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P w keeyl o ktE ̂n ferueis ef
Maaliskuun l4.paiva 2006 pidettiin Tampereen seudun sukututkimusseuran sAantdmaarainen vuosikokous. Kokous
kasitteli saennoissa maaratyt asiat. kuten til i- ja vastuuvapauden myonteminen hallitukselle. Nama my6nnettiin.

Vaikeuksia tuli pyrittaesse valitsemaan hallituksen jdsenet. Etenkin puheenjohtajan valinta oli erittein vaikeaa,ja oli
hyvin lAhellA, ettei seuraa lopetettu, koska puheenjohtajaa ei saatu valittua. Ratkaisu loytyi siitA, ettA erAs kokouksen
osanottaja teki ehdotuksen, ettii syksylla pidettaisiin ylimaiirainen vuosikokous,jossa pyritdan valitsemaan puheen-
johtaja.Vuosikokous hyvdksyi ehdotuksen,ja nain paatettiin menetella. Vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut
Eino Koskinen lupautui puheenjohtajaksi syksylli i pidettevdan ylimiiAriiiseen vuosikokoukseen asti, jolloin viimeis-
teiin on saatava valittua seuralle puheenjohtaja.

Tampereen seudun sukututkimusseura on yli kaksikymmente vuotta vanha,maassamme hyvin arvostettu viidensa-
dan jasenen seura, mutta tastakaan mAarAstd ei tahdota milld6n saada kokoon toimivaa hallitusta...,os tilanne jatkuu
Ullaisena eikd syksylli i saada valittua seuralle puheenjohtajaa, tulee ainoaksi ma hdollisuudeksi lopettaa seuran toi-
minta.Tdme tuntuu karmealta ratkaisulta, enkA vielii usko tallaiseen tulevaisuudenkuvaan.

Minulla on sellainen kiisitys, etta seuran jasenet ovat olleet tyytyveisiii toimintaan, koska esimerkiksi jasenillat, mat-
kat ja erilaiset kurssit ovat saaneet suosiollisen vastaanoton. Jasenilloissa luentosali on yleensii taynnai tyytyveisiii
kuulijoita.

Mike on johtanut meidat tallaiseen tilanteeseen? Onko niin, etta emme tiedosta tilanteen vakavuutta, emmekd, ha-
lua itse asettua valittavaksi, vai olemmeko niin ujoja ja vaatimattomia ja luulemme, etta ei minusta ole hallituksen
jaseneksi? Tallainen posti ei ole kenellekddn ylivoimainen eikd kovin paljon aikaakaan vievii virka. 5e, joka pystyy
tekemaAn sukututkimustyota, pystyy kylla hoitamaan hallituksessa hanelle asetetut tehtdvet ja velvollisuudet tyy-
dyttev6sti.

Lopuksi haluan esitt5A kiitokseni hallituksesta eronneille pitkaaikaisille jaisenille. Marjatta Rintala toimi sihteerin2i
monia vuosia ja on lupautunut myos jatkamaan - tosin hallitukseen kuulumattomana - sihteerin tehtavid ensi syk-
syyn,jolloin henen tyonsii jatkaja pitaisi loytye. Nina Jiirvensivun rahastonhoitajakausi oli myds melko pitka ja ansio-
kas. Puheenjohtaja Antti Lehde veti seuraa kahden vuoden ajan, mutta oli eraiden henkil6kohtaisten syiden vuoksi
pakotettu luopumaan tehtavastaan. Myos Antille lampimat kiitokset.

Uusia hallitu ksen jaseniA ovat rahastonhoitajan vaativan salkun huostaansa ottanut Marja Laineja Heikki Nurmi,joka
toimii seuran webmasterina. Hallituksessa jatkavat retkivastaava Jukka Si16n, ohjelma-asioista vastaava Tiina Mietti-
nen ja lehden toimittaja Johanna Kurela.

Muita seuran toimihenkiloitA ovat julkaisujen myynniste vastaava lrma Vainio, kirjastonhoitaja Hanna Turppa, merk-
kipAivamuistamisesta vastaava Marja Lintula ja julkaisujen taittaja Kirsti Peill. Julkaisujen sisdllysluetteloita kokoaa

Aila Miikija sukututkimusneuvontaa antaa Kirsti Vimpari. Heille li impimet
kiitokset uhrautuvasta ja arvokkaasta tyostd seuran hyvaksi.

Toivotan seuran jasenistolle hyvaa kesAn loppua seki alkavalle syksylle
mainioita ja tuloksia tuottavia sukututkimustuokioita. HyvAii terveytta
te i l le  ka ik i l le .

.E1n0 KoIKlnen

Konsikuva: Portti Lihulassa (Riikan motkalto).
- Kuvo AnttiLiihde

Orpana 2/2006



I

Vinoilla kuolleiden ja haudattujen luettelon mukaan
talollinen Juho Heikki juhonpoika kuoli 1828 melko
nuorena, 41-vuotiaana yskaen, mika tarkoittanee keuh-
kotautia. Seuraavan piii ikirjan4 llvesniemen sivua 128
laatiessaan kappalainen H. J. Packal6n oli tehnyt kaikista
Juho Heikki Juhonpoja n lapsista Heikin lapsia;kutsuma-
nimi Heikki lienee vasta silloin tullut papin tietoon. Ma-
ria syntyi 12.5.1819 ja oli noin kahdeksan vuotta vanha
isansA kuollessa. Hen lehti 16-vuotiaana vuonna 1835
kotoaan llvesniemeste Syrjen Pirttimden torppaan pii-
aksi.Siella hantii kutsuttiin paakirjain mukaan Juhontyt-
tiireksi. Parin vuoden kuluttua Maria siirtyi Ylii-Herkosel-
le,jossa hdn niin ikiii in esiintyy Juhontyttarena. Kolmen
vuoden kuluttua, vuonna 1840, han suuntaa kulkunsa
llomakeen, jossa han palvelee piikana yhden palkol-
liskauden. Seuraavana vuonna hen ndet jdlleen muut-
taa, telle kertaa YIa-Herraselle, josta edelleen naapuriin
Ala-Hdrkoselle vuon na 1 844. Jd lkim maisessa talossa ha-
nen nimensa muuttuu Maria Heikintvttereksi.

Maria Heikin- eli Juhontyter oli syntynyt Virroilla ll-
vesniemen tilalla vuonna 1819. Kuvassa llvesniemen
aitta. Kuva: SeDoo Randell.

Mariiota ei nnfnnuf lterifui

Pddfuylan 6uomaufut
Kun tutkiessani aitini is:in varhaisia sukujuuria Virroilla
ja Ruovedelld olin 30 tapauksessa peessyt 1500luvulle
saakka,ajattelin etta olisi valil la syyta hakea poikkeuksel-
lisia yksityiskohtia. Melkein heti huomasinkin sellaisen,
nimiftein Virtain kappeliseurakunnan pAiikirjanl huo-
mautuksen, joka suomennettuna kuuluu seuraavasti:

12.3.1844 synnyftiinyt yksindiswdessd ja ottanut hen-
giltii oviottoman poikalapsen, kiirsinyt _20 poria piiskojo
jo kirkon julkisen hijpeairangoistuksenz Virtain kirkossa
15.6.1U5 ja pideftAn 2 vuotta Loppeenronnon kuritus-
tu sh uon eess a Kei sa r i I I i sen Sen a ati n o rm o | | i s e n pd Atdkse n
| 6.1.1 845 mukoisesti. Synnytt(inyt rongaistusaikana toi-
sen aviottoman lopsen, joka todi stettavasti kuoli.r

Huomautus oli Maria Juhontyniiren kohdalla, josta
myohemmin kdytettiin nimitystd Maria Heikintyter, Ma-
ria Heikintytar Harkonen tai lopulta Maria Heikintytar
Puskala. H;n oli aitini is;n isan tiiti. Seuraava uskomat-
tomalta vaikuttava kertomus ei ole mikaAn sepite, vaan
se nojaa tiukasti asiakirjaliihtelsiin. Oikeusistuntojen
poytAkirjat sisiilteviit sangen ru nsaasti toistoa,josta vain
olennainen on tassA esitetty. My6s Marian henkilotietoja
toistetaan runsaasti, mike tietenkin sen takia hyva, ette
saatoin varmistua, ette juuri oikea Maria olitutkimuksen
edetetessA kvsees$.

Maria Qofonaan

Virroilla, suunnilleen Vaskuujarven lansirannan puoli-
valissa,sijaitsi ja stainnee vielakin llvesniemen tila. 5en
is5nta, vuonna 1787 Virroilla syntynyt Juho Heikki Ju-
honpoika,Ala-Herrasen talon poika,oli vihittyVirtain kir-
kossa vuonna 1813 sotilaan lesken Kaisa Simontyttaren
kanssa. Alavudella 1777 syntynyt Kaisa oli ollut llvesnie-
mess6 piikana jo vuoden p6ivdt ennen naimisiin meno-
aan,ja hanen mukanaan oli Kaisa Heikintytar edellisestii
avioliitosta. Pariskunnalle syntyi viisi lasta, nelja tytarta
ja yksl poika. Heiste vanhin oli Heta,josta eitinsa jelkeen
tuli l lvesniemen ementii. Hetan nuorempi sisar Maria on
kuitenkin taman kertomuksen aihe.
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Paakirjasta5 kay Ala-Harkosen kohdalta ilmi,etta talossa
on piika Maria HeikintytAt joka oli syntynyt 12.5.1819
Vinoilla. Hiin oli tullut taloon vuonna 1844 ja mennyt
1848 kotiinsa llvesniemeen. Samalla sivulla on sama
huomautus Marian kohdalla kuin hanen seuraavassa
osoitteessaankin kotona llvesniemessd. Maria parka oli
nimittdin karsinyt hiemen yli vuoden kestdneen tutkin-
tovankeuden,jota ei ollut vAhennetty varsinaisesta tuo-
miosta, kahden vuoden kuritushuonetuomion ja paljon
muutakin hdnen ollessaan Ala-Herkosen ja kaksi vuotta
Lappeenrannan kuritus- eli kehruuhuoneen kirjoilla.

Mitiikfuviidfi

Mariaa odottivat kovat ajat, sill; kappalaisen merkinu,o
jota tehdessaan h:in oli siis jo tietoinen Maria toisesta
synnytyksesta, viittasi lapsen hengiltaottoon, rikokseen
josta rangaistiin mahdollisemman ankarasti, kuolemal-
la. Silloisen rikoslain asianomaisessa kohdassa naet saia-
dettiin:

Pahonteon koo ri, | 6. I uku. Lasten murhosto
L 5. Pottto,joko luvattomosta sekannuksesta rcskaxi tule,
ja sita eiilmoita ennen synnyttdmisen aikaa, etsiyxiniiisyt-
td itse synnyttdmisesri, jo sen jdlken pane sikidns lymyyn,
hiineldA pitd piiA poikkily'ftmAn jo hAn lowoso poldetta-
man, joko h(in edesonda siki(insd kuollunna syndynen, eli
keskeneriiisen olleen. Jos se kohta edestoimiteton,jo koskd
ollen keskenertiisen, elijos ei ldydii jotakuto wdkiwaldois-
ta metkki(i sen pddlle,niin rcngaistakon (iiti witsoillo, van-
kiudella eli tydllti; ktirsikdn siihen tyg6luwottoman sekon-
nuksen edestd,/

Marian - ja monen muun - onneksi valistushenkinen
kuningas Kustaa lll oli kuitenkin vuonna 1779 saatyja
kuulematta muuttanut lakia siten, etta kihlakunnanoi-
keuden langettamat kuolemantuomiot oli alistettava
hovioikeuden tarkistettaviksi ja vahvistettaviksi. Uudes-
sa ja hieman tarkennetussa muodossa sama lainkohta
kuului seuraavasti:

Rikoskoaren | 6. Iuvun l. 5.
Po rto n,j oka I uv atto m osta seka o nt u m i sesta r a s ko a ks i t u I ee
ei ka si i tii sy n ny tt ii ii ks ee n i I m o it a, va a n y ks i n ii i syyte e n sy n -
nyttdtikseen hakeutuu ja sen jdlkeen vakain tuumin sikion
tappookseen sen lymyyn laittaa elisen hengiltA ottaa,pdA
on hokottovo poikkijo hdnet on roviosso poltettava.Mikd-
li sikid torke(istti varomattomuudesta ja huolimattomuu
desto, ilmon hengiltti oton tarkoitusta toi ilman hovoittuo
vdkivaltoa kuolee ja piiloon Ioitetaan, rangoistokoon kah-
dellakymmenelld tai kahdellakymmenelldnelj(illii parilla
piiskoja aino ankorimpaon ruumiinrangaistukseen osti
sekd vonkeudel Io jo pa kkotyOIlA kuritush uoneesso kahdef
lo toi useommollo vuodello, asianhaarojen mukaisesti.S

Kuten myohemmin tarkemmin ilmenee, Marialle lan-
getettiin kihlakunnanoikeudessa tuo mahdollisimman
ankara rangaistus. Hovioikeus sita vastoin ei katsonul
tekoa tieten tahtoen tehdyksi vaan tuottamukselliseksi,
joten tuomio muutui olennaisesti.Tuomionsa saaneena
hAn ei kuitenkaan jattanyt asiaa siihen, vaan vetosi lo-
pulta itseensA keisariin, jotta hanen edessa olevat kar-
simyksense lievenlsivat. Nain oli keisarin pAaitoksen mu-
kaan tarkoitus mycis tapahtua. Mutta tapahtuiko?

V rfain * Ahfarin & 6 k ftunnan oi Qeu /en
uailMralar

%lunnon ltuifteef

Ensimmaisen kerran Marian juttua kasiteltiin Virtain ja
Ahtairin kappelien kihlakunnanoikeuden istunnossa,
joka pidettiin 24.5.1844 tuomarin virka-asunnossa Ah-
terin Domarndsissa. Lesna olivat puheenjohtajan lisaksi
lautamiehet Erkki Majaniemi, Antti Wasku, Aapo Pusan-
niemi, Aukusti Mayranen, Carl Borg, Herman Collin ja
Carl Palmen.

Ladnin kuvernooriltd oli saapunut oikeuden puheen-
johtajalle seuraava muistio:

Kruununnimismies, toimitusvouti lJllner9 on tiimiin kuun
13. pnd p(iiv(ityssA kirjelmlssAdn kertonut, ettA piika
Maria Heikintytiir HArkdnen oli edellisenii piiiv()nd yksi-
naiisyydessii synnyttiinyt ja piiloon pannut tiiysin kehitty-
neen poikasikion, joka synnytyksen yhteydessd hovaittiin
hengettdmaksi.Tiiman johdosta Heffo Voratuomari mAA-
riitijdn tyhtymdtjn kyseessti olevaa siki6t(i koskevan hen-
kirikoksen loinmukaiseen tutkintoan, mitti varten todiste
siki6n jo toimeenponnusta tutkimuksestu lAhercftAn Her
ra Varatuomarille niin pian kuin mahdollista.

Vaasa n m ao kansl iassa 29. mool isku uto | 844.
C.Cronstedt
C. A.Carlsson.

Viilikerejiit oli temdn kirjeen johdosta kutsuttu koolle
kasittelemaan juttua. Kruununnimismies Ullner ilmoitti
kirjelm:issaan maaranneensa karajil le saapumaan seka
syytetyn Maria Heikintytar Harkosen etta hanen ma
kaajansa ja koko talonvaen HarkoseltS, jossa Maria oli
palveluksessa, ja kaikki muutkin varteenotettavat todis-
tajat. Juttua kasiteltaessa olivat paikalla kihlakunnanoi-
keuden jesenten liseksi syyttejene toiminut K. M. Ullner
virkansa puolesta, syytetty Maria ja henen eitinsd, itsel-
lisen leski Kaisa Simontytar seka talollinen Kaapo Kaa-
ponpoika Harkonen,jonka palveluksessa Maria oli ollut
kuluvan palkollisvuoden aikana. Myds muita todistajia
o l i  pa ika l la .
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Mariaa ylfutoioin kltsenmur hasfa

Tapahtumien kulku oli istunnon poytiikirjan mukaan
seu raava. syyttdje esitti aluksi, etta sen mukaan kuin ha-
nelle oli i lmoitettu, Maria oli "luvattoman sekaantumi-
sen"johdosta tullut raskaaksi.Tete tilaansa han ei ollut
yrittanyt katke:i, mutta oli 12.3.1844 iltapeivelle synnyt-
tenyt yksin Harkosen talon navetassa taysin kehittyneen
miespuolisen sikion. Sen Maria oli piilottanut parteen,
josta se hanen ilmoituksensa perusteella oli ldydetty.
Syyttdjin mukaan hanen seuraavana pAivanA toimitta-
mansa tutkimuksen nojalla oli selvasti n:ihtavissa. etta
Maria oli tehnyt sikiolleen vdkivaltaa, silla sen niskassa
oli painuma ja pienehko mustelma.Vaikka Maria oli vdit-
tanyt, ettei siki6 synnytyksen aikana ollut elossa, syytteje
vaati hente lain mukaan edesvastuuseen tekemAstaan
rikoksesta.

Marian oma (er{omut

i\4inkaenlaista puolustusasianajajaa ei Marialla tieten-
k;an ollut. Puolustuksekseen hdnelli oli vain oma kerto-
muksensa,josta han pititiukasti kiin n i oikeuden keyntien
kaikissa vaiheissa. Kihlakunnanoikeuden ensimm;isen
istunnon poytekirjan mukaan Maria oli 25 vuotta vanha,
varreltaan pitkehko ja voimakasrakenteinen seka ter-
veydelta:in ulkonadn perusteella hyv;.

Syytteen johdosta hen vastasi ja kertoi olleensa alku-
kesast:i 1843 salavuoteudessa naimattoman rengin Ant-
ti Helimaen kanssa,joka olituohon aikaan palveluksessa
lMarttisella, kappalaisen virkatalossa vt. pastori Henrik
Johan Packal6nin luona. Maria oli muutamia kuukau-
sia sen jalkeen itse havainnut tilansa ja sen sittemmin
keytya nakyvamm.iksi puhunutkin siita eri henkiloille
ilman, etta h6nelle olisi milloinkaan ollut tarkoitus vai
eta tilastaan. HAn oli ottaessaan syksylle 1843 pestin
Hrrkoselle ilmaissuttilansa talonvaelle.Kuitenkin Maria
ilmoitti, ettd vaikka h:in jo elokuun puolivalissa oli tun-
tenut sikion liikkeitd kohdussaan, hiin ei ollut odottanut
synnytysta ennen kuin vasta mydhemmin keveell;i. HAn
ei mybskiiiin ollut lainkaan sairaana ennen mainittua
tiistaita, maaliskuun 1 2. piiivea, jolloin han oli tuntenut
voimakkaita vatsanveanteitd. Niitd hdn ei kuitenkaan ol-
lut pit.inyt minAzin synnytyksen enteina.

Syytetty kertoi edelleen. etta hain ja toinen HArkdsen pii-
ka, myos nimeltden Maria Heikintytii l olivat olleet tavan-
omaisissa askareissaan navetassa.Temiin jdlkeen heidiin
tarkoituksensa oli menna tyohonsa asuinrakennukseen.
Mutta juuri kun hdn ja tiima toinen Maria olivat tulleet
navetasta ulos, hiin muisti unohtaneensa antaa elikoille
nk. apetta,jota oli tAhAn tarkoitukseen tuotu navettaan.
HAn palasi sinne yksinaan ja alkoi jakaa elikoille edellii
mainittua rehua, kun taas toinen piika oli poistunut tu-
paan. Talloin kuitenkin Marian vaiva oli voimistunut ja
niin vaikeat tuskat olivat vallanneet hanet sellaisella no-
peudella, etta h.in jaksamatta huutaa apua oli tuupertu-

nut tyhj.iAn parteen ja menettanyt tajuntansa.
Vasta kun hdn jonkin ajan kuluttua oli tullut tajuihinsa,
han huomasi synnyttaneensa sikion,joka oli hanen jal-
kojensa vieressii, mutta jossa ei nakynyt pienintakaan
elon merkkie.Temen lisdksi Maria havaitsi, ette jelkeiset
olivat tulleet ulos hdnen ollessaan tajuton. Kun Maria
oli viela istunut jonkin aikaa parressa ja kerdnnyt voimi-
aan, h:in otti sikion ja asetti sen kuivaan paikkaan seka
pani syrjii i in ji i lkeiset ja muut synnytyksen merkit kat-
kaisematta tai sitomatta napanuoraa, joka oli irronnut
itsestaan.TAmAn jalkeen han oli viivyttelematta mennyt
tupaan, muttei h:ipeAltAan heti tohtinut kertoa, mita
hdnelle oli tapahtunut. Vasta kun kysyttiin, h6n ilman
pienintakeen syyllisyydentuntoa ilmoitti tapahtumat
sel la is iks i  ku in han o l i  ne kuvannut .

N6iste tiedoista Maria piti tinkimetta kiinni ja vakuut-
ti, ettei han ollut tehnyt sikidlle vakivaltaa, vaan se oli
kuollut synnytyksen aikana. Han ei itse voinut antaa sil-
le mitedn hoitoa eik;i pystynyt sellaiseen tarkoitukseen
ketaan muutakaan kutsumaan. Temiin johdosta Maria
pyysi, ettA hanet vapautettaisiin kaikesta vastuusta asi-
4554.

Syyttaja Ullner vaitti taman jAlkeen, ettA Marian kerto-
mus oli ristiriidassa tosiasiallisesti tapahtuneen kanssa.
Hen ilmoitti kutsuneensa todistajiksi erikseen kuullun
lvlaria Heikintyteren lisiiksi kaikki muut Herkosen ta-
lonvakeen kuuluvat. Heistd olivat lesnd isante Kaapo
Harkbnen, hanen tyttArensA Maria Stiina Kaapontytat
talollisen pojan leski Reetta ErkintFar ja renki Manu
Juhonpoika. Kustaa Antinpojan ja Anna Matintyttaren
todettiin olevan poissa ilman ilmoitettua syyta, vaikka
lautamies Mooses KankaanpiiS oli heidat mAArannyt tu
lemaan paikalle.Tdmen myds syytteje vahvisti i lmoitta-
malla, etta lautamies oli ollut haasteineen asialla. Ldsne
olevat todistajat, joita ei mitenkAan jaAvattyja joita voi-
tiin pitea hyvemaineisina, vannoivat todistajanvalan, ja
heita kehotettiin pysymedn tarkoin totuudessa.

TorttEien Quufeminen
Marian aiti. Ensiksi kuultiin Marian eitie Kaisa Simonty-
tarta, joka ilmoitti hyvin tietaneensA tyttarensa raskau-
dentilan, muttei sita, etta hanen synnytysaikansa olisi
ennen marianpiivddl0 sen perusteella, mita h:inen tyt-
tdrensa oli asiasta maininnut. Koska Marian aiti asuiVas-
kuujArven takana pitkahkon matkan paassa Harkosen
talosta, han oli vasta joitakin p:iivia tyttarensa synny-
tyksen tapahduttua saanut siita tiedon. TAmAn jalkeen
Maria olikin tullut pian kotiinsa llvesniemeen. Kaisa-diti
myos ilmoitti mitA vetoavimmalla tavalla yrittaneensa
taivuttaa tyttdrensa asian totuudenmukaiseen ja vilpit-
tomedn tunnustamiseen. Maria oli kuitenkin lujasti va-
kuuttanut ii idillensa kaiken taDahtuneen hdnen ilmoit-
tamallaan tavalla.
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Harkosen isanta. Sitten kuultiin isante Kaapo HerkostA,
joka kertoi, ettd kun Maria oli kuluneen vuoden loka-
kuun puolivalissa ottanut pestin Herkosen navettapiiak-
si kulumassa olevaksi palkollisvuodeksi, hdnen raskau-
dentilansa olijo ollut nahtavissa. Sen johdosta isentd oli
ep.iroinyt ottaa sellaista henkiloa palvelukseensa.Maria
ei silloinkaan kieltanyt raskaudentilaansa ja oli osoit-
tautunut sangen halukkaaksi tulemaan Herkosen talon
palvelukseen. Hdn oli l isaksi luvannut pyyted avuksi si-
sartansa Ullaa,joka ei ollut palveluksessa vaan oleskeli
kotona aitinsA kanssa, kun hiinen raskaudentilansa olisi
niin pitkella, ettei han enaa kykenisi yksin suoriutumaan
joistakin raskaimmista toista. Niinpa Kaapo Harkonen
oli ottanut Marian palvelukseensa, jossa tam; oli ollut-
kin 12.3. asti i lman, etta hAnen tilaansa tai synnytystAAn
sen koommin oli kyselty.

lsennan mieleen ei ollut mitenkden juolahtanut, ett;
Maria pyrkisi hakeutumaan yksinAisyyteen synnyttii.ik-
seen ja piilottaakseen sikionsa. Kun nain oli kuitenkin
tapahtunut, isanta oli maannut huonovointisena eri
huoneessa kuin miss; hdnen talonvakensa tavallisesti
oleskeli.Vasta seuraavana paiven6 hen oli saanut kuulla,
etta Maria oli yksin navetassa synnyttanyt sikidn,jonka
oli todettu kuolleen synnytyksen yhteydessa. Kaapo
Harkonen oli tAstA rikollisesta teosta kovistellut Mariaa,
joka kuitenkin oli yrittenyt tehda itsestaan syyttomen
uskottelemalla, ette sikio oli ollut eloton jo synnytyksen
aikana.lsannan kuuleman mukaan sen niskassa havait-
tu mustelma kuitenkin oli riittanyt osoittamaan Mari-
an tehneen vdkivaltaa sikiolleen, joka oli sen johdosta
pantu sailo6n kappelin kirkolla ja asia ilmoitettu pitajan
nimismiehelle. Sen jalkeen Maria oli saanut muuttaa ta-
kaisin aitinsa Iuokse Patalanmajankylan llvesniemeen.

Toinen Maria Heikinrytar. Hairkoselle oli piikana toinen-
kin Maria Heikintytar, joka oli kertonut aikaisemmin
erikseen pidetyssa ku u lustelussa, etta han oli viime vuo-
den lokakuun 1. paivanA, samana pdivena kuin syytetty
Maria, ottanut pestin Harkdselle navettapiiaksi. HAn oli
hoitanut syytetyn kanssa tehtaviaan siten, ettai heille oli
navetassa omat tietyt elikot hoidossaaan ja huolenpi-
dossaan. Todistaja ja syytetty olivat 12.3. kello kahden
maissa iltapaiv:il la menneet kuten tavallista kahden
navettaan juottamaan elikkoja ja jakamaan niil le rehua.
Talloin syytetty oli valittanut tuntevansa vatsakipuja, mi-
hin todistaja ei kuitenkaan ollut kiinnittanyt sen enem-
paa huomiota eike mitenkaan ounastellut, ettd synny-
tyksen aika olisi kasilld, eik:i toinenkaan ollut maininnut
siita mitaian.

Kun noin tunnin kestanyt puuha oli navetassa loppunut,
todistaja ja Maria olivat poistuneet sielta mennakseen
pirttiin askareisiinsa. Juuri tultuaan ulos navetasta syy-
tetty Maria HeikintytAr oli kuitenkin sanonut unohta-
neensa antaa elikoille nk. apetta, mik; olikin asian laita
joko unohtamisesta tai jostakin mielijohteesta johtuen,
ja palannut yksin navettaan. Todistaja sitA vastoin oli
ldhtenyt asuinrakennukseen ja istuutunut rukkinsa AA-
reen kehratekseen.
Puolisen tuntia t;mAn jAlkeen oli syytettykin tullut pirt-

tiin ja sanomatta sanaakaan istuutunut arinapaadelle,
mutta olijalleen muutaman minuutin kuluttua lAhtenyt
ulos pirtiste. Talloin todistaja oli Marian muuttuneen
ulkoisen olemuksen johdosta tajunnut taman synnyt-
taneen, muttei hanen nopean poistumisensa johdosta
ollut ehtinyt sitA kysya. Tamen vuoksi h;inkin oli men-
nyt ulos saadakseen asiasta tarkemman selon. samalla
hetkelle todistajat Maria Kristiina Kaapontytar ja Reetta
Erkintytar olivat tulleet ulos viinan keittamosta, jossa he
olivat askaroineet paloviinan valmistuksessa, ja kysy-
neet,tiesikd hen jotakin Mariasta.

Kun todistaja oli valistanut Maria Stiina KaapontytArtd
ja Reetta ErkintytArtA sattuneesta epdilyttdvasta asias'
ta, syytetty oli sill i i viil in oli mennyt henkilokohtaiseen
k:iyttoonsa annettuun aittaan,jolloin todistaja ja nemd
kaksi muuta olivat juosseet kiireesti sinne. Ensin maini-
tun kysyttyd syytetylt:i, miten hanen laitansa oli, tama
oli vastannut: "Hyveiihan minulle vain kuuluu." Hdnen
yllaan oleva hame oli ollut varsin marka, ja kun Maria
Stiina Kaapontytar oli kysynyt syyte siihen, han oli vas-
tannut: "Kyllehen siin:i aina kastuu, kun elikoita juottaa."
Koska testa syytetyn kAytoksesta saattoi hyvin tajuta,
etta hanen tarkoituksenaan oli salata synnytta minen, oli
Maria 5tiina Kaapontytar yrittanyt vedota hent.i tunnus-
tamaan. Tailldin syytetty oli monien kiertelyjen jelkeen
vihdoin ilmoittanut synnytteneensa yksin ollessaan siki-
on ja lisennyt, kuten sanat suomeksi kuuluvat:"Mutta ei
se ole kaseval 1."

TAman j:ilkeen Maria Stiina Kaapontytarja Reetta Erkin-
tyter olivat syytetyn seuraamana menneet navettaan
ja palanneet sielte hetkisen kuluttua mukanaan teysin
kehittynyt mutta eloton poikalapsi, jonka syytetty oli
i lmoittanut kuolleen synnytyksen yhteydessa mainitse-
matta mitden siita,ett:i han olisi itse synnytyksen aikana
ollut tajuttomana.Todistaja, piika lvlaria Heikintytar, joka
ei ollutyht:i varma kuin kaksi muuta eika tiennyt mita oli
taDahtunut, lisAsi ettei han ollut lehemmin tarkastellut
talteen otettua sikiotii. Sen johdosta h;n ei myoskaan
tiennyt, oliko siina jokin ulkoisen viikivallan merkki,josta
kuitenkin ilmoittivat seka seuraavat todistajat etta syyt-
teje Ullner tultuaan paivA; mydhemmin tarkastamaan
sikiotii. Poytekirja oli luettu ja todistaja oli sen hyviiksy-
nyt.

Todistusaineiston kuultuaan myctnsi lvlaria sen kauttaal-
taan oikeaksi paitsi sind suhteessa, ettei hdn muka olisi
ilmaissut synnyttaimisteen sita hanelta kysyttdessA,vaan
vAittijuuri niin tehneense. Samaten h.in toisti aikaisem-
man vakuutuksensa, etta sikio olijo synnytyksessa hen-
geton ja ette hdn ei ollut tehnyt sille vakivaltaa.Todistaja
kuitenkin pysyi lujasti kertomuksessaan.

lvlaria Stiina Kaapontytar kertoi, ettai Marian astuttua
syksylla hanen isdnse palvelukseen oli syytetyn raskau-
dentila, jota han ei ollut kieltanyt, ollut selvasti havait-
tavissa. Kun todistaja tuli tammikuun alussa kysyneeksi,
milloin sMetty arveli synnytyksense tapahtuvan, oli
t:ima vain sanonut olevansa raskaana, minka todistaja
oli ymmiirtainyt h;peilyksi. Toisaalta hiin ei ollut asiaa
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tuolloin kieltA nytkAAn. Sen enempdd eiasiasta herAnnyt
kysymystii syytetyn ja todistajan valil la. Jelkimmainen
kuitenkin uskoi voineensa paatelle, etta synnytys tapah-
tuisi marianDdivtin aikoihin.

Mainittuna maaliskuun 1 2. peivana olivat Maria Stiina ja
seuraava todistaja Reetta Erkintyter tyoskennelleet pa
loviinan valmistuksessa. Keittamostd he olivat nahneet,
etta syytetty Maria Heikintytarja aikaisemmin kuultu to-
distaja Maria Heikintytar, joiden yhteisena tehtavana oli
karjanhoito, olivat tavalliseen aikaan eli noin kello kaksi
menneet navettaan ruokkimaan elikoita. Vajaan tun-
nin kuluttua he nekivet todistaja Maria Heikintyttaren
poistuvan sielta yksineen. Syytetty Maria Heikintytar oli
site vastoin tullut nAkyviin vasta runsaan tunnin kulut-
tua, kun hdnkin meni navetalta pirtti in. Koska todistaja
syytetyn muuttuneen ulkomuodon perusteella arveli
temdn synnyttaneen, han saadakseen asiasta tarkem-
man selon oli mennyt ensiksi pirtti in,josta todistaja Ma-
ria Heikintytar oli samanaikaisesti tullut ulos ja vastan-
nut Maria Stiina Kaapontytteren kysymykseen syytetty
Maria Heikintyttaren tilasta. Tdman johdosta todistaja
ja seuraava todistaja olivat laittautuneet aittaan, josta
he loysivat Marian istumassa lattia lla. Tod istaja n esitta-
meen kysymyksiin han oli antanut todistaja Maria Hei-
kintyttaren ilmoittamat vastaukset.

iMaria Stiina Kaapontytar jatkoi, ette senjalkeen syytetty
oli vihdoin myontAnyt hetked aikaisemmin synnytta-
neense navetassa sikion, mille ei kertomansa mukaan
ollut mit:tan mahtanut.Todistajat Maria Heikintytat Ma-

ria Stiina Kaapontytdr ja Reetta Erkintytar olivat sitten
menneet navettaan ja loytAneet sielta syytetyn Marian
ilmoittamasta tyhjdsta parresta jollakin kaukalolla pei-
tetyn, taysin kehittyneen, mutta elottoman poikalapsen,
jonka kuuden tuuman mittainen napanuora oli irti.Sikio
nostettiin heti ylos ja sen niskassa havaittiin painuma ja
siina pienehkd mustelma, seka yhteenpuristuneet huu-
let,jotka selvaisti osoittivat, ette sikid oli ulkoisen viikival-
lan johdosta tukehtunut, vaikka Maria yhtenden veitti
sen olleen hengeton jo synnytyksen hetkella. Todistaja
oli l isaksi ennen navetasta poistumistaan kysynyt syyte-
tylte, olivatko tavanomaiset jailkeiset tulleet hanelte, mi-
hin hiin oli ensiksi vastannut kieltavasti, mutta vihdoin
useiden toistettujen kysymysten johdosta mydntAnyt
niiden tulleen heti synnytyksen jelkeen. Hiin oli heitta-
nyt ne navetan luukusta tai ikkunasta ulos, minka todis-
taja etsimisen j;ilkeen oli havainnut todeksi.

Maria Stiina oli taman jalkeen vedonnut syytetya rehel-
lisesti tunnustamaan, missa ja milld tavalla han oli teh-
nyt vekivaltaa sikiolleen. Maria oli kaikesta tast; huoli-
matta vAittAnyt, ettei sikid syntyessden ollut elossa, eika
maininnut uskottelemastaan tajuttomuustilasta siine
yhteydessd mitean. Han oli kuitenkin toistuvasti rukoil-
lut asian oitdmista salassa, mutta kun sellaista ei voitu
hdnelle luvata, pyytanyt ettA hAn itse saisi mennd nimis-
mies Ullnerin luo anoakseen, ettei mihinkaian toimiin
ryhdytteisi ldekdrin suorittaman kuolinsyytutkimuksen
saamiseksi todisteeksi. Tete varten Maria oli luvannut
olla Ullnerilla palveluksessa vuoden vaatimatta mitadn
palkkaa. Muutoin todistaja lisasi, etta N4aria muutamien

Aviottomon lopsen synnyttAnyt Maria kiitsijulkisen haipeArangoistuksen Vittoin kikossa kesdkuussa l845.Kuvo:
Seppo Randell.
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paivien kuluttua vapautettiin Harkdsen talon palveluk-
sesta omasta hartaasta pyynnostAan ja kuljetettiin ei-
tinsa luokse llvesniemeen. Teman jelkeen poytakirjasta
luettiin todistajan kertomus, minkii hen myonsi kaikilta
osin oikein ymmarretyksi.

Reetta Erkintytdr antoi juuri kuullun todistajan Maria
Stiina Kaapontyttaren antaman kanssa taysin yhtdpita-
ven kertomuksen kaikessa muussa paitsi siine, ettei hen
koskaan ollut kuullut syytetyn kielteneen raskaudenti-
laansa ja ettei heiddn kesken koskaan herennyt kysy-
myste siita, mihin aikaan synnytys tapahtuisi.

Manu JuhonDoika ilmoitti olleensa mainittuna maa-
liskuun 12. paivanii ulkotoisse eike tiiste johtuen sen
enempee tiennyt, mita Marialle oli tapahtunut, kuin sen,
ette teme oll synnyttanyt yksinaisyydesse ja piilottanut
siki6nsa,jota todistaja ei kuitenkaan ollut n;hnyt. Koska
todistaja ei tiennyt asiasta enempaa, sai han poistua.

Mariaa uaa/ifaan funnusfamaan

Kuulustelujen jii lkeen Mariaa muistutettiin naistA todis-
tuksista ja hdntd vaadittiin tunnustamaan totuus tamen
hanta koskevan asian kulusta ja siit6, oliko hen jo etuke-
teen vakaasti pa;ttanyt surmata sikidnsa. Maria kiisti td-
men kuten myos todistaja Maria Stiina Kaapontyttiiren
veitteen, ette hdn olisi vaiennut raskaudentilastaan, ja
lisaksi hiin vaitti heti i lmaisseensa synnytteneensa, kun
todistajat olivat sita henelta kysyneet. Maria kuitenkin
myainsi, ettei hen tehnyt sita oma-aloitteisesti, vaikkei
hanen tarkoituksenaan koskaan ollut salata hanelle ta-
pahtunutta.Todistajat pitivat kuitenkin kiinni todistuk-
sistaan, joita Maria ei muilta osin pystynyt kiistAmaiin.
Hanen toivomuksensa siite, ettei henen kuolleen sikidn-
sa kuolinsyytutkimusta toimeenpantaisi, oli johtunut
vain pelosta, etta kustannukset tulisivat hainen makset-
tavakseen.

SyyttajA Ullner esitti tAmAn jalkeen seuraavan papinkir-
jan,joka luettiin:

Piiko Maria Heikintytait, joka on palveluksessa Vitain ky-
liin ja tdmdn Ruoveden kirkkoherrakunnan Virtain koppe-
lin Alo- eli lso-Hiitkdsen talosso,on syntynyt | 2.toukokuu-
ta vuonno tuhot kohdeksansotoa yhdensdntoisto (1819),
on kunnia inen, mutto mifi hAnen kAytdkseensa muuten
tulee, on han kevdttalvella synnyttdnyt salaa aviottoman
poikalapsen. Muutoin on kyseinen henkild auttavin kris-
tinopin tiedoin esteettd nauttinut autuutensa vdlikappa-
leita ja viimeksi niit(i k(iytAnyt viime vuoden marraskuun
5. pA ivii n A. Td m ii v aa d ittov a ksi to d i st u kse ks i i I m o itet aa n.

Viffoillo 23.toukokuuta | 844.

Henr.Joh. Packalen
Virtain kappolainen ja vt. pastori.

Teman jdlkeen poytakirjaan merkittiin, ettei Marian
kuollutta sikiote koskevan tutkimuksen raDortti ollut
viela tullut, vaikka tutkimus syyttejen ilmoituksen mu-
kaan oli toimeenpantu kuluvan toukokuun 17. peivena.
Marla vaati ouolestaan, etta hanen ilmiannettu makaa-
jansa oli tuotava oikeuden eteen vastaamaan rikokses-
taan.Taman jalkeen asianosaisten keskettiin poistua.

Ktnm
|  . l  f  " 1 . -  " . t "K%nnan0t Ke uaen ua n p6al0t

Koska kuollutta sikiotd koskeva kuolinsyytodistus puut-
tui ja koska kaksi todistajaksi kutsuttua olivat jedneet
tulematta, kihlakunnanoikeus katsoi harkinnan jdlkeen
aiheelliseksi lykiita jutun kesittelyn myohemmin pidet-
teville viil ik:'rajil lg joiden ajankohta miiiirettii islin heti
mainitun todistuksen saavuttua. syyttaja Ullnerin tehtii-
vana oli, kun kerejien ajankohta oli i lmoitettu, noudattaa
poissa olleet todistajat Kustaa Antinpoika Hdrkdnen ja
Anna Matintytar kuultaviksi seka miiarata Marian ilmi-
annetun makaajan, renki Antti Helimaen tulemaan oi-
keuteen.

Syytetty Maria oli kuitenkin heti vangittava ja kihlakun-
nanoikeuden passituksella kuljetettava Korsholman
kruununvankilaan sielli i pidettiiveksi siihen asti, kunnes
henet sielte uudelleen k.irejil le haettaisiin.

M a ri a f u f fu n f o u a n Qe u /ev' a

Vankiluettelon mukaan Maria tuotiin Korsholman kruu-
nu nva n kilaan vuoden 1 844 toukoku u n 29. oa ivand.Va n-
kila toimi siis myos tutkintova nkila na. Vain yksi vanki oli
tutkintavankeudessa siki0n piilotuksen vuoksi. Hdn oli
Maria. Hen oli tullut Virtain ja Ahtarin kihlakunnaoikeu-
den passituksella,ja hdntd koskeva juttu oli lyk;tty seu-
raaville valikar;ji l le.

Siihen aikaan laitoksessa oli luettelon mukaan 203 van-
kia,joista naisia 27 ja miehia l76.Jokaisen vangin koh-
dalla olijonkinlainen maininta hanen sosiaalisesta ase-
mastaan. Eniten oli renkeje, nimittein 42,talollisen poikia
oli 21, torppareita 14, torpparin poikia 13, merimiehie
1 2, talollisia 12, itsellismiehia rz 10. Vaikuttaa silte, ette
merimiehie oli suhteellisesti ottaen runsaasti. Edellisten
liseksi oli 31 muuta nimikette, joilla 1-4 edustaiaa. Nai-
sista seitsemelle oli vain maininta naikkonen'r' Kym-
menelli muulla nimikkeellii oli I -3 edustajaa, joiden
joukossa yksi merimiehen muija. Korsholman kruunun-
vankila nayttaa olleen tyypill isesti paikka,jossa varojen
puutteessa sovitettiin sakkorangaistuksia, silld sellaisia
oli vangeista yli puolet eli 1 l S.Taposta oli vankilassa 22,
irtolaisuuden vuoksi oli vangittu 17 ja varkaudesta 13.
Loput ja kautu ivat 22 muun nimikkeen mukaisesti.
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Vankiluettelosta ilmenee myos, etta vangeille makset-
tiin peiverahoja, sill it 30.1.1845. paiivatyssA luettelossa
main i tu i l le  vangei l le  n i i ta  o l i  makset tu es im. tammikuul -
ta 1845 yhteensii 167 ruplaa BB7, kopeekkaa hopeassa.
PAivarahoilla he lienevat ostaneet mm. ruokansa.

. . 1 '  '  t  , ' f . /  ' ,  ' , . , ' r'I 0tJ:Pr ualtMralar
lanhan fter^tausfi

Keseikuun 1844 Korsholman vankiluettelo kertoo, ettA
sikion piilottamisesta syytetty Maria oli lahetetty 23.6.
virtain pitdjdn v:il ik:trajil le,.jotka pidettaisiin 29.6.

Valikarajat pidettiinkin poytekirjan mukaan luettelos-
sa mainittuna paivana Ahtarissa kihlakunnantuomarin
virkatalossa DomarniisissS. Liisnii olivat puheenjohtajan
lisaksi lautamiehet Erkki Majaniemi, Aapo Pusanniemi,
Juho Hangasniemi, Carl Borg, Christian Collin, Carl Pal-
men ja  Hermanni  Hangala.

Aluksi todettiin,ettd kihlakunnanoikeus oli kdsittellyt ai
kaisemmin eli 24.5. juttua, joka koski vangittuna olevaa
Mariaa syytettyna siit:i, ett:i han oli yksin:iisyydessa syn-
nyttanyt sikion ja sen heti piilottanut. P6ytakirjassa mai
nituista syista juttu oli lykiitty niiihin vSlikiirii j i in. Koska
30.5. allekirjoitettu kirjallinen todistus Marian sikiota
koskevasta kuolinsyyn tutkimuksesta oli tullut, viil ikii-
rejat oli mearetty koolle jutun jatkokasittelya varten ja
lMaria oli tuotettu kruununvankilasta paikalle. Sita paitsi
v i ra l l inen syyt ta j5,  kruununnimismies Ul lner  o l i  saanut
kirjallisen tiedon oikeuden jutussa aiemmin tekemien
paatdsten mukaisesti hiinelle kuuluvien toimenpitei
den toteuttamiseksi. Ullnerin lisAksi paikalla olivat Maria
ja h: inen; i t insa Kaisa Simontytar  as iamieheneen Juho
Heikinpoika Myry, jonka luona Maria oli oikeudenkayn-
tia varten ollut vangittuna, seka renki Antti Helim:iki.

.Jutun aikaisemmat vaiheet luettiin julki, minkA jAlkeen
l\4ariaa viele kehotettiin tunnustamaan rikoksensa to-
denmukaisesti ja rehellisesti. Hdn kuitenkin pysyi ai-
kaisemmassa kertomuksessaan ja vakuutti sen pitavdn
yhtd totuuden kanssa. Antti Helim;ki sit; vastoin tun-
nusti maanneensa Marian ja myonsi syyllisyytensS.

Seuraavaksi luettiin saapunut laak;rinlausunto, joka
liitettiin istunnon poytakirjaan liitteeksi A, sekA lausun-
toon liittyva palkkiolasku. Niiden lukemisen jii lkeen
syyttAja totesi. etta aikaisemmin nimetyt todistajat, ta-
lollinen, vaivy Kustaa Antin poika HA rkonen ja tytto An na
N4atintyt;r olivat jddvittdmin:i ja hyvamaineisina van
noneet todistajanvalan, minka jalkeen heite oli vaadittu
puhumaan totta erikseen pidettavissa kuulusteluissa.
Lisdd todistajia

Kustaa Antinpoika Harkonen kertoi olleensa samaan ai
kaan, jolloin Maria oli yksinaisyydessa synnyttenyt ja pii-
lottanut sikionsd, matkalla Kristiinankaupunkiin. Taiten
han ei omasta kokemuksestaan tiennyt asiasta mitaan.

Muulta talonv:jelt:i han oli kuitenkin saanut kuulla Mari-
alle tapahtuneen sellaista, minkA muut todistajat olivat
jo kertoneet. Kustaa Antinpoika sanoi, ettei han ollut
koskaan kuullut Marian kielt:ineen raskaana oloaan sita
joitakin kertoja kysyttaesse. Todistaja poistui todistuk-
sensa poytAkirjan kuultuaan ja hyvdksyttydan.

Annan lMatintytar. jolla Harkosen talossa oli paimenen
pesti, oli ollut 12.3. nk. kodassa pesemassa maitoastioita
ja muita sellaisia, eikd ollut tiennyt Marian tapauksesta
mitadn, ennen kuin tamAn sikid oli jo syntynyt.TAsta to-
distaja antoi samanlaisia todisteita kuin aikaisemmin oli
saatu Maria Stiina Kaapontyttarelta ja Reetta Erkintyt-
tarelta. Hdn kertoi myos yhtapit:iv:isti heidan kanssaan,
etta vaikka Maria olikin kieltanyt tehneensa vakivaltaa
sikiolleen, hdn oli pyytanyt, ettA asia pidettaisiin salassa.
Maria oli myds Anna Matintyttiiren mukaan luvannut
palve l la  n imismies Ul lner ia  vuoden i lman palkkaa,  jos
tdma hoitaisi asian siten, ettei sikiot:i koskevaa laaka-
rintutkimusta tehtAisi.Todistaja poistui kuultuaan ja hy
vaksyttyaan luetun poytdkirjan todistuksestaan.

7{ h [a fru n n a no i fre w /e n 1t ii dt o fu' e t

Virallinen syyttajA ilmoitti taman j;lkeen, ettei mitaan
lisdtutkimuksia ena:i suoritettaisi, koska Marian :iidin
lisaksi kaikkia Harkosen talossa mainittuna aikana oles-
kelleita henkiloita oli kuultu. Siten asiat olivat hdnen
mielesteen tulleet valaistuiksi. Syyttaja katsoi syytetyn
tulleen kiistatta syypaeksi todetun ja ilmaisi sen joh-
dosta rangaistusvaatimuksensa. Lisaksi hen vaati Antti
Helimiien asettamista syytteeseen rikoksestaan. Poyta-
kirjaan merkittiin, ettei Antti Helimakea, jonka papin-
todistuksen syyttaje oli unohtanut vaatia, ollut aikai-
semmin taalla vedettv oikeuteen salavuoteudesta eike
muustakaan rikoksesta ja ettei i\4aria Heikintyttarella ol-
lut varoja kuolinsyytutkimuksen korvaamiseksi.Tdmiin
jalkeen asianosaiset joutuivat poistumaan oikeuden
harkinnan ajaksi,jonka tuloksena se paetti seuraavaa.

Kihlakunnanoikeus katsoi todistajien kuulustelujen
toistamiseen osoittaneen, ettd syytetty Maria, joka oli
luvattoman sekaantumisen johdosta tullut raskaaksi,
mite hAn ei tosin ollut yrittanyt katkea tai siita vaieta,
oli 12.3. tuntiessaan synnytyksen lahestyvan hakeutu-
nut navetan yksinaisyyteen ja sielle synnyttenyt tey-
sin kehittyneen poikasikion, jonka han oli piilottanut
tarkoituksenaan tdten olla ilmaisematta tekema:ins.i
rikosta. Piirilaekerin toimeenpaneman Marian kuollee-
seen sikiddn kohdistuneen tutkimuksenkin mukaan
se oli syntynyt elavana ja el:inyt synnytyksen jalkeen.
fvlutta niskaan kohdistunut paine oli aiheuttanut sikion
kuoleman tukehtumalla, minke myds jutussa kuultujen
todistajien kertomukset vahvistivat. Niin ollen Marian
oli kiistatta todettu syyllistyneen siihen, ettei han oli heti
synnyttdmisen jalkeen vakain tuumin ottanut hengilta
yksinaisyydessa synnyttamense sikidn ja sen jdlkeen sen
piilottanut.TamAn johdosta h2inet tuomittiin tAsta vaka-
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vasta rikoksesta rikoslain 16. luvun 'l . 5:n ja kuninkaalli-
sen asetuksen 20. tammikuuta 1 779 mukaisesti mestat-
tavaksi ja roviolla poltettavaksi, mihin rangaistukseen
sisdllytettiin hanen syyllistymisense salavuoteuteen.

Liseksi maerettiin, ett:i Marian kuolleen sikion tutkimi-
sesta koituva pilrileitkerin palkkio tuli Marian varatto-
muuden johdosta maksaa tellaista tarkoitusta varten
varatuista kruunun medrerahoista siihen m:iaraan asti
kuin seedokset edellyttiv:it.

- Kihlakunnanoikeus ei minun (artikkelin kirjoittajan)
mielestani ottanut riittevasti huomioon, efta tohtori
Schildt totesi seuraavassa lausunnossaan olevan mah-
dotonta ottaa kantaa siihen, oliko sikiodn kohdistunut
v6kivalta li ittynyt itse synnytykseen vai tapahtunut ve-
littom;sti sen jailkeen vai oliko se tahallaan aiheutettu.

Koska syytetty Antti Helimaki tunnusti saattaneensa
Marian raskaaksi, hanta sakotettiin rikoslain 53. luvun 1.
5:n perusteella 10 hopeatalarilla tai 4 hopearuplalla 89
kopeekalla jaettavaksi kolmia kruunun, kihlakunnan ja
syyttAja Ullnerin kesken. Site paitsi HelimAen oli yksityi-
sesti ripitteydytteve ja saatava synninpeestd seke suori-
tettava Virtain kappelin kirkolle 4 talaria tai 1 ruplaja 92
kopeekkaa. Mikiil i Antti Helimeellii ei olisi varaa naiden
sakkojen maksamiseksi, hanen piti ne sovittaa l4 pai-
vin vankeudella, ei kuitenkaan vedelld ja leiviil l i i. Kirkon
maksut piti samassa tapauksessa suorittaa tyolli i kirkol-
le tai sellaiselle,jolle taimd oikeus on annettu.

Piiril i iakeri esitti oikeudelle laskuna matkasta,toimituk-
sesta ja pdiv6rahana yhteensa 20 ruplaa 93 kopeekkaa.
Lasku ei kuitenkaan mennyt sellaisenaan lapi, silla F. G.
Ringhjelm Vaasan maakonttorista oli huomauttanut,
ette koska piika Anna Stiina Matintytar Myryn kuolleen
sikidn ruumilnavaus oli tapahtunut samana pdivene,
piti summasta vahentee puoli korvausta toimituspaivaA
kohti eli 65 kopeekkaa, jolloin jednnds oli hopeassa 20
ruolaa 28 kooeekkaa.

Kihlakunnanoikeuden peatokset oli kuitenkin alistetta-
va rikoslain 25. luvun 5. 9:n mukaisesti Vaasan hovioi-
keuden tarkastettavaksi ja tutkittavaksi. Maria oli kih-
lakunnanoikeuden passituksesta lahetettdve takaisin
Korsholman kruununvankilaan siihen saakka, kunnes
hdnesta toisin m:iarAttdisiin.

lstunnon pdytdkirjan Liite A kuului seuraavasti:

Vuonna l844,toukokuun 17. paiv(in iltapAivdlld, ryhdyin
Vittai n kirkol la Moria Heikintyttir H iitkdsen poi kosikion
tutkimiseen mm. toimitusvouti K. M. Ullnerin ia suntio F.
Liljelundin olIessa ldsnd.

Ruumiinovaus suotitettiin Vaosan Arvoison Kuvernddrin-
viraston viime mooliskuun 29. pnd pdiviitystd kirjallises-
to toimeksionnosto, jonka sain kiisiini viime huhtikuun 4.
pno.

Aiti Mario, joka ei ollut salannut raskoudentilaonsa, oli vii-
me maaliskuun 12. pnd tydskennellyt erdAn bisen noisen
kanssa navetossa, jolloin hdn oli jonkin tekosyyn varjolla
jiiAnyt sinne yksin. Puolen tunnin kuluttua hiin oli tullut
sisAAn asuinrakennukseen, ottanut oittanso ovaimen ja
poistunut mainitsemotta mitddn silld vdlin topahtuneesta
sy n nyty kse st ai A n. H A n e n tu sko i se n u I kon (i kd n sA p er u steel -

la oli epailty, ettai se oli tapahtunut,jo hiinta pidettiin sil-
maillai. Kysyttiiessd,oliko h(in synnyttdnyt ja missd lopsioli,
h ii n o I i t u n n u st o n ut sy n nytt ij n ee n sai ku o I I e e n po i ka I a p se n
novetasso, mistii se l'ydettiinkin. Kysyttiiessd, miksei hAn
ollut heti asuinrakennuksesso ilmoittanut osiasta, hdn oli
sanonut swksi sekavan mielentilonsa ja ettei htin ollut oi-
ko n ut sa I ota ta pa h tu n utta.

Ulkoinen tutkimus.
l.Ruumiin pituus piidlaesta kontopddhdn 2l tuumaa.
2.Sen paino noin 7 nauloa 27luotio.
3. Vortolo kauttoalto an ftyteliiine n ja pydred.
4. Pdan poikkileikkaus noin 4 tuumoa; sen pituusleikkaus
hieman suurempi jo sen suurin pituus hieman yli 5 tuu-
mao.
5. Hiukset normaolin pituiset jo kiintedt.
6. Pitkid i hokarvoja ei es iinny.
7. Koikki raojat normoalin kiintedt jo kehittyneet.
8. Ko r v a n leh d et ke h i tty n eet.
9.Kynnet somoin.
1 0. Rintakehii hyvin muodostu nut.
| 1. Kivekset ovat kivespussisso.
| 2. Petuaukko lopsi pi hkan tah ri mo.
| 3. Napanuora ei solmusso, mutta kietoutunut oikeon rei-
den ympiiri.Se oli 2l tuumao pitkd ja melko kiinteti.
| 4.SilmAt kiinni; silmAnvalkuaiset voaleat.
| 5. Huulet melko kuivat,varsinkin alahuuli, hieman voah-
oon perrossa.
| 6. Ki e I i ei kokoo nvetdyty nyt.
I 7. Niskosso esiintyi tosainen poinuma.

SisAinen tutkimus.
18. Ptiiikallon luissa piiiin pehmeAssai peitteessA, niskasta
piiiilaelle jo vdrsinkin molemmilla sivuillo esiintyi sisdistd
vetenvuotoo.
| 9. Piiiikollon luissa ei hovaittu minkadnlaisto murtumoo,
oinoostoon pieni Iitistymti niskassol 4'

20. Aivokudos irtonainen, vaaleanpunainen ja veripitoi-
nen. Etityisen veripitoisia olivot pikkuaivojen jo ydinjat-
Keen vensuonet.
2l , Henkitorvesso hieman vaahtomoisto nestetti).
22. Molemmisso keuhkopusseissa melko poljon veriheraa.
23. Syddnpussisso veriheroa.
24. Keuhkot ja sydAn painoivot yhdessii 4 l/8 luotia jo py-
syivAtveden pinnolla.
25.Syddmen paino noin | /, luotio; upposi veteen.
26. Keuhkot olivat vaaleanpunoiset ja tuuheat sekA veri-
pitoiset. Ne pysyivAt veden pinnollo kuten myds kaikki sen
ovotut osot; paloiteltuina ja puristettuno yhteen ne pddsti-
viit ilmoan pihisevdn iidnen ja veteen ilmakuplio.
27. Suolet sisiilsiviit runsoosti lapsipihkoo, ohutsuoli vAhi-
ten.
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28.Maksa suurijo tummahkon ruskea.Se upposiveteen jo
poinoi suunnilleen I 1/4luotio.
29. Soppirakko sisAlsi sappea.
30. Pema painoi 3/8 luotio.
3l . lvlunuaiset veripitoiset.
32.Virtsarokko tyhjd.

Atviointi.
Hovoinnot 1--.13 osoittavot, ett(i sikid olituysin kehittynyt.
mi6t | 0,12, | 3,21,24-26,32 ilmoisevat,ettii sikid hengitti

tiiydellisesti ja oli siis elAnyt synnytyksen jdlkeen, kun toas
yhtd tdydellisesti ilmeneva hengitys t(jll(i sikidlld tuskin oli
mohdol linen ennen synnytystd.

Veren runsaus ruumiin tietyissA osisso (18, 20, 22, 23, 26)
osoittaa, ettd tukehtuminen tuskin oiheutui nopanuorosto
(13).
Hovainnot I 7-20 kertovat, ettd niskoan kohdistunut puris-
tus,yhdessd lapsen viihaisen kyvyn kanssa kestdA ulkoisio
viikivaltaisia voikutuksia, aiheutti kuoleman verentukok-
sen tai tukehtumisen viilityksellA Ql). Miten paljon tiimii
I o psee n koh d i st u n ut vd kivo lta I i itty i i tse sy n nyty st o p a ht u -

moon tai tapahtui viilittom(isti sen jdlkeen tohi oli moh-
dollisesti toholloon aiheutettuo, on mahdotonta selvittai(i
vaikutusten samankaltoisuuden takio.

TAmdn kaiken tdten, en vain jo vannomoni virkavolon,
voon my6s jolona velvollisuutenani, niin.Jumalo minuo
auttakoon ruu m ii n jo hengen puolesta, vahvistan.

JyvAskyldssA B. pnd toukokuuto | 844.

Wolm.5.Schildtl5
PiirilAAkdri
(sinetti).

Ma ri anj u ff u h ovi oi Qew t{us a

Kuten mainittua, kruununvankilan luettelossa oli Marian
johdosta muutamia merkintoja. Niinpa todetaan, etta
vanki nro 52, Maria Heikintytdr Virtain pitejiista, palasi
6.7. valikerejilti i, joilla hiinet oli 29.6. tuomittu lapsen-
murhasta. Vaasan hovioikeudessa I o esiteltiin ia tehtiin
paatds 23.7. , joka l ;hetet t i in lT 10.8.1844 l idn ln kuver-
noorille.

Hovioikeuden poytakirjassa referoitiin ensiksi kihla-
kunnanoikeuden istuntoa ja toistettiin siinii annettu
paatos, jonka mukaan Maria oli syyllistynyt siihen, etta
han vakain tuumin oli ottanut hengilt:i yksinaisyydesse
synnyttamansa sikion ja piilottanut sen.Tam.in johdos-
ta kihlakunnanoikeus oli tuominnut hdnet rikoslain 16.
luvun 1. 5:n ja kuninkaallisen asetuksen 20.1 .1779 no-
jalla mestattavaksi ja roviolla poltettavaksi, johon kuole-
manrangaistukseen sisellytettiin myos hanen lankeemi
sensa sa lavuoteuteen. Sen jalkeen toistettiin myos Antti
Helimiikeii ia tohtori Schildtin suorittamaa tutkimusta

koskevat paatdkset. Kaiketi vain Marian kuolemantuo-
mio piti alistaa hovioikeuden harkittavaksi.

Jutun tutkinta ja siihen liittyv5t toimepiteet esiteltiin
siis 23.7.1844 Vaasan hovioikeudessa, jonka kdsitys asi-
asta oli Marian kannalta ratkaisevasti toisenlainen kuin
alemman oikeusasteen. Hovioikeus toki katsoi toteen
n:iytetyksi seka Marian antaman selvityksen etta sen
perusteella, mite tutkintovankeuden aikana oli muuten
kaynyt ilmi, ettd teme oli luvattoman sekaantumisen
jiilkeen tullut raskaaksi ja 12.3. yksinaisyydessA HArko-
sen navetassa synnyttdnyt ja piilottanut sikionsii. 5e
oli mainitun tohtori Schildtin valaehtoisen todistuksen
mukaan ollut taysin kehittynytja eliinyt synnytyksen jel-
keen, mutta oli niskaan kohdistuneen paineen johdosta
kuollut tukehtumalla. Marian, joka ei ollut kieltanyt eika
salannut raskaustilaansa,ei kuitenkaan katsottu syyllis-
tyneen siihen, etta hAn olisi etsinyt yksinaisyytte synny-
tyksen hetkella ja tehnyt sikiolle vakivaltaa ottaakseen
sen tarkoituksellisesti hengilte.

Koska Maria toisaalta, huolimatta siite ette oli mydntenyt
hente vaivanneet kivut alavartalossa, ei ollut sitA ajoissa
ilmaissut eika hakenut neuvoa ja apua,jotka olisivat ol-
leet hainen saatavillaan, eika myoskiidn oma-aloitteisesti
ilmoittanut heti synnytyksen jalkeen. mita hiinelle oli
tapahtunut, oli hdn vakavaan rikokseen ja huolimatto-
muuteen syyllistyen tuottanut sikion kuoleman. Hovioi-
keuden erilainen tulkinta lienee perustunut siihen, ettd
koska epiiil lyll i i teolla ei ollut silminnakijdita, ei sikion
"vakain tuumin heng ilteottoa" voitu pitAe varmana.

Tdman johdosta hovioikeuden paatoksessa katsottiin
oikeaksi tuomita Maria Heikintytar mainitusta rikokses-
ta rikoslain 16. Iuvun L 5:n jii lkimmiiisen momentin ja
kuninkaallisen saadoksen 20.tammikuuta 1 7791 8 nojal-
la rangaistavaksi 20 parilla piiskoja, kolme lydntia paril-
ta, ja sen jelkeen julkisella hipedrangaistuksella Virtain
kappelin kirkolla seka sitten ldhetettdviksi Lappeenran-
nan kuritushuoneeseen Didettavaksi siella kaksi vuotta
pakkotyossdl9. Lisdksi Maria tuomittiin maksamaan
mainitulle kirkolle 2 talaria tai 96 kooeekkaa. mikii varo-
jen puuttuessa korvattaisiin tyolld.

Antti Helimekea koskeva kihlakunnanoikeuden paatos
vahvistettiin sellaisenaan. Liseksi oiirileekarin oalkkio
kuolleen sikion tutkimisesta oli suoritettava esitettye
laskua vastaan tellaista tarkoitusta varten varatuista
kruunun mdererahoista, kuten myos korotettu p:iivara-
ha,jotka myos Marian tuli korvata niin pitkiil le kuin hii-
nen varallisuutensa salli.

Paatoksen allekiioittajina oli perati seitsemAn arvoval-
ta ista herraa, nim ittAin C. H. Asp, C. R. Hjertma n, Jos. Sten-
biick, C. J. Boy, Joh. Calonius, Joh. Granlund ja Rob. Wilh.
Rotkirch.
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Keisari hyudfuy hovioifeu/en 1tddt'dfisen

Vaikka Marialla ei tietenkiii in ollut kihlakunnanoikeuden
istunnossa puolustusasianajajaa, teytyy mainita, etta
henen valituksensa hovioikeuden tuomiosta eteenpain
onnistui vain sen johdosta, etta vankilanjohtajat olivat
velvollisia avustamaan tuomioonsa tyfymatontd van-
kiaan oikeustoimissa. Miten valitus muuten olisi onnis-
tunutkaan todennAkdisesti luku- ja kirjoitustaidotto-
malta Marialta? Teme kertomus osoittaa, etta maamme
oikeuslaitos toimi yli 150 vuotta sitten hammastyttavan
hyvin.

Kruununvankilan asiakirjoista ilmenee, ettai Maria oll
30.9. ilmaissut tyytymdttomyytensa ja valittanut hovioi-
keuden paetokseste, minkA johdosta annettiin alamai-
nen esitys keisarille valittamista varten. Hovioikeuden
merkinnan mukaan vaadittiin tavallisessa jarjestykses-
sii asianmukaiset kirjalliset lausunnot, jotka saapuivat
21.12., ja kaksi paivaa mydhemmin lehetettiin jutun
asiakirjat senaatin oikeusosastolle. Kuverndorin merkin-
niin mukaan Hanen Keisarill isen Maiesteettinsa Armol-
lista Pdetostd odotetaan.

Kirjelm6, jossa vastoin Marian valitusta ilmoitettiin ho-
vioikeuden pdetoksen hyvaksymiseste,saapui kruunun-
vankilaan 3.2.1845.5e kertoi, ettA keisari oli armollisesti
suvainnut itselleen esitelld temen alamaisen valituksen
ja siihen liittyvAt toimenpiteet mutta katsonut, ettei Ma-
ria ollut tuonut esiin uusia perusteita hovioikeuden pde-
tdksen muuttamiseksi. 5en johdosta hovioikeuden te-
keme pa:itos oli armollisesti hyveksytty. Tavan mukaan
pedtoksesse oli l isays, etta sitA oli kaikkien asianosaisten
noudatettava.

PAetoksen allekirjoittajina oli Helsingisse 16.1.1845
Hanen Keisarill isen Majesteettinsa Korkeassa Nimessd
maaratyn Suomen senaatin puolesta viela aikaisempia-
kin arvovaltaisempi joukko, nimittein O. S. Mellin, C. v.
Kothen, Pehr Tornqvist, W. Forsman, August Sohlman, V
R. Rehbinder ja P. H. Edelheim.

Kei:: arin k 1t u fli n en p liiif b:

Maria ei vielakaan antanut periksi,vaan jatti armonano-
muksen, joka 12.2. lAhetettiin senaatin oikeusosastolle,
joten jalleen odoteltiin keisarin paatosta.

Kuvernodri oli 21.1.lahettanyt vangittuna olevan Marian
alamaisen anomuksen, etta hanelle keisarin peetoksellA
1 6.1.lanqetettua ranqalstusta sikionsa kuolemantuotta-
muksest-a lievennet;isiin.20 Kuvern6<jrin merkintojen
mukaan 12.5. saapui keisarin paatos,jolla Marian tuo-
miota todella hieman muutettiin.

Kirjeen sisdltema pa:itds oli annettu Helsingiss:i
23.4.1845,ja sen mukaan keisari oli armollisesti suonut
esitella itselleen lvlarian alamaisen anomuksen ja siihen
liittyvat asiat. Esiin tulleiden lieventlvien asianhaarojen
ja olosuhteiden - joita ei tarkemmin ilmoiteta - joh-
dosta keisari halusi suoslollisesti ja armollisesti vapaut-
taa Marian piiskarangaistuksesta ja sen sijasta tuomita
hanet pidettevdksi 20 paivaa vankeudessa vedellai ja
leivalla. Mahdollisesti tAma muutos tosiaankin merkitsi
tuomion lieventamiste. Kuvernddrin vankiluetteloon
tekemien merkintdjen mukaan Maria pantiin tdtA ran-
gaistusta kersimaan Korsholman vankilaan 15.5. Kaksi
viikkoa myohemmin vapauduttuaan l\4arian oli kersit-
tave kirkon julkinen hapedrangaistus Virroilla ja lopuksi
kahden vuoden pakkotyo Lappeenrannan kuritushuo-
neessa. Tetd lopullista paatdsta oli jalleen kaikkien asi-
anosaisten noudatettava.

Keisarin allekirjoitusta ei pdetdksesse tietenkAAn ol-
lut vaan sen sUasta Hanen Keisarill isen ivlajesteettinsa
Oman Paatoksen mukaisestija Hdnen Korkeassa Nimes-
sedn Henen MaAraamansa Suomen Senaatti ja C. v. Kot-
hen, PehrTornqvist,W. Forsman, August Sohlman ja O. R.
Rehbinder .z '
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Maria La1t1teenran:a:
Kennrr6roneeya

Kersittyddn kahden viikon vankeustuomion vedell:i ja
leivdlld Maria lehti 4.6.1845 vankikyydilli i ensiksi Kor-
sholman kruununvankilasta Virroille, josta 1 5.6. tienoilla
edelleen Lappeenrantaan.Juuri tama paivays on Virtain
seurakunnan pAakirjassa, jonka mukaan Maria olisi ni-
menomaan saanut 24 paria piiskoja ja kirsinyt julkisen
hapearangaistuksen. Kappalainen ei ehka ollut tietoi-
nen mainitusta kahden viikon vankeusrangaistuksesta,
mutta piiskarangaistuksesta enemmAn kuin todenna
koisesti. On siis mahdollista, ettd Marian rangaistus oli-
si tuomion lievenemisen suasta voinut tosiasiallisesti
koventua. Perille Lappeenrantaan hanet on merkitty
saapuneeksi 27.6.1845. Matka kesti siis Virtain pysehdys
mukaan lukien 22 paivaa. Kyyditys perustui seuraavaan
passitukseen:

N:o 320. Saapunut 27. kesdkuuta | 845.
Julkinen mAdrdys

Piika Matia Heikintytdr Hdtkdnen Ruoveden pitdjiin Vir
tain kylAsftj,joko HAnen Keisarillisen Mojesteettinso viime
huhtikuun 23. pdivAnA ontumalla pAdfiksellA on tuomit-
tu siki6n piilottamisesta pidettdvdksi koksikymmentd pAi-
viiii vonkeudessa vedellaj jo leivdlld, k(irsim(idn julkinen
hijpeijrangoistus jo sen jdlkeen tekemiiiin kaksi vuotta
pokkotyOtd Lappeenron nan ku ritush uoneessa, on nyt suo-
rittanut vankeusrangoistuksen, minkd johdosto hdnet td-
ten possitetoan vonkikyydilld twvallisen vankivartioinnin
oloisena ensiksi kuljetettovaksi mainittuun koppeliin kdr-
simddn siellA jonakin sunnuntaina kirkonrongoistuksen ja
sen j(ilkeen mainittuun kuritushuoneeseen suorittomoon
hdnelle tuomittua tyot(i; Viipurin l(i(inin kuverndorille tie-
dotetoan tdstd eri kirjeelld.

Kuljetuksen ajalto suodaan Moria Hd*dselle sii(idetty
vonginkestitys.

Vaasan m aakanslia, 4. kesdkuuta 1 845
John Bergenheim.

Virtain kappalainen oli tehnyt samaan mdareykseen
oman merkintansA:

Moinittu Motio Hdrkonen on tdnddn kdrcinyt kirkon julki-
sen hdpeAranga istuksen jo soonut synni npdAsbn.

Todistoa Viftoilla 15. hescikuuta 1845.
Henr. Joh. Packaldn
Virtoin vt. pasto ja koppaloinen.22

Tdm:i kappalaisen merkinta ei siis sisiil loltaan ole ident-
tinen alussa mainitun pidkirjamerkinniin kanssa, jossa
iMarian mainitaan saaneen piiskoja ja kdrsineen julkisen
hapearangaistuksen. Olisiko lvlaria sittenkin saanut piis-
kaa? Kai pappi sentAen tiesi, oliko joku kirkolla piiskattu
vaie i .

Kruunun Lappeenrannan kehruuhuoneeseen sijoitet-
tujen vankien nimiluettelo vuodelta 1845 kertoo, etta
numero Jzu e[  Mana o Lu ut  Den e z / .o .  t64) :  nanen
tuomionsa oli keisarin pAat6s 23.4.1845. Rikoksena mai-
nitaan sikidn piilottaminen ja tydaikana kaksi vuotta.
Koko vuotta 1845 tarkoittavan 355 vangin luettelon oli
allekirjoittanut Lappeenrannan kehruuhuoneen kont-
torissa 31 .joulukuuta 1845 C. O. Arppe.

Kehruuhuoneella oli myos oma seurakunta, jonka vuo-
den 1845 paakirjan sivulla 9 esiintyy Maria Heikintytar
H:irkonen, syntynyt 12.5.1819, huomautuksissa: sikion
piilottaminen. Seuraavan vuoden vankiluettelossa Ma-
rian numero on muuttunut. Nyt se on 168. Liseksi ilme-
nee,etta han oli synnyttanyt 7.3.1846 pojan,jolle oli kas-
teessa annettu nimi Juho Kustaa. Vuosien 1a46-'1847
pdakirjan sivulta 17 ilmenee, ette Maria oli saanut syn-
ninDaastdn salavuoteudesta 30.4.1846.Vuoden 1 847 ni-
miluettelo kertoo, etta Maria oli vapautettu 28.6.1847 ja
lAhetetty takaisin Korsholman kruununvankilaan. Huo-
mautuksissa lukee, ette poika Juho kuoli 6.1 .1847. Hen
oli kuollessaan 8 kuukauden ja 29 peivan ikainen.

Katsotaanpa millaiseen seuraan Maria joutui. Kehruu-
huoneen vuoden 1847 nimiluettelossa oli yhteensa 409
vankia. Paivittainen vahvuus ei kuitenkaan ollut juuri
tama. sillA osa vangeista paasi kyseisen vuoden aikana
vapauteen ja uusia tuli tietysti ti lalle. Vankien ikiihajon-
ta oli tavattoman suuri, silla vanhin Maria Bollstrom
- oli jo ehtinyt tayttaa 85 vuotta. Hanet oli tuomittu
ikiinsii huomioon ottaen melko kummallisesta asiasta,
nimittdin irtolaisuudesta, vehintddn vuodeksi mutta
kuitenkin niin pitkaksi ajaksi kunnes laill inen holhooja
hankittaisiin, mitai se sitten merkitsikin. Kolme nuorinta
olivat 15-vuotiaita, kaikki romanityttoja, jotka myos oli
tuomittu irtolaisu udesta. Vuon na 1847 ei elinkautisvan-
kien joukossa ollut yht6en romaninaista, 168 irtolaisuu-
desta tuomitun joukossa sitA vastoin heita oli 48, mikA
on huomattavasti suurempi kuin romanien osuus koko
veestosta. Vain kaksi romania oli tuomittu muusta kuin
irtolaisuudesta.390 vangin keski-ika oli hieman yli 36
vuotta, 19 vangin ika ei lahteestA ilmene. Maria oli siis
28-vuotiaana selvasti keskimearAistai nuorempi. Keh-
ruuhuoneen vanhin elinkautisvanki vuonna 1847 oli
77-vuotias ja nuorin 30-vuotias.

Vankiluettelot kertovat monenlaisista jarkyttaviste ih-
miskohtaloista. Niinpe Anna Kristiinantyter oli tuomittu
lapsenmurhasta elinkautiseen. Han oli tullut Turun keh
ruuhuoneeseen jo 1806 ja Lappeenrannan kehruuhuo-
neeseen 1 819 eli jelkimmdisen perustamisvuonna. Hen
kuoli sielli i vuonna 1846 oltunaan vankilassa noin 40
vuotta. Ewa GreivilA HAmeen iAAnista oli i lmiannettuna
ja tuomittuna nk. tunnustusvankeuteen epamedraiseksi
ajaksi osallisuudesta miehense murhaan. Hdn kuoli van-
kilassa 1847 oltuaan siella 25 vuotta. Eika tunnustanut!

Lapsenmurhasta tai sikion piilottamisesta oli tuomittu
yhteensa 126 naista, joista elinkaudeksi 44. Mutta lap-
senmurhan nimikkeellii oli mvos tuomittu 64 naista

1 4 Oeana2/2006



hyvin suuresti (2 vuodesta 20 vuoteen) vaihteleviin va-
pausrangaiStuksiin kuten seuraava asetelma osoittaa:

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 .
2 14 4 28 2 2 1 1 16 3 ',l

yht.64

Siki6n piilot tamisesta langetetut tuomiot vaihtelivat
h uomattavasti vehem men. YhteensA l8 tuomitusta yksi
oli saanut 4 vuotta, nelje oli saanut 3 vuotta. 13 oli saa-
nut 2 vuotta, nAiden joukossa oli siis Maria.

Joillakuilla vangeilla oli lapsia joko jo sinne tullessaan
mukana tai vankilassa synnytettyina. Lapsista oli poikia
32ja tyttdja 54,yhteensa 86.Vanhin lapsista oli 12-vuo-
tias ja nuorin 6 kuukautta vanha. l3 aidilla oli 2 lasta,
neljella eidilld 3,yhdellii i i idill i i 4ja yhdelle pereti 5 lasta
mukanaan.Vuoden 1846 aikana syntyi Marian poika ja
kaksi muuta lasta. Olot tuntuivat olleen aarimmeisen
vaikeat, sille saman vuoden aikana vankilassa kuoli l3
lasta.

Maria kdrsi rangaistustaan Lappeenrannan kehruuhuo-
neessa tasan kaksi vuotta. Vapauduttuaan hAnet pas-
sitettiin takaisin Korsholman kruununvankilaan, jonka
vankiluettelossa on seuraava merkinta:

Korsholman kruununvankilan vonkiluettelo: nro 90, noik-
konen Maria Heikintytiir Hiirkdnen Virtoin kappelista,
vapoutettu keh ruuhuonelai nen. Saapui Viipuri n ldtini n
kuvern66rin passittamana. Kuluvan kuun 14. pna kuultu
jo possitettu koti seudulleen pijtistettiivijksi vapaalle jalal
Ie.z j

Kuten mainittua, Marian matka Vaasasta Lappeenran-
taan kesti Virtain pysahdys mukaan lukien 22 peivee.
Hdnen polkansa Juho Kustaa syntyi 9 kuukautta 10 p:ii-
vaa mydhemmin kuin Maria saapui kehruuhuoneeseen.
Maria sai synninpaast6n salavuoteudesta 30.4.1846 eli
23 peiveii syn nytyksen jdlkeen. J u ho Kustaa oli pantu siis
alulle joko vankikuljetuksen viimeisina tai vankeutensa
ensimmaisina pdivind. Mistedn salavuoteudesta tuskin
oli kysymys. Pikemmin vakisinmakaamisesta.

Ta Qaitin Vrroi ffeia ua Pa ufeen

Vaikuttaisi siis silta. ettai Maria vaDautettiin vasta saa-
vuttuaan Korsholmasta takaisin Virroille. Kuka tai mika
sen teki, on epeselvad. Joka tapauksessa han ilmaantui
ensiksi kappeliseurakunnan peiikirjaan entiseen palve-
luspaikkaansa Harkoselle ja vasta sielta kotiinsa llves-
niemeen. Sieltd Maria, joka esiintyy Heikintytt;rena ja
sellaisena myos kuolee, muuttaa Vaskuun Niinimaen
Laajan torppaan vaimoksi torppari Mikko Aaponpojalle,
joka oli syntynyt vuonna 181 7.

Torpassa, joka sijaitsi Laajaperessa, Vaskuujerven llves-

niemeen nahden painvastaisella rannalla,oli aika erikois-
ta joukkoa. Mikon kohdalla niiet lukee huomautuksissa,
etta lukutaitoa oli parannettava ilmeisesti ripille piii ise-
miseksi. Parannettu kai oli, sill i i huomautus oli viivattu
yii. Marian kohdalla ei tassa eika koskaan myohemmin-
kaian huomautuksissa lue mitean kielteista. Kahdesta
pojasta Heikki oli syntynyt 1849, Juho 1851. Mikon isan,
Aapo Kaa pon poja n,- kohdalla lukee huomautuksissa:
"Vapautettu 118lql."z+ - Olisiko ollut linnassa? Toinen
mahdollisuus on, ettd hanet oli vapautettu asepalveluk-
sesta. Mikon sisaren, Miina Aapontytteren kohdalla lu-
kee:"Ei saa pddstA.i ripille"ja 'Tuomittu v:n 1849 kiirejll la
maksamaan kirkolle sakkoa 96 hopeakopeekkaa"z) Jal-
kimmainen huomautus tarkoittaa eidille m.iarattya sak-
korangaistusta salavuoteudesta ja aviottoman lapsen
synnyttemisesta.

Seuraavassa piidkirjassa26 Maria on edelleen Vaskuun
ruodun Laajan torpassa,jonka torpparina Mikko Aapon-
pojan kohdalla lukee huomautuksissa: "Pita; kutsua"l/
ilmeisesti johonkin puhutteluun. Mariasta ei ole mitaain
huomauttamista, mutta vanhimman pojan, Heikin, koh-
dalla todetaan: "Pitaii ottaa huostaan"28. Vuonna 1851
syntynyt Juho mainitaan kuolleeksi joulukuussa 1857.
Poikia oli syntynyt lisde: Jere '1854, Aapo 1856 mutta
kuollut 1858 ja viela Topi 1858. Edelle mainittu Miina
Aapontytdr oli tehan piiekirjaan mennessa ehtinyt toi-
mittaa maailmaan kolme avlotonta lasta. Niinpa hanen
kohdalla lukee huomautukslssa: "Keynyt erityisen paa-
tuneeksi"29.

Seuraava pddkirja30 ilmoittaa, etta torppari Mikko Aa-
ponpoika kuoli '1867, jolloin elettiin vaikeita aikoja.
Maria-leskesta tuli kuitenkin vaivaishoidon kohde vas-
ta joskus seuraavan vuosisadan vaihteen tienoilla. Hen
muutti pitkdn elemansa aikana paikasta toiseen ja oli
sen loppupuolella poikansa, palstatilallisenTopi Mikon-
poika Puskalan luona. Virtain seurakunnan kuolleiden
ja haudattujen Iuettelon mukaan torpparin leski Maria
Heikintytar Puskala kuoli 20.3.ja haudattiin 5.4.vuonna
1908. Han oli kuollessaan perdti 88 vuoden, 1 0 kuukau-
den ja 8 piiiviin ikainen; kuolinsyy merkittiin jo silloin
suomeksi, se oli vanhuusheikkous. Oli varmaan Maria
ajatellut nayttee keisareille, joita tuli ja meni, kenen
kantti kestae! - Minusta tuntuu, ettd hdn puhui kuulus-
teluissa koko ajan totta. Mitenka muuten han olisijak-
sanut menne asiassaan keisariin asti tai painvastaisessa
tapauksessa eliid murha omallatunnollaan melkei 90
vuotta vanhaksi?

Antti Helimaki palasi pappilasta kiireen vilkkaa kotiinsa
Sipili in Helimiikeen torppariksi. Han meni avioon Ulla
Juhontyttaren kanssa. Heiddn ensimmiiinen lapsensa
syntyi 24.3.1845. Syystai tai toisesta Antin kohdalla ei
pddkirjan huomautuksissa ole hdnelle langetetusta sak-
korangaistuksesta eike synninpaastdsta mita:in. Olisiko
kappalainen suojellut entiste renkiaanja samalla pappi-
lan nuhteettomuutta?

Seppo Kan/e[[
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r  1825-1833,s .85 .

2 Kirkon porstuosso oliistuin,jolle rongoistu osetettiin seu-
roku ntolo i sten toll i steltAvA ksi.

' Ruotsiksi: 12.3.1844 framfdtt i enslighet ett oAgtu g
bom och aflifvat, slitit 20 por Ris, undergdtt uppenbal
Kyrkopl(ikt) i Virdois kyrka 15.6.1845 och hdllas 2 dr pd
Tukthus i Wilmanstrond enl. K. Senotens Nddigo Utslag
16.1.1845. Frcmfdtt ett annat odgta bam under tukstiden,
som darstddes aflidid enl. bevis.

41834-1843.

t 1842 - 1853,s.122.

6 Afllfvot.

1 Ruotsin Woldakunnan Laki, hyvdksi luettu ja waston
otettu Herrcinpdivilld Wuonna 1734. Suomexi kd(itty.
Ensin prdnttiin onnettu Georg Coloniukselda, K. Turun
How-RAti n Aktuao ri ukseldo; Woon nyt Wosta- uudesta y I it-
sekatsottu ja moninaisesti potottu Matthias Caloniuksel
d o, Lo i n-Opi n Professor i Ito Tu ru sto. Prd ntdtty J.C.Frencell i n
jo Pojon Kirjo-PrdntissA 1826. Tdtd viitettA lukuun otto-
motta ruotsinkieliset osiokirjat on kd(int(inyt kirjoittajo.
Kddnndksiss(i on kieltd pyritty nykyoikoistomaon jo pitki(i
virkkeifi joettu lyhyempi in.

E Samling af de i Storfurstendomet Finland gt)llande och
intill dr lB55 utkomne Fdrfottningar, hwilko iindra eller
fdrkloro landets ollmtinno Log eller utwigda och ntirmore
bestdmmo foreskrlfterne 1 de dmnen densammo omfat-
tor. Pd Hans Kejserligo Majestdts nddiga befottning, utgif-
wen af Dess fdr Finland tillfdrordnade Lag-Kommission.
Forro Delen 1538 1799. Helsingfors, J. E. Frencke & Son,
1855. Kongl. Forordning, angdende dndring uti ollm(inno
Lagensatadgande idtskilliga rum;den 20 Januati 1779,s.
634.

e K. tvl. LJllner,joko oli Morion jutun kdsittelyssd keskeinen
virkomies, oli Virtain nimismiehend vuodesto 1838 olka-
en. Hdn mm. ajoiVirtain itsenAistymistd 1840-luvulla. Ks.
T. Koukkula: Vonhon Ruoveden historia ll.Vammolo 1967,
s.459 jo seur.

ra Siis olmanakan Mo an pdivdai.

rr Hddvi,kaksinen.
'2 Inhyseskarl.

' Q U t n n o n .

" Tdmdn asioyhteyden vuoksi usein esiintyvd sono nock-
ben on suomennettu sanalla niska.

" Vuosina 1810 1898 elAnyt Wolmar Styrbjdrn Schildt
oli paitsi laiiketieteen tohtori myds suomolaisuusmies ja

kirjailija. Hdn keksi sekA yleiskieleen ettd ldAke eteen ter
minologiaon lukuisio uudissonojo, jotko ovat yh(i k(iytds-
sd, ja voikutti myds voimakkaasLi maamme ensimmijisen
suomenkielisen oppikoulun perustamiseen JyvAskyldtin
1858. Htinen kirjailijonimensd oli Volmori Kilpinen. Duo-
decim-lehtijulkoisivuoden 1902 moalis- jo huhtikuun nu-
merossa tri Schildtin oman suomenkielisen version Mario
Heikintyttdren kuolleen lopsen ruumiinovauspdytdkirjos-
to,

'6 Voason hovioikeus. Alistettujen osioin pAdkistoltiot,
1844, Di l20.1844Voosan maakunta arkisto.

rt Expedierades.

rr Ks. s.2.

re Allmtint arbete.

2a Senaatin oikeusosasto, Anomus- jo valitusdiaarit 1845;
Aa 37, s. 37. Kansallisarkisto.

2r Senaatin oikeusosasto, Pddtdstoltiot l845, Do 38, s.628.
KA.

22 Diaariomerkinntit: N:o 320,Ank.den 27.Juni lB45.Mik
ke I i n m o a k u nt a-a r k i sto.

23 Korsholms Kronohdktens fdnglisto l847,Juli mdnod: N:
o 90,Quinnon Morio Henricsdotter Hdrkdnen ifrdnVitdois
Kapel I, frig ifu et spi nnohu shjon. I n kom med Gouverneuren
iWibotgsldn pass. Den 14. innevarande mdnod hiird och
forpassod till hemorten ott stdllas d frifot.

2a Befriad 43.

25 F ej adm. Bdtos vid 1849 dts Tingslag att ovlaggo till
Kyrka 96 Kop.Sr.

25  tB52 1859.

2- Btir kallos.

28 Bdr tagos under vdrd.

2e Bvt s<irskildt fdrhrirdad.

3'vuosilto 1860-t 907.
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lloisia motkaloisio Pdrnussa kylpyldhotellin pihalla. Kolmantena oikeolta motkanjohtojamme Jukka Siren.

tl 3i!8t

kaupungissa, missa sijaitsee vanha piispanlinna,joka sit-
temmin oli myos Katariina Suuren huvilinnana ja joka
nykydan toimii m ielisairaa la na.

.Ci 6 u kn Qa rf an oj a li nn am,i fo

Jatkoimme Lihulan vanhalle linnanrauniolle, jonka ku-
peella sijaitsee vuonna 1824 rakennetun kartanon ny-
kyddn varsin huonossa kunnossa oleva paarakennus.
Oven yldpuolella oli kylttl "Muuseuml mutta talon ovi
oli lukossa.

Herttua Magnus von Holstein antoi vuonna 1560 Lihu-
lan vanhan linnan raunioiden viereen rakennetun karta-
non Gerd von Bellingheusenille. Kartano vaihtoi monesti
isentea.Kustaa ll Adolf antoi kartanon 1630-luvulla sota-
marsalkka "Lumiaura"Ake Tottil le. Vuonna 1726 kartano
siirtyi von Hahniden suvulle ja vuonna 1795 omistajak-
si tuli Karl Friedrich von Stackelberq. Heidan ialkeens;

.,1i "lr.
I-1" rr -
t r  t t l
{  ! ! r

; ; i

Maaliskuu opetti meitd vanhalla sanonnalla "kevat keik-
kuen tulevi" keskiviikon 29. pdivdn aamuna. 19 uskalias-
ta astui Mauri Roihuvuon ajamaan Lensilinjojen bussiin
kello 4.30 Tampereen linja-autoasemalla. Rantesade ja
jiiiitiivii tihku sakeni entisestaan Helsinkiii lahestyfta-
ess6. Kaikesta huolimatta sekd bussin ette Eckerolinjan
Nordlandia-laivan aikataulut Ditiv;t.

Helsingin satamassa saimme vielii seurueeseemme koF
me matkustajaa lisde. Laivassa meille oli varattu yksi hyt-
ti tavaroiden siii lytystii varten.Ylitimme Suomenlahden,
missa viela jaalautat kelluivat jokseenkin sumuisessa
maisemassa.

Sataman passintarkastuksesta selvittyamme astuim-
me maihin harmaaseen, hieman tihkuiseen Tallinnaan.
Otimme suunnan kohti Pernua. Tarkoltuksenamme oli
ajaa oikotiete Padisten luostarin raunioille Laitsen kar-
tanon ohitse, mutta karttaan merkittya tieta ei ldytynyt-
kaen.latkoimme siis edelleen kohti Parnua. Ohitimme
Koluveren, mutta emme kuitenkaan poikenneet itse
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vuodesta 1812 von Wistinghausenit, jotka rahoittivat
kartanon rakentamista omalla viinapolttimolla.Wisting-
hausenit hallitsivat kartanoa vuoteen I 874,jolloin omis-
tajiksi tulivat von Buxhoevdenit ja viimeisena omistaja-
na oli Hermann von Buxhoevden.Toisen maailmasodan
j6lkeen rakennus oli sovhoosin pdd ra kenn u ksena, jossa
toimi myos teatteri.

Itse Lihulan vanhalla linnamiiella oli lumisohjoa varsin
runsaasti,joten ei ilman saappaita sielld selvinnyt kuivin
jaloin.Jokunen urhea siella kuitenkin kavi.

Lihulan varsinainen linnamaki on varmasti loistonsa ai-
kana herdttanyt ep.ivarmuuden tunteita vihamielisissa
lahestyjissai. Virolaiset neyttdvdt ymmertaneet Riian
kaupungissa majailevien kalparitarien uhan, sill i i 1200-
luvun alussa syntyneen VAinanjokisuun sistersil:i isluos-
tarin apotti Dietrich oli myos nimitetty Viron piispaksi.
Saksalaisten nopeat kaAnnytystoiveet jdivat kuitenkin
toteutumatta, ja Viron kansallissankarin Lemmityn on-
nistui kostaa venalaistenkin maahantekema hyokkays
yllettamitlle ja ryostemelle rikas Pihkova. Myos viil i in
osunut tuhoisa rutto ja virolaisten kolmeksi vuodeksi
solmittu rauha antoivat naille vahaisen hengahdysajan.

Rauhan jdlkeen vihollisuudet alkoivat entista vimma-
tummin. Molemminpuolisten havitysten jalkeen tilanne
tuli pian etelaisen Viron maakunnille ylivoimaiseksi. He
pyysivetkin rauhaa Riiasta ja suostuivat samalla kastee-
seen. Ajan oloja kuvaa, ette suomalainen pappi Pietari
Kaukovalta (Kaikkivalta) sai vuonna 1 215 yhdessa riika-
laisen virkaveljensa kanssa suorittaa veljeskansansa en-
simmiiisen suuren joukkokasteen.

Virolaisten Lihulan linna oli laaja hirsivarustus, jonka
Ruotsin kuningas Johan Sverkersson, jaa rli Karlja Lind-
kopingin piispa Karl joukkoineen vuonna 1220 valtasi-
vat.Mutta samana vuonna saa ren maa laiset tu livat isolla
joukolla ja polftivat linnan varustukset seka voittivat
ruotsalaiset, joista suurin osa surmattiin. Surmattujen
joukossa olivat piispa ja herttua Karl. "He saivat surman-
sa tulesta ja miekasta, ja, kuten me uskomme, he siir-
tyivat marttyyrien joukkoon. Tanskalaiset tulivat vahdn
myohemmin, kerasivat heidan ruumiinsa ja huolehtivat

murheissaan heidan hautaamisestaan. Samaan taDaan
myds riikalaiset kuullessaan heidan surmastaan surivat
ja valittivat monta peivdd. Tapettuja oli noin 500, joista
vain muutamat piiasivat pakoon ja selvisivAt. Olkoon
heiden muistonsa siunattu,ja levetkoon heiddn sielunsa
Kristuksessa." (Ote Henrlkin Liivinmaan kronikasta.)

Tanskalaiset alistivat nyt virolaiset ja Lihulan mdesta
tehtiin Saarenmaan-Laanemaan piispan residenssi
1234-1251. Piispan turvaksi rakennettiin kivinen linna,
jonne linnan ymperille asettui sistersilainen nunnaluos-
tari. Piispa halusi veden Aareen ja siirtyi noin vuonna
1260 Haapsaluun. Lihulan kehitys pysehtyi. Sota 1500-
luvun loppupuolella tuhosi pahoin linnaaja ajoi nunnat
katoliselle alueelle eteleen. Saman sodan aikana oalkka-
soturit myivet Lihulan linnan tanskalaisille, jotka vuotta
myOhemmin menettiviit sen venelaisille. Heinekuussa
1580 Kaarle Henrikinpoika Horninjoukot saivatjo varsin
heikkokuntoisen Lihulan kivilinnan vallatuksi takaisin.

Lihulasta pohjoiseen ja itaan leviad Matsalun luon-
nonsuojelualue, jossa lintujen muuttoaikoina saattaa
olla miljoona lintua. Lihulasta etelaan on Riianlahden
rannikko, tasaista aluetta. Rannikon tuntumassa kulkee
tie, jota ajoimme kohti Parnun kylpyliikaupunkia, jossa
poikkesimme keskustassa Port Arthurin tavaratalossa
kahvilla.

Kiersimme myos katsomassa Parnun ranta-alueita, jossa
on varsin kauniita peruskorjattuja puuhuviloita. Aivan
rannan tuntumassa pysdhdyimme 1930-luvun funki-
shotelli "Rannan hotellin"parkkipaikalla, kiersimme ho-
tellin ja valokuvasimme vield lumen alla olevaa hiekka-
ra nta-aluetta. Aivan hotellin nurkalla on vield ndhtavissa
vartiotorni, mist6 aikanaan seurattiin rannalla olevien
liikkumista. Rannan hotellista etelaan pain hiekkaranta
jatkuu,ja rannalle on rakennettu useita hienoja kylpy-
lehotelleja.

Jett6essimme PArnun taaksemme olimmekin sitten jo
peeveylalle kohti Riikaa. Ohitimme Tahkurannan kyl5n,
missa on Viron ensimmeisen Dresidentin Konstantin
Patsin syntymAkoti, joka on nykyaan museona. Tahku-
rannasta oli 40 kilometria Latvian puolelle,jonka rajalla
oassimme tarkastettiin.

Lihulan kartano on rokennettu 1824. Rakennuksessa on
nykyAdn museo.
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Saavumme Kifraan
Ainaze eli Heinaste (1300 asukasta),joka on ensimmei-
nen kaupunki Latvian puolella, oli aikoinaan Riian ja
P6rnun j6lkeen koko Liivinmaan tiirkein satama.Ajamal-
lamme tie Al:lla olijonkin verran tietbitA.Tie kulki varsin
lehella meren rantaa. Rannan tuntumassa kasvoi komei-
ta mdntyjd. Meri oli noin kilometrin verran jrasse, mutta
avomeri kylld paikoitellen nekyi.

Ohitimme SalacArivan eli Salatsijoensuun pikkukau-
pungin (3500 asukasta),joka on aikanaan syntynyt ri-
tarilinnan suojaan. Linnasta on ainoastaan jaljella pieni



kukkula joen rannassa kirkon
takana. A'l-tielte ke:intyi tie
Dunten kartanolle, jonka ker-
rotaan omistaneen aikanaan
legendaarinen paroni Miin-
chhausen. Ohitimme Saul-
krastin kaupungin, ylitimme
Gauja-joen, ohitimme pie-
nen Adazin kaupungin ja
sitten olimmekin jo Riiassa.
Saavuimme pitkiil le Brivibas
ielalle, jota pitkin oli helppo
ldytee tie suoraan hotelli Ri-
gaan, jonne saavuimme noin
kello 19.45.

Majoittumisen jii lkeen olikin
sitten illallinen, ja sen verran
vasyneite olimme matkasta,
ette sen kummallisempiin
rientoihin ei kenellekean ol-
lut puhtia sine iltana, vaan
sanky kutsui puoleensa.

Torstaina heti aamupalan
jelkeen oppaamme Valenti-
na Zaharova odottikin meita
hotellin aulassa.Siirryimme bussilla kaupungin vilinaen.
Riian nekyvin keskipiste on Vapausmuistomerkki-pat-
sas, jonka kivijalassa lukee "lsdnmaalle ja vapaudelle'l
Ohitimme yliopiston, taideakatemian, musiikkiakate-
mian, eduskuntatalon seka useita suurlehetystoje. Van-
hankaupungin kupeessa jalkauduimme tutustumaan
alueeSeen.

Oppaamme Valentina Zahorova Riian
tuomiokirkolla.

Riian vanhankaupungin kapeilla kujilla riitti rakennuk-
si e n y ks ity i sko h d i s sa kat se ltavaa.

ottivat Riikaa hallussaan pit;neet vieraat vallat, eli siina
pitivat hoviaan vuoron peraan Puolan, Ruotsin ja Vene-
jen paikalliset kuvernoorit. Latvian itseniiisyyden aikana
se on toiminut valtionpdemiehen residenssina. Nyt lin-
nassa on useita museoita,

Naimme Riian tuomiokirkon, joka on Baltian suurin kirk-
korakennus. Sen rakennustydt aloitettiin vuonna 121 1
Riian perustajan Albertin toimesta;Albert on myos hau-
dattu kirkkoon. Urkunsa
kirkko sai vasta 1884,
mutta ne olivatkin
maailman suurimmat.
Niiden ja erinomaisen
akustiikkansa ansiosta
Riian tuomiokirkko on
erittein suosittu urku-
konserttien esity:paik-
ka.

Ohitimme myos Ruot-
sinportin, joka on ai-
noa jiiljellii oleva van-
ha kaupunginportti.
Raat ihuoneenaukio l la
sijaitsevat Riian kau-
pungin Raatihuone ja
Mustapaiden talo neyt-
tivet samalla sekii van-
hoilta etta uusilta. lkea
ndilld rakennuksilla ei
todellakaan ole vielai
kymmentakaan vuotta.
Mustapaiden talo kuu-

Aluetta rajaavat lannessa
ja idesse Veinejoki ja kau-
punkikanava, pohjoisessa
ja etelassa kaksi suurta lii-
kennevdyldd: K.Valdemera
iela ja 13. janvara iela.
Alue ei ole kilometriekean
kanttiinsa. Vanhassakau-
pungissa kevelimme noin
tunnin. Varsinkin toisessa
maailmansodassa alue
tuhoutui pahoin. Alueen
restaurointi on kuitenkin
varsinkin vuoden 1992
jelkeen edennyt ripeSsti ja
tulokset ovat hienot.

N,limme 13ooluvulta pe-
raisin olevan Riian linnan,
joka rakennettiin Liivin-
maan ritarikunnan tuki-
kohdaksi. Linna hevitettiin
monta kertaa ritarikunnan
ja hansakaupungin vaes-
tdn velisissd kahnauksissa.
Kun ritarikunta oli poistu-
nut nayttem6lta, linnan

Riian tuomioki*on torni on
e ras kau pu n g i n tu n netu i m-
pia maamerkkejti

!
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Mustaoiiiden killon koristeellinen talo.

lui Mustapaiden killalle,jonka juuret olivat 1200-luvulla
perustetussa PyhAn Yrjanan veljeskunnassa.

Mustapaiden talosta vasemmalle sijaitsee Pietarinkirk-
ko,jonka tornin nakoalatasanteelta piiasee hissilla ihai-
lemaan kaupu nkipa noraa maa. Se on Riian vanhin kirkko
vuodelta 1209. Pietarinkirkon takana on Pyhdn Johan-
neksen kirkko,joka sekin on 1200luvulta.

Riika oli muuten ensimmeisia luterilaisuuteen kddnty-
neite kaupunkeja, ja Martti Lutherilla oli siihen kiinteet
suhteet. Lutherilaisten taisteluvirsi "Jumala ompi lin-
namme" julkaistiin nimenomaan Riiassa 1524.

Ohitimme porttiholvin, jonka sisiipihalla sijaitsee Johan-
neshovi. Suunnilleen sill i i paikalla on sijainnut kaupun-
gin perustajan, piispa Albertin alkuperdinen linna. Se
lahjoitettiin jo'1234 dominikaanimunkeille luostariksi.
Vieresse sijaitsevat rakennukset ovat mielenkiintoiset -

varsinkin yksi, jossa nykyaan sijaitsee sovelletun taiteen
museo. Rakennus on Riian vanhin vuodelta 1204; se oli
alkuunsa Pyhen Yrjendn kirkko.

Liivinaukion vasemmalla laidalla on kahden killan, suu-
ren ja pienen,toimitalot.Vastapeata Suuren killan raken-
nusta on talo,jonka katolla on koyristelev5 kissa.5e oli
alun perin keennetty pyllistelemiien Suuren killan suun-
taan, sil16 talon ra kennutta n ut latviankielinen riikala inen
ei kielense takia peessyt killan jiiseneksi.

^  |  ,  t r'J u rma I a n [] u u ta r ha Ka u f u nJ tjJa

Vanhankaupungin kierroksen jalkeen suuntasimme
nokan kohti Jurmalaa. Ylitimme Vainajoen ja Jurmalan
laheisyydessd vield Lielupejoen. Jurmalaa voisi kuvata
seuraavasti: Pohjoisessa on Riianlahti,joka ainakin vielA
maaliskuun lopulla oli rannalta yha jeasse. Riianlahtea
reunustaa noin sadan metrin levyinen hiekkaranta,joka
jatkuu itean ja li inteen silm6nkantamattomiin. Ranta
nousee sisiimaan puolella korkeaksi hiekkadyynijonok-
si,jonka laella on erikoisesti mintymetsae.

Rannan laheisyydessa on merinakoalaa hyodyntavia
ravintoloita, hotelleja ja kylpylii it i i. Heti rannan takana
on luksushuviloita ja seuraavalla vy6hykkeellii kesii-
asumuksia. Vanhojen huviloiden kunnostus oli kovassa
kiiynnissii, ja uusia luksushuviloita rakennettiin. Nyky-
adn Jurmala on noin 60000 asukkaan kaupunki. Ldhelld
sen kaupungintaloa on Lawian presidentin virallinen
keseasunto.

Alkujaan jugend- ja funkistyylinen puutarhakaupunki
on neuvostoajan alennustilan jii lkeen hiljalleen toipu-
massa. Suurin osa alkupereisistd taloista kuului Riian
saksalaisille, ja ne autioituivat Hitlerin pakotettua asuk-
kaat muuttamaan Saksaan. Lisaa taloja tyhjeni, kun ve-
nitlaismiehittajiit rupesivat kyyditsemian niiden omista-
jia Siperiaa n. Kato jatkui, ku n maan sivistyneist6a pakeni
sodan looouvaiheessa lanteen. Ja 1949 tuli entistiikin
suurempi kyyditsemisaalto. Entinen ihanneyhdyskunta
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Jurmalan koristeellisia huviloita entis,idaan vleis6-
kAytftiiin.

slummiutui. Nyt kun alkuperAisia omistajia on jaljitetty
ja kiinteistdja palautettu heiden jii lkelaiisilleen, kuten ta-
pahtuu koko Baltiassa, korjaustyot ovat jelleen peesseet
vauhtiin. Liseksi myiis uusrikkaat ovat asialla.

Jurmalan kierroksen jdlkeen palasimme hotelli l le ja kii-
timme opastamme. lltapeivalla pidimmekin vapaata,
jonka aikana kukin tutustui paikkakuntaan omin neu-
voin. Kello 19.00 kokoonnuimme jalleen yhteiselle il-
lalliselle hotellissa. Hotellin ruoka oli hyvin maittavaa ja
tarjoilu pelasi hyvin. Niin hyvin, efte il lallisen jii lkeen ko-

koonnuimme yhteiselle laulutuokiolle hotellin toisen
kerroksen aulaan. Laulutuokiomme sai varsin mydntei-
sen vastaanoton, joskin joku asiakas kylli i vaihtoi huo-
nena.

Pafuu Yiron Qauffa

Perjantaina 31. maaliskuuta aamusella virittelimme it-
semme lahtOkuntoon. Kello 8.30 kuljettajamme Mauri
suuntasi bussimme kohti Suomea. Riiassa tankkasimme
auton ja ajoimme yhte soittoa P6rnuun asti.Jukka 5ir6n
luki meille Latvian varsin monivaiheisesta historiasta.Vi-
roon saavuttuamme ajoimme aivan merenrantaa pien-
tA maantiete pitkin Haademetsean, missa yhdyimme
peiitielle. Autossa pidettiin tietokilpailu.

Pdrnussa poikkesimme viil ipalalla kahvilassa. Pernusta
ajoimme 4-tietd Tallinnaan; matkalla pidimme arpajai-
set.Tallinnaan saavuimme hyvissa ajoin. Meille oli aikaa
noin 1y, tuntia ennen laivan lehtoe. Ajan kaytimme ka-
velyyn Tallinnan vanhassakaupungissa.

Merimatka Helsinkiin luonnistui mukavasti sy<imiill i i ja
ostoksia tehden.Osa eksyi tanssin pydrteisiinkin. Helsin-
gissii meita odotti tuttu sad - rentiisadetta. Bussimatka
Tampereelle taittui ilman vaikeuksia. Tampereella olim-
me takaisin vehen puolenyon jelkeen. Bussin mittarin
mukaan olimme aianeet 1 100 kilometria.

Iu(ka Snen (afi:il - Antfi Lihde &mat)

Jurmalan ronnalla on lukuisia viehAftdviai hotelleio ia ravintoloita.
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Frofyi

Vesilahtelaisten uskotulla kirjoitusmiehellii Erland AIa-
sella oli vuosina 1867-1868 runsaasti raskaita velvolli-
suuksia. Tautiepidemia oli levinnyt pitii j i ien, ja Alanen
sai kiert:ia talosta toiseen kirjoittamassa perukirjoja.
Vuoden 1867 lopulla hiin vietti kaksi paivaa Suonolan
kyliin Ahdin talossa, sill:i seka talon vanha emanta etta
velkaantuneen talon myynyt ja torppariksi ryhtynyt
nuori isanta olivat kuolleet keselld taudin uuvuttamina:
"Wuonna 1867 5 p:nA Marraskuuta toimitettiin kalunkir
jotus Suonolan Ahdilla Talonmuorin Ulla Kristianin tytar
Ahdin jalkeen, joka kuoli 25 peivii wiimme kesakuuta
tiinavuonna;ja jalkeensai jatti Lesken Juha Jakon poika
Ahdin, sekd kaksi poikaa Joose ja Juha,joista toinen poi-
ka, Joose, kuukauden perAsta myds kuoli, ja Juha laill i-
sessa ijassa ja tdsse saapuvilla on."'

Vuoden 1868 alussa myos Ahdin entinen emant:i Mai-
ja Joosentytar kuoli torpassaan 5iltalassa. Torppaan jdi
tuolloin seitseman alaikiiiste lasta, jotka aitinsd kuo-
leman jii lkeen saivat torpasta hAAdon. Vuonna 1872
lapsista vanhin oli tullut taysikaiseksi ja nosti oikeus-
jutun hdnet ja muut lapset heetenyttA isantaa vastaan.
Oikeuskasittelyn aikana kavi ilmi, ette seke Maijan ette
hdnen miehensd Joosen kuolinsyy oli nalkatyyfus, hun-
oertvfus.2

'Ufuivai monfa faufia?

Tauteja aiheuttavien pienelioiden n;keminen oli jok-
seenkin mahdotonta ennen mikroskooppien tarkkuu-
den paranemista '1800-luvulla. Vuosisadan kuluessa ja
varsinkin sen loppupuolella bakteriologian tullessa laa-
jalti hyvaksytyksi laaketieteen alaksi taudinaiheuttajia
pystyttiin tunnistamaan. Samalla tartuntataudit voitiin
maaritelle ja erottaa toisistaan entista tarkemmin.Ahdin
isantaiparin surmannut tyyfus oli yhteisnimi useammalle

epideemiselle tartuntataudille: pilkkukuumeelle, toisin-
tokuumeelle ja lavantaudille. Nemd toistuvasti palkalli-
sia ja koko maan laajuisia epidemioita aiheuttaneet tau-
dit muistuttavat oireiltaan toisiaan ja esiintyivAt usein
samanaikaisesti, joten esimerkiksi pilkkukuumeesta on
k;ytetty Suomessa nimityksie pilkkupolte ja lovatauti.
Rajun kuumetaudin yleisia nimityksia ovat olleet my6s
ldmmin-touti, polttotauti ja varitouu '

Pilkkukuume lienee tyyfusryhmdn taudeista vaarallisin:
hoitamattomana sen arvioidaan tappavan jopa 30-40
orosenttia tartunnan saaneista. Ta ud in oireita ovat kor-
keaksi kohoava kuume, pednserk, pahoinvointi, uupu-
mus, lihassaryt ja sekavuustila. Muutaman paivan ku-
luessa ensimmaisista oireista alkaa koko iholle leviava
muutaman millimetrin kokoisista punertavista pilkuista
muodostuva ihottuma, josta tauti on saanut suomen-
kielisen nimensa. Taudin kreikankielinen nimi typhus
johtuu sen aiheuttamasta uupumus- ja sekavuustilas-
ta: sana tarkolttaa savua tai utua. Taudinaiheuttaja on
Rickettsio Wowazeckii -bakteeri, joka leviaa ihmisestai
toiseen yleensA vaatetain, mutta myos paatain valityk-
selld.Tdin vaivaama ihminen raapii kutisevaa ihoaan,jol-
loin bakteeri tunkeutuu verenkiertoon.a

Pilkkukuume sekoitettiin i 800-luvulla Ditkaian lavantau-
tiin, sill i i kumpikin tauti aiheuttaa korkean kuumeen li-
saksi iho-oireita. Lavantaudin muut oireet ovat kuitenkin
hieman pilkkukuumeesta poikkeavia: lavantauti on suo-
listosairaus, joka aiheuttaa ummetusta, paansarkya, ys-
kiii i ja yleistii heikkoutta. Hoitamaton tauti surmaa noin
I 0-20 prosenttia tartunnan saaneista.Taudinaiheuttaja
on Salmonella typhi -bakteeri,joka leviaa ihmisulosteen
saastuttaman veden tai ruoan v:ilityksella, mutta tauti
voi tarttua myos suoraan ihmiseste toiseen, 5uomessa
laiakarit ovat alkaneet erottaa lavantaudin ja pilkkukuu-
meen eri taudeiksi 1850{uvulta saakka.5

Toisintokuume pystyttiin erottamaan muista tyyfus-
ryhmen taudeista hieman paremmin, koska se suo-
menkielisen nimensa mukaisesti aiheuttaa jaksoittain
muutamia Deivie kerrallaan kestdviin korkean kuumeen.
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Kuumejaksoa seuraa viikon oireeton vaihe,jonka jalkeen
oireet ilmaantuvat uudelleen. Taudin oireet muistutta-
vat lavantaudin ja pilkkukuumeen oireita, sille toisin-
tokuumekin aiheuttaa peiinserkye, lihas- ja nivelkipuja
sekii pahoinvointia.Taudin aiheuttaja Borrelia rccurrentis
-bakteeri levidd pilkkukuumeen aiheuttajan tavoin tei-
den velitykselle.6

Tyyfus-ryhman tauteihin laskettiin joskus my6s puna-
tauti,vaikka sen oireet on mainituista kolmesta taudista
poikkeavina pitkden tunnistettu. Punatauti on vakava ja
helposti tarttuva suolistosairaus, joka aiheuttaa verisen
ripulin. Punataudinkin aiheuttaa bakteeri,joka leviii i i ih-
misulosteiden saastuttaman veden tai ruoan velityksel-
li i. Punatautiepidemioilla oli taipumus puhjeta loppu-
kesalla, kun lampotila oli pysynyt pitkeiin korkeana.T

Ledkerien ei ollut aina helppoa erottaa tauteja toisistaan
varsinkaan epidemioiden aikana, jolloin tautitapauksia
oli lukemattomia. Kuolinsyitd kirjasivat 1800-luvulla
kuolleiden luetteloihin papit, joiden edellytykset erot-
taa tauteja toisistaan olivat viela vahaisemmet, joten
on ymmerrettdvee, ette kuolinsyyksi mainittu tyyfus
voi tarkoittaa kolmea, ehkii neljeekin tautia.Tylukseksi
on voitu merritelld myds pikkulavantauti ja influenssa.
Se, etta samat henkildt sairastuivat "tyyfukseen" usei-
ta kertoja vuosisadan pahimman epidemian aikana
1866-1869, osoittaa, etta tauteja oli useita. Yksi tauti
olisi synnyttdnyt jonkinasteisen immuniteetin, jolloin
moninkertainen tartunta samaan ihmiseen ei olisi ollut
mahdol l inen.3

Na tfulj a !yf,' Q, tk*f fuit:i Qttfan

Ahdin isdnndnja emdnndn kuolinsyyksi mainittu "ndlkd-
tyyfus"viittaa aikalaisten yleiseen kesitykseen siita, etta
ndlke synnytti tauteja. Pilkkukuume-epidemian synty
esimerkiksi yhdistettiin aikanaan poikkeuksellisiin oloi-
hin, kuten sotaan, piiritykseen ja nalanhat:ian. Ravinnon
puute ei kuitenkaan valttemetta lisae edes tartunta-
herkkyytta, mutta taiden ja saastuneen veden tai ruoan
osuus tyyfus-ryhm:in tautien leviamisesse selittevdt sen,
etta taudit levisivat sotaveen mukana tai poikkeuksellis-
ten sa:iolosuhteiden aiheuttamien ndldnhdtien aikana.
Nalke on siten vaikuttanut epidemioiden syntyyn vd-
lil l isesti: vaikka puhutaan nilk.ian kuolemisesta, pelkkd
ravinnonpuute harvoin selittaa yksinaan entisaikojen
vaest6katastrofeja. Niilkai on johtanut epidemioiden
syntymiseen, kun n;lkaiset ihmisjoukot ovat lehteneet
liikkeelle. Kun samalla hygienian taso ja mahdollisuudet
huolehtia ruoan ja veden puhtaudesta ovat romahta-
neet ja ihmiset majoittuneet ahtaisiin vdliaikaistiloihin,
olosuhteet ta utien levia m iselle ovat olleet otolliset. Ruo-
an peresse vaeltavien ihmisjoukkojen mukana taudit
ovat paasseet levidmddn laajoille alueille.'

Entisaikana maatalousyhteisdjen ravintotalous oli haa-
voittuva kasvi- ja eldintautien vuoksi. Ruokaa pilaantui

helposti myos kuljetuksessa ja varastoinnissa, mutta
ilmasto-olosuhteiden merkitys maatalouden harjoitta-
miselle on ollut hyvin tairkee. Perinteisten viljelyskasvien
kasvualueiden rajoilla, kuten Suomessa, seeolosuhtei-
den vaikutus on ollut erityisen suuri, eika katovuosien
aiheuttamia vaestokatastrofeja ole ollut mahdollista
velttae. lhmisten lis;antyneen liikkuvuuden aiheuttami-
en epidemioiden on lahteiden puutteellisuudesta huo-
limatta arveltu olleen suurena syyna valtavaan vees-
tonmenetykseen 1696-1697. Paikallisia tai maakunnan
laajuisia lavantauti- ja pilkkukuume-epidemioita esiintyi
eri puolilla maata 1700-luvulla, esimerkiksi pikkuvihan
aikana '1742-1743.10

Suomen sodan alussa talvella 1808 punatautia oli jo
liikkeellii veniili i isten joukkojen tunkeutuessa maahan.
Sotajoukot levittivet li ikkuessaan taudin ldhes koko
maahan; tartuntaa edisti sotilaiden majoittaminen ta-
lonpoikaistaloihin. Vaikein tilanne syntyi Pohjanmaalla
kesiil l i i ja syksylli i, kun Venejen ja Ruotsin joukko-osas-
tot vuorotellen etenivdt ja pereantyivat. Kun Ruotsin ar-
meija syksylli i peraantyi, taudit levisivdt nopeasti siviil i-
vdestoon Raahen ja Oulun seuduilla,jossa tilannetta on
kuvattu sekasortoiseksi. Myris pilkkukuume ja punatauti
tekivat tuhojaan: vuosina 1808-1809 Suomen vaesto
veheni pedasiassa tautien vuoksi yli 53 000 hengelld.ll

Suomessa saaolot olivat maataloudelle suotuisia 1820-
luvulla, mutta seuraavalla vuosikymmenella varsinkin
Pohjois-Suomessa oli pahoja katovuosia, jotka johtivat
tautien levi6miseen. Esimerkiksi Kainuussa kymmenes-
osa vaestbsta menehtyi kymmenen kuukauden kuluessa
vuosina 1832-1833.  Muual la  maassa o l i  a inakin paika l l i -
sia katoja.Vesilahdessa 1 832 kesiikuun hallat loukkasivat
kahdesti rukiita;jo edellisen vuoden sato oli ollut huono.
Vesilahden kirkonvartija Tuomas Tallgrdn kirjoitti loppu-
kesdlld kauhistuneena paivakirjaa nsa: "aiwa n Kowa niil-
kai WuosiTdne Suwena on lhmis Parkaisila." seuraavana
talvena Tallgr6nin tuvassa vieraili tauti: jokainen hdnen
nelihenkisesta perheens; sairastui neljen peiven sisalla.
Epideemisille tartuntataudeille olikin tyypill istii se, ette
tauti ei hellittAnyt otettaan talosta ennen kuin kaikki sen
asukkaat olivat sairastuneet. Pienella alueella vaikutta-
neet epidemiat saattoivat olla paikallisesti hyvinkin tu-
hoisia. Kirkonvartija Adam lvendorff, myos Vesilahdesta,
kirjasi elokuussa 1852 havaintonsa: "Kova puna tauti
on liikkeessa, etta tan Elo kuun sisella on kuollut tdsta
Wesilahden pitajasta yli 40 hengen,erittain lapsia."Seu-
raavassa kuussa lvendorff tiesi taudin aiheuttaman ko-
konaismenetyksen: "Naiden 3 kuukauden, Heind, Elo, ja
Syys kuun sisalle kuoli tasta Wesilahden pitajastd puna
tautiin 136 henkee, mutta enimmiten lapsia, se on ollu
erinomasen ikiiviii i, kun on joka paiva tuotu ruumiita
Kirkon tyk6, vailistA toista kymmenta, yhtena p;ivane
tuotiin meidankin sivutte, Narvan puolisesta piiatA pita-
jdsta 11 ruumista,se oli ikavaA."''?

Parhaiten 1800-luvun epidemioista tunnetaan suurten
nailkdvuosien 1866-1868 epidemia tai useiden tautien
aiheuttamat samanaikaiset epidemiat, jotka johtivat
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vuosisadan DahimDaan veestokatastrofiin Suomessa.
5en syntymiseen vaikuttivat katovuodet, joita 1860-lu-
vulla oli useita perakkain. Vuosikymmenen pahin kato
oli vuonna 1867. Pohjois- ja Keski-Suomessa oli ollut
pahoja katoja 1850-luvun lopulta saakka, mutta nalkaan
na:intyi aikalaistietojenkin mukaan kovin harva; valta-
van vaestdnmenetyksen aiheuttivat paAasiassa kulku-
taudit, joista vaarallisimmat kuuluivat tyyfus-ryhmii6n.'r

Kuolleisuus alkoi nousta Suomessa vuonna l865,jolloin
kuolleita oli noin 7 000 enemman kuin edellisena vuon-
na.  Vuonna 1866 kuol le isuus kasvoi  14000 hengel la
vuoteen I865 verrattuna. Pelkastedn kato ei selitd kuol-
leisuutta ja varsinkaan sen alueellisia eroja. Epetavalli-
sen suurta kuolleisuus oli vuonna 1866 Raahen ympa-
ristdssd, Kainuussa sekd Kuopion ja Jyvaskyliin seuduilla.
Samaan aikaan kuolinsyyksi kirjattiin koko ajan kasvava
m.iara tyyfus-ryhman tauteja. Taudin arvellaan tulleen
Suomeen Pietarista,jossa kuolleisuus oli kasvanut koko
1860-luvulla; syyksi on arveltu toisintokuumeen aihe-
uttamaa epidemiaa, joka jatkui vuoteen 1868.Toisinto-
kuumetta on kerrottu tavatun Suomessa vuoden 1865
aikana Hdmeenlinnassa, jonne se ilmeisesti levisi Pieta-
rin kautta Etelii-Venajaltii rautateitse kuljetetun kasak-
kaosaston mukana. Myos Viipurin ja Kakisalmen ympa-
ristoste lii i ikerit raportoivat toisintokuumetapauksista.
Maaliskuussa 1865 Tornion venalaisessd varuskunnas-
sa puhkesi tyyfusepidemia. Myds Raahessa ja Oulussa
esiintyi tyyfusta. ja vuoden lopulla tauti oli leviamassa
rannikolta sisiimaahan. Lokakuussa tyyfukseen sairas-
tuttiin Sotkamossa ja Suomussalmellakin, joten Oulun
la.inissa se olijo hyvin laajalle levinnyt.ra

Pohjanlahden rannikolla tyyfus levisi vuonna 1866 voi-
makkaasti rannikolta sisamaahan, mutta vuoden lopulla
tauti kulk! myos toiseen suuntaan kaupunkeihin pyrki-
vien nelkeisten ihmisjoukkojen mukana. Suurinta tyy-
fuskuolleisuus oli vuoden i866 aikana kolmessa poh-
joisessa lSanissA, mutta kaikkialla tauti oli leviamassa
voimakkaasti pohjoisesta eteleen. Myos Hameen seke
Turun ja Porin li ianien pohjoisosissa alkoi tyyfusepide-
mia.Vuonna 1867 sairastuneita oli kaytanndssa koko
maassa, sill i i tauti levisi nopeasti pohjoisesta etelAan
ruoan peresse kulkeneiden ndlkdisten ihmisjoukkojen
mukana. Suurinta kuolleisuus oli Satakunnassa ja kaik-
kein pahin tilanne oli Tampereen liiakaripiirissa. Siella
tyyfus tappoi noin joka 20. asukkaan. Tauti oli erittain
tarttuvaa: esimerkiksi Laviassa pitdjdn 3000 asukkaas-
ta vain joka sadannen kerrotaan vAlttAneen tartunnan.
Koko maassa noin 300 000 ihmisen on arvioitu sairastu-
neen vuonna tdo/ .

Vuonna 1867 saAolot olivat poikkeuksellisia. Etela Suo-
messa jervet olivat jeessd vield kesiikuun alussa eikii
toukotoita padsty aloittamaan ajallaan. Vesilahdessa
kirkonvartija Adam lvendorff kuvasi kotipitdjdnse sdetd
kesdkuun lopulla: "KesA kuu on jo loppu puolella, niin
nyt vasta on ruvettu toukoja tekeen, kun ei ole raskin-
nut talvi takkiansa riisua; sill i i lumi ja jaat ovat olleet
melkeen tahan asti maassa. eika koko kevanna ole vie-

la muutonkan sopivia ilmoja ollut, ettd olis sopinutkan
toukoja tehde,ja nyt kahden puolen mittu maarin on
vasta toukoja tehty, silla kovat kolkot kylmat ilmat on
vaan alati, sille koko luonto on Iiki 2t' kuu kautta tavallis-
tansa jailjemmessii, ja koivun lehtikin vasta rupee vahdn
hiiren korvalla." Sato oli erittain huono, ja halla turmeli
syystouot syyskuussa etelaistA Suomea mydten.Vesilah-
dessakin halla teki tuhojaan: "Ja pakkanen vei suvi vil-
jankin Syys kuun 24 peivdd vastaan, naytted kaikki elon
toiveet mahdottomalta, vaikka kansakin on vahentynyt,
silld kuolevaisuus on suuri, poltetauti on jo pitii j i isse
toista vuotta raivonnut."r6

Turun ja Porin laianissa kuolleisuus oli suurimmillaan ke-
v.iAlla ja alkukesalla 1867,jo ennen katoa.Tema osoittaa
sen, ette nalenhedan vaikutus kuolleisuuteen oli pieni
verrattuna tartuntatauteihin. Vuoden 1868 alkuouolis-
ko l la  kuol le isuus kohosi  s i t ten huippuunsa,  ja  suur im-
millaan se oli toukokuussa. Kaksi vuotta aiemmin hdta
oli ollut suurin pohjoisessa, mutta nyt vakavin tilanne oli
Etelii-Suomen asutuskeskusten tuntumassa. Pelkastaan
Tyrva:in rovastikunnan kuolleisuus oli moninkertainen
koko Lappiin verrattuna. Vesilahdessa, joka kuului Tyr-
vaan rovastikuntaan, kuoli maaliskuussa 30 henked vii-
kossa. Toukokuussa kuoli 70 ja kes;ikuussa 98 ihmista,
mutta temdn jdlkeen kuolleisuus alkoi laskea niin, etta
elokuun jdlkeen kuolleisuus asettui 20-25 hengen va-
lil le kuussa. Adam lvendorff arvioi maaliskuussa 1868
nal:in vievan hautaan osan, mutta paaosan kuolleista
tappoi tauti: "Tdma talvi on ollut kaikin puolin, mitii ikii-
vampia sopii olla; Koyhyys on niin suuri, ettei sitd enaa
voi kertookkan;joka viikkoa kuolee ihmisia aina 30""^
paikoille,joista epdilemate pUan kolmas osa kuolee ndl-
k;an,ja kakskolmas osaa ldmposeen tautiin,joka nyt,liki
2'ivuotta on ollut yli Suomen erin omasessa vauhdissa."

Suurinta kuolleisuus oli vuonna 1868 Satakunnassa,
L:insi-Hameessa ja Etela-Pohjanmaalla. Vuonna 1868
tammikuusta elokuuhun ulottuvan jakson aikana kuol-
leita oli 1 17 000 henked ja koko vuonna 138 000 hen-
keii. Vastaava vaestonmenetys merkitsisi nykyisin lahes
400 000 suomalaisen kuolemaa yhden vuoden aikana.
Sairastuneita on arvioitu olleen koko maassa noin ouoli
miljoonaa, joten tauti tappoi li ihes joka neljdnnen sai-
rastuneen.Tuon ajan tavalliseen kuolleisuuteen verrat-
tuna tartuntatautiepidemioiden aiheuttama ylimaAr:ti-
nen kuol le isuus o l i  vuosina 1866-1868 noin 150000
henked.rT

Pikanfunuf ilina mi
gumafan rangairfur?

Tyyfusepidemioiden aikana taudinaiheuttajia ei viele
tunnettu, joten epidemioiden syistii oli vallalla monen-
laisia teorioita. Samoin niiden hoitokeinoiksi esitettiin
monenlaisia konsteja. Hyvin yleinen selitysmalli 1860-
luvun ndlkdvuosien epidemioille oli huono ravinto ja
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ndlke sinense. Esimerkiksi sivistyneiston kasitykset key-
vat ilmi ruukinpatruunan ja aatelismiehen Anders Ram-
sayn muistelmista, joissa hen kertoi myds jerkyttavista
kokemuksistaan vuonna 1868: "Jokainen saattoi arvata.
ettd epeterveelliseste ja riittamAttomAsta ravinnosta,
uuvuttavasta vaeltamisesta pakkasessa ja lumessa, tuu-
lessa ja tuiskussa, seka liasta,jonka keskelld nuo ihmiset
elivdt,ennen pitkaa seu raisi tauteja. Jo helmikuun alussa
puhkesikin hirved kulkutauti, ns. nalkakuume, johon ih-
misia kuoli jou koitta in."r3

Liii ikiireill i ikin oli monia ehdokkaita tautia selittamedn.
Ruumiinnesteiden tasapainoon perustuvat teoriat
olivat tieteellisesti kiiyttokelpoisia vield 1800-luvulla,
mutta suositumpi selitys epidemioille oli miasmateo-
ria, joka oli kehittynyt keskiajalla ja uuden ajan alussa.
Miasma tarkoitti pilaantunutta tai muuntunutta ilmaa,
joka aiheutti tauteja. Miasma sopi hyvin tauteja selitte-
vaiksi tekiji iksi: sen avulla tuli ymmarrettavaksi se, ette
suuri joukko ihmisie saattoi samanaikaisesti sairastua
samaan tautiin. 1800{uvulla lddkerit olivat kehittAneet
teoriaa edelleen:tauti itse syntyi pilaantuneesta ilmasta,
mutta levisi ihmisestA toiseen tarttuma lla: "Lam minta u-
ti on sellainen tauti,joka syntyy yleisen heden ja puut-
teen aikana, eritenkin hen kil6issa, jotka asuwat ahtaalla
huoneissa,joissa tarpeellinen ilmanwaihetus puuttuu ja
puhtaus laiminlyoda6n. Sairaan lahestosse ilma turmel-
tuu,niin ettA tauti tarttuu muihinkin."Kehittyven tartun-
tateorian puolesta puhui se, etta kokemus oli osoittanut
tautien pystyvdn siirtymedn ih m isest:i toiseen.Tartu nta-
tautiteoria ei kuitenkaan tullut vallitsevaksi kdsitykseksi
ennen kuin taudinaiheuttajat pystyttiin nakemaen mik-
roskoopeilla: ennen site pieneliot olivat pikemminkin
uskon asia,ja pahalta haiseva pilaantunut ilma aistein
havaittavana asiana oli uskottava m pi selitys tautien syn-
tymiselle.r'q

Suomessa pilaantuneen ilman syyllisyytte 1860-luvun
ndlkivuosien epidemiaan kannatettiin laaikarien kes-
kuudessa laajalti. Esimerkiksi Tampereen piirila;kari
julkaisi Tampereen Sanomissa syksylle 1867 artikkelin,
jossa han kuvasi taudin leviamiste: "Tautien tarttuvuus
on monenkaltainen, niin ettai esimerkiksi tautia loytyy,
jotka tarttuwat sairasten pitelemisesta. LAmmintauti ei
kuitenkaan tartu telld tawalla,waan sairaasta lewiaa ym-
peristoon taudin aineita, jotka waikuttawat samanlaisen
taudin terweissa, li ioinkin jos on monta salrasta samassa
huoneessa ja itse huone on umpinainen, niin etteiwdt
taudin aineet pAiise hajoamaan ulos ilmaan." Terveen
sairastuvuus tautiin riippui monesta tekijastA: "Lammin-
tauti tarttuu helpommin, kuin ihminen on kowin wasy-
nyt,joko tyost:i tai walwomisesta, kun hdn on huonolla
tai wajawaisella rawinnolla,taikka kun hAn ylollisesti sy6
ja juo, joko han sitten nauttii herkkuja tai ndlkeruokaa,
olutta tahi kaljaa.Waan ei ainoastaan ruumiin tila, mutta
mydskin mielen tila waikuttaa taipumusla tautiin li ioin-
kin murhe, kiiwastus ja pelko."zo

Ldakdrikunnan keinot taudin parantamisessa ja sen le-
viamisen estamisessai olivat rajalliset, koska tautiin te-

hoavia liiakkeitakaan ei ollut. Usein leekerit yhdistivat
raporteissaan taudin pohjoisesta etelaen liikkuvaan
kerjalaiistulvaan. Leekarien mahdollisuudet auttaa sai-
rastuneita olivat 1867- 1868 heikot jo senkin vuoksi,
etta ldak:iripiirien koko oli satoja nelidkilometrejd ja sai-
rastuneita oli tuhansia. Anders Ramsayn kuvaus Salon
piirilaakarin toimista ei siten ehk:i ole laakarin toimin-
tamahdollisuuksiin nihden aivan oikeudenmukainen:
"Piiril i i i ikiiri,vanha ja ammatissaan taitamaton herra,asui
kuuden peninkulman pedssA Salossa ja oli aivan liiaksi
mukavuutta rakastava herra vaivautuakseen tulemaan
niin kaukaa Bjorkbodaan hoitamaan ilmaiseksi sairaita.
Valtiolta ei saatu heille edes riittavasti laiikkeita. Ne,joi-
den oma elinvoima ei riittenyt taudin murtamiseen, sai-
vat avun ja hoidon puutteessa siihen menehtya."zr

Nuoremman polven laekereista tarmokkaimmin taudin
leviAmiseen perehtyi Pudasjdrven piiril i i i ikiiri Karl Fogel-
holm, joka vaitdskirjassaan vuodelta 1864 oli tutkinut
hygienisiii seikkoja. Fogelholmin piirissa tyyfus alkoi le-
vita vuoden 1867 alussa, mutta Fogelholm ei tarjonnut
sen selitykseksi sopimatonta ravintoa, vaan hen korosti
kulkutautien tarttuvaisuutta ja hygienisiai seikkoja. Fo-
gelholmin keinoina estee taudin leviAmista olivat tyo,
valistus ja eristys. Tarkein niiste oli jo sairastuneen eris-
taminen terveista tartunnan estamiseksi. Yleinen tapa
nimittain oli, ette sairas makasi tuvassa terveitten kes-
kuudessa; talloin tauti levisi varallisuudesta riippumatta
isdntevakeen ja muihin terveisiin."

Sanomalehdisto julkaisi runsaasti selityksia taud'n syist:i.
Hyvend tarkoituksena oli opastaa ihmisia elemean niin,
etta taudille suotuisia olosuhteita ei syntyisi. Lddkeri-
kunnan kasitykset pilaantuneesta ilmasta tulivat talloin
toistetuiksi. Saaksmaella, maaseudulla, taudin katsottiin
levieviin hautausmaalta, josta "myrkylliset ja kaikellaisia
tauteja lewittawAiset hoyryt, etenkin kewataikana nou-
sewat, joista eldwitten terveydelle yleisesti on waara ja
wahinko'l Kaupungissa tauti syntyi hieman toisella ta-
valla. Tampereen Sanomat opasti kaupunkilaisia niin:
"Tama kaupunki onkin lempimelle taudille ja sen yltymi-
selle hywin sopiwa paikka siinA kohden, etta tyowakeai,
warsinkin tehtaalaisia, asuu kolme, neljd henked samas-
sa aiwan pienessa huoneessa, josta sopii arwata, ett'ei
ilma sellaisessa huoneessa saata raitti ina pysy:i, siita pu-
humattakaan, kuinka waha raittiin ilman tarpeellisuutta
yleensa alytaen. Piii i l l iseksi n:ii l la niin ahtaalla asuwilla
usein eitehtaissakaan ole paljoa terweellisempdd ilmaa.
Kylliihiin paikkakunnan leekdrit owat tairkeaist:i seikasta
asukkaita muistuttaneet, mutta wanhat tawat owat sit-
keita. eiwatka sentahden niin akkiai muutu."23

Lehdistdssa julkaistut hoitokeinot eivet velttdmdtte
edisteneet sairastuneen toipumista, mutta taudin Ievi-
emista estdvet konstit saattoivat ehkii jossain maarin
toimiakin. Tampereella annettiin kolme ohjetta taudin
taltuttamiseen: "Kaytossaiaintctje nyt li ikkuwan lampi-
man taudin aikana: 1:ksi. Pitaa wuorokauden oited oel-
lin awoinnaja pesdssd walkeaa,joka pidetaan woimassa
hetken takaa pesaan heittemalla lastuja eli pienid puita.
2:ksi. PitaA huoneet puhtaina siiwoamalla ja kaikkein
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sellaisten aineitten poistamalla,joista ilma saastutetaan,
niinkuin likaisia watteita,wanhoja ruokawaroja, ruuppu-
ja ja muita sellaisia aineita.3:ksi.Toiwuttaissa noudattaa
tarpeellista warowaisuutta, koskewa ruokaa, ett'ei wat-
san ylellisella tayttamisella saatettaisi usein auttamatoin
taudin uudistus." SAannot 1 ja 2 tuskin tautiin vaikutti-
vat, mutta seant6 2 ainakin ehkaisi ennalta taudin le-
viamista, vaikka se perustuikin v;ieraen olettamukseen
pilaantuneesta ilmasta taudinaiheuttajana: likaisten
vaatteiden tuhoamisella saatiin ehkii tauteia levittdvet
syopaleiset vAhenemeen.'a

Sanomalehdistolla oli valil la taipumus paisutella vuo-
sien 1867-1868 nalanhadan ja epidemioiden karmeaa
satoa paikallisesti. Tarkoituksena ei ollut pyrkimys sen-
saatioihin vaan virkamiehia pyritti in herettelemden tai
saamaan paikkakunnalle apua. Lehtimiehet kuuluivat
sivistyneistdon, joka saattoi myds syyllistia mielestaan
yksinkertaista kansaa tautien levidmisestd: "Kun ymmar-
tiiweiset neuwowat erottamaan sairaan terweiste, niin
ei tiiti i kAskya aina noudatetakkan; mutta jos niin tapah-
tuu, niin kuitenkin usiammat terweet palkolliset tahto-
wat olla ja asua sairaan huoneessa ja hante haistella. Jos
joku warottaa niin typeret ja tyhmet palkolliset wastaa-
wat:'ei tauti tartu,jos ei Jumala suo.'Tallaisesta typeryy-
deste saawat kuitenkin luonnollisen rangaistuksensa,
silld poltetauti on nykyddn ruttomainen ja tarttuwainen,
josta moni taitawa leAkdri on warmaan wakuuttanut ja
sen on moni muukin kokenut."'?5

Kirkonvartija Adam lvendorff pohdiskeli piiivekirjas-
saan Jumalan tarkoitusperia tammikuussa I868: "Ehkii
Jumalalla on tarkoituksena ihmisten parannus ja pala-
jaminen synniste ja pahuudesta tii l le kalli i l la ja kovalla
ajaalla." Hdn ei ollut ainoa,joka katsoi, ett6 kadotja tauti
olivat Jumalan rangaistusta. Samaan olivat peetyneet
lehtien maalaiskirjeenvaihtajat, jotka olivat usein talol-
lisia tai kesitydle isia: "Ndin on nyt Herran witsa paalliim-
me." Jumalan tarkoitusperia myos epdilti in: "Kysymys
on waan onko Jumala woittanut tarkotustaan naitten
liiheftamelle? onko kansamme parannut!" Sivistyneet
lehtimiehet pitivat tallaisia kesityksi; tietysti kansan yk-
sinkertaisuutena.'?6

Epitgi
Vuosien 1866-1868 epidemia jei Suomen viimeiseksi
suureksi vaestokatastrofi ksi. 1 800-luvun looulla tapah-
tunut tekninen ja laeketieteellinen kehitys johtivat mo-
nien tartuntatautien harvinaistumiseen ja katoamiseen
Euroopasta. Esimerkiksi lavantautia aiheuttava bakteeri
ldydettiin vuonna 1880,ja vuosisadan lopulla sita vas-
taan kehitettiin rokote. Epideemistd pilkkukuumetta
vastaan saatiin kehitetyksi rokote toisen maailmanso-
dan alla.'?7

Rokotteet ja laaketieteen kehittyminen eivat olleet ai-
noita tekUoita, jotka johtivat epidemioiden vehentymi-

seen. Henkilokohtaisen hygienian ja kotien puhtauden
kohentuminen, juomaveden puhtaudesta huolehtimi-
nen ja elintarvikkeiden valvonta, jatehuolto ja antibi-
ootit mullistivat monien taudinaiheuttajien ekologian.
Toimivan kunnallistekniikan merkitys tautien katoami-
selle oli suuri. Yksi viimeisiste paikallisesti laajemmista
lavantautiepidemioista koettiin Tampereella l9l5-
1916. Saastunut juomavesi aiheutti tuolloin noin 3300
kaupunkilaisen sairastumisen ja li ihes 300 kuoleman.
Nykyisin tyyfus-ryhmen tautien aiheuttamat epidemiat
ovat hallittavissa ja rajoitettavissa yksinkertaisin keinoin
leekkein ja puhtaudesta huolehtlmalla.']8

lhmiselame on edelleen osaksi kamDDailua taudinai-
heuttajia vastaan, myos meilli i l i intisessa hyvinvointi-
valtiossa, mutta varsinkin kdyhemmisse maissa ja pa-
kolaisleireill i i. 1800-luvulla kamppailu nykyisin helposti
hoidettavaa tautia vastaan johti monesti taudinaihe-
uttajan voittoon. Taudin vaikutukset eivet valfiamdtta
rajoittuneet yhteen yksiloon, silla tauti ei epidemian
aikana hellittenyt otettaan talosta ennen kuin kaikki
asukkaat olivat sairastuneet. Myos nykyaikaisen sosiaa-
liturvan puuttuminen merkitsi site, ette taudin seurauk-
set saattoivat olla kohtalokkaat niillekin,jotka sedstyivat
taudilta: Ahdin emennan ja isannan jA lkeensa jattiimista
seitsemasta lapsesta Vesilahden kunnan vaivaishoito-
lautakunta peatti vuonna 1868 panna viisi vanhinta ker-
juulle ja tarjota kaksi nuorinta huutokaupalla hoidetta-
vaksi sille, joka tekee halvimman tarjouksen.'?e

Mi[&07(yftainen

L,ii6feef

Arkis'olAhteet

Hemeenlinnan maakunta-arkisto
Yla-Satakunnan ylisen tuomiokunnan arkisto, Vesilah-
den karajekunta

Perukirjat 1868
Varsinaisasian poytakirjat 1 872

Vesilahden seurakunnan kirkonarkisto
Pitajen- ja kirkonkokousten

pdytekirjat 1849-l878

Vesilahden seurakunnan kirkkoherranvirasto
Kirkonvartija Adam lvendorffr n
piiiviikirja 1 846-1 897

Sanomalehdet

Sanomia Turusta
Tampereen Sanomat
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Ven nn 70yln kn fu erfo Qn u f (ti ant
Suornessa

1 800-l uv u lla ja 1 900Juv u n al kuv uos i ky m me ni n ii I i i k-
kui Suomessa monenlaisia kulkukauppiaita. Harvaan
asutulta maaseudulla, missii kouppoja oli vAhAn, rcr-
vehdittiin iloisena niiitii kulkijoito, joilto voitiin paitsi
ostaa tarpeellisia tuotteita myiis kuulla uutisia. EriiAn
ryhmiin kulkukauppiaiden joukossa muodostavat
vienankarjalaiset laukkukauppiaat, laukkurit eli rep-
puryssiit.

Venafaisfen
fa gfoiia

Suomessa ja varsinkin Suomen Lapissa ja Pohjois-Poh-
janmaalla on liikkunut karjalaiskauppiaita jo esihisto-
riallisista ajoista l.ihtien. Erityisen tutuksi venajan- eli
vienankarjalaiset kiertokauppiaat tulivat Suomen
maaseudulla 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Vaik-
ka tallainen laukkukauppa oli jo Ruotsin vallan ajoista
asti kielletty6, li ikkui maassamme silti tuhansia karja-
laiskauppiaita. Ajan mittaan lakeja uudistettiin niin, ettA
kulkukauppa oli tietyin ehdoin sallittua. Vuonna 1872
oli 1229 vienalaista hakenut virallisesti kauppapas
sin, mutta todellisuudessa laukkureita lienee liikkunut
maassamme kaksinkertainen medra.Vienalaisten kulku-
kauppaa jatkui ensimmaisen ja toisen maailmansodan
vuosiin asti.

Suomessa toimi kiertokauDoiaiden lisaksi laill isesti kiin-
teen kaupan omistavia vienalaisia. Tallaisia karjalaisia
maakauDoiaita on laskettu olleen maassamme 1870 lu
vun alkuouolella noin tuhat henkea.

1800luvun suomalainen maalaisvaesto ei pitanyt kier
tokauDDakieltoa mitenkddn tdrkeane. He ostivat mielel-
laan vienalaiskauppiailta tuotteita,jotka olivat edullisia
ja jotka tuotiin heille k:itevasti kotiin. Tuotteiden halpa
hinta johtui paitsi siite, ett6 ne oli hankittu edullisesti
tukkuostoina, myos siite, ette osa tuotteista oli tuotu
maahan tulleia maksamatta.

kauhh-  - t  t
eJ'twJt0
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rialli:'is

Ka: Qe ami : fu e fto 1t a 6o fti ka w p lti a a fu i
Kaskiviljelyn ansiosta vienalaiset tulivat kohtuullisen hy-
vin toimeen 1800-luvun puolivdliin asti,jolloin Venejen
valtio kielsi kaskeamisen. Maanviljely ja sen ohella ka-
lastus eivAt ena:i riittaneet takaamaan perheen elantoa.
joten miesvaen oli l i ihdetteve etsimeen leiped muualta.
Ansiomahdollisuuksia ei ollut paljoa. Metsdtoistd ja rah-
dinajosta sai hieman tuloja, mutta katovuosina oli sato-
jen vienalaisten lehdetteve kerjuulle lehikaupunkeihin.

Kaupankaynti, jota Vienan Karjalassa oli harjoitettu mui-
naisajoista lahtien, oli ansiomahdollisuus,johon saattoi
peiista kesiksi pienenkin alkupddoman turvin. Ennen
Ditkaa huomattavan suuri osa aikuisista vienalaismie-
histe lahti syksyisin talveksi Suomeen kulkukauppiaaksi.
Kotiin he palasivat kevaelle ja ryhtyivet maatdihin. Syys-
kuussa miehet kokoontuivat jalleen yhteen lehteekseen
joukolla Suomeen. Maa oli jaettu alueisiin, joilla eri vie-
nalaiskylien miehet toimivat.

Miehet muodostivat keskenaan kauppaliittoja, joissa
yksi teki hankinnat ja piti ylla varastoa, kun taas muut
kulkivat kaupalla. Koska vlenalaisten laukkukauppa oli
laitonta, oli kauppaliitoilla oma keskindinen vakuutuk-
sensa,jonka turvin jaettiin taloudelliset tappiot,jos esi-
merkiksi nimismies oli takavarikoinut jonkun kauppiaan
myyntituotteet. Kauppaliitto kokoontui syrjessa sijaitse-
vaan maarapaikkaan yleensd kerran viikossa, harvaan
asutuilla seuduilla harvemmin. Maaraoaikassa miehet
lepailivat piiiviin ja tayttivdt laukkunsa uudella tavaral-
la .

Kauppaliitto hankki myyntituotteensa edullisesti tuk-
kuostoina. He saattoivat tehde hankintoja muun mu-
assa paikallisilta maakauppiailta, jotta he pysyisivet hy-
vissa valeissa my6s heidan ka nssaa n. Tavaraa tuotettiin
suurina erinii myos muun muassa Pietarista.

Yleens; nuoret laukkurit toimivat aluksi jonkun toisen
kauppiaan renkina. He sopivat isannan kanssa hinnan
tavaroistaan, jotka he saivat haltuunsa luotolla. Kun
tuotteet oli myyty, jei koko ostosumman ylittevd tulo
rengille. Taitava renki saattoi nopeasti koota itselleen
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riittdvan alkupeeoman ja itsenaistya. Myohemmin han
saattoi vaurastuttuaan palkata itselleen renkeja ja lopul-
ta siirtya maakauppiaaksi.

Mi(ainen miet ort re({turjsii?

Laukkukauppaa harjoitti suuri osa vienalaismiehie; sa-
nottiin jopa "kaikkien jdrkevien miesten" Iahteneen
kaupoille Suomeen tai Inkeriin. Laukkukauppiaaksi he
ryhtyivet noin 14-vuotiaana - innokkaimmatjo 1o-vuo-
tiaana - ja toimivat noin 70 vuoden ikaan asti. Useim-
milla heiste oli Vienassa perhe,jonka luona he viettivat
vain muutaman kuukauden kesiil l i i. Ne kauppiaat, joilla
oli Suomessa maakauppa, saattoivat tavata perhettian
vieldkin harvemmin.

Laukkureiden kerrotaan olleen
ruskettu neita, pa rra kkaitaja yleen-
sii varsin kookkaita. Ammatissaan
heista kehittyi lisdksi kuukausien
ja vuosien kuluessa huomattavan
voimakkaita: he kantoivat raskasta
laukkuaan syrjdseutujen huonoil-
la teilla peivittain pitk;t matkat.
He olivat puhtaita ja asiallisesti
ja siististi pukeutuneita, vaikka
haisivatkin suomalaisen neniiiin
omituiselta. Taman'?yssanhajun"
syynii oli heidiin kiiltavien nahka-
saappaittensa voitelemiseen key-
tetty rasva,jota ei Suomen puoleF
la tunnettu.

Laukkukauppiaiden ulkondko ei
erityisesti poikennut suomalai-
sista, mutta puhetapa ja mielen-
maailma poikkesivat. Vlenankar-
jalaisten eidinkieli oli karjala, joka
on suomen liihisukukieli. Kaup-
pamatkoillaan Suomessa he
kayttiviit suomen kieltii, jota he
puhuivat karjalaksi murtaen, ja
rannikkoseuduilla toimiessaan
myos ruotsia. Kotona Karjalassa
he tarvitsivat viranomaisten kans-
sa asioidessaan my6s ven:ijan
kielte.

Vienankarjalaiset olivat pddosin
ortodokseja, mutta Suomessa toi-
miessaan useimmat heista eivat
noudattaneet oman uskontonsa
tapoja, esimerkiksi he eivdt viet-
teneet ortodoksien pyha- ja juhla-
paivie tai paastoaikoja. Monella
kulki kuitenkin mukana pieni
matkaikoni, ja taloon tullessaan
he toivottivat Jumalan rauhaa
samalla ristinmerkin tehden.

a r  .  r  .  fl\a$renm,enen matne

Suomalaisessa kirjallisuudessa ja lehdistdssd vienan-
karjalaismiehilli i on huono maine: heitd on pidetty yk-
sinkertaisina mutta viekkaina ja taikauskoisina. Heid6t
tunnettiin erityisesti naisten viettelijoine,jotka levittiviit
sukupuoli- ja muita tauteja. Todellisuudessa kaialaiset
kauppiaat eivat olleet paikka ku n na n neitoka isten viette-
lijditii - ainakaan fyysisesti - tai ainakaan he eivdt naista
ottaneet vakisin. Samat kauppiaat kiersivet vuosikausia
tutuilla kauppapaikoillaan, eikd naisten ahdistelija olisi
voinut toista kertaa tulla paikkakunnalle.

Laukkurit myivat tuotteitaan paitsi rahaa myds tavaraa
vastaan.Tavallisesti he vastaanottivat muun muassa nah-
koja ja lumppuja, mutta naisenkipeiina saattoi laukkuri
tarjota esimerkiksi kangasta petiseuraa vastaan. Kaup-

[ :

Tyypillise ii vienankarjalaisella kiertokauppiaallo oli raskaan laukun lisdksi
sauva, kiiltiiviit saappat ja kokoporta.Vuonna 1929 kuvan kouppios oli
kiertiinvt io 30vuotta Laukoassa.- Kuva Otavan kuva-akisto.
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piaalle riitti vapaaehtoisia tarjokkaita niiste emAnniste,
jotka olivat tarkempia rahoistaan kuin moraalistaan.

Syvemmetkin tunteet saattoivat syttya puolin ja toisin.
Vienalaismiehet veivet suomalaistyttoja vaimokseen
Karjalaan, mutta tavallisemmin laukkuri ji i i tyton ko-
tipaikkakunnalle. Suomessa ei juurikaan paheksuttu
vienalaismiehie vavyine. Kun laukkukauppias avioitui
suomalaisnaisen kanssa, hen usein lopetti kiertokauppi-
aana toimimisen ja perusti paikkakunnalle kaupan.

Anotteffua 1tafue{ua
Suomen syrjekyliltit saattoi olla kymmenien kilometrien
matka ldhimpAdn kauppaan.Varsinkaan suurperheiden
emannat ja palvelusvaki eivat voineet ldhted kauppaan
aina halutessaan. KiertokauDoiaan tulo asiakkaan luok-
se oli palvelua, mita he arvostivat. Kauppiaiden asiakas-
kunta olikin pAaasiassa naisia. Laukkukauppa vastaa
nykypAivien kotimyyntikutsuja, postimyyntie tai Inter
net-kauppaa: ostaja sai tutustua rauhassa tuotteeseen
ja tehda ostopAdtoksense kotona.

Laukkukauppiaan reitti ei kulkenutjokaisen talon luokse,
sille he eivet olleet tervetulleita kaikkia lle. Vuosien kulu-
essa heille oli muodostunut muutaman pitAjAn kattava
reittinse,jonka kierto kesti I -2 kuukautta. Entisajan tie-
donkulun ripeys takasi sen,ette talo t6yttyi pian ostoha-
luisista tai muuten uutisista kiinnostuneista naapureista
ja heidiin palkollisistaan seka lapsista, joita kiinnostivat
reppurin tarinat sekd hdnen jakamansa makeiset.

Kaupankdyntitilanne oli kiireeton. Kauppias esitteli tar-
jontaansa mukavia jutellen ja uutisia tai tarinoita kerto-
en; heidAn seurassaan oli viihtyisiii i, silla he olivat kaikille
ystevellisiii ja kohteliaita. Laukkukauppiaat olivat yleen-
sa hyviA puhumaan ostajan pedn pydrelle. Kun vieli ym-
p:iri huonetta levitetyt koreat kankaat ja koristenauhat
houkuttivat verikkyydellaen, tuli moni ostaneeksi tuot-
teita ilman vdlttamatontd tarvetta.

Ostajan oli oltava tarkkana kauppaa tehdessaan, jottei
olisi joutunut maksamaan ylihintaa. Tinkiminen kuului
vienalaiseen ka u pa nkayntiin, joten kun ostaja oli valin-
nut tuotteensa, alkoi katsojiakin kiinnostanut kamppai-
lu hinnasta. Laukkurit olivat nopeita laskemaan pdas-
sddn, joten aprikoivat leuankyhnytykset ja huolestuneet
sutkaukset olivat teatteria. Kun sitten hinnasta oaastiin
sopimukseen, olivat seke kauppias etta ostaja tyytyviii-
sid. Laukkureiden tuontitullittomat tuotteet olivat myos
ostajalle halpoja,ja kauppias antoi lisaksi kaupanpaalli-
sia.Toisinaan kauppias myi tutuille asiakkailleen tuottei-
taan myos velaksi.

Kiertokauppiaita tapasi myais suurissa vaenkokouksissa,
kuten markkinoilla. Etela-Suomessa parasta myyntiai-
kaa oli pyhainpiiivan tienoilla runtu- eli romppdviikko,
jolloin palvelusvdki oli saanut pestuurahansa ja isanta-
veki maksut myymistden vilja- ja maataloustuotteista.

Ka n Qa i fa t w u rel r a fa u (ursa

Kaikilla kiertokauppiailla ei laukkuun ollut pakattu sa-
mankaltaista tavaraa. Useimmat laukkureista kulkivat
jalkaisin kantaen raskasta laukkuaan selassii5n, mutta
varakkaimmilla oli kaytossiien hevonen ja reki, myd-
hemmin myos auto. Kulkutapa seka asiakaskunnan va-
rallisuus ja ostotarpeet vaikuttivat kiertokauppiaan tuo-
tevalikoimaan.

Reppuryssien seliissa kulki suuri, keskimeerin 70-80
kiloa painava nahkalaukku, niin sanottu sumptsa, joka
oli niin levea, etta siina voitiin kuljettaa kangaspakkoja.
Mukana saattoi olla lisiiksi nyytti tai pien'in lokeroihin
jaettu laukku,jossa tuotteet siii lyivat ehjana ja hyvassii
jarjestyksessa. Talvella tavarat saattoivat kulkea myos
kelkassa.

Vienalaisten laukkukauppiaiden keskeisend myyn-
tiartikkelina olivat kankaat, joita tuotiin 1800-luvun
loppupuolelle asti Ven:ijelte. Kankaat olivat puuvillaa,
puolipellavaa, pellavaa, villaa tai silkkia. 1800-luvun alku-
puoliskolta lahtien ostokankaiden kayttd liseantyi eten-
kin varakkaan talollissiiedyn piirissii. Tiil loin kysynnan
lisaentyessa myos kiertokauppiaiden tarjonta kasvoi ja
moniouolistui.

Laukkukauppiaat myivAt my6s huiveja ja saaleja, jot-
ka oli valmistettu erilaisista materiaaleista. Silkkihuivit
olivat erityisen suosittuja, sillai jokainen nainen yritti
hankkia itselleen sellaisen kirkossa kaytetteveksi. Mus-
tat silkkihuivit tuotettiin Ruotsista,ja va ra kkaat emAnnat
tilasivat niitd tytterilleen rippilahjaksi. Pietarista tuotet-
tuja verikkeite, kukkakuvioisia silkkihuiveja ja saaleja
laukkurit tarjosivat sulhasmiehille ostettavaksi morsia-
men kihlasilkiksi. Teollisuusvalmisteisia vaatteita kulku-
kauppiaat alkoivat myydii I 920-luvulla.

Ni p pitii, na fi f ia, n as (a li a,

(ti r u n ft as Ka aj a (t i fi fi u ri a

Kankaiden liseksi laukusta ldytyi kesityotarvikkeita: pit-
seje, nauhoja, neuloja, nappeja, hakasia, virkkuukouk-
kuja ja sukkapuikkoja, mittanauhoja, saksia, ompelu-,
virkkuu- ja merkkauslankoja, nahkaneuloja, naskaleita,
solkia ja muuta vastaavaa. Sormustimet ja hakaneulat
olivat uutuuksia, jotka levisiv6t Suomeen laukkureiden
vdlitykselle. Muutakin loytyi reppurilta: kirjoitusvelineite
ja paperia, postikortteja ja -merkkejii, ongenkoukkuja,
pienia tereaseita, huuliharppuja, viulunkielie ja jopa sil
malaseja.

Kiertokauppiaat myivat myds hygieniatuotteita. Heiltd
saattoi ostaa hajusaippuaa ja vaatteiden pesuun tarkoi-
tettua saippuaa, peilejii, kampoja, h ius- ja nuttu raneulo-
ja, hiusverkkoja ja partaveitsia. 1900-luvun puolella he
alkoivat myyda myds ehkiiisyviil ineitii. Laukkukauppiaat
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tarjosivat mielellaan talon vaelle pastilleja ja muita ma-
keisia, joita he myos myivet. Heilte saattoi ostaa teete,
jota ei entisaikaan ollut myynnissa maan ldnsiosan pai-
kalliskaupoissa, ja joskus rinkeleita ja pikkuleipiakin.

Kayttotavaran ohella myynnissd oli pieniii ylellisyys-
tuotteita: lasihelminauhoja, sormuksia, rihkamakoruja,
tupakkaa, nuuskaa, mellia ja tupakointiviil ineitii sekii
hajuvettd. Nein siis entisajan veki pedsi taxfree-kaupois-
ta osalliseksi, vieliipd lehtemette edes kotoaan. Kierto-
kaupan vastustajat pitivAtkin erityisen pahana sitii, ettd
etenkin naisvaest6 tuhlasi varansa ylellisyysesineiden
turhuuteen.

Laukkureilta ldytyi muunlaistakin apua. He pystyivet
kertomaan uusimmista pukumuodeista, heiltA saattoi
tilata halutunlaista kangasta,ja he osaslvat leakite taval-
lisimpia vaivoja. Heilta sai ostaa laakkeita, kuten kantv6-
riii (kamferia), jota pidettiin jatkuvasti talossa vastaisen
varalle, inkivddri6, markkulia,sievesid, hokmannin tippo-
ja ja l9lo-luvulta lehtien lllodinia. Hevosten laekkeend
kayteftya hajupihkaa eli pirunpaskaa ja kettujen met-
sastyksessa tarvittavaa arsenikkia oli my6s kaupan.

. i t .  I  t  f  |  .
Nen0KaupptaJ' Kuutulr r  I  rmaaJeu^un Kuuaan

Yksinaisill i i, hiljaisilla metsataipaleilla vaeltanut kaup-
pias arvokkaine lasteineen oli houkutteleva rydston
kohde. Uhriksi joutunut vienalainen ei voinut vedota
esivaltaan, sill i i hanen harjoittamansa kaupankaynti
oli laitonta. Kauppaliifto piti omistaan huolta, joten jos
joku liittoon kuuluvista ei tullut miiaraaikana kokoon-
tumispaikalle, lehetettiin joku oftamaan selvaa hiinen
kohtalostaan. Moni laukkuri menetti henkense rydst6-
murhaajan kdsissii hankkiessaan elantoa perheelleen ja
toimittaessaan tuotteita takamaiden asukkaille.

Entisaikojen maalaiselamdd ajatellessa ei kuva ole tdy-
dellinen ilman karjalaisia kiertokauppiaita, jotka toivat
syrjekylil le jokaisen tarvitsemien kayttdesineiden ohes-
sa uutisia, muoteja ja laekintetaitoja sekii vilehdyksen
suuresta maailmasta ylellisyystuotteineen.

gortanna Kurefa

Uf,/e
Naakka-Korhonen, Mervi 1988: Halpa hinta, pitka mitta.
Vienankarjalainen laukkukauppa. Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura, Helsinki.

Runokatkelma teoksesta:
Kahdeksantoista runoniekkaa. Walikoima Korhosen,
Lyytisen, Makkosen, Kymaleisen, Puhakan, Rdikkosen y.
m. runoja ja lauluja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Hels ink i ,  1889.

" M ist' olet koto isin wie ras,
Kosk'olet kowin korea,
Wiera s w i kke I iin n tik6i n e n ?
Oletko Oulusta oloa,
Ko u pu ng i sta ka u ppa m i es i ?"

Wieros wostasi wAlehen,
Pietaripion sanoopi:
"En ole Oulusta oloo,
Ko u p u n g i st o ka u p pa m i e si ;
Tuolt' olen rajan takoo,
P i taj d std W u okki n i e me n."

- Katkelma Pieta Kettusen kolevalomittai-
sesto runosta Keftusen naiminen Suomesta.
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EnK]u'ta etuntmla

Jokainen sukututkija on menneiden aikojen ihmisten sukulaisuuksia selvitelless6;n tavannut joskus outoja tai eri-
koisia etunimi;. Seuraavassa on joitakin poimintoja eri vuosisadoilta. Samassa on selvitys niiden yleisyydestA 1900-
luvulla VAestdrekisterikeskuksen nimipalvelun avulla.Tamen maksuttoman palvelun linkki l6ytyy osoitteesta
www.vaestorekisterikeskus.fi .

Kummallisia etunimi6 voi tutkiskella myos seuraavasta internetsivustosta:
http://uotila.triDod.com/uotila/suominimet.html.
Sivulle voi lehettAa loytamiaAn erikoisia etunimia,joita V:iestdrekisterikeskus ei tunne.

lohanna Kurefa - Kirti ?ei(
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Seffio Saario
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PafoQosQekisin

Lauri Ofaui Offr ia Maria Mafiffa 9 u 6o Nii fonpoi fta'\{urfamo ja Knisa
9uof{teri 1(reefa Koinuranfa

Heikki Laurinpoika (1784-1860) oli sukunimeltadn Kyro,
mutta vaihtoi nimensd Siepiksi mennessean porolap-
palaisen tyttaren Anna Ollintytar Siepin (1793-1867)
kanssa avioon. Heidan poikansa Lauri olavi (s. '1821)

muutti nimensA Siepista Olliksi ostettuaan puolikkaan
Olli -nimisesta talosta Muoniosta.

Poikamiehend ollessaan Lauri Olavi Heikinpoika Olli
kulki paljon hevosella ja poroilla rahdin ajossa Rova-
niemelld ja jopa Torniossa asti. Eraella neiste matkois-
ta hen tutustui Tolosen kyliissa asuvaan Maria Matilda
Tuomaantytar Juopperiin (1825-1873), meni naimisiin
tAman kanssa 1847 ja vei tyton Muonioon rahtimatkal-
laan.Maria asui kasvavan perheensd kanssa Ollin talossa
ikdvciiden Ounasjokivarteen.

Aikansa koti-ikav:ia seurattuaan Lauri Olavi osti 1853
Patokoskelta, Ounasjoen lainsirannalta Pikkupeuran ta-
lon,ja tahdn taloon syntyi yhdeksantena lapsena Maria
Vilhelmiina vuonna 1864. Maita kuului taloon paljon:
luonnonniittyja, muun muassa Meltausjoen varressa Lii-
vajenkd, Suopan takalistolla Karvasjarvi ja -janke, kodin
ymparilla peltomaata ja harjumaisemaa.

Kun Maria Vilhelmiina oli vain g-vuotias, hdnen eitinsd
kuoli. Maria Matilda olijo pitkAan potenut hammassiir-
kyai, hanen poskensa oli ollut turvoksissa, ja ilmeisesti
bakteeri aiheutti kuolemaan johtaneen verenmyrkytyk-
sen:eraene aamuna aamulypsylle lehtiessedn Maria Ma-
tilda oli saappaita jalkaan veteessaAn pudonnut tuolilta
lattialle kuolleena. Perunkirjoituksen jelkeen Lauri Olavi
palasi takaisin Muonioon. Kerrotaan, ett6 hdn otti nuo-
ren piian,joka synnytti hanelle monta lasta. Lauri Olavin
kuolinaikaa ei ole vield loytynyt, vain maininta, etta hAn
kuoli tunturiin. Myoskeen neiste lapsista ei ole ldytynyt
tarkemoaa tietoa.

Maria Matildan ja Lauri Olavin alaikeiset lapset jaivat
kahden vanhimman pojan holhottaviksi, samoin tila
jii i heille. AidittdmanA ja isattomiina kasvaneelle tytolle
pappi teki viele nimenmuutoksenkin: ripille piiestyaen
Maria Vilhelmiina huomasi sukunimensa Pikkupeuran
lyhentyneen Peuraksi, sille pappi katsoi sen riittavan
niin pienelle tytolle.

Niilo Niilonpoika (1736-18O4) "peri" Frdmling -sukuni-

men edelliselta ruotumieheltai Jaaskdn ruodussa 14i.
Hanen poikansa Juho Niilonpoika (1758-1828) seurasi
isddnsd ruodussa,ja h;net mainitaan Ounasjoen Uurta-
mon tilan perustajaksi - sukunimi vaihtuu Fremlingiste
Uurtamoksi 1800-luvun ensimmiiisen vuosikymmenen
puolenvalin tienoilla. Pojanpoikansa Juho Niilonpoika
(1825-1872\ perusti Uurtamon naapuriin Hakalan tor-
oan.

Kaisa Kreeta \1827-1901) kasvoi isettomend tytt6nii,
eidisteenkin orvoksi 1 2-vuotiaana jAAneenii isovanhem-
piensa Mats ja Kaisa Koivurannan hoivissa. Avioon hdn
astui Juho Niilonpoika Uurtamon kanssa juuri 18. syn-
tymapAivAnsa jalkeen. Lapsia heille syntyi nelji i: kolme
tytarte ja poika. Juho kuoli vain 47-vuotiaana, ja Kaisa
Kreeta solmi avioliiton miehense serkun Johannes Hei-
kinpoika Peuraniemen kanssa - perheellinen leski hiin-
kin.Temii li itto oli lapseton, ja Kaisa Kreeta jii i leskeksi
uudel leen 1892.

1una11ofu fufuii
Juho Antti Juhonpoika Uurtamo (1862-1933) ja Maria
Vilhelmiina Peura (1 864 1944) avioituivat mikkelin-
paivane 1883. Maria Vilhelmiina oll pienestA koostaan
huolimatta jemere vaimo.Vuoden 190'l toukokuussa oli
Ounasjoessa suuri tulva. Juho Antti oli Meltausjokivar
ressa lauttojen teossa, anoppi Kaisa Kreeta oli huonossa
kunnossa,ja Juho Antin sisar Pikku-Reeta sairasti myds.
Lapsia oli Hakalassa jo monta:Jussi, Matti, Hilma, Hilda,
Hiinu, lida ja pariviikkoinen kuopus Aino sekii Pikku-
Reetan vuoden ikainen poika Eemil.

Vesi oli noussutjo uhkaavasti,ja Maria Vilhelmiina olivie-
nyt ruokaa ja vaatteita vaaran laitaan. Naapuritkin ehti-
vit lopulta avuksi,ja elaimet saatiin vietyd pikkuriiheen,
joka oli vaaran syrjalla korkeimmassa paikassa. lhmiset
ja el6imet saatiin turvaan, mutta pirtti hajosijedpadon
alle,ja navettakin siirtyi jeiden ja virran mukana kauas
toisten maille.TAman luonnonmyllerryksen jalkeen pirt-
ti rakennettiin turvallisemoaan oaikkaan ldhelle vaaran
laitaa,ja tehtiinpa siihen samalla uusi lisahuonekin.Joki-

L-
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tOrmalle pirtin entiselle paikalle muokattiin pirttipelto
ja navettapelto entisen navetan paikalle.

Metsanftii6tEa
Juho Antti oli metsehallituksessa "metslinhiihtajan"va-
kanssilla - se oli varma tyopaikka talven aikana. Han piti
huolen savotoilla siite, ette vain leimatut puut kaadet-
tiin, hiihteli palstoilla, moitti ja kiitteli tarpeen mukaan.
Kesalla Juho Antti keveli jangilla, teki heinee niitaen
varsiviikatteella ja haravoiden puuharavalla, ja kun hei-
net olivat kulvuneet, hen toi ne sapilailla latoon. Kdsis-
tean katevene hen oli tehnyt kaikki tyovelineensd itse:
viikatevarret, haravat, myds suksetja reet.

Useampien vuosien huolenpito va ltion maista ja metsis-
ta ndkyiJuho Antista:josjossain nakyi myrskyn kaatamia
isoja puita, han tuumasi heti, ettA pitaisi mainita Ekille.
Metsateknikko Ek oli ahkera tyosse6n:talvella kulki hiih-
teen ja kesalle kiivellen, ja kun siihen oli tarvetta, hen
kokosi joukon nuoria miehie, meni kylvemaan heidan
kanssaan mAnnynsiemenia, jopa kauas kairaan. Osaa
Ekin kuokista ja muista tydkaluista seilytettiin Hakalan
pikkutallin ylisille,ja varsinkin lapsille oli luettu lakia, etta
vain Ek sai niihin koskea.

Metsatyonsa ohella Juho Antti hoiti torppaansa, joka
kruununtorppana oli valtion omistuksessa - vasta vuon-
na 1933 tehtiin valtion kanssa kauoat.Juho Anfti ei eniia
kauaa kaupanteon jalkeen elenyt, hiin oli sairastanut jo
jonkin aikaa. Velkataakka jii i leskelle ja lapsille suoritet-
tavaksi.

Lama - gf atfa :' ofa - ai (aan

1930-luvun lama-aikana oli eleftAva siten, ettA leivan sai
pellosta, servinte navetasta ja kalaa joesta. Kaikkien tuli
puhaltaa yhteen hiileen:jos joku tienasi markan, niin se
laitettiin heti talteen. Marjoja vietiin osuuskaupan Nan-
telle,ja tilalle saatiin "pikkutavaraa": sokeria, kahvia, tuli-
tikkuja, ryyneja. Joskus tuli tehtye huono ostos: saattoi
saada jauhosdkin, jossa oli rukiin seassa maissijauhoa
- niita kuluien€mmen kuin pelkkie ruisjauhoja.

Heinanteon aikaan vietiin rantaan vanha hella. Sielli i
keltettiin ruoat ja kahvit. Joskus taytyi keitteii sdrroii eli
kahvinkorviketta, jota saatiin paahtamalla ohranjyvid
kauniin ruskeiksi, ja jauhamalla ne kahvimyllylli i. Jopa
vanhat isinndt kehuivat sorrod:" Mite sita tyyrista kahvia
ostamaan, kun tiimdkin on ndin hyva6!"

Rahaa elemiseen saatiin enemman, kun 1930-luvun lo-
pulla alkoi tulla tydmaita: saatiin pollin ja tukkien jokeen
panoa, parkkausta ja hevosen kanssa ajoa.Talvi-ja jatko-
sota vaikutti kaikkien patokoskelaisten elimean: ensin
otettiin vastaan itarajalta evakkoon lahteneite ja lopulta
jouduttiin itsekin lShtemeen Ruotsin puolelle turvaan.
Takaisin palanneita kohtasi lohduton neky: ounasjoen
ldnsipuolelta oli suurin osa taloista poltettu maan tasal-
le, vain kauempana tieste olevat sekA iteisen rannan ta-
lot, muun muassa Hakalan talo, olivat seestyneet.

Maria Vilhelmiina eli Hakalan dmmi kuoli kesikuussa
ennen syksyistd evakkomatkaa 1944. Uurtamon Matti
eli Haka-Matti asui alkuun perheensd kanssa Hakalassa,
mutta muutti Uuteentaloon 1 920-luvun lopulla.Hakalan
talon pitoa jatkoivat tyttAret lida ja Ainqjoita kutsuttiin
my6s Hakaiitaksi ja Haka-Ainoksi. Hildan Amerikkaan
ldhto oli dramaattinen: tytto pakeni ydhdn serkkunsa
kanssa "Ameriikan-laivaan'ljottei joutuisi naimaan isdn
hanelle maiiraamae varakasta, mutta vanhempaa kul-
kukauppiasta. 5ulhanen lahti perddn, mutta myohastyi
laivan lahdoste,ja niin Hilda sai pitee vapautensa.

Nina 9riruewiuu

Lahfeet
Sukulaisten muistelut ja haastattelut

Virkatodistukset Rovaniemelte ja Muoniosta

Kansallisarkiston ja Tampereen kaupunginkirjaston
mikrofilmit

Kylahistoriikit Marraskoskelta ja Patokoskelta

. - r . f , . . r u l )'l anna Kerroo 
'framltnqrn

Jorlatta (taluuJ'ta:

Vieros mies ostui taloon,
ist a ht i ove n su u pe n ki | | e,

suki pitkdA partaansa ja olivoiti.
Emaintd krapaili pohjaon polonutta puuropa-
tao tylsiillij veitsel l(i, lopsi joloissoan jo kysyi:

"Mistii se vieras on kotoisin?"

Vieras oli hetken hiljoa,ja vastasi sitten verk-
ko i s o sti : " 5 i i tA tu I o sta, m i ss() e m ii nt ii p u u ko I I a

puuropataa pesee."
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Neljii sukupolveo.Takana vasemmalla Nina Jiirvensivun iiiti,mummu ja fiti;
edessii Nina itseja htinen setkkunso isoisoisainsd MattiUurtamon eliHaka-
Matin sylissd.

Kuva Nina Jtitvensivun perhealbumista.
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Taulu 1A

I Niilo Niilonpoika Friimling, sotilas, s. 1736
Rovaniemi, k. 14. l. I 804 Patokoski, Rovaniemi.
Sotilas Jiiiisk<in ruodussa l4 l. Patokoskella
vuodesta l76l alkaen, siirtyi eliikkeelle 1788.
Sotilastorppa sijaitsi Tarkiaisen tilan mailla.

Puoliso: 4.7. I 758 Kemin msrk/l 6.7. I 758
Rovaniemi

Liisa Juhontytiir Tuiskumiiki, s. 6.1 .1728.
Ounasvaaran kyliista. Vanhemmat: Juho Juhonpoika
Tiimgren e. Tuisku ja Marketta Tuomaantytar.

Lapset:
Juho Niilonpoika Friimling, s. 20.4.17 58.

Tauluun 2A.
Marketta Niilontytlr Friimling, s. 20.3.17 61.
Matti Niilonpoika Vier€ll e. Frimling, s.

8.7.1763,k. 14.9.1849. Pso Malin Juhontytiir
Mokko.

Liisa Niilontytiir Friimling, s. 16.3.1766, k.
6 .1 .1169 .

Niilo Niilonpoika Frimling, s. 1768. Pso Kaisa
Matinrytar Ammala.

Taulu 2A (taulusta lA)

II Juho Niilonpoika Uurtamo e. Fremfing,
sotilas, talollinen, s. 20.4.1758 Rovaniemi, k.
25. I l. | 828 Patokoski, Rovaniemi.
Isensa ruotuun sotilaaksi 1788. Talollinen
Ounasjoki nro 26 Uurtamo l800luvun alusta
alkaen, nimi muuttuu \.uoden 1796 l8l6 kiriassa.

L puoliso: 24.12.1780 Rovaniemr

Brita Ollintyter Ruumensaari, s. l0.l . 1756
Ounasjoen Ruumensaari, Rovaniemi, k. 24.11.17 90
Patokoski, Rovaniemi. Vanhemmat: Olli
Juhonpoika ja Kaarina Matintytar

Lapset:
Liisa Juhontytir Uurtamo, s. 24.1 .1781.

Juho Juhonpoika Uurtarno, s. 10.12.1784, k.
I I .12. I 860. Pso Susanna Antintyter Jaaskd.

Kaarina Juhontytar Uurtamo, s. 18.12.1786,
k. 19.12.1846. Pso Heikki Peuraniemi
(poj antytiir taulussa 3A).

2. puoliso: Valpuri Kallentytiir Jiilsk0, s.
16.10.1769 Rovaniemi,  k.  12.4.1854 Patokoski ,
Rovaniemi.

Lapset:
Susanna Juhontyter Uurtamo, s. 13.4.1793.
Niilo Juhonpoika Uurtamo, s. I I .9.1795.

Tauluun 3 A. (Ranta-Uurtamo)
Susanna Juhontytar Uurtamo, s. 20.8.1796,

31.3.1884. Pso Juho Aapo Tapio.
Maria Juhontytiir Uurtamo, s. I1.5.1798, pso

Juho Ollinpoika Korva e. VaattojArvi.
Brita Juhontyter Uurtamo, s. 12.12.1801, k.

14.4.1840. Pso Lauri Juhonpoika Halonen.
Kalle Juhonpoika Uurtamo, s. 8.4.1805, k.

1833 .
Antti Juhonpoika Uurtamo, s. 17.9.1807,

k. I 1.5. 1892. Pso Saara Loviisa Granlund.
(Miiki-Uurtamo)

Valpuri Sofia Juhontytiir Uurtamo, s.
14.9.1810, k.  13.3.1880. Pso Juho Pekka
Mird.

Aapo Juhonpoika Uurtamo, s. 25.12.1812,
k. 21. 12. I 85 l. Pso Susanna Matintytiir
Koivuranta.

Taulu 3A (taulusta 2A)

III Niilo Juhonpoika Uurtamo, s. 11.9.1795
Patokoski, Rovaniemi , k. L l 1.1859 Patokoski,
Rovaniemi.

Puol iso: 9.10.1824

Saara Antintytiir Tapio, s. 2.1 .I 805 Rovaniemi, k.
| 4.4.187 8 Patokoski, Rovaniemi. Vanhemmat: Antti
Tapio ja Margaretha Erkintytiir Heiskari.

Lapset:
Johan Uurtamo, s. 25.1.1825. Thuluun 44.
Antti Niilonpoika Uurtamo, s. 10.7.183O

k. 7.10.1916. Pso Kaisa Maria Antintyttir
Peuraniemi (isovanhemmat taulussa 2.{).

Taulu 4A (taulusta 3A)

IV Juho Niilonpoika Uurtamo, torppari, s.
25.1.1825 Patokoski, Rovaniemi, k. 19.2.1872
Patokoski, Rovaniemi.

Puoliso: 20.4.1 845 Rovaniemi

Kaisa Greta Koivuranta, s. 13.3.1827, k.
I  7.8.  190 |  Patokoski ,  Rovaniemi.  Ai t i :  Br i tha
Koiluranta.
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Lapset: k. 12.10.1865 Kittild.
Saara Kustaava Uurtamo, s. 15.i0.1845, k. Lauri Laurinpoika Kyr0, s.27.2.1781 Ylikyr<i.

30.9.1854. Heikki Laurinpoika Kyrii, s. 20.7 .1784
Susanna Maria Uurtamo, s. 3.9.1847, k. Ylikyrd. Tauluun 28.

3.4.1921. Pso Niilo Heikki Tapio. Erkki Laurinpoika Kyrii, s. 20.7.1788 Ylikyr<i.
Juho Antti Uurtamo, s. 8.8.1862. Tauluun 5A.
Kaisa Greta Uurtamo, s.28.2.1869, k.

22.4.1908. Taulu 28 (taulusta 1B)

II Heikki Laurinpoika Sieppi e. Kyr0, talollinen,
Taulu 5A (taulusta 4A) s. 20.7.1784 Ylikyr<t, k.26.6.1860 Keriissieppi.

V Juho Antti Uurtamo, torppari, talollinen, s. Puoliso: 7.1.1810
8.8.1862 Patokoski, Rovaniemi, k. 11.11.1933
patokoski, Rovaniemi. Anna Ollintytfir Sieppi, s. 1793 Keriissieppi.

k. 28. 1.1 867 Keriissieppi. Vanhemmat: Olli
Puoliso: 29.9.1883 Rovaniemi Tuomaanpoika Sieppi ja Anna.

Maria Vilhelmiina Peura (Olli), Taulusra 38. Lapset:
s. 4.7.1864 Patokoski, Rovaniemi, k . 27 .6.1944 Matti Adolph Heikinpoika Sieppi, s. 4.10. 1819
Patokoski, Rovaniemi. Keriissieppi.

Lauri Olavi Heikinpoika Sieppi, s. 21.2.1821
Lapset: Ker2issiePPi. Thuluun 38.

Juho Arvid Uurtamo, s. 27.1 1.1884, k.
18 .9 .1885 .

Juho Emil Uurtamo, s. 20.7.1886, k. Taulu 38 (taulusta 28)
22.7 .1943.

Matti Albert Uurtamo, s.4.4.1888, k. III Lauri Olavi Heikinpoika Olli e. Sieppi, s.
11.11.1972. Pso Laura Johanna Hiukka. 21.2.1821 Keriissieppi, k. mahd. tuntudin.

Hilma Katariina Uurtamo, s.4.6.1890, k.
10.7.1959. Pso Pekka Suopajiirvi. Puoliso: 7.2.1847 Rovaniemi

Hilda Alina Uurtamo, s.24.6.1892,k. 1968.
Muutti Amerikkaan 1909, pso Manol. Maria Matilda Tuomaantyter Juopperi, s.

Antti Oskari Uurtamo, s. 8.3.1894, k. 13.7.1825 Meltaus, Rovaniemi, k. 3.8.1873
29.4.1894. Patokoski, Rovaniemi. Vanhemmat: Tuomas

Iida Maria Uurtamo, s. 17.1.1896, k.7 .9.1962. Joosepinpoika Juopperi ja Saara Leena Kallentytiir
Saara Josefiina Uurtamo, s. 25.12.1897 , k. Jaaskd.

31.10.1972. Pso Mikko Natynki.
Aino Johanna Uurtamo, s.  5.5.  190 |  ,  k.  Lapset:

z7.t2. t9\Z. Heikki  Ol l i ,  s.24.3.1846, k.  15.2.1908.
Juho Matti Olli. s. 5.11.1847. k. 6.6.1904.
Lauri Olavi Laurinpoika Olli, s. 19.7.1849, k.

Taulu 1B 30.4.1915. Pso Kaisa Kreetta Mylliiri.
Greta Matilda Olli, s. 10.11.1851, (ulistettu

I Lauri Heikinpoika Kyrii, talollinen, s.3.6.1740 kuolleeksi 1.1.1956).
Yliktrd, k. 9.3.1812 Ylikyrii. Saara Kustaava Olli, s. 28.12.1853. Muutti

Ruotsiin 1885, pso Pehr Stilnacke.
puoliso:2.6.1771 Enontekid Tuomas Adolf Olli, s.27.3.1856, k. 1.10.1895.

Pso Brita Matilda Hiukka.
Sara Eriksdotter L6fman, s. 24.4.1745 Kaisa Maria Olli, s. 27.9.1859, k. 5.12. 1859.
Jukkasjiirvi, k. 17.6.1814 Ylikyrd. Vanhemmat: Erik Petter Oskar Olli, s. 26.12.1861, k. 20.4.1919.
Pehrsson Lofman ja Magdalena Tomberg. Maria Vilhelmiina Peura, s. 4.7.1864

Tauluun 5A.
LaDset:

Anna Laurintytlr Kyrti, s. 29.5.177 5 Yli(<yrd,
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Minne esiunn hem (tamme Q^foauaf?

On esitetty kritiikkiii siitfi, ettA esivonhempienkato
(esipolvikato) sukututkijalle tutun ilmiiin nimenii oli-
si harhaanjohtava. EhkA, mutta mistA pefimmAltiiAn
onkaan kyse, kun alkaa niihdii kaukaisen esivonhem-
pansa kahtena,jopo useampana - ilman eftA alla olisi
er ity i sen ra nkkaa i lla n ist uj a ista ?

gafUuuaa niufrQuuffa

Jokaisella ihmisella on kaksi vanhempaa, nelja isovan-
hempaa. kahdeksan isoisovanhempaa jne. - seuraavas-
sa vanhemmassa polvessa aina kaksi kertaa enemman
kuin edellisessa. Tdme taitaakin olla ainoa taysin varma
asia sukututkimuksen piirissA. Kun jatketaan vield viisi
sukupolvea taaksepdin (alusta lukien 8. esivanhempien
sukupolvi),on meille jo 256 sen sukupolven esivanhem-
paa.

Kuvitellaanpa lihtokohdaksi tall:i hetkelle "varttuneessa
keski-iessa"oleva virtolainen henkild, jonka vanhemmat
ovat syntyneet velil le 1900-1929. Mikiil i kaavamaisesti
oletetaan sukupolvien (molemmilla sukupuolilla) viil iksi
30 vuotta ja myds jokaisessa sukupolvessa syntymaai
kojen oletetaan jakautuneen mahdollisimman tasai-
sesta 30 vuoden pituiselle ajanjaksolle, voidaan edelld
mainittujen 8. sukupolven 256 esivanhempaa laskea
syntyneen vuosina 1 690-"17 19.

Tuomo Koukkulan laskelmien (Vanhan Ruoveden histo-
ria ll:1, s. 62-81) perusteella voidaan arvloida, ette mai-
nittuna ajanjaksona syntyneistA saavutti hedelmallisen
keski-ian Virroilla selvisti vajaa 200 henkilda. Mutta
kaikki nAmiikiii in eivit voi tulla kyseeseen lehtohenki-
l6n 8. sukupolven potentiaalisina esivanhempina, koska
jotkut joka tapauksessa jaivat lapsettomiksi.

On siis helppo havaita, etta lahtohenkll6lldmme on jo 8.
sukupolven esivanhempia enemmen kuin Vinoilla on
tarjokkaita. No, tamA vajaus on vieli taytettAvissA naa-
puripitajiin laajennetulla haulla. Mutta pian tulee raja
siiniikin,ja l6.sukupolven (65 536 esivanhempaa 1400-
luvun lopulla) tarpeen pystyy nippa nappa koko Suo-

men silloinen veesto tyydyttiimaen. Eiki siitA tarvitse
pakittaa kuin 11 sukupolvea (134217 728 esivanhem-
paa 11oo-luvulla), kun jo koko maailman vaesto olisi
haalittava apuun - kiinalaisia, bushmanneja ja valtame-
ren takaisia intiaaneja mydten!

Ja taimakin on vasta silmanrApdys esivanhempiemme
koko historiassa: yltidpaisen ennakkoluuloftomasti,
mutta joutumatta vielii heikoille jaille, paiidytiian nk.
nykyihmisen (Homo sapiens sapiens) vanhimpiin muo-
toihin arviolta noin 100 000 vuotta sitten, ionne matkaa
kertyy noin 3300 sukupolvea.

Loogircf u'ivanhemmaf

Koska vdeston niukkuus menneind aikoina nAin aset-
taa rajat sille, kuinka monta eri henkilda voi kuhunkin
esivanhempien sukupolveen sisAltye, joutuvat samat
"naamat" pakostakin esiintymaen esivanhemmistossa
useammin kuin kerran. lhmisen paikkauskollisuudesta
johtuu, etta tata esivanhempien neenneiste monistu-
mista havaitaan jo paljon ennen kuin mainltut absoluut-
tiset rajat on saavutettu.

Mielestani voitaisiinkin puhua kahdesta eri k6sitteeste:
loogisista esivanhemmista ja fyysisista esivanhemmista.
Edellisten lukumeariit sukupolvittain ovat periaatteessa
tiedossa hamaan ihmiskunnan alkuun asti ennen kuin
lAht6henkildn ensimmdistAkdan esivanhempaa on eh-
ditty tutkia ja nimet6. Koska siina ei vilkuilla sivulle, esiin-
tyyko henkilo jo toisaalla esivanhemmistossa, kaksinker-
taistuu loogisten esivanhempien ma5ra sukupolvittain
loputtomiin; eri asia on se, montako neiste pystytaan
sukututkimuksen keinoin saamaan selville. Saman fyy-
sisen henkilcin eri esiintymdt tellaisessa rakennelmassa
eroavat toisistaan vain niihin li itetyn polveutumissuh-
teen osalta:miten lahtdhenkilo kustakin n6istd polveu-
tuu?
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fjSsisef esivanhemmaf

Loogiset esivanhemmat elevet vain paperilla. Lahto-
henkil6n fyysiset esivanhemmat taas on kesitetteve
kaikkien menneitten esivanhempien yhteen koottuna
konkreettisena henkilojoukkona, jos nimittain eri aikoi-
na elaneet voitaisiin saada samaan "ryhmdkuvaan'lSiina
joukossa ei tietenkaan kukaan voi esiintyd kuin kerran.
Aivan viimeisimpind vuosisatoina elaneill; joukon jese-
nill i i on yleensd vain yksi polveutumissuhde lahtbhenki-
lodn, mutta vahankin kaukaisemmilla polveutumissuh-
teita on useita - sitA useampia mita kaukaisemmasta
esivanhemmasta on kyse. "Aatamista ja Eevasta" lehtien
polveutumisreitteje nykyhenkilo6n on lopulta niin ka-
sittamattdman valtavasti, ette ei nyt eksytd siihen ry-
teikkoon...

Fyysisten esivanhempien yhteydessi ei oikeastaan voi-
da puhua niiden sijainnista esivanhempien kaaviossa
lukuun ottamatta jo mainittuja lahimpiii esivanhempia,
joilla polveutumissuhde lehtohenkildon on yksikasittei-
nen. Harvoin voidaan puhua edes tarkasta sukupolves-
ta, koska eri polveutumisreiteilla eteisyys lehtdhenkilos-
te ei valttamdtte ole yhte monta sukupolvea.Taaksepain
mentaesse tdme eDetahti site Daitsi tasaisesta kasvaa:
naiset ovat yleisesti ottaen avioituneet nuorempina kuin
miehet. ltsell:ini tAsta on hvva esimerkki. Aitini vanhem-

mat Adiel Mikael ja Hilja Emilia Yla-llomaki olivat kum-
pikin Ruoveden Visuveden uudistaloa kolme ja puoli
vuosisataa aikaisemmin isiinnoineen Lauri Erkinpojan
jalkelii isiii Adiel l0.polvessaja Hilja l3.polvessa!

Jokaisella on tietenkin oma fyysisten esivanhempien
joukkonsa, mutta suomalaisten, etenkin samalla paikka-
kunnalla syntyneiden, joukot saattaisivat henkiloilti j i in
olla ylletteviinkin samanlaiset - tosin sina ja mind poF
veudumme eri lailla samoista menneisyyden henkildis-
td. Enimmet erot ovat sukututkUoiden suureksi onneksi
viimeisimpien vuosisatojen henkiloiss;.

Tesse en voiolla siteeraamatta arvostetussa Nature-leh-
desse 30. syyskuuta 2004 julkaistuja Rohden tutkijaryh-
man erittein mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Uskoo
ken haluaa (oma keennos): "Sukupuumme tietokone-
mallin mukaan koko (tamanhetkisen) ihmiskunnan
lahin yhteinen esivanhempi eli vain muutama tuhat
vuotta sitten.Tutkijat ovat laskeneet, etta tama mystee-
rinen henkil6, josta jokainen tand peivdne elossa oleva
suoraan oolveutuu, eli luultavasti noin vuonna 1500 eKr.
Itd-Aasiassa. - - Rohden tiimi laski myds, ettd jokainen
vuonna 5400 eKr.eliinyt henkilojoko oli kaikkien tanaan
eliivien esivanhempi tai ei ollut kenenkddn tandAn ela-
ven esivanhempi.Tutkijat nimittavat tata identtisten esi-
vanhempien pisteeksi: aja n kohdaksi, jota ennen kaikki

:(!

:(!
.{D

E
f

;o
;o

c
c)
I

o

- c E

taman paivan ihmisten sukupuut koostuvat
tAsmalleen samoista yksiloiste."

Ei-suomalaisten osuus suomalaisen ldhtd-
henkil6n fyysisistii esivanhemmista n:iyt-
teisi siis olleen enemmistdna vain "vahan
aikaa sitten': Temen hiimmastyttavan asian
tekee helpommin nieltavaksi se, etta kusta-
kin senaikaisesta suomalaisesta (fyysisesta)
esivanhemmasta on tyypill isesti suuri mda-
rd polveutumislinjoja lahtohenkilddn; sen
sijaan maailmalle hajaantuneista ei-suoma-
laisista esivanhempiyksildiste niiita sukujoh-
toja on viimeisimpinii vuosituhansina ehke
vain yksi tai muutamia per yksilo. Loogisissa
esivanhemmissa suomalaisten enemmyys
ulottuukin epeilemette paljon paljon kau-
emmas taaksepain.
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Oheinen kaavio pyrkii selventdmedn edelle
esittelem iA n i kasitteita ja omia nakemyksidni
tekijoiden keskinaisistd suhteista - ennem-
min kuin tekijoiden oikeista mlttasuhteista.
Siin.i eri tekijdiden suuruus (henkiloiden lu-
kumeiira) esitetaan ajan funktiona; aika-ak-
seli vasemmasta paAstaAn ja lukumaardak-
seli ylapaestean on voimakkaasti ti ivistetty.

Esivanhempien ja vAeston mdArien kehitys.
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Suomalaisten (pitkallA aikajanteell.i ei kannata puhua
Suomen veestdste) ja koko maailman vdestokeyriin si-
salryy vain n.30 vuosiluokkaa eli hedelmallisessa keski-
iAss:i oleva osa (30-40 %) kulloisestakin koko vdestostd.
Erikoisesti loogisten ja fyysisten esivanhempien medrat
tarkoittavat kullakin hetkelli i eldneiden esivanhempien
lukumaeria. Edellisen kuvaajasta vain murto-osa mah
tuu kaavioon. 5e tavoittaa lukumaaraakselin jossain
pilven yliipuolella - ei, l innunradan tuolla puolen: mi-
kd l i  ihmiskunnan a lkuhetk i  tdssAkin ankkuro idaan noin
100 000 vuoden taakse, tarvitaan senhetkisten loogis-
ten esivanhempien lukumAar:in esitt;imiseen luku, jossa
on tuhatkunta numeroa! Ja jos jokua jei kaivelemaan se
"Aatamista ja Eevasta" nykykansalaiseen vedettyjen su-
kujohtojen lukumaara, paastettakoon hainet vaivastaan:
oikea vastaus on - kieltamatta rohkean yksioikoisten
olettamusteni pohjalta - aivan sama luku. Ja suuruus-
luokka ei tasta enaa kasvaisi, vaikka ynndttaisiin yhteen
kaikkien sukupolvien loogisten esivanhempien maar:it:
edellA mainittu luku olisi kerrottava kahdella ja lopuksi
v:ihennettAva kaksi.

Mutta palataanpas maanpinnalle. Nykyhetkelli i kaavi-
ossa ymmarretaAn sita ajankohtaa,josta taaksepain leh-
tdhenkilon esivanhempien tarkastelu alkaa. Havaitaan,
etta nykyhetkesta lahdettaessa fyysisten esivanhempi
en maara hyvin pian - joskus jo muutamien sukupolvi-
en jij lkeen - alkaa erota loogisten esivanhempien mad-
r5st5 ja saavuttaa jossain vaiheessa maksimiarvonsa
aloittaakseen siitd taas vahittaisen supistumisen.

Varmaan muitakin kuin kirjoittajaa kovasti kiinnostaisi
tietda, milloin omien (fyysisten) esivanhempien maara
oli suurimmillaan ja mika se miiara oli. Mikali Nature-
sitaatti osuu vahankaan kohdalleen, taman (fyysisten)
esivanhempien maksimikohdan tiiytyisi olla vain muu-
taman tuhannen vuoden takana. Medreen voisi saada
jotain vinkkia siitA, etta eraain arvion mukaan 10000
vuotta sitten maapallolla olisi ollut viikeii saman verran
kuin Suomessa nyt,2000 vuotta sitten noin 250 miljoo-
naa,

Kaaviossa kahden viivan, loogisten ja fyysisten esivan-
hempien kuvaajien, viil i in ji i i i suppilon muotoinen alue,
joka alun kapeasta rakosesta avautuu vasemmalle lo-
Dulta suunnattomiin vertikaalisiin mittoihin. Siina se on:
esivanhempienkato! Ndiden viivojen vdliin mahtuvan
pystysuoran "kepin" pituus ilmaisee esivanhempien-
kadon maaran kussakin ajankohdassa.5e siis ilmaisee,
kuinka suuri osa loogisista esivanhemmista nAyttAai ka-
donneen kuin tuhka tuuleen jetteen jaljelle vain fyysiset
esivanhemmat,

NAemme, etta vahankin pitemmdlle aikaperspektiivilla
fyysisten esivanhempien rooli itse kunkin esivanhem-
mistossa kuihtuu mitettomeksi esivanhemoienkadon
rinnalla, vaikka aloittelevalle sukututkijalle tilanne nayt-
taytyy ensialkuun t:iysin painvastaiselta. Hairio ei ole-
kaan esivanhempienkato vaan sen puute.

Alkaa vaikutta silte, ette kauempaa tarkasteltuna (fyy-
sisten) esivanhempien joukko ja heihin li itetyt pol-
veutumissuhteet eivet neytdkedn enea saannolliselta
sukupuulta vaan verkolta tai paremminkin valtaisalta
nuotalta,jossa solmuja yhdistavAt langat risteavAt sikin
sokin toistensa lomitse. Keskelta pullistuva nuotta ka-
penee p:iitA kohti mentaessa, ja langat pysyvdt siististi
ojennuksessa vain toisen nuotanvetejan (lahtohenki-
lon) ndppien tuntumassa.

Nait{aan naaPurilfn

Olemme jo todenneet, ettai puhtaasti biologiset tosi-
asiat (rajallinen v:iestdn maAra) on syyne siihen, ettA
ihmiskunnan on mahdotonta vdlttda esivanhempienka-
toa. Mutta suotakoon spekulatiivinen ajatusleikki: onko
mahdollista vaikuttaa esivanhemoienkadon meareen?

YksikaAn meiste ei tietenkdan voi vaikuttaa jo tapahtu
neeseen,mutta ihmiskunnan historiassa jokaisen yksilon
elamAnratkaisuilla on ollut, on ja tulee vastakin olemaan
oma seurannaisvaikutuksensa esivanhempienkatoon
jiilkelii isten esivanhemmistossa. Tosiasia on, ettd mitd
suurempi on lapsen vanhempien keskiniisen sukulai-
suuden mAar:i sita enempi on lapsella esivanhempien-
katoa. Kato kdy telloin puheena olevien vanhempien
kaikissa yhteisissd esivanhemmissa,joista kyllAkin suun-
naton enemmisto jaa sukututkijan ulottumattomiin ja
nakymatt6miin kauas kauas "genealogisen horisontin"
raaKSe.

Kun tarpeeksi kauas menna:in, on kaikilla aviopareilla
yhteisi:i esivanhempia. Lehimmdt yhteiset esivanhem-
mat yksildine lisedvet sukulaisuuden miiAraA luonnolli-
sesti enempi kuin kaukaisemmat,ja sukulaisuuden aste
(esimerkiksi pikkuserkut) onkin mearitelty perinteisesti
vain li ihimpiin yhteisiin esivanhempiin tuUottamalla.
Kun syntipukiksi kuulee joskus nimettavan sukulaisa-
violiitot, tarkoitettaneen t:il la yksinkertaistuksella siti,
etta suurennuslasin alle ovat joutuneet vain avioliitoissa
syntyneet lapset ja puheena olevien vanhempien la-
himmet yhteiset esivanhemmat on yksilditavissa vain
muutaman sukupolven paastA.

Kun edelld puhuttiin yhteisista esivanhemmista, ajatel-
tiin asiaa pariskunnan kannalta. Mutta jos niikokulmaksi
valitaan yksittainen henkilo ja tarkasteltavaksi otetaan
hiinen sukujuuriinsa kuuluvien kaikkien pariskuntien
yhteiset esivanhemmat, olisi kai puhuttava hanen tois-
tuvista esivanhemmistaan (vrt. kohta llmion nimestd) tai
moninkertaisista esivanhemmistaan (itse olen kayttAnyt
t5ta termid).

Jos ldhtdhenkildn esivanhempi on toistuva, on viime
mainituin kaikki esivanhemmat luonnollisesti tolstuvia.
NAin toistuvat esivanhemmat ryhmittyvat toistuviksi
esivanhempien haaroiksi, joiden tyvena olevan esivan-
hemman laDsista kaksi tai useamoi kuuluu lehtohen-
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Kaksi sukulaisovioliittoa (isii & iiiti sekA AidinisA & AidinAi ) lAhtdhenkil'n liihimmissti esipolvisso aiheuttavat ldht6-
h e n ki I til I e es iv a n hem p i e n katoa.

kilon esivanhempiin; nimityksena toistuvien esivan-
hempien haaran tyvi olisi mielestani osuva. Toistuvat
esivanhempien haarat voivat olla sisekkeisiii, mikA enti-
sesteen lised monenkertaisuutta. ltselleni olen lovtenvt
seitsenkertaiset esivanhemmat.

Vanhempien yhteisten esivanhempien Iisdksi lapsen esi-
vanhempienkatoa on lisdemessd erikseen kummankin
vanhemman toistuvat esivanhemmat, jotka kuitenkin
nAyttaytyvait Iapselle yhta sukupolvea kaukaisemmilta
kuin hdnen vanhemmilleen. Kuten sanottu kumpikaan
lapsen vanhemmista ei itse voi vaikuttaa omiin toistu-
viin esivanhempiinsa ja sita kautta lapselle periytyvaan
esivanhempien katoon. Vaikutusmahdollisuudet rajoit-
tuvat siihen, kenelle menee sanomaan "kylld'1..

Kuten aiemmjnkin todettiin, esivanhempienkatoa on
omiaan kasvattamaan ihmisen luontainen paikkaus-
kollisuus: perinteisesti aviopuoliso on katsottu harvaan
asutussa maassa samasta kylasta tai samasta pitajasu
- harvoin kauempaa.Tiedossa olevaa sukulaisuutta, siis
aivan laheisinte, on kuitenkin osattu velttee.
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Mutta kuvitellaanpa, ettai avioitumisrituaaleihin olisi
kautta aikojen kuulunut ison luokan arpajaiset: hattuun
olisi koottu koko maapallon senhetkisesta vaestdsta
naimaikdisten nimet,ja tulevan aviopuolison henkil6lli-
syyden olisi ratkaissut yksi nosto!

Mike muuttuisi? Me emme olisi en6d me, ja Suomes-
sakin eleisi nyt per6ti oudonnekoiste, merkill istii kieltii
mongertavaa sakkia. Remonttiin olisivat menneet myos
tealla nyt asuvien esipolvitaulut. Esivanhempienkato
olisi loitonnut genealogisen horisontin taakse sukutut-
kijoita hairitsemasta. Mutta hattutemppukaan ei olisi
paras konsti. Siihen olennaisesti sisaltyvA umpimahkai-
syys nimittdin aikaansaisisekin pienessa madrin ennen-
aikaista esivanhempienkatoa, sellaista esivanhempien-
katoa,joka viela olisi puristettavissa pois.

Entd jos puolisonvalinta olisikin aina ollut muuten va-
paa, mutta 1 '100-luvulta jKr. lehtien "avioehtona" olisi ol-
lut, ettei puolisoilla ole tuon ajankohdan jdlkeen eldnei-
tA yhteisia esivanhempia. TaimA tietysti varmistaisi sen,
ette tesse teoreettisessa mallissa nykykansalainen loy-
teisi esivanhemmistossaan esivanhempienkatoa vasla
-jos niin kauas pystyisi tutkimaan 23.sukupolven tie-
noilta, yli kahdeksan vuosisadan takaa (ks. kaavamaiset
laskelmat alussa). Kylld tamakin konsti ehtisi sekoitella
rotuja aikalailla.

Kuten alussa laskelmoitiin, taman etaemm6lle esivan-
hempienkatoa ei voi en:iA sysata.Tiissa optimiratkaisus-
sa aikaisemmin esitetty grafiikka muuttuisi siten, efta
fyysisten esivanhempien kuvaaja noudattelisi loogisten
esivanhempien kuvaajaa maailman vaestoa kuvaavan
kiyr6n leikkauspisteeseen saakka ja siita vasemmalle
myotaiil isi maailman veestokdyree. Jos sattuisi viela niin
natisti, ette kaukaisin kadoton sukupolvi (kaavamaisesti
lakien 27. sukupolvi) sisaltaisi viimeista iikkaa myoten
maailman koko silloisen liseentymisikaisen vaeston,olisi
esivanhemoienkadon osuus loooisista esivanhemmista
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siite taaksepain sukupolvittain 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 jne.
- vdhintaen niiin paljon, sille siihen suuntaan maailman
vaestdkayra oli joka tapauksessa hiljalleen laskeva.

Jos nein pystyttdisiin pyyhkeisemaen esivanhempien-
kato nakopiiristiimme, olisi sen kasvu mainitun kriittisen
ajankohdan takana sitdkin dramaattisempi. Esivanhem-
pienkatoa ei siis voivdltt.ia mutta vdltell:ivoi.

n f  . ,
Jtmt0n wmetra

Taannoin satunnaisilta vastaantulijoilta tiedusteltiin,
mite tulee mieleen sanasta "esipolvikato': Muuan arveli
sen tarkoittavan sita, ette "on ollut esimerkiksi ruttoeoi-
demia ja suurin osa sitd sukupolvea on kadonnut'lToi-
nen epeili, ette sukututkija oli huomannut tutkineensa
veereii sukua. Kolmas uumoili esivanhempien kadon-
neen Amerikkaan "tai jonnekin':

Lienee siis aihetta vield muutamaan sanaseen insoiroi-
van ilmion nimeste, josta jotkut kiivailevat. Kuten edel-
liseste ilmeni, jotkut keyttevAt nimitystd esipolvikato.
Toiset eivdt nae ilmiossd minkain katoavan minneka:in.
Esipolvikadon tilalle he ehdottavat esipolvitoistoa, ai-
van pAinvastaisia mielikuvia herattavai termiA. Ja eikos
vain yksikin kommentoi kiistaa, ette "jos esivanhemmat
esiintyvdt kahdesti tai useammin sukupuussa, eivet he
ainakaan kateissa ole!"

Otetaanpa rauhallisesti! On totta, ette ilmi6n oleellinen
piirre on toistuminen: sama henkilo esiintyy esivan-
hemmistossa (loogiset esivanhemmat) useammin kuin
kerran sen sijaan, ette kaikki olisivat toisistaan eroavia,
uniikkeja yksilditii.

Mutta kylle ilmidssa on samanaikaisesti ndhtavissA myds
vAhenemista. Siina tulkinnassa on ymm:irteakseni ali-
tuisena vertailukohtana "ihannetila'; jossa kaikki (loogi-
set) esivanhemmat olisivat uniikkeja yksilciitd. Jokainen
poikkeama testii utopiasta merkitsee uniikkien yksilcli-
den (fyysiset esivanhemmat) vahenemista esivanhem-
mistossa - ja samalla geeniperiman moninaisuuden
(uskaltaisiko sanoa geneettisen biodiversiteetin) supis-
tumista.

Konkreeftisimmillaan vSheneminen ilmenee sukutut-
kijan kaavioissa ja taulu koissa, joissa toistuvista esivan-
hemmista valitaan rekisteroitiivSksi vain yksi. Se saa
samalla edustaa myds muita, nain haivytettevia "kak-
soisolentojaljotka liittaa edustajaansa pelkka linkki.

Riippuu sitten aivan kdyttdtilanteesta ja sen vaatimasta
naikokulmasta, kumpi tulkinta on sopiva ja oikea. Mutta
itse nimena esipolvikato, samoin kuin esipolvitoisto, on
mielestani sikeli harhaanjohtava,ettd kokonaiset polvet-
han eivet katoa eivatka toistu. Osuvampia ilmionnimid
ovat esivanhempienkato tai vanhahtava esivanhem-
painkato,jota ainakin jo Alf Brennerin Sukututkimuksen

Oppaan suomentaja Heikki Soininvaara kaiytti 1956, seka
vastaavasti esivanhempientoisto. Toistuma sopisi tar-
koittamaan henkil6n yksittaista toistuvaa esiintymie.

llmidlle, jolla on kahdet kasvot. on ehkii vaikea keksid
yhtA, kummatkin puolet kattavaa nimeii varsinkin, jos
nimen edellytetaen avautuvan ensi kuulemalta myos
"maallikolle'i SitA odotellessa dlkaamme hyliitko aina-
kaan vakiintunutta ja havainnollista, joskin toispuoleista
nimityste esivanhempienkato.

Mar&uKaftortnna

1rytana suosiffefee

1{uuiffavaa, (eutaffii
. f ,  r r  . , -
tltaluKemtJta

6i:'forianyftuifrt,

Anu f.ahfinen'
SQant[aali!

7{ifio ri an 1t a r 6aaf ft i; 1tit.

Kuuiffanuf
MiQo tiuttnn,

Afena, gyu,iit fry k zoo 6.

Orpana 2/2006



Missoi foimoi fnfo on?

lsani syntyi vuonna 1904 Tampereella. Loysin tesse jul-
kaistavat kuvat hanen nuoruudenaikaisten valokuviensa
joukosta. Ne on otettu 1920-luvulla, luultavasti sen lop-
pupuolella. En tiede, mlsse talo on ja mika yhteys isallani
oli sinne. Koska isani eli koko elamensa Tampereen seu-
dulla lukuun ottamatta armeija-aikaa Santahaminassa,
uskon, etta talo on jossakin Tampereen ympAristossa,
Pirkanmaalla, Hemeesse tai Satakunnassa.

Kuvissa on sama talo eri suunnista
katsottuna: yhdessd padrakennus
nakyy pihan puolelta navetan ta-
kaa, toisessa luultavasti pellon tai
tien puolelta ja kolmannessa talo-
ryhmii on kuvattu laheiselta maelta.
Rakennusten takanakin on muuta
ymperistbd korkeampi m5ki. Kuva
heinentekijdiste ll ittyy samaan ta-
loon; he ovat selvasti kyseisen talon
viikeii.

Uskon, etta joku Orpanan lukijois-
ta saattaa tunnistaa talon tai sen
asukkaat, ja toivon, ettA h:in oftaisi
minuun yhteytte kertoakseen tie-
tonsa.

Liisa Puurunen
Liisa Puurunen
Kuusamantie I
28660 Pori
puh. (02) 637 838s
040 7089385
I i isa.pu u ru n en@ p p.n i 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.

S u om uss a fu en Kem 1t 1t ats ef
Yuofrfu zoKemltltaafa

Lauri Kemppainen saapui nykyisen Suomussalmen
Vuokin kyleen viimeisteen 1666. Talloin hanet mer-
kitti in maakirjaan 1/8-manttaalin taloon, joka neyttda
aikaisemmin kuuluneen Olavi Kaartiselle. Vuokin Lau-
ri Kemooainen oli todennekoisesti sama henkild kuin
tuomiokirjassa talvella 1 678 mainittu Nuottijerven Lauri
Kemppaisen vanhin poika Lauri Laurinpoika. Paetelmea
tukee se, ette Vuokin Laurin patronyymiksi mainittiin
"Laurinpoika" Kainuun kesakarajil l; 1675, jolloin Lau-
ri oli vaihtamassa tai myymissi taloaan kajaanilaiselle
porvarille Lauri Kaikkoselle. Talokaupan jdlkeen Lauri
Kemppainen katosi Vuokin kirjoista ilmeisesti muutet-
tuaan Kajaaniin.

Kaupunkieldmd ei kuitenkaan ollut kauan porvariksi
sanotun Lauri Kemppaisen mieleen, silla hiin pystytti
maaseudun rauhaan Oravajerven rantaan luvattoman
talon. Talo mearettiin talvikeriii l l i i 1679 heviteniivaksi
ja Lauri itse komennettiin takaisin kaupunkiin, mutta
lopputulos neyttea olleen, ettii Lauri valitsi maaseudun:
ainakin Hyrynsalmella asui vield 1686 samanniminen
uudistalollinen. Lauri mainittiin viela Paltamon talvikd-
rejil ld 1704,jolloin hentaja hanen Perttu-veljeeen (Hy-
rynsalmen Nuottijarven isantAa) kaivattiin vastaamaan
serkkunsa Heikki Pertunpoika Kemppaisen esittemiin
niittyvaatimuksiin. Merkillepantavaa on, efte Heikki
esitti vaatimuksensa silla perusteella, efta hanen talon-
sa (Hyrynsalmen Nuottimiiki) oli saanut huonot niityt,
kun talo olijaettu veljesten kesken. Koska Nuottijarvija
Nuottimeki eivet kuitenkaan nayta aikaisemmin olleen
yhtena talona, vaatimus her;ttaa kysymyksia. Joka ta-
pauksessa kyse oli tavalla taitoisella perinndsta,joka oli
16.3.1668 jaettu serkusten isien Laurin ja Pertun kesken

(ks. Paltamon kesiikarajat 1704).
Vuokin Lauri Kemppainen lienee ollut levoton sielu,joka
kokeili monia elamantapoja.H:tnen liikkeiteen onkin tas-
ti syyste niin hankala seurata, etta on h6din tuskin pe-
rusteltua uskoa kyseessei olevan koko ajan yhden ja sa-
man henkilon! Nain ollen on my6s vaikeaa ottaa kantaa
siihen, oliko hdnelld lapsia.Todenndkoistd kuitenkin on,
ett6 Vuokissa jo 1680-luvulla asunut Olavi Laurinpoika
Kemppainen oli hanen poikansa. Muita Laurin mahdol-
lisina lapsina pideftavia henkiloite olivat hyrynsalme-
lainen uudistalollinen Lauri Laurinpoika Kemppainen,
hdnen Kiannalle muuttanut veljense Perttu ja sisarensa
Kaisa, Hyrynsalmella elijnyt irtolainen Erkki Laurinpoika
Kemppainen sekd Puolangan Karhumdesse asunut Pie-
tari Laurinpoika Kemppainen.

Vuokkiin jai Olavi Laurinpoika Kemppainen, jonka puo-
liso oli nimeltden Valpuri. Olavi mainitaan alkuvaiheessa
itselliseksi, mutta '1680-luvun loppuun mennessa han
olijo paassyt isa ntien jou kkoon 1/8-manttaalin talollaan
Kemppaala no 20:lla. Olavi lienee elanyt vanhaksi, kos-
ka temanniminen henkild, kaiketi sama mies, mainitaan
naaDuritalossa Vuokin Pollolassa viela Paltamon vuosi-
en I 738-44 rippikirjassa.

P u o kng an Kem 1t 1t ais' ef
Uayyk q f{emltltaak

Itsellinen Pietari Laurinpoika Kemppainen asui jo 1683
Puolangan Karhumaen eliVayrylen kylassa. Pietarin syn-
typereste ei ole varmaa tietoa, mutta hen on saattanut
olla Vuokin Lauri Kemppaisen poika. Kun Pietarin uudis-
talo pantiin verolle 1690-luvun alkuun mennessa, sen
manttaaliluvuksi tuli ' l/12. Valitettavasti Pietarin eldme
Karhumdessd katkesi 1600-luvun loDun ankariin nelka-
vuosiin: ne|je Pietarin lasta haudattiin v. 1696 ja Pietari
itse menehtyi noin vuoden sisallA. Puoliso Elina neyfteii
selvinneen nAlkavuosista, mutta vuoteen 1 704 mennes-
sii hiinkin oli kuollut. Orvoksijdi monta piente lasta,joi-
den myohemmeste kohtalosta ei ole tietoa.
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Mi u' fa 6ti g 7{o r h o k /7Qm 1t 1t a a k

Paavali Kemppainen asui vaenottoluettelon mukaan
1637 Paltamon Mieslahden kylassa. Han oli 25-vuotias
ja ilmeisestijo tuolloin Pieta ri Tarkiaisen vlivy, koska hiin
asui Tarkiaisen talossa Korholassa. Paavalin syntyperds-
t:i ei ole varmaa tietoa. Hain saattoi olla sama henkilo
kuin se veenottoluetteloissa 1604 syntyneeksi mainittu
tdmenniminen renki,joka asui vuosina 1629-30 Erkki
Tuhkaisen talossa Sotkamon Jormasjdrvelld. Kuitenkin
on otettava huomioon, ettA Jormasjarven ja Mieslahden
Paavalien ikdero on kokonaiset kahdeksan vuotta. Mika-
li Mieslahden Paavali tosiaan oli kotoisin Jormasjarvelta,
h:in saattoi olla siella 1600-luvun ensimmdisella vuosi-
kymmenellS asuneen Olavi Kemppisen eli Kemppaisen
poika.Valitettavasti asia kirjojen horjuva ortog rafia jattaa
epaselvaksijopa sen, oliko Jormasjdrven Olavin sukuni-
mi todella Kemppainen vai Kemppinen.

Vuonna 1650 Paavali Kemppalsesta tuli 1/4-manttaalin
(sittemmin 3/8-manttaalin) suuruisen Korholan isiin-
ta appensa jalkeen. Paavali viljeli Korholaa 1660-luvun
puolenvdlin tienoille, jolloin kuolema katkaisi hAnen
rydnse: tama key ilmi siiti i, etta Paavalin leski merkit
tiin tilan haltijaksi jo 1666. Maakirjassa lesken nimed ei
mainita, mutta se selvide muista lahteista: vuoden 1678
talvikarajil le esiintyi nimittdin Kaisa Tarkiatar, [Lauri?]
Kemppaisen leski Mieslahdesta. Kirjuri n;yttdd merkin-
neen Kaisan vaarin Lauri Kemppaisen leskeksi, mikii joh-
tunee siita, etta Paavalin poika oli nimeltaan Lauri.

Korholan taloa viljelivat 1670-luvulla veljekset Lauri ja
Pietari Kemppainen,jotka olivat aivan ilmeisesti Paavali
Kemppaisen poikia. Kun Pietari Kemppainen oli kerran
saanut aidinisansa PietariTa rkia isen nimen, olisi houkut-
televaa arvella, ettA Lauri Kemppainen olisi puolestaan
ristitty isanisansa kaimaksi. Nain ollen Laurin ise Paavali
Kemppainen olisi kenties saattanutkin olla Lauri Kemp-
paisen poika ja siten luultavimmin Taivanalan talosta
kotoisin. Asia on kuitenkin vahvistusta vailla.

Korholan Pietari ja Lauri Kemppainen merkittiin vuo-
rollaan sotilaiksi 1677 ja 1678. Luultavasti taman seu
rausta oli, efta talvikaraiji l l i i 1679 Korholan asukkaiden
ilmoitettiin paenneen Venajalle ja jatteneen talon auti-
oksi. Pietari Kemppainen lienee ja:inyt sille tielleen, kun
taas Lauri nayttaa palanneen kotiseudulleen. Sotkamon
Y|A-Sotkamon kylass:i asui nimittain sittemmin Lauri
Pfaavalinpoika?] Kemppainen puolisonaan Marketta
Hleikintyterl Hyrketer. llmeisesti Mieslahden Kemp-
paiset olivat solmineet Sotkamon Hyrkkaiden kanssa
useammankin naimakaupan, koska Heikki Hyrkkiii i l l i i
oli minioiniii in Kirsti Paavalintytar Kempatar ja Kaisa
Plaavalintytdr?l Kempatar. Kemppaisen nimi ei kuiten-

Erick Kempenen
K1'rkiones sexman
1637 (kymmenysluettelo)

Erich Kempainen
Heradz Nembdeman
1705 (henkikirja)

Erich Kemppanen
Heradz Nembdeman
1733 (Pattamon pitajiinkokouksen
pc;ltakirj a)

Thomas Kempanen
Kitirkiones SexMan
1731 (Paltamon pitajankokouksen
pdyt.ikirja)

Kemppaisen suvun puumerkkejii. Kosko puumerkit on
eni mmdkseen poi mittu y ksittd isistA jo osi n epAselvistd-
kin osiokirjoisto, tiissii esityksessd saattaa olla virheitA.

kaan jaenyt teta kautta pysyvasti Sotkamoon, silla Lauri
Kemppainen perheineen menehtyi nalkiivuonna 1697.

Paavali Kemppaisen lasten lisaksi Yla-Sotkamossa mai-
nitaan 1600-luvun lopulla er:is Matti Kemppainen. Hen
oli naimisissa Tuomas Klemettisen tyttaren Annan kans-
sa ja asui appensa talossa. On mahdollista, ette kyseess:i
on sama henkilo kuin se Matti Kemppainen, joka oli v.
1672 rakuunana Kajaa n issa. Toinen Matti Kemppainen
asui Nuottijervelle, mutta han oli selvasti nuorempi, kos-
ka hanet henkikirjoitettiin vasta 1686.

Kemppaiset olivat 1600-luvun lopulla edustettuina
myos Sotkamon seurakunnan eramaakylassa Kuhmon
Lentuassa, jossa Matti Pulkkisen emantan.i eli jo 1683
muuan Juliana Kempatar. Henen syntyperastaiiin ei ole
tietoa, mutta yksi perheen pojista oli nimeltaAn Perttu.
Teste paetellen Juliana on saattanut olla jonkun Perttu
Kemppaisen tytdr.
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Hyrynsalmen Nuottijarvelta tullut Olavi Laurinpoika
Kemppainen osti ristij:irvelaisen Arvi Karhun l/4-mant-
taalin talon Karhun perikunnalta vuonna 1678 tai '1679.

Talo tunnettiin vuonna 1650 nimelld "Miiettii le'iKuiten-
kaan Olavin ja hanen vaimonsa Annan talonpito ei suju-
nut kovin hyvin, silla Olavi paatyi sittemmin torppariksi.

Hyrynsalmelta nakyy Ristijarvelle tulleen myos Nuot-
timden talon poika Perttu Heikinpoika Kemppainen,
jonka veli Tuomas oli ja:inyt isannoimaan heidan koti-
taloaan. Ristijervella Perttu viljeli jo 1 709 Mikkola no 14
-nimista taloa. Hanen ensimmeinen ouolisonsa oli Val-
puri, joka nayttaa kuitenkin kuolleen jo 1703 tai 17041
to inen puol iso EI ina Seki t i i r  (s .1679,k.3.1.1767)  sen s i -
jaan eli vanhaksija kuoli lesken6.

Perttu on erityisen kiinnostava siksi, etta haneen liittyy
paljon kansanperinnett:i. Samuli Paulaharjun** Kai-
nuusta keraemdt tarinat nimittein kertovat mahtavasta
noidasta nimeltai Pyhannan Perttu, joka oli tullut Risti-
jirven Pyhdnndnkyldn Eskolan taloon (luultavasti Ris-
tijdrven Mikkola 1 4:iii in""*) Hyrynsalmelta. Tarinat ovat
luonteeltaan selvasti myyttisiii, mutta niiden peehen-
kilo Pyhannan Perttu on historiallinen henkilo: ainakin
kertomus Hyrynsalmelta Eskolaan saapuneesta Pert-
tu-nimisestd mieheste pit;; tdsmdlleen paikkansa. Ta-
lon nimen muuttuminen Mikkolasta Eskolaksi muuten
johtunee siite, etta Pertun poika ja Mikkolan seuraava
isantd oli nimeltiidn Eskeli ja ettii nimi esiintyi suvussa
myohemminkin.Tarinat Pyhannain Pertusta ovat eleneet
Ristij i irvell.i kansan suussa niin kauan, etta vielii tamen
artikkelin kirjoittajakin on niita isaltaan kuullut.

Muita Ristijarvelle 1700-luvun alussa muuttaneita oli-
vat Juho Kemppainen, joka lienee ollut Hyrynsalmen
Niemelan Paavali Kemppaisen poika. Hdn sai haltuunsa
ilmeisesti Oikarila-nimisen tilan. Samoin hyrynsalmelai-
nen lienee ollut Heikki Kemppainen, joka isannoi Risti-
jerven Mottoliia no 20 mentyeen vuonna 1703 tai 1704
naimisiin Juho Tolosen lesken fvlarketta Heikintytiir SA-
kittaren (1670-1731) kanssa.Heikin syntyperesta ei ole
toistaiseksi loytynyt varmaa tietoa.

Olen tassa artikkelissa esitellvt 1600luvun Kainuussa
eldneitd Kemppaisia yrityksenani mainita jokseenkin
kaikki tuolla vuosisadalla aikuisuuden saavuttaneet
henkilot,joiden nimi on tiedossa. Osittain tiedot ulottu-
vat 1700-luvun alkuun asti. Yllattevda oli, ette ihmisten
sukulaisuussuhteet olivat talojen vaiheita helpommin
selvitettavisse, mike johtunee sekd kaskimaanviljelyn
luonteesta etta asiakirjalahteiden laatijoista. Kaikkiin
lAhteisiin perehtyminen ei ollut mahdollista, mik6 on
saattanut aiheuttaa virhetulkintoja. Koska lahdeaineisto
on kuitenkin ollut varsin laaja, tekstiin ei ole luettavuus-
syista laitettu muodollisia ld hdeviitteite. 5en sijaan olen
pyrkinyt mahdollisimman usein mainitsemaan, mihin
ldhteeseen tieto perustuu.Tekstin jalkeen seuraavan lah-

liv!fia

deluettelon avulla lukijan pitaisi niiin ollen voida loytdd
tdrkeimmat asiakirjal;hteet. Varsinaiset kirjallisuusviit-
teet on merkitty indeksein ja asteriskein.Toivon artikke-
lin olevan hyodyksi kaikille Kainuun Kemppaisille ja ilok-
si muille maakunnan historiasta kiin nostu neille. Lopuksi
on viela paikallaan esittaa lampimat kiitokset Juhani
Vayryselle, joka poikkeuksellista avuliaisuutta osoittaen
tarjosi kAyttodni kerAamaansa asiakirja-aineistoa.

Artikkelin ensimmaisen osan (Orpana 1/2006) ilmesty-
misen jdlkeen sain Satu Materolta tiedon, ette Hyryn-
salmi 4:n Erkki Pertunpoika Kemppainen ja Kerala l1:
n yhteydessa mainittu Matti Pertunpoika Kemppainen
esiintyvat eraiss:i l:ihteissa Materon nimella. Lautamies
Erkki Pertunpoikaa todella kutsuttiin Materoksi vuo-
den 1676 tuomiokirjassa, mutta sittemmin hdn esiintyi
Kemppaisen nimella,joka periytyi hanen jalkelaisilleen-
kin. Nykyisen tiedon valossa pidAn titl le havainnolle us-
kottavimpana selityksenii, ette Erkki Pertunpoika olisi
ollut hypoteettisen Perttu Erkinpoika Kemppaisen poi-
ka ja Perttu Materon poikapuoli. Nain ollen Perttu Mate-
ro olisikin tullut Erkki Kemppainen vanhemman vevyksi
naimalla hdnen poikansa lesken. Oletusta tukee se, ette
juuri ennen Perttu Materon saapumista Salmijairven
ainoa veronmaksaja oli todellakin Erkki Kemppainen
vanhemman minie. Sen sijaan Oravajarven Matti Per-
tunpojan kohdalla nimenmuutos tapahtui painvastai-
seen su untaan. Matti esiintyi kyllA Kemppaisena vuoden
1679 tuomiokirjassa mutta onkin kaiketi sama henkil<i
kuin Lauri Materon veenottoluetteloissa mainittu veli
Matti Matero. Koska Matin oikea sukunimi ilmeisesti siis
oli Matero, htin lienee ollut Perttu Materon biologinen
poika ja Erkki Pertunpoika Kemppaisen puoliveli.

Artikkelin ensimmaisen osan jalkeen on myos varmis
tunut, ettA Hyrynsalmen Taivanalan Olavi Kemppainen
oli todellakin Laurin poika. Asia kiiy ilmi Kainuun kiirii j i l-
ta 26.-27.6.1667 (mf. FR i 36). Telldin Olavi Laurinpoika
Kemppainen ilmoitti lunastaneensa (useat) veljensa ja
kanssaperill isensd ulos "Taiwallalan"talosta.

Kimmo Kemppainen

Kiyafliwusuiiffeef

'  Huurre, Matti; Keranen, Jorma;Turpeinen, Oiva: Hyryn-
salmen historia (s.1 1 i). Hyrynsalmen kuntaja seurakun-
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"Parem(ti ofk Q^offrt Quin ktylAfA"
TGylwu(wpn uuonna 16/3

"Parc cuolla cuin keiiitii1 sanotaon Henrik Florinuk-
sen sonanlaskukokoelmassa vuonna 1702. Samad
mieltii on opokryfikirjojen Pyhit Siirak, jota ki*ko-
herra Gobriel Arctopolitanus siteerasi hurckaasti lA-
hettaiessiiiin sdircalloisen miehen jo viisi pientA losta
mierontiel Ie vuon n o 1 67 3.

Nykyaikojen ihmisten kdsitys kirkosta ja sen tehtavista
on toisenlainen kuin entisaikojen seurakuntalaisten.
Vasta 1900-luvulla muodostui kasitys siita, etta kirkon
tehttiviin kuului myos laajamittainen, organisoitu sosi-
aalityo. 1600-luvulla oli toki jo kasitys yhteisvastuusta,
mutta toimintatavat olivat toiset. TamA johtuu muun
muassa verotustavan erilaisuudesta. l600-luvulla ei ol-
lut kirkollisveroa,vaan papinpalkkaa maksettiin suoraan
oman seurakunnan papistolle, usein ruokatarvikkeina.

Samalla tavoin annettiin koyhille apua suoraan. Pitajas-
sd liikkuvat luvanvaraiset kerjalaiset saatettiin majoittaa
joksikin aikaa vaikkapa talon saunaan. Yhteiskunnassa,
missa tekevelle riitti aina ty6ta, katsottiin pahalla niite,
jotka olivat jouten. Niinpe pienet lapset, vanhukset, ke-
hitysvammaiset ja vakavasti invalidisoituneetkin saivat
tehtavakseen pieniii, kyvyilleen sopivia tehtevie. Ker-
jaamiseen suhtauduttiin torjuvasti, ja erityisen jyrkasti
se tuomittiin, jos kerjaaja oli tyokykyinen. Virallista ker-
juulupaa ei saanut muuta kuin sellainen henkilci,jonka
tydkyky oli vakavasti heikentynyt.

Visi ksfn 6wo ffeffavann
TSllainen oli Porin ja Ulvilan kirkkoherra Gabriel Arcto-
politanuksen puheille syksylli i 1673 tullut Pekka Hei-
kinpoika Skaffari (Per Henriksson Skaffare). Henelle
myonnetystd kerjuuluvasta kay ilmi, etta Skaffari oli sai-
raalloinen, raihnas ja ilmeisesti osittain halvaantunut.

Skaffari tuli anomaan itselleen ja viidelle alaikdiselle
lapselleen kerjuulupaa syksylle, joka on talonpoikais-
vuoden vaurainta ja onnellisinta aikaa. Se viitannee sii-
hen, ette hen olijAanyt jokin aika sitten leskeksi - vaimo
lienee kuollut lapsivuoteeseen -ja menettiinyt satonsa,
kun talossa ei ollut keteen tyokykyista aikuista. Alaikai-
sie olivat 1600-luvunjalkipuolen kasityksen mukaan alle

12-vuotiaat eli ne,joista ei vield henkiveroa maksettu.

Kirkkoherra Gabriel Arctopolitanuksen (k. 1682) isii Grels
Arctopolitanus (k. 1662) oli ollut samoin Ulvilan kirkko-
herra. ls:iltaan Gabriel Arctopolitanus oli saanut vau-
rautta ja tuntuman ylhAisaatelin elamaan han oli saanut
toimiessaan heti pappisvihkimyksensa jalkeen kotisaar-
naajana kreivi Gustaf Evertinpoika Hornin ja Barbara
Kurjen perheessA. Sosiaalista nousua osoitti myos se,
ette hen oli saanut puolisokseen aatelisen Christina
Udnyn (Udnie). Gabriel Arctopolitanus oli matkustellut
Ruotsiin kotisaarnaajana ja myohemmin Turun hiippa-
kunnan valtiopaivaedustajana. Toimittuaan muutaman
vuoden Ulvilan kirkkoherrana isansa jalkeen hain lahetti
laatimansa selvityksen Ulvilan pitajAn muinaismuistois-
ta, muun muassa kirkossa sellytetyiste keskiaikaisista
asiakirjoista.

Gabriel Arctopolitanus oli siis huomattavan sivistynyt
herra, mika nakyy myds hanen kirjoittamastaan kerjuu-
luvasta. Siina hAn pyorittelee napparAsti raamatunlau-
seita ja kierayttda taitavasti vastuun kdyhan perheen
hoitamisesta oman seurakuntansa niskasta muille'lu-
malaaoelkiii iville" ihmisille. Kirkkoherralla on saattanut
olla oma lehmd ojassa hdnen kirjoittaessaan Pekka Skaf-
farin kerjuulupaa. Oman palkkapiGjdn alueella li ikkuva
suuri kerjalaisjoukko olisi voinut ratkaisevasti vehented
kirkkoherran henkil6kohtaisia tuloja.

Kirkkohenalla ei ollut mitaen kiinnostusta itse osallistua
kerjalaisperheen huoltamiseen. Hanelld oli omakin per-
heensd hoidettavanaan. Arctopolitanus ja S kaffa ri olivat
otaksuttavasti samaa ikiioolvea; ainakin kummallakin
oli vastuullaan laDsia. Skaffarilla oli huollettavanaan viisi
alaikaista eli alle 1 2-vuotiasta lasta, ja kirkkoherran las-
tenkamarissa puolestaan telmi samaan aikaan samoin
viisi lasta, joista nuorin oli vasta alle 1%-vuotias. Chris
tina-vaimo oli jo tuolloin uudelleen raskaana - Maria-
vauva kastettiin seuraavan vuoden toukokuun alussa.

Kerjuulupia ei tiettevdsti ole sailynyt nain vanhoilta
ajoilta kovinkaan monta. Tamakin lupa loytyi ylletteen
voudintileista, missa silla ei oikeastaan ole mitdan teke-
miste.Vouti kokosi oman alueensa kruunun tulo-ja me-
noerat til ikirjaansa, eikd kerjuulupa kuulu n.iistai kum-
oaakaan til itvsluokkaan. llmeisesti Pekka 5kaffari oli eri
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pitii j issa kerjuulla kiertaessedn joutunut kiinni ja viety
voudin luokse tutkittavaksi.Skaffari oli esifienyt voudille
Arctopolitanuksen laatiman kerjuuluvan, jonka vouti oli
ottanut haltuunsa. My6hemmin lupa oli epiihuomiossa
jiiiinyt tilikirjan kuittien joukkoon ja nein sailynyt nyky-
paiviin asti.
Kirkkoherra Arctopolitanuksen lapset menestyivet hy-

vin, mutta Skaffarin perheen my6hemmistd vaiheista ei
ole tietoa. Todennekoistd on, ettd sairaalloinen, pitkeen
kiirsinyt Pekka Skaffari menehtyi varsin pian mierontielld
ja henen vastuullaan olleista lapsista osa tai kaikki kuo-
livat puutteeseen. Tieteeko kukaan Orpanan lukijoista,
mita tapahtui Pekka Skaffarin pojille ja tytterille?

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

tdhfeet
Kerjuulupa: KA 733612137 (mf Lf 429).

Henrik Florinus 1987 [ 702]:Wanhain Suomalaisten Ta-
waliset ja Suloiset Sananlaskut Mahdollisuden jtilken
monialda cootut ja nyt waltudest ahkerudella enatyt.
Nekdispainos vuonna'1702 ilmestyneest; teoksesta.
5uomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Gabriel ja Grels Arctopolitanuksen tiedot: http://matrik-
keli.helsinki.fi /ylioppilasmatrikkeli.
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Tampercella sukututkijanuransa aloiftanut Posi T.
Kuusiluoma on torttunut Suomen Sukututkimusseu-
ran aurankurkeen viime keviiAnA, jolloin hAnet va-
littiin seuran uudeksi toiminnanjohtajaksi. Nykyiiiin
Turussa asuva Kuusiluoma on toiminut lggo-luvulla
aktiivisesti Tampeteen seudun sukututkimusseurassa
muun muossa toimittamalla Oryana-tehteA 1984-
1985.

Suomen Sukututkimusseuran uudeksi toiminnanjohta-
jaksi valitti in viime kevAana ammattisukututkta Pasi T.
Kuusiluoma,joka on site ennen toiminut seuran Genos-
lehden toimittajana ja seuran hallituksen jdsenen6. Kuu-
siluoman sukututkijan ura on alkanutTampereelta, mika
on hanen synnyin- ja koulukaupunkinsa.

- Menin syyskuussa 1980 Jorma Rasdsen sukututkimus-
kurssille Tampereen tydvaenopistoon. Resdnen vervd-
si kursseiltaan tehokkaasti uusia jesenia Tampereen
seudun sukututkimusseuraan, ja niin mindkin olin heti
syyskauden'l 980 ensimmaisessii kokouksessa mukana.
Lahdin opiskelemaan Turkuun syksylli i 1985 ja olin j5-
senena jonnekin 1980luvun loppupuolelle saakka, Pasi
Kuusiluoma kertoo. - Jasenyyteni Tampereen seudun
sukututkimusseurassa jai melko lyhyeksi, mutta silld oli
hyvin suuri merkitys minulle, koska aloittelevana ja hy-
vin nuorena sukututkijana sain paljon tukea seurasta.

Kuusiluoma teki ensimmaiset sukututkimusmuistiinoa-
nonsa jo koulupoikana vuonna 1978 Nivalassa, missA
han haastatteli aidin;itiaan. - Seuraavana kesdnd kivin
isdn kanssa Nivalan ja Parkanon kirkkoherranvirastoissa,
joissa kanslisti etsi rippikirjoista tarvitsemiani tietoja,
Kuusiluoma muistelee.

? e r u w a fm i u /e( &li s,i : e ff a

Jorma Resesen sukututkimuskurssilta Kuusiluoma sai
perustaidot, joiden varassa hiin on mydhemmin toimi-
nut ammattimaisena sukututkijana. - Se oli peruskurs-
si, jossa annettiin perusvalmiudet kirkonkirja-aineiston
tutkimiseen ja vanhojen kiisialojen kohtaamiseen, Pasi
Kuusiluoma kertoo. - Jorma Resesen opetuksen periaa-
te oli, etta tyo tekijiiiinsii opettaa; teytyy vain uskaltaa
kiiydii kiinni hankaliinkin asioihin eike saa antaa heti
periksi. Kurssilla kiiytiin maininnanomaisesti lapi kaikki
keskeiset sukututkimuksen lehteet ja tarkoituksena oli,
etta aloittelevat sukututkijat itse perehryvet niihin. Jor-
man opetus on ainakin minun kohda llani toiminut.

50

Suomalaisen sukututkimuksen ohjaksiin Suomen Suku-
tutki m u ss e u ra n to i m i n n o njo htaj a n a t a rttu n ut P. T. Ku u -

siluoma on aloittonut sukututkimuksen Tompereella.
H(inen esi-isissdAn on muun muassa nuiiasodon ptidl-
I i kk6 ja p u u kkoj u n kka r i.

Kuva P T. Kuusi luoman olbumisto.

Tampereen kaupunginkirjaston lukusalin vaatimaton
sukututkimushylly oli jo siine vaiheessa tullut minulle
tutuksi, ja Brennerin ja Sampion sukututkimusoppaat
olin saanut kotilainaksikin. Alkuvuodesta 1980 aloitin
omatoimiset tutkimukset mikrofi lmihuoneessa, joka si-
jaitsi kirjastotalon (nykyisen Vanhan kirjastotalon) vintil-
le sanomalehtivarastossa.Lukulaitteita oli siihen aikaan
neljd kappaletta.

- Viela vuonna 1980 mikrofilmikokoelma oli melkoisen
vaatimaton ja useimmat sukututkijat joutuivat kaytta-
md6n kaukolainapalvelua, jota hoiti toisen kerroksen
lukusalin virkaili ja. Rullien mdd16 kuitenkin kasvoi melko
nopeaan tahtiin,ja vuonna 1985 se kasittijo koko silloi-
sen Pirkanmaan. Kaikki mikrofilmit olivat kirkonkirjoja,
muut lahteet tulivat vasta myohemmin uuteen kirjasto-
taloon, Kuusiluoma muistelee.
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- Omissa kirkonkirjatutkimuksissani perehdyin ensim-
m:iiseksi isani isan esivanhempiin vanhan lkaalisten
pitejan alueella. lkaalisten ja sen kappeliseurakuntien
rippikirjojen mikrofilmejii ei viela vuonna 1980 ollut
kaupunginkirjaston omissa kokoelmissa ja ne piti kau-
kolaina. Tutkim us oli hidasta, koska lainaksi sai vain viisi
rullaa kerrallaan ja lkaalinen oli laaja seurakunta, Kuusi-
luoma kertoo,

- Sitten tutkin aidinisan esivanhempia Nivalassa ja didi-
ndidin esivanhempia Ylistaron ja lsonkyrdn suunnalla.
Mutta isendidin sukutausta Sekkijarvelli i on edelleenkin
tutkimatta, Pasi Kuusiluoma huokaisee. Ehkd palaan
siihen sitten, kun jaan elakkeelle.

- En ole julkaissut omasta suvustani mitedn muuta kuin
isani esipolvitutkimuksen joskus 1980-luvulla monis-
teena. Tutkittavaa olisi vaikka kuinka paljon niin esi-
vanhemmissa kuin niissd neljdssii suvussa,joista katson
Dolveutuvani.

- Erityisen kiinnostavia henkil<jiti i tuntuu ldytyvAn var-
sinkin etelapohjalaisten esivanhempieni joukosta, Pasi
Kuusiluoma virnistaa. - Jaakko llkan alipaiii l l ikkd Niisius
on tietenkin mukava olla sellaisen henkilon sukuouussa.
joka on ylpe;i etelApohjalaisesta verenperinndstaan.

Toinen kiinnostava henkiki on Rislachius-pappissu-
vun kantaisa, Pohjanmaan etelaisen voutikunnan vouti
Arvid Hillfast, joka oli nimensa mukainen mies ja joka
j6i kuollessaan kruunulle velkaa useita satoja hopeata-
lareita til ittamattomia verorahoja. Pidan myos esi-ises-
t;ni Herman Haapalasta. HAn tuli Ylistaron Kainastolla
nuorukaisena heratykseen serkkunsa Nils Gustaf Malm-
bergin saarnoista, mutta palasi pian maailmaan ja riehui
sitten jonkin sortin puukkojunkkarina.

1rltanan foimiffE'ana

1980-luvun alkupuolella Tampereen seudun sukututki-
musseura oli viela jAsenmAArAltAAn pieni, mutta innokas
seura. Moni jesenista osallistui konkreettisesti seuran
tdihin. Kuusiluoman ura sukututkimusjulkaisujen toi-
mittajana alkoi Tampereella. - Olin vuoden verran Or-
panan toimittajana syksysta 1984 siihen asti, kun lahdin
Turkuun. Samalla toimitin myos yhden Vuosikirjan. En
enaia muista, kuinka artikkeleita siihen aikaan tuli, mutta
ei se muistaakseni mitenka:in vaikeaa ollut.

- Olen seurannut Orpanaa kaikki neme vuodet ja neh-
nyt siina tapahtuneen valtavan muutoksen parempaan
suuntaan, Kuusiluoma kiittaa. - Orpana, Genos ja 5uo-
men Sukututkimusseuran Vuosikirja ovat ainoita suku-
tutkimusjulkaisuja, joiden toimittajana olen ollut. LisAksi
kuuluin Turussa muutaman vuoden Aninkaisen toimi-
!usneuvostoon.

1980-luvulla Tampereen seudun sukututkimusseuran
toiminta keskittyi kokouksiin, joita oli kahdesti kuu-
kaudessa. Kuukauden toinen kokous oli ooetuskokous
ja toinen tyokokous, mutta Pasi Kuusiluomalle ei kos-
kaan oikein valjennut niiden ero. Esitelmia mielestani
pidettiin molemmissa kokouksissa, mutta hyvin terked
merkitys oli yksittaisten j:isenten sukututkimusasioiden
esittelylld.

Kokouksissa kasiteltiin paljon kaytanndn sukututkimus-
ongelmia,kuten aineistojen arkistointimenetelmia.lMyos
yhdistyksen omia asioita kesiteltiin joka kokouksessa.
- Silloin viela mainostettiin Suomen Sukututkimusseu-
raakin ja tdhdennettiin, kuinka t.irkea; sukututkijan oli
kuulua paitsi paikalliseen myds valtakunnalliseen suku-
tutkimusjArjestdon, Kuusiluoma toteaa.

Seura kokoontui alkuaikoinaa n jonkin aikaa Sampolassa
tydvaenopiston tiloissaja sen jalkeen Tammelan koulul
la. - 5ampolasta on erityisesti jaanyt mieleeni professori
Ala-Kcinnin esitelma. Pasi Kuusiluoma naurahtaa. - En
ende yhtaen muista mite se kaisitteli, mutta professorilla
oli mukanaan noitarumpu ja esitelmensd pdatteksi h.in
esitti semmoisen performanssin, etta koko Sampola kai-
ku i !

gohanna Kurefa
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Su Qufuf fum, fu en fteruso fiefusfa Afio kn
Q^nr^kisopis|fossn

Paikka ja aika: Tommerkosken koulu,
Rautatienkatu 3-5, lk, 32, klo 1 9,1 5-
20.45
Opeftaja: FL, historiontutkija Tiina
Miettinen
Kesto ja hinto: 26 t, 33

Kurssi on tarkoitettu sukututkimuksen
peruskurssin suorittaneille tai alan perus-
tiedot muulla tavoin hankkineille, jotka
haluavat tAydentde sukututkimukseen
liittyviA tietojaan ja taitojaan. Kurssiin
siseltyy keytanndn harjoitusten muo-
dossa mm. kirkolliset asiakirjat, Suomen
asutuksen ylelsluettelo seke voudin- ja
Iii i inintil it, henkikirjat, tuomiokirjat ja so-
tilasasiakirjat. Kurssilla tutustutaan myos
vanhoihin kijsialoihin ja tutkimuksen
erilaisiin esitystapoihin sekd opetellaan
lahdeviitteiden merkinta. Lisaksi pe-
rehdyt:ian siihen, mistii erikoisempaa
liihdeaineistoa voi ldytea. Kurssilla saat
myos tarvittaessa henkilokohtaista oh-
jausta mahdollisissa pulmatilanteissa.

9{moiffau-fumisef Afiofan (awakitoltisfoon [ma-(te frfo fu0. g.ag)
Afio{an(afu 3, fi2r0 Tamferet f ,'toSl ztS 84bo; www,a|tk rt

Knf:o mjb 4,8.zoo| ihuetQnjt Afiof^, Q^rsofaisopi:,fon yystau/en fehtit

, - ,  /  |  r / .  |  /J u Ku ru rKl m u Kse n f e ruJ Ku $9 n  |  '  ' 1 .  |  ,  ' r  f
J' u ku tu t N m u lE en i a t ko ku ry' i

J

7,9,-30,'t(,20ob 7.9,*3o,a,Zoo6

Paikko ja aiko: Tammerkosken koulu,
Rautatienkatu 3-5, lk. 32, klo 1 7.30-
19.00
Opettaja: F L historiontutkija Tiina
Miettinen
Kesto ja hinta:26t,33

Sukututkimusta harrastaville tai aloitta-
ville tarkoitettu kurssi, jonka tavoitteena
on antaa perusvalmiudet omatoimisen
sukututkimuksen aloittamiseen jo kurssin
aikana. Kurssi painottuu kirkonarkiston eri
asiakirjasarjojen keyttdon tutkimuksessa.
Kurssilla kasitellaain mm. sukututkijan al-
kutoimet, seurakuntien vdestoasiakirjat,
niiden sAilytyspaikat ja saatavuus. Eri asia-
kirjoista otettujen harjoitusesimerkkien
avulla tutustutaan sukututkimuksen kul-
kuunja vanhoihin kiisialoihin. Kurssilla kd-
sitellden Internetin kdyttod tutkimuksen
apuna sekd sukututkimuskirjallisuutta ja
tutkimustulosten erilaisia esitystapoja.
Kurssin aikana tehddAn tutustumiskeyn-
teje mm. kaupunginkirjasto Metsoon.
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SuQusifpytua

Merfu {linen Oa Vnci - Qoort
Maailmalla on kohistu Dan Brownin romaanista DaVinci
-koodi. Siina toinen paahenkiloista paljastuu Jeesuksen
ja Maria Magdalenan j:ilkelaiseksi. Kirja ja elokuva koros-
tavat, ette hdn veljensd kanssa ovat parin ainoat elossa
olevat jalkeleiset.5ukututkimusta tehnyt luklja jea ih-
mettelemaan vaitetta. Kun jo 1600-luvulla elaneella pa-
riskunnalla on tuhansia jdlkeldisid, niin millainen maarA
jalkelaisie on '100-luvun alussa eldneelld naisella ja mie-
hella? Vai syntyikd joka sukupolvessa vain yksi lapsi?

Do Vinci -koodin mukaan jumalallinen "suora sukulinja"
kesitt6d Ranskaa vuosina 481-751 hallineen Merovingi-
en hallitsijasuvun. Kaiken jarjen mukaan Merovingi-su-
vun jdlkeltiisii on nykytiiin elossa useita miljoonia. Miksi
vain kaksi sukulinjaa neistd miljoonista on niin kutsut-
tua pyhaa verta? Ja milla ihmeen perusteella juuri ne?
Mita yleensa tarkoittaa "suora sukulinja"ja miksi "pyhe
veri" ei virtaa kaikkien merovingien jalkelaisten suonis-
sa? Dan Brown ei valitettavasti anna naihin kysymyksiin
vastausta. Mies ei selvestikedn ole sukututkija ainoas-
taan kohtalaisen nokkela romaanikiriaili ia!

Liili d myj ffis i ii 6a 6m E a
Orleansin neitsyt Jeanne d'Arc poltettiin roviolla Roueni
ssa 1 g-vuotiaana vuonna 1431. Le Parisien -lehti kertoo,
ette tutkijaryhman on maare analysoida roviopaikan
jaanndksi; puoli vuotta. Rouenista ldytyneiste ainek-
sista tehdaian taydellinen d na-analyysi. Tohtori Philippe
Charlier toteaa, etta Orleansin neitsyesta ei tiedeta oike-
astaan yhtaen miteen. Nyt on mahdollisuus yrittaa hie-
man selvittee kuka hiin olija mistd han tuli. (Aamulehti
't9.2.2006.)

Kristoffer Kolumbus on toinen, jonka taustaa parhail-
laan selvitetadn dna:n avulla. Hdn syntyi vuonna '1451

Genovassa. TAsta on paaitelty, ettA hAn oli italialainen.
Kolumbus itse oli salamyhkainen menneisyytensa suh-
teen. Monet espanjalaiset uskovat Kolumbuksen olleen
espanjalainen, koska han puhui katalaania.Toisaalta h6-
nen kotimaikseen on ehdotettu myds Ranskaa ja Portu-

.ff .f "f f lr r Lt I Ke J: t I m a Ku lm6JJ0t t u Ku tu t'

galia. Eike sekdan viele riite, silld henen on arveltu olleen
baski, kreikkalainen ja juutalainen. Granadan yliopiston
oikeuslAeketieteili ja Jose Antonio Lorente Acosta ja
italialainen molekyyliantropologi Olga Rickards ovat
keranneet dna-naytteitd Velimeren piirin ihmisilti i, joi-
den sukunimi on Colombo, Colomb, Colon, Coulomb tai
Coulon. Neytteita on verrattu Kolumbuksen pojan Her
nandon dna:han.

Kolumbuksen oma hautapaikka on kiistanalainen. Es-
panjalaisten mukaan hiinen maalliset jaannoksensa
tuotiin Espanjan Sevillaan vuonna 1898. Dominikaa-
nisen tasavallan historioitsijoiden mukaan kyse on v6d-
rAsta vainajasta. Viime vuonna saatiin alustavaa nayt-
tde sille, ette Sevillan Kolumbus on samaa sukua kuin
tutkittu vainaja, jonka uskotaan olleen loytoretkeili jen
veli Diego. Ei ole mahdotonta, etta Kolumbus haudat-
tiin puoliksi kumpaankin paikkaan. Keskiajalla vainajan
jdanndkset saatettiin jakaa suvun kesken. (Tiede 4/2006,
Tiede 5/2003,Tiede 1 /2005.)

Suomestafun fuffufaan swQwa efna,n
aw(at

Ylen tv-ohjelmassa Tutkittu juttu kerrottiin kevaalla mie-
lenkiintoinen tarina. Snellmanien sukuyhdistys on jo
vuosikymmenien ajan yrittdnyt selvittee, mistd suvun
1600-luvulla elAnyt kantaisa Olof J6nsson on tullut Suo-
meen. "Jelkie on etsitty ruotsalaisista arkistoista mutta
lopputuloksena on ollut aika puhdas vesiperel toteaa
sukuyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Snellman.

Nyt avuksi on otettu dna-tunnistus. Suvun jAsenia on
kaynyt dna-testeisse. Ndite testituloksia verrattiin ensin
vapaaehtoisilta kerattyyn dna-tietokantaan. Mistedn
pdin Suomea ei ole loydetty samanlaista perim.iii kuin
5nellmanneilla. Vertailu kansainvdliseen tietokantaan
tuotti parempia tuloksia.Vastaavaa perimed loytyi Ruot-
sista ja nykyisen Saksan alueelta. Sveitsissa asuu 600
henki loa, jo i l la  on sukunimend Schnel lman.  Onko suku-
nimi samaa kantaa kuin Snellman? suomen ja Sveitsin
suvut j;rjestivat sukutapaamisen ja sen yhteydessd ke-
rattiin lisAA d na-navtteita. Aikanaan selviaA ovatko suvut
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kaukaista sukua toisilleen. Kiinnostuneet voivat vilkaista
lisatietoja Snellman-suvun nettisivuilta:
wwwsnellmansuku.org.

Liihde:
//historia.yle.fi /tutkittujuttu_etsintapartio snellman.

1nfro 6eorq Bwshin esi-ivisuomesfa
-t

vai KuofsE:fa?

Kevaiilla syntyi taas kerran vanhaa kunnon maaottelu-
henkea Suomen ja Ruotsin viil i l le. Tiil l i i kertaa aihetta
antoi Yhdysvaltojen presidentti Georg Bushin kantaisd
M6ns Andersson.Amerikkalaiset sukututkijat ovat selvit-
taneet,efta Mens oli kotoisin Ruotsista.Mens Andersson
astui vuonna 1639 Goteborgissa Kalmar Nyckel laivaan
ja oli ensimmdisid siirtolaisia Amerikan Delawaressa.
Suomessa kuitenkin tiedeteen, etta mainitulla aluksel-
la matkusti Amerikkaan Vdrmlannin metsesuomalaisia.
Nein kertoo Kari Tarkiaisen kirja Suomaloisten historio
Ruotsissa osa l. Mainittu Mens Andersson saattoi siis hy-
vinkin olla suomalainen eikd ruotsalainen!
(lltasanomat 3.4.2006, Aamulehti 4.4.2006.)

9sdnfli pefQlti s u (ufuf Qjoifa

Aamulehdessa julkaistaan joka paiva palstaa nimelta
Aamulehti 50 vuotta sitter. Kesakuun 13. paivana vuon-
na 1956 Pieksdmaen Maavedeltii kuului kummia. Eriis
maanviUeliji i kuuli paikkakunnalla li ikkuvista sukutut-
kijoista ja poltti kaikki talonsa vanhat sukuasiakirjat
ja muut asiapaperit. Poltettujen papereiden joukossa
olivat esimerkiksi Varkaudenkoskien omistussuhteita
kasittelevat pdytakirjat. Vuoden 1956 Aamulehdessd
todettiin, ettA "tuhotyosta aiheutui summittaisesti ar-
vioiden kymmenien miljoonien markkojen vahinko
sekii maanviljelij i i l le itselleen ette monille muille joiden
omaisuutta palaneet paperit koskivat'l5itd taas voi vain
arvailla, etta mita synkkia sukusalaisuuksia isanta ha-
lusi ji i lkimaailmalta hiivittee... (Aamulehti 1 3.6.2006/
13.6.1956.)

-'f',. \ t. t t.'I DnA Nlrcmnen

TUOMIOKIRJAT TUTUIKSI

KurssipiiiYAt
keskiviikkoisin l. l  1, 8. I 1, 15. I 1, 22. I 1, klo 17.00-19.15

Kouluttaja
FL, historiantutkij a Tiina Miettinen

Kohderyhmi
Sukututkimuksen harrastajat. Maatilan- tai kylzihislodan
ki{oittamista suunnittelevat tai muuten Suomen historiasta
kiinnostuneet.

Tavoite
Tutustuminen tuomiokirjoihin 1500-luvulta lT0oluvulle ja
siihen miten niita voi l(ayttaa oman suvuLr, tilar ja
kyliihistoriikin l?ihteenii.

Sisiiltit
Tuomiokirjojen ulkoasu, kiisiala, rakenne ja juttujen
Runsaasti esimerkkeja. Mita tuomiokirjoista kannattaa etsiii.
Miten niit,i luetaanja kaannetaan suomeksi. Millaisia asioita
karajila oli esilla eri aikoina. Tutustutaan lainsaadantiidn ja
rangaistuksiin 1500-luvulta 1800-luvulle. Syvennytaan
tuomiokirjojen avulla ihmisten elamazin Suomessa

Hinta 60€

Ilmoittautuminen I 8. I 0 mennessii,
Tampereen kesayliopisto
puh. (03) 223 8433
kesayliopisto@uta.fi
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Mifd h^(if^t'feUee?

Tampereen seudun sukututkimusseuran haltitukseen kuuluu puheenjohtajan lisiiksi viisi jilsen'

tai,Hdllituksen jiisenille on vuosien kuluessa vakiintunut joitakin tehtiivia. Kukaan ei kuitenkaon
jaai yksin,vaan hallituksen kokouksisso osioita puidaanyhdessA'Tilanteen mukaan tiiftA voidaan
jakaa uudelleen. Esimerkiksi Sompolon sukututkimuspflivinfl yhteyden tiedotusvAlineisiin on hoi-
tanut joko puheenjohtaja tai ohjelmavastaava.

PuhwyohfEa 0fiefrnavasfaava
Puheenjohtaja toimii jaseniltojen vetejiina ja hallituksen
kokousten johtajana. H;n edustaa seuraa Sampolan su-
kututkimuspeivilla ja muissa sukututkimustilaisuuksis-
54.

Ohjelmasta vastaavan henkilon tehtevane on loytee jii-
seniltojen ja Sampolan sukututkimuspiivan esitelmdi-
jiehdokkaat, ottaa heihin yhteytte ja sopla esitelmastd.

YaraltuhurlfohfE'a
Varapuheenjohtaja hoitaa tarvittaessa puheenjohtajan
tehtavid temen ollessa estvneene.

Kefftuatfaaua
Retkistii vastaava jdrjestaa seuran retket: kuljetukset,
vierailupaikat, opastuksen ja ruokailut.

Sihfeeri
Sihteeri toimii paitsi hallituksen kokousten ja jasenil-
tojen sihteerinii, myos jasensihteerine, joka piteit ylli i
seuran jdsentietoja. Niiitii tehtavie on Milja Piepposen
ajoista ldhtien hoitanut yksi henkild, mutta tehtavet on
tarkoitus vastaisuudessa jakaa jelleen kahtia erill isille
kokous- ja jdsensihteereille. Sihteeri ottaa vastaan myds
seuralle tulevan postin ja hoitaa tarvittavat anomukset
seke muut juoksevat asiat. Sihteerin ei tarvitse kuulua
hallitukseen.

Kahasfon6oif(a
Rahastonhoitaja vastaa kaikista seuran talousasioista.

t 0tmtnEa

Seuran julkaisujen toimittaja hankkii lehteen artikke-
leita ja muokkaa artikkelit julkaistavaksi. Hen ja taittaia
yhdesst sopivat painatuksesta kirjaPainon kanssa.

Seurassa on muitakin toimihenkilaiita, kuten seuran
www-sivuista vastaava webmaster 0oka tena vuonna
kuuluu myos hallitukseen), julkaisujen myyja, merkki-
pdivimuistaja, taittaja, erill isjulkaisujen toimittaja ja kir
jastonhoitaja. Orpana-lehden postituksessa ja Sampo-
lan sukututkimuspaivan jarjestelyisse on mukana ollut
my6s muuta talkoovdkea.
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