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Pukee,pkfE^n
pafsfa
SeuranfoiminQjaf0uu
ja masentavista
Ryhtyminen
hetkistahuolimattaseurantoimlntajatkuuedelleen.
Syksynsynkistd
keskenvuottapuheenjohtajaksi
ei ollut aivanoutoa,sillaseurantoimintaja senhallitustydskentely
jaseniA
luottamuksesta.
vuosilta.
Kiitankin
kaikkiaseuran
on minulletuttuajo menneiltd
saatiinratkaistua.
MolempiintehtdviinsekakokousettejesenMyosvaikeaksi
koettusihteerikysymys
sihteeriksi
l6ydettiinasiasta
innostunuthenkil6l
yhasuosiotaan.Tampereen
roolitutkikasvattaa
seudunsukututkimusseuran
Sukututkimusharrastus
joita yhdistavena
yhteisdn;ja tiedonvelittejene
Sukututkimus
on jatkuvaauuden
on yhatarkeampi.
ja uudetjasenettuovattullesja l6ytamista.
Aloittelijathyotyvait
kokeneempien
taidoista
oppimista
saantoimintaanuusiaajatuksia.
ja vanhojenkdsialojen
lukutaidonlisaksisukututkijat
tarvitsevat
mydsmoniamuita
KiirsivAllisyyden
kaipaajatkuvasti
tAyeri asioista.
Harrastajien
tietdmysSuomenhistoriasta
taitojasekatietoauseista
virhepadteltieto voivatjohtaapahimmassa
tapauksessa
dentemista.
Tiedonpuutetai virheellinen
ja
esitelmetilaisuudet
miin.Tiedon
tarpeeseen
tarjoavatomaltaosaltaan
apuaanseuranjarjestamat
jdsentilaisuuksissa.
vuosittainen
On ollutilo huomatarunsasosanottosyksyn
sukututkimuspaiva.
jotka
Meill:ikaikillaon varmastisellaisia
esi-isid,
Suomenhistoriaon myosmoniensotienhistoriaa.
johonkinsotaanja jotkutjopauseampiin
esi-isAn
ldytaessaain
her6e
ovatosallistuneet
sotiin.Tallaisen
Mitensodat
Miksijamitensotaakaytiin?Mitenjoukko-osastot
oli muodostettu?
moniakysymyksia.
perheiden
nekyivetkotirintamalla
arjessa?
'1700-luvulla
Eraspirkanmaalaisten
elem66n
voimakkaasti
vaikuttanuttapahtuma oli suuriPohjansota.TAman
sodanongelmilnperehdymme
temenvuotisessa
jAlleenSampolaan
Tervetuloa
lauantaina13.
sukututkimustapahtumassamme.
tammikuuta!

KaineRaitio

Kansikuva:PiispaHenrik(Harjavallanmatkalta).
pakanoitakaennyfiemesse
ollut piispaHenriksailegendanmukaansurmansa
Suomalaisia
noin 1155Kdyli1njarvenjii6lld talonpoikaLalliniskettyaihenfti kiNeelle. PiispaHenrikon ollut
jo 1290-luvultaasti.
Suomenkansallispyhimys
- Kuva:HeikkiNurmi.
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eoon
rn( nsfamus
ttykAstA
rieffe
Swkutuffumu$euranmnfQnKoQem
Viime lokakuun puoliviilissii louantaina 43 seuran
jiisenta nousi Liinsilinjojen bussiin Tompereen
Keskustoriltokello 8.30. Bussinkutjettajand toimi
MarkkuTila.

Fyhan7{ena
hamgla
fun'Py

ja
Ylistarossa
sijaitsevat
PyhenHenrikinsaarnahuone
valmisPyhAnHenrikinmuistokappeli
muistokappeli.
maahantuomisen
tui looulliseen
asuunsakristinuskon
PispalankauttavanAjelimmelievassa
tihkusateessa
1857.Sekuuluuvanhimpiinvaltionja
kunnialla 700-vuotisjuhliin
Nokianohitse.Selvitettydmme
haaTuruntieta
yksityisten
yhteisvoimin
rakentamiin
museorakennukaamukahville
Sarkolan
mahtavanmaenpysahdyimme
maassamme.
Hankkeesta
saamme
siinja n6htavyyksiin
TyyEllivuorenristeyksen
uusittuunKiskokabinettiin.
miesta,
silloista
kiittaia
kahta
Kokemdelld
syntynytta
kolotuksenjatkoimme
dytettyammekahvihampaan
ja
Petervon Knorringia
Finstrdmin
kirkkoherraa
Frans
ylitimmeKoTyrviiiinkyliinohitseKeikydnristeykseen,
kirkkoherra
FredrikGrdnholmia.
Kokemden
ja kurvasimme
kohtiKauvatsaa.
kemdenjoen
jo varEntinenKauvatsan
kuntaon saanutasukkaansa
1200luvulla.
Hovihaisella
erAkaudella
eli viimelstaAn
ja
presidentti
hinen
sediilliiiin
JdnsKurjella
oikeuden
Kauvatsalla
Axel Kurjellaoli 1600-luvunalkupuolella
pitaija
Povuonna
1651
koko
liitettiin
ralssitiloja,
mutta
jonka
kuningatar
Kristiina
samana
rin kreivikuntaan,
Hornille.
vuonnalahioittisotamarsalkka
Kustaa

OlikosittenjuuriteellapiispaHenrikinviimeinenyopyja juuri se luhti,jostahen saarnasi
senaikaimispaikka
asukkaille
ennenliihtoiiiinKoylioon,
senkauppapaikan
jaeneeniiyttamAttA
kuinka
toteen.Tiedetedn
kuitenkin,
talonpojatvanhoistaajoistalahtienpitivdtaittaakunja Kokem6ki
pyhiinvaellusnossa,
muodostuiaikanaan
paikaksi
lahinn:ijuuri"Pyhenmajan"maineenvuoksi.

elanytmiltei
Kuntaon selvasti
joitatAysin maataloudesta,
kin puusepanverstaita
sekai
sepanpajojaon ollut lisdksi
tydllistiijini'.Nykyaansuurin
tydnantajaon erikoismaaleja
valmistavaUula-Tuote.Kauvatsanmansikatovat varsin
tunnettuja ainakin Satakunja Tampereen
nassa
seudulla.
Naimme Kauvatsannykyisen,
leeninarkkitehti
C.J. von Heldekeninpiirtemankirkonvuokirkkoon
delta1879.Nykyinen
entisenpitajenkolmas.Vuoon
den 1970alustaKauvatsa
kuulunutKokemakeen.
KoSaavuimmevarsinaiseen
ja takemakeenpohjoisesta
pasimme oppaammeTuula
HeinosenS-marketinpihalla.
| 857.Rokennuksen
sisdlldon muinainen
virallinentutus- PyhtinHenrikinmuistokappelivalmistui
Ensimmeinen
taiydpyneenennenmortWritumiskohde
oli Kokemdenjoenaitta,jossopiispoHenrikinkerrotqonsaarnanneen
kuolemaonsa.
etelArannalla.
- Kuva:HiliaToivio.
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puuainettaon tutkittu,ja on hyvin toRakennuksen
denniikoistA,
ettapuuon kaadettuyli 800vuottasitten.
joita Sigfridus
Niidentietojenmukaan,
AronusForsius,
ja UlrikRudenschold
aikanaan
tal
Johannes
lvlessenius
koskevien
lettivatjulkaisuihinsa,
sekaaitanrakennetta
perusteella
kansatieteellisten
seikkojen
ei ole epailyste
todistavatmuun muassakahaitanpitkastdiSsta.TatA
destalaudasta
tehtyovi,jossa
ovatvanhat.ulospainIeviavatsaranaraudat.
Aittavoineetodellakin
ollavanhan
ja Ruotsista
Teljenajoiltaperaisin.
Norjasta
tunnetaan
u s e i t yal i8 0 0v u o d e ni k d i s ipdu u r a k e n n u k s i a .

veljensiiErikXIV:nvankina.
1563-1565
Juhananollessa
Vuosina1755-1903Kokemeenkartano
oli von Knorring
-suvulla,jaerikoisesti
Eugenvon Knorringkehittisiita
kukoistavan
maakartanon.

Tarunomainen
Kokemaenlinna
on ilmeisesti
sijainnut
Linnaluodolla
Yli-ForsldhelldKokemdenjoenkartanoa
jo ilmeisesti
1200byntilankohdalla.
5e on rakennettu
l u v u l l am, u t t ae n s i m m a i s ek n
e r r a ns e m a i n i t a aIn3 6 7 .
suostui
TuolloinkuningasAlbrektMecklenburgilainen
pyyntdonja ma;rasirasatakuntalaisten
talonpoikien
kenteillaolevan linnan siirretteveksi
soveliaampaan
p
a
i
k
k
a
a
n
.
jdlkeen
Kokemakea
Taman nahtdvyyden
kiersimme
bussissa
oppaanopastamana.
NdimmeVuolteenkartamuodostitornilinna,kastelli,josta
nonTulkkilansillanvieressa.
Kartanoaasuttikeskiajan Kokemiienlinnan
j
a
jokiliikennetta.
Veroakerattiin
k
u
u
l
u
i
s
V
a
u
o
l
t
e
e
s
n
u
k
u
e
l
i
valvottiin
maakunnan
l o p u l l a1 4 0 0 - 15 0 0 l u v u l l a
joessa
poikkipuovaikuttaneita
liikkuvilta
linnan
kohdalla
olevalla
Voltisslakten.Suvussa
oli Satakunnassa
ja
jalkeen
piispojen
Vanhin
linna
oli
ilmeisesti
hallussa,
sukuaon naimakauppojen
siirty- milla.
tuomareita,ja
piispojen
yksi
Aborch
eli
Jokilinna
oli
Forsby
oli
tiloista.
nyt mydsSeeksmaen
Jutikkalaan.
Jeppe
niidenlinnojenjoukossa,jotka
Suomenlaamanni
Abrahaminpoika
Djakn
luovutti
I
5.8.1
395
saksalaismiepohjoispuolella,
niiimme
Tulkkilassa,
Kokemeenjoen
Gripille.T:ilta
saareksi
katkaistulta
liselleKnutBonpoika
kivivanhojenhautojenymparoimankeskiaikaisen
jiiiinn6ksiS.
niemelta
onkin
tavattu
kivilinnan
joka on aikaisemminliittynyt KokemAen
sakariston,
puukirkkoihin.
aikaisempiin
OhitimmemyosviehattaMikiilivanhaKokemaenlinna
oli se,jokapurettiin1367
van niinsanotunOmpelijan
talon.Tulkkila
on myosnypyynndsta,
taytyytaman
kyisenKokemiienkaupunginkeskuskaupungintaloi- satakuntalaisten
talonpoikien
jotakinmuutaKokemaenjoen
Jokineen,kouluineen
Seon varsin Aborchintarkoittaa
sekdkauppaliikkeineen.
Tdmdlinnaon saatvieldkinenimlinnaa,joka oli edelleenkeytossd.
viehattava,
sillarakennuskanta
sis6ltad
jokitorpuutaloja.
Kokemaenkartanon
m:ikseen
Kauppaja liikenneovatsuurimmat tanut ollasemyohemm:in
j;annoksetnekyjonka
tyonantajat.
Liikenneyrittajist:i
suurinon Viinikka,
manallerakennuttu
tornilinna,jonka
ja jonkaharmaakivisen
ja autoliikkeen
miiiirdon noin
vat eraassa
1690-luvun
kartassa
kuljetushenkilcikunnan
vasta1830luvulla.
200.Teollisuutta
edustavatmuun muassaSini-Tuote torninmuurith:ivitettiinlopullisesti
suussaollut
sekaPeipohjassa
Sataplast
Oy.
Tamalinnavoi olla myosKokemaenjoen
linna,mistaPorisainimensii.
jiilkeensuuntasimme
Tulkkilan
Peipohjan
asemalle.
SieldrotsiBo
laAsemapdallikdn
Koti-nimisessii
ravintolassa
s6imme Tiedetaan,
etta Suomentodellinenhallitsija,
jdlkeen
1374
vieainakin
maittavanlounaan.Poikkesimme
lounaan
JoninpoikaGrip,oleskelikevdttalvella
pitkanpuukujanpaassaKokem;enjoen kymmenenviikonajanKokemaenjoen
kartanossa.
On
la katsomassa
linnojenrakennutKokemiien
kartanoa.
mahdollista,
ettaihantarmokkaana
rannalla
sijaitsevaa
rakennettavaksi
tullitornintaiJokilinnan
tajanam:iarasi
hdvitetynlinnantilallelahemmaksi
kartanoa.
Jokilinnaon todellaollut olemasKokemeenkartanon
pojan,
kirkkohenan
sa.TiedetaennimitteinKokemaien
Stephanin
valittaneen1623TusotapappiBartholdus
ettAAla-Satakunnan
vouti Mikko
VanhanKokemaen
kuninkaankartanon
vaiheetliittyvat
run hovioikeudessa,
ja heittanyt
myosniin sanottujen"Kokemden
linnojen"historiaan. Mikonpoika
oli pannuthenetkasirautoihin
vanhaanvankitorniin.Tiimii
Kokemeenkartanooli keskiajalla
hallin- sitten Kokemaenkartanon
Satakunnan
keskiaikaisen
oli ilmeisesti
tuo jokitormanallasijaitseva
tokeskus.
Kokemdenkartanon
linnalidnitunnetaanjo
vuodelta1331,kuitenkinon ilmeista,
etta Kokemaeste linnanjtiiinnos.Nyttemminvanhanlinnanjaenndkset
vedenpinnan
allaPorissa
toteutettuli alueenhallinnollinen
keskusjo huomattavasti
aiovat Kokemeenjoen
johdosta.-Komaini- tujenjoenpinnanvedensaannostelyjen
kaisemmin.
Kokemienjoenkartanon
omistajana
t a a np i i s p aH e m m i n g1 3 5 5 , j as e o l i k i nv u o t e e n1 4 6 0 kemeenkartanolta
otimmesuunnanlanteen.
piispojenhallussa.
rr,a.t /
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ilnnolen nut)naa
KoKemaen
J

ja sitten
Kartanooli 1465-147O
KaarleKnuutinpojalla
1500-luvulla
kartanooli Ju
Sture-suvun
omistuksessa.
h a n al l l : nh a l l u s sjaa, K a t a r i i nJaa g e l l o n i caas u is i e l l a
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Nriy.hakn (arfanonomis
fgiasuuun
vaiheifa
Saavuttuamme
Harjavallankuntaanpoikkesimmeheti
puolellaYlisentaloon.Ylinen
Harjavallan
on osaVanhaa
jaettiinYlisenja AliNayhelan
kartanoa,joka
aikoinaan
pakarissa
sentiloiksi.Ylisen
tilanomistaja
TimoJutiker
ja sukunsa
toi tilansa,
Niiyhaliin
kartanon
historiasta.
Nayhiilan
lainlukijan
PerHanssonin
kuoltua1615hAnen
tytterensa
SigredHansson
naivuonna1618Litnsi-Gddtanmaalla
syntyneen
luutnantinHansLarsson
Godhen,
joka asettuiNayhalaan.
Godhenousimajuriksivuonna 1639.Han teki sotapalvelusta
erilaisissa
tehtavissa
1600-luvun
alkupuolen
sodissa
muun muassa
Venejan
ja Novgorosodassa
1613-1617Pihkovassa,
Narvassa
dissaStolbovan
rauhaanastihelmikuuhun
1617.Godja Liivinmaalla
hejatkoisotimista
puolaInkerinmaalla
laisiaeli sigismundilaisia
vastaan1617-1618.
Hanteki
rustipalvelusta
HenrikFleminginkomppaniassa
vuonna l624,olikotimaassa
1625jaolijelleenpalveluksessa
provinsseissa
Itameren
1628-1630.
Hiinpalvelivielii30vuotisessa
sodassa
1639ja oli 54-vuotiaana
sotimassa
tanskalaisia
vastaan1644.HansLarsson
Godhevaimoineenja jelkeleisineen
saikuningatarKristiinalta
vuonna 1645lahjoituksenaPirkkalanpitiijlistaeli entisesti
ja
pitajeste
Teiskon
kolmetaloa:Kiimajoen,
Asmundilan
Koveron.

polvimuuttinimensdGodenhjelmikGodhenseuraava
si.Godhensuku on ollut varsinkuuluisataiteellisista
kyvyistaan.
Kannattaa
mainitaalttaritaulumaalari
Bernt
AbrahamGodenhjelm.
MyosGodhenjalkipolvissa
tiirja AkseliGaF
meemmemuunmuassa
JeanSibeliukseen
len-Kallelaan.
Juti-sukuitse juontaa satakuntalaiseen
vaikuttajaan
YIA-Satakunnan
tuomariinAntti AimAan,
iokaeli'1726-1796.

tt

,

f
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YliseltejatkoimmeEmilCedercreutzin
museoonja kultjoka
tuurikeskukseen, sijaitsee
Harjavallan
kaupungissa
entisenNdyhalenkartanonalueella.
Ennensisaenmejoka
noa kevimmevielaHansGodhenmuistomerkillii,
on pienenmatkanpdessdmuseosta.
Museonperusti
ja vapaaherra
(1879kuvanveistdjd
EmilCedercreutz
1949)keseasuntoonsa'l
900-luvun
alkupuolella.
TaiteilijakotiHarjulaon yksimuseonhelmiste.Se
kertoo
elevestitaiteilijanharrastuksista:
taiteesta,musiikistaja
sisustuksesta.
Cedercreutzoli myds taiteen keraeje,ja
naihtiiville
onkin kokoelma1800-luvun
lopunja 1900ja veistoksia.
grafiikkaa
luvunaluntaidetta,maalauksia,
EmilCedercreutzia
on pidettymydsaikansaparhaana
suomalaisena
siluettitaiteilijana.
Siluettinayttelysse
on
esilldhdnenleikkaamiaan
taiturimaisia
variokuvia.

SyystetkenosollistujiaNAyhiiliinhetranmajuri HansLarssonGodhenmuistomerkillii.
- Kuva:HeikkiNumi.
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kiinnostunute tyisesti
TaiteilijaEmilCedercreutz
oliloistavasiluettienleikkaaja.Hdn
olitaiteessaan
hevosista.Kuva:Hilio Toivio.

MuseokesittaeMaahengentemppeli-nimisenatunnetun kansatieteellisen
osaston.
Hammdstellen
teytyy
ja harrastusta,jota
todetasitdvaivanniikda
on aikanaan
tarvittuesineidenkeraSmiseen.
Sielldon suurime;re
ja
maataloustyokaluja,
ajovalineita.kalastusvAlineite
on kohdistettu
huokotitekstiileje.
Esineiden
valinnassa
ja miemio etenkinkdsitydtaitoon.
Maahen
ki,arvostus
ja luontoakohlenkiintomaaty6te,
maanviljelysvaestda
peruaKoyli6nkartanossa
taan oli EmilCedercreutzille
ja nuoruusvuosista.
vietetyistd
lapsuuspalasimmeKokemeelle,
miss:ikaivimme
Harjavallasta
vielatutustumassa
Kokem;envuonna1786rakennetpuiseenkirkkoon.Alttarituun ja i886 laajennettuun
taulun,jaljenndksenRafaelinKristuksenkirkastumi-

sestamaalasi1876Pietarintaideakatemian
ooDilasS.
Tvorosnikov.
Rdisalan
seurakunnan
lopettajaisjuhlissa
'la.'12.1949
luovutettiinsen kirkonalttaritauluKokeesittaaJeesusta
siunaamassa
lapmeenkirkkoon.Taulu
hovimaalari
R.W.Ekmanvuonsia,jasenon maalannut
'1873.
jasen
na
Kirkossa
kdyntimmeaikanaseuramme
PenttiPeltoesittiuruillamusiikkia.
RistoRyKokemdelte
ajoimmeentisenpresidenttimme
tin kotikaupunkiin
Huittisiinkahvilleja sieltajo h.imarenlaskeutuessa
Tampereelle.

lukkaSira

1r(tanasuosiffefee
pioneeriJullyRamsay(JuliaMariao.s.Ekstrom,
1865-1919)
tunnetaansukututkiSuomalaisen
sukututkimuksen
muspiireisse
teoksestaanFriilseslAkter
i Finlandintill Storcofreden.Ramsayon
etenkin merkittavast;neliosaisesta
kokoomateoksen
5kuggorvidvdgen,mis$ hankuvaa1500-ja 1600-luvun
ihmisiiija
kirjoittanutmyoskiinnostavan
taDahtumia.
OrDana
suosittelee
siihentutustumistal
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us:ihfeeri
Pu6eeyf
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Syksy A 2006 jitiestetyssa ylimAiirAisessAyhdistyskokouksessavalittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi seuraammepitk iin kuulunut ja sen hallituksessa1996-1997ohjelmavostaavanatoiminut Raine
Raitio. Sihteerin tehtiivat on jaettu kahtia kokoussihteerinjo jiisensihteefinteht viin, ftsenasioista vostaovaksi sihteeriksi seura on saanut Riitta Kuukan
ja kokoussihteeriksi Hilja Toivion. Seuraavassa esittiiwviit uusi puheeniohtajamme ja kokoussihteerimme; lisiiii esittiiytymisiAon fuvassaseuraavassa
Orpanassa.

KaineKaifto

ltuhurllohtgla
lsoiseni
Sukujuuriltani
olen hdmalais-satakuntalainen.
llmariRaitiooli kotoisinParkanosta.
En tiede,kuinka
yleinentodellisessa
eldmdssion vanhojenkotimaisten
joka tuleetaloon isinelokuvientarinatukkUdtkastd,

ndksi.Nein kuitenkinkAvi.1930-luvunlooullaNokia
Oy:nty6njohtajaksi
kohonneesta
isoisastani
tuli kuhmalahtelaisen
talonis:int;.
Todettakoon,efte
1900-luvun
alkuunsaakka
RaitiottunnettiinSandstedt-nimella.
Muut esi-iseni
ovatetuDees(nyk.Orivesi),
saKuhmalahdelta,
Eraj:irvelta
Kangasalta,
ja
Padasjoelta
kotoisin
Pelkiineelte
oleviatalollisia.
Historia
on kiinnostanut
minuajo siitelehtienkunolen
oppinutkdvelemeen.
Pienene
lapsena
tiesinkuhmalahtelaisiasukujuuriani
viisipolveataaksepain.
Sukututkija myohemmin
muksenaloitinhiemanyli 20-vuotiaana
paiadyin
Tampereen
tydvaenopistoon
JormaRas;sen
kurssille.
Moni asiaoli tuolloin1980-luvun
alussatoipaljonpienempija
mAariioli nykyistA
sin.Harrastajien
esimerkiksi
mikrofilmeje
luettiintuohonaikaanVanhan
kirjastotalon
vintilla.
ja siinyin
Lopultahistoriavei kokonaanmukanaan,
yliopistoon
opiskelemaan
Tampereen
Suomenhistoriaa.Alustaalkaenopinnoissa
oli mukanamyostoinensuuri
kiinnostukseni
kohde,musiikki. Toisenlaudaturtyoniolen
tehnytetnomusikologiasta.
Reilutkymmenenvuottaolen
el;ttenyt itseni freelancerina
tehden tilaustutkimuksia
eri
p.iatyoktahoille.
Varsinaiseksi
paiseni ovat muodostuneet
ja tete aihetta
kallishistoriat
sivuavatteokset.N;in historiastaon tullut harrastuksen
liseksimydstyo.
Kirjoitustyon
ohellaolenopettanut eri kansalaisopistoissa
mm. historian-ja perinteenja
tutkimusta,
sukututkimusta
kirjallisuutta
sekdohjannut kylakirjojentekijoita.

RoineRaitionpuheenjohtajuuskauden
alkuunsattuiyksiseuronhistorioneniten
RaimoVosarun
esitelmdkirkkoherronviruston
kuuIijoitavetiinytesitelmtjtilaisuus.
sisdll'stdvetipoikolIeyli 90kiinnostunutto.
- Kuvo:Johanno
Kurelo.
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Qilouvihfeeri
OpiskelenTampereenyllopistossa
ja lbheisinharSuomenhistoriaa,
rastuksenihistorian ohella ovat
hevoset.Hevosinnostukseni
olerl
p e r i n y t l u u l t a v a s tiii d i n l i i d i l t e n .
sillehenetmuistetaan
niinhevosen
ohjaksistaheindpellolta,hurjista
laukoista
kylateilld
kuinjedraveista.
Olen touhunnut hevostenkanssa
lehes15 vuotta,eikd loppua nAy.
Tutkinparhaillaan
hevosenhistoria a 1 8 0 0 - l u v ul onp u l l aj o, n n eo m a n
suomenhevosrotumme
sukujuuret
johtavat.Mainittakoon,
ett5 lShes
jokaisen suomenhevosensukupuustaldytyynoiltaajoiltavaltion
o m i s t a m ak r u u n u n o rj io, i l l ap y r i t tiln parantamaanhevostalouden
tilaa.
Tie sukututkimuksen
pariinvei minut ensimmaisen
kerranjo ala-asteella.Erasopettajaoli innostunut
ja piti siitavalinsukututkimuksesta
naistakurssia.
Sukututkimuspajassa
haastattelimme
isovanhempamme
j a p i i r s i m m eo m a t s u k u p u u m m € .
Kuluikuitenkinmuutamavuosi,enn e n k u i n a l o i t i nv a r s i n a i s es nu k u tutkimuksen.Menin 1g-vuotiaana
ja
Ahjolan sukututkimuskurssille,
PekkaNuottajdrven
hyv;ssAhuoHilja Felicio-hevosen
vierellAdidin kotitalon omenapuunollo syksylld2005.
massaalkoi matkasuvunmenne- Kuva:EssiMAkijArvi.
syyteen.Pekkaoli minulletdrkee,
kuin isdhahmosukututkimuksessa.
ja pdesintutkimukHdneltasaattoiainakysyaneuvoa,
M u m m u n is u k u u np u o l e s t a alni i t t y yv a i h e i k k a a m p i a
jSlleeneteenpein.
sessani
tarinoita.Suvussani
on kerrottutarinaaranskalaisesta
upseeriAlfthanista,joka palvelitsaarinarmeijassa
Suomen
sodan
aikaan.
Hanen
kerrotaan
rakastuneen
riihiVuonna2001alointutkiaisanipuolensukua,koskaAija
perustaneen
mAkelaiseen
mylldrin
tyttereen
hAnen
tini puolensukuon tutkittu1500-luvulle
asti.Viiden
sutoroan.Aloimmeoikkuserkkuni
kanssa
selvitkupolvenajanaitinisukuon vaikuttanutSahalahdella, kanssaan
taa,
virtaako
meissA
ranskalaista
juuret
johtavat
todella
verta,
niin
kuin
mutta
lopultaKuhmalahden
Pajulankyvaiitetii.in.
Pdddyimme
Lopelle
Launoisten
kartanoon,
yksikollAnSipilentaloon.Sinnematkasi1500-luvulla
mestapelkeneleisestA
vel.jeksestA:
SipiperustiSipildn, jossakartanonpiikaLeenaMata synnyttiaviottoman
pappi
lapsenvuonna1815.PoikakasteftiinKalleksi,ja
MattiMattilanja LauriKonttilan
talon,koskahdnenkeroli
alkanut
kirjoittaa
hanesta
Kustaanpoikaa,
mutta
oli
rotaankantaneen
ainakonttiaseldssiian.
yli.Kartanon
vetanytkirjoituksensa
isantane
olituolloin
kersanttiKustaaAlfthan.Hanotti Kalle-pojan
kasvatikja niilsdnisuvunjuuret ovat samoinKuhmalahdella,
ja
seen,
rippikirjassa
Kalle
mainitaan
ruotsinkielisene.
den tutkimisentiellaolenedelleen.
Sukunijuuretovat
sitensidoksissa
vahvastiHiimeeseen
sekasenviljavai- MyohemminAlfthankuitenkinavioituitaloudenhoitajansakanssa,
ja Kallemuuttiavioiduttuaan
torppariksi.
nioihin.Eli esiisAniovat olleettalollisiaja torppareita
Varmuutta
ranskalaisista
sukujuuristamme
emmesaaja hyvinpaikallaan
pysyved
vaestoe.
Muutamankerran
neet,
mutta
kuka
tietaa...
puolisoa
on haettunaapurikyliltd,
muttaainaon palattu
pitiimiianomaakotitaloa.
Siurolan(mydhemmin
MakiSiuro)talo on ollut pappanisuvunkotitalonauseansukupolvenajan.
Oryana1/2007
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SuomenSukututkimusseurannykyinen toiminnanjohtaja Posi T.Kuusiluoma aloitti sukututkijan uransa
Tampereenseudun sukututkimusseuranhelmassa,
Jorma Riisasenkouluttamono. Samanloinentausto
on myiis sukututkijoiden orvostamon Genos-lehden
uude a piiiitoimittajalla, tamperelaisille tutulla Tiino
Miettisellii.
valittiin
Keviiiillii2006SuomenSukututkimusseuraan
edellisena
syksynamenehtyneen
LeifMetherintehtdvdentoiminnanjohtajaksi
PasiI Kuusiluoma.
KuusiluoseuranGenosma oli aiemmintoiminutansiokkaasti
lehdentoimittajana.
Vaativatoimitustyoja monilukuiset toiminnanjohtajan
tehtavatkavivatkuitenkinliian
yhdenihmisentehdA,joten
paatti
Kuusiluoma
raskaaksi
pedtoimittajuudesta.
AikakausjulkailuopuaGenoksen
sun uudeksipaatoimittajaksi
hdn ehdottihistoriantutkija,filosofian lisensiaatti
Tiinalvliettista
Tampereelta.
- Kuusiluoman
ehdotustuli minulleyllatyksenai,
Tiina Miettinenkertoo. Hetkenasiaaharkittuanipa5tin
suostua.Vallanvaihto
tapahtuijo lokakuussa
2006,mutta toki entinenp:iatoimittaja
auttaaja ohjaakokoajan.
Tellehetkelliituntuu,etta oppimistaon vielAtosi pal
jon.
paetoimittajan
Genoson edellisen
aikanaloytAnytlinjansaeikiimitaansisalt6dn
vaikuttavia
suuriamuutokon
siaole tulossa.Sensijaanjulkaisunorganisaatiota
toimiuudistettu.
Genokselle
on nimettyarvovaltainen
ja toimituskunta,
jotkatoimivatpeetoimittusneuvosto
t a j a na p u n a .

kimustaja kehittyesiine.Perusteellinen
rippikirjatutkimuskinkelpaakylldGenokseen,jos
seon hyvintehtyja
siinaon jokin idea,aikakausjulkaisun
uusipaatoimittaja
selvitt:ia.
kuitenkaan
Tieteellisyydestd
ei julkaisussa
tingita.Gepidetaantiukastikiinnimuun muassaldhdenoksessa
- lhmisetluottavatGenokviitteidenvaatimuksesta.
julkaistujen
sessa
sukuartikkeleiden
tietoihin.Nykytidn
ja
netissejulkaistaansuuretmiiiiriit sukututkimuksia
joista
puuttuvat
samoinilmestyypaljon sukukirjoja,
lahdeviitteet.Tallaisiin
tietoihinei voi luottaa.
Genos-artikkeleiden
luotettavuus
varmistetaan
ennen
ja
julkaisemista.Peatoimittaja
lukeetarjotutartikkelit
lahettaakiinnostavat
tarkemminluettavaksi
sellaisille
joilla on aiheestatietoa.Yleensakyseessii
henkiloille,
on joko kokenutsukututkija
tai historiantutkija,
kertoo
- Tdtatarkoittaa
Miettinen.
siisreferee-kitytento.
Senjelja paatoimittakeentoimitussihteeri
muokkaaartikkelit
ja on tarvittaessa
yhteydessa
kirjoittajaa
n.Yhteistyd
on
kaikena ja o.
Keytdntdkuulostaaaikavaativalta.
Oletkoitse kirjoittanut Genokseen? En ole,TiinaMiettinenhymyilee.
- Tosintekeillaon useampikin
artikkeliGenokseen.Toi
vottavasti
saanne joskusvalmiiksi.
SuomenSukututkimusseuran
Vuosikirjassa
on kuitenkinjulkaistuminun
ja UllaKoskisen
tutkimusPalkaneen
KirvunKnaapila
Ekorren
suvusta.

{riir kaJria
[ai:'et'i uure{
7{cimri
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Genokseenvoi kirjoittaaaivan kuka tahansa.Minusta on hienoa,etta Suomessaon tieteellinenlehti,johon
ihan kuka tahansaammattiin tai asemaankatsomatta
voi kirjoittaaartikkelin.Jokainenvoi harrastaasukutut
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ja Genoksen
pa:itoimittajalla
TiinaMiettisellS
edellisellS
P I Kuusiluomalla
on yhteisidpiirteite:he ovataloittaneet sukututkimuksensa
teini-iAssa,
molemmattoimineet aktiivisesti
Tampereen
seudunsukututkimusseurassaja kumpikinolleetlegendaarisen
JormaRasasen
ooDilaita.
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jo sukututkimusopettojanakin
seudunsukututtoimivaTiinoMiettinenonTompereen
Historiantutkijona
pidettiin
puheenjohtajon
1980-luvun
Iopulla
oppiloita. Kurssit
ensimmaiisen
JormaRtisdsen
kimusseuran
salissa
somassa
nykyisintoimiimikroluokkana.Olin
uudenpddkirjastoMetsonolakerranlukusalissa,joka
solissooloitinsiis
konssa.Tunne
olijuhlallinenjd liikuttava.SiinA
viimesyksynai
omienperuskurssiloisteni
opettajana,
Miettinenkertoo.
sukututkijanuranijanytpalosinsinnesukututkimuksen
Kurela.
Kuva:Johanna
Yhteinenpiirre on myos mieltyminennuijasodassa
- tosin suosikkil6ytyi
omaanesi-isden
toimineeseen
kiinrintamalinjan
eri puolilta.SiinamissaKuusiluomaa
on Miettinen
nostaaJaakkollkan alipiiiillikkoNiisius,
puolestaan
HenrikJesperint6rmannytsukupuussaan
poikaan,
Lemmettylan
herraan.
Luopioisten

'I Am?ereen
J'euaun

.-r-f

swfrutuffumusseura

esi-isani,joka
mestattiinnuiHanon moninkertainen
jasodanpaetteeksi.
verisesti
Henrikoli kukistamassa
nuijamiesten
kapinaaja naytti talonpojille,kuka on
Kunsamamiestuleesukupuussa
herralitenityksill:tan.
kerran,
niintotta kaihdnalkaatunvastaanuseamman
tua tarkeammdlte
kuin muut.Olipasittenmaineeltaan
millainentahansa,Tiina
Miettinennauraa.
- Sukujuureni
ovatditinipuoleltataysinKanta-Hameen
ja
puoleltaKannaksen
olen siis
isani
Karjalasta.
alueella
ja
puoliksi
puoliksi
hemalainen
karjalainen.
tasmalleen
enMuidenheimojenedustajia
ei loydysukupuustani
muistaa.
onpa
sittenkin,Tiina
nen1600-lukua.Tai
loytyyyksi
Skenessa
syntynytruotu
Aidinsukupuusta
s o t i l a1s 7 0 0 - l u v u l t a .
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M nrgnrefn 7da
Kamariviskoali Antti Jaakonpoika Aimiin (Anders
JocobssonAemeloeus)leski Maryareta Honsintytiir
Kettermannakuoli 87 vuodenikiiisenii 19,heinAkuuta 1691.HAnenhautajaisiaanvietettiin 4. lokakuuta
samancvuonno Euran emAkirkolla,Ajan tavan mukaan Margareta-rouvalle,joka nuorempana tunnettiin tiukkana emiintiinii, oli kirjoitettu useita kaipaavia muistorunoja,
(lehteissa
myos
MargaretaHansintytdrKettermanna
Ketarmannus,
Kietterman)
syntyinoinvuonnai 604KotyttakemeenKiettaren
talossaHansHermanninpojan
rena.Hanesta
tuli Suomenkamariviskaali
AnttiJaakonvuoden1636
ooikaAimentoinenouolisoviimeistaan
jolloinMargareta
paikkeilla,
Heioli jo noin 32-vuotias.
perheeseensii
dan KokemeenAimeldsse
asuneeseen
kuuluitiettavasti12 lasta,joista
osaoli miehenensimjai leskeksi
m:iisestij
avioliitosta.
Margareta
tammikuun
vuottamiehenlopussa1660ja eli yli kolmekymmentii
sajAlkeen.
Vasta87 vuotiaanamenehtynytrouvafvlargaretaoli ehtinythaudatajo useatlapsensakin
ennen
. a n e th a u d a t t i i n
k u o l e m a a n s1a9 .h e i n d k u u t1a6 9 1 H
Euranemakirkolle
4.lokakuuta
1691.

akatemiasta.
Hanetvihittiinseuraavana
vuonnapapiksi
ja
Ruotsissa,
mistahanoli kotoisin missahanteki myo
Eiole kovinluultavaa,
hemmdnelemdntyonsi.
ettahen
olisituntenutrouvaMargaretan
henkilokohtaisesti.
Hen
on mahdollisesti
tarjoutunutteht;vaanainoastaan
kar
tuttaakseen
niukkaarahapussiansa.
joitakin
Muistorunossa
on kompelyydestedn
huolimatta
kauniitakielikuvia,
kuten verrattaessa
harmaantuneita hiuksiakukkivaanmantelipuuhun.
Namakauneim
Vanhantestamentin
mat kuvatovatkuitenkinoeriiisin
jonkalukuun12 rouvaMargaretan
Saarnaajan
kirjasta,
perustuu.Vertaus
muistoruno
on Suomenoloissakovin
- mantelipuuthan
eksoottinen
eivdtmenestymeidan
ilmastossamme.

onauaiM utfa- Maiia?
Sidu[a: mr4fro
MargaretaKettermannan
varhaisempia
vaiheitatunpiirtyvastahurskaasta
teva yllSttyy muistorunoissa
matroonasta.
RouvaMargareta
oli kuitenkin- ainakin
jaljellejaaneidenasiakirjojen
valossa nuorempana
topakkanainen,joka paattavaisesti
valvoiperheensd
ja
omaisuutta veiriita-asiat
k:irajAtupaan.

Upsalanyliopistonkirjastossa
on seilytteillerouva
Margaretan
kunniaksipainettuarkkihAnelleomistettuja muistorunoja.
Runojaon neljd,joistapddrunonoli
Erityisen
merkittdvd
oikeusjuttu
kaytiin37vuottaennen
ylioppilasJonaslflander rouvaMargaretan
kirjoittanutsmoolantilainen
kuolemaa,
vuonna1654,kun Euran
Kolme muuta kirjoittajaaolivat vaina- k:irajilla
{1660-1728).
kasiteltiin
syytettaMargaretan
murhayrityksesjan kaksipoikaaAndreasja Nicolaus
Aejmelaeus
seka tai.AimAnomistaman
VaaniintalonlampuotiNiiloHeiZacharias
N.Lietzen,joka
oli ilmeisesti
rouvaMargaretan kinpoikaperheineen
ja
oli uhkaillutrouvaMargaretaa
JakobpojanvaimonKlaraNilsintytar
Lietzenin
serkku.
kokoAimanperhettiimurhallaja murhapoltolla.
Lamp u o t io l i j o p al i i h e t t a n K
y te r t t ut y t L ; r e n ssau r m a a m a a n
(Ruuth1911: 62-64.)
Muistorunot
eivatyleensakaan
olekovinhenkilokohtai- Margaretan.
ominaisia,
sia,vaikkaniistevoi selvitejoitakinvainajalle
persoonallisia
piirteite.RouvaMargaretalle
omistettu- Riidantaustalla
paitsilampuotisuhteeseen
oli ilmeisesti
jen runojenperusteella
hanennakonsaoli huomatta- liittyviaerimielisyyksia
myostaikuussyytoksia.Kerrottiin,
ja ilmeisesti
vastiheikentynyt,
hAnviimeisetvuotensa ettakamariviskaali
Aimank:iskystei
olijuotettulampuo
synkkakuvavanhuuden din Kerttu-tytt5relle
olisokea.
P;erunossapiirretdan
keittoonsekoitettuna
taikajuomaa,
ja surkeudesta
ja maalataan
vaivoista
senvastapainoksi joka tekityton hulluksi.
Margareta-rouva
oli pidettiinyt
kirkaskuvasielusta,joka
riemuitenluopuumaanpaalli- h u l l u nK e r t u nj a l u k i n n utta m a nj o k s i k i na i k a at e l k i e n
pddstakseen
..,u
malansasyliin.
sesteelemesteen
(Ruuth1911: 62-64.)
taakse.
julkais
Ohessa
Tyyliltaen
runotovatvarsinkdmpeldita.
peerunonkirjoittajaJonas
tavan,suomeksikaannetyn
Jonae lflanderei ole ansioitunutmvohemminkean
lflanderoli rouvaMargaretan
merkittev;nd
runoilijana.
kuolemanaikoihinjo yli 3o-vuotiasylioppilasTurun
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Oikeusjutussa
kerrottiinivlargaretaa
solvatunnimitykja hantaoli letkautettu
ja Pitka-Maija,
sillaiMusta-MaUa
myosSika-Marketaksi,
koskat.ima oli kerranottanut
lehmdlieneeollut
sianpalkaksilehmdnruokkimisesta;
ruokittavana
kamariviskaalin
karjankanssa.
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Afofer/omens
Sfaaff
MarqarcfaKeffermannan
[t604-t6gt) mui:'foruno
AjatteleLuojaasija
nuoruudenihaniavuosia;
ajattele,
kuinkapianne kuluvatja vanhuusvoittaasinut.
jalkeenusvanousee,
Niinkuinsateen
nlinkdyvanhuudessakin,
kunSurunaytteytyy.
Vartijatvapisevat
ankarasti,
kunpa; ja kddettutisevat;
jalat
vahvakin
taipuu,kun
horjuvat.
kunjokahammas
Myl16rit
seisovat
turhaan,
putoaapoissuustaeikdvoiendi pureskella.
ja silmetheikkenevet
lkkunatpimenev;t,kun nakai
eivetkaeneenAe,vaantarvitsevat
silmelaseja.
KunhaatjajokauksipysyvatkiinnisuUettuina,
huuletovatsiniset.
silmatpainuvatsisAAn,
Jamyllynpauhunddnihiljenee,
kunjalosointi
pois;
heikkenee,
haipuu
muinaislaulun
riemusta
havahtuunooeastilinnunaaneen.
silldvanhaei saaeneeniinnopeastiuntakuinnuori.
Jakorvat,laulunkaksityterte,lannistetaan,
ja kuuroutuvat.
ne riippuvat
pelottavat,
kauhistuttavat
Kumpareet
tielle,
kun huojuvatpolveteivatenAeliikuvauhdikkaasti.
kunpeeja hiukset
Silloinkukkiimantelipuu,
ja vuosienmyotavalkeiksi.
harmaantuvatja
kayvatvanhuuden
Kayraskaaksi
mydsheinasirkanlystikiishyppely,
kunselkipainuukoukkuunja iho moneenkurttuun.
Vaanei kaikkiilo katoa:luotasiihen,kunvaaraon suurimmillaan,
ettakurjaruumissaalevatehaudassa.
Vanhatitkevatkaydessaan
sinneja tanne,
ja
yski
silldankara
muutautivaivaaheite.
Hopeaiset
kulkevatmatkaansa,ja
suonetsekajanteet,
ytimet
luutja
sekalihakuivettuvatja
haviavetpois.
Sydiimen
kultaliihde
ehtyy,sevaikeasti
valittaa,
ja veripakenee,
henkedahdistaa.
Voimatvaluvatkuinvesivuotavasta
sangosta;
keuhkotjamaksavalittavat,
ja myllynratas
rikkoontuu,
kunvatsaei enaasiedaruokaa.
Ah,ajattelenyt,armassielu,jamuistarajallisuutesi!
Oi,nuoruudenkaunisverso,kuinkavanhuuson armoton!
Muista,
kutentamdautuassieluja jumalaapelk66v6
matroona,
jokaon taistelunsa
kamppaillutja
ansainnut
elamenkruunun;
silldhdnuhrasinuoruutensa
vuodetJumalalleen
ja on kokoelamansa
pysynythanensanassaan.
uskollisesti
kalvakassa
kuolemassa
Vield
hEnhuusirakasta
Jeesustaan:
"OiHerra,
autanyt,annaapusiollal6helldni,
annaminulleautuashetkilevAtarauhassa
ja ota nyt sielunipois,annasenasualuonasi."
Tessesyddmenriemussaan
hdnldhettihenkensd
Jumalalle,
ja seoli hanenJumalalleen
rakas,
silldsetunsihAnetparhaiten,
joka nytvaaliihanenjaloasieluaan
sylissaan
ja tuskasta,
vapaana
tuiskusta
Jumalan
turvaisassa
satamassa!
OrpanaI /2007
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NimitysPitkii-Mata
viitanneesiihen,ett6 rouvaMargaLiihfeet
retaoli aikansanaistenjoukossavarsinkookas.Mustaksi-Maijaksi
h6nteoli nimitettysiksi,ette hiin vihaEurankarajat25.-30.5.1654,
s.252-255.
peissaan
tummeniraivosta.
NiiloHeikinpojan
mukaan
"enarFiscalens
hustrublijffverijfrigh,tA fdriindrarhon
AimoHalila;Opin
teillaoppineita.WSOY
1980.
(kunvissinfiirga,s6 at ingenmd te hennebesockia"
kaalinvaimokiivastuu,
muuttaahen verinsd,
niin ettei
yliopistonylioppilasmatrikkeli
I 640-1852.
kenenkddnsilloin pida hiinen luokseenmeneman). Helsingin
Osoitteessa
http://matrikkeli.helsinki.6/
(Ruuth191l:62-64.)
ylioppilasmatrikkeli/index.php.
Itsekamariviskaali
ei tydkiireittensa
vuoksivoinut itse
valvoaomaisuutensa
hoitoa,joten rouvaMargaretan
peettdveinen
kaltalnen
nainenoli hiinellekullanarvoinen.Vuodesta
1648rouvaMargareta
asuiEuranVaaniin
ja siellasammuihdnenelem.insA,
rusthollissa,
kun hin
- muistorunon
mukaan- "olitaistelunsa
kamppaillut'l

'Lt(a
-'fiina Mfeftinen
!{oftnen Vrlti Mssik
- 9ohanna
Kurela

Kansallinen
elAmakerrasto.WSOY
Porvoo,
1934.
Margareta
Hansintyter
Kettermannan
muistoruno.
yliopistonkirjastossa.
Sailytteilla
Upsalan
ja toiminYO.Ruuth:Kamariviskaali
AnttiAimene16me
ta.Historiaf
linenarkisto22,191'1.

TIENRgK
fry^f,ityria(inen

'h{ufwu6sia

fuy^fottrmme
Husa,
Risto:
Husansuursuku.2005.

fiefokanfa
Suomalaisen
Kirjallisuuden
Seuran(5KS)www-sivuilla
on uusiaineistotietokanta,josta
voiollahyotyasukututkijalle.
HENRIK-tietokantaan
on koottutietoaHelsingin
ja huutokauppakamarien
kaupunginperukirjoissa
poyja kiiojen omistatakirjoissa
olevistakirjamaininnoista
jistaennenvuotta1809.

lkaalisten
entisenemApitajAn
historial-lll.
llmestyneet1996,I 999,2006.
- LaurilaSuku.2005.
Juti,Timo;Giers
Keskinen,
Risto:
Leckinsuku.2005.
Lumia,
Margit:lkaalisten
Riitialan
Talosen
klaani.
2006.

perustuufilosofian
Kokoelma
tohtorih. c.HenrikGronroosinkokoamaan
aineistoon,jota
on teydennetty
huuja jota tullaanedelleentaytokauppakamariaineistolla
dentemden
muidenSuomenkaupunkien
aineistoilla.

julKyroskosken
kansalaisopiston
sukututkimuspiirin
kaisujaHameenkyrosta:
Heinijervi1710-1864,
I ja ll;
Hirvola,
llottula,Myllymekil7l0-1864;Herttuala17101864;Kalkunmiiki17'l0-'l 864.

Tietokantaon kaikkienkeytettiivissa
osoitteessa
http://dbgw.frnlit.fi/henrik/index.php.

7{annaTurppa
seurankirjastdnhoitaja

Luettelomuista 5KS:nverkkoaineistoista
on sivulla
http://www.finlit.fi/aineistovverkkoaineistot.php.
Niisja amiraalitVete mainittakoon
Suomalaiset
kenraalit
nejensotavoimissa
1809-191
7,5uomenKansan
Vanhat
Runotja SK5:nkansanrunousarkiston
kuvakokoelmien
luettelo.

lohannaKurefa
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nifinamaa,
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fasfn
krfr:t
J0t
s,k n
Turwss'a
16gzQ,o(een
Chrisfina
Sfa1tLaninfyffriren
Elokuun6.paivai1652kuoliTutussaoppineenmiehen
vaimo ja kohden lapsen iiiti Christino StaphanintfiAr
pitk llisen sairaudenmurtamana. HAnet haudattiin
13. elokuuta ilmeisesti synnyinseurokuntansa Marttilon kirkkoon. Muistoksi Christinan miehelleja omaisille laati silloinen Turun akatemion stipendiaatti,
myiihempi runousopin professori ja MynAmiien
kirkkohefid, Erik Justander suomenkielisen muistorunoarkin (epitafi), joka painettiin Turun akatemian
kirjopainosso. Alkuperiiinen pienikokoinen muistorunoarkki on sAitynyt Kansallismuseon kokoelmissa
ja mikrcfr tmattuna Kansalliskirjaston tilapiiairunojen
kokoelmassa.

ja sanoilapsensynnomaineisen
naisenviettelemeksi
jo
jalkeen.Vaikka
akatetyneen kaksikuukauttatiiman
mian konsistoriei ldytanyt nayttde Bertilin isyydesta.
tulleentoteennafetyksi.
se katsoisiltisalavuoteuden
Bertil Judiuserotettiinakatemiasta
Rangaistukseksi
poistumaan
Turunkaukolmeksi
vuodeksijamaarattiin
pungistaennenaamunkoittoa.

TiedotChristina
rajoittuvat
muistoStaphanintytt5resta
runoarkinantamiintietoihin,muttahenenperheestean
on sailynytenemmanlahdetietoa.Christinanmies
BertilSimoninpoika
Judiusoli Marttilankappalaisen
(k.1625)ja Margareta
SimonSigfridinpoika
Judiuksen
poika,syntyisinMarttilanJuutilasta.
Mattsintyttaren
javeljiensS
perusteella
lsansa
kuolinajan
syntymaaikojen
BertilJudiuksen
voidaanajoittaavuosien
syntymaaika
1623-1624tienoille.
JosChristinaoli jotakuinkinmiehensaikainen,
htinoli kuollessaan
tuskinpaljoayli kolmenkvmmenen.

HiinelleoliwissiaicomAdrAtty/
Lucuon
HAnenCuucouttens
Sinuntykoniis:Siniiolet
pannutHAnelleMAiirAn/
jongo ylitzenei Hiin taido
kiiydii.

kaksiveljeAja isapuolipastoriHenrik
BertilJudiuksen
vetosivatnyt akatemiankonsistoriin
erottamispaatdkja erottamisajanlyhentamiseksi.
sen kumoamiseksi
EnsiksiveljensApuolestaesitti anomuksenPiikkion
lainlukijaJohan Judius,joka valmistuiylioppilaaksi
Uppsalassa
1635ja toimi myohemminmyosAla-sataja
kunnan Porinkreivikunnan
lainlukijana
sekeTurun
auskultanttina.
Nuorempaa
veljeean
hovioikeuden
-JJ
I
.
puolustimyospappisuralle
paatynytZacharias
Judius.
ja
(Tl.)
pitkadn
akafemiaya
Kosken
kappalaisena
valittiin
Hdntoimi
lopultaI 670kotiseurakuntansa
Marttilankirkkoherrak(s.1615),
vanhinMatthias
si.VeljeksistA
tunnetaanlisSksi
KoskaBertilJudiuksen
isakuolitamanollessa
vieldhyjoka
jatkoi
Marttilan
kappalaisena,ja
heidan
isansd
uraa
vin nuori,hdn varttuikahdenisapuolenholhouksessa,
joka
ja
nai
MarttiMalinSimonintytirJudius,
aitinsdnaituaensinMarttilankappalaisen kirkkoher- siskoistaan
ja
Arvid
(1632-33)
lan
Ollilan
kylan
Knaapin
talon
isannen
lainlukija
ran
JakobJohaninpojan taman kuoltua
(1
Matthiaksenpoika
Ohlstromin.
uudenkirkkoherran 634-1646)HenrikJoraninpojan.
jo 1642,jolloinhdnon ilYlioppilaaksi
Bertilmainitaan
akatemiassa.
meisesti
myosaloittanutopinnotTurun
kuitenkinvenyi niin,ettd BertilJudius
Erottamisaika
pddsivetoomusten
perusteella
takaisinTurkuunja jatkeskeytyikuitenkinjo alkuvuo- kamaanopintojaan
vastatammikuunlopussa1646olOpiskeluakatemiassa
Turun linnan
desta 1644 oikeusjutunseurauksena.
tuaanerotettunamelkeinkaksivuotta.Henenopintonjatkossakaan
sujuneenkovinhyvin
alivoutiLarsThomasinpoika
syyttiakatemiankonsis- sa eivdtilmeisesti
poytakirjoista
torissaBertilJudiustatyttarensdJuditanaviottoman ja vieliisyksylta1647l6ytyykonsistorin
lapsenisaksija vaatiBertilianaimaantamen.Bertilei
merkintesamastariitajutustakoskienaviotontalasta.
Mahdollisesti
tassdvaiheessa
Bertiloli itse nostanut
kuitenkaan
tunnustanutlasta.vaankatsoikaksivuotta
alivoudin tytdrtaivastaan,
aiemminnuorenapoikanatulleensa
vanhemmanhuokunnianloukkaussyytteen

funee{ ohinno{Turun
Ketrteu

Otpana 1/2007

't5

koskahalusipuhdistaa
maineensa.
Ajoitussopisihyvin
ja Christina
BertilJudiuksen
Staphanintyttaren
haiden
aikaan.
ioitailmeisesti
vietettiinvuodeni 647tienoilla.

si,kunRiianvaruskunnassa
tautiepidemioista
k:irsinyttA
Porinjalkaviikirykmenttie
tdydennettiin.
SuurenPohjan
ja Pultavassa
sodantaisteluissa
Baltiassa
1709Porinjalkavakirykmentti
tuhoutuilaihes
kokonaan.

GeorgPourenius
kuolijo 1685ja Margareta
Judiusjiii
leskeksi.
UudeksiPunkalaitumen
kapoalaiseksi
valittiin
1 6 8 6J o h a nJ o h a n i n p o i kBai u g g , j o ka j a nt a v a nm u ja BertilJudiuksen
Christina
Staphanintyttaren
ensim- kaannai edellisenkappalaisen
lesken.JohanBiuggin
maisenlapsentiedetaansyntyneen
helmikuussa
1648. taustaon h;maranpeitossa.
MaunoJokipiiehdottaa
Christinan
muistorunoarkissa
kahdelle
lapselle
on omisSatakuntalaisen
osakunnanmatrikkellssa
hanenisakLapsista
nuorempiSamuel seenluutnanttiJohanArvidssonia.
tettu omat valitusrunonsa.
Mistaanlahteista
en
olieitinsekuollessa
ilmeisesti
vieldsylilapsi,
korkeintaan ole kuitenkaan
ldyt;nyttallevahvistusta.
Darinvuodenikainen.Valitettavasti
tiedotSamuelista
rajoten
muistorunoarkin
tietoihin,
ei
ole
tiedossa
jatetystAlatinanJoulukuussa
1685Turunakatemialle
.joittuvat
Esikoisesta
tytArMargaretasta kielisestastiDendianomuksesta
elikdh:jntaysi-ik:iiseksi.
ilmenee ettii Johan
sensijaantiedetaan
enemmen.
Henoli eitins;kuollessa Biuggoli kotoisinKokemAelta.
H:inanoiakatemialta
sti1652vain47r-vuotias.
pendidvarojenpuutteessa
keskeytyneiden
opintojensa
jatkamiseen.
JohanBiuggkuvaileetukalaataloudellista tilannettaan
kirjoittaen,
etteihAnndemitadnmuuta
jatkaaopintojaanja pysyAhengisse.
keinoa
Stipendie
ACh/AcharmastAitisem/
joten samaanaikaanavoi
Biugg
ei
kuitenkaan
saanut,
Jocosjoftt BAsem!
paikkasopi
meksitullut Punkalaitumen
kappalaisen
Memy6spienetPickuruiset.
hanentilanteeseensa
hyvin.LeskiMargareta
Judiuksen
Itkemii hii n Imewiiiset.
setelainlukijaJohanJudiusasuituohon aikaanKokeJUmolMeistmuthenpitiikiinT
joten hiin on hyvinkinvoinut
maellaVillionSimulassa,
EnMesinuasiniiikiin/
toimiavalittajAn:i
uudenkappalaisen
haussa.

A6,arwatriifisemme

NdeenotiisaElos/
WaonlsiinAbrominllos.

Margaretan
is:i Bertillopetti opintonsaTurunakate'1648.
miassa
Neljevuottamyohemmin
vaimonsa
epitafissaBertilianimitetaan
oDoineeksi
mieheksi.
llmeisesti
hanenopintonsa
eivatkoskaan
valmistuneet,
sillapappis-tai lainopilliselle
uralleveljiensd
tavoinBertilei koskaanpaassyt.
Niinpahankayttikolmannenoppineelle
ja pestautuiarmiehelle
tarjollaolleenuravaihtoehdon
meijaanvieldvanhemmalla
ielle.VeiipeliBertilJudiuksellaoli ilmeisesti
virkataloLiedonKiusalassa.
Siellahan
m y 6 sk u o l in o i n1 6 7 9 . 5 i i tm
4 e n i k oB e r t iJl u d i u se n a a
uudestaan
naimisiin
vaimonsa
Christinan
kuolemani5lkeen,ei oletietoa.

JohanBiuggmuutti Punkalaitumelle
Maenpa:inHemjokaolijiiiinytkappalaisen
molankruununtilalle,
leskelle.Vuonna1693perhemuuttikappalaisen
virkataloon
M a e n p a ASni p i l a A n . l svoi h
n a na i k a n a
J o h a nB i u g ge h t i
toimia mydsPunkalaitumen
vt. kirkkoherrana.
Margaja JohanBiuggille
retaJudiukselle
syntyikolmetytarta,
joista kuitenkinsyyskuussa
1691syntyneetkaksoset
jo nuorina.Vanhin
Britaja Mariakuolivat
tyttaristA
1688
syntynytChristinsai nimensdisoeitinsd
mukaan.Hen
nai i 710HenrikJacobinpojan.Vuodesta
1730pariskun
ta isanndiSarkkilan
VeisuntaloaPunkalaitu
mella.HeijSlkipolvia
ddn viidenlapsensa
IoytyyPunkalaitumelta
ja senympdristoste
runsaasti.

gowniKesfunen

.l

Tyttdrensd
lvlargaretan
vdbpeliJudiusnaittoipunkalaitumelaiselle
Sarkkilan
Pourulta
syntyisin
olleelleGeorg
(Joran)Bengtinpoika
joka opiskeliit
Poureniukselle.
sens5pappisuralle.
Pourenius
toimi majuriClaesSkarpin (aatel.1662 Skarpfelt)kotisaarnaajana
Urjalassa,
mita kauttavAaipeli
Judiuson saattanuttutustuahaneen.Margareta
oli GeorgPoureniuksen
vaimoainakin
jo 1669,kuntiimiivalittiinPunkalaitumen
kappalaiseksi.HeillesyntyineljAlasta,joistatytar Britanaitettiin
porvarinMatts
Punkalaitumella
syntyneen
turkulaisen
pojastaHenrik
Joraninpoika
Kingelinkanssa.
Kolmesta
ja Johankuolivatilmeisesti
nuorina,koskahe eivatole
hengisse
enaaaitinsaperunkirjoituksen
aikaan1722.
Jakobviljeliisantakruununtilaa
Maenpaan
Hemmolassaainavuoteen1702.iolloinhAnetotettiinsotamiehekto
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JocaeipAdseSyndymtita/
EiseepiiiiseCuolemota.
Ttiiillon suru/murhet/waiwa/
Kiwut/Taudist/ tuscotoiwo/
Sielon Riemu/ilo/ Rauho/
CusaEngelitainapauha/
Tiiiill on Niilkii/ Wilu/Jono/
Cucandmatcaickwoisono/

htftteet

?ainefuf k 6feeflamafri Qke
rtf

-a t. r t"/ r ,
ArKJJr0tanteet

Consistorii
Academici
Aboensis
dldreprotokoller
I
1884)Julkaistu
sarlassa
[1640-54](utg.A.c:Fontell,

(H'KA):
yriopiston
Hersinsin
keskusarkisto

I?31'ifi:i?i:]i):,:f[::,H::H::1i-1h133;,r,,

Turunakatemianarkisto,stipendianomuksetr64r- (BertilJudiuksenoikeustapaus).
1712,Eg2,BiuggJohan.

(ent HYK):
Kansalliskirjasto
yliopistonylioppilasmatrikkeli:
Helsinqin
Tilapeerunot,
JudiusChristina,
1652.Rv.Mf.2440.
Tilap6erunojen
luettelomyosverkossa
osoitteessa:
BiuggJohan,http://matrikkeli.helsinki.fi/
www.lib.helsinki.fi/palvelut/Kokoelmat/tilapaa.htm
ylio-p"pilasmatrikkeli/henkilo.php?id=3020
(mikrokortteina
Punkalaitumen
seurakunnanarkisto
'v'cL>e>>o'
ja vihittyjenluettelot1690-ja
Syntyneiden,
kuolleiden
rippikirjai 738-'
(TMA):
Turunmaakunta-arkisto
perukirjat1722-,'13.8.'1722.
lkaalisten
Margareta
Ber(Judius).
tillsdr..Judea

JudiusBertil,http://matrikkeli.helsinki.fi/
ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=356
JudiusJohan,htto://matrikkeli.helsinki.fi/
ylioppilasmatrikkeli/henkilo
phpfu=us2
JudiusZachri,http://matrikkeli.helsinki.fi/
ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=484

'/4g-afituut

Olenius5amuel,
http://matrikkeli.helsinki.fr
/
ylioppilasmatrikkeli/hen
p?id=I 686
kilo.ph

Suvanto
Seppo& Niemel6
Jari,Punkalaitumen
historia1,
Vammala1986,
s.69,231
,233.

Pourenius
Georg,
http://matrikkeli.helsinki.fi/
ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=768

SwQupuu
9urtws-tsiugg
I

SimonSigfridinpoikaJudius
Marttilan
kappalainen,
k.1625.
coMargaretaMattsintytartaman1. avioliitossa.

ll

BertilSimoninpoikaJudius
Vaepeli,
s.n.1624Marttila,
Juutila,k.n. 1679Lieto,Kiusala.
ooChristinaStaphanintyterk.'1652
Turku.

lll

MargaretaBertilintytiirJudius
s.helmikuu
1648,k.7.4.17
17Punkalaidun,
Miienpaa,
Sipila.
co1) GeorgBengtinpoikaPourenius
Punkalaitumen
kappalainen
1669-1686,
s.Punkalaidun,
Sarkkila,
Pouru,
k.1685Punkalaidun,
M6enpdi,
Hemmola.
2)JohanJohaninpoikaBiugg
Punkalaitumen
kappalainen
1685-1730,vt.kirkkoherra
1714-1722,
s.12.12.1656,k.1.3.1
730Punkalaidun,
Miienpiiii,
Sipilii.

lV

ChristinJohanintytiirBiugg
'1688
s.
Punkalaidun,
k.30.9.i
717Punkalaidun,
Mdenpea,Veisu
(Veisu)
Henrik
Jakobinpoika
"o
Sarkkilan
Veisunisant; 1730-1743
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SuQwsippun
Orpona on jiilleen saksinut lehdistajo kaivanut
i nternet i stii sukutut kijo ita ki in nostavio u utisia,

!
Ruoft:inf liliminisferionfawlterefainen

Ruotsintuore paiaministeri
FredrikReinfeldton tamperelaisten
oman
kaupungin
miehiii.Hiinen
silmissa
Agah ?e[an! ft,irestii uaihrfurja
sukujuurensa
ovat nimitteinTampereella.
Reinfeldtin
vuonna
1902.
isoaiti
syntyi
Tampereella
HAnen
isans;
Ulvilassa
1600-luvulla
elenytementeAgata PekantyEmil
Hakanson
oli
keynnistem;sse
vuosina
1901-1905
tAron saavuttanut
kansainvalist;
kuuluisuutta.
Henon
neulomomestariSuomenTrikoontoimintaaPyynikilla
pddosassa
Mothet
FTRaisaMariaToivonvaitoskirjassa
vuonna
I 903.Tampereen
na.Tehdas
aloitti
toimintansa
Wifeond Witch:Authotity
andStatusin CourtRecordNarpormestari
Timo
P.
Nieminen
lahetti
syyskuussa
onrativesin earlymodernFinland(i\iti, emantii,noita.Valta
paaministerille.
nittelukirjeen
vastavalitulle
Onnittelun
ja statustuomiokirjanarratiiveissa
uudenajanalunSuokirjasekekutsuTamyliopistossa mukanalehtiTampere-aiheinen
Tampereen
messa).Veitoskirja
tarkastettiin
pereeIe.
7.10.2006.
Vastavaittejend
oli professori
BrianP Levack
(University
of Texas,
Austin).
Reinfeld
tleteevarsinhyviniiidineitinse
syntymepaikan
ja toteaa,ettasekinvaintodistaakuinkaldheisia
maita
jai
ja
AgataPekantytAr leskeksi, hanetajettiinvuonna
Ruotsi
Suomija
ovat
toisilleen.
1671miehensatilalta.Hen taisteliperintdtilantakai-

ja tyttdrelleen.
sinitselleen
Liseksi
hanselvisikolmesta
(Aamulehti
20.9.2006
sekdwww.sr.se/cgi-bin/
noitasyytteesta,jatkoi
tilanhoitoaja puuttuimydsnaaSisuradio/programsidor/art;kel.asp?ProgramlD=2590
RaisaMariaToivonmukaansuomaDuriensa
asioihin.
Artikel=91
7642.)
johtivatkumppanit,
laistatalonpoikaistaloutta
isantaja
joskus
ja
vaikkaementa,jotka
olivatmies vaimo,joskus
pa aitija vAvytai isAja tytar.Noitaoikeudenkeynneiste
keyilmi,ettaty6 ja vanhemmuus
olivatstatustatuovia
joita saatettiinkeyttedperusteluna
poikkea- Tiina Mieffinen
tekijoitii,
vallekinkeytteytymiselle.
Vaitdskirja
tuo esiin senkin,
ettanaisilla
oli varsinlaajattoimintamahdollisuudet.
Englannin
kielellakirjoitettuvaitoskirja
ei ole ilmestynytvielepainettuna.
(Lehdistotiedote:
www.uta.fi
/laitokset/kirjasto/vaitokset/2006062.htm1.)

0iQais*
Otpanan2/2006attikkeliinMa ajoka eiantanutpe ksi
on tullut vadrdtkuvatekstit.
Orpanapahoittelee
tekemaansavirhetta.Oikeatkuvatekstitovat seuraavat:

itytuhin
9aanPeron-vainE'qjoufuf
Argentiinanvuonna 1974 kuolleenpresidentinJuan
Peroninjaanndksetkaivettiin haudastaisyystestie
varten.Dna-nAytteen
ottoa vaati 72-vuotiasMartha
Holdago,joka haluaatodistaaolevansapresidentin
aviotontytdr.Holdagosanoo,ettA Juan Peronillaoli
ensimmdisen
avioliittonsa
aikanasuhdehenenaitiinPeronilla
ei ole lapsiakolmesta
seCeciliaDemarchiin.
Alejandro
Rodriguez
avioliitostaan.
Hanensukulaisensa
Peronin
mukaanpresidentti
ei voinutsaadalapsia.

(Kuvasivulla4.)
llvesniemen
talonaitta.VoiollaMorianajalta.Kuvassa
kirjoittoja.- KuvousJukkaNieminen,
kuvakirjoittojan.
(Kuvasivulla8.)
Virtain kirkko.Rokentan
ut AnttiHokola| 772- 1774.
- KuvausVirtoin Valokuvdusli
ike,kuvokirjoittajon.

(Kuvasivulla13.)
Virtainkirkonhape(ipenkki.- KuvausVirtainValokuvausparhaiten
JuanPeronin
tunnettupuolisooli 33-vuotiaalii ke,kuvaki4oift ajan.
nasyopaan
kuollutEvitaeli EvaPerono.s.Duarte.
(Aamulehti
15.10.2006.)
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ffoi
anuu
7{nnruQQ^
p^@^ Moufy1
yhteenvetooll Anno 1697in Eclesia
Mouhij(irfuiensi
Se'
pulti748eli"Vuonna1697MouhUerven
seurakunnassa
haudattuja748'1
Haudattujen
maaraoli siisvuodessa
yliyhdeksAnkertaisesti.Todettakoon
kuitenliseentynyt
yleisluettelon
(ES2179),1655-167
4,
kin,ettajoukossaoli myosmuualtatulleitakerjalaisia,
Suomenasutuksen
Vaitai edesnimeeei tiedetty.
sivulta34 ilmenee,
ette Mouhijerven
Pukaranisantana joiden kotiseurakuntaa
joukossa
haudattiinLampisenFilipEskonpoika
v u o s i n a1 6 5 5 - 1 6 5o7l i M i k k oH e i k i n o o i kvaa i m o n a a n najien
87 vuodenik;isenA.
Kaarina.
1660-1664NlikkoHeikinpoika
vaimonaanLiiTeeri1697,ei pAiv;iystA,
myosveliOlavivaimonaan
sa.Talossa
olivat1660-1661
VaDousekaveli Antti. Kolmenviimeksimainitunkohdallaon huomautus:"lstuvat
vankilassa
Turunlinnassa." .' - t /. /
t.
r,....
I ammeltul$'enmerNnt0lA!
ja vaimonsaKaaMikkoHeikinpoika
Edelldmainituista
J
rinaolivatesivanhemDiani.
Yrjo Paavalinpoika
Mustapee,
103
Haudattu14.3.1709
vuotta ll).
Esitiinseuraavdssamuutamia haarukkapaloja isiini
isiin iiidin - ja siis minun itseni - esivanhemmista
Mouhij Arven suunn asta.

Kirkko6u',Eensiuwrtuomaufu[s:ia
(Abo StiftsHerpaimenmuistion
Airikkala,
MariaHeiHaudattu24.4.1710
Kairila(Caerla)
Turunhiippakunnan
jAtti hyvtinnimenitseskintytaLnuoritalonemdntA,joka
daminne,Abo 1832)mukaan1639perustetunMouhijarvenseurakunnan
lapsi,6kk.Mariankuoneljdskirkkoherra
vuodesta1693
ftan,22 v.,sekiipieni,heiverdinen
joka kuoli 1703.Hantaseurasi linsyyolipunotoutija polttotauti.
oli Casparus
Sarenius,
samasta
vuodestaalkaenMatthiasLaurentiiTammelius,
joka kuoli 1722.
Sarenius
teki virassaolonsaaikanamuutaminsanoin
ja haudat
merkintojasekarippikirjaan
ettakuolleitten
tujenkirjaanseurakuntansa
tapahtumista,
muttamyos
seurakuntalaisista.
Tammeliusluonnehtihautaamiaan
joskusmuutamin,luultavasti
osuvinja
seurakuntalaisia
ettei
suorinsanoin.On sivumennen
sanoenmerkillistA,
pitajanhistoriaa
kunnollista
Mouhijarven
olevielatehty.
mukaanaineistosisaltaisivarsin
mielenkiinKesitykseni
toisiaasioita.

MariaHeikintytar
Haudattu18.12.1710
vanhaemanta
Tijainen,jokakuollTupurlonpellolle,kunhdnenpiti mennd kirkkoon.

I Ry6malA,
JuhoMatinpoika
Marttila.
Haudattu5.3.171
kokoelinaikansa
toipuvoinen
Oli kirkonkuudennusmies,
jo kijymtiiin kdrdjiti,makasisyrjtissii3 vuoden
riitelemaiAn
pystymdttdliikuttamoanitseddn,ik'80 vuotta.
oj.o*n

ti'
Sareniufu'enmerfunfgf
faMouhijervelle
kuolleetja haudatut1.3./13.3.1692'.
poika
ratsumies,
isa
nta,
lautamies
30
ni
Heikin
Tu
isku,
|a
vuotto,kirkonkuudennusmies
40 vuotto,oli viimeiset4
ja vaivoinen.
vuottasaircolloinen

1697oli 5uomenhistorian
hirvittavintunnettukuolonvAestost:i
on arvioitumevuosi,jolloin kolmanneksen
Sarenius
oli kirjoittanut
nehtyneen
ndlkidnja tauteihin.
ja haudattujen
luettelonlop
vuoden1696kuolleiden
puun:Denatorumet SepultorumNumerus80 eli "Kuolvuoden
leidenja haudattujenmaAra80'lSeuraavan

vdnhaakka,ik:i
70
Haudattu29.4.1716
Kaarina
Maakala,
vuoIa.

Haudattu12.10.1718
Lampiselta
VappuJesperintytar
pdimutto kitupiikkivourautensa
Teeri,jokaoli varukas,
jalkajo
vinii taikuudestaon
tunnettu,makosisurkeana
siityssajo riutumuksesso
Jumolonsuomonajan,kunnes
hiineneliimdns(isammuihdnenelettyAdn73vuotto.

Seltpo
Ranfef
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[Al
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gfen(esoiK, ovefe
Kun ihminen tiiyftaiA 80 vuotta, tulee mieleen viikisinkin nostalgisia muistoja. Niiin kiivi ainakin minulle.

liihtisimmehanen kanssaankarjasuojaan.
5ielld oli
joka tietenkinkeskelldkesd6oli ulkona,
pienkarjaa,
mutta kanalasta
Mooseskavietsim:iss:i
muniajohonkin astiaan.
Sittenkiivettiinkarjasuojan
vintille.Sielte
oli
hyvii
ndkymd
sikojen
ulkoilualueelle.
Tavallisesti
siat
j
o
k
a
V i i m ek e s e n e , o l i k a u n i st u, l i m i e l e e neir e sl a p s u u makailivat
varjossa
karjasuojan
seinustalla,
nain
tallakin
denkes6ni
Ruoveden
Tuuhoskylan
Kaskiniemen
talossa.
T a m at a l ok u u l ujio l l e k i na i t i n ik a u k a i s e lsl u
e k u l a i s e l l e . kertaa.
Lienee
o l l u tv u o s i1 9 3 6k, u n l S h d i m mM
e ustanlahden
ja Syvin- Moosesotti astiastaan
satamasta
Tarjanne-laivalla
kohdenRuovetta
yhdenmunanja t:ihtAsitarkasti
g i ns a l m ejao,k ao l im e i d a n
m a a r ; n p a a m mMeu. u tm a t
eraansianpaahan.
Munaosuisiantoisenkorvantaakse
ja tietystiserkyi.Sikapelaistyi
kalaiset
olivat:iitini,isdnija sisareni.
Matkakestimonta
kovastija kapsahtipyspAdsty
ja keltuainen
Muroleenkanavalle,
tuntia,muttakunoli
kdvilaityyn,muttakunvalkuainen
alkoivatvalua
pitkin. sianposkeapitkinalasja osittainsuuhun,alkoikielilipvareitinmatkakapeitaja hyvinkauniitavesistoja
Niihtava;riitti pojankoltiaiselle
vaikkakuinkapaljon, suttaasitAsuuhun.Kohtaolivatkaikkimuut siatnuopaassytyllattamaan.
eikaikaivystyminen
Syvinginsalleskelemassa
uhrinposkea.
Muttaeikosmitaan,Mooses
jiiimmepois,ja rannassa
men laivalaiturissa
odotti talatasiuudenannoksenmuniatoistensikojenniskaan,
(kangaskattoinen
jollaajoimme ja siit:itietenkinseurasikokopahnueen
lon"viiksihoppa"
Ford),
yleinennuoleja
parisen
kilometriii piiiisimmeperilleKaskiniemeen. m i s k i l p a i lSui.a o
t l i v am
t i l l o i nm i n k i n l a i s e sassae n n o s s a
yriftAessaian
kilvansaadatoistensa
niskastaherkullista
m u n a s e k o i t uist tsae l l e eSni.s a r ejnaim i n 5s a i m m m
e yds
lsijntiija emantijsek2iheidiinkolmepoikaansa
muom u n a tj ,o i l l ay r i t i m m e
o s u as i k o i h i nM. i n u nh e i t t e m a n i
joka haldostivatLeppemden
Kaskiniemen
dynastian,
munameniainakinohi,muttaerassikasaisenhelposti
litsikyseista
taloa.Noin kilometrinpaassaoli itsepaa
a .a u s km
a uisto!
joka oli siihenaikaannoin tuhannen s u u h u n sH
talo Leppamaki,
hehtaarintila. Tulkoontasseyhteydessimainittua,
ettataidemaalari
GabrielEngbergvietti siellakesiiian.
Hanhanoli paitsikuuluisataidemaalari
mydsH:imeen
museonintendentti.
Talostaoli matkaaTuuhosjarven
rantaansatakunta
ja
metria
rantapolun
varrella
oli
ikiaikainen
savusauna.
pddrakennuksen
Auto ajoi Kaskiniemen
kuistineteen,
ja ilmeisesti
Saunalempisiheinantekoaikaan
mydsvilja voi ihme,mitensuureltakokopihapiirivaikutti.Piha
jankorjuun
joka
piiivii.
aikaan
Sauna
oli
hirsistd
aikoijota
pAdrakennuksesta,vastapeetd
muodostui
oli karjapukuhuoneena
naan
valmistettu,ja
sen
toimi
laudoista
paerakennusta
suoja.Siitesuorakulmaisesti
kohtisijaitkyhdttyhuone.
si tallijakalustovaja.
Lapsen
silmiss;tama
tilaoli aivan
valtavansuuri,mutta kun kAvinsiell:imuutamavuosi
sitten,niiyttipihapiiriihantavalliselta.
Neljdnnen
sivun
Saunanpuolioli hyviniso.Sinnemahtuikerrallaan
varjohti 5alusserken kautta
pihasta
muodostimaantie,joka
maan kymmenenhenkeiiyht'aikaa.Ovenpieleisessii
jota lemHaapamdelle.
nurkassaoli mahdottomansuuri kivikiuas,
mitettiinmetrisillehaloilla.
Seinahirsien
valistapaistoi
paivamonestakohtaa,muttajuuri tamaolikinsaunan
makoistenldylyjensalaisuus.
SiellSei loppunuthappi,
vaikkauseampikin
henkiloolisilauteilla.
KoskasaunasKaupunkilaislapselle
kaikkioli uuttaja outoa.Elaimia sapalvattiinmyostalonkaikkitarvittavatlihat,oli siella
savunja karistetyn
rasvantuoksu.Seei ololijosjonkinlaisia:
lehmiiikymmenkunta,
neljiihevosta ihmeellinen
lut mitenkAan
vastenmielinen,
vaantoi jotenkinjoulun
sekakaikenla
istapienkarjaa,
lampaita,sikoja,
kanoja.
Enhetken.kunleikattiinsavustettua
kinkkua.
simmainen
talonnuoremman
DoianMooseksen
kanssa mieleen;
tapahtunutyhteydenotto
oli senverranmielenkiintoijo aamupaivalla
nen,ettasiitekannattaa
tessdmainita.Mooses,joka
oli
Saunapantiinldmpiamaan
.iasenlam
minuaparikolmevuottavanhempi,
saihoitaatalonkamittdmiseen
kuluildhespuolimottiahalkoja.
Sittense
nat,jakaikkine munat,joita
eitarvittutalontaloudessa sai siintyZi
useitatunteja,jakun sittensaunaanpiiasj.iivatMoosekselle.
paivittain,
Ylijaaneet
munath:insittiin,oli sejuhlavahetki.Joskussiellasaitakapuolensa
puhdistilauteet
t e nk a u p p a n
s ia a p u r e i ltlaeio s u u s k a u p p a a n .
mustaksi,
muttayleensapalveluskunta
Kunolimmejuoneettulokahvit,ehdottiMooses,
ettii
h u o l e l l aS.a u n o m i s ej ;nl k e e nj u o s t i i nj a r v e e nu i m a a n .

^t k! f! t
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Olinoppinuttavallisen
koirauinnin,
mutta sinakesane
jota tietenkinylpeendn;ytin
opin mydsselk6uinnin,
vanhemmille
saunojille.
Kyll;siteoltiinpolleana.

Postinif
ltinfakifisi
Myostalonpirtti,kutenpihamaakin,
ndyttilapsensilmis- myohemmin
savaltavan
suurelta
nAhtyna
seoli melko
pirtti.Kuntultiinsisdllepirttiin,
tavallinenmaalaistalon
oli senvasemman
seiniinvierelldsuuritakkaja leivinja pankkoineen.
uunipiisikoukkuineen
Koukussaroikkui
isopata,jolla
keitettiinvaellekeittoja.
Vastakkaisella
seiniillesijaitsimahtavalautas-ja
kuppikaappi,joka
ulottui
ainakinkahdenja puolenmetrinkorkeuteen.
Sielleolivat kaikkilautaset,
mukit,veitsetja lusikatmita arkisin
talonveensyottAmiseen
tarvittiin.Tamdn
kaapinedessd
ymperillemahtuivaroli sittenpirtinsuurip6ytS,jonka
maankinkaksikymmente
henkilde.
Seinanvieria
kiersileveit rahit,joihinreissumiehet
saattoivat
tullapitkdlleen
yosydenn6.
Muistissani
on,etta siel16
milteijoka yo oli
joku kulkijapitAmessa
huiluutaukoa
matkansa
varrella.

Kunheindtoli saatuseioaille,teki
nuorisonmielilShtee
ja pitAm:iAn
vehanirrottelemaan
hauskaa.
Yosydinnd
piti saadavehdnhiukopalaa.
kuntulivattakaisin,
Pirtin
katostariippuileipevartaita,joissa
oli ainakuivialeipia,
sillatalossaei suinkaan
leivottujoka viikko,vaanmuutamankerranvuodessa.
Jokuveljeksistd
aikoiottaaleija nousiastiakaapin
pddllesaadakseen
van vartaasta
leivdntaitettua.Jostakinsyystakaappialkoikaatuaja
leivainhakijan
oli hypattavA
kaapinpeeltapois,mutta
auftamaftomasti
liianmydhden.
Kaappikaatuaromahti
ja kaikkiposliiniastiat
pirtin lattialle,
pirsrikkoutuivat
taleiksi.Hirvittdvad
rasahdysta
seurasisyvehiljaisuus.
ja emannenkamarinovi aukeni,jaisdntekurlsannan
kistiovestapirttiinia totesi:"Jaase olikinvain astiakaappi."

Viimeisena
miellyttav:inA
muistonalapsuuteni
kesaste
muistanautoajelutSalussdrkdn
kahvilaan.
Sielldaikuisetjoivatpullakahvitja
melapset- sisarenija
min; seka
joskustalonnuorinveliMooses- saimmejuodaksemjoka meidAnmielestekutittimume sitruunasoodaa,
ja
kavastisieraimissa maistuiaivantaivaalliselta.
Tamd
ja Vilppulanreitin
Salussdrkkd
sijaitsiTarjanneveden
ja muodostihiekkaisen,
valisse
muutamankymmenen
juhlan aikaa,koskatalon
Heindnteko
oli meikiiliiiselle
kauttamaantiekulki
joku oli opettanutminut ajamaanharava- metrinlevyisenkannaksen,jonka
veljeksista
Varsinkaunispaikkakesalla.
En
konetta.Siihenaikaanvieli heinit kuivattiinseipailla,ja kohdenHaapamdkea.
tiede,onkosiell6enaakahvilaa.
naisvakiharavoi"peret"kesiharavilla,
mutta minaajoin
jokaisenheindseipiian
viereenharavakoneella
saroille
kaadetutheinet.Saattearvata,tahdoinkopysydnahSellaisia
kesieoli sodanalkuunasti,jamuistelee
niite
koissani,
niinisoamiestesiteoltiin.Eikatessekaikki.Kun
yhiienenevalle
yhmielihyville,
muttatalvisota
katkaisi
pdiv;n tydt olivat pdettyneet,niin hevosetpiti viede
teydetKaskinimeen.Talon
veljeksistd
kaatuikeskimmaihakaanydksi,ja vientitapahtuitietenkinratsastamalla. nenpoika,jasittenpoistuiisAnta.
Neinyhteydetsotien
Ensinalkuunvahenpelotti,muttaratsastuksen
viehatys jalkeenjAivatviihiiisiksi.
Muistotkultaavatkuitenkin
haihduttipelonpois,janyt meinasijonahkahaljeta,kun synkimm6nkin
pilvenreunat,ja lapsuuden
muistoissa
hevosen
se16ssd
ratsastettiin.
Satulaa
ei ollut.
ei mitaenikevieasioitaollutkaan.
Ltn0 K0JNnen

TdfuTG
fufoyn S SS'rylois
enel[ufvi
(55S)hallituson kertonut
Suomen5ukututkimusseuran
historiakirjojen
tallennushanketta
eli HisKi-projektia
koskevassa
tiedonannossaan.
ettii vuoden2007aikana
jAsenyyteen
HisKiste
tuleeSuomenSukututkimusseuran
liittyveetu eikesesitenenAAolevapaasti
kiyteftAvissS.

jokaon paiv:itty16.10.2006
ja julkaistu
Tem;tiedotus,
18.11.2006,
on kokonaisuudessaan
luettavissa
Suomen
Sukututkimusseuran
Suku-oostituslistalla
otsikkonaan
"HisKiakoskevakirjelmiisyyskokouksessa'l
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Mariin Moos'es'
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Ensimm Aisetm uistikuvani nykyi sestiisuojeIukohteena tunnetustd Rajaportin, silloisestaLahtisensaunasta ajoittuvot 1940-luvunpuolivAlin jiilkeiseenaikoan,jolloin pienenii poikana yhdessAAifini konsso
kiiv i mme aina siIIoin tiil l atin La hti silIa, ei saunoma ssa,
vaan kaupasso,joka tunnettiin Lahtisen lyhyttavarakouppana. Kouppaa piti silloin Aftini serkku Anna
Lahtinen.

Mootes
Vi!^fr(^{^tt^
MoosesHermanMooseksenpoika
syntyi26.1.1857
ViljakkalanSakintalossa.
Hiinenisdnsd
oliViljakkalan
Korhosella1823syntynytSekinrenkiMoosesivlatinpoika.
lvlooses
Hermanin
Aitioli MariaHelena
Taaventytd
r,joka
oli syntynytViljakkalassa
vuonna1821.

Rippikirjojen
mukaanperheoli muuttanutusein.VuonAitiniolijo aiemminkertonut,
ettdhanentdtinsaMaria
oli Viljakkalan
Kurki,sitten1860
ja temanmiesMooses
Lahtinen
olivatpiteneetkauppaa na 1858asuinpaikkana
ja 186'lAla-Lempi,
missaisaiMooseskuoli1862.
ja yleistA
jo aitiniollessapienitytt6 1900-luvun Markula
saunaa
1 u k a a nl e s k i ; i tM
i a r i aH e l e n a
alkukymmenilld.
Aitini kertoimyds,miten he kdydes- R i p p i k i r j a1n8 6 5 - 1 8 7m
edelsddnHdmeenkyrdsta
Tampereella
torimatkalla
hevosen asuiyhdessdpoikansaMoosesHermaninkanssa
paluumatkalla
kanssapoikkesivat
Lahtisenkaupassa leen ViljakkalanAla-Lemmentalossaja sen jAlkeen
Tuomiston
torpassa.Vuonna
1873Moosesnayttaaitseja samalla
ostoksilla
sukuloimassa.
naistyneen,
sillAhanmuuttiYli-Lempi-nimiseen
taloon,
ja sielteAhrolaan.
sittenOllilaan
.a,

.

.1 f,

f

t,,

12.tammikuuta1880MoosesHermanvaihtoipitajde.
MuuttokirjanmukaanAhrolanrenkiMoosesHerman
muutti Mouhijarvelle.
Mouhijdrvenrippikirjassa
Moo'
Aitinitati MariaVilhelmiina
Villentyursyntyi25.9.1863
seson merkittyHahmajarven
Laadulle,
sittenvuonna
Hemeenkyrdn
Muotialan
kylanMakeliintalossa,joka
oli
'1882
UotsolanPentille.
Siellahanesiintvimvcissukunivuonna1826syntyneen
Ville-isan
synnyinkoti.
Marian
menaan
Lahtinen.
joka oli syntynytvuonaiti oli KaisaMaria..,uhontytar,
i uutn a 1 8 4 1M u o t i a l aTnu r k i l l m
a ,u t t aj o s t ap e r h e o lm
TiimanjiilkeenMouhijarven
ulosmuuttaneiden
luettejo
joka
tanut 1845Pentinmaan
Laurinmaan
torppaan,
losta
loytyy
maininta
22.12.1884:
Uotsolan
renki
Moomyohemmin
tunnettiinKeskisen
torppana.
ses HermanLahtinenon muuttanutPirkkalaan.
Pirkjoten
puutteelliset,
kalan
muuttokirjat
ovat
talta
ajalta
perheenneljdnneksi
MariaVilhelmiina
oli 12-lapsisen
Mooseksen
tarkkaaasuinpaikkaa
Pirkkalassa
ei tiedeta.
vanhin.
Marianollessa
s-vuotias
on perhevuonna1868
Jossakin
vaiheessa
myos
Mooseksen
matka
suuntautui
jostakinsyystajattanyttalonpidonMakelassA
ja muutjoko
ja
(Keski- Nastolaan yksintai yhdessaMarian tdmenVailapsuudenkotiin
tanut Kaisa-aidin
Laurinmaan
no-pojankanssa.
Nastolan
visiittioli varsinlyhyt,koska
sen)torppaan.
jo 1887perheon palannuttakaisinPirkkalaan
Haaviston kylainEskonitsellisiksi.
Perheeseen
oli syntynytnelKodistaan
Keskisen
torpastaMariaVilhelmiinamuutti
jasjAsen,poikaAarneHerman,jonka
syntymdvuodeksi
senajantapaan15 vuotiaana
vuonna1878piiaksilvlah- on merkitty1887.
nalanKujalaan.Vuonna
1884hanoli piikanaSasinkyldn
ja senjdlkeenHaukijdrven
Vanhatalossa
kyldnPakkasen
perheasuivuoteen1890,jolloin he muutHaavistolla
kartanossa.
Sittenhan palasihetkeksikotiinKeskiselle.
tivat
Simolan
torppaanSuoniemi.
Seuraavaksi
heidat
TAllcjin
hiinellA
oli rippikirjan
mukaanmyospoikaVaino,
mainitaan
Hyhkyn
Simolan
itsellisind;
Mooseksen
amjokaoli syntynyt1885.
matiksioli t6lldin merkittytyomies.Perheeseen
syn'1891,
t y i l i s a el a p s i aF: a n n yM a r i a1 8 8 9H
, u g oJ a l m a r
14.3.1886
Mariaon yhdessipoikansaVdinonkanssa Anna Josefna1893ja ToivoJohannes1894.Vuosien
muuttanutPirkkalan
Kehoon,missahan kuuluiKehon
1900-1909rippikirjanmukaanperheoli nyt Pispalan
palvelusv:jkeen.
Jovuodenkuluttua1886muuttosuunja Mooseksen
Provastin
asukkaita
ammatiksi
mainittiin
pitbjaAn.
nyt Nastolan
tautuikauemmaksi,
kauppias.
Perheeseen
oli syntynytkaksilastalisAA:Uuno
"
Nt6na fiameenK!r1srrl
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jo
1899ja Yrjo1902,muttahe molemmatolivatkuolleet
vajaanvuodenikAisena.
Nain Lahtisenperheryhtyialuksipitem:iankauppaa,
myohemminmyosleipomoa.Saunatoiminta
tuli muk a a nj o e n n e nv u o t t a1 9 1 0 .

liifrtt^[o
?ispakan
Komea

alakerta
sennykyisen
Pispalanvaltatie
9:ntontille.Talon
ja ylakerta
toimiliikehuoneistona
tiettevasti
asuintilana.
Tamit rakennuspaloijoskus1980-luvunpuolivdlissd.
ja tontti myytiinkaupungille
kiinteisto
1974.
Lahtisen
MoosesHermanLahtinen tai siisHermanLahtinen,
'1938.
Maria
mitanimeAhanmyohemminkaytti- kuoli
V i l h e l m i i nkau o l is o t a - a i k a n1a9 4 4-. O l i ni s a nj a a i d i n
ja syotyenisilloisissa
oloiskanssa
Marianhautajaisissa
taytekakkua,
olin 6-vuotiaan
suulla
sa niin harvinaista
todennut:"Kuolistaasjoku,ettasaistaytekakkua!"

Liiketoiminta
nAyttAa
olleenmenestyksellista,sillA
Mooliikerakennuk- lvlariankuolemanjdlkeensaunaja kauppajaivatper
sesrakennuttikomeankaksikerroksisen
heenkasiin.
Saunaa
hoitivattytdrFanny(silloiseltasukunimeltaan
Lindborg)ja hanen
Toivo,joka vastasi
sausokeutunutveljensd
Anna
nan lammitykseste.
Heid6nsisarensa
paaasiassa
Lahtinenilmeisesti
hoitelikauppaliikettii.
FannyLindborgkuoli1969ja ToivoLahtinen
'l960.Vuonna
1 9 7 3k u o l l u tA n n aL a h t i n e n
ja hyviinsuova
ihminen,joka
oli auttavainen
sanoijo aikoinaan,
etta Pispala
on "TampereenRiviera'l
Vanhinlapsista,
VAinomuutti Kokemdelle
kauppiaaksi
1906.Aarnetoimi Tampereelja kuoli 1959.
la kansakoulunopettajana
Vuonna1972kuollutHugooli ammatiltaan
Henoli mydstunnettu
voimistelunopettaja.
muun
urheilijaja valmentaja.
Henosallistui
muassakaksiinolympialaisiin.
1920Antverpeninolympialaisissa
hanvoitti s-ottelussa
ja tuli 1924Pariisissa
pronssia
lajissa
samassa
kuudenneksi.
Mydhemmissd
olympialaisissa
valmentajana.
hiintoimitiettavasti

PenffiKafrt0[epo

-rr...i ,

ja MoosesHermon
LahtinenvuonnaI920.Pdydijd
MorioVilhelmiina
olevakukkalaiteon Tampereen
kaupunginvirallinenhuomionosoitus
LohtistenHugo-pojan
Antverpenin
olympiolaisisso
soovuttaman
pronssimitaIinjo hdosto.
- KuvaMaiiaSumeliuksen
orkistosto.
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uwsi
aafelisfieofon
una
Kfarikroneefk
fin
fosfaamnnu
enssi
6 unifk Peruisa
viime syksynii aiemmin Suomen Sukututkimusseuran sihteerinii toiminut Gunilla PerAsalosiirtyi amanuenssiksiSuomenRitafihuoneette.HAnentehtiiviinsii
kuuluu Ritarihuoneellavierailevien tutkijoiden - myiis
aotelissuvuistd kiinnostuneiden sukututkijoiden avustaminen.

Amanuewsi
eiifueofeaafelilneifo

- ltsellaniei ole mita;n aatelisia
juuria,ei vaikkamiten
- Omatj uureniovat
GunillaPerasalo
naurahtaa.
tutkisin,
ja
vankastiruotsinkieliselliikaksikielisella
Pohjanmaalja sukuniiiden
la.lsanion Narpidsta,
aitiniAlavetelista
kuntienympArilte.
ltseolensyntynytAlavetelisse,
mutta
SuomenRitarihuone
sijaitsee
Helsingissa,
Senaatintorin
asunut
koko
ikdni
Ldnsi-Uudellamaalla.
Sukunimeni
Pepunatiilahella,
Presidentinlinnan
tuntumassa.
Komea
16salo
tulee
miehen
isin
kautta
suomenkieliselte
Pohlinenrakennus
valmistui1862japalvelihetiseuraavana
janmaalta.
'1863
vuonna
valtiopaiville
kaikkienneljiinsdddynkokoustilana,
koskaSaatytaloa
ei silloinvielaollut raken- Kaikkiovattervetulleita
Ritarihuoneelle,
amanuenssi
nettu.
jonka yhteydessd
Periisalo
sanoo.- Kanslia,
on myds
kirjasto,
on
avoinna
tutkijoille
arkisin
kello
I
014.SukuRakennuksen
tunnetuimpiaosiaon sen suuri,juhlava
josta
tutkijat
voivat
hyodyntaa
Ritarihuoneen
kirjastoa,
jonka seinilleon sijoitettuaatelisvaakunat.
istuntosali,
ldytyy
liittyvae
kirjallisuutta
muista
aateliin
maista
sekd
ja juhSalion suosittukonserttisalina
sekakonferenssiaatelistutkimukseen
liittyviia
sukututkimusaineistoa.
latilana.
Osarakennuksesta
on vuokrattuRitarihuoneen
ja heraldiikkaa
Mydshenkilohistoriaa
harrastavat
voivat
yhd
toiminnanrahoittamiseksi
mutta talossasijaitsee
hyodyntee
kirjastonkokoelmia.
suomalaisen
aatelistietouden
vdin:Ritarihuoneen
kirjastoja arkisto.
Arkistossa
sailytetA:in
muun
ja vdrimuassasuurtavaakuna-asiakirjojen
piirustustenkokoelmaa.
Vanhimmatniiste
ovat1500-luvulta.
Ritarihuoneen
tarkein tehtava on hoitaa
rakennusta
kokoelmineen
seke pitae ajan
ja
tasallaelavienaatelissukujen
sukutauluja
julkaistaAateliskalenteria.
Tutkimus-ja juljohtaaritarihuonegenealogi
kaisutoimintaa
Viime syksynd
JohannaAminoff-Winberg.
palkattiinmonille5uohanenavustajakseen
men Sukututkimusseuran
toimitiloissa
kayneilletuttu GunillaPer6salo.
- Peedyin
tennetoihinoikeastaan
sattumien
kautta,GunillaPeresalo
kertoo.- Sainkuulla,
ja ilmoitin,etta
etta amanuenssia
haetaan,
Tyohaastattelu
olisinkiinnostunut.
sujui ilmeisestihyvin,silletiiellii olen nyt toissa!
Tyoskentelin
ennentat:i seitsemAn
vuotta
Suomen Sukututkimusseuran
sihteerina,
mistSon tietystiollut paljonhydtyduusissa
tehtevisseni.
llmansitdtyokokemusta
minua
ei varmaan
tanneolisivalittukaan.
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Kaikkiovattetvetulleita
Ritarihuoneelle.
Amanuenssi
Gunilla
Peftisalo
esittelee
LeoVaiinAselle
ki4ostoo.-Kuva:
JohannaKurela
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josta ei anRitarihuoneen
kirjastoon erikoiskirjasto,
- Pyrimmesaamaankirjastoluettelon
neta kotilainoja.
jolloin tutkijat voivat
Internetiinlahitulevaisuudessa,
helpomminsaadaselville,
mitekaikkeakirjastostamme
l6ytyy,GunillaPerasalo
kertoo.- Ritarihuoneen
wwwjo
www.riddarhuset.fi
loytyy
nyt
sivuilta osoitteesta
luetteloSuomessa
introdusoiduista
aatelissuvuista
sukuvaakunoineen.
Kuhunkinsukuunliittyylyhytesittely
ruotsiksi.

on mahdollisuus
tehda
Ritarihuoneen
lnternet-sivuilla
rakennuksessa
virtuaalikierros.
Ndinvoi tutustuarakenyksityiskohtiin,
kutengoottinuksenmoniinkauniisiin
taiala-aulan
takorautarislaistyylisiin
ikkunanpuitteisiin
tikkoDorttiin.

gohanna
Kurefa

palveleeRitotihuoneella
AmanuenssiGunillo
Peftisalo
mielelliidnmydssuomeksi.
Ritarihuoneen
juhlasalinseinilldon kaikkiensuomalaisten
aatelissukujen
vaokunat.-Kuva:JohannaKurela.

KfarihuoneSuometsn
RuotsinkuningasKustaall Adolf perustivuonna1626ritarihuonelaitokikajarjestyksessa.
sen.Talloin
ritarihuoneeseen
otettiinkaikkiaatelissuvut
Ruotsinmenetettye
SuomenVenejelle
vuonna1809perustettiin
Suomeen
1818oma Ritarihuone.
Sinneotettiinne ruotsalaiset
aatelissuvut,jotka
olivatjedneetSuomeen
asumaan.Keisa
risuuriruhtinasjatkoiansioituneiden
suomalaisten
aateloimista.
Suomessa
viimeinen,jolle
my6nnettiin
aatelisarvo,oli Suomensuuriruhtinaskun
nan ministerivaltiosihteerine
1906-1913
nykyinen
toiminutkenraaliAugustLanghoffvuonna1912.Ritarihuoneen
vahvistamaan
vuoden1918ritarihuonetoimintaperustuuvaltionhoitajan
jdrjestykseen.
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Su(ufutfum,[s'e, Qrrr'r'
eiATampereen
fj ouoienof isfoss
a Qeu
atl, [r,Q^,/t tk 200Z
tlmoittautumisohjeet liiyVvAt sivutta www.tampere.fi/top sekii TampercentyaivAenopiston esitteesta,
joko on jaettu ioulukuun 2006 puoliviilissii. Kurssien
opettajanaon Anja Nieminen-Porkka.

la 24.3.klo 10.00-14.30
Metso)sekeneidenvalillatapahtuvastaetA-ja verkkotyoskentelyste.
Verkkoty6skentely
jossaopiskelijantydkatapahtuuWebCT-ymparistdssd,
luinaovatkeskustelufoorumi,
kurssi-info,
kurssikalenteri,
ja oppimateriaalit.
kurssin
siseinen
sehkoposti,
linkkilista

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

perehdytdan
Lahiopetuskerroilla
sukututkimuksen
teoreettisiinkysymyksiin,
sukututkimuksen
tekemiseen
keytennossd,
tutustutaan
Tampereen
kaupunginkirjasja kirjastonsukututkijalle
ton mikrofilmihuoneeseen
tarjoamiinpalveluihin
sekdvieraillaan
My6hemplen
AikojenPyhienJeesuksen
Kristuksen
Kirkon(Mormonikirkon)Tampereen
vaarnansukututkimuskeskuksessa.

(16.1.-10.4.2007)
Pddkirjaston
luentosali
2,tiistaisin
klo
14.45-16.1
5.Hinta44 euroa,kesto24tuntia.
Kurssijatkuu
syksystii.
Uusiaopiskelijoita
ei otetakev:itkaudella.

Ensimmdiselli
ldhiopetuskenalla
opastetaan
verkossa
tapahtuvaan
opiskeluun.
Kurssille
mukaantulo
edellyf
ja Internet-yhteyden
tee tietokoneen
k:tyttomahdollisuuttasekAtietokoneen
keytdnperusvalmiutta.

Sufufuffumu
fuenpernftuui
(l 6.1.-10.4.2007)
Paakirjaston
luentosali
2,tiistaisin
klo
18.45-20.15.
Hinta44 euroa,kesto24 tuntia.

Kurssintavoitteenaon, ett:i kurssilainen
saayleiskuvansukututkimuksesta,
oppiitekemeenperussukututkimustakirkollisiaasiakirjoja
krytteensekatutustuu
ja ATK:nsukututkijalle
Internetin
tarjoamiinmahdollisuuksiin.
Kurssinaikanatutustutaansukututkimuksen
pdakirjasto
tekemiseen
kiiytennosse
Tampereen
Metson mikrofilmihuoneessa
sekaMy6hempienAikojen
PyhienJeesuksen
Kristuksen
Kirkon(Mormonikirkon)
TamDereen
vaarnansukututkimuskeskuksessa.
Kurssilaisetaloittavatmahdollisuuksiensa
mukaanomansukututkimuksensa
tekemisen
kurssin
aikana.

u ftutwtfumu
u:i
Rau6a(iletfiet'eneua
fu'enlafftoQu
Paakirjaston
luentosali
2,tiistaisin(16.1
.-10.4.2007)
klo
13.00-14.30.
Hinta44 euroa,kesto24tuntia.
jatkuusyksysta.
Kurssi
Uusiaopiskelijoita
ei otetakevdtkaudella.

uffumufucniaf
Suftuf
fto[uryl
(16.1.-10.4.2007)
Paekirjaston
luentosali
2,tiistaisin
klo
16.45-18.30.
Hinta44 euroa,kesto24tuntia.

peruskurssilla
Kurssilla
syvennetAiin
opittujatietojaja
taitoja;tutustutaanuusiin sukututkimuslAhteisiin
ia
perusperiaatteisiin
tieteellisensukututkimuksen
sekd
5ampola
1s.31
1ja p6ekirjaston
1s.2,
kurssin
aloitusla20.1. opitaanldhteidenyhteiskAytt6a;
tutustutaanarkistoja opitaanarkistotyoskentelya
klo 10.00-14.30.
Hinta50 euroa,kesto2O.1.-24.3.2007,laitokseen
sekdtehdeen
35tuntia(lehiopetusta
22t, etaopetusta
13t).
tulkintaharjoituksia
kurssin
aihepiiriin
liittyvista
asiakir
joistaja vieraillaan
Tampereen
kaupunginarkistossa.
Kurssin
tavoitteena
on antaaperusvalmiudet
tehdiisukututkimusta
kirkollisia
asiakiiojalahteene
keftaen.OpeKurssillakAsitelt.ivat
uudet opiskeltavat
aiheet ovat:
joka koostus on verkkoavusteista
monimuoto-opetusta,
nimist6 sukututkimuksessa,
siirtolaisettutkimuskoh(la 20.1.k|o
tuu viidestalahiopetuspAivasta
10.00-14.30, teena,kirkolliseterikoisasiakirjat
sukututkimuksessa,
ja arkistoSampola;
la 10.2.klo 10.00-14.30
Metso,luokka2 klo
yleisluettelo,
5uomenasutuksen
arkistolaitos
'10.00-'13.00
ja mf-huone13.00-14.30;
pe 23.2.klo 18.00- hakemistot
sekayleiskatsaus
oikeuslaitoksen
asiakirjoi19.30Mydhempien
AikojenPyhien
Jeesuksen
Kristuksen hin. Kurssille
mukaantuloedellyttAA
sukututkimuksen
kirkonsukututkimuskeskus;la
10.3.klo
I 0.00-l4.30Metso; peruskurssin
suorittamista.

V rftkoatuieinen:',Quf
ufft mufisvn
peruskurssi
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ta tarkeimpiinRuotsinvallanajan sotilasasiakirjoihin
sekliluodaanvalmiuksiakeytteeRuotsinvallanajan
sukututkimuksen
ldhteene.Kurssille
sotilasasiakirjoja
(10.1
4.4.2007)
PAA
kirjaston
luentosa
li2,keskiviikkoisin ."Sotilasasiakirjat
sukututkimukmukaantulo
edellyttea
klo 14.30-16.00.
Hinta44 euroa,kesto24tuntia.
senlahteenel"-kurssin
suorittamista.
Kurssinensisijaisena
tavoitteenaon perehtyAtorppareihinsukututkimuksen
nakdkulmasta.
Lisdksi
luodaan
. f .
tr
/
f
rf
makitupalaisiin,
itsellisiin,
irtolaikatsaus
lampuoteihin,
vann0Fn Kafl0tqlentquentavaKurt'l kiisitelliiiin
ko.ryhmia
siinja palkollisveestoon.
Kurssilla
rauhalli:utiede{en
ja
termist6n,lainsaadannon lahteidennekokulmasta.
Kurssinaikanatehdaantutkimusmatka
Kansallisarkis4.4.2007)
Peekirjastonluentosali2,keskiviikkoisin(10.1.
kustannukset
toon. Arkistoretken
eiv:it sisallykurssin
Hinta44 euroa,kesto24tuntia.
klo 18.3020.00.
hintaan.Kurssille
osallistuminen
edellyttAa
sukututkija "Vanhatkasialat
muksenjatkokurssin
l" -kurssin
suoedeten
Kurssintavoitteenaon syventAarauhallisesti
rittamista.
ja pohdiskellen
lukutaitoa.
Kursvanhojenkasialojen
ja
kasialoissa
sin painopisteon 1600-ja 1700-lukujen
Malliesimerkkeina
tulkintaharjoituksissa
asiakirjoissa.
laaninhallinnon
tiliasiakirjoja
keytetiienensisijaisesti
tu[ufutkmufu'en
flihfeena,
Sofifatasiafugaf
z
(henkikirjat,
kymmenysluetmaakirjat,
sakkoluettelot,
jne.).Kurssille
mukaantulo
edellyttaij
(10.1.4.4.2oo7) telot,rastiluettelot
Peekirjaston
luentosa
li2,keskiviikkoisin
ja
"Vanhat
l"-kurssin
"Henkikirjat
sukututkimukkesialat
klo 16.30-18.00.
Hinta44 euroa,kesto24tuntia.
-kurssin
senlahteena"
suorittamista.
RuotsinvallanajansotaKurssilla
luodaanylelskatsaus
perehdyt6en
nekdkulmaslaitokseen,
sukututkimuksen

forppariffufuifui

Esimerkki vanhoisto kAsioIoista.
poriin,Wanhon
kdsialanopas
Ldhde:ErkkiArontaus,
Askelsukututkimuksen
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Oryandn kahdessa viime numercssa ilmestyi
Kainuun Kemppaisia kiisittelevii artikketi. Artikkelin
julkoisemisen jiilkeen Kimmo Kemppoinen on tehnyt
useita uusia tuomiokhjaliiytiijii, jotko esitelliiain
seuraavassa taloittain.
. 1r

f

.,,a.r

I

HUrUn:Almtzr Kemhnaam
JJ^

ISafuiiantiJ

II

pyysivuonna1679,
Hyrynsalmelta
ErkkiKemppainen
ette niityt jaettaisiinhdnenja hdnenveljensdLaurin
(Kainuun
kesken
katajat2T
.-2a.2,'1.3.1679;
mf.ES2l 13).
oli samahenkilo
Mahdollisesti
tamiiErkkiKemoDainen
Kemppainen
kuinSalmijdrven
isenteErkkiPertunpoika
ja "h6nenveljensdLauri"oli kentiesSalmidrven
toista
puoliskoa
isannoinyt
LauriMatero.

(mf ES2034),jolloin han
Paltamonkiiriijilla27.6.1681
vastusti1/4-manttaalin
talonsajakamista.
Talonjakamistaoli pyytanythdnenpoikansa
EskeliKemppainen,
joka oli perustanutuudistalonja tunkeutunutLauri
Romppaisen
maille.
ToisenkerranAnnamainitaanPaltamonkiiriijillii4.ja 6.2.1
701(mf.ES2041).
Tiilldinkesija tamanveljen
teltiinPerttuLaurinpoika
Kemppaisen
(ToifwoEskelinedesmenneen
AidinAnnaToivottaren
tartaiToifwatar)
Derintoasioita.

7lyrynn{rni
(tf aa{a
^I&rdk u Kem
(Nuoffimri{<iJ

HeikkiKemppainen
selvittiautuaanisAnsa
PerttuLaurinpojanperinndnjakoa
Paltamonkerajille29.1.1
686.
Paikalla
oli myosPertunleskija Heikiniiti KaarinaEsjonka sukunimeksi
kelintyter,
ilmoitetaanTalfwantarj.
mainitaan
mydsPertunvavyLauriOlavinpoika
Erkki Kemppainen-niminen henkil6,mahdollisesti Tekstissa
ja HeikinsisaretJuliana(lliana),
Kerdnen
Kaarina,
MarSalmijdrven
ErkkiPertunpoika
Kemppainen,
oli Mikko
kettasekeToora(D6rde).Sisar
Julianaon kaiketisama
Hyttisenlanko(ks.Paltamon
karajat7.-9.2.1682;
mf.ES
henkilokuin KuhmonMatti Pulkkisen
tamanniminen
2035).
emanta.TamakayepAsuorasti
ilmi siita,ette Julianan
koskevan
kuitintoisenatodistajana
toiHyrynsalmenSalmijArven
isannanErkki Erkinpoika perintdosuutta
mi
Matti
Pulkkinen.
puolisoKaisaKempataroli LauriKempKemppaisen
paisentytair.
Tamakey ilmi siitii,ette KaisaKempatar
ja taloaei mainita)pyysiappensaErkkiKemppai(kylee
senvdlltykselld
vuonna1697isensaLauriKemppaisen
omaisuuden
ositusta(Paltamon
kdrajiitl, 3.2.'1697;
mf.
ES2039).

7! rynv[mi B Kem
1tltaafa
IKy1tlirliuaara)

Lautamies
varsijousta
muistuttava
ErkkiKemppaisen
puumerkkivuodelta1705 ei kuulukaanSalmijdrven
ErkkiErkinpoika
Kemppaiselle
vaantamanisiilleErkki
Pertunpoika
Kemppaiselle.
ErkkiErkinpoika
Kemppainen (kyliiiija taloaei mainita)valittiinnimifteinlautamieheksiisdvainajansa
tilallevastatalvikerejilla
1708
(Paltamon
karajat3.-5.2.1
708;mf.ES2045).

'H
uruns:
aImi I7 Ke mhhaaIa
JJ

Hyrynsalmen
Kyparavaaran
ensimmeisen
isennen
EskepuolisoKirstioli omaasukuaRusa(i)nen.
li Kemppaisen
(kylaAja
Tamakay ilmi siita,etta EskeliKemppainen
taloaei mainita)kirajdivuonna1690autuaanappenperint6a(Paltamon
saHeikkiRusaisen
kerejat30.-31.1,
1.2.1690;
mf.ES2037).

7{yrynnfrniz Kem
1t1taak I NiemekJ

tI

Hyrynsalmen
NiemelanisannenPaavaliKemppaisen
puolisoHelgaon ollut omaasukuaHynninen.
Asiakdy
ilmi slite,ettevuonna1700Laurl,Perttuja OlaviPaava(kyliiaja taloaei mainita)pyysiHyrynsalmen
NuottijarvenisannanLauriLaurinpoika linpoikaKemppainen
(Hynnitar)
puolisooli nimelta;nAnna Eskelintytiir vat edesmenneen
Kemppaisen
aitinsAHelgaHynnitteren
jakoa(Paltamon
perinncin
HenetmainitaanainaTaipatar(Tarpatar?)
eliToivotar.
kariijiit3, 5.-6.2.1700;
mf Es
kin kahdestinimelta.Ensimmeisen
kerranhanesiintw
2041).

INuoff!'iinti)
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7{yrynmfrniTQriik I I&ffuk
Hyrynsalmelaisen
talollisenAntti Kettusenpuolisooli
nimelteenKaarinaKempatar.
Tdmdilmeneesiita,etta
ja henen
ristijerveleinen
Antti Paavalinpoika
Relsanen
ja
aitinsAsisarKaarinakiirajdivAt
1705Antti Kettusen
parisperint6a
tamAnpuolisonKaarinaKempattaren
(Paltamon
Keraselta
kunnanvevyltAJuhoJuhonpoika
kiirajet3, 4,6.2.1705;
mt ES2044).Juho Juhonpoika
jota henkikirjoissa
Keranen,
usein harhaanjohtavasti
kutsutaanappensamukaan"JuhoAntinpoikaKettupiti hallussaan
seksi';
appensa
taloa,joka myohemmistd
paljastuu
lahteista
Hyrynsalmen
Kerailan
kylannro l8
Kettulaksi.
f ikaliKaarinaKempataroli Antti Kettusen
Kainuunkaraainoapuoliso,hen oli sukuaLipposille.
(mf.ES2113) nimittdinmainitaan,
jlla 28.-29.6.1652
puolisoElina
ettaTuomas(Tuomaanpoika)
Hamaldisen
Li(p)potaroli Antti Olavinpoika
Kettusen
Pietarintytdr
vaimonserkku.Elinanise asuimahdollisesti
Vienassa,
sillakun ElinaasyytettiinVenajalle
karkaamisesta,
hen
vastasivain
menneensa
isansaluo.

HiiLauri,kyseessd
on ehki VuokinLauriKemppainen.
net mainitaanviivyjenjoukossa,
muttatekstiste
ei kay
ilmi,kenenHiltusenvavyhdnoli.
aivanyksiselitteisesti
Mahdollisesti
LaurinaoDioli PietariHiltunen.

Suomuvafmi
Kianfa
ErkkiKeinisenveljenPietarinpuolisooli AnnaKempatar;kyladja taloaei mainita.KatsoPaltamon
kiirejet25,
(mf.ES2034).
27.-2a.6.'l6a1

Paffamo
Mierkhtiq Kemppaak
ja hanenvanhaeitinseKaarina
LauriKemppainen
Tar(mf.Es
Paltamon
karajilla
4.-8.2.1681
kiatartavoittelivat
sijainnut
2034)Kaarinan
vanhaakotitaloa.Mleslahdessa
I /4-manttaalin
talo oli ouheenaiheena
vieldPaltamon
(mf ES2035),jolloin
kyseisen
talon
kiirajillij
5.-7.2.1683
asuneenLaurinvelanvamainittiinolleenSotkamossa
kuutena,

'l{immoKemltltainen

YwoQh
Suomuy,afmi
(mflES2113)ja Paltamon
Kainuunkiiriijillii7.-9.2.1678
(mf ES2035)oli esilliiHiltusensukiiriijilla7. 9.2.1682
jossaosallisena
vun perintojuttu,
oli erdsLauriKemppainen.Koskahanei voi ollaHyrynsalmen
Nuottijdrven

RistijdtvenHiisijoenLaahtaskoskivuoden | 960poikkeilla.
-Kuva:Er kki Kemp p ainen.
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Qnupungin'^rfutfoon
Mi krofi Im ienkou kolai naamin en pAiiki rj astoMetsoon
on jokaiselle tamperelaiselle sukututkijatle tuttu
asia. Harvempi sen sijaan on kAyftAnyt hyviikseen
mahdollisuutto tilata kaukolainaksi Tampereelleoineistoa,jotaei olemikrofilmaftu.
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K^nnaranK0nu(a !

Kaukolainaaminen
ei ole tilaajalleilmaista.
Aineistojen
ja lehetyskuluista,
joista
lainamaksu
koostuukesittelyja
asiakas
saakaksilaskua:toisen
lainaavasta
arkistosta
arkistosta.
KulutmAaraytoisenlainanvastaanottavasta
tyvetpaketinpainonmukaan.

Kansallisarkisto,
maakuntaarkistotsekaeraaterikoisaineistoansa
arkistotvoivatlahettAaerain rajoituksin
Tdmdnlainaussooimuksen
kaukolainaksi
toisilleen.
oiiRaskaan,
kirjattunalehetetynpaketinpostitus-ja toiriin kuuluumydsTampereen
kaupunginarkisto.
Tammituskulut
voivatkaydavarsinkalliiksi.
Toisaalta
kulupereelle
voi siistilatatutkittavaksi
alkuperaisasiakirjoja
jen
kaikessa
rauhassa
vastapainoksi
tilattu
aineisto
on
esimerkiksi
Kansallisarkistosta.
luettavissa
kokokuukaudenajan.Tilaaminen
kaupunginarkistoon
on sukututkijalle
ilmanmuutataloudelliKaikkea
alkuperaisaineistoa
ei voi saadalainaksi.
Josaijoutuututkimaanusesestikannattavaa,jos
asiakirjoja
neistoon mikroflmattu,
on kdytettavd
filmeje.Lainaan
an paivanajan.Kahdenpaivantutkimusreissu
esimerei saamydskaan
sellaista
aineistoa,joka
on huonokunja
kiksi
Helsinkiin
Kansallisarkistoon
on
matka-,
hotelliesimertoistatai jollaon keyttdrajoituksia
tai -kieltoja,
ruokailukuluineen
selvastikalliimDaakuin aineiston
kiksihenkildtietolainsdaddnnon
asettamia
raioituksia.
Tamoereelle.
tilaaminen

Tar[<fta
atiafuy a$:'ifrfr0
fiefofie/eftava

gohanna
Kurefa

- Asiakkaan
on ensinotettavayhteyttdlainaavaan
arkisLiisaKiiskiTampereen
toon,kertootietopalvelusihteeri
kaupunginarkistosta.
Lainaavasta
arkistostaon kysytja selvltetteve
tava,saakohaluttuaaineistoalainaksi,
- Tamanjalkeen
tarkatasiakirjayksikkdtiedot.
aineiston
henkil6kohtaisesti
loasiakastekee lainaustilauksen
toimitusmakkeellakaupunginarkistossa.
Materiaalin
aikaon noinyhdest;kahteenviikkoa.
aiYhdelldkertaatilattavam:iarariippuulainattavasta
neistosta.
Asiakkaan
olisikinhyviisopiasiitaitselainaaAmvanarkistonkanssa
etukateen,
Kiiskihuomauttaa.
matikseen
tutkivattai opinnAytettaAn
tekevetvoivat
kerrallaan
suuremman
maarain
aineistoa
saadalainaksi
kuintavallinen
sukututkija.
Lainattuaaineistoaei saaviedakotiin mutta site voi
kiiydiilukemassa
kaupunginarkiston
tutkijasalissa
sen
kokokuukauden
mittaisenlaina-aian.
aukioloaikoina
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ti:tifiefgla
Tampereenkaupunginarkisto
www.tampere.fi
/arkistot/
pu
kau nginarkisto/
Arkistolaitos
www.narc.fi

Ei nimirniesfoi
pahennn
Pnrknnossn
fnif:i
Sehainon tuftua, ettii henkitiin syntymiiaika on herkasti muuttunut papin siirrellessd ebja rippikirjasta
toiseen.Mutta ettA jonkun nimi olisi muuttunut niin
petusteellisesti kuin tiimain torinan paiAhenkilii ii, en
ole moisestaennen kuullut. Periiti nurinkuristo on se.
etta hiinellA ainoa liipi eliimiin vakiona pysynyt henkiliitieto on - syntymAoiko!

Kamefeon{ti

pitejeen
Niilkiivuosi
1868ajoinuorenmiehen
Parkanon
ja Parkanonkyliiiin.SielliihAn palvelilyhyitajaksoja
ja Haukkumaalla.
Ensinmairenkindlukkarilla,
Kanassa
nitussapalveluspaikassa
nimion ensinkirjoitettumuomuttakorjattusittenlis.idmalld
dossaFransSerafiasson
jalkimmdisessa
palveluspaikassa,
eteen
Elias.
Kahdessa
a u u n t um
V a n h a ns a n a n l a s k juanl k i o s m
i i e l e s s aontis i ja
tasta
eteenpainkin,
ensimmiiinen
etunimiEliason
- puolivahinkossanakyv;anmuotoononnistuttuani
pudonnut
pois.
kuitenkin
lopullisesti
Mutta
eivatmuujoskinsitkeanetsimisen
jiilkeen- todentamaan
gossa,
tokset
tehan
lopu.
erddseenparkanolaiseen
sukuunliittyvansukuyhteyden.Tulinnimittainkiinniftaneeksi
huomiotamuistiinvaihtuiParkanonkylen
panoissani
kahdenhenkilonpaivalleen
samaansynty- Vuonna1872 palveluspaikka
Pentintaloon,jonkaisantaKalleKustaaAlanderoli asmaaikaan.
Ehkapahuomioniterestymisen
selittaese,
is.innyyteen
ettaisyntymeaika
oli pdivdlleen
satavuottaaikaisempi kettainkuollut.Rengintyot vaihtuivatkin
jo seuraavana
vuonna,kun EliasFrans- nyt siispelkkii
kuinjo edesmenneella
sisarellani.
Frans- nai talon leskiemdnndn
EsteriYiontyttaren.
NahtAvAsti
matronyymin
ei
katsottu
sopivantalollisen
joskon:im.ikaksi
Tamainperusteella
alkoiviritaepiiily,
j.illeen
muuttaa
arvolle,
koskapa
nimi
tdssd
saumassa
olisivatkinyksija samapersoonasiitekinhuolimatta,
muotoaan.Tastedes
se
on
Frans
Fredriksson,
Frans
Fredettahenkiloiden
nimiintuijottamalla
ei mitenkaan
saatjuontunee
patronyymi
rikinpoika.
Fransin
isapuoUusi
tanut kuvitellatat.i mahdolliseksi.
Kaikenlisaksinam:i
oli poimittu eri paikkakuntien
kirkonkirjoista.
Heikko lesta vaiolikoh:insittenkinisa?Paljonei siisollutenaA
jiiljella!
nimesta
kuitenkin miehenalkuperdisesta
aavisteluni
osoittautui
tarkemmassa
syynissd
suureksihemmastyksekseni
oikeaksi:
sukuketjunvaiNimikameleontin
myohemmistdvaiheistatessevain
puuttuvalenkkiolinainloytynyt.
keastihavaittava
palautuipianedellisen
senverran,
ettaPentinisannyys
isennensuvulle.kun tamainDoikaastuiremmiin.Kun
lehdettdvd
sittenEsteri
Yrjontyta
r kuoli1895,oli Fransin
talosta.
Leima
EliasFransSerafianpojasta
oli muutamassa
vuodesTarinanhenkilosyntyiaviottomanalkaalistenpitaj;n
pahenna
Frans
Fredrikinpoika.
Ei
nimi
miesta
sa
tullut
. e u r a a v a np ad i v e n d
S u u r i m a a s 1s 1
a .s y y s k u u t1a8 4 7S
- paitsiParkanossa.
lapsikastettiin
EliasFransiksi
kutentoinenkinsamankylanlapsi.Aiti
oli piikaserafiaJuhontytar;
isaaei ole mainittu.EnsimmAisissd
rippikirjoissa
lukeekinajansuorasukaista
tapaanoudattaeno.e.EliasFransSerafiasson.
Mar(ku Ka(iolinna
Ndinoli leimalyotykokoloppuiiiksi vaioliko?
KunSerafrasta
kolmevuottamyohemmintuli torppari
puolisoSydiinmaan
FredrikKustaanpojan
kyliinPeuralan kruununtorppaan,
tuli EliasFransista
torpparinpoipitajaanmutta
kapuoli.
Torppakuuluisilloinlkaalisten
vuodesta1852Jamtarveen,
kuntamaerkaantui
omaksi
saarnahuonekunnakseen.
Tahdnastikaikkion kirjattujemptisti"piirustusten"
mukaisesti.
Muttasitten...
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Vrs'fnanIlti foonuainaimisiin?
\/aamki:'fenfuitig akismetfarienlit'fuenvnlinfgla
ja Vaasan
paloneli
KAsityiiammattien ha4oittaminen oli Suomesso
kuolleetSuomensodanloppumisen
miehistii ja torkasti saiiidettyaitoimintaa aina 1800vuosien1810 1852velisena
aikanaollessaan
vieliimuIuvun Ioppupuolel le asti.Ammaftiku ntaI aitosm iiA rftti . kanatyoelamassa.
Kyseisena
aikananaill:ialoillatoimi
niin oppipoikien,kisiillienkuin mestarienkinosemao.
Vaasassa
kaikkiaan
8l mestaria,joista
40 oli naimisissa
ja verstaan
Mestari vetvoitettiin toimimaon ommattikunnan
haltijoitakuollessaan.Tutkimuksen
kohteeksaiidiisten puifteissa, mutta samalla hiin oli myiis
sijai kuitenkin39 leskea,
sillayksinaisista
ehtitarkasteammattikunnan suojeluksessa.Naisen paikka oli
lujakson
aikanatullaleskeksi
kaksikertaa.
taustdlla, vaikka hiinen tyiipanoksensd verstodn
ja kodin muodostamasso yhteisdssii saattoikin
T:irkeimpinAliihteiniiniolen keyttdnytPohjanmaan
otlo merkfttava, Kuitenkin silloin, kun nainen jiii
pdytakirjoja
museossa
oleviakyseisten
ammattikuntien
Ieskeksi,hiinellii oli mahdollisuus ottaa hoitaakseen
ja oppilaiden
ja uloskirjoituskirjoja,Vaasan
sisaanmaamiehensiiverstos"niin kauan kuin hiin Leskeniiistu
kunta-arkistossa
oleviaperukirjoja
sekdKarlHedmanin
ja kunniallisest itsens kAyftii': Samalla hAn astui
ja heidanpuolisoistaan
luetteloa
Vaasan
kasitydlaisista
ammattikunnan suojelun piiriin, sillii "oldermanni
sekdVaasan
seurakunnan
rippikirjojen
mikrofilmeja.
olgon welkapiiii laittamaan hAne ii viikeii, senjAiken
kuin tilo myiiden andd'!

johdossaoli oltava
Asetuksen
mukaanammattikunnan
vanhineli oltermannisekakahdestaneljaanapulaista
jasenkunnan
yhdessa
eli bisittaria.
He kasittelivat
keskinaisieriita-asioita
sekdantoivatkisdlli-ja mestarikirjat. Asetusmdarittelimydsoppipoikienoppiajatseke
paaisseiden
tamanjalkeenkisalliksi
asemanmestarien
alaisuudessa.
Ammattikunnan
tehtavanA
oli myoskiisitelldmestariksiaikovienanomuksiaseke m66rdte
mestarinAyte.
KAsityolaismestarit
valittivAttietonsaja
jotka nain vahitellen
taitonsaoppipojilleja kisalleille,
vihkiytyivat
ammatinsaloihin.

Naitfenifuimesfarin
kuo[k::,a

Mestarien
lesketedustavat
melkotasaisesti
eri ikdryhmia,kutentaulukosta1 selvide.
Karvarien
leskienkohdalla huomattavaa
on kuitenkinse,etta leskistA1/3
oli alle3o-vuotiaita.
Tameselittynee
silla,etta karvarin
ja
parissa
ammattivaatityoskentelye
eri kemikaalien
niidenvaarallisuuden
takiamestarien
ikejdi useinmelko alhaiseksi.
Nuorinkarvarimestari
oli kuollessaan
vain
ja hanenleskens;oli 26-vuotias.
23-vuotias
Muitanain
nuorialeskiiioli vainyksireetelinleski,jonka
mieskuoli
30-vuotiaana.Verstaanpidossa
vieliitoimineiden
mestayli
rien
keski-ika
oli
kuollessa
vahan
50
vuotta,ja
esimerja mieskeskeiKesitydleisten
maailma
oli hyvinsaadelty
yli 5o-vuotiaikiksiraatAleistA
seitsemiin
oli kuollessaan
nen.Tehanmiehiseen
maailmaan
saattoivat
kuitenkin
ta.Tame
tietysti
selittee
sen,
etta
redtelien
13 leskesta
tunkeutuamestareiden
lesket,joilla
kuoleoli miehense
perati
kuusijai
leskeksi
50ja
60
ikavuoden
valill.i.'z
manjdlkeenolkeusjatkaaverstaanpitoa
silldedellytyksellii,ettiihekeyttiiytyivdtkunniallisestieivetkiimenneet
vaikutusta
s'ihen,jatkoiko
uudelleen
naimisiin.Oltermanni
olivelvoitettu
oitamaan Naisenidllaon luonnollisesti
jdlkeen.Asia
leskimiehensa
verstasta
tamenkuoleman
huoltasiita,ettaleskisaiverstaaseensa
miiAtarvittavan
yksiselitteinen,
ei kuitenkaan
ole aivan
sillaniin iakkaija kisdllejd.Tdllaiseen
rdnoppipoikia
verstaaseen
tarvithoitajina.
tiin kuitenkinnlinsanottuverstaskisalli
eli mestarisven- ta kuin nuoriakinnaisiatavataanverstaiden
ja rAatiilien
kultaseppien
leskisteei kukaan,
ni.jokasamalla
kuntyoskenteli
itse,toimi
mydsverstaan Karvarien,
joka oli yli 60 vuotta,jatkanutverstasta
jalmiehensa
ja oppipoikien
kouluttajana.r
tyonjohtajana
joten
keen.Nuorinndistiinaisista
oli 64-vuotias,
ratkaisu on ymmarrettava.
Yli 60-vuotiaatsuutarienlesket
Olenpitkdanollutkiinnostunut
siit;,kuinkapaljonmesleskiloytarien leskelkayttivattoimeentulonsa
turvaamiseksi sitavastoinkaikkimuut paitsiyli 7o-vuotias
pdytakirjoista
kvartaalimaksujen
mahdollisuutta.
Tutkimukseni tyvatammattikunnan
tAllaistaverstaanpidon
minkdtulisitarkoittaaverstaantoiminnan
kohteenaovat ne vaasalaisten
kultaseppd-,
karvari-, maksajina,
jatkumista.3
AinakinviisileskeA
luopuiverstaanpidosta
joiden miehetovat
ra:itali-ja suutarimestarien
lesket,
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Toulukkol. Naisten
ikd mestarien
kuollessd
ommattialoittain.

karvarit
kultasepat
rziatatit
suutarit

20-29 v. 30-39 v.
3
0
0
2
2
0
4

yhteensa

4

I

40-49 v. 50-60v.
3
1
1
0
3
6
2
11
I

Vli60 v

yhteensa

2

9

I
1
4
9

13
14

40

grundlaggning
Lihde:HedmanKarl,1928,Hantverkare
iVasafr6nstadens
ar l61l till ndringsfrihetens
infdrande
Ar 1869.Yksj
rddtdlinleski
esiintyyaineistossa
kaksikertaa.

korkeani2invuoksi.Lukuvoi ollamyossuurempi,
mikdli velistalehtien.Ennensitaei tiimainaineistonpohjalta
osoittautuu,
ettevaikkalesketmaksoivat
kvartaalimak- voi varmastitietde,onko leskivuokrannutverstastaan
ja hanon
vai ei.Joshaneton ilmoitettuvuokraajaksi
suja,verstas
ei ole olluttoiminnassa
maksanutkvartaalimaksunsa
mydsaikaisemmin,
oleVarhaitan,ettii vuokrausta
on tapahtunutennenkin.
jolloin leskion hallinnutporsemmissa
tapauksissa,
ja maksanutkvartaalimaksunsa,
varisoikeuksia
katson,
ettdleskion mydshoitanutverstasta.
jotka hoitivatverstasMestaritja ne mestarien
lesket,
ta, maksoivat
ammattikunnalle
vuosittainniin sanotun
maksoiTaulukossa
2 on lueteltunane 20 leskeii,jotka
kvartaalimaksun.
Tamdnmaksunsuorittamisesta
saattoi
vat ammattikunnille
kvartaalimaksunsa.
Verstaatovat
siisDaatella.
ettaleskella
oli miehensa
verstas
hallussaan.
jaksojenajan.
olleetleskienhallussa
hyvineripituisten
Ainaei kuitenkaan
leski
ollutvarmaa,
hoitiko
todellamieja
Lyhimmilliiiin
kausion ollut yksivuosi kaikkeinpi
hensaverstasta
itsevaiolikohiinvuokrannut
senjollekin
simpaan,29
vuottaverstason ollut mestariCarlGustaf
kisallille
vaieikohanhoitanutverstastaan
lainkaan.
Sdderbergin
leskellaBritalla.
Tamantaulukonmukaan
kuinkakauanlesketitsehoiei voivelittomasti
arvioida,
Verstaanvuokraaminenei ollut yksiselitteinen
asia. tivatverstastaan,
sillamonetolivatvuokranantajia.
niinpdsuutaMyosmestaritvuokrasivat
verstaitaan,ja
'1836
piti Vaasassa
rienammattikunta
10.marraskuuta
vuokraamisen
Monetleskiste
valitsivat
verstaan
ansiojossase kielsimestareita
kokouksen.
tai mestareiden
mahdollisu
udeksi.
Nainteki kultaseDoe
JohanHartmaleskiavuokraamasta
tyopajaakisiilleille
tai "fuskareille'ia
jokajiii leskeksi
vuoden1846aikana.
nin leskiJohanna,
paatti,etta mikalileskijoutuisi
Samallaammattikunta
Anneli Makelakirjoittaahenesti Vaasanhistoriassa
taloudellisesti
vaikeaan
asemaan,
hanei saisivuokrata
hallioikeuden
ilmoituksiin
vedoten.etteJohannahoiti
verstasta
hanelleannettaisiin
avusulkopuolisille,vaan
jAlkeenverstasta
ja
miehensii
kahdenapulaisen
kanssa
tustaammattikunnan
kassasta.
MestariReinkuitenkin
tuotannonarvon.T
Asiaei kuisaavutti530hopearuplan
vuokrasiverstastaan
tehen nimenomaiseen
aikaan,
Senaattiin
menneestenkaanollut neinyksiselitteinen.
ja hAn esittiasiastaeriavanmielipiteensa.
Maistraatti
sa ilmoituksessa
kylla kerrotaanJohannanomaavan
oli hyviiksynyt
sen,ettaCarlReinvuokrasiverstastaan, porvarisoikeudet
jalkeen,muttakultaseppa
miehensa
muttamestariteiviitsitehyveksyneet.
ei voida
itseoli kuollutvuoden1846joulukuussa,joten
sanoa,
ettaverstas
olisisinavuonnaollutJohanna
HartMaistraatin
suhtautuminen
vuokraamiseen
oli kuiten- m a n i nh a l l u s s a . 3
kin kaksijakoista,
sillavuonna1840kirjansitojan
leskelte
ev:tttiinverstaan
ottaminenuudelleen
toimintaan,
kos
puolestaan
Hartmaninperukirjasta
nakee,
Kultaseppa
ka arveltiin,
ette hdnvuokraisisen.5Nayttdakuitenkin etta vaikkaliikeilmeisesti
hyvin,ei
meni kohtuullisen
silt;,etta 1840-luvulla
vuokraamisesta
tuli yleinenkdyraha-asioiden
hoito ollut aivanmallillaan.
Kultaseppa
senaatin omistitalon,jonkaarvooli 1200hopearuplaa
titnto,sillaVaasankaupunginhallioikeuden
ja muuta
talousosastolle
tekemienilmoitustenmukaanmonet
arvoperukiromaisuuttaniin,ettd kokovarallisuuden
ja mestarien
mestarit
lesketolivatvuokranneet
verstas- jassaoli melkein2000hopearuplaa.
velkoja
Kuitenkin
t a a nk i s a l l i l l e . 6
joten perukirjan
oli l;hes 1700hopearuplan
arvosta,
jiii vain320hopearuplaa.
loppusummaksi
Pesea
olijaSenaatin
talousosastolle
kasity6laisista
lahetetyttiedot
lisiiksikultaseoan
Sitisekdvef
kamassa
leskiJohannan
puolesta jen lapset.
ovatVaasan
osaltatarkkojavasta1840-luvun
Avioliittooli ollutlapseton.

Yewfaan
luokraut
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kvortoalimoksunso,
ommottioloittainryhmiteltyind.
2.Lesket,jotko
ovotmoksoneet
Toulukko
toimintavuodet

aika
vuosissa

ikevuodet

kuolinike

ReinCatharina
Sofia

1814-1816

3

27-29

29

Westerberg
Rebecka

1822-1831

t0

57-66

71

Wettergren
BritaCatharina

"t827-1824

2

29-30

78

ZareniusMagdalena

1848-1856

9

47-55

76

Adlerberg
BritaIMaria

18 r8 - 1 8 2 3

6

34-39

43

HartmanJohannaCharlotta"

1847-"t849

3

31-33

59

EvaBrita
Gummerus

"t818-1822

5

53-57

61

BlomqvistHedvigElisabeth

1827

1

29

69

i 838 184i

4

32-35

64

1840-1
858

19

43-61

83

Backman
Maria

18 1 3

1

46

53

SundbergMagdalena

1 8 1 61- 8 18

3

38-40

72

Blomstrom
Catharina

1820-1828

9

48 56

79

Catharina
Charlotta
Gummerus

1833-1834

2

32-33

33

BritaChristina
Soderberg

1 8 3 3 -816 2

29

46-74

77

AspCatharina
Elisabeth

1840-1
852

13

66-74

a7

HaggmanLovisaSofia

1840-"t842

3

38-40

40

LindholmAnna Beata

1443 1846

4

68-71

88

HartmanMariaLovisa

1844-1858

25

46-60

60

R e i nJ o h a n n a

1849-1850

2

61-62

leskettoimialoittain
karvarit

kultasepAt

reetelit

NybergCharlotta
Catharina
OgrenMaria
suutarit

ja karduaaninahantekiciiden,
kultaseppien,
raataKarvarien
Vaasan
kdsitydlaismestareista;
Lahde:
KarlHedman1928,Luettelo
54/2821849,KD
41/286
museo;KD27/2841a47,KD
57/2A61848,KD
arkistot,
Pohjanmaan
lienja suutarien
ammattikuntien
muttahenetmainitaan
senaatin
lainkaan
kvartaalimaksuja,
KA." Johanna
Hartmanei olemaksanut
1B5O,KD
82/2971851,
STO,
lahetetyissa
kesitydl;isilmoituksissa.
talousosastolle
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olisikaynytvarsinhuonosti,
muttaomaisuu.Johannan
joka osoittautuituottoidestapidettiinhuutokauppa,
saksi.
Eraskauppias
lupasitaloavastaanhuolehtiaole
jdlkeenJohanmassaolevistaveloista,ja
huutokaupan
j
i
i
i
y
l
i
nalle
s .; h a n k u u l u i
5 8 0 h o p e a r u p l aonm a i s u uT
myosniittyja parilehmAa.

ainakuolemaansa
asti.Hensanoiirti porvarisoikeutenvasta
vuonna
1
855,
muttaoletan,ettdhanentoimin
sa
paettyi
paloon.r'7
Vaasan
tansa
vuokrasi
verstastaan
muilleja
Yhteensa
siisneljeleskea
oli maksanaidenlis:iksisuutarinleskiMariaBackman
yhdeltai
nut kvartaalimaksuja
vuodelta.Hanenkohdal
onnistuneet
toivotullatalaanasiateivet kuitenkaan
kassasta,
valla,sill; Mariasaiavustusta
ammattikunnan
koskahdnoli rutikoyhd.r3

norTallaisen
tilanteenjdlkeenJohanna
eivoinutjatkaa
maalisti
miehensa
verstasta,
muttahainsaattoivuokrata
Vuokraajana
hanelliioli vuonna 1847
liiketoiminnan.
kulta-ja hopeatyontekija
BrorIngstromja seuraavina
pe6simestariksi
vuonna
vuosinakis;lliErikEkblad,joka
1850.V:ihan
senj:ilkeenJohannaHartmanirtisanoiporsilta,ettatallainen
vuokraustoivarisoikeutensa.NAytta:i
mintaoli kis6llille
varsinsopivakeinosaadakokemusta
ja asiakkaita,
sill:ijo ensimmaisena
toimintavuonna,
jotka maksoivatkvartaalimaksuja,
joka alkoivastatoukokuussa,
ErikEkbladintuotannon Niistai20 leskesta,
kuolemanjalkeeneli siis
14
hoiti
verstasta
miehensa
atvooli672hopearuplaa."
noin36 o/okaikistaleskista.Yksi
heistdoli karvarinleski
varsinhyZarenius,jonka
verstasmenestyi
Magdalena
J o h a n n aH a r t m a ne i o l l u t s u i n k a a an i n o al e s k ij,o k a
arvooli 199hovin.Vuonna1848hanentuotantonsa
vuokrasiverstasta.
CharlottaCatharinaNyberg,joka
p e a r u p l am
a ,u t t av u o n n a1 8 5 1s eo l i k o h o n n u t j o1 6 4 0
tarkastelukaudella
naida
ehti tutkimuksenrajaamalla
hopearuplaan,
kun samaanaikaanBrummertin
suuren
raatalimestarin
kaksikertaa,antaaomaltaosaltaanai
Magdalenalla
oli
verstaan
tuotto oli 5540hopearuplaa.
neistoakolmeenerilaiseen
tutkimusnekokohtaan.
Olja henhoitiverstastaan
kaikkiaan
9
tyossakaksikisiillia
Charlottameninaimisiin
tuaanvuodesta1838lesken:i
vuotta.Perukirja
osoittaa,
ettahdnoli vieldvanhanakin
kanssa,
muttaj:ii uudestaan
rAatalimestari
Arvidssonin
henomisti
varakas,
sillahanellaoli saastoj6,
kohtalaisen
jo
kertaahanotti ansaitseleskeksi vuonna1848.Telle
ja h:inoli lainannutrahaa
Wasasta
osuudenhoyrylaiva
kisdlliNygrenille.
miskeinokseen
verstaan
vuokrauksen
useilleeri henkilciille.'o
.Jos
kisdllieijostainsyystap;assyttai halunnutmestarikvuokraamisen
ansiosta
kuiten
si,tuli hAnestii
verstaan
hoitiverstaslesked
perheenperustaminen
kinitsenainen,ja
oli helpompaa. Mydskolmemuutakarvarimestarin
jonkin
Rein
kuoli
varhain,
Rebecka
aikaa.Catharina
CharlottaArvidssonon maksanutkvartaalimaksunsa ta
ja Brlta
jo
luopuessaan
verstaasta
Westerberg
oli i;kas
vieli vuodeltal858,jotenoletan,ettah:inon siihenasti
palataan
Wettergreniin
tuonnempana.
mikdon osaltaan
auttamvdsvuokrannutverstastaan,
n u t h ; n e nt o i m e e n t u l o a 1a 0nv u o t t a . r 0
ja MariaHartlesketBritaSoderberg
Suutarimestarien
verstaanhoitajia.
MariaHartman olivat pitkeaikaisia
Rdaitalien
leskistamyosMariaOgrenvuokrasiverstas29
manintoimintakesti25 vuottaja BritaSoderbergin
taan kauan,mutta sen sijaansuutarienlesketAnna
jotka
oppipoikia,
kirjoittautuivat
vuotta.Molemmilla
oli
vuokranneet
Lindholmja JohannaReineivetilmeisesti
suoritettua.
Senaatin
oppiinja saivatmyosoppiaikansa
jonkin
verstasta
tai hoitaneetsitA,vaikkamaksoivatkin
perusteella
nakee,
talousosastolle
tulleidenilmoitusten
Tamanperusteella
voidaanniiaikaakvartaalimaksuja.
olleetversetta molemmat1840-luvulla
toiminnassa
eiv:itjatkaneetverstaanpidenleskienlukumdAra,jotka
vuonna1844
taattuottivataluksihyvin.sillaesimerkiksi
toa korkeanikansavuoksi,nostaaseitsemaan.rr
MariaHartmanintuotannonarvooli 600 hopearuolaa
ja BritaSoderbergin
mes850hopearuplaa.Yhdenkiiiin
Suutarienleskistaainoastaan
CatharinaAsp vuokrasi tarintuotannonarvoei noussutvhtd korkeaksi.
Vuonverstastaan
Hiinenkohdallaan
on mieulkopuolisille.
verstaan
tuotannonarvooli
na 1851BritaSdderbergin
lenkiintoista
se,ettd hdn kuitenkinitse kirjoittisisaan n o u s s u 1
t 0 0 0h o p e a r u p l a amn i,k ao l i t o d e l l ap a l j o n ,
oppipoikia.
Niiytteekin
siltA,
ettavaikkakyseon nimen
ldheskaian
tallaista
eikakukaanmestareista
saavuttanut
omaanvuokraamisesta,
on sopimuksen
teytynytolla
kaikkiaan
9 tyontekijdii,
tulosta.Britallaoli verstaassaan
kuinyllii olevillaraatalien
leskille.
Esimer- muttamonetheisteolivatoppipoikia.
erityyppinen
MariaHartmanin
Aspinverstaassa
tyosken
kiksivuonna1846Catharina
t u o t a n n oanr v oo l i t A l l d i2n5 0h o p e a r u p l a a , j o kl ikae s
puhuteli kaikkiaan
4 henkilda.
Senaatinilmoituksissa
kitasoaverrattaessa
sita mestarientuotantoon.Maria
joten sen
(arrendator),
taan kuitenkinvuokralaisesta
kuolemaansa
asti,muttaloppuHartmanpiti verstasta
perusteella
katson,
ettakyseoli nimenomaan
vuokraa- aikanaseei ilmeisesti
tuottanutkovinhyvin,koskalophoitamisesta. putuloksena
misestaeika verstaantydnjohdollisesta
MariaHartmaninperukirja
oli konkurssi.
asemaan
Vaasan nAyttAA
Catharina
Aspjoutuierittdinvaikeaan
ja lAhes600
noin 100hopearuplan
omaisuutta
palonjalkeen,ja ammattikunta
avustihentaerityises- hopearuplan
velkoja.rt
avustusta
vuodesta1853
ti. Hdnsaimyciskaupungilta

a
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BritaSdderbergin
verstasoli siistuottoisayritys.lvlieh e n s dk u o l l e s shad n e l l d
o l i s e i t s e m alna s t a , j ah a n i l
meisestikatsoi,etta verstaanhoito takaisiperheen
joukossaoli oma poikaCarlJo
elannon.Oppipoikien
han,joka valmistuikisiilliksi
vuonna1836.Hiin k:ivikiTukholmassa,
mistapalattuaan
henesta
s6llivaelluksella
pysyi
liikkeeseen,
mutta liiketoiminta
tuli verstaskiselli
meneviss:i
il
Britannimissa.
Senaatintalousosastolle
moituksissa
CarlJohanmainitaanainaverstaskisallina
Toinenpojistakavihakemassa
hoitamassa
verstasta.l6
ja saattaakin
lisaioppia
sekaTukholmasta
ettAPietarista,
olla,ettayksisyyverstaanhyvaantoimintaanoli opin
hakeminenulkomailta.
Toisenasyynanekisinkiintean
perheyrityksen
hoidon,jolloin l2iheskaikkiverstaasta
Toimintaoli
tulevahyotytuli omanperheenkAyttdon.
panostaon liikniin laajaa,etta BritaSoderberginkin
pojistatuli mestakeenhoidossa
tarvittu.Molemmista
Brita
reitavuonna1859.Viimeisenkvartaalimaksunsa
m a k s ovi u o n n a1 8 6 1 m
, u t t a h d n e l l ek i r j a t t i i ns i s a a n
oppipoikavielavuonna1862.Olenkuitenkinkatsonut,
voi lopettaasiihenvuoteen,jolloin
etteverstaanhoidon
Korkeaniantaviimeinenkvartaalimaksu
on maksettu.
kiah:inenosallistumisensa
liikkeentoimintaanon saatt a n u jto v i i m e i s i nvdu o s i noal l av i i h l i s e m p d i i . r

1800-luvulle
tiima
neenmestarintyopajassa.
tultaessa
kaytantoei ollut enaayhtayleistakuinedelliselld
vuoleskista
neljijpa:ityit:ihAnratkai
sisadalla.Tutkimistani
s u u nj a m e n in a i m i s i ikni s 6 l l ikna n s s a .
jiiiidessiiiin
KarvarinleskiBritaWettergren
oli leskeksi
vain29-vuotias.
Hanessa
henkiloityy
seKirsiVainio-Korhosentutkimustulos,
ettaennenuuttaavioliittoa
lesket
2,6 vuotta.
hoitivat miehenseverstastakeskimeairin
jalBritahoiti miehensA
verstasta
noin2 vuotta.Tamain
k e e nh i n n a iC a r lB r u m m e r t i n , j ooklai j u u r ik u u k a u t t a
paessyt
mestariksi.Vaasan
kaupunginhal
aikaisemmin
oli neljiin
lioikeuden
ilmoitusten
mukaanBrummertilla
huoneenverstasja 28 ammetta.Vuonna1848henen
verstaassaan
860vuotaaja 3900vasikanoli valmistettu
t a i l a m D a a n n a h kTauao. t a n n oanr v oo l i h u i k e a5t 1 1 7
hopearuplaa.
Enikav; kyllaole aineistoni
avullasaanut
renin peruja.r'g
selville,
olivatkotyotilatmestari Wetterg

ja
CharlottaNyberg,josta jo mainittiinaikaisemmin
joka oli 32-vuotias
rtiiitiilimiehensd
kuolensimmiiisen
paattijatkaamiehensa
lessa,
verstaanpitoa.
Hiinonkin
kirjoittanut
oppilaitaniinoppiinkuinsiitapoisvuosien
1 8 3 8 j a1 8 4 1v a l i l l a . J u uerni n e nk u o l e m a a n m
s ae s t a r i
jonNybergoli kirjoittanutoppilaaksi
HenrikSorvarin,
hoitivatjonkin aikaa kaCharlottapuolestaan
YllAolevienlisiiksiverstastaan
kirjoittiulosoppiajansuorittara:italienlesketEva
kultasepan
leskiBritaAdlerberg.
paastyyhteydessa
neenavuonna1840.Tassa
kisalliksi
ja Charlotta
Nyberg, aanHenrikotti sukunimekseen
Gummerus
sekaHedvigBlomqvist
Arvidsson.Vuonna
1841
joihin palataanmyohemmin.
Suutarinleskien
suuresta HenrikArvidsson
pyrkija paasimestariksi.
Maistraatille
joukostaverstasta
hoitivatviel:iCatharina
Gummerus, osoittamassaan
anomuksessa
h:in kertooolleensayli
LovisaH:iggman,MagdalenaSundbergja Catharina vuodenCharlottaNyberginverstaskisellina.
MestarikBlomstrom.
si paastyaan
Henrikmeni naimisiinCharlottan
kanssa.
NainCharlotta
kasvatti
itselleen
oppipojasta
lahtienuu39 leskesta14 hoiti itse verstastamiehensiijiilkeen. den aviomiehen.'?o
suurempimAarakuin Kirsi
Teme on huomattavasti
tut
Vainio-Korhosen
noin vuoteen1800sijoittuvassa
Kaikkiaankuusi leskei meni myohemmin uudestaan
jossaviidesosaleskistdjatkoi miehensd naimisiin.BritaWettergreninja CharlottaNyberginlisekkimuksessa,
Vainio-Korhonen
huomauttaa,
etta
toimintaa.
Toisaalta
si Hedvig Blomqvistja MagdalenaSundberg menivat
jatkoiTurussa naimisiinkdsitydl:iisen
vainnoin parikolmeprosenttialeskista
joka oli hiljattainpdassyt
kanssa,
jSlkeen. kisallistamestariksi.Ndiden nelj6n lesken voi ajatella
miehense
Ruotsin
vallanajanlopullaverstasta
Keskimdtirin
leskethoitivatVaasassa
verstasta
7,9vuottodella konservoituneenja aivan ilmeisestiedesauttatodellasuuri,1-29 vuotta.Koska neen kisSllejaetenemiiankasityolaisurallaan.'?r
ta vaihteluvdlin
ollessa
vaihteluvdli
on ndinsuurijanaistenkohtalotovatmoni
Kirsi
naiset,
on keskiarvo
vainjotenkinsuuntaaantava,
tutkimuksessaan
vuodelta
Vainio-Korhonen
on omassa
9,3
1800laskenut,
etta verstaitapidettiinkeskimaarin
ut{e{!14ua
nzt
Kayhain[toi/on r'tu
vuotta.Han poisti kuitenkinne lesket,jotka kuolivat
kesken
verstaanDidon.
Josteenomassa
tutkimuksessa- Osaleskiste
joutui lopultaturvautumaan
koyhiiinhoini samoin,
vaaristyy,
sillajoutuisinpoisasiamielestani
luetteloisdonapuun.Vaasan
koyhainhoitolautakunnan
25vuottaverstaanpitoa. sal6ytyyyhdeksan
tamaanmyosMariaHartmanin
tutkittavana
olevistaleskista.
Kolme
kuolMikalikaikkimuutnuorenakesken
verstaanpidon
ja lo
piiriin
koyhiiinavun
1830
luvulla
heisteon otettu
leetlesketpoistetaan,
tu leekeskiarvoksi
8,1vuotta.r3
put vuoden1853jalkeen.Aineistossa
on silmiinpistdva

Konteruoifuuaf[e:'
rtef
Yleinenkasitys
on se.ettdmestarien
lesketmenivetnaijoka jatkoi toimintaaedesmenmisiinkisdllinkanssa,
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ero,sillaI830 luvullaavunpiirinotetunkolmenlesken
keski-ikd
oli avunalkaessa
vain47 vuotta.Leskista
kaksi
ja yksikarvarinleski.
Kahdenavuntarve
oli suutarinleskiA
ja mielenvika
isuudella.
Kolmannen
selittyysairaudella
leskenmiesolijo aikanaan
saanutavustusta
suutarien
kassasta,joten
eivoidaolettaa,etta
les
ammattikunnan
k e l l ao l i soi l l u tk u n n o l l i stioai m e e n tl uo m ah d o l l i suuk s i a .
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SuutatinleskiEritoS\derberyinja oppipojanviilinen sopimus.
Pohjanmaan
museo.
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Myohemmin
avunpiiriinotettujenkuudenleskenkesvnffeer
ki-ikiioli 76 vuotta.HeistAkolmeoli suutarinja kolme
raat.ilinleskea.
Yksiheistaoli 79-vuotias
suutarinleski
l.Vuoden1720ammattiasetus.
Asp,joka oli menettanytkaikenVaasanpaCatharina
2.
Makela1985,206;
Hedman1928,239-241.
rdatalinleski
Maria69ren.He
lossa,ja
toinen77-vuotias
3.
KaAmA,
KuAmA,
RaAmA,
SuAmA,
Pohjanmaan
muverstaidensa
vuokraajia."
olivatmolemmatolleet
5eo.

kasityolaisammattia,
vaikkaheillS
4.Fuskarit
harjoittivat
ei ollutsiihenlaillista
oikeutta.
Vaasan
kaupunginsuutarien
am
5.Ptk.10.11.1836,
pdytakirjat
Pohjanmaan
mattikunnan
1815, SuAmA,
museo;Makela1985,77.
',t847,
6.KD57/2a7 l845,KD62/2831846,KD27/2a4
KD54/2821849,KD
41/2861950,
STO,
KA.
1985,217.
T.Mekele
8.KD27/284 r 847,5TO,
KA.
ja
Perukirjat
1A47-1848
Egal,Vaasan
maistraatin
9.
Aineistonmukaansuhteellisen
moni eli noin 36 o/ooli
KD27/284'1847
raastuvanoikeuden
arkisto,VMA;
,KD
^tB4a,KD
verstaantoiminnan 57
valinnuttoimeentulokeinokseen
54/2821849,KD
41/2861850,KD
/2a6
jatkamisen.
Jos otetaanhuomioonmyds ne lesket, a2/297',t851,SrO,KA.
jotka vuokrasivat
niin
verstasta,
nouseeprosenttiluku
p*.21.12.1
10.Hedman1928,26A;
858.R:i:jtalien
amo/0.
korkeaksi
kuin45 Miehenverstason siistodellatoipoytekirjat,
RiiAmA,
Pohjanmaan
museo.
mattikunnan
minutlShespuolessa
tapauksista
leskentoimeentulon 'l'l.Esim.KD27
/284 1847,5TO,KA.
turvaajana.
Temenlisdksikuusileskeiimeniuudelleen 12.Poytakirjat
ja'l5.5.1846,5uutarien
8.10.1844
sisAan
ja nelj; heistapystyiuudenmiehense
naimisiin
kautta ja uloskirjoituskirjat,
5uAmA,Pohjanmaan
museo;KD
jattamaa
hyodyntdmaan
edellisenmestarinjalkeensa
82/297185'l,SfO,KA;
Ptk.I 7.5.l853,5uutarien
ammatversraSra.
tikunnanp6ytakirjat
1815-.SuAmA,
Pohjanmaan
mu
luettelokoyhistA
1839-1876
seo;Koyhainlautakunnan
Tellaisia
leskiitkoskevia
tutkimuksia
on tehtySuomessa A a : 3A, d b l , V K A .
suhteellisen
vahan.Useimmiten
lesketovatjoko osana 1 3 .P t k . 9 . 5 . 1 8 1 6
4 ., 1 0 . 168,16 . 1 08. 11 9 I, 1. 1 0 . 1 8 2j a0
laajempaanaistutkimusta
tai osanak;sityolaistutki- L5.1821,Poytakirjat,
SuAmA,
Pohjanmaan
museo.
joka on tehty miesn:ikdkulmasta.
Ammattikun- 14.KD54/2821849ja KD35/2941952,STqKA;Pk.Ega
musta,
talaitoksen
tutkimuksissa
oppipojat,kisellitja mestarit 15:60,
ja raastuvanPerukirjat
1878,Vaasan
maistraatin
ovatainapAaosassa.
Suomessa
aikaisemmin
tehty kaoikeudenarkistot,VMA.
on mydsp:iAosinajoittunutRuotsin 1 5 .E s i mp.t k . 6 . 1 0 . 198,11. 10 . 18 2 0 , 8 . 1 0 . 1 8 2 4 ,
sitydlaistutkimus
sitaon hy
vallanaikaan,ja
uudempaa
aikaakoskevana
29.4.1835,2.10.1839,
8.10.1840,15.5.1846ja 19.5.1842,
vinv;h;n.
ja
Sisaan- ulokirjoituskirjat.
5uAmA,Pohjanmaan
museo;KD57/2871845ja KD35/2941852,sTO,KA;
Pk.Ega
ja raastuvanoiTutkimani
aineistoon suppeaja valitsemani
ajanjakso- 7;95,Perukirjat
l858-1861,
Maistraatin
lyhyt.Ndinpienenaineiston
avullaei voi
keudenarkisto,
VMA.
kinsuhteellisen
johtopeetoksie.
Tuloksetovat
16.Ks.esim.KD35/2941852,STO,
KA.
veteemitadnsuurempia
ja kertovatomaltaosaltaan 17.Rippikirjat
1841-l 849,s.57,Vaasan
seurakunnan
mf
kuitenkinsuuntaa-antavia
Ptk.26.4."1
1800-luvulla
elaneiden
kasityolaismestarien
leskienvaUK365,5einejoen
kaupunginkirjasto;
859)a
poytakirjat,
linnoista.
10.5.1
859,Suutarien
ammattikunnan
5uAmA,Pohjanmaan
museo.
'I
1997,185;Vainio-Korhonen
2002,33.
S.Vainio-Korhonen
19.Mf.UK364,Vaasan
seurakunnan
rippikirjat1814f.eenaT, E. Lainp,
1820,Seinajoen
kirjasto;Vainio-Korhonen
1997.I 85;
ja karduaaninahantekijoiden
Ptk.8.9.1
828,Karvarien
poytekirjat,
museo;Hedman
KaAmA,
Pohjanmaan
1928,241;KD
54/2821849,sTqKA.
20.Pdytakirjat
26.9.1
83a,2a.4.1A4O,7.1
O.1B4O,
ja uloskirjoituskirjat,
Re8.10.1
841,Ritetiilien
sisdiinpoytdkirAmA,Pohjanmaan
museo;
Otemaistraatin
jasta4.10.1844
(vuosiluvussa
lieneevirhe,pitaisiolla
18 4 1 )R, i i A m AP,o h j a n m a amnu s e o .
21. Hedman1928,241,265.
22.Makela1985,306;
Esim.ptk.3.5.1
825,5uAmA,
Pohjanmaanmuseo;Luettelokoyhist;A a:21830-1846
Adb2ja A a:31839-1
876Adb1,Koyhainhoitolautakunnanluettelokoyhista,
VKA.
Tutkimistani
lesklstasiisjoka neljiisjoutui turvautumaankoyhainapuun.
Erityisesti
raetdlienja suutarien
piirissa
Avustuksen
ei ollut
lesketolivatavuntarpeessa.
jokajatkoiverstaanyhtaian
kuitenkaan
sellaista
leskee,
jalkeeneikamennytuudestaan
pitoamiehensa
naimitapauksessa
verstason yleensaollutvasiin.Tdllaisessa
pystynyt
muttaleskion myostavallisimmin
kavarainen,
vaurautensa
sailyttemedn.
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LanreeuaKlyauD'uuJ
Arfuttokftfeet
Kansallisa*isto (KA)
(STO)
Senaatin
talousosasto
SaapuneetkirjeetKD57/287 1845,KD27/284
1847,KD
57/2861848,KD
54/2821849,KD
41/2861850,KD
82/2971851,KD
35/2941852

Vaasanmaakunta-arkisto (VMA)
ja raastuvanoikeuden
Maistraatin
arkisto
Perukirjat1847-"1848
Ega1
Perukirjat
1858 1861EgaT
Perukirjat
1878Egat5

Pohjanmaan museo,Voaso
ja karduaaninahantekij6iden
Karvarien
ammattikunnanarkisto(KaAmA)
pdytakirjat
Kokousten
ja uloskirjoituskirjal
SisaAnKultaseppienammattikunnanarkisto(KuAmA)
pdfakirjat
Kokousten
Raetelien
ammattikunnan
arkisto(RaAmA)
poytakirjat
Kokousten
ja uloskirjoitu
Sisa.inskirjat
Suutarien
ammattikunnan
arkisto(SuAmA)
poytAkirjat
Kokousten
ja uloskirjoituskirjat
Sisa.inSaapuneet
kirjeet

Voasankoupungin arkisto (VKA)
Koyhainhoitolautakunnan
arkisto
Luettelokoyhista1830-1846
Adb2
Luettelokoyhist:i1839-1876
Adbl
SeinAjoenkaupunginkirjasto
Vaasan
seurakunnan
rippikirjatmikrofilmeina
UK364,UK365,UK366

K;ya(iswus
Hedman1928

Makela1985
Vainio-Korhonen
1997

Vainio-Korhonen
2002

HedmanKarl,Hantverkare
grundlaggning
i VasafrSnstadens
6r 1611 till
naringsfrihetens
inforandeer 1869.Teoksessa
Suomensukututkimusseuran
^1927
vuosikirja
Xl
,Helsinki1928.
M;kelaAnneli,Vaasan
historialll 1809-1852.
Vaasa1985.
Vainio-Korhonen
Kirsi,Hantverkarhustruns
levnadsbana
i Aboomkringer 1800.
Teoksessa
Fundera
tar langstatiden,saskr;ddarn,
di hansyddebyxor.Toim.
Ulla
Heino,KirsiVainio-Korhonen,Turku
1997.
Vainio-Korhonen
ja
Kirsi,Ruokaa,
vaatteita,
paikallisena
hoivaa.
Naisetja yrittajyys
yleisena
ilmiona1700-luvulta
nykypeivaan,
SKSHelsinki
2002.

?iota
1 6*1eiefoi gfanfa:afk
jiisensihteeri
Muistathan
ilmoittaa
uudenosoitteesi
seuran
RiittaKuukalle
joko puhelimitse
(04OO
(kuukka@pp.inet.fi).
622 465)tai sAhk6postitse
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Sisd[Qsfweffe{o
palsta
Puheenjohtajan
Pyhestemajastamuseoon
Sukututkimusseuran
matkaKokemdelle
ja kokoussihteeri
Puheenjohtaja
esitteytyvat
Tampereelta
uusitehtisukututkimuksen
taivaalle
paatoimittaja
TiinaMiettisesta
Genoksen

10

Silloinkukkiimantelipuu
Margareta
Hansintyter
Kettermannan
muistoruno

12

jaivetpuolisoBertilJudiusja
Kaipaamaan
kaksilasta
Turussa
1652kuolleenChristina
Staphanintytteren
sukua

IJ

Sukusilppua

l8

Haarukkapaloja
Mouhijarvelt;

19

Lapsuusmuistojen
kesdRuovedel16

20

RajaportinsaunanperustajatMariaja MoosesLahtinen

22

Ritarihuoneelle
uusiaatelistiedon
vaalija
GunillaPerdsalosta
amanuenssi

24

KainuunKemppaisten
sukulaisuussuhteita
valaisevia
tuomiokiialdytojit

28

Kaukolainoja
Tampereen
kaupunginarkistoon

30

Einimimiestapahenna- paitsiParkanossa

31

Verstaanpitoon
vainaimisiin?
Vaasalaisten
kdsitydleismestarien
leskienvalintoja
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