl tuskaa, mutta ruolGhalun se jo

tesse vaiheessa heratti. Auran Ruokamesta oli katta-
nut meille laadukkaan lounaan ja lchvin h)ryan palve-
lun mydta.

Vapaa sana kirvoitti "h) /ia kysymyksili" ia komment-
teia, huumoria unohtamatta. Kysymys: kokoonnu-
taanko uudelleen? nosti aanet ia kadet! Tieda vail&a
sukuseuralGi seuraavalGi? Ei piiivan anti tiihtin loppunut,
sukututkija ja pitiij:in histofan asiantuntija Ari Vilen ker-
toi ia aukaisi ansioklcasti Auran historian ovia aina ndi-
hin aikoihin asti mielenkiintoisten valokuvien kanssa.

Nain paatimme iloisen tapaamisemme "virallisen"

osuuden ia osa meista kiivi viele Ari Vilenin yksityi-
sessa kotimuseossa, ioka puhutteli 3OOO mielenkiin-
toisella esineellii ajasta, jolloin isii lampun osti. Uskon
kotiin paluumme olleen mieliin painuvan!"

Vthjelti kokoontumlsen iiiriestiiilille

Minullakin on sukupuu, mutta kuinl€ tapaisin elossa ole-
vat iiilldpofuet? Vihjeitii sukutapaamisen onnistumiseki.

* Loyde swusta luotettavat 2-3 henkibe, jotka 4an ol-
lessa lg4rsa sitoutwat toteuttamaan kuningasajatuksesi.
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* Peiittekiie duksi, kulG on suvun laht6henldlo ja

ketk:i jelkipolvea.

* 1OO-3OO suvun/sul(uhaarojen jaisenta eiviela ole
ylivoimainen ponnistus.

* Esi- jaialkipolvien tieclot on tarkistettava tosi tark-
kaan, jotta valbftaAn suurilta "virheilta", pienia ldytyy
aina jos joku niita hakee.

* Tehkiiii aluksi "koesukukirja", josta selviiiii muka-
vasti mitA historiantietoja, pitajan historiaa, henkil6-
kuvauksia, l€rttoja, ldrjeita ta ennen kaikkea valokuvia
tarvitsette tilaisuuteen.

* Kun tarldstelette mahclollisten tulijoicten yhteys-

tietoja, mieluiten puhelimitse, tunnustelkaa ilmapiiriA:
mite ios kokoonnuttaisiin? KustannulGia syntjD/ veis-
temette, mutta satsaus lGnnattaa. Vain nykyiset puoli-

sot tai avopuolisot kutsutaan.

rk Toteuttajat: Y(si tai l€ksi sukua tutldnutta, jotka

ovat toistensa tukena, mutta samalla kaytannon toi-
mel(si panijoita. Kolmas jasen voisi olla moni-
toimihenkild, joka hankl(i i  juhlapaikan, pito- tai
ravintolapalvelut. Neljas hoitaa tietysti raha-asiat, kun
niiclen aika tulee.

* Kun paAt6s ajankohdasta on tehtivissa, miettik:ia
tarkkaan mil(a paiva sinA kesana tai muuna vuodenai-
kana on se oikea. Paatds on tehtava viimeistaAn puoli

vuotta aiemmin.

* Kutsun laatiminen ohjelman valmistuttua on eres
terkeimpie tehteviA. Palaveritiheys lGsvaa nopeasti,
noin parin kolmen viikon vilein on sopiva.

Mite kaildd mal(saa? Yhdesse lasketaan ja peeteteen

lasl(uttaa kutsul(irjeen mul(ana lGhden kolmen viikon
malGuaialla. Nein saadaan h) "/in lahelle todellinen
osanottajameere. Noin lGksi kuukautta ennen tapah-
tumaa lahetetty kutsu toimii hyvin

Kutsu pitaa olla selkea, mutta samalla tapaamishalua
herattavA. On kerrottava l(ailft mita paivAn/paivien

aikana tapahtuu.

:t Tiisse vaiheessa "juna on lehtenyt liikkeelle". Nyt
vain jannaamaian ilmoittautumisajan peefiymista ia
seuraavaa palaveria!

fa kulnkas k!iy? - Hyvln tietysti!

* Tarkennetaan viela jo suunniteltua ohjelmaa javar-

mistetaan tehclyt sopimulGet. Kayct:ian iuhlapaikalla
ja sovitaan vuokraajan kanssa mm. AV-laitteet,
valol(uvane)ttelyn pail&a, poydet, niiclen koristus sekA
ruolGilun ja l(ahvituksen kellonajat.

* Mite vieraat saavat keteensa kun saapuvat? Val-
miil(si ldrjoitetun sukuhaaran verille tehclyn nimikortin

rintaan kiinnitettavaksi. Kirjekuoren (44), jossa on esim.
sukupuu kuvineen seke mahclollinen ennald(oldrjoitus
paikallisessa lehclessa temen suvun tapaamisesta. Ylsi
kuori perhette kohti.

:t Entais kun ja jos kaikld menee "nappiin" ja vieraat
iloiten tutustuvat toisiinsa tyyq.vaisina hyvin jar.ieste-

tysta iuhlasta ajan loppuessa kesken2 lossain tilantee-
seen sopivassa hetkessa kannattaa l!r/sya, etta otetaan-
ko uusiksi? Sukuseuran mahdollisuus lennattaa myos
varovasti vihjaista.

* Etuketeen sovittu ldrioitus kuvineen esim. Suku-
viestiin on juhlan mulGva referaatti muillekin suvus-
taan ldinnostuneille. Kirjoitulsesta voi kertoa jo juhlan

arKana.

Ainakin name "vinkit" kannattaa ottaa todesta, vaild(a
jol€isen jarjestajan on tehtava ikioma suunnitelma,
josta ei prosessin ailGna voi lipsua.

Tiimii homma jos mika palldtsee tekijansa runsain
mitoin.

Rohkeasti vain sukua tapaamaan!

Teksti ia kuvat Antti l-Ahde

A - '
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@ropugundan ubqa

Pel&a Sillanpaa kirjoittaa Orpanassa 2/2004 Lunclin
taistelusta vuonna 1676. Haluan tuoda siihen liittyen
yhden niikikohclan esille: ei pide uskoa kaikkea, mitA
historianki4oissa kerrotaan. Historia on ollut, ja on erailssa
maissavielaldn, propagandan valine. Suomessa 19OO-
luvun alkupuolella oli terkeata todistaa suomalaisten
suurta urhoollisuutta ia sankaruutta. Urhoollisiahan suo-
malaiset ovat told aina olleet, mutta silloin kun kerro-
taan, etta kokonaiset rykmentit leatuivat paikalleen vii-
meiseen mieheen, on kysymys propaganclasta.

Olen kirjassani Suuri Pohjan sota, isoviha ja suoma-
/aiset (Jyvaskyla 2OO 1 , s. l Ort-l08) l<irjoittanut Lipolan
taistelusta maaliskuussa 1 7O3, jossa mukamas koko-
nainen 60O-miehinen Musta ryloentti kaatui pail(al-

leen. On merkillisen vaikea loytAii ainoankaan siellii
kaatuneen nimeA. Lipolasta kiinnostunut lukekoot kir-
jasta. Saman ryl(mentin sanotaan kaatuneen viimei-
seen mieheen ensimmeisen kerran jo mainitussa Lun-
clin taistelussa, Totuus on paljon raacloll isempi.
Kouluttamattomat ja kokemattomat aloldGat joutui-

vat kokeneitten tanskalaisten rykmenttien jyriittAviksi

eik:i sillS ollut ratl€isevaa vaikutusta taistelun kululle.

Lundin taistelusta on ldrjoitettu kirjojakin, esimer-
kiksi Claes Wahf6o & Joran Larsson: Slaget vicl Luncl -

Ett mord och icke ett ftilts/ag'(Lund 1998). Siinii suo-
malaiset mainitaan sivuilla 41 , 43-44 ia 5160.

Mattl f. Kankaanplii

KnvArsrrvouKSEN ArKA
ENlrs6ruun veNHAT KTRJAT nvr-Lyts:rANNn

EDULLTSESTI JA NOPEASTI.

Krn;eNsrooNrea LAIDAsTA LATTAAN
yo vuoonsra r875,

vIIDENNESSA PoLVESSA.

Krny.lNsrrorvro MnnrrN
PuH. (o3) zrz 1ro,

o4o 535 4948
email: laura.kivela@pp f .inet.fi
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Tutobitloriaa ja or)btin sukunimi,sldkin
@ikaiso Wultmalabden isrinkiluellelon lieloibin

Kun oman sukunsa tutffimlsessa tiirmii sll-
hen, eltll tutklmukset elvit pldiikflAn yhtli pal-
nelrn sanan kanss, on pakko yrlttii selvft-
tiii, missi on vfuhe, omas*t tydsfi val sllni
parnetussa. Nf,rn kdvl mlnullekln ostttaln lsi.nl
eltii lalmarl Flnnen tutmman suvun kanssa. He
kyllii ovat olleet olkeassa!

Lingelmiveclen seudun historian Kuhmalahtea kos-
kevan osa llrn isenteluettelossa mainitaan Kivisalmen
Mattilan talon hall(omisen ('1744) ialkeen toisen osan
isAnniiksi fuho Yrjonpoika 1762- 1788 ja toisen osan
isennaksi lanko Aatami Aataminpoika 17 44-1782.
Samoin mainitaan edellisena isantane luhon isa, vaw
Yrj6 Pekanpoika 1734-1761.

Yrj6 Pekanpoil(aoli naimisissa Mattilan b/tteren Maria
Antintytteren (s. 1712) kanssa. Yrj6n lanko elivaimon
veli oli Mattilaavuosina l72l-1733 isanndineen Ant-
ti Martinpojan poika Aclam Antinpoika (s. 1725). Acla-
min patron)rymi on isenteluettelossa v:iarin: hen oli
s i is  Ant inpoika e ik : i  Aataminpoika n i in  ku in
Kuhmalahclen historiassa mainitaan. Tulkoon tama vir-
he nyt noin viisilq/mment5 vuotta kirjan painattamisen
ialkeen oikaistuksi!

.lalmari Finnen sukututkimuksessa on Mattilan isan-
nin nimene Adam Anciersinpoika (l(5. kuvaa).

Kuhmalahden kirkonkirioien mukaan Kivisalmessa on
ollut kaksi Mattilaa. ioista toista on sanottu isentanse
mukaan Yriolaksi tai Rantalaksi eli Ranta-Mattilaksi si-
iaintinsa mukaan, toista Kyla-Mattilaksi tai Anders
MattilalGi. Talot yhciistettiin'l ST0-|uvulla isentien Kus-
taa loosepinpoilG Mattilan ia Antti AntinpoilG Matti-
lan sopimuksesta. Talokauppoien jalkeen Antti Antin-
poika muutti 1873 perheineen Mattilasta Eerolaan ja
aian tavan mukaan otti sukunimekseen Eerola.

lsiini Simo Emil Salminen (s. 1871) kertoi, ette te-
men talokaupan aikoihin henen veliensa, Antti Antin-
pojan poika Viktor, meni kouluun Hameenlinnaan.
Koulussa Viktorille annettiin sukunimeksi Kivisalmen
kyliin mukaan Salminen, kun hen ei osannut sanoa,
onko hiin Mattila vai Eerola. My6s muut sisarulGet
ottivat nimekseen Salminen. - Naiste taDahtumista on
neinA aikoina kulunut suunnilleen 130 vuotta.

Koriaus Kuhmalahclen historian Kivisalmen Mattilan
isAntaluettelon tietoihin sivulle 95:

(iatkoa)
Martti Tapaninpoika I 70H8
Antti Martinpoika 1 721-33
vavy Yrjd Pekanpoika 1 73rt-6 |

talo halottu 1744
luho Yrjdnpoika lanko Aclam Antinpoika
1762-84
(jatkuu)

l7 44-AZ
(jatkuu)

LAngelmiveden seudun historia l. Kuhmalahden his-
toria ll. Talot ia isannat. Hameenlinna 1954.

Jalmari Finnen kokoelmat. Kansallisarkisto.
JanaklGlan tuomiokunta. Lainhuuclatukset Pelkene,

Sahalahti. Kuhmalahti la67-la7 3. Hameenlinnan
maakunta-arkisto.

Kuhmafahclen rippiki4at 1735-1766. Mf TK l4l.

Malia Harlu (ent. Salmlnen)
Martti Tahvananpojan.ielkeleinen 8. polvessa

5
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Sukututkimusopetusta Tampereen tyiiviienopistossa
keviiiillSi 2O05

Sukututkimuksen peruskurssi Maakirjat sukututkimuksen liihteenii
P2 idk i r jas to ,  l s .2 , t i k lo  19 .00  20 .30 .  11 .1 .  5 .4 .40€.  Pa i i i k i r jas to ,  l s .2 , t i k lo  15 .00  16 .30 .  l l . l . -5 .4 .40€.

Sukututkimuksen jatkokurssi A Perukirjat sukututkimuksen lehteend
Pi iek i r jas to ,  l s .2 , t i  k lo  17 .00  18 .30 .  11 .1 .  5 .4 .40€.  Pa5k i r jas to ,  Muumi laakso,  ke  k lo  18 .30-20.00 .  12 .1 . -

6.4. 40 €.
Sukututkimuksen jatkokurssi B
Paakirjasto, ls.2,ke klo 14.30 16.00. 12.1. 6.4.40€. Verkkoavusteinen sukututkimuksen peruskurssi

Opetusta useissa kohteissa, ks. tarkemmin Tampereen
Sukututkimuksen tytipaja tydvaienopiston esitteest:i. 46 €.
P5r ik i fas to ,  l s .2 , t i  k lo  13 .15  14 .45 .  11 .1 . ,29 .3 .40€.

Vanhat kAsialat I - kirkouisteD asiakirjojen kesialat Kurssien esittely ja ilmoittautumisohjeet Tampereen
ja lyhenteet tutuiksi tyiivaienopiston esitteessd. Ilmoittautumisohjeet myos
P?ii ikirjasto, ls. 2, ke klo 16.30 18.00. 12.1. 6.4. 40 €. osoitteessa www.tampere.fit l top.

Tampereen tyiivienopisto
Sammonkatu 2
33540 Tampere

puh. (03) 216 411]L

,o
@euraan uusia loimibenkiloila

Seuramme internetsivustoa yllepitiinyt Markku Ollila on ilmoittanut jat-
tavains5 tehtevense. Seuran uusi webmaster on Satu Yrj6le. Webmaster
paitsi pitaia ylla www-sivujamme myos auttaa entiseen tapaan mahdolli-
suuksiensa mulean seuramme iasenia tietokoneongelmien yllattAessa.

Seuran julkaisujen toimitustyd on jaettu lGhclelle henldlolle. Orpanaleh-
clen toimittajana jatkaa lohanna Kurela ja uudeksi toimittaial<si, jonka tehtii-
viinii on huolehtia \^rosikiian ilmesbmiseste, on saatu Tuula Sillanp:ie.

Klltos Markku Ollllalle kulunelsta vuoslsta!
Tervetuloa seuran tehtiivlln, Satu Yridlli ia Tuula Slllanpiiii!
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(\' | 'l '1 t ';sen kerlauskurssi/la kgmmenic)@aKurutKrmuA
11 '  I  ' )

osail6ru/n
-/

Seuran iariest:imalle sukututkimuksen kertauskurssille
marraskuussa 2OO4 osallistui liki 50 henkee. Kurssilaiset
kiittivet opettajana toiminutta Pekka Nuottajarvee
selkeycleste ja miellyttevesta esitystavasta. Lyhyenldn
kurssin aikana oli mahclollista kayda varsin kattavasti
lapi sukututkimul€en perusasioita.

Kuvat: Antti Uihde.
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@ukusilppua
S ukua i beis ia po i m i n loja /ebdislosla ia inlerneliski

Vlilnimiilsen ialaniilitllli

I/.aliforniasta kotoisin oleva rocktehti Dave Mustane

on sukuiuuriltaan suomalainen. Hanen l'uurensa ovat

Suomessa ja Mustosten suvussa. Dave Mustane oli

Metallica-yhtyeen alkuperainen soolokitaristi. Han
perusti myos Megadeth-yhtyeen, ionl€ viimeisin le\A/

ilmestyi vuonna 20O4. Megaclethin leD/ja on m)ryty

maailmalla 20 miljoonaa kappaletta.

Dave Mustane on siis kalevalaisen lauluperinteen

iatka'a. Hen kulkee V5inamdisen ialanjaljilla. Luldia on

ehka eri mielte. sille raslGs hevimetal ei ensimmaise-

ne tuo mieleen Kalevalaa ja Veinamoisen soittoa. Mutta

siteerataanpa hieman kansalliseepostamme V:iin:imoi-
sen soiton kohdalta: Kun hen soitteli kotona, huone-

hessa honkaisessa, niin katot kajahtelivat, permannot

pemahtelivat; laet lauloi, ukset ulvoi, kaikki ikkunat

iloitsi, kiukoa kivinen liikkui, patsas patvinen pajahti.

Kuka on kuunnellut hevimetal-musiikkia, allekirjoittaa

aivan varmasti sen kuulostavan aika lailla eclellisen

kaltaiselta (Aamulehti 18.9.2004)

Orpana oikaisee Glorlan Antllkki -lehclen
tledon

Kesalla ilmestyneessa Glorian Antiikki lehdessa
haastateltiin kauppaneuvos Kaija Aaril&aa, joka kertoi
omista sukuiuuristaan. Hen mdnitsi sukujuuriensa ulot-
tuvan Sitinsa puolelta 1 lOo-luvun lrlantiin. Seuramme
jesen ia Kaiia Aarikan pikkuserkku Virpi Nissila oikai-
see, efte heiden yhteiset sukujuurensa eivet mene Ir-
lantiin, vaan muinaiseen Skotlantiin. (Glorian Antiil&i
ffo 45 3/ZOO4)

Hyvli uutlsla arkistoista

Sukututkijat ovat loytaneet Viipurin kaupunginarkis-
ton. Jatkosoclan all€essa Viipurin arldston aineisto siir-
rettiin Keski-VenajAlle Kostroman kaupunldin. Sotien
peab/ttye 11 junavaunun kuorma tuotiin talGisin Vii-
puriin arkistoitavalGi. Sadattuhannet asiakiriat kerto-
vat Karialan suomalaista historiaa. Vanhin clokumentti
on vuodelta 1653 oleva kopio Haminan kaupungin
perustamiskirjeeste. Arkistosta lo).tyy mm. lSeninhal-
lituksen poytakirjoja, liikkeiden ldrianpitoa, omaisuus-
luetteloita, sanomalehtia, yksityiskirjeita jne. Viipurin
arkisto on siis todellinen aarreaitta sukututldioille.

Yhdeksiin espoolaista sukututkijaa kavi Viipurin
arkistossa viime kesane. Helsinkilainen Miriami
Niinimaki l6ysi esimerldl(si tarkkoja tietoja Helsingin
Aleksanterin kymnaasista. Koulun laaja arkisto on ko-
konaisuudessaan Viipurin arkistossa. Arldstossa ole-
van aineiston mikrofilmaamistasuunnitellaan. (Helsin-
gin Sanomat 1-7 .ZOO4)

Huonola uutlsla arkistolsta

Kiriallisuuslehti Parnasson kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas arldsto kerrettiin vahingossa kaatopaikalle, kun
se oli odottamassa siirtoa Suomalaisen Kiriallisuuclen
Seuran ldriallisuusarldstoon. Parnasson paiatoimittajan

luhana Rossin mukaan arldsto on peruuttamattomasti
tuhoutunut. Asia havaittiin, kun tutkija Tuula H6kk:i
halusi selvittiiii, olisiko arldstossa runoiliia Eeva-Liisa
Manneria koskevia mainintoia. (Aamulehti 24.8.2OO4)
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PRESIDENTTI BUSHIN JA SENAATTORI KERRYN YHTEINEN SUKUPIru

GEORGE W. BUSH
s .  1946 |

I

I
George Il€rbert Walker Bush
USA:n presidentti s. 1924
Pso: Barbara Pierce s. 1925

I
Prescott Sheldon Bush (1895-1972)
Pso: Dorothy Walker (1901-1992)

I
Samuel Prescott Bush (1863-1948)
Pso: Flora Sheldon ( 18'12-1920)

I
Jam€s Smith Bush (1825-1889)
Pso: Harriet Eleanor Fay (1829-1924)

t
Harriet Smith (1800-1867)
Pso: Obidiah Newcombe Bush (1797-1851)

I
Sanford Smith (1760-1815)
Pso: Pricilla Whippo (n.1 763-1 838)

I
Lucy Stevens (n.1717-1806)
Pso: Ephram Smith (1704-l 774)

I
Heury Stevens (168 I -n. I 750)
Pso: Elizabeth Fellows (1685-n.1744)

I
Elizabeth Gallup ( 1 662- 17 26)
Pso: Henry Stevens (1654-1726)

I
Ilannah Anna Lake (1621-16?5)
Pso: John Gallup (1618-1675)

I
MARGARET READE
s. I1.7. 1598 North Blenfleet, Essex, (Englanti)
k. 24.9. 1672 Ipswitch, Massachusetts
Pso l6l6 Lincolnshire: John Lake (1590-1672)

JOHNF. KERRY
s.1943

Rosemary Forbes (1913-2002)
Pso: tuchard John Kerry (1915-2000)

I  
- '

Margaret Tyndal Winthrop (1880-1970)
Pso: James Grant Forbes (1879-1955)

I
Robert Charles Winthrop jr. (1834-1905)
Pso: Elizabeth Mason (1844-1880)

I
Robert Charles Winthrop (1809-1894) senaattori
Pso: Elizabeth Cabot Blanchard (1809-1842)

I
Thomas Lindall Winthrop ( 1760-1840)
Pso: Elizabeth Borodoim Temple (1769-1825)

I
John Stifl Winthrop (1'/ 19/20-177 6)
Pso: Jane Borland (1732-1760\

I
John Winthrop (1681- 1747)
Pso: Arne Dudley (1684-1776)

I
Waite Still Winthrop (1641-l7l'7)
Pso: Mary B.own

I
ELIZABETH READE
s .  l 7 . l  l . l 6 l 4
k. 24.1 1.1672 Hartford. Connecticut
Pso: John Winthrop (1606-1676)

EDMUNDREADE 6
s.23/5 1563 Wickford,
Essex, Englanti
k. 1.12.1623 Essex, Englanti

I
I
I

WILLIAM READE
MARTHA CIIURCH

ELIZABETH COOKE
s.n. 1 570 Pemmersley, Englanti
k. 1637

I
t
I

THOMAS COOKE
SUSA}I BRAND
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USA:n presldentlnvaallt

Brittileinen Burke's Peerage -tutkimuskeskus perus-
taa kaikki ennusteensa dna:han. Keskuksen johtajan
Harolcl Brooks-Parkerin mukaan USA:n Dresiclentinvaa-
lit on aina voittanut ehdokas, jolla on enemmen ku-
ninkaallisia geenele. Nein on keyn)d 42:ta eclellistit
presiclenttia valittaessa.

Burke-s Peeragen mukaan fohn Kerryn olisi siis pita-
nyt voittaa vaalit. Aitinse Rosemary Forbesin kautta
Kerryn esi-isi,ii ovat mm. Bysantin keisari Konstantinus
X, Englannin kuninlGat Henrik Il ja Henrik III seki Rans-
kan l<uningas Henrik l. Sukulaisuussuhteita l6ybry vie-
lii Rikhard Leijonamieleen, Ranskan monarkkeihin ja
jopa Venejen livana Julmaan. (Valo, Aamulehclen tv-
l i i te  15.-Z l . lO.20O4)

Samasta puusta

Kuten me io tiedamme, ennuste ei pitan)rt talle ker-
taa paikkaansa. Presidentti George W. Bush valittiin
toiselle kauclelle. Orpana juhlistaa USA:n presidentin-
vaaleia komealla sukutaululla, ioka paljastaa molem-
pien ehdokkaiclen polveutuvan samasta sukupuusta.
Presi€lentti Ceorge W. Bushin ja senaattori lohn F.
Kerryn yhteiset esivanhemmat ovat Edmund Reacle ia
Elizabeth Cooke. Avioparin iailkeleiset muuttivat Eng-
lannista uudisasukkailGi AmeriklGan. Itse asiassa Ge-
orge W Bushilla ja lohn F. Kerrylle on nettitietoien
mul€an ainaldn kahdeksan yhteiste sukujuurta 1600-
luvun uudisasul(asperheisiin.

John F. Kerryn Aicliniiidin isAn sukujuuret ovat Ame-
rikan historian kannalta erityisen kiinnostavat.
Winthropit ovat na).telleet merkittavea roolia Yhdys-
valtoien historiassa aina siirtokuntakaudelta asti. Esi-
merkiksi Massachusettsin ensimmainen kuvern66ri

John Winthrop johti lippulaiva Arabellalla Uuteen Eng-
lantiin 2OOO ihmista. Winthropin pitamen saarnan
mukaan puritaanien yhteisdn tuli olla kuin kaupunki
kukkulan laella, iota muut katsovat ihaillen. Sanotaan,
ettA teme Winthropilta pereisin oleva ajattelu nekyy
eclelleen Yhdysvaltojen harjoittamassa politiilGssa.
(Lahteet: esimerkiksi "Ancestors of David KiDp

Conover" : www.conovergenealog/,com/ancestor-p/
p174.htm; Eclmuncl Reacle ia Elizabeth Cooke loyty-
vat lukuisilta netissa olevilta sul(usivustoilta haku-
koneen avulla. Samoin ld)4ry tietoja Wnthrop-suvusta;
Henriksson, Markku, Siirtokunnista kansakunnalGi. loh-
clatus Yhclysvaltojen historiaan. I 99O.)

Nettlvlnkkl!

ceorge W. Bushin la John F. Kerryn sukuiuuret koko
laajuudessaan ldytyvet osoitteesta:

http:/members.aol.com/wreitwiesn/candictates2004/
bush.html

http:/members.aol.com/wreitwiesn/cancliclateszoo4/
kerry.html

Sukusllpun kokosl Tllna Mlettlnen

Juupero'
Sukututkimusohjelmistot ovat helppokdyt-

tdisyydessiid n yliverta iset.

Nyt uutuutena
JHsenrekisteri ,  jol la voi hoitaa sukuseuran
tai minkd tahansa yhdistyksen j?isenasiat
va ivattomasti Iiisentietojen ylld pito,
jdse n tied otteet, jesen ma ksut, reskontra).
'Juuret 2.1 -sukututkim usohjelma 99 €
. Sukututkijan sanasto CD 19 €
' Sukututkijan Fakta tieto-opas CD 25 €
. Jiisenrekisteri 25 €
' Suvut ia sukunimet 25 €

http://ju uret.fi
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%,boitu lulipalo Euoialla marraskuus,sa 1707

Hyvinhoidetussa ja vauraassa Tornmilan talos-
sa Luvlan Luoclonkyllissli syrttyl manaskuussa
1701 tuholsa tultpalo, lota k1sitemin
seu raavan vuoden h el ml kuu ssa.

Esiin astui Matti YrjOnpoil(a Tommila Luodonl(ylaiste
ja kertoi oil(eudelle valittaen, efte kun henen talon-
vekensii oli 7. peive viime marraskuuta pitanyt tulta
ky6kisse paivasaikaan, oli seuraavana yona tulen
sammuttamisen ialkeen tapahtunut onneton tulipalo.
HAn arveli, etta se sai alkunsa iostaldn jaljelle j:ianees-
tA kipin:ista. Ensin syttyi kyol&i, mita kukaan talon-
vaesta ei huomannut, ennen kuin seppA Erkki Mil(on-
poil(a heratti heidat ia pelasti niin heidan henkensii.

Tuli otti pian yliotteen ja poltti poroksi seuraavat ra-
kennulGet. muun irtaimiston ia omaisuuclen lisaksi:
Pirtti, 13l(ertaa 11 1/2 brynaraa, iossa oli savupiippu
ja uuni, lGksi lasi-ikkunaa, ovi, senkyja ia muuta sisus-
tusta. Vastapeete oleva pakaritupa ia porstua niiclen
viilisse sel€ kellarihuone. Tupa oli yhte pitkai ja levea
kuin pirtti, porstua ja kellarihuone 7-kyynaraisiA. Tu-
vassa oli kaksi s:inrya, p6yta, nelj:i lasi-ild(unaa, ovi,
luld<o, saranat, leivinuunin savupiippu, lehdet pellit la
rossipohia, lGil&i tuohikaton alla ja hw:ilentoisia. Kyokld
8 kyynaraa, jonlG eclessa portti ja porttiliiteri. Liiteri oli
katettu tuohilla ja ky6ld<i laucloilla. Vierastupa 3 kertaa
2 1/2 syltii, jossa kolme lasi-ild(unaa la muita tarvild(ei-
ta. Site vastapaete pieni tupa ia velisse porstua seka
niiclen yhteydesse kamari, jossa oli ovisaranat ja lul&o.
Vanha sauna turmeltui myos palossa, samoin tallin nur-
kat seke sen vieresse oleva liiteri. Viela paloivat uusi
sikolatti ia sen viereen rakennettu talli.

Teman kaiken seke muut talon tarvikkeet, esineist6n
ja vaatteet olivat arvioineet nimismies Henril( El6^/ing

ja lautamiehet Yrjo Antinpoil€ Perakyl:istA ja Yrio Puosi
Veipereeste 655 kuparitalarin 20 ayrin arvoisiksi, ku-
ten heiden erittelynsa la-12-1701 laajasti osoittaa.
Matti Yrionpoika anoi huomattavan vahinkonsa ja suu-
ren haittansa vuoksi, etta henelle myonnefiaisiin
hyvitykseksi paloapua. Sen vuoksi tiectusteltiin
lautamiehistolta ja pail(alla olevalta karaiekansalta,
voiko joku muuta osoittaa, kuin etta mainittu vahinko
on aiheutunut onnettomuudesta. Kail&i vakuuttivat
ylGimielisesti, etteiviit ole kuulleet eivatka voi sanoa,
etta vahinko olisi aiheutunut Matti Yrj6npojan tai ha-
nen vekensa huonosta hoiclosta tai huolimattomuu-
desta,  vaan et ta han o l i  varakas ia  suoie l lu t
ral(ennulGensa kaildn mahdollisin tavoin. Matti tahtoi
vahvistaa valalla, etta onnettomuus oli aiheutunut il-
man hanen omaa qM:ian.

Oikeus eivoinut muuta todeta, kuin ettA vahinko oli
sattunut tapaturmaisesti. Pail(alla olevat pitajalaiset
lausuivat haluavansa mielihyvin auttaa Mattia
varoiensa ia mahclollisuuksiensa mulGan. Niin Matille
my6nnettiin 1 O hopeaeyriii joka talolta ttiste nimismies-
piiristii. Kirkon kuudennusmiesten tulee kerata raha
mite pikimmin kukin omasta piiristaan ja toimittaa sit-
ten Matti Yri6npoialle.

Euraioen l(:ireiet 19.-ZO.Z.l7OZ, s. 28-30.

Virpi Nissilli - UIla Kosklnen
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