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Kansikuva:Tuusulan
kirkossaon | 600-luvulta
perdisinoleviahautavaakunoita.Yl<si
niisti on
v u o n n aI 6 9 2k u o l l e e n
m a j u rH
i e n r i kK u h l m a n i n
vaakuna,
missdon kuvattuna
ja kolmekuulaa.
villimies
KuvaHeikkiNurmi.

lemme paattaneetyhteneistaeja uudistaaseuramme
julkaisujen ulkoasualukijoita mielllttdvdmpd.dnsuuntaan. Kddessd.si
olevalehti on ensimmdinenuuden
ilmeen saanutOrpana.
Pelkkdulkoasunmuutos ei riita, vaan lehti tarvitseemyds
kiinnostavaaluettavaa.Edelleenkaipaammeerilaisiasukututkimukseenliittlviii kirjoituksia ja kuvia. Pienetkin muutaman
rivin pituiset tietoiskut ovat tervetulleita.
Kesilld auringon paahtaessa
ei juurikaan tule ajatelleeksi
sukututkimusta.Ulkona riittid tarpeeksipuuhaa.Sensijaan
sadepdivind'moni kaipaajotakin tekemista,kuten h).vea
dekkaria tai muuta kirjaa. Dekkareidensijaanrninulla olisi
toinen ehdotus:Omat valokuva-albumitkannattaisikaivaa
esiin ja kirjoittaa muistiin, keiti kuvissaon. Kertyneitatietoja
voi myohemmin tiiydentid,sukulaisvierailujenyhteydessd.Ja
miki mukavinta, tyotd voi jatkaa myos pimeina talvi iltoina.
Kannattaamuistaa,etta valokuvattuovat oivan lisan suku
tutkimukseenkertoen muun muassasukulaistemmeulkoniosta,statuksesta,asuinymperistoste,sosiaalisesta
verkostosta,
ja elimistd yleensd..
tyostd,aikakaudenvaatetuksesta
Mielenkiintoiset kuvat eldvoittdvdtsukututkimustenlisdksimyris
lehtedmme.
Luulen olevani melko trypillinen suomalainen.Kuvia on
kertynyt vuosikymmentenaikanauseitaalbumeita,ja sen
ohessaon vield muutama kenkilaatikollinenkin. Uudemmat
ovat tulostamattatietokoneenmuistissa.
Laatikkoihini kertyneissdvalokuvissaon useita,joihin ei
ole tullut laitettuamitaen tietoa. Ei l<iydypiiiviimiiiiriiii, ei
kuvauspaikkaaeikd edestietoa kuvassaolevistahenkiltiistd.
On siind perikunnalla aikanaanihmettelemistd,jos saavat
tdllaisenriiykkirin kiisiinsii!
Usein ajattelemme,etta mitapa noita tietoja kirjoittelemaan,kun ne ovat oman pidn lokeroissatallessa.Entd jos
sairastundementiaantai kun kuolen. Monia koskettavaa,
arvokastatietoa katoaa.Olisikohan siis aika ryhdistiil.tyiija
alettavakirioittaa kuviin kuvatekstit?
RaineRaitio
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Kaksi sukupolvea
Tallqvisteia Tampereella
TEKSTIJUHAVUORELA

Tampereenkaupungissa
vaikutti | 840-luvultaeteenpiin
ja l<ondiittorina
leipurina
elantonsa
perheelleen
hankkinutCarl GustafMalal<ias
Tallqvist.
Hdn oli mennyt
vuonna1846naimisiin
MariaMatildaSevoninkanssa
TamDereen
tuomiol<irl<l<oseu
rakunnassa.
KoskaTallqvist-suku
on jo pitkddnkuulunutmielenkiintoni
kohteisiin,
minuahuvitti
aiankuluksi
selvitellihdnensukuansa.
Leipurin esivanhemmat
Helsingistdja Espoosta
Tampereentuomiokirkkoseurakunnan rippikirja 1846-1852sisiiltae noin 400 aukeamaa,joten sitd
ei tee mieli ldlrted selaamaanedes
Arkistolaitoksenmainiostadigitaaliarkistosta,
senverran hitaasti
sivut ainakin omassaka)'tossani
olevilla koneille vaihtuvat. HisKin
avulla sitten ldyt)rykin nopeammin
tuon leipurin syntymd.Lehtitiedot
vuoden 1893maaliskuunalusta
tietdvdt nimittain kertoa, ette Carl
Gustaf Malakias rrenehtyi 71 vuoden.ja 20 pdiviin iass::i.Ndin ollen
hdnen on tii)tynF syntyii vuoden
1822helmikuur.ralussa.
Muutaman turhan HisKi haun
jllkeen keksin kirjoittaa nimen
Malakias muotoon Malachias,.ja
tuolloin terppdsi. Carl Gustaf
Malakias Tallqvist oli syntyn)t
Kirkkonummen Pappilaan kuuluneessaRdtstin saaressa.
Haneneitinsaoli naimatonnainen Ulrika GustavaTallqvist, joka
todenndkoisesti
tienasileipdnsd
piikomalla paikallisten kalastajien
mdkeisseja torpissa.Alti Ulrika
Gustavaon merkitty tuon ajan
rippikirjassa syntyneeksiHelsingissdvuonna 1784.Temd tesmde
(suurinpiirtein) sen seikankanssa,
ettd hdn oli kastettujen luettelon

I
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mukaan 39 vuoden ikdinen
saadessaanaviottoman poikansa.
SamastaIahteestaselvidLi,ettd hdn
on muuttanut 1831Helsingin
k r u p u n k ii n . K r \ t e t t u j e nl u e t l e l o s t a
paljastuu toinenkin avioton lapsi,
t1.tdrGustava Wilhelnina vuodelta
1815.
Helsir.rginkaupungin kastetuista
loltyikin elokuussa 1785 kastettu
Gustava Ulrika, jonka vanhenmat
olivat merimies Thomas Tallqvist
ja hdnen vaimonsa Greta Engberg.
Gustava Ulrika menetti isdnsdnel
jdn var.rhana,silld Thomas meneh
tyi tuolloin n.rdtikuumeeseen44
r.uoden idssd.
Helsingin rippikirjojen perusteella Thomas oli syntyn)t 1745ja
Greta Enberg 1760.Tiihiin leipuri
Carl Gustaf Malakiaksen esivanhempien etsinta sitten loppuisikin,
e J l eoi l i s i l i y r e t t i v i s s dW i l s h m a n i n
i k i v a n h a as uk u ki r j a a .H i i n e s i t t e l e e
joisneljd erilaistaTallqvist-sukua,
ta erdsoli IahtoisinEspoonMdkkyldstii. Vuonna 1690 syntyneen
torppari Tomas Pelssonin toisesta
avioliitosta vuonna 1753 syntynlt
Tomas oli leipurin isoaidin lsd.
Hdn oli tosiasiassasiis hieman
nuorempi kuin mit:i Helsingin
rippikirjat antavat ymmirtaa.

Originelli leipuri
Tyossddn
leipurinaCarl Gustaf
MalakiasTallqvistoli erinomai
nen. Hdn sailiikkeensetuotolla
hankittuatalon seki Tampereen
kaupungistaettamaaseudunrau
hastaPyhdjirvenerdestisaaresta.
Leipuri Tallqvistotti osaa
Tampereella1857avatun,kaikille
avoimensaestopankin
perustamis e e nK. . i s i t y o l l i soelli !a t l e r a n n e e t
tammikuussa1855pidetynkokoj:ilkeenperuskassan
ukser.r
pankkia
varten.Temerahameereannettiin
leipurimmeseil)'tykseen,
mutta
jossainvaiheessa
Tallqvistonnistui
s e k o i t t a m d aor m
r a l j J v i e r J a lr a h d l .
Tilanne iiityi melko hankalaksi,
mutta lopulta hdn antoi velka
kirjan muodossa tiedon rahojen
kohtalosta. Ndin varat saatiin
vdhitellen takaisin, ja pankki avasi
ovensaparia vuotta mycihen.urin
maamme 22. sddstopankkina.
Aikalaisten mukaan Tallqvist
oli originelli herrasmiesja aina
ystdvdllinen sekd avulias kaikille.
OmaperaisD4te mies osoitti mm.
suunnittelemalla sahan yhdistiimistd veneenmoottoriin. Tarkoituksena oli pdastekulkemaan
Pyhdjr:irvelldmyos talviaikoina,
kun jddn olisi voir.rutsahataaluk\ e n l i e l l . i .T o i s e l JLae r t a a nT a l l q ri s t
yritti.johdattaa vettii Pyynikillii

sijaitsevasta
liihteestdmvll\') 11.Td
llriikin kokeilu epaonnistuikuten
tuo' jidnnrurtajirkin".
Carl GustafMalakiasTirllqvistin
vlirlo Nlirtil NlatilclaSevonoli
h:inkin kisitviiliiisperheestii.
Hiinen isins:i oli turkulaincn,
sitlelnnin'lirmpereellemuuttaDut
kLrltaseppri
AbrirhamSevon.Aiti
FredrikaPetreLloli laivaperiinries
'l1lonas
Petrellinja h)nen virimon
sil l\'lariaChristina Laurenill tytair.
Carl Gr,rstaf
Malal<iasTirllclvistilh ja N{alia NlatildaSevonillaoli
vhteensdky nrnrenenlast.r,ioistil
yain kolme avioitui.Esikoist,ytair
IrrcdlikaMatilclaja jdrjestyksessi
seitsemds
lapsi Maria Erikl elivit
r,ieliiYuonnir l9l I naimatton)ina,
mutta mrir.ltmenehtr-i|it :riyirlt
pienend.

Kauppias
LudvigTallqvist
Le'ipuriTallqvistinvanhin Japsi
oli poika Kirrl l.uclvig,joka syntyi
tilnrr.rikuuss!r
I8,19.Hd,naloitti
Hel
tyiiuransakiruppa-apulaisena
singissa,nlutta jo alle 20-r-uotiaana

hiin oli palannut kotikaupunkiinsa
Sielli hdn perusti on.rankaupirn,
jonka kuitenkin sulki vuoden 1884
vriheilla. Mainittu liike oli ensin
ollut sekiiTallclvistinettAeriiiin
herra C)sosenornistuksessa,
rnutta
huhtikuussa1877,Ybtiosiirq'i ko
konaanLudvigin on'ristukseen.
Jo l0 \.uottairiemmin hdn oli
. r l , ' i t t . l n unt\ . l g ( n t u r r n -e l i r ' . i l i l v s
liiklieen,jolta saattoiostairpaitsi
tavaloitaniin myi)serilaisiahr.ro
lintapalveluita.Myol.remminliik
keest:isaattoiostirr nyds henki ja
palovakuutuksiir.
Liiketoimintansa
lisliksiLudvig l ir)lqvistosallistui
innokkaastiyhteiskunnalliseen
eliimiiiin.
Hiinesti tuli l'irmpereenkau
pungin ensinnriiinen palopririllikkci,ja luonnollisestiTallqyist
oli parikalliser.r
vlpairparlokunnrn
perLLstajajiiseniai.
Hiinet nimitcttiiD
r c k r il c c r s l . r t r t r r k u n n er nl t ; ir h n
krrrarin jdseneksi.Kaupunginvaltuutettu Tallqvististatuli 1887.
LuclvigTallqvistinvaimo oli
klupunginvouti SakariasKinnusen
i r rl : u l l o s r n e5 t e r ) i r g r nt r l d r H i l r r r . r
N1aria,joka oli aiemmin ollut
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nainrisissaPoristakotoisin olleen
kauppiirsAlexanderJohanLurclborgin kanssa.
Ludvigin ja Hilnra Marian l8T5
solDrinra aYioliitto.jiiilapsettonraksi.Karl Ludr,igTrllqvist kuoli
TampereellamaaliskuussaI896 ji1
hiinen leskensriHilma joulur.ralll
1903.Toiminimi t-LLdvig
Tallqvis
ja
hoitama
Pirlo
henki
tin
Svean
YirkuutusOsakeyhtionasioinlisto
luovutettiinherr:rAlfl'ed Selinillc
perikunnan toir.nestlr
vuoden 1904
alussl.
Karl Ludvigin sislruksista
Edvard lviakarius(1357 1895)
toimi ravintoloitsijanaTar.npereclla. Hiinen vaimonsaEmna Agrerr
oli kotoisin Ruotsista.F.dr.ardin
kuoltua hdnet nlri tehtailijalohan
Vilhelm StarchTurusta.
Ve)jestensishoistaAlma (?) lllisabethopiskelimrr. yliopistossaja
t y o s k c n t e ol i p c l t i r j i n Jt u r k u l l r ' i " . ;
kouluissirI 880-luvunpuolivdlistii
e t ( c r p i l i n\. u o r r r r li 8
r 8 qh , i r r . r l , r i t t i
kielen opettrjanaHimeen
sirl<san
linnan suomalaisessir
lyseossa.
Hiinen puolisonsaoli Pietarsaarelr
apteekkariKarl LennartCandolin.t

1 gifi on
$oululuun
\U|,riittiituiinii!
fifliltdrud
folin, tolmefo,

5 $uoneu6to
fgdttiiefd tcrpeelliiet
{ morio,tompuuri,
Sribempiti
tietoioontao
E uffobuoneet.

SuDtuigtottqroift.

;

lll!oitetraD,

!cttn
LeiptrriEortari

larlEust,
ir|alakias
lall
9
t

:

r8oballiresti vaiDui !,uolon uneen
Tampereella Eel;oikuun 28 p. 1893
klo I,$ j. pp, ?1 vuoden20 peivnr
il.iiseui. Suruksi nioullo" liogillo
ja larten leprille.
M.tal,t&
Ta gobt.
Eautrur tsDahtuu ifiraliskuuo 3
D. tikiliiiselli h$tarsmarlls ia leh.
ioe surursrlto Ludvic Trlldviltir
trfosts Llo th2 j. pp--

LeipuriTallqvistinkuolinilmoitus

.3

: +cloftiu.t
(Petroleumia)
E
* tutuefo io toiillin ofin, rngg
E

aubroig tollqrnitl.

LudvigTallqvistin
lehti-ilmoituksia
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Vanhassa
tanskalaisessa
kolikossa
on KnudHardeknudin
kuva.
Kuvainternetisti.

Netisti
sukupolku

TanskankuninkaanGorm Vanhan(Gorm den
Gamle)pystytrimdJellingenriimukivi.
KuvaJiirgenHowaldt.

viikinkiaikaan
TEKSTITAISTO
VIRTANEN

utkin hiimiiliiisidesivanhemtavalla
I piani tavanomaisella
I hrkonkirjoja,isdntdluetteloita ja asutusluetteloita
keyttaen,
kunnesyllattdentuli vastaan
aatelinensukuhaara.Tiistiialkoi
uusi vaihesukututkimuksessani.
Googlaamisesta
tuli tarkeintutkimusmenetelmd.
AatelistostaldltD/
valmiita sukuhaarojenselvityksid
ja esimerkiksiWikipediastatietoa
tunnetuistahenkiloiste.Eri lahteidentietojayhdistdmdlld
olentdhdn
mennessiikeriiilllt sukuniaatelisensukuhaaranesivanhempia
perheineennoin tuhat henkiloe.
Sukuhaaroissa
esiinqT Suomen
tunnettujasukuia,kuten Tavast,
f

H^rn

T^tt

Flemmino

Pisin sukuhaara meni Tanskaan
sisdltdenviikinkiajan kuninkaita ja
paetyen y etteen Suomeen Kvenlandin kuningas Fornjotriin, jonka

arvioidaan syntyneen monna 140.
los Idhtdhenkild on lapsenlapseni.
on esivanhempia 59 sukupolvea.
Olen hwin tietoinen, etta
yksikin virhe katkaiseepolun ja
mitdtiii loppuosan. Virheen mahdollisuutta voi vdhentae kelttamalld useita ldhteiti. Omassatutkrmuksessanion onneksi runsaasti
tunnettuja henkilciite, joista tiedot
ovat paremmin sdilyneet aikojen
kuluessa.Tosin viikinkiajan tiedot
perustuvat saagoihin - perimltietoihin, jotka ovat saaneetkirjalIisen muodon vasta satoia\.uosia
tapahtumien jdlkeen. Eri ldhteistd
Id)-t)'vat syntyma- ja kuolinajat
vaihtelevat kovasti, mutta henkikin
eleman ajankohta historian virrassa on riitteva.
Seuraavassaon pelkistetty polku
isoisistdni kuningas Fornjotriin.

polku
Esivanhempien
Hjalmarista
Fornjotrin
sukuun
I
Hjalmar (Jalmari)KustaanpoikaVirtanen, ratavartiia,
s. 17.7.1877
Kangasala
HavisevaAntila,k.29.t2.1959
Vilppula SuluslahtiKoivio

XIV
Erik AkessonTott af Skedebo,ritari, valtaneuvos,s. 1438
RuotsiHallandAbild Hjuleberg,k. 14.1.1483

XV
Alre AxelssonTott afSkedebo,valtaneuvosTanskassa,
s. 1405,k.7.8.1477

II

XVI

KustaaHeikl<iHeikinpoika,renki,s. 31.10.1832
Orivesi
PappilaViihd-MdkelA,k. 22.4.1910KangasalaHaviseva
Antila

,drel PederssonTott afSkedebo,ritari, valtaneuvos,
s. noin 1370Tanska,k. v?ilillii24.11.1446,25.1.1447
Varbergin linna

III

XVII

Heikki Juhonpoika,
torppari,muonamies,s. l.l2.l80l
Orivesi PappilaMAkelii,k. 15.1.1864Messukyle
Masugnen

JulianePedersdotterGrubbe, s. 1339Tanska
Kciopenhamina,
k. noin 1397
XVIII

IV
Riitta Tuomaantl'ter,s, 1764Orivesi Voitila, k. 17.12.1834
Orivesi PappilaMdkeld
torppari,s. 30.9.1757
OrivesiPappila,
|uho Juhonpoika,
k. 17.2.1836Oriyesi PappilaMiikelii

v
Liisa foosepintltdr, s. 25.2.1735Orivesi Torittu Aijenen,
k. 21.2.1822
OrivesiVoitilaKuusisto

VI
'
I
I

I

Brita HelenafohansdotterRoth, s. laskettu l69l Orivesi
V o i t i l ak, . 2 J . 5 . 1 7 6OJ r i v e sTi o r i u A i j ; n e n
VII
Gunilla Katarina MertensdotterUlf i Finland, talollinen,
s. 1675,k, 1748Orivesi
VIII
Mdrta MargaretaChristersdotterGyllenhierta,s. noin
1652Hauho,k. 19.11.1697
Hauho

IX
GunillaAxelsdotterStilarm,k. 13.10.1678
Tenhola

X
Marta loransdotterBoije afGennis, s. 1578Tallinna
Revalinlinna, k. 1627Tukholma

XI
Anna JoransdotterGyllenmine, s. noin 1540
XII
Metta (Miirta) TonnesdotterTott, s. noin 1520,
k. I1.1.1566Knivsta

ruII
TiinneErikssonTott, valtaneuvos,Viipurin, Olavin ja
Raaseporinlinnan piiiillikko, s. 1467Ruotsi Skedebo,
Roslagen,
k. 2.1.1522
Turku

PederII fohansenGrubbe,s. noin 1313Tanska
CopenhagenKisserupSkullerupholm,k. viilillii 13781386

XIX
ElsifOlufsdotterSaltensee,
s.noin 1291TanskaSoro
MaglebyTystofte,
k. 1332
XX
OlufTokesson
Saltensee,
kuninkaallinen
neuvos,
s.noin 1244,
k. l3l0
XXI
Margareta
OlufsdatterGlugaf Bavelse,
s.noin 1190
TanskaPraestdBavelse,
k, 7277
XXII
GydeMargretheEbbesdatter
Hvide,s. I 150Tanska
PraestriBavelse
XXIII
EbbeSkjalmsen
Hvide,hovedsman
pi Sjaelland,
Dansk
stonran,s. 1090TanskaSjaelland
Fjenneslev,
k. I 15l
TanskaSjaelland
Soro
XXIV
SkjalmTokesson
Hvide,jarl pi Sjaelland,
hdvitsman,
s. 1034TanskaKnardrupFjenneslev,
k. 1l l3 Tanska
Sjaelland
Fjenneslev
XXV
TokeTrylleHvide,s.975Englanti
XXVI
PalligTokesen,
s.945Hiivding,k. 13.11.1002
Englanti
(murha)
XXVII
TokeGormsen,
s.912felling,k. 985Uppsala
Fyriswall
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XXVIII
Gorm Den Gamle Knudsson,Tanskankuningas 936-958,
s. noin 890 Tanska,k. noin 958 TanskaVejle |elling

XXIX
Knud I SigurdssonHardeknud,Tanskankuningas 916936,s. noin 814 TanskaJutlandHord, k. noin 895 lelling

XIII
AnganttrArngrimsson,s.noin 472
XIIII
Arngrim "Berserkur"
Grimsson,s.noin 452Norjaof
Bolmey

xxx

XIIV
Bauggerd
Starksdatter,
s.noin432Norja

Sigurd "Snake-Eve"Ragnarsson,Tanskankuningas,
s. noin 786 Tanska,k. noin 830 In A Northumberland
SnakePit

xlv

xxxr

XLVI

Ragnar"Lodbrok" Sigurdsson,s. noin 765 Ruotsi
Uppsala,k. noin 845 Englanti Northumberland

Finnalf (Alf) Raumsson,Alfheimin kuningas,s. 392
Norja BuskerudRingerike

XXXII

XLVII

Sigurd "Hring" Randversson,Tanska-Norjankuningas,
s. noin 730 Tanska,k. noin 812

Raum The OId Gorsson,s. 370 Norja RaumsdalOgdum,
k. Norja RaumsdalOgdum

Al{hid Gandolfdottir, s. noin 735 Tanska

XXXIII

Alftrild Finnalfsdatter,s. noin 412 Norja Ringerik

XLVIII

RandverRadbartsson,s. noin 670 Tanska

Gorr Thorrasson,Alfheimin kuningas,s. 345 Norja More
og Romsdal

XXXIV

XIIX

Aud "Diuphraudza"(The Deep-Mirded) Ivarsdottir
s. ennen633 Tanska

Thorri Snaersson,
Kvenlandinkuningas,s.noin 320
NorjaMoreOg Romsdal

xxxv
Ivar "Vidfame" Halfdansson, Ruotsin kuningas,
s. noin 612 Tanska,k. noin 647

L
SnaerTheOld fokullsson,
SuomenKvenlandinkuningas,
s.276Suomi

Gauthild (Gyrithe) Alfsdotter s. noin 614 Tanska

LI
s.240Suomi
JokullFrostasson,

XXXVI
Halfdan Haraldsson,Ruotsin kuningas,s. noin 590
TanskaJutland,k. noin 650

XXXVII
Hildur "Hildis" "Hervor" Heidreksdottir,s. noin 572
TanskaJutland

XXXVIII
Heidrek "Ulthamr" Angant).rsson,s. noin 552 Nota
Reidgotaland

xxxlx
Anganqr Heidreksson,Kuningas Reidgotalandissa,
s. noin 532 Norja Reidgotaland

XL
Heidrek Hofundsson,kuningas Reidgotalandissa,
s.noin 512 No{a Reidgotaland

xll
Hervor Angantyrsdottier,s. noin 492 No{a

2t2013

LII
ChiefFrostiKarasson,
Kvenlandinkuningas,s,210
Suomi,lc Suomi(taistelussa)
LIII
Kvenlandinkuningas,s.noin 185
Kari Fornjotsson,
Suomi
LIV
Fornjoturof Kvenland,
Kvenlandinkuningas,s.noin 160
Suomi
LV
Forniotrinsukuof Kvenland,Kvenlandinkuningas,
s.noin 140"Gotlanti",nlt Suomi

Edelldolevan luettelon tiedot on koottu netistd yleensd
ottaen siina muodossa kuin ne sielld on kirjattu.
Perhetiedoton tAstajiitetty pois. Niihin pddseeoheisia
lahdetietojakri)ttrien. Niissd suluissaolevat roomalaisetnumerot viittaavat luettelon henkilcin sukupolvinun.reroon.Aatelisten numerot pitee aloittaa sarjan
ensimmdisestdnumerosta. Avautuvastaperhekaaviosta
voi seurailla luettelon mukaisesti esivanhempia. Ldh
teiden muista osoitteistaldltlT lisee tietoa luettelon
henkiloistd.
Mukana on myos m)tologia-osoitteita, joissa on
joka on
perimdtietoa.Niissdon mm. Kvenlandista,
sijoitettu Suomeen,erean olettamuksen mukaan
Kajaaninpaikkeille.
Tassdesityksesseei ole pyritty ottamaan kantaa
tietojen oikeellisuuteen,vaan on na)tetty, nitd netista
voi lit)1aa.Lukija saaratkaista, nlnka arvon han antaa
sukupolun varhaisimmille tiedoille. r
Ldhteita:
Kangasalan,
Ruoveden,Vilppulan, Orivedenja
Messukyldnkirkonkir.jat (I-VII)
http://www.vilppula.com/people/p000003k.htm#I97665
(VII XXV)
http://wwuvilppula.com/surnames.htm
http://niels.dybdahl.dk/aner/gorm/GGtextGC.
(XXIV-XXIX)
htm#1144091
http://niels.dybdahl.dk/ar.rer/gorm
http://wwwceltic-casimircon/webtree/2I 2927.hrrn
(XXIX XLV)
http://www.celtic-casimircom/webtree/surnames.htm
http://wwrv.ourfamilyhistories.org/getperson.
php?personlD=I
I 86I 93&tree=00(XLV-LV)

Perinnejatkuu:

Sukututkimuspdivd
on taas Sampolassa
ksenpitkaiSampolankoulukesku
kestoisenremontinvuoksiTampereen
seudun sukututkimusseura
ei ole
paassltkahteenvuoteenje rjestaja
madnvaltakunnallisesti
tunnettua
suosittuasukututkimuspaivaanse.
perinne
Ensivuodentammikuussa
pedseekuitenkinjatkumaan.
vietet6in
Sukututkimuspeivdd
Sampofassalauantaina25,1-,2OL4
entiseentapaanhyvieesitelmia
ja sukututkimusmessuilla
kuunnellen
ostoksiatehden.
TilaisuusjZirjesteteai
n yhteistyossii
Tampereen
seudun tyoveenopiston
kanssa.Sukututkimuspaivan
ohjelma
ju lkaistaan tyovaenopislon
kurssiohjelmassa,joka ilmestn/vuoden2013
lopulla.sekaluonnollisestikin
myos
seuran internetsivu
illaosoitteessa
www.tamsuku.fi.

http://wwwrourfamil)'histories.orglgetpercon.
php?personID=I
186408&tree=00
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kvenland
https://www.facebook.com/Kver.rland
http://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Skandinaavinen_
m)'tologra
hrtn.//r,r nphpro

Merkitkiiii piiiva
jo ngt kalenteriinne!

^roi fr6trli

http://www.adelsvapen.con.r/genealogi/
http://www geni.con.r/people
http://www.niby.dk/stamtraeniby
http://familltreemakergenealogy.com/users/w/a/t/
Aaron M Watson/WEBSITE-0001
/UHP-Surnames.html
http://famil)treemaker.genealogy.com/users/w/a/t/
Aaron-M'Watson/WEBSITE-0001/UHP-Index.html
http://wwrvoe.eclipse.co.uk/nom
http://wwrv.oe.eclipse.co.uk/nom/sagas.htm
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KURELAI KUVATHEIKKINURMI
TEKSTIJOHANNA

kasvaa
ru
tontillamdenlaella.Alueella
Ainolaon metsdisella
suosikkeia
oliv
saastiluonnonkukkia,
ioistaJeanSibeliuksen
alkuperdinen
nimi olikinKielomdki.
kielot.Ainolan

iteilijapariJuhaniAho ja
VennySoldan-Brofeldt
ldysi
1800Juvunlopussapitkdn
ja kapeanTuusulanjdrven
itArannanidyllisetmaisemat.He
vuokrasivatitselleenVirbackan
huvilan,joka mydhemminnimettiin Aholaksi.Parija heidiinkaksi
poikaansaHeikki ja Antti asuivat
Aholassal'l.roteen1911. Jonkin
aikaasielldasuimyiis Vennynsisar
Tilly Soldanja tiimen ottolapsena
esiteltymutta todellisuudessa
Juhani Ahon kanssasaatupoikansa
Bjiirn.
Aholan asukkaathoukuttivat
mytihemminTuusulanj6rven
Rantatien asukkaiksimy<istaiteilijat
EeroJernefeltinja PekkaHalosen
perheineenja viimeisendsdvelt?ijiilean Sibeliuksenperheineen.
Niimii neljii perhettamuodostivat
kiinteen,SuomentaiteenkultakaudenTuusulanjdrven
rannalla
asuneentaiteilijayhteisdn
)timen.
Sittemminalueellaon asunutkymmenittainmuitakin taiteilijoitaja
kulttuurivaikuttajia lyhyempiii ja
pidempiiiaikoja.
Tuusulantaiteilijayhteis<in
kukoistavaseuraeliime
akoi hiljetii
1910luvulla,jolloin Suvirannan
ja Aholan asukkaateivdtendd
asuneetvakituisestisielld.

Sivelt$jimestarin
Ainola
SibeliuksethakeutuivatTuusulaan
paasfiikseen
1'uosisadan
vaihteessa
rauhaanpddkaupunginhiiliniistiija
jotka
vilkkaastaravintolaeliimiistii,
heiritsivatJeanSibeliuksenkeskittymistii s?ivellystyoh<insii.
Sibeliuksetolisivathalunneet
kotinsaTuusulanjdrven
rantaan,
mutta koska tonttimaata mD'nlt
nainenoli kuullut saveltejen
ajoittain runsaastaalkoholinkiiytdsta,hen ei raittiudenystdvdni
halunnut mrydi tilaa "tuollaisille
juopoille'lNiinpe tontti jouduttiin
hankkimaan kauempaajdrven
rannalta.My<ihemminSibeliukset
ostivatliseemaata,niin ettenykyaanAinolan tontti on noin neljan
hehtaarinkokoinen.

Tontillevalmistui 1904arkkitehti LarsSonckinsuunnittelema
Ainola. Talossatoteutui siivel$jen
kaksisuurtatoivetta:
iarvimaisema
ja vihredtakka.
Ainola valmistuisiindvaiheessa,
kun tuolloin noin 4O-\.uotias
Iean
Sibeliusoli tehn)t lepimurtonsa.
Hdnenkansallisromanttinen
kautensa,jonka tuloksiaolivat mm.
Finlandiaja ensimmdinensinfonia, oli jo paiittynlt. Sibeliuksen
ja hdnen
ura oli nousuvaiheessa,
teoksensa
alettiintunteaja niiden
mestarillisuus
tunnustaa
ulkomail.
lakin.
Tiihiin niihdenSibeliukset
rakennuttivatitselleenvarsinvaatimattomankodin. Huoneeteivet
olleetsuuria,ja aluksitalostaoli
alakerta.
asuinkafdssaainoastaan
Vastawonna 1911perheenkasmuutettiin asuinvaessayldLkerta
ke)'ttddn. Ylakertaan rakennettiin
stiveltiijiille tyiihuone ja aiemmin
tyiitilana ollut huone muutettiin
nykyiseksisaliksi.Tamanremontin yhteydessiosakarelianistis
henkisistdhirsiseinistetapetoitiin
ja saliinhankittiin porvarishenkisetkalusteet.Tlterten muutettua
pois kotoaja seveltajan
ikeantyessahuoneieriestysta
muutettiin
taasniin, ettatydhuonesiirrettiin
n myiis
alakertaan.
Alasrakennettii
kiriasto,iossaoli sikariapoltelleelle siiveltiijiille tuhkakuppeja "yksi
j okaistamielentilaavarten:
Ainolan vuosikymmenten
kuluessakasvanutpersoonallinen
sisustuskertooperheentaiteilijakontakteista.
Talonhuomattavaan
joista moni
taidekokoelmaan,
on saatulahjana,kuuluu teoksia
mm. Aino SibeliuksenJiirnefeltja
PekkaHaloselClodt-sukulaisilta,
Akseli
Albert
ta,
Gallen-Kallelalta,
ja
Edelfeltilta OscarParviaiselta
sekdperheentlttiireltii,keraamiikkataiteilijaHeidi Blomstedtilta.
Isenteparisuhtautuitaiteeseen
mutkattomasti.Kun JeanSibelius
ei pitainlt kuvanveist?ij?i
John
Munsterhjelminsdvelteiasta
itsestedntekemastA
patsaasta.
hanlisasi
siihenomin pdin hevosenkengdn.

!

.:
l:.-,.'

S'r

(1865
JeanSibelius
1957)oli suomalainen
myohAisromantiikan
sdvelteia,
taidemusiikin
jonkatuotannolla
on
ollut merkittdvdvaikutus Suomenkansallisen
identiteetinmuodostumtseen.
( 187lAino Sibeliuksen
1969)isiioli kenraali,
maaherraAlexander
Jdrnefeltja iiti vapaaherratar Elisabetho.s.Clodt
Hinen
vonJi.irgensburg.
sisaruksistaan
tunnetuimpiaovat kirjailija
Arvid Jdrnefelt,kuvataija
teiliiaEeroJernefelt
siveltiji ArmasJirnefelt.
MyosAino oli musikaaHdnen
lisestilahjakas.
eldmdntehtdvikseen
tuli
kuitenkinpuolisonsa,
siveltijii JeanSibeliuksen
tyijn tukeminenheiddn
65-vuotisenavioliittonsa
aJan.
Kuvat internetistii.

Ainolaankuului piidrakennuksenlisaksiuseitasivurakennuksia:
sauna,liiteri, ulkohuone,sikaavarten mcikkija karsinaseki hevos-ja
kdrrytalli, missiiasuiSibeliusten
Vilkku-hevonen.Tltteria varten
oli
oli leikkimokki. Puutarhassa
tomaattihuoneja maakellari.
Ainolan olennainenosaon
jossakasvaarunsaasti
metsdpuisto,
monenlaisialuonnonkukkia,jotka
erityisenmieluiolivat seveltajelle
joka
sia.Sibeliusoli synesteetikko,
aistimusiikin vdreinii.Hiinell?i
toimi ilmeisestiilmici harvinaisella
tavallarnyiistoiseensuuntaan,jolkuuli
loin hdn vdrejdndhdessddn
ne musiikkina.Ainolan metsepuiston ja puutarhanlukemattomissa
hehkevdisissd
vihredns?irryissii
kuva luonto lieneesoinuthiinelle
loistavanasinfonianaF duurissa.
Puutarhankukat alppiruusut,
valko-ja keltavuokot,metsdorvokit, lemmikit, ketunleivdt,kevliset
Iinnunherneet,belliksetja kielot

l. Sibeliukset
olivatviettineetvuonnal90l muutaman
kuukauden
ltalianRaoalpddrakennuksen
lossa.KunAinolaoli valmis,
he nimesivdt
ldhelldolevanldmpimdn
paikanRapalloksi.
Heidintoiveensa
oli,etrj heidit haudataan
tdlle
ia aurinkoisen
Maatavastenolevankuparisen
alueelle.
hautapaaden
suunnitteli
heidinvivynsa
arkkitehtiAulis Blomstedt.Kosteanamuistomerkkiheijastaapuutarhaaja taivasta.
2. Saunassa
oli peseytymistiloien
ohellarunsaasti
tilaanmyospyykinpesulle.
Sdvelja putipuhtaistavaatteista,
tAjenautti kylpemisestd
ia niiden tarpeidentdyttdminen
ja ldmmitettevdd
vaatipaljonkaivoltasaunaankannettavaa
vettd.Vesikannettrn
pumppukaivolta
my<!ssisdvessaan.
3.AinoSibelius
oli itsesuunnitellut
Ainolansaunan.
Seoaloi 1920-luvulla
mutta
rakennettiin
uudelleen
alkuperdiseen
muotoonsa.
Saunan
vierellion yksialueen
kahdeksasta
kaivosta.
4.ArkkitehtiLarsSonckinsuunnittelema
Ainolaoli alunperinkansallisromantiikan
tyyliinhirsiseineinen.Talon
ulkoseinitlaudoitettiin
vaihdettiin
tiilikaia pArekatto
toksi 1930-luvulla.
Sibeliusten
tytteretmyivdtAinolan
valtiollekymmenisen
vuotta
iitinsi kuolemanjilkeen.Ainolaon ollut kotimuseona
1970-luvun
alkupuolelta
ldhtien.

- ta4osivatnain silmaniloaja
musiikkia.

Arkista elemaa
Viel?i1900luvun alkupuolella
ajateltiinvahvasti,ettdkoti on
naisenpaikka.Ainola onkin selvdstiemdntdnsiAino Sibeliuksen
ndkoinen.Jernefeltien
taiteilija-ja
kulttuurisukuunkuulunut monilahjakas
Aino Sibeliussuunnitteli
itseosankodin kalusteista,
piirsi
ja
saunarakennuksenperustiAinolankasvitarhan.Hdn oli myos
konserttipianistitasoinen
soittaia,
harioitti
taitoaan
Sibeliukioka
sen50-varotislahjaksi
saamallaan
flrygelillii.Sibeliusitseei fl)Tgelia
juuri soittanut,vaanseoli Ainon
ja perheentltarten kiiFitssa- ia
heilliikinvain silloin, kun savelteje
itseei ollut kotona.
Aino Sibeliuksen
elemantehte
vaksitu[ saveltajdmiehensii
uran
tukeminen.Velvollisuudentuntoi-

sestihan silotti JeanSibeliuksen
eliimii?ija mahdollistipuolisonsa
keskittymisenmusiikkiin. Hiin
hoiti kodin ;a puutarhanyhdesse
talossavakituisestikymmenid
'v.uosia
asuneidenkahdenkotiapulaisenkanssa.Rahaaseasteakseen
Aino Sibeliusvastasiitseqtartensa
alkuopetuksestamonikulttuuri
sestasuvustalahtdisinolevanahdn
puhui sujuvastiviitta kielta.Aitin
kuulusdpuoleltaaatelissukuun
vanahdn oli saanutlapsuudessaan
perusteellisen
kasvatuksen,
mikd
tuli opetustydssa
h).veenkalttoiin.
Kodinhoitooli raskastaja vaati
paljon tyota,sillii vesinostettiin
kaivostaviell 1950luvun lopus
sakin.Taloonei voitu rakentaa
vesijohtoaja viemdreitdennen
kuin vastaseveltejan
\.uonna1957
tapahtuneenkuolemanjdlkeenvesijohtojen
lotinakun olisivoinut
heiritiisiiveltiijeii.
I alonvesirdnnitjotta
kin olivat puiset,
sateenlorina
kuuluisi sisdllemahdollisimman

viihiin. Siihkotja puhelinsaatiin
sensiiaanjo varhaisessa
vaiheessa.
Puutarhanhoitooli Aino Sibeliuksellepaitsiilo mycisvdlttdmdtttimrys. Perheentulot eivdtolleet
sidnnolliset,ja etenkinJeanSibeliuksenpitkien ulkomaanmatkojen
aikanaAinolan kasvimaantuotteet
olivat merkittaveosakotiinjdLaneen
perheenruokataloutta.Sibelius
suhtautuihuolettomastitalousasioihinja piti laskujenmaksua
vaativiakauppiaitapikkumaisina.

Ainolan tunnelmaa
Sibeliustenperheeseen
syntyi
kaikkiaankuusi tltirtd: Eva,Ruth,
Kirsti, Katarina,Margaretaja
Heidi. Tltdista Kirsti kuoli lavantautiin yksi\.uotiaana,
neljd\.uotta
ennenperheenmuuttoaAinolaan.
Kaksinuorintatlterta syntyi
Ainolassa.
VaikkaAinolassaasuiparhaimmillaan saveltejen
lisiiksikahdek-
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Vuonna190| valmistunut
Suviranta
on
erikoinentyylillinensekoituskarelianismiaia englantilaista
maalaiskartanoa.
Suurenmansardikattoisen
huvilansuunnitteli valokuvaaia
l. K. Inhanveli,arkkitehti Usko Nystriim.AivanTuusulanjirven rannassaolevatontti oli alkuiaan
puuton,muttaJdrnefeltitistuttivatsinne
mm,tammia.lotka
ovatyli I l0 vuoden
aikanakasvaneetvaltaviki.

JirnefeltienSuvirantaon yhdyksityiskotina.NykyiiiintalossaasuuEero
JdrnefeltintyttdrenpoikaJuhaniKolehmainenja hdnenvaimonsaAnna-Kaisa
Kolehmainen.
Puutarhanhoitoa
harrastavaJuhaniKolehmainenesitteli
pihamaata,
iossatoukokuunpuolivilissi
ja keltakukkirunsaasti
mukulaleinikkid
vuoKKoa.

sannaista(Aino, tyttiiretja kaksi
kotiapulaista),
ei Sibeliusjiiiiryt
henkiseenalakynteen.Hiin oli
talon ehdotonisiintii,jonka vahva
karismatiiltti koko talonja tuntui,
vaikkahiin olisi ollut sulkeutuneena tytihuoneeseensa,
Perheent ttaret muistaYat
isanselasnaolonturvallisenaja
mielllttiiv?inii. Parhaimmillaan
savelteia
oh vilkasja leikkisi,
mutta taiteiltasielua vaivasivat
mytis masennuskaudet,jolloin
hdnen alkoholinkiiyttdnsemuuttui
rajummaksi.Synkkineaikoina
tunnelmaakiristi Aino Sibeliuksen
pessimismija ahdistavaksi
k?iynyt
mykk?ikoulu.
Seveltaessdan
Sibeliusvaatitalossaehdotontahiljaisuutta,mika
hankaloitti arkieliimiiii. Isiin ulkomaanmatkojenaikanamuu perhe
tunsi olonsaAinolassavapaaksi,
joskin tyhjziksi.
Ainola oli kuitenkin riehak-

kaidenillanviettojenja hilpeiden
juhlien talo etenkinkesiiisin.
Tuusulantaiteilijayhteisiikokoontui perheineentoistensaluokse
ilonpitoon.Teatteriesitykset
ia rapujuhlatseurasivat
iloisenaketiuna
toisiaan.MyiihempineYuosina
Ainolassavieraili ikiiant)'nytte saveltajamestaria
niin
tervehtimassa
suomalaisiakuin ulkomaalaisiakin
taiteilijoitaia muita merkkihenkilitita.

mestareita.
Suurelleyleisollehdnen
teoksistaantunnetuinlieneekaskenpolttoa kuvaavateos Raatajat
rahanalaiset,
iossaetualallaolevan
nalkiintyneenja nokisenqton
murheellinenkatsekohtaakatso-

,an.
Suvirannanperheoli samalla
tavoinlahjakkaanpariskunnan
koti kuin mitii Aholassa,Halosenniemessiija Ainolassaoltiin.
TaidemaalariEeroJernef€ltin
vaimo Saimi oli yksi "yhdeksestemustastajoutsenesta"
eli
Suvirannanrunsas
yksi
Swanin
perheen
yhdeksiistii
taiteiliiakoti
tummatukkaisesta
t).ttaresta,
Ainolan tavoin samanlainen
joihin kuului mm. kirjailija Anni
runsas,monikerroksinenja ajan
Swan.SaimiJiirnefeltoli ennen
mittaan kasvanuttaidekokoelma
ayioliittoaan nayttelijiinii Suomalit)'tyy Aino Sibeliuksenveljen
laisessa
teatterissa.
Myiihemmin
EeroJdrnefeltin
kotoaSuvirannasta. hdn suomensikirjallisuuttasamoin
EeroJdrnefelt(1863- 1937)
kuin Halosenniemessd
asuvaMaiia
on Albert Edelfeltinja Akseli
Halonen.
Gallen-KallelanohellaSuomen
Ainolan,Aholanja Halosennietunnustetuimpia kultakauden
men taiteilijakodit ovat nylc)'iien

museoita, mutta Suviranta on edelleen yksityiskoti, johon voi piidsti
ryhmien mukana ainoastaan
muutaman kerran vuodessa.Talon
nykyinen isdr.rtdon Eero ja Saimi
Jarnefeltin tlttaren, taidemaalari
Laura Kolehmaisen poika. Talon
sisustusmuodostuukin mielenkiintoisesti kolmen sukupolven
kerrostumasta.
Tontti oli alkujaan puutonta
rantaniittya, mutta ]arnefeltit istuttivat sinne kukoistavan puutarhan
ja tammia, jotka ovat kasvaneet
reilussa sadassavuodessavaltavan
suuriksi. Puutarha on tunnettu
vuodenajoittain vaihtuvasta
ilmeestdanja erityisestdmikroil
mastostaan.Alkukevddsti puutarha oli keltaisenaankeltar..uokkoja ja mukulaleinikkid. Narsissit,
tulppaanit, alppiruusut ja kielot
olivat kukassaja komeat kotkansiipisaniaisetavailivat sulkamaisia
Iehdykoitiiiin. Pensaidenalta kurkisteli kevdtesikoita.jalemmikkej?i
muistuttavia kevatkaihonkukkia.
Huvilan sieluna on pohjoiseen
pdin oleva ateljeehuoneoliivinvdri
sine takkoineen ja vaaleanruskeine
seinineenja huomattavan runsaine
kalusteineen.Ateljeetilan seinat
olivat tdynnd oman perheen ja
ystavien tekemea taidetta. Niistd
vaikuttavin oli Jdrnefeltin itsense
tekemd suuri ylospdin suippeneva alttaritaulu, ioka on luonnos
Helsingin Johanneksenkirkon alttaritauluksi. Seinilld oli muutakin
kiinnostavaa esineistdakaltetyistii
paleteistaaina 1700-lur'ultaperd.isin olevaan sukuryt)Tn asti.
Atelieen peraseinalldoli puinen
parvi puisine pylveineen,ia sen
alla oli jyhkeii koristeveistetty kirjoituspdlte ia barokkikiehkurainen
tuoli. Sielld trialld oli tepdteynna
kirjoja olevia hyllyjd, ja kuvataide
kirjoia loltyi pinoittain muualta
kin. Kahdenistuttavan keinutuolin
oli perheelle lah.joittanut kirjailiia
F. E. Sillanp?iii.Ateljeen tdrkeimpid
kalusteita oli "miiopeli josta liilqT
kaikki" eli suuri hyllyllinen senkki,
jonka lokeroissaon kaikenlaisia
hyodyllisiii nippeleitii ja muita pikkutarvikkeita. Pianolla oli soitettu
lukuisia kertoja ateljeejuhlissa,jot-

ka olivat Eero firnefeltille erityisen
mieleisid.
Osan talon kalustosta oli tehnlt
Eero Jdrnefeltitse, sillii hiin oli
taitava puuseppd. Hdn oli ollut
Firenzessdpuusepln opissaja
piti varsinkin kierresorvauksista.
Kuvataideopintonsa Jdrnefeltkdvi
Pietarissa,misse hdnen enonsa Mihail Clodt oli yksi taideakatemian
opetta;ista,sekd Pariisissa,missd
tapahtui hanen taiteellinen klpsymisensii. )iirnefelt oli erityisen
kiinnostunut pilvien kuvaamisesta,
ja talaista pilvitaidetta oli myds
Suvirannan seinilld.
Suvirannan salin puolella ateljeen boheemi tunnelma t)TntlT
muodollisemmaksi kustavilais
pdltineen, talonpoikaisrokokootuoleineen ja kristallikruunuineen.
Myos salin seindt ovat suurempia
ja pienempid'taideteoksiataynnd. Tinne ldrnefelt oli sijoittanut
mm. opiskeluaikoinaan tekemdnsd
kopion teoksesta,missd Hollannin
kukko rdkittdd Espar.rjankalkkunaa.
Osa Suvirannassaolevista jdr-

Tuusulan
vaakuna
muo'
dostuu kahdestakentdstd.
pohlallaoleva
Punaisella
pistoolinrataslukkokertoo
pitdidnperustamisvaiheista
ja sotilasperinteistd.Alaosan
punaisine
laakerinlehvd
marioineen
viittaaTuusulan
rikkaaseen
kulttuuripeja erityisesti
rinteeseen
kultakauden
taiteilijoiden
tuusulalaisyhteisoon.

nefeltin teoksista oli yha Iainassa
Ateneumissa, missd r.rloden 2013
alussaoli muutaman kuukauden
ajan Eero Jiirnefeltin syntyman
150-vuotisndlttely.

Hakkapeliitta sai kirkon
Tuusulaan
Tuusulakuului alkujaanSipoon
pit?ijiiiin.Sipoooli ruotsinkielis
ta aluetta,kun taasTuusulassa
puhuttiin suomea.Ruotsinkielisen
kirkkoherrankanssatuli riitaa,
jumalanpalvekun suomenkielisid
luksiaei jd'rjestettysddnn<illisesti
eiki kirkossavaanpitejantupana
kiiltetyssiik<iyhiiintalossa.
Tuusulaanyritettiin pariinkin otteeseensaadaomaakirkkoa,mutta
turhaan,Lopultaturhautuneet
tuusulalaisetrakensivathakkapeIiittasoturinaansioituneenpaikallisenvaikuttaianNils Stilhanen
avustuksella
omin pdin pienen
kirkkorakennuksen1643.Tame
johti siihen,ettdTuusulastatuli
ja vuonna
ensinkappeliseurakunta
1654itsendinenseurakunta.
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T e m i e n s i m m i i n e nk i r k k o r a
kennusoli nopeastihuonoistirhir
sistii kokoon k)41aitl,v
latoa r.nuis
tuttavapieni rakennus,joka lal.rosi
pian. N)'k,vistensankalihautojen
johdalla ollut kirkko purettiin heti,
kun uusi kirkko otettiin kii,yttoon.
'Iimsulan
puinen, r,iralear-r
halmaaksirraalattu ristikirklio
vihittiin kii,vttocin173.1,
r'ailiha
rahapulln r.uoksihitlasti edenr.rlttairalicnt iurli stir jatliui viclii
toistirkylnlr)cntii vlrottir. I(irhoI oli
todenn:ikdiscstisuunnitcllutniih
kelaltir.rcr.rtalonpoilil Lrik Hirnnn
1a,joka iohti l<irkonrakerurustoitii.
N4,vciherlrlin liirl<koa on useirirn
osaiurulldistettujn lllaiennettu,
joten se ej endiiole aJkr.rperdisessii
lsussairn.I(irliorr sriippoliattoinen
kcllotapulion vuoclelta17,16.
I(irliou vhteydessiiole\.avanha
hilutauslraaon ollut k;ivtiissi
I6'10-lr.r.ulta
1890 lur.ulle,jolloin
uLrsihil[tausmaaotettiin kiivttiiiilr
Paiialassa.
l,askelmienmukaan
vanhallehautirusnraalle
on siunirt
tr.rnoin 20 000 r.ainajar.Heicliin
j o u k o s s a a on n k a n s a l l i s k i r j a i l i j a
A l e k s i sK i v i ( 1 8 3 . 11 3 7 2 ) K
. ilhon
lattian alle ei ole hauclattuvainajia
entiii 1770 luvLrnjiilkeen.
Kirkon n,vkvisensilver-rhalm a:ln
sisiiviiritlksenorr valinnut triteilija
PekkaHalonen,jonka hauta on
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sarnoinkirkkomaalla.Sis:itiloissa
htlo]11irttavimpir:r
esir]eislijii ovat
puisethautaYaakunat,
.jotkao\,lt
pef:iisin 1600 1700 luvrn virih
tccstir.Viraliunirt liuLlluY0tvori
Berg , Kuhlman ia Stirlhar.rc
suvuillc.
Stilhanetolivat Tuusul:rss:r
1ncrldttaiyii\-ail(uttajasuku.Suvul
kantaisiiNiilo Laurinpoikarkun'
ja
llostautlri30-vuotisessa
soclassa
tuli ansioitters!rvuol<siirirteloiduksi nirnellaiStdlhaneeli "'ltriislulilio'l Nini viittaa uhl<irrohlieaal
tilplrhtumaar,rrrissiiNiilo Laurinpojiurioulil<ohiipi yiillii puolalaisr.ihollisten
leiriin jir vahingoitti
heidiin :iseittensa
lukkoja.'l'iinrlin
oli helppo
iilkeen pr.rolalaisjoukko
ott!1ilv!1ngil(si.
Stiilhanenvaaku
nassiroleyapistoolirrratirslukl<o
on
otettu nl\.iis'litlsulirn r.irakunaan.
'liusulan
pitlj:in iderrtiteetti
ralientnuvahvastisotilaskulttnnrin
varaan.1600 luvLrnalkupLrolella
TnusnlastavaLustettiinsuuret
mririrtilhakkapeliittojaeli Ruotsir.r
sotiu'iiensrrcnlalirisia
l alsulnie
l.riii P,vl.rinsaksrlais roor.nalilisel1
keisalikunnanalueelh kriytvyn
3 0 v u o t i s e ' esno t a a n( 1 6 1 3 1 6 4 3 ) .
Ilalikapcliitta ninrit,vstuli hcidiin
so t ahLlud ostiriu.r"Hlkliaa piirillc'i

l.Tuusulan
kirkkoon vihitty
kiyttoon 1734.Kiriailija
Aleksis
Kiveneidinpuoleinen
isoisoisd
on ollut mukanarakentamassa
sitii.Kirkkoaympiiroividnpuistoon on haudattuuseitataiteilijoita,kuten PekkaHalonen.
kirkkomaalle
hau2.Tuusulan
dattiinvuoden1872lopussa
kuollut38-vuotias
rutikoyheja
joka
mielisairas
AlexisStenvall,
oli viettdnytelimdnseviimeiset
veliense
hoidossa.
kuukaudet
l'lyiihemminSuomenkansalliskirjailiiaksi
nimettyStenvall
paremmintaiteilitunnetaan
janimelta
AleksisKivi.Hautausmaallepystytettymuistomerkki
ei ole hdnenhautansakohdalla.
Kirjailiia
oli haudattukirkon
aidantoisellepuolellekoyhien
alueelle.

Tuusulanvilkas
vendldisyhteisii
Kriminsodan(1853-1856)aikana
Venejan puolustustavahvistettiin
mm. perustamallaTuusulaan
venalainensotilasvaruskunta.
Se
oli sijoitettustrategisesti
hlwiille
paikallel?ihelleSuomensuuriruhtinaskunnanpadkaupunkia,
Heinolaanja Hdmeenlinnaan
johtavienteidenristeykseen.
TestaldhtienTuusulanHyrylassiion ollut keske)'tyksetta
Varuskunta
sotilaslaitoksia.
alueellerakennettiinlukuisia
puu-ja tiilirakennuksia,joissa
on my<ihemmintoiminut mm.
kenttdtykistorykmentteja
hevosineen,suojeluskunta,
Helsingin
ilmatorjuntarykmentinesikunta,
ja PuolustusvoimiRajavartiolaitos
enKansainvdlinen
Keskus.
Vendldisen
varuskunnanaikana
Hyryldstdalkoi muodostuaTuusulanpitdjdnkeskus.Venliliiisyhteistikasvoi,kun alueellemuutti
palvelutarpeiden
varuskunnan
ja vienankarja\uoksi veneleisia
ja
Iaisiakauppiaita kiisitydleisia.
Monettuusulalaiset
ovatniiiden
jiilkeliiisie.Hyrylassa
asukkaiden
toimi vendldinenkoulu, missd
kiivimycissuomalaisen
txivaestdn
lapsia.Alueellerakennettiinmyds

ortodoksikirkko,jonka puutarhanh o i t o aa r v o s t a v a sp taap i s t tau l i [ u t tu tuusulalaisille.
Vanhanortodoksipappilantiloissatoimii nykyadn
ravintola.
Syvirannan

seurapiirielemea
Tuusula vilkkaine vendliisine
sotilasseurapiireineen,kauniine
luontoineen ja hlwine rautatieyhteyksineen houkutteli paikalle
asumaan 1900-lul.ulla mytis
Moskovan toiseksi rikkaimmaksi
mieheksi arvioidun nimineuvos
Konstantin Kapitanovitsch Uschkollin ja temdn vaimon Therdse
Walentinowan. Pari osti Tuusulan
Rantatien varrella olevan Slvdrannan huvilan, mikii oli heidiin
omistuksessaanwoteen 1916 asti.
Uschkolien aikana tontille
rakennettiin uusi nikkaritrylinen
pddrakennussekd viisi pienempdd
vierashuvilaa. Puutarha kunnostettiin. Sinne rakennettiin suihkuldhde ja tuotiin riikinkukkoja
ja marmoripatsaita. Tampereella
teetettiin hlikdisevdn taitava art
nouveau -vaikutteinen hdmdhikinseittikuvioinen portti, iohon
kiinnitettiin kaksi kultaista, aidoin
rubiinein koristeltua hiimiih?ikki?i.
Samaanaikaan kun Suomen

kultakauden taiteilijayhteis<ivietti
iloista seuraeldmddomissa piireissean,vietettiin myos Uschkolien
Slwdrannassakulta aikaa loistokk a i n en a a mi a i s i n e ejna i l o t u l i t u k s i neen. TherdseUschkofin musiikillinen seurapiiri kokoontui keseisin
Slvdrannassa.Paikalla vieraili
u s e i t at u n n e t t u j av e n i l e i s t a i t e i l t o i ta, kuten saveltdjeSergeiRahmaninov Tiedossaei ole, osallistuiko
3-4 kilometrin paiisseasunut Jean
Sibelius niiihin musiikkitilaisuuk
siin tai tapasiko hen Slwdrannassa
vierailleita saveltejidja muusikkoja.
Uschkofien muutettua pois
Slwdranta oli kuuden vuoden ajan
liidkdri Herman Karl Hansenin
perheen omistuksessa.Heiddn
muutettuaan Liettuaan talo mrytiin Onni V Tuiskun sddtiolle,ja
S).varantaanavattiin 1923 sanomalehtimiesten lepokoti. Mistidn
toimettomasta lepailypaikasta ei
kuitenkaan ollut kyse. Sanomalehtimiehet viettivat siella vilkasta ia
varikasta aikaa tenniste ja muita
pelejii pelaillen. Talon vieraisiin
kuului tuona aikana mm. runon ia
kirjallisuuden alan mestarit Eino
Leino, Uuno Kailas, Ilmari Kianto
ja Olavi PaavolainenTulenkantaji
neen.
Lepokodin pito ei ollut taloudellisesti kannattavaa,joten seetio
myi huvilan 1936 Lotta Svdrd jirjestiille. Taloon tuli n)t lottaopis
to, joka toimi vuoteen 1944 asti,
jolloin tila lahjoitettiin Suomen
NaistenHuoltosddticille.
Sadatlotat
kdvivdt Slwdrannassaerilaisilla
kursseilla. Vuonna 1940 talo oli
puolustusvoimien kaltiisse, ja sief
la toimi Paamajantiedustelujdrjestelmddn kuulunut radioasema.
Slwdrannan vanha huvila paloi
1947.Suomen Naisten Huoltosaatici rakensi paikalle Lottakodin,
joka valmistui 1996.Sie e toimii
nykyaan Lottamuseo.

Kellokosken ruukilla
Pitkdnja kapeanTuusulanjdrven
pohjoisessa
kdrjessdon idrvenpidn kaupunki.Etelekerjesse
on
puolestaanTuusulannykyinen
ke\kus.Pitdjestd
erosi1924Kerava.
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l. Koko pitkiin piivin Tuusulassa
sukututkijoitaopastiansiokkaastiTarjaVuokkovaara.
2. KellokoskenensimmeinenruukinpatruunaLarsOlof Nysten
rakennuttiruukille kirkon,loka valmistuivuonna 1800.Kirkon
ikkunoidenylipuolellaolevatomintakeisetsinisetmyssykruunukoristeeton lisdttyvastavuoden 1930remontinyhteydessi.
voi
3. Kellokoskenpatoallason suosittukalastuspaikka.Altaasta
saadaluonnonkalojenlisiki kiriolohta,taimentaja toutainta,
ioita sinneon istutettu.

joka sijaitseemuutamankilometrin verranTuusulankeskuksestaiteen. Keravankaupungin
liipi kulkeeKeravanjoki,joka on
Vantaanjoen
pisin sir.uhaara.
Se
ja
alkaaHlwink?iiinRidasjarvestd
yhtly Vantaaniokeennoin kuuden
kilometrin verranennenmerta,
Keravanjoen
varrellaon useita
koskia.1790lur.ullaKeravanioen
Kellokoskelle
rakennettiinMarieforsinruukki, jossatuotettiin
kankirautaa.1896ruukin omistajiksi tulivatvelieksetiohn ja Carl
FredrikCarlander,jotka siirsivat
Kellokoskelle
Bjiirkbodassa
olleen
aikaisemman
tehtaansa.
Koneiden,
laitteidenja varastojenlisiiksiKellokoskellesiirtyiviit myds tyiintekijet perheineen.Heille rakennettiin
taitteessa
useita
1800-1900-lur.un
Alue oli pitkiilti
asuinrakennuksia.
samallatavoin omavarainenkuin
mitii Finlaysonin tehtaat olivat

Tampereella:
alueellaoli oma
kirjasto, koulu, palokunta, kirkko,
hautausmaa,
saunaja prykkitupa.
Kellokoskentehtaillaoli toimintaa 1970-luvunalkuun asti.
18O0lululla tehtaanpajoissavalmistettiinmm. nauloja,saranoita,
kapioita,kuokhevosenkenkid,
kia, vasaroitaja muita tyiikaluja.
1900-lulrrllatehtaantunnetuimpia
tuotteitaolivatns. Kelloveneetseka
maitotonkatja muut meijeriastiat.
Kellokoskenkartano mntiin
valtiolle l9l0lu\,rila. Rakennuksen oli suunnitellut arkkitehti
Gripenberg.Kartano
Sebastian
puistoineenj6i Kellokoskelle1915
perustetunmielisairaalank?iytt<iiin.Vuonna 1931Kellokosken
sairaalanylihoitajaksituli uudistusmielinenAnna Pakalen,joka
paransimonin tavoin mielisairaalan potilaidenoloja.

Pakaleninaikana Kellokoskella
oli enimmilldin yli tuhat potilasta. Heistdmieleenpainuvimpia
oli sairaalanpitkdaikaisinpotilas,
Anna Lappalainen(1896-1988),
joka tunnettiin nimelldPrinsessa.
Kuninkaallisena
esiintyny,t
vaikeaa
ja kaksisuuntaista
skitsofreniaa
mielialaheiridtesairastanutPrinsessaoli Kellokoskensairaalassa
hoidettavana52 \'uodenajan.
Vaikka hiinta hoidettiin lahes
hoitotavoilla,
kaikilla aikakautensa
hiin ei milloinkaanparantunut.
Lopultajopa sairaalanhoitohenkildkuntahlviiksyi jossakinmidrin
hdnenharhansaja antoihanenelaa
senmukaisesti.Anna Lappalaisen
elemestiion tehty Kellokosken
prinsessa-niminen kirja (2010)ja
fiktiivinen elokuva(2010)..

Yliopistolla
kiytossi
ollutta tyylikdstd
mustaatyop6yddn
esineistaii.Vieli
1960-luvulla
tupakointioli iulkisissa
tiloissasallittua,
joten esineisto6n
kuuluimycistuhkakuppi.

Yliopistolla museohuone
TEKSTIJOHANNAKURELAI KUVATIINAI\,lIETTINEN

ampereenyliopistonpddrakennuksessa
on pikkuinen
joka on avoinmuseohuone,
na kiinnostuneillesopimuksen
mukaan.Tampereenyliopiston
50-vuotisjuhlavuonna
2010 avattu
museomuodostuuyliopistolaisen
tydhuoneesta.
Yliopistonsuunnittelitunnettu
arkkitehtiToivo Korhonen,jonka
uran huippukauttaoli 1960-luku.
Museohuoneeseen
on koottu ka
lusteitaTampereenyliopiston
- tai siis alkujaanYhteiskunnallisenkorkeakoulunvarhaiselta
ajalta.Esineistiikertooopiskelusta,
ja tutkimisesta
50
opettamisesta
ruoden ajalta.
Tampereen
seudun
sukutulkimusseuran
hallituspiti kevtttalvella
20l3 kokouksia
Tampereenyliopistolla.
Erddn
yhteydessd
kokouksen
Suomen
historiaprofessori
MerviKaarninen
ylihallitukselle
esitteli
opistomuseota.
Kuvassa
seuranpuheenjohlaia
RaineRaitio(vas.)ja
presidenttiKekkosta
muistultava
mallinukke
ylioppilaslakki
kaljussa
piiiissiin.

Kekkonen
taustavaikuttajana
Urho Kekkosentuki oli aikoinaan
keskeinentekijii,kun Yhteiskunnallistakorkeakouluasiirrettiin
Tampereelle
1956.Kun 1965suunniteltiinpromootiotaTampereella,
presidenttiKekkoseltatiedusteltiin
halukkuuttatulh vihityksi kunnia
tohtoriksi.Hdn oli siihenhalukas.
Yliopiston- tai tuolloin viela
Yhteiskunnallisen
korkeakoulunKekko
hallituksenaanestyksessii
nen kuitenkin putosikunniatohto
reidenlistalta.Tdmi oli melkoiner
tapaus,
kun otettiinhuomioon
Kekkosentyo korkeakoulunsiirron hlvdksi. Vuonna1965promovoitiin mm. Viiin<iLinna.
Kekkonensuuttuiperinpohjaija hdnenkerrottiin
sestiasiasta,
etteihdntuleendd
uhanneen,
koskaanTampereelle
muutakuin
yksityishenkilonii.
Aikaa myoten
tilannekuitenkin rauhoittuija
Kekkonenkinlauhtui,kun hdnet
vihittiinyhteiskuntatieteiden
kunniatohtoriksiTampereenyliopiston
promootiossa
1975.a
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Sukusilppua
TEKSTI
TIINAMIETTINEN

useimmiten
esiin
Sukututkimus
tulee mediassa
kuninkaallisiin liittyvientapahtumien yhteydessd.
Tdssdtaasjoitakin lehdistdsaksittujapoimintojaviime
uutisista.
kuukausien
kuninkaallis-sukututkimuksellisista

Seppildisen

Estelle
kruununperilliNaapurimaamme
hlvinkin
kantaa
nen Estellevoisi
toteavat
nimeaSeppalainen,
ruotsalaiset
asioistaperillii olevat
Kutentunnet
sukututkimustahot.
tua on, prinssiDanielinisdOlle
Westlingtoimii puheenjohtajana Ruotsinmetsasuomalaisten
ja on
Finnskogarnayhdistyksess6
erittainylpeetaustastaan.
MuutamatWestlingienesi-isistd
toimivataikoinaanseppindia oliammatinmukaan
vat omaksuneet
sukunimenSepplldinen,joka
olisi voinut jaadasur.unnimeksi.
Esivanhemmat
saapuivatFaluniin
Suomesta1600lur.ullaja perustivat Batbdrsinkyldn.
hisRuotsinsuomalaiskylien
toria kiinnostaaOlle Westlingid.
'Aion
kertoakaikille lastenlapsilIeni heiddnjuuristaan,mutta en
tuputtaasitil han toteaa.
Tunnetustimoni ruotsalainen
sukututkijaon tavattomanylped,
jos onnistuuloltamidn sukujuuja sitd
ristaanmetsasuomalaisia
kauttasavolaisia
sukujuuria,
SrenskDamtidning5. 11.7.2012,
Iltasanomat2.7.2012
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Kansainvdlinen
sukupuu
RuotsinprinsessaMadeleinen
aviomiehenChristopherO'Neillin
sukupuujulkistettiin ennenparis
kunnan hditd,vaikkasenvajavaisuuttavaliteltiinkin.
O'Neillit ovatirlantilainensuku
kuten nimestdjo voi peate dkin.
Isdnpuolenvarhaisintunnet
tu jasenPatrickO'Neill muutti
1830lur.ullaIrlannistaSkotlantiin
suutariksi.Vanhin tunnettuesl isa
on Chrisin isaniseniiidiniiidin
isanisanisa JamesPattersson,
joka eli 1700-luvullaSkotlannin
Kilmarnockissa.
Chris O'Neillin sukuavoisi
luonnehtiaperiamerikkalaiseksi,
Irlannin,
koskaiuuret levitte)'ty'vdt
Englanninja Skotlanninlisiksi
myosItaliaan.Suvulleon t11ryillistd,ettdedustaiatovattulleet
eri puoAmerikkaan1800-lur'.ulla
lilta Eurooppaa.H).vin tlTpillinen
siirtolaistarinaldltry isdndidin
puolelta.
Antonio Cesariooli yhdekldhtiessddn
Italian
sdnr.rrotias
Calabriastar.uonna1861isensa
kanssaAmerikkaan.Kouluttamatonnuorukainentydskenteli
rautateilld.My<ihemminhiin pystyi

Vanhintunnettu kuva Richardlll:sta.

joiden
mlymddn kiinteist<ijii,
arvo oli kohonnut,ja ndin hdn
loi poh;aasurun mydhemmdlle
omaisuudelle.
Siisamerikkalainen
unelmatoteutui suvunkohdalla.
su\.unvesa
Jasenhuipennuksena
joskaan
saiprinsessan,
ei sentaan
^..^1+^ -,^l+^l-,,-+^^

Ennenhditdjai epaselvaksl
Chris O'Neillin didinprloleinen
suku,koskaiiiti ei halunnutantaa
omia tietojaanjulkisuuteen.Myohemmin on selvinnl't,ettetaltd
puoleltaChrisilleon niin itdval
talaisia,tsekkileisiakuin saksalai
siakinjuuria. Lieneeenemmdnkin niin, ettaChrisin sukupuun
vajavaisuudelle
on luonnollisempi
selityskuin salaaminen.Hdnen
ole
sukujuuriaanei yksinkertaisesti
kukaanvielii kovin h).vintutkinut.
AJionbladet
3.6.2013

Suomalaisetvai
ruotsalaiset
juuret?
Suomessauutisoitiin kevddlld
innokkaasti Hollannin uuden
kuninkaan "suomalaisistasukujuurista'i Miten sen asianlaita nlt
sitten oikeastaanon? Voimmeko
sanoa Ruotsin ajan aatelissukuja
varsinaisestisuomalaisiksi?
Willerrl Alexanderin sukujuuret
johtavat Horn-sukuun, jonka voi
tulkita suorralaiseksi,silld suvun
varhaisimmat tunnetut edustaiat
ovat Halikon seudulta. Sittemmin
suku on kuitenkin asettunut varsin
pyslwdsti osaksi Ruotsin aatelistoa.
Nils Thurenpoika Bielke ja
hdnen vaimonsa Eva Gustafintlter Horn olivat osa ruotsalaista
ylhdisaatelia.Lehtien toistelema nimitys "Porin kreivitar" ia
suomennettu nimi "Eeva Kustaantltdr" eiyet tarkoita site, ette
rouva Eva Gustafint)'tdr Horn olisi
asunut Porissaja puhunut suomea.
Hdnen isdnsdmarsalkkaGustaf
Horn sai kuningatarKristiinalta
ldenityks€ksiSuomenldnsiranni
kolta alueita,joista muodostettiin
Porin kreivikunta.Hornien asumat
linnat ja kartanot olivat tuolloin
Ruotsissa.
Mutta toki su\.un alkuperd on
Varsinais-Suomessa.Sitd ei voida
kiisted. Tosin siitd kylld voidaan
kiistelle, ettd oliko suvun kantaisd
1300 luvun lopulla eldn)t ritari
Olof Mattsinpoika etninen suomalainen vai ei. ..
Kaikti sukututkijat eiviit allekirjoita tietoa, etta Henrik Klaunpoika Hornin (k. 1595)puoliso
Kirstin facobintltdr olisi ollut
Vehkalahden Salmenkyllstd. Asiakirjaniil.tt<iii kun ei ole riittdvdsti.
on kiinnos
loka tapauksessa
tavaa, ettd Willem Alexanderin
isd Clausvon Amsbergpolveutuu
Hornien IisdksiPommerin Schlip
penbachien kreiveista,joiden
arvonimiin edelleenkin kuuluu
KangasalanLiuksialan vapaaherruus.

Engllannin
pikku prinssi
Englannintuoreellekruununperijiille pikku Georgelle ei loydy suomalaisia esivanhempiakuten innokkaat sukututkijat ovat ehtineet
jo palstoilla pahoitella. Josja kun
Hornit luokitellaan suomalaiseksi
suvuksi,niin tdlloin suomalaisina
voisi ainakin osittain pitda myds
Suomen alueella asuneita henkiItiitd. George-prinssi polveutuu
esirnerkiksi Ida Koningsmarkista
(k. 1450),joka tunnetaanKastelholman linnan- ja leaninhaltijana,
seka Raaseporin Iinnanpiiiillikost2i
Thomasvan Vitzenista(k. l4l5).
Pikku Georgella on valtava
mddrd tunnettuja ja dokumentoituja esivanhempia,ehkd enemmdn
kuin kellddn toisella kuninkaallisella.Mii:ird nouseejopa 40 000
henkiloon.
Aitinsd Catherinenpuolelta
pikkuinen saakuitenkin esivanhemmikseenmyds perin
vaatimattomissa
oloissaeleneitd
englantilaisia. Sukuiuuret vievdt
Pohjois-Englannin tyciliiiskaupunkeihin, joissa esivanhemmat
elettivat itsensdkaivosmiehind,
leipureinaja piikoina. Y attavimpie loltdj?i lienee erds mies
nimelta Arthur Lupton,joka opetti
englantia kirjailija fohann Wolfgag
von Goethelle.
Yle 6.7.2013, Kansallkbiogaf a,
SukuFoorum

Kadonnut
kuningas ltiytyi
Kevdttalvellauutisoitiin ndFtevdsrl
siitii, etta Englannin Plantagenetsur,un kuninkaan Richard III:n
hautapaikka on viimein ld)'tyn)'t.
Arkeologit loysivdt kuninkaan
jddnn<iksetLeicesterista
parkl(ipaikan alta. Hauta oli tunnettu useita
r.uosikymmenid, mutta sittemmin
unohdettu.
Richard kuoli Bosworthin tais
telussa1485.Ioidenkin tulkintojen
mukaan hdnen kuolemansa ped.tti
keskiajaksi tunnetun aikakauden.
Vainajavarmistui Richardiksidna
testin perusteella,jota verrattiin
vannuudella kuninkaan sisareksi
tiedetyndna:han.
R i c h a r dI I I : l l ao n e r i t t , i i nh u o n o
maine, .jokatosin pitkdlti perustuu
Shakespearenndltelrr.rdiin,jolla
piinkitettiin Tudor-suvun valtaasemaa.Todellisuudessa
Richardei
ollut sellainen hirvio kuin niiltelmissa ia kirjoissa on my<ihemmin
esitetty.Ei ole todisteita sille, ettd
juuri hdn olisi murhauttanutomat
veljenpoikansa.
Samalta alueeltauutisoitiin
eskettein uusi lolto: merkillinen
kaksoisarklu.jossakiviarkun sisdl
lii on lyijyarkku. Kiviarkun pituus
on yli kaksi metrid. Toistaiseksi
arkkua ei ole vield avattu, mutta
sen otaksutaan siseltdvdnjonkun
keskiajalla eldneen suurmiehen.
Mahdollisesti kyseessiion paikalla
olleen luostarin perustaia tai joku
muu aikakauden merkkimies.
Yle 4.2.20I 3, 30.7.20I 3

YIe29.1.2013, SukuFoorum

212013Orpana 2l

5.10.2OL3
Retki Hdmeenkyriiiin

Lokakuun viides pdivi lehdemme kauan odotetulle retkelle
Hemeenkyriiiin.Kiertelemme bussilla Hameenkyriiapitkin ja poikin.
Retkella meillii on mukanamme paikallinen opas koko paivan.
Tavalliseen
tapaanpidammematkanaikanakahvitauotjanautimme
jokin pikkuyll6tyskin
taitaamatkaohjelmassa
olla.
lounasta..Ja
LahtiiVanhankirkonedestailauantaina
5.10.klo 8.00
P a l u us a m a a np a i k k a a n o i nk l o1 9
Retkenhintajasenille65 € ja ei-jiisenille
75 €.
opastus,kahvitjalounas.
Hintaansis6ltyybussimatka,
llmoittautumiset
tai sehkopostitse
ensimmaisesti;
luentoillasta
alkaenjokojasenilloissa
retkivastaavalle
marja.parri@tamsuku.fi.
osoitteeseen
lmoittautumisia
ei otetavastaanpuhelimitse.
llmoittautuessasikerro:
. retkelletulijoidennimi/nimet,osoite,puhelinnumero
ja sa;hkopostiosoite
. oletkosinaja mahdollinen
Tampereen
seuralaisesi
seuransukututkimusseuranjdsenia
. ruokarajoitteet
. onkoteilldsukujaHa;meenkyrossd
(opaskertoomahdollisuuksien
mukaan
ndistdsuvuista)
LaskulAhetetaan
ensisUaisesti
siihkopostitse
kustannusten
saastdmiseksi.

Kotimaanretkille ilmoittaumisesta

:
E
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llmoittautuminen
retkelleon sitova.Esteensattuessasiitdon hetiilmoitettava
nytretki-ilmoitta
utumisenperumiSeuranhallituson piiaittai
seuransihteerille.
sestaseuraavaa:
. Kotimaahan
retkenvoi peruavapaastiviikkoaennenlahtoa.
suuntautuvan
. Josretkenperuutiimdnjelkeentai ei ilmoitapoisjadmisestadn,
puoletretkenhinnasta.
seuraperiiilmoittautuneelta
. Josilmoittautunut
voi esittddhyvaksyttavdn
syynpoisjaiAmisestaan,
seura
periiilmoittautu
neelta5 euroa.

Sukututkijat mukana
Harrastustorilla
TEKSTIJA KUVAJOHANNAKURELA

ampereenkaupungin kulttuuripalvelut ja Aamulehti ierjestivAt
Tullikamarin PakkahuoneellaHarrastustori tapahtumansur.rnuntaina18.8.2013.
Tilaisuudessa
tamoerelaiset
kulttuuri- ia
harrastusyhdistykset
peesivetesittelemd.intoimintaansa.Ndiden 50
joukossaoli mycisTampereenseudun sukututkl
ndltteilleasettajar.r
musseura.
Harrastustorillaklvi hieman yli 1100kdvijiiii. Heista sukututkimus
kiinnosti noin sataavierailijaa r.riinpaljon, ettd he ottivat mukaansa
seuranuuden Miten aloittaasukututkimus? esitteen.
Ilahduttavanmoni nuori oli kiinnostunut sukututkimuksesta,
Harrastustorillamukana esittelijdndollut puheenjohtajaRaineRaitio
totesi.
Sukututkimusldhdeaineiston
saamineninternetiin missi ja nihin
aikaantahansatutkittavaksi on Iisdnnlt sukututkimusharrastuksen
levidmistd.Interne ehteidenansiostayhe useammallaon mahdol
lisuus slwentydsukujuurtensaselvittelryn,olipa sitten kiireistd ja
vauhdikastaeldmiiaviettevanuori. keski-ikdinentai elikeldiner.r.

Seuranesittelypiiyddn
takanavarapuheenjohtajaTiina
Mieftinen
ja
vastasikysymyksiin
jakoi sukututkimusaiheistamateriaalia.
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Nikandernapautti opetusta
hdiritsevii lapsia piipulla
TEKSTI
RAINE
RAITIO

kansakoulun
tulee
Kuhmalahden
ensimmdisen
oerustamisesta
tdndvuonnakuluneeksi130vuotta.Ennenl<ansal<ouluien
perustamista
lapsiaopetettiin lukemaanla kirjoittamaankotona
jirlestdmdssd
tai seurakunnan
kiertokoulussa.
Kiertokoulun
opettajistalapsillejdi erityisestimieleen"laulavaa
tavausta"
"koulumestari"
Nikander.
oDettanut

uhnalahden kansakoulun
ensimmdisiinoppilaisiin
kuulunut Kivisalmen Eerolan isdntdSimo Eemil Salminen(s.
1871)oli yksi Nikanderin koulussa
lukemaanoppineista.Salminenon
muistellut tata aikaa seuraavasti:
"Muistan ajan,jolloin Kuhna
lahdella,samoinkuin monessa
muussakaansydinmaan pitejassa
ei ollut kansakoulua.Wanhemmat
opet
olivatlastensapdeasiallisia
tajia. Lasten oppituoli oli riidin
syli, ja vanhempien kiidessdoleva
Iukutikku avasilapsille aapiskirjan
salaisuuksia,
"Oli kuitenkin edellisen lisdksi
yksi koulumuoto toimil.rnassa.
T:im:i oli n.s. Nikanderin koulu,
eli toisin sanoen seurakunnallinen
kiertokoulu. TAmii vaikutti kussakin kyldkunnassakaksi tai kolme
viikkoa vuodessa."
"Kun pAesintdhdn kouluun oli
'koulumestari'
Nikander jo sivuuttanut keski ijdr.r.Hin oli hookas
ja tukeva ukko. Paitsi hdnen
ulkomuotonsa, kiinnitti minun
mielteni henen kouluhuoneessakin
n.rukanaoleva pitkdvartinen tupak-
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kapiippunsa. Tulin huomaamaan,
ettei piippu ollut yksinomaansau
hujen imemistd varten, vaan silld
oli tarkee tehtevii itse koulutyrjssiil'
"Kokemuksesta tieddmme, etta
lapset ovat luonteeltaan.ja kdytokseltaiin erilaisia. Toiset ovat
s:ir.ryisiiija kilttejii. Toisissavaikuttaa iopa uhmamieli koulussa
tarpeellista jdrjestystd vastaan.
"Mutta jos joku oppilaista yritti
N:r.rkoulussajdrjestystii heirite, oli
samassaopettajan kourassapiipun
koppa ja sen taipuvan varren
pddssdoleva luinen imuke napautti
hairahtuneer.roppilaan yldkamaraa. Jdrjestyspalautui samassa
hetkessd,eikd tarvittu pdydiin alle
istuttamista eika nurkassa seisot
tanista, taikka muita mydhemmin
noja."
keksittyjd ku r itr.rskei
Salmisen mukaan koulun opetustapa ja sen saa\utukset eivdt
vastanneetniita vaatimuksia,mita
myiihemnrin asetettiinkansakou
luille. Tdstdhuolimattatanan
"vaatimattoman, mutta uskollisen'
opettajan elamentyo merkitsi pal
jon Kuhmalahden "sivistysoloissa'l
Lastenlukutaito parani,kirjoi

*1pff#::ff,,

r*:lffil'it't

ffiffif

H,ffi

--x.r#:W#{#i#

OsakeyhtioValistuksen
jull<aiseman
kansal<oulun
Arvostelukirjan takakansi
v u o d e l t a1 9 5 1 .

tustaitolisiiiintyi.jan.raten.ratiikan
alkeettulivat tunnet[iksi.
Viil.ritellenslnt,vi rr,vos tarve
ja kuntaan
saadaiatko opetLlsta
haluttiin perustaatiitd varten
iiansal<oulu.I(oulun perustaninen
kohtasiliuitenl<intrluksisuuria
vail<euksia.
K a !'r:.!iirFta !i!i [qa'l
.iir j:iat&!$'dett i i $r
I(oLlluasiirtolivat useaanotteeseen
esilld I(uhnalahden l<untakokouksessirr.uodestir1876alliaen.Kesti
lir.iitenl<in
monta YuottaeDren
liuin liirnsal<oulusalrtiin perustettua.
Salnrinentoteaakin:"Hanl(etta
ki.lLi vastustettiin,mutta kuitenkin
eriilssl kuntakokouksessa
saatiin
enenmistd hankeltapuollar.naan.
Janiin saatiinensimmiiinen,kir
konkr'1lnkansakoulu,perustetuksi
vuonna 1883."
KoLLlualoitti toimir]tansa
r.uol<rirtiloissaIson-Pennon kyldn
l ' e l t o l . rt na l o . . . r\ .l l r l l - e n r i r r h u n ta osti lioulua varten oman tontin
keskemmiilti liirlionliyliii, jonne
valmistui onra koulutalo vuonnir
1892.Timi rakennusjiii pois k.1ytijstd,kun kirkonkyldin valmistui
uusi koulu 1947.\ruha koulutalo
purettiin 1960 luvun alussaja pai
kalle rakennettiir.r
Kuhmalahden,
ja Erdjdrvenkuntien
Sahalal.rden
yhteinenkunnalliskoti,nykf i1lg1l
Pentorinteenvanhainkoti.
Kansakoulunperustarrrinen
ei
kuitenkaanaluksi poistanutkirkol
lisenopetukscntarvctta.ScLrra
kunnan,vlliipitiin.riil<iertokoulu
toimi viclaipitkaiiin1900 luvulle
saalikavastatenlastenalkeisope
tuksestlr.a

TEKSTI
JOHANNA
KURELA
Tampereon teattereiden
kaupunki.Tael16
on ammattiteat- ja tilanne
tereidenliseksilukuisiaharrastajateattereita
jo
pitkalti
yli
on olluttellainen
sadanvuodenajan.Monion
sukuajollekinn6yttelijdlle
tai teatterialan
henkil0llekuten
rcrvorldldrv

Ldr ur udojdIE.

Helsingin
Kaapelitehtaalla
olevaTeatterimuseo
tallentaa
tietoasuomalaisista
teattereista.
Museokokoaaja tallentaa tietoap6dasiassa
ammattiteattereista
muttakoska
ja
rajaammatti- harrastajateattereiden
valilleon hyvin
hailyve,loytyymuseostatietoamyosharrastajamaisempia
teattereita.
Tietoavoi etsiemuseonmonenlaisista
kokoelmista:
teatterialankesikirjastosta,
lehtikritiikeistd,
Teatterimuseon
tietokannasta,
kasiohjelmakokoelmasta
sekearkistokokoelmista.
Varsinaista
henkilotietokantaa
ei museossa
ole.
(www.teatterimuseo.fi)
Teatterimuseon
internetsivuilla
on
julkaistunaarkistoluette
loita,joidenperusteella
voialustavastiarvioida,loytyyko
museostahaluttuatietoa.
Teatterimuseo
tarjoaasukututkUoille
henkilokohtaista
tutjonkaavullapaeseealkuunteatterinja teattekijapalvelua,
rihistorian
tutkimuksessa.
40 euronpalvelupaketti
sisajltaii
seuraavaa:
. alkuselvityksen,
jota vartentarvitaanteatterialalla
toim i n e e nt ,u t k i t t a v ahne n k i 1 6nni m i j am a h d o l l i sm
i au i t a
ucwvoJo

vrcvro

ro^LvJo

. raportinalkuselvityksesta,
jostaselvida,loytyyk0
Teatterimuseonkokoelmista
kaivattua
tietoa
. jos tuloksialoytyy,
missovitaankAyntitutkijapalveluihin,
sa tieto-jakuvapalvelun
tutkijaon kiittossatunninajan
Teatterimuseon
tutkijasaiissa
aineistohakua
varten
. pakettisisAltadmyosrajatunmdardnkopioitatai tulosloytyvdn
valokuvan
teitasekemahdollisesti
digitaalises'
sa muodossa
Josalkuselvityksen
mukaanhaettuatietoaei loydyja tutkimus pdaftyysiihen,ei maksuaperit6.

Lahteetja lcirjallisuus
lvlaija Harjun kokoeh.r.rat,
S.E. Salmisenpul.reenkonsepti.
Riiine Riritio, I(uhnalahden histo
ria III 1865-1995.I).viiskvliiI996.

Alkuunpaasemiseksi
ota yhteys
Teatterimuseon
tieto-ja kuvapalveluun,
tietopalvelu@teatterimuseo.fi
tai p. O2O7961 672.
www.teatterimuseo.fi
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HWii,pahasuku
-vuosikitiaa
myynnissdjdsenilloissa
Tampereen
seudunsukututkimusseuran
26. vuosikirjaHWe,paha suku - kirjoituksia
suyustaja sukututkimu ksestaiImestyi
kevdSll6
2013.
jokoseuran
Julkaisun
voiostaaitselleen
tilaisuuksissa
tai tilaamallasen postitsekotiin
osoitteesta
seura@tamsuku.fi.
lvlyosaikaisempiaVuosikirjoja
sekaOrpana-lehtid
on yha
myynnissd. Loppuunmyytyjenj uIkaisujen artikkeleistavoitilata kopioita.

Julkaisujenmyyjddetsitddn
julkaisujen
pitkiinaikaavastannut
Seuramme
myynnistii
lrmaVainio
on esittanyttoiveenvapautuatastatehtavastaen.
Etsimmenytlrman
jonkatehtdveneon vastatasdhkopostilalleuuttamyyntivastaavaa,
ja lahetteiitilaajallejulkaisuja
titsetuleviinjulkaisujenostopyyntoihin
lasku.Tehtavdvie kuukaudessa
arvioltatunninverran.
jdseniltdtai
Kysyllsii tehtevasteseuranjesenilloissa
hallituksen
ldhetiisdhkopostia
osoitteeseen
seura@tamsuku.fi

Osoitteen
muutoksetjfrsensihteeriIle
Muistakaailmoittaayhteystietojenne
muutoksetseuranjdsensihteeri
RiittaKuukallemieluitensahkopostitse
riitta,kuukka@tamsuku.fi.
Kuntiedotovatajantasalla,saatteOrpanankotiinnehetisen ilmestyftya.
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ry
Tampereen
seudunsukututkimusseura

Syksyn 2013 esitelmat
pidetiitin
ry:nesitelmdtilaisuudet
Tampereen
seudunsukututkimusseura
joka toinentiistai
(Keskustori
Vanhankirjastotalon
4) luentosalissa
Tampereen
ja pddsymaksuttomia.
ovatkaikillekiinnostuneille
avoimia
klo 18.Tilaisuudet
Makelankabinetissa
on avoinnaennen
SeurankirjastoVanhankirjastotalon
esitelmdtilaisuuksia
klo 17-18. Seuranjasenetvoivatlainatakirjastostakirjoja.

10.9.

.JenniLares
Arjessaja juhlassa. Alkoholikulttuuri 1500-luvun Suomessa
ja menneenajanjuomiskulttuurin
v6lille.
Tuletekemaain
vertailujanykyisen
juomatapojen
juurista.
Luvassa
tietoasuomalaisten

24,9,

EllaViitaniemi
Valta, vaalit, manttaalit, Maanomistus ja paikallispolitiikka
1700-luvulla
Oletkomiettin\,,t
mitdtarkoittaamanttaalijamillaistaoikeinoli verotustai
pitdjienpaikallispolitikointi
ennenkunnanvaltuustoja?
Nytsaammesiihen
l o p u l t a k ivna s t a u k s i a .

8.10.

lsoviha-ilta
lsonvihan
ajoistatuleetainei
vuonnakuluneeksi
300 vuotta.lvlillainen
tuo
elemassi;?
Luvassamm.asiakjrjaesitte
ly:;siitd,
aikaoli esivanhempiemme
jdttamainlahdeaukon
voi kuroaumpeen.MarkkuHaapanen
mitenisonvihan
kertaaajantapahtumia.

ja TiinaMiettinen
22.LO, JouniKeskinen,
UllaKoskinen
Porin rykmentin Everstiluutnantinkomppanian taival Suuressa
Pohjan sodassa
Paiivitetty
rivisotilaiden
vdrikkdiste
vaiheista
toiveuusinta
satakuntalaisten
suurvaltasotien
melskeissa
ainaNarvastaNoriantuntureille.
5.11,

19.11.
(

I
Y

3.L2.

ldeointi-ilta,yhdessaoloaja seuran tuotteiden myyntia
Tuletapaamaantuttuja,kertomaanmillaistatoimintaakaipaatja miten
seurantoimintaapitiiisikehittaie.
RiikkaI\4iettinen
Elon piinat ja epetoivoiset loput. ltsemurhat suurvalta-ajan
Ruotsissaja Suomessa
muttamenneisyydessa
se asetti
Kuolemakohtaakaikkiatasapuolisesti,
ja sukuamonin
ihmiseteriarvoiseen
asemaan.Kuolemakoskettiyhteisod
ylldttavinkin
tavoin.
l\4arjaPirttivaara
Geneettinensukututkimus
ja heidain
N4ita
dna-testit
voivatkertoaesivanhemmista
taustoistaan?
Dnasukututkimus
sukututkimusta.
on osatulevaisuuden
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