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Puheenjohtajan tervehdys
Sukututkijalle vuosi 2019 oli oikeastaan
aika hyvä. Muinaisgenomeja paljastettiin
ennätystahtiin, dokumentteja digitoitiin
runsaasti, Karjala-tietokanta julkistettiin
lähes valmiiksi ja Suomen Sukututkimusseura julkisti netissä toimivat Isotammi- ja Omat juuret -sukupuupalvelunsa.
Kaikki digijutut eivät kuitenkaan ole ns.
putkessa, vaan paljon, todella paljon on
edelleen reikiä. Projekteja aloitetaan
innolla, mutta loppuun asti ne eivät aina
yllä - mikä se tavoite sitten lieneekin.

seuran osoitteeseen juha.vuorela@genealogia.fi. Esimerkiksi Kymin seurakunnasta viimeisin syntyneet on vuosi 1881,
vihityt ja kuolleet ovat vielä vanhempia.
Kotkasta ei ole Hiskissä mitään, Haminan syntyneet 1877, Vehkalahden 1851,
Virolahden 1887.

Tässä on oma valituslistani viime vuodelta. Hiski eli Suomen Sukututkimusseuran
historiakirjat, joka on erityisesti ns. sukuhutkijoiden ykköslähde, näytti olevan
kuolleessa tilassa vuosikausia. Sen tiedot
päättyivät ja päättyvät vieläkin useissa
seurakunnissa 1850-luvulle. Nyttemmin
on kuulunut tietoja, että joissakin seurakunnissa on edetty jo äärirajoille eli
n. 100 vuoden päähän nykyajasta. Hyvä
niin, mutta entäpä ne loput - seurakuntien
enemmistö? Oma ongelmani oli muutama vuosi sitten se, ettei tietoja ollut
myöskään vanhemmassa päässä niistä
seurakunnista, joiden syntyneet, kuolleet
ja vihityt oli kimputettu alkuperäisissä
dokumenteissa jotenkin eri lailla kuin
muissa. Esimerkiksi Rautalampi. Paljon
puhutaan myös siitä, ettei Hiskiin voi
luottaa. Jos virheitä löytyy, ne pitäisi
voida korjata, mutta tapahtuuko sitä?.

Omat kokemukseni paljon rummutetusta Karjala-tietokannasta eli Katihasta
ovat myös aika sekavat. Kohdehenkilöni
muuttivat Viipurista Hiitolan - anteeksi
Rautjärven - Ilmeelle 1900-luvun alkupuolella. Lehdistä voin saada tietoa,
mutta en Katihasta, koska Rautjärvi on
nykyisenkin Suomen (seura)kunta ja niiden tietoja Katiha ei kerro. Rautjärven
seurakunnan digitoituja tietoja ei ole
1900-luvulta saatavissa mistään. Kaikkia
Viipurin seurakuntien tietojakaan en ole
tavoittanut Katihasta. Siis kansallisarkistoon on mentävä jos tietoja tahtoo! Eikö
rajapitäjien tiedot olisi voitu yhdistää
projektiin.
Kansallisarkisto julkaisi vielä viime
vuonna (2019) listaa viikon aikana digitoiduista asiakirjoista. Nyt palvelu
on pysäytetty ilmeisesti järjestelmäuudistuksen vuoksi. Toivoisin hartaasti
että jonkinalainen uutuusluettelo saa-

Parannusta kaivataan ja sellaiseksi voisi
ehdottaa joukkoistusta eli vanhanaikaisesti talkoita: Kuka tahansa vanhaa käsialaa ja ruotsia ymmärtävä voi ryhtyä
tallentamaan Hiskiin ilmoittautumalla
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taisiin myös jatkossa. Digihakemiston
käyttö helpottuisi siitä huomattavasti.
Yksi harmituksen aihe rekisteröityi kuitenkin jo 2019. Tutkin Postihallituksen
virkakunnan matrikkelia 1830-luvulta,
joka oli digitoitu, mutta käyttörajoitettu.
Käyttörajoitettu! Miksi ihmeessä. Kun
nyt katsoin uudestaan tietoja tehdäkseni
siitä linkin, käyttörajoitus oli poistettu.
Kiitos siitä, Kansallisarkisto.

Seuran hallitus
vuonna 2020
Puheenjohtaja Kari Myllys
puh. 050 4028830
kari.myllys@gmail.com
Varapuheenjohtaja Taito Palo
Puh. 040 594 6428
taito.palo@kymp.net

Keskeneräisiä projekteja on muitakin.
Sukututkimusseuran hautakivitietokantaa
ei helposti löydä - en tiedä päivitetäänkö
sitä edes. Sen käyttöliittymä on kuitenkin
kivikaudelta. Ulkomaisia kilpailijoita on
kaksi. Nimiä en viitsi mainita, vainajat
niistä löytyvät kuitenkin googlella. Sukututkimusseura lupaa kuitenkin vuodelle
2020 uudistuksia.

Sihteeri Marja Meura
puh. 040 7476534
marja.meura@kymp.net
Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri
Anja Hyvönen
puh. 045 1633144
anjahyvonen@hotmail.fi

Kari Myllys, puheenjohtaja 2019

Arkistonhoitaja Rauno Viljanen
puh. 044 533 3620
rauno.viljanen116@gmail.com
Jäsen Hannele Mikkelä
hannele.mikkela@gmail.com
Jäsen Marjatta Nopanen
marjatta.nopanen@kymp.net
Jäsen Matti Urpalainen
matti.urpalainen@kymp.net
Jäsen Alf Lindström
alf.lindstrom@kymp.net
Varajäsen Arja Kaulio
arja.kaulio@gmail.com
Varajäsen Tuula Nironen
nironentuula@gmail.com
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TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2019

Talous
Seuran talous on hyvässä kunnossa.
Vuoden 2019 jäsenmaksu oli 15 euroa
jäseneltä. Toiminnantarkastajat olivat
Ritva Paakkunainen ja Juha Sakki. Varatoiminnantarkastajat olivat Arja Kaulio ja
Irma Pikkarainen.

Kymenlaakson sukututkimusseura perustettiin vuonna 1993. Seuran tarkoitus
on edistää sukututkimusta ja kotiseutuhistoriallista tutkimusta lähinnä Kymenlaaksossa. Seuran toimintaa on aktivoitu
viime vuoden tapaan. Järjestetyt tilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille kiinnostuneille ja tiedotusta on lisätty. Sääntömääräisissä kokouksissa käsiteltiin ja
hyväksyttiin seuralle uudet säännöt.

Tiedotus
Jäsenille lähetettiin neljä sihteerin laatimaa jäsenkirjettä. Tapahtumista on
muistutettu sähköpostiviestein.
Seuralla on omat kotisivut, ylläpitäjänä
puheenjohtaja. Sivun yhteydessä on blogi
”On tässä tietämistä”. Seuralla on oma
Facebook-ryhmä.
Hallituksen jäsenille on lähetetty esityslistat, pöytäkirjat ja tarvittavat asiakirjat.
Toiminnasta on tiedotettu lehtien menovinkeissä Kymen Sanomissa, Ankkurissa ja Reimarissa sekä yhdistystoimintapalstoilla. Tapahtumista on lähetetty
puffeja.
Seuran vuosijulkaisu Ibidem 2018
uudistettiin ja se lähetettiin jäsenille.
Painopaikka oli Painokotka.

Hallitus
Seuran hallitukseen ovat kuuluneet
puheenjohtaja Kari Myllys, varapuheenjohtaja Matti Paakala (uusi), sihteeri
Marja Meura, taloudenhoitaja ja jäsenrekisteristä vastaava Anja Hyvönen,
arkistonhoitaja Rauno Viljanen, Hannele
Mikkelä, Marjatta Nopanen, Taito Palo
(uusi) ja Matti Urpalainen. Varajäseninä
ovat toimineet Laura Laukkanen ja Alf
Lindström (uusi). Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kokoukset pidettiin
Kotkan kirjaston kokoustiloissa.

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

Seuran kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
7.3.2019 Kotkan kirjastolla. Läsnä oli 14
jäsentä. Kokouksen jälkeen tutkija Marja
Salmijärvi Kymenlaakson museosta piti
mielenkiintoisen kuvaesityksen Suomen
ulkosaarista. Kuulijoita oli 16.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin
7.11.2019 Kotkan kirjastolla. Läsnä oli
11 jäsentä. Ennen kokousta paneuduttiin jäsenten sukututkimuksiin ja niiden
ongelmiin.
Seuran jäsenmäärä oli vuoden alussa
148 ja lopussa 150.

Tammikuussa 10.1. Kouluttaja Juha
Vuorela Suomen Sukututkimusseurasta
esitelmöi aiheesta ”DNA ja minä”. Tilaisuus oli Kotkan kirjaston mediatilassa
ja osallistujia oli 53.
Helmikuussa 7.2. Kari Myllys kertoi,
miten aloittaa sukututkimus.Tilaisuus
oli Kotkan kirjaston mediatilassa. Osallistujia oli 12.
Huhtikuussa 4.4. valt.tri Ilona Pajari esitelmöi suomalaisesta hautauskulttuurista
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ja kuolemasta. Tilaisuus oli Kotkan kirjaston mediatilassa ja osallistujia oli 27.

Perinteinen kesäretki jouduttiin peruuttamaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Syyskuussa 5.9. FT Kari-Matti Piilahti
esitelmöi suomalaisten sukunimien historiasta. Tilaisuus oli kirjaston mediatilassa
ja kuulijoita oli noin 17.

Yhteistyö
Seura auttoi Kymenlaakson museota
selvittämään, mitä kahteen 1740-luvulla
kätkettyyn Raamattuun oli kirjoitettu
saksaksi vanhalla käsialalla.

Lokakuussa 3.10. valt.tri Helena Miettinen esitelmöi inkeriläisten vaiheista.
Tilaisuus oli kirjaston mediatilassa.
Kuulijoita oli 14 .

Kari Myllys edusti seuraa Suomen Sukututkimusseuran suuren neuvottelukunnan
kokouksessa 4.5. Neuvottelukunta on
paikallisseurojen keskustelufoorumi.

Joulukuussa 12.12. keskusteltiin jäsenten DNA-tutkimuksista. Tilaisuus
oli kirjaston Einon kammarissa siihen
osallistui jäsentä 17.

Juha Vuorela

Ilona Pajari

Kari-Matti Piilahti

Helena Miettinen
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Artikkeleita ja esitelmiä
Raki - vanha Kymiläinen suku
Harri Raki

S

ukututkimukseni sai alkunsa osittain isäni teettämästä lyhyestä, perustiedot sisältävästä asiakirjasta.
Tarkemmin syvennyin asiaan Mikko
Kunnaksen kirjan ”Juuret Kymissä, Tarinaa Möhkön – Möhön suvusta” lukemiseen jälkeen, koska totesin kirjan tietojen olevan osittain puutteellisia. Näin
varsinkin isoäitini kohdalta.

sivulauseessa: ”Oletko tietoinen, että
Harjula on aluperin samaa Rakin taloa,
jonka nimi on muuttunut talon jakamisen
yhteydessä.”
Samoin Abraham Nilssonin Ristolan
sukujuurien yhdistäminen Rakin alkutaloon tuli esille sattumalta Leo Koskisen
kyseltyä tietoja Kymenlaakson Sukututkimusseuran sukututkimusnäyttelyssä
Kotkassa vuonna 2013. Ristolan suvun
selvittäminen oli aluksi hankalaa, koska olin yhdistänyt suvun Laajakosken
Ristolaan. Ristolan talon sukutiedot sain
lopulta entiseltä Korkeakosken kansakoulun samalla luokalla olleelta oppilaalta, jolloin kävi ilmi, että kyseessä oli
kuitenkin Kymin aseman pohjoispuolella
oleva Ristolan talo. Ottaessani yhteyttä
heihin kävi selväksi, että heillä ei ollut
tehty suvusta mitään selvitystä.

Kun olin päässyt alkuun heräsi minussa
halu tutkia tarkemmin myös Rakin eli isoisäni sukua. Tähän pääsin syventymään
paremmin saatuani käyttööni Niilo Rakin
Lyyli Lukkarilla teettämän, 15.12.1978
tehdyn Kymin seurakunnan tiedoista olevan Rakin suvun sukuselvityksen.
Asiaan perehdyin myös Kymin historia
1960-kirjan perusteella sekä myöhemmin myös Pentti Harjulalta saamani
Pirjo Ahon ”Rakin ja Harjulan sukua
14.5.1995” tekemän sukututkimuksen
tietoihin. Tässä sukututkimuksessa oli
paljon Kymin historiaa kattavammat
tiedot Rakin talon alkuvaiheista ja myös
Hiski-tietokantaa edeltävän ajan sukutiedot.

Laajakosken Ristolasta saamani vihjeen
perusteella olin myös yhteydessä Eila
Lindströmiin, koskien isoisäni Emil Rakin isää. Hän oli Rakin taloon Pernoon
Vanhalasta tullut vävy, joka otti talon
nimen. Myös ”googlen” nimihaku tuotti
yllätyksen, kun Pitkäpaasi-seuran lehden sivulla näkyi Raki-nimi. Oltuani
yhteydessä Pitkäpaasi-seuraan sain Kari
Niemelältä tiedon, että Michael Matsson Kraki (s. 3.4.1753 k. 05.07.1790) oli

Lähdetietojen saaminen eri lähteistä oli
usein aika sattumanvaraista. Esimerkiksi yhteys Pentti Harjulaan tapahtui erään
pikkuserkun kanssa käydyn keskustelun
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muuttanut Suursaareen ja mennyt naimisiin Anna Matintyttären o.s. Naski kanssa. Samalla sain tiedot kaikista jälkeläisistä, jotka olivat muuttaneet Säkkijärven
kautta. Nykyisin sukua asuu Espoossa.

ten henkilöllisyyden alkuperä jää kirjallisten tietojen puutteellisuuden vuoksi
salaisuudeksi. Mahtoiko Eerik-isäntä
olla ruotsalainen, joka Ruotsi-Suomen
1500-luvulla käymien sotien yhteydessä
oli joutunut Etelä-Suomeen ja jäi Kymiin
uudisasukkaaksi.”

Lainauksia taustatiedoista
Kymin historia 1960 sivulla 353 – 354
kertoo, että Rakin ja Ristolan talojen yhteinen kantatila palautuu aina 1560-luvun
alkuvuosiin. Sen ensimmäiseksi isännäksi mainitaan Eri Sipinpoika liikanimeltä
Skratte.
Pirjo Aho; Rakin ja Harjulan sukua,
sukututkimus 14.5.1995
”Kustaa Vaasa suosi v. 1523 valtaantulonsa jälkeen uudisasutusta. Siten hallitusaikana ilmestyi Kymenlaaksoonkin
vielä asumattomille seuduille uusia pellonraivaajia. Erään asuinpaikaksi tuli
pohjoisemman Pernoonkosken ranta ns.
Sittarännin kohdalla korkeahkolla mäellä
perustajana Eerik Sipinpoika ja se alettiin
tuntea kyläläisten keskuudessa perustajansa mukaan nimellä Skratte.

Kymin historia 1960 sivut 353 - 354
”Vuonna 1597 talosta tuli useiden naapurien tapaan ratsumiestila. Kolme vuotta
myöhemmin se jaettiin veljesten kesken.
(v. 1600) Molempien osatalojen nimenä
oli yli puoli vuosisataa eteenpäin Kragi,
mutta sitten toista taloa ruvettiin kutsumaan isännän nimen mukaan Ristolaksi.”

Perimätiedon mukaan eräistä Kymijoen
itäisen suuhaaran tiloista olisi vedetty
pitkää tikkua kahden Laajakoskien miehen välillä. Tällöin pidemmän tikun saaja
perusti tilansa eteläisemmän Laajakosken läheisyyteen ja lyhyemmän tikun
saajan talon paikaksi tuli pohjoisemman
Pernoonkosken ranta, Sittaränni-kosken
kohdalla korkealla mäellä.

Pirjo Aho; Rakin ja Harjulan sukua,
sukututkimus 14.5.1995
”1600-luvun alkaessa tila jaettiin kahden
veljeksen kesken. Nämä olivat todennäköisesti Eerik Sipinpojan jälkeläisiä,
mutta eivät ole Pirjo Ahon tutkimuksessa Rakin suvun esi-isiä. Toinen näistä
Kraggen isännistä kuoli 1600- luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Tällöin
talon leskiemäntä avioitui uudelleen ja
talon isännäksi tuli Niilo Matinpoikaniminen mies”

”Ristolan isäntä kuoli väkineen vuonna
1697 ja talo oli autiona aina isonvihan
loppuun asti. Sitten mainitaan siellä peräkkäin kolmekin viljelijää, mutta vasta
vuodesta 1746, jolloin sinne asettui asumaan muuan Niilo Mikonpoika, se pysyi
jatkuvasti asuttuna ja oli jakamattomana
Niilon suvun hallussa seuraavan vuosisadan alussa”

Pidemmän tikun saaneen isännän tila sai
nimekseen ”grenare” (ilveilijä) alettuaan
nimittelemään lyhyemmän tikun saanutta
isäntää, jolloin tämä tila sai liikanimen
”skratte” (naurunalainen). Skratten verotuksellisista asiakirjoista ilmenee talo
jo 1560-luvulla. Eerik Sipinpoika Skrat-

Ristolan isäntä Niilo Ristonpoika kuoli
väkineen suurena nälkävuotena 1697.
Ainoana hengissä säilynyt tytär Kaarina Niilontytär (k. 22.1.1756 82 v. Kymi
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Haapasaari), vihittiin 8.2.1699 Matti Yrjönpoika Yrjölän kanssa.

man yhteydessä 6.3.1754 omaiseksi ”Abraham Ristolas”. Samoin Leo Koskiselta
saadun ”NILS Esivanhempien taulun”
mukaan vanhimpana on Nils Kraki (s.
1665 k. 10.8.1713). ”Abraham Ristolas”
sekä hänen jälkeläisistään mm. Nicolaus
(s. 4.12.1727 k. 23.12.1796), lapset on
kirjattu Hiski-tietokantaan talonnimellä
”Ristola” samoin hänen poikansa Abraham (s. 30.9.1757 k. 8.2.1808) ja Adam
(s. 18.12.1761 k. 10.11.1806) ovat Kymin Hiski-tietojen haudatuissa kirjattu
Ristolan taloon.

Edellä olevien tietojen perusteella Niilo
Mikonpoika lienee ollut s. 23.10.1717
ja 28.3.1789 kuollut Niels Michilsson,
joka mainitaan Rakin isäntänä vv. 1746
– 1779.
HISKI-tietojen mukaan talon isäntä
olisi kuitenkin ollut Niels Michilssonin setä Abraham Niilonpoika Kraki
(s.13.12.1699 k. 22.10.1762), mainittu
vaimon Kirstin Henriksdotterin kuole-
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Abraham (Aapo) Nielss. (s. 13.12.1699 k. 22.10.1762, Ristolas), vihitty?? Kirstin
Henriksdr (s.1694 k. 6.3.1754 ). Hiskissä mainittu omainen Abraham Ristolas.
Lapset:
• Eva s. (29.3.1723 (tvill) k. 1723). Haudattu 6.10.1723
• Maria (s. 29.3.1723 (tvil) ei kuolintietoja)
• Anna (s. 12.12.1724 k. 25 s. 20.4.1725 Pihkå Kymi k. 22.3.1799
Horto Kalliokoski. Vihitty 1.1.1749 Jöran Adamssonin kanssa s. 02.1792
Kymi, Hordola
• Nicolaus (Nils) (s. 4.12.1727 (talo Ristola) k. 23.12.1796). Vihitty 26.12.1750
		Elisabeth Samuelsdr. (s. 5.2.1730 k. 21.1.1789). Lapsien Hiski-tiedoissa talona
		Ristola. Ristolan suku asuu edelleen Korkeakosken kylässä.
Raki-suvun esi-isä (tiettävästi vanhin sukulainen)
Niilo Matinpoika (Nils Mattsson) Skagge/Kragge/Kracke s. arvio 1588-1590 k. arvio
1648 – 1650 Kymi Korkeakoski (Högfors), ratsumies talonpoika, Kraggen isäntä vv.
1609 – 1648 vihitty v. 1609 vaimo Kraggen talon leskiemäntä k. arviolta 1650-luvulla.
Lapset
Matts Nielsson (Matti Niilonpoika) Kragge /Kracke/Kraki s. arv. 1628 – 1630 k.
19.02.1711 talonpoika, Kraggen isäntä vv. 1649 – 1688 v.???
	Lapset
Niels Mattsson (Niilo Matinpoika) Kraki s. arv. 1650 (1665) Kymi 			
Korkeakoski k.10.08.1713 talonpoika, Krakin isäntä vv. 1688 -1713 			
vihitty arviolta 1670-luvun lopussa
		Lapset
		 Carin (Kaisa) Nielsdr. s. arv. 1683-85 Kymi Korkeakoski,
		 vihitty 21.6.1703 Kasperi Simonpoika (Casper Simonsson) Ransila
		 Matts (Matti) Nielss. s. arv. 1687 Kymi Korkeakoski k. ?
		 Krakin isäntä vv. 1714-1745 								
			Lapset
			 lapsi k. 9.8.1708
			 Michel (Mikko) Nielss. s. arv. 1690-91 Kymi Korkeakoski k. 3.6.1758
-67 år. Vihitty 18.12.1712 po. Anna  Arwedsdotter Handski, Mussalo.
			 os. Porkka s. 1683 k. 9.1.1770 vanhuuteen (87v 3 kk) (Arvi Yrjönpoika
			Porkan tytär)
			 Krakin isäntänä vv. 1714-1745
				Lapset
				Mattheus Michelsson Kraki s. 19.9.1714 k.11.1.1778, korkeaan 			
				kuumeeseen, Rakin isäntä vv. 1746-1778. Vihitty Valpuri Simontr. 		
				s.1712 k. 9.4.1742
						Lapset
						Lisa s. n. 1737 k. 18.4.1740
						Matss s. 1739 k. 7.2.1804. Vihitty 4.12.1779 Maria Michelsdr
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						 Bärnäs s. 8.7.1760 Horto Kymi Kalliokoski k. 20.1.1843
						2. puoliso Brita Pehrs dr. Vanhala s. 1719 k. 2.7.1776
						Niels Michelsson Kraki s. 23.10.1717 k. 28.3.1789,
						sydänkohtaus, Rakin isäntä vv. 1746-1779. Vihitty 26.12.738
						 Brita Arveds dr. s. 21.9.1718 Huruksela k. 14.4.1742
							Lapset
							Mikko s. 6.12.1739, kirkonapulainen k. 19.5.1775
							2.puoliso vihitty 1745 Carin Gustavs dr. s. 1725
							Eskola k. 29.3.1778
							Lapset
							Kustaa s. 12.3.1761 k. 21.9.1824 Rakin isäntä 1780 – 1820,
							 vihitty 30.12.1778 Maija Antin tr. s.1758 Sutela k. 24.10.1788
							2. puoliso vihitty 1.3.1789 Eeva Matin tr Tommola 			
							Saksala s. 1759 k. 8.8.1835
							Ehkä Mikko Niilonpojan veljeltä eli Matti Niilonpojalta ei
							 jäänyt sukua jatkavia perillisiä, koska 1740-luvulla Rakin 		
							 isäntinä mainitaan Mikko Niilonpojan kaksi poikaa Matti
							s. 1714 ja Niilo s. 1717
			 Barbro Nielsdr. s. arv. 1690 k. 7.4.1698
			 Anna Nielsdr. s. 1695 (kastettu 29.8.1695)
		 Abraham Nielss. (Aapo) s. 13.12.1699 k. 22.10.1762 oma sukuselvitys 		
			RISTOLA
			 Valbor (Valpuri) Nielsdr. s. 16.4.1702		
			 Brita (Pirkko) s. arv. 1652 k. 28.09.1709 (28.3.1709?)

Talo jaettu

kymmenellä. Tällöin talon leskiemäntä
avioitui uudelleen ja talon isännäksi tuli
Niilo Matinpoika-niminen mies.

Pirjo Ahon mukaan Rakin veljesten Matin ja Niilon tultua ”eläkeikään” jaettiin
Rakin talo kahdeksi osataloksi. 1780-luvulla toista Rakin taloa isännöi Matin
poika Matti ja toista Niilon poika Kustaa.

Kragi. Kymin historian mukaan Erik Sipinpojan jälkeen v. 1600 talo jaettiin. Molempien osatalojen nimenä oli yli puoli
vuosisataa eteenpäin Kragi, mutta sitten
toista taloa ruvettiin kutsumaan isännän
nimen mukaan Ristolaksi.

Sukunimen muutokset
Skratte. Oletuksena on se, että nimi
muuttui suomenkielisen paikallisväestön
ja papiston kirjoituksissa.

Kraki esiintyy Hiski-tiedoissa 1696 –
1714, Krakis 1699 – 1714 , Rakis 1748
– 1763 ja Raki 1748 alkaen.

Kragge. Pirjo Ahon sukututkimuksen
mukaan Erik Sipinojan jälkeen talo jaettiin. Toinen näistä Kraggen isännistä
kuoli 1600-luvun ensimmäisellä vuosi-

Mattheus Michilsson Kraki

Sukunimi on säilynyt isälinjassa. Poikkeuksena Thomas Thomasson Kra13

ki (s. 27.12.1812 k. 27.1.1894), tytär
Eva Tuomaantytär Raki (s. 8.8.1843 k.
26.9.1913), vihitty 3.12.1863 po. Krister Juhonpoika Vanhala Pernoosta (s.
20.9.1839 k. 13.12.1922). Krister tuli
Rakille kotivävyksi ja otti itselleen talon
nimen Raki. Jälkeläiset esiintyvät tämän
jälkeen Raki-nimellä.

Nils Michilsson Kraki

Sukunimi muuttunut vuosien aikana taloja jaettaessa ja talojen nimenmuutoksissa
myös isälinjassa.
Sukunimitilasto 27.1.2020 (Sukunimihaku)
Raki	Lkm	Miehet Naiset
Nykyisenä nimenä 52
25
27
Entisenä nimenä
15
*
*
Kuolleilla
52
21
31
Yhtensä
119

Ulkomailla
*
*
*

Vasemmalta isäni
Ilmari, isoisäni Emil,
isoäitini Elina os. Möhö
ja isäni sisar Martta
myöhemmin Sutela.
Kuva otettu 1920-luvun alkupuolella.

*Yksityisyydensuojan turvaamiseksi palvelussa ei näytetä
sukunimen tarkkaa lukumäärää eriteltynä.

nutkaan lupaa matkustaa maahan viranomaisten tulkittua hänellä olevan silmäsairaus joka estää maahanpääsyn. Silmät
olivat kuitenkin vain tulehtuneet pahoin
hänen itkettyänsä paljon. Tämä muutto
ulkomaille päättyi sitten siihen, että isoisäni palasi Suomeen 24.12.1907. Tällä
välin heille oli syntynyt tyttölapsi v.1905
joka kuoli 1906.

Nimipalvelussa etu- ja sukunimitietojen
lukumäärät löytyvät kaikista henkilöistä,
jotka on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään. Rekisteröinnin yhteydessä
he ovat saaneet suomalaisen henkilötunnuksen.
Sukunimenä Raki on siis harvinainen,
mutta suku on laaja johtuen tyttärien
määrästä eri sukupolvissa. Avioliittojen
kautta suku liittyy mm. sukuihin Jyrkilä,
Vanhala, Mussalo, Klaavu, Toivola, Peltola , Möhö, Autio ja Harjula.

Amerikkaan muuttajia

Näin lähellä oli minun muuttoni Amerikkaan. Matkansa isoisäni oli rahoittanut
myymällä osuutensa talosta nuoremmalle
veljelleen, joka isoisäni paluun jälkeen
olisi ollut halukas perumaan kaupat, jota
isoisäni ei kuitenkaan enää halunnut.

Oma isoisäni oli yksi muuttajista, joka
lähti Amerikkaan 12.11.1904 tarkoituksella myös jäädä maahan. Tuli kuitenkin
mutkia matkaan, koska isoäitini ei saa-

Suvusta muutti Amerikkaan myös isoisäni vanhimman sisaren Anna Maria Peltolan (o.s. Raki) kaksi tytärtä He kävivät
Suomessa 1950-luvun alkupuolella. Mie14

Rakin talon
yhtiömiehet
Rakin talossa oli yhtiömiehinä Myllbyn
Kuritusta tulleet sisarukset. Xstina Mattsdotter ja Abraham Matsson Myllby (nyky
Lankila) Kurittu. Olivat ottaneet talon
nimen Raki. He asuivat ilmeisesti Niilon
pojan Kustaan omistamassa osatalossa,
koska heidän tietonsa löytyvät samalta
pääkirjasivulta. Abraham Mattson (s.
27.1.1782 k. 25.5.1852) asuen vanhempana ”syytinkiä vastaan”.
 Lapsista mm. Anna Abramintytär,
s. 2.12.1805 Raki Högfors, vihitty
29.12.1831 lesken Matts Mattssonin
kanssa, Herrala Kurittula k. 21.6.1846
Kymi, Kurittula, Herrala.

Läänityksiä Venäjän
vallan aikana
Ensimmäisen sai vuonna 1790 kenraalimajuri, kreivi Jan van Suchtelen. Se
käsitti 300 ”sielua” Sippolan Liikkalan,
Mämmälän ja Ruotilan kylissä. Näin syntyi Kymin naapurustoon Liikkalan hovi.

Isovanhempani Elina ja Emil sekä vanhempani Ilmari ja Aune o.s. Heikkilä s. Hongisto Elimäki ja allekirjoittanut ensimmäisenä
kesänään.

Toinen varsin laaja arentilääni Kymissä
annettiin 24.12.1796 niin ikään kahdeksitoista vuodeksi majurinleski Anna Elisabet von Richterille (synt. von Linck), joka
asui Riian kaupungissa. Siihen kuuluivat Hurukselan Heikkilä, Purtilo, Koho,
Rysä, Sakuri, Susi, Halkola, Loppari,
Mattila ja Einola; Jäppilän Hippala, Vanhala, kaksi Kujalaa, Vilkki, Takala, Sipola
ja Mikkola; Kurittulan Sahari, Esko, Herrala, Styrman ja Tommola; Korkeakosken
Laajakoski eli Simola, Porkka, kaksi Ritalaa, Osola, Vanhala, kaksi Rakin taloa,
Ristola ja Möhkö sekä jne…..

leeni jäi Hilman vierailut. Ensimmäiselle vierailulle hän oli tullut ilmoittamatta
tulostaan, ilmestyen matkalaukun kanssa
entiseen kotitaloonsa ja kysellyt saisiko
talosta yösijaa. No asia selveni hetkessä ja hän tuli käymään myös kylätien
toisella puolella tapaamaan enoaan eli
isoisääni. Toinen käyntikerta sujui sitten
erilailla. Ilmoitettuaan tulostaan Suomeen
hän saapui Helsinkiin lentäen kertomanaan aikana. Tällöin hänen veljensä oli
vuokraamalla pienkoneella Seutulassa
vastassa ja tultaessa Kymiin kone teki
sopimuksen mukaisesti kierroksen Helilän yläpuolella ja taksi lähti Kymin lentokentälle vierasta vastaan.
15

Lähdeaineisto

Raki Niilo, 15.12.1978 Kymin srk. sukuselvitys (Lyyli Lukkari)
Harri Raki/Ilmari Raki, Kymin srk. sukuselvitys
Esa Raki, Kotka Laajakoski
Harri Raki /Hiski, Kraki, Rakis, Raki
Hiski-tiedot päättyy;
Kymi – Kymmene. Seurakunta
- Kastetut (1695-1720, 1722-1881)
- Vihityt (1695-1717, 1722-1852)
- Haudatut (1695-1716, 1722-1852)
Lauri Mäki, sukuselvitys
Helena Eerola, Mattilan sukutiedot
Harri Raki. Laajakosken hautausmaa
Erkki Heikkilä, Kotka
Raili Korpela, Kouvola
Reijo Vanhala, Kotka
Ossi Toivonen, Kotka
Ismo Pyyppönen 1992; Suusaaren Suvut 1700- ja 1800 luvuilla
Kari Niemelä, Pitkäpaasi-Seura; Esaias Raki
Harri Raki KATIHA-tietokannasta
Esa Raki, Espoo
Pirjo Aho; Rakin ja Harjulan sukua, sukututkimus 14.5.1995,
- henkilötiedot Kansallisarkiston asiakirjoista
Pentti Harjula, Heinola
Rauno Viljanen, Kymenlaakson sukututkimusseura
Tiina Autio, Vehkalahti
Suursaari seura; Suursaaren suvut-kirja,
Hiski-tiedot: Suursaari - Hogland
· Kastetut (1749-1906)
· Vihityt (1751, 1756, 1759-1770, 1773-1906)
· Haudatut (1750-1815, 1817-1839, 1841-1902, 1904-1906)
Sukunimihaku https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/nimipalvelu_sukunimihaku.asp?L=1
Kymijoen osayleiskaava viistokuva 26. Kotkan kaupunki/Lentokuva Vallas Oy. Lupa käyttää
sukututkimuksen liitteenä.
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INKERI 1919
Helena Miettinen
HISTORIALLISEN INKERINMAAN
SUOMENSUKUISET KANSAT

VATJALAISET

INKEROISET ELI INKERIKOT

Vatjalaiset ovat Inkerin alkuperäisasukkaita. Saapuneet Inkeriin luultavasti Virosta 200–500 -luvulla. Äidinkieli vatja.
Uskonnoltaan ortodokseja. Vatjalaisia oli
5 148 vuonna 1848 ja vuonna 1942 noin
500. Nykyisin vatjalaiset ovat sukupuuton partaalla. Vatjan kieltä äidinkielenään
puhuvia on alle 10. Nuorella vatjalaissyntyisellä polvella on voimakas halu elvyttää vatjalaista kulttuuria.

Inkerikot tai inkeroiset lasketaan Inkerinmaan alkuperäisasukkaisiin. Ensimmäinen maininta inkerikoista on vuodelta
1228. Uskonnoltaan ortodokseja. Äidinkieli inkeroiskieli. Vuonna 1917 Inkerissä asui 20 000 inkerikkoa, nykyisin noin
250, joista vain runsas 100 henkeä puhuu
inkeroiskieltä.
17

INKERINSUOMALAISET

aan noin 18 000 ihmistä. Stalinin vainoissa 1937–1938 pakkosiirrettiin, vangittiin
ja surmattiin 40 000–50 000 henkeä.
Toisen maailmansodan aikana Suomeen
siirrettiin saksalaisten miehitysalueelta
63 000 henkeä, joista Suomeen jäi noin
4 000 ja Ruotsiin siirtyi 5 000.

Inkerinsuomalaiset ovat Stolbovan rauhan jälkeen 1617 jälkeen Inkerimaalle
muuttaneiden suomalaisten jälkeläisiä.
Uskonnoltaan luterilaisia. Äidinkieli
oli suomi, inkerois- ja savakkomurteita.
Vuonna 1917 Inkerissä asui 115 000 inkerinsuomalaista. Neuvostoaikana pakkokollektivisoinnin, Stalinin vainojen ja
toisen maailmansodan jälkeen inkerinsuomalaiset ovat asuneet täydellisessä
diasporassa.

TUNTEMATON
SOTA 1919

STOLBOVA

SODAN SYITÄ

Inkerin sodan päättänyt Stolbovan rauha
solmittiin 27.2.1617, jossa Venäjä luovutti Ruotsille Inkerinmaan ja Käkisalmen
läänin. Rauhan myötä Ruotsista tuli suurvalta. Kuningas Kustaa II Adolf ryhtyi
rakentamaan Inkerinmaasta luterilaista
puskuria Bysanttia vastaan.

Venäjän vallankumous ja Neuvosto-Venäjän syntyminen.Vastaitsenäistyneessä
Suomessa vallinnut Suur-Suomi-henki.
Valkoisten venäläisten halu palauttaa
tsaarinvalta. Neuvosto-Venäjän talouspolitiikan synnyttämät levottomuudet
Inkerin itsenäisten talonpoikien keskuudessa Suomen rajaseudulla. Inkerissä
uusi paikallishallinto, jossa virkamiehiksi
nimitettiin Suomesta sisällissodan jälkeen rajan yli loikanneita punaisia. Vallankumouksen jälkeen Inkeristä Suomeen
muuttaneet pakolaiset, joiden parissa Inkerin itsenäisyysaate syntyi.

NEUVOSTOVALLAN AIKA
Vuonna 1919 käydyn inkeriläisten kansannousun takia Suomeen siirtyi noin 8
000 pakolaista, joista 5 000 jäi pysyvästi
Suomeen. Pakkokollektivisoinnin takia
1929–1931 karkotettiin Inkerinmaalta
Karjalaan, Kazakstaniin ja Keski-Aasi-
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HEIMOSOTIA JA
KAHAKOITA 1918-1920

SABOTAASIA PIETARISSA
”Retkikunnassa oli 30 inkeriläistä ja kaksi suomalaista miestä. 26.3.1919 olimme
valmiita lähtemään suunniteltuihin suuriin tekoihin. Pietariin oli vaikea kuljettaa
tavaroita, kun joka kulmassa tarkastivat
kaikki kantamukset. Junassa kulki myös
punasotilaita, joita matkaajat pyysivät
maksua vastaan kuljettamaan voipakettejaan Ohtan asemalle, jossa jokainen
otti tavarasa hoiviinsa. Yksi vesijohtolaitokselle tarkoitettu miina oli hyvin
painava. Sen kanssa oli vaarallista lähteä
tarkastusportista ulos kaupunkiin. Veljeni pyysi yhtä punasotilasta viemään
”voipaketin” raitiovaunulle asti, koska
häneltä se menisi paremmin perille. Sotilas suostui. Meikäläiset menivät edeltä
käsin odottamaan sotilaita. Mutta tarkastajat kysyivätkin sotilaalta, mitä hänellä
oli. Kun sotilas sanoi, voita olevan, tarkastaja pyysi avaamaan paketin. Meikäläisten ei auttanut muuta kuin seurata
vaistoa ja suojata itseään. Samana päivänä ampuivat sotilaan, vaikka hän yrittikin
vakuutella, ettei tiennyt paketin sisältöä.
Panoksen menetys teki kipeää ja meidän
täytyi supistaa muitakin annoksia. Vielä silloinkin kaikki olisi mennyt hyvin,
jos ne miehet, joiden piti ensin pimentää
koko Pietari, olisivat toimineet. Mutta he
katsoivat turvallisemmaksi istua jossain
sopessa viinalasien ääressä. Toiset eivät
jaksaneet odottaa valojen sammumista,
vaan menivät töihin. Pantiin panos päävesisäiliön alle ja toinen apukoneiston
alle Pietarporin puolella.

Tilanne kärjistyi vuoden 1918 lopulla ja
1919 alussa. Inkerissäkin kahakoitiin.
Pohjois-Inkeristä muistetaan ns. Kelton
perunasota, jolla talonpojat vastustivat
aseet tanassa elintarvikkeiden luovutuksia. Paitsi poliittisista syistä, elintarvikkeiden pakkoluovutuksia tehtiin tuolloin
vallinneen nälänhädän takia. Kahakat
syntyivät kuitenkin enimmäkseen taloudellisista syistä kuin aatteellisista.
INKERI
Vallankumouksen jälkeen Inkeristä Suomeen tulleet pakolaiset ryhtyivät kehittelemään ajatusta itsenäisestä Inkeristä.
Heinäkuussa 1919 perustettiin Suomen
puolella Pohjois-Inkerin väliaikainen
toimikunta, jonka tavoitteena oli luoda
autonominen Inkeri, tai jopa liittovaltio Suomen, Viron ja Karjalan kanssa.
Tukea saatiin Suomessa toimineesta salaisesta, suursuomihenkisestä Aktivistitjärjestöstä, jonka jäsenistö koostui varsin
nimekkäistä suomalaista. Myös Aktivistien unelmana oli siirtää Suomen itäraja
kauemmaksi itään.
KEVÄT 1919
Aktivistien tuella inkeriläisiä vapaaehtoisia koulutettiin Raudussa ja Inkerin
rajakylissä. Inkeriläisistä koostuneet
sabotaasiryhmät tekivät iskuja Pietariin. 26.3.1919 oli tarkoitus polttaa koko
kaupunki. Inkerissä tapahtui liikehdintää, jota Neuvosto-Venäjä ei katsonut
suopeasti. Pohjois-Inkerin suomalaisväestö joutui tiukan tarkkailun alaiseksi.
Bolsevikit ryhtyivät tiukalla kammalla
haravoimaan inkeriläisväestöä.

Räjähdyksen jälkeen syttyi tulipaloja 12
eri paikassa, mutta ne saivat ne sammumaan kaikki, koska vedentulo ei loppunut. Kukaan ei tiennyt, kuinka paksu päävesisäiliön seinä oli eikä sen takia osattu
19

laskea tarvittavaa panosta. Räjähdys oli
rikkonut säiliön ensimmäisen seinän ja
vioittanut toista sisempää. Kaikki rakennuksen ikkunat oli mennyt rikki ja vettä
vuoti kohisemalla, mutta ei tarpeeksi.
Paavo Karhun joukot olivat Pietarporin
puolella viemässä panosta koneiston alle.
Vahti nukkui ovella ja häntä vartioimaan
jäi kaksi meikäläistä. Toiset asettivat panoksen ja kaikki poistuivat seuraamaan,
mitä tuleman pitää. Mutta ensimmäinen
räjähdys herätti vahdin ja silloin hän huomasi panoksen koneiston alla ja ilmoitti
siitä päävahtiin. Useita komissaareja tuli
ja he ihmettelivät sitä, mikä se oli. Silloin
räjähti. Siitä tuli silmänräpäyksessä 15
helppoa kuolemaa. Lähinnä olevat menivät aivan mäsäksi. Teon tehneet kävivät
toisten ihmisten kanssa katsomassa, mitä
oli tapahtunut. Kello 3–4 aikana yöllä.

dussa perustetuille Inkerin vapaajoukoille. Inkeriläisten edustajat kävivät tiuhaan
kolkuttelemassa hallituksen ovia ja myös
ulkomaille lähetettiin avunpyyntöjä.
Valtionjohtajana toiminut Mannerheim
suhtautui myötämielisesti Pietarin valloitusideaan ja neuvotteli valkoisen kenraalin Judenitsin kanssa suunnitelman hyökkäyksestä Pietariin. Kun suunnitelma tuli
ilmi, siitä aiheutui iso häly. Eduskunnan
tekemässä presidentinvaalissa Mannerheim hävisi maltilliselle Ståhlbergille ja
hyökkäys unohdettiin.
INKERI HEINÄKUU 1919
Suomi myönsi vapaajoukoille tukea Neuvosto-Venäjän rajan valvomiseen, mutta
kielsi ehdottomasti sotilaalliset toimet.
Tilanne Pohjois-Inkerissä kiristyi. 16.7.
1919 bolsevikit aloittivat tulituksen. Helsingissä puuhannut Paavo Tapanainen
löysi 17.7. inkeriläisille sotilasjohtajan.
Inkerin väliaikainen hoitokunta nimitti
Elfvengrenin 24.7. vapaajoukkojen ylipäälliköksi. Elfvengrenille tämä oli uusi
vaihe aikeissa tunkeutua Pietariin.

Seuraavana päivänä oli painettu isoja plakaatteja suurin kirjaimin, jossa bolsevikit
selvittivät, että englantilaisranskalaiset
valkoiset tahtoivat hävittää punaisen pesän. Samana päivänä Pietarissa oli päälliköiden kokous, jossa harkitsivat tilannetta ja päättivät palata, koska jatkamisesta
ei enää olisi hyötyä. He palasivat kaikki
ehjin nahoin. Joku korkeassa asemassa
oleva Suomen virkamies oli saanut vihiä hommistamme, eivätkä ne nähtävästi olleet mieleen, koska aikoivat lähettää
tarkastajat Rautuun. Minulla oli kiire piilottaa aseita, ampumatarpeita ja räjähdysaineita. Tarkastaja ei kuitenkaan tullut,
vaan kaikkien inkeriläisten miesten piti
mennä Viroon. Suomi ei ymmärtänyt asiaamme. Se oli katkera pala nieltäväksi.”

Vahvuus oli noin 580 miestä. Elfvengren
ja Tapanainen sopivat Raudussa, että lähiaikoina vallattaisiin Pohjois-Inkerissä
muutamia kymmeniä kyliä ja pelastettaisiin omaisuus. Myöhemmin suunnitelman olemassaolo kiellettiin.
HYÖKKÄYS INKERIIN
Elfvengren käynnisti aseellisen hyökkäyksen Inkeriin heti nimitystään seuraavana päivänä. Raja ylitettiin 25.7. ja 26.7.
alkoi etenemien kohti Laatokkaa. Lempaalan puhdistamien kesti kaksi päivää.
27.7. illalla joukot lähtivät perääntymään
kohti Kirjasaloa. Toinen rintamalinja

KESÄ 1919
Suomessa asuvat pakolaiset puolestaan
ryhtyivät etsimään rahallista tukea Rau20

ja muut Pohjois-Inkerin seudut sitä mukaa, kun ne vapautuvat bolshevikkien
vallasta. Uusi hyökkäys Inkeriin tehtiin
21.10.1919. Elfvengren erotettiin tehtävistään lopullisesti helmikuussa 1920.
GEORG ELFVENGREN
Syntyi 8. syyskuuta 1889 Haminassa ja
kuoli 6. syyskuuta 1927 Moskovassa.
Hän valmistui Nikolain ratsuväenkoulusta 6.8.1911. Vuosina 1911–1913 Georg Elfvengren toimi kornettina tsaarin
Henkikaartin kyrassieerirykmentissä
Hatsinassa. 12.3.1918 hänet nimitettiin
sisällissodassa valkoisten rykmentin
komentajaksi Valkjärven ja Raudun rintamille.
Sisällissodan jälkeen Elfvengren toimi
Rajamaan ensimmäisenä komendanttina Terijoella viikon ajan 27.4.–3.5.1918.
1919–1920 hän toimi kahdessa jaksossa
Pohjois-Inkerin vapaajoukkojen komentajana. Erottamisen jälkeen hän vaikutti
valkoisten venäläisten joukoissa. Hänet
ammuttiin 6.9.1927 Moskovassa. Svenska Pressen kirjoitti 13.7.1927:
Georg Elfvengren asettiin tässä erään
päivänä seinää vasten ja hänen elämänsä
sammuu bolshevikkipyövelin kuulaan.
Hänen merkillinen elämänuransa yllä
leijuu jotain klassisen seikkailijan rakkaudesta taiteeseen. Georg Elfvengrenin
elämä oli mitä jännittävin ajateltavissa
oleva romaani. Kun se oli alimmillaan,
hän oli pienen eteläranskalaisen pikkukaupungin pelipankin krupieeri. Kun se
oli ylimmillään, hän oli Wrangelin armeijan kenraali ja vapaussotamme juhlittu bolshevikkien voittaja Raudussa tai
tataarijoukkojen ylipäällikkö tataarien
vapaussodassa Krimillä.

pysähtyi Lempaalan kirkon tuntumaan.
Idässä Miikkulaisissa inkeriläiset valloittivat Ylä- ja Alakylän 28.7.
Suomessa hallitus torjui 29.7. hyökkäyksen. Yhtäkään miestä ei saisi päästää
rajalla Suomeen, vaan riisuttava aseista.
Elfengren hermostui ja kertoi sähkeissään, että hän oli joutunut Kannakselle
yksityishenkilönä pakolaisia auttaakseen. Sotaretki oli tuomittu. Elfvegren
erotettiin virastaan 2.8. Tilalle nimitettiin
Suur-Suomi-intoilija Elja Rihtniemi, joka
oli virassaan vain muutaman kuukauden.
SYKSY 1919
Inkerin itsenäisyyttä ajaneet aktivistit eivät antaneet periksi. Inkerin väliaikaisen
hoitokunnan tilalle perustettiin 14.9.1919
Pohjois-Inkerin Hoitokunta, joka suunnitteli, että Suomi miehittää Kirjasalon
21

Ennen kaikkea hän oli soturi. Hän oli
saanut erinomaisen sotilaskoulutuksen
ja hänen miekkansa roikkui löyhästi
tupessaan. Missä vain joku haaveksija
veti esiin miekkansa taistellakseen mahdottomuuksia vastaan, siellä Elfvengren
asettui hänen viereensä ja koko tämän
kirjavan kudelman läpi juoksee punainen
lanka, ainoa joka ohjasi hänen mieltään:
bolshevismin kaatuminen.
Elfvengren liikkui Neuvosto-Venäjällä
vastavallankumouksellisissa puuhissa
mitä erikoisimmissa salapuvuissa. Turhamaisuuttaan hän oli kuitenkin ottanut
itsestään erilaisissa rooliasuissa aikansa
selfiet – potrettikuvat, jotka myöhemmin
löytyivät kuulustelupöytäkirjan liitteinä.
Elfvengren hakeutui venäläisen valkokenraali Pjotr Wrangelin armeijaan ja
yleni kenraalimajuriksi. Valkoisten hävittyä Venäjän sisällissodan Elvfengren perusti kesäkuussa 1921 Varsovassa Boris
Savinkovin kanssa puolalaisten rahoilla
järjestön, jonka tarkoituksena oli neuvostovallan kukistuminen. Elfvengrenin
vastuulla oli Luoteis-Venäjällä, Suomessa ja Baltialla tapahtuva salainen toiminta. Vuonna 1922 hän suunnitteli Venäjän
ulkoasioiden komissaarin Georgi Tsist-

serinin murhaa, mutta hanke epäonnistui. Sen jälkeen hän toimi liikemiehenä
Suomessa. Vuonna 1925 hän jäi kiinni
Moskovassa ja teloitettiin 6.9.1927. Elfvengren allekirjoitti itse kuolemantuomionsa. Kannaksen sankari. Inkeriläisten
Mannerheim.
KIRJASALON ”TASAVALTA”
Kirjasalossa oli viisi kylää: Autio, Pusanmäki, Tikanmäki, Uusikylä ja Vanhakylä. Vuonna 1920 vakinaisia asukkaita oli
400, loput olivat vapaajoukon sotilaita ja
pakolaisia. Rykmentin riveissä palveli 1
667 miestä ja runsaat 300 siviiliä. Kirjasalolla oli oma postimerkki, kansallislaulu
ja kunnanhallitus. Inkerin lippu suunniteltiin Inkerin rykmentille ja nostettiin
ensi kerran salkoon 8.9.1919.
Tarton rauhan solmimisen jälkeen Kirjasalo luovutettiin Neuvosto-Venäjälle ja
vapaajoukot poistuivat Suomen puolelle.
Inkerin lippu laskettiin salosta juhlallisin menoin 5.12.1920. Suomeen paenneita inkeriläisiä palasi takaisin entisiin
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koteihinsa Tarton rauhan jälkeen. Kylät
elpyivät, mutta elämä ei palautunut enää
ennalleen. Uusi maailmanjärjestys näkyi
ja tuntui ihmisten arjessa. Itsenäisten talonpoikien aika oli ohi ja tilalle oli perustettu kolhooseja, mm. Punalinnoitus
ja Osohviam.

Itsenäistä Inkeriä ei kuitenkaan syntynyt,
ainoastaan kohtalokas kapina. PohjoisInkerin kansannousu oli myös puhdistusja kostosota, jossa inkeriläisten keskinäisiä kaunoja maksettiin korkojen kera.
Inkeriläiset vastasivat sotaretken aikana
punaiseen terroriin valkoisella. Inkerin
vapaajoukkojen käsiin joutuneet punikit
teloitettiin. Kuitenkin Inkerin kapinaa
pidettiin aikoinaan niin vähäpätöisenä
nahisteluna, ettei se edes synnyttänyt
diplomaattista selkkausta Suomen ja
Neuvosto-Venäjän välille. Vuosien saatossa kahakka on ylevöity yksimielisen,
sorretun Inkerin suomalaiskansan urhoolliseksi vapaustaisteluksi

PAKOLAISIA JA
PALAVIA KYLIÄ
Suurin seuraus Pohjois-Inkerin taisteluista olivat rajaseudun polteltetut kylät ja
tuhannet kodittomiksi jääneet pakolaiset,
jotka hakivat turvaa Suomesta. Yksin elokuun 2. päivän jälkeisenä yönä Rautuun
saapui yli 2 000 pakolaista. Joissakin
Kannaksen rajapitäjissä oli enemmän pakolaisia kuin pitäjän omia asukkaita. Pakolaisille perustettiin
kouluja, orpokoti ja vanhainkoti,
joka toimi Kyminlinnassa.
PALUU INKERIIN
Tarton rauhassa inkeriläisille
luvattiin amnestia. Lisälausekkeessa inkeriläisille luvattiin
itsehallinto, taattiin armahdus
ja luvattiin edesauttaa kotiin palaavien olojen järjestelemisessä.
Paluumuutto käynnistyi vuonna
1922 ja Suomesta Inkeriin palanneen noin 2 000 inkeriläisen piti
täyttää yksityiskohtaiset kyselykaavakkeet ja hakea neuvostokansalaisuutta.
Alkurynnistyksen jälkeen paluumuutto jatkui verkkaalleen
vuoteen 1925. Lupaukset olivat
selkeitä, toteutuminen toista.
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Mylläri Cederiä metsästämässä
Rauno Viljanen

euramme syyskokouksen alla oli
tunti aikaa varattuna jäsenten esittämien ongelmien ratkaisuihin.
Ensimmäisen esitti Esko Ceder: Miten
edetä tutkimuksessa, kun mitään ei tunnu löytyvän? Tapaus oli seuraavanlainen:
Miehikkälän kirkkoherranviraston toimittama nelisivuinen sukuselvitys alkoi
vuonna 1820 syntyneestä mylläri Juho
Heikinpoika Cederistä, hänen perheestään ja käsitti neljä sukupolvea Cedereitä
niin että siinä mainittiin Eskon isä. Selvitys oli tehty vuonna 1979 ja maksanut
75 markkaa. Ajanpuutteen takia emme
päässeet auttamaan Eskoa, mutta lupasin yrittää omalla ajalla kotona selvittää
Juhon juuria.
   HisKi on hyvä väline hakuihin, mutta 12.5.1820 Miehikkälässä syntynyttä
Johan Henricssonia ei löytynyt koko
Kymenlaaksosta. Johanin puoliso Anna
Maria Andersdr Svensk oli syntynyt selvityksen mukaan 28.5.1825 niin ikään
Miehikkälässä - ei löytynyt, mutta Anjalasta löytyi yksi sopiva. Perheen viittä

selvityksessä mainittua lasta ei löytynyt
Hiskillä: Saara s. 5.8.1857 Miehikkälä,
Juhana s. 23.12.1859 Miehikkälä, Anton
s. 11.10.1863 Miehikkälä, Aleksanteri
s. 1.4.1865 Miehikkälä ja Antti Kustaa
s. 7.5.1867 Miehikkälä. Kirkkoherranvirasto oli siirtänyt tiedot Miehikkälän
rippikirjoista, vaikka ne olisi pitänyt
hakea Virolahden puolelta; Miehikkälä
erosi omaksi kirkkoherrakunnaksi 1863,
toteutui 1887.
  Mistä sitten aloittaa? Kylää jossa
perhe asui selvitys ei kertonut. Päättelin, että parasta olisi etsiä lastenkirjoista
perhettä, ja vieläpä Virolahden Muurolan, Muurikkalan ja Miehikkälän kylistä.
Muitakin mahdollisia kyliä olisi ollut:
Hauhia, Heikkilä, Hurttala… 17 kaiken
kaikkiaan. Kahlasin läpi Muurolan, ei
löytynyt. Olin jo aloittaa Muurikkalan,
seuraavaksi pienimmän talomäärän suhteen, kun myönsin että kaikkihan ne on
kuitenkin lopulta käytävä läpi, joten sitten vain selaamaan aukeama kerrallaan
Virolahden lastenkirjan sivusta 109 alka-

Virolahden lastenkirja 1855–1866
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Elimäen rippikirja 1847-1856. Tiedot jaettu kahdelle riville.

en. Ei löytynyt. Siirryin lastenkirjan seuraavaan jaksoon: 1855-1866 sivusta 202
alkaen. Vihdoin sivulta 243 löytyi Johanin perhe ja lapsia kaikkiaan kahdeksan,
olivat siirtyneet sivulta 398 - Ravijoelta.
Uusia lapsia perheessä olivat seuraavat:
Maria Mathilda s. 4.4.1853, Josefina s.
1.10.1854, Edla s. 28.2.1856, Klara s.
5.8.1857 (=Saara!) ja Lovisa s. 9.2.1862.
Tarkistin myöhemmin Virolahden kastetuista ja selvisi että Edla oli kastettu Englana ja Saara Klarana.
   Tein uudelleen haun HisKillä sukunimellä Ceder ja sain kolme sopivaa
tulosta: Elimäen Mustilan kartanossa
syntyneet Maria Mathildan ja Josefinan
sekä Pyhtään Heinlahden Kantolassa
3.3.1856 syntyneen Anna Ulrican! Tarkistin vielä Ravijoen rippikirjasta (sivu
270) Johanin puolisoineen; olivat tulleet
Elimäeltä 1855. Seuraavaksi suuntasin
Elimäen Mustilaan…
  Elimäen rippikirja I 1847-1856 sivulla 96 mainitaan Johanin ja Anna Marian vihityn 1.11.1852, Elimäen vihityissä
vihkiminen suoritettu 31.10.1852. Johanin mainitaan tulleen sivulta 457 ja Anna
Marian sivulta 455. Siellä mainitaan Johanin syntyneen Orimattilassa ja tulleen
Ruotsinpyhtäältä: Anna Marian vuorostaan tulleen sivulta 658, jolla hänen syntymäpaikakseen on merkitty Anjala, josta
muuttanut Elimäen pappilaan 1848.

   Uusi haku HisKillä: Orimattilasta löytyi 19.5.1820 syntynyt Johannes,
vanhemmat muonatorppari Henric Mattss
ja Stina Johansdr (26), Packas Berthola.
   Sain selville Johanin syntymäpaikan
ja vanhemmat, vaikkakin se selvisi monen mutkan kautta. Jos olisin heti luottanut sukunimen Ceder harvinaisuuteen ja
lähtenyt selvittämään Elimäen Cedereitä
(mukaan lukien vuosien 1838-45 kirkkoherran apulaisen Per Samuel Cederin,
joka ei ilmeisesti kuitenkaan ole sukua
Johanille) olisin päässyt ratkaisuun nopeammin. HisKi olisi tuonut lopulta
vastauksen.
  Mainittakoon vielä että Johanin ja
Anna Marian lapsista HisKi löytää Virolahdella (Ravijoen) Keverin Harjuksessa
9.8.1857 syntyneen Klaran, isäksi on
merkitty Jacob Henricss Tjeder! Sukunimen Ceder alkuperä ei ole selvinnyt.
Johanilla on jo se kun hän tulee Elimälle.
Tuo yhteys Pyhtään Heinlahteen, jossa
hänen mainitaan olleen, vihjaa paikalliseen Tjederin taloon. Ratkaisematta on
niinikään Anna Ulrican tapaus: kaksi lasta samalle pariskunnalle kolmen päivän
välein, ensin Engla (Edla) Virolahden
Ravijoella ja sitten Anna Ulrica Pyhtään
Heinlahdessa?
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Haminan soppatehdas v. 2016. Kuva Kari Myllys

Haminan soppatehdas
Kari Myllys

L

Sukututkimus on koukuttavaa ja voi
johtaa syville harhapoluille. Yksi
tällaisista harhapoluistani on isoäitini Lydian tapaus. On jokseenkin
säännönmukaista, että tavallisista
ihmisistä ei löydy paljonkaan tietoja
vanhoista sanomalehdistä. Lydian
kohdallakin tämä täsmäsi, mutta osuma kuitenkin tuli ja asiayhteys paljastui monella tapaa ajankohtaiseksi ja
mielenkiintoiseksi aivan muista syistä
kuin hakuun lähdettäessä.

ydia oli vanhemman siskonsa Olgan kanssa ryhtynyt rikkuriksi Haminan soppatehtaalla vallinneen
lakon aikana vuonna 1907. Soppatehtaan
tarina oli lyhykäisyydessään seuraava.
 Yrityksen perustamistoimet alkoivat
vuoden 1905 kesällä, kun haminalaiset Moses Muurman, Gustaf Stenius
ja saksalainen insinööri Hugo Caesar
anoivat lupaa perustettavan Folkkonserv
Aktiebolaget Näring -nimisen yhtiön
säännöille. Kotipaikaksi piti tulla Reitkallin kartano (Lydian esipolvien koti
sata vuotta aiemmin). Tarkoituksena oli
valmistaa halpoja, tiivistetyssä muodossa
olevia säilykkeitä Caesarin ja Johan Sper-
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lingin patenttien mukaisesti. Säilykkeitä
piti olla kolmea sorttia ja niin edullisia,
että 16 pennillä 3-4 henkeä saisi syötävää
yhdestä paketista. Raaka-aineina käytettäisiin kaalia, perunaa, herneitä ja riisiä
joita tuotaisiin aluksi Venäjän Itämeren
provinsseista.
Syyskuussa 1906 Koitar tiesikin kertoa, että Osakeyhtiö Ravinto A.B:n rakennuspuuhat ovat käynnissä kenraali
Muurmanin tilalla. Nimi ja tehtaan paikka
oli kuitenkin muuttunut Haminan Tallinmäelle, nykyisen Tehtaankadun varrelle.
Valmistuksen uumoiltiin alkavan marraskuun alussa ja talven aikana säilykkeitä
piti valmistua 1,5 miljoonaa kappaletta.
Fredrikshamns Tidning tiesi kuitenkin
kertoa marraskuun loppupuolella, että sisustustyöt ja koneiden asennus olivat vielä vaiheessa. Valmistusmäärää oli alennettu 1,2 miljoonaan, josta 1 miljoona jo
olisi tilattu Venäjälle armeijan tarpeisiin.
Tehtaan sanottiin käyvän vuorokauden
ympäri ja työllistävän 50 työläistä.

taas entisiä upseereita. Uusi vuosi alkoi
tulipalolla. Uusi Suometar raportoi palon
syttyneen hapankaalin kuivausosastolla,
jossa paloivat puiset säilytystynnyrit. Vakuutusta tehtaalla ei ollut ja suuremmilta
vahingoilta vältyttiin.

Käärijät lakkoilevat
Ensimmäinen lakko syttyi tammikuun
lopulla 1907. 30 nuorta tyttöä harjoitteli
joitakin päiviä säilykkeiden käärintää
paketteihin ja tahtoi sitten tiedon siitä,
mikä olisi työstä tuleva korvaus. Johdon
ilmoittamaa määrää pidettiin mahdottomana ja tytöt lähtivät kotiinsa. Seuraavana aamuna heidät kuitenkin kutsuttiin
takaisin palkoista sopimaan ja he saivat
ilmeisesti joitakin myönnytyksiä, ”koska
konservien käärintä lienee torstai-aamuna
alkanut”, kirjoitti Työ-lehti. Uusi lakko
alkoi kuitenkin jo helmikuun alussa. Kun
käärijäosaston naiset saivat ensimmäisen
palkkansa, he huomasivat ihmeekseen
sen nousevan 24 penniin päivältä. Naiset
kieltäytyivät heti työskentelemästä tällaisilla palkoilla ja valitsivat lakkokomitean.
Sen vaatimus oli 1 paketista puoli penniä ja tuntipalkkaa 15 penniä. Wiipurilehden mukaan tuntipalkkavaatimus oli
5 penniä. Sovittelujen kautta isännistö
hyväksyi sittemmin palkkavaatimuksen
muttei suostunut erottamaan jo haalimiaan rikkureita, joiden joukossa siis olivat
Lydia ja Olga sekä kolme muuta haminalaista. Uhkasipa tehtaan johto hankki
Mikkelistä lisää tyttöjä lakonrikkureiksi.
Lakko jatkui käärijäosastolla eikä lehdistöstä löytynyt tietoa sen päättymisestä.

Toiminta alkaa
Joulukuussa 1906 yritys ilmoitteli ahkerasti savolaisissa sanomalehdissä. Se
ilmoitti haluavansa ostaa lihaa n. 100 kg
päivää kohden tammikuun alun ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Ongelmiakin
näytti ilmaantuvan, kun osakkaiden piti
päättää Caesarin kanssa tehdyn sopimuksen ehdoista ja toisen sopimuskumppanin
maksukyvyttömyyteen suhtautumisesta.
Tammikuussa 1907 yhtiö haki Helsingin
Sanomissa ”Teknillisesti sivistynyttä”
työnjohtajaa tehtaalle. Tämä oli ilmeisesti
välittömästi tarpeen sen takia, että teknillisenä johtajana etänä Pietarista toiminut
Caesar ei enää ollut käytettävissä, hallituksen puheenjohtaja Muurman ja isännöitsijänä toiminut Gustaf Stenius olivat

Venäjän tulli takavarikoi
Ratkaiseva isku tehtaalle tuli kuitenkin
Venäjältä, jota oli ajateltu päämarkkinak27

si. Nya Pressen kirjoitti asiasta ensimmäisenä 12.2. Sen mukaan alkuperäislähde
oli venäläinen sanomalehti Rusj. Sen
tietojen mukaan Venäjän Punaisen Ristin osasto oli jokin aika sitten tilannut
Ravinto O.Y:ltä hernekeittosäilykkeitä
keripukkia sairastaville hätätila-alueiden
asukkaille. Sopat eivät koskaan päässeet
perille koska Venäjän tulli takavarikoi
ne. Syyksi ilmoitettiin jokin kiertokirje,
jossa kiellettiin sianlihan läskin tuonti
Suomesta vuosia sitten voitetun epidemian vuoksi. Ja hernesopassahan on
tunnetusti pieniä läskin palasia. Asiaan
ei vaikuttanut se, että eläviä eläimiä sai
tuoda Suomesta Venäjälle eikä se, että
säilykkeet sterilisoitiin tuotantotapansa
johdosta. Yhtiön vastalause siirrettiin
tullilaitokselta ministeriöön, jossa sitä
käsiteltiin kolmen kuukauden ajan.
 Yhtiön 200 osakkeesta 130 oli suomalaisilla ja 70 venäläisillä, etupäässä
pietarilaisilla. Suomessa tuotteita myi
Kotkassa Jäntti & Teittinen. Brändejä
oli kolme: Kaurasuurimokeitos lihan
kanssa, Hapankaalikeitos lihan kanssa ja
Hernekeito lihan kanssa. Niihin sisältyi
myös perunaa ja riisiä sekä sieniä. Huhtitoukokuussa näkyi jo kriisin merkkejä.
Haminan Seurahuoneella pidettiin 8. toukokuuta ylimääräinen yhtiökokous, jonka

asialistalla oli Caesarilla olleen Venäjän
myyntisopimuksen purkaminen ja osakepääoman lisäys. Kokouksen jälkeen
Etelä-Suomi kirjoitti 18.5., että ”soppatehdas lopettaa työnsä kesän ajaksi kokonaan. Seisaus tapahtui osaksi siitä, kun
työväki vaati palkankorotusta ja isännistö
ei ruvennut maksamaan, vaan sanoi työväen irti 14 vuorokauden kuluttua. Näin
ollen jää tehdas seisomaan”.

Tähdenlento
Elokuussa Ravinnon konservitehdas
myytiin venäläiselle osakeyhtiölle siten
että toiminta jatkuisi entisellään ja nimi
säilyisi samana. Tehdas ei kuitenkaan
toiminut enää kevään jälkeen. Venäläisomistukseen siirtyminen näkyi kuitenkin
vielä kerran, kun yhtiö sai Rostovissa
pidetyssä näyttelyssä kunniamaininnan
ja suuren hopeamitalin säilykkeistään.
Puhuttiin yhtiöön saapuneista suurista
tilauksista. Kesällä loppuneen tuotannon
luvattiin jatkuvan marraskuun alusta.
Joulun alla 1907 yhtiökokous päätti
myydä yhtiön ”eräille moskovalaisille”
ja vuoden 1908 maaliskuussa huutokaupattiin Osakeyhtiö Ravinnon ja kapteeni
Steniuksen konkurssipesät. Olga muutti
Helsinkiin 1909 ja Lydia 1912.
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Hautausmaat – kuoleman puutarhat
Marja Meura
Kuolema on aina kiinnostanut eläviä, onhan se jokaisen elämän päätepiste. Hautaamiseen liittyvät tavat
ovatkin olleet tärkeä tutkimuskohde,
koska siten olemme saaneet tärkeää
tietoa menneiden aikojen käsityksistä ja tavoista. Arkeologia, historia,
uskontotiede, taidehistoria ja moni
muukin tieteenala selvittää kuoleman
kysymyksiä. Sukututkijat saavat näistä
kartoituksista arvokasta tietoa paikallishistoriasta.
Pakanuudesta kristinuskoon
Vanhimmat hautalöytömme ovat kivikautisia, jolloin vainajien mukaan laitettiin
erilaisia tarvekaluja. Siitä siirryttiin kiviröykkiöhautoihin ja polttohautauksiin.
Kristinuskon vakiintuessa polttohautaus
loppui, sillä kristityt hautasivat ruumiit.
Suomen vanhimmat kristilliset hautausmaat ovat 1000-luvulta. Vainajan mukaan
laitettiin ensin uskonnollista esineistöä,
mutta tavasta luovuttiin pakanallisena.
Vainajat haudattiin kirkon lattian alle tai
kirkon ympärillä olevaan hautausmaahan
eli kirkkotarhaan. Hautapaikat olivat
eriarvoisia. Kirkon alle haudattiin ensin
pappeja ja muita arvohenkilöitä. Paras
paikka oli lähellä alttaria. Maan mahtavat
haudattiin komeisiin sarkofageihin, joita

Korkeaharjun hautausmaa.
Kuva Helmi-Riitta Meura
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Pyhtään kirkon vieressä löytyy Ahvenkosken
kartanon aatelissukujen Clayhills ja IndreniusZalewski sukuhauta. Kuva Helmi-Riitta Meura

Hautalauta Pyhtään Korkeaharjulla
1930-luvun alusta.

sijoitettiin kirkon sivukappeleihin. Kirkkohaudat olivat kalliita, ja myymällä niitä
kirkko sai hyvät rahat.

ympäröitävä aidalla ja sitä oli kunniallisesti hoidettava. Ruton aikana vuonna
1773 kiellettiin kirkkoihin hautaaminen,
mutta tapa katosi hitaasti. Vasta vuoden
1822 keisarillinen asetus lopetti kirkkoihin hautaamisen.

Hautausmaan ulkopuolelle tai pohjoisen
eli paholaisen puolelle joutuivat itsemurhan tehneet, huonoa elämää viettäneet,
kastamattomat lapset ja muut hylkiöinä
pidetyt yksilöt, joiden ei uskottu pääsevään iankaikkiseen elämään. Eriarvoinen
käytäntö jatkui vuosisatojen ajan.

Tällöinkään kansalaisten epätasa-arvo
ei poistunut. Hautausmaa jaettiin eriarvoisiin osiin. Varakkaat maksoivat
saadakseen ns. ensimmäisen mullan eli
hautapaikan kirkon vierestä tai muusta
hyvästä paikasta. Köyhät haudattiin
linjahautoihin arkut vieri viereen hautausmaan takaosiin. Aatelisilla oli usein
omat sukuhaudat ja hautakappelit.

Rahvaan kirkkotarhat
Kirkoissa oli kesällä kamala haju, kun
mätänevät ruumiit löyhkäsivät. Kirkkotarhoihinkaan ei haluttu haudata, koska
ne olivat villissä tilassa. Vuoden 1686
kirkkolaki määräsi, että kirkkotarha oli

Kaupungeissa oli pakko perustaa erillisiä hautausmaita taajamien ulkopuo30

lelle. Näin tehtiin jo terveydellisistä
syistä. Hautausmaiden kunto oli vielä
1800-luvulla huono. Haudankaivajien
ammattikunta oli jo perustettu, mutta oli
yleistä, että karja kuljeskeli hautausmailla, samoin koirat kaivelivat luita. Vasta
vuonna 1929 suntioilta poistettiin oikeus
laiduntaa karjaansa hautausmailla.
Hautausmaita kohennetaan
Pikkuhiljaa haluttiin hautausmaiden
yleisilmettä siistiä. Hautausmaille alettiin istuttaa puita. Kyse oli vanhasta
uskomuksesta, että lehtipuut puhdistavat
ilmaa ja estävät kulkutautien leviämistä.
1800-luvun lopulla ripille päässeet nuoret
istuttivat tapahtuman kunniaksi lehtipuita
hautausmaille.
Vasta 1900-luvun alkupuolella jotkut papit ja taiteilijat herättivät julkista
keskustelua hautausmaiden heikosta
tilasta, jota he pitivät todisteena sivistymättömyydestä. Kirjailija Maila Talvio
oli perusti yhdistyksen Hautausmaiden
ystävät. Mallia otettiin etenkin Saksasta,
jossa oli vallalla näkemys hautausmaista
Jumalan puistoina.
Ruotsissa suosittiin luonnontilaisia metsähautausmaita, mutta meillä päädyttiin
säätelemään tiukasti hautausmaiden
ulkonäköä. Hoidettu nurmikko tuli vallitsevaksi ja hautakivien koko ja muotokin
haluttiin määrätä. Elettiinhän funktionalismin aikaa. Vainajien tasa-arvokaan ei
vielä toteutunut. Sisällissodan aikana ja
jälkeen punaiset haudattiin hautausmaiden reunoille tai peräti teloituspaikoille.
Valkoiset vainajat saivat sankarihautajaiset. Talvi- ja jatkosota toivat tiettyä
Vanhoja hautamuistomerkkejä
Korkeaharjulla. Kuva Helmi-Riitta Meura
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Vanhan ja uuden puolen hautoja Korkeaharjulla. Kuva: Marja Meura

tasa-arvoa, sillä kaikki sodassa kuolleet
haluttiin haudat kotiseudun multiin.

pät tekivät myös raudasta ristejä, aluksi
hyvinkin yksinkertaisia. Pystyjä kiviä
tekivät paikalliset kivenhakkaajat. Joskus
kivi laitettiin makaavaan asentoon. Risti
viittaa tietysti ristiinnaulitsemiseen ja kivi
Jeesuksen hautakiveen. Kiviin laitettiin
usein erilaisia kuva-aiheita ja tekstejä.

Sotien jälkeisen taloudellisen nousun
aikana paljon vanhaa tuhottiin. Hautausmaille syntyi yksitoikkoinen ”matkalaukkuhautakivien” ylivalta. Viime vuosikymmeninä käytänteitä on muutettu.
Kirkko ylläpitää yhteiskunnan kanssa
tehdyn sopimuksen mukaan hautausmaita, jonne haudataan kaikki uskontoon tai
asemaan katsomatta. Tuhkaaminen on
yleistynyt nopeasti. Hautapaikat eivät
ole enää ikuisia, vaan niitä otetaan uudelleen käyttöön. Metsähautausmaitakin
on perustettu.

Ortodoksien kalmistoissa Karjalassa
haudan päälle rakennettiin pieni maja eli
grobu, johon kiinnitettiin risti. Risteihin
sidottiin tervehdykseksi tuulipaikkoja,
kangassuikaleita. Kalmiston vieressä kasvoi kuusiryhmä, karsikkokuuset. Vanhaa
perinnettä oli ruoan vieminen haudoille,
kun käytiin muistelemassa vainajia.

Hautamuistomerkkien kertomaa

Hautojen hoitoa ja surutyötä

Vanhimmat säilyneet hautamuistomerkit
ovat 1700-luvun lopulta ja 1800-luvun
alusta. Kovin monia ei valitettavasti ole
jäljellä. Yleisin kansanomainen muistomerkki oli pysty hautalauta eli hautapaalu. Tavallisella kansalla ei ollut varaa
muuhun kuin puusta tehtyyn lautaan,
hyvä jos saatiin se maalattua valkoiseksi.

Hautojen hoito on muuttunut. Aikaisemmin istutettiin haudoille monivuotisia
perennoja kuten akileijoja, malvikkeja,
kieloja ja jopa raparpereja. Nyt korkea
elintaso on tuonut haudoille vuodenaikojen mukaiset kausikukat, jopa muovikukat ja erilaista esineistöä. Nyt tehdään
jo valistustyötä yksinkertaisuuden ja
luonnonmukaisuuden puolesta. Muovikuoriset hautakynttilät haluttaisiin korva-
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ta lyhdyillä, joiden sisälle käy tavallinen
kynttilä.

kuoleman käsittelystä. Hautausmaat
ovat melun ja kiireen keskellä paikkoja,
joissa käydään tekemässä surutyötä tai
vain rauhoittumassa. Karjalaisjuurisena
käyn mielelläni haudoilla muistelemassa
rakkaita omaisiani ja juttelemassa heille.
Äidilleni vien syksyisin hänen lempiomeniaan.

Suomen hautausmaita on pidetty jopa liian siisteinä verrattuna esimerkiksi brittien
perinteeseen, jonka mukaan hautakivien
välissä kasvaa luonnon heinää muistutuksena katoavaisuudesta. Kiinnostus
vanhaa hautausmaakulttuuria kohtaan on
onneksi virinnyt. Vanhoja hautausmaita
on ruvettu kartoittamaan, ja monilla
paikkakunnilla järjestetään opastettuja
kävelykierroksia kiinnostuneille.

Lähteet
VTT Ilona Pajarin esitelmä
sukututkimusseurassa 4.4.2019
Ilona Pajari, Jussi Jalonen,
Riikka Miettinen ja Kirsi Kanerva (toim.):
Suomalaisen kuoleman historia
Pentti Lempiäinen ja Brita Nickels (toim.)
Viimeiset leposijamme.

Olemme vieraantuneet kuolemasta,
koska kuoleminen on siirretty hoitolaitoksiin. Vasta 1960-luvulla ruvettiin
puhumaan surutyöstä, läheisen ihmisen

Kinnermäen tsasouna karsikkokuusineen Itä-Karjalassa. Kuva: Marja Meura
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Myllys-nimen alkuperä
Kari Myllys
Georg Haggrén esittää myllyteknologian
leviämisen Viipurin linnan kautta vaikuttaneen Mylly-alkuisten sukunimien
omaksumiseen Lappeella ja Jääskessä eli
Pähkinäsaaren rauhan rajan länsipuolella.
Lappeelta löytyy 1500-luvun puolivälistä
kuudesta ja Jääsken puolelta kolmesta
kylästä Myllar-, Myller- ja Myllon-nimiä.
Suni Myllar asui Jääsken Kemppilässä
tai myöhemmän Myllylän eli Myllölän
tytärkylän alueella. Lappeen puolella
Myllysiä asui Korkea-ahossa ja Melkkolassa. Molempien kylien alueella on
edelleen Mylly-nimistöä1).

Olen selvitellyt Myllys-nimen alkuperää
jo muutaman vuoden ajan. Hanke lähti
siitä, että nimeä näkyy käytetyn ennen
vain Parikkalassa ja lopullisen sysäyksen
sain, kun aloitin sukututkimuksen vuonna
2016. Ennen selvityksiä suvun parissa
on yleisesti kierrellyt kertomuksia siitä,
että Myllykset ovat olleet saksalaisia
Müllereitä, jotka ovat joutuneet Suomeen.

V

oidaan olettaa että Myllys-nimi
juontaa juurensa sanasta mylly.
Nimessä oleva s-pääte on mitä
todennäköisimmin syntynyt ruotsinkielisen kirjurin asiakirjoihin kirjoittamana
genetiivin päätteenä. Nimen lopullisen
muodon syntyaika ja ”käyttöönottoaika”
on 1600-luvun puolivälissä. Vielä vuoden
1685 Koitsanlahden ja Ilmeen savuluettelossa nimi kirjoitettiin muodossa Myllis.
Muita aiempia kirjoitusmuotoja ovat
Myllös ja Myllöinen (Jääski, Myllölön
kylä). Myöhemmin vielä Myllyxes, jopa
Myllynen.

Seuraavassa on esimerkki ruotsalaisen
kirjurin sekakielisestä merkinnästä. Nykyisen Lappeenrannan sisällä on Armilan
kylä, jossa maakirjan mukaan vuosina
1636-1651 oli ”Tuuli Myllys jords”, 1/2
veroyksikköä. Alla oli neljä yhtiömiestä.
2)
Armilassa on edelleen Myllärinmäki ja
vanha tuulimylly. Lisäksi Haukilahden ja
Kangas Myllylän kylissä asui Mylly(i)
nen - suku.

1) Haggrén s. 320.
2) Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 1640-1640 Maakirja (8561), jakso 12, sivu 38: Lumäki, Lappvesi; Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12234358 / Viitattu 12.11.2019
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kaankartano.5) Vuonna 1592 ... Jääsken
talonpoikia vietiin perheineen sadoittain
orjuuteen Venäjälle ja Tataariaan. Noiden
venäläisten vangitsemien talonpoikien
joukossa olivat myös ... Swen Swensson
Myllys ja Nils Andersson Myllys. Viimeksi mainittu oli luultavasti edellä mainitun nautamies Antti Myllösen poika.6)

Samoilta ajoilta on myös luettelo Karjalaan Venäjälle eli vanhan rajan 1640 yli
paenneista. Sen mukaan Lappeen Myllylän kylästä oli paennut Myllys-niminen
talonpoika. Tilalla asui kuitenkin koko
ajan Niels Larsson Myllyin. Myllys onkin
listalta yliviivattu.3) Vielä yksi esimerkki
Inkerinmaalta Venjoelta. Vuoden 1695
maakirjaan on merkitty kylien joukkoon
Myllys Nybygge.4) Myöhemmistä asiakirjoista ilmenee että kyseessä on mylly
ja sen muodostama kylämäinen asutus.

Lähteenmäen mukaan venäläiset veivät
Myllöset vankeuteen, mutta Nils pääsi
palaamaan - ei takaisin Myllölään vaan
Joukion Änkilän kylään, jonne asettui
populiksi.7) ”Myllyksiä ei mainita Käkisalmen läänin ensimmäisessä maakirjassa vuodelta 1618. Tuo maakirjahan
on vaillinainen. Asian voi todeta siitä,
että myöhemmissä käräjäjutuissa, joissa
kerrataan esimerkiksi Myllysten tilannetta, todetaan heidän tulleen Änkilään
jo varhain toisella miehityskaudella.
Joukion Myllykset olivat populeita, joten
heidät luetellaan seuraavassa maakirjassa
kylänsä viimeisinä ilman sukunimeä. Gorius Myllys käytti kuitenkin sukunimeä
Savolainen vuonna 1631. Se seikka, että
suvun jäsenet olivat populeita niinkin
myöhään kuin 1630-luvulla, viittaisi sen
jäsenten toimineen jossain käsityöammatissa tai kalastajina, jolloin he eivät näy
Käkisalmen läänin maakirjassa vuonna
1618. Maakirjojen perusteella Myllys-

Eija Lähteenmäki on opinnäytetyönä
selvittänyt Myllysten alkuperää ja esittää
lähtökohtana Jääsken seudun: ”Nyborgin
kreivikunnan Änkilän hovileirin perustamisen aikaisten oikeudenkäynti pöytäkirjojen perusteella Myllykset tulivat Jääsken ”Mylsänmäeltä” eli Myllölän kylästä,
ruotsalaisten vallattua Käkisalmen läänin
toisen kerran vuonna 1611. Varhaisimmat
havaitsemani maininnat Myllys-suvusta
(myös Myllöinen) ovat vuodelta 1563 ...,
kun Kivennavan päällikkö ja Äyräpään
vouti Antti Niilonpoika Sabelfana sai
määräämättömäksi ajaksi läänityksekseen koko Antti Myllösen nautakunnan
Jääskestä. Nautakunta käsitti 116 jousta
eli avioparia. Tämän läänityksen vouti sai
vuotuiseksi ylläpidoksi. Myöhemmin hänelle läänitettiin myös Saviniemen kunin-

3) Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 1641-1641 Viipurin läänin tosite- ja maakirja (8564), jakso 751, sivu 12621263: Lengds uppå förymda för 1640 Lapwes socen; Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12403345
/ Viitattu 12.11.2019.
4) Käkisalmen läänin ja Inkerin tilejä - Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja ja henkikirja 1695-1695 (9786, 1/2 f.
1-1662), jakso 641; Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12837663 / Viitattu 12.11.2019
5) Lähteenmäki Eija, Isännästä kreivin piiskattavaksi. Myllykset Ruokolahdelta. s. 1.
Saviniemen kartanon myllyä hoiti myös mahdollisesti Mylly-Lauri -niminen henkilö Haggrénin mukaan.
6) Lähteenmäki. Nimi on asiakirjoissa Myllöin. Karjalan voutikuntien tilejä - Jääsken voutikunnan maakirja ja tilikirja
1592-1592 (5662), jakso 2, sivu 2: Manttaledt Jeskis; Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3056964
/ Viitattu 12.11.2019
7) Koska Joukion ja Änkilän kylän maakirjoista ei varmuudella voi päätellä Myllösten asumista, toinen vaihtoehto
on että he toimivat jonkun muun tilalla ns. yhtiömiehinä 1600-luvun alkupuolella ja kun tiloja vapautui ortodokseilta
he pääsivät tilallisiksi Koitsanlahdelle ja myös Ilmeelle. Kirjoittajan huomautus.
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ten tulon ajankohtaa Joukioon ei tämän
vuoksi voi kuin arvioida, joka on omien
tutkimusteni mukaan vuosi 1610.”8)

Wittenbergin ollessa Ruotsin Pommerin
käskynhaltijana.10) Ruotsin suurvaltakaudella läänitysten haltijat siirsivät usein
väestöä paikkaamaan autioitumisen vaivaamia tiluksiaan. Esimerkiksi Nyenin
kaupungissa (Pietarin edeltäjä) asui kauppias nimeltä Anthony Millis, joka joutui
Venäjän hyökkäyksen alta pakenemaan
Viipuriin heinäkuussa 1704.11)

Nils Anderson -niminen talonpoika mainitaan Änkilän populina vuonna 1631 ja
hän voisi ikänsä puolesta olla mainittu
Nils Myllös. Joukion 1640-luvun maakirjoissa nimiketju kuitenkin katkeaa
ja maakirjojen laatiminen ja muukin
kruunun tavanomainen hallinto loppuu
kokonaan 1650-1670 -luvuilla, kun
Joukio läänitetään kreivi Wittenbergille.

Millis viittaisi jopa Saksaa kauemmaksi Englantiin, jossa kirkonkirjoissa on
Myllys -muotoisia sukunimiä 1400- ja
1500-luvulla. Kirjoitusmuoto saattaa
tuolloin olla paremman väen hienostelua,
koska se loppuu ja muuttuu seuraavalla
vuosisadalla Millis -muotoiseksi12). Sam
Myllys mainitaan kuitenkin vielä Yhdysvaltojen vapaussodassa upseerina.13)
Mannermaan 30-vuotiseen sotaan osallistui useita kymmeniä tuhansia englantilaisia ja skottilaisia palkkasotureita, joita erityisesti Ruotsi palkkasi, joten joku
Myllys/Millis saattoi myös jäädä Ruotsin
hallitsemille alueille.

Myllys -nimi vakiintuu asiakirjoissa
vuoden 1678 jälkeen. Käräjillä mainitaan
tuolloin Thomas Grelsson Myllis ja Grels
Nielsson Myllinen. Thomas esiintyy
ruotsalaisessa Livonica-asiakirjassa 9)
nimeltä Thomas Grelsson Myllos. Lopullisen muotonsa nimi saa jo 1680-luvun
lopun maakirjoissa ja tuomiokirjoissa.
Nimen haltijoilla on silloin kruununtilat
Koitsalanlahdella ja Ilmeellä. Joukion
Saarelle Myllykset siirtyvät venäläisellä
lahjoitusmaakaudella vuosien 1724 ja
1754 välisenä aikana, todennäköisesti
vuonna 1743 kreivi Vorontsovin saadessa
donaationsa.

Sukunimien omaksumisessa on erilaisia
lähtökohtia ja yksi yleisimmistä on talon
tai paikan nimi. Tunnetuin paikka Myllys-nimen kohdalla on Myllykselä, kylä
Asikkalassa. Myllykselän kylä sijaitsee
Äiniönjoen varrella. Aiemmalta nimeltään ”Myllys” mainitaan eri lautamiesten
asuinpaikkana ainakin vuosina 1471 ja
1484, joten se on ollut erillinen asuma jo
tuolloin. Kylän nimi juontaa joen varressa
aiemmin sijainneista useista myllyistä.
Vuonna 1539 Myllykselässä oli 5 taloa

Nimi ulkomailta?
Yksi nimien muodostumisen vaihtoehto
on siirtyminen ulkomailta ja myllyteknologian vaikutus sukunimiin on universaali ilmiö. Ruotsin Pommerissa ja
Preussin rannikolla, esim. Memelin tienoilla esiintyy sukunimi Millies jo Arvid

8) Lähteenmäki, s.2
9) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0002214_00126
10) http://meta.genealogy.net/search/index
11) Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja XII 1928 s. 208
12) https://www.freereg.org.uk/
13) Familysearch.org
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ja niissä 7 jousta, eli 15-60 -vuotiasta
miestä.14) Teoreettisesti kylästä on Salpausselkää myöten tiereitti Parikkalaan.
Mikään muu lähde ei kuitenkaan tue tällaista siirtymää. Kutkuttavasti kuitenkin
kirjoittajan läheisin isälinjan dna-osuma
osoittaa Kuhmoisiin, lähelle Asikkalaa.

Koitsansalolta Hukkavaaran talosta Hiitolanjoen varrelta, jossa ollut myllyjä.
Siitä nimi ruotsalaisella s -päätteellä.
Isälinjan Y-dna
Isälinjan Y-dna:n tutkimusta käytetään
yleisesti nimihistorian tutkimukseen.
Syynä on tietenkin se, että sukunimi
annettiin paternaalisesti ja sukunimiä
alettiin käyttää jo keskiajalla, varsinkinSavossa ja Karjalassa. Minäkin tein
FamilyTree DNA:n tarkimman Big-y700
isälinjatestin, jonka mukaan haplon terminaali on I-Y47503. Sen mukaan Parikkalan Myllysten isälinjan alkuperä on
vahvasti suomalainen. Tähän haplopuun
haaraan kuuluu vain yksi muu testattu,
jonka vanhin tunnettu esivanhempi asui
Kuhmoisten Puukkoisissa 1849. Siis ei
kovin kaukana Asikkalan Myllykselästä!
Seuraavaksi lähimpien testattujen esi-isät
(Kekki, Kurri, Tella) asuivat Hiitolan seuduilla samoihin aikoihin, kun oma vanhin
tunnettu esi-isä Johan (Grelsson) Myllys
1600-1700 -lukujen taitteessa.
Haplon haaran ikäarvio on n. 375
vuotta nykyhetkestä. (1644).

Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirjoissa mainitaan 1600-luvun puolivälissä
Ivangorodin varusväessä vahvuuteen
kuuluneen musketööri Thomas Clemetsson Myllyskylästä muutaman vuoden
ajan. Hän kuului Hämeen läänin jalkaväkirykmentin ruotuun 34 ja korpraali
Mats Erikssonin ryhmään. Miehistö
marssi Narvaan usein Karjalan kannaksen kautta, jolloin Thomas olisi voinut
jäädä matkan varrelle vapautuville tiloille
Nyborgiin.15)
Hiskissä eli Suomen Sukututkimusseuran
Historiakirjat-tietokannassa on ainakin
kaksi paikkakuntaa, jossa esiintyy Myllys-sukunimi siitä syystä, että sukunimi
on kirjattu väärin. Oulussa mainitaan
merimies Carl Myllys, jonka sukunimi
kotipaikkakunnalla Haapajärvellä on
ollut Mylly. Viipurin maaseurakunnassa
Tervajoella ja Ykspäässä on Myllysen
tila tai kylä, josta on on myös sukunimi
joitakin kertaa tallennettu Myllykseksi.
Nämäkin tapaukset tukevat otaksumaa
kirjaajan lapsuksesta. Oulun esiintymät
ovat kuitenkin suhteellisen nuoria.

Kaksi muuta Myllystä, toinen Saaren ja
toinen Koitsanlahden Myllyksiä, ovat
tehneet Y-67 ja Y-111 isälinjatestit. Näillä
testitasoilla, joilla tutkitaan kromosomin
ensimmäiset markkerit, kumpikin ovat
saaneet saman haploarvion kuin itsekin
samalla tasolla: I-M253 pienellä geneettisellä erolla eli parilla mutaatiolla. On
siis lähes varmaa että Koitsanlahden ja
Saaren Myllykset ovat samaa isälinjaa
keskenään. Yhtään Ilmeen Myllystä ei

Riitta Tiihonen kysyi Facebookin Parikkalan Suvut-ryhmässä minulta näin:
Onko sukusi Parikkalan Koitsanlahdesta.
Itse olen o.s. Myllys ja isoisäni lähtöisin

14) https://www.ainaanseutu.net/myllyksela
15) Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja ja Inkerin henkikirja 1650-1650 (9680):708-727 (s. 813-841)
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ole toistaiseksi testattu. Ilmeen Myllykset ilmestyvät kuitenkin samanaikaisesti Parikkalan asiakirjoihin
ja sijaitsevat edellisten lähellä, joten
oletettavaa on, että isälinja on sama.

Mieromies Thomas Mylloksen
kortti Livonicasssa. Riksarkivet. Asiakirjaa ei ole digitoitu
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Esimerkki ruotsinkielisen kirjurin sekakielestä. Inkerin maakirja Venjoelta 1695.
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