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Puheenjohtajan tervehdys
Vuonna 2018 tuli kuluneeksi sata vuotta kansalaissodasta,
jolla on monta muutakin nimeä. Sata vuotta on myös yleisin
raja, jolloin arkistoaineistoja vapautuu yleiseen käyttöön
esimerkiksi internetissä julkaistuina digikuvina.
Sukututkijoille avautuivat kotipäätteille uudet vuosikerrat
henkikirjoja ja valtiorikosoikeuksien asiakirjoja.
Kansalliskirjasto pani vielä paremmaksi ja neuvotteli
kotikäyttäjille digitoitujen sanoma- ja aikakauslehtien
käyttöoikeudet aina vuoteen 1929 saakka. Tämän
myönnytyksen piti mennä umpeen vuoden lopussa, mutta sittemmin saatiin tietää,
että aika pysyy.
Vuoden loppupuolella Kansallisarkisto ja kansainvälinen sukututkimusorganisaatio
FamilySearch julkaisivat yhteistyösopimuksen suku- ja väestöhistoriallisen asiakirjaaineiston digitoinnista. Kansallisarkiston suurin digitoinnin kumppanuusprojekti alkoi
lokakuun puolivälissä, jolloin digitoidaan autonomian ajan renovoituja tuomiokirjoja.
Tämän yhteistyön puitteissa on aiemmin digitoitu mm. henkikirjat vuosilta 18091919 sekä sata vuotta vanhemmat tuomiokuntien perukirjat.
Sukututkijoiden arkitasolla ahkeroivat Suomen Sukututkimusseura ja Geni.
Sukututkimusseuran Suomi-tietokannan Taapeli-projektin tavoitteena on ladata
kotimaisten sukututkijoiden tietokantoja yhtenäisessä muodossa nettiin ja nyt myös
Genin kuraattorit ovat tulleet samoille apajille. He ovat ilmoittaneet, että heidän
kauttaan saattaisi saada myös sukutietokantoja siirretyksi Geniin gedcom-muodossa.
Tiedot päätyisivät siis eri paikkoihin ja Genissä ne olisivat myös MyHeritagen
kauppatavaraa. Genissä ei gedcomin tuonti ole ollut mahdollista sen jälkeen, kun
MyHeritage osti yrityksen vuonna 2009.
Myös geenitestien buumi jatkuu hellittämättä. Vuosi sitten Suomi-DNA-projektissa
oli lähes 10000 jäsentä, mutta nyt jo noin 15000. Lähes päivittäin asiasta julkaistaan
lehti- ja tv-juttuja ja muinais-DNA tuntuu olevan päivän sana. Meillä on Karen Bojs,
David Reich ja Marja Pirttivaara, mutta kuka kirjoittaa testien tuloksista bestsellerin
suomalaisten tulosta niemelleen.
Myös seuramme näkymät ovat tänään vahvemmat kuin vuosi sitten. Jäsenmäärän
lasku on saatu pysäytetyksi ja hallitus on panostanut erityisesti kiinnostaviin
luennoitsijoihin ja yhteistyöhön Kotkan kirjaston ja Kymenlaakson maakuntamuseon
kanssa. Tämän lisäksi toivomme jäseniltä aloitteita ja ehdotuksia siitä, mitä muuta
voisimme tehdä yhdessä.
Kari Myllys, puheenjohtaja 2019
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Seuran hallitus vuonna 2019
Puheenjohtaja Kari Myllys
puh. 050 4028830
kari.myllys@kymp.net
Varapuheenjohtaja Matti Paakala
puh. 050 3362077
matti.paakala@gmail.com
Sihteeri Marja Meura
puh. 040 7476534
marja.meura@kymp.net
Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Anja Hyvönen
puh. 045 1633144
anjahyvonen@hotmail.fi
Arkistonhoitaja Rauno Viljanen
puh. 044 533 3620
rauno.viljanen@suomi24.fi
Jäsen Hannele Mikkelä
hannele.mikkela@gmail.com
Jäsen Marjatta Nopanen
marjatta.nopanen@kymp.net
Jäsen Taito Palo
taito.palo@kymp.net
Jäsen Matti Urpalainen
matti.urpalainen@kymp.net
Varajäsen Laura Laukkanen
lauraleea63@gmail.com
Varajäsen Alf Lindström
alf.lindstrom@kymp.net
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Kymenlaakson sukututkimusseura perustettiin vuonna 1993, joten kulunut toimikausi
oli seuran 25-vuotisjuhlavuosi. Seuran tarkoitus on edistää sukututkimusta ja
kotiseutuhistoriallista tutkimusta lähinnä Kymenlaaksossa. Juhlavuoden aikana
seuran toimintaa on aktivoitu monin tavoin. Järjestetyt tilaisuudet on avattu kaikille
kiinnostuneille, tiedotusta on lisätty ja seuran tunnettuutta on pyritty tehostamaan.
Hallitus
Seuran hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Kari Myllys (uusi),
varapuheenjohtaja Pekka Laine, sihteeri Marja Meura (uusi), taloudenhoitaja ja
jäsenrekisteristä vastaava Anja Hyvönen, arkistonhoitaja Rauno Viljanen, Ilse
Forsberg, Hannele Mikkelä, Marjatta Nopanen ja Matti Paakala (uusi). Varajäseninä
ovat toimineet Laura Laukkanen ja Matti Urpalainen. Hallitus kokoontui vuoden
aikana 9 kertaa. Kokoukset pidettiin Kotkan kirjaston kokoustiloissa.
Seuran kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 13.3.2018 Kotkan kirjastolla. Läsnä oli 13
jäsentä. Kokouksen jälkeen keskusteltiin Facebookista sukututkimuksessa.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 8.11.2018 Kotkan kirjastolla. Läsnä oli 15
jäsentä. Ennen kokousta Toini Leino kertoi aiheesta ”Sukututkimus ja sukukirjojen
tietosuoja”.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden alussa 151 ja lopussa 148.
Talous
Seuran talous on hyvässä kunnossa. Vuoden 2018 jäsenmaksu oli 15 euroa jäseneltä.
Toiminnantarkastajat olivat Ritva Paakkunainen ja Juha Sakki.
Varatoiminnantarkastajat olivat Arja Kaulio ja Irma Pikkarainen.
Tiedotus
Jäsenille lähetettiin neljä sihteerin laatimaa jäsenkirjettä. Tapahtumista on muistutettu
sähköpostiviestein.
Seuralla on omat kotisivut, joita ylläpitää puheenjohtaja. Sivun yhteydessä on blogi
”On tässä tietämistä”. Seuralla on oma Facebook-ryhmä.
Hallituksen jäsenille on lähetetty esityslistat ja pöytäkirjat sekä muut tarvittavat
asiakirjat.
Toiminnasta on tiedotettu lehtien menovinkeissä Kymen Sanomissa, Ankkurissa ja
Reimarissa sekä yhdistystoimintapalstoilla. Tapahtumista on lähetetty puffeja.
Seuran vuosijulkaisu Ibidem 2017 ilmestyi ja se lähetettiin jäsenille.

Toiminta
Keskeisin osa toimintaa ovat edelleen olleet kuukausittain järjestetyt tilaisuudet,
joiden nimi muutettiin jäsentapaamisista kuukausitapaamisiksi, jotka ovat kaikille
kiinnostuneille avoimia.
7

Tammikuussa 17.1. Pekka Valta Suomen Sukututkimusseurasta esitelmöi aiheesta
”Grampsin käyttö Suomi-tietokantahankkeessa ja hankkeen vaikutukset
sukututkimuksen parhaisiin käytäntöihin”. Tilaisuus oli Kotkan kirjaston mediatilassa
ja osallistujia oli 53.
Helmikuussa 6.2. aiheena oli ”Miten aloitan sukututkimuksen?” Aiheesta kertoivat
hallituksen jäsenet Pekka Laine, Kari Myllys ja Marja Meura. Tilaisuus oli Kotkan
kirjaston Einon kammarissa. Osallistujia oli 33.
Huhtikuussa 10.4. FT Seppo Sippu esitelmöi aiheesta ” Pistoolisepän ja
kattilaseppien sukua Liikkalassa”. Tilaisuus oli Kotkan kirjaston Einon kammarissa
ja osallistujia oli 20.
Syyskuussa 6.9. oli seuran 25-vuotisjuhlaesitelmä. FT, taidehistorioitsija Anna
Kortelainen esitelmöi aiheesta ”Tietokone ja iltanuotio – sukututkija
tarinankertojana”. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kotkan kirjaston kanssa ja se
pidettiin kirjaston auditoriossa. Kuulijoita oli noin 50.
Lokakuussa 11.10. oli aiheena ”On monta tapaa kirjoittaa sukukirja”. Kotkan
pääkirjaston stagella esiteltiin kaksi uutta sukukirjaa. Marja Meura kertoi kirjastaan
”Anjan ja Erikin kirja. Kahden suvun vaiheita Aunuksessa ja Kymenlaaksossa.” Esko
Salo esitteli kirjansa ”Iittejä Härkölästä; Aleksanteri Tuomaanpoika Iitti ja hänen
sukunsa”. Tämäkin tilaisuus järjestettiin yhteistyössä kirjaston kanssa. Kuulijoita oli
noin 40.
Joulukuussa 13.12. vierailimme Kotka-Kymin seurakunnassa aiheena Sukututkimus
ja seurakunnat. Tilaisuutta isännöi rovasti Hannu Marttila ja siihen osallistui 14
jäsentä.
Kesäkuussa seura järjesti 16.6. retken Lappeenrantaan. Ensimmäinen kohde oli
tutustuminen opastetusti presidentti Svinhufvudin kotimuseoon, Kotkaniemeen,
Luumäellä. Lappeenrannassa ohjelmassa olivat opastetut käynnit Wolkoffin
kotimuseossa sekä Etelä-Karjalan maakuntamuseossa Linnoituksessa. Buffet-lounas
syötiin Kasinolla. Retkeen osallistui 18 henkeä.
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Artikkeleita ja esitelmiä
Pistoolisepän ja kattilaseppien suku Sippolan Liikkalasta
Seppo Sippu
Kirjoitus on lyhennelmä esitelmästä, jonka kirjoittaja piti Kymenlaakson
sukututkimusseuran jäsentapaamisessa Kotkassa kaupunginkirjaston Einon
kammarissa 10/4 2018. Esitelmä on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://sippu630.mbnet.fi/seppien_suku.pdf. Kirjoituksesta puuttuvat lähdeviittaukset;
ne esitetään aiheesta julkaistavassa sukukirjassa.
Liceen, Licin, Licenius
Painetusta kirjallisuudesta ovat vanhastaan tuttuja Vehkalahden pitäjän Sippolan
kappelin Liikkalan kylän Aholan rusthollari, pistooliseppä ja valtiopäivämies Simo
Sipinpoika sekä erityisesti tämän poika, Haminan koulumies Johan Liceen sekä
Simon veljen, Hirvelän Sepän rusthollarin, seppä Eerik Sipinpojan pojat
everstiluutnantti Erich Licin ja Ristiinan kirkkoherra Thomas Licenius. Heistä ovat
kirjoittaneet mm. Akiander 1866 ja 1868, Anrep 1858–64, Nordenstreng 1908–09,
Ramsay 1909, Lewenhaupt 1921, Elgenstierna 1925, Rosén 1936, Brenner ym 1936,
Blomstedt 1947, Pinomaa 1949, Carpelan 1954 ja Hellgren 1957.
Sivistyneistösukunimen valinnan pohjana lienevät olleet nimenottajien synnyinkylä
Liikkala ja Rooman keisari (308–324) Licinius. Samaa nimeä oli samoihin aikoihin
(1700-luvulla) Ruotsissa myös muilla suvuilla. Nimeä käyttivät myös Erich Licinin ja
Thomas Liceniuksen veljet, Hirvelän Sepän rusthollarit Heikki ja Pekka Eerikinpojat
Liceen sekä heidän serkkunsa, Valkealan Haimilan Niemen isäntä, kuudennusmies
Tuomas Matinpoika Liceen, mutta seuraavissa talonpoikaissukupolvissa nimi jäi pois
käytöstä. Johan Liceeniltä ja Thomas Liceniukselta ei jäänyt aikuisikään eläneitä
lapsia, ja Erich Licinin lasten kuoltua nimi näyttää hävinneen kokonaan (tästä
suvusta).
Johan Liceen tuli ylioppilaaksi Turusta 9/2 1706. V. 1722 hän sai piispalta valtakirjan
Vehkalahden pedagogiksi eli koulumestariksi ja aloitti lasten opetuksen samana
vuonna. Edeltäjästään poiketen hän sai palkakseen ainoastaan Vehkalahden ja Kymin
pitäjien teinirahat. Liceen opetti Vehkalahden pitäjän rahvaan sekä Haminaksi
uudelleen nimetyn Vehkalahden kaupungin ''alemman porvariston lapsia, joille
vanhemmat eivät kyenneet pitämään ja palkkaamaan mitään erityistä oppimestaria''.
Koulua hän piti ensimmäiset neljä vuotta maalla, todennäköisesti Aholan
rusthollissaan Liikkalassa, koskei kaupungin maistraatti halunnut osoittaa varoja
uuden koulutuvan rakentamiseen eikä kortteeria opettajakunnalle. Liceen valittikin
siitä ja palkkauksestaan useaan kertaan konsistorille, maistraatille ja läänin
maaherralle. Lopulta 1737 Liceen pyysi piispalta eron toimestaan vanhuutensa ja
voimattomuutensa sekä surkean palkkansa vuoksi. Hän avioitui haminalaisen
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pikkuporvarin lesken Kristina Mörskovian kanssa ja muutti Haminasta Liikkalaan
Aholan rustholliinsa, jossa kuoli 11/5 1742. Myöhemmin samana vuonna kuolivat
hänen pieni poikansa ja leskensä.
Erich Licin astui sotapalvelukseen 1699 ja yleni Savon kaksikasjalkaväkipataljoonan
vänrikiksi 1701, luutnantiksi 1703 ja nuoremmaksi kapteeniksi 1705. Majuri Henrik
Mathias von Seulenbergin komentaman, saksilaisista sotavangeista kootun
jalkaväkipataljoonan kapteeniksi hänet määrättiin 15/3 1708. Hän osallistui taisteluihin Vasilkovossa, Inkereessä, Pähkinälinnassa, Siestarjoella, Valkeasaaressa,
Viipurissa ja Kolkanpäässä; haavoittui jalkaan. Lokakuussa 1708 Licin jäi vangiksi
Kolkanpäässä. Hänet vietiin Moskovaan, jossa hän tapasi sattumalta vaimonsa. Sieltä
hänet vietiin perheineen Tobolskiin Siperiaan, josta he v:n 1721 rauhanteon jälkeen
pääsivät ensimmäisessä seurueessa takaisin Moskovaan ja seuraavana vuonna kotiin
Suomeen.
Licin sai 26/6 1722 virastaan eron everstiluutnantin arvolla ja kapteenin eläkkeellä.
Hän hallitsi kruununtaloa Perttelin Inkereellä 1723–24, Ristiinan Parkatniemessä
1725–29 ja Mikkelin Rämälässä 1732–41. Vv. 1724–31 Licin nautti eläkkeenään
eräiden Rantasalmella ja Iisalmessa sijaitsevien talojen verot ''ev.luutn. Erich Licinin
elinikäisen donaation'' nimikkeellä. Viimeiset vuotensa (1743–45) Licin asui Inkoon
Bredsissä vävynsä, ruukinpatruuna Johan Wilhelm Hisingin omistamassa Storbredsin
rusthollissa. — Inkoon Fagervikin, Pohjan Pinjaisten ja Tenholan Skogbyn
ruukinkartanoiden isännöitsijä ja osaomistaja J. W. Hising oli luutnanttina jäänyt
sotavangiksi Perevolotšnassa 1709 ja vihitty Tobolskissa 1719 Erich Licinin ensi
aviosta syntyneen tyttären Maria Christinan kanssa.
Thomas Licenius tuli ylioppilaaksi Turusta 9/2 1706 eli samana päivänä kuin
serkkunsa Johan Liceen. V. 1711 hänet vihittiin papiksi ja määrättiin Hämeen läänin
jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaajaksi. Licenius seurasi rykmenttiä koko sotaajan (1711–21) ''pannen alttiiksi kaiken omaisuutensa ja joutuen moniin vaikeuksiin''.
V. 1723 Licenius teki appensa, vastikään Ristiinan kirkkoherraksi nimitetyn Matthias
Jahnsoniuksen kanssa kontrahdin, jolla saisi apeltaan tämän viran sellaisin ehdoin,
että yksin ilman appensa apua toimittaa jumalanpalveluksen ja kaikki muut
papintoimet, jättää yksin appensa määräysvaltaan kaikki viran tulot sekä hoitaa
appivanhempiaan ja pitää heistä huolta heidän kuolemaansa asti. Hän saikin
kuninkaalta 5/2 1724 valtakirjan, jossa konsistorin esityksestä hyväksytään apen
kanssa tehty kontrahti ja jolla hänet määrätään Ristiinan kirkkoherran virkaan
appensa paikalle. Licenius riitaantui pian appivanhempiensa kanssa papinsaatavien
jakamisesta. Tammikuussa 1736 Ristiinan seurakunnassa toimitetussa
piispantarkastuksessa Liceniuksen havaittiin pahoin laiminlyöneen virkansa; hän oli
sekavan olemuksensa ja virkansa hoitoa huomattavasti vaikeuttavien heikkouksiensa
eli häpeällisen juoppoutensa johdosta saattanut seurakuntansa tyystin rappiotilaan.
Hänet erotettiin virastaan samana vuonna, puoli vuotta ennen kuolemaansa.
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Liikkalan Seppälä
Kirsti Hellgren kirjoittaa Sippolan historiansa (1957) sivulla 176: ''V. 1678 arvioitiin
pistooliseppä Simo Sipinpojan Liikkalassa oleva ratsutila (myöhemmin Aholan tila)
ainakin 600 kuparitaalarin arvoiseksi.'' Tämä Simo Sipinpojan Vehkalahden,
Valkealan ja Kymin talvikäräjissä 1678 esittämä arvio ei kuitenkaan liity Aholan
taloon, vaan Simon entiseen kotitaloon Liikkalan Seppälään. Simo ei ollut
tyytyväinen uloslunastushintaan, joka hänen isälleen Sipi Yrjönpojalle oli luvattu, kun
tämä poikineen lähti Seppälästä 1675 ja siirtyi saman kylän Aholaan, ostettuaan
Aholan sen entiseltä isännältä Sipi Eskonpojalta 170 kuparitaalarista. Liceen-, Licin-,
Licenius-suku on siten mieslinjaa vanhaa Seppälän sukua, ei Aholan.
Liikkalan Seppälän maakirjatalo N:o 2 sijaitsi kylän pohjois- eli yläpäässä, kylän läpi
virtaavan Sippolanjoen itäpuolella. Sen lähin naapuri oli aivan vieressä, samalla
tonttialueella sijaitseva Mikkolan talo N:o 1. Mikkolan ja Seppälän talot näyttävät
muodostuneen, ainakin osaksi, niistä kolmesta 1/12 veron talosta, joita jo 1544
isännöivät Olavi Hannunpoika, Heikki Jussinpoika ja Mikko Pekanpoika. Nämä
isännät olivat osakkaina samassa Vehkalahden pitäjän Summan nautakunnan
kokoverossa, ja heistä Olavi Hannunpoika mainitaan jo v:n 1543 maakirjassa, jossa
kunkin kokoveron maksajien edustajina mainitaan vain pari isäntää. Mainitut talot
kuuluivat Liikkalan kylän Ylä-Liikkalaksi kutsuttuun kylänosaan.
V. 1559 toimitettiin Viipurin läänissä uutta verollepanoa varten maanmittaus.
Verorevisiossa Liikkalan kylän kokoverojen määrä korotettiin entisestä 2 1/2 verosta
3 1/2 veroon. Lisäyksestä 1/4 veroa näyttää tulleen edellä mainittujen kolmen talon
osalle, jotka 1560-luvulta lähtien olivat kahdella isännällä: Pekka Heikinpojalla ja
Matti Pekanpojalla, kummallakin 1/4 veroa. Pekka Heikinpojan talo oli aikanaan
koko Liikkalan kylän varakkain, ja toiseksi varakkain koko siinä osassa Vehkalahden
pitäjää, joka myöhemmin muodosti Sippolan pitäjän. Älvsborgin lunnaita varten 24/6
1571 laaditun hopeaveroluettelon mukaan Pekka Heikinpoika omisti irtainta yhteensä
123 markan 4 äyrin arvosta. Matti Pekanpojan omaisuus, 48 markkaa 5 äyriä, oli
kylän neljänneksi arvokkain.
V. 1571 alkaneen Venäjän sodan aikana lisääntyneet rasitukset (väenotot, sotaväen
ylläpito ja kyyditykset, ylimääräiset verot) sekä katovuodet (1577 ja 1587–88) saivat
aikaan, että moni talo jäi kokonaan autioksi tai ainakin toistaiseksi verokyvyttömäksi.
Matti Pekanpoika mainitaan kokoveron osakkaana (osuudella 1/4) viimeisen kerran
1572. Seuraavasta vuodesta alkaen Pekka Heikinpoika vastasi 1/2 verosta.
Nälkävuonna 1588 Liikkalan kylän 3 5/8 verosta oli autiona 1 3/8 veroa ja
maksukykyisenä 2 1/4 veroa. Pekka Heikinpojan jälkeen hänen 1/2 veron taloaan
asuivat Klemetti ja Tuomas Pekanpojat sekä eräät Heikki Sipinpoika ja Eerik
Heikinpoika, joista 1589 vain viimeksi mainittu maksoi maaveroa (1/6 veroa).
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V. 1600 Klemetti ja Tuomas Pekanpojilla oli yhteisesti 1/6 veroa, Heikki Sipinpojalla
1/6 veroa ja Eerik Heikinpojalla 1/6 veroa. Myöhemmät Mikkolan ja Seppälän talot
muodostuivat Pekka Heikinpojan 1/2 veron talon perintöluontoisina säilyneistä ja
kruunulle joutuneista osista v:n 1626 maantarkastuskirjan mukaan seuraavasti:
Mikkola, 5/24 veroa: Markku Klemetinpojan 1/24 veroa, Heikki Sipinpojan 1/24
veroa, Eerik Tuomaanpojan 1/24 veroa ja kruununluontoiset 1/12 veroa.
Seppälä, 7/24 veroa: Jaakko Eerikinpojan 1/12 veroa, Heikki Sipinpojan 1/24 veroa
ja kruununluontoiset 1/6 veroa.
Seppälän suku
Edellä mainittu Eerik Heikinpoika on Seppälän suvun varhaisin esi-isä, josta lähtien
sukujohto on varmasti todennettavissa. Häntä seurasivat Liikkalan sittemmin
''kuparisepän rustholliksi'' ja lopulta Seppäläksi kutsutun talon haltijoina hänen
poikansa Jaakko ja Yrjö Eerikinpojat. V. 1627 veljekset ryhtyivät ratsutilallisiksi
varustamalla talonsa puolesta ratsumiehen ratsumestari Jakob Bengtinpojan
lippueeseen.
V:lta 1632 on tieto, että Yrjö Eerikinpoika harjoitti myös sepän ammattia. Vv. 1642–
43 Yrjön poika Eerik Yrjönpoika kuittasi saaneensa Kymenkartanon läänin
kruununvoudilta David Bilefeltiltä 6 kuparitaalaria Korkeakosken kruununsahaan
valmistamastaan sahanterästä, 4 taalaria 16 äyriä samaan sahaan tekemästään työstä
ja 2 taalaria kruunun kymmenysaittaan valmistamastaan lukosta.
Vehkalahden ja Kymin kesäkäräjissä 1685 Ruotilan (Puhakan) Sipi Markunpoika,
Metsäkylän (Paavolan) Samuli Paavonpoika ja Ylänummen (Knuuttilan) Risto
Eerikinpoika anoivat, että saisivat haltuunsa 2 1/2 vuotta sitten kuolleen appensa
Eerik Jaakonpojan osuuden irtaimesta ja kiinteästä tämän perintötalosta Liikkalassa
ja että taloa nykyisin asuvat apen isän veljen pojanpojat Sipi ja Tuomas Eerikinpojat
velvoitettaisiin se heille maksamaan.
Sipi ja Tuomas, jotka vastasivat kanteeseen omasta ja edesmenneen vanhimman
veljensä Eerik Eerikinpojan lasten puolesta, antoivat oikeuteen entisen lainlukijan
Michael Dahlmannin talon osakkaiden välille 22/3 1674 laatiman transaktion, jolla
Eerik Jaakonpoika, ikäloppu vanha mies, oli pakottamatta ja vapaaehtoisesti tehnyt
sellaisen ystävällisen sovinnon isänsä veljenpojan poikien kanssa, että heistä
vanhimman pojan Eerik Eerikinpojan pitää hoitaa ja ruokkia häntä ja hänen vaimoaan
Marketta Heikintytärtä kummankin kuolinpäivään asti ja sitten heidän kuoltuaan
saattaa heidät kunniallisesti hautaan.
Sitten piti jakamattomasta pesästä toimittaa Eerik Jaakonpojan rintaperillisille 50
kuparitaalaria rahaa, 6 nautaa, tynnyri rukiita, tynnyri ohria, tynnyri kauroja,
hevonen, kirves, viikate, sirppi, vältti, rautapata, kuparia 10 leiviskää, pari
auranrautoja ja hauli- eli rihlapyssy, joilla Eerik Jaakonpojan perillisten piti olla
erotettu siitä oikeudesta ja etuudesta, jota heidän isällään on voinut olla Liikkalan
taloon, sopimuksen rikkojalle asetetun 100 hopeataalarin sakon uhalla.
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Kantajat esittivät sopimuksen olevan aivan kohtuuton, koska siinä rintaperillisille
luvattu perintöosuus oli varsin vähäinen siihen nähden kuinka paljon heidän osakseen
tulisi oikean perinnönjaon kautta. Kantajat suostuivat lopulta oikeuden kehotuksesta
sellaiseen sovintoon, että saavat Sipi ja Tuomas Eerikinpojilta tamman varsoineen,
kaksi tynnyriä viljaa sekä kaksi vuohta, sen lisäksi mitä edellä mainitussa
sopimuksessa on lueteltu, minkä kautta he olivat omasta ja jälkeläistensä puolesta
pesästä erotetut.
Liikkalan Ahola
Liikkalan kylän Ala-Liikkalaksi kutsuttuun kylänosaan kuuluvan Aholan rusthollin
Sipi Eskonpojalta 1675 ostanut Seppälän rusthollin osakas Sipi Yrjönpoika oli edellä
mainitun Eerik Yrjönpojan nuorempi veli. Hän luovutti pian Aholan isännyyden
pojalleen, pistooliseppä Simo Sipinpojalle (''Simon Sigfredsson Pistolsmed''), joka oli
hankkinut ammattitaitonsa savolaisen mestarin opissa. Kahdesti (1682 ja 1693) Simo
Sipinpoika valittiin Kymenkartanon läänin (Kymin kihlakunnan) talonpoikien
edustajaksi valtiopäiville.
Vehkalahden ja osan Kymiä syyskäräjissä 1697 Simo valitti, kuinka hänen kolme
nuorempaa veljeään Eerik, Matti ja Sipi Sipinpojat olivat menneenä kesänä vastoin
hänen tahtoaan eronneet hänestä jättäen hänet yksin hoitamaan heidän siihen asti
yhdessä asumaansa ratsutilaa Liikkalassa kuin myös oman mielensä mukaan jakaneet
perintönsä ja omaisuutensa keskenään ja vieneet sen mukanaan Hirvelästä
hankkimalleen tilalle, jättämättä kylliksi syrjään mitä velan maksuun olisi pitänyt
erottaa jakamattomasta ja jättää jakamatta. Kihlakunnanoikeus määräsi
toimitettavaksi lainmukaisen jaon veljesten välillä.
Simo Sipinpojan jälkeen Liikkalan Aholan kruununrustholli N:o 5 jäi hänen pojalleen
Haminan pedagogi Johan Liceenille. Liceenin kuoltua 1742 vaimoineen ja lapsineen
Aholaa vaativat hallintaansa Liceenin leskivainaan pojat Johan ja Matts Mörskovius
sillä perusteella, että Mörskoviusten varoja oli käytetty huomattava määrä Aholan
talon tarpeisiin ja että heidän velipuolensa eli Liceenin lapsi Daniel Liceen oli kuollut
isänsä jälkeen mutta ennen äitiään, niin että lapsi oli perinyt isänsä (rintaperintö), äiti
lapsensa (selkäperintö) ja Mörskoviukset äitinsä (rintaperintö).
Liceenin sisaren Maria Simontyttären pojat Eerik ja Kalle Juhonpojat Husgafvel taas
vaativat Aholaa sillä perusteella, että olivat (Liceenin sivuperillisinä) lähemmässä
sukulaissuhteessa edesmenneeseen Liceeniin kuin tämän serkut Tuomas, Jaakko ja
Eerik Sipinpojat Seppä, jotka olivat 27/7 1743 saaneet taloon sijoituskirjan
ylikomissaari Carl Friedrich Krompeinilta (Kymenkartanon provinssin
käskynhaltijalta).

13

Hirvelän Seppä
Vaikeuksiin joutunut hirveläläinen rusthollari Sipi Yrjönpoika Lonka myi
nälkävuonna 12/6 1697 rusthollinsa 320 kuparitaalarin kauppahinnasta Liikkalan
Aholan rusthollarin, pistooliseppä Simo Sipinpojan veljille Eerik, Matti ja Sipi
Sipinpojille. Koska rustholli myytiin perintötalona, jonka sukuoikeuden tuli siis
säilyä, ostajat joutuivat vastaamaan myös rusthollia rasittaneesta kruununrästistä sekä
vielä maksamatta olleesta osasta ratsuvarusteita, mitä varten kruununvouti
takavarikoi koko kauppahinnan kunnes rästi tulisi maksetuksi. Sipi Longan rusthollin
uusi isäntä Eerik Sipinpoika harjoitti myös sepän ammattia, mistä talo saikin
sittemmin uuden nimen Seppä. Maakirjaan rustholli merkittiin N:olla 2. (Kylän
toinen Lonka-niminen rustholli on N:o 1.)
Kesäkäräjissä 1726 Eerik Sipinpojan nuorin poika Pekka Eerikinpoika näytti
veljiensä, everstiluutnantti Erich Licinin ja Ristiinan kirkkoherra Thomas
Liceniuksen 28/3 1726 hänelle jättämän kirjelmän, jolla he luopuvat osuudestaan
Hirvelän Sepän rustholliin, kumminkin sillä ehdolla, että Pekan tuli pitää luonaan,
majoittaa ja elättää heidän vanha isänsä tämän kuolinpäivään asti, mitä vastoin Pekan
vanhemman veljen Heikki Eerikinpojan ''pitää tyytymän ainoastaan siihen osaan,
minkä laki ja asetukset sellaisissa asioissa sanelevat''. Everstiluutnantti ja kirkkoherra
sitoutuivat myös Pekan takuumiehiksi rusthollin kunnossa pitämisessä ja
suoritettavien suorittamisessa. Pekka anoi nyt isänsä kanssa, että Heikkiä vaadittaisiin
lähtemään talosta, ''varsinkin kun hän ei tänä vaikeana aikana katso tärkeäksi pitää
asiaankuuluvaa huolta vanhemmistaan''.
Heikki Eerikinpoika puolestaan kertoi joutuneensa pian v:n 1721 rauhanteon jälkeen
isänsä kykenemättömyyden vuoksi ottamaan vastaan Sepän rusthollin isännyyden ja
hallinnan ja olikin kaikin tavoin huolehtinut rusthollin kuntoon saattamisesta sekä
joutunut olemaan katselmuksissa ja muissa kokouksissa isäntänä vastuullisena.
Heikki kertoi panneensa yli 347 taalaria omista varoistaan talon parhaaksi ja näytti
kapteeni Fabian Duwallin Karjalan rakuunaeskadroonan henkikomppanian puolesta
antaman todistuksen, jonka mukaan ''ottaen huomioon talollinen Heikki Eerikinpojan
hyvät varat ja varman omaisuuden'' hänet on viime pääkatselmuksessa tunnustettu
vanhan isänsä sijaan päteväksi rusthollariksi. Heikki tarjoutui kaikella pojan
kunnioituksella ja tottelevaisuudella olemaan avuksi vanhemmilleen ja kehotti Pekkaveljeään hankkimaan itselleen toisen tilan ellei halunnut sopia hänen kanssaan.
Osapuolet olivat erimielisiä Sepän rusthollin maanluonnosta. Heikki väitti rusthollia
kruununluontoiseksi, Pekka ja isä taas perintöluontoiseksi. Syyskäräjissä 1726 Kymin
kihlakunnan kruununvouti Johan Kyreen vakuutti rusthollin olevan kruununluontoinen ja että se tulisi parhaiten viljellyksi jäädessään paremmissa varoissa
olevalle Heikille, joka asetti puolestaan takuuseen rusthollin hallinnasta ja viljelystä
porvarit Samuel ja Jacob Forsellin. Koska oikeudella ei ollut rusthollin
maanluonnosta muuta näyttöä kuin että talo oli kruunun, oikeus lähetti jutun
maaherran ratkaistavaksi.
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Talvikäräjissä 1727 Heikki näytti sitten Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin
maaherran 24/11 1726 antaman päätöksen, jolla Sepän rusthollin hallintariita
palautettiin perintömaata (!) koskevana kihlakunnanoikeuden ratkaistavaksi. Heikki
sopi nyt oikeuden edessä isänsä ja Pekka-veljensä kanssa niin, että saa isältään puolet
rusthollista ja niin muodoin vastedes viljelee puolta osaa sen tiluksista, nauttii
vastaavan osuuden augmenttien veroista, osallistuu samassa suhteessa
ratsuvarustukseen ja muihin ulostekoihin sekä yhdessä Pekan kanssa huolehtii
vanhempiensa elatuksesta.
Vastaavanlainen epäselvyys talon maanluonnosta ilmeni monessa muussakin 1720tai 1730-luvun talonhallintariidassa. Kaikissa Ruotsin vallan aikaisissa eli vv:n 1725–
39 maakirjoissa, joihin talojen maanluonto (perintö, kruunun, rälssi) on merkitty,
Seppä kuten kaikki muutkin Vehkalahden pitäjän Sippolan kappelin kylien
talonpoikaistalot ovat näet kruununluontoisten sarakkeessa, mutta jakolaitoksen
asiakirjoihin Seppä samoin kuin seudun useat muut rusthollit on merkitty
perintöluontoiseksi. Maakirjaa pidettiin lopulta todistusvoimaisempana, vaikka siinä
oli Vehkalahdelta kruununluontoisten sarakkeessa muutama todistettavasti perinnöksi
ostettu talo; näiden maanluonto korjattiin maakirjaan vasta Venäjän vallan aikana
1750- ja 1760-luvuilla.
Haimilan Niemi
Valkealan Haimilan kylässä autiona olleen Niemen kruununtalon ottivat pian v:n
1721 rauhanteon jälkeen viljelykseen Hirvelän Sepän rusthollarin Eerik Sipinpojan
veljenpojat Matti, Tuomas ja Juho Matinpojat, joista Tuomas Matinpoika (Liceen),
myöhempi kuudennusmies, hoiti talon isännyyttä. Talon kunnostusta varten uudet
asukkaat saivat peräti seitsemän verovapaata vuotta, niin että talo tuli verolle vasta
1729. Haimilaan oli jo ennen Venäjän valtaa mennyt veljesten sisar Valpuri
Matintytär, sikäläisen Haimin rusthollin rakuunan Olavi Niilonpojan vaimoksi.
Venäjän vallan aikana syksyllä 1718 oli Hirvelän Sepän rusthollissa toimitettu
pesänjako veljesten Eerik ja Sipi Sipinpoikien sekä näiden velivainaan Matti
Sipinpojan perillisten kesken. Syyskäräjissä 1729 Niemen isäntä Tuomas Matinpoika
vaati serkuiltaan, Hirvelän Sepän rusthollareilta Heikki ja Pekka Eerikinpojilta
korvausta hevosesta, joka mainitussa jaossa oli määrätty hänen isälleen Matille,
samoin kuin 12 kannunmitan rautapadasta ja heidän Licinille lahjoittamastaan
lampetista. Tuomas torjui Heikin esittämän, maakomissaari Jonas Dykanderin 21/5
1719 antaman päätöksen sisältämän tiedon, että mainittu hevonen oli ensin erotettu
jakamattomasta pesästä velan vuoksi mutta luovutettu sitten Heikin isälle Eerikille,
joka oli suostunut maksamaan velan. Syyskäräjissä 1730 Tuomas valitti omasta ja
veljensä Matin puolesta, etteivät olleet Venäjän aikaan tapahtuneessa jaossa eivätkä
myöhemminkään saaneet mitään heidän isävainaansa maksamista rahoista eli
kolmanneksesta Hirvelän Sepän rusthollin kauppahintaa.
Useaan kertaan Tuomas Matinpoika valitti Niemen talon tilusten vähäisyyttä talolle
pantuun veroon nähden. Valkealan syyskäräjissä 1738 Tuomas kertoi käyttäneensä
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kaiken tarmonsa autiosta viljelykseen ottamansa talon rakentamiseen ja kuntoon
saattamiseen, niin että hän rakennusten puolesta tulisi siellä nyttemmin toimeen,
mutta kun talon tilukset ovat hyvin vähäiset ja kelvottomat, ei hän menneinä vuosina,
verovapauden päätyttyä 1728, ole kyennyt suorittamaan talosta vaadittavaa veroa
vaan on ollut pakotettu vuosittain kasaamaan päälleen kruununrästiä, ja sekin mitä
hän oli kruunun ulostekoihin maksanut oli hänen täytynyt lainata. Sen vuoksi hänen
oli pakko laillisesti irtisanoutua talostaan, mikäli ei saisi anomaansa veronalennusta.
Maaherran päätöksessä 31/1 1739 kruununvouti Anders Helleniuksen muistioon
Niemen ja useista muista veronalennusta kaipaavista taloista luvattiin Niemelle
veronalennus, mikä ei kuitenkaan Ruotsin vallan aikana toteutunut.
Vasta Kymenkartanon provinssin venäläishallinnon syksyllä 1742 toimittamassa ja
hallitsevan senaatin syyskuussa 1743 vahvistamassa verorevisiossa Niemen talolle
myönnettiin huomattava veronalennus. Sen lisäksi, että provinssin kaikilta taloilta
vähennettiin kokoverolta perittävää veroa ja että veroviljoja lukuunottamatta
veroparseelit voitiin vastedes suorittaa vanhoihin kruununarvoihin (nimellisarvoihin),
Niemen talon veroluvut pienennettiin 1/4 kokoverosta, 1/4 manttaalista ja 1 tilasta 1/6
kokoveroon, 1/6 manttaaliin ja 1 tilaan, mikä kaikki merkitsi 50 %:n alennusta
maakirjaveron kruununarvoon ja 63 %:n alennusta verohintaan. Veronalennuksesta
pääsi nauttimaan Tuomas Matinpojan sisarenpoika, entinen ruotusotamies Matti
Olavinpoika Snäll, joka 1744 sai enovainaaltaan autioksi jääneen talon hallintaansa ja
jolle Kymenkartanon provinssikanslia myönsi neljä vapaavuotta talon kunnostukseen.
Sippolan Seppä
Aholan veljeksistä nuorin, Sipi Sipinpoika, muutti Liikkalasta yhdessä Eerik- ja
Matti-veljiensä kanssa Hirvelään, sieltä yhteisillä varoilla mutta Eerikin nimiin 1697
hankittuun rustholliin. Venäjän vallan aikana syksyllä 1718 toimitetussa pesänjaossa
Sipi luopui osuudestaan Hirvelän Sepän rustholliin ja siirtyi kuparisepäksi ja
torppariksi Sippolan rälssisäteriin (Sippolan hoviin), torppaan, joka sitten
haltijoidensa mukaan sai nimen Seppä.
Seppä oli hovin suuria torppia, joista tehtiin hoviin kuusi päivätyötä viikossa.
Sellaisen torpan haltija tarvitsi enemmän väkeä kuin talollinen, ja torpan tilukset
olivatkin niin laajat kuin keskikokoisilla taloilla, ''joiden vertaisia oli harvassa
Ruotsin Suomessa eikä ainuttakaan Kymenkartanon provinssissa'' (1757). —
Sippolan torpparit olivat perinteisesti hovin omistajan tai vuokraajan luvalla saaneet
polttaa viinaakin, mihin asetusten mukaan oli oikeus vain talollisilla.
Sipi Sipinpoikaa seurasi Sippolan seppänä ja Sepän torpparina hänen vanhin poikansa
Pekka Sipinpoika, joka veljiensä muutettua Liikkalan Aholaan 1743 viljeli torppaa
renkien ja yhtiömiesten avustuksella. V. 1775 torpasta silloin jo eronnut Pekka
Sipinpoika testamenttasi lopun vähäisen jäämistönsä tyttärelleen Beatalle ja tämän
miehelle Yrjö Juhonpoika Mänttärille, ''koska he ovat ottaneet hänet luokseen ja
hoitaneet häntä hänen heikkoudessaan ja vanhuudessaan, niin ettei kenelläkään hänen
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muista lapsistaan ole mitään moitittavaa tahi vaadittavaa, ei pajakaluista eikä kaikesta
muustakaan mitä olla voi''.
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Taavetin tiellä - kevätretki Lappeenrantaan
Kymenlaakson Sukututkimusseuran perinteinen kevätretki alkoi huonoissa merkeissä,
kun retken vetäjä Marja Meura sairastui, eikä päässyt mukaan matkalle. Marjan
aikataulu ja järjestelyt olivat kuitenkin niin hienot, että matkasta muodostui
ikimuistettava 18 osallistujalle. Kari Myllyksen teksti perustuu Marja Meuran
matkamonisteeseen. Kuvat Matti Urpalainen.
Ukko-Pekan Kotkaniemi
Luumäellä sijaitseva
Kotkaniemi - presidentti
Svinhufvudin kotimuseo oli
ensimmäinen kohteemme.
Pihapiiriin uloimpina
rakennuksina sijaitsevat
Ukko-Pekan autotalli
rekineen ja punainen
hirsitupa, jonka seinässä on
puinen sianpää ja tähti vaakuna. Se muistuttaa
siitä, miten suku sai
aatelisarvonsa kun
Svinhufvudin
talonpoikainen esi-isä
pelasti Ruotsin kruununprinssin hyökkäävältä
villisialta. Juhana III antoi aatelisarvon vuonna
1574, jolloin Svinhufvud af Qvalstad-suku
merkittiin Ruotsin ritarihuoneelle
aatelissukuna nr. 145.
Pehr Edvin Svinhufvud osti Kivijärven
rannalla sijaitsevan Kotkaniemen tilan
edeltäjänsä Alfred Thomen perikunnalta, kun
hänet oli valittu Lappeen tuomiokunnan kihlakunnantuomariksi vuonna 1908. Tilan
päärakennus on valmistunut vuonna 1898 ja se edustaa puujugendia. Talon
suunnittelija on Lars Sonck tai hänen toimistonsa. Kotkaniemi on rakennettu
maalaistuomarin kodiksi ja virkataloksi ja sellaisena se säilyi pitkään. Talo on
hiljattain remontoitu täydellisesti ja sitä ylläpitää Kotkaniemi-säätiö.
P.E. Svinhufvud syntyi vuonna 1861 Sääksmäen Rapolassa aatelisperheeseen.
Perheen taloudellisesta ahdingosta huolimatta Svinhufvud valmistui filosofian ja
molempien oikeuksien kandidaatiksi tavoitteena maalaistuomarin virka. Hän avioitui
vuonna 1889 turkulaisen Ellen Timgrenin kanssa ja heille syntyi kuusi lasta. Ellen oli
syntynyt Turussa vuonna 1869 hovioikeudenneuvos Timgrenin perheeseen.
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Kotkaniemessä Ellenin vastuulle tuli kartanomaisen tilan hoitaminen. Esimerkiksi
kanoja oli parhaimmillaan useita satoja ja tila oli maataloustuotteiden osalta lähes
omavarainen. Ukko-Pekka itse oli Siperiassa karkoitettuna 1914-1917. Sieltä
muistoksi oli ostettu komea karhuntalja, joka nyt koristaa salin lattiaa. Lattian täyttää
myös Ellenin kutoma matto, joka kangaspuiden kapeuden tähden on tehty kolmesta
osasta. Nyt museona oleva Svinhufvudien koti toimi Siperian karkoituksen aikana
täysihoitolana ja ajoittain myös myöhemmin Ukko-Pekan kuoleman jälkeen.
Wolkoff - orjasta kauppiaaksi
Wolkoffin talot ovat Lappeenrannan vanhimpia säilyneitä puurakennuksia. Kauppias
Claudelin rakennutti 1820-luvulla vanhimman rakennuksen. Venäläisen Wolkoffin
suvun haltuun rakennukset siirtyivät 1872. Suku oli kotoisin Jaroslavin
kuvernementista ja sen
jäsenet olivat maaorjia.
1800-luvun alkupuolella
kolme Wolkoffin veljestä
muutti Suomeen. Ivan
päätyi puutarhuriksi,
teurastajan apulaiseksi ja
siitä kauppiaaksi.
Wolkoffit rikastuivat ja
rakennuttivat komean
kauppakartanon, joka
säilyi suvun hallussa
neljän sukupolven ajan.
Wolkoffit olivat aktiiveja
ortodokseja ja yhteydessä
linnoituksen Pokrovan
kirkkoon.
Vuonna 1993 talo avattiin
museona yleisölle. Joku
kaupungin poliitikoista oli
kyllä ehtinyt todeta, että
kaikkea lahopuuta ei
tarvitse säilyttää, mutta
museoväki taisteli
purkamista vastaan ja
voitti.
Museokierros sisältää vanhan kaupan ja toimiston, mukulakivetyn sisäpihan jonka
ympärillä asuinsiipi ja vanhat hirsiset makasiinit sekä kierroksen asuinhuoneissa.
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Wolkoffit ovat säilyttäneet aikojen saatossa kaikki käyttökelpoiset ja aikansa parhaat
tavarat ja hankkineet asuntoonsa varsin vähän nykyaikaisia mukavuuksia, vaikka
asuivat talossa aina 1980-luvulle saakka. Juokseva vesi tuli vain keittiöön ja
makuuhuoneissa käytettiin pesukomuutteja. Hienot kakluunit olivat ulkoisesti uuden
veroisia ilmeisesti siksi, että niihin oli myöhemmin asennettu alkuperäisestä
poikkeava lämmitystapa.
Etelä-Karjalan museo
Museo toimii Linnoituksen alueen pohjoiskärjessä jykevissä kivimakasiineissa.
Rakennuksessa sijaitsi ennen tykkivarikko, joka rakennettiin 1800-luvun alussa.
Museon tehtäväksi määriteltiin esitellä karjalaista elämää ja perinnettä. Sen
kokoelmat pohjautuvat Lappeenrannan, Viipurin ja Käkisalmen museon kokoelmiin.
Näistä mielenkiintoisin on eittämättä Viipurin kaupungin pienoismalli kaupungin
kulta-ajalta
2.9.1939 noin
kello 10. Malli
perustuu
ilmavoimien
kuvauksiin ja sen
on suunnitellut
Viipurissa
syntynyt
arkkitehti Juha
Lankinen. Jopa
yksittäiset ihmiset
on esitetty pienen
pieninä pipanoina
mallin kaduilla.
Suomen lipun
100vuotisnäyttely oli toinen tutustumiskohteemme museossa. Juhlanäyttely esitteli
Suomen lipun historiaa alkaen Ruotsin Itämaan ajoista Venäjän Suuriruhtinaskunnan
ajan kautta itsenäistymiseen ja tähän päivään. Näytteillä oli ainut laatuinen kokoelma
historiallisia lippuja ja lippuun liittyviä esineistöjä eri museoista - ensi kertaa yhdessä
paikassa. Esineistöstä mm. Lalli Partisen jääkiekkoilijan maajoukkuetakki, jota
pidetty vain yhden kerran ja Hannes Kolehmaisen haalistunut sinivalkoinen
juoksupaita.
Lappeenrannan Linnoitus
Retken päätteeksi yritimme tutustua Suomen vanhimpaan ortodoksiseen kirkkoon
joka valmistui Linnoitukseen vuonna 1785 eli Wolkoffienkin käymä Pokrovan kirkko
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oli kuitenkin suljettu ja remontissa. Sen vieressä sijaitsee Majurskan käsityöpuoti ja
suosittu kahvila, jossa oli ajoittain jopa jonoa kassalla.
Linnoituksen rakentaminen alkoi Ruotsin vallan aikana, kun kenraali Axel Löwen
sijoitti alueelle pienen varuskunnan vuonna 1722. Ruotsi menetti vielä keskeneräisen
linnoituksen vuonna 1741 ns. hattujen sodassa. Retkemme ajoreitti kulki Haminan Taavetin tietä Myllykylän hautausmaan ohi. Aivan sen vieressä sijaitsi 1741-42
Ruotsin armeijan pääjoukon - Uplannin rykmentin talvileiri. Tämän joukon piti
mennä Lappeenrannan varusväen avuksi elokuussa 1741 yhdessä Taavetissa
majailleen joukon kanssa. Se ei kuitenkaan johdon tahallisen viivyttelyn takia
lähtenyt ajoissa ja Taavetin joukot eivät riittäneet yksin tilanteen hallintaan.
Talven joutilas oleskelu Leirikankaalla tuotti lavantautiepidemian, joka levisi myös
siviiliväestöön. Sotilaista kuoli 2000 ja vehkalahtelaisista viidesosa, n. 450. Sota
hävittiin, kaksi johtajaa mestattiin ja rauhanteossa syntyi ns. Vanha-Suomi rajana
Kymijoki.

Linnoituksen ortodoksisen kirkon kello. Kuva Outi Teikari
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Tietokone ja leirinuotio - Sukututkija tarinoiden kertojana
Filosofian tohtori, kirjailija, taidehistorioitsija Anna Kortelainen piti seuran 25vuotisjuhlaesitelmän. Esitelmä koostui valokuvista, joissa pääosaa esittivät lapset osa tuntemattomia, osa vanhempiensa kanssa. Pääteemana on hylätyt lapset ja
miestaiteilijoiden taustalle unohdetut naiset. Kortelaisen kuvat ja puhe kumpuavat
tietysti myös hänen kirjoistaan kuten Virginie, Naisen tie - L.Onervan kapina, Ei
kenenkään maassa, Siemen ja uusin Hyvä Sara!, joka kertoo Sara Hildenistä.
Omakohtaista sukututkimusteemaa Kortelainen avasi kertomalla, miten hänen
lapsuuden kodissaan vain isän suku oli merkittävä. Annan on vaikea puhua
liikuttumatta matkasta, jonka hän on tehnyt löytääkseen äidinisänsä Reino Peltosen,
miehen, jota oli pidetty minä lie musikanttina,
mutta joka oli kirjoittanut Tulenkantajatlehteen. Vuonna 2012 häneltä ilmestyi isoisästä
kertova elämäkertaromaani Ei kenenkään
maassa. Kortelainen ei kuitenkaan koskaan
ehtinyt tavata isoisäänsä.
Juurien löytyminen antoi hänelle luvan olla
kirjailija, mutta matka juurille ei
ollut mitenkään helppo.- Löysin esimerkiksi
tiedon, että isoisälläni oli ollut nuorempia
sisaruksia, jotka oli annettu pois.
Kortelainen asui sukututkimusmatkansa aikana
Lallukan taiteilijaresidenssissä Viipurissa,
kirjoitti ja paneutui syvällisesti sukunsa entisiin
kotiseutuihin.
Anna Kortelainen antoi kuulijoilleen
malliesimerkin
sukututkimuksesta,
joka on samalla
kirjallisuutta ja antaa
paljon puhuttua
"lihaa" luiden
ympärille.
Referointi Kari
Myllys, kuvat Anna
Kortelaisen
esitelmästä.
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Arkiston kuulumisia 2018
Arkisto on kokenut suuria muutoksia parin viime vuoden aikana. Ensin se siirrettiin
pohjakerroksen tutkijahuoneesta kellariin. Vuoden 2018 lopulla kirjasto remontoi
tilojaan, tyhjensi hyllyt jotka olimme saaneet käyttöömme ja poistatti metallisen
arkistokaapin (jonka lukot olivat epäkunnossa); luovutti seuran käyttöön osan seinän
täyttävästä uudesta hyllyköstä sekä kaksi laatikkoa arkistokaapista. Kävin ennen
joulua laittamassa kirjat ja kansiot hyllykköön ja mikrokortit ja -filmirullat
laatikoihin. Siinä samalla huomasin että joitakin kirjoja puuttui; ehkä niitä oli
lainattu, mutta muuttotohinoissa oli kirjaamiset unohtuneet - ehkä lainausvihko oli
toisessa tilapäisvarastossa, joihin materiaalimme oli sijoitettu maalaustöiden yms.
ajaksi.
Kevättalvella 2017 hain Helsingistä seuramme ex-jäseneltä, Lasse Vanhalalta
materiaalia auton takapaksillisen verran. Osan aineistosta olen käynyt läpi. Paljon
kirjoja, tulosteita ja karttoja, joita pyrin toimittamaan arkistoon voimieni mukaan.
Muutama kassillinen sukututkimuslehtiä: Genos, Sukutieto mm. - lehtiä joita
seuramme arkistossa jo on.
Jotta arkistoa osaisi käyttää on tiedettävä mitä kustakin sukukirjasta löytyy, mitä
muuta kuin otsikosta löytyvän suvun tarina. Mänttärin paksut, kattavat sukukirjat I ja
II esittävät paljon jälkeläistauluja muistakin Kymenlaakson suvuista ja vievät osan
sukuhaaroista Länsi-Suomeen asti, Porin ja Hämeenkyrön seuduille. Siksi
seuraavassa kuvausta arkistossamme olevien sukukirjojen sisällöistä.
Juhani Orava: Kaunissaaren asutus ja suvut 1500-luvulta tähän päivään (2001)
Kattava kuvaus seuraavista Kaunissaaren suvuista: Tyni, Jyri, Kajander, Kantola,
Korppas (Korpas) ja Jaakkola. Mutta mukana on myös sukuja Koukkusaaresta,
Munapirtistä (Ståhl, Tuuskas), Suursaaresta (mm. Naski, Talsi, Kurki, Kiiski 1800luvun alkupuolelta).
Hannu Kauppila, Mirja Väärtinen: Risto Ristonpoika Kauppilan sukua (2004)
Laaja selvitys virolahtelaisen Christer Christerssonin jälkeläisistä vuodesta 1726
lähtien. Tiedostollani on 386 sivun verran sukutauluja hänen jälkeläisiään, jotka
levittäytyvät ympäri Virolahden ja Miehikkälän kyliä sekä mm. Vehkahden
Kuorsaloon.
Tero Hurtta: Hurtta - suvun ja talon historia keskiajalta nykypäivään (2010)
Toinen kattava selvitys virolahtelaissuvusta, joka on levittäytynyt ympäri Virolahden
ja Miehikkälän kyliä. Tiedostollani Matts Jöranss Hurtan (n. 1664-n. 1712) jälkeläisiä
349 sivua sukutauluja seuraavin sukunimin: Arvilommi, Autio (Kuutsalosta),
Hostikka, Husu, Kaitainen, Kauppila, Kimmo, Kiviharju, Klami, Kylmälä, Mäkelä,
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Malmi ja Rasi mm. Mainittava on että Kylmälää löytyy paljon myös Aila Kivirannan
kirjasta ”Säkkijärveltä Kylmälään, Wäkewästä Törösiin (2002).
Aarre Muurman: Muurman-suku (2011)
Perusteellinen selvitys Muurman-suvusta unohtamatta muita Vehkalahden Reitkallin
sukuja (Danska, Ståhlberg, Viikari, Forsman, Forsell), muita sukunimiä mm. Frantsi
Säkkijärveltä, Gåsman, Joukainen, Kelkka Neuvottomasta ja Koivu Metsäkylästä.
Tauluja löytyisi yli 16000, sivuja yli 1800!
Rauno Viljanen

Suomi-sukutietokanta
Suomi-sukututkimustietokanta sijaitsee nykyajan mukaan pilvessä ja tiedot sinne
kulkevat Gramps-sukututkimusohjelman kautta. Gramps on valittu tähän tehtävään
useista syistä, joista tärkeimmät ovat ohjelman avoimuus ja tietorakenteen
joustavuus. Toiminnan pitäisi alkaa vuonna 2019.
Suomi-tietokantaa kehittävän
Taapeli-projektin vetäjä Pekka Valta
piti Kotkan kirjastossa luennon
aiheesta tammikuussa 2018.
Paikalla oli 50 alan harrastajaa ja
kiinnostunutta. Kolmen sukuseuran
vetäjät ilmoittivat käynnistävänsä
työn, jolla seurojen sukupuukannat
kootaan yhteen Suomi-tietokannan
laatuohjeiden mukaan ja Suomitietokannan työkaluja hyödyntäen.
Keväällä projektin asiantuntija
konvertoi Anja Hyvösen mittavan
sukupuun Grampsiin.
Kymenlaakson sukututkijoille on
asetettu käyttöön referenssitiedot
sukututkimuksessa käytettävistä
kaakonkulman paikoista ja lähteistä.
Tiedot ovat seurakuntakohtaisina ja Pekka Valta seuran tilaisuudessa
verkosta imuroitavina tiedostoina,
jotka tuodaan Gramps-sukututkimusohjelmaan. Tiedostot löytyvät seuran blogista On
tässä tietämistä ja siellä artikkelista Katse kaakkoon.
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Avainasemassa on paikkatiedon, tapahtumien ja lähteiden systemaattinen kirjaaminen
sekä erilaiset sosiaaliset roolit. Vehkalahtea varten Valta oli käynyt läpi Vehkalahden
kirkonkirjat ja haravoinut niistä kylät, tilat ja torpat sekä kirkonkirjat noin 1870luvulta. Samanlaisia alueellisia tietopaketteja on tulossa lisää.
Pekka Valta on laatinut myös Suomi-tietokannan laatuohjeet. Ohjeiden linkki löytyy
seuran blogin linkkilistasta samoin kuin Grampsin ohjeidenkin. Jos tutkijan tiedot on
systemaattisesti, joskin esitetyn tavan vastaisesti tallennettu, Valta ja kumppanit
voivat tarjota apua tietojen ohjelmalliseen muuttamiseen.
Grampsin paikallisena tukihenkilönä toimii Kari Myllys. Ohjelmasta kiinnostuneet
voivat imuroida ohjelman netistä ja siirtää sinne tietonsa vanhasta
sukututkimusohjelmastaan gedcom-siirtomuodossa. Valitettavasti gedcomista on
ohjelmakohtaisia eroavuuksia.

Sibeliuksen syntymätapahtuman lähdetiedot Grampsissa
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Sukukirja ”Iittejä Härkälästä; Aleksanteri Tuomaksenpoika
Iitti ja hänen sukunsa”
Esko Salo
Neuvostoliitolle viime sotien rauhanteossa luovutetulla Karjalan kannaksella
sijainneen Koiviston Härkälän kylän Iitti-suvusta kertova sukukirja valmistui jouluksi
2018. Sukukirja on tekijänsä viides. Kirja kertoo kylässä vuonna 1836-1910 eläneen
Aleksanteri Tuomaksenpoika Iitin suvusta ja kylän elämästä historian tapahtumien
keskiössä 1700-luvulta aina vuonna 1944 tapahtuneeseen kylästä lähtöön, jopa
nykypäivään saakka.
Sukukirjalle oli ”henkinen tilaus”
Härkälässä Iitin suku asui tiiviisti pienehköllä alueella. Kaikki tunsivat toisensa,
tiesivät toistensa ilot ja surut; olivat samaa ”Iitin klaania”. Suku muodosti kiinteän
yhteisön, melkoisen tukiverkoston jäsenilleen. Härkälästä lähdettiin pakosta, sodan
jaloista. Suku siroteltiin ympäri Suomea – kuka minnekin. Enää ei kohdata etäämpänä asuvia sukulaisia kuin harvoin, jos silloinkaan. Puhumattakaan, että tunnettaisiin
heidän jälkipolviaan ja myöhempiä vaiheitaan. Suvun yhtenäisyyden tunne on
pakostakin hiipumassa. 75 vuoden ”diaspora” ei voi olla vaikuttamatta..
Tämän sukukirjahankkeen tarkoituksena on ollut koota Iitin suku vielä kerran yhteen
– yksiin kansiin, jos ei muuten. Tavoitteena on ollut sitoa kaikki erinimiset ja eri
puolilla Suomea asuvat Härkälän Iitit, yhteisen esi-isän, Aleksanteri Tuomaksenpoika
Iitin/Tapani Simonpoika Iitin jälkeläiset ja sukuun tulleet vielä kerran yhdeksi
suureksi joukoksi, Koiviston Härkälän Iitti-suvuksi. Sitoa siten, että sukukirjasta
tulisi enemmän kuin pelkkä luettelo – tulisi mieleenpainuva tarina Iittien
koivistolaisista juurista ja härkäläläisestä menneisyydestä; nykypolven perintö
tuleville sukupolville.
Sukututkimuksen raamit
Sukututkimuksen koetti on v. 1836-1910 elänyt Aleksanteri Tapaninpoika Iitti. Kaikki
hänen jälkeläisensä ovat kirjassa mukana; esipolvista kattavasti vain hänen
isänpuolen esi-isänsä perheineen aina suvun kantaisään, v. 1673-1740 eläneeseen
Koiviston Tiurinsaaren Partialan kylän Kauppilan talon isännäksi vuonna 1732/1734
tulleeseen Matti Sigfridinpoikaan asti. Tapani Simonpoika, Matti Sigfridinpojan
pojanpojan poika ja Aleksanterin isoisä, oli ensimmäinen Härkälän Iitti, Iittisukunimisenä tunnettu. Myös hänen jälkeläisensä on otettu mukaan tarkasteluun,
joskin valikoiden, lähinnä kylän sukujen, eritoten Iittien, Karvasten ja muidenkin
monien sukuyhteyksien takia.
Matti Sigfridinpojan syntyperästä ei ole tietoa, eikä se nytkään selvinnyt vielä
aluillaan olevan DNA-sukututkimuksen keinoinkaan. Asiasta on edelleenkin vain eri-
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asteisia arvailuja. Uuden keinovalikoiman odotetaan tuovan uutta tietoa ja vahvistusta
myös Kannaksen Iitti-sukujen yhteiseen alkuperään; siitä on nyt vain vahva olettama.
Sukukirja sisältää noin 1700 henkilön tiedot; kolmannes Härkälän kylän Iittejä ja
heidän jälkeläisiään. Henkilöiden taivalta on tarkasteltu pitkälti periaatteella
”kehdosta hautaan”. Sukutauluihin on pyritty saamaan henkilöiden elämänvaiheet
pääpiirteissään – nuorempien osalta pitkälti siten kuin he ovat itse hyväksi nähneet,
vanhempien siinä laajuudessa kuin lähteet ovat heistä tienneet. Henkilöhistoriaa
täydentävät kolmisensataa valokuvaa käsittävä suvun jäsenten kuvagalleria sekä
runsaat 100 sivua Iittien kynästä lähteneitä suvun muistoja. Jälkimmäinen sisältää
sekä kirjaan varta vasten laadittuja että myös aikaisemmin julkaistuja eri lähteistä
koottuja muistoja ja muisteluksia omasta lähisuvusta, elämästä Härkälässä, sota- ja
evakkoajasta, sukulaisten ja kyläläisten keskinäisestä sodanjälkeisestä
yhteydenpidosta, sekä erityisesti kotiseuturetkistä Härkälään, sitten kun sinne taas
pääsi.
Sukukirja Iittejä Härkälästä on B5-kokoinen, sidottu ja kovakantinen, 440-sivuinen,
tekijänsä taittama ja painettu digipainossa. Kirjassa on nelisensataa valokuvaa,
karttaa, piirrosta, lehtileikettä, jne. suvun jäsenistä sekä asuinalueesta ja sen
historiasta. Huomattava osa henkilökuvista on värikuvia.
Missä on Koivisto ja missä Härkälä?
Koivisto sijaitsee Karjalankannaksen lounaisrannalla Suomenlahteen pistävällä
niemellä 50 km Viipurista ja 100 Pietarista. Härkälä on yksi sen rantakylistä.
Varhaisin asutus oli keskittynyt Koiviston salmen länsipuolella oleviin saariin, mm.
Tiurinsaaressa oli ollut vanha karjalaisten kauppapaikka ja hyvä satama. Koiviston
seurakunta oli perustettu v. 1575. Sitä ennen se toimi rapiat neljännesvuosisadan
Viipurin kappelina. Härkälän kylä mainitaan ainakin jo v. 1572 maakirjassa ja lienee
saanut nimensä härkän-nimisestä asukkaasta (1554). Kesällä 1939 kylässä asui 305
henkeä, joista Iitti-nimisiä kolmisenkymmentä, Iitin-sukuisia jonkin verran enemmän.
Kylä eli merenkulusta, laivanrakennuksesta, kalastuksesta ja kaupankäynnistä. Maata
viljeltiin siinä sivussa.
Kannas, niin kuin koko Karjalakin, on ollut taistelutantereena vuosisatoja.
Pähkinäsaaren rauha (1323) jakoi alueen kahteen osaan: Ruotsin ja Novgorodin
Karjalaan Koiviston jäädessä Ruotsin puolelle. Kahinoitiin toki sen jälkeenkin;
Ruotsi sai Stolbovan rauhassa (1617) haltuunsa vielä Käkisalmen alueen. Sen
seurauksena ”vennään uskoiset” muuttivat idemmäksi lähes totaalisesti. Tilalle muutti
”ruotsinuskoisia” mm. Savosta ja Viipurin Karjalasta, joku varmaan Salpausselkää
pitkin lännempääkin.
Vaikka Iitti-sukukirja on pitkälti suku- ja henkilöhistoria, suvun taipaletta on kirjassa
pyritty tarkastelemaan myös sen kotiseudun historian valossa. Siinä koko 1700-luku
oli hävityksen ja kauhistuksen aikaa. Ensin nälkävuodet (1695-1697) ja sen perään
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rutto sekä Suuren Pohjan sodan ja isovihan sotatoimet ja kylien hävittäminen
runtelivat Kannasta. Uudenkaupungin rauhassa (1721) Ruotsi menetti Venäjälle koko
Kannaksen, Koiviston ja Härkälän siinä mukana, sekä Koivistoon kuuluneet
Suomenlahden ulkosaaret ja Laatokan ympäristön. Muodostui nk. ”Pietari Suuren
rauhan raja”, johon palattiin vielä myöhemminkin, vuoden 1940
rauhanneuvotteluissa.

Nk. Vanha Suomi ja lahjoitusmaat (Lähde: Paaskoski: Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710-1826)

Hattujen sodan jälkiseurauksena Ruotsi menetti Venäjälle vielä lisää alueita, mm.
Haminan, Lappeenrannan ja Savonlinnan ympäristöineen ja Turun rauhassa (1743)
sen itäraja asettui Kymijoelle. Menetettyä aluetta ruvettiin idässä kutsumaan nimellä
”Vanha Suomi”. Haminan rauhassa (1809) Ruotsi menetti Venäjälle sitten loputkin
Suomesta Tornion- ja Muonionjokeen asti. Näin syntynyt uusi Suomen
suuriruhtinaskunta oli autonominen osa Venäjän keisarikuntaa ja muodosti pohjan
nykyiselle Suomen tasavallalle, jonka ”historialliset rajat” vahvistettiin Tarton
rauhassa (1920). Toisen maailmansodan jälkeen rajoja muutettiin jälleen – mm.
Koivisto (ja Härkälä) jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle. Väki oli jo sitä ennen
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jättänyt vuosisataiset kotiseutunsa ja muuttanut evakkona muualle Suomeen mm.
Haminan, Lahden, Porvoon, Turun ja Jyväskylän seuduille.
Härkälä uuden järjestyksen kourissa
Uudet isännät toivat Koivistolle myös uuden järjestyksen. Ruotsin aikaiset vanhat
lait ja menettelyt jäivät voimaan, mutta tuli uusiakin. Näistä merkittävimpiä oli nk.
lahjoitusmaa-menettely. Uusi isäntävalta lahjoitti Venäjän keisarille palveluksia
tehneelle yläluokalle kiitollisuuden osoituksena nk. donaatioina (lahjoitusmaina) niin
kruununtilat kuin talonpoikien itsenäiseksi lunastamatkin. Talonpojat asuivat ja
viljelivät tiloja pitkälti entiseen tapaan, mutta Ruotsin kruunun asemesta donaattori
(lahjoitusmaiden saaja) määräsi ja kantoi verot. Talonpoikien asema heikkeni
merkittävästi, mutta Venäjällä tunnetusta maaorjuudesta ei täällä kumminkaan
sentään ollut kysymys.
Donaattoreista amiraali Cornelius Gruys sai kesällä 1720 palkkiona palveluksistaan
keisarille elinaikaisina läänityksinä peräti 520 lahjoitusmaatilaa Kannaksen
länsirannikolta, Koivistolta 165 – käytännössä kai kaikki koivistolaiset tilat. Siinä
menivät samassa rytäkässä myös aikanaan itsenäisiksi lunastetut Hilskan ja Pönnin
tilat Härkälästä kuin myös Iittien Matti Sigfridinpojan ja hänen lankomiehensä Taneli
Tiltin tilat Partialasta; muilla Iiteillä ei maaomistuksia vielä ollutkaan. Aikanaan, kun
”Vanha Suomi” liitettiin 1800-luvun alussa muun Suomen yhteyteen,
lahjoitusmaatilojen entiset omistajat saivat sitten vähitellen lunastaa tilat takaisin
itselleen.
Uusi järjestys toi myös uusia mahdollisuuksia. Rakenteilla oleva Pietarin kaupunki
tarjosi niitä Kannaksen väellekin; kehittyvä suurkaupunki oli kuin pohjaton kaivo,
joka tarvitsi jatkuvalla syötöllä kaikkea sitä, mitä ympäröivä maakunta kykeni
tuottamaan ja kuljettamaan – tietenkin korvausta vastaan. Voi sanoa, että uusi
järjestys oli siunaus ympäristölle, Iiteillekin. Kunnes sitten Suomen itsenäistyessä
kaikki katkesi kuin veitsellä leikaten.
V. 1728 maakirjan mukaan Härkälässä oli viisi taloa. Taloilla ei ollut numeroa eikä
oikeastaan nimeäkään; ne tunnettiin pikemminkin isäntänsä mukaan. Talot olivat
alunperin yhden (suur)perheen taloja, mutta aikaa myöten perheen laajetessa, kun
esim. vävyjä tuli lisää kuvaan, taloja oli käytännössä jaettu erisuuruisiin
”hallinnollisiin yksiköihin”, mutta maa-alueita ei pilkottu. Se oli tiukasti rajoitettua.
Karvalan kruununtila, jossa Iititkin asuivat, koki lahjoitusmaatilojen kohtalon. Tilalla
asui v. 1818 kaikkiaan 78 henkeä, puolet koko kylän väkimäärästä. Osa oli Karvasia,
osa Iittejä, osa Kurkia, jokunen Koli ja Virkkikin – kaikki avioliittojen myötä vielä
sukua toisilleen. Kylässähän oli tapa: naida naapurista. Tiloja ei väkimäärän
kasvaessa ollut jaettu pienempiin osiin, uudella isännällä, donaattorilla, ei ollut tähän
tarvetta. Riitti kun verot ja maksut maksettiin ajallaan ja päivätyöt, ropotit, tulivat
tehdyiksi. Asukkaita ei tässä kuunneltu.
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Ruotsin osaksi jääneessä Suomessa oli 1700-luvun puolivälin jälkeen päätetty
toimeenpanna isojako tavoitteena poistaa vanhojen maanomistusten, mm. sarkajaon
ja vainiopakon haitat sekä järkiperäistää talojen hajallaan ympäri kylää olevien
maiden käyttöä. Kannaksella isojako toimeenpantiin vasta kun Vanha Suomi oli
”palautettu” Suomen (suuriruhtinaskunnan) yhteyteen. Koivistolla isojako
toimeenpantiin v. 1832. Tuolloin Härkälän neljän vanhan kantatalon maat jaettiin
uudelleen; tuloksena maarekisteriin merkittiin viisi uutta, aluksi edelleen
kruununtiloina olevaa kantataloa, yhtenä näistä No 5 Iitti. Partialasta lähtenyt
Kauppilan sukuhaara oli saanut kotinsa Härkälästä.
Lisänimi, talonnimi, sukunimi – herra isä mikä nimi?
Eräs mieltä askarruttavia kysymyksiä oli se, missä ovat suvun juuret ja mistä suku on
saanut nimensä? Koivistolla noudatettiin Ruotsin mallin mukaista länsisuomalaista
nimikäytäntöä, jossa vanhat suomalaiset sukunimet jäivät ensin pois käytöstä ja tilalle
tulivat patronyymit ja matronyymit, kunnes sukunimet tulivat taas uudelleen
”muotiin”. Sukunimien ”henkiinherääminen” näyttää täällä tapahtuneen 1820-luvulla,
jolloin Iititkin saivat sukunimensä. Oliko nimi suvun vanha ”lepäämässä ollut” nimi,
joka nyt otettiin uudelleen käyttöön, vai oliko sille muita perusteita, ei tutkimuksessa
selvinnyt. Vahva, perimätiedonkin tukema olettama on, että Iitit ovat tulleet Iitin
pitäjästä ja että sukunimi on alkuaan ollut tulijan aikaisempaa kotipaikkaa osoittava
lisänimi, joka on sittemmin vakiintunut statukseltaan sukunimeksi. Iittisukunimellisiä ei Iitin pitäjässä ole ollut, joten tästäkään ei ole voinut olla kysymys.
Sukunimi Iitti on vanhaa germaanista perua ja pohjautuu muinaissaksalaisiin
henkilönimiin Id, Ida, Idi, Ido, Itha, Ita, Itta, tms. Härkälän Iiteillä sukunimi esiintyi
aluksi muodossa Ithi/Iti, kunnes vakiintui 1870-luvulla nykymuotoonsa. Saman
sukunimen otti samaan aikaan Härkälän Iittien kanssa käyttöönsä myös Koiviston
Saarenpään kylän Iitti-suku, jonka tätä varhaisempaa sukulaisuutta Härkälän Iittien
kanssa ei ole pystytty todentamaan.
Sukunimeä Iitti (Ithi) löytyy myös Koiviston naapureista Kuolemajärveltä (1756) ja
Uudeltakirkolta (1770). Iitti-sukunimelliset ovat keskittyneet näihin kolmeen
Kannaksen rantapitäjään, eipä juuri muualle. Näistä sekä Kuolemajärvi että
Uusikirkko edustavat itäisen sukunimikäytännön aluetta, siitä Iitti-sukunimen
ensiesiintymisen eriaikaisuus väestörekisteriasiakirjoissa. Kannaksen Iittien
mahdollinen sukulaisuus keskenään ei perinteisen sukututkimuksen keinoin
avautunut; uuden DNA-tutkimuksen odotetaan jatkossa vahvistavan tämänhetkisen
”vain vahvan olettaman”.
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Kunnianosoitus suvulleni
Minulla oli joskus 1990-luvulla hajanaisia ajatuksia kirjoittaa sukuni jäsenistä, mutta
monenlaisen osallistumisen kiireissä aikeet eivät toteutuneet. Äitini kuoltua vuonna
1997 minuun iski häpeä, mitä olinkaan jättänyt tekemättä. Aloin lueskella
sukututkimukseen liittyvää kirjallisuutta ja osallistuin sukututkimuskursseille.
Isä-Erikin kirja
Selailtuani sukukirjoja alkoi tuntua, että en todellakaan halua jättää jälkipolville
kirjaa, jossa on pitkät listat sukutauluja. Eiväthän pelkät nimilitaniat kerro juuri
mitään kenellekään. Muistelin lapsuuttani, isovanhempia ja heidän vanhempiaan.
Meillä oli kiinteä perhe- ja sukuyhteys. Muistelin kaikkea, mitä äiti-Anja oli kertonut
ja mitä isä-Erik kertoi edelleen. Äärettömän hyvämuistinen isä – kas, siinä voisi olla
lähtökohta!
Aloin haastatella isääni ennakkosuunnitelman mukaan. Lukuisissa istunnoissa keräsin
tietoja ja muisteluksia isän isovanhemmista ja heidän juuristaan, isän vanhempien
vaiheista ja suvun muista henkilöistä. Siitä siirryin isän omaan elämään. Suvun
jäsenten elämänkaari Pyhtäällä 1800-luvun lopulta lähtien alkoi piirtyä.
Kirjani työnimi oli tässä vaiheessa Isä-Erikin kirja. Isän kuoltua vuonna 2006 aloin
laajentaa hankettani, ahneus kasvoi syödessä. Isän elämään liittyi tietty äitini. Etsin
aiemmin kirjaamiani tietoja äidin vaiheista Aunuksen Karjalassa. Opiskellessani olin
tehnyt suomen kielessä työn karjalan kielestä ja käytin esimerkkinä äidin kertomaa
satua. Kansanmusiikin kursseilla kerroin äidistä prof. Erkki Ala-Könnille, joka
matkusti Kotkaan parikin kertaa äänittämään äidin lauluja ja satuja.
Facebookin Karjala-ryhmän avulla pääsin mukaan yhteistyöprojektiin Petroskoin
kansallisarkiston kanssa. Tein sukututkimuspyynnön. Kesti kauan ennen kuin aloin
saada tietoja äidin suvusta. Ne olivat yllätyksellisiä, suorastaan järkyttäviä. Äidin
kertomista tiedoista vain osa oli totta, osa olikin sepitettä. Vei aikaa hyväksyä tilanne.
Äiti oli paennut Suomeen jatkosodan lopussa suurhyökkäyksen alettua. Hän pelkäsi
pitkään palautusta Neuvostoliittoon, joten hän ei voinut kertoa oikeita tietoja
suvustaan.
Anjan ja Erikin kirja
Kirjan työnimi muuttui. Kirjan keskushenkilöiksi tulivat äitini ja isäni. Pyrin
esittelemään kummankin elämän niin tarkasti kuin mahdollista. Äidin osalta ratkaisin
asian niin, että kirjoitin hänen elämästään sekä äidin oman kertoman mukaan että
sukututkimuksen tulosten mukaan.
Kerron molempien vanhempieni juurista useamman sukupolven ajalta. Minua
kiinnosti, miten ihmiset olivat eläneet, mitä he olivat tehneet, millaista perhe-elämä
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oli ollut, miten historian vaiheet ja yhteiskunnan muutokset olivat vaikuttaneet heidän
elämäänsä. Tavoitteeni oli, että sukukirjani olisi mikrohistoriaa vanhempieni suvuista.
Isäni Erik Einar Eriksson syntyi 30.8.1921 Pyhtäällä ja kuoli 25.2.2006 Kotkassa.
Vanhin suvun jäsen, josta hyvät muistitiedot alkavat oli hänen isoisänsä Gustaf Adolf,
joka oli syntynyt v.1874 Pernajassa. Hänen sukunsa oli lähtöisin Artjärveltä.
Avioiduttuaan Maria Lovisa Ilomäen kanssa Gustaf muutti Pyhtäälle. Heille syntyi
yksi lapsi, Albert Einar v.1897.
Perhe eli Ahvenkosken kartanon torppareina ja koki kapinan, jonka jälkeen elanto tuli
Stockforsin sahalta. He ostivat talon kirkonkylästä, lempeä Kustaa ja värikäs Mari.
Albert Einar oli iloinen urheilija ja yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija. Hän avioitui
Anna Sofia Ihanderin kanssa ja perheeseen syntyi kolme lasta, Erik Einar, Irja
Annikki ja Marja Hillevi.
Albert kuoli 34-vuotiaana ns. lentävään keuhkotautiin ja häntä seurasi pieni Marja.
Anna kouluttautui hierojaksi ja perhe pärjäsi Kustaan ja Marin tuella. Annan isä
Johan Fredrik Ihander oli kotoisin Helsingin pitäjästä ja hänen vaimonsa Hilma Sofia
Hankasalmelta. Heidän tiensä kulki ensin Kotkaan konsuli Gullichsenin palvelukseen
ja sieltä kapinaa pakoon Pyhtäälle.
Äitini Anja Eriksson os. Kolkin syntyi 20.9.1921 tai 1917 Vitelen kunnan
Rajakonnun kylässä Aunuksen Karjalassa ja kuoli 1.1.1997 Kotkassa. Hänen sukunsa
asui monen sukupolven ajan Rajakonnussa. Anjan isä oli Aleksei Fedotov Kolkin
(1854-1933) ja äiti Pelagia Stepanintytär (1882-1938). Suurperheessä oli 10 lasta.
Perheen elämä mullistui, kun Tarton rauhan ja uuden rajan astuttua voimaan heistä
tuli Neuvostoliiton kansalaisia. Alkoi venäläistäminen ja kommunismin
juurruttaminen perinteiseen karjalaiseen elämään sekä ihmisten vaino, kuljetukset
Siperiaan ja tapot.
Anja ja Erik tutustuivat sodan aikana, säilyivät hengissä, Anja pääsi Suomeen ja
avioliiton myötä nelilapsinen perhe asui sekä Pyhtäällä että Kotkassa. Elettiin
jälleenrakentamisen ja sosiaalisen nousun aikaa. Niinpä liitin kirjaan alaotsikon
”Kahden suvun vaiheita Aunuksessa ja Kymenlaaksossa.”
Sukupuun oksia
Työn edetessä ideoin sisareni kanssa, että halukkaat Anjan ja Erikin lapsista ja
lapsenlapsista voivat kirjoittaa omia muistojaan suvun henkilöistä. Näin tapahtui ja
niistä käykin mielenkiintoisella tavalla esille, miten saman perheen lapset muistavat
perheen historiaa eri tavoin.
Kirja valmistui kesällä 2018. Sivuja on 160 ja kuvia 96. Kirja taitettiin ja painettiin
Painokotkassa. Kirja on kovakantinen ja sidottu. Kannessa on vanhempieni
kihlakuva.
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Minua innostaa kirjailija Anna Kortelaisen ajatus sukututkimuksesta, jossa kukin
ihminen on kuin lyhty, joka valaisee läheisiä ihmisiä ja ympäristöä. Tiedän varsin
hyvin, että sukukirjani ei edusta perinteistä ja monen mielestä oikeaa sukututkimusta.
Se on ”vain” historiikkia. Onneksi käsitys sukututkimuksesta on viime aikoina
laajentunut.
Kirjoitin kirjani ennen kaikkea suvun nyt eläville jäsenille sekä tuleville polville. Me
olemme kaikki sukupuun oksia, joilla on yhteiset juuret ja runko. Toivon, että kirjan
lukijat voivat ymmärtää entistä paremmin menneitä polvia sekä itseään.
Marja Meura

Anja ja Erik
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