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ef
Pwkeeyl
oktE^nferueis
sAantdmaarainen
vuosikokous.
Kokous
Maaliskuun
l4.paiva2006pidettiinTampereen
seudunsukututkimusseuran
ja
hallitukselle.
Nama
my6nnettiin.
maaratyt
asiat.
kuten
tilivastuuvapauden
myonteminen
kasitteli
saennoissa
jdsenet.
Etenkinpuheenjohtajan
valintaoli eritteinvaikeaa,ja
oli
Vaikeuksia
tuli pyrittaesse
valitsemaan
hallituksen
loytyisiitA,
ettAerAskokouksen
hyvinlAhellA,
etteiseuraalopetettu,
koskapuheenjohtajaa
ei saatuvalittua.Ratkaisu
pyritdanvalitsemaan
puheenpidettaisiin
ylimaiirainen
vuosikokous,jossa
osanottaja
tekiehdotuksen,
ettiisyksylla
johtaja.Vuosikokous
puheenjohtajana
paatettiin
nain
menetella.
Vuosikokouksen
toiminut
hyvdksyi
ehdotuksen,ja
pidettevdan
ylimiiAriiiseen
vuosikokoukseen
asti,jolloinviimeisEinoKoskinen
lupautuipuheenjohtajaksi
syksyllii
puheenjohtaja.
valittua
seuralle
teiinon saatava
vuottavanha,maassamme
hyvinarvostettu
viidensaTampereen
seudunsukututkimusseura
on yli kaksikymmente
jasenen
jatkuu
hallitusta...,os
tilanne
seura,
mutta
tastakaan
mAarAstd
ei
tahdota
milld6n
saada
kokoon
toimivaa
dan
puheenjohtajaa,
valittua
seuralle
tulee
ainoaksi
ma
hdollisuudeksi
lopettaa
seuran
toiUllaisena
eikdsyksyllii
saada
ratkaisulta,
tulevaisuudenkuvaan.
minta.Tdme
tuntuukarmealta
enkAvieliiuskotallaiseen
jasenillat,
jasenetovatolleettyytyveisiii
matMinullaon sellainen
kiisitys,
ettaseuran
toimintaan,
koskaesimerkiksi
vastaanoton.
Jasenilloissa
luentosali
on yleensiitaynnai
tyytyveisiii
katja erilaisetkurssitovatsaaneetsuosiollisen
kuulijoita.
haOnkoniin,ettaemmetiedostatilanteenvakavuutta,
emmekd,
Mikeon johtanutmeidattallaiseen
tilanteeseen?
ja luulemme,
ettaei minustaole hallituksen
lua itseasettuavalittavaksi,
vai olemmekoniin ujojaja vaatimattomia
jaseneksi?
ylivoimainen
vieviivirka.5e,joka pystyy
Tallainenpostiei ole kenellekddn
eikdkovinpaljonaikaakaan
pystyykyllahoitamaanhallituksessa
hanelleasetetuttehtdvetja velvollisuudet
tyytekemaAn
sukututkimustyota,
dyttev6sti.
jaisenille.
Lopuksihaluanesitt5Akiitoksenihallituksesta
eronneillepitkaaikaisille
MarjattaRintalatoimi sihteerin2i
- tosinhallitukseen
- sihteerin
moniavuosiaja on lupautunutmyosjatkamaan
kuulumattomana
tehtavidensisykrahastonhoitajakausi
oli mydsmelkopitkaja ansiosyyn,jolloin
henentyonsiijatkajapitaisiloytye.NinaJiirvensivun
syidenvuoksi
kas.Puheenjohtaja
AnttiLehdevetiseuraakahdenvuodenajan,muttaoli eraidenhenkil6kohtaisten
pakotettuluopumaan
tehtavastaan.
MyosAntillelampimatkiitokset.
UusiahallituksenjaseniA
ovatrahastonhoitajan
vaativan
salkunhuostaansa
ottanutMarjaLainejaHeikkiNurmi,joka
jatkavatretkivastaava
vastaava
TiinaMiettitoimiiseuranwebmasterina.
Hallituksessa
JukkaSi16n,
ohjelma-asioista
nenja lehdentoimittajaJohannaKurela.
lrmaVainio,
kirjastonhoitaja
HannaTurppa,
merkMuitaseurantoimihenkiloitA
ovatjulkaisujen
myynniste
vastaava
kokoaa
kipAivamuistamisesta
vastaava
MarjaLintulaja julkaisujen
taittajaKirstiPeill.Julkaisujen
sisdllysluetteloita
AilaMiikijasukututkimusneuvontaa
antaaKirstiVimpari.
Heilleliimpimet
ja arvokkaasta
kiitoksetuhrautuvasta
tyostdseuranhyvaksi.
Toivotanseuranjasenistolle
hyvaakesAnloppuaseki alkavalle
syksylle
mainioitaja tuloksiatuottaviasukututkimustuokioita.
HyvAiiterveytta
t e i l l ek a i k i l l e .
.E1n0KoIKlnen

(Riikanmotkalto).
Konsikuva:
PorttiLihulassa
- KuvoAnttiLiihde
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Mariiota einnfnnuf
lterifui
Vinoillakuolleidenja haudattujenluettelonmukaan
talollinenJuho Heikkijuhonpoikakuoli 1828melko
yskaen,
nuorena,
41-vuotiaana
mikatarkoittanee
keuhKuntutkiessani
aitiniis:invarhaisia
sukujuuria
Virroilla kotautia.Seuraavan
piiiikirjan4llvesniemen
sivua128
ja Ruovedelld
peessyt1500luvulle laatiessaan
olin 30 tapauksessa
kappalainen
H.J.Packal6n
oli tehnytkaikista
saakka,ajattelin
ettaolisivalillasyytahakeapoikkeuksel- JuhoHeikkiJuhonpoja
n lapsista
Heikinlapsia;kutsumalisiayksityiskohtia.
Melkeinheti huomasinkin
sellaisen, nimi Heikkilieneevastasillointullutpapintietoon.MapAiikirjanlhuonimifteinVirtainkappeliseurakunnan
ja oli noinkahdeksan
riasyntyi12.5.1819
vuottavanha
jokasuomennettuna
kuuluuseuraavasti:
mautuksen,
isansAkuollessa.
Hen lehti 16-vuotiaana
vuonna1835
kotoaanllvesniemeste
SyrjenPirttimden
torppaanpiija ottanut hen12.3.1844
synnyftiinytyksindiswdessd
aksi.Siella
hantiikutsuttiinpaakirjain
mukaanJuhontytgiltii oviottoman poikalapsen,kiirsinyt_20poria piiskojo
ParinvuodenkuluttuaMariasiirtyiYlii-Herkoseltiireksi.
jo kirkon julkisen hijpeairangoistuksenz
Virtain kirkossa le,jossa
hdnniinikiiiinesiintyyJuhontyttarena.
Kolmen
15.6.1U5ja pideftAn2 vuotta Loppeenronnon
kuritus- vuodenkuluttua,vuonna1840,han suuntaakulkunsa
jossahan palveleepiikanayhden palkoltushuoneess
a KeisariIIi senSenaatin ormo||isen pdAtdkse
n
llomakeen,
| 6.1.1
845 mukoisesti.
Synnytt(inytrongaistusaikana
toiliskauden.
Seuraavana
vuonnahen ndetjdlleenmuutjoka
jostaedelleennaapuriin
senaviottomanlopsen,
todistettavastikuoli.r
taa,tellekertaaYIa-Herraselle,
Ala-Hdrkoselle
vuonna 1844.Jdlkimmaisessa
talossa
hanen
nimensa
muuttuu
Maria
Heikintvttereksi.
Huomautusoli Maria Juhontyniirenkohdalla,josta
myohemmin
kdytettiin
nimitystdMariaHeikintyter,
Maria Heikintytar
Harkonentai lopultaMariaHeikintytar
Puskala.
H;n oli aitiniis;n isantiiti.Seuraava
uskomattomaltavaikuttava
kertomusei ole mikaAnsepite,
vaan
se nojaa tiukastiasiakirjaliihtelsiin.
Oikeusistuntojen
poytAkirjat
sisiilteviit
sangenrunsaasti
toistoa,josta
vain
olennainen
on tassA
esitetty.
My6sMarianhenkilotietoja
toistetaan
runsaasti,
miketietenkinsentakiahyva,ette
saatoin
varmistua,
ettejuurioikeaMariaolitutkimuksen
edetetessA
kvsees$.

Pddfuylan
6uomaufut

Maria Qofonaan
puoliVirroilla,
suunnilleen
Vaskuujarven
lansirannan
ja stainneevielakinllvesniemen
valissa,sijaitsi
tila.5en
is5nta,
vuonna1787VirroillasyntynytJuho HeikkiJuhonpoika,Ala-Herrasen
talonpoika,oli
vihittyVirtain
kirkossa
vuonna1813sotilaanleskenKaisaSimontyttaren
kanssa.
Alavudella
1777syntynytKaisaoli ollutllvesniejo vuodenp6ivdtennennaimisiin
piikana
mess6
menoaan,jahanenmukanaan
oli KaisaHeikintytar
edellisestii
avioliitosta.
Pariskunnalle
syntyiviisilasta,neljatytarta
ja ykslpoika.Heistevanhinoli Heta,josta
jelkeen
eitinsa
tulillvesniemen
ementii.HetannuorempisisarMariaon
kuitenkin
tamankertomuksen
aihe.

MariaHeikin-eli Juhontyteroli syntynytVirroillallvesniemen
tilallavuonna1819.Kuvassa
llvesniemen
aitta.Kuva:
SeDooRandell.
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Paakirjasta5
kayAla-Harkosen
kohdaltailmi,ettatalossa Kutenmyohemmintarkemminilmenee,Mariallelanjoka oli syntynyt12.5.1819 getettiinkihlakunnanoikeudessa
on piikaMariaHeikintytAt
tuo mahdollisimman
Hovioikeus
Vinoilla.Hiin oli tullut taloonvuonna1844ja mennyt ankararangaistus.
sitavastoinei katsonul
1848kotiinsallvesniemeen.
Samallasivullaon sama tekoatietentahtoentehdyksivaantuottamukselliseksi,
huomautusMariankohdallakuin hanenseuraavassa jotentuomiomuutuiolennaisesti.Tuomionsa
saaneena
jattanytasiaasiihen,vaanvetosilokotonallvesniemessd.
Mariaparkaoli
hAnei kuitenkaan
osoitteessaankin
jotta hanenedessaolevatkarkeisariin,
nimittdinkarsinythiemenyli vuodenkestdneen
tutkin- pultaitseensA
pAaitoksen
Nainoli keisarin
mutovankeuden,jota
ei ollutvAhennetty
varsinaisesta
tuosimyksense
lievenlsivat.
ja paljon kaantarkoitusmycistapahtua.
miosta,
kahdenvuodenkuritushuonetuomion
Muttatapahtuiko?
ja kaksivuotta
muutakinhdnenollessaan
Ala-Herkosen
Lappeenrannan
kuritus-eli kehruuhuoneen
kirjoilla.

oiQeu
/en
V rfain* Ahfarin&6k ftunnan

Mitiikfuviidfi

uailMralar

Mariaaodottivatkovatajat,sill; kappalaisen
merkinu,o
jota tehdessaan
h:in oli siisjo tietoinenMariatoisesta
viittasilapsenhengiltaottoon,
rikokseen
synnytyksesta,
jostarangaistiin
mahdollisemman
ankarasti,
kuolemalla.Silloisen
rikoslain
asianomaisessa
kohdassa
naetsaiadettiin:
Pahonteon
koori, | 6.Iuku.Lastenmurhosto
L 5.Pottto,jokoluvattomostasekannuksesta
rcskaxitule,
ja sitaeiilmoitaennensynnyttdmisen
aikaa,etsiyxiniiisytjo senjdlken pane sikidnslymyyn,
td itsesynnyttdmisesri,
hiineldApitdpiiApoikkily'ftmAnjo hAnlowosopoldettaman,joko h(inedesonda
siki(insdkuollunnasyndynen,
eli
keskeneriiisen
koskd
olleen.Jossekohtaedestoimiteton,jo
ollen keskenertiisen,
elijos ei ldydiijotakuto wdkiwaldois(iiti witsoillo,vanta metkki(isenpddlle,niinrcngaistakon
kiudellaeli tydllti;ktirsikdnsiihentyg6luwottomansekonnuksenedestd,/

%lunnon
ltuifteef
Virtainja
Ensimmaisen
kerranMarianjuttua kasiteltiin
Ahtairinkappelienkihlakunnanoikeuden
istunnossa,
joka pidettiin24.5.1844
tuomarinvirka-asunnossa
Ahlisaksi
terinDomarndsissa.
Lesnaolivatpuheenjohtajan
AapoPusanlautamiehet
ErkkiMajaniemi,
AnttiWasku,
niemi,AukustiMayranen,
CarlBorg,HermanCollinja
CarlPalmen.
Ladninkuvernooriltd
oli saapunutoikeudenpuheenjohtajalleseuraava
muistio:

Kruununnimismies,
toimitusvoutilJllner9on tiimiin kuun
13.pnd p(iiv(ityssAkirjelmlssAdnkertonut,ettA piika
Maria Heikintytiir HArkdnenoli edelliseniipiiiv()ndyksinaiisyydessii
synnyttiinytja piiloon pannut tiiysin kehittyneenpoikasikion,joka synnytyksenyhteydessdhovaittiin
johdostaHeffoVoratuomari
hengettdmaksi.Tiiman
mAAriitijdn tyhtymdtjn kyseesstiolevaasiki6t(i koskevanhenMarian- ja monenmuun - onneksivalistushenkinen kirikoksenloinmukaiseentutkintoan, mitti vartentodiste
kuningasKustaalll oli kuitenkinvuonna1779saatyja siki6njo toimeenponnusta
tutkimuksestu
lAhercftAn
Her
kuulemattamuuttanutlakiasiten,etta kihlakunnanoi- ra Varatuomarille
niinpian kuinmahdollista.
keudenlangettamatkuolemantuomiot
oli alistettava
ja vahvistettaviksi.
hovioikeuden
tarkistettaviksi
Uudes- Vaasa
n maokansliassa29.mooliskuuto | 844.
saja hiemantarkennetussa
muodossa
samalainkohta C.Cronstedt
kuuluiseuraavasti:
C.A.Carlsson.

Rikoskoaren
| 6.Iuvunl. 5.
Porton,jokaIuvattomostasekaontumisestaraskoaksi t uIee
eika sii tii synnyttii ii kseen iImoit a, vaan yksinii isyyteen synnyttdtikseen
hakeutuuja senjdlkeenvakaintuuminsikion
tappookseen
senlymyynlaittaaelisenhengiltAottaa,pdA
poltettava.Mikdon hokottovopoikkijohdneton roviosso
ja huolimattomuu
li sikidtorke(isttivaromattomuudesta
desto,ilmonhengilttioton tarkoitustatoi ilmanhovoittuo
vdkivaltoakuoleeja piiloonIoitetaan,rangoistokoon
kahparilla
dellakymmenelld
tai kahdellakymmenelldnelj(illii
piiskojaaino ankorimpaonruumiinrangaistukseen
osti
Iojo pakkotyOIlA
sekdvonkeudel
kuritushuoneesso
kahdef
lo toi useommollo
vuodello,
asianhaarojen
mukaisesti.S

Viilikerejiit
oli temdnkirjeenjohdostakutsuttukoolle
juttua.Kruununnimismies
kasittelemaan
Ullnerilmoitti
kirjelm:issaan
maaranneensa
karajillesaapumaan
seka
syytetynMariaHeikintytarHarkosenetta hanenma
ja kokotalonvaenHarkoseltS,
jossaMariaoli
kaajansa
ja kaikkimuutkinvarteenotettavat
palveluksessa,
todistajat.Juttuakasiteltaessa
olivatpaikallakihlakunnanoikeudenjesentenliseksisyyttejene
toiminutK.M.Ullner
virkansapuolesta,
syytettyMariaja heneneitinsd,
itsellisenleskiKaisaSimontytar
sekatalollinenKaapoKaaponpoikaHarkonen,jonka
palveluksessa
Mariaoli ollut
kuluvanpalkollisvuoden
aikana.Mydsmuitatodistajia
o l ip a i k a l l a .
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nut tyhj.iAnparteenja menettanyt
tajuntansa.
Vastakun hdnjonkinajankuluttuaoli tulluttajuihinsa,
han huomasisynnyttaneensa
sikion,joka
oli hanenjalkojensavieressii,
muttajossaei nakynytpienintakaan
lisdksiMariahavaitsi,
elonmerkkie.Temen
ettejelkeiset
olivattulleetulos hdnenollessaan
tajuton.Kun Maria
ja kerdnnyt
oli vielaistunutjonkinaikaaparressa
voimiaan,h:inotti sikionja asettisenkuivaanpaikkaan
seka
pani syrjiiiinjiilkeisetja muut synnytyksen
merkitkatjoka oli irronnut
kaisematta
tai sitomattanapanuoraa,
jalkeenhanoli viivyttelematta
itsestaan.TAmAn
mennyt
heti tohtinut kertoa,mita
tupaan,muttei h:ipeAltAan
Vastakun kysyttiin,h6n ilman
hdnelleoli tapahtunut.
pienintakeensyyllisyydentuntoa
ilmoitti tapahtumat
s e l l a i s i kksuii nh a no l i n e k u v a n n u t .

hasfa
Mariaaylfutoioinkltsenmur

Tapahtumien
kulku oli istunnonpoytiikirjanmukaan
seuraava.
syyttdjeesittialuksi,
ettasenmukaankuinhanelleoli ilmoitettu,Mariaoli "luvattomansekaantumisen"johdosta
tullut raskaaksi.Tete
tilaansahanei ollut
yrittanytkatke:i,
muttaoli 12.3.1844
iltapeivelle
synnyttalonnavetassa
taysinkehittyneen
tenytyksinHarkosen
miespuolisen
sikion.SenMariaoli piilottanutparteen,
jostase hanenilmoituksensa
perusteella
oli ldydetty.
pAivanA
mukaan
hanen
seuraavana
toimittaSyyttdjin
nojalla
n:ihtavissa.
etta
mansatutkimuksen
oli selvasti
vdkivaltaa,
silla
sen
niskassa
Mariaoli tehnytsikiolleen
ja pienehkomustelma.Vaikka
Mariaoli vditolipainuma
ettei
siki6
synnytyksen
aikana
ollut
elossa,
syytteje
tanyt,
lain
mukaan
edesvastuuseen
tekemAstaan
vaatihente
N6istetiedoistaMariapiti tinkimettakiinnija vakuutrikoksesta.
ti, ettei han ollut tehnytsikidllevakivaltaa,
vaanse oli
kuollutsynnytyksen
aikana.
Hanei itsevoinutantaasiltarkoitukseen
le mitednhoitoaeik;ipystynytsellaiseen
johdostaMaria
Temiin
ketaan
muutakaan
kutsumaan.
(er{omut
Marian oma
pyysi,ettAhanetvapautettaisiin
kaikesta
vastuusta
asipuolustusasianajajaa
ei Mariallatieteni\4inkaenlaista
k;anollut.Puolustuksekseen
hdnellioli vainomakertomuksensa,josta
hanpititiukasti
kiinni oikeuden
keyntien
vaiheissa.
Kihlakunnanoikeuden
ensimm;isen
kaikissa
poytekirjan
mukaanMariaoli 25vuottavanha,
istunnon
pitkehkoja voimakasrakenteinen
sekatervarreltaan
veydelta:in
ulkonadnperusteella
hyv;.

4554.

SyyttajaUllnervaittitamanjAlkeen,
ettAMariankertomusoli ristiriidassa
tosiasiallisesti
tapahtuneen
kanssa.
erikseenkuullun
Hen ilmoittikutsuneensa
todistajiksi
lisiiksikaikkimuut HerkosentalvlariaHeikintyteren
lonvakeenkuuluvat.Heistdolivat lesndisanteKaapo
Harkbnen,
hanentyttArensA
MariaStiinaKaapontytat
talollisenpojan leskiReettaErkintFarja renki Manu
johdostahen vastasija kertoiolleensaalkuSyytteen
Juhonpoika.
KustaaAntinpojanja Anna Matintyttaren
kesast:i
1843salavuoteudessa
naimattoman
renginAnttodettiinolevanpoissailmanilmoitettuasyyta,vaikka
kanssa,joka
olituohonaikaanpalveluksessa
ti Helimaen
lautamies
MoosesKankaanpiiS
oli heidatmAArannyt
tu
kappalaisen
virkatalossa
vt. pastoriHenrik
lMarttisella,
mydssyyttejevahvistiilmoittalemaanpaikalle.Tdmen
luona.Mariaoli muutamiakuukauJohanPackal6nin
Ldsne
malla,etta lautamies
oli ollut haasteineen
asialla.
siasenjalkeenitsehavainnuttilansaja sen sittemmin
joita ei mitenkAan
jaAvattyjajoitavoiolevattodistajat,
puhunutkinsiitaeri henkiloille
keytyanakyvamm.iksi
ja
vannoivattodistajanvalan,
tiin piteahyvemaineisina,
ilman,etta h6nelleolisimilloinkaan
ollut tarkoitusvai
heitakehotettiinpysymedn
tarkointotuudessa.
eta tilastaan.
HAnoli ottaessaan
syksylle1843pestin
Hrrkoselle
ilmaissuttilansa
talonvaelle.Kuitenkin
Maria
oli tunilmoitti,ettdvaikkah:injo elokuunpuolivalissa
hiinei ollutodottanut
tenutsikionliikkeitdkohdussaan,
HAn
synnytysta
ennenkuinvastamydhemminkeveell;i.
ei mybskiiiin
ollut lainkaansairaanaennenmainittua
jolloin hanoli tuntenut Marianaiti.Ensiksi
kuultiinMarianeitieKaisaSimonty12. piiivea,
tiistaita,
maaliskuun
tarta,joka ilmoittihyvintietaneensA
tyttarensa
raskauvoimakkaita
vatsanveanteitd.
Niitdhdnei kuitenkaan
ololisi
dentilan,muttei sita,etta hanensynnytysaikansa
lut pit.inytminAzin
synnytyksen
enteina.
mitah:inentytennenmarianpiivddl0
senperusteella,
maininnut.
KoskaMarianaitiasuiVaspii- tdrensaoli asiasta
kertoiedelleen.
ettahainja toinenHArkdsen
Syytetty
pitkahkon
kuujArven
takana
matkanpaassaHarkosen
MariaHeikintytiil
olivatolleettavanka,myosnimeltden
joitakinp:iiviatyttarensasynnyhan
oli
vasta
talosta,
jdlkeen
heidiin
omaisissa
askareissaan
navetassa.Temiin
jalkeen
oli mennatyohonsaasuinrakennukseen.tyksentapahduttuasaanutsiitatiedon.TAmAn
tarkoituksensa
pian
Maria
olikin
tullut
kotiinsa
llvesniemeen.
Kaisa-diti
Muttajuuri kun hdnja tiimatoinenMariaolivattulleet
tavallayrittaneensa
antaaelikoille myosilmoittimitAvetoavimmalla
navetasta
ulos,hiinmuistiunohtaneensa
ja vilpitasian
totuudenmukaiseen
taivuttaa
tyttdrensa
nk.apetta,jota
oli tAhAntarkoitukseen
tuotu navettaan.
kuitenkin
lujasti
vatomedn
tunnustamiseen.
Maria
oli
ja alkoijakaaelikoilleedellii
HAnpalasisinneyksinaan
ilmoitkuuttanut
iiidillensa
kaiken
taDahtuneen
hdnen
mainittuarehua,kuntaastoinenpiikaoli poistunuttutamallaan
tavalla.
ja
paan.TalloinkuitenkinMarianvaivaoli voimistunut

TorttEienQuufeminen

noniinvaikeat
tuskatolivatvallanneet
hanetsellaisella
peudella,
huutaaapuaolituupertuettah.injaksamatta
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istuutunutarinapaadelle,
isanta.SittenkuultiinisanteKaapoHerkostA, tiin ja sanomattasanaakaan
Harkosen
joka kertoi,ettd kun Mariaoli kuluneenvuodenloka- muttaolijalleenmuutamanminuutinkuluttualAhtenyt
navettapiiak- ulos pirtiste.Tallointodistajaoli Marianmuuttuneen
kuunpuolivalissa
ottanutpestinHerkosen
johdostatajunnuttamansynnytpalkollisvuodeksi,
hdnenraskau- ulkoisenolemuksen
si kulumassa
olevaksi
johdosta
johdosta
taneen,
muttei
hanen
nopeanpoistumisensa
Sen
isentdoli
dentilansa
olijo ollutnahtavissa.
h;inkin
oli menpalvelukseensa.Maria
sitA
kysya.
Tamen
vuoksi
ollut ehtinyt
ep.iroinytottaasellaista
henkiloa
ja
samalla
asiasta
tarkemman
selon.
oli
osoitnyt
ulos
saadakseen
kieltanytraskaudentilaansa
ei silloinkaan
ja
Reetta
Maria
Kristiina
Kaapontytar
talon
hetkelle
todistajat
tulemaanHerkosen
tautunutsangenhalukkaaksi
jossa
pyyted
viinan
keittamosta,
he
palvelukseen.
Erkintytar
olivat
tulleet
ulos
avuksisiHdnoli lisaksiluvannut
ja
paloviinan
kysypalveluksessa
valmistuksessa,
vaan
oleskeli
olivat
askaroineet
sartansa
Ullaa,joka
ei ollut
olisi neet,tiesikd
henjotakinMariasta.
kun hiinenraskaudentilansa
kotonaaitinsAkanssa,
pitkella,
yksin
suoriutumaan
niin
etteihanenaakykenisi
joistakinraskaimmista
toista.NiinpaKaapoHarkonen Kuntodistajaoli valistanutMariaStiinaKaapontytArtd
jossatam; oli ollut- ja ReettaErkintytArtA
asias'
sattuneesta
epdilyttdvasta
oli ottanutMarianpalvelukseensa,
viilin
oli
mennyt
henkilokohtaiseen
ta,
syytetty
oli
sillii
tai synnytystAAn
kin 12.3.astiilman,ettahAnentilaansa
ja nemd
todistaja
k:iyttoonsa
annettuunaittaan,jolloin
senkoomminoli kyselty.
kaksimuutaolivatjuosseetkiireesti
sinne.Ensinmainimiten hanenlaitansaoli,tama
tun kysyttydsyytetylt:i,
lsennanmieleenei ollut mitenkdenjuolahtanut,ett;
"Hyveiihan
minullevain kuuluu."Hdnen
pyrkisi
yksinAisyyteen
oli
vastannut:
hakeutumaan
synnyttii.ikMaria
ja
yllaan
piilottaakseen
oleva
hame
oli
ollut
varsinmarka,ja kun Maria
Kun
nain
oli
kuitenkin
seen
sikionsa.
Kaapontytar
oli
kysynyt
syytesiihen,hanoli vashuonovointisena
eri
Stiina
tapahtunut,isantaoli maannut
siin:iainakastuu,
kunelikoitajuottaa."
tavallisesti tannut:"Kyllehen
huoneessa
kuin miss; hdnentalonvakensa
paiven6
kAytoksesta
saattoi hyvin tajuta,
kuulla,
Koska
testa
syytetyn
hen
oli
saanut
oleskeli.Vasta
seuraavana
minen,oli
yksin
hanen
tarkoituksenaan
oli
salata
synnytta
synnyttanyt
sikidn,jonka
etta
etta Mariaoli
navetassa
yrittanyt
yhteydessa.
Kaapontytar
vedota
hent.i
tunnusKaapo
Maria
5tiina
todettu
kuolleen
synnytyksen
oli
jelkeen
monien
kiertelyjen
Mariaa,
tamaan.
Tailldin
syytetty
oli
rikollisesta
teosta
kovistellut
Harkonen
oli tAstA
yksinollessaan
joka kuitenkinoli yrittenyttehda itsestaan
sikisyyttomen vihdoinilmoittanutsynnytteneensa
ei
kutensanatsuomeksi
kuuluvat:"Mutta
uskottelemalla,
ettesikiooli ollutelotonjo synnytyksen on ja lisennyt,
1."
niskassa
havaitse
ole
kaseval
kuuleman
mukaan
sen
aikana.lsannan
Maritu mustelmakuitenkinoli riittanytosoittamaan
joka oli senjohdosta TAmanj:ilkeenMariaStiinaKaapontytarja
ReettaErkinan tehneenvdkivaltaa
sikiolleen,
ja asiailmoitettupitajan tyter olivat syytetynseuraamana
menneetnavettaan
pantusailo6nkappelinkirkolla
teysin
nimismiehelle.
SenjalkeenMariaoli saanutmuuttaata- ja palanneetsieltehetkisenkuluttuamukanaan
jonka syytettyoli
llvesniemeen. kehittynytmutta eloton poikalapsi,
kaisinaitinsaIuoksePatalanmajankylan
yhteydessa
mainitseilmoittanutkuolleensynnytyksen
aikana
hanolisiitsesynnytyksen
ToinenMariaHeikinrytar.
Hairkoselle
oli piikanatoinen- mattamitdensiita,ett:i
joka
joka oli kertonutaikaisemmin olluttajuttomana.Todistaja,
piikalvlaria
Heikintytar,
kin MariaHeikintytar,
pidetyssa
ettahanoli viimevuo- ei ollutyht:ivarmakuinkaksimuutaeikatiennytmitaoli
erikseen
kuulustelussa,
lisAsietteihan ollut lehemmintarkastellut
samanapdivenakuinsyytetty taDahtunut,
den lokakuun1.paivanA,
HAnoli
talteenotettuasikiotii.Senjohdostah;n ei myoskaan
navettapiiaksi.
Maria,ottanutpestinHarkdselle
viikivallan
merkki,josta
siten,ettaiheilleoli
tiennyt,olikosiinajokinulkoisen
hoitanutsyytetynkanssa
tehtaviaan
ja huolenpi- kuitenkinilmoittivatsekaseuraavat
ettasyyttodistajat
navetassa
omat tietyt elikothoidossaaan
ja syytettyolivat12.3.kellokahden teje UllnertultuaanpaivA;mydhemmintarkastamaan
dossaan.
Todistaja
oli luettuja todistajaoli senhyviiksymaissailtapaiv:illamenneetkuten tavallistakahden sikiotii.Poytekirja
juottamaanelikkoja
ja jakamaanniillerehua. nyt.
navettaan
vatsakipuja,
miTalloinsyytettyolivalittanut
tuntevansa
kuultuaan
myctnsi
lvlaria
senkauttaalsenenem- Todistusaineiston
ollut kiinnittanyt
hin todistajaei kuitenkaan
etteihdnmukaolisi
paa huomiotaeikemitenkaanounastellut,
ettd synny- taanoikeaksipaitsisindsuhteessa,
synnyttaimisteen
sitahaneltakysyttdessA,vaan
ollut maininnut ilmaissut
tyksenaikaolisikasilld,
eik:itoinenkaan
h.intoistiaikaisemvAittijuuriniintehneense.
Samaten
siitamitaian.
henettasikioolijo synnytyksessa
manvakuutuksensa,
puuhaoli navetassa
loppunut, getonja ettehdnei olluttehnytsillevakivaltaa.Todistaja
Kunnointunninkestanyt
todistajaja Mariaolivatpoistuneetsieltamennakseen kuitenkinpysyilujastikertomuksessaan.
pirttiinaskareisiinsa.
syyJuuritultuaanulosnavetasta
kertoi,ettaiMarianastuttua
oli kuitenkinsanonutunohta- lvlariaStiinaKaapontytar
tetty MariaHeikintytAr
oli syytetynraskauhanenisdnsepalvelukseen
neensaantaaelikoillenk.apetta,mik; olikinasianlaita syksylla
johtuen, dentila,jota han ei ollut kieltanyt,
joko unohtamisesta
ollut selvasti
havaittaijostakinmielijohteesta
ja palannutyksinnavettaan.
Kuntodistajatuli tammikuunalussakysyneeksi,
TodistajasitAvastoinoli
tavissa.
ja istuutunutrukkinsaAA- milloin sMetty arveli synnytyksense
oli
tapahtuvan,
ldhtenytasuinrakennukseen
minkatodistaja
t:imavain sanonutolevansaraskaana,
reenkehratekseen.
hiin ei ollut asiaa
h;peilyksi.
Toisaalta
tullut pirt- oli ymmiirtainyt
Puolisen
tuntiat;mAnjAlkeenoli syytettykin
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ja ReettaErkintytar
ria StiinaKaapontytdr
olivatsitten
ja
sieltasyytetynMarian
menneetnavettaan loytAneet
jollakinkaukalolla
peiilmoittamasta
tyhjdstaparresta
poikalapsen,
muttaelottoman
tetyn,taysinkehittyneen,
jonkakuudentuumanmittainennapanuora
oli irti.Sikio
havaittiinpainumaja
nostettiinhetiylosja senniskassa
Mainittuna
maaliskuun
12.peivanaolivatMariaStiinaja
pa
huusiinapienehkdmustelma,
sekayhteenpuristuneet
todistajaReettaErkintyter
tyoskennelleet
seuraava
viikivalosoittivat,
ettesikidoli ulkoisen
Keittamostd
he olivatnahneet, let,jotkaselvaisti
loviinanvalmistuksessa.
aikaisemmin
kuultutolan johdostatukehtunut,vaikkaMariayhtendenveitti
ettasyytettyMariaHeikintytarja
joiden
yhteisena
hetkella.
Todistaja
tehtavana
oli
senolleenhengetonjo synnytyksen
distajaMariaHeikintytar,
poistumistaan
ennennavetasta
kysynytsyyteaikaaneli noin kellokaksi oli lisaksi
karjanhoito,
olivattavalliseen
jailkeiset
tulleethanelte,
mitylte,olivatkotavanomaiset
menneetnavettaanruokkimaanelikoita.Vajaantunmuttavihdoin
nin kuluttuahe nekivettodistajaMariaHeikintyttaren hin hiin oli ensiksivastannutkieltavasti,
johdostamydntAnyt
poistuvan
oli
useidentoistettujenkysymysten
sieltayksineen.
SyytettyMariaHeikintytar
jelkeen.
Hiinoli heittasitevastointullut nAkyviinvastarunsaantunninkulut- niidentulleenheti synnytyksen
pirttiin.
ulos,minkatodisKoskatodistaja nyt ne navetanluukustatai ikkunasta
tua,kun hdnkinmeninavetalta
j;ilkeenoli havainnut
todeksi.
arveli tajaetsimisen
syytetynmuuttuneenulkomuodonperusteella
han saadakseen
asiastatarkemtemdnsynnyttaneen,
todistajaMa- MariaStiinaoli tamanjalkeenvedonnutsyytetyarehelmanselonoli mennytensiksipirttiin,josta
missaja milldtavallahanoli tehtullut ulosja vastan- lisestitunnustamaan,
ria Heikintytar
oli samanaikaisesti
Mariaoli kaikesta
tast; huolikysymykseen
syytetty nyt vekivaltaa
sikiolleen.
nut MariaStiinaKaapontytteren
johdosta
eika
etteisikidsyntyessden
ollutelossa,
tilasta.Tdman
todistaja mattavAittAnyt,
MariaHeikintyttaren
josta
ja seuraava
maininnutuskottelemastaan
tajuttomuustilasta
siine
aittaan,
todistajaolivatlaittautuneet
rukoiln esitta- yhteydessd
mitean.Hanoli kuitenkintoistuvasti
he loysivatMarianistumassa
lattialla.Todistaja
mutta kun sellaista
ei voitu
han oli antanuttodistajaMariaHei- lut asianoitdmistasalassa,
meenkysymyksiin
pyytanyt
hdnelleluvata,
ettAhAnitsesaisimenndnimisvastaukset.
kintyttaren
ilmoittamat
ettei mihinkaian
toimiin
mies Ullnerinluo anoakseen,
jatkoi,
kuolinsyytutkimuksen
syytetty ryhdytteisildekdrinsuorittaman
iMaria
StiinaKaapontytar
ettesenjalkeen
todisteeksi.
TetevartenMariaoli luvannut
synnytta- saamiseksi
oli vihdoinmyontAnythetkedaikaisemmin
palveluksessa
vuodenvaatimatta
mitadn
mukaan olla Ullnerilla
neensenavetassa
sikion,mille ei kertomansa
palkkaa.
lisasi,
etta
N4aria
muutamien
Muutointodistaja
ollutmit:tanmahtanut.Todistajat
MariaHeikintytatManytkAAn.
Senenempddeiasiasta
herAnnyt
tuolloinkieltA
kysymystii
syytetynja todistajanvalilla.Jelkimmainen
paatelle,
tapahettasynnytys
kuitenkinuskoivoineensa
aikoihin.
tuisimarianDdivtin

Vittoinkikossakesdkuussa
l845.Kuvo:
MariakiitsijulkisenhaipeArangoistuksen
AviottomonlopsensynnyttAnyt
SeppoRandell.
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paivienkuluttuavapautettiin
Harkdsen
talonpalveluksestaomastahartaastapyynnostAanja kuljetettiineitinsaluoksellvesniemeen.
Temanjelkeenpoytakirjasta
luettiintodistajankertomus,
minkiihenmyonsikaikilta
osinoikeinymmarretyksi.
ReettaErkintytdrantoijuuri kuulluntodistajanMaria
antamankanssa
taysinyhtdpitaStiinaKaapontyttaren
kaikessa
muussapaitsisiine,etteihen
venkertomuksen
raskaudentikoskaanollut kuullutsyytetynkielteneen
laansaja ettei heiddnkeskenkoskaanherennytkysytapahtuisi.
mystesiita,mihinaikaansynnytys
Manu JuhonDoikailmoitti olleensamainittunamaaliskuun12.paivaniiulkotoisse
eiketiistejohtuen sen
oli tapahtunut,
kuinsen,
enempee
tiennyt,mitaMarialle
ja piilottanut
yksinaisyydesse
ettetemeoll synnyttanyt
todistajaei kuitenkaan
ollutn;hnyt.Koska
siki6nsa,jota
enempaa,
saihanpoistua.
todistajaei tiennytasiasta

Mariaauaa/ifaanfunnusfamaan
jiilkeenMariaamuistutettiin
naistAtodisKuulustelujen
ja hdntdvaadittiintunnustamaan
tuksista
totuustamen
ja siit6,olikohenjo etukehantakoskevan
asiankulusta
pa;ttanytsurmatasikidnsa.
Mariakiistitdteenvakaasti
men kutenmyostodistajaMariaStiinaKaapontyttiiren
ja
veitteen,ette hdn olisivaiennutraskaudentilastaan,
lisaksihiin vaittiheti ilmaisseensa
synnytteneensa,
kun
Mariakuitenkin
todistajatolivatsitaheneltakysyneet.
vaikkei
myainsi,
ettei hen tehnyt sitaoma-aloitteisesti,
hanentarkoituksenaan
koskaan
ollut salatahanelletapahtunutta.Todistajat
pitivatkuitenkinkiinnitodistukjoita Mariaei muiltaosin pystynytkiistAmaiin.
sistaan,
Hanentoivomuksensa
siite,etteihenenkuolleensikidntoimeenpantaisi,
oli johtunut
sa kuolinsyytutkimusta
vainpelosta,
etta kustannukset
tulisivathainenmaksettavakseen.

Temanjdlkeen poytakirjaanmerkittiin,ettei Marian
kuolluttasikiotekoskevantutkimuksenraDorttiollut
muvielatullut,vaikkatutkimussyyttejenilmoituksen
kuluvantoukokuun17.peivena.
kaanoli toimeenpantu
etta hanenilmiannettumakaaMarlavaatiouolestaan,
jansaoli tuotavaoikeudeneteenvastaamaan
rikoksesjalkeenasianosaisten
poistua.
keskettiin
taan.Taman

|
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f

.- ".t"
KtnmK%nnan0t
Keuaenua"n1p6al0t

puutKoskakuolluttasikiotdkoskeva
kuolinsyytodistus
ja
jedneet
kutsuttuaolivat
tui koskakaksitodistajaksi
jdlkeen
katsoiharkinnan
tulematta,
kihlakunnanoikeus
jutun
myohemminpidetaiheelliseksi
lykiita
kesittelyn
joiden
ajankohtamiiiirettiiislin
heti
tevilleviilik:'rajillg
tehtiimainituntodistuksen
saavuttua.
syyttajaUllnerin
noudattaa
vanaoli,kunkerejien
ajankohta
oli ilmoitettu,
ja
poissaolleettodistajatKustaaAntinpoikaHdrkdnen
sekamiiarataMarianilmiAnnaMatintytarkuultaviksi
renkiAntti Helimaentulemaanoiannetunmakaajan,
keuteen.
ja kihlakunSyytettyMariaoli kuitenkinhetivangittava
passituksella
nanoikeuden
kuljetettavaKorsholman
kruununvankilaan
sielliipidettiiveksi
siihenasti,kunnes
k.irejille
haettaisiin.
henetsielteuudelleen

u/ev'a
M aria fuffunfouanQe

mukaanMariatuotiinKorsholman
kruuVankiluettelon
nnunvankilaanvuoden1844toukokuun 29.oaivand.Va
yksi
vanki
kilatoimisiismyostutkintova
nkilana.Vain
oli
vuoksi.Hdnoli
tutkintavankeudessa
siki0npiilotuksen
Maria.Henoli tullutVirtainja Ahtarinkihlakunnaoikeujuttu oli lyk;ttyseuden passituksella,ja
hdntdkoskeva
papinkir- raaville
UllneresittitAmAnjalkeenseuraavan
SyyttajA
valikar;jille.
jan,jokaluettiin:
Siihenaikaanlaitoksessa
oli luettelonmukaan203vanja
joka
palveluksessa
vanginkohVitain kykia,joistanaisia27 miehial76.Jokaisen
PiikoMaria Heikintytait,
on
ja
maininta
hanen
sosiaalisesta
aseliin tdmdnRuoveden
kirkkoherrakunnan
Virtainkoppe- dallaolijonkinlainen
poikia
42,talollisen
syntynyt| 2.toukokuu- mastaan.
Enitenoli renkeje,
nimittein
lin Alo-elilso-Hiitkdsen
talosso,on
yhdensdntoisto
(1819), oli 21,torppareita14,torpparinpoikia13,merimiehie
ta vuonnotuhot kohdeksansotoa
rz 10.Vaikuttaa
muuten 12, talollisia12,itsellismiehia
silte,ette
on kunnia inen,muttomifi hAnenkAytdkseensa
oli
suhteellisesti
ottaen
runsaasti.
Edellisten
tulee,on han kevdttalvella
synnyttdnytsalaaaviottoman merimiehie
joilla 1-4 edustaiaa.
poikalapsen.
NaiMuutoinon kyseinen
henkildauttavinkris- liseksioli 31 muutanimikette,
Kymvdlikappasista
seitsemelle
oli
vain
maininta
naikkonen'r'
tinopintiedoinesteettdnauttinutautuutensa
joiden
oli I -3 edustajaa,
leitaja viimeksiniit(i k(iytAnyt viime vuodenmarraskuun menelli muullanimikkeellii
joukossa
pA
yksi
Korsholman
kruununmerimiehen
muija.
5. iviinA.Tdmii vaadittova ksitodistukseksi i Imoitetaan.
paikka,jossa
varojen
vankilanayttaaolleentyypillisesti
puutteessa
sovitettiin
sakkorangaistuksia,
silld
sellaisia
Viffoillo23.toukokuuta
| 844.
yli puoleteli 1l S.Taposta
oli vankilassa
22,
oli vangeista
vuoksioli vangittu17ja varkaudesta
13.
Henr.Joh.
Packalen
irtolaisuuden
ja
ja
pastori.
mukaisesti.
kappolainen
vt.
Loput
kautu
ivat
22
muun
nimikkeen
Virtain
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hanoli kuitenkinsaanutkuullaMariVankiluettelosta
ilmeneemyos,etta vangeillemakset- Muultatalonv:jelt:i
paiivatyssA
minkAmuut todistajatolivat
luettelossa alletapahtuneen
sellaista,
tiin peiverahoja,
sillit30.1.1845.
m a i n i t u i lvl ea n g e i l lnei i t ao l im a k s e t teus i m . t a m m i k u u l -jo kertoneet.KustaaAntinpoikasanoi,ettei han ollut
kuullutMariankielt:ineen
raskaana
oloaansita
hopeassa. koskaan
ta 1845yhteensii167ruplaaBB7,kopeekkaa
joitakinkertojakysyttaesse.
Todistajapoistuitodistukhe lienevatostaneetmm.ruokansa.
PAivarahoilla
ja hyvdksyttydan.
sensapoytAkirjan
kuultuaan
jolla Harkosen
AnnanlMatintytar.
talossaoli paimenen
pesti,
pesemassa
maitoastioita
oli ollut 12.3.nk.kodassa
ualtMralar
0tJ:Pr
ja muitasellaisia,
eikdollut tiennytMariantapauksesta
lanhanfter^tausfi
mitadn,ennenkuintamAnsikidolijo syntynyt.TAsta
totodisteitakuinaikaisemmin
oli
distajaantoisamanlaisia
vankiluettelo
kertoo,ettA saatuMariaStiinaKaapontyttarelta
Keseikuun
1844Korsholman
ja ReettaErkintytsikionpiilottamisesta
syytettyMariaoli lahetetty23.6. tarelta.Hdnkertoimyosyhtapit:iv:isti
heidankanssaan,
pidettaisiin
virtainpitdjdnv:ilik:trajille,.jotka
29.6.
etta vaikkaMariaolikinkieltanyttehneensa
vakivaltaa
hdnoli pyytanyt,
ettAasiapidettaisiin
salassa.
sikiolleen,
pidettiinkinpoytekirjanmukaanluettelos- Mariaoli mydsAnna Matintyttiirenmukaanluvannut
Valikarajat
kihlakunnantuomarin p a l v e l l a
sa mainittunapaivanaAhtarissa
j o, s
n i m i s m i eUs l l n e r i vau o d e ni l m a np a l k k a a
Liisniiolivatpuheenjohtajan tdma hoitaisiasiansiten,ettei sikiot:ikoskevaa
virkatalossa
DomarniisissS.
laakaAapo Pusanniemi, rintutkimusta
lisaksilautamiehet
ErkkiMajaniemi,
ja hy
poistuikuultuaan
tehtAisi.Todistaja
JuhoHangasniemi,
CarlBorg,Christian
Collin,CarlPal- vaksyttyaan
poytdkirjan
luetun
todistuksestaan.
m e nj a H e r m a n nHi a n g a l a .
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oli kdsittellyt
ai
Aluksitodettiin,ettd
kihlakunnanoikeus
kaisemmin
eli 24.5.juttua,joka koskivangittunaolevaa
siit:i,ett:ihanoli yksin:iisyydessa
synMariaasyytettyna
P6ytakirjassa
mai
nyttanytsikionja senhetipiilottanut.
Koska
nituistasyistajuttu oli lykiittyniiihinvSlikiiriijiin.
30.5.allekirjoitettu
kirjallinentodistusMariansikiota
koskevasta
kuolinsyyn
tutkimuksesta
oli tullut,viilikiivartenja
rejatoli mearettykoollejutun jatkokasittelya
paikalle.
lMaria
oli tuotettukruununvankilasta
Sitapaitsi
v i r a l l i n esny y t t a j 5k ,r u u n u n n i m i s mU
i elsl n e o
r li saanut
kirjallisen
tiedonoikeudenjutussaaiemmintekemien
paatdstenmukaisestihiinellekuuluvientoimenpitei
paikalla
olivatMaria
dentoteuttamiseksi.
UllnerinlisAksi
j a h : i n e n ; i t i n sKa a i s S
a i m o n t y t aars i a m i e h e n eJeunh o
Myry,jonkaluonaMariaoli oikeudenkaynHeikinpoika
tiavartenollutvangittuna,
sekarenkiAntti Helim:iki.

7{h[afrunnanoifre
w/en1tiidtofu'et

VirallinensyyttajAilmoittitamanj;lkeen,ettei mitaan
ena:isuoritettaisi,
koskaMarian:iidin
lisdtutkimuksia
lisaksikaikkiaHarkosen
talossamainittunaaikanaoleskelleitahenkiloitaoli kuultu.Sitenasiatolivat hdnen
mielesteen
Syyttajakatsoisyytetyn
tulleetvalaistuiksi.
tulleenkiistattasyypaeksi
todetunja ilmaisisenjohdostarangaistusvaatimuksensa.
Lisaksihen vaatiAntti
Helimiienasettamista
syytteeseen
rikoksestaan.
Poytajonka papinkirjaanmerkittiin,ettei Antti Helimakea,
todistuksensyyttajeoli unohtanutvaatia,ollut aikaisemmintaallavedettvoikeuteensalavuoteudesta
eike
ja etteii\4aria
muustakaan
rikoksesta
Heikintyttarella
olkorvaamiseksi.Tdmiin
lut varojakuolinsyytutkimuksen
joutuivat poistumaanoikeuden
vaiheetluettiinjulki,minkAjAlkeen jalkeen asianosaiset
.Jutunaikaisemmat
harkinnan
ajaksi,jonka
tuloksena
sepaettiseuraavaa.
rikoksensa
tol\4ariaa
vielekehotettiintunnustamaan
ja rehellisesti.
Hdn kuitenkinpysyiaidenmukaisesti
katsoi todistajien kuulustelujen
ja vakuuttisenpitavdn Kihlakunnanoikeus
kaisemmassa
kertomuksessaan
toistamiseen
osoittaneen,
ettd syytettyMaria,joka oli
yhtdtotuudenkanssa.
Antti Helim;kisit; vastointunjohdostatullut raskaaksi,
luvattoman
sekaantumisen
Marianja myonsisyyllisyytensS.
nustimaanneensa
mite hAnei tosinollut yrittanytkatkeatai siitavaieta,
lahestyvan
hakeutusynnytyksen
joka oli 12.3.tuntiessaan
luettiin saapunutlaak;rinlausunto,
Seuraavaksi
ja
yksinaisyyteen
nut
navetan
sielle
synnyttenyt
teyliitteeksi
A,sekAlausunliitettiinistunnonpoytakirjaan
jonka
poikasikion,
piilottanut
sin
kehittyneen
han
oli
Niiden lukemisenjiilkeen
toon liittyvapalkkiolasku.
tekema:ins.i
tdten olla ilmaisematta
ta- tarkoituksenaan
syyttAja
totesi.etta aikaisemmin
nimetyttodistajat,
Marian
kuolleerikosta.
Piirilaekerin
toimeenpaneman
ja
lollinen,
vaivyKustaa
AntinpoikaHArkonen tytto Anna
seen
sikiddn
kohdistuneen
tutkimuksenkin
mukaan
ja hyvamaineisina
van
N4atintyt;r
olivatjddvittdmin:i
jalkeen.
noneettodistajanvalan,
minkajalkeenheiteoli vaadittu se oli syntynytelavanaja el:inytsynnytyksen
paine
aiheuttanut
sikion
fvlutta
niskaan
kohdistunut
oli
pidettavissa
puhumaan
tottaerikseen
kuulusteluissa.
jutussa
kuultujen
kuoleman
tukehtumalla,
minke
myds
Lisdd
todistajia
todistajienkertomukset
vahvistivat.
Niin ollenMarian
kiistatta
todettu
syyllistyneen
siihen,
etteihanoli heti
oli
kertoiolleensa
samaanai
Kustaa
Antinpoika
Harkonen
jalkeen
vakain
tuumin
ottanut
hengilta
synnyttdmisen
ja
jolloinMariaoli yksinaisyydessa
kaan,
synnyttenyt piija
jdlkeen
yksinaisyydessa
synnyttamense
sikidn
sen
sen
matkallaKristiinankaupunkiin.
Taiten
lottanutsikionsd,
johdosta
piilottanut.TamAn
h2inet
tuomittiin
tAsta
vakahanei omastakokemuksestaan
tiennytasiastamitaan.
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'l
rikoslain16.luvun . 5:nja kuninkaallivastarikoksesta
mestat- AitiMario,joka ei ollutsalannutraskoudentilaonsa,
oli viisenasetuksen
20.tammikuuta1779mukaisesti
mihin rangaistukseen me maaliskuun12.pnd tydskennellyt
tavaksija roviollapoltettavaksi,
erdAnbisen noisen
jolloin hdn oli jonkin tekosyynvarjolla
hanensyyllistymisense
salavuoteuteen.
sisdllytettiin
kanssanavetossa,
jiiAnyt sinneyksin.Puolentunnin kuluttuahiin oli tullut
ottanut oittansoovaimenja
ett:i Mariankuolleensikiontutkimi- sisAAnasuinrakennukseen,
Liseksi
maerettiin,
poistunut
mitddn
silldvdlintopahtuneesta
mainitsemotta
palkkiotuli Marianvarattosestakoituvapilrileitkerin
i
n
uIkon(ikdnsAperusteelsy
n
nyty
kse
st
ai
A
n.
H
A
n
e
n
tu
sko
se
muudenjohdostamaksaatellaistatarkoitustavarten
hiinta pidettiinsilettai
se
oli
tapahtunut,jo
varatuista
kruununmedrerahoista
siihenm:iaraanasti la oli epailty,
ja missdlopsioli,
h(in
synnyttdnyt
maillai.
Kysyttiiessd,oliko
kuinseedokset
edellyttiv:it.
hii n oIi t unnustonut synnyttijneensaikuoIIeen poi kaIapsen
Kysyttiiessd,
mikseihAn
- Kihlakunnanoikeus
ei minun (artikkelinkirjoittajan) novetasso,mistii se l'ydettiinkin.
hdn oli
ilmoittanut
osiasta,
ollut
heti
asuinrakennuksesso
mielestaniottanut riittevastihuomioon,efta tohtori
ja etteihtin ollutoimielentilonsa
sanonut
swksi
sekavan
lausunnossaan
olevanmahSchildttotesiseuraavassa
pa
dotontaottaakantaasiihen,olikosikiodnkohdistunut konut saIota ta htunutta.
vai tapahtunutvev6kivaltaliittynytitsesynnytykseen
jailkeen
aiheutettu. Ulkoinentutkimus.
littom;stisen
vaiolikosetahallaan
2l tuumaa.
l.Ruumiinpituuspiidlaestakontopddhdn
painonoin7 nauloa27luotio.
2.Sen
KoskasyytettyAntti Helimakitunnustisaattaneensa
ja pydred.
hantasakotettiin
rikoslain
53.luvun1. 3.Vortolokauttoaltoan ftyteliiinen
Marianraskaaksi,
poikkileikkaus
senpituusleikkaus
4.
Pdan
noin
4
tuumoa;
tai 4 hopearuplalla
89
10 hopeatalarilla
5:nperusteella
jo
pituus
hiemanyli 5 tuusen
suurin
hieman
suurempi
ja
jaettavaksi
kopeekalla
kolmiakruunun,kihlakunnan
mao.
oli yksityiSitepaitsiHelimAen
syyttAja
Ullnerinkesken.
pituisetjo kiintedt.
ja saatava
synninpeestd
sekesuori- 5.Hiuksetnormaolin
sestiripitteydytteve
i
hokarvoja
ei
esiinny.
6.
Pitkid
tettavaVirtainkappelinkirkolle4 talariatai 1 ruplaja92
normoalin
kiintedtjo kehittyneet.
7.
Koikki
raojat
kopeekkaa.
MikiiliAntti Helimeellii
ei olisivaraanaiden
8.
Ko
r
v
a
n
leh
d
et
ke
h
i
tty
n
eet.
hanenpiti ne sovittaal4 paisakkojenmaksamiseksi,
vedelldja leiviillii.
Kirkon 9.Kynnetsomoin.
vin vankeudella,
ei kuitenkaan
nut.
suorittaa
tyolliikirkol- 10.Rintakehiihyvinmuodostu
maksutpiti samassa
tapauksessa
kivespussisso.
|
1.
Kivekset
ovat
letai sellaiselle,jolle
taimdoikeuson annettu.
| 2.Petuaukko
lopsipihkantahrimo.
muttakietoutunutoikeonrei| 3.Napanuoraei solmusso,
laskunamatkasta,toimitukPiiriliiakeri
esittioikeudelle
denympiiri.Seoli 2l tuumaopitkdja melkokiinteti.
yhteensa20 ruplaa93 kopeekkaa.
sestaja pdiv6rahana
voaleat.
| 4.SilmAtkiinni;silmAnvalkuaiset
lapi,sillaF.G.
Laskuei kuitenkaan
mennytsellaisenaan
alahuuli,hiemanvoah| 5.Huuletmelkokuivat,varsinkin
RinghjelmVaasanmaakonttorista
oli huomauttanut,
oonperrossa.
ettekoskapiikaAnnaStiinaMatintytarMyrynkuolleen
| 6.KieIi ei kokoonvetdytynyt.
sikidnruumilnavaus
oli tapahtunutsamanapdivene,
I 7. Niskosso
esiintyitosainenpoinuma.
puolikorvausta
pitisummasta
toimituspaivaA
vahentee
jolloinjednndsoli hopeassa
20
kohtieli 65 kopeekkaa,
SisAinen
tutkimus.
ruolaa28 kooeekkaa.
peitteessA,
niskasta
18.Ptiiikallonluissapiiiin pehmeAssai
piiiilaellejo vdrsinkinmolemmillasivuilloesiintyisisdistd
peatokset
oli kuitenkinalistetta- vetenvuotoo.
Kihlakunnanoikeuden
Vaasanhovioi- | 9.Piiiikollonluissaei hovaittuminkadnlaisto
va rikoslain25.luvun5. 9:n mukaisesti
murtumoo,
ja tutkittavaksi.
4'
Mariaoli kih- oinoostoonpieniIitistymtiniskassol
keudentarkastettavaksi
passituksesta
lahetettdvetakaisin 20.Aivokudosirtonainen,vaaleanpunainen
lakunnanoikeuden
ja veripitoisiihensaakka,kunnes nen. Etityisenveripitoisiaolivot pikkuaivojenjo ydinjatKorsholman
kruununvankilaan
hdnesta
toisinm:iarAttdisiin.
Keenvensuonet.
nestetti).
hiemanvaahtomoisto
2l , Henkitorvesso
LiiteA kuuluiseuraavasti:
lstunnonpdytdkirjan
keuhkopusseissa
melkopoljonveriheraa.
22.Molemmisso
23.Syddnpussisso
veriheroa.
ja sydAnpainoivotyhdessii4 l/8 luotiajo pyryhdyin 24.Keuhkot
Vuonnal844,toukokuun17.paiv(iniltapAivdlld,
pinnolla.
Vittain kirkolla Moria Heikintyttir Hiitkdsen poikosikion syivAtveden
painonoin | /, luotio;upposiveteen.
mm. toimitusvoutiK.M. Ullnerinia suntioF. 25.Syddmen
tutkimiseen
ja tuuheatsekAveriLiljelundin
olIessa
ldsnd.
26.Keuhkotolivat vaaleanpunoiset
pitoiset.NepysyivAtvedenpinnollo kuten mydskaikkisen
ja puristettuno
yhteennepddstiRuumiinovaus
suotitettiinVaosanArvoisonKuvernddrin- ovotutosot;paloiteltuina
ja
virastonviimemooliskuun29.pnd pdiviitystdkirjallises- viit ilmoanpihisevdniidnen veteenilmakuplio.
ohutsuolivAhijonka sain kiisiiniviimehuhtikuun4. 27.Suoletsisiilsiviitrunsoostilapsipihkoo,
to toimeksionnosto,
ten.
pno.
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ll

jo
28.Maksa
suurijotummahkonruskea.Se
upposiveteen
poinoisuunnilleen
I 1/4luotio.
29.Soppirakko
sisAlsi
sappea.
30.Pemapainoi3/8luotio.
veripitoiset.
3l . lvlunuaiset
32.Virtsarokko
tyhjd.

koskevatpaatdkset.
Kaiketivain Mariankuolemantuopiti
mio
alistaahovioikeuden
harkittavaksi.

Wolm.5.Schildtl5
PiirilAAkdri
(sinetti).

paatoksessa
katsottiin
Tdmanjohdostahovioikeuden
mainitusta
rikoksesoikeaksi
tuomitaMariaHeikintytar
ta rikoslain16.IuvunL 5:njiilkimmiiisen
momentinja
kuninkaallisen
saadoksen
20.tammikuuta
177918 nojal20 parillapiiskoja,
kolmelydntiaparilla rangaistavaksi
Virtain
ta,ja senjelkeenjulkisellahipedrangaistuksella
kappelinkirkollasekasittenldhetettdviksi
Lappeenransiellakaksivuotta
nan kuritushuoneeseen
Didettavaksi
pakkotyossdl9.
LisdksiMaria tuomittiin maksamaan
mikiivaromainitullekirkolle2 talariatai 96 kooeekkaa.
jen puuttuessa
korvattaisiin
tyolld.

Jutun tutkintaja siihenliittyv5ttoimepiteetesiteltiin
jonkakdsitysasisiis23.7.1844
Vaasan
hovioikeudessa,
astaoli Mariankannaltaratkaisevasti
toisenlainen
kuin
alemmanoikeusasteen.
Hovioikeus
toki katsoitoteen
n:iytetyksisekaMarianantamanselvityksen
etta sen
Atviointi.
perusteella,
oli
muuten
1--.13
osoittavot,
ett(i
sikid
olituysin
kehittynyt.
mite
tutkintovankeuden
aikana
Hovoinnot
ilmoisevat,ettii
sikid
hengitti
kaynyt
ilmi,
ettd
teme
oli
luvattoman
sekaantumisen
mi6t | 0,12,| 3,21,24-26,32
jdlkeen,kun toas jiilkeentullut raskaaksi
ja 12.3.yksinaisyydessA
HArkotiiydellisestija oli siiselAnytsynnytyksen
yhtdtdydellisesti
5e
ilmenevahengityst(jll(isikidlldtuskinoli
sen navetassa
synnyttdnytja piilottanutsikionsii.
oli
mainitun
tohtori
Schildtin
valaehtoisen
todistuksen
mohdollinenennensynnytystd.
jelmukaanolluttaysinkehittynytja
eliinytsynnytyksen
paineenjohdosta
keen,muttaoli niskaankohdistuneen
VerenrunsausruumiintietyissA
osisso(18,20,22,23,26)
jokaei ollutkieltanyteika
Marian,
ettdtukehtuminen
tuskinoiheutuinopanuorosto kuolluttukehtumalla.
osoittaa,
(13).
salannutraskaustilaansa,ei
kuitenkaan
katsottusyyllispuris- tyneensiihen,ettahAnolisietsinytyksinaisyytte
synnyHovainnotI 7-20kertovat,
ettdniskoankohdistunut
ja
tehnyt
sikiolle
vakivaltaa
ottaakseen
lapsen
viihaisen
kyvyn
kanssa
kestdA
ulkoisio
tyksen
hetkella
tus,yhdessd
hengilte.
voikutuksia,
aiheuttikuolemanverentukok- sentarkoituksellisesti
viikivaltaisia
paljon
Miten
tiimii
sentai tukehtumisen
viilityksellA
Ql).
Koska
Mariatoisaalta,
huolimatta
siiteetteoli mydntenyt
Iopseen kohdistunut vdkivolta Iiittyi itsesynnytystopahtujdlkeen
vaivanneet
kivut
alavartalossa,
ei ollutsitAajoissa
viilittom(isti
sen
tohi
oli
mohhente
moontai tapahtui
eikahakenutneuvoaja apua,jotkaolisivatoldollisesti
toholloonaiheutettuo,
on mahdotontaselvittai(i ilmaissut
leethainen
saatavillaan,
eikamyoskiidn
oma-aloitteisesti
vaikutusten
samankaltoisuuden
takio.
jalkeen.mita hiinelleoli
ilmoittanutheti synnytyksen
ja huolimattorikokseen
oli hdn vakavaan
TAmdnkaikentdten,en vainjo vannomonivirkavolon, tapahtunut,
Hovioiniin.Jumalominuo muuteensyyllistyen
tuottanutsikionkuoleman.
voonmy6sjolona velvollisuutenani,
keudenerilainen
tulkintalieneeperustunutsiihen,ettd
auttakoonruumiinjo hengenpuolesta,vahvistan.
ei sikion
koskaepiiillylliiteollaei ollut silminnakijdita,
"vakaintuuminhengilteottoa"
voitupitAevarmana.
JyvAskyldssA
B. pnd toukokuuto| 844.

t{usa
Marianjuffu hovioiQew
luettelossa
oli Marian
Kutenmainittua,
kruununvankilan
johdostamuutamiamerkintoja.
Niinpatodetaan,etta
palasi
vankinro 52,MariaHeikintytdr
Virtainpitejiista,
joilla hiinetoli 29.6.tuomittu lapsen6.7.valikerejiltii,
I o esiteltiinia tehtiin
murhasta.
Vaasan
hovioikeudessa
p a a t d2
s 3 . 7 . , j o kl ;ah e t e t t i i n l T
1 0 . 8 . 1 8 4l i4d n l nk u v e r noorille.

paatos
Antti Helimekea
koskevakihlakunnanoikeuden
vahvistettiinsellaisenaan.
Liseksioiirileekarin
oalkkio
kuolleensikiontutkimisesta
oli suoritettava
esitettye
laskuavastaantellaistatarkoitustavarten varatuista
kruununmdererahoista,
kutenmyoskorotettup:iivaraha,jotkamyosMariantuli korvataniin pitkiillekuinhiisalli.
nenvarallisuutensa

poytakirjassa
Hovioikeuden
referoitiinensiksikihlakunnanoikeuden
istuntoaja toistettiinsiinii annettu
jonkamukaanMariaoli syyllistynyt
paatos,
siihen,etta
allekiioittajina
oli peratiseitsemAn
arvovalhanvakaintuuminoli ottanuthengilt:iyksinaisyydessePaatoksen
ista
herraa,
nim
ittAin
C.
H.
Asp,
C.
R.
Hjertma
n,
Jos.
Stenta
johdossikionja piilottanutsen.Tam.in
synnyttamansa
ja
Calonius,
Joh.
Granlund
Rob.
Wilh.
biick,
C.
J.
Boy,
Joh.
oli tuominnuthdnetrikoslain16.
ta kihlakunnanoikeus
Rotkirch.
asetuksen
20.1.1779noluvun1.5:nja kuninkaallisen
ja roviollapoltettavaksi,
johonkuolejallamestattavaksi
manrangaistukseen
sisellytettiin
myoshanenlankeemi
SenjalkeentoistettiinmyosAntti
sensasalavuoteuteen.
tutkimusta
Helimiikeii
ia tohtoriSchildtinsuorittamaa
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jossavastoinMarianvalitustailmoitettiinhoKirjelm6,
pdetoksen
hyvaksymiseste,saapui
kruununvioikeuden
keisari
oli
armollisesti
vankilaan
3.2.1845.5e
kertoi,ettA
hyudfuyhovioifeu/en
Keisari
1tddt'dfisen
valituksen
esitelldtemenalamaisen
suvainnutitselleen
ja
toimenpiteet
mutta
katsonut,
etteiMaollutkihlakunnanoikeuden siihenliittyvAt
Vaikka
Marialla
eitietenkiiiin
pdeperusteita
hovioikeuden
istunnossapuolustusasianajajaa,
teytyy mainita,etta riaolluttuonutesiinuusia
johdosta
hovioikeuden
temuuttamiseksi.
5en
hovioikeuden
tuomiostaeteenpain tdksen
henenvalituksensa
pa:itos
Tavan
mukaan
oli
armollisesti
hyveksytty.
olivat keme
onnistuivainsenjohdosta,etta vankilanjohtajat
ettasitAoli kaikkien
asianosaisten
oli lisays,
velvollisia
avustamaan
tuomioonsatyfymatontd van- pedtoksesse
noudatettava.
kiaanoikeustoimissa.
Mitenvalitusmuutenolisionnisluku- ja kirjoitustaidottotunutkaantodennAkdisesti
16.1.1845
oli Helsingisse
ettamaamme PAetoksenallekirjoittajina
maltaMarialta?
Temekertomusosoittaa,
Majesteettinsa
Korkeassa
Nimessd
Hanen
Keisarillisen
oikeuslaitos
toimiyli 150vuottasittenhammastyttavan
puolesta
viela
aikaisempiamaaratyn
Suomen
senaatin
hyvin.
joukko,nimitteinO.S.Mellin,C.v.
kin arvovaltaisempi
V
Tornqvist,
W.Forsman,
AugustSohlman,
Kothen,
Pehr
ilmenee,ettaiMariaoll
Kruununvankilan
asiakirjoista
ja
R.
Rehbinder
P.
H.
Edelheim.
ja valittanuthovioityytymdttomyytensa
30.9.ilmaissut
minkAjohdostaannettiinalamaikeudenpaetokseste,
varten.Hovioikeuden
nen esityskeisarille
valittamista
jarjestyksesmerkinnanmukaanvaadittiintavallisessa
arink1tuflinenpliiifb:
jotka saapuivat Kei::
kirjallisetlausunnot,
sii asianmukaiset
ja kaksipaivaamydhemminlehetettiinjutun
21.12.,
jattiarmonanoMariaei vielakaan
antanutperiksi,vaan
Kuverndorin
merkinasiakirjat
senaatin
oikeusosastolle.
joka
12.2.lAhetettiin
senaatinoikeusosastolle,
Armol- muksen,
niin mukaanHanenKeisarillisen
Maiesteettinsa
jotenjalleenodoteltiinkeisarin
paatosta.
listaPdetostd
odotetaan.
n

t

.

Ltr

|

,

f

Ntann uaItffaa ru0mt0:ta

vangittuna
olevanMarian
Kuvernodri
oli 21.1.lahettanyt
peetoksellA
alamaisen
anomuksen,
ettahanellekeisarin
kuolemantuotta16.1.lanqetettua
ranqalstusta
sikionsa
merkintojen
lievennet;isiin.20
Kuvern6<jrin
muksest-a
Mariantuomukaan12.5.saapuikeisarinpaatos,jolla
miotatodellahiemanmuutettiin.
Kirjeen sisdltemapa:itds oli annettu Helsingiss:i
suonut
23.4.1845,ja
senmukaankeisarioli armollisesti
ja siihen
anomuksen
esitellaitselleen
lvlarian
alamaisen
liittyvatasiat.Esiintulleidenlieventlvienasianhaarojen
- joita ei tarkemminilmoiteta- johja olosuhteiden
ja armollisesti
vapautdostakeisarihalusisuoslollisesti
ja sensijastatuomita
taa Marianpiiskarangaistuksesta
ja
vedellai
20 paivaavankeudessa
hanet pidettevdksi
merkitsi
leivalla.
Mahdollisesti
tAmamuutostosiaankin
vankiluetteloon
tuomion lieventamiste.Kuvernddrin
tekemienmerkintdjenmukaanMariapantiintdtArangaistustakersimaan
Korsholman
vankilaan15.5.Kaksi
l\4arian
oli kersitviikkoamyohemminvapauduttuaan
ja lopuksi
Virroilla
tavekirkonjulkinenhapedrangaistus
kuritushuokahdenvuodenpakkotyoLappeenrannan
neessa.
Tetdlopullistapaatdstaoli jalleenkaikkienasianosaisten
noudatettava.
olei pdetdksesse
tietenkAAn
Keisarinallekirjoitusta
ivlajesteettinsa
lut vaansen sUasta
HanenKeisarillisen
Nimesmukaisestija
HdnenKorkeassa
OmanPaatoksen
ja C.v.KotSuomenSenaatti
sednHenenMaAraamansa
ja O.R.
Forsman,
AugustSohlman
hen,PehrTornqvist,W.
Rehbinder.z'

Otpana2/2006

l3

MariaLa1t1teenran:a:
Kennrr6roneeya

KruununLappeenrannan
kehruuhuoneeseen
sijoitettujen vankiennimiluettelovuodelta1845kertoo,etta
n u m e r oJ z ue [ M a n ao L u u t D e n e z / . o .t 6 4 ) :n a n e n
pAat6s23.4.1845.
Rikoksena
maituomionsaoli keisarin
ja tydaikanakaksivuotta.
nitaansikidnpiilottaminen
Kokovuotta1845tarkoittavan
355vanginluettelonoli
allekirjoittanut
Lappeenrannan
kehruuhuoneen
konttorissa31.joulukuuta1845C.O.Arppe.

Kersittyddn
kahdenviikonvankeustuomion
vedell:ija
vankikyydillii
ensiksiKorleivdlldMarialehti 4.6.1845
josta15.6.tienoilla
sholmankruununvankilasta
Virroille,
edelleen
Lappeenrantaan.Juuri
tamapaivays
on Virtain
jonka mukaanMariaolisinipAakirjassa,
seurakunnan
menomaan
saanut24 pariapiiskojaja kirsinytjulkisen Kehruuhuoneella
jonkavuooli myosoma seurakunta,
hapearangaistuksen.
Kappalainen
ei ehkaollut tietoi- den 1845paakirjan
sivulla9 esiintyyMariaHeikintytar
nenmainitusta
kahdenviikonvankeusrangaistuksesta,
H:irkonen,
syntynyt12.5.1819,
huomautuksissa:
sikion
mutta piiskarangaistuksesta
enemmAnkuin todenna
piilottaminen.
Seuraavan
vuodenvankiluettelossa
Maolikoisesti.
On siismahdollista,
ettd Marianrangaistus
riannumeroon muuttunut.Nyt seon 168.Liseksi
ilmesi tuomion lievenemisen
suastavoinut tosiasiallisesti nee,ettahanoli synnyttanyt
pojan,jolle
7.3.1846
oli kaskoventua.
PerilleLappeenrantaan
hanet on merkitty
Vuosien1a46-'1847
teessaannettunimi Juho Kustaa.
27.6.1845.
MatkakestisiisVirtainpysehdys pdakirjan
saapuneeksi
sivulta17 ilmenee,
ette Mariaoli saanutsynperustuiseuraavaan
mukaanlukien22 paivaa.
Kyyditys
ninDaastdn
salavuoteudesta
30.4.1846.Vuoden
1847nipassitukseen:
ja
miluettelokertoo,ettaMariaoli vapautettu28.6.1847
lAhetettytakaisinKorsholman
kruununvankilaan.
HuoN:o320.Saapunut27.kesdkuuta| 845.
mautuksissa
lukee,ette poikaJuhokuoli6.1.1847.Hen
JulkinenmAdrdys
ja 29 peivanikainen.
oli kuollessaan
8 kuukauden
pitdjiin Vir
PiikaMatia HeikintytdrHdtkdnenRuoveden
HAnenKeisarillisen
Mojesteettinso
viime
tainkylAsftj,joko
huhtikuun23.pdivAnAontumallapAdfiksellAon tuomitpidettdvdksi
pAitu siki6npiilottamisesta
koksikymmentd
viiii vonkeudessavedellajjo leivdlld, k(irsim(idnjulkinen
jo senjdlkeen tekemiiiinkaksivuotta
hijpeijrangoistus
pokkotyOtd
Lappeenron
nankuritushuoneessa,
on nytsuorittanutvankeusrangoistuksen,
minkdjohdostohdnettdtenpossitetoanvonkikyydilldtwvallisen vankivartioinnin
mainittuunkoppeliinkdroloisenaensiksikuljetettovaksi
ja
simddnsiellAjonakinsunnuntaina
kirkonrongoistuksen
senj(ilkeenmainittuunkuritushuoneeseen
suorittomoon
hdnelletuomittuatyot(i;Viipurinl(i(ininkuverndorille
tiedotetoantdstderikirjeelld.

millaiseen
Katsotaanpa
seuraanMariajoutui.Kehruuhuoneenvuoden1847nimiluettelossa
oli yhteensa
409
vankia.Paivittainen
vahvuusei kuitenkaanollut juuri
tama.sillAosavangeistapaasikyseisen
vuodenaikana
ja uusiatuli tietystitilalle.Vankienikiihajonvapauteen
ta oli tavattomansuuri,sillavanhin MariaBollstrom
- oli jo ehtinyttayttaa85 vuotta.Hanetoli tuomittu
ikiinsiihuomioonottaenmelkokummallisesta
asiasta,
nimittdin irtolaisuudesta,
vehintddnvuodeksimutta
kuitenkinniin pitkaksiajaksikunneslaillinenholhooja
hankittaisiin,
mitaisesittenmerkitsikin.
Kolmenuorinta
jotka myosoli
olivat15-vuotiaita,
kaikkiromanityttoja,
Vuonna 1847ei elinkautisvantuomittuirtolaisu
udesta.
kienjoukossaollutyht6enromaninaista,
168irtolaisuudestatuomitunjoukossasitAvastoinheitaoli 48,mikA
Kuljetuksen
ajalto suodaanMoria Hd*dselle sii(idetty
on huomattavasti
suurempikuin romanienosuuskoko
vonginkestitys.
veestosta.
Vainkaksiromaniaoli tuomittumuustakuin
irtolaisuudesta.390
vanginkeski-ika
oli hiemanyli 36
Vaasan
maakanslia,
4.kesdkuuta1845
vuotta,19 vanginika ei lahteestA
ilmene.Mariaoli siis
JohnBergenheim.
28-vuotiaana
nuorempi.KehselvastikeskimearAistai
ruuhuoneenvanhin elinkautisvanki
vuonna 1847 oli
Virtainkappalainen
oli tehnyt samaanmdareykseen 77-vuotias
ja nuorin30-vuotias.
omanmerkintansA:
MoinittuMotioHdrkonenon tdnddnkdrcinytkirkonjulkijo soonutsynninpdAsbn.
senhdpeAranga
istuksen
Todistoa
Viftoilla15.hescikuuta
1845.
Henr.
Joh.Packaldn
Virtoinvt.pasto ja koppaloinen.22
Tdm:ikappalaisen
merkintaei siissisiilloltaan
ole identjossa
kanssa,
tinenalussamainitunpidkirjamerkinniin
ja kdrsineen
julkisen
piiskoja
iMarian
mainitaan
saaneen
hapearangaistuksen.
Olisikolvlaria
sittenkinsaanutpiiskaa?KaipappisentAen
tiesi,olikojoku kirkollapiiskattu
vaiei.
14

jarkyttaviste
Vankiluettelot
kertovatmonenlaisista
ihmiskohtaloista.
NiinpeAnnaKristiinantyter
oli tuomittu
lapsenmurhasta
elinkautiseen.
Hanoli tullutTurunkeh
jo 1806ja Lappeenrannan
ruuhuoneeseen
kehruuhuoperustamisvuonna.
neeseen1819elijelkimmdisen
Hen
kuoli sielliivuonna1846oltunaanvankilassa
noin 40
vuotta.EwaGreivilA
HAmeen
iAAnista
oli ilmiannettuna
ja tuomittunank.tunnustusvankeuteen
epamedraiseksi
miehense
murhaan.
Hdnkuolivanajaksiosallisuudesta
kilassa
1847oltuaansiella25 vuotta.Eikatunnustanut!
Lapsenmurhasta
tai sikionpiilottamisesta
oli tuomittu
joistaelinkaudeksi
yhteensa126naista,
44.Muttalapsenmurhannimikkeelliioli mvos tuomittu 64 naista
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hyvinsuuresti(2 vuodesta20 vuoteen)vaihteleviin
vapausrangaiStuksiin
kutenseuraava
asetelma
osoittaa:

rannalla,oli
aikaerikoisniemeennahdenpainvastaisella
joukkoa.
niiet
lukee
huomautuksissa,
ta
Mikonkohdalla
ripillepiiiiseetta lukutaitoaoli parannettava
ilmeisesti
Parannettu
kai
oli,
sillii
huomautus
oli viivattu
2 0 v .1 5 v .1 2 v . 1 0 v . 8 v . 7 v -6 v . 5 v . 4 v . 3 v . 2 v .
miseksi.
',l
yii.
ei
tassa
eika
koskaan
myohemmin2 14 4 28 2 2 1 1 16 3
Mariankohdalla
Kahdesta
kaianhuomautuksissa
lue miteankielteista.
pojastaHeikkioli syntynyt1849,Juho1851.Mikonisan,
yht.64
Aapo Kaaponpojan,-kohdallalukee huomautuksissa:
- Olisikoollut linnassa?
piilot
Toinen
Siki6n
tamisestalangetetuttuomiot vaihtelivat "Vapautettu
118lql."z+
yksi
asepalvelukl8
mahdollisuus
on,
ettd
hanet
oli
vapautettu
huomattavasti
vehemmen.YhteensA tuomitusta
MiinaAapontytteren
kohdallaluoli saanut4 vuotta,neljeoli saanut3 vuotta.13oli saa- sesta.Mikonsisaren,
'Tuomittu
joukossa
pddstA.i
ripille"ja
v:n
1849
kiirejllla
nut 2 vuotta,nAiden
oli siisMaria.
kee:"Ei
saa
Jalmaksamaan
kirkollesakkoa
96 hopeakopeekkaa"z)
joko
jo
m.iarattya
saktullessaan
kimmainen
huomautus
tarkoittaa
eidille
Joillakuilla
vangeillaoli lapsia
sinne
ja aviottomanlapsen
salavuoteudesta
mukanatai vankilassa
synnytettyina.
Lapsista
oli poikia korangaistusta
32ja tyttdja54,yhteensa
86.Vanhin
lapsista
oli 12-vuo- synnyttemisesta.
tiasja nuorin6 kuukauttavanha.l3 aidillaoli 2 lasta,
piidkirjassa26
Mariaon edelleenVaskuun
neljellaeidilld3,yhdelliiiiidillii4ja yhdellepereti5 lasta Seuraavassa
torpassa,jonka
torpparina
MikkoAaponmukanaan.Vuoden
1846aikanasyntyiMarianpoikaja
ruodunLaajan
"Pita;
pojan
lukee
huomautuksissa:
kutsua"l/
lasta.
Olot
tuntuivat
olleen
aarimmeisen
kohdalla
kaksimuuta
johonkin
puhutteluun.
Mariasta
ole
mitaain
vuoden
vankilassa
kuoli
l3
ilmeisesti
ei
vaikeat,
sillesaman
aikana
huomauttamista,
muttavanhimmanpojan,Heikin,kohlasta.
dallatodetaan:"Pitaiiottaahuostaan"28.
Vuonna1851
joulukuussa
1857.
rangaistustaan
Lappeenrannan
kehruuhuosyntynyt
Juho
mainitaan
kuolleeksi
Mariakdrsi
'1854,
hAnetpas- Poikiaoli syntynytlisde:Jere
Aapo 1856mutta
neessatasankaksivuotta.Vapauduttuaan
jonka kuollut1858ja vielaTopi 1858.EdellemainittuMiina
sitettiintakaisinKorsholman
kruununvankilaan,
mennessa
ehtinyttoivankiluettelossa
on seuraava
merkinta:
Aapontytdroli tehanpiiekirjaan
mittaamaailmaan
kolmeavlotontalasta.Niinpahanen
"Keynyterityisenpaakruununvankilan
vonkiluettelo:
nro 90,noik- kohdallalukeehuomautukslssa:
Korsholman
tuneeksi"29.
konen Maria Heikintytiir Hiirkdnen Virtoin kappelista,
vapoutettukehruuhuonelai
nen. SaapuiViipurin ldtinin
pddkirja30
passittamana.
etta torppariMikkoAaKuluvankuun 14.pna kuultu Seuraava
ilmoittaa,
kuvern66rin
jalal
jo possitettukotiseudulleen
ponpoikakuoli '1867,jolloin elettiin vaikeitaaikoja.
pijtistettiivijksivapaalle
j
Ie.z
Maria-leskesta
tuli kuitenkinvaivaishoidon
kohdevasvuosisadan
vaihteentienoilla.Hen
ta joskusseuraavan
aikanapaikastatoiseenja oli
Kutenmainittua,MarianmatkaVaasasta
Lappeenran- muutti pitkdnelemansa
poikansa,
palstatilallisenTopi
Mikonsen
loppupuolella
peivee.
pysahdys
mukaanlukien22
taan kestiVirtain
poika
Puskalan
luona.
Virtain
seurakunnan
kuolleiden
polkansa
p:iiHdnen
JuhoKustaasyntyi9 kuukautta10
IuettelonmukaantorpparinleskiMaria
vaamydhemminkuinMariasaapuikehruuhuoneeseen.ja haudattujen
Heikintytar
Puskala
kuoli20.3.jahaudattiin5.4.vuonna
Mariasaisynninpaast6n
salavuoteudesta
30.4.1846
eli
perdti88 vuoden,10 kuukau1908.
Han
oli
kuollessaan
jdlkeen.
peiveii
pantu
Juho Kustaa
oli
siis
23
synnytyksen
ja
piiiviin
8
ikainen;
kuolinsyy
merkittiinjo silloin
den
joko
viimeisina
alulle
vankikuljetuksen
tai vankeutensa
vanhuusheikkous.
Oli varmaanMaria
suomeksi,
se
oli
pdivind.
tuskin
ensimmaisina
Mistednsalavuoteudesta
joita
ja meni,kenen
tuli
ajatellut
nayttee
keisareille,
oli kysymys.
Pikemmin
vakisinmakaamisesta.
- Minustatuntuu,ettdhdnpuhuikuuluskanttikestae!
teluissakokoajantotta.Mitenkamuutenhanolisijakkeisariin
astitai painvastaisessa
sanutmenneasiassaan
melkei90
tapauksessa
eliid murha omallatunnollaan
vuottavanhaksi?

TaQaitinVrroi ffeiauaPaufeen

vastasaaVaikuttaisi
siissilta.ettaiMariavaDautettiin
vuttuaanKorsholmasta
takaisinVirroille.
Kukatai mika
han ilmaantui
senteki,on epeselvad.
Jokatapauksessa
peiikirjaan
ensiksikappeliseurakunnan
entiseenpalveja vastasieltakotiinsallvesluspaikkaansa
Harkoselle
joka
ja
niemeen.
SieltdMaria,
esiintyyHeikintytt;rena
sellaisena
myos kuolee,muuttaaVaskuunNiinimaen
Laajan
torppaanvaimoksi
torppariMikkoAaponpojalle,
jokaoli syntynytvuonna1817.

Antti Helimakipalasipappilasta
kiireenvilkkaakotiinsa
Han meni avioonUlla
SipiliinHelimiikeen
torppariksi.
lapsensa
Juhontyttaren
kanssa.Heiddnensimmiiinen
syntyi24.3.1845.
Syystai
tai toisestaAntin kohdallaei
pddkirjan
ole hdnellelangetetusta
sakhuomautuksissa
mita:in.Olisiko
korangaistuksesta
eikesynninpaastdsta
pappisamalla
kappalainen
suojellutentisterenkiaanja
lannuhteettomuutta?

joka sijaitsiLaajaperessa,
Torpassa,
Vaskuujerven
llves-

Seppo
Kan/e[[
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r 1825-1833,s.85.
2Kirkonporstuossooliistuin,jolle rongoistu osetettiinseurokuntoloisten tollisteltAvAksi.
' Ruotsiksi:12.3.1844framfdtt i enslighet ett oAgtu g
bom och aflifvat, slitit 20 por Ris,undergdtt uppenbal
Kyrkopl(ikt)i Virdois kyrka 15.6.1845och hdllas 2 dr pd
Tukthusi Wilmanstrond enl. K. SenotensNddigo Utslag
16.1.1845.
Frcmfdttett annat odgta bam undertukstiden,
som darstddesaflidid enl.bevis.

" Vuosina 1810 1898 elAnyt Wolmar Styrbjdrn Schildt
ja
oli paitsi laiiketieteen tohtori myds suomolaisuusmies
kirjailija. Hdn keksi sekAyleiskieleen ettd ldAke eteen ter
minologiaon lukuisio uudissonojo,jotko ovat yh(i k(iytdssd,ja voikutti myds voimakkaasLimaamme ensimmijisen
suomenkielisenoppikoulun perustamiseenJyvAskyldtin
1858. Htinen kirjailijonimensdoli Volmori Kilpinen.Duodecim-lehtijulkoisivuoden 1902moalis-jo huhtikuun numerossatri Schildtin oman suomenkielisenversionMario
Heikintyttdren kuolleen lopsen ruumiinovauspdytdkirjosto,
'6 Voason hovioikeus.Alistettujen osioin pAdkistoltiot,
1844,Di l20.1844Voosanmaakunta arkisto.

41834-1843.
t 1842- 1853,s.122.

rt Expedierades.

6Afllfvot.

rr Ks.s.2.

1 Ruotsin Woldakunnan Laki, hyvdksi luettu ja waston
otettu Herrcinpdivilld Wuonna 1734. Suomexi kd(itty.
Ensinprdnttiin onnettu Georg Coloniukselda,K. Turun
How-RAtin Aktuaoriukseldo;Woonnyt Wosta-uudestay I itsekatsottuja moninaisestipotottu Matthias Caloniuksel
iIto Turusto.Prdntdtty J.C.Frencell
in
do, Loin-Opin Professor
jo Pojon Kirjo-PrdntissA1826.Tdtd viitettA lukuun ottomotta ruotsinkielisetosiokirjat on kd(int(inyt kirjoittajo.
Kddnndksiss(ion kieltd pyritty nykyoikoistomaon jo pitki(i
virkkeifi joettu lyhyempiin.
ESamlingaf de i StorfurstendometFinland gt)llande och
intill dr lB55 utkomne Fdrfottningar, hwilko iindra eller
fdrklorolandetsollmtinno Log eller utwigda och ntirmore
bestdmmo foreskrlfterne1 de dmnen densammo omfattor.Pd HansKejserligoMajestdtsnddiga befottning,utgifwen af Dess fdr Finland tillfdrordnade Lag-Kommission.
Forro Delen 1538 1799.Helsingfors,J. E. Frencke & Son,
1855.Kongl.Forordning,angdende dndring uti ollm(inno
Lagensatadgandeidtskilliga rum;den 20 Januati 1779,s.
634.
e K.tvl.LJllner,jokooli Morion jutun kdsittelyssdkeskeinen
virkomies,oli Virtain nimismiehend vuodesto 1838olkaen.Hdn mm. ajoiVirtain itsenAistymistd1840-luvulla.Ks.
T.Koukkula:Vonhon Ruovedenhistoria ll.Vammolo 1967,
s.459jo seur.

re Allmtint arbete.
2aSenaatinoikeusosasto,
Anomus-jo valitusdiaarit 1845;
Aa 37,s.37.Kansallisarkisto.
2r Senaatinoikeusosasto,
Pddtdstoltiot l845, Do 38,s.628.
KA.
22 Diaariomerkinntit:N:o 320,Ank.den27.Juni lB45.Mik
keIin m o akunt a-arkisto.
23KorsholmsKronohdktensfdnglisto l847,Juli mdnod: N:
o 90,Quinnon Morio HenricsdotterHdrkdnenifrdnVitdois
KapelI, frigifuet spinnohushjon.In kom med Gouverneuren
iWibotgsldn pass.Den 14.innevarandemdnod hiird och
forpassodtill hemorten ott stdllasd frifot.
2aBefriad43.
25 F

ej adm. Bdtos vid 1849dts Tingslagatt ovlaggo till
Kyrka96 Kop.Sr.
2 5t B 5 2 1 8 5 9 .
2- Btir kallos.

ra SiisolmanakanMo an pdivdai.

28Bdr tagos under vdrd.

rr Hddvi,kaksinen.

2eBvt s<irskildtfdrhrirdad.

'2 Inhyseskarl.

3'vuosilto 1860-t907.

'QUtnnon.
" Tdmdnasioyhteydenvuoksi useinesiintyvdsono nockbenon suomennettusanalla niska.
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pihalla.Kolmantena
lloisiamotkaloisioPdrnussa
kylpyldhotellin
oikeoltamotkanjohtojamme
JukkaSiren.
"kevatkeik- kaupungissa,
missasijaitsee
vanhapiispanlinna,joka
sitMaaliskuu
opettimeitdvanhalla
sanonnalla
ja joka
Suurenhuvilinnana
kuentulevi"keskiviikon
29.pdivdnaamuna.
19 uskalias- temminoli myosKatariina
lana.
ta astuiMauriRoihuvuon
ajamaanLensilinjojen
bussiin nykydan
toimiimielisairaa
ja
kello4.30Tampereen
linja-autoasemalla.
Rantesade
jiiiitiivii tihku sakenientisestaanHelsinkiiilahestyftaess6.
Kaikesta
huolimattasekdbussinetteEckerolinjan
Nordlandia-laivan
aikataulut
Ditiv;t.

rfanoja linnam,ifo
.Ci6ukn Qa

Helsingin
satamassa
saimmevieliiseurueeseemme
koF
jonkakuLihulanvanhallelinnanrauniolle,
mematkustajaa
lisde.
Laivassa
meilleolivarattuyksihyt- Jatkoimme
peellasijaitsee
vuonna1824rakennetun
kartanonnyti tavaroiden
siiilytystii
varten.Ylitimme
Suomenlahden,
paarakennus.
kunnossa
oleva
kyddn
varsin
huonossa
missavielajaalautatkelluivatjokseenkinsumuisessa
Ovenyldpuolella
oli kylttl"Muuseumlmuttatalonovi
maisemassa.
oli lukossa.
Satamanpassintarkastuksesta
selvittyammeastuimhiemantihkuiseen
Tallinnaan.
me maihinharmaaseen,
Otimmesuunnankohti Pernua.
Tarkoltuksenamme
oli
ajaaoikotietePadisten
luostarinraunioilleLaitsenkartanonohitse,mutta karttaanmerkittyatieta ei ldytynytkaen.latkoimme
siisedelleenkohti Parnua.
Ohitimme
Koluveren,
mutta emme kuitenkaanpoikenneetitse

HerttuaMagnusvon Holsteinantoivuonna1560Lihulanvanhanlinnanraunioiden
viereenrakennetun
kartanonGerdvonBellingheusenille.
Kartano
vaihtoimonesti
ll Adolfantoikartanon1630-luvulla
sotaisentea.Kustaa
"Lumiaura"Ake
Vuonna1726kartano
marsalkka
Tottille.
siirtyivon Hahnidensuvulleja vuonna1795omistajakvon Stackelberq.
Heidanialkeens;
si tuli KarlFriedrich
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jotka rahoittivat murheissaan
vuodesta1812von Wistinghausenit,
heidanhautaamisestaan.
SamaantaDaan
kuullessaan
kartanon
rakentamista
omallaviinapolttimolla.Wisting-mydsriikalaiset
heidansurmastaan
surivat
hausenit
hallitsivat
kartanoa
vuoteenI 874,jolloin
omis- ja valittivatmontapeivdd.
Tapettujaoli noin500,joista
ja viimeisena
omistaja- vain muutamatpiiasivatpakoonja selvisivAt.
Olkoon
tajiksitulivatvon Buxhoevdenit
von Buxhoevden.Toisen
maailmasodan heidenmuistonsa
siunattu,ja
levetkoon
heiddnsielunsa
naoli Hermann
j6lkeenrakennus
jossa Kristuksessa."
(OteHenrlkinLiivinmaan
pddrakennuksena,
oli sovhoosin
kronikasta.)
toimimyosteatteri.
Tanskalaiset
alistivatnyt virolaisetja Lihulanmdesta
piispan residenssi
ItseLihulanvanhallalinnamiiella
oli lumisohjoa
varsin tehtiin Saarenmaan-Laanemaan
kuivin 1234-1251.
Piispanturvaksirakennettiin
runsaasti,joten
ei ilmansaappaita
sielldselvinnyt
kivinenlinna,
jaloin.Jokunen
jonne linnanymperille
urheasiellakuitenkinkavi.
asettuisistersilainen
nunnaluostari.PiispahalusivedenAareenja siirtyinoin vuonna
Lihulanvarsinainen
linnamakion varmastiloistonsa
ai1260Haapsaluun.
Lihulankehityspysehtyi.
Sota1500kanaherdttanyt
ep.ivarmuuden
tuhosipahoinlinnaajaajoinunnat
tunteitavihamielisissa luvunloppupuolella
lahestyjissai.
VirolaisetneyttdvdtymmertaneetRiian katoliselle
alueelle
eteleen.
Samansodanaikanaoalkkajotkavuotta
kaupungissa
majailevien
kalparitarien
uhan,sillii1200- soturitmyivetLihulanlinnantanskalaisille,
luvunalussasyntyneen
VAinanjokisuun
menettiviitsen venelaisille.
Heinekuussa
sistersil:iisluos-myOhemmin
tarinapottiDietricholi myosnimitettyVironpiispaksi. 1580Kaarle
Henrikinpoika
Horninjoukot
saivatjovarsin
jdivat kuitenkin heikkokuntoisen
Saksalaisten
nopeatkaAnnytystoiveet
Lihulankivilinnan
vallatuksi
takaisin.
ja
toteutumatta, Vironkansallissankarin
Lemmitynonnistuikostaavenalaistenkin
maahantekema
hyokkays Lihulastapohjoiseenja itaan leviadMatsalunluonja
jossa lintujen muuttoaikoina
yllettamitlle ryostemelle
rikasPihkova.Myos viiliin nonsuojelualue,
saattaa
ja
osunuttuhoisarutto virolaistenkolmeksivuodeksi olla miljoonalintua.Lihulastaetelaanon Riianlahden
solmitturauhaantoivatnaillevahaisen
hengahdysajan. rannikko,
tasaista
aluetta.Rannikon
tuntumassa
kulkee
jossa
tie,jota ajoimmekohtiParnunkylpyliikaupunkia,
jdlkeen
Rauhan
vihollisuudet
alkoivatentistavimma- poikkesimme
keskustassa
Port Arthurintavaratalossa
jalkeentilanne kahvilla.
tummin.Molemminpuolisten
havitysten
ylivoimaiseksi.
tuli pianetelaisen
Vironmaakunnille
He
ja suostuivat
jossa
pyysivetkin
rauhaaRiiasta
samallakastee- Kiersimme
myoskatsomassa
Parnunranta-alueita,
pappi
peruskorjattuja
puuhuviloita.
Pietari on varsinkauniita
seen.Ajanolojakuvaa,ette suomalainen
Aivan
(Kaikkivalta)
Kaukovalta
saivuonna1215yhdessa
riika- rannantuntumassapysdhdyimme1930-luvunfunkilaisenvirkaveljensa
kanssa
suorittaa
veljeskansansa
en- shotelli"Rannanhotellin"parkkipaikalla,
kiersimme
hosimmiiisen
suurenjoukkokasteen.
tellinja valokuvasimme
vieldlumenallaolevaahiekkaranta-aluetta.
Aivanhotellinnurkalla
on vieldndhtavissa
jonka vartiotorni,mist6aikanaanseurattiinrannallaolevien
Virolaisten
Lihulanlinna oli laajahirsivarustus,
jaarli KarljaLind- liikkumista.
Ruotsin
kuningas
JohanSverkersson,
Rannanhotellistaetelaanpainhiekkaranta
joukkoineen
jatkuu,ja
piispa
Karl
vuonna1220valtasirannalleon rakennettuuseitahienojakylpykopingin
vuonnasaarenmaalaisettulivatisolla lehotelleja.
vat.Mutta
samana
joukollaja polftivatlinnanvarustukset
sekavoittivat
joista suurinosa surmattiin.
ruotsalaiset,
Surmattujen Jett6essimme
PArnuntaaksemme
olimmekinsittenjo
joukossa
ja
piispa
peeveylalle
herttuaKarl."Hesaivatsurmankohti Riikaa.
olivat
OhitimmeTahkurannan
kyl5n,
ja, kutenme uskomme,
satulestaja miekasta,
he siir- missaon Viron ensimmeisen
Dresidentin
Konstantin
joukkoon.
joka on nykyaanmuseona.
tyivatmarttyyrien
Tanskalaiset
tulivatvahdn PatsinsyntymAkoti,
Tahkuja
myohemmin,
kerasivat
heidanruumiinsa huolehtivat rannasta
oli 40 kilometriaLatvianpuolelle,jonka
rajalla
oassimme
tarkastettiin.

Saavumme
Kifraan
(1300asukasta),joka
Ainazeeli Heinaste
on ensimmeipuolella,
kaupunki
Latvian
nen
oli aikoinaanRiianja
j6lkeen
P6rnun
kokoLiivinmaan
tiirkeinsatama.Ajamallammetie Al:llaolijonkinverrantietbitA.Tie
kulkivarsin
lehellamerenrantaa.
Rannan
kasvoi
komeituntumassa
jrasse,
mdntyjd.
Meri
noin
verran
ta
oli
kilometrin
mutta
avomerikylldpaikoitellen
nekyi.

Lihulankartanoon rokennettu1824.Rakennuksessa
on
museo.
nykyAdn
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pikkukaueli Salatsijoensuun
OhitimmeSalacArivan
pungin (3500asukasta),joka
on aikanaansyntynytrijaljellapieni
tarilinnansuojaan.
Linnasta
on ainoastaan

kirkon
kukkulajoen rannassa
takana.A'l-tielte ke:intyi tie
jonka kerDuntenkartanolle,
aikanaan
rotaanomistaneen
paroni
Miinlegendaarinen
chhausen.Ohitimme Saulkrastinkaupungin,ylitimme
Gauja-joen,ohitimme pienen Adazin kaupunginja
sitten olimmekinjo Riiassa.
pitkiilleBrivibas
Saavuimme
jota
pitkin
ielalle,
oli helppo
ldyteetie suoraanhotelliRigaan,jonnesaavuimme
noin
kello19.45.

Aluetta rajaavatlannessa
ja kauja idesseVeinejoki
pohjoisessa
punkikanava,
ja etelassa
kaksisuurtaliikennevdyldd:K.Valdemera
iela ja 13. janvara iela.
Alueei ole kilometriekean
kanttiinsa.Vanhassakaupungissakevelimmenoin
tunnin.Varsinkintoisessa
maailmansodassa alue
tuhoutui pahoin.Alueen
restaurointion kuitenkin
varsinkin vuoden 1992
ja
jelkeenedennytripeSsti
tuloksetovat hienot.

!

jiilkeenolikin
Majoittumisen
ja senverran
sittenillallinen,
vasyneiteolimme matkasta,
ette sen kummallisempiin
rientoihinei kenellekean
ollut puhtia sine iltana,vaan
sankykutsuipuoleensa.

N,limme13ooluvultaperaisinolevanRiianlinnan,
joka rakennettiinLiivinmaan ritarikunnantukikohdaksi.
Linnahevitettiin
montakertaaritarikunnan
ja hansakaupungin
vaestdn
velisissd
kahnauksissa.
Torstaina heti aamupalan Riianvanhankaupungin
rakennukkapeillakujillariitti
jelkeen oppaammeValenti- sien yksityiskohdissakatseltavaa.
oli poistuKunritarikunta
nut nayttem6lta,linnan
na Zaharovaodottikinmeita
pit;neetvieraatvallat,eli siina
bussilla
kaupungin
vilinaen. ottivatRiikaahallussaan
hotellinaulassa.Siirryimme
ja VeneRuotsin
Riiannekyvinkeskipiste
on Vapausmuistomerkki-pat-pitivathoviaanvuoronperaanPuolan,
ja vapaudelle'l jen paikalliset
aikana
kuvernoorit.
Latvianitseniiisyyden
lukee"lsdnmaalle
sas,jonka kivijalassa
Nyt linresidenssina.
musiikkiakate- se on toiminutvaltionpdemiehen
Ohitimmeyliopiston,taideakatemian,
Van- nassaon useitamuseoita,
mian,eduskuntatalon
sekauseitasuurlehetystoje.
jalkauduimmetutustumaan
hankaupunginkupeessa
jokaon BaltiansuurinkirkNaimmeRiiantuomiokirkon,
alueeSeen.
aloitettiinvuonna1211
korakennus.
Senrakennustydt
on myoshauRiianperustajan
Albertintoimesta;Albert
Urkunsa
dattukirkkoon.
kirkko sai vasta 1884,
mutta ne olivatkin
maailman suurimmat.
Niidenja erinomaisen
akustiikkansaansiosta
Riiantuomiokirkkoon
erittein suosittu urkukonserttien esity:paikka.

Valentina
ZahorovaRiian
Oppaamme
tuomiokirkolla.

Ohitimmemyos Ruotsinportin,joka on ainoa jiiljellii oleva vanha
kaupunginportti.
Raatihuoneenaukiolla
sijaitsevatRiian kaupungin Raatihuoneja
talo neytMustapaiden
tivet samallasekiivanhoiltaetta uusilta.lkea
ei
ndilld rakennuksilla
todellakaanole vielai Riiantuomioki*ontornion
kymmentakaanvuotta. eraskaupungin tunnetuimMustapaiden
talo kuu- pia maamerkkejti
Orpana2/2006
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Mustaoiiidenkillon koristeellinentalo.
juuretolivat1200-luvulla
killalle,jonka
lui Mustapaiden
perustetussa
Yrjananveljeskunnassa.
PyhAn

^
|
, tr
'J
urmaIan [] uutar haKauf unJtjJa

kierroksenjalkeen suuntasimme
Vanhankaupungin
ja Jurmalan
nokankohtiJurmalaa.
YlitimmeVainajoen
laheisyydessd
vield Lielupejoen.
Jurmalaavoisikuvata
Pohjoisessa
on Riianlahti,joka
ainakinvielA
seuraavasti:
Riianlahtea
maaliskuun
lopullaoli rannaltayhajeasse.
reunustaa
noinsadanmetrinlevyinenhiekkaranta,joka
Ranta
luterilaisuuteen
kddnty- jatkuu iteanja liinteensilm6nkantamattomiin.
Riikaoli muutenensimmeisia
puolella
korkeaksi
hiekkadyynijonoknousee
sisiimaan
ja MarttiLutherilla
oli siihenkiinteet
neitekaupunkeja,
mintymetsae.
"Jumalaompi lin- si,jonkalaellaon erikoisesti
taisteluvirsi
suhteet.Lutherilaisten
julkaistiin
nimenomaan
Riiassa
1524.
namme"
on merinakoalaa
hyodyntavia
Rannanlaheisyydessa
ja
kylpyliiitii.
Heti
rannan
takana
ravintoloita,
hotelleja
jonka
porttiholvin,
Johansisiipihalla
sijaitsee
Ohitimme
ja
vy6hykkeellii
kesiion
luksushuviloita
seuraavalla
silliipaikallaon sijainnutkaupunneshovi.
Suunnilleen
kovassa
Vanhojen
huviloiden
kunnostus
oli
asumuksia.
piispaAlbertinalkuperdinen
gin perustajan,
linna.Se
ja uusialuksushuviloita
Nykyrakennettiin.
jo'1234 dominikaanimunkeille
luostariksi. kiiynnissii,
lahjoitettiin
asukkaan
kaupunki.
Ldhelld
adn
Jurmala
on
noin
60000
rakennukset
ovatmielenkiintoiset
Vieresse
sijaitsevat
on Lawianpresidentinvirallinen
yksi,jossanykyaansijaitsee
sovelletun
taiteen sen kaupungintaloa
varsinkin
keseasunto.
museo.
Rakennus
on Riianvanhinvuodelta1204;seoli
PyhenYrjendnkirkko.
alkuunsa
puutarhakaupunki
Alkujaanjugend-ja funkistyylinen
jiilkeen
hiljalleentoipuneuvostoajan
alennustilan
on
laidallaon kahdenkillan,suuLiivinaukion
vasemmalla
alkupereisistd
taloista
kuului Riian
massa.
Suurin
osa
renja pienen,toimitalot.Vastapeata
Suurenkillanrakenja
pakotettua
Hitlerin
asuksaksalaisille,
ne
autioituivat
kissa.5e
oli
nustaon talo,jonkakatollaon koyristelev5
Lisaa
taloja
tyhjeni,
kun
vekaat
muuttamaan
Saksaan.
pyllistelemiien
Suurenkillansuunalunperinkeennetty
niiden
omistanitlaismiehittajiit
rupesivat
kyyditsemian
inen
nut latviankielinen
riikala
taan,sil16
talonrakennutta
jia Siperiaa
pakeni
n.Katojatkui,kun maansivistyneist6a
takiapeessyt
killanjiiseneksi.
ei kielense
lanteen.Ja 1949tuli entistiikin
sodanlooouvaiheessa
Entinenihanneyhdyskunta
suurempikyyditsemisaalto.

Pietarinkirktalostavasemmalle
sijaitsee
Mustapaiden
piiaseehissillaihaiko,jonkatorninnakoalatasanteelta
lemaan
kaupunkipanoraamaa.Seon Riianvanhinkirkko
takanaon PyhdnJohanvuodelta1209.Pietarinkirkon
kirkko,joka
sekinon 1200luvulta.
neksen
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hotellintoisen
koonnuimmeyhteisellelaulutuokiolle
kerroksen
aulaan.Laulutuokiomme
saivarsinmydnteijoskinjoku asiakas
kylliivaihtoihuosenvastaanoton,
nena.

PafuuYironQauffa
Perjantaina
31.maaliskuuta
aamusella
virittelimmeitKello8.30kuljettajamme
Mauri
semmelahtOkuntoon.
tankkasimme
suuntasi
bussimme
kohtiSuomea.
Riiassa
autonja ajoimmeyhtesoittoaP6rnuun
asti.Jukka
5ir6n
lukimeilleLatvianvarsinmonivaiheisesta
historiasta.Vipienroonsaavuttuamme
ajoimmeaivanmerenrantaa
pitkin
yhdyimme
missa
tA maantiete
Haademetsean,
peiitielle.
pidettiintietokilpailu.
Autossa
Jurmalankoristeellisiahuviloita entis,idaan vleis6kAytftiiin.
Nyt kun alkuperAisia
omistajiaon jaljitetty
slummiutui.
ja kiinteistdja
palautettuheidenjiilkelaiisilleen,
kutentapahtuukokoBaltiassa,
korjaustyotovatjelleenpeesseet
vauhtiin.Liseksimyiisuusrikkaatovatasialla.

poikkesimme
viilipalalla
Pernusta
Pdrnussa
kahvilassa.
pidimme
ajoimme4-tietdTallinnaan;
matkalla
arpajaihyvissa
ajoin.Meilleoli aikaa
set.Tallinnaan
saavuimme
noin 1y,tuntiaennenlaivanlehtoe.AjankaytimmekavelyynTallinnan
vanhassakaupungissa.

ja
sy<imiillii
MerimatkaHelsinkiin
luonnistuimukavasti
pydrteisiinkin.
ostoksiatehden.Osaeksyitanssin
Helsingissiimeita odotti tuttu sad- rentiisadetta.
Bussimatka
jdlkeenpalasimme
Jurmalankierroksen
hotellilleja kii- Tampereelle
Tampereella
olimtaittuiilmanvaikeuksia.
timme opastamme.
lltapeivallapidimmekinvapaata, me takaisinvehenpuolenyonjelkeen.Bussinmittarin
jonka aikanakukintutustuipaikkakuntaan
omin neu- mukaanolimmeaianeet1100kilometria.
jalleenyhteiselleilvoin.Kello19.00kokoonnuimme
ja
lalliselle
hotellissa.
Hotellinruokaoli hyvinmaittavaa
jiilkeenko- Iu(kaSnen(afi:il - AntfiLihde&mat)
tarjoilupelasihyvin.Niinhyvin,efteillallisen

hotelleioia ravintoloita.
Jurmalanronnallaon lukuisiaviehAftdviai
Orpana2/2006
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pilkkukuumeelle,
epideemiselle
tartuntataudille:
toisinja lavantaudille.
palkallitokuumeelle
Nemdtoistuvasti
siaja kokomaanlaajuisia
epidemioita
aiheuttaneet
taudit muistuttavat
oireiltaantoisiaanja esiintyivAt
usein
Vesilahtelaisten
uskotullakirjoitusmiehellii
ErlandAIajoten
pilkkukuumeesta
on
raskaita
velvolli- samanaikaisesti, esimerkiksi
sellaoli vuosina1867-1868runsaasti
ja
pilkkupolte
k;ytetty
Suomessa
nimityksie
lovatauti.
suuksia.
Tautiepidemia
oli levinnytpitiijiien,ja Alanen
yleisianimityksia
ovatolleetmy6s
perukirjoja. Rajunkuumetaudin
sai kiert:iatalostatoiseenkirjoittamassa
polttotautija varitouu'
ldmmin-touti,
Vuoden1867lopullahiin vietti kaksipaivaaSuonolan
kyliinAhdintalossa,
sill:isekatalonvanhaemantaetta
Pilkkukuume
lieneetyyfusryhmdn
taudeistavaarallisin:
velkaantuneen
talon myynytja torppariksiryhtynyt
hoitamattomana
sen arvioidaan
tappavanjopa 30-40
nuoriisantaolivatkuolleetkeselld
taudinuuvuttamina:
Taudin oireitaovatkortartunnansaaneista.
"Wuonna18675 p:nAMarraskuuta
toimitettiinkalunkir orosenttia
pednserk,
pahoinvointi,
keaksi
kohoava
kuume,
uupujotusSuonolan
tytar
AhdillaTalonmuorin
UllaKristianin
ja sekavuustila.
paivan
mus,
lihassaryt
Muutaman
kujoka kuoli 25 peiviiwiimme kesakuuta
Ahdinjalkeen,
luessa
oireista
alkaa
koko
iholle
leviava
ensimmaisista
jalkeensai
jatti LeskenJuhaJakonpoika
tiinavuonna;ja
punertavista
pilkuista
muutamanmillimetrinkokoisista
toinenpoiAhdin,sekdkaksipoikaaJooseja Juha,joista
jostatauti on saanutsuomenmuodostuva
ihottuma,
perAstamydskuoli,ja Juhalaillika,Joose,kuukauden
kielisennimensa.
Taudinkreikankielinen
nimi typhus
ja tdssesaapuvilla
sessa
ijassa
on."'
johtuu sen aiheuttamasta
uupumus-ja sekavuustilasta: sanatarkolttaasavuatai utua.Taudinaiheuttaja
on
Vuoden1868alussamyosAhdinentinenemant:iMai-bakteeri,joka leviaa ihmisestai
Rickettsio
Wowazeckii
ja Joosentytar
jdi
Torppaan
kuolitorpassaan
5iltalassa.
toiseenyleensA
vaatetain,
muttamyospaatainvalityktuolloinseitsemanalaikiiistelasta,jotka aitinsdkuovaivaama
ihminen
raapiikutisevaa
ihoaan,jolselld.Tdin
lemanjiilkeensaivattorpastahAAdon.
Vuonna1872
verenkiertoon.a
loin
bakteeri
tunkeutuu
ja nostioikeuslapsista
vanhinoli tullut taysikaiseksi
jutun hdnetja muut lapsetheetenyttA
isantaavastaan.
Pilkkukuume
sekoitettiin
i 800-luvulla
Ditkaian
lavantauOikeuskasittelyn
aikanakaviilmi,ette sekeMaijanette
korkeankuumeenlitiin,
sillii
kumpikin
tauti
aiheuttaa
oli nalkatyyfus,
hunhdnenmiehensd
Joosenkuolinsyy
saksiiho-oireita.
Lavantaudin
muutoireetovatkuitenkin
oertvfus.2
poikkeavia:
hiemanpilkkukuumeesta
lavantauti
on suojoka aiheuttaaummetusta,
paansarkya,
yslistosairaus,
Hoitamaton
kiiiija yleistiiheikkoutta.
tautisurmaanoin
I 0-20 prosenttia
tartunnansaaneista.Taudinaiheuttaja
on Salmonella
typhi-bakteeri,jokaleviaaihmisulosteen
vedentai ruoanv:ilityksella,
muttatauti
saastuttaman
pienelioidenn;keminenoli jok- voi tarttuamyossuoraanihmiseste
toiseen,5uomessa
Tautejaaiheuttavien
ja pilkkukuutarkkuu- laiakarit
ovatalkaneeterottaalavantaudin
seenkinmahdotontaennenmikroskooppien
'1800-luvulla.
ja
kuluessa
meeneritaudeiksi1850{uvulta
saakka.5
den paranemista
Vuosisadan
varsinkin
senloppupuolella
bakteriologian
tullessalaajalti hyvaksytyksi
pystyttiinerottamaanmuista tyyfuslaaketieteen
alaksitaudinaiheuttajia Toisintokuume
pystyttiintunnistamaan.
tartuntataudit
voitiin ryhmentaudeistahieman paremmin,koskase suoSamalla
ja erottaatoisistaan
nimensamukaisesti
aiheuttaajaksoittain
maaritelle
entistatarkemmin.Ahdin menkielisen
kestdviin
korkeankuumeen.
isantaiparin
surmannut
tyyfusoliyhteisnimi
useammalle muutamiaDeiviekerrallaan
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ja varastoinnissa,
mutta
helpostimyos kuljetuksessa
maatalouden
harjoittailmasto-olosuhteiden
merkitys
Perinteisten
viljelyskasvien
miselleon olluthyvintairkee.
seeolosuhteikasvualueiden
rajoilla,kuten Suomessa,
suuri,
eika
katovuosien
den vaikutuson ollut erityisen
ole ollut mahdollista
aiheuttamiavaestokatastrofeja
lhmisten
lis;antyneen
liikkuvuuden
aiheuttamivelttae.
puutteellisuudesta
huolahteiden
en epidemioiden
on
joskus
punasyyna
valtavaan
veeslimattaarveltuolleensuurena
Tyyfus-ryhman
tauteihinlaskettiin
my6s
1696-1697.
Paikallisia
tai maakunnan
kolmesta
taudista tonmenetykseen
tauti,vaikka
senoireeton mainituista
ja
ja
pilkkukuume-epidemioita
poikkeavina
pitkdentunnistettu.
esiintyi
Punatauti
on vakava
laajuisia
lavantautijoka
pikkuvihan
puolilla
esimerkiksi
maata1700-luvulla,
helpostitarttuvasuolistosairaus, aiheuttaaverisen eri
'1742-1743.10
aikana
aiheuttaa
bakteeri,joka
leviiiiiihripulin.Punataudinkin
vedentai ruoanvelitykselmisulosteiden
saastuttaman
lii. Punatautiepidemioilla
oli taipumuspuhjetaloppu- Suomensodanalussatalvella1808punatautiaoli jo
joukkojentunkeutuessa
maahan.
liikkeellii
veniiliiisten
kesalla,
kunlampotilaoli pysynytpitkeiinkorkeana.T
taudin ldheskoko
Sotajoukotlevittivetliikkuessaan
taLedkerien
ei ollutainahelppoaerottaatautejatoisistaan maahan;tartuntaaedistisotilaidenmajoittaminen
jolloin
Vaikein
tilanne
syntyi
Pohjanmaalla
tautitapauksia
lonpoikaistaloihin.
varsinkaan
epidemioiden
aikana,
ja Ruotsin
joukko-osaskunVenejen
oli lukemattomia.Kuolinsyitdkirjasivat1800-luvulla kesiilliija syksyllii,
ja
joiden
pereantyivat.
Kun
Ruotsin
arpapit,
tot
vuorotellen
etenivdt
edellytykset
erotkuolleidenluetteloihin
joten
peraantyi,
nopeasti
siviilitaudit
levisivdt
olivat
viela
vahaisemmet,
meija
syksyllii
taa tautejatoisistaan
ja Oulunseuduilla,jossa
tilannettaon
mainittutyyfus vdestoonRaahen
on ymmerrettdvee,
ette kuolinsyyksi
ja punatauti
pilkkukuume
kuvattu
sekasortoiseksi.
Myris
voi tarkoittaakolmea,
ehkiineljeekin
tautia.Tylukseksi
ja
vaesto
pikkulavantauti
vuosina
1808-1809
Suomen
myds
influenssa.
tekivat
tuhojaan:
on voitu merritelld
pedasiassa
yli
tautien
vuoksi
53
000
hengelld.ll
"tyyfukseen"
useiveheni
Se,etta samathenkildtsairastuivat
ta kertojavuosisadanpahimmanepidemianaikana
suotuisia1820saaolotolivatmaataloudelle
osoittaa,etta tautejaoli useita.Yksitauti Suomessa
1866-1869,
jolloin
jonkinasteisen
varsinkin
luvulla,
mutta
seuraavalla
vuosikymmenella
immuniteetin,
olisi synnyttdnyt
jotka
johtivat
pahoja
katovuosia,
ihmiseen
ei
olisi
ollut
Pohjois-Suomessa
oli
moninkertainen
tartuntasamaan
Kainuussa
kymmenestautienlevi6miseen.
Esimerkiksi
mahdollinen.3
kuluessa
menehtyikymmenen
kuukauden
osavaestbsta
a a a s soal ia i n a k i p
naikallivuosin1
a 8 3 2 - 1 8 3M
3 .u u a l l m
1832kesiikuun
hallatloukkasivat
siakatoja.Vesilahdessa
vuodensatooli olluthuono.
kahdesti
rukiita;joedellisen
kirjoittiloppuVesilahden
kirkonvartija
Tuomas
Tallgrdn
paivakirjaa
nsa:"aiwan Kowaniilkesdlldkauhistuneena
mainittu"ndlkd- kaiWuosiTdne
Ahdinisdnndnja
emdnndnkuolinsyyksi
seuraavana
Suwenaon lhmisParkaisila."
yleiseenkesitykseen
siita,etta
tyyfus"viittaa
aikalaisten
tuvassavierailitauti:jokainenhdnen
talvenaTallgr6nin
synty nelihenkisesta
ndlkesynnyttitauteja.Pilkkukuume-epidemian
perheens;sairastui
neljenpeivensisalla.
yhdistettiinaikanaan
poikkeuksellisiin
oloi- Epideemisille
esimerkiksi
olikintyypillistiise,ette
tartuntataudeille
ja nalanhat:ian.
piiritykseen
Ravinnon tautiei hellittAnyt
hin,kutensotaan,
otettaantalostaennenkuinkaikkisen
puute ei kuitenkaanvalttemettalisaeedestartunta- asukkaat
Pienella
alueellavaikuttaolivatsairastuneet.
herkkyytta,
muttataidenja saastuneen
vedentai ruoan neetepidemiatsaattoivat
hyvinkintuollapaikallisesti
tautienleviamisesse
selittevdt
sen, hoisia.
osuustyyfus-ryhm:in
Adamlvendorff,
myosVesilahdesta,
Kirkonvartija
ettatauditlevisivat
sotaveen
mukanatai poikkeuksellis- kirjasielokuussa1852havaintonsa:
"Kovapuna tauti
ten sa:iolosuhteiden
aiheuttamien
ndldnhdtien
aikana. on liikkeessa,
etta tan Elokuunsisellaon kuolluttdsta
syntyynvd- Wesilahden
Nalkeon sitenvaikuttanutepidemioiden
pitajasta
yli 40 hengen,erittain
lapsia."Seupelkkd
lillisesti:
vaikkapuhutaannilk.iankuolemisesta,
koraavassa
kuussalvendorfftiesitaudinaiheuttaman
ravinnonpuute
harvoinselittaayksinaanentisaikojen konaismenetyksen:
"Naiden3 kuukauden,
Heind,Elo,ja
vaest6katastrofeja.
Niilkaion johtanut epidemioiden SyyskuunsisallekuolitastaWesilahden
puna
pitajastd
kun n;lkaisetihmisjoukot
ovat lehteneet tautiin136henkee,muttaenimmitenlapsia,
syntymiseen,
seon ollu
tasoja mahdollisuudet erinomasen
liikkeelle.
Kunsamalla
hygienian
ikiiviiii,kun on joka paivatuotu ruumiita
huolehtiaruoanja vedenpuhtaudesta
ovat romahta- Kirkontyk6,vailistA
toistakymmenta,yhtenap;ivane
ahtaisiinvdliaikaistiloihin,tuotiinmeidankin
neetja ihmisetmajoittuneet
piiatApitasivutte,
Narvanpuolisesta
Ruo- jdsta11ruumista,se
olosuhteet
tautienleviamiselleovatolleetotolliset.
oli ikavaA."''?
mukanataudit
an peressevaeltavienihmisjoukkojen
ovatpaasseet
levidmddn
laajoille
alueille.'
1800-luvun
epidemioista
tunnetaansuurten
Parhaiten
nailkdvuosien
1866-1868epidemiatai useidentautien
maatalousyhteisdjen
ravintotalous
oli haaEntisaikana
samanaikaiset
epidemiat,jotka johtivat
vuoksi.Ruokaapilaantui aiheuttamat
voittuvakasvi-ja eldintautien
jalkeen
Kuumejaksoa
seuraa
viikonoireetonvaihe,jonka
uudelleen.
Taudinoireetmuistuttaoireetilmaantuvat
ja pilkkukuumeen
oireita,silletoisinvat lavantaudin
tokuumekinaiheuttaapeiinserkye,
lihas-ja nivelkipuja
aiheuttajaBorreliarccurrentis
sekiipahoinvointia.Taudin
-bakteerileviddpilkkukuumeen
aiheuttajan
tavointeidenvelitykselle.6
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vuosisadan
DahimDaan
veestokatastrofiin
Suomessa. la muutonkansopiviailmojaollut,ettd olissopinutkan
joita
5ensyntymiseen
vaikuttivatkatovuodet,
1860-lu- toukojatehde,janyt kahdenpuolenmittu maarinon
perakkain.
pahin
Vuosikymmenen
kato vastatoukojatehty,sillakovatkolkotkylmatilmaton
vullaoli useita
ja
oli vuonna1867.Pohjois- Keski-Suomessa
oli ollut vaanalati,sillekokoluontoon Iiki2t'kuukauttatavallisja koivunlehtikinvastarupeevahdn
pahojakatoja1850-luvun
lopultasaakka,
muttanalkaan tansajailjemmessii,
na:intyiaikalaistietojenkin
mukaankovinharva;valta- hiirenkorvalla."
Satooli erittainhuono,ja hallaturmeli
aiheuttivatpaAasiassa
kulku- syystouot
syyskuussa
etelaistA
Suomeamydten.Vesilahvan vaestdnmenetyksen
joista
dessakin
halla
"Ja
vei suviviltaudit,
vaarallisimmat
kuuluivat
tyyfus-ryhmii6n.'r
teki tuhojaan: pakkanen
jankinSyyskuun24 peivddvastaan,
nayttedkaikkielon
vaikkakansakin
on vahentynyt,
Kuolleisuus
alkoinoustaSuomessa
vuonnal865,jolloin toiveetmahdottomalta,
poltetauti
on suuri,
on jo pitiijiisse
kuolleita
vuon- silldkuolevaisuus
oli noin7 000enemmankuinedellisena
toista
vuotta
raivonnut."r6
i 4 0 0 0h e n g e l l a
n a .V u o n n a1 8 6 6k u o l l e i s u uksa s v o 1
vuoteenI865verrattuna.
Pelkastedn
katoei selitdkuolkuolleisuus
oli suurimmillaan
keja varsinkaan
leisuutta
sen alueellisia
eroja.Epetavalli- Turunja Porinlaianissa
ja
v.iAlla
alkukesalla
1867,jo
katoa.Tema
ennen
osoittaa
ympasensuurtakuolleisuus
oli vuonna1866Raahen
vaikutuskuolleisuuteen
oli pieni
ja Jyvaskyliin
seuduilla. sen,ette nalenhedan
ristdssd,
Kainuussa
sekdKuopion
verrattuna
tartuntatauteihin.
Vuoden
1868
alkuouolisSamaan
aikaankuolinsyyksi
kirjattiinkokoajankasvava
m.iaratyyfus-ryhman
tauteja.Taudinarvellaan
tulleen k o l l ak u o l l e i s u ukso h o ssi i t t e nh u i p p u u n sjaa,s u u r i m Kaksivuottaaiemminhdta
kuolleisuus
koko millaanse oli toukokuussa.
Suomeen
Pietarista,jossa
oli kasvanut
pohjoisessa,
oli
ollut
suurin
mutta
nytvakavintilanneoli
1860-luvulla;
syyksion arveltutoisintokuumeen
aiheEtelii-Suomen
asutuskeskusten
tuntumassa.
Pelkastaan
jokajatkuivuoteen1868.Toisintouttamaaepidemiaa,
Tyrva:in
rovastikunnan
kuolleisuus
oli
moninkertainen
kuumettaon kerrottutavatunSuomessa
vuoden1865
joka kuuluiTyrVesilahdessa,
jonneseilmeisesti
levisiPieta- koko Lappiinverrattuna.
aikanaHdmeenlinnassa,
vaan
rovastikuntaan,
kuoli
maaliskuussa
30 henkedviirin kauttaEtelii-Venajaltii
rautateitse
kuljetetunkasakja
kossa.
Toukokuussa
kuoli
70
kes;ikuussa
98 ihmista,
ympakaosaston
mukana.
MyosViipurinja Kakisalmen
jdlkeen
mutta
temdn
kuolleisuus
alkoi
laskea
niin,etta
ristosteliiiikeritraportoivattoisintokuumetapauksista.
jdlkeen
elokuun
kuolleisuus
asettui
20-25
hengen
vaMaaliskuussa
1865Tornionvenalaisessd
varuskunnaslille
kuussa.
Adam
lvendorff
arvioi
maaliskuussa
1868
ja Oulussa
sa puhkesityyfusepidemia.
MydsRaahessa
ja vuodenlopullatauti oli leviamassa nal:invievanhautaanosan,mutta paaosankuolleista
esiintyityyfusta.
rannikoltasisiimaahan.
Lokakuussa
tyyfukseensairas- tappoitauti:"Tdmatalvion ollut kaikinpuolin,mitiiikiion niin suuri,etteisitdenaa
ja Suomussalmellakin,
joten Oulun vampiasopiiolla;Koyhyys
tuttiinSotkamossa
voi
kertookkan;joka
viikkoa
kuoleeihmisiaaina 30""^
la.inissa
seolijo hyvinlaajalle
levinnyt.ra
paikoille,joista
pUankolmasosakuoleendlepdilemate
osaaldmposeen
tautiin,joka
nyt,liki
Pohjanlahden
rannikolla
tyyfuslevisivuonna1866voi- k;an,jakakskolmas
yli
2'ivuotta
on
ollut
Suomen
erin
omasessa
vauhdissa."
makkaasti
rannikolta
sisamaahan,
muttavuodenlopulla
pyrkitautikulk!myostoiseensuuntaankaupunkeihin
oli vuonna 1868 Satakunnassa,
vien nelkeisten
ihmisjoukkojen
mukana.Suurintatyy- Suurintakuolleisuus
ja
L:insi-Hameessa
Etela-Pohjanmaalla.
Vuonna 1868
pohfuskuolleisuus
oli vuodeni866 aikanakolmessa
jakson
tammikuusta
elokuuhun
ulottuvan
aikanakuoljoisessa
lSanissA,
mutta kaikkialla
tauti oli leviamassa
ja
leita
oli
1
17
000
henked
koko
vuonna
138
000 henpohjoisesta
voimakkaasti
eteleen.MyosHameenseke
keii.
Vastaava
vaestonmenetys
merkitsisi
nykyisin
lahes
Turunja Porinliianienpohjoisosissa
alkoityyfusepideyhden
400
000
suomalaisen
kuolemaa
vuoden
aikana.
mia.Vuonna1867sairastuneita
oli kaytanndssa
koko
noinouoli
on arvioituolleenkokomaassa
maassa,
etelAan Sairastuneita
silliitauti levisinopeastipohjoisesta
joten
joka
miljoonaa,
tauti
tappoi
liihes
neljdnnen
saiihmisjoukkojen
ruoanperessekulkeneiden
ndlkdisten
rastuneen.Tuon
ajan
tavalliseen
kuolleisuuteen
verratja
mukana.
Suurintakuolleisuus
oli SatakunnassakaikylimaAr:tiaiheuttama
kein pahintilanneoli Tampereen
liiakaripiirissa.
Siella tuna tartuntatautiepidemioiden
v
u
o
s
i
n
a
n
e
n
k
u
o
l
l
e
i
s
u
u
o
s
l
i
1
8
6
6
1
8
6
n
8
o
i
n 150000
Tautioli erittain
tyyfustappoinoinjoka 20.asukkaan.
h
e
n
k
e
d
.
r
T
pitdjdn3000asukkaastarttuvaa:
esimerkiksi
Laviassa
ta vainjoka sadannen
kerrotaan
vAlttAneen
tartunnan.
noin300000ihmisenon arvioitusairastuKokomaassa
n e e nv u o n n at d o / .

Pikanfunufilinami
gumafan
rangairfur?

Vuonna1867saAolotolivatpoikkeuksellisia.
EtelaSuomessajervet olivatjeessdvield kesiikuunalussaeikii
toukotoitapadstyaloittamaanajallaan.Vesilahdessa
kirkonvartija
Adamlvendorffkuvasikotipitdjdnse
sdetd Tyyfusepidemioiden
aikanataudinaiheuttajia
ei viele
kesdkuun
lopulla:"KesAkuu on jo loppu puolella,niin tunnettu,joten epidemioiden
syistiioli vallallamonenesitettiin
nyt vastaon ruvettutoukojatekeen,kun ei ole raskin- laisiateorioita.Samoinniidenhoitokeinoiksi
konsteja.
Hyvinyleinenselitysmalli
1860nut talvi takkiansariisua;silliilumi ja jaat ovat olleet monenlaisia
melkeen
tahanastimaassa.
eikakokokevannaole vie- luvun ndlkdvuosien
epidemioilleoli huono ravintoja
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hoavialiiakkeitakaan
ei ollut.Useinleekerityhdistivat
raporteissaan
taudin pohjoisestaetelaenliikkuvaan
auttaasaikerjalaiistulvaan.
Leekarien
mahdollisuudet
rastuneita
olivat 1867- 1868heikotjo senkinvuoksi,
ja saikokooli satojanelidkilometrejd
ettaldak:iripiirien
AndersRamsayn
kuvausSalon
rastuneita
oli tuhansia.
piirilaakarin
toimistaei sitenehk:iole laakarintoimintamahdollisuuksiin
nihden aivanoikeudenmukainen:
ja ammatissaan
"Piiriliiiikiiri,vanha
taitamaton
herra,asui
ja oli aivanliiaksi
pedssA
kuudenpeninkulman
Salossa
tulemaan
mukavuuttarakastava
herravaivautuakseen
hoitamaanilmaiseksi
sairaita.
tautiaselittamedn. niin kaukaaBjorkbodaan
Liiiikiireilliikin
oli moniaehdokkaita
laiikkeita.
Ne,joiRuumiinnesteiden
tasapainoonperustuvat teoriat Valtioltaei saatuheilleedesriittavasti
saivield 1800-luvulla, denomaelinvoima
ei riittenyttaudinmurtamiseen,
olivat tieteellisesti
kiiyttokelpoisia
siihenmenehtya."zr
mutta suositumpiselitysepidemioilleoli miasmateo- vat avunja hoidonpuutteessa
ja uudenajanalussa.
ria,joka oli kehittynytkeskiajalla
polvenlaekereista
tarmokkaimmin
taudin
Miasmatarkoittipilaantunutta
tai muuntunuttailmaa, Nuoremman
joka aiheuttitauteja.Miasmasopihyvintautejaselitte- leviAmiseen
perehtyiPudasjdrven
piiriliiiikiiri
KarlFogelvuodelta1864oli tutkinut
se,ette
holm,joka vaitdskirjassaan
vaiksitekijiiksi:
sen avullatuli ymmarrettavaksi
piirissa
Fogelholmin
tyyfusalkoilesairastua hygienisiii
seikkoja.
suurijoukko ihmisiesaattoisamanaikaisesti
ei tarjonnut
muttaFogelholm
samaantautiin.1800{uvullalddkeritolivatkehittAneet vitavuoden1867alussa,
vaanhenkorosti
sopimatonta
ravintoa,
itsesyntyipilaantuneesta
ilmasta, senselitykseksi
teoriaaedelleen:tauti
ja hygienisiai
seikkoja.
Fokulkutautien
tarttuvaisuutta
muttalevisiihmisestA
toiseentarttumalla:"Lammintauolivattyo,
ti on sellainen
tauti,jokasyntyyyleisenhedenja puut- gelholminkeinoinaesteetaudinleviAmista
ja eristys.
jotkaasuwatahtaalla valistus
Tarkeinniisteoli jo sairastuneen
eriseritenkinhenkil6issa,
teenaikana,
puuttuuja
Yleinentapa
ilmanwaihetus
taminenterveistatartunnanestamiseksi.
huoneissa,joissa
tarpeellinen
puhtauslaiminlyoda6n.
ilmaturmel- nimittainoli,ette sairasmakasituvassaterveittenkesSairaan
lahestosse
riippumatta
tallointautilevisivarallisuudesta
tuu,niinettAtautitarttuumuihinkin."Kehittyven
tartun- kuudessa;
ja muihinterveisiin."
puhuise,ettakokemus
oli osoittanut isdntevakeen
tateorianpuolesta
ihmisest:i
toiseen.Tartu
ntatautienpystyvdn
siirtymedn
julkaisirunsaasti
taud'nsyist:i.
selityksia
tautiteoria
ei kuitenkaan
tullutvallitsevaksi
kdsitykseksi Sanomalehdisto
pystyttiinnakemaen
oli opastaaihmisiaelemeanniin,
mik- Hyvendtarkoituksena
ennenkuintaudinaiheuttajat
roskoopeilla:
ennensite pieneliotolivat pikemminkin etta taudillesuotuisiaolosuhteitaei syntyisi.Lddkeripilaantuneesta
ilmastatulivattalloin
uskonasia,japahaltahaisevapilaantunutilma aistein kunnankasitykset
Saaksmaella,
maaseudulla,
taudinkatsottiin
havaittavana
asiana
oli uskottava
mpi selitystautiensyn- toistetuiksi.
ja kaikellaisia
josta"myrkylliset
levieviinhautausmaalta,
tymiselle.r'q
hoyryt,etenkinkewataikana
noutautejalewittawAiset
yleisesti
pilaantuneen
on waaraja
1860-luvun sewat,joistaeldwittenterveydelle
Suomessa
ilmansyyllisyytte
tauti syntyihiemantoisellatandlkivuosienepidemiaankannatettiinlaaikarien
kes- wahinko'lKaupungissa
niin:
Tampereenpiirila;kari valla.Tampereen
Sanomatopastikaupunkilaisia
kuudessalaajalti.Esimerkiksi
julkaisiTampereen
taudilleja senyltymiSanomissa
syksylle1867artikkelin, "Tamakaupunkionkinlempimelle
jossahan kuvasitaudinleviamiste:
"Tautientarttuvuus sellehywinsopiwapaikkasiinAkohden,ettatyowakeai,
tehtaalaisia,
asuukolme,neljdhenkedsamasniin ettaiesimerkiksi
tautialoytyy, warsinkin
on monenkaltainen,
jostasopiiarwata,ett'ei
jotka tarttuwatsairasten
pitelemisesta.
huoneessa,
LAmmintauti
ei
sa aiwanpienessa
siitapulewiaaymilmasellaisessa
huoneessa
saataraittiinapysy:i,
kuitenkaan
tartutelldtawalla,waan
sairaasta
jotka
peristoon
kuinkawaharaittiinilmantarpeellisuutta
waikuttawat
samanlaisen humattakaan,
taudinaineita,
jos on montasalrasta
n:iillaniin ahtaallaasuwilla
liioinkin
samassa yleensaalytaen.Piiiilliseksi
taudinterweissa,
ja itsehuoneon umpinainen,
ilmaa.
olepaljoaterweellisempdd
huoneessa
niin etteiwdt useineitehtaissakaan
seikasta
taudinaineetpAiisehajoamaanulos ilmaan."Terveen Kylliihiinpaikkakunnanleekdritowat tairkeaist:i
"Lammin- asukkaita
muistuttaneet,
muttawanhattawatowatsitsairastuvuus
tautiinriippuimonestatekijastA:
niinakkiai
muutu."23
tautitarttuuhelpommin,
kuinihminenon kowinwasy- keita.eiwatkasentahden
nyt,jokotyost:itai walwomisesta,
kun hdnon huonolla
julkaistut hoitokeinoteivet velttdmdtte
rawinnolla,taikka
kunhAnylollisesti
sy6 Lehdistdssa
taiwajawaisella
ja juo,joko han sittennauttiiherkkujatai ndlkeruokaa, edisteneet
toipumista,
muttataudinIevisairastuneen
oluttatahikaljaa.Waan
ei ainoastaan
ruumiintila,mutta emistaestdvetkonstitsaattoivatehkiijossainmaarin
mydskinmielentilawaikuttaataipumusla
tautiinliioin- toimiakin.
Tampereella
annettiinkolmeohjettataudin
ja pelko."zo
"Kaytossaiaintctje
kinmurhe,kiiwastus
taltuttamiseen:
nyt liikkuwanlampimantaudinaikana:1:ksi.Pitaawuorokauden
oitedoelpidetaan
walkeaa,joka
woimassa
ja senle- linawoinnajapesdssd
Ldakdrikunnan
keinottaudinparantamisessa
hetkentakaapesaanheittemalla
lastujaelipienidpuita.
viamisenestamisessai
olivatrajalliset,
koskatautiinteja kaikkein
2:ksi.PitaAhuoneetpuhtainasiiwoamalla
Esimerkiksi
sivistyneiston
kasitykset
keyndlkesinense.
ja aatelismiehen
AndersRamvat ilmi ruukinpatruunan
joissahen kertoimydsjerkyttavista
saynmuistelmista,
vuonna1868:"Jokainen
saattoiarvata.
kokemuksistaan
ja riittamAttomAsta
ravinnosta,
ettd epeterveelliseste
ja lumessa,
pakkasessa
tuuuuvuttavasta
vaeltamisesta
ja tuiskussa,
nuo ihmiset
lessa
sekaliasta,jonka
keskelld
pitkaaseuraisitauteja.
Johelmikuun
alussa
elivdt,ennen
johon ihpuhkesikin
ns.nalkakuume,
hirvedkulkutauti,
misiakuolijoukoittain."r3
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ja kotienpuhtauden
poistamalla,joista
hygienian
sellaisten
aineitten
ilmasaastutetaan, seen.Henkilokohtaisen
juomaveden
puhtaudestahuolehtiminiinkuinlikaisia
watteita,wanhoja
ruokawaroja,
ruuppu- kohentuminen,
jatehuoltoja antibija ja muitasellaisia
noudattaa nen ja elintarvikkeiden
valvonta,
aineita.3:ksi.Toiwuttaissa
tarpeellistawarowaisuutta,
koskewaruokaa,ett'ei watootit mullistivatmonientaudinaiheuttajien
ekologian.
sanylellisella
tayttamisella
saatettaisi
useinauttamatoin Toimivankunnallistekniikan
merkitystautienkatoamipaikallisesti
taudinuudistus."
SAannot1 ja 2 tuskintautiinvaikutti- selleoli suuri.Yksiviimeisiste
laajemmista
vat,muttaseant62 ainakinehkaisiennaltataudin le- lavantautiepidemioista
koettiin Tampereellal9l5juomavesiaiheuttituolloinnoin 3300
viamista,
v;ieraenolettamukseen 1916.Saastunut
vaikkase perustuikin
ja liihes300 kuoleman.
pilaantuneesta
ilmasta taudinaiheuttajana:
likaisten kaupunkilaisen
sairastumisen
vaatteiden
tyyfus-ryhmen
tautienaiheuttamat
epidemiat
tuhoamisella
saatiinehkiitauteialevittdvet Nykyisin
ja rajoitettavissa
yksinkertaisin
keinoin
syopaleiset
vAhenemeen.'a
ovathallittavissa
ja puhtaudesta
huolehtlmalla.']8
leekkein
Sanomalehdistolla
oli valillataipumuspaisutella
vuoja epidemioiden
sien1867-1868
nalanhadan
karmeaa lhmiselame
on edelleenosaksikamDDailua
taudinaiTarkoituksena
ei ollut pyrkimyssen- heuttajiavastaan,myos meillii liintisessa
hyvinvointisatoapaikallisesti.
pyrittiinherettelemden
valtiossa,
mutta varsinkinkdyhemmisse
maissaja pasaatioihin
vaanvirkamiehia
tai
saamaanpaikkakunnalle
apua.Lehtimiehetkuuluivat kolaisleireillii.
1800-luvulla
kamppailunykyisinhelposti
joka saattoimydssyyllistiamielestaan hoidettavaatautia vastaanjohti monesti taudinaihesivistyneistdon,
yksinkertaista
"Kunymmar- uttajan voittoon.Taudinvaikutukseteivet valfiamdtta
kansaa
tautienlevidmisestd:
niin
tiiweisetneuwowaterottamaan
sairaanterweiste,
rajoittuneetyhteenyksiloon,sillatauti ei epidemian
eitiitiikAskya
ainanoudatetakkan;
muttajos niintapah- aikanahellittenytotettaantalostaennen kuin kaikki
tuu,niin kuitenkinusiammatterweetpalkolliset
tahto- asukkaat
olivatsairastuneet.
Myosnykyaikaisen
sosiaaja hantehaistella.
Jos liturvanpuuttuminenmerkitsisite,ettetaudinseuraukwatollaja asuasairaan
huoneessa
joku warottaaniin typeretja tyhmet palkollisetwastaa- setsaattoivatolla kohtalokkaatniillekin,jotkasedstyivat
ja isannan
jAlkeensa
jattiimista
wat:'eitautitartu,josei Jumalasuo.'Tallaisesta
typeryy- taudilta:
Ahdinemennan
lapsesta
Vesilahden
kunnanvaivaishoitodestesaawatkuitenkinluonnollisenrangaistuksensa,seitsemasta
ja tarttuwainen, lautakunta
peattivuonna1868pannaviisivanhintakersilldpoltetauti
on nykyddn
ruttomainen
jostamonitaitawaleAkdri
ja
juulleja tarjotakaksinuorintahuutokaupalla
on warmaanwakuuttanut
hoidettajokatekeehalvimman
senon monimuukinkokenut."'?5
vaksisille,
tarjouksen.'?e
KirkonvartijaAdam lvendorff pohdiskeli piiivekirjassaanJumalantarkoitusperia
tammikuussa
I868:"Ehkii
ja palaihmistenparannus
Jumalalla
on tarkoituksena
jaminensynniste
ja pahuudesta
ja
tiille kalliilla kovalla
ajaalla."
Hdnei ollutainoa,joka
katsoi,
ett6kadotjatauti
olivatJumalanrangaistusta.
Samaanolivat peetyneet
jotka olivatuseintalollehtienmaalaiskirjeenvaihtajat,
lisiatai kesitydle
isia:"Ndinon nyt Herranwitsapaalliimme."Jumalantarkoitusperia
myosepdiltiin:"Kysymys
naitten
on waanonkoJumalawoittanuttarkotustaan
liiheftamelle?
onko kansammeparannut!"Sivistyneet
pitivattallaisia
lehtimiehet
kesityksi;
tietystikansanyksinkertaisuutena.'?6

Epitgi

Mi[&07(yftainen

L,ii6feef
Arkis'olAhteet
Hemeenlinnan
maakunta-arkisto
ylisentuomiokunnanarkisto,VesilahYla-Satakunnan
den karajekunta
Perukirjat
1868
poytakirjat
Varsinaisasian
1872
Vesilahden
seurakunnan
kirkonarkisto
ja kirkonkokousten
Pitajenpdytekirjat
1849-l878

Vuosien1866-1868epidemiajei Suomenviimeiseksi
vaestokatastrofi
ksi.1800-luvunlooullatapah- Vesilahden
suureksi
seurakunnan
kirkkoherranvirasto
kehitysjohtivatmotunuttekninenja laeketieteellinen
Kirkonvartija
Adamlvendorffrn
ja katoamiseen
nientartuntatautien
harvinaistumiseen
piiiviikirja1846-1897
Euroopasta.
Esimerkiksi
lavantautia
aiheuttava
bakteeri
ldydettiinvuonna1880,javuosisadan
lopullasitavaspilkkukuumetta
taan kehitettiinrokote.Epideemistd
Sanomalehdet
vastaansaatiinkehitetyksi
rokotetoisenmaailmansodanalla.'?7
Turusta
Sanomia
Tampereen
Sanomat
Rokotteetja laaketieteenkehittymineneivat olleet aijotkajohtivatepidemioiden
noitatekUoita,
vehentymi-
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Suornessa

1800-luvulla ja 1900Juv un alkuv uosikymmeni nii Ii i kkui Suomessamonenlaisia kulkukauppiaita. Harvaan
asutulta maaseudulla, missii kouppoja oli vAhAn,rcrvehdittiin iloisena niiitii kulkijoito, joilto voitiin paitsi
ostaa tarpeellisia tuotteita myiis kuulla uutisia. EriiAn
ryhmiin kulkukauppiaiden joukossa muodostavat
vienankarjalaiset laukkukauppiaat, laukkurit eli reppuryssiit.

kauhh
Venafaisfen
- t aa t0

ami: fuefto1ta6ofti kawpltiaafui
Ka:Qe
Kaskiviljelyn
ansiosta
vienalaiset
tulivatkohtuullisen
hypuolivdliin
vin toimeen1800-luvun
asti,jolloin
Venejen
ja sen ohellakavaltiokielsikaskeamisen.
Maanviljely
perheenelantoa.
lastuseivAtena:iriittaneet
takaamaan
joten miesvaen
oli liihdetteve
etsimeenleipedmuualta.
ja rahAnsiomahdollisuuksia
ei ollut paljoa.Metsdtoistd
oli satodinajosta
saihiemantuloja,muttakatovuosina
jen vienalaisten
lehdetteve
kerjuullelehikaupunkeihin.

-t
eJ'twJt0rialli:'isfagfoiia

jotaVienanKarjalassa
Kaupankaynti,
oli harjoitettu
muinaisajoista
lahtien,oli ansiomahdollisuus,johon
saattoi
peiistakesiksipienenkinalkupddoman
turvin.Ennen
ja
ja
suuriosa aikuisista
vienalaismieSuomessa varsinkinSuomenLapissa Pohjois-Poh- Ditkaahuomattavan
janmaallaon liikkunutkarjalaiskauppiaita
jo esihisto- histelahtisyksyisin
talveksiSuomeen
kulkukauppiaaksi.
ja ryhtyivetmaatdihin.
Kotiinhe palasivat
kevaelle
Syysriallisista
ajoistal.ihtien.Erityisentutuksivenajan-eli
jalleenyhteenlehteekseen
vienankarjalaiset
kiertokauppiaattulivat Suomen kuussamiehetkokoontuivat
ja 1900-luvunalussa.
joillaeri vieVaik- joukollaSuomeen.
Maaoli jaettualueisiin,
maaseudulla
1800-luvulla
jo
miehettoimivat.
ka tallainenlaukkukauppa
oli Ruotsinvallanajoista nalaiskylien
liikkuimaassamme
silti tuhansiakarjaastikielletty6,
joissa
niin,ettA Miehet muodostivatkeskenaan
kauppaliittoja,
laiskauppiaita.
Ajanmittaanlakejauudistettiin
ja
yksi
piti
ylla
varastoa,
kun taasmuut
kulkukauppa
oli tietyinehdoinsallittua.
Vuonna1872
teki hankinnat
Koskavlenalaisten
laukkukauppa
oli
oli 1229 vienalaistahakenutvirallisestikauppapas kulkivatkaupalla.
lieneeliikkunut laitonta,oli kauppaliitoilla
oma keskindinen
vakuutuksin,muttatodellisuudessa
laukkureita
turvinjaettiintaloudelliset
tappiot,josesimaassamme
kaksinkertainen
medra.Vienalaisten
kulku- sensa,jonka
jonkunkauppiaan
jatkui
ja
olitakavarikoinut
kauppaa
ensimmaisen toisenmaailmansodan merkiksinimismies
myyntituotteet.
Kauppaliitto
kokoontuisyrjessa
sijaitsevuosiinasti.
yleensdkerranviikossa,
vaan maarapaikkaan
harvaan
Maaraoaikassa
miehet
Suomessa
toimi kiertokauDoiaiden
lisaksilaillisesti
kiin- asutuillaseuduillaharvemmin.
Tallaisiakarjalaisia lepailivatpiiiviinja tayttivdtlaukkunsa
uudellatavaralteen kaupanomistaviavienalaisia.
1870lu
la.
maakauDoiaita
on laskettuolleenmaassamme
vunalkuouolella
nointuhathenkea.
edullisesti
tukKauppaliittohankkimyyntituotteensa
maalaisvaesto
ei pitanytkier
kuostoina.
He saattoivattehde hankintojamuun mu1800luvunsuomalainen
jotta he pysyisivet
Heostivatmielel- assapaikallisilta
maakauppiailta,
hytokauDDakieltoa
mitenkddn
tdrkeane.
my6sheidankanssaa
n.Tavaraa
tuotettiin
laanvienalaiskauppiailta
tuotteita,jotka
olivatedullisia vissavaleissa
ja jotkatuotiinheillek:itevasti
Pietarista.
kotiin.Tuotteidenhalpa suurinaeriniimyosmuunmuassa
johtui
paitsi
hinta
siite,ett6 ne oli hankittuedullisesti
Yleens;nuoretlaukkurittoimivataluksijonkuntoisen
tukkuostoina,
myossiite,ette osa tuotteistaoli tuotu
kauppiaanrenkina.He sopivatisannankanssahinnan
maahan
tulleiamaksamatta.
jotka he saivathaltuunsaluotolla.Kun
tavaroistaan,
ylittevdtulo
tuotteetoli myyty,jei koko ostosumman
rengille.
Taitavarenkisaattoinopeastikoota itselleen

28

Oeana 2/2006

ja itsenaistya.
Myohemminhan
riittdvanalkupeeoman
palkataitselleenrenkejaja lopulsaattoivaurastuttuaan
ta siirtyamaakauppiaaksi.

ar

. r

. f

l\a$renm,enen
matne

ja lehdistdssd
vienankirjallisuudessa
Suomalaisessa
karjalaismiehillii
on huonomaine:heitdon pidettyykja taikauskoisina.
Heid6t
sinkertaisina
muttaviekkaina
levittiviit
naistenviettelijoine,jotka
tunnettiinerityisesti
ja muitatauteja.
Todellisuudessa
kaialaiset
sukupuolipaikka
ku
n
na
n
neitoka
isten
viettekauppiaat
eivat
olleet
saLaukkukauppaa
harjoittisuuriosavienalaismiehie;
- tai ainakaan
he
eivdt
naista
lijditii
ainakaan
fyysisesti
jopa
jdrkevien
"kaikkien
nottiin
miesten"Iahteneen
vuosikausia
vakisin.
Samat
kauppiaat
kiersivet
ottaneet
kaupoilleSuomeentai Inkeriin.Laukkukauppiaaksi
he
eikdnaistenahdistelija
olisi
- innokkaimmatjo
1o-vuo- tutuillakauppapaikoillaan,
ryhtyivetnoin 14-vuotiaana
paikkakunnalle.
voinut
toista
kertaa
tulla
ja
tiaana
toimivatnoin 70 vuodenikaanasti.Useimperhe,jonka
luonahe viettivat
millaheisteoli Vienassa
joilla Laukkuritmyivattuotteitaanpaitsirahaamydstavaraa
vainmuutamankuukauden
kesiillii.
Ne kauppiaat,
nahhevastaanottivat
muunmuassa
vastaan.Tavallisesti
perhettian
saattoivattavata
oli Suomessa
maakauppa,
ja
naisenkipeiina
saattoi
laukkuri
koja
lumppuja,
mutta
vieldkinharvemmin.
vastaan.
Kaupkangastapetiseuraa
tarjotaesimerkiksi

Mi(ainenmietortre({turjsii?

Laukkureidenkerrotaanolleen
yleenruskettu
neita,parrakkaitaja
sii varsinkookkaita.
Ammatissaan
heistakehittyilisdksikuukausien
ja vuosienkuluessa
huomattavan
voimakkaita:
hekantoivat
raskasta
[:
laukkuaan
syrjdseutujen
huonoilpeivittain
pitk;t
matkat.
la teilla
He olivat puhtaitaja asiallisesti
ja siististipukeutuneita,vaikka
haisivatkinsuomalaisen
neniiiin
Taman'?yssanhajun"
omituiselta.
syyniioli heidiinkiiltaviennahkasaappaittensa
voitelemiseenkeytettyrasva,jota
ei SuomenpuoleF
la tunnettu.
Laukkukauppiaiden
ulkondkoei
erityisestipoikennut suomalaisista,mutta puhetapaja mielenmaailmapoikkesivat.
Vlenankarjalaisteneidinkielioli karjala,
joka
Kaupon suomen liihisukukieli.
pamatkoillaan Suomessa he
kayttiviit suomen kieltii,jota he
puhuivat karjalaksimurtaen,ja
rannikkoseuduillatoimiessaan
myos ruotsia.Kotona Karjalassa
hetarvitsivat
viranomaisten
kansmy6s
ven:ijan
sa asioidessaan
kielte.
Vienankarjalaiset
olivat pddosin
muttaSuomessa
toiortodokseja,
miessaanuseimmatheistaeivat
noudattaneetoman uskontonsa
he eivdtviettapoja,esimerkiksi
pyha-ja juhlateneetortodoksien
paivietai paastoaikoja.
Monella
kulki kuitenkinmukana pieni
ja taloontullessaan
matkaikoni,
he toivottivatJumalanrauhaa
samalla
ristinmerkin
tehden.

Tyypilliseii vienankarjalaisellakiertokauppiaallooli raskaanlaukun lisdksi
1929kuvankouppiosoli
sauva,kiiltiiviitsaappatja kokoporta.Vuonna
KuvaOtavankuva-akisto.
kiertiinvtio 30vuottaLaukoassa.Orpana2/2006
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piaalleriittivapaaehtoisia
tarjokkaitaniisteemAnniste,
jotkaolivattarkempia
rahoistaan
kuinmoraalistaan.

Ka nQai fa t wurelra fau(ursa

Syvemmetkin
tunteetsaattoivat
syttyapuolinja toisin.
Vienalaismiehet
veivet suomalaistyttoja
vaimokseen
Karjalaan,
mutta tavallisemmin
laukkurijiii tyton kotipaikkakunnalle.
Suomessaei juurikaanpaheksuttu
vienalaismiehie
vavyine.Kun laukkukauppias
avioitui
suomalaisnaisen
kanssa,
henuseinlopettikiertokauppija perustipaikkakunnalle
aanatoimimisen
kaupan.

Kaikillakiertokauppiailla
ei laukkuunollut pakattusamankaltaista
tavaraa.Useimmatlaukkureista
kulkivat
jalkaisinkantaenraskasta
laukkuaan
selassii5n,
mutta
varakkaimmilla
oli kaytossiien
hevonenja reki,mydhemminmyosauto.Kulkutapa
sekaasiakaskunnan
vaja ostotarpeet
rallisuus
vaikuttivat
kiertokauppiaan
tuotevalikoimaan.

Reppuryssien
seliissakulki suuri,keskimeerin
70-80
joka
kiloapainavanahkalaukku,
niin sanottusumptsa,
oli niin levea,etta siinavoitiinkuljettaakangaspakkoja.
Mukanasaattoiolla lisiiksinyyttitai pien'inlokeroihin
jaettu
laukku,jossa
tuotteetsiiilyivatehjanaja hyvassii
Suomen
syrjekyliltit
saattoiollakymmenien
kilometrien
jarjestyksessa.
Talvellatavaratsaattoivatkulkeamyos
matkaldhimpAdn
kauppaan.Varsinkaan
suurperheiden
ja palvelusvaki
emannat
eivatvoineetldhtedkauppaan kelkassa.
ainahalutessaan.
KiertokauDoiaan
tulo asiakkaan
luokkeskeisendmyynseoli palvelua,
mitahe arvostivat.
Kauppiaiden
asiakas- Vienalaistenlaukkukauppiaiden
kunta olikin pAaasiassa
naisia.Laukkukauppa
vastaa tiartikkelinaolivat kankaat,joita tuotiin 1800-luvun
loppupuolelle
astiVen:ijelte.
Kankaatolivat puuvillaa,
postimyyntie
nykypAivien
kotimyyntikutsuja,
tai Inter
puolipellavaa,
pellavaa,
villaataisilkkia.
1800-luvun
alkunet-kauppaa:
ostajasaitutustuarauhassa
tuotteeseen
puoliskolta
lahtienostokankaiden
kayttdliseantyi
ja tehdaostopAdtoksense
etenkotona.
piirissii.
kin varakkaan
talollissiiedyn
Tiilloinkysynnan
myoskiertokauppiaiden
tarjontakasvoija
Laukkukauppiaan
reittiei kulkenutjokaisen
talonluokse, lisaentyessa
silleheeivetolleettervetulleita
kaikkia
lle.Vuosienkulu- moniouolistui.
essaheilleoli muodostunut
muutamanpitAjAnkattava
jotLaukkukauppiaat
myivAtmy6shuivejaja saaleja,
reittinse,jonka
kiertokestiI -2 kuukautta.
Entisajan
tieka
oli
valmistettu
erilaisista
materiaaleista.
Silkkihuivit
donkulunripeystakasisen,ettetalot6yttyipianostohasillaijokainennainenyritti
luisista
tai muutenuutisista
kiinnostuneista
naapureista olivat erityisensuosittuja,
kirkossakaytetteveksi.
Musja heidiinpalkollisistaan
joita kiinnostivat hankkiaitselleensellaisen
sekalapsista,
tat silkkihuivit
tuotettiinRuotsista,ja
varakkaatemAnnat
reppurintarinatsekdhdnenjakamansa
makeiset.
tilasivatniitdtytterilleenrippilahjaksi.
Pietarista
tuotetja saaleja
kukkakuvioisia
silkkihuiveja
Kaupankdyntitilanne
oli kiireeton.
Kauppias
esittelitar- tuja verikkeite,
ostettavaksi
morsiajontaansa
jutellenja uutisiatai tarinoitakerto- laukkurittarjosivatsulhasmiehille
mukavia
Teollisuusvalmisteisia
vaatteitakulkuen;heidAnseurassaan
oliviihtyisiiii,
sillaheolivatkaikille men kihlasilkiksi.
alkoivatmyydiiI 920-luvulla.
ja kohteliaita.
ystevellisiii
Laukkukauppiaat
olivatyleen- kauppiaat
sahyviApuhumaan
ostajanpednpydrelle.
Kunvieli ymja koristenauhat
p:irihuonettalevitetytkoreatkankaat
houkuttivat
verikkyydellaen,
tuli moniostaneeksi
tuotteitailmanvdlttamatontd
tarvetta.

Anotteffua1tafue{ua

jottei
Ostajanoli oltavatarkkanakauppaatehdessaan,
ylihintaa.
olisijoutunutmaksamaan
Tinkiminenkuului
joten kun ostajaoli valinvienalaiseen
kaupankayntiin,
nut tuotteensa,
alkoikatsojiakin
kiinnostanut
kamppaipdaslu hinnasta.
Laukkuritolivatnopeitalaskemaan
jotenaprikoivat
ja huolestuneet
sddn,
leuankyhnytykset
sutkaukset
olivatteatteria.
Kunsittenhinnastaoaastiin
sopimukseen,
olivatsekekauppias
ettaostajatyytyviiisid.Laukkureiden
tuontitullittomat
tuotteetolivatmyos
ostajalle
halpoja,ja
kauppias
antoilisaksikaupanpaallisia.Toisinaan
kauppias
myitutuilleasiakkailleen
tuotteitaanmyosvelaksi.

Nippitii,nafif ia,nas(alia,
(tirunftasKaaj a(tififi uria

pitKankaiden
liseksilaukustaldytyikesityotarvikkeita:
seje,nauhoja,neuloja,nappeja,hakasia,
virkkuukoukkuja ja sukkapuikkoja,
mittanauhoja,
saksia,
ompelu-,
virkkuu-ja merkkauslankoja,
nahkaneuloja,
naskaleita,
ja hakaneulat
solkiaja muutavastaavaa.
Sormustimet
jotka levisiv6tSuomeenlaukkureiden
olivatuutuuksia,
vdlitykselle.
Muutakinloytyireppurilta:
kirjoitusvelineite
ja paperia,postikortteja
ja -merkkejii,
ongenkoukkuja,
ja jopa sil
pieniatereaseita,
huuliharppuja,
viulunkielie
malaseja.

myivatmydshygieniatuotteita.
Heiltd
Kiertokauppiaita
tapasimyais
suurissa
vaenkokouksissa,Kiertokauppiaat
ja vaatteiden
pesuun
saattoi
ostaa
hajusaippuaa
tarkoiparastamyyntiaikutenmarkkinoilla.
Etela-Suomessa
peilejii,
kampoja,
hius-ja nutturaneulokaaoli pyhainpiiivan
tienoillaruntu-eli romppdviikko, tettuasaippuaa,
ja,
ja
partaveitsia.
puolellahe
hiusverkkoja
1900-luvun
jolloinpalvelusvdki
ja isantaoli saanutpestuurahansa
alkoivat
myyda
myds
ehkiiisyviilineitii.
Laukkukauppiaat
vekimaksutmyymistden
vilja-ja maataloustuotteista.
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ja muitamatarjosivat
mielellaan
talonvaellepastilleja
keisia,joita he myos myivet.Heiltesaattoiostaateete,
jota ei entisaikaan
paimaanldnsiosan
ollut myynnissa
ja joskusrinkeleita
ja pikkuleipiakin.
kalliskaupoissa,

Uf,/e

Naakka-Korhonen,
Mervi1988:Halpahinta,pitkamitta.
Kirjallilaukkukauppa.
Suomalaisen
Vienankarjalainen
Helsinki.
suuden
Seura,
Kayttotavaran
ohella myynnissdoli pieniii ylellisyystuotteita:lasihelminauhoja,
sormuksia,
rihkamakoruja,
teoksesta:
sekii Runokatkelma
tupakkaa,nuuskaa,melliaja tupakointiviilineitii
Kahdeksantoista
runoniekkaa.
WalikoimaKorhosen,
hajuvettd.
Neinsiisentisajan
vekipedsitaxfree-kaupoisy.
Kymaleisen,
Puhakan,
Rdikkosen
Lyytisen,
Makkosen,
ta osalliseksi,
vieliipdlehtemetteedeskotoaan.Kiertoja
Kirjallisuuden
Seura,
m.
runoja
lauluja.
Suomalaisen
pitivAtkin
pahanasitii,ettd
kaupanvastustajat
erityisen
, 89.
etenkinnaisvaest6
tuhlasivaransaylellisyysesineidenH e l s i n k1i 8
turhuuteen.

Laukkureilta
ldytyi muunlaistakin
apua.He pystyivet
heiltAsaattoi
kertomaanuusimmistapukumuodeista,
tilatahalutunlaista
kangasta,ja
he osaslvat
leakitetavallisimpiavaivoja.Heiltasaiostaalaakkeita,
kuten kantv6jota pidettiinjatkuvastitalossavastaisen
riii (kamferia),
varalle,
inkivddri6,
markkulia,sievesid,
hokmannintippoja ja l9lo-luvultalehtienlllodinia.
Hevostenlaekkeend
ja kettujenmetkayteftyahajupihkaa
eli pirunpaskaa
oli my6skaupan.
sastyksessa
tarvittavaa
arsenikkia

.it.

I

t

f

" M ist' olet kotoisin wieras,
Kosk'oletkowin korea,
Wieras wikkeIiin ntik6inen?
OletkoOulustaoloa,
Koupungistakauppamiesi ?"
WieroswostasiwAlehen,
Pietaripionsanoopi:
"Enole Oulustaoloo,
Koup ungisto kauppamiesi;
Tuolt'olenrajan takoo,
Pi tajdstd Wuokkiniemen."

.

|

Nen0KaupptaJ'
Kuutul
rr
I

r

maaJeu^un
Kuuaan
Yksinaisillii,
hiljaisillametsataipaleilla
vaeltanutkauppias arvokkainelasteineenoli houkuttelevarydston
kohde.Uhriksijoutunut vienalainen
ei voinut vedota
esivaltaan,
sillii hanen harjoittamansa
kaupankaynti
piti omistaanhuolta,jotenjos
oli laitonta.Kauppaliifto
joku liittoonkuuluvista
kokoonei tullut miiaraaikana
tumispaikalle,
lehetettiinjoku oftamaanselvaahiinen
kohtalostaan.
Moni laukkurimenettihenkense
rydst6ja
murhaajan
kdsissii
hankkiessaan
elantoaperheelleen
asukkaille.
toimittaessaan
tuotteitatakamaiden

- KatkelmaPieta KettusenkolevalomittainaiminenSuomesta.
sestorunostaKeftusen

6tt1t'
/ /***. lg iarQtfo,ory/s 6y/

Entisaikojen
maalaiselamdd
ajatellessa
ei kuvaole tdyjotka toivat
dellinenilmankarjalaisia
kiertokauppiaita,
jokaisentarvitsemien
kayttdesineiden
ohessyrjekylille
sa uutisia,muotejaja laekintetaitojasekiivilehdyksen
ylellisyystuotteineen.
suuresta
maailmasta

Siuuiftammekj la f lg itoity1a

riff)i-Jamui; ftf(o;ftyia,
Neouaf
rtaitken
ualtaasfi
fufft ffauina,

gortanna
Kurefa

6itfouafinen
SuomenSuQu

,rlhrtt$rj.
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EnK]u'taetuntmla
Jokainen
sukututkija
on menneiden
aikojenihmistensukulaisuuksia
selvitelless6;n
tavannutjoskusoutojatai erijoitakin
poimintoja
koisiaetunimi;.Seuraavassa
on
erivuosisadoilta.
Samassa
on selvitysniidenyleisyydestA
1900palvelunlinkkil6ytyyosoitteesta
luvullaVAestdrekisterikeskuksen
nimipalvelun
avulla.Tamen
maksuttoman
www.vaestorekisterikeskus.fi
.
Kummallisia
etunimi6voi tutkiskella
myosseuraavasta
internetsivustosta:
http://uotila.triDod.com/uotila/suominimet.html.
Sivulle
voi lehettAa
loytamiaAn
erikoisia
etunimia,joita
V:iestdrekisterikeskus
ei tunne.

lohannaKurefa- Kirti ?ei(
Miehici

Naisia
Heliodorq
Bernhqrdinq
Odqlinda
Carlona
Fanna
Conradina
Amaranla
Andreetta
Medulencl
Essia
Matheld
Amoena
Oneida

0 henkeci
23
2
0
I
0
0
0
5
5
0

I I henkeci
t2
l

Zebor
Fridolin
Jador
Amatus
Sefyrinus
Kultimo
Unio
Inmar
Camillus
Haniel

4
64
9
10
I
6

10

9nmemoriam
n
/,
t.. ..
,/
, ,.f
't anrorJln
urcMutrmelJ(tnatlaJn1^eiffad

Seuranfiefoononfufuf,

effriuuraauafjdteneume
ouaffruo(eef
t

n)lue,lq)ra et J manr enaa naat
-

. r,,

/./.,

, I

uiedanureen hitjaisuufehen
mui:fon,
iok' ihanatfi mun ynielldnilammilltid,
rL,-,ftt.
't
uuDla plver, ueftenla metrtiinriinfo,

'L{[[aX{efen-RjnneSeplto?runnifa

'\{rrtoKuMw{a SeffioSaario

auriirt0,
aurinrto/
ELim
,ii,@vrity',iiti!

7{jbtfi Mannonen KaarloYuorinen

- tauri ?oSanpdd:
Kuno{en[uo[[ut...
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PafoQosQekisin
LauriOfauiOffria MariaMafiffa

ja Knisa
9u6oNiifonpoi
fta'\{urfamo

9uof{teri

1(reefaKoinuranfa

(1784-1860)
Kyro,
HeikkiLaurinpoika
oli sukunimeltadn
porolapmutta vaihtoinimensdSiepiksimennessean
palaisentyttarenAnna OllintytarSiepin (1793-1867)
'1821)
kanssaavioon.HeidanpoikansaLauriolavi (s.
muutti nimensASiepistaOlliksiostettuaanpuolikkaan
Olli-nimisesta
talostaMuoniosta.

"peri"Frdmling-sukuni(1736-18O4)
Niilo Niilonpoika
Jaaskdnruodussa14i.
men edelliselta
ruotumieheltai
(1758-1828)
seurasi
Hanenpoikansa
JuhoNiilonpoika
ruodussa,ja
h;net mainitaan
Ounasjoen
Uurtaisddnsd
- sukunimivaihtuuFremlingiste
mon tilan perustajaksi
vuosikymmenen
Uurtamoksi
1800-luvun
ensimmiiisen
puolenvalin
tienoilla.Pojanpoikansa
Juho Niilonpoika
(1825-1872\
perustiUurtamonnaapuriinHakalantoroan.

Poikamiehend
ollessaanLauri Olavi HeikinpoikaOlli
ja poroillarahdinajossaRovakulki paljon hevosella
asti.Eraellaneistematkoisniemelldja jopa Torniossa
ta hen tutustuiTolosenkyliissaasuvaanMariaMatilda
meni naimisiin
Tuomaantytar
Juopperiin(1825-1873),
tAmankanssa1847ja vei tyton Muonioonrahtimatkalperheensd
laan.Maria
asuikasvavan
kanssa
Ollintalossa
ikdvciiden
Ounasjokivarteen.
seurattuaan
LauriOlaviosti 1853
Aikansakoti-ikav:ia
lainsirannalta
Pikkupeuran
taPatokoskelta,
Ounasjoen
lapsenaMaria
lon,jatahdntaloonsyntyiyhdeksantena
Vilhelmiinavuonna1864.Maita kuuluitaloon paljon:
varressa
Liiluonnonniittyja,
muunmuassa
Meltausjoen
ja -janke,kodin
Karvasjarvi
vajenkd,
Suopantakalistolla
ja harjumaisemaa.
ymparillapeltomaata

KaisaKreeta\1827-1901)kasvoi isettomendtytt6nii,
jAAneenii
isovanhemeidisteenkin
orvoksi12-vuotiaana
ja
piensaMats KaisaKoivurannan
hoivissa.
Avioonhdn
juuri 18.synastuiJuhoNiilonpoika
Uurtamonkanssa
jalkeen.Lapsiaheillesyntyineljii:kolme
tymapAivAnsa
ja Kaisa
ja
tytarte poika.Juhokuolivain47-vuotiaana,
HeiKreetasolmiavioliitonmiehense
serkunJohannes
- perheellinen
leskihiinkanssa
kinpoikaPeuraniemen
ja KaisaKreetajiii leskeksi
kin.Temiiliitto oli lapseton,
u u d e l l e e1n8 9 2 .

fufuii
1una11ofu

hdneneitinsd
KunMariaVilhelmiina
oli vaing-vuotias,
kuoli.MariaMatildaolijo pitkAanpotenuthammassiirja ilmeisesti
kyai,hanenposkensa
oli ollut turvoksissa,
johtaneen
verenmyrkytykbakteeriaiheuttikuolemaan
lehtiessedn
MariaMasen:eraene
aamunaaamulypsylle
jalkaanveteessaAn
pudonnuttuolilta
tildaoli saappaita
jelkeenLauriOlavi
lattiallekuolleena.
Perunkirjoituksen
palasitakaisinMuonioon.Kerrotaan,
ett6 hdnotti nuorenpiian,joka
synnyttihanellemontalasta.LauriOlavin
vainmaininta,
ettahAn
kuolinaikaa
ei olevieldloytynyt,
ei ole ldytynyt
kuolitunturiin.Myoskeen
neistelapsista
tarkemoaa
tietoa.

ja Maria
JuhoAntti Juhonpoika
Uurtamo(1862-1933)
VilhelmiinaPeura(1864 1944) avioituivatmikkelinpaivane1883.MariaVilhelmiina
koostaan
oll pienestA
jemerevaimo.Vuoden
190'ltoukokuussa
oli
huolimatta
suuritulva.JuhoAntti oli Meltausjokivar
Ounasjoessa
anoppiKaisaKreetaoli huonossa
ressalauttojenteossa,
sairasti
myds.
kunnossa,ja
JuhoAntinsisarPikku-Reeta
jo monta:Jussi,
Matti,Hilma,Hilda,
Lapsiaoli Hakalassa
kuopusAino sekiiPikkuHiinu,lida ja pariviikkoinen
Reetan
vuodenikainenpoikaEemil.

lapsetjaivat
MariaMatildanja LauriOlavinalaikeiset
samointila
kahdenvanhimmanpojan holhottaviksi,
jiii heille.AidittdmanA
ja isattomiina
kasvaneelle
tytolle
pappiteki vielenimenmuutoksenkin:
ripillepiiestyaen
Pikkupeuran
MariaVilhelmiinahuomasisukunimensa
lyhentyneenPeuraksi,
sille pappi katsoisen riittavan
niinpienelletytolle.

MariaVilhelmiina
olivieVesioli noussutjouhkaavasti,ja
Naapuritkin
ehtinyt ruokaaja vaatteitavaaranlaitaan.
elaimetsaatiinvietydpikkuriiheen,
vit lopultaavuksi,ja
joka oli vaaransyrjallakorkeimmassa
paikassa.
lhmiset
ja el6imetsaatiinturvaan,muttapirtti hajosijedpadon
alle,janavettakin
siirtyijeidenja virranmukanakauas
jalkeenpirtluonnonmyllerryksen
toistenmaille.TAman
ldhellevaaran
ti rakennettiin
turvallisemoaan
oaikkaan
laitaa,ja
tehtiinpasiihensamalla
uusilisahuonekin.Joki-
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pirtinentisellepaikallemuokattiinpirttipelto
tOrmalle
ja navettapelto
entisennavetanpaikalle.

Rahaaelemiseen
saatiinenemman,
kun 1930-luvun
loja tukkienjokeen
pullaalkoitullatydmaita:
pollin
saatiin
ja hevosen
jatkopanoa,parkkausta
kanssa
ajoa.Talvi-ja
sotavaikuttikaikkienpatokoskelaisten
elimean:ensin
ja lopulta
itarajalta
otettiinvastaan
evakkoon
lahteneite
jouduttiinitsekinlShtemeen
Ruotsinpuolelleturvaan.
palanneita
kohtasilohdutonneky:ounasjoen
"metslinhiihtajan"va- Takaisin
JuhoAnttioli metsehallituksessa
ldnsipuolelta
oli
suurin
osataloistapoltettumaantasalkanssillaseoli varmatyopaikka
talvenaikana.
Hanpiti
le,
vain
kauempana
tieste
olevatsekAiteisenrannantahuolensavotoilla
siite,ettevain leimatutpuut kaadetlot,
muun
muassa
Hakalan
talo,olivatseestyneet.
tiin,hiihtelipalstoilla,
moittija kiittelitarpeenmukaan.
Kesalla
JuhoAntti kevelijangilla,teki heineeniitaen
ja haravoiden
ja kun hei- MariaVilhelmiinaeli Hakalandmmi kuoli kesikuussa
puuharavalla,
varsiviikatteella
evakkomatkaa
1944.UurtamonMatti
net olivatkulvuneet,
hentoi ne sapilailla
latoon.Kdsis- ennensyksyistd
perheensd
Haka-Matti
eli
asui
alkuun
kanssa
Hakalassa,
teankatevene
hen oli tehnytkaikkityovelineensd
itse:
mutta
muutti
Uuteentaloon
1
920-luvun
lopulla.Hakalan
viikatevarret,
haravat,
mydssuksetjareet.
talonpitoajatkoivattyttAretlidaja Ainqjoitakutsuttiin
HildanAmerikkaan
Useampien
vuosienhuolenpito
valtionmaistaja metsis- my6sHakaiitaksija Haka-Ainoksi.
pakeni
ydhdn serkkunsa
ldhto
oli
dramaattinen:
tytto
ta ndkyiJuho
Antista:josjossain
nakyimyrskyn
kaatamia
"Ameriikan-laivaan'ljottei
joutuisi
kanssa
naimaanisdn
isojapuita,hantuumasiheti,ettApitaisimainitaEkille.
hanelle
maiiraamae
varakasta,
mutta
vanhempaa
kulMetsateknikko
Ekoli ahkeratyosse6n:talvella
kulkihiihperddn,
kukauppiasta.
5ulhanen
lahti
mutta
myohastyi
ja kun siihenoli tarvetta,hen
teenja kesallekiivellen,
niinHildasaipiteevapautensa.
kokosijoukon nuoriamiehie,meni kylvemaan
heidan laivanlahdoste,ja
jopa kauaskairaan.Osaa
kanssaan
mAnnynsiemenia,
ja muistatydkaluista
Ekinkuokista
seilytettiin
Hakalan Nina 9riruewiuu
pikkutallin
ylisille,ja
varsinkin
lapsille
oli luettulakia,etta
vainEksainiihinkoskea.

Metsanftii6tEa

joka
Metsatyonsa
ohellaJuho Antti hoiti torppaansa,
- vastavuonkruununtorppana
oli valtionomistuksessa
na 1933tehtiinvaltionkanssa
kauoat.Juho
Anftiei eniia
jalkeenelenyt,hiinoli sairastanut
jo
kauaakaupanteon
jonkinaikaa.
jiii leskelle
ja lapsillesuoritetVelkataakka
tavaksi.

Lama-gfatfa:'ofa-ai(aan

Lahfeet
ja haastattelut
Sukulaisten
muistelut
ja Muoniosta
Virkatodistukset
Rovaniemelte
ja Tampereenkaupunginkirjaston
Kansallisarkiston
mikrofilmit

1930-luvun
lama-aikana
oli eleftAva
siten,ettAleivansai
ja Patokoskelta
Kylahistoriikit
Marraskoskelta
ja kalaajoesta.Kaikkien
pellosta,
servintenavetasta
tuli
joku tienasimarkan,
puhaltaa
yhteenhiileen:jos
niinse
laitettiinhetitalteen.Marjojavietiinosuuskaupan
Nantelle,jatilallesaatiin"pikkutavaraa":
sokeria,
kahvia,
tuli.f,..rul)
'l. - ranna
'framltnqrn
tikkuja,ryyneja.Joskustuli tehtye huono ostos:saattoi
Kerroo
jossaoli rukiinseassa
saadajauhosdkin,
maissijauhoa
- niitakuluien€mmen
kuinpelkkieruisjauhoja.
Jorlatta

(taluuJ'ta:

Heinanteon
aikaanvietiin rantaanvanhahella.Siellii
keltettiinruoatja kahvit.Joskus
taytyikeitteiisdrroiieli
jota saatiinpaahtamalla
kahvinkorviketta,
ohranjyvid
ja jauhamallane kahvimyllyllii.
kauniinruskeiksi,
Jopa
Mitesitatyyristakahvia
vanhatisinndtkehuivat
sorrod:"
ostamaan,
kuntiimdkinon ndinhyva6!"

Vierosmiesostui taloon,
istahti ovensuupenki||e,
sukipitkdApartaansaja olivoiti.
Emaintd
krapailipohjaonpolonuttapuuropatao tylsiillij veitsell(i,lopsijoloissoanjo kysyi:
"Mistiisevierason kotoisin?"
Vierasoli hetkenhiljoa,ja vastasisittenverkkoiso sti: "5iitA tuIosta,miss()emii ntii puukoIIa
puuropataapesee."
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Neljiisukupolveo.Takana
vasemmalla
NinaJiirvensivun
iiiti,mummuja fiti;
edessiiNinaitsejahtinensetkkunsoisoisoisainsd
MattiUurtamoneliHakaMatin sylissd.
perhealbumista.
KuvaNinaJtitvensivun
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Taulu 1A
Lapset:
Susanna
JuhontyterUurtamo,s. 13.4.1793.
Niilo JuhonpoikaUurtamo,s. I I .9.1795.
Tauluun3A. (Ranta-Uurtamo)
Susanna
JuhontytarUurtamo,s. 20.8.1796,
31.3.1884.
PsoJuhoAapoTapio.
Maria JuhontytiirUurtamo,s. I1.5.1798,
pso
Puoliso:
4.7.I 758Keminmsrk/l6.7.I 758
JuhoOllinpoikaKorvae. VaattojArvi.
Rovaniemi
Brita JuhontyterUurtamo,s. 12.12.1801,
k.
14.4.1840.
PsoLauri Juhonpoika
Halonen.
LiisaJuhontytiirTuiskumiiki,s. 6.1.1728.
KalleJuhonpoikaUurtamo,s. 8.4.1805,
k.
1833.
Ounasvaaran
kyliista.Vanhemmat:
JuhoJuhonpoika
Tiimgrene.Tuiskuja MarkettaTuomaantytar.
Antti JuhonpoikaUurtamo,s. 17.9.1807,
k. I 1.5.1892.PsoSaara
LoviisaGranlund.
(Miiki-Uurtamo)
Lapset:
Valpuri SofiaJuhontytiir Uurtamo, s.
JuhoNiilonpoikaFriimling,s. 20.4.17
58.
14.9.1810,
Tauluun2A.
k. 13.3.1880.
PsoJuhoPekka
MarkettaNiilontytlr Friimling,s. 20.3.17
Mird.
61.
AapoJuhonpoikaUurtamo,s. 25.12.1812,
Matti NiilonpoikaVier€ll e. Frimling, s.
k. 21.12.I 85l. PsoSusanna
8.7.1763,k.
14.9.1849.
PsoMalinJuhontytiir
Matintytiir
Mokko.
Koivuranta.
Liisa Niilontytiir Friimling, s. 16.3.1766,
k.
6.1.1169.
Niilo NiilonpoikaFrimling, s. 1768.PsoKaisa
Taulu 3A (taulusta2A)
MatinrytarAmmala.
III Niilo JuhonpoikaUurtamo,s. 11.9.1795
Patokoski,
Rovaniemi, k. L l 1.1859Patokoski,
Taulu 2A (taulustalA)
Rovaniemi.
I Niilo NiilonpoikaFriimling, sotilas,s. 1736
Rovaniemi,
k. 14.l. I 804Patokoski,Rovaniemi.
ruodussal4 l. Patokoskella
SotilasJiiiisk<in
vuodesta
l76l alkaen,
siirtyieliikkeelle
1788.
sijaitsi
Tarkiaisen
Sotilastorppa
tilan mailla.

II Juho NiilonpoikaUurtamo e. Fremfing,
sotilas,
talollinen,
Rovaniemi,
s.20.4.1758
k.
25.I l. | 828Patokoski,
Rovaniemi.
Isensaruotuunsotilaaksi1788.Talollinen
Ounasjokinro 26 Uurtamol800luvun alusta
nimi muuttuu\.uoden1796 l8l6 kiriassa.
alkaen,
L puoliso:24.12.1780
Rovaniemr
Brita OllintyterRuumensaari,
s. l0.l . 1756
Ruumensaari,
Ounasjoen
Rovaniemi,k. 24.11.17
90
Patokoski,
Rovaniemi.Vanhemmat:
Olli
ja KaarinaMatintytar
Juhonpoika

Puoliso:
9.10.1824
SaaraAntintytiir Tapio,s. 2.1.I 805Rovaniemi,k.
| 4.4.1878 Patokoski,Rovaniemi.Vanhemmat:
Antti
ja
Tapio Margaretha
ErkintytiirHeiskari.
Lapset:
JohanUurtamo,s. 25.1.1825.
Thuluun
44.
Antti NiilonpoikaUurtamo,s. 10.7.183O
k. 7.10.1916.
PsoKaisaMariaAntintyttir
(isovanhemmat
Peuraniemi
taulussa
2.{).

Taulu 4A (taulusta3A)
Lapset:
LiisaJuhontytir Uurtamo,s. 24.1.1781.
JuhoJuhonpoikaUurtarno,s. 10.12.1784,
k.
I I .12.I 860.PsoSusanna
AntintyterJaaskd.
KaarinaJuhontytarUurtamo,s. 18.12.1786,
k. 19.12.1846.
PsoHeikkiPeuraniemi
(pojantytiirtaulussa3A).
2. puoliso:Valpuri Kallentytiir Jiilsk0, s.
16.10.1769
Rovaniemi,
k. 12.4.1854
Patokoski,
Rovaniemi.

IV Juho NiilonpoikaUurtamo,torppari,s.
25.1.1825
Patokoski,
Rovaniemi,
k. 19.2.1872
Patokoski,Rovaniemi.
Puoliso:
20.4.1
845Rovaniemi
KaisaGretaKoivuranta,s. 13.3.1827,
k.
I 7.8.190| Patokoski,
Rovaniemi.
Aiti: Britha
Koiluranta.
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Lapset:
SaaraKustaavaUurtamo,s. 15.i0.1845,
k.
30.9.1854.
SusannaMaria Uurtamo,s. 3.9.1847,k.
3.4.1921.PsoNiilo Heikki Tapio.
JuhoAntti Uurtamo,s. 8.8.1862.
Tauluun
5A.
KaisaGretaUurtamo,s.28.2.1869,
k.
22.4.1908.

k. 12.10.1865
Kittild.
Lauri LaurinpoikaKyr0, s.27.2.1781
Ylikyr<i.
Heikki LaurinpoikaKyrii, s. 20.7.1784
Ylikyrd. Tauluun28.
Erkki Laurinpoika Kyrii, s. 20.7.1788
Ylikyr<i.

Taulu28 (taulusta
1B)
II Heikki Laurinpoika Sieppie. Kyr0, talollinen,
s.20.7.1784
Ylikyr<t,
k.26.6.1860
Keriissieppi.

Taulu5A (taulusta
4A)
V JuhoAntti Uurtamo,torppari,
talollinen,
s.
8.8.1862
Patokoski,
Rovaniemi,
k. 11.11.1933
patokoski,Rovaniemi.
Puoliso:29.9.1883Rovaniemi
Maria VilhelmiinaPeura(Olli), Taulusra
38.
s.4.7.1864
Patokoski,
Rovaniemi,
k . 27.6.1944
Patokoski,
Rovaniemi.
Lapset:
JuhoArvid Uurtamo,s. 27.11.1884,
k.
18.9.1885.
JuhoEmil Uurtamo,s. 20.7.1886,
k.
22.7.1943.
Matti Albert Uurtamo,s.4.4.1888,
k.
11.11.1972.
PsoLauraJohannaHiukka.
Hilma KatariinaUurtamo,s.4.6.1890,
k.
10.7.1959.
PsoPekkaSuopajiirvi.
HildaAlina Uurtamo,s.24.6.1892,k.
1968.
MuuttiAmerikkaan1909,psoManol.
Antti OskariUurtamo,s. 8.3.1894,
k.
29.4.1894.
Iida Maria Uurtamo,s. 17.1.1896,
k.7 .9.1962.
SaaraJosefiinaUurtamo,s. 25.12.1897
, k.
31.10.1972.
PsoMikko Natynki.
AinoJohannaUurtamo,s.5.5.190| , k.
z7.t2.t9\Z.

Puoliso:7.1.1810
Anna Ollintytfir Sieppi,s. 1793Keriissieppi.
k. 28.1.1867Keriissieppi.
Vanhemmat:
Olli
Tuomaanpoika
Sieppija Anna.
Lapset:
Matti AdolphHeikinpoikaSieppi,s.4.10.1819
Keriissieppi.
Lauri Olavi HeikinpoikaSieppi,s. 21.2.1821
Ker2issiePPi.
Thuluun38.

Taulu38 (taulusta28)
III Lauri OlaviHeikinpoikaOlli e. Sieppi,s.
21.2.1821Keriissieppi,
k. mahd.tuntudin.
Puoliso:7.2.1847
Rovaniemi
Maria Matilda TuomaantyterJuopperi,s.
13.7.1825
Meltaus,
Rovaniemi,
k. 3.8.1873
Patokoski,Rovaniemi.Vanhemmat:
Tuomas
ja Saara
Joosepinpoika
LeenaKallentytiir
Juopperi
Jaaskd.

Lapset:
HeikkiOlli,s.24.3.1846,
k. 15.2.1908.
JuhoMatti Olli. s. 5.11.1847.
k. 6.6.1904.
Lauri OlaviLaurinpoikaOlli, s. 19.7.1849,
k.
30.4.1915.
PsoKaisaKreettaMylliiri.
Taulu1B
(ulistettu
GretaMatilda Olli, s. 10.11.1851,
kuolleeksi1.1.1956).
I Lauri HeikinpoikaKyrii, talollinen,
s.3.6.1740
SaaraKustaavaOlli, s. 28.12.1853.
Muutti
Yliktrd, k. 9.3.1812
Ylikyrii.
Ruotsiin1885,psoPehrStilnacke.
puoliso:2.6.1771
TuomasAdolf Olli, s.27.3.1856,
k. 1.10.1895.
Enontekid
PsoBrita MatildaHiukka.
KaisaMaria Olli, s.27.9.1859,
k. 5.12.1859.
SaraEriksdotterL6fman,s.24.4.1745
Petter
Oskar
Olli,
s.
26.12.1861,
k. 20.4.1919.
Jukkasjiirvi,
k. 17.6.1814
Ylikyrd.Vanhemmat:
Erik
Maria Vilhelmiina Peura,s. 4.7.1864
Pehrsson
Lofmanja Magdalena
Tomberg.
Tauluun5A.
LaDset:
Anna Laurintytlr Kyrti, s. 29.5.177
5 Yli(<yrd,
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Minneesiunn
hem
(tammeQ^foauaf?
On esitetty kritiikkiii siitfi, ettA esivonhempienkato
(esipolvikato) sukututkijalle tutun ilmiiin nimenii olisi harhaanjohtava. EhkA,mutta mistApefimmAltiiAn
onkaan kyse,kun alkaa niihdii kaukaisen esivonhempansa kahtena,jopo useampana- ilman eftA alla olisi
erity i senrankkaa illa n istuj a ista?

men silloinenveestotyydyttiimaen.Eiki siitAtarvitse
pakittaakuin 11 sukupolvea
(134217728 esivanhemjo
paa 11oo-luvulla),
kun koko maailmanvaestoolisi
ja valtamehaalittava
apuun- kiinalaisia,
bushmanneja
rentakaisia
intiaaneja
mydten!

Ja taimakinon vastasilmanrApdys
esivanhempiemme
yltidpaisenennakkoluuloftomasti,
koko historiassa:
mutta joutumattavielii heikoillejaille,paiidytiiannk.
(Homosapienssapiens)
nykyihmisen
vanhimpiinmuotoihinarvioltanoin 100000vuottasitten,ionnematkaa
Jokaisella
ihmisellaon kaksivanhempaa,
neljaisovan- kertyynoin3300sukupolvea.
jne.
hempaa.
kahdeksan
isoisovanhempaa - seuraavaspolvessa
savanhemmassa
ainakaksikertaaenemman
kuinedellisessa.
Tdmetaitaakinollaainoataysinvarma
piirissA.
asiasukututkimuksen
Kunjatketaanvieldviisi
(alusta
sukupolvea
taaksepdin
lukien8.esivanhempien
sukupolvi),on
meillejo 256sensukupolven
esivanhem- KoskavdestonniukkuusmenneindaikoinanAinasetpaa.
taa rajatsille,kuinkamontaeri henkildavoi kuhunkin
joutuvat samat
esivanhempien
sukupolveen
sisAltye,
Kuvitellaanpa
lihtokohdaksi
tall:ihetkelle"varttuneessa "naamat"pakostakinesiintymaen
esivanhemmistossa
jonkavanhemmat useamminkuin kerran.lhmisenpaikkauskollisuudesta
keski-iessa"oleva
virtolainen
henkild,
ovatsyntyneetvelille1900-1929.
Mikiilikaavamaisesti johtuu,etta tata esivanhempien
neenneiste
monistu(molemmilla
jo paljonennenkuinmainltutabsoluutoletetaan
sukupolvien
sukupuolilla)
viiliksi mistahavaitaan
30 vuottaja mydsjokaisessa
sukupolvessa
syntymaai tiset rajaton saavutettu.
kojen oletetaanjakautuneenmahdollisimman
tasaipuhuakahdestaeri k6sitteeste:
sesta30 vuodenpituiselle
ajanjaksolle,
voidaanedelld Mielestani
voitaisiinkin
mainittujen8. sukupolven256 esivanhempaa
ja fyysisista
laskea loogisista
esivanhemmista
esivanhemmista.
syntyneen
vuosina1690-"17
19.
Edellisten
lukumeariit
sukupolvittain
ovatperiaatteessa
tiedossahamaanihmiskunnan
alkuunastiennenkuin
(Vanhan
TuomoKoukkulan
laskelmien
Ruoveden
histo- lAht6henkildn
ensimmdistAkdan
esivanhempaa
on ehriall:1,s.62-81)perusteella
voidaanarvloida,
ette mai- dittytutkiaja nimet6.Koskasiinaeivilkuillasivulle,
esiinnittunaajanjaksona
syntyneistA
saavuttihedelmallisen tyykohenkilojo toisaalla
esivanhemmistossa,
kaksinkerkeski-ian
Virroillaselvistivajaa200 henkilda.Mutta taistuuloogistenesivanhempien
ma5rasukupolvittain
kaikkinAmiikiiiin
eivit voi tulla kyseeseen
lehtohenki- loputtomiin;eri asiaon se,montakoneistepystytaan
potentiaalisina
l6n8.sukupolven
esivanhempina,
koska sukututkimuksen
keinoinsaamaan
selville.
Samanfyyjotkutjokatapauksessa
jaivatlapsettomiksi.
sisenhenkilcin
eri esiintymdt
tellaisessa
rakennelmassa
eroavattoisistaan
vain niihin liitetynpolveutumissuhOn siishelppohavaita,
ettalahtohenkll6lldmme
on jo 8. teenosalta:miten
lahtdhenkilo
kustakinn6istdpolveusukupolven
esivanhempia
enemmenkuin Vinoillaon
tuu?
tarjokkaita.
No,tamAvajauson vieli taytettAvissA
naapuripitajiinlaajennetulla
haulla.Mutta pian tulee raja
(65536esivanhempaa
l6.sukupolven
siiniikin,ja
1400luvunlopulla)tarpeenpystyynippanappakoko Suo-

gafUuuaa
niufrQuuffa

u'ivanhemmaf
Loogircf
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olivatkummat AdielMikaelja HiljaEmiliaYla-llomaki
pikin Ruoveden
Visuvedenuudistaloakolmeja puoli
isiinnoineen
LauriErkinpojan
vuosisataa
aikaisemmin
jalkeliiisiiiAdiell0.polvessaja
Hiljal3.polvessa!

fjSsisefesivanhemmaf

Loogisetesivanhemmat
elevetvain paperilla.Lahtohenkil6nfyysisetesivanhemmat
taas on kesitetteve
yhteenkoottuna Jokaisella
kaikkienmenneittenesivanhempien
on tietenkinoma fyysistenesivanhempien
jos nimittaineri aikoi- joukkonsa,
konkreettisena
henkilojoukkona,
paikkamuttasuomalaisten,
etenkinsamalla
"ryhmdkuvaan'lSiinakunnallasyntyneiden,
na elaneetvoitaisiin
saadasamaan
joukot saattaisivat
henkiloiltijiin
joukossaei tietenkaan
- tosinsinaja mindpoF
kukaanvoi esiintydkuin kerran. ollaylletteviinkin
samanlaiset
vuosisatoina
elaneill;joukonjese- veudummeeri laillasamoista
Aivanviimeisimpind
henkildismenneisyyden
lahtbhenki- td.EnimmeterotovatsukututkUoiden
nilliion yleensd
vainyksipolveutumissuhde
suureksi
onneksi
polveutumissuh- viimeisimpien
lodn,muttavahankinkaukaisemmilla
henkiloiss;.
vuosisatojen
teita on useita- sitAuseampiamita kaukaisemmasta
ja Eevasta"
lehtien Tesse
esivanhemmasta
on kyse."Aatamista
Nature-lehen voiollasiteeraamatta
arvostetussa
polveutumisreitteje
nykyhenkilo6n
on lopultaniin ka- desse30.syyskuuta
2004julkaistuja
Rohdentutkijaryhsittamattdman
valtavasti,
ette ei nyt eksytdsiihenry- man eritteinmielenkiintoisia
tutkimustuloksia.
Uskoo
teikkoon...
"Sukupuumme
tietokoneken haluaa(oma keennos):
ihmiskunnan
mallin mukaan koko (tamanhetkisen)
yhteydessiei oikeastaan
voi- lahin yhteinenesivanhempi
Fyysisten
esivanhempien
eli vain muutamatuhat
esivanhempien
kaaviossa vuottasitten.Tutkijat
da puhuaniidensijainnista
ettatamamysteeovatlaskeneet,
lukuunottamattajo mainittujalahimpiiiesivanhempia, rinenhenkil6,
jostajokainentand peivdneelossaoleva
joillapolveutumissuhde
lehtohenkildon
on yksikasittei- suoraan
eli luultavasti
noinvuonna1500eKr.
oolveutuu,
- - Rohdentiimi laskimyds,ettdjokainen
nen.Harvoinvoidaanpuhuaedestarkastasukupolves- Itd-Aasiassa.
eteisyys
lehtdhenkilos- vuonna5400eKr.eliinyt
ta,koskaeri polveutumisreiteilla
tanaan
henkilojoko
oli kaikkien
te ei valttamdtte
oleyhtemontasukupolvea.Taaksepain
tai ei ollut kenenkddn
tandAnelaeliivienesivanhempi
kasvaa: venesivanhempi.Tutkijat
mentaesse
tdme eDetahtisiteDaitsitasaisesta
nimittavat
tataidenttisten
esikuin vanhempien
naisetovatyleisesti
ottaenavioituneet
nuorempina
jota ennenkaikki
pisteeksi:
ajankohdaksi,
miehet.ltsell:ini
tAstaon hvvaesimerkki.
Aitinivanhemtamanpaivanihmistensukupuutkoostuvat
yksiloiste."
tAsmalleen
samoista
ldhtdEi-suomalaisten
osuussuomalaisen
n:iythenkil6nfyysisistiiesivanhemmista
vain "vahan
teisi siisolleenenemmistdna
Temenhiimmastyttavan
asian
aikaasitten':
se,etta kustatekeehelpomminnieltavaksi
(fyysisesta)
kin senaikaisesta
suomalaisesta
esivanhemmasta
on tyypillisesti
suurimdapolveutumislinjoja
lahtohenkilddn;
sen
rd
sijaanmaailmalle
hajaantuneista
ei-suomalaisista
esivanhempiyksildiste
niiitasukujohvuosituhansina
ehke
toja on viimeisimpinii
Loogisissa
vainyksitai muutamiaperyksilo.
enemmyys
esivanhemmissa
suomalaisten
paljon
paljon
kauulottuukinepeilemette
emmastaaksepain.
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ja vAeston
Esivanhempien
mdArienkehitys.
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Oheinenkaaviopyrkiiselventdmedn
edelle
ja omianakemyksidni
iAni kasitteita
esittelem
- ennemtekijoidenkeskinaisistd
suhteista
min kuintekijoidenoikeistamlttasuhteista.
Siin.ieritekijdidensuuruus(henkiloiden
lukumeiira)
esitetaan
ajanfunktiona;
aika-akja lukumaardakpaAstaAn
selivasemmasta
ylapaestean
seli
on voimakkaasti
tiivistetty.
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(pitkallAaikajanteell.i
Suomalaisten
ei kannatapuhua
ja
Suomenveestdste) kokomaailmanvdestokeyriin
sisalryyvainn.30vuosiluokkaa
eli hedelmallisessa
keskiiAss:i
olevaosa(30-40%) kulloisestakin
kokovdestostd.
ja fyysisten
Erikoisesti
loogisten
esivanhempien
medrat
tarkoittavat
kullakinhetkelliieldneiden
esivanhempien
lukumaeria.
Edellisen
kuvaajasta
vain murto-osamah
jossain
tuu kaavioon.5e tavoittaalukumaaraakselin
- ei, linnunradan
pilvenyliipuolella
puolen:
tuolla
mik d l i h m i s k u n n aanl k u h e t kt di s s A k a
i nn k k u r o i d a a
nn
oin
100000vuodentaakse,
tarvitaansenhetkisten
loogistenesivanhempien
lukumAar:in
luku,jossa
esitt;imiseen
jos
jokua
jei
on tuhatkuntanumeroa!
kaivelemaan
Ja
se
ja Eevasta"
"Aatamista
nykykansalaiseen
vedettyjensupaastettakoon
kujohtojen
lukumaara,
hainetvaivastaan:
oikeavastauson - kieltamattarohkeanyksioikoisten
pohjalta- aivansamaluku.Ja suuruusolettamusteni
yhteen
luokkaei tastaenaakasvaisi,
vaikkaynndttaisiin
kaikkien
sukupolvien
loogistenesivanhempien
maar:it:
ja lopuksi
edellAmainittulukuolisikerrottava
kahdella
v:ihennettAva
kaksi.

(fyyAlkaavaikuttasilte,ette kauempaatarkasteltuna
joukko
ja
sisten)esivanhempien
heihin liitetyt polveutumissuhteet
eivet neytdkednenea saannolliselta
sukupuultavaanverkoltatai paremminkin
valtaisalta
nuotalta,jossa
solmujayhdistavAt
langatristeavAt
sikin
pullistuvanuottakasokintoistensalomitse.Keskelta
ja langatpysyvdtsiististi
peneep:iitAkohti mentaessa,
(lahtohenkiojennuksessa
vain toisen nuotanvetejan
lon)ndppientuntumassa.

Nait{aannaaPurilfn
Olemmejo todenneet,ettaipuhtaastibiologisettosiasiat(rajallinen
v:iestdnmaAra)on syynesiihen,ettA
ihmiskunnan
on mahdotonta
vdlttdaesivanhempienkatoa.Muttasuotakoon
spekulatiivinen
ajatusleikki:
onko
mahdollista
vaikuttaa
esivanhemoienkadon
meareen?

jo tapahtu
YksikaAn
meisteei tietenkdan
voi vaikuttaa
jokaisen
yksilon
neeseen,mutta
ihmiskunnan
historiassa
Mutta palataanpas
maanpinnalle.
Nykyhetkellii
kaavi- elamAnratkaisuilla
on ollut,onja tuleevastakin
olemaan
ossaymmarretaAn
sitaajankohtaa,josta
leh- oma seurannaisvaikutuksensa
taaksepain
esivanhempienkatoon
tdhenkilonesivanhempien
tarkastelu
alkaa.Havaitaan, jiilkeliiisten
esivanhemmistossa.
Tosiasia
on, ettd mitd
etta nykyhetkesta
lahdettaessa
fyysisten
esivanhempi suurempion lapsenvanhempienkeskiniisensukulaien maarahyvinpian- joskusjo muutamiensukupolvi- suudenmAar:isitaenempion lapsella
esivanhempienenjijlkeen- alkaaerotaloogisten
esivanhempien
mad- katoa.Kato kdy telloin puheenaolevienvanhempien
jossainvaiheessa
r5st5ja saavuttaa
maksimiarvonsa kaikissa
yhteisissd
esivanhemmissa,joista
kyllAkin
suunaloittaakseen
siitdtaasvahittaisen
supistumisen.
ja
natonenemmistojaa sukututkijan
ulottumattomiin
nakymatt6miin
kauaskauas"genealogisen
horisontin"
Varmaanmuitakinkuin kirjoittajaa
kovastikiinnostaisi raaKSe.
tietda,milloinomien(fyysisten)
esivanhempien
maara
ja mika se miiaraoli.MikaliNature- Kun tarpeeksikauasmenna:in,
oli suurimmillaan
on kaikillaaviopareilla
sitaattiosuuvahankaan
kohdalleen,
taman(fyysisten) yhteisi:iesivanhempia.
Lehimmdtyhteisetesivanhemesivanhempien
maksimikohdan
tiiytyisiollavain muu- mat yksildinelisedvet
sukulaisuuden
miiAraA
luonnollitamantuhannenvuodentakana.Medreenvoisisaada sestienempikuinkaukaisemmat,ja
sukulaisuuden
aste
jotain vinkkiasiitA,etta eraainarvionmukaan10000 (esimerkiksi
pikkuserkut)
onkinmeariteltyperinteisesti
vuottasittenmaapallolla
olisiollutviikeiisamanverran vain liihimpiinyhteisiinesivanhempiin
tuUottamalla.
kuinSuomessa
nyt,2000vuottasittennoin250miljoo- Kun syntipukiksi
kuuleejoskusnimettavansukulaisanaa,
violiitot,tarkoitettaneen
t:illa yksinkertaistuksella
siti,
ettasuurennuslasin
alleovatjoutuneetvainavioliitoissa
Kaaviossa
kahdenviivan,loogistenja fyysistenesivan- syntyneetlapsetja puheenaolevienvanhempienlahempienkuvaajien,
viiliinjiiii suppilonmuotoinenalue, himmetyhteisetesivanhemmat
on yksilditavissa
vain
joka alun kapeastarakosesta
avautuuvasemmalle
lopaastA.
muutamansukupolven
vertikaalisiin
mittoihin.
Dultasuunnattomiin
Siinaseon:
esivanhempienkato!
Ndidenviivojenvdliinmahtuvan Kunedelldpuhuttiinyhteisista
esivanhemmista,
ajatelpystysuoran
"kepin"pituus ilmaiseeesivanhempien- tiin asiaapariskunnan
kannalta.
Muttajos niikokulmaksi
kadonmaarankussakin
ajankohdassa.5e
siisilmaisee, valitaanyksittainen
henkiloja tarkasteltavaksi
otetaan
kuinkasuuriosaloogisista
esivanhemmista
nAyttAai
ka- hiinen sukujuuriinsa
kuuluvienkaikkienpariskuntien
donneenkuintuhkatuuleenjetteenjaljellevainfyysiset yhteisetesivanhemmat,
olisikai puhuttavahanentoisesivanhemmat,
(vrt.kohtallmionnimestd)
tuvistaesivanhemmistaan
tai
(itseolenkayttAnyt
moninkertaisista
esivanhemmistaan
NAemme,
etta vahankinpitemmdlleaikaperspektiivillat5tatermid).
fyysisten
rooli itse kunkinesivanhemesivanhempien
mistossakuihtuu mitettomeksiesivanhemoienkadonJos ldhtdhenkildn
esivanhempi
on toistuva,on viime
rinnalla,
vaikkaaloittelevalle
sukututkijalle
tilannenayt- mainituinkaikkiesivanhemmat
luonnollisesti
tolstuvia.
taytyyensialkuun
t:iysinpainvastaiselta.
Hairioei ole- NAintoistuvatesivanhemmat
ryhmittyvattoistuviksi
kaanesivanhempienkato
vaansenpuute.
joidentyvenaolevanesivanesivanhempien
haaroiksi,
hemmanlaDsista
kaksitai useamoikuuluulehtohen-
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(isii& iiiti sekAAidinisA
Kaksisukulaisovioliittoa
& AidinAi) lAhtdhenkil'nliihimmisstiesipolvisso
aiheuttavatldht6henkiItilIe esivanhempienkatoa.
Mike muuttuisi?Me emmeolisi en6dme,ja Suomeskieltii
sakineleisinyt per6tioudonnekoiste,
merkillistii
mongertavaa
sakkia.
Remonttiin
olisivatmenneetmyos
Esivanhempienkato
tealla nyt asuvienesipolvitaulut.
olisiloitonnutgenealogisen
horisontin
taaksesukututkijoitahairitsemasta.
Mutta hattutemppukaan
ei olisi
yhteisten
sisaltyvA
umpimahkaiVanhempien
esivanhempien
Iisdksi
lapsenesi- paraskonsti.Siihenolennaisesti
pienessa
madrinennenvanhempienkatoa
on lisdemessd
erikseenkummankin syysnimittdinaikaansaisisekin
jotka kuitenkin aikaistaesivanhempienkatoa,
vanhemmantoistuvatesivanhemmat,
sellaista
esivanhempienpois.
nAyttaytyvait
Iapselleyhta sukupolvea
kaukaisemmilta katoa,joka
vielaolisipuristettavissa
kuin hdnenvanhemmilleen.
Kutensanottukumpikaan
lapsenvanhemmista
ei itsevoi vaikuttaaomiintoistu- Entdjos puolisonvalinta
olisikinainaollut muutenvaja sitakauttalapselle
periytyvaan paa,mutta1'100-luvulta
viin esivanhempiinsa
jKr.lehtien"avioehtona"
olisiolesivanhempien
katoon.Vaikutusmahdollisuudet
rajoit- lut,etteipuolisoilla
jdlkeeneldneioletuon ajankohdan
"kylld'1..
tuvatsiihen,kenellemeneesanomaan
tA yhteisiaesivanhempia.
TaimA
tietystivarmistaisi
sen,
mallissanykykansalainen
loyette tesseteoreettisessa
Kutenaiemmjnkintodettiin,esivanhempienkatoa
on
vasla
teisi esivanhemmistossaan
esivanhempienkatoa
omiaan kasvattamaan
ihmisenluontainenpaikkaus- -jos niinkauaspystyisi
tutkimaan 23.sukupolven
tieperinteisesti
kollisuus:
aviopuoliso
on katsottuharvaan noilta,yli kahdeksan
vuosisadan
takaa(ks.kaavamaiset
asutussa
maassasamastakylastatai samastapitajasu laskelmat
alussa).
Kylldtamakinkonstiehtisisekoitella
- harvoinkauempaa.Tiedossa
olevaasukulaisuutta,
siis rotujaaikalailla.
aivanlaheisinte,
on kuitenkinosattuvelttee.
Kutenalussalaskelmoitiin,
tamanetaemm6lle
esivanhempienkatoa
ei voien:iAsysata.Tiissa
optimiratkaisussa aikaisemmin
esitettygrafiikkamuuttuisisiten,efta
n
. ..
.
.
. tr
-rt .
lr
fyysisten
esivanhempien
kuvaajanoudattelisi
loogisten
ArrytalatJln
la autoenr0la
IJ
J
J
kuvaajaamaailmanvaestoakuvaavan
esivanhempien
kiyr6n leikkauspisteeseen
saakkaja siitavasemmalle
Mutta kuvitellaanpa,
ettai avioitumisrituaaleihin
olisi
myotaiilisi
maailman
veestokdyree.
Jossattuisivielaniin
kauttaaikojenkuulunutisonluokanarpajaiset:
hattuun
(kaavamaisesti
natisti,
ettekaukaisin
kadotonsukupolvi
vaestdsta
olisi koottu koko maapallonsenhetkisesta
lakien27.sukupolvi)
sisaltaisi
viimeistaiikkaamyoten
naimaikdisten
nimet,jatulevanaviopuolison
henkil6lliliseentymisikaisen
vaeston,olisi
maailman
kokosilloisen
yksinosto!
syydenolisiratkaissut
esivanhemoienkadon
osuusloooisista
esivanhemmista
kilon esivanhempiin;
nimityksenatoistuvienesivanhempienhaarantyvi olisi mielestaniosuva.Toistuvat
haaratvoivatollasisekkeisiii,
mikAentiesivanhempien
sesteen
lisedmonenkertaisuutta.
ltselleniolenlovtenvt
seitsenkertaiset
esivanhemmat.
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siitetaaksepain
sukupolvittain
1/2,3/4,7/8,15/16jne. Oppaansuomentaja
HeikkiSoininvaara
kaiytti
1956,
seka
- vdhintaen
niiinpaljon,sillesiihensuuntaanmaailman vastaavasti
esivanhempientoisto.
Toistumasopisitarvaestdkayra
olijokatapauksessa
hiljalleen
laskeva.
koittamaan
henkil6nyksittaista
toistuvaa
esiintymie.
Josnein pystyttdisiin
pyyhkeisemaen
esivanhempienkatonakopiiristiimme,
olisisenkasvumainitunkriittisen
ajankohdan
takanasitdkindramaattisempi.
Esivanhempienkatoa
ei siisvoivdltt.iamuttavdltell:ivoi.

nf

llmidlle,jolla on kahdetkasvot.on ehkiivaikeakeksid
yhtA,kummatkinpuolet kattavaanimeiivarsinkin,
jos
nimen edellytetaen
avautuvanensi kuulemaltamyos
"maallikolle'i
SitAodotellessa
dlkaammehyliitkoainaja havainnollista,
joskintoispuoleista
kaanvakiintunutta
nimitysteesivanhempienkato.

.,

Jtmt0nwmetra
Mar&uKaftortnna
Taannoinsatunnaisilta
vastaantulijoilta
tiedusteltiin,
mitetuleemieleensanasta
"esipolvikato':
Muuanarveli
sentarkoittavansita,ette "on ollut esimerkiksiruttoeoidemiaja suurinosasitdsukupolvea
on kadonnut'lToinenepeili,ettesukututkija
oli huomannuttutkineensa
veereiisukua.Kolmasuumoiliesivanhempien
kadonneenAmerikkaan
"taijonnekin':
Lieneesiisaihettavieldmuutamaan
sanaseen
insoiroijostajotkut kiivailevat.
vanilmionnimeste,
Kutenedellisesteilmeni,jotkut keyttevAtnimitystdesipolvikato.
Toiseteivdtnaeilmiossd
minkainkatoavan
minneka:in.
Esipolvikadon
tilallehe ehdottavatesipolvitoistoa,
aivanpAinvastaisia
mielikuvia
herattavaitermiA.
Jaeikos
vainyksikinkommentoikiistaa,
ette"josesivanhemmat
esiintyvdt
kahdestitai useamminsukupuussa,
eivethe
ainakaan
kateissa
ole!"
Otetaanpa
rauhallisesti!
On totta,ette ilmi6noleellinen
piirre on toistuminen:
sama henkiloesiintyyesivan(loogiset
hemmistossa
esivanhemmat)
useamminkuin
kerransensijaan,
ette kaikkiolisivattoisistaan
eroavia,
uniikkeja
yksilditii.
Muttakylleilmidssa
on samanaikaisesti
ndhtavissA
myds
vAhenemista.
Siinatulkinnassa
on ymm:irteakseni
alijossakaikki(loogituisenavertailukohtana
"ihannetila';
set)esivanhemmat
olisivatuniikkeja
yksilciitd.
Jokainen
poikkeama
testiiutopiastamerkitsee
uniikkienyksilcliden (fyysiset
esivanhemmat)
vahenemista
esivanhemmistossa- ja samallageeniperimanmoninaisuuden
(uskaltaisiko
sanoageneettisen
biodiversiteetin)
supistumista.
Konkreeftisimmillaan
vSheneminen
ilmeneesukututja taulukoissa,
joissatoistuvista
kijankaavioissa
esivanhemmistavalitaanrekisteroitiivSksi
vain yksi.Se saa
samallaedustaamydsmuita,nain haivytettevia
"kaksoisolentojaljotka
liittaaedustajaansa
pelkkalinkki.
ja senvaatimasta
Riippuusittenaivankdyttdtilanteesta
naikokulmasta,
kumpitulkintaon sopivaja oikea.Mutta
itsenimenaesipolvikato,
samoinkuinesipolvitoisto,
on
mielestani
sikeliharhaanjohtava,ettd
polvetkokonaiset
haneivetkatoaeivatkatoistu.Osuvampia
ilmionnimid
ovat esivanhempienkato
tai vanhahtavaesivanhemjo Alf Brennerin
painkato,jota
ainakin
Sukututkimuksen
Orpana2/2006
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MiQotiuttnn,

gyu,iit
Afena,
fryk zoo6.

fnfoon?
Missoifoimoi
lsanisyntyivuonna1904Tampereella.
Loysintessejulkaistavat
kuvathanennuoruudenaikaisten
valokuviensa
joukosta.
Neon otettu1920-luvulla,
luultavasti
senloppupuolella.
Entiede,mlssetaloon ja mikayhteysisallani
oli sinne.Koskaisanieli kokoelamensa
Tampereen
seudulla lukuunottamattaarmeija-aikaa
Santahaminassa,
ympAristossa,
uskon,etta talo on jossakinTampereen
Pirkanmaalla,
Hemeesse
tai Satakunnassa.

Kuvissa
on samatalo eri suunnista
katsottuna:yhdessdpadrakennus
nakyypihan puoleltanavetantakaa,toisessaluultavastipellon tai
tien puoleltaja kolmannessa
taloryhmiion kuvattulaheiselta
maelta.
R a k e n n u s t et ank a n a k ionn m u u t a
ymperistbdkorkeampim5ki.Kuva
heinentekijdiste
llittyy samaantaloon;he ovatselvasti
kyseisen
talon
viikeii.
Uskon,etta joku Orpananlukijoista saattaatunnistaatalon tai sen
ja toivon,ettAh:in oftaisi
asukkaat,
minuun yhteyttekertoakseen
tietonsa.
LiisaPuurunen
LiisaPuurunen
KuusamantieI
28660 Pori
puh.(02)637 838s
040 7089385
Ii isa.puurunen@pp.ni c.fi
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Orpanan numercssa 1/2006 julkaistiin Koinuun
Kemppaisia kiisitteleviin artikkelin ensimmiiinen osa,
jossa keftottiin Hyrynsalmen Kemppaisten vaiheista.
Nyt jultuun tulee jatkoa: tAlli kertoa vuorossa ovot
Suomussalmen,Puolangan, Paftamon ja Ristijdrven
Kemppaiset.

afu enKem1t1tatsef
Suomuss
Yuofrfu
zoKemltltaafa

(ks.Paltamon
kesiikarajat
1704).
VuokinLauriKemppainen
lieneeollutlevotonsielu,joka
kokeilimoniaelamantapoja.H:tnen
liikkeiteen
onkintasti syysteniin hankalaseurata,
ettaon h6dintuskinperusteltuauskoakyseessei
olevankoko ajanyhdenja samanhenkilon!Nainollenon my6svaikeaa
ottaakantaa
siihen,olikohdnelldlapsia.Todenndkoistd
kuitenkinon,
jo 1680-luvulla
ett6Vuokissa
asunutOlaviLaurinpoika
Kemppainen
oli hanenpoikansa.
MuitaLaurinmahdollisinalapsinapideftaviahenkiloiteolivat hyrynsalmelainenuudistalollinen
LauriLaurinpoika
Kemppainen,
hdnenKiannalle
muuttanutveljensePerttuja sisarensa
Hyrynsalmella
Kaisa,
elijnytirtolainenErkkiLaurinpoika
Puolangan
Kemppainen
sekd
Karhumdesse
asunutPietariLaurinpoika
Kemppainen.

Lauri Kemppainensaapui nykyisenSuomussalmen
jonkapuoVuokkiinjai OlaviLaurinpoika
Kemppainen,
Vuokin kyleenviimeisteen1666.Talloinhanet merliso
nimeltden
Valpuri.
oli
Olavi
mainitaan
alkuvaiheessa
kittiin maakirjaan
1/8-manttaalin
taloon,joka neyttda
'1680-luvun
itselliseksi,
mutta
loppuunmennessa
han
aikaisemmin
kuuluneenOlaviKaartiselle.
VuokinLaujou
paassyt
isa
ntien
kkoon
1/8-manttaalin
olijo
talollaan
ri Kemooainen
samahenkildkuin
oli todennekoisesti
no 20:lla.
Kemppaala
Olavilieneeelanytvanhaksi,
kosLauri
tuomiokirjassa
talvella1678mainittuNuottijerven
ka
temanniminen
henkild,
kaiketi
sama
mies,
mainitaan
Kemppaisen
vanhinpoikaLauriLaurinpoika.
Paetelmea
naaDuritalossa
VuokinPollolassa
vielaPaltamon
vuositukee se,ette VuokinLaurinpatronyymiksi
mainittiin
en
I
738-44
rippikirjassa.
"Laurinpoika"
Kainuunkesakarajill;
1675,jolloin Lauri oli vaihtamassa
tai myymissitaloaankajaanilaiselle
jdlkeenLauri
porvarilleLauriKaikkoselle.
Talokaupan
Kemppainen
katosiVuokinkirjoistailmeisesti
muutettuaanKajaaniin.
Kaupunkieldmd
ei kuitenkaanollut kauan porvariksi
sanotunLauriKemppaisen
mieleen,sillahiin pystytti
maaseudun
rauhaanOravajerven
rantaanluvattoman
talon.Talomearettiintalvikeriiillii1679heviteniivaksi
ja Lauriitse komennettiintakaisinkaupunkiin,
mutta
lopputulos
neytteaolleen,ettii Laurivalitsimaaseudun:
ainakinHyrynsalmella
asuivield 1686samanniminen
uudistalollinen.
LaurimainittiinvielaPaltamon
talvikd(Hyrejilld1704,jolloin
hentajahanenPerttu-veljeeen
rynsalmen
Nuottijarven
isantAa)
kaivattiinvastaamaan
serkkunsa
HeikkiPertunpoika
Kemppaisen
esittemiin
niittyvaatimuksiin.
Merkillepantavaa
on, efte Heikki
esittivaatimuksensa
sillaperusteella,
efta hanentalonNuottimiiki)oli saanuthuonotniityt,
sa (Hyrynsalmen
KoskaNuottijarvija
kuntaloolijaettuveljesten
kesken.
Nuottimeki
eivetkuitenkaan
naytaaikaisemmin
olleen
yhtenatalona,vaatimusher;ttaa kysymyksia.
Joka tapauksessa
kyseoli tavallataitoisellaperinndsta,joka
oli
jaettu
16.3.1668
serkusten
isienLaurinja Pertunkesken

Puokngan Kem1t1tais'
ef
Uayykq f{emltltaak

Itsellinen
PietariLaurinpoika
Kemppainen
asuijo 1683
Puolangan
Karhumaen
eliVayrylen
kylassa.
Pietarin
syntyperesteei ole varmaatietoa,muttahenon saattanut
poika.KunPietarin
ollaVuokinLauriKemppaisen
uudistalo pantiinverolle1690-luvun
alkuunmennessa,
sen
manttaaliluvuksi
tuli'l/12.Valitettavasti
Pietarineldme
Karhumdessd
katkesi1600-luvun
loDunankariinnelkavuosiin:ne|jePietarinlastahaudattiinv. 1696ja Pietari
itsemenehtyinoinvuodensisallA.
PuolisoElinaneyfteii
nAlkavuosista,
muttavuoteen1704mennesselvinneen
sii hiinkinoli kuollut.Orvoksijdimontapientelasta,joidenmyohemmeste
kohtalosta
ei oletietoa.
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Erick Kempenen
K1'rkionessexman
1637(kymmenysluettelo)

PaavaliKemppainenasui vaenottoluettelon
mukaan
kylassa.
Hanoli 25-vuotias
1637PaltamonMieslahden
ja ilmeisestijo
vlivy,koskahiin
tuolloinPietariTarkiaisen
asuiTarkiaisen
talossaKorholassa.
Paavalin
syntyperdst:i ei ole varmaatietoa.Hainsaattoiolla samahenkilo
1604syntyneeksi
mainittu
kuinseveenottoluetteloissa
tdmenniminen
renki,jokaasuivuosina1629-30Erkki
Tuhkaisen
talossaSotkamonJormasjdrvelld.
Kuitenkin
ja Mieslahden
ettAJormasjarven
on otettavahuomioon,
kahdeksan
vuotta.MikaPaavalien
ikderoon kokonaiset
li Mieslahden
Paavali
tosiaanoli kotoisinJormasjarvelta,
h:in saattoiollasiella1600-luvun
ensimmdisella
vuosikymmenellS
asuneenOlaviKemppisen
eli Kemppaisen
poika.Valitettavasti
asiakirjojenhorjuvaortografiajattaa
epaselvaksijopa
sen,olikoJormasjdrven
Olavinsukunimi todellaKemppainen
vaiKemppinen.

Erich Kempainen
Heradz Nembdeman
1705 (henkikirja)

ErichKemppanen
HeradzNembdeman
1733(Pattamonpitajiinkokouksen
pc;ltakirja)

Vuonna1650Paavali
Kemppalsesta
tuli 1/4-manttaalin
(sittemmin3/8-manttaalin)
suuruisenKorholanisiinviljeliKorholaa1660-luvun
ta appensajalkeen.Paavali
puolenvdlintienoille,jolloin kuolemakatkaisihAnen
leskimerkit
rydnse:tama key ilmi siitii,etta Paavalin
jo
tilan
haltijaksi
1666.
Maakirjassa
lesken
nimedei
tiin
muista
lahteista:
vuoden
1678
mainita,muttaseselvide
talvikarajille
esiintyinimittdinKaisaTarkiatar,
[Lauri?]
Kemppaisen
leskiMieslahdesta.
Kirjurin;yttddmerkinneenKaisan
vaarinLauriKemppaisen
leskeksi,
mikiijohpoika
Paavalin
oli
nimeltaan
Lauri.
tuneesiita,etta
Korholantaloaviljelivat1670-luvulla
veljeksetLaurija
olivat
aivan
ilmeisesti
Paavali
PietariKemppainen,jotka
poikia.KunPietariKemppainen
oli kerran
Kemppaisen
saanutaidinisansa
PietariTa
rkiaisennimen,olisihoukuttelevaaarvella,
ettALauriKemppainen
olisipuolestaan
ristittyisanisansa
kaimaksi.
NainollenLaurinisePaavali
ollaLauriKempKemppainen
olisikentiessaattanutkin
paisenpoikaja siten luultavimmin
talosta
Taivanalan
kotoisin.
Asiaon kuitenkinvahvistusta
vailla.

ThomasKempanen
KitirkionesSexMan
1731(Paltamonpitajankokouksen
pdyt.ikirja)

Kemppaisen
suvunpuumerkkejii.
Koskopuumerkiton
jo osin epAselvistdpoi
y
mittu
ksittd
isistA
enimmdkseen
saattaaolla virheitA.
kin osiokirjoisto,tiissii esityksessd
Sotkamoon,
sillaLauri
kaanjaenyttetakauttapysyvasti
perheineen
menehtyinalkiivuonna
1697.
Kemppainen

maiKemppaisen
lastenlisaksiYla-Sotkamossa
Paavali
lopullaer:isMattiKemppainen.
Hen
nitaan1600-luvun
oli naimisissa
TuomasKlemettisen
tyttarenAnnankansja
talossa.
On mahdollista,
ettekyseess:i
merkittiinvuo- sa asuiappensa
KorholanPietarija LauriKemppainen
joka oli v.
henkilo
kuin
se
Matti
Kemppainen,
on
sama
tamanseu
rollaansotilaiksi1677ja 1678.Luultavasti
Kajaa
n
issa.
Toinen
Matti
Kemppainen
1672
rakuunana
raustaoli,efta talvikaraijillii
1679Korholanasukkaiden
muttahanoli selvasti
nuorempi,
kosja jatteneentalonauti- asuiNuottijervelle,
ilmoitettiinpaenneen
Venajalle
ka
hanet
henkikirjoitettiin
vasta
1686.
lieneeja:inytsilletielleen,kun
oksi.PietariKemppainen
taasLaurinayttaapalanneen
kotiseudulleen.
Sotkamon
Y|A-Sotkamon
kylass:iasui nimittainsittemminLauri Kemppaisetolivat 1600-luvunlopulla edustettuina
eramaakylassa
Kuhmon
KemppainenpuolisonaanMarketta myosSotkamonseurakunnan
Pfaavalinpoika?]
jossaMatti Pulkkisen
emantan.ieli jo 1683
HleikintyterlHyrketer.llmeisestiMieslahdenKemp- Lentuassa,
Henensyntyperastaiiin
ei ole
paisetolivatsolmineetSotkamonHyrkkaiden
kanssa muuanJulianaKempatar.
Perttu.
useammankin
naimakaupan,
koskaHeikkiHyrkkiiiillii tietoa,muttayksiperheenpojistaoli nimeltaAn
Julianaon saattanutollajonkunPerttu
Kempatarja Kaisa Testepaetellen
oli minioiniiiinKirstiPaavalintytar
tytdr.
nimi ei kuiten- Kemppaisen
Plaavalintytdr?l
Kempatar.
Kemppaisen
Orpana2/2006

deluettelon
avullalukijanpitaisiniiinollenvoidaloytdd
tdrkeimmatasiakirjal;hteet.
Varsinaiset
kirjallisuusviitja asteriskein.Toivon
teeton merkittyindeksein
artikkeja iloklinolevanhyodyksi
kaikilleKainuunKemppaisille
Hyrynsalmen
Nuottijarvelta
tullut Olavi Laurinpoika si muillemaakunnan
historiasta
kiinnostuneille.Lopuksi
ostiristij:irvelaisen
Arvi Karhunl/4-mant- on viela paikallaan
Kemppainen
esittaalampimatkiitoksetJuhani
'1679.
joka poikkeuksellista
vuonna1678tai
taalintalonKarhunperikunnalta
Vayryselle,
avuliaisuutta
osoittaen
Talotunnettiinvuonna1650nimelld"Miiettiile'iKuiten- tarjosikAyttodni
kerAamaansa
asiakirja-aineistoa.
kaanOlavinja hanenvaimonsa
Annantalonpitoei sujunut kovinhyvin,sillaOlavipaatyisittemmintorppariksi.

Kt fjfoiruen Kemp1tat:'ef

Hyrynsalmelta
nakyyRistijarvelle
tulleenmyos Nuottimdentalon poika Perttu HeikinpoikaKemppainen,
jonkaveliTuomasoli ja:inytisannoimaan
heidankotitaloaan.
Ristijervella
Perttuviljelijo 1709Mikkolano 14
-nimistataloa.Hanenensimmeinen
ouolisonsa
oli Valosan(Orpana1/2006)ilmestypuri,joka nayttaakuitenkinkuolleenjo 1703tai 17041 Artikkelinensimmaisen
jdlkeen
misen
sain
Satu
Materoltatiedon,ette Hyrynt o i n e np u o l i s o
E I i n aS e k i t i i(rs . 1 6 7 9 , k . 3 . 1 . 1 7s6e7n)s i ja Keralal1:
salmi
4:n
Erkki
Pertunpoika
Kemppainen
jaanelivanhaksija
kuolilesken6.
n yhteydessa
mainittuMattiPertunpoika
Kemppainen
esiintyvat
eraiss:i
l:ihteissa
Materon
nimella.
Lautamies
Perttuon erityisenkiinnostava
siksi,etta haneenliittyy
kutsuttiin
Materoksi
vuoErkki
Pertunpoikaa
todella
paljon kansanperinnett:i.
Samuli Paulaharjun**
Kaiden
1676
tuomiokirjassa,
mutta
sittemmin
hdn
esiintyi
nuustakeraemdt
tarinatnimitteinkertovatmahtavasta
periytyihanenjalkelaisilleennimella,joka
noidastanimeltaiPyhannan
Perttu,joka oli tullut Risti- Kemppaisen
pidAntitllehavainnolle
Nykyisen
valossa
kin.
tiedon
usjirven Pyhdnndnkyldn
Eskolantaloon (luultavasti
Riskottavimpana
selityksenii,
ette
Erkki
Pertunpoika
olisi
tijdrvenMikkola14:iiiin""*)Hyrynsalmelta.
Tarinatovat
poiPerttuErkinpoika
Kemppaisen
luonteeltaan
selvastimyyttisiii,mutta niiden peehen- ollut hypoteettisen
ja
poikapuoli.
ka
Perttu
Materon
Nain
ollen
Perttu
Matekilo Pyhannan
Perttuon historiallinen
henkilo:ainakin
vanhemman
vevyksi
Eskolaan
saapuneesta
Pert- ro olisikintullut ErkkiKemppainen
kertomusHyrynsalmelta
poikansa
naimalla
hdnen
lesken.
Oletusta
tukee
se,ette
paikkansa.
Tatu-nimisestd
miehestepit;; tdsmdlleen
juuri
ennen
Perttu
Materon
saapumista
Salmijairven
lon nimenmuuttuminenMikkolasta
Eskolaksi
muuten
oli todellakinErkkiKemppainen
johtuneesiite,etta Pertunpoikaja Mikkolanseuraava ainoaveronmaksaja
vanhemman
minie.
Sen
sijaanOravajarven
Matti Perja
isantdoli nimeltiidnEskeli ettii nimi esiintyisuvussa
painvastaitunpojan
kohdalla
nimenmuutos
tapahtui
myohemminkin.Tarinat
Pyhannain
Pertusta
ovateleneet
MattiesiintyikyllAKemppaisena
vuoden
kansansuussaniin kauan,ettavieliitamen seensuuntaan.
Ristijiirvell.i
mutta
kaiketi
henkil<i
1679
tuomiokirjassa
onkin
sama
kuullut.
artikkelin
kirjoittajakin
on niitaisaltaan
kuin LauriMateronveenottoluetteloissa
mainittuveli
siis
Muita Ristijarvelle
1700-luvun
alussamuuttaneitaoli- MattiMatero.KoskaMatinoikeasukunimiilmeisesti
htin
lienee
Perttu
Materon
oli
Matero,
ollut
biologinen
joka
vat Juho Kemppainen, lieneeollut Hyrynsalmen
puoliveli.
Kemppaisen
poika.Hdnsaihaltuunsa poikaja ErkkiPertunpoika
Niemelan
Paavali
Kemppaisen
ilmeisesti
Oikarila-nimisen
tilan.Samoinhyrynsalmelaiosanjalkeenon myosvarmis
joka isannoiRisti- Artikkelinensimmaisen
nenlieneeollut HeikkiKemppainen,
Hyrynsalmen
Taivanalan
OlaviKemppainen
tunut,
ettA
jervenMottoliiano 20 mentyeen
vuonna1703tai 1704
poika.
oli
todellakin
Laurin
Asia
kiiy
ilmi
Kainuunkiiriijilnaimisiin
JuhoTolosenleskenfvlarketta
Heikintytiir
SA(mf.
ta
26.-27.6.1667
FR
i
36).
Telldin
Olavi
Laurinpoika
(1670-1731)
kittaren
kanssa.Heikin
syntyperesta
ei ole
(useat)
ja
Kemppainen
ilmoitti
lunastaneensa
veljensa
toistaiseksi
loytynytvarmaatietoa.
kanssaperillisensd
ulos"Taiwallalan"talosta.

liv!fia

Olentassaartikkelissa
esitellvt1600luvunKainuussa
yrityksenanimainitajokseenkin
eldneitdKemppaisia
kaikki tuolla vuosisadalla
aikuisuudensaavuttaneet KimmoKemppainen
henkilot,joiden
nimion tiedossa.
Osittaintiedotulottuvat 1700-luvun
alkuunasti.Yllattevda
oli,ette ihmisten
sukulaisuussuhteet
olivattalojenvaiheitahelpommin
selvitettavisse,
mike johtuneesekdkaskimaanviljelyn
luonteestaetta asiakirjalahteiden
laatijoista.
Kaikkiin
perehtyminen
lAhteisiin
ei ollut mahdollista,
mik6 on
' Huurre,
Matti;Keranen,
Jorma;Turpeinen,
Oiva:Hyrynvirhetulkintoja.
Koskalahdeaineisto
saattanut
aiheuttaa
kuntajaseurakunsalmenhistoria(s.11i). Hyrynsalmen
on kuitenkinollutvarsinlaaja,
tekstiinei ole luettavuusta.Gummerus,
Jyvdskylii
1988.
syistalaitettumuodollisia
ldhdeviitteite.
5ensijaanolen
pyrkinytmahdollisimman
useinmainitsemaan,
mihin
jalkeenseuraavan
lahldhteeseen
tietoperustuu.Tekstin
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r Lappalainen,
Pekka:
Pieksdmden
seudunhistoria| (s.
208):Pieksemeen
seudunhistoriatoimikunta;
1961.

(LT1211),1689(LT1526),1690
(Lr 1s29),r 69r (LTrs31),
1695(LI 1276),1696(Lr 1278),r 698 (LT132r ), 1699(LT
(Lr9q,1704(LT130),1705
(LT
1324),1702[r974),1703
, Mikkonen,
(Lr 139),1711
(Lr 741),1713,1723
(E53060),
Pirjoja Paikkala,
Sirkka:
Suoma
laisetsukuni- 133),1709
met (s.251,347).Weilin& Goos.Otavanpainolaitokset, 1724(LT1324\,17
44 (ES2469)
'1993.
Keuruu
3Pirinen,
Kauko:
Savonhistoriall:1(s.270,273,296).Kus-Sotkamon
henkikirja
1683(LT1384)
tannuskiila
Oy,Pieksameki
1982.
Kainuunvaenottolu
ettelot'l627,'l629,'l630,1633,1640,
kiitoksetteokselle
Markkanen,
Erkki:Vanhan 1642,1643,'t644,1676, 1678;
" Vihjeeste
Viitasaaren
historia(s. 156-158).
Viitasaaren
kuntaja
w4773-774
seurakunta.
Pointari
Oy,SaarUiirvi
i 983.
Kainuunveenottoluettelo
1637(ES2467)
** Paulaharju,
Samuli:
Kainuunmailta(s.228-230).WsOY
Porvoo1958.
Kainuunvaenottoluettelo
1654(FR312)
*** Mikkolantalon isannistdks. Kemppainen,
Matti: Kainuunvaenottoluettelo
1677(mk.Rot-och utskriv(s.489).Kemppaisten
Kemppaiset
Kainuusta
sukuseu- ningsliingder
fl.landskap
1677:38
KO39364/15)
ra.Gummerus,
Jyviiskylii
2002.Mikkolantalon nimi on
'1731-1737,
vaihtunutEskolaksivuoden
1850tienoilla;ks.Ristijerven
Paltamonrippikirjat
1738-1744ja 1761rippikirja1847-53f. 23 (lnternetissa
http://www.digiar 17 6 6( l K1 8 0 - r8 1 )
kisto.orglsshy/index.htm).
(55654)
555:nhistoriakirjajiiljennctkset

TrirQei
mmdf ai afug ok 6ttt t1qin{Q^
it',t

(ES2028)
lin kirajat19.7.1647
ja 25-26.6.1647
Kajaaninpitajan karqAr 24-25.6.1645
(Es2028)

Savon166nintilit
1546,Juva(mf.ES941)
Pohjanmaan
laanintilit1605(1604,ES839),1608(Es
841),1613 (E5844),r 616,1617 (ES846),1624(ES850),
1 6 2 5( E S8 s 2 )

Kainuun kdrejet 26-28.3.1674,25-26.6.167
4, 2224.3.1
67s,2s-28.6.1
675,8-10.2.1
676,
7-9.2.1
678,27-28.2,1.3.1
679 (ES2113)

ja 19.7.1648
pitaijanka(ajl| 20-2'1.7.1647
(ES
Norrlandin
litiinintilit1631-l 640(mk.KAliinsriikenskap Oulun
2028)
NorrlandverifikatI 631S 5366'19/30,20/30;1632
S 5369
20/31; 1633S53a322/27; 1634S538619/24,20/24;163s
S s38836/41;16365 539023/39;'t637S s393 16/38;
16385 539526/39,27/39;16405 539823/33;22
KAMantalslangd
VNRL1637s 422-47052031
471-s18S 203111/12;

Paltamon
kar;ijdt3-5.2.1704,
11,13,15.8.17
04 (ES2043),
(ES20s0)
26.7.1722

(Es
SAY(Suomenasutuksen
yleisluettelo):
Rautalampi
'lO/'12,s 2210)
(SAY74-75)
sAY:Juva

Mantalslangd
LNRL1638s 426-475S 203710/12;
Mantalsliingd
VNRL1639s 4'l4-459S 203810/12;
Mantalslangd
VNRL1640s 425-473S 20401Ol't2)
Kajaanin
vapaaherrakunnan
taloluettelo
1650(FR312)

Vaarnanen,
Jukkaja Sarkkinen,
Timo (toim.):Paltamon
seurakunnanrippiknja1731-1737.Oulun sukututkijulkaisuja
musseuran
17.Oulu1993
Penninkilampi,
Eila(toim.):
Paltamon
seurakunnan
rippijulkaisuja
kija 1738-1744.Oulunsukututkimusseuran
20.Oulu1998.

Kainuunmaakirjat1634(ES853),1635(ES2467),1636,
ja
Jukka:
Kajaanin,
Paltamon
(O595),16s3
(OS96),16ss
(E52469), Sarkkinen,TimoVaarnanen,
1637(O595A),1652
ja Sotkamonseurakunnissa
avioliittoon
kuulutettuja
(FR313),167O
(ES2472),1723
(ES2479)
1662,1666
'1733-'1748.
julkaisuja16.
Oulun Sukututkimusseuran
O
u
l
u
1
9
9
2
.
Kainuunhenkikirjat
164i (ES2468),1652(E52469),1655,
(CD992),1660(CD993),1672
(ES2472),1674
16s7,16s9
Vaarnanen,
Jukka(toim.):
Sotkamon
seurakunnan
rippi( o s r 0 0 ) , 1 6 7(7o s 1 0 1 )1, 6 7 8( F R3 1 4 )
julkaisuja
kitja 1683-1697.Oulunsukututkimusseuran
1l . O u l u19 9 1.
Paltamon
henkikirjat
1683(LT1384),1686(LT1524),1688
Oryana2/2006
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"Parem(ti
ofk Q^offrt
QuinktylAfA"
16/3
TGylwu(wpn
uuonna
"Parc cuolla cuin keiiitii1 sanotaon Henrik Florinukvuonna 1702. Samad
sen sonanlaskukokoelmassa
mieltii on opokryfikirjojen Pyhit Siirak, jota ki*koherra GobrielArctopolitanussiteerasihurckaastilAhettaiessiiiinsdircalloisen miehen jo viisi pientA losta
mierontielIe vuonno 1673.

maksettu.
12-vuotiaat
eli ne,joistaei vieldhenkiveroa

(k.1682)isiiGrels
Kirkkoherra
GabrielArctopolitanuksen
(k.1662)oli ollut samoinUlvilankirkkoArctopolitanus
herra.ls:iltaanGabrielArctopolitanus
oli saanutvaurauttaja tuntumanylhAisaatelin
elamaanhanoli saanut
jalkeenkotisaarhetipappisvihkimyksensa
toimiessaan
Horninja Barbara
Nykyaikojen
ihmistenkdsityskirkostaja sentehtavista naajanakreiviGustafEvertinpoika
Sosiaalista
nousuaosoitti myosse,
on toisenlainenkuin entisaikojenseurakuntalaisten.KurjenperheessA.
aatelisenChristina
Vasta1900-luvulla
muodostuikasityssiita,etta kirkon ette hen oli saanutpuolisokseen
sosi- Udnyn(Udnie).
GabrielArctopolitanus
oli matkustellut
organisoitu
tehttiviinkuuluimyoslaajamittainen,
ja myohemminTurunhiippaoli toki jo kasitysyhteisvastuusta, Ruotsiinkotisaarnaajana
aalityo.1600-luvulla
Toimittuaan
muutaman
olivattoiset.TamAjohtuu muun kunnanvaltiopaivaedustajana.
muttatoimintatavat
jalkeenhainlahetti
vuodenUlvilankirkkoherrana
isansa
l600-luvulla
ei olmuassa
verotustavan
erilaisuudesta.
papinpalkkaa
maksettiin
suoraan laatimansa
selvityksen
UlvilanpitajAnmuinaismuistoislut kirkollisveroa,vaan
papistolle,
keskiaikaisista
useinruokatarvikkeina. ta, muun muassakirkossasellytetyiste
omanseurakunnan
asiakirjoista.
Pitajastavoinannettiinkoyhilleapuasuoraan.
Samalla
majoittaa GabrielArctopolitanus
oli siis huomattavan
sivistynyt
luvanvaraiset
kerjalaiset
saatettiin
sdliikkuvat
joksikinaikaavaikkapatalonsaunaan.
kerjuuYhteiskunnassa,herra,mikanakyymydshanenkirjoittamastaan
raamatunlauSiinahAnpyoritteleenapparAsti
missatekevelleriittiainaty6ta,katsottiinpahallaniite, luvasta.
jotkaolivatjouten.Niinpepienetlapset,
vanhukset,
ke- seitaja kierayttda
taitavastivastuunkdyhanperheen
ja vakavasti
niskastamuille'lusaivat hoitamisesta
omanseurakuntansa
hitysvammaiset
invalidisoituneetkin
pieniii,kyvyilleensopiviatehtevie.Ker- malaaoelkiiiiville"
ihmisille.
Kirkkoherralla
on saattanut
tehtavakseen
jaamiseen
ja erityisenjyrkasti ollaomalehmdojassa
hdnenkirjoittaessaan
PekkaSkafsuhtauduttiin
torjuvasti,
jos kerjaaja
Virallista
ker- farinkerjuulupaa.
OmanpalkkapiGjdn
alueellaliikkuva
oli tyokykyinen.
setuomittiin,
juulupaaei saanutmuutakuinsellainen
vehented
olisivoinutratkaisevasti
henkilci,jonka suurikerjalaisjoukko
kirkkoherran
henkil6kohtaisia
tuloja.
heikentynyt.
tydkykyoli vakavasti
itseosallistua
Kirkkohenalla
ei ollutmitaenkiinnostusta
kerjalaisperheen
huoltamiseen.
Hanelldoli omakinperja Skaffari olivat
Arctopolitanus
heensdhoidettavanaan.
otaksuttavasti
samaaikiioolvea;
ainakinkummallakin
viisi
oli vastuullaan
laDsia.
Skaffarilla
oli huollettavanaan
GabrielArcto- alaikaista
TSllainen
oli Porinja Ulvilankirkkoherra
ja kirkkoherran
laseli alle12-vuotiasta
lasta,
politanuksen
puheillesyksyllii1673tullut PekkaHei- tenkamarissa
puolestaan
telmi samaanaikaansamoin
Henelle viisilasta,joistanuorinoli vastaalle 1%-vuotias.
kinpoikaSkaffari(Per HenrikssonSkaffare).
Chris
- Mariakayilmi,ettaSkaffari
oli sai- tina-vaimooli jo tuolloinuudelleenraskaana
myonnetystd
kerjuuluvasta
ja ilmeisesti
raalloinen,
raihnas
osittainhalvaantunut.
seuraavan
vuodentoukokuunalussa.
vauvakastettiin

ffeffavann
Visi ksfn6wo

Skaffarituli anomaanitselleenja viidellealaikdiselle
joka on talonpoikaislapselleen
kerjuulupaa
syksylle,
ja onnellisinta
vuodenvaurainta
aikaa.Seviitanneesii- vaimo
hen,ettehenolijAanytjokinaikasittenleskeksi
-ja menettiinyt
satonsa,
lieneekuollutlapsivuoteeseen
aikuista.
Alaikaikuntalossaei ollut keteentyokykyista
mukaanalle
kasityksen
sieolivat1600-luvunjalkipuolen
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Kerjuulupiaei tiettevdstiole sailynytnain vanhoilta
ajoiltakovinkaanmonta.Tamakinlupa loytyiylletteen
voudintileista,
missasillaei oikeastaan
ole mitdantekekokosiomanalueensa
kruununtulo-jamemiste.Vouti
noerattilikirjaansa,
eikd kerjuulupakuulun.iistaikumtilitvsluokkaan.
llmeisesti
Pekka5kaffarioli eri
oaakaan

Orpana2/2006

joutunut kiinnija viety
pitiijissakerjuullakiertaessedn
oli esifienytvoudille
voudinluoksetutkittavaksi.Skaffari
jonkavoutioli
laatimankerjuuluvan,
Arctopolitanuksen
My6hemminlupaoli epiihuomiossa
ottanuthaltuunsa.
jiiiinyt tilikirjankuittienjoukkoonja nein sailynytnykypaiviinasti.
KirkkoherraArctopolitanuksenlapset menestyivethy-

vin,mutta Skaffarinperheenmy6hemmistdvaiheistaei
pitkeen
on,ettdsairaalloinen,
ole tietoa.Todennekoistd
Pekka
Skaffari
menehtyivarsinpianmierontielld
kiirsinyt
ja henenvastuullaan
osatai kaikkikuoolleistalapsista
TieteekokukaanOrpananlukijoista,
livatpuutteeseen.
mitatapahtuiPekkaSkaffarinpojilleja tytterille?

Kurefa[te[ttiJ
Vrhi N,rfik (iiatiil -'L[(a Kotknenffuannij:J- gohanna

(e [uhia(e foiuofan
tewerqffii
0ifreamiefiseffe
ia i umakafte{fuitiua

usKrisfufu/[fa!
irtftnaisiotyvinvoil tio* po6q oh I ees
i a Qa
hqdtd
iutAat [uAiia,o, uihelid;tla
hiA[oAi,furiaarn;rur,
rtaikllakunniaarabsfauia
iasenvro[si?4{taSiim(neuuoo
1'otl\6nt,ala
ifalakde
fitlyfuyofe,
o1,
i1no1n,'7"i1'r;,
t la
ikilmisia/ilaLaygnuirin:iif1,
ihmi A hdanaAvmaan Ytta,Janoen:
parempio[la
Auottut
Auin
Kutn
fugata";afu6ai
Kerya(a
\enuatte,0n
Paremptotn Kuoxut

"Iifro ti hotnokhili fu"otti,
(rialtisifleia irtolaisifealmuiasanonn,
r;n ei
iiiianlainashio/*irroo, ofeuille
'i
raiinaitcn,iot[anal py:g eknnaan ibailinnif,i,inhuulfa faifl
niinkuitenftnonnii/enruti4i)16;"en1'a

(:ufronptfoftu{hi
(uinwnstaa,
Lanlenalftuin
porkpii-too kttt i l*t[*ri-aui puofun
fuyata

ki)n(dd kitensiiifsaidnuasfaan.

nd4tfuiiid
Pe(ia Tteiftnpoifta
S[at'farLjob onpilfui[i'znMnlnja sairaulen
en(i)t16d
1asairatmietonrti4een
raihnaa[5iialouluultaftosfa
inu(ftai(k voimans1o1oLao, nn'hti[si fa[utl,iseni{ban
ltt14tiaan panem1

etlaialrtasfiioltruroi, itt,(aaliaanci[am*ttlla
onse[iuilvollinen
.cilaisi,ra(unhmme
'tr uoiUAok,

(a[a
paibiviii
ak
invaeffaa
0nsihi
on
sihipaibi
viti alailsiit
maintful[a?ekka
maintfu{la
?ek[nS(affaritt;
Sl<affarilla
*nofut niin
niin kuifenkin
muilleraitufuefui
muille
rasitufuefui
vaeffaa
kosl<a
Quifen[in
ia wna[:i,
io
o/otfaen
juna[ooptffutaraitifili
ihnitifta,
pyyttuiapua
ektuttuivdni,in,
niinhinentylyy sallia
Junala(fa,io
1taffrkofa
po1oina
ltinfap pihalvinetekmissa
t, "Autuas
aibina;Tfenaua4elu
se,io|aiuotttn rtiuliu, kitiiUtil
"r'u*
lu$o"kptufrsiomitetaan,
ruosiollinen
lu.p**io malfauaan
voge{ufueen
p1$
t 6,iine.n
nenisldmaan
p*Iii1i*It
lisellelu$alk pafiielualfteimltana

qabrtdercnpoliA: - Porn1arlfvifan
krkkohena
T

tdhfeet
(mf Lf 429).
KA733612137
Kerjuulupa:
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HenrikFlorinus1987[ 702]:Wanhain
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Tampercella sukututkijanuransa aloiftanut Posi T.
Kuusiluoma on torttunut Suomen Sukututkimusseuran aurankurkeen viime keviiAnA, jolloin hAnet valittiin seuran uudeksi toiminnanjohtajaksi. Nykyiiiin
Turussaasuva Kuusiluoma on toiminut lggo-luvulla
aktiivisesti Tampeteenseudun sukututkimusseurassa
muun muossa toimittamalla Oryana-tehteA 19841985.
uudeksitoiminnanjohtaSuomenSukututkimusseuran
jaksivalittiinviimekevAana
ammattisukututkta
PasiT.
Kuusiluoma,joka
on siteennentoiminutseuranGenosja seuranhallituksen
jdsenen6.
lehdentoimittajana
Kuumika
siluoman
sukututkijan
uraon alkanutTampereelta,
ja koulukaupunkinsa.
on hanensynnyin- Meninsyyskuussa
1980JormaRasdsen
sukututkimustydvaenopistoon.
Resdnen
vervdkurssille
Tampereen
si kursseiltaan
tehokkaastiuusiajeseniaTampereen
ja niin mindkinolin heti
seudunsukututkimusseuraan,
kokouksessa
mukana.
syyskauden'l
980ensimmaisessii
Lahdinopiskelemaan
Turkuunsyksyllii1985ja olin j5jonnekin1980luvunloppupuolelle
Pasi
senena
saakka,
Kuusiluoma
kertoo.- Jasenyyteni
Tampereen
seudun
jai melkolyhyeksi,
muttasilldoli
sukututkimusseurassa
ja hyhyvinsuurimerkitysminulle,koskaaloittelevana
vin nuorenasukututkijana
sainpaljontukeaseurasta.

Suomalaisen
sukututkimuksen
ohjaksiinSuomenSukututkimusseuran toiminnonjohtajana tarttu nut P.T.KuuTompereella.
siluomaon aloittonut sukututkimuksen
H(inenesi-isissdAn
on muun muassanuiiasodonptidlIikk6ja puukkojunkkari.

Kuusiluoma
teki ensimmaiset
sukututkimusmuistiinoaKuvaP T.Kuusiluomanolbumisto.
missA
nonsajo koulupoikana
vuonna1978Nivalassa,
- Seuraavana
hanhaastatteli
aidin;itiaan.
kesdndkivin
ja Parkanon
kirkkoherranvirastoissa,
isdnkanssa
Nivalan
joissakanslistietsi rippikirjoista
tietoja,
tarvitsemiani
lukusalin
vaatimaton
Tampereen
kaupunginkirjaston
Kuusiluoma
muistelee.
sukututkimushylly
oli jo siinevaiheessa
tullut minulle
ja Sampionsukututkimusoppaat
tutuksi,ja Brennerin
Alkuvuodesta
1980aloitin
olin saanutkotilainaksikin.
joka siomatoimiset
tutkimuksetmikrofilmihuoneessa,
jaitsikirjastotalon
(nykyisen
Vanhankirjastotalon)
vintilKuusiluoma
sai le sanomalehtivarastossa.Lukulaitteita
JormaResesen
sukututkimuskurssilta
oli siihenaikaan
joidenvarassa
perustaidot,
hiin on mydhemmintoimi- neljdkappaletta.
- Seoli peruskursnut ammattimaisena
sukututkijana.
kirkonkirja-aineiston- Vielavuonna1980mikrofilmikokoelma
si,jossaannettiinperusvalmiudet
oli melkoisen
ja vanhojenkiisialojen
ja useimmatsukututkijat
joutuivatkayttakohtaamiseen,
Pasi vaatimaton
tutkimiseen
periaa- md6n kaukolainapalvelua,
jota hoiti toisen kerroksen
Kuusiluoma
kertoo.- JormaResesen
opetuksen
te oli, etta tyo tekijiiiinsiiopettaa;teytyy vain uskaltaa lukusalin
virkailija.
Rullienmdd16
kuitenkinkasvoimelko
asioihineike saaantaaheti nopeaantahtiin,javuonna1985sekasittijokokosilloikiiydiikiinnihankaliinkin
periksi.
lapi kaikki sen Pirkanmaan.
Kurssilla
kiiytiinmaininnanomaisesti
Kaikkimikrofilmitolivatkirkonkirjoja,
lehteetja tarkoituksena
oli, muutlahteettulivatvastamyohemminuuteenkirjastokeskeiset
sukututkimuksen
sukututkijat
itseperehryvet
niihin.Jor- taloon,Kuusiluoma
ettaaloittelevat
muistelee.
manopetuson ainakinminunkohdallanitoiminut.
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1980-luvulla
Tampereenseudunsukututkimusseuran
joita oli kahdestikuutoiminta keskittyikokouksiin,
kaudessa.
Kuukauden
toinenkokousoli ooetuskokous
- Omissakirkonkirjatutkimuksissani
perehdyinensim- ja toinentyokokous,
ei kosmutta PasiKuusiluomalle
m:iiseksiisani isan esivanhempiin
vanhan lkaalisten kaanoikeinvaljennutniidenero. Esitelmia
mielestani
ja sen kappeliseurakuntienpidettiinmolemmissa
pitejanalueella.lkaalisten
kokouksissa,
muttahyvinterked
rippikirjojenmikrofilmejiiei viela vuonna 1980ollut
j:isentensukututkimusasioiden
merkitysoli yksittaisten
ja ne piti kau- esittelylld.
kaupunginkirjaston
omissakokoelmissa
kolaina.
Tutkimusoli hidasta,
koskalainaksi
saivainviisi
ja lkaalinen
rullaakerrallaan
oli laajaseurakunta,
Kuusi- Kokouksissa
paljonkaytanndn
kasiteltiin
sukututkimusluomakertoo,
ongelmia,kuten
aineistojen
arkistointimenetelmia.lMyos
joka kokouksessa.
yhdistyksen
omia asioitakesiteltiin
- Sittentutkinaidinisan
ja didi- - Silloinvielamainostettiin
esivanhempia
Nivalassa
SuomenSukututkimusseuja lsonkyrdnsuunnalla. raakinja tdhdennettiin,
ndidinesivanhempia
Ylistaron
kuinkat.irkea;sukututkijan
oli
on edelleenkin kuuluapaitsipaikalliseen
Muttaisendidin
sukutausta
Sekkijarvellii
mydsvaltakunnalliseen
sukututkimatta,PasiKuusiluoma
huokaisee. Ehkdpalaan tutkimusjArjestdon,
Kuusiluoma
toteaa.
siihensitten,kunjaanelakkeelle.
n jonkinaikaaSampolassa
Seurakokoontuialkuaikoinaa
- Enolejulkaissut
omastasuvustani
mitednmuutakuin tydvaenopiston
koulul
tiloissaja
senjalkeenTammelan
joskus 1980-luvulla
isani esipolvitutkimuksen
monis- la.- 5ampolasta
jaanytmieleeniprofessori
on erityisesti
- En
teena.Tutkittavaaolisi vaikkakuinkapaljon niin esi- Ala-Kcinnin
PasiKuusiluoma
naurahtaa.
esitelma.
vanhemmissa
kuinniissdneljdssii
suvussa,joista
katson endeyhtaenmuistamitesekaisitteli,
muttaprofessorilla
Dolveutuvani.
ja esitelmensd
pdatteksi
h.in
oli mukanaan
noitarumpu
performanssin,
ettakokoSampola
kaiesittisemmoisen
- Erityisen
kiinnostavia
henkil<jitii
tuntuu ldytyvAnvar- k u i !
joukosta,Pasi
sinkinetelapohjalaisten
esivanhempieni
- Jaakkollkanalipaiiillikkd
Kuusiluoma
virnistaa.
Niisius
Kurefa
on tietenkinmukavaollasellaisen
henkilonsukuouussa. gohanna
jokaon ylpe;ietelApohjalaisesta
verenperinndstaan.
Toinenkiinnostava
henkikion Rislachius-pappissuvun kantaisa,
Pohjanmaan
etelaisen
voutikunnan
vouti
ArvidHillfast,joka oli nimensamukainenmiesja joka
j6i kuollessaan
kruunullevelkaauseitasatojahopeatalareitatilittamattomia
verorahoja.
Pidanmyosesi-isest;ni HermanHaapalasta.
HAntuli YlistaronKainastolla
nuorukaisena
heratykseen
serkkunsa
NilsGustafMalmja riehui
muttapalasipianmaailmaan
berginsaarnoista,
sittenjonkinsortinpuukkojunkkarina.
'-
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1rltananfoimiffE'ana
1980-luvun
alkupuolella
Tampereen
seudunsukututkipieni,muttainnokas
musseura
oli vielajAsenmAArAltAAn
seura.Moni jesenistaosallistuikonkreettisesti
seuran
tdihin. Kuusiluoman
ura sukututkimusjulkaisujen
toi- Olin vuodenverranOrmittajanaalkoiTampereella.
panantoimittajana
syksysta
1984siihenasti,kun lahdin
En
Turkuun.Samallatoimitin myosyhdenVuosikirjan.
enaia
muista,kuinkaartikkeleita
siihenaikaantuli,mutta
ei semuistaakseni
mitenka:in
vaikeaa
ollut.
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- Olenseurannut
Orpanaakaikkinemevuodetja nehnyt siinatapahtuneen
valtavanmuutoksenparempaan
suuntaan,
Kuusiluoma
kiittaa.- Orpana,Genosja 5uomen Sukututkimusseuran
Vuosikirja
ovatainoitasukujoidentoimittajana
tutkimusjulkaisuja,
olenollut.LisAksi
kuuluinTurussamuutamanvuodenAninkaisen
toimi!usneuvostoon.
51

SuQufuf
Afiokn
fum,fuenfteruso
fiefusfa
Q^nr^kisopis|fossn
9{moiffau-fumisef
Afiofan(awakitoltisfoon
[ma-(tefrfofu0. g.ag)
Afio{an(afu
3,fi2r0 Tamferet
f ,'toSlztS84bo;www,a|tkrt
Knf:omjb 4,8.zoo|ihuetQnjt
Afiof^,Q^rsofaisopi:,fon
fehtit
yystau/en
,-, /

52

|

r/.

|

n

/

|

'

'1.

|

, 'r

f

n eruJKu$9
J uKururKlmuKse
f

J'ukututNmulEen
iatkokury'i
J

7,9,-30,'t(,20ob

7.9,*3o,a,Zoo6

Paikkoja aiko: Tammerkoskenkoulu,
Rautatienkatu3-5, lk. 32,klo 17.3019.00
Opettaja: FL historiontutkija Tiina
Miettinen
Kestoja hinta:26t,33

Paikkaja aika: Tommerkoskenkoulu,
Rautatienkatu 3-5, lk, 32, klo 19,1520.45
Opeftaja: FL,historiontutkija Tiina
Miettinen
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harrastaville
Sukututkimusta
tai aloittajonka tavoitteena
villetarkoitettukurssi,
on antaa perusvalmiudet
omatoimisen
jo kurssin
sukututkimuksen
aloittamiseen
painottuukirkonarkiston
aikana.
Kurssi
eri
asiakirjasarjojen
keyttdontutkimuksessa.
Kurssilla
kasitellaain
mm. sukututkijan
alkutoimet,seurakuntien
vdestoasiakirjat,
ja saatavuus.
niidensAilytyspaikat
Eriasiakirjoistaotettujen harjoitusesimerkkien
avullatutustutaansukututkimuksen
kulkuunjavanhoihinkiisialoihin.
Kurssilla
kdsitelldenInternetinkdyttodtutkimuksen
ja
apunasekdsukututkimuskirjallisuutta
tutkimustulostenerilaisia esitystapoja.
KurssinaikanatehddAntutustumiskeyntejemm.kaupunginkirjasto
Metsoon.

Kurssion tarkoitettusukututkimuksen
peruskurssin
suorittaneille
tai alanperusjotka
tiedot muullatavoin hankkineille,
haluavattAydentdesukututkimukseen
liittyviAtietojaanja taitojaan.Kurssiin
siseltyykeytanndnharjoitustenmuodossamm. kirkolliset
asiakirjat,
Suomen
asutuksenylelsluettelo
sekevoudin-ja
ja soIiiiinintilit,
henkikirjat,
tuomiokirjat
tilasasiakirjat.
Kurssilla
tutustutaanmyos
vanhoihin kijsialoihinja tutkimuksen
erilaisiinesitystapoihin
sekdopetellaan
lahdeviitteidenmerkinta. Lisaksi perehdyt:iansiihen, mistii erikoisempaa
liihdeaineistoa
voi ldytea.Kurssilla
saat
myos tarvittaessa
henkilokohtaista
ohjausta mahdollisissapulmatilanteissa.
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galia.Eikesekdan
vieleriite,silldhenenon arveltuolleen
ja juutalainen.
yliopiston
baski,kreikkalainen
Granadan
Jose
Antonio
Lorente
Acostaja
oikeuslAeketieteilija
Olga Rickardsovat
Maailmalla
on kohistuDanBrowninromaanista
DaVinci italialainenmolekyyliantropologi
-koodi.Siinatoinenpaahenkiloista
joipaljastuu
Jeesuksen keranneetdna-naytteitd
Velimerenpiirinihmisiltii,
ja MariaMagdalenan
j:ilkelaiseksi.
Kirjaja elokuvakoros- den sukunimion Colombo,
Colomb,
Colon,Coulombtai
pojanHer
tavat,ette hdnveljensdkanssa
ovatparinainoatelossa Coulon.Neytteitaon verrattuKolumbuksen
olevatjalkeleiset.5ukututkimusta
tehnyt lukljajea ihn a n d o nd n a : h a n .
pamettelemaan
vaitetta.
Kunjo 1600-luvulla
elaneella
jdlkeldisid,
riskunnalla
niin millainenmaarA Kolumbuksen
on kiistanalainen.
Eson tuhansia
oma hautapaikka
'100-luvun
jalkelaisie
ja mie- panjalaistenmukaan hiinen maallisetjaannoksensa
on
alussaeldneelld
naisella
jokasukupolvessa
hella?Vaisyntyikd
vainyksilapsi?
tuotiinEspanjan
Sevillaan vuonna1898.Dominikaanisentasavallan
historioitsijoiden
mukaankyseon v6dDo Vinci-koodinmukaanjumalallinen
"suorasukulinja" rAstavainajasta.
Viimevuonnasaatiinalustavaa
naytMerovingi- tde sille,ette SevillanKolumbuson samaasukuakuin
kesitt6dRanskaa
vuosina481-751hallineen
jonka uskotaanolleenloytoretkeilijen
en hallitsijasuvun.
KaikenjarjenmukaanMerovingi-su- tutkittu vainaja,
vunjdlkeltiisiion nykytiiinelossauseitamiljoonia.
Miksi veli Diego.Ei ole mahdotonta,
etta Kolumbushaudatpaikkaan.
Keskiajalla
vainajan
vain kaksisukulinjaa
neistdmiljoonista
on niin kutsut- tiin puoliksikumpaankin
juuri ne? jdanndkset
jakaasuvunkesken.
(Tiede4/2006,
tua pyhaaverta?Ja millaihmeenperusteella
saatettiin
Mitayleensatarkoittaa"suorasukulinja"ja
miksi"pyhe Tiede5/2003,Tiede
1/2005.)
jalkelaisten
veri"ei virtaakaikkienmerovingien
suonissa?DanBrownei valitettavasti
annanaihinkysymyksiin
vastausta.
Miesei selvestikedn
ole sukututkija ainoastaankohtalaisen
nokkelaromaanikiriailiia!
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Ylentv-ohjelmassa
Tutkittujuttu kerrottiinkevaallamiesukuyhdistys
on jo
lenkiintoinen
tarina.Snellmanien
Orleansin
neitsytJeanne
d'ArcpoltettiinroviollaRoueni vuosikymmenien
ajanyrittdnytselvittee,
mistdsuvun
-lehtikertoo, 1600-luvulla
vuonna1431.LeParisien
OlofJ6nsson
on tullutSuossa1g-vuotiaana
elAnytkantaisa
roviopaikan meen."Jelkieon etsittyruotsalaisista
mutta
ette tutkijaryhmanon maareanalysoida
arkistoista
jaanndksi;puoli vuotta.Rouenista
ldytyneiste
ainek- lopputuloksena
on ollut aikapuhdasvesiperel
toteaa
puheenjohtaja
sistatehdaian
taydellinen
dna-analyysi.
TohtoriPhilippe sukuyhdistyksen
JussiSnellman.
Charlier
toteaa,ettaOrleansin
neitsyesta
ei tiedetaoikeyrittaahie- Nyt avuksion otettu dna-tunnistus.
SuvunjAseniaon
astaanyhtaenmiteen.Nyt on mahdollisuus
(Aamulehti
verrattiinensin
man selvitteekukahiinolija mistdhantuli.
kaynytdna-testeisse.
Nditetestituloksia
't9.2.2006.)
vapaaehtoisilta
kerattyyndna-tietokantaan.
Mistedn
pdinSuomeaei ole loydettysamanlaista
perim.iiikuin
Vertailukansainvdliseen
KristofferKolumbuson toinen,jonka taustaaparhail- 5nellmanneilla.
tietokantaan
'1451
perimedloytyiRuotlaanselvitetadn
dna:navulla.Hdnsyntyivuonna
tuotti parempia
tuloksia.Vastaavaa
Genovassa.
TAstaon paaitelty,
ettAhAnoli italialainen. sistaja nykyisenSaksanalueelta.
Sveitsissa
asuu600
Kolumbusitseoli salamyhkainen
menneisyytensa
suh- h e n k i l o a , j o iol lnas u k u n i m e nSdc h n e l l m aOnn. k os u k u teen.Monetespanjalaiset
uskovatKolumbuksen
olleen nimi samaakantaakuin Snellman?
suomenja Sveitsin
j;rjestivat
ja
puhui
espanjalainen,
koskahan
katalaania.Toisaalta
h6- suvut
sukutapaamisensenyhteydessd
keja Portu- rattiinlisAA
nenkotimaikseen
on ehdotettumydsRanskaa
d na-navtteita.
Aikanaan
selviaA
ovatkosuvut
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voivatvilkaista
kaukaista
sukuatoisilleen.
Kiinnostuneet
nettisivuilta:
lisatietoja
Snellman-suvun
wwwsnellmansuku.org.
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julkaistaan
joka paivapalstaanimelta
Aamulehdessa
Aamulehti50 vuottasitter.Kesakuun13.paivanavuonMaavedeltii
kuuluikummia.Eriis
na 1956Pieksdmaen
maanviUelijii
kuuli paikkakunnalla
liikkuvistasukututkijoistaja poltti kaikkitalonsavanhatsukuasiakirjat
ja muut asiapaperit.
joukossa
Poltettujenpapereiden
-t
olivat esimerkiksi
Varkaudenkoskien
omistussuhteita
pdytakirjat.
kasittelevat
Vuoden 1956 Aamulehdessd
artodettiin,ettA "tuhotyostaaiheutuisummittaisesti
Kevaiilla
syntyitaaskerranvanhaakunnonmaaottelu- vioiden kymmenienmiljoonienmarkkojenvahinko
henkeaSuomenja Ruotsinviilille.Tiilliikertaaaihetta sekiimaanviljelijiille
itselleen
ettemonillemuillejoiden
presidentti
GeorgBushinkantaisd omaisuutta
antoiYhdysvaltojen
palaneetpaperitkoskivat'l5itd
taasvoi vain
ovatselvit- arvailla,
M6nsAndersson.Amerikkalaiset
sukututkijat
isantahaetta mita synkkiasukusalaisuuksia
taneet,efta
Mensoli kotoisinRuotsista.Mens
Andersson lusi jiilkimaailmalta
hiivittee...(Aamulehti13.6.2006/
KalmarNyckellaivaan 1 3 . 6 . 1 9 5 6 . )
astuivuonna1639Goteborgissa
ja oli ensimmdisid
AmerikanDelawaressa.
siirtolaisia
Suomessa
kuitenkintiedeteen,
etta mainitullaalukselt.
t t.
'I DnA \Nlrcmnen
metsesuomalaisia.-'f',.
la matkustiAmerikkaan
Vdrmlannin
Nein kertoo KariTarkiaisenkirja Suomaloisten
historio
saattoisiishyRuotsissa
osal. MainittuMensAndersson
vinkinollasuomalainen
eikdruotsalainen!
(lltasanomat
3.4.2006,
Aamulehti
4.4.2006.)
Liihde:
snellman.
//historia.yle.fi
/tutkittujuttu_etsintapartio
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TUOMIOKIRJAT TUTUIKSI
KurssipiiiYAt
keskiviikkoisinl.l 1, 8.I 1, 15.I 1, 22.I 1, klo 17.00-19.15
Kouluttaja
FL, historiantutkija Tiina Miettinen
Kohderyhmi
Sukututkimuksenharrastajat.Maatilan-tai kylzihislodan
ki{oittamista suunnittelevattai muutenSuomenhistoriasta
kiinnostuneet.
Tavoite
Tutustuminentuomiokirjoihin 1500-luvultalT0oluvulle ja
siihen miten niita voi l(ayttaaoman suvuLr,tilar ja
kyliihistoriikin l?ihteenii.
Sisiiltit
Tuomiokirjojenulkoasu,kiisiala,rakenneja juttujen
Runsaastiesimerkkeja.Mita tuomiokirjoistakannattaaetsiii.
Miten niit,i luetaanjakaannetaansuomeksi.Millaisia asioita
ja
karajila oli esilla eri aikoina.Tutustutaanlainsaadantiidn
rangaistuksiin1500-luvulta1800-luvulle.Syvennytaan
tuomiokirjojenavullaihmistenelamazinSuomessa
Hinta 60€
Ilmoittautuminen I 8.I 0 mennessii,
Tampereenkesayliopisto
puh.(03)223 8433
kesayliopisto@uta.fi
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Mifdh^(if^t'feUee?
Tampereenseudun sukututkimusseuran haltitukseen kuuluu puheenjohtajan lisiiksi viisi jilsen'
tai,Hdllituksenjiisenilleon vuosienkuluessavakiintunut joitakin tehtiivia.Kukaanei kuitenkaon
jaaiyksin,vaan hallituksen kokouksissoosioita puidaanyhdessA'Tilanteen mukaan tiiftA voidaan
jakaa uudelleen.EsimerkiksiSompolon sukututkimuspflivinfl yhteyden tiedotusvAlineisiin on hoitanut joko puheenjohtaja tai ohjelmavastaava.
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ja hallituksen Ohjelmastavastaavanhenkilontehtevaneon loyteejiivetejiina
toimiijaseniltojen
Puheenjohtaja
ja Sampolan
esitelmdisukututkimuspiivan
johtajana.
su- seniltojen
H;n edustaaseuraaSampolan
kokousten
jiehdokkaat,
ja muissasukututkimustilaisuuksisottaaheihinyhteytteja soplaesitelmastd.
kututkimuspeivilla
54.
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Kefftuatfaaua

puheenjohtajan Retkistiivastaavajdrjestaaseuran retket: kuljetukset,
hoitaatarvittaessa
Varapuheenjohtaja
estvneene.
ja ruokailut.
tehtavidtemenollessa
opastuksen
vierailupaikat,

Sihfeeri

t 0tmtnEa

kokoustenja jasenilSihteeritoimii paitsihallituksen
joka piteityllii
jasensihteerine,
myos
tojen sihteerinii,
jdsentietoja.
Milja
Piepposen
Niiitii
tehtavie
on
seuran
yksi
on
henkild,
mutta
tehtavet
ajoistaldhtienhoitanut
jakaa
jelleen
kahtia
erillisille
vastaisuudessa
tarkoitus
Sihteeriottaavastaanmyds
kokous-ja jdsensihteereille.
ja
postin
hoitaa
tarvittavatanomukset
tulevan
seuralle
juoksevat
ei tarvitsekuulua
muut
asiat.
Sihteerin
seke
hallitukseen.

SeuranjulkaisujentoimittajahankkiilehteenartikkeHenja taittaia
leitaja muokkaaartikkelitjulkaistavaksi.
kirjaPainon
kanssa.
yhdesstsopivatpainatuksesta
kuten seuran
Seurassa
on muitakintoimihenkilaiita,
vastaava
webmaster0okatena vuonna
www-sivuista
julkaisujenmyyja,merkkikuuluumyos hallitukseen),
pdivimuistaja,
toimittajaja kir
taittaja,erillisjulkaisujen
ja Sampojastonhoitaja.
postituksessa
Orpana-lehden
jarjestelyisse
on mukanaollut
lan sukututkimuspaivan
my6smuutatalkoovdkea.

Kahasfon6oif(a
vastaakaikista
seurantalousasioista.
Rahastonhoitaja
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