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Puheenjohtajan palsta

Missd ovat
kertomukset?

iiin kesiilli ei juurikaan tule luettua suku-
kirjoja. Miksi? Liian limmintii? Ei. Slyni
eivdt ole ilmat, vaikka tltd kirjoittaessani
liimpomittari niilttld hellelukemia. fuuri
tiillaisella ilmalla ei usein jaksa tehdd muu-

ta kuin lukea, ei kuitenkaan sukukirjoja.
Slynd sukututkimusten puuttumiseen kirjalistaltani

on niiden tylslys. Sukukirja on valitettavan usein vain
sukutauluja sisiiltdva luettelonomainen teos. Luuranko
on, mutta liha puuttuu ympiiriltli.

Parhaimmissa teoksissa mukana saattaa olla my<is pie-
noisellmdkertoja ja tietoja sur.rrn kantatilasta ja asuinpai-
koista. Ndissi tapauksissa teokset lahenevet jo kylakirjoja
ja muuttuvat samalla paljon mielenkiintoisemmiksi.

Sukukirjaa tulee harvoin luettua muutoin kuin haku-
teoksena. Sukututkimusaiheiset kirjat tarttuvat keteen
vain silloin kun tulee etsittyii kateissa olevaa esivanhem-
paa, muuta sukulaista tai muuta mielenkiintoista hen-
kiloii. Ja kun henkild on lciltynyt, kirja siirtyy takaisin
hylllyn.

Lukukokemuksena sukukirja jiiii valitettavan usein
tietosanakirjan tasolle.

Vaikka monien sukujen vaiheet ovat hlwinkin viirikkdi-
td ja useissa sul'uissa on kulkenut paljon tarinoita, niitl
ei juurikaan ltiydy valmiista sukukirjoista. Oman vdrinsi
kaikkiin sukuihin tuovat lisdksi kuuluisuudet ja mustat
lampaat. Materiaalista ei ainakaan ole puutetta, sillii
arkistot pullistelevat mite moninaisimpia asiakirjoja.

Raine Raitio

Kansikuva. Heinolan
rantapuistossa kasvaa
Suomen suurin puu,
ldhes 35 metrid korkea
tsaarinpoppeli .  Sen
tIVen ymParysmitta on
l iki  yhdeksin metrid.
lkdd j ; t t i l t ispoppeli l la
on noin sata vuotta.

Kuva Jorma
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Tietoisku ja harjoitus
| 700-luvun kisialoista
I l. | | .2014 klo 18.00

Van hal la ki rjastotalol la

Tuntuuko, ettd vanha kdsiala ei avaudu?
Kiinnostaisiko joskus lukea muutakin
kuin HisKii, SAY:ta ja kirkonkirjoja?
Osaatko kirjaimet mutta kaipaat pientd
kertausta?

Tampereen seudun sukututkimusseura jiirjestiiii
I1.11. kiisialailian, jossa kiiydiiiin liipi oheiset
harjoitustekstit sekd kerrataan joitain vanhan
saksalaisen kiisialan ominaispiirteitii.

Illasta tulee antoisampi, jos perehdlt etukiiteen
tekstiniiltteisiin ja otat teman Orpanalehden
mukaan jiseniltaan. Tutkimme illan aikana sa-
nojen ja yksittiiisten kirjaimien eroavaisuuksia.

]ulkaisemme seuraavassa Orpanassa tekstit
kddnnettynii ja kommentoituna. Niiin nekin,
jotka eiviit pliise jiiseniltaan, saavat harjoitusta
etltehtdvien muodossa.

Koukeroiden kertomaa -sarja jatkuu kevdillii
20t5.
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.+ Retkelle
Heinolassa

TEKSTI RAINE RAITIO, KUVATEKSTIT JOHANNA KURELA,
KUVAT JORMA LAPPALAINEN

Viimekevdinen retkemme
suuntautui Heinolaan,
missd pddkohteenamme oli
vierai I updivdndmme avautunut
Barokki-ndyttely. Barol<in .ja
kiertoajelun lisdksi tutustuimme
myos l70O-luvun asuinoloihin ja
vierai I imme hautausmaal la.

Heinolan omintakeinen kahdeksankulmainen kirkko sijaitsee pienellii
mdelld Heinolan keskustassa. Vuonna 1822 valmistuneen kirkon
rakentaja oli ruoveteleinen Mats Akergren. Heinolan kirkko, kellotapuli,
kirkkopuisto, vanha pappila ja vanha hautausmaa muodostavat miljdon,
jonka Museovirasto on meeritellyt yhdeksi maamme merkitteviste
rakennetuista kulttuuriymperistdiste.

212014 Orpana 7



Keva6lld 2014 Heino-
lassa avattiin mahtava
barokkityylid esitte-
lev6 neyttelykoko-
naisuus. Nayttely oli
levitteyrynyt kolmeen
toistensa lahelle
olevaan vanhaan
rakennukseen:
Heinolan kaupungin-
museoon, taide-
museoon Ja
Galleria Lambertiin.
Taidemuseo sijaitsee
empiretyylisessd
puutalossa,
joka valmistui
1820luvulla.

Entinen hallintokeskus
Kuningas Kustaa III kiydessd
vuonna 1775 tarkastusmatkalla
Suomessa Kymenkartanon lidnin
maaherran hallintopaikka pdiitet
tiin siioittaa Heinolaan vesireitin
ja silloisen Savon valtatien risteyk-
seen.

Paikkakunta oli aluksi teysin
ruotsinkielinen, ja sielld asui
virkamiesten lisdksi paljon kiisi-
tydlaisia. Eras maaherran mukana
kaupunkiin tulleista virkamiehista
oli ldinin poliisimestari.

Suomen jouduttua Vendjdn alar-
suuteen \.uonna 1809 seurauksena
oli, ettd ldiininhallinto siirrettiin
Mikkeliin. Maaherran muutettua
Mikkel i in  Heinola sa i  kaupu nk io i -
keudet l.r-ronna 1839, joten paikka-
kunta juhlii tane vuonna 175-vuo-
tista taivaltaan kaupunkina.

Heinola tunnettiin 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alkupuolella
kylpyliikaupunkina. Kylpyliivie
raiden joukossa oli monia kuu-
luisuuksia, kuten Alfred Nobel.
Mistean vaatimattomasta matka-
miehesta ei ollut kyse, silld Nobelin
omien kdrryjen lisiiksi hiinelli i oli
matkatavaroita toistakymmentd
hevoskuormaa.
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Toinen maailmansota katkaisi
kylpylan kehityksen. Ylimysto ia
eurooppalaiset vieraat jaivet pois.
Eriinlaisena aikakauden piiiitty-
misen merkkini kylpyldvieraille
rakennettu vanha kasino purettiin
vuonna 1975 ja  paika l le  rakennet
tiin uusi ravintolarakennus.

Kylpylii sijaitsi nykyisen satamar.r
alueella, missd kaunis rantapuisto
kiinnitti ryhmdmme huomion.
Rantapuistosta ldytly muun mu-
assa Suomen suurin poppeli, jonka
ympdrysmitta on noin yhdeksdn
metria.

Vesi on olennainen osa Heinolarr
maisemaa. Kaupungin pinta-ala on
yl i  880 m j r  sen a lueel )a on kaik
kiaan 309.jiirveii. Vesistd.jen varsilla
heinolalaisille on tarjolla kaikkiaan
noin 800 venepaikkaa.

Nykyinerr  Heinola synty i  vuon-
na 1997, kun Heinolan kaupunki
ja Heinolan maalaiskunta yhdis-
tyiviit. Nykyisin Heinolassa on
noin 20 000 asukasta, ia lisaksi
kaupungin alueella on noin 3 000
kesaasuntoa, mikd nostaa kesdisin
huomattavast  i  kaupu ngin acukrs
lukua. Heinola onkin osa Suomen
suosituinta loma-asutusaluetta.

Testiryhmi
tutustuu nayttelyyn
)uotuamme kahvit suunnistimme
ensimmaiseksi tlTlihistorialliseen
Barokki-nalttellyn. Saapuessamme
paikalle ndl,ttelyn pysl)'1y5te viela
viimeisteltiin. Paasimme tutustu-
maan neyttel)Tn ensimmdisend
ryhn.rini. Koska laaja niilttely oli
sijoitenu kolmeen eri rakennuksen,
pddsimme samalla tutustumaan
Heinolan kaupunginmuseoon ja
taidemuseoon.

Aloitimme Heinolan kaupun
ginmuseosta, joka toimii entises-
sd kauppias Ulrik Lindholmin
(1825 1890)  

" .uonnx 
1872 raken-

nuttamassa talossa. Lindholm
loi itselleen omaisuuden, johon
kuului muun muassa viinatehdas ia
useita kauppaliikkeitd. Tarinoiden
mukaan Lindholm oli originelli
persoona, joka ansaitsi alkupae-
omansa voittamalla heinolalaiset
kauppiaat korttipelissii.

Lindholm midrdsi testamen-
tissaan koko omaisuutensa sosiaa
lisiin tarkoituksiin seke muun mu-
assa nykyisen museorakennuksen
Heinolan kaupungille. Rakennus
muutettiin aluksi raatihuoneeksi.

Lindholmilla kerrotaan olleen



r

Heinola o l iv ie le
1960-luvulle asti idyl-
linen puutalokaupunki
kauniine puutarhoi-
neen. Sen viihtyisii kes-
kusta hevitettiin 1960-
ja 1970-luvulla ja tilalle
rakennettiin kivitaloja.
Yksi harvoista purku-
vimmalta seilyneiste
puutaloista on liienin-
kivalteri Aschanin talo,
joka on Heinolan vanhin
rakennus. 1780-luvulla
valmistunut talo on
tyyliltean kustavilainen.
N4ytis sen sisustus ja
puutarha noudattavat
kustavilaistyylie.

300 viinipullon kokoelma talon
kellarissa. Pormestarilla ei kui-
tenkaan ollut lupaa koskea jiiljellii
o ler  i in  v i ine ih in,  koska kauppias er
pitenlt hanesta.

Heinolan kaupunginmuseo on
toiminut tassa kauppiaan talossa
\'uodesta 1984 lehtien. Museo
tarjoaa vierailleen paikkakunnan
historiaa aina 1700 luvun lopulta
ldhtien. Vaihtuvien nalttelyiden
Iisdksi museossa on muun muassa
Anja Juurikkalan Arabialle suun-
nittelemia esineita.

Nlt avatusta barokkinii).ttelystir
osa oli sijoitettu Heinolan taide-
museoon, joka on myos vanha
kauppiaan ta lo 1820- luvul la .  Hei -
nolan taidemuseossa on pysl'vesti
esilld muun muassa ministeri P
f. Hynnisen taideseeti6n kirjas-
to sekd kokoelma Spranger, joka
esittelee eurooppalaista posliinia
1700 19 00 - lur'-uilla. Taidemuseo
tarjoaa vaihtuvia neFtelyitii ympiiri
vuoden.

Taidemuseon kanssa samassa
pihapiirissA on myds 1800-luvun
lopulla rakennettu WPK-talo, joka
palvelee konsertti-, teatteri-, ko-
kous- ja juhlatilana. Talon suojissa
toimii myris taidemuseoon kuuluva

Galleria Lambert, jossa sijaisi nelt-
telyn kolmas osio.

Saimme tavata myais museon-
johtaja Kari Paavo Kokin, joka
tunnetaan laajalti esinehistoriaan,
t}rylisuuntiin j a kulttuurihistori
aan perehtyneend asiantuntijana.
Na)'tteliln oli saalu monia harvi-
naisuuksia juur i  hdnen suhdever
kostonsa ar,rrlla.

Loistokas ja
mahtava barokki
Heinolan kaupunginmuseo on
tunnettu siita, ettd sielld on ollut
useita eri tlylihistoriaa esittelevia
nelttelyite. Barokki-niilttely on
harvinaisuus, koska sellaisia ei ole
jarjestettF Suomessa.juuri lainkaan.

Barokki alkoi Suomessa 1600-1u-
r.ulla ja jatkui 1700-lur..un puoiivd
liin asti. Siitd se muuttui vehitellen
rokokooksi.

Naittelyn esineet ovat peraisin
museoiden, kartanoiden, linnojen
ja yksityisten ihmisten kokoelmista
Suomesta ja Ruotsista. N?i)1tel)Tn
sisiltyy useita harvinaisia esineita,
joita ei ole aikaisemmin esitelty
yleisolle.

Barokki oli monilta osin vallan
pitiijien t1yli. Loistokkuus ja valta

nii$iviit. Oli upeita kankaita, lois-
teliaita sisustuksia, mahtavia isoja
kaappeja, ja uutuutena irtotuolit.
Lisiiksi barokin aikakausi toi muun
muassa peilit, jotka olivat aluksi
vain ylhaisOn kaltossa.

Voidaan sanoa, ettd barokin aika
ol i  kerskakul t tuu r ia ,  johon kuulu i
vat mahtipontiset esineet, sere-
moniallisuus ja sen osana muun
muassa hau tajaisvaaku nat. Barok
ki- niilttelystii kootusta kirjasta saa
sukututkijoita kiinnostavaa tietoa
ndisti vaakunoista.

Juhlavuuteen liittyivdt my<is
peruukit, joita kdltettiin aina kun
mentiin julkiseen tilaan. Ranskassa
Versaillesh palatsissa aurinkoku-
n ingas Ludvig XIV omist i  kokonai -
sen huoneen peruukkeja. Erivariset
peruukit oli tarkoitettu eri asuihin
ja eri tilaisuuksiin.

Barokin aika edisti myos lukutai-
toa.  Hengel l is la  k i r ja l l isuut ta ryh-
dlttiin painamaan, ja r,uonna 1642
ilmestyi ensimmdinen suomen-
kielinen Raamattu, ns. kuningatar
Kristiinan Raamattu. Kuningatar
Kristiinaa pidetaankin tiypillisen:i
barokkihallitsijana.

2120\4 Orpana 9



Heinolan kirkossa on kaksi taidemaalari Robert Wilhelm
Ekmanin alttaritaulua. Kirkossa on myos kaksi lasimaa-
lausta, joista toinen on vuodelta 1925 ja toinen 1953.

Kivalterin talo
Barokkiniilttelyn lisaksi tutustuim-
me myos Heinolan vanhimpaan
taloon, joka on entinen leeninki
valteri (poliisimestari) Aschanin
asuin- ja Yirkatalo. Rakennus
edustaa tlrylillisesti rokokoota ja
kust avilaisuu lla. ja se on valmistu-
nut 1780-lu\.un alussa.

Talossa on karoliininen pohja
kaava: keskelld on sali ja si\uilla
kaksi huonetta molemmin puolin
Salin edessi on eteinen. Ullakko
kerroksen molemmissa paissa on
kamari. Rakennuksen sisapuoli on
siiilynlt l?ihes kokonaan 1 700-lu-
vun asussa lukuun ottamatta keit-
ti6ta ia eteistd.

Aschanin talo on ainutlaatui-
nen 1700 lurun kaupunkimiljoo
sisdmaassa. Jo talon pihapiirissd voi
aistia menneen ajan hengen, sillii
myds talon puutarha on laadittu
1700-luvun tapaan. Joka kesii sielli i
kasvatetaan tuon ajan hy6ty- ia

l0 Orpana2l2014

koristekasvej a. Hyot)?uutarhasta
huolehtivat talon museo-oppaat.

Talo sijaitsi alun perin ranta-
tontilla. Nykyisin maisema on
erilainen, silld virkatalon ja rannan
viliin on rakennettu kerrostaloja,

Karkko ja hautausmaa
Retkemme lopuksi teimme kier-
toajelun lutustuen sen yhteydessd
Heinolan kaupunkiseurakunnan
kirkkoon ja hautausmaahan.
Vuonna 1811 valmistunut kirkko
sijaitsee niiklriillii paikalla harjun
rinteessa. Kirkko on harvinainen
kahdeksankulmaisen muotonsa
vuoksi.

Oppaan mukaan seurakunta teki
kahdeksankulmaisen kirkon, koska
haluttiin saestaa puuta. Kirkon
erikoisuuksiin kuu luu myos kaksi
alttaritaulua ja alkuperiinen tdhti-
katto.

Heinolan haulausmaa muodos-
lu i  hy.v in mie lenki in lo iseks i  tu tus-

tumiskohteeksi, si a toisin kuin
monilla muilla hautausmailla sielld
niiklwiit eri aikakaudet. Heinolan
hautausmaa ei ole vain rivi "mat-
kalaukkuja'l Eloa hautausmaahan
toi muun muassa se, ettd vanhojen
hautojen reunakivet on sailltetty.

Menneiden aikojen paikalliset
vaikuttajat olivat saaneet tavan
mukaan suuren kiven. Sen sijaan
kalmiston pienin hautamuisto-
merkki on vuoden ikiiisenii kuol-
leen pienen q4on vuodelta 1879.

Nykyisin jo noin 80 % heinola-
laisista vainajista tuhkataan. Hei
nolassa ei ole omaa krematoriota,
vaan vainajat kuljetetaan Lahteen
tuhkattavaksi.

Heinolan kaupunki- ja maa-
seurakunta ovat nykyisin samaa
seurakuntaa. Kaupungin alueella
sijaitsee myris 1 700-luvun lopulla
rakennettu Heinolan entisen maa
seurakunnan kirkko.



Entinen
seminaarikaupunki
Menneini vuosikymmenind eld-
mii paikkakunnalle toi kesdisin
ky lpy ldto im in ta la  ta lv i ' in  kaupun-
kia eliivoitti Heinolan seminaari.

1890Juvulla perustettu semi-
naari koulutti aluksi vain naisia.
Heinolan seminaarin toiminta
pdettyi vuonna 1972. Tunnetuim
pia seminaarista valmistuneita ovat

Jorma Hynninen ja Jaakko Ryhii
nen.

Seminaarin Iopettamisen jilkeen
rakennuksissa toimi kouluhalli
tuksen kurssikeskus ja Opetusalan
koulutuskeskus tarjoten opettajille
taydennyskoulutusta ja kursseja.
Nylqisin seminaarin rakennukset
ovat tyhjilliiiin.

Kaupunki on edelleen viree
ke. i ikaupunki .  Muuto in seutua ko-
etlelevat tydpaikkojen menetykset.
minkd r.r.roksi useat heinolalaiset
kiilviit nykyisin toissi Heinolan
ulkopuolella. r

JORMA LAPPALAINEN

einolan kaupunginmuseon museonjohtaja Kari-Paavo
Kokki on loihtinut Suomesta ja Ruotsista kootun
esineistijn alulla niihtiiville aikakauden, joka ulottuu
kuningatar Kristiinasta (1626-1689) Fredrik I:een

(1676-1751). Heinolan kaupunginmuseossa on esilli harvinaisen
laaia nalteiy barokin aikakaudesta. 1600- ja l700Jukujen loiste-
liasta tyyliii ei ole Suomessa yhti niptevasti museoissa aiemmin
esitelty. Juhlaniiyttely jatkaa museon epookkiniiyttelyiden sarjaa.

Barokki oli taidesuuntaus, jota savytti suurellisuus. Se keyfti mah-
tipontisuutta ja ylenpalttista koristeellisuutta luomaan draamaa ja
jihnitettd maallisen ja kirkollisen vallan ilmaisukeinona kuvanveis-
tossa, maalaustaiteessa (esim. Rembrandt ja Rubens), arkkitehtuu-
rissa, sisustuksessa, kirjallisuudessa, teatterissa ja musiikissa (esim.
Bach).

Barokin a&a alkoi noin r.rroden 1600 paikkeilla Roomassa ltalias-
sa, mista se levisi ldhes koko Eurooppaan ja Amerikan mantereelle.
Barokki suosi ioistoa ja komeutta, suurta draamaa ja voimakkaita
vastakohtia, mutta kotien sisustuksessa nii\ry myds kodikkuus ja
mukar.uus.

Heinolan Barokki-nayftelyn esineet on koottu museoiden, karta-
noiden ja yksityisten kotien esineisti. Esill6 on runsaasti ennenna-
kematiinta materiaalia: komeita huonekaluja, maalauksia kruunu-
piiistii, antiikin aiheista ia asetelmista, kallisarvoisia hopeaesineiti,
loistavia valaisimia, Delftin keramiikkaa ja loisteliaita kuvakudok-

sia. Ne on asetettu esille barokin henkeen toteutettuihin
museotiloihin.

Galleria Lambertiin on rakennettu kokonaisia ba-
rokkisisustuksia, mm. paraatimakuuhuone. Sen upean
kultaan ja hopeaan savytetyn katosvuoteen esikuva on
1600luvulla Laukon kartanossa Vesilahdella.

Suomessa vaikutti enimmdkseen hollantilais-
englantilainen barokki. Marsalkka Mannerheimin
slnnyinkotina tunnettu Louhisaari Askaisissa on yksi
tunnetuimpia suomalaisia barokkityylisid rakennuksia.
Barokille t1'lpillisia piirteite ovat seinien rintapaneelit,
seind.maalaukset maisema- ja raamatullisine aihei-
neen ja aiempaa suuremmat ikkunat. Kaakeliuunit
yleistyivat, ryijyt siirtyivet peitteista seinikoristeiksi
ja kattoverhot jiiivdt pois. Suomessa barokin vaiku-
tus huonekalumuotoiluun jiii melko vfieiseksi, ja
Louhisaaren kaltaisten kartanolinnojen huonekalut
olivat tuontitavaraa.

Barokki-neFtelyyn liitq/vd kiria on runsaasti kuvitettu ia
tiynni mielenkiintoisia artikkeleja. Siihen siseltyy kuvitetru
ndycelyluettelo. Sivula on 29l. Kirja on myynnissd sekd
kaupunginmuseossa ette taidemuseossa hintaan 30 €.

212014 Orpana ll



t . . . !

ti-"= ' '- '

Virtain Toisveden
Lehdon talon vaiheita

MARTTI AHONEN

. -?-:.rw:4<4r*,\i,., . * ,, Ei. _.s-1.

Pauli Kankaisen piirros Lehdon talosta ennen vuotta l9 10, lolloin se tuhoutui tulipalossa.

Varhaisin tieto Toisveden kyldn Lehdon talosta
loytyy Virtain ri ppikirjasta vuosi lta | 80,+- | 809.
Siind mainitaan Lehdon torppa Kuusilirven
sivulla 48 asukkainaan Jooseppi Joosepinpoika
la hdnen vaimonsa Liisa Heikintytir. Jooseppi
mainitaan jo vuosien | 798- | 803 rippikirjassa
ehtooll isella kdyneend sivulla 4l, jossa ei vield
mainita Lehto-nimisti torppaa.
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Uudistalo
loisveden kyldssd
Lehdon uudistalo perustettiin iso-
jaossa 29. l . l8 l  l .  Kar t ta  ja  jakoki r ja
puuttuvat kiinteistdrekisteriotteen
mukaan. Talon pinta-ala oli 658,31
hehtaaria, ja se sijaitsi 1,7 km
Kalliojiirven risteyksesti Saarisky-
ldn tien varressa. Lehdon alueella
oli nelja pienta jervea: Valkonen,
Kalliojiirvi, Reska ja osa Niemon-
jiirveii. Alueen liipi kulki Virtain,
Killinkoskentie.

Talon manttaaliluku oli 1/8 ja
sen numero oli vuoden 1815 hen-
kikirjassa 14. Talon vero vdhen-
nettiin 30.10.1837 1/ 12 manttaalin
mukaiseksi ja talon numeroksi
tuli 21. Lehto oli vuodesta 181 1
kuununta)o ja vasta vuoden 1865
henkikirjassa perintdtalo.

Lehto mainitaan ensimmaisen
kerran vuoden 1820 maakirjassa
sivulla 528 numerolla 14. Selitys-

ten kohdalla on merkintd: "Under
frihet varande Nybyggen 1 Lehto oli
silloin vield vapautettu veroista.

Jooseppl la Kaapo,
ensimmiiset isinndt
Lehdon talon ensimmainen isenta
oli Ikkalassa 3.3.1765 syntynlt
fooseppi Joosepinpoika. Henen
vaimonsa oli ]ooseppia liihes 20
\''r]otta nuorempi Liisa Heikintf er,
joka oli syntynlt 19.3.1784. Pari
vihitti in 10. 10. 1802 kirkossa mai-
ninnalla "med hatt'l Heille syntyi
seitsemin lasta, joista kolme kuoli
pienena.

Joosepin isd oli Ala-Ikkalan itsel-
linen fooseppi Matinpoika Ikkala,
stnlynyl 21.2.17 30 Ikkalassa, ja iiiti
Maria Juhontltar, syntynf vuon-
na 1732. Liisan vanhemmat olivat
Heikki Yrjiinpoika Saarismdki, s.
5.5.1.7 47 Yalkeamantilossa, ja Vap-
pu Matintlter, s. 9.3.1750.

Jooseppi oli Lehdon isante 26
vuoden ajan talon perustamises-
ta kuolemaansa asti. Hiin kuoli
72-r.ttotraana 12.3. 1837 pistokseen.
Liisa kuoli 7l -vuotiaana vanhuu-
teen I8.6.1855 Lehdolla.

Lehdon uudeksi isiinniiksi tuli
isdnsi kuolernan jiilkeen Joosepin
ja Liisan vanhin poika, 23.3.1804
syntynlt Kaapo f oosepinpoika
Lehto. Henet vihirtiin 18.6. | 826 "i

full skrud" Liisa Yrjdntltar Viitalan
kanssa. Liisa oli syntynyl 8.9.1796
Viitalassa Yrjii Yrjdnpojan ja Rikir-
na Yrionq^iir Heik-kiliin q/ttarene.
Kaapolle ja Liisalle syntyi seitse-
mdn lasta.

Kaapo toimi Lehdon isdntdLnd
vuodesta 1837 3.12.1852 asti, jol-
loin luor,rrtti isinnryden esikois-
pojalleen Salomolle.

Kaapon puoliso Liisa kuoli
pistokseen 27 .3.1862 65 -vu.otiaa-

na. Vanha isdntd leskirnies Kaapo
vihittiin toiseen avioliittoonsa
7.9.1867 itsellisen Susanna Iisakin-
tltiir Yrj<iliin kanssa Marttisessa.
Kaapo kuoli 72-wotiaana 6.8. 1876
Lehdossa vanhuuteen.

Haamenoisla manittakoon, ene
vihittiiessii hlviimaineisella morsia-

mella oli ylliiin kruunumorsiamen
puku ("i skrud"). Maininta "i/
med full skrud" tarkoitti teydessa
juhlapul-ussa r,y6n kera tai teltan
eli katoksen kanssa (med pell).

Salomon aikana
talo jaeftiin
Salomo Kaaponpoika oli syntynlt
Lehdolla 5.6.1827. Talo silloin 1/12
manttaalin arvoinen. Salomon
puoliso Heta fuhontltar Kankaan-
paa oli syntynyt 27 .7 .1827 . lHei-
det vihittiin "i krona och skrud"
29.6. | 855 Kankaanpddss5. Parille
syntyi nelja lasta.

Salomo oli ruosina 1852-1862
koko Lehdon isdntind, kunnes han
4.6.1862 myi siit?i puolet eli 1/24
manttaalia langoll een, 27 .7 .1827
syntyneelle Manu Juhonpoika
Kankaanpiiiille. Talon hinta oli 400
hopearuplaa, ja ostaja maksoi 100
ruplaa vuodessa siihen asti kunnes
koko summa oli maksettu.

Salomo jiii toisen puolen isen-
nd,ksi, kunnes myi toisenkin
puolen Lehdon perintiitalosta
7.1.1864 suutari Juho Heikinpoika
Heleniukselle ja muutti perheineen
2.7. I 864 Pihlajavedelle Katajamd-
keen. Niiin piiiittyi Lehdon perusta-
jasulrrn isinnyys Lehdossa.

Salomo kuoli murhattuna
2.2.1870 ja Heta 23.3.1896 Pihjave-
den Katajamdessd.

Lehto maksoi viinanpolttomak-
sua henkikirjojen mukaan vuosina
1835 ja 1840 kolme leiviskiiii ja
vuosina I 845- I 860 kaksi leiviskiiii
ruista (leiviskii = 8,5 kg). Vuonna
1860 Salomo Lehto maksoi hen-
kiveroa 5 x 24 kopeekkaa eli 120
kopeekkaa ja Kilposen muonarenki
Antti Matinpoika 18 kopeekkaa.

lsantevekl kuoli
ndlkdvuosina
Manu Juhonpoika Kankaanpiiii-
Lehto oli syntynlt 27 .7.1827
Kankaanpidssd. Manun puoliso oli
Kaisa Heikintltar Heikkilii, joka
oli syntynlt 7.9.1825 Sydiinmaan
Heikkilassa. Pari vihittiin Kan-
kaanpddssd l6.l.l853 "utan skrud'l
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ia heille syntyi nelia lasta.
Manu oli 1/24 manttaalin Leh-

don islntd luosina 1862- 1868.
Manu kuoli 20.5.1868, noin kuu-
kautta mydhemmin kuin hdnen
vaimonsa Kaisa. joka oli menehfy-
ny'r 23.4.1868.

Kaisan kuolinajasta on kahden-
laista tietoa. Virtain 1868- 1877
rippikirjan Lehdon sirulla (s. 365)
sek6 vuoden 1868 haudattujen
luettelossa (s. 104) kuolinpiiivii on
23.4. I868, mutta kdrdjdoikeuden
12.3.1870 piiiviityn pdytiikirjan
mukaan kuolinpiivii oli 25.6. I 866.

Kaisa ja Manu kuolivat suurten
natKavuoslen l  db/ - l6b6 atKaan.

Vuonna 1868 Virroilla kuoli 558
henke6, joista suurin osa kulkutau-
teihin. Haudattujen luettelossa oli
tuona !'uonna 15 siYua.

Parin lapset jiiivdt orvoksi. Heis-
td vanhin oli juuri tiiysi-ikdinen, ja
muiden holhoojaksi tuli sukulais-
mies, Heikki Yl6-Hdrkiinen. (Matti

]. Kankaanpiiii, Ala-Hdrkcisen suku
I ,  s . 3 1 7 . )

Lehdon talon puolikas jouduttiin
m)Tmaan huutokaupalla 2.4. I 870.
Perunkirjoituksessa varat olivat
890 ja velat liihes 2000 markkaa.
Huutokaupassa talo myytiin eniten
tarjoavalle Kopparin torpparille,
Emanuel (Manu) Kaaponpoika
Kopparille, 780 markalla.

Helonius-Lehdolta talo
We*siadille
fuho Heikinpoika Helenius-Lehto
oli Lehdon toisen 1/24 manttaalin
talon isentane 1864-1877 . Hen
oli syntFnlt 10.1.1834 Helimiiessii
ja kuoli 20.12.1907 Asunmaassa
73 -wotiaana eliketiisenii. fuhon
puoliso Serafia Loviisa Juhontltdr
oli syntynyt 23.8. 184i Yks-Petiij i is-
sii. fuho ja Serafia vihiuiin 2.5.1862
Yks-Petiijdssd"'utan skrud'l Heillii
oli viisi lasta.

fuho oli suutarina Sipilan torpas-
sa ennen muuttamistaan Lehdolle
1864. Han myi talonsa Santeri Kaa-
ponpoika Werkstadille 1.1 f .1877
2400 markalla ja muutti Virtain
Asunmaan isdnndksi.
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Lehdon toisen puolikkaan uusi
isiintd Santeri Kaaponpoika Werk-
stad-Lehto oli syntyryi 2.11.1844
Keski-Kahilassa. Hanet vihittiin
17 .3.1872 Anna Karoliina Verstan
kanssa, ja heille syntyi 7 lasta.

Santeri osti Lehdon toisen
puolen jo 1.11.1877, mutta muutti
Lehdolle vasta 1879. Parisenkym-
menta vuotta mydhemmin, l-uonna
1898, hdn muutti Virtain Hietalaan
mrytyaen I ilan tilan pihlajavetel?ii-
sille Matti Fredrikinpoika ja Maria
Serafi a Hermantl'1?ir Lapille. T?imii
pariskunta ei rippikirjojen mu-
kaan asunut Lehdolla ja myi tilan
25.4.1898 Kaapo Manunpojalle.

Manu huutokaupalla
isdnniksl
Manu Kustaa Kaaponpoika
Koppari-Lehto syntyi I 8. 10. 1824
Ala-Ikkalan Mienpddn torpas-
sa. Manu oli vuonna 1840 ripille
pizistydd'n renkini Pitkiijdrvess6,
YI?i-Lahdessa ja Vehmaassa. Hinen
vanhempansa olivat Kaapo Heikin-
poika Saarismiiki, s. 26.3.1795 Saa-
rismaesse, ja Rikiina Petterintiter
Dahl, joka oli syntynyt Ikkalassa
1.4.1796. Rikiinan is6 oli sotamies
Petteri Kallenpoika Dahl Ikkalan
ruodussa, ja isoisi oli sotamies
Kalle Boberg Kalajoelta.

Manun puoliso oli Liisa Juhon-
tlter Yli-Havanka oli syntynl't
28.2. 1828 Yli-Havangassa. Heiddt
vihittiin 3.6.1849 kirkossa "utan
skrud'l Liisa oli raskaana vihitties-
sa, ja Kaapo syntyi kolme kuukaut-
ta mydhemmin. Perheeseen synfyi
myiihemmin vield viisi lasta Iisd6.
He asuivat vuosina 1853- 1867
Lehdon Seppiliin torpassa ja Ala-
Ikkalan Kopparin torpassa. Manu
osti huutokaupassa 2.4.1870 Leh-
don toisen puolen 780 markalla, ja
vuonna 1871 perhe muutti Lehdol-
le.

Manu Lehto oli Lehdon ll24
manttaalin isdntint6nd yuodet

t6/u- t6/5,  vuonna r615 nan myl
Lehdon esikoispojalleen Kaapolle.
Manu kuoli 10.6.1884 ja h?inen
vaimonsa L i isa 25.1 |  .1885;  kum-

mankin kuolinsyy oli halvaus.
Manu Lehto oL tiimin artikkelin

kirjoittajan suvun ensimmdinen
jiisen Lehdon isdntiind.

Mainittakoon, etti Manun ja
Liisan pojista 24.8.1871 syntynlt
Vdind Johannes muutti Vuonna
I 890 Amerikkaan, jossa tyiiskenteli
"kaivantomiehena"' Minnesotassa
kuparikaivoksessa vuoden 1927
Raittiuskalenterin mukaan. Hdn
kuului Wolverinnen raittiusseuraan
seke toimi pyhaikoulun opetta-
jana ja laulukuorossa. Hdn kuoli
23.8.1927 Mohawkin sairaalassa
Minnesotassa aivoverenyuotoon.

Kaapo yhdistia Lehdon
puolikkaat 1898
Manun vanhin poika Kaapo
Manunpoika, joka oli syntfn)t
29.9.1849 Ala-lkkalan Meenpaas-
s6, seurasi isddnsi Lehdon toisen
puolikkaan is6ntd,n6. Manu osti
isiiltiiiin Lehdon 21.1 1875 tehdyllii
kauppakirjalla maksaen vanhem-
milleen eliike-etujen lisiiksi tuhat
markkaa.

Kaapo oli isdntin6 38 l'uoden
ajan vuodesta 1875 vuoteen [913.
Kaapon puoliso Hilta Heikinqrt?ir
Hautala oli syntfnyt 10.10.1851.
Pari vihitti in 5.7.1874, ja heille
syntyi seitseman lasta.

Kaapo osti 25.4.I898 pihlajave.
telaisilta Matti Fredrikinpoika ja
Maria Serafia Hermantltar Lapilta
toisen puolen Lehtoa 4.000 mar-
kalla, jolloin talo yhdistyi jnlleen
alkuperiiiseksi 1/ 12 manttaalin
taloksi.

Vuoden 1880 henkikirjassa
Kaapo Manunpoika ja Hilta olivat
maksaneet Lehdon puolikkaastaan
viljelysten osalta perusveroa 3 rup-
Iaa 10 kopeekkaa ja metsaveroa 26
pennid. Taloon kuuluivat tuolloin
muonarenki Antti Ahl la falho-
jdrven torppari Manu Manunpoi-
ka. Lehdon toisen puolen isente
Santeri Kaaponpoika oli puolestaan
maksanut omasta Lehdon ll24
manttaalin tilastaan 3 ruplaa 10
kopeekkaa perusveroa ia metsave-
roa 26 pennia. Tahdn taloon kuului
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Virtain Toisveden kylissi oleva Lehdon talo perustettiin l8l l. Se siiaitsi Saariskylin tien varressa.

LEHDON TALON MKENNUKSET V. 1915

1. Peerakennus, vieressa kaivo Vert punainen = tontti
2_ Riihi
3. Talli
4. Lampola
5. Vanha navetta
6. Uusi navetta
7, P4a

kolt€inen = pelto
vihred = niitty
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Kilposen torppari Tuomas laakon
poika.

Lehdon puolikl.aiden yhd jsrymi

sen jdlkeen vuoden 1905 maakirjan
mukaan Lehto naksoi 6 ruplan 90
kopeekan ruplamiirin kruunulle
pidiilel ryiii, melsdveroa ja tehtaillc
mddrdtyistd kruunun metsiste 52
pennid. Kruununkymrnenyksid
pidatettiin 0,165 Hl.

Kaapon aikana Lehto oli vauras
talo. Sielld r il jelti in sokerijuurikas-
ta, mikd oli seudulla melko harvi-
naista. Lehdon kaksikerroksisessa
pddrakennuksessa o l i  l4  huonet ta.
Tulipalo tuhosi talon noin vuonna
1910, jolloin Kaapon poika EYert
sai pelastetuksi vain ditinsd ja
kirnun. Talosta ei ole loltynlt va-
lokuvaa. Uusi rakennus oli paljon

Vuosina 1898 1907 talossa
oli runsaasti vakee. Kaikki talon
asukkaat, torpparit, itselliset, piiat
ja rengit yhteenlaskettuna heiti
oli 124. Jo \.uosina 1860-1867
talossa oli kaksi torppaa, Kilponen
ja Seppiilii. Torppien lukumid
ra lisaentyi niin, etta 1898-1907
niitd oli kahdeksan. Vuonna 1915
maamittari Matti Niikki mittasi ja
pyykitti lohkomista varten talon ja
teki siitd kartan toimitusnumerolla
5325. Kesdkuun 15. piiiviinii 1917
maarekisteriin merkittiin ensim-
maiset lohkomiset: Lehdonkallio
talon pojalle Arvi Kaaponpojalle
ja Kilponen. Vuoden 1915 kartassa
olivat seuraavat torpat: Kilponen,

Lintula, Ahonen, Raja-aho, Ranta-
miiki, Miiyriilii, Saarinen, Kalliojdr
vi ja Tuomisto.

Kaapo kuol i  8 .2.1921ja Hi l ta
8.7.  l919.  Heidan rautx inen r is l ins i i
on Virtain uudella hautausmaalla
Lehdon sukuhaudalla. Kaapon
ja Hiltan seitsemestd lapsesta
3.5.1885 syntynlt Yrjri ja 15.5.1890
syntynlt L)14i muuttivat Ame-
rikkaan, jonne he jiiiviit pysl.viisti
asumaan.

Lehto menetett:in
Kaapo Lehdon toiseksi vanhin
poika, isoisini Evert Lehto syntyi
8.9.1887. Hiin osti Lehdon talon
vanhemmiltaan eldke- ynni rnuita
etu ja vastaan 17.3.1913 18.000
markalla. Hiin sai kiiriijillii kaupalle
3.  la inhuudon 19.11.1914 ja  k i in
neki r jan l /12 mant taal in  per in td-
taloon.

Heti Lehdon talon ostettuaan
26-vuotias Evert avioitui 1 1.7.1913
Multialta kotoisin olevan Impi
Maria Aapont).ter Alanteen kanssa.
Impin isd oli rieitii l i, ja h6nen su-
vussaan oli aiemmin ia on myd
hemminkin ollut reetdlin ammatur
harjoittajia. Impi oli syntynlt
Multialla ve:itiiisessa 29.5. I 892.
Evertil le ja Impille syntyi 13 lasta,
joista kolme kuoli pienend. Lap-
sista ensimmdinen oli artikkelin
kirjoittajan iiti Ebba Lel.rto.

Evert ja Impi Lehto myivat
+ . / - l t l  /  v t r l a tn  Kunna l l e  KaKs l

palstaa, toisen Kalliojdrven kan-

Virtain nimismies
Johan Gyllenbcigel
myiinsi Kaapo Leh-
do l le  5 .6 . l9 l5  va lo -
kuvall isen polkupyci-
rinajokortin. Kaapo
oli tuolloin 56-vuoti-
as elikeldinen. Kuva
MarttiAhosen suku-
albumista.

sakoulua varten ja toisen, kahden
hehtaarin palstan Ympyrid'isen ne-
val la  opet ta jan lehmin la i t  umeksi .
Hinta oli 800 markkaa, jonka kun-
ta maksoi  29.11.1917.  Lohkomisen
suoritti maanmittausinsindori
Arvi lalava vuonna 1922 (numero
14866). Koulu rakennettiin 1919, ja
se toimi vuoteen 1967 as'ti. Myd-
hemmin se oli asuntona, kunnes
tuhoulu i  lu l ipa lossa vuonna l97 l .

Torpparilaki 17.7. l9l8 antoi
oikeuden torppareille ja mdkitupa-
Iaisille Iunastaa vuokra-alueensa.
Lehdosta lohkottiin palstoja ja
l i lo ja  seuraavasl i :  27.2.19 20 V i ina-
mdki Taavi Alanteelle ja Miiyriilii
To ivo Mi iyrd l i i l le .  30.10.1922 Kal l io
Virtain kunnalle, Tuomisto Svantte
Rantaselle, 22.9.1.924 Miikelii Eino
Saariselle, Ahola Seeti Ahoselle,
Ra.jamaa Viljo Jiirviselle, Purola
Santeri jokiselle ja Mdkiranta Salu
Mdki rannal le .  9 .1 2.1926 ldrv imi ik i
Viljo .ia Selma Jiirviselle, Vattukorpi
Iisakki ia Anna Terdksiselle, Raja
aho Manu ja Beeda Kalliojdrvelle.
Hautakorpi Toivo ja Lempi Miiy-
r?iliille, Kalliojiirvi Eemil ja Beeda
Kalliojnrvelle ja Niernennaa Aapeli
Niemenmaalle. - Ldhes kaikki Kal-
liojiirven kyliin nykyiset talot ovat
entisen Lehdon ah.reella.

Evert Lehto takasi lainoja ja
joutui niiden maksamisen takia
velkakierteeseen. Vuonna 1924
Kalliojdrvelle muuttanut kansakou-
lunopenaja Anna Sahnio-Terdksi-
nen ja kunnankirjuri Iisakki Terdk
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srnen mnaslvat iverr le Il).uuu
markkaa. Vuonna 1931 Lehdosta
myytiin kaksi maa-aluetta Terdksj -

sille yhteishintaan I8.000 marklaa.
Lehdolla oli koskemattomat

metsat, ja samaan aikaan metseyh-
ti6t kiinnostuivat niiden ostosta.
Velkojen perijiit saivat hankituksi
Evertille metsdnhukkaamiskiellor.,
ja velat laitettiin perintdin. Soinin
kauppias olisi lainannut Evertille
velkojen maksamiseksi tarvittavan
summan, mutta tamd ei sitii jostain
- . - , ^ + : i  L ^ 1 . . - - , , +
J / l J rd  r r4ururur .

Velkojat ostivat 23.1.1932 loput
0,0463 manttaalin Lehdon perin-
ttitilasta numero 21:22. Hinta oli
150.000 mk, joka kuitattiin siten,
etta ostajat maksoivat Lehdon
32.000 mkn lainan Suomen Hlpo-
teekkiyhdistykselle ja 115.000 mk
hallussaan olevilla velkakirjoilla.
Lisdksi ostajat maksoivat 3.000

markan loppusumman maksamat-
tomia lainojen korkoja. EYert ei
saanut penniakeen.

Seuraavina urosina ostajat saivat
luvan metsdnmll'ntiin ja nettosi-
vat kertoman mukaan noin kaksi
miljoonaa markkaa. Kyseessd oli
melkoinen puhallus. Evert olisi
metsiiii mlymiillii selvinryt hlwin
veloistaan.

Mp.nnin j?iJkeen Evertin perhc
ajettiin heti ulos talosta, ja jopa
aiemmin l<ylvetty vilja, joka kuului
kaupan mukaan hiinelle, korjattiin
uudelle omistajalle. Niin Lehto
siirtyi pois Lehdon suvulta. Lehdon
taloa ei enae ole kiinteistorekiste-
riolteen 27 .4.2000 mukaan 64:std
lohkomisesta johtuen kaltdnnOsse
olemassakaan. Sic transit gloria
mundi.

Vuosina 1913-1932 Lehdon
isiintiinii ollut Evert Lehto kuoli

I4.L.I945 Kilposessa. Impi Lehto
KUOII ZJ.b. lvov lvlersamaessa.

Sulun vanhin, Kalliojdrven fun-
tee]lld 97 vnolta 7 .1 1 .20 1 3 teFtanlt
Adele Kankainen ja hanen lastensa
perheet asuvat edelleen Virroilla.
Virroilla asuu yhd muitakin suvun
henkiloitii. o

Lehteet
Virtain rippikirjat 1798-1940
Virtain henkikirjat 1810- 1870
Virtain maakirjat 1810-1905,
N4atti J. KankaanpAa; Ala-HArkdsen suku
| (sivut 312-313, 317)
Kauppakirjat 1862-1932
Tiluskartat 1819-1930
Raittuskansan kalenteri 1927, Duluth
lMinnesota
Karaija;oikeuden pii}.t akirjat
Kjinte istd rekiste riotte el27.4.2OOO ja
16.8.2001
Adele Kankaisen haastattelut

Seminaari Vanhalla kirjastotalol la
Jalmari Finnen saatio jerjestaie Jalmarin pdivdnd 2O.7!.2OL4 Yanhan
kirjastotalon juhlasalissa klo 16-18 seminaarin, jossa on neljd esitelmde
liittyen Jalmari Finneen sukujen ja historian tutkijana:

Seminaari klo 16-18
. FT Tiina Miettinen: Suomen asutuksen yleisluettelo tutkuan tyokaluna
. FM Lauri Pohjakallio: Jalmari Finnen ja Esko Aaltosen yhteistyo
. Dosentti Jyrki Paaskoski: Sukututkijan aineistot Venajdn arkistoissa

Hdmd16lsjuhla klo 18-2O
. Professori Hanna Suutela esitelmoi Jalmari Finnen teatteriurasta

Tilaisuudet ovat kaikiile avoimia. Tafi oilua. Tervetuloa!
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Rakuuna
Matti Skraddare

Pommerin sodassa
LEENA T. E. LAINE

atti Juhonpoika
syntyi Pdlkdneen
Kirlrrn Mattilas-
sa sotilas luho
Forstenin kuu-

silapsisen perheen toisena lapsena
ja vanhimpana poikana helmikuun
22. piLivene 1730. Hdn asui Kirr''us-
sa lapsuutensa ja nuoruutensa.
Kynnelle lgettyaan hin teki Kinun
Mattilaan rengintdite.

Slyskuussa 1749 Matti muutti
Sahalahdelle, ja sinne hinet on
kirjattu tulleeksi sryskuun 29.
pdivdnii. Pdlkdneen pappi kirjoitti
kuitenkin Matin muuttokirjaan
vaaren syntymaajan. Niilttiiii siltii,
ett6 hdn luki sen seuraavalta rivilt6,
ja siksi Matti kulkee Sahalahden
kirjoissa vuotta nuorempana kuin
onkaan.

Rakuunaksi l'g-vuotiaana
Matista tuli vdhdn ennen 20. synty-
mapaiYaansa rakuuna Uudenmaan
ja Hiimeen liiinin rakuunarykmen-
tin Alisen Hollolan, mydhemmin
2. majurin komppaniaan nume-
rolla 35. Rakuuna Antti Skrdddare
erosi palveluksesta 26. tammikuuta
1750 ja samalla piiivdykselld Ma-

tista tuli rakuuna hinen tilalleen.
Sotilas n imekseen Matt.i sai nimer
Skriiddare (suom. riiiitiili), jonka
hen siis peri edeltajaltaan.

Ratsutila, joka varusti Matin, oli
Tursolan Iivari Sahalahdella. Rat-
sutilalla oli augmentteinaan kaksi
taloa Tuuloksen Miemalan kyldstii.
Augmenttitalo avusti rakuunan
ylliipitoa maksamalla veronsa pdl-
taloon.
Matti oli siind' onnellisessa asemas-
sa, ettii hiineiii i olj jo nuorena vaki-
tuinen toimeentulo. Ruotusotilaille
ja rakuunoille kuului luontaisetuna
torppa, jonka koko oli 9 x 9 kyyna
rdd eli noin 28 m'. Torppaan kuu-
lui myds noin 13 m'z:n suuruinen
aitta, rehusuoja ja navetta. Ndiden
l is i iks i  tu l i  n i i ty l l i i  o l la  n i i t ty ladol .
Torppaan kuului vdhintdin puolen
tynnyrin ala peltomaata ia niitty
sekd pieni nauris- ja kaalimaa.
Navetassa oli yleensd yksi tai kaksr
lehmiiii, hieno ja pari lammasta,
usein mytrs hevonen. Ratsutila
varusti rakuunan ja maksoi hdnelle
pienta vuotuista palkkaa.

Rakuunan varustamiseen ku ului
hevosen lisiksi myos vaatetus.
Vuonna 1756 rakuunan vaate-

N,N-'
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tuksesta maarattiin, etta hane e
tuli olla ruotsalaisesta sinisesta
verasta valmistettu takki, jossa oli
keltainen kaantdkaulus, keltaiset
kaenteet ja kymmenen messinki-
nappia sekii liivi ja housut keltaista
ruotsalaista verkaa. Lisiiksi oli
oltava polviin ulottuvat valkoiset
villasukat, kengiit joissa oli mes-
sinkisoljet sekii keltaisesta haren-
nahasta tehty miekankannike ja
olkaremmi, rasvanahkainen kivdi-
riremmi, olkalaukku, ruutisarvi
j a rasvasarvi. Kolmikolkkahatun
luli olla kanlallu valkealla nyorilld.
Asuun kuului vield suuri sininen
kaapu. Rakuunoilla tuli jalkaviiesti
poiketen olla myos alusvaatteet
keltaisesta pukin- tai poronnahasta
ja leyeasuiset hansikkaat keltaisesta
hiiriinnahkasiiiimiskiistii.

Kun toimeentulo oli turvattu,
Matti saattoikin mennd naimisiin
jo muutama kuukausi sen ial-
keen kun oh talttanlt 21 vuotta.
Hen nai "saadystainl koska meni
naimisiin Pakkalan Hampaalan
rakuunan Matti Gripin t)ttaren
Kaisan kanssa. Kaisa oli syntynyt
11.12. i730 ja oli siis melkein sa-
man ikdinen kuin Matti. Hiiiikellot
soivat kevddn kukkeudessa louko-
kuun 9. piiivinii 1751. Aluksi Matti
ei kuitenkaan asunut perheineen
Iivarissa, vaan he asettuivat saman
kyliin Kukkolan talon yhtelteen

ia muuttivat vasta luonna 1780
Tursolan Iivariin.

Matti ja Kaisa kevivdt siiinnol-
lisesti ehtoollisella, kuten siihen
aikaan vaadittiin. Rippikirjojen
mukaan Matti ja Kaisa osasivat
katekismuksensa ja kristinoppinsa
kuin vetta vaan, silld' molempien
kohdalle on merkitty taysia risteiai
niin paljon kuin sarakkeisiin mah-
tui.

Sot i laan velvo l l isuuksi in  kuulu i
osallistua komppanian harjoituk
siin kerran kuukaudessa sekd ryk-
mentinkokouksiin, joita pidettiin
joka neljiis vuosi ja jotka kestivat
kaksi viikkoa. Tiimiin lisiiksi
osallistuttiin kirkolla pidettdviin
kirkkoparaateihin, joita pidettiin
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joka kolmas tai neljes pyha. Vahila
Matti joutui katselmukseen Paro-
Iaan .ja kauemmaksikin. Vaan mikii
sinne oli mennessd', kun hevonen
oli alla ja matka joutui.

Verkkainen eld'md' koki kuitenkrn
rajun muutoksen. kun Matti joutui
seitseman muun sahalahtelaisen
rakuunan kanssa r,rlonna 1761 tiiy-
dennysmieheksi Pommerin sotaan.
Samaan j oukkojen tdydennykseen
joutui myds Palkaneen Sappeen
Hartikkalan rakuuna Peter Rund,
jonka pesti ja nimen Matin oma
Matti-poika mydhemmin peri.

Pommerin sota
Euroopassa oli 1756 alkanut seit-
seN.uotinen sota, jossa Itdvalta,
Ranska, Veniijii ja Saksi liittoutui-
vat Englannin tukemana Preussin
kuningas Fredrik Ii:ta vastaan.
Ranskalaiset alkoivat houkutella
myos Ruotsia mukaan taisteluihin
luvaten auttaa rahallisesti sotapon-
nisteluissa ja maalaamalla ruot-
salaisten silmien eteen mielikuvil
Ioistavista voitoista ja kunniasta.

Ruotsissa hatut olivat vallassa,

ia puoluetta painoi vieli ep6on-
nistuminen sodassa (pikkuviha)
VenAjae vastaan Yehiin yli kymme-
nen vuotta aikaisemmin. Arveltiin
siis, etta hattujen sisiipoliittinen
asema Yahvistuisi, kun jalansija
Pommerin alueella vankentuisi.
Ruotsillahan oli vield hallussaan
Etu-Pommeri ja sen edustalla oleva
Riigenin saari. Siis ei muuta kuin
hakemaan helppoa voittoa!

Ruolsalaisel lahliviil lodella soi-
tellen sotaan. Pommerissa olevierr
5 000 miehen lisiiksi liihetettiin
17 000 miesta. Niiiden joukossa oli
Turun, Uudenmaan ia Pohjanmaan
jalkaviikirykmenteista 2 600 miesta
sekii piiiillystrinii 80 upseeria ja 150
aliupseeria ja rummun$ijid sekd
kaksi piiskuria kulakin rykff enttia
kohden.

Miehet lihetettiin syksyllii 1757
Riigenin saarelle, mutta varsin
puutteellisesti varustettuina. Lasta-
usta ei ollut hoidettu kunnolla, ja
niin yhdeltii rykmentilta puuttuivat

kaavut, toiselta sukat ja kengat,
kolmannelta teltat ja neljd'nneltii
kenttd,kattilat. Kuormasto oli las-
tattu laivoihin osina niin, ettd. kun
toiset vaununosat olivat perill?i,
toiset olivat viela merelld. Ammuk-
set eivet sopineet kiviiiireihin, ja
usein kivddrit olivat niin huonoja,
et td  saal lo ivat  hal je la  lauetessaan.
Ratsumiesten miekkojen teriit
olivat niin hauraita, etta saattoivat
murtua ensi iskusta. lotakuinkin
miehet saatiin lopulta liikkeelle.

Preussin kuningas Fredrik II
osoitti toiminnallaan, etta help
po voitto ei ollut mahdollinen.
Enimmdkseen ruotsalaisista oli
vain kahakointiin ja marssimiseen.
Suur in osa a jasta o l t i in  l innale i r issd
Stralsundissa ja Riigenin saarel-
la. Useasti sotatoimet aloitettiin
talven jdlkeen uudestaan vasta
elokuussa, kun syksyn sdit olivat
jo alkamassa. Sotatoimien johta-
jat eivet saaneet toimistaan kovin
korkeaa arvosanaa, ja ruotsalaisista
upseereista sanottiin, ette he olivat
laiskoja, arkoja ja niskoittelevia.

Olot linnaleirissd olivat kurjat. ja
sairastuv.uus ja kuolleisuus nousi-
vat korkeiksi. Esimerkiksi maalis-
kuussa 1758 vdhemmdn kuin puo-
let miehistii kykeni palvelukseen.
Keviiiillii 1760 suomalaiset joukot
saivat taydennysta kotimaasta, silld
noin puolet miehistii oli jiilleen
menetetty tauteihin ja jonldn ver-
ran myds kaatuneina taisteluissa.

Vuonna 1761 Augustin Ehrens-
vdrdille tarjottiin sodan ylipiiiillik-
knlta. Tahen hiin suostuikin sill i i
ehdolla, ettii hiin saisi joukkoihinsa
tfiennyste 3 000 miesta. Neiste
2 000 otettiin Suomesta: Porin
ja Hdmeen j alkavekirykmentista
kummastakin 500 miestd sekd
kummastakin rakuunarykmentistdL
samoin 500 miesti. Rakuunoiden
hevosia ei viety mukana, vaan he
saivat uudel hevoset perill i i. Tiihiin
tdydennyskoukkoon kuuluivat ne
kahdeksan sahalahtelaista rakuu-
naa, joiden joukossa Matli Skrad-
darekin oli.

Laiva liihti Helsingist?i 13. p?iiv?i



s)Tskuuta ja saapui Riigenin saa
relle Pertiin 26. piiivdni sryskuuta
1761. Ylpeailikkil Ehrensvd'rd oli
halunnut saada kokoon nopeasti
kulkevan joukon, jossa olisi sekd
ratsuvdkei ett6 jalkaviikeii. Niii-
den joukkojen komentajaksi han
mii?iriisi fakob Magnus Sprengt-
portenin, ja joukot muodostuivat
eri rykmenttien vapaaehtoisista.
Heitii valikoitui myos Uudenmaan
ja Hzimeen lidnin rakuunarykmen-
tista, ja nain Mattikin tuli mukaan
Sprengtportenin j oukkoihin.

Sotaa oli ldhinni kiil.ty niin,
etta ei hydkatty silloin, kun olisi
pitAnlt, ja peraannlttiin silloin,
kun ei olisi pitdnyt. Viimeisten
tiiydennysjoukkojen tultua oltiin
talvileirissi, ja Peene-joen alkaessa
jiiiityii vihollinen liihti liikkeelle 11.
joulukuuta. Taman jalkeen kaltiin
piiivittiiin kahakoita ruotsalaisten
ja preussilaisten viilillii. Demmi-
nin lahe a oli taisleluita 21. ja22.
piiiviinii.

Eversti Wilhelm Sebastian von
Bellingin johdon alaiset preussi-
laiset husaarit ldhtivit kuitenkin
kohti Malchinia, ja joidenkin ka-
hakoiden jii lkeen sinne saapuivat-
kin. Preussilaisilla oli Malchinissa
varasto, jonka turvaan siirtiminen
oli heidan tehtavansd. Tdlloin ruot-
salaiset paattivat tunkeutua kau-
pun kiin kolmesta kohdasta. Tdmiin
huomattuaan preussilaiset riensivat
pois kaupungista vield avoimena
olevalta puolelta. Jiilkeensi he
jattivet jonkin verran leipdi, 12 000
annosta rehua ja 75 000 patruunaa.

Kun osa joukoista oli Malchinis
sa, kaupungin liihist<illii oli jou-
lukuun viimeisind pdivind useita
kahakoiLa preussilaisten ja ruolsa-
laisten vdlilli. Kenraali Ehrensvird
lihetti sanaa everstiluutnantti
Sprengtportenille, etta mikafi han
tuntisi asemansa uhatuksi Mal-
chinissa, hdnen tulisi l i ihteii sieltii.
Sprengtporten tunsi kuitenkin
olevansa kohtalaisessa turvassa ja
jiii kaupunkiin. Bellingin preus-
silaisten joukkojen ollessa vield
ldheisrydessd Sprengtporten ldht.

1700-luvun puolivdlin rakuunan sini-keltainen asu. Kuva Kostian
markkinoilta Pdlkdneell i 2012. - Kuva Leena I E. Laine.
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Pommer-in sodan taisteluja kiyt i in Ma/chinin kaupungin Neu-Kahlenin puoleiselta
KalenischesTorin !untumassa. Kuva internerisld.

loLllt lkuun I L | i i i l i inri j0rrl i l ionsa

kirnssa hvii l i l idl l iseen nii i l i i  joukko
jrr laslairn. Odoltirnli l t la oli kuitel.)
l i i n  \ \ ' i l r tenbers in  p l inss i  jouk l ion  -

' r  l , . r l . , . r  l t \ i i k i n n \ I  L l r ' r . r r p J i r r  i -
l L r r l k i r  " r r l  ) l r t s ) ( l ( . 1  \ l u l . l r r r r r n  j . r
l luotsin Ponrnrcrin I i i I i l l i i .  Tiissii
t i I irr.rlecssa jouli l iojerr oli parirsta
\ cli i l lr i i  tr l i ir isin Nlalchinin karr-
pLrnk i in .

\riholl incn yf itt i  hviihiir i i  ki lu

I ' l l l ) l  l l  l \ , ' f l l r ( r l  I . i l ' t  n t . l l l . l  . r . ( . D t j .
si l oleYat krellati i i ir i t sekri tykl(i
tuIi pit i\. i i t sen loitoll i t. ULrclestiran
pfcLlssilaiset yr-itt iYiit karrpunli i in
c'sil iaLrpungin kilrrtt i l  l(ovil l t tuli
tuksel iwLrlh, ltrutt. l rulotsalais-
ten jouli l iojcn j i i i iki ir i l , iotl ia oli
si joitettrl kirupungin yrrpiirys-
nruu l i l l c ,  p i l i l i i t  r - iho l l i sen  lo i lo l ia .
Kiruprrnkiit vl itctl i in sen i i i lkecrr
\. ir l latlr tun l l in kcsti ivi iLli i  l),1&itulcl
l. i  ja i l lkai i ien hldkkiivksen avLrlla,
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nrultit jail leer't hcidiit toriutti in.
ULrclenYuoclcr.rYiinii Sprenstpor

tcn oli aikcissa lehtcii ki lupulsisli l
j i l  srrrLnnil l i l  l iohti I )entntir.ri i i .
Yr-itvs ei l iLritcnkaiul on lt istultul,
sil l i i  vcin iri l iala Bell ing oli tuonut
iouk l ionsr r  l , l l l ch in in  L r lkopuo ler rc .
Sprcnglportcr) in oli si is j i idti ivi i

l i aupLUrk i in .

Prcuss i la ise t  a lko iva t  aanru
viisti i  voi nr:rkli i tan tLll i tLr l(sen
li irupLrnkiir lastlan haupitsein j:r

l i l n r runc l in .  K i tupr l l lg iss i t  s \1 lv i
Lrseassil pil iki lss.l tu l ipaloja, joi

den s i rn lDru t tan t iscssa  o l i  t i i i  s i
tvci. Preussilaisct ajat|elivat, ctt i i
kauprll.rki antauluisi, ja l i ihett ivait
upsecrin kehottirntir irn kauprrnkin
iult i lutunril i lr.r, luutta l ' tailtt i i  ci otetlu
virstairn. KLln toinellkin upsccri
lu l i  samr l le  l s i l l l c ,  Spr rng tpor ten
. r r t , ) i  t u l t . t  t i t r r l r ' l r . i  r i r i d . r l t . t .  l . i r r r i i
j i i l kecr r  ln tnunta  i t l ko i  undcs taa l

ja oli kovaa nrell icirr koko pii ivi in,
eritviscsti Nlr,l lrportin luolir, jossir

o l i  l i , ' l n tc  k . r r r r r r rn . r . r .  \ \  r r r t r 'nb(  f t in
pr i r tss in  jo r r l io t  Y l - i t t i \ ' i i t  tL rn l ieu tua
kluptLn l i i in rnvllvr:in nin kautti l ,
jr toisiralla ylitctl i in kii\.eti i  \.nrpa
ryslnLlLlI i1t l l i  r lnniikl i i i t i ] i l iaidcn
. r v t t l l l .  \ l o l ,  r r n r ' \ . r  l \ i l \ , ' i \ \ , r  l t (
kl)htasiyat kuitcnli in nrit i i  ut'heiDta
Yilsti lr irt i la, joten Yr-i1rl isisti i  oli
kolmen irikiran i lttpii ivi i l l i i  luovLrt-
tava .  l j  kk i t t r l i  kaupunk ia  l iohr i
ja t l iu i  ku i tcn l i in  koko i l lan ,  r r ink t r
j o l r r l , ' . r . r  k . r l , s r  k  l t r r \ . t r . r \ t , ) . r  p , r l , , i
poroks i .

I irnrnlikur ] toisena pii ir, i ini i
i - h l  l l r c | l \ \ . r r ( l l l r  i ,  , r  r k o l  t . r i . t ( . l l -
Yirl voitokkilasti Neu li irhicnissa,
ja hiin pystyi vienrii i in joulihon

s . r  N la lch in in  lL ih i l s  l i i n .  l i r l i tus
Mrrlcl.rin issa oli taLlolt|[ l t, n]ult i l
r . l \ l \ J .  \  t u i n e n  i l r r t . r  \ . 1 i (  t ) \ t  l . l i \ -
t e l L r r )  i r . r r ( l  i " t (  n  \ p t \ ' l ] g t l , , r t (  t r  e i
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| ,uunu, lietoa pdaarmeijan loimista.
I Tammikuun kolmantena pdivd,nd

I Sprengtportenin joukoilla oli tehta
I vane otlaa selvdd prinssin jouklo-

, jen siiainnista ja yrittaa pidete a

I heita. Wiirtenbergin prinssi oh
I  . _  , . , ,

I KUrrenKrn KoKo JouKKonsa Kanssa
I puolen mailin piidssd Malchinista,

I joten Sprengtportenin oli vet?iydlt-
tavA takaisin Malchiniin. Prinssr
liihetti kuitenkin suurimman osan
joukoistaan kohtai Treptowia,

' joten oli selvea. ettd hdn halusi
I velttaa taisteluja. Malchin jatettiin

I  lammikuun v i idenlene pdivdne.

I la pienten kahakointien jdlkeen

I koko armeija vetiifii talvileiriin 7.

I paivana tammikuuta. Taistelut oli-

I vat vaatineet Malchinissa kahden

I  upseer in.  ko lmen a l iupseer in ja  lo

I miehen henqen. Tdmdn lisdksi nel-

I  ie  upr" . r iu  ju  42 miesta haavoi t tu i .

I  aselepo solmi t l i in  huht ikuun 7.

I paiv:inii ia rauha. jossa kaikki rajat

I  s i i i ly iv i i t  en nal laan.  a l lek j r jo i le l t i in

I toukokuun 22. pdivend. Ala-Hollo-

I lan komppanian pddkatselmus oli

I Stralsundissa 19. kesakuuta 1762,

I ja kotimatkalle lahdettiin heina-

I kuun puolivdlissd. loukot saapuivat
I  - .  , -  . . .  ^ :
I  nan  Konremel le  ne lnaKuun z / .

I piiivnnii, ja kotimatkan loppuosuus

J saattoi alkaa.

]  Sodassa Ruols i l le  e i  ko i tunut

I  kunniaa e ike se saanut  s i ta ,  mi te

I se lahti tavoittelemaan. Kunniaa

I sai kuitenkin Matti Sk-reddare

I toiminnastaan Pommerin sodassa

J ja  osal l is tumiseslaan Malchinrn

I 
taisteLuihin.

I
I Matin elamae
i sodan ielkeen
I Pommerin sodan positiivinen

J tu los Suomel le  o l i  se.  e l la  sot i laat

I olivat oppineet sydmean perunoi
I  ta .  Peruna o l i  lunnel tu Suomessa

I  jo  a ika isemminhn.  Si le  v i l ie l t i in

I kartanoissa ja joissakin pappi.

I loissa, mulla kansan keskuuteen

I sen viljelemista ei ollut saatu

I levitetrya. Kerrotaan. etta monel

I  sot i laat  lo iva l  mukanaan perunoi ta

I pannakseen ne omaan maahansa

I kasuamaan. Kahdeksasta sahalah -
I
I
I
I
I

telaisesta rakuunasta kuusi palasi
raKalstn Kouln Kesatta 1./oz. lr t l

kohan heilliikin mukanaan tuliai-
sina uudenlaista syritdvdi perheen
ravinnoksi?

Tultuaan Pommerista Matti oli
edelleen rakuunana. Vuoden 1775
pddkatselrnusrullan mukaan Matil-
la oli hevosena 6-vuotias tummarr-
ruskea tamma, joka oli hlvnksl'tty
rekrltoinnissa 8. kesakuuta 1773.
Td'mdn hevosen kanssa Matti kulki
katselmuksissa ainakin mosina
1783, 1787 ja 1789. Vu.onna 1779
hevonen oli kotona, koska se oli
varsonut, ja \.uonna 1783 hevosen
viri oli muuttunut kastanjanruske-
aksi, mutta idn ja koon perusteella

\se oli samasta lammasla. Vuon-
na 1789 hevonen oli jo 20-l.uotias
ja Matti itsekin 59 r'uotta. Tdlkiin
Matin kohdalla on merkinta, etta
hdn oli maineikkaasti palvellut
pommerilais-suomalaisessa komp-
paniassa ja  o l lu t  Malchin in la is te-
luissa. Matti sai eron palveluksesta
ja hanet ilmoitettiin eldkkeen
saajaksi. Samassa yhteydessii hlvin
palve l lu t  hevonen kaseerat t i in .  Ma-
tin lisdksi toisenkin sahalahtelaisen
rakuunan kohdalla on merkintd
kunniakkaasta osallistumisesta
Pommerin sotaan.

Ennen Matin Pommerin mat-
kaa perheeseen oli synryny kaks
poikaa. Matti syntyi \.uonna 1757
ja luho vuonna 1759. Juho kuoli
ku i tenk in io  noin puol i lo is ta ' ' . l lo l i -
aana joulun alla 1760. Pommerissa
kiil.nnin jiilkeen Matin perheeseen
syntyi vielii kaksi lasta. Heikki
syntyi 1767, ia hanesta tuli Matin
seuraaja Iivarin rakuunana. Heikki
ei kuitenkaan perinlt isansa suku-
nimed, vaan hdnen sotilasnimek-
seen tuli Orn. Perheen ainoa $4dr,
Valpuri, syntyi ilmeisesti vuonna
1769. Perhettd kohtasi kuitenkin
suru, silla tlttd kuoli elokuussa
1772 parin kolmen r.rroden idssd'.

Matti lienee eldnlt loppuvuoten-
sa hiljaista eliimiiii. Hiin kiivi loppu-
aikoina useasti ehtoollisella ja kuoli
5.I1.-t,/y4 lahes b5 wooen rkalsena
pddnkjpuun. Matti oli saanut eldl

mielenkiintoi:en eldmdn, ja laval
lisena kansanmiehenii hiinell?i oli
jopa mahdollisuus seilata ulko-

maille, vaikkakin sotimaan. Hdnen
kertomuksensa sotatoimista eivat
liene olleet kovin synkkii, vaan

ehki pdinvastoin seikkailumielta
kiihottavia, koska molemmat pojat
jatkoivat isdnsi jalanjiiljissii. r

Lahteet

Painamattomat liihteet

Palkaneen seurakunnan historia- ja
rippikirjat

Sahalahden seurakunnan historia- ja
rippikirjat

Uudenmaan ja  Hdmeen ldan in
rakuunarykmentin padkatselmusrullat

lJudenmaan ja Hemeen leenin
rakuunarykmentin tippiknjal fi 61 7762

Painetut lZihteet

Kankaanpaiai, Matti J.: Suomalainen
ratsuvaiki Pommerin sodassa.
Sotahistoriall inen aikakauskirja 32.
Helsinki 2012.

LaingelmAveden seudun historia l l ,
Sahalahden historia l l . Hameenlinna
1954, J) vaskyla 1989.

Mikkonen, Pirjo: Mitd ruotusotamiesrullat
kertovat nimistontutkijalle. Suomen
ruotusotamiesten l isdnimist6. Suomen
Sukutuikimusseuran Vuosikirja 42.
JWaskyl6 1986.

Partanen, Jukka: Ruotuarmeija ja
suomalaiset soti laat Ruotsin ajan lopulla.
Teoksessa Suomalaisen soti laan histona
ristiretkista rauhanturvaamiseen.
Karttakeskus, Saarijervi 2011.

von Schantz, G.: Forsdk ti l  en historia
ofver det Forra Pommerska Kriget
Aren 1757 1762 fdrfattad av g. von
Schantz Fdrste Expeditions Secreterare.
Til lforordnad Secreterare vid Kongl.
Feltmetningscorpsen. Stockholm 1811,
Tryck hos Hentik A. Nordstrom.

Sdve, Teof ron: Sveriges deltagande
i sjudriga kriget 6ren I757 -7762.
Stockholm 1915.
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Sortava la n Riuttavuorella
ja Hakalanjoella
JOHANNA KURELA

Sukututkimus vaatii tekijdltddn sitkeytti ja
johdonmu kaisuutta. Nditi om i naisu u ksia tarvitaan
erityisesti silloin, kun sul<ujuuret ulottuvat Suomen
nykyisten rajojen ulkopuolelle ja arkistojen
penkominen ei onnistu kotona internetin avulla
tai lihiarkistojessa saleissa. Samat ominaisuudet
ovat paikallaan myos nykyidn elivid sukulaisia
etsittdessd.
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un Jorma Lamberg
aloitti 2000-lu\un
puolella oman
sukututkimuksen-
sa, hdnelld ei ollut

paljon
Itse

tunsin esi-isistamme ainoastaan
vaarini Pekan, Jorma Lamberg
toteaa. Oman ja ammattilaisen
avulla tehdyn sukututkimuksensa
ansiosta Jorma Lamberg ja hiinen
sukunsa tuntevat n)t patrilineaari-
set juurensa, jotka alkavat Sortava
Iassa 1677 syntyneesta Olavi (Olov)
Lamberista.

Sukulinjan tiedot on koottu
r.uonna 2011 ilmestyneeseen Lam-
berg - Riuttavuorelta Hakalanjoelle
-kirjaan, jonka Jorma Lamberg on
lahjoittanut Tampereen seudun
sukututkimusseuran kir.jastoon.
Teokseen sisiltlry suvun jdsenten
tarinoita, nuistelmia, kirjeitii,
kauppakirjoja, lehtileikkeiti, piir-
roksia ja valokuvia, jotka tallenta
\a l  pa i ls i  lakto ja myos s i ta  ka ik ]e in
tdrkeintd, miki sukututkijalta niin
usein unohtuu kirjata muistiin:
elavien muistitietoa. Kiriassa on
myds erittein ansiokas tieteellinen
artikkeli Lan.rberg sukunimen
leviamisestd Laatokan Karjalassa
1600- 1700-luvulla.

Lambergin sukukirjassa esitetty
sukupuu on luudan tai klassi-
sen sukupuun mallinen: r.reljistd
varhaisimmasta sukupolvesta
seurataan vain esi-isilinjaa, mutta
viidennesti sukupolvesta sukupuu
Ievidd kattamaan mahdollisuuksien
mukaan jokaisen lapsen jdlkeliiset

aina nyklp divdd,n asti.
Voisi luulla, etti 2000-luvun

digitaalisten tietokantojen maa-
ilmassa olisi idrettomdn helppoa
saada nykyiiiin elivat sukulaiset
selville. Tietosuoja- ja tiedor.rluovu
tuskieltojen moksi sukututkimus ei
k iy  k i idn n i in  ndppdrast ikLLin mi td
se parhaassa tapauksessa voisi olla
mahdollista. Onnistunut sukusel
vitys tarvitsee mytis sukulaisten
vdlistd verkostoyhteistyote. Kun
avainhenkilot lo1t1wdt, alkaa suku-
tutkimustyd saada uutta vauhtia.
Lambergin sukukirjassa kerrotaan
juuri tdllaisesta kontaktien kautta
aYautuneesta sukuverkostosta.

Luonnonkauniin
Riuttavuoren juurella
Lambergin suvun varhaisimmat
nimelta tunnetut esivanhemmat
olivat Olavi Lamber (n. 1677 -

1759) ja hinen nuori vaimonsa
Maria (n. 1700 I745). He asuivat
1 700-luvun alkupuolella Sortavalan
maaseurakunnan Telkinniemen
alueella neljiin lapsensa kanssa.
Luonnonkaunis Telkinniemi oli
Lamber/Lamberg-suvun asuin
aluetta heidiin jiilkeensa monen
sukupolven ajan.

Telkinniemessd oli kuuluisa
Riu l lavuor i ,  jo l la  Laalokal le  avaLr-
tuva komea nikoala on kuvattuna
500 markan setelissd vuonna 1878.
Riuttavuoren huikaiseva maisema
houkutti paikalle vuonna 1895
suomalaisen valokuvauksen suurerr
mestarin, I. K. Inhan, joka tuolloin
tallensi Suomen maisemia Fir.rland
i Bilder, Suomi kuvissa teokseen.

Akkijyrkkenii kohoava Riuttavuori
on myris Lambergin sukuseuran
viirissd ja vaakunassa.

Vuonna 1899 veljekset Matti ja
Pekka Lamberg eli "Perttylin Matti
ja Pekka" ostivat yhdessd ldheisen
Riekkalansaaren Hakalan kyldstd
Kokkomden tilan. Nain Riutta-
vuoren juurella syntyneet veljekset
siirtyiviit Hakalanjoen maiseniin
Myrihemmin veljekset myivat osia
tilastaan ja ostivat toisaalta uutta
maata. Vuonna 1925 he halusivat,
ette heidan yhteisesti omistamansa
maaL yhdi5LeLLdi5 i in  yhdeksi  t i laks i
ja yhdistetty tila jaettaisiin hei-
dan kesken kahteen yhtd suureen
osaan.  Ndin Mat l isa i  Kokl .omdki
nimisen tilan ja Pekka Korkeamden.

Veljekset elivdt perheineen Ha-
kalanjoella maata viljellen, kalas-
taen 1a norppia plydystden kunnes
jatkosota karkotti heidiit lopulli-
sesti Riekkalansaarelta. Sortavalan
maalaiskunnan vdkee asutettiin
erityisesti Keski-Suomeen.

Lambergit eivit kuitenkaan
unohtaneet kotiaan. Menetettya
kotia muisteltiin usein, ja kun
vihdoin I  980 luvun lopul la  avaulu i
mahdollisuus kdydd entiselld
kotiseudulla, ei tilaisuutta jatetty
kalttemette. Kotiseudulla kdymi-
nen ei jddnlt yhteen kertaan. Lam-
bergin sukukirjan koonnut Jorma
Lamberg oli ehtin)'t sukukirjan
valmistumisen aikaan vuonna 2011
vierailla Sortavalassa jo l7 kertaa
Matkat huipentuivat vuonna 2010
tehtlryn sukuhaarojen yhteiseen
Sortavalan matkaan.

ennakkotietoa suvustaan. -
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Muistelmien rikkautta
Lambergin sukukirjan rikkainta
antia on suvun eri jdsenten kir-
jo i t tamat  muis le lmrL vanhemmis
taan tai muista sukulaisista sekd
kertomukset omasta elimristd.
Ndissii tarinoissa tallentuu eldmd
sellaisena kuin kirjoittaja sen itse
kokee. Niinp;i yksi kertomus vilisee
sentill isie pdivdmddrid, kun taas
toinen sisdltdd hauskoja sutkauk-
sia.ja yksityiskohtaisia kuvauksia
menneilti i a.joilta.

Mainio esimerkki tii l laisesta
vilkkaasta kuvauksesta lolt)T Matti
Larrbergin tekstistd. Laatokan
rannalla asuneille Lambergeille
nykyddn niin uhanalaisen nor
pan pll4eminen oli jokakeviiistd
puuhaa: "Mustiin verhoutuneena
han Ikirjoittaian isii] hivuttautui
vedenrajaan ja norpan ddntelya
ja leiskltysta matkien maanitteli

uteliaan viiksiniekan sopivalle
etiiisyydelle, jolloin Matti-ukki
pamautti piilostaan mustaruutisen
haulipilven Harrington Reikordy
hanallisellaanl'

Kenties kaikkein arvokkaimpia
ovat kaikissa sukututkimuksissa ne
tekstit, joissa kerrotaan sukulaisten
Iuonleenpi i r te is td ja  o lemuksesta.
Name ovat sellaista tietoa, jota ei
mistdin muualta voi saada. Miten
kauni is t i  Lanrberg in sukuki r jass l
kuvataankaan Helmi Orpanaa (o.s.
Lamberg) :  "TLrnte iden i lmaisussa
hdn oli melko pidAtt)-vainen, mutta
kuitenkin herkkd. Lastenkasvatuk-
sessa Helmi oli itse rauhallisena
esimerkkind eri ti lanteissa eikd
hanen tarvinnut turvautua kuri-
tukseen kasvatuksessa. Ahkeruus,
siisteys, rehellislys ja toisten autta-
minen ja huomioiminen ovat olleet
elimin ohjenuorina." r

Jorma Lamberg (toim.):
Lamberg - Riuttavuorelta
Hakalanjoelle
2011
rsBN 97 8 -9 52 -92 -9 t26 -7

Lambergin sukuviirissi on kuvaftuna suvun alku-
vaiheiden kaksi keskeist'i paikkaa: Riuttavuori ja
Hakalanioki.

Lambergin sukukirian kannessa on nekymd
Riutuvuoren huipulta Telkinniemen suunEtan,
Lambergin suvun vanhimmalle tunnetulle asuinalueelle.
Kirja liiytyy Tampereen seudun sukututkimusseuran
kiriastosta.
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syy retki Yliiiervelle
lauantaina 4.tO.2OI4

Tampereen seudun sukututkimusseura iarjestae vuosittain
kaksi retkeii. Kevdtretkelli suuntaamme yleensd Pirkan-
maata kauemmaksi ja syksyllii teemme retken lihialuellle.

Syksylla 2014 lahdemme Ylojiirvelle, ensimmaista kertaa
seuran historian aikana. Vuonna 2006 seura teki retken
Yldjlirvelle lehtikeisari Urpo Lahtisen kotiin Villa Urpoon,
mutta tuolla retke a tutustuttiin vain Villa Urpon laajaan
taidekokoelmaan sekd linnarakennukseen, ei paikkakun-
taan,

YI<ijdrven-reissulla kierrimme pitiijiiii ja kuulemme kylien,
tilojen ja kartanoiden historiaa. Kirkot ja hautausmaat
kuuluvat myos ohjelmaamme. Oppaana meiliii on ]uhani
Vahtokari, arvostettu Yldjaryen tuntija.

Lahdemme Tampereen Keskustorilta Vanhan kirkon
edeste 4.10.2014 aamulla kello 8.00 ja palaamme
samaan paikkaan noin kello 19.

Retken hinta on jasenille 55 euroa ja muille 65 euroa.
Hintaan kuuluu bussimatka, opastus, aamukahvit sekd
lounas.

llmoittautuminen alkaa Orpanan tultua jiisenistdlle.
Ilmoittautua voi jisenillassa 16.9.2014 tai sdhkdpostitse
osoitteeseen sylvikki@gmail.com. Aiemmasta kaytinndsta
poiketen ilmoittautumisia otetaan vastaan myds puheli-
mitse numerossa 0 40 760 1527 I Aila Mitk:,.

llmoittautuessasi kerro
. retkelle tulijoiden nimi/nimet, osoite, puhelinnumero ja

siihkiipostiosoite
. oletko sind ja mahdollinen seuralaisesi Tampereen

seudun sukututki musseuran jdsen id
. ruokarajoitteet
. laihetetd6nk<i lasku siihkopostitse (suositeltu tapa) vai

posurse

Kotimaan retkille ilmoittautumisesta
Ilmoittautuminen retkelle on sitova. Esteen sattuessa ilmoittau-
tuminen on heti peruttava sarnalle henl<il<tlle, jolle on ilrnoittau-
duttukin. Seuran hallitus on paatt?inyt re&i-ilmoittautumisen
perumisesta seuraavaa:
. Kotimaahan suuntautuvan retken voi perua vapaasti viikkoa

ennen liihtiiii.
. Jos retken peruu tiimiin jiilkeen tai ei ilmoita poisjiiiimisestaan,

seura perii ilmoittautuneelta puolet retken hinnasta.
. Jos ilnoittautunut voi esittiiii hyviiksyttiivan q'yn poisiiiiimises-

te?in, seura pedi ilmoittautuneelta 5 euroa.

I



Sukututkimuspiivi
Sampolassa
lauantaina 24.1.2015

Merkitse jo nyt
kalenteriisi!

Iykkaa meisti
Facebookissa!
Tampereen seudun sukututki-
musseuralla on oma Facebook-
sil-r.rnsa. Sie[e tiedotetaan seuran
toiminnasta, j aetaan erilaisia
vinkkejii ja kerrotaan uutisia.

Seuran Facebook-sir.rr on kaikille
julkinen, joten pdivityksiii voi
seurata kuka tahansa. ]os sindkin
olet Facebookissa, niin miksipri
et tykkaisi seurasta!

Facebook-silrrsta huolimatta
seuran p eatiedotuskanavat oYat
yhii jiisenillat, Orpana, seuran
internetsivusto osoitteessa www.
tamsuku.fi seki Aamulehden
Menoinfo-tapahtumakalenteri.

Sinustako
adlessiemme
uusi postittaia?
Seura onnittelee pydreitd l'uosia
tiilttiiviii jiiseniiiiin onnittelukor-
tilla. Etsimme nlt uutta adres-
sien postittajaa. Ota yhteltte
hallitukseen joko sahkopostitse
tai jdsenilloissa, mika[ tehtaYa
kiinnostaa sinua.

Aila ja Liisa, uudet
toimihenkiliimme
Kev66lli seuran vastuuhenkiloiden riviin saatiin
kauan toivottua vahvistusta, kun Aila Miiki ja
Liisa Janka lupautuiyat uusiksi toimihenkiltiiksi.
Aila vastaa jasenrekisterin yll:ipidosta ja Liisa
seuran pdivittdisraha-asioiden hoitamisesta. Nain
naista tehtavista usean l'uoden ajan ansiokkaasti
vastannut Riitta Kuukka piiiisi vapaalle jatkamaan
sukututkimusharrastustaan.

Tervetuloa mukaan, Aila ja Liisal ]a sydiimelliset
kiitoksemme Riitalle pitkasta yhteistyitsta!

Oletko muuttamassa tai
luopu massa jisenyydestisi?
Ilmoitathan seuran jdsensihteeri Aila Miielle, kun
olet muuttanut tai jos halual luopua seuran jdsenyry-
dest6. Kun jdsentietosi ovat ajan tasalla, saat lehden
kotiisi hlvissii ajoin ennen uuden kauden esitelmati-
laisuuksien ia retki-ilmoittautumisten alkamista.

On hlwii ilmoittaa asiasta Ailalle myos silloin, jos et
endd halua olla seuramme jasen. Erotamme auto-
maattisesti kaikki ne jasenet, jotka eivat kahteen
moteen malsa jisenmaksuaan. Ennen teta hhette-
lemme useaan otteeseen muistutuksia jdsenmaksun
maksamisesta. On kaikille osapuolille mukavampaa,
jos ikliviii karhukirjeitii ei tarvitse liihettaa eika vas-
taanottaa. Erotessa ei tarvitse kertoa syyt6; pdaasia
on, etta ilmoittaa asiasta.

Osoitteenmuutokset ja iasen)ydesta eroamiset voi
ilmoittaa mieluiten slhkopostitse osoitteeseen
aila.maki@tamsuku.fi. Aila ottaa mielell?iiin
vastaan myds uusien iasenten ilmoittautumisia!

Yhteystietoien valittamiseste
Sukututkimusseuraan tulee runsaasti postia,
missa plydetean jonkun jdsenemme yhteystietoja.

Seuran hallitus on tehnlt periaatepdltriksen, minki
mukaan seura ei anna tiedossaan olevia jasenten

tai muiden tutkijoiden yhteystietoja pyltiijiille. Sen
sijaan otamme itse yhteyfta tavoiteltuun henkilocin
ja vilitiimme yhteydenottopllmnon hdnelle. Niiin
tavoiteltu henkilo saa itse peattee, vastaako hdn
kysliille vai ei.

30 Orp na212014



Tampereen seudun sukututkimusseura ry

Syksyn 2OL4 esitelmat
Tampereen seudun su kututkim usseu ra n esitelmii t i la isu u det pidetddn
Tampereen Vanhan kir jastotalon (Keskustori  4) luentosal issa klo L8.
Ti laisuudet ovat kaiki l le ki innostuneil le avoimia ja pi i i isymaksuttomia.

Seuran kir jasto Vanhan kir jastotalon Mdkeldn kabinetissa on avoinna
ennen esitelmdti laisu u ksia klo 17-18. Seuran idsenet voivat lainata
kirjastosta kirjoja.

16.9, Timo Peltoniemi
Sukukirjan painatus- ia taittopalvelut
Tule keskustelemaan siite, miten saisit parhaiten julkaistua omat sukututkimus-
tuloksesi kaikkien iloksija hyodyksi. Toivomme myos, efte sukukirjoja julkaisseet
kertovat omista kokem uksistaan

30.9. lvlikko Kylliainen
Sukututkija ja polkupyiirii - esimerkkina Hiimeenlinna
l\4iten polkupyorat li ittyvat su kututkim u kseen? Kuulemme, mitii tietoja irtoaa
ovora rekisteriste.

14.10. Jouko Seppenen ja Jukka Sir6n
Tampere 17OO-luvun alkupuolella
lv l i l la inen ol i  Tampere ennen kuin si i td tul i  kaupunki? Jouko ja Jukka kertoivat
kaudella 2011 Tampereesta 1600-luvulla. EsitelmA sai suuren suosion ja sille
toivottiin jatkoa. Nyt saamme kuulla lisdd.

28.10. Jouni Koskela ja lvlarja-Leena Viilo
Kaleidoskooppi - Unohtuneen Arvon tarina. Taustatutkimukset ja
lahdeaineistot
Jouni Koskela julkais! kevaalla kirjan, jossa kertoi isoisanse veljen Arvo Pirttijarven
tarinan. l\4iksi Suodenniemelle syntynlt ison talon poika ei loytiinyt paikhaansa
itsenaistyneen Suomen rakentaja na? lvl ite he nelle tapahtui Amerikassa?
l\4iksi Arvo joutui myohemmin mielisairaa laan? Jouni Koskela kertoo meille
kirja nsa syntyprosessista yhdessa Vlarja-Leena Vii lon ka nssa.

11.11, Tiina lvliettinen
Koukeroiden kertomaa I
Tutustumme 1700-luvun kasialaan. Jaseniston toiveesta jArjestetean tehokas parin
tunnin kdsialakurssi ,  jossa kaymme lepi  muutamia saksalaisen 1700-luvun kasi-
alan ominaispiirteita. Katso kurssiin liittyvat harjoitukset tdsta Orpanastal
Koukeroiden kertomaa -sarja jatku u kevdtkaudella.

25.11. Elmar Baderman
Savosta Viipurin kautta Kalkkuun
Tarina savola isj u u risesta miehesta, joka paaityi lopulta Tampereen Ka lkkuun
Puolustusvoimien kuljetusvarikolle vuosina 1945 - 1947.

Tenretuloa! www.tamsuku.fi
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