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Seuran foiminQjaf0uu

Syksyn synkistd ja masentavista hetkista huolimatta seuran toimlnta jatkuu edelleen. Ryhtyminen
kesken vuotta puheenjohtajaksi ei ollut aivan outoa, silla seuran toiminta ja sen hallitustydskentely
on minulle tuttua jo menneiltd vuosilta. Kiitankin kaikkia seuran jaseniA luottamuksesta.

Myos vaikeaksi koettu sihteerikysymys saatiin ratkaistua. Molempiin tehtdviin seka kokous- ette jesen-
sihteeriksi l6ydettiin asiasta innostunut henkil6l

Sukututkimusharrastus kasvattaa yha suosiotaan.Tampereen seudun sukututkimusseuran roolitutki-
joita yhdistavena yhteisdn; ja tiedonvelittejene on yha tarkeampi. Sukututkimus on jatkuvaa uuden
oppimista ja l6ytamista. Aloittelijat hyotyvait kokeneempien taidoista ja uudet jasenet tuovat tulles-
saan toimintaan uusia ajatuksia.

KiirsivAllisyyden ja vanhojen kdsialojen lukutaidon lisaksi sukututkijat tarvitsevat myds monia muita
taitoja seka tietoa useista eri asioista. Harrastajien tietdmys Suomen historiasta kaipaa jatkuvasti tAy-
dentemista. Tiedon puute tai virheellinen tieto voivat johtaa pahimmassa tapauksessa virhepadtel-
miin.Tiedon tarpeeseen tarjoavat omalta osaltaan apuaan seuran jarjestamat esitelmetilaisuudet ja
vuosittainen sukututkimuspaiva. On ollut ilo huomata runsas osanotto syksyn jdsentilaisuuksissa.

Suomen historia on myos monien sotien historiaa. Meill:i kaikilla on varmasti sellaisia esi-isid, jotka
ovat osallistuneet johonkin sotaan ja jotkut jopa useampiin sotiin.Tallaisen esi-isAn ldytaessaain her6e
monia kysymyksia. Miksija miten sotaa kaytiin? Miten joukko-osastot oli muodostettu? Miten sodat
nekyivet kotirintamalla perheiden arjessa?

Eras pirkanmaalaisten elem66n '1700-luvulla voimakkaasti vaikuttanut tapahtu-
ma oli suuri Pohjan sota.TAman sodan ongelmiln perehdymme temenvuotisessa
sukututkimustapahtumassamme. Tervetuloa jAlleen Sampolaan lauantaina 13.
tammikuuta!

KaineRaitio

Kansikuva: Piispa Henrik (Harjavallan matkalta).
Suomalaisia pakanoita kaennyfiemesse ollut piispa Henrik sai legendan mukaan surmansa
noin 1155 Kdyli1njarven jii6lld talonpoika Lallin iskettyai henfti kiNeelle. Piispa Henrik on ollut
Suomen kansallispyhimys jo 1 290-luvulta asti.
- Kuva: Heikki Nurmi.
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Viime lokakuun puoliviilissii louantaina 43 seuran
jiisenta nousi Liinsilinjojen bussiin Tompereen
Keskustorilto kello 8.30. Bussin kutjettajand toimi
MarkkuTila.

Ajelimme lievassa tihkusateessa Pispalan kautta van-
haa Turuntieta Nokian ohitse. Selvitettydmme kunnialla
Sarkolan mahtavan maen pysahdyimme aamukahville
Ellivuoren risteyksen uusittuun Kiskokabinettiin. Tyy-
dytettyamme kahvihampaan kolotuksen jatkoimme
Tyrviii in kyliin ohitse Keikydn risteykseen, ylitimme Ko-
kemdenjoen ja kurvasimme kohti Kauvatsaa.

Entinen Kauvatsan kunta on saanut asukkaansa jo var-
haisella erAkaudella eli viimelstaAn 1200luvulla. Hovi-
oikeuden presidentti Jdns Kurjella ja hinen sediill i i i in
Axel Kurjella oli 1600-luvun alkupuolella Kauvatsalla
ralssitiloja, mutta vuonna 1651 koko pitaija li itettiin Po-
rin kreivikuntaan, jonka kuningatar Kristiina samana
vuonna lahioitti sotamarsalkka Kustaa Hornille.

Fy han 7{ena fun'Py ha mgla
Ylistarossa sijaitsevat Pyhen Henrikin saarnahuone ja
muistokappeli. PyhAn Henrikin muistokappeli valmis-
tui looulliseen asuunsa kristinuskon maahantuomisen
700-vuotisjuhliin 1857. Se kuuluu vanhimpiin valtion ja
yksityisten yhteisvoimin rakentamiin museorakennuk-
siin ja n6htavyyksiin maassamme. Hankkeesta saamme
kiittaia kahta Kokemdelld syntynytta miesta, silloista
Finstrdmin kirkkoherraa Frans Peter von Knorringia ja
Kokemden kirkkoherra Fredrik Grdnholmia.

Oliko sitten juuri teella piispa Henrikin viimeinen yopy-
mispaikka ja juuri se luhti,josta hen saarnasi senaikai-
sen kauppapaikan asukkaille ennen liihtoiii in Koylioon,
jaenee niiyttamAttA toteen.Tiedetedn kuitenkin, kuinka
talonpojat vanhoista ajoista lahtien pitivdt aittaa kun-
nossa, ja Kokem6ki muodostui aikanaan pyhiinvaellus-
paikaksi lahinn:i juuri "Pyhen majan" maineen vuoksi.

Kunta on selvasti elanyt miltei
tAysin maataloudesta, joita-
kin puusepanverstaita sekai
sepanpajoja on ollut lisdksi
tydllistii j ini'. Nykyaan suurin
tydnantaja on erikoismaaleja
valmistava Uula-Tuote. Kau-
vatsan mansikat ovat varsin
tunnettuja ainakin Satakun-
nassa ja Tampereen seudulla.

Naimme Kauvatsan nykyisen,
leeninarkkitehti C. J. von Hel-
dekenin piirteman kirkon vuo-
delta 1879. Nykyinen kirkko on
entisen pitajen kolmas. Vuo-
den 1970 alusta Kauvatsa on
kuulunut Kokemakeen.

Saavuimme varsinaiseen Ko-
kemakeen pohjoisesta ja ta-
pasimme oppaamme Tuula
Heinosen S-marketin pihalla.
Ensimmeinen virallinen tutus-
tumiskohde oli Kokemdenjoen
etelArannalla.

Pyhtin Henrikin muistokappelivalmistui | 857. Rokennuksen sisdlld on muinainen
aitta,josso piispo Henrikin kerrotqon saarnanneen taiydpyneen ennen mortWri-
kuolemaonsa.
- Kuva: HiliaToivio.
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Rakennuksen puuainetta on tutkittu, ja on hyvin to-
denniikoistA, etta puu on kaadettu yli 800 vuotta sitten.
Niiden tietojen mukaan, joita Sigfridus Aronus Forsius,
Johannes lvlessenius ja Ulrik Rudenschold aikanaan tal
lettivat julkaisuihinsa, seka aitan rakennetta koskevien
kansatieteellisten seikkojen perusteella ei ole epailyste
aitan pitkastd iSsta.TatA todistavat muun muassa kah-
desta laudasta tehty ovi,jossa ovat vanhat. ulospain Ie-
viavat saranaraudat. Aitta voinee todellakin olla vanhan
Teljen ajoilta peraisin. Norjasta ja Ruotsista tunnetaan
usei ta y l i  800 vuoden ikd is id  puurakennuksia.

Taman nahtdvyyden jdlkeen kiersimme Kokemakea
bussissa oppaan opastamana. Ndimme Vuolteen karta-
non Tulkkilan sillan vieressa. Kartanoa asutti keskiajan
lopul la  1400-  ja  1 500luvul la  kuulu isa Vuol teen suku e l i
Voltis slakten. Suvussa oli Satakunnassa vaikuttaneita
tuomareita,ja sukua on naimakauppojen jalkeen siirty-
nyt myds Seeksmaen Jutikkalaan.

Tulkkilassa, Kokemeenjoen pohjoispuolella, niiimme
vanhojen hautojen ymparoiman keskiaikaisen kivi-
sakariston, joka on aikaisemmin liittynyt KokemAen
aikaisempiin puukirkkoihin. Ohitimme myos viehatta-
van niin sanotun Ompelijan talon.Tulkkila on myos ny-
kyisen Kokemiien kaupungin keskus kaupungintaloi-
neen, kouluineen sekd kauppaliikkeineen. Se on varsin
viehattava, silla rakennuskanta sis6ltad vieldkin enim-
m:ikseen puutaloja. Kauppa ja li ikenne ovat suurimmat
tyonantajat. Liikenneyrittajist:i suurin on Viinikka, jonka
kuljetus- ja autoliikkeen henkilcikunnan miiiird on noin
200. Teollisuutta edustavat muun muassa Sini-Tuote
seka Peipohjassa Sataplast Oy.

Tulkkilan jii lkeen suuntasimme Peipohjan asemalle. Siel-
la Asemapdallikdn Koti -nimisessii ravintolassa s6imme
maittavan lounaan. Poikkesimme lounaan jdlkeen vie-
la katsomassa pitkan puukujan paassa Kokem;enjoen
rannalla sijaitsevaa Kokemiien kartanoa.

rr,a.t / ,, f. , n f. t
KoKemaen ilnnolen nut)naa

J

Vanhan Kokemaen kuninkaankartanon vaiheet li ittyvat
myos niin sanottujen "Kokemden linnojen" historiaan.
Kokemeen kartano oli keskiajalla Satakunnan hallin-
tokeskus. Kokemdenkartanon linnalidni tunnetaan jo
vuodelta 1331, kuitenkin on ilmeista, etta Kokemaeste
tuli alueen hallinnollinen keskus jo huomattavasti ai-
kaisemmin. Kokemienjoenkartanon omistajana maini-
taan p i ispa Hemming 1355, ja  se o l ik in  vuoteen 1460
piispojen hallussa.

Kartano oli 1465-147O Kaarle Knuutinpojalla ja sitten
Sture-suvun omistuksessa. 1500-luvulla kartano oli Ju
hana l l l :n  hal lussa,  ja  Katar i ina Jagel lon ica asui  s ie l la

1563-1565 Juhanan ollessa veljensii Erik XIV:n vankina.
Vuosina 1 755-1903 Kokemeenkartano oli von Knorring
-suvulla,ja erikoisesti Eugen von Knorring kehitti siita
kukoistavan maakartanon.

Tarunomainen Kokemaenlinna on ilmeisesti sijainnut
ldhelld Kokemdenjoenkartanoa Linnaluodolla Yli-Fors-
byn tilan kohdalla. 5e on rakennettu jo ilmeisesti 1200-
luvul la ,  mut ta ensimmaisen kerran se main i taan I367.
Tuolloin kuningas Albrekt Mecklenburgilainen suostui
satakuntalaisten talonpoikien pyyntdon ja ma;rasi ra-
kenteilla olevan linnan siirretteveksi soveliaampaan
paikkaan.

Kokemiienlinnan muodosti tornilinna, kastelli, josta
valvottiin maakunnan jokili ikennetta. Veroa kerattiin
joessa liikkuvilta linnan kohdalla olevalla poikkipuo-
milla. Vanhin linna oli i lmeisesti piispojen hallussa, ja
Forsby oli yksi piispojen tiloista. Aborch eli Jokilinna oli
niiden linnojen joukossa,jotka Suomen laamanni Jeppe
Abrahaminpoika Djakn luovutti I 5.8.1 395 saksalaismie-
liselle Knut Bonpoika Gripille.T:ilta saareksi katkaistulta
niemelta onkin tavattu kivilinnan jii i inn6ksiS.

Mikiil i vanha Kokemaenlinna oli se,joka purettiin 1367
satakuntalaisten talonpoikien pyynndsta, taytyy taman
Aborchin tarkoittaa jotakin muuta Kokemaenjoen Joki-
linnaa, joka oli edelleen keytossd. Tdmd linna on saat-
tanut olla se myohemm:in Kokemaenkartanon jokitor-
man alle rakennuttu tornilinna,jonka j;annokset neky-
vat eraassa 1690-luvun kartassa ja jonka harmaakivisen
tornin muurit h:ivitettiin lopullisesti vasta 1830luvulla.
Tama linna voi olla myos Kokemaenjoen suussa ollut
linna, mista Pori sai nimensii.

Tiedetaan, etta Suomen todellinen hallitsija, drotsi Bo
Joninpoika Grip, oleskeli kevdttalvella 1374 ainakin
kymmenen viikon ajan Kokemaenjoen kartanossa. On
mahdollista, ettai han tarmokkaana linnojen rakennut-
tajana m:iarasi rakennettavaksi tullitornin tai Jokilinnan
hdvitetyn linnan tilalle lahemmaksi kartanoa.

Kokemeenkartanon Jokilinna on todella ollut olemas-
sa. Tiedetaen nimittein Kokemaien kirkkohenan pojan,
sotapappi Bartholdus Stephanin valittaneen 1623 Tu-
run hovioikeudessa, ettA Ala-Satakunnan vouti Mikko
Mikonpoika oli pannut henet kasirautoihin ja heittanyt
sitten Kokemaenkartanon vanhaan vankitorniin.Tiimii
oli i lmeisesti tuo jokitorman alla sijaitseva keskiaikaisen
linnan jtii innos. Nyttemmin vanhan linnan jaenndkset
ovat Kokemeenjoen vedenpinnan alla Porissa toteutet-
tujen joenpinnan veden saannostelyjen johdosta.- Ko-
kemeenkartanolta otimme suunnan lanteen.
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Saavuttuamme Harjavallan kuntaan poikkesimme heti
Harjavallan puolella Ylisen taloon.Ylinen on osa Vanhaa
Nayhelan kartanoa,joka aikoinaan jaettiin Ylisen ja Ali-
sen tiloiksi.Ylisen pakarissa tilanomistaja Timo Juti ker
toi ti lansa, Niiyhaliin kartanon ja sukunsa historiasta.

Nayhiilan lainlukijan Per Hanssonin kuoltua 1615 hAnen
tytterensa Sigred Hansson nai vuonna 1618 Litnsi-Gdd-
tanmaalla syntyneen luutnantin Hans Larsson Godhen,
joka asettui Nayhalaan. Godhe nousi majuriksi vuon-
na 1639. Han teki sotapalvelusta erilaisissa tehtavissa
1600-luvun alkupuolen sodissa muun muassa Venejan
sodassa 1613-1617 Pihkovassa, Narvassa ja Novgoro-
dissa Stolbovan rauhaan asti helmikuuhun 1617. God-
he jatkoi sotimista Inkerinmaalla ja Liivinmaalla puola-
laisia eli sigismundilaisia vastaan 1617-1618. Han teki
rustipalvelusta Henrik Flemingin komppaniassa vuon-
na l624,oli kotimaassa 1625ja olijelleen palveluksessa
Itameren provinsseissa 1628-1630. Hiin palveli vielii 30-
vuotisessa sodassa 1639 ja oli 54-vuotiaana sotimassa
tanskalaisia vastaan 1644. Hans Larsson Godhe vaimoi-
neen ja jelkeleisineen sai kuningatar Kristiinalta vuon-
na 1645 lahjoituksena Pirkkalan pitiijlista eli entisesti
Teiskon pitajeste kolme taloa: Kiimajoen, Asmundilan ja
Koveron.

Godhen seuraava polvi muutti nimensd Godenhjelmik-
si. Godhen suku on ollut varsin kuuluisa taiteellisista
kyvyistaan. Kannattaa mainita alttaritaulumaalari Bernt
Abraham Godenhjelm. Myos Godhen jalkipolvissa tiir-
meemme muun muassa Jean Sibeliukseen ja Akseli GaF
len-Kallelaan. Juti-suku itse juontaa satakuntalaiseen
vaikuttajaan YIA-Satakunnan tuomariin Antti AimAan,
ioka eli '1726-1796.

t t  ,  f  .  f  'v a n 0 Kuu] en metta n n Kotona

Yliselte jatkoimme Emil Cedercreutzin museoon ja kult-
tuurikeskukseen, joka sijaitsee Harjavallan kaupungissa
entisen Ndyhalen kartanon alueella. Ennen sisaenme-
noa kevimme viela Hans Godhen muistomerkill i i, joka
on pienen matkan pdessd museosta. Museon perusti
kuvanveistdjd ja vapaaherra Emil Cedercreutz (1879-
1 949) keseasuntoonsa'l 900-luvun alkupuolella.

Taiteilijakoti Harjula on yksi museon helmiste.Se kertoo
elevesti taiteilijan harrastuksista: taiteesta, musiikista ja
sisustuksesta. Cedercreutz oli myds taiteen keraeje, ja
naihtiiville onkin kokoelma 1800-luvun lopun ja 1900-
luvun alun taidetta, maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia.
Emil Cedercreutzia on pidetty myds aikansa parhaana
suomalaisena siluettitaiteili jana. Siluettinayttelysse on
esilld hdnen leikkaamiaan taiturimaisia variokuvia.

Syystetken osollistujia NAyhiiliin hetran majuri Hans Larsson Godhen muistomerkillii.
- Kuva: Heikki Numi.
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Taiteilija EmilCedercreutz oliloistava siluettien leikkaaja.Hdn olitaiteessaan kiinnostunut e tyisesti

hevosista. - Kuva: Hil io Toivio.

Museo kesittae Maahengen temppeli -nimisena tun-
netun kansatieteellisen osaston. Hammdstellen teytyy
todeta sitd vaivanniikda ja harrastusta,jota on aikanaan
tarvittu esineiden keraSmiseen. Sielld on suuri me;re
maataloustyokaluja, ajovalineita. kalastusvAlineite ja
kotitekstiileje. Esineiden valinnassa on kohdistettu huo-
mio etenkin kdsitydtaitoon. Maahen ki, arvostus ja mie-
lenkiinto maaty6te, maanviljelysvaestda ja luontoa koh-
taan oli Emil Cedercreutzille perua Koyli6n kartanossa
vietetyistd lapsuus- ja nuoruusvuosista.

Harjavallasta palasimme Kokemeelle, miss:i kaivimme
viela tutustumassa Kokem;en vuonna 1786 rakennet-
tuun ja i886 laajennettuun puiseen kirkkoon. Alttari-
taulun, jaljenndksen Rafaelin Kristuksen kirkastumi-

sesta maalasi 1876 Pietarin taideakatemian ooDilas S.
Tvorosnikov. Rdisalan seurakunnan lopettajaisjuhlissa
'la.'12.1949 luovutettiin sen kirkon alttaritaulu Koke-
meen kirkkoon.Taulu esittaa Jeesusta siunaamassa lap-
sia,ja sen on maalannut hovimaalari R.W. Ekman vuon-
na '1873. Kirkossa kdyntimme aikana seuramme jasen
Pentti Pelto esitti uruilla musiikkia.

Kokemdelte ajoimme entisen presidenttimme Risto Ry-
tin kotikaupunkiin Huittisiin kahville ja sielta jo h.ima-
ren laskeutuessa Tampereelle.

lukka Sira

1r(tana suosiffefee
Suomalaisen sukututkimuksen pioneeri Jully Ramsay (Julia Maria o.s. Ekstrom, 1865-1919) tunnetaan sukututki-
muspiireisse etenkin merkittavast; neliosaisesta teoksestaan FriilseslAkter i Finland intill Storc ofreden. Ramsay on
kirjoittanut myos kiinnostavan kokoomateoksen 5kuggor vid vdgen, mis$ han kuvaa 1500- ja 1600-luvun ihmisiii ja
taDahtumia. OrDana suosittelee siihen tutustumistal
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Syksy A 2006 jitiestetyssa ylimAiirAisessA yhdistys-
kokouksessa valittiin seuran uudeksi puheenjohta-
jaksi seuraamme pitk iin kuulunut ja sen hallituk-
sessa 1 996-1 997 ohjelmavostaavana toiminut Raine
Raitio. Sihteerin tehtiivat on jaettu kahtia kokoussih-
teerin jo jiisensihteefin teht viin, ftsenasioista vos-
taovaksi sihteeriksi seura on saanut Riitta Kuukan
ja kokoussihteeriksi Hilja Toivion. Seuraavassa esit-
tiiwviit uusi puheeniohtajamme ja kokoussihtee-
rimme; lisiiii esittiiytymisiA on fuvassa seuraavassa
Orpanassa.

KaineKaifto

ltuhurllohtgla
Sukujuuriltani olen hdmalais-satakuntalainen. lsoiseni
llmari Raitio oli kotoisin Parkanosta. En tiede, kuinka
yleinen todellisessa eldmdssi on vanhojen kotimaisten
elokuvien tarina tukkUdtkastd, joka tulee taloon isin-

Roine Raition puheenjohtajuuskauden alkuun sattui yksi seuron historion eniten
kuuIijoita vetiinyt esitelmtjtilaisuus. Raimo Vosarun esitelmd kirkkoherronviruston
sisdll'std veti poi kol Ie yli 90 ki in nostunutto.
- Kuvo:Johanno Kurelo.

ndksi. Nein kuitenkin kAvi. 1930-luvun looulla Nokia
Oy:n ty6njohtajaksi kohonneesta isoisastani tuli kuh-
malahtelaisen talon is:int;.

Todettakoon,efte 1900-luvun alkuun saakka Raitiot tun-
nettiin Sandstedt-nimella. Muut esi-iseni ovat etuDees-
sa Kuhmalahdelta, Eraj:irvelta (nyk. Orivesi), Kangasalta,
Pelkiineelte ja Padasjoelta kotoisin olevia talollisia.

Historia on kiinnostanut minua jo siite lehtien kun olen
oppinut kdvelemeen. Pienene lapsena tiesin kuhmalah-
telaisia sukujuuriani viisi polvea taaksepain. Sukututki-
muksen aloitin hieman yli 20-vuotiaana ja myohemmin
paiadyin Tampereen tydvaenopistoon Jorma Ras;sen
kurssille. Moni asia oli tuolloin 1980-luvun alussa toi-
sin. Harrastajien mAarii oli nykyistA paljon pienempi ja
esimerkiksi mikrofilmeje luettiin tuohon aikaan Vanhan
kirjastotalon vintil la.

Lopulta historia vei kokonaan mukanaan, ja siinyin
opiskelemaan Tampereen yliopistoon Suomen histo-

riaa. Alusta alkaen opinnoissa
oli mukana myos toinen suuri
kiinnostukseni kohde, musiik-
ki. Toisen laudaturtyoni olen
tehnyt etnomusikologiasta.

Reilut kymmenen vuotta olen
el;ttenyt itseni freelancerina
tehden tilaustutkimuksia eri
tahoille. Varsinaiseksi p.iatyok-
seni ovat muodostuneet pai-
kallishistoriat ja tete aihetta
sivuavat teokset. N;in histo-
riasta on tullut harrastuksen
liseksi myds tyo.

Kirjoitustyon ohella olen opet-
tanut eri kansalaisopistoissa
mm. historian- ja perinteen-
tutkimusta, sukututkimusta ja
kirjallisuutta sekd ohjannut ky-
lakirjojen tekijoita.
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Qilouvihfeeri
Opiskelen Tampereen yllopistossa
Suomen historiaa, ja lbheisin har-
rastukseni historian ohella ovat
hevoset. Hevosinnostukseni olerl
per inyt  luu l tavast i  i id in l i id i l ten.
sille henet muistetaan niin hevosen
ohjaksista heindpellolta, hurjista
laukoista kylateilld kuin jedraveista.
Olen touhunnut hevosten kanssa
lehes 15 vuotta, eikd loppua nAy.
Tutkin parhaillaan hevosen histori-
aa 1800- luvun lopul la ,  jonne oman
suomenhevosrotumme sukujuuret
johtavat. Mainittakoon, ett5 lShes
jokaisen suomenhevosen suku-
puusta ldytyy noilta ajoilta valtion
omistama kruununor i ,  jo i l la  pyr i t -
tiln parantamaan hevostalouden
t i laa.

Tie sukututkimuksen pariin vei mi-
nut ensimmaisen kerran jo ala-as-
teella. Eras opettaja oli innostunut
sukututkimuksesta ja piti siita valin-
naista kurssia. Sukututkimuspajassa
haastattelimme isovanhempamme
ja p i i rs imme omat sukupuumm€.
Kului kuitenkin muutama vuosi, en-
nen kuin a lo i t in  vars inaisen suku-
tutkimuksen. Menin 1g-vuotiaana
Ahjolan sukututkimuskurssille, ja
Pekka Nuottajdrven hyv;ssA huo-
massa alkoi matka suvun menne -
syyteen. Pekka oli minulle tdrkee,
kuin isdhahmo sukututkimuksessa.
Hdnelta saattoi aina kysya neuvoa, ja
sessani jSlleen eteenpein.

Vuonna 2001 aloin tutkia isani puolen sukua, koska Ai-
tini puolen suku on tutkittu 1500-luvulle asti.Viiden su-
kupolven ajan aitini suku on vaikuttanut Sahalahdella,
mutta juuret johtavat lopulta Kuhmalahden Pajulanky-
lAn Sipilen taloon. Sinne matkasi 1500-luvulla yksi kol-
mesta pelkeneleisestA vel.jeksestA: Sipi perusti Sipildn,
Matti Mattilan ja Lauri Konttilan talon, koska hdnen ker-
rotaan kantaneen aina konttia seldssiian.

lsdni suvun juuret ovat samoin Kuhmalahdella, ja nii-
den tutkimisen tiella olen edelleen. Sukuni juuret ovat
siten sidoksissa vahvasti Hiimeeseen seka sen viljavai-
nioihin. Eli esi isAni ovat olleet talollisia ja torppareita
ja hyvin paikallaan pysyved vaestoe. Muutaman kerran
puolisoa on haettu naapurikyliltd, mutta aina on palattu
pitiimiian omaa kotitaloa. Siurolan (mydhemmin Maki-
Siuro) talo on ollut pappani suvun kotitalona usean su-
kupolven ajan.

Hilja Felicio-hevosen vierellA didin kotitalon omenapuun ollo syksylld 2005.
- Kuva: Essi MAkijArvi.

pdesin tutkimuk- Mummuni  sukuun puolestaan l i i t tyy va iheikkaampia
tarinoita. Suvussani on kerrottu tarinaa ranskalaisesta
upseeri Alftha nista, joka palveli tsaarin armeijassa Suo-
men sodan aikaan. Hanen kerrotaan rakastuneen riihi-
mAkelaiseen mylldrin tyttereen ja perustaneen hAnen
kanssaan toroan. Aloimme oikkuserkkuni kanssa selvit-
taa, virtaako meissA todella ranskalaista verta, niin kuin
vaiitetii.in. Pdddyimme Lopelle Launoisten kartanoon,
jossa kartanon piika Leena Mata synnytti aviottoman
lapsen vuonna 1815. Poika kasteftiin Kalleksi,ja pappi
oli alkanut kirjoittaa hanesta Kustaanpoikaa, mutta oli
vetanyt kirjoituksensa yli. Kartanon isantane oli tuolloin
kersantti Kustaa Alfthan. Han otti Kalle-pojan kasvatik-
seen, ja rippikirjassa Kalle mainitaan ruotsinkielisene.
Myohemmin Alfthan kuitenkin avioitui taloudenhoita-
jansa kanssa, ja Kalle muutti avioiduttuaan torppariksi.
Varmuutta ranskalaisista sukujuuristamme emme saa-
neet, mutta kuka tietaa...
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Suomen Sukututkimusseuran nykyinen toiminnan-
johtaja Posi T. Kuusiluoma aloitti sukututkijan uransa
Tampereen seudun sukututkimusseuran helmassa,
Jorma Riisasen kouluttamono. Samanloinen tausto
on myiis sukututkijoiden orvostamon Genos-lehden
uude a piiiitoimittajalla, tamperelaisille tutulla Tiino
Miettisellii.

Keviii i l l i i 2006 Suomen Sukututkimusseuraan valitti in
edellisena syksyna menehtyneen Leif Metherin tehtd-
vden toiminnanjohtajaksi Pasi I Kuusiluoma. Kuusiluo-
ma oli aiemmin toiminut ansiokkaasti seuran Genos-
lehden toimittajana. Vaativa toimitustyo ja monilukui-
set toiminnanjohtajan tehtavat kavivat kuitenkin liian
raskaaksi yhden ihmisen tehdA,joten Kuusiluoma paatti
luopua Genoksen pedtoimittajuudesta. Aikakausjulkai-
sun uudeksi paatoimittajaksi hdn ehdotti historiantut-
kija, fi losofi an lisensiaatti Tiina lvliettista Tampereelta.

- Kuusiluoman ehdotus tuli minulle yllatyksenai, Tii-
na Miettinen kertoo. Hetken asiaa harkittuani pa5tin
suostua.Vallanvaihto tapahtui jo lokakuussa 2006, mut-
ta toki entinen p:iatoimittaja auttaa ja ohjaa koko ajan.
Telle hetkelli i tuntuu, etta oppimista on vielA tosi pal
j  on.

Genos on edellisen paetoimittajan aikana loytAnyt lin-
jansa eikii mitaan sisalt6dn vaikuttavia suuria muutok-
sia ole tulossa. Sen sijaan julkaisun organisaatiota on
uudistettu. Genokselle on nimetty arvovaltainen toimi-
tusneuvosto ja toimituskunta, jotka toimivat peetoimit-
ta jan apuna.

Tampereeffn uusi fa
fniilafe

. ' r .  ,  / f .  f  ' , ,  . , .'t teteeuUlldejra el t1n91ta

Genokseen voi kirjoittaa aivan kuka tahansa. Minus-
ta on hienoa, etta Suomessa on tieteell inen lehti, johon
ihan kuka tahansa ammatti in tai asemaan katsomatta
voi kirjoittaa artikkelin. Jokainen voi harrastaa sukutut

rt,fi srQ*fuffurnufut

kimusta ja kehittye siine. Perusteellinen rippikirjatutki-
muskin kelpaa kylld Genokseen,jos se on hyvin tehty ja
siina on jokin idea, aikakausjulkaisun uusi paatoimittaja
selvitt:ia.

Tieteellisyydestd ei julkaisussa kuitenkaan tingita. Ge-
noksessa pidetaan tiukasti kiinni muun muassa ldhde-
viitteiden vaatimuksesta. - lhmiset luottavat Genok-
sessa julkaistujen sukuartikkeleiden tietoihin. Nykytidn
netisse julkaistaan suuret miiiiri it sukututkimuksia ja
samoin ilmestyy paljon sukukirjoja, joista puuttuvat
lahdeviitteet.Tallaisiin tietoihin ei voi luottaa.

Genos-artikkeleiden luotettavuus varmistetaan ennen
julkaisemista. Peatoimittaja lukee tarjotut artikkelit ja
lahettaa kiinnostavat tarkemmin luettavaksi sellaisille
henkiloille, joilla on aiheesta tietoa. Yleensa kyseessii
on joko kokenut sukututkija tai historiantutkija, kertoo
Miettinen. - Tdta tarkoittaa siis referee-kitytento. Sen jel-
keen toimitussihteeri muokkaa artikkelit ja paatoimitta-
ja on tarvittaessa yhteydessa kirjoittajaa n. Yhteistyd on
kaiken a ja o.

Keytdntd kuulostaa aika vaativalta. Oletko itse kirjoit-
tanut Genokseen? En ole, Tiina Miettinen hymyilee.
- Tosin tekeilla on useampikin artikkeli Genokseen.Toi
vottavasti saan ne joskus valmiiksi. Suomen Sukututki-
musseuran Vuosikirjassa on kuitenkin julkaistu minun
ja Ulla Koskisen tutkimus Palkaneen Kirvun Knaapila
Ekorren suvusta.

7{cimri {ri i r ka ria [ai:' e t' i u u re {
J J

Tiina MiettisellS ja Genoksen edellisellS pa:itoimittajalla
P I Kuusiluomalla on yhteisid piirteite: he ovat aloitta-
neet sukututkimuksensa teini-iAssa, molemmat toimi-
neet aktiivisesti Tampereen seudun sukututkimusseu-
rassa ja kumpikin olleet legendaarisen Jorma Rasasen
ooDilaita.
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Historiantutkijona jo sukututkimusopettojanakin toimiva Tiino Miettinen onTompereen seudun sukutut-
kimusseuran ensimmaiisen puheenjohtajon Jorma Rtisdsen oppiloita. Kurssit pidettiin 1980-luvun Iopulla
uuden pddkirjasto Metson olakerran lukusalissa,joka nykyisin toimiimikroluokkana.Olin somassa salissa
viime syksynai omien peruskurssiloisteni konssa.Tunne oli juhlallinen jd liikuttava.SiinA solisso oloitin siis
sukututkijan uranija nyt palosin sinne sukututkimuksen opettajana, Miettinen kertoo.

Kuva:Johanna Kurela.

Yhteinen piirre on myos mieltyminen nuijasodassa
toimineeseen omaan esi-isden - tosin suosikki l6ytyi
rintamalinjan eri puolilta. Siina missa Kuusiluomaa kiin-
nostaa Jaakko llkan alipiii i l l ikko Niisius, on Miettinen
puolestaan t6rmannyt sukupuussaan Henrik Jesperin-
poikaan, Luopioisten Lemmettylan herraan.

Han on moninkertainen esi-isani,joka mestattiin nui-
jasodan paetteeksi. Henrik oli kukistamassa verisesti
nuijamiesten kapinaa ja naytti talonpojille, kuka on
herra litenityksill:tan. Kun sama mies tulee sukupuussa
vastaan useamman kerran, niin totta kai hdn alkaa tun-
tua tarkeammdlte kuin muut. Olipa sitten maineeltaan
millainen tahansa,Tiina Miettinen nauraa.

- Sukujuureni ovat ditini puolelta taysin Kanta-Hameen
alueella ja isani puolelta Kannaksen Karjalasta. olen siis
tasmalleen puoliksi hemalainen ja puoliksi karjalainen.
Muiden heimojen edustajia ei loydy sukupuustani en-
nen 1 600-lukua.Tai onpa sittenkin,Tiina muistaa.

Aidin sukupuusta loytyyyksi Skenessa syntynyt ruotu
sot i las 1700- luvul ta .

. - r - f'I Am?ereen J'euaun
swfrutuffumusseura

foivoffaa

s'r1fumeflircsfi onnea
" fiina Mieffisdfe

fehfri'tri:soirin
n f
6 e no fu e n hoid foimitfaia na !

I J

J1hannn Kufela
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Kamariviskoali Antti Jaakonpoika Aimiin (Anders
Jocobsson Aemeloeus) leski Maryareta Honsintytiir
Kettermanna kuoli 87 vuoden ikiiisenii 19, heinAkuu-
ta 1691. HAnen hautajaisiaan vietettiin 4. lokakuuta
samanc vuonno Euran emAkirkolla, Ajan tavan mu-
kaan Margareta-rouvalle, joka nuorempana tunnet-
tiin tiukkana emiintiinii, oli kirjoitettu useita kaipaa-
via muistorunoja,

Margareta Hansintytdr Kettermanna (lehteissa myos
Ketarmannus, Kietterman) syntyi noin vuonna i 604 Ko-
kemeen Kiettaren talossa Hans Hermanninpojan tytta-
rena. Hanesta tuli Suomen kamariviskaali Antti Jaakon-
ooika Aimen toinen ouoliso viimeistaan vuoden 1636
paikkeilla, jolloin Margareta oli jo noin 32-vuotias. Hei-
dan Kokemeen Aimeldsse asuneeseen perheeseensii
kuului tiettavasti 12 lasta,joista osa oli miehen ensim-
m:iisestij avioliitosta. Margareta jai leskeksi tammikuun
lopussa 1660 ja eli yli kolmekymmentii vuotta miehen-
sa jAlkeen. Vasta 87 vuotiaana menehtynyt rouva fvlar-
gareta oli ehtinyt haudata jo useat lapsensakin ennen
kuolemaansa 19.  heindkuuta 1691.  Hanet  haudat t i in
Euran emakirkolle 4.lokakuuta 1691 .

Upsalan yliopiston kirjastossa on seilytteille rouva
Margaretan kunniaksi painettu arkki hAnelle omistet-
tuja muistorunoja. Runoja on neljd, joista pddrunon oli
kirjoittanut smoolantilainen ylioppilas Jonas lflander
{1660-1728). Kolme muuta kirjoittajaa olivat vaina-
jan kaksi poikaa Andreas ja Nicolaus Aejmelaeus seka
Zacharias N. Lietzen,joka oli i lmeisesti rouva Margaretan
Jakob pojan vaimon Klara Nilsintytar Lietzenin serkku.

Muistorunot eivat yleensakaan ole kovin henkilokohtai-
sia, vaikka niiste voi selvite joitakin vainajalle ominaisia,
persoonallisia piirteite. Rouva Margaretalle omistettu-
jen runojen perusteella hanen nakonsa oli huomatta-
vasti heikentynyt, ja ilmeisesti hAn viimeiset vuotensa
oli sokea. P;e ru nossa piirretdan synkka kuva vanhuuden
vaivoista ja surkeudesta ja maalataan sen vastapainoksi
kirkas kuva sielusta,joka riemuiten luopuu maanpaalli-
seste elemesteen pddstakseen ..,u ma la n sa syliin.

Tyyliltaen runot ovat varsin kdmpeldita. Ohessa julkais
tavan, suomeksi kaannetyn peerunon kirjoittaja Jonas
Jonae lflander ei ole ansioitunut mvohemminkean
merkittev;nd runoilijana. lflander oli rouva Margaretan
kuoleman aikoihin jo yli 3o-vuotias ylioppilas Turun

akatemiasta. Hanet vihitti in seuraavana vuonna papiksi
Ruotsissa, mista han oli kotoisin ja missa han teki myo
hemmdn elemdntyonsi. Ei ole kovin luultavaa, etta hen
olisi tuntenut rouva Margaretan henkilokohtaisesti. Hen
on mahdollisesti tarjoutunut teht;vaan ainoastaan kar
tuttaakseen niukkaa rahapussiansa.

Muistorunossa on kompelyydestedn huolimatta joitakin
kauniita kielikuvia, kuten verrattaessa harmaantunei-
ta hiuksia kukkivaan mantelipuuhun. Nama kauneim
mat kuvat ovat kuitenkin oeriiisin Vanhan testamentin
Saarnaajan kirjasta, jonka lukuun 12 rouva Margaretan
muistoruno perustuu.Vertaus on Suomen oloissa kovin
eksoottinen - mantelipuuthan eivdt menesty meidan
ilmastossamme.

Si du [a: mr4fro ona uai M utfa - Maiia?

Margareta Kettermannan varhaisempia vaiheita tun-
teva yllSttyy muistorunoissa piirtyvasta hurskaasta
matroonasta. Rouva Margareta oli kuitenkin - ainakin
jaljelle jaaneiden asiakirjojen valossa nuorempana
topakka nainen, joka paattavaisesti valvoi perheensd
omaisuutta ja vei riita-asiat k:irajAtupaan.

Erityisen merkittdvd oikeusjuttu kaytiin 37 vuotta ennen
rouva Margaretan kuolemaa, vuonna 1654, kun Euran
k:irajil la kasiteltiin syytetta Margaretan murhayritykses-
tai. AimAn omistaman Vaaniin talon lampuoti Niilo Hei-
kinpoika perheineen oli uhkaillut rouva Margaretaa ja
koko Aiman perhettii murhalla ja murhapoltolla. Lam-
puot i  o l i jopa l i ihet tanyt  Ker t tu  ty tL; rensa surmaamaan
Margaretan. (Ruuth 1 91 1 : 62-64.)

Riidan taustalla oli i lmeisesti paitsi lampuotisuhteeseen
liittyvia erimielisyyksia myos taikuussyytoksia.Kerrottiin,
etta kamariviskaali Aiman k:iskystei olijuotettu lampuo
din Kerttu-tytt5relle keittoon sekoitettuna taikajuomaa,
joka teki tyton hulluksi. Margareta-rouva oli pidettiinyt
hul lun Ker tun ja  luk innut  taman joks ik in  a ikaa te lk ien
taakse. (Ruuth 1 91 1 : 62-64.)

Oikeusjutussa kerrottiin ivlargaretaa solvatun nimityk-
silla iMusta-MaUa ja Pitka-Maija, ja hanta oli letkautettu
myos Sika-Marketaksi, koska t.ima oli kerran ottanut
sian palkaksi lehmdn ruokkimisesta; lehmd lienee ollut
ruokittavana kamariviskaalin karjan kanssa.
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Ajattele Luojaasija nuoruuden ihania vuosia;
ajattele, kuinka pian ne kuluvat ja vanhuus voittaa sinut.
Niin kuin sateen jalkeen usva nousee,
nlin kdy vanhuudessakin, kun Suru naytteytyy.
Vartijat vapisevat ankarasti, kun pa; ja kddet tutisevat;
vahvakin taipuu, kun jalat horjuvat.
Myl16rit seisovat turhaan, kun joka hammas
putoaa pois suusta eikd voiendi pureskella.
lkkunat pimenev;t, kun nakai ja silmet heikkenevet
eivetka enee nAe, vaan tarvitsevat silmelaseja.

Kun haatjajoka uksi pysyvat kiinni suUettuina,
silmat painuvat sisAAn, huulet ovat siniset.
Ja myllyn pauhun ddni hiljenee, kun jalo sointi
heikkenee, haipuu pois; muinaislaulun riemusta
havahtuu nooeasti linnun aaneen.
silld vanha ei saa enee niin nopeasti unta kuin nuori.
Ja korvat, laulun kaksi tyterte, lannistetaan,
ne riippuvat ja kuuroutuvat.
Kumpareet pelottavat, kauhistuttavat tielle,
kun huojuvat polvet eivat enAe liiku vauhdikkaasti.

Silloin kukkii mantelipuu, kun pee ja hiukset
harmaantuvatja kayvat vanhuuden ja vuosien myota valkeiksi.
Kay raskaaksi myds heinasirkan lystikiis hyppely,
kun selki painuu koukkuun ja iho moneen kurttuun.

Vaan ei kaikki ilo katoa: luota siihen, kun vaara on suurimmillaan,
etta kurja ruumis saa levate haudassa.
Vanhat itkevat kaydessaan sinne ja tanne,
silld ankara yski ja muu tauti vaivaa heite.
Hopeaiset kulkevat matkaansa,ja suonet seka janteet,
luutja ytimet seka liha kuivettuvatja haviavet pois.
Sydiimen kultaliihde ehtyy, se vaikeasti valittaa,
ja veri pakenee, henked ahdistaa.
Voimat valuvat kuin vesi vuotavasta sangosta; keuhkotja maksa valittavat,
ja myllynratas rikkoontuu, kun vatsa ei enaa sieda ruokaa.

Ah, ajattele nyt, armas sielu,ja muista rajallisuutesi!
Oi, nuoruuden kaunis verso, kuinka vanhuus on armoton!
Muista, kuten tamd autuas sielu ja jumalaapelk66v6 matroona,
joka on taistelunsa kamppaillutja ansainnut elamen kruunun;
silld hdn uhrasi nuoruutensa vuodet Jumalalleen
ja on koko elamansa uskollisesti pysynyt hanen sanassaan.
Vield kalvakassa kuolemassa hEn huusi rakasta Jeesustaan:
"Oi Herra, auta nyt, anna apusi olla l6helldni,
anna minulle autuas hetki levAta rauhassa
ja ota nyt sieluni pois, anna sen asua luonasi."

Tesse syddmen riemussaan hdn ldhetti henkensd Jumalalle,
ja se oli hanen Jumalalleen rakas, silld se tunsi hAnet parhaiten,
joka nyt vaalii hanen jaloa sieluaan sylissaan
vapaana tuiskusta ja tuskasta, Jumalan turvaisassa satamassa!

Orpana I /2007 I J



Nimitys Pitkii-Mata viitannee siihen, ett6 rouva Marga-
reta oli aikansa naisten joukossa varsin kookas. Mus-
taksi-Maijaksi h6nte oli nimitetty siksi, ette hiin viha-
peissaan tummeni raivosta. Niilo Heikinpojan mukaan
"enar Fiscalens hustru blijffver ijfrigh, tA fdriindrar hon
sin fiirga, s6 at ingen md te henne besockia" (kun vis-
kaalin vaimo kiivastuu, muuttaa hen verinsd, niin ettei
kenenkddn silloin pida hiinen luokseen meneman).
(Ruuth 191 l:62-64.)

Itse kamariviskaali ei tydkiireittensa vuoksi voinut itse
valvoa omaisuutensa hoitoa, joten rouva Margaretan
kaltalnen peettdveinen nainen oli hiinelle kullan arvoi-
nen.Vuodesta 1648 rouva Margareta asui Euran Vaaniin
rusthollissa, ja siella sammui hdnen elem.insA, kun hin
- muistorunon mukaan - "olitaistelunsa kamppaillut'l

'Lt(a 
!{oftnen 

- Vrlti Mssik -'fiina Mfeftinen
- 9ohanna Kurela
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Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli I 640-1 852.
Osoitteessa http://matrikkeli.helsinki.6/
ylioppilasmatrikkeli/index.php.

Kansallinen elAmakerrasto.WSOY Porvoo, 1 934.
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Sailytteilla Upsalan yliopiston kirjastossa.

YO. Ruuth: Kamariviskaali Antti Aimen e16me ja toimin-
ta. Historiaf linen arkisto 22, 191'1.

TIENRgK

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (5KS) www-sivuilla
on uusi aineistotietokanta,josta voi olla hyotya sukutut-
kijalle. HENRIK-tietokantaan on koottu tietoa Helsingin
kaupungin perukirjoissa ja huutokauppakamarien poy-
takirjoissa olevista kirjamaininnoista ja kiiojen omista-
jista ennen vuotta 1809.

Kokoelma perustuu filosofian tohtori h. c. Henrik Gron-
roosin kokoamaan aineistoon,jota on teydennetty huu-
tokauppakamariaineistolla ja jota tullaan edelleen tay-
dentemden muiden Suomen kaupunkien aineistoilla.

Tietokanta on kaikkien keytettiivissa osoitteessa
http://dbgw.fr nlit.fi /henrik/index.php.

Luettelo muista 5KS:n verkkoaineistoista on sivulla
http://www.fi nlit.fi/aineistovverkkoaineistot.php. Niis-
te mainittakoon Suomalaiset kenraalit ja amiraalit Ve-
nejen sotavoimissa 1809-191 7,5uomen Kansan Vanhat
Runot ja SK5:n kansanrunousarkiston kuvakokoelmien
luettelo.

lohanna Kurefa

fry^f,ityria(inen
fiefokanfa
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Turwss'a 16gz Q,o(een Chrisfina Sfa1tLaninfyffriren s,k n

Elokuun 6. paivai 1652 kuoliTutussa oppineen miehen
vaimo ja kohden lapsen iiiti Christino StaphanintfiAr
pitk llisen sairauden murtamana. HAnet haudattiin
1 3. elokuuta ilmeisesti synnyinseurokuntansa Mart-
tilon kirkkoon. Muistoksi Christinan miehelle ja omai-
sille laati silloinen Turun akatemion stipendiaatti,
myiihempi runousopin professori ja MynAmiien
kirkkohefid, Erik Justander suomenkielisen muisto-
runoarkin (epitafi), joka painettiin Turun akatemian
kirjopainosso. Alkuperiiinen pienikokoinen muisto-
runoarkki on sAitynyt Kansallismuseon kokoelmissa
ja mikrcfr tmattuna Kansalliskirjaston tilapiiairunojen
kokoelmassa.

Tiedot Christina Staphanintytt5resta rajoittuvat muisto-
runoarkin antamiin tietoihin, mutta henen perheestean
on sailynyt enemman lahdetietoa. Christinan mies
Bertil Simoninpoika Judius oli Marttilan kappalaisen
Simon Sigfridinpoika Judiuksen (k. 1625) ja Margareta
Mattsintyttaren poika, syntyisin Marttilan Juutilasta.
lsansa kuolinajan ja veljiensS syntymaaikojen perusteella
Bertil Judiuksen syntymaaika voidaan ajoittaa vuosien
1623-1624 tienoille. Jos Christina oli jotakuinkin mie-
hensa ikainen, htin oli kuollessaan tuskin paljoa yli kol-
menkvmmenen.

Ket rteu fu ne e { o h i n n o{ Tu ru n
.  

- J J  
I

akafemiaya

Koska Bertil Judiuksen isa kuoli taman ollessa vield hy-
vin nuori, hdn varttui kahden isapuolen holhouksessa,
aitinsd naitua ensin Marttilan kappalaisen ja kirkkoher-
ran (1632-33) Jakob Johaninpojan ja taman kuoltua
uuden kirkkoherran (1 634-1646) Henrik Joraninpojan.
Ylioppilaaksi Bertil mainitaan jo 1642, jolloin hdn on il-
meisesti myos aloittanut opinnotTurun akatemiassa.

Opiskelu akatemiassa keskeytyi kuitenkin jo alkuvuo-
desta 1644 oikeusjutun seurauksena. Turun linnan
alivouti Lars Thomasinpoika syytti akatemian konsis-
torissa Bertil Judiusta tyttarensd Juditan aviottoman
lapsen isaksi ja vaati Bertil ia naimaan tamen. Bertil ei
kuitenkaan tunnustanut lasta. vaan katsoi kaksi vuotta
aiemmin nuorena poikana tulleensa vanhemman huo-

nomaineisen naisen viettelemeksi ja sanoi lapsen syn-
tyneen jo kaksi kuukautta tiiman jalkeen.Vaikka akate-
mian konsistori ei ldytanyt nayttde Bertilin isyydesta.
se katsoi silti salavuoteuden tulleen toteen nafetyksi.
Rangaistukseksi Bertil Judius erotettiin akatemiasta
kolmeksi vuodeksija maarattiin poistumaan Turun kau-
pungista ennen aamunkoittoa.

Hiinelle oliwissi aico mAdrAtty/
HAnen Cuucouttens Lucu on
Sinun tykoniis: Sinii olet
pannut HAnelle MAiirAn/
jongo ylitzen ei Hiin taido
kiiydii.

Bertil Judiuksen kaksi veljeA ja isapuoli pastori Henrik
vetosivat nyt akatemian konsistoriin erottamispaatdk-
sen kumoamiseksi ja erottamisajan lyhentamiseksi.
Ensiksi veljensA puolesta esitti anomuksen Piikkion
lainlukija Johan Judius, joka valmistui ylioppilaaksi
Uppsalassa 1635 ja toimi myohemmin myos Ala-sata-
kunnan ja Porin kreivikunnan lainlukijana seke Turun
hovioikeuden auskultanttina. Nuorempaa veljeean
puolusti myos pappisuralle paatynyt Zacharias Judius.
Hdn toimi pitkadn Kosken (Tl.) kappalaisena ja valitti in
lopulta I 670 kotiseurakuntansa Marttilan kirkkoherrak-
si.VeljeksistA tunnetaan lisSksi vanhin Matthias (s. 1 61 5),
joka jatkoi isansd uraa Marttilan kappalaisena,ja heidan
siskoistaan Malin Simonintytir Judius, joka nai Martti-
lan Ollilan kylan Knaapin talon isannen lainlukija Arvid
Matthiaksenpoika Ohlstromin.

Erottamisaika kuitenkin venyi niin, ettd Bertil Judius
pddsi vetoomusten perusteella takaisin Turkuun ja jat-
kamaan opintojaan vasta tammikuun lopussa 1646 ol-
tuaan erotettuna melkein kaksi vuotta. Henen opinton-
sa eivdt ilmeisesti jatkossakaan sujuneen kovin hyvin
ja vielii syksylta 1647 l6ytyy konsistorin poytakirjoista
merkinte samasta riitajutusta koskien aviotonta lasta.
Mahdollisesti tassd vaiheessa Bertil oli itse nostanut
kunnianloukkaussyytteen alivoudin tytdrtai vastaan,
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koska halusi puhdistaa maineensa. Ajoitus sopisi hyvin
Bertil Judiuksen ja Christina Staphanintyttaren haiden
aikaan. ioita ilmeisesti vietettiin vuoden i 647 tienoilla.

A6, arwat riifisemme

Christina Staphanintyttaren ja Bertil Judiuksen ensim-
maisen lapsen tiedetaan syntyneen helmikuussa 1648.
Christinan muistorunoarkissa kahdelle lapselle on omis-
tettu omat valitusrunonsa. Lapsista nuorempi Samuel
oli eitinse kuollessa ilmeisesti vield sylilapsi, korkeintaan
Darin vuoden ikainen.Valitettavasti tiedot Samuelista ra-
.joittuvat muistorunoarkin tietoihin, joten ei ole tiedossa
elikd h:jn taysi-ik:iiseksi. Esikoisesta tytAr Margaretasta
sen sijaan tiedetaan enemmen. Hen oli eitins; kuollessa
1652 vain 47r-vuotias.

ACh/ Ach armast Aitisem/
Jocos joftt BAsem!
Me my6s pienet Pickuruiset.
It ke m ii h ii n I mewii i set.
JUmol Meist muthen pitiikiinT
En Me sinua sinii ikiin/
Nde eno tiisa Elos/
Waon lsiin Abromin llos.

Margaretan is:i Bertil lopetti opintonsa Turun akate-
miassa '1648. Nelje vuotta myohemmin vaimonsa epita-
fissa Bertil ia nimitetaan oDoineeksi mieheksi. llmeisesti
hanen opintonsa eivat koskaan valmistuneet, silla pap-
pis- tai lainopilliselle uralle veljiensd tavoin Bertil ei kos-
kaan paassyt. Niinpa han kaytti kolmannen oppineelle
miehelle tarjolla olleen uravaihtoehdon ja pestautui ar-
meijaan vield vanhemmalla ielle. Veiipeli Bertil Judiuk-
sella oli i lmeisesti virkatalo Liedon Kiusalassa. Siella han
my6s kuol i  no in 1679.5 i i t4  meniko Ber t i l  Judius enaa
uudestaan naimisiin vaimonsa Christinan kuoleman i5l-
keen, ei ole tietoa.

.lTyttdrensd lvlargaretan vdbpeli Judius naittoi punkalai-
tumelaiselle Sarkkilan Pourulta syntyisin olleelle Georg
(Joran) Bengtinpoika Poureniukselle. joka opiskeli it
sens5 pappisuralle. Pourenius toimi majuri Claes Skar-
pin (aatel. 1662 Skarpfelt) kotisaarnaajana Urjalassa,
mita kautta vAaipeli Judius on saattanut tutustua ha-
neen. Margareta oli Georg Poureniuksen vaimo ainakin
jo 1669, kun tiimii valitti in Punkalaitumen kappalaisek-
si. Heille syntyi neljA lasta, joista tytar Brita naitettiin
Punkalaitumella syntyneen turkulaisen porvarin Matts
Joraninpoika Kingelin kanssa. Kolmesta pojasta Henrik
ja Johan kuolivat ilmeisesti nuorina, koska he eivat ole
hengisse enaa aitinsa perunkirjoituksen aikaan 1722.
Jakob viljeli isanta kruununtilaa Maenpaan Hemmolas-
sa aina vuoteen 1 702. iolloin hAnet otettiin sotamiehek-

si, kun Riian varuskunnassa tautiepidemioista k:irsinyttA
Porin jal kaviikirykmenttie tdydennettiin. Suuren Pohjan
sodan taisteluissa Baltiassa ja Pultavassa 1709 Porin jal-
kavakirykmentti tuhoutui laihes kokonaan.

Georg Pourenius kuoli jo 1685 ja Margareta Judius jii i
leskeksi. Uudeksi Punkalaitumen kapoalaiseksi valitti in
1686 Johan Johaninpoika Biugg, joka a jan tavan mu-
kaan nai edellisen kappalaisen lesken. Johan Biuggin
tausta on h;maran peitossa. Mauno Jokipii ehdottaa
Satakuntalaisen osakunnan matrikkellssa hanen isak-
seen luutnantti Johan Arvidssonia. Mistaan lahteista en
ole kuitenkaan ldyt;nyt talle vahvistusta.

Joulukuussa 1685 Turun akatemialle jatetystA latinan-
kielisesta stiDendianomuksesta ilmenee ettii Johan
Biugg oli kotoisin KokemAelta. H:in anoi akatemialta sti-
pendid varojen puutteessa keskeytyneiden opintojensa
jatkamiseen. Johan Biugg kuvailee tukalaa taloudellis-
ta tilannettaan kirjoittaen, ettei hAn nde mitadn muuta
keinoa jatkaa opintojaan ja pysyA hengisse. Stipendie
Biugg ei kuitenkaan saanut, joten samaan aikaan avoi
meksi tullut Punkalaitumen kappalaisen paikka sopi
hanen tilanteeseensa hyvin. Leski Margareta Judiuksen
sete lainlukija Johan Judius asui tuohon aikaan Koke-
maella Villion Simulassa, joten hiin on hyvinkin voinut
toimia valittajAn:i uuden kappalaisen haussa.

Johan Biugg muutti Punkalaitumelle Maenpa:in Hem-
molan kruununtilalle, joka oli j i i i inyt kappalaisen leskel-
le.Vuonna 1693 perhe muutti kappalaisen virkataloon
MaenpaAn Sip i laAn. lson v ihan a ikana Johan Biugg eht i
toimia myds Punkalaitumen vt. kirkkoherrana. Marga-
reta Judiukselle ja Johan Biuggille syntyi kolme tytarta,
joista kuitenkin syyskuussa 1691 syntyneet kaksoset
Brita ja Maria kuolivat jo nuorina.Vanhin tyttaristA 1688
syntynyt Christin sai nimensd isoeitinsd mukaan. Hen
nai i 710 Henrik Jacobinpojan.Vuodesta 1 730 pariskun
ta isanndi Sarkkilan Veisun taloa Pu n kalaitu mella. Hei-
ddn viiden lapsensa jSlkipolvia Ioytyy Punkalaitumelta
ja sen ympdristoste runsaasti.

gowni Kesfunen

Joca ei pAdse Syndymtita/
Ei see piiiise Cuolemota.
Ttiiill on suru/ murhet/ waiwa/
Kiwut/ Tau d i st/ tu scot oiwo/
Siel on Riemu/ ilo/ Rauho/
Cusa Engelit aina pauha/
Tiiiill on Niilkii/ Wilu/ Jono/
Cuca ndmat caick woi sono/
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htftteet ?ai n ef u f k 6f eefla maf ri Qke rtf

-a t. r t"/ r , Consistorii Academici Aboensis dldre protokoller I
ArKJJr0tanteet 

[1640-54] (utg. A.c: Fontell, 1884) Julkaistu sarlassa

Hersinsin yriopiston keskusarkisto (H'KA): I?31'ifi:i?i:]i):,:f[::,H::H::1i-1h133;,r,,
Turunakatemianarkisto,stipendianomuksetr64r- (BertilJudiuksenoikeustapaus).
1712, Eg 2, Biugg Johan.

Kansalliskirjasto (ent HYK): Helsinqin yliopiston ylioppilasmatrikkeli:
Tilapeerunot, Judius Christina, 1652. Rv. Mf.2440.
Tilap6erunojen luettelo myos verkossa osoitteessa: Biugg Johan, http://matrikkeli.helsinki.fi/
www.lib.helsinki.fi/palvelut/Kokoelmat/tilapaa.htm ylio-p"pilasmatrikkeli/henkilo.php?id=3020

Punkalaitumen seurakunnanarkisto (mikrokortteina Judius Bertil, http://matrikkeli.helsinki.fi/
'v'cL>e>>o' ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=356
Syntyneiden, kuolleiden ja vihittyjen luettelot 1690- ja
rippikirja i 738-' Judius Johan, htto://matrikkeli.helsinki.fi/

Turun maakunta-arkisto (TMA): 
ylioppilasmatrikkeli/henkilo phpfu=us2

lkaalisten perukirjat 1722-,'13.8.'1722. Margareta Ber- Judius Zachri, http://matrikkeli.helsinki.fi/
ti l lsdr..Judea (Judius). ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=484

Olenius 5amuel, http://matrikkeli.helsinki.fr /
ylioppilasmatrikkeli/hen kilo.ph p?id= I 686'/4g-afituut

Suvanto Seppo & Niemel6 Jari, Punkalaitumen historia 1, Pourenius Georg, http://matrikkeli.helsinki.fi/
Vammala 1986, s.69,231 ,233. ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=768

SwQupuu 9urtws-tsiugg
I Simon Sigfridinpoika Judius

Mart t i lan kappalainen, k.  1625.
co Margareta Mattsintytar taman 1 . avioliitossa.

ll Bertil Simoninpoika Judius
Vaepeli, s. n. 1624 Marttila, Juutila, k. n. 1679 Lieto, Kiusala.
oo Christina Staphanintyter k.'1652 Turku.

lll MargaretaBertilintytiirJudius
s. helmikuu 1 648,k.7.4.17 17 Punkalaidun, Mi ienpaa, Sipi la.
co 1 ) Georg Bengtinpoika Pourenius

Punkalaitumen kappalainen 1 669-1 686,
s. Pun kalaidun, Sarkkila, Pouru,
k.  1685 Punkalaidun, M6enpdi,  Hemmola.

2) Johan Johaninpoika Biugg
Punkalaitumen kappalainen 1685- 1 730, vt. kirkkoherra 1714-1722,

s. 1 2.1 2.1 656, k. 1.3.1 730 Punkalaidun, Miienpiiii, Sipilii.

lV Christin Johanintytiir Biugg
s. '1688 Punkalaidun, k.30.9. i  717 Punkalaidun, Mdenpea,Veisu

"o Henrik Jakobinpoika (Veisu)
Sarkkilan Veisun isant; 1 730-1 743
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SuQwsippun
Orpona on jiilleen saksinut lehdista jo kaivanut
i nte rnet i stii su kut ut kijo ita ki in nostav i o u uti si a,

Ag a h ? e [an! ft,i re s t ii u ai h r fu rj a

Ulvilassa 1600-luvulla elenyt emente Agata Pekanty-
tAr on saavuttanut kansainvalist; kuuluisuutta. Hen on
pddosassa FT Raisa Maria Toivon vaitoskirjassa Mothet
Wife ond Witch:Authotity and Status in Court Record Nar-
ratives in early modern Finland (i\iti, emantii, noita.Valta
ja status tuomiokirjanarratiiveissa uuden ajan alun Suo-
messa).Veitoskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa
7.10.2006. Vastavaittejend oli professori Brian P Levack
(University of Texas, Austin).

Agata PekantytAr jai leskeksi, ja hanet ajettiin vuonna
1671 miehensa tilalta. Hen taisteli perintdtilan takai-
sin itselleen ja tyttdrelleen. Liseksi han selvisi kolmesta
noitasyytteesta,jatkoi tilan hoitoa ja puuttui myds naa-
Duriensa asioihin. Raisa Maria Toivon mukaan suoma-
laista talonpoikaistaloutta johtivat kumppanit, isanta ja
ementa,jotka joskus olivat mies ja vaimo,joskus vaikka-
pa aitija vAvy tai isA ja tytar. Noitaoikeudenkeynneiste
key ilmi, etta ty6 ja vanhemmuus olivat statusta tuovia
tekijoitii, joita saatettiin keytted perusteluna poikkea-
vallekin keytteytymiselle. Vaitdskirja tuo esiin senkin,
etta naisilla oli varsin laajat toimintamahdollisuudet.

Englannin kielella kirjoitettu vaitoskirja ei ole ilmesty-
nyt viele painettuna.

(Lehdistotiedote: www.uta.fi /laitokset/kirjasto/vaitok-
set/2006062.htm1.)

9 aan Peron -vainE'qjoufuf itytuhin

Argentiinan vuonna 1974 kuolleen presidentin Juan
Peronin jaanndkset kaivettiin haudasta isyystestie
varten. Dna-nAytteen ottoa vaati 72-vuotias Martha
Holdago, joka haluaa todistaa olevansa presidentin
avioton tytdr. Holdago sanoo, ettA Juan Peronilla oli
ensimmdisen avioliittonsa aikana suhde henen aitiin-
se Cecilia Demarchiin. Peronilla ei ole lapsia kolmesta
avioliitostaan. Hanen sukulaisensa Alejandro Rodriguez
Peronin mukaan presidentti ei voinut saada lapsia.

Juan Peronin parhaiten tunnettu puoliso oli 33-vuotiaa-
na syopaan kuollut Evita eli Eva Peron o.s. Duarte.

(Aamulehti 1 5.1 0.2006.)

Ruoft:in f liliminisferi on fawlt erefainen !

Ruotsin tuore paiaministeri Fredrik Reinfeldt on tam-
perelaisten silmissa oman kaupungin miehiii. Hiinen
sukujuurensa ovat nimittein Tampereella. Reinfeldtin
isoaiti syntyi Tampereella vuonna 1902. HAnen isans;
Emil Hakanson oli keynnistem;sse vuosina 1901-1905
Suomen Trikoon toimintaa Pyynikilla neulomomestari-
na.Tehdas aloitti toimintansa vuonna I 903.Tampereen
pormestari Timo P. Nieminen lahetti syyskuussa on-
nittelukirjeen vastavalitulle paaministerille. Onnittelun
mukana lehti Tampere-aiheinen kirja seke kutsu Tam-
pereeIe.

Reinfeld tletee varsin hyvin iiidineitinse syntymepaikan
ja toteaa, etta sekin vain todistaa kuinka ldheisia maita
Suomija Ruotsi ovat toisilleen.

(Aamulehti 20.9.2006 sekd www.sr.se/cgi-bin/
Sisuradio/programsidor/art;kel.asp?ProgramlD=2590&
Artikel=91 7642.)

Tiina Mieffinen

0iQais*
Otpanan 2/2006 attikkeliin Ma a joka eiantanut pe ksi
on tullut vadrdt kuvatekstit. Orpana pahoittelee teke-
maansa virhetta. Oikeat kuvatekstit ovat seuraavat:

(Kuva sivulla 4.)
llvesniemen talon aitta.Voi olla Morian ajalta. Kuvassa
kirjoittoja. - Kuvous Jukka Nieminen, kuva kirjoittojan.

(Kuva sivulla 8.)
Virtai n ki rkko. Rokentan ut Antti Hokola | 77 2- 1 7 7 4.
- Kuvaus Virto i n Valokuvdusli i ke, kuvo kirjoittajon.

(Kuva sivulla 13.)
Virtain kirkon hape(ipenkki. - Kuvaus Virtain Valokuvaus-
l i i ke, kuva ki 4 o ift aj a n.
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Esitiin seuraavdssa muutamia haarukkapaloja isiini
isiin iiidin - ja siis minun itseni - esivanhemmista
Mouh ij Arv e n su u n n asta.

Suomen asutuksen yleisluettelon (ES 2179),1655-167 4,
sivulta 34 ilmenee, ette Mouhijerven Pukaran isantana
vuosina 1655-1657 o l i  Mikko Heik inooika vaimonaan
Kaarina. 1660-1664 Nlikko Heikinpoika vaimonaan Lii-
sa.Talossa olivat 1660-1661 myos veli Olavivaimonaan
VaDou seka veli Antti. Kolmen viimeksi mainitun koh-
dalla on huomautus:"lstuvat vankilassa Turun linnassa."
Edelld mainituista Mikko Heikinpoika ja vaimonsa Kaa-
rina olivat esivanhemDiani.

Ki r kko 6 u', E en siu w rt u om a u f u [s: i a
Turun hiippakunnan paimenmuistion (Abo Stifts Her-
daminne, Abo 1 832) mukaan 1639 perustetun Mouhi-
jarven seurakunnan neljds kirkkoherra vuodesta 1693
oli Casparus Sarenius, joka kuoli 1703. Hanta seurasi
samasta vuodesta alkaen Matthias LaurentiiTammelius,
joka kuoli 1722.

Sarenius teki virassa olonsa aikana muutamin sanoin
merkintoja seka rippikirjaan etta kuolleitten ja haudat
tujen kirjaan seurakuntansa tapahtumista, mutta myos
seurakuntalaisista. Tammelius luonnehti hautaamiaan
seurakuntalaisia joskus muutamin, luultavasti osuvin ja
suorin sanoin. On sivumennen sanoen merkill istA, ettei
kunnollista Mouhijarven pitajanhistoriaa ole viela tehty.
Kesitykseni mukaan aineisto sisaltaisivarsin mielenkiin-
toisia asioita.

Sa reni u fu' en m er fu nfgf ti'
Mouhijervelle kuolleet ja haudatut 1.3./13.3.1692'. fa-
|a ni Heikin poika Tu isku, ratsumies, isa nta, lautamies 30
vuotto, kirkon kuudennusmies 40 vuotto, oli viimeiset 4
vuotta saircolloinen ja vaivoinen.

1697 oli 5uomen historian hirvittavin tunnettu kuolon-
vuosi, jolloin kolmanneksen vAestost:i on arvioitu me-
nehtyneen ndlkidn ja tauteihin. Sarenius oli kirjoittanut
vuoden 1696 kuolleiden ja haudattujen luettelon lop
puun: Denatorum et Sepultorum Numerus 80 eli "Kuol-
leiden ja haudattujen maAra 80'l Seuraavan vuoden

yhteenveto oll Anno 1697 in Eclesia Mouhij(irfuiensi Se'
pulti 748 eli "Vuonna 1697 MouhUerven seurakunnassa
haudattuja 748'1 Haudattujen maara oli siis vuodessa
liseentynyt yli yhdeksAnkertaisesti.Todettakoon kuiten-
kin, etta joukossa oli myos muualta tulleita kerjalaisia,
joiden kotiseurakuntaa tai edes nimee ei tiedetty. Vai-
najien joukossa haudattiin Lampisen Filip Eskonpoika
Teeri 1697, ei pAiv;iystA, 87 vuoden ik;isenA.

. - t -  / .  /  t .  r , . . . .' I amme ltu l$'en merNnt0lA!
J

Haudattu 14.3.1709 Yrjo Paavalinpoika Mustapee, 103
vuotta ll).

Haudattu 24.4.1710 Kairila (Caerla) Airikkala, Maria Hei-
kintytaL nuori talonemdntA,joka jAtti hyvtin nimen itses-
ftan,22 v., sekii pieni, heiverdinen lapsi,6 kk. Marian kuo-
linsyy oli pu notouti ja polttotauti.

Haudattu 18.12.1710 vanhaemanta Maria Heikintytar
Tijainen,joka kuoll Tupurlon pellolle, kun hdnen piti men-
nd kirkkoon.

Haudattu 5.3.171 I Ry6malA, Juho Matinpoika Marttila.
Oli kirkon kuudennusmies, koko elinaikansa toipuvoinen
riitelemaiAn jo kijymtiiin kdrdjiti, makasi syrjtissii 3 vuoden
oj.o*n pystymdttd liikuttamoan itseddn,ik' 80 vuotta.

Haudattu 29.4.1716 Kaarina Maakala, vd nha akka,ik:i 70
vuoIa.

Haudattu 12.10.1718 Lampiselta Vappu Jesperintytar
Teeri,joka oli varukas, mutto kitupiikki vourautensa pdi-
vinii jo taikuudestaon tunnettu, makosi surkeana jalka-
siityssa jo riutumuksesso Jumolon suomon ajan, kunnes
hiinen eliimdns(i sammui hdnen elettyAdn 73 vuotto.

Seltpo Ranfef

Orpana 1/2007 1 9



.t n p u usm u is'f gf en (es oi K, ovefe [Al
Kun ihminen tiiyftaiA 80 vuotta, tulee mieleen viiki-
sinkin nostalgisia muistoja. Niiin kiivi ainakin mi-
nulle.

Vi ime kesene,  joka o l i  kaunis ,  tu l i  mie leeni  eres lapsuu-
denkes6ni Ruoveden Tuuhoskylan Kaskiniemen talossa.
Tama ta lo kuulu i  jo l lek in a i t in i  kaukaise l le  sukula ise l le .
L ienee o l lu t  vuosi  1936,  kun lShdimme Mustanlahden
satamasta Tarjanne-laivalla kohden Ruovetta ja Syvin-
g in sa lmea,  joka o l i  meidan maar;npaamme. Muut  mat
kalaiset olivat :iitini, isdni ja sisareni. Matka kesti monta
tuntia, mutta kun oli pAdsty Muroleen kanavalle, kdvi lai-
vareitin matka kapeita ja hyvin kauniita vesistoja pitkin.
Niihtava; riitti pojankoltiaiselle vaikka kuinka paljon,
eika ikaivystyminen paassyt yllattamaan. Syvingin sal-
men laivalaiturissa jii imme pois, ja rannassa odotti ta-
lon "viiksihoppa" (kangaskattoinen Ford), jolla ajoimme
parisen kilometriii ja piii isimme perille Kaskiniemeen.

lsijntii ja emantij sek2i heidiin kolme poikaansa muo-
dostivat Leppemden Kaskiniemen dynastian, joka hal-
litsi kyseista taloa. Noin kilometrin paassa oli itse paa
talo Leppamaki, joka oli siihen aikaan noin tuhannen
hehtaarin tila. Tulkoon tasse yhteydessi mainittua,
etta taidemaalari Gabriel Engberg vietti siella kesiiian.
Hanhan oli paitsi kuuluisa taidemaalari myds H:imeen
museon intendentti.

Auto ajoi Kaskiniemen pddrakennuksen kuistin eteen,
ja voi ihme, miten suurelta koko pihapiiri vaikutti. Piha
muodostui pAdrakennuksesta, jota vastapeetd oli karja-
suoja. Siite suorakulmaisesti paerakennusta kohti sijait-
si talli ja kalustovaja. Lapsen silmiss;tama tila oli aivan
valtavan suuri, mutta kun kAvin siell:i muutama vuosi
sitten, niiytti pihapiiri ihan tavalliselta. Neljdnnen sivun
pihasta muodosti maa ntie,joka johti 5a lu sse rke n kautta
Haapamdel le .

Muna(oQQelia sioi(e

Kaupunkilaislapselle kaikki oli uutta ja outoa. Elaimia
olijos jonkinlaisia: lehmiii kymmenkunta, nelji i hevosta
seka ka ikenla ista pien karjaa, la m pa ita, sikoja, kanoja. En-
simmainen talon nuoremman Doian Mooseksen kanssa
tapahtunut yhteydenotto oli sen verran mielenkiintoi-
nen, etta siite kannattaa tessd mainita. Mooses,joka oli
minua pari kolme vuotta vanhempi, sai hoitaa talon ka-
nat,ja kaikki ne munat,joita eitarvittu talon taloudessa
paivittain, j.i ivat Moosekselle. Ylijaaneet munat h:in sit-
ten kauppasi  naapurei l le  ta i  osuuskauppaan.
Kun olimme juoneet tulokahvit, ehdotti Mooses, ettii

l i ihtisimme hanen kanssaan karjasuojaan. 5ielld oli
pienkarjaa, joka tietenkin keskelld kesd6 oli ulkona,
mutta kanalasta Mooses kavi etsim:iss:i munia johon-
kin astiaan. Sitten kiivettiin karjasuojan vintil le. Sielte
oli hyvii ndkymd sikojen ulkoilualueelle. Tavallisesti siat
makailivat varjossa karjasuojan seinustalla, nain tallakin
kertaa.

Mooses otti astiastaan yhden munan ja t:ihtAsi tarkasti
eraan sian paahan. Muna osui sian toisen korvan taakse
ja tietysti serkyi. Sika pelaistyi kovasti ja kapsahti pys-
tyyn, mutta kun valkuainen ja keltuainen alkoivat valua
sian poskea pitkin alas ja osittain suuhun, alkoi kieli l ip-
suttaa sitA suuhun. Kohta olivat kaikki muut siat nuo-
leskelemassa uhrin poskea. Mutta eikos mitaan, Mooses
latasi uuden annoksen munia toisten sikojen niskaan,
ja siit:i tietenkin seurasi koko pahnueen yleinen nuole-
misk i lpa i lu .  S iat  o l ivat  mi l lo in  mink in la isessa asennossa
yriftAessaian kilvan saada toistensa niskasta herkullista
munasekoi tusta i tse l leen.  Sisareni  ja  min5 saimme myds
munat ,  jo i l la  yr i t imme osua s iko ih in.  Minun hei t temani
muna meni ainakin ohi, mutta eras sika sai sen helposti
suuhunsa.  Hauska muisto!

Sau us a un an * ^ koit' ^t k! f! t

Talosta oli matkaa Tuuhosjarven rantaan satakunta
metria ja rantapolun varrella oli ikiaikainen savusauna.
Sauna lempisi heinantekoaikaan ja ilmeisesti myds vil-
jankorjuun aikaan joka piiivii. Sauna oli hirsistd aikoi-
naan valmistettu,ja sen pukuhuoneena toimi laudoista
kyhdtty huone.

Saunan puoli oli hyvin iso. Sinne mahtui kerrallaan var-
maan kymmenen henkeii yht'aikaa. Ovenpieleisessii
nurkassa oli mahdottoman suuri kivikiuas, jota lem-
mitettiin metrisille haloilla. Seinahirsien valista paistoi
paiva monesta kohtaa, mutta juuri tama olikin saunan
makoisten ldylyjen salaisuus. SiellS ei loppunut happi,
vaikka useampikin henkilo olisi lauteilla. Koska saunas-
sa palvattiin myos talon kaikki tarvittavat lihat, oli siella
ihmeellinen savun ja karistetyn rasvan tuoksu. Se ei ol-
lut mitenkAan vastenmielinen, vaan toi jotenkin joulun
mieleen; hetken. kun leikattiin savustettua kinkkua.

Sauna pantiin ldmpiamaan jo aamupaivalla .ia sen lam
mittdmiseen kului ldhes puoli mottia halkoja. Sitten se
sai siintyZi useita tunteja,ja kun sitten saunaan piias-
tiin, oli se juhlava hetki. Joskus siella sai takapuolensa
mustaksi, mutta yleensa palveluskunta puhdisti lauteet
huole l la .  Saunomisen j ; lkeen juost i in  jarveen u imaan.
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Olin oppinut tavallisen koirauinnin, mutta sina kesane
opin myds selk6uinnin, jota tietenkin ylpeend n;ytin
vanhemmille saunojille. Kyll; site oltiin polleana.

Postinif ltinfakifisi
Myos talon pirtti, kuten pihamaakin, ndytti lapsen silmis-
sa valtavan suurelta - myohemmin nAhtyna se oli melko
tavallinen maalaistalon pirtti. Kun tultiin sisdlle pirtti in,
oli sen vasemman seiniin vierelld suuri takka ja leivin-
uuni piisikoukkuineen ja pa n kkoineen. Kou kussa roikkui
iso pata,jolla keitettiin vaelle keittoja. Vastakkaisella sei-
niil le sijaitsi mahtava lautas-ja kuppikaappi,joka ulottui
ainakin kahden ja puolen metrin korkeuteen. Sielle oli-
vat kaikki lautaset, mukit, veitset ja lusikat mita arkisin
talon veen syottAmiseen tarvitti in.Tamdn kaapin edessd
oli sitten pirtin suuri p6ytS,jonka ymperille mahtui var-
maankin kaksikymmente henkilde. Seinanvieria kiersi le-
veit rahit, joihin reissumiehet saattoivat tulla pitkdlleen
yosydenn6. Muistissani on, etta siel16 miltei joka yo oli
joku kulkija pitAmessa huiluutaukoa matkansa varrella.

Heindnteko oli meikiil i i iselle juhlan aikaa, koska talon
veljeksista joku oli opettanut minut ajamaan harava-
konetta. Siihen aikaan vieli heinit kuivattiin seipailla,ja
naisvaki haravoi "peret" kesiharavilla, mutta mina ajoin
jokaisen heindseipiian viereen haravakoneella saroille
kaadetut heinet. Saatte arvata, tahdoinko pysyd nah-
koissani, niin isoa mieste site oltiin. Eika tesse kaikki. Kun
pdiv;n tydt olivat pdettyneet, niin hevoset piti viede
hakaan ydksi, ja vienti tapahtui tietenkin ratsastamalla.
Ensin alkuun vahen pelotti, mutta ratsastuksen viehatys
haihdutti pelon pois,ja nyt meinasijo nahka haljeta,kun
hevosen se16ssd ratsastettiin. Satulaa ei ollut.

Kun heindt oli saatu seioaille,teki nuorison mieli lShtee
vehan irrottelemaan ja pitAm:iAn hauskaa. Yosydinnd
kun tulivat takaisin, piti saada vehdn hiukopalaa. Pirtin
katosta riippui leipevartaita,joissa oli aina kuivia leipia,
silla talossa ei suinkaan leivottu joka viikko, vaan muu-
taman kerran vuodessa. Joku veljeksistd aikoi ottaa lei-
van vartaasta ja nousi astiakaapin pddlle saadakseen
leivdn taitettua. Jostakin syysta kaappi alkoi kaatua ja
leivainhakijan oli hypattavA kaapin peelta pois, mutta
auftamaftomasti li ian mydhden. Kaappi kaatua romahti
pirtin lattialle, ja kaikki posliiniastiat rikkoutuivat pirs-
taleiksi. Hirvittdvad rasahdysta seurasi syve hiljaisuus.
lsannan ja emannen kamarin ovi aukeni,ja isdnte kur-
kisti ovesta pirtti in ia totesi: "Jaa se olikin vain astia-
kaappi."

Viimeisena miellyttav:inA muistona lapsuuteni kesaste
muistan autoajelut Salussdrkdn kahvilaan. Sielld aikui-
setjoivat pullakahvitja me lapset - sisarenija min; seka
joskus talon nuorin veli Mooses - saimme juodaksem-
me sitruunasoodaa, joka meidAn mieleste kutitti mu-
kavasti sieraimissa ja maistui aivan taivaalliselta. Tamd
Salussdrkkd sijaitsi Tarjanneveden ja Vilppulanreitin
valisse ja muodosti hiekkaisen, muutaman kymmenen
metrin levyisen kannaksen,jonka kautta maantie kulki
kohden Haapamdkea. Varsin kaunis paikka kesalla. En
tiede, onko siell6 enaa kahvilaa.

Sellaisia kesie oli sodan alkuun asti,ja muistelee niite
yhii enenevalle mielihyville, mutta talvisota katkaisi yh-
teydet Kaskinimeen.Talon veljeksistd kaatui keskimmai-
nen poika,ja sitten poistui isAnta. Nein yhteydet sotien
jalkeen jAivat viihiiisiksi. Muistot kultaavat kuitenkin
synkimm6nkin pilven reunat, ja lapsuuden muistoissa
ei mitaen ikevie asioita ollutkaan.

Ltn0 K0JNnen

TdfuTG f u foy n S SS' ryl ois en el[u fvi

Suomen 5ukututkimusseuran (55S) hallitus on kertonut
historiakirjojen tallennushanketta eli HisKi-projektia
koskevassa tiedonannossaan. ettii vuoden 2007 aikana
HisKiste tulee Suomen Sukututkimusseuran jAsenyyteen
liittyve etu eike se siten enAA ole vapaasti kiyteftAvissS.

Tem; tiedotus, joka on paiv:itty 16.10.2006 ja julkaistu
18.1 1.2006, on kokonaisuudessaan luettavissa Suomen
Sukututkimusseuran Suku-oostituslistalla otsikkonaan
"HisKia koskeva kirjelmii syyskokouksessa'l
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M^ Porfin M unan (teyusfE nf
Mariin Mo os'es' .t a hfinen

En sim m Aiset m u i st i kuva n i ny ky i sestii suoje I uko hte e-
na tunnetustd Rajaportin, silloisesta Lahtisen sau-
nasta ajoittuvot 1940-luvun puolivAlin jiilkeiseen ai-
koan, jolloin pienenii poikana yhdessA Aifini konsso
kiiv i mm e ai n a si I Io i n tiil l ati n La hti sil I a, e i sa u n o m a ssa,
vaan kaupasso, joka tunnettiin Lahtisen lyhyttava-
rakouppana. Kouppaa piti silloin Aftini serkku Anna
Lahtinen.

Aitini olijo aiemmin kertonut, ettd hanen tdtinsa Maria
ja teman mies Mooses Lahtinen olivat piteneet kauppaa
ja yleistA saunaa jo aitini ollessa pieni tytt6 1900-luvun
alkukymmenilld. Aitini kertoi myds, miten he kdydes-
sddn Hdmeenkyrdsta Tampereella torimatkalla hevosen
kanssa poikkesivat paluumatkalla Lahtisen kaupassa
ostoksilla ja samalla sukuloimassa.

. a ,  .  . 1  f ,  f  "  t , ,
Nt6na fiameenK!r1srrl

Aitini tati Maria Vilhelmiina Villentyur syntyi 25.9.1863
Hemeenkyrdn Muotialan kylan Makeliin talossa,joka oli
vuonna 1826 syntyneen Ville-isan synnyinkoti. Marian
aiti oli Kaisa Maria ..,uhontytar, joka oli syntynyt vuon-
na 1841 Muot ia lan Turk i l la ,  mut ta josta perheol i  muut-
tanut jo 1845 Pentinmaan Laurinmaan torppaan, joka
myohemmin tunnettiin Keskisen torppana.

Maria Vilhelmiina oli 12-lapsisen perheen neljdnneksi
vanhin. Marian ollessa s-vuotias on perhe vuonna 1868
jostakin syysta jattanyt talonpidon MakelassA ja muut-
tanut Kaisa-aidin lapsuudenkotiin Laurinmaan (Keski-
sen)torppaan.

Kodistaan Keskisen torpasta Maria Vilhelmiina muutti
sen ajan tapaan 1 5 vuotiaana vuonna 1878 piiaksi lvlah-
nalan Kujalaan.Vuonna 1884 han oli piikana Sasinkyldn
Vanhatalossa ja sen jdlkeen Haukijdrven kyldn Pakkasen
kartanossa. Sitten han palasi hetkeksi kotiin Keskiselle.
TAllcjin hiinellA oli rippikirjan mukaan myos poika Vaino,
joka oli syntynyt 1885.

14.3.1886 Maria on yhdessi poikansa Vdinon kanssa
muuttanut Pirkkalan Kehoon, missa han kuului Kehon
palvelusv:jkeen. Jo vuoden kuluttua 1 886 muutto suun-
tautui kauemmaksi, nyt Nastolan pitbjaAn.

Mootes Vi!^fr(^{^tt^
Mooses Herman Mooseksenpoika syntyi 26.1.1857 Vil-
jakkalan Sakin talossa. Hiinen isdnsd oliViljakkalan Kor-
hosella 1823 syntynyt Sekin renki Mooses ivlatinpoika.
lvlooses Hermanin Aiti oli Maria Helena Taaventytd r,joka
oli syntynyt Viljakkalassa vuonna 1821 .

Rippikirjojen mukaan perhe oli muuttanut usein.Vuon-
na 1858 asuinpaikkana oli Viljakkalan Kurki, sitten 1860
Markula ja 186'l Ala-Lempi, missa isai Mooses kuoli 1 862.
Rippik i r jan 1865-1871 mukaan lesk i ; i t i  Mar ia Helena
asui yhdessd poikansa Mooses Hermanin kanssa edel-
leen Viljakkalan Ala-Lemmen talossa ja sen jAlkeen
Tuomiston torpassa.Vuonna 1873 Mooses nayttaa itse-
naistyneen, sillA han muutti Yli-Lempi-nimiseen taloon,
sitten Ollilaan ja sielte Ahrolaan.

12. tammikuuta 1880 Mooses Herman vaihtoi pitajde.
Muuttokirjan mukaan Ahrolan renki Mooses Herman
muutti Mouhijarvelle. Mouhijdrven rippikirjassa Moo'
ses on merkitty Hahmajarven Laadulle, sitten vuonna
'1882 Uotsolan Pentille. Siella han esiintvi mvcis sukuni-
menaan Lahtinen.

Tiiman jii lkeen Mouhijarven ulosmuuttaneiden luette-
losta loytyy maininta 22.12.1884: Uotsolan renki Moo-
ses Herman Lahtinen on muuttanut Pirkkalaan. Pirk-
kalan muuttokirjat ovat talta ajalta puutteelliset, joten
Mooseksen tarkkaa asuinpaikkaa Pirkkalassa ei tiedeta.
Jossakin vaiheessa myos Mooseksen matka suuntautui
Nastolaan joko yksin tai yhdessa Marian ja tdmen Vai-
no-pojan kanssa. Nastolan visiitti oli varsin lyhyt, koska
jo 1887 perhe on palannut takaisin Pirkkalaan Haavis-
ton kylain Eskon itsellisiksi. Perheeseen oli syntynyt nel-
jas jAsen, poika Aarne Herman,jonka syntymdvuodeksi
on merkitty 1887.

Haavistolla perhe asui vuoteen 1890, jolloin he muut-
tivat Simolan torppaan Suoniemi. Seuraavaksi heidat
mainitaan Hyhkyn Simolan itsellisind; Mooseksen am-
matiksi oli t6lldin merkitty tyomies. Perheeseen syn-
ty i  l isae laps ia:  Fanny Mar ia 1889,  Hugo Jalmar '1891,

Anna Josefna 1893 ja Toivo Johannes 1 894. Vuosien
1900-1909 rippikirjan mukaan perhe oli nyt Pispalan
Provastin asukkaita ja Mooseksen ammatiksi mainittiin
kauppias. Perheeseen oli syntynyt kaksi lasta lisAA:Uuno
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1899 ja Yrjo 1 902, mutta he molemmat olivat kuolleet jo
vajaan vuoden ikAisena.

Nain Lahtisen perhe ryhtyi aluksi pitem:ian kauppaa,
myohemmin myos leipomoa. Saunatoiminta tuli mu-
kaan jo  ennen vuot ta 1910.

Komea liifrtt^[o ?ispakan
Liiketoiminta nAyttAa olleen menestyksellista,sillA Moo-
ses rakennutti komean kaksikerroksisen liikerakennuk-

-rr...i ,

sen nykyisen Pispalanvaltatie 9:n tontille.Talon alakerta
toimi li ikehuoneistona ja ylakerta tiettevasti asuintilana.
Tamit rakennus paloi joskus 1980-luvun puolivdlissd.
Lahtisen kiinteisto ja tontti myytiin kaupungille 1 974.

Mooses Herman Lahtinen tai siis Herman Lahtinen,
mita nimeA han myohemmin kaytti - kuoli '1938. Maria
Vi lhe lmi ina kuol i  sota-a ikana 1944.  -  Ol in  isan ja  a id in
kanssa Marian hautajaisissa ja syotyeni silloisissa olois-
sa niin harvinaista taytekakkua, olin 6-vuotiaan suulla
toden n ut: "Kuolis taas joku, etta sais taytekakkua!"

lvlarian kuoleman jdlkeen sauna ja kauppa jaivat per
heen kasiin. Saunaa hoitivat tytdr Fanny (sil-
loiselta sukunimeltaan Lindborg) ja hanen
sokeutunut veljensd Toivo, joka vastasi sau-
nan lammitykseste. Heid6n sisarensa Anna
Lahtinen ilmeisesti paaasiassa hoiteli kaup-
paliikettii.

Fanny Lindborg kuoli 1 969 ja Toivo Lahtinen
' l960.Vuonna 1973 kuol lu t  Anna Laht inen
oli auttavainen ja hyviinsuova ihminen,joka
sanoi jo aikoinaan, etta Pispala on "Tampe-
reen Riviera'l

Vanhin lapsista, VAino muutti Kokemdelle
kauppiaaksi 1906. Aarne toimi Tampereel-
la kansakoulunopettajana ja kuoli 1959.
Vuonna 1972 kuollut Hugo oli ammatiltaan
voimistelunopettaja. Hen oli myds tunnettu
urheilija ja valmentaja. Hen osallistui muun
muassa kaksiin olympialaisiin. 1920 Antver-
penin olympialaisissa han voitti s-ottelussa
pronssia ja tuli 1924 Pariisissa samassa lajissa
kuudenneksi. Mydhemmissd olympialaisissa
hiin toimi tiettavasti valmentajana.

PenffiKafrt0[epo

Morio Vilhelmiina ja MoosesHermon Lahtinenvuonna I920.Pdydij d
oleva kukkalaite on Tampereen kaupungin virallinen huomionosoitus
Lohtisten Hugo-pojan Antverpenin olympiolaisisso soovuttaman
p r o n ss i m ita I i n jo h d o st o.
- Kuva Maiia Sumeliuksen orkistosto.
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Kfari kroneefk uwsi aafelisfieofon una fin
6 uni fk Peruisa fosfa amnnu enssi

Amanuewsi ei ifue ofe aafelilneifo

- ltsellani ei ole mita;n aatelisia juuria, ei vaikka miten
tutkisin, Gunilla Perasalo nau rahtaa. - Omat j u ureni ovat
vankasti ruotsinkieliselli i ja kaksikielisella Pohjanmaal-
la. lsani on Narpidsta, aitini Alavetelista ja suku niiiden
kuntien ympArilte. ltse olen syntynyt Alavetelisse, mutta
asunut koko ikdni Ldnsi-Uudellamaalla. Sukunimeni Pe-
16salo tulee miehen isin kautta suomenkieliselte Poh-
janmaalta.

- Kaikki ovat tervetulleita Ritarihuoneelle, amanuenssi
Periisalo sanoo. - Kanslia, jonka yhteydessd on myds
kirjasto, on avoinna tutkijoille arkisin kello I 0- 14. Su ku-
tutkijat voivat hyodyntaa Ritarihuoneen kirjastoa, josta
ldytyy aateliin li ittyvae kirjallisuutta muista maista sekd
aatelistutkimukseen liittyviia sukututkimusaineistoa.
Myds henkilohistoriaa ja heraldiikkaa harrastavat voivat
hyodyntee kirjaston kokoelmia.

Kaikki ovat tetvetulleita Ritarihuoneelle. Amanuenssi Gunilla
Peftisalo esittelee Leo VaiinAselle ki4ostoo.-Kuva: Johanna Kurela
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viime syksynii aiemmin Suomen Sukututkimusseu-
ran sihteerinii toiminut Gunilla PerAsalo siirtyi ama-
nuenssiksi Suomen Ritafihuoneette. HAnen tehtiiviinsii
kuuluu Ritarihuoneella vierailevien tutkijoiden - myiis
aotelissuvuistd kiinnostuneiden sukututkijoiden -
avustaminen.

Suomen Ritarihuone sijaitsee Helsingissa, Senaatintorin
lahella, Presidentinlinnan tuntumassa. Komea punatii-
linen rakennus valmistui 1862ja palveli heti seuraavana
vuonna '1863 valtiopaiville kaikkien neljiin sdddyn ko-
koustilana, koska Saatytaloa ei silloin viela ollut raken-
nettu.

Rakennuksen tunnetuimpia osia on sen suuri, juhlava
istuntosali, jonka seinille on sijoitettu aatelisvaakunat.
Sali on suosittu konserttisalina seka konferenssi- ja juh-
latilana. Osa rakennuksesta on vuokrattu Ritarihuoneen
toiminnan rahoittamiseksi mutta talossa sijaitsee yhd
suomalaisen aatelistietouden vdin: Ritarihuoneen kir-
jasto ja arkisto. Arkistossa sailytetA:in muun
muassa suurta vaakuna-asiakirjojen ja vdri-
piirustusten kokoelmaa. Vanhimmat niiste
ovat 1500-luvulta.

Ritarihuoneen tarkein tehtava on hoitaa
rakennusta kokoelmineen seke pitae ajan
tasalla elavien aatelissukujen sukutauluja ja
julkaista Aateliskalenteria. Tutkimus- ja jul-
kaisutoimintaa johtaa ritarihuonegenealogi
Johanna Aminoff-Winberg. Viime syksynd
hanen avustajakseen palkattiin monille 5uo-
men Sukututkimusseuran toimitiloissa kay-
neille tuttu Gunilla Per6salo.

- Peedyin tenne toihin oikeastaan sattumien
kautta, Gunilla Peresalo kertoo. - Sain kuulla,
etta amanuenssia haetaan, ja ilmoitin, etta
olisin kiinnostunut. Tyohaastattelu sujui il-
meisesti hyvin, sille tiielli i olen nyt toissa!
Tyoskentelin ennen tat:i seitsemAn vuotta
Suomen Sukututkimusseuran sihteerina,
mistS on tietysti ollut paljon hydtyd uusissa
tehtevisseni. llman sitd tyokokemusta minua
ei varmaan tanne olisi valittukaan.
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Ritarihuoneen kirjasto on erikoiskirjasto, josta ei an-
neta kotilainoja. - Pyrimme saamaan kirjastoluettelon
Internetiin lahitulevaisuudessa, jolloin tutkijat voivat
helpommin saada selville, mite kaikkea kirjastostamme
l6ytyy, Gunilla Perasalo kertoo. - Ritarihuoneen www-
sivuilta osoitteesta www.riddarhuset.fi loytyy jo nyt
luettelo Suomessa introdusoiduista aatelissuvuista su-
kuvaakunoineen. Kuhunkin sukuun liittyy lyhyt esittely
ruotsiksi.

Ritarihuoneen lnternet-sivuilla on mahdollisuus tehda
rakennuksessa virtuaalikierros. Ndin voi tutustua raken-
nuksen moniin kauniisiin yksityiskohtiin, kuten gootti-
laistyylisiin ikkunanpuitteisiin tai ala-aulan takorautaris-
tikkoDorttiin.

gohanna Kurefa

AmanuenssiGunillo Peftisalo palvelee Ritotihuoneella mielelliidn myds suomeksi. Ritarihuoneen
juhlasalin seinilld on kaikkien suomalaisten aatelissukujen vaokunat.- Kuva: Johanna Kurela.

Kfarihuone Suometsn

Ruotsin kuningas Kustaa ll Adolf perusti vuonna 1626 ritarihuonelaitok-
sen.Talloin ritarihuoneeseen otettiin kaikki aatelissuvut ikajarjestyksessa.
Ruotsin menetettye Suomen Venejelle vuonna 1809 perustettiin Suomeen
1818 oma Ritarihuone. Sinne otettiin ne ruotsalaiset aatelissuvut,jotka oli-
vat jed neet Suomeen asu maan. Keisa risu uriru htinas jatkoi ansioituneiden
suomalaisten aateloimista. Suomessa viimeinen,jolle my6nnettiin aatelis-
arvo, oli Suomen suuriruhtinaskun na n ministerivaltiosihteerine 1 906-1 91 3
toiminut kenraali August Langhoff vuonna 1912. Ritarihuoneen nykyinen
toiminta perustuuvaltionhoitajan vahvistamaan vuoden 1918 ritarihuone-
jdrjestykseen.

Orpana 1/2007 z)



S u (u f u t fu m, [s' e, Qr rr'r' ei A Tam p ereen
fj ou oi en o f isf oss a Qeu at l, [r, Q^, /t tk 20 0 Z
tlmoittautumisohjeet liiyVvAt sivutta www.tampe-
re.fi /top sekii Tampercen tyaivAenopiston esitteesta,
joko on jaettu ioulukuun 2006 puoliviilissii. Kurssien
opettajana on Anja Nieminen-Porkka.

Kauia[rtsesfi efeneua su [ufuffumu fu,en perus furssi

Pddkirjaston luentosali 2, tiistaisin (1 6.1.-1 0.4.2007) klo
14.45-16.1 5. Hinta 44 euroa, kesto 24 tuntia.

Kurssijatkuu syksystii. Uusia opiskelijoita ei oteta kev:it-
kaudella.

Su fufuf fumu fu en pern ftuui

Paakirjaston luentosali 2, tiistaisin (l 6.1.-1 0.4.2007) klo
18.45-20.15. Hinta 44 euroa, kesto 24 tuntia.

Kurssin tavoitteena on, ett:i kurssilainen saa yleisku-
van sukututkimuksesta, oppii tekemeen perussukutut-
kimusta kirkollisia asiakirjoja krytteen seka tutustuu
Internetin ja ATK:n sukututkijalle tarjoamiin mahdolli-
suuksiin. Kurssin aikana tutustutaan sukututkimuksen
tekemiseen kiiytennosse Tampereen pdakirjasto Met-
son mikrofilmihuoneessa seka My6hempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (Mormonikirkon)
TamDereen vaarnan sukututkimuskeskuksessa. Kurssi-
laiset aloittavat mahdollisuuksiensa mukaan oman su-
kututkimuksensa tekemisen kurssin aikana.

V r ftko at uiein en :', Quf uf ft mu fisvn p eru s ku rssi

5ampola 1s.31 1 ja p6ekirjaston 1s.2, kurssin aloitus la 20.1.
klo 10.00-14.30. Hinta 50 euroa, kesto 2O.1.-24.3.2007,
35 tuntia (lehiopetusta 22 t, etaopetusta 13 t).

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet tehdii suku-
tutkimusta kirkollisia asiakiioja lahteene keftaen. Ope-
tus on verkkoavusteista monimuoto-opetusta, joka koos-
tuu viidesta lahiopetuspAivasta (la 20.1.k|o 10.00-14.30,
Sampola; la 10.2. klo 10.00-14.30 Metso, luokka 2 klo
'10.00-'13.00 ja mf-huone 1 3.00-14.30; pe 23.2. klo 18.00-
19.30 Mydhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
kirkon sukututkimuskeskus;la 1 0.3.klo I 0.00-l4.30Metso;

la 24.3. klo 10.00-14.30 Metso) seke neiden valil la tapah-
tuvasta etA- ja verkkotyoskentelyste. Verkkoty6skentely
tapahtuu WebCT-ymparistdssd, jossa opiskelijan tydka-
luina ovat keskustelufoorumi, kurssi-info, kurssikalenteri,
kurssin siseinen seh koposti, l inkkilista ja oppimateriaalit.

Lahiopetuskerroilla perehdytdan sukututkimuksen teo-
reettisiin kysymyksiin, sukututkimuksen tekemiseen
keytennossd, tutustutaan Tampereen kaupunginkirjas-
ton mikrofilmihuoneeseen ja kirjaston sukututkijalle
tarjoamiin palveluihin sekd vieraillaan My6hemplen Ai-
kojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon (Mormonikir-
kon) Tampereen vaarnan sukututkimuskeskuksessa.

Ensimmdiselli ldhiopetuskenalla opastetaan verkossa
tapahtuvaan opiskeluun. Kurssille mukaantulo edellyf
tee tietokoneen ja Internet-yhteyden k:tyttomahdolli-
suutta sekA tietokoneen keytdn perusvalmiutta.

Rau 6a (il etfi et'eneua u ftu twtfumu fu' en laf fto Qu u:i

Paakirjaston luentosali 2, tiistaisin (16.1 .-10.4.2007) klo
1 3.00-14.30. Hinta 44 euroa, kesto 24 tuntia.

Kurssi jatkuu syksysta. Uusia opiskelijoita ei oteta kevdt-
kaudella.

Suftuf uf fu mufucniaf fto[uryl

Paekirjaston luentosali 2,tiistaisin (16.1.-10.4.2007) klo
16.45-18.30. Hinta 44 euroa, kesto 24 tuntia.

Kurssilla syvennetAiin peruskurssilla opittuja tietoja ja
taitoja; tutustutaan uusiin sukututkimuslAhteisiin ia
tieteellisen sukututkimuksen perusperiaatteisiin sekd
opitaan ldhteiden yhteiskAytt6a; tutustutaan arkisto-
laitokseen ja opitaan arkistotyoskentelya sekd tehdeen
tulkintaharjoituksia kurssin aihepiiriin li ittyvista asiakir
joista ja vieraillaan Tampereen kaupunginarkistossa.

Kurssilla kAsitelt.ivat uudet opiskeltavat aiheet ovat:
nimist6 sukututkimuksessa, siirtolaiset tutkimuskoh-
teena, kirkolliset erikoisasiakirjat sukututkimuksessa,
5uomen asutuksen yleisluettelo, arkistolaitos ja arkisto-
hakemistot seka yleiskatsaus oikeuslaitoksen asiakirjoi-
hin. Kurssille mukaantulo edellyttAA sukututkimuksen
peruskurssin suorittamista.
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forpparif fufuifui

PAA kirjaston luentosa li 2, keskiviikkoisin (10.1 .- 4.4.2007)
klo 14.30-16.00. Hinta 44 euroa, kesto 24 tuntia.

Kurssin ensisijaisena tavoitteena on perehtyA torppa-
reihin sukututkimuksen nakdkulmasta. Lisdksi luodaan
katsaus lampuoteihin, makitupalaisiin, itsellisiin, irtolai-
siin ja palkollisveestoon. Kurssilla kiisitelli i i in ko. ryhmia
termist6n, lainsaadannon ja lahteiden nekokulmasta.
Kurssin aikana tehdaan tutkimusmatka Kansallisarkis-
toon. Arkistoretken kustannukset eiv:it sisally kurssin
hintaan. Kurssille osallistuminen edellyttAa sukututki-
muksen jatkokurssin ja "Vanhat kasialat l" -kurssin suo-
rittamista.

Sofi fatasiafugaf tu [uf utkmu fu'en flihfeena, z

Peekirjaston luentosa li 2, keskiviikkoisin (10.1.- 4.4.2oo7)
klo 16.30-18.00. Hinta 44 euroa, kesto 24 tuntia.

Kurssilla luodaan ylelskatsaus Ruotsin vallan ajan sota-
laitokseen, perehdyt6en sukututkimuksen nekdkulmas-

ta tarkeimpiin Ruotsin vallan ajan sotilasasiakirjoihin
sekli luodaan valmiuksia keyttee Ruotsin vallan ajan
sotilasasiakirjoja sukututkimuksen ldhteene. Kurssille
mukaantulo edellyttea "Sotilasasiakirjat sukututkimuk-
sen lahteene l"-kurssin suorittamista.

t r  /  f  .  f  .  r -  f
vann0Fn Kafl0tqlen tquentava Kurt'l -

rauhalli:uti ede{en

Peekirjastonluentosali2,keskiviikkoisin(10.1. 4.4.2007)
klo 18.30 20.00. Hinta 44 euroa, kesto 24 tuntia.

Kurssin tavoitteena on syventAa rauhallisesti edeten
ja pohdiskellen vanhojen kasialojen lukutaitoa. Kurs-
sin painopiste on 1600- ja 1700-lukujen kasialoissa ja
asiakirjoissa. Malliesimerkkeina tulkintaharjoituksissa
keytetiien ensisijaisesti laaninhallinnon til iasiakirjoja
(henkikirjat, maakirjat, sakkoluettelot, kymmenysluet-
telot, rastiluettelot jne.). Kurssille mukaantulo edellyttaij
"Vanhat kesialat l"-kurssin ja "Henkikirjat sukututkimuk-
sen lahteena" -kurssin suorittamista.

Es i m e rkk i va n h o i st o kAs i o I o i st a.
Ldhde: Erkki Arontaus, Askel sukututkimuksen poriin,Wanhon kdsialan opas
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s, hfeifa ua kiseuin fu omi o fu y ̂  l"y tgoi
Oryandn kahdessa viime numercssa ilmestyi
Kainuun Kemppaisia kiisittelevii artikketi. Artikkelin
julkoisemisen jiilkeen Kimmo Kemppoinen on tehnyt
useita uusia tuomiokhjaliiytiijii, jotko esitelliiain
se u raavassa taloittain.

. 1  r  f  . , , a . r  I
HUrUn:Almt zr Kemhnaam

J J ^  I I

ISafuiiantiJ
Erkki Kemppainen Hyrynsalmelta pyysi vuonna 1679,
ette niityt jaettaisiin hdnen ja hdnen veljensd Laurin
kesken (Kainuun katajat2T .-2a.2,'1.3.1679; mf. ES 2l 13).
Mahdollisesti tamii Erkki KemoDainen oli sama henkilo
kuin Salmijdrven isente Erkki Pertunpoika Kemppainen
ja "h6nen veljensd Lauri" oli kenties Salmidrven toista
puoliskoa isannoinyt Lauri Matero.

Erkki Kemppainen -niminen henkil6, mahdollisesti
Salmijdrven Erkki Pertunpoika Kemppainen, oli Mikko
Hyttisen lanko (ks. Paltamon karajat 7.-9.2.1682; mf. ES
2035).

Hyrynsalmen SalmijArven isannan Erkki Erkinpoika
Kemppaisen puoliso Kaisa Kempatar oli Lauri Kemp-
paisen tytair. Tama key ilmi siiti i, ette Kaisa Kempatar
(kylee ja taloa ei mainita) pyysi appensa Erkki Kemppai-
sen vdlltykselld vuonna 1697 isensa Lauri Kemppaisen
omaisuuden ositusta (Paltamon kdrajiit l, 3.2.'1697; mf.
ES 2039).

Lautamies Erkki Kemppaisen varsijousta muistuttava
puumerkki vuodelta 1705 ei kuulukaan Salmijdrven
Erkki Erkinpoika Kemppaiselle vaan taman isiil le Erkki
Pertunpoika Kemppaiselle. Erkki Erkinpoika Kemppai-
nen (kylii i i ja taloa ei mainita) valitti in nimiftein lauta-
mieheksi isdvainajansa tilalle vasta talvikerejil la 1708
(Paltamon karajat 3.-5.2.1 708; mf. ES 2045).

'H u ru ns: a I m i 7 Ke m h haa I a
J J  I  t I

INuoff!'iinti)

Hyrynsalmen Nuottijarven isannan Lauri Laurinpoika
Kemppaisen puoliso oli nimelta;n Anna Eskelintytiir
Taipatar (Tarpatar?) eliToivotar. Henet mainitaan aina-
kin kahdesti nimelta. Ensimmeisen kerran han esiintw

Paltamon kiirii j i l la 27.6.1681 (mf ES 2034), jolloin han
vastusti 1/4-manttaalin talonsa jakamista. Talon jaka-
mista oli pyytanyt hdnen poikansa Eskeli Kemppainen,
joka oli perustanut uudistalon ja tunkeutunut Lauri
Romppaisen maille. Toisen kerran Anna mainitaan Pal-
tamon kiirii j i l l i i 4. ja 6.2.1 701 (mf. ES 2041). Tiil ldin kesi-
teltiin Perttu Laurinpoika Kemppaisen ja taman veljen
Eskelin edesmenneen Aidin Anna Toivottaren (Toifwo-
tar tai Toifwatar) Derintoasioita.

7ly ry nn {rni ^I&rd k u Kem (t f aa {a
(Nuoffimri{<iJ

Heikki Kemppainen selvitti autuaan isAnsa Perttu Lau-
rinpojan perinndnjakoa Paltamon kerajil le 29.1.1 686.
Paikalla oli myos Pertun leski ja Heikin iiti Kaarina Es-
kelintyter, jonka sukunimeksi ilmoitetaan Talfwantarj.
Tekstissa mainitaan myds Pertun vavy Lauri Olavinpoika
Kerdnen ja Heikin sisaret Juliana (lliana), Kaarina, Mar-
ketta seke Toora (D6rde).Sisar Juliana on kaiketi sama
henkilo kuin Kuhmon Matti Pulkkisen tamanniminen
emanta. Tama kay epAsuorasti i lmi siita, ette Julianan
perintdosuutta koskevan kuitin toisena todistajana toi-
mi Matti Pulkkinen.

7! ry nv [m i B Kem 1t ltaa fa
IKy1tlirliuaara)

Hyrynsalmen Kyparavaaran ensimmeisen isennen Eske-
li Kemppaisen puoliso Kirsti oli omaa sukua Rusa(i)nen.
Tama kay ilmi siita, etta Eskeli Kemppainen (kylaA ja
taloa ei mainita) kirajdi vuonna 1690 autuaan appen-
sa Heikki Rusaisen perint6a (Paltamon kerejat 30.-31.1,
1 .2.1690; mf. ES 2037).

7{y ry nn frni z Kem 1t 1t a a k I Ni em e k J
Hyrynsalmen Niemelan isannen Paavali Kemppaisen
puoliso Helga on ollut omaa sukua Hynninen. Asia kdy
ilmi slite, ette vuonna 1700 Laurl, Perttu ja Olavi Paava-
linpoika Kemppainen (kyliia ja taloa ei mainita) pyysi-
vat edesmenneen aitinsA Helga Hynnitteren (Hynnitar)
perinncin jakoa (Paltamon kariij i it 3, 5.-6.2.1700; mf Es
2041).
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Hyrynsalmelaisen talollisen Antti Kettusen puoliso oli
nimelteen Kaarina Kempatar. Tdmd ilmenee siita, etta
ristijerveleinen Antti Paavalinpoika Relsanen ja henen
aitinsA sisar Kaarina kiirajdivAt 1705 Antti Kettusen ja
tamAn puolison Kaarina Kempattaren perint6a paris-
kunnan vevyltA Juho Juhonpoika Keraselta (Paltamon
kiirajet 3, 4,6.2.1705; mt ES 2044). Juho Juhonpoika
Keranen, jota henkikirjoissa usein harhaanjohtavasti
kutsutaan appensa mukaan "Juho Antinpoika Kettu-
seksi'; piti hallussaan appensa taloa, joka myohemmistd
lahteista paljastuu Hyrynsalmen Kerailan kylan nro l8
Kettulaksi. f ikali Kaarina Kempatar oli Antti Kettusen
ainoa puoliso, hen oli sukua Lipposille. Kainuun kara-
jlla 28.-29.6.1652 (mf. ES 21 13) nimittdin mainitaan,
etta Tuomas (Tuomaanpoika) Hamaldisen puoliso Elina
Pietarintytdr Li(p)potar oli Antti Olavinpoika Kettusen
vaimon serkku. Elinan ise asui mahdollisesti Vienassa,
silla kun Elinaa syytettiin Venajalle karkaamisesta, hen
vastasivain menneensa isansa luo.

Suomuy,afmi YwoQh

Kainuun kiirii j i l l i i 7 .-9.2.1678 (mfl ES 21 13) ja Paltamon
kiirii j i l la 7. 9.2.1682 (mf ES 2035) oli esill i i Hiltusen su-
vun perintojuttu, jossa osallisena oli erds Lauri Kemp-
painen. Koska han ei voi olla Hyrynsalmen Nuottijdrven

Lauri, kyseessd on ehki Vuokin Lauri Kemppainen. Hii-
net mainitaan viivyjen joukossa, mutta tekstiste ei kay
aivan yksiselitteisesti i lmi, kenen Hiltusen vavy hdn oli.
Mahdollisesti Laurin aoDi oli Pietari Hiltunen.

Suomuvafmi Kianfa

Erkki Keinisen veljen Pietarin puoliso oli Anna Kempa-
tar; kylad ja taloa ei mainita. Katso Paltamon kiirejet 25,
27 .-2a.6.'l6a1 (mf. ES 2034).

Paffamo Mierkhti q Kemppaak
Lauri Kemppainen ja hanen vanha eitinse Kaarina Tar-
kiatar tavoittelivat Paltamon karajil la 4.-8.2.1681 (mf. Es
2034) Kaarinan vanhaa kotita loa. Mleslahdessa sijainnut
I /4-manttaalin talo oli ouheenaiheena vield Paltamon
kiirajil l i j 5.-7.2.1683 (mf ES 2035),jolloin kyseisen talon
mainittiin olleen Sotkamossa asuneen Laurin velan va-
kuutena,

'l{immo Kemltltainen

Ristijdtven Hiisijoen Laahtaskoski vuoden | 960 poikkeilla.
- Kuva: E r kki Ke m p p a i ne n.
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1(tt u Qo k I n o1 n Tnm fi er een

Qnupungin'^rfutfoon

M i krofi I m ien kou kola i na am in e n pAii ki rj asto Metsoo n
on jokaiselle tamperelaiselle sukututkijatle tuttu
asia. Harvempi sen sijaan on kAyftAnyt hyviikseen
mahdollisuutto tilata kaukolainaksi Tampereelle oi-
neistoa,jota ei ole mikrofilmaftu.

Kansallisarkisto, maakunta arkistot seka eraat erikois-
arkistot voivat lahettAa erain rajoituksin aineistoansa
kaukolainaksi toisilleen. Tdmdn lainaussooimuksen oii-
riin kuuluu myds Tampereen kaupunginarkisto. Tam-
pereelle voi siis tilata tutkittavaksi alkuperaisasiakirjoja
esimerkiksi Kansallisarkistosta.

Kaikkea alkuperaisaineistoa ei voi saada lainaksi. Jos ai-
neisto on mikroflmattu, on kdytettavd filmeje. Lainaan
ei saa mydskaan sellaista aineistoa,joka on huonokun-
toista tai jolla on keyttdrajoituksia tai -kieltoja, esimer-
kiksi henkildtietolainsdaddnnon asettamia raioituksia.

- Asiakkaan on ensin otettava yhteyttd lainaavaan arkis-
toon, kertoo tietopalvelusihteeri Liisa Kiiski Tampereen
kaupunginarkistosta. Lainaavasta arkistosta on kysyt-
tava, saako haluttua aineistoa lainaksi, ja selvltetteve
aineiston tarkat asiakirjayksikkdtiedot. - Taman jalkeen
asiakas tekee lainaustilauksen henkil6kohtaisesti lo-
makkeella kaupunginarkistossa. Materiaalin toimitus-
aika on noin yhdest; kahteen viikkoa.

Yhdelld kertaa tilattava m:iara riippuu lainattavasta ai-
neistosta. Asiakkaan olisikin hyvii sopia siita itse lainaa-
van arkiston kanssa etukateen, Kiiski huomauttaa. Am-
matikseen tutkivat tai opinnAytettaAn tekevet voivat
saada lainaksi kerrallaan suuremman maarain aineistoa
kuin tavallinen sukututkija.

Lainattua aineistoa ei saa vieda kotiin mutta site voi
kiiydii lukemassa kaupunginarkiston tutkijasalissa sen
aukioloaikoina koko kuukauden mittaisen laina-aian.

Ta r [<fta a t i a fu y a$:' i frfr0 fi e f o f i e /e ft av a gohanna Kurefa

.7t  r t  f  t . f  t  z tK^nnaranK0 nu(a !

Kaukolainaaminen ei ole tilaajalle ilmaista. Aineistojen
lainamaksu koostuu kesittely- ja lehetyskuluista, joista
asiakas saa kaksi laskua:toisen lainaavasta arkistosta ja
toisen lainan vastaanottavasta arkistosta. Kulut mAaray-
tyvet paketin painon mukaan.

Raskaan, kirjattuna lehetetyn paketin postitus- ja toi-
mituskulut voivat kayda varsin kalli iksi. Toisaalta kulu-
jen vastapainoksi tilattu aineisto on kaikessa rauhassa
luettavissa koko kuukauden ajan.Tilaaminen kaupun-
ginarkistoon on sukututkijalle ilman muuta taloudelli-
sesti kannattavaa,jos asiakirjoja joutuu tutkimaan use-
an paivan ajan. Kahden paivan tutkimusreissu esimer-
kiksi Helsinkiin Kansallisarkistoon on matka-, hotelli- ja
ruokailukuluineen selvasti kalli imDaa kuin aineiston
tilaaminen Tamoereelle.

ti:tifiefgla

Tampereen kaupunginarkisto
www.tampere.fi /arkistot/

ka u pu ng ina rkisto/

Arkistolaitos
www.narc.fi
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Ei nimi rniesfoi pahennn -

fnif:i Pnrknnossn
Sehain on tuftua, ettii henkitiin syntymiiaika on her-
kasti muuttunut papin siirrellessd ebja rippikirjasta
toiseen. Mutta ettA jonkun nimi olisi muuttunut niin
petusteellisesti kuin tiimain torinan paiAhenkilii ii, en
ole moisesta ennen kuullut. Periiti nurinkuristo on se.
etta hiinellA ainoa liipi eliimiin vakiona pysynyt hen-
kiliitieto on - syntymAoiko!

Vanhan sananlaskun ja lk iosa muuntu i  mie lessani  ots i -
kossa nakyv;an muotoon onnistuttuani - puolivahin-
gossa, joskin sitkean etsimisen jii lkeen - todentamaan
erddseen parkanolaiseen sukuun liittyvan sukuyhtey-
den. Tulin nimittain kiinniftaneeksi huomiota muistiin-
panoissani kahden henkilon paivalleen samaan synty-
maaikaan. Ehkapa huomioni terestymisen selittae se,
ettai syntymeaika oli pdivdlleen sata vuotta aikaisempi
kuin jo edesmenneella sisarellani.

Tamain perusteella alkoi virita epiii ly, josko n:im.i kaksi
olisivatkin yksi ja sama persoona siitekin huolimatta,
etta henkiloiden nimiin tuijottamalla ei mitenkaan saat-
tanut kuvitella tat.i mahdolliseksi. Kaiken lisaksi nam:i
oli poimittu eri paikkakuntien kirkonkirjoista. Heikko
aavisteluni osoittautui tarkemmassa syynissd kuitenkin
suureksi hemmastyksekseni oikeaksi: sukuketjun vai-
keasti havaittava puuttuva lenkkioli nain loytynyt.

Leima

Tarinan henkilo syntyi aviottomana lkaalisten pitaj;n
Suur imaassa 11.  syyskuuta 1847.  Seuraavana pdivend
lapsi kastettiin Elias Fransiksi kuten toinenkin saman ky-
lan lapsi.Aiti oli piika serafia Juhontytar; isaa ei ole mai-
nittu. EnsimmAisissd rippikirjoissa lukeekin ajan suora-
sukaista tapaa noudattaen o.e. Elias Frans Serafiasson.
Ndin oli leima lyoty koko loppuiiiksi vai oliko?

Kun Serafrasta kolme vuotta myohemmin tuli torppari
Fredrik Kustaanpojan puoliso Sydiinmaan kyliin Peura-
lan kruununtorppaan, tuli Elias Fransista torpparin poi-
kapuoli. Torppa kuului silloin lkaalisten pitajaan mutta
vuodesta 1852 Jamtarveen, kun tama erkaantui omaksi
saarnahuonekunnakseen.

Tahdn asti kaikki on kirjattu jemptisti "piirustusten" mu-
kaisesti. Mutta sitten...

Kamefeon{ti

Niilkiivuosi 1868 ajoi nuorenmiehen Parkanon pitejeen
ja Parkanon kylii i in. Sielli i hAn palveli lyhyita jaksoja
renkind lukkarilla, Kanassa ja Haukkumaalla. Ensin mai-
nitussa palveluspaikassa nimion ensin kirjoitettu muo-
dossa Frans Serafiasson mutta korjattu sitten lis.idmalld
eteen Elias. Kahdessa jalkimmdisessa palveluspaikassa,
ja tasta eteenpainkin, ensimmiiinen etunimi Elias on
pudonnut kuitenkin lopullisesti pois. Mutta eivat muu-
tokset tehan lopu.

Vuonna 1872 palveluspaikka vaihtui Parkanon kylen
Pentin taloon, jonka isanta Kalle Kustaa Alander oli as-
kettain kuollut. Rengin tyot vaihtuivatkin is.innyyteen
jo seuraavana vuonna, kun Elias Frans - nyt siis pelkkii
Frans - nai talon leskiemdnndn Esteri Yiontyttaren.
NahtAvAsti matronyymin ei katsottu sopivan talollisen
arvolle, koskapa nimi muuttaa tdssd saumassa j.il leen
muotoaan.Tastedes se on Frans Fredriksson, Frans Fred-
rikinpoika. Uusi patronyymi juontunee Fransin isapuo-
lesta - vai oliko h:in sittenkin isa? Paljon ei siis ollut enaA
miehen alkuperdisesta nimesta jii l jella!

Nimikameleontin myohemmistd vaiheista tesse vain
sen verran, etta Pentin isannyys palautui pian edellisen
isennen suvulle. kun tamain Doika astui remmiin. Kun
sitten Esteri Yrjontyta r kuoli 1895, oli Fransin lehdettdvd
talosta.

Elias Frans Serafianpojasta oli muutamassa vuodes-
sa tullut Frans Fredrikinpoika. Ei nimi miesta pahenna
- paitsi Parkanossa.

Mar(ku Ka(iolinna
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KAsityiiammattien ha4oittaminen oli Suomesso
miehistii ja torkasti saiiidettyai toimintaa aina 1800-
I uv u n I op pu puolel le asti.Ammaft i ku nta I aitos m iiA rftti
niin oppipoikien, kisiillien kuin mestarienkin osemao.
Mestari vetvoitettiin toimimaon ommattikunnan
saiidiisten puifteissa, mutta samalla hiin oli myiis
ammattikunnan suojeluksessa. Naisen paikka oli
taustdlla, vaikka hiinen tyiipanoksensd verstodn
ja kodin muodostamasso yhteisdssii saattoikin
otlo merkfttava, Kuitenkin silloin, kun nainen jiii
Ieskeksi, hiinellii oli mahdollisuus ottaa hoitaakseen
miehensii verstos "niin kauan kuin hiin Leskenii istu
ja kunniallisest itsens kAyftii': Samalla hAn astui
ammattikunnan suojelun piiriin, sillii "oldermanni
olgon welkapiiii laittamaan hAne ii viikeii, sen jAiken
kuin tilo myiiden andd'!

Asetuksen mukaan ammattikunnan johdossa oli oltava
vanhin eli oltermanni seka kahdesta neljaan apulaista
eli bisittaria. He kasittelivat yhdessa jasenkunnan kes-
kinaisie riita-asioita sekd antoivat kisdlli- ja mestarikir-
jat. Asetus mdaritteli myds oppipoikien oppiajat seke
taman jalkeen kisalliksi paaisseiden aseman mestarien
alaisuudessa. Ammattikunnan tehtavanA oli myos kii-
sitelld mestariksi aikovien anomuksia seke m66rdte
mestarinAyte. KAsityolaismestarit valittivAt tietonsa ja
taitonsa oppipojille ja kisalleille, jotka nain vahitellen
vihkiytyivat ammatin saloihin.

Kesitydleisten maailma oli hyvin saadelty ja mieskeskei-
nen. Tehan miehiseen maailmaan saattoivat kuitenkin
tunkeutua mestareiden lesket,joilla oli miehense kuole-
man jdlkeen olkeus jatkaa verstaanpitoa silld edellytyk-
sellii,ettii he keyttiiytyivdt kun n ia llisesti eivetkii menneet
uudelleen naimisiin.Oltermanni oli velvoitettu oitamaan
huolta siita, etta leski sai verstaaseensa tarvittavan miiA-
rdn oppipoikia ja kisdllejd.Tdllaiseen verstaaseen tarvit-
tiin kuitenkin nlin sanottu verstaskisalli eli mestarisven-
ni.joka samalla kun tyoskenteli itse,toimi myds verstaan
tyonjohtajana ja oppipoikien kouluttajana.r

Olen pitkdan ollut kiinnostunut siit;, kuinka paljon mes-
tarien leskel kayttivat toimeentulonsa turvaamiseksi
tAllaista verstaanpidon mahdollisuutta. Tutkimukseni
kohteena ovat ne vaasalaisten kultaseppd-, karvari-,
ra:itali- ja suutarimestarien lesket, joiden miehet ovat

kuolleet Suomen sodan loppumisen ja Vaasan palon eli
vuosien 1810 1852 velisena aikana ollessaan vielii mu-

. kana tyoelamassa. Kyseisena aikana naill:i aloilla toimi
Vaasassa kaikkiaan 8l mestaria,joista 40 oli naimisissa
ja verstaan haltijoita kuollessaan.Tutkimuksen kohteek-
sijai kuitenkin 39 leskea, silla yksi naisista ehti tarkaste-
lujakson aikana tulla leskeksi kaksi kertaa.

T:irkeimpinA liihteiniini olen keyttdnyt Pohjanmaan
museossa olevia kyseisten ammattikuntien pdytakirjoja
ja oppilaiden sisaan- ja uloskirjoituskirjoja,Vaasan maa-
kunta-arkistossa olevia perukirjoja sekd Karl Hedmanin
luetteloa Vaasan kasitydlaisista ja heidan puolisoistaan
sekd Vaasan seurakunnan rippikirjojen mikrofi lmeja.

Naitfen ifui mesfarin kuo[k::,a
Mestarien lesket edustavat melko tasaisesti eri ikdryh-
mia, kuten taulukosta 1 selvide. Karvarien leskien koh-
dalla huomattavaa on kuitenkin se, etta leskistA 1/3
oli alle 3o-vuotiaita. Tame selittynee silla, etta karvarin
ammatti vaati tyoskentelye eri kemikaalien parissa ja
niiden vaarallisuuden takia mestarien ike jdi usein mel-
ko alhaiseksi. Nuorin karvarimestari oli kuollessaan vain
23-vuotias ja hanen leskens; oli 26-vuotias. Muita nain
nuoria leskiii oli vain yksi reetelinleski,jonka mies kuoli
30-vuotiaana.Verstaanpidossa vielii toimineiden mesta-
rien keski-ika oli kuollessa vahan yli 50 vuotta,ja esimer-
kiksi raatAleistA seitsemiin oli kuollessaan yli 5o-vuotiai-
ta.Tame tietysti selittee sen, etta redtelien 13 leskesta
perati kuusijai leskeksi 50ja 60 ikavuoden valil l.i. 'z

Naisen idlla on luonnollisesti vaikutusta s'ihen,jatkoiko
leski miehensa verstasta tamen kuoleman jdlkeen. Asia
ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteinen, silla niin iakkai-
ta kuin nuoriakin naisia tavataan verstaiden hoitajina.
Karvarien, kultaseppien ja rAatiil ien leskiste ei kukaan,
joka oli yli 60 vuotta, jatkanut verstasta miehensa jal-
keen. Nuorin ndistii naisista oli 64-vuotias, joten ratkai-
su on ymmarrettava. Yli 60-vuotiaat suutarien lesket
sita vastoin kaikki muut paitsi yli 7o-vuotias leski loy-
tyvat ammattikunnan pdytakirjoista kvartaalimaksujen
maksajina, minkd tulisi tarkoittaa verstaan toiminnan
jatkumista.3 Ainakin viisi leskeA luopui verstaanpidosta
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Toulukko l. Naisten ikd mestarien kuollessd ommattialoittain.

20-29 v. 30-39 v. 40-49 v. 50-60 v. Vli 60 v yhteensa
karva rit 3 0 3 1 2 9
kultasepat 0 2 1 0 I
rziatatit 2 3 6 1 13
suutarit 0 4 2 4 1 4

yhteensa 4 I 1 1 I 9 40

Lihde: Hedman Karl, 1928, Hantverkare iVasa fr6n stadens grundlaggning ar l61l t i l l  ndringsfrihetens infdrande Ar 1869.Yksj
rddtdlinleski esiintyy aineistossa kaksi kertaa.

korkean i2in vuoksi. Luku voi olla myos suurempi, mikdli
osoittautuu, ette vaikka lesket maksoivat kvartaalimak-
suja, verstas ei ole ollut toiminnassa

Yewfaan luokraut

Mestarit ja ne mestarien lesket, jotka hoitivat verstas-
ta, maksoivat ammattikunnalle vuosittain niin sanotun
kvartaalimaksun. Tamdn maksun suorittamisesta saattoi
siis Daatella. etta leskella oli miehensa verstas hallussaan.
Aina ei kuitenkaan ollut varmaa, hoitiko leski todella mie-
hensa verstasta itse vai oliko hiin vuokrannut sen jollekin
kisalli l le vai eiko han hoitanut verstastaan lainkaan.

Verstaan vuokraaminen ei ollut yksiselitteinen asia.
Myos mestarit vuokrasivat verstaitaan,ja niinpd suuta-
rien ammattikunta piti Vaasassa 10. marraskuuta '1836

kokouksen. jossa se kielsi mestareita tai mestareiden
leskia vuokraamasta tyopajaa kisiil leille tai "fuskareille'ia
Samalla ammattikunta paatti, etta mikali leski joutuisi
taloudellisesti vaikeaan asemaan, han ei saisi vuokrata
verstasta ulkopuolisille,vaan hanelle annettaisiin avus-
tusta ammattikunnan kassasta. Mestari Rein kuitenkin
vuokrasi verstastaan tehen nimenomaiseen aikaan,
ja hAn esitti asiasta eriavan mielipiteensa. Maistraatti
oli hyviiksynyt sen, etta Carl Rein vuokrasi verstastaan,
mutta mestarit eiviit site hyveksyneet.

Maistraatin suhtautuminen vuokraamiseen oli kuiten-
kin kaksijakoista, silla vuonna 1840 kirjansitojan leskelte
ev:ttti in verstaan ottaminen uudelleen toimintaan, kos
ka arveltiin, ette hdn vuokraisi sen.5 Nayttda kuitenkin
silt;, etta 1840-luvulla vuokraamisesta tuli yleinen kdy-
titnto, silla Vaasan kaupungin hallioikeuden senaatin
talousosastolle tekemien ilmoitusten mukaan monet
mestarit ja mestarien lesket olivat vuokranneet verstas-
taan k isa l l i l le .6

Senaatin talousosastolle kasity6laisista lahetetyt tiedot
ovat Vaasan osalta tarkkoja vasta 1840-luvun puolesta

velista lehtien. Ennen sita ei ti imain aineiston pohjalta
voi varmasti tietde, onko leski vuokrannut verstastaan
vai ei. Jos hanet on ilmoitettu vuokraajaksi ja han on
maksanut kvartaalimaksunsa myds aikaisemmin, ole-
tan, ettii vuokrausta on tapahtunut ennenkin. Varhai-
semmissa tapauksissa, jolloin leski on hallinnut por-
varisoikeuksia ja maksanut kvartaalimaksunsa, katson,
ettd leski on myds hoitanut verstasta.

Taulukossa 2 on lueteltuna ne 20 leskeii,jotka maksoi-
vat ammattikunnille kvartaalimaksunsa. Verstaat ovat
olleet leskien hallussa hyvin eripituisten jaksojen ajan.
Lyhimmilli i i in kausi on ollut yksi vuosi ja kaikkein pi
simpaan,29 vuotta verstas on ollut mestari Carl Gustaf
Sdderbergin leskella Britalla. Taman taulukon mukaan
ei voivelittomasti arvioida, kuinka kauan lesket itse hoi-
tivat verstastaan, silla monet olivat vuokranantajia.

Monet leskiste valitsivat verstaan vuokraamisen ansio-
ma hdollisu udeksi. Nain teki kultaseDoe Johan Hartma-
nin leski Johanna, joka jii i leskeksi vuoden 1846 aikana.
Anneli Makela kirjoittaa henesti Vaasan historiassa
hallioikeuden ilmoituksiin vedoten. ette Johanna hoiti
miehensii jAlkeen verstasta kahden apulaisen kanssa ja
saavutti 530 hopearuplan tuotannon arvon.T Asia ei kui-
tenkaan ollut nein yksiselitteinen. Senaattiin mennees-
sa ilmoituksessa kylla kerrotaan Johannan omaavan
porvarisoikeudet miehensa jalkeen, mutta kultaseppa
itse oli kuollut vuoden 1846 joulukuussa,joten ei voida
sanoa, etta verstas olisi sina vuonna ollut Johanna Hart-
manin hal lussa.3

Kultaseppa Hartmanin perukirjasta puolestaan nakee,
etta vaikka liike ilmeisesti meni kohtuullisen hyvin, ei
raha-asioiden hoito ollut aivan mallil laan. Kultaseppa
omisti talon,jonka arvo oli 1200 hopearuplaa ja muuta
omaisuutta niin, ettd koko varallisuuden arvo perukir-
jassa oli melkein 2000 hopearuplaa. Kuitenkin velkoja
oli l;hes 1700 hopearuplan arvosta, joten perukirjan
loppusummaksi ji i i vain 320 hopearuplaa. Pesea olija-
kamassa leskiJohannan lisiiksi kultaseoan Siti sekd vef
jen lapset. Avioliitto oli ollut lapseton.
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lesket toimialoittain toimintavuodet
aika
vuosissa

ikevuodet
kuolin-
ike

karvarit

Rein Catharina Sofia 1 8 1 4 - 1 8 1 6 3 27-29 29

Westerberg Rebecka 1822-1831 t 0 57 -66 7 1

Wettergren Brita Catharina "t827-1824 2 29-30 78

Zarenius Magdalena 1848-1 856 9 47-55 76

kultasepAt

Adlerberg Brita IMaria 1 8r  8-1823 6 34-39 43

Hartman Johanna Charlotta" 1847-"t849 3 3 1 - 3 3 5 9

reetelit

Gummerus Eva Brita "t818-1822 5 53-57 61

Blomqvist Hedvig Elisabeth 1827 1 29 69

Nyberg Charlotta Catharina
i  838 1 84i 4 32-35 64

Ogren Maria 1840-1 858 1 9 43-61 83

suutarit

Backman Maria 1  8 1 3 1 46 5 3

Sundberg Magdalena 1 8 1 6 -  1 8 1  8 3 38-40 72

Blomstrom Catharina 1820-1828 9 48 56 79

Gummerus Catharina Charlotta 1833-1834 2 32-33 33

Soderberg Brita Christina 1833-1 862 29 46-7 4 77

Asp Catharina Elisabeth 1840-1 852 1 3 66-74 a7

Haggman Lovisa Sofia 1840-"t842 3 38-40 40

Lindholm Anna Beata 1443 1846 4 68-71 88

Hartman Maria Lovisa 1844-1858 25 46-60 60

Rein  Johanna 1849-1 850 2 61-62

Toulukko 2.Lesket,jotko ovot moksoneet kvortoalimoksunso, ommottioloittain ryhmiteltyind.

Lahde: Karl Hedman 1928, Luettelo Vaasan kdsitydlaismestareista; Karvarien ja karduaaninahantekiciiden, kultaseppien, raata-
lien ja suutarien ammattikuntien arkistot, Pohjanmaan museo; KD 27 /284 1a47,KD 57 /2A61848,KD 54/2821849,KD 41/286
1B5O,KD 82/297 1851, STO, KA. " Johanna Hartman ei ole maksanut lainkaan kvartaalimaksuja, mutta henet mainitaan senaatin
talousosastolle lahetetyissa kesitydl;isi lmoituksissa.
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.Johannan olisi kaynyt varsin huonosti, mutta omaisuu-
desta pidettiin huutokauppa, joka osoittautui tuottoi-
saksi. Eras kauppias lupasi taloa vastaan huolehtia ole
massa olevista veloista,ja huutokaupan jdlkeen Johan-
nal le  j i i i  y l i  580 hopearuplan omaisuus.  T;han kuulu i
myos niitty ja pari lehmAa.

Tallaisen tila nteen jdlkeen Johanna eivoinutjatkaa nor-
maalisti miehensa verstasta, mutta hain saattoi vuokrata
liiketoiminnan. Vuokraajana hanellii oli vuonna 1847
kulta- ja hopeatyontekija Bror Ingstrom ja seuraavina
vuosina kis;ll i Erik Ekblad,joka pe6si mestariksi vuonna
1850.V:ihan sen j:ilkeen Johanna Hartman irtisanoi por-
varisoikeutensa.NAytta:i silta, etta tallainen vuokraustoi-
minta oli kis6lli l le varsin sopiva keino saada kokemusta
ja asiakkaita, sill:i jo ensimmaisena toimintavuonna,
joka alkoi vasta toukokuussa, Erik Ekbladin tuotannon
atvo oli 672 hopearuplaa."

Johanna Hartman e i  o l lu t  su inkaan a inoa lesk i ,  joka
vuokrasi verstasta. Charlotta Catharina Nyberg, joka
ehti tutkimuksen rajaamalla tarkastelukaudella naida
raatalimestarin kaksi kertaa, antaa omalta osaltaan ai
neistoa kolmeen erilaiseen tutkimusnekokohtaan. Ol-
tuaan vuodesta 1838 lesken:i Charlotta meni naimisiin
rAatalimestari Arvidssonin kanssa, mutta j:i i uudestaan
leskeksi jo vuonna 1848.Telle kertaa han otti ansaitse-
miskeinokseen verstaan vuokrauksen kisdlli Nygrenille.
.Jos kisdlli eijostain syysta p;assyt tai halunnut mestarik-
si, tuli hAnestii verstaan vuokraamisen ansiosta kuiten
kin itsenainen,ja perheen perustaminen oli helpompaa.
Charlotta Arvidsson on maksanut kvartaalimaksunsa
vieli vuodelta l858,joten oletan, etta h:in on siihen asti
mvds vuokrannut verstastaan, mikd on osaltaan autta-
nut  h;nen to imeentu loaan 10 vuot ta. r0

Rdaitalien leskista myos Maria Ogren vuokrasi verstas-
taan kauan, mutta sen sijaan suutarien lesket Anna
Lindholm ja Johanna Rein eivet ilmeisesti vuokranneet
verstasta tai hoitaneet sitA, vaikka maksoivatkin jonkin
aikaa kvartaalimaksuja. Taman perusteella voidaan nii-
den leskien lukumdAra,jotka eiv:it jatkaneet verstaanpi-
toa korkean ikansa vuoksi, nostaa seitsemaan.rr

Suutarien leskista ainoastaan Catharina Asp vuokrasi
verstastaan ulkopuolisille. Hiinen kohdallaan on mie-
lenkiintoista se, ettd hdn kuitenkin itse kirjoitti sisaan
oppipoikia. Niiytteekin siltA, etta vaikka kyse on nimen
omaan vuokraamisesta, on sopimuksen teytynyt olla
erityyppinen kuin ylli i olevilla raatalien leskille. Esimer-
kiksi vuonna 1846 Catharina Aspin verstaassa tyosken
teli kaikkiaan 4 henkilda. Senaatin ilmoituksissa puhu-
taan kuitenkin vuokralaisesta (arrendator), joten sen
perusteella katson, etta kyse oli nimenomaan vuokraa-
misesta eika verstaan tydnjohdollisesta hoitamisesta.
Catharina Asp joutui erittdin vaikeaan asemaan Vaasan
palon jalkeen, ja ammattikunta avusti henta erityises-
ti. Hdn sai mycis kaupungilta avustusta vuodesta 1853

aina kuolemaansa asti. Hen sanoi irti porvarisoikeuten-
sa vasta vuonna 1 855, mutta oletan, ettd hanen toimin
tansa paettyi Vaasan paloon.r'7

Yhteensa siis nelje leskea vuokrasi verstastaan muilleja
naiden lis:iksi suutarin leski Maria Backman oli maksa-
nut kvartaalimaksuja yhdeltai vuodelta. Hanen kohdal
laan asiat eivet kuitenkaan onnistuneet toivotulla ta-
valla, sill; Maria sai avustusta ammattikunnan kassasta,
koska hdn oli rutikoyhd.r3

Ye wfa t [et fu e n ho i o{ots a

Niistai 20 leskesta, jotka maksoivat kvartaalimaksuja,
14 hoiti verstasta miehensa kuoleman jalkeen eli siis
noin 36 o/o kaikista leskista.Yksi heistd oli karvarin leski
Magdalena Zarenius,jonka verstas menestyi varsin hy-
vin. Vuonna 1848 hanen tuotantonsa arvo oli 199 ho-
pearuplaa,  mut ta vuonna 1851 se o l i  kohonnut jo  1640
hopearuplaan, kun samaan aikaan Brummertin suuren
verstaan tuotto oli 5540 hopearuplaa. Magdalenalla oli
tyossa kaksi kisiil l ia ja hen hoiti verstastaan kaikkiaan 9
vuotta. Perukirja osoittaa, etta hdn oli vield vanhanakin
kohtalaisen varakas, silla hanella oli saastoj6, hen omisti
osuuden hoyrylaiva Wasasta ja h:in oli lainannut rahaa
useille eri henkilciil le.'o

Myds kolme muuta karvarimestarin lesked hoitiverstas-
ta jonkin aikaa. Catharina Rein kuoli varhain, Rebecka
Westerberg oli jo i;kas luopuessaan verstaasta ja Brlta
Wettergreniin palataan tuonnempana.

Suutarimestarien lesket Brita Soderberg ja Maria Hart-
man olivat pitkeaikaisia verstaanhoitajia. Maria Hart-
manin toiminta kesti 25 vuotta ja Brita Soderbergin 29
vuotta. Molemmilla oli oppipoikia, jotka kirjoittautuivat
oppiin ja saivat myos oppiaikansa suoritettua. Senaatin
talousosastolle tulleiden ilmoitusten perusteella nakee,
etta molemmat 1840-luvulla toiminnassa olleet vers-
taat tuottivat aluksi hyvin. silla esimerkiksi vuonna 1 844
Maria Hartmanin tuotannon arvo oli 600 hopearuolaa
ja Brita Soderbergin 850 hopearuplaa.Yhdenkiiiin mes-
tarin tuotannon arvo ei noussut vhtd korkeaksi. Vuon-
na 1851 Brita Sdderbergin verstaan tuotannon arvo oli
noussut  1000 hopearuplaan,  mika o l i  todel la  pal jon,
eika kukaan mestareista saavuttanut ldheskaian tallaista
tulosta. Britalla oli verstaassaan kaikkiaan 9 tyontekijdii,
mutta monet heiste olivat oppipoikia. Maria Hartmanin
tuotannon arvo o l i tA l ld in  250 hopearuplaa, joka o l i  kes
kitasoa verrattaessa sita mestarien tuotantoon. Maria
Hartman piti verstasta kuolemaansa asti, mutta loppu-
aikana se ei ilmeisesti tuottanut kovin hyvin, koska lop-
putuloksena oli konkurssi. Maria Hartmanin perukirja
nAyttAA noin 100 hopearuplan omaisuutta ja lAhes 600
hopearuplan velkoja.rt

L.
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Brita Sdderbergin verstas oli siis tuottoisa yritys. lvlie-
hensd kuol lessa hdnel ld  o l i  se i tseman lasta, ja  han i l
meisesti katsoi, etta verstaan hoito takaisi perheen
elannon. Oppipoikien joukossa oli oma poika Carl Jo
han, joka valmistui kisiil l iksi vuonna 1836. Hiin k:ivi ki-
s6llivaelluksella Tukholmassa, mista palattuaan henesta
tuli verstaskiselli l i ikkeeseen, mutta li iketoiminta pysyi
Britan nimissa. Senaatin talousosastolle meneviss:i i l
moituksissa Carl Johan mainitaan aina verstaskisallina
hoitamassa verstasta.l6 Toinen pojista kavi hakemassa
lisaioppia seka Tukholmasta ettA Pietarista, ja saattaakin
olla, etta yksi syy verstaan hyvaan toimintaan oli opin
hakeminen u lkomailta. Toisena syyna nekisin kiintean
perheyrityksen hoidon, jolloin l2ihes kaikki verstaasta
tuleva hyoty tuli oman perheen kAyttdon. Toiminta oli
niin laajaa, etta Brita Soderberginkin panosta on liik-
keen hoidossa tarvittu. Molemmista pojista tuli mesta-
reita vuonna 1859. Viimeisen kvartaalimaksunsa Brita
maksoi  vuonna 1861,  mut ta hdnel le  k i r ja t t i in  s isaan
oppipoika viela vuonna 1862. Olen kuitenkin katsonut,
ette verstaanhoidon voi lopettaa siihen vuoteen,jolloin
viimeinen kvartaalimaksu on maksettu. Korkean ian ta-
kia h:inen osallistumisensa liikkeen toimintaan on saat-
tanut  jo  v i imeis ind vuosina o l la  v i ih l isempdi i . r

YllA olevien lisiiksi verstastaan hoitivat jonkin aikaa
kultasepan leski Brita Adlerberg. ra:italien lesket Eva
Gummerus seka Hedvig Blomqvist ja Charlotta Nyberg,
joihin palataan myohemmin. Suutarinleskien suuresta
joukosta verstasta hoitivat viel:i Catharina Gummerus,
Lovisa H:iggman, Magdalena Sundberg ja Catharina
Blomstrom.

39 leskesta 14 hoiti itse verstasta miehensii j i i lkeen.
Teme on huomattavasti suurempi mAara kuin Kirsi
Vainio-Korhosen noin vuoteen 1800 sijoittuvassa tut
kimuksessa, jossa viidesosa leskistd jatkoi miehensd
toimintaa. Toisaalta Vainio-Korhonen huomauttaa, etta
vain noin pari kolme prosenttia leskista jatkoi Turussa
Ruotsin vallan ajan lopulla verstasta miehense jSlkeen.
Keskimdtirin lesket hoitivat Vaasassa verstasta 7,9 vuot-
ta vaihteluvdlin ollessa todella suuri, 1 -29 vuotta. Koska
vaihteluvdli on ndin suurija naisten kohtalot ovat moni
naiset, on keskiarvo vain jotenkin suuntaa antava, Kirsi
Vainio-Korhonen on omassa tutkimuksessaan vuodelta
1800 laskenut, etta verstaita pidettiin keskimaarin 9,3
vuotta. Han poisti kuitenkin ne lesket, jotka kuolivat
kesken verstaanDidon. Jos teen omassa tutkimuksessa-
ni samoin, asia mielestani vaaristyy, silla joutuisin pois-
tamaan myos Maria Hartmanin 25 vuotta verstaanpitoa.
Mikali kaikki muut nuorena kesken verstaanpidon kuol-
leet lesket poistetaan, tu lee keskiarvoksi 8,1 vuotta.r3

Ko nt eru o i f uuaf [e:' rtef
Yleinen kasitys on se.ettd mestarien lesket menivet nai-
misiin kisdllin kanssa, joka jatkoi toimintaa edesmen-

neen mestarin tyopajassa. 1800-luvulle tultaessa tiima
kaytanto ei ollut enaa yhta yleista kuin edelliselld vuo-
sisadalla.Tutkimistani leskista nelji j pa:ityi t:ihAn ratkai
suun ja  meni  naimis i in  k is6 l l in  kanssa.

Karvarin leski Brita Wettergren oli leskeksi ji i i idessiii in
vain 29-vuotias. Hanessa henkiloityy se Kirsi Vainio-Kor-
hosen tutkimustulos, etta ennen uutta avioliittoa lesket
hoitivat miehense verstasta keskimeairin 2,6 vuotta.
Brita hoiti miehensA verstasta noin 2 vuotta.Tamain jal-
keen h in nai  Car l  Brummert in , joka o l i juur i  kuukaut ta
aikaisemmin paessyt mestariksi.Vaasan kaupungin hal
lioikeuden ilmoitusten mukaan Brummertilla oli nelji in
huoneen verstas ja 28 ammetta. Vuonna 1848 henen
verstaassaan oli valmistettu 860 vuotaa ja 3900 vasikan-
ta i  lamDaannahkaa.  Tuotannon arvo o l i  hu ikeat  5117
hopearuplaa. En ikav; kylla ole aineistoni avulla saanut
selville, olivatko tyotilat m esta ri Wetterg ren in peruja.r'g

Charlotta Nyberg, josta jo mainittiin aikaisemmin ja
joka oli 32-vuotias ensimmiiisen rtii it i i l imiehensd kuol-
lessa, paatti jatkaa miehensa verstaanpitoa. Hiin onkin
kirjoittanut oppilaita niin oppiin kuin siita pois vuosien
1838ja 1841 val i l la .Juur i  ennen kuolemaansa mestar i
Nyberg oli kirjoittanut oppilaaksi Henrik Sorvarin, jon-
ka Charlotta puolestaan kirjoitti ulos oppiajan suoritta-
neena vuonna 1840.Tassa yhteydessa kisalliksi paasty-
aan Henrik otti sukunimekseen Arvidsson.Vuonna 1841
Henrik Arvidsson pyrki ja paasi mestariksi. Maistraatille
osoittamassaan anomuksessa h:in kertoo olleensa yli
vuoden Charlotta Nybergin verstaskisellina. Mestarik-
si paastyaan Henrik meni naimisiin Charlottan kanssa.
Nain Charlotta kasvatti itselleen oppipojasta lahtien uu-
den aviomiehen.'?o

Kaikkiaan kuusi leskei meni myohemmin uudestaan
naimisiin. Brita Wettergrenin ja Charlotta Nybergin l isek-
si Hedvig Blomqvist ja Magdalena Sundberg menivat
naimisiin kdsitydl:i isen kanssa, joka oli hil jattain pdassyt
kisall ista mestariksi. Ndiden nelj6n lesken voi ajatella
todella konservoituneen ja aivan i lmeisesti edesautta-
neen kisSlleja etenemiian kasityolaisurallaan.'?r

Kay ha i n [toi/o n r'tu ut{ e {! 14ua nzt

Osa leskiste joutui lopulta turvautumaan koyhiiinhoi-
don apuun.Vaasan koyhainhoitolautakunnan luettelois-
sa l6ytyy yhdeksan tutkittavana olevista leskista. Kolme
heiste on otettu koyhiiinavun piiriin 1830 luvulla ja lo
put vuoden 1853 jalkeen. Aineistossa on silmiinpistdva
ero, silla I830 luvulla avun piirin otetun kolmen lesken
keski-ikd oli avun alkaessa vain 47 vuotta. Leskista kaksi
oli suutarinleskiA ja yksi karvarinleski. Kahden avuntarve
selittyy sairaudella ja m ielenvika isuudella. Kolmannen
lesken mies olijo aikanaan saanut avustusta suutarien
ammattikunnan kassasta,joten ei voida olettaa,etta les
kel la  o l is i  o l lu t  kunnol l is ia  to imeentu loma hdol l isu uks ia.
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Suutatinleski Erito S\derberyin ja oppipojan viilinen sopimus.
Pohjanmaan museo.
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Myohemmin avun piiriin otettujen kuuden lesken kes-
ki-ikii oli 76 vuotta. HeistA kolme oli suutarin ja kolme
raat.il in leskea. Yksi heista oli 79-vuotias suutarinleski
Catharina Asp, joka oli menettanyt kaiken Vaasan pa-
lossa,ja toinen 77-vuotias rdatalinleski Maria 69ren. He
olivat molemmat olleet verstaidensa vuokraajia."

Tutkimistani lesklsta siis joka neljiis joutui turvautu-
maan koyhainapuun. Erityisesti raetdlien ja suutarien
lesket olivat avun tarpeessa. Avustuksen piirissa ei ollut
kuitenkaan yhtaian sellaista leskee, joka jatkoi verstaan-
pitoa miehensa jalkeen eika mennyt uudestaan naimi-
siin.Tdllaisessa tapauksessa verstas on yleensa ollut va-
kavarainen, mutta leski on myos tavallisimmin pystynyt
vaurautensa sailyttemedn.

Aineiston mukaan suhteellisen moni eli noin 36 o/o oli
valinnut toimeentulokeinokseen verstaan toiminnan
jatkamisen. Jos otetaan huomioon myds ne lesket,
jotka vuokrasivat verstasta, nousee prosenttiluku niin
korkeaksi kuin 45 o/0. Miehen verstas on siis todella toi-
minut lShes puolessa tapauksista lesken toimeentulon
turvaajana. Temen lisdksi kuusi leskeii meni uudelleen
naimisiin ja nelj; heista pystyi uuden miehense kautta
hyodyntdmaan edellisen mestarin jalkeensa jattamaa
versraSra.

Tellaisia leskiit koskevia tutkimuksia on tehty Suomessa
suhteellisen vahan. Useimmiten lesket ovat joko osana
laajempaa naistutkimusta tai osana k;sityolaistutki-
musta, joka on tehty miesn:ikdkulmasta. Ammattikun-
talaitoksen tutkimuksissa oppipojat, kisellit ja mestarit
ovat aina pAaosassa. Suomessa aikaisemmin tehty ka-
sitydlaistutkimus on myds p:iAosin ajoittunut Ruotsin
vallan aikaan,ja uudempaa aikaa koskevana sita on hy
vin v;h;n.

Tutkimani aineisto on suppea ja valitsemani ajanjakso-
kin suhteellisen lyhyt. Ndin pienen aineiston avulla ei voi
vetee mitadn suurempia johtopeetoksie. Tulokset ovat
kuitenkin suuntaa-antavia ja kertovat omalta osaltaan
1800-luvulla elaneiden kasityolaismestarien leskien va-
linnoista.
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