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Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2020 jää historiaan koronaviruspandemian alkuvuotena. Pandemia vaikeutti useita asioita, mm.
omaa harrastustamme sukututkimusta. Vastaava vitsaus esiintyi sata vuotta aiemmin espanjantaudin nimellä
ja siinäkin esiintyi useampia aaltoja.
Vuonna 1993 Pasteur-instituutin vuoden 1918 influenssan johtavan asiantuntijan Claude Hannounin mukaan
viruksen esiaste oli tullut Kiinasta.
Virus muuntui Yhdysvalloissa ja levisi
joukkojen mukana ensin Ranskaan ja
Euroopan taistelukentille. Muualle
Eurooppaan ja muuhun maailmaan
virus levisi sotilaiden mukana.

Keväällä 1919 Suomeen iski espanjantaudin kolmas aalto, joka oli ankarin
mm. Helsingissä. Hautoja ei ehditty kaivaa riittävän nopeasti, kun kuolleisuus
lisääntyi äkillisesti. Neljäs aalto tammihelmikuussa 1920 vaikutti voimakkaimmin Lapissa. Inarissa joka kymmenes
asukas menehtyi tuolloin espanjantautiin.
Lääkintöhallituksen saamien ilmoitusten
perusteella on laskettu, että tautiin sairastui Suomessa yli 90 000 henkilöä vuonna
1918, yli 50 000 vuonna 1919 ja vielä yli
70 000 vuonna 1920 eli yhteensä ainakin
210 000 ihmistä. Espanjantautiin kuoli
vuosina 1918–1920 yhteensä arviolta
noin 20 000 suomalaista. (Wikipedia).
Omassa sukututkimuksessani ei ole
noussut esiin yhtään uhria tuolta ajalta, mutta viikko sitten sain kuulla että
serkkuni oli menehtynyt sairaalassa
koronaan. Raija oli tätä kirjoittaessani
yksi 692 kuolleesta ja 47 262 tartunnan
saaneesta. Käynnissä oli toinen aalto,
rokote on tulossa.

E

spanjantautia esiintyi Suomessa
neljässä aallossa muutamien kuukausien välein. Se saapui maahan
kesäkuussa 1918 laivojen mukana. Suomi
oli saman vuoden alussa käydyn sisällissodan takia sekavassa tilassa, ja tauti
levisi nopeasti. Kuolleisuus oli kuitenkin
tässä vaiheessa vähäistä. Kesän päättyessä tautikin oli poissa.
Syksyllä 1918 espanjantauti palasi
Suomeen entistä rajumpana tappaen
runsaasti aikuisväestöä. Mitään tehokasta
lääkitystä ei tuohon aikaan ollut, vaan
helpotukseksi tarjottiin esimerkiksi kamferintippoja tai konjakkia. Lääkintähuolto
oli muutenkin puutteellista ja lääkäreistä
oli pulaa. Kansalaisia neuvottiin välttämään yleisötilaisuuksia ja pesemään
käsiään huolellisesti välttääkseen tartunnan. Vuodenvaihteen aikoihin epidemia
hiipui jälleen.

Kari Myllys
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TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2020
Kymenlaakson sukututkimusseura perustettiin vuonna 1993. Seuran tarkoitus
on edistää sukututkimusta ja kotiseutuhistoriallista tutkimusta lähinnä Kymenlaaksossa. Kulunutta vuotta leimasi
yleismaailmallinen koronapandemia,
jonka vaikutukset olivat suuret. Järjestöjen toiminta supistui maaliskuusta alkaen
minimiin.
Hallitus
Seuran hallitukseen ovat kuuluneet
puheenjohtaja Kari Myllys, varapuheenjohtaja Taito Palo, sihteeri Marja Meura,
taloudenhoitaja ja jäsenrekisteristä vastaava Anja Hyvönen, arkistonhoitaja
Rauno Viljanen, Alf Lindström, Hannele
Mikkelä, Marjatta Nopanen ja Matti Urpalainen. Varajäsenet olivat Arja Kaulio
ja Tuula Nironen. Hallitus kokoontui 5
kertaa Kotkan kirjaston kokoustiloissa.

Tiedotus
Jäsenille lähetettiin kolme sihteerin laatimaa jäsenkirjettä.
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.
Ulkoinen tiedotus on pandemian vuoksi ollut vähäistä.
Seuran vuosijulkaisu Ibidem 2019
lähetettiin jäsenille. Painopaikka oli Painokotka.

Seuran kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
5.3.2020 Kotkan kirjastolla. Läsnä oli
16 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous
pidettiin 12.11.2020 Kotkan kirjastolla.
Läsnä oli 10 jäsentä.

Toiminta
8.1. oli vierailukäynti Kotkan Vellamossa. Tutustuttiin opastetusti eri näyttelyihin. Osallistujia oli 10.

Talous
Seuran talous on hyvässä kunnossa.
Vuoden 2020 jäsenmaksu oli 15 euroa
jäseneltä. Toiminnantarkastajat olivat
Ilse Forsberg ja Matti Paakala. Seuran
jäsenmäärä oli vuoden alussa 149 ja lopussa 143.

6.2. Suomen sukututkimusseuran kouluttaja Juha Vuorela esitelmöi netin sukupuupalveluista. Osallistujia oli 16. Tilaisuus oli kirjaston mediatilassa.
Muu suunniteltu toiminta jouduttiin
peruuttamaan kokoontumisrajoitusten
vuoksi.
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Vehkalahden Poitsilan

Hornstierna
Seppo Sippu
sippu630@gmail.com

Poitsilan kartano. Signe Brander 1912. Museovirasto

F

rälsesläkter-teoksessaan (1909–16)
Jully Ramsay kirjoittaa Kosken
(nyk. Hämeenkosken) Porvolan
kylän rälssisuvun tauluston ingressissä,
kuinka Porvolan Johan Henrikinpoika
on 1593 Suomen aatelin joukossa allekirjoittanut Uppsalan kokouksen päätöksen
ja siinä käyttänyt sinettiä, jossa on sarvi
eli torvi (horn) tähden (stjärna) alla.
Eräs mystinen henkilö, Johan Jakobinpoika Hornstjerna, joka mahdollisesti

perintönä tai muulla tavoin oli saanut
käsiinsä samaisen sinetin, lähetettiin kotiin Suomeen Tukholman valtiopäiviltä
1668, koskei hänellä ollut siellä mitään
ylöspitoonsa. Kuinka hän oli saanut
pääsyn samaisille valtiopäiville, sitä ei
valtiopäivien pöytäkirjassa mainita.1 )
Osoittautuu, että tuo mystinen Johan
Jakobinpoika tai Juho Jaakonpoika Hornstjerna oli Vehkalahden pitäjän Poitsilan
rälssisäterin osakkaan Hans Poitzin vävy,
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joka yhdessä anoppinsa kanssa ja sitten
yksinään hallitsi edesmenneeltä Hans
Poitzilta jäänyttä puoliskoa säteristä ja
jonka kerrotaan käyttäneen eri aatelisnimiä. Tuomiokirjakortistoon Itä-Suomen
henkilönimikortteja laatinut tutkija on
viitannut Ramsayn teokseen yhdessä
Poitsilan Johan Hornstiernan nimikortissa.2) Tämän kirjoittaja ei ole tavannut
Vehkalahtea koskevista 1600-luvun arkistolähteistä muita Hornstierna-nimen
kantajia kuin Johanin ja tämän aliupseeripojat Gabrielin ja Carlin.
Kirjoitus on lyhentäen ja pienin selvennyksin muokattu viesteistä, jotka
kirjoittaja on 2019 kirjoittanut aiheesta
Suomen Sukututkimusseuran Suku Forumin Karjala-ryhmään.3)

kolmannellakaan haasteella olisi tullut
käräjiin, olisi tuomio ja ratkaisu jutussa
annettu joka tapauksessa.5)
Korhonen mainitsee Johan (Juhana)
Jaakonpojan olleen kapteeniluutnantti.
Tämän kirjoittaja ei ole kuitenkaan
onnistunut löytämään yhtäkään alkuperäislähdettä, jossa häntä tituleerattaisiin
millään upseerin tai aliupseerin arvolla.6 )
Seudun tuomiokirjoissa tavataan kyllä
1680-luvulla laamanni Johan Creutzin
valtuusmiehenä ja muissakin tehtävissä
kapteeniluutnantti Johan Jakobinpoika,
mutta tämä oli selvästi eri henkilö: Kymin
kirkon esimies ja Sunilan rusthollari, joka
kuoli siellä vaimoineen n. v. 1692 jättäen
jälkeensä kolme alaikäistä lasta.7)
Perusteina sille, että Johan Jakobinpoika on Hans Poitzin vävy, ovat Korhosella
vv:n 1642–49 henkikirjat sekä erityisesti
seuraava Vehkalahden talvikäräjissä
21/2 1642 esillä ollut juttu: ”Tunnustaa
oikeus, että Johan Jakobinpojan anoppinsa kanssa (Johan Jacobsson medh sin
Swär Mor) pitää tyydyttää vapaasukuinen
Mårten Poitz sillä mitä tämän osaksi tulee
kuninkaallisella lahjoituskirjalla, veroa
koskien. Ja mitä mainitulla Johanilla
on kannettavaa hyvinmainittua Poitzia
vastaan eräästä niitystä, sitä on hänellä
valta ensi käräjissä hakea perusteillaan
ja todistajillaan.”8) Hans Poitzin veljenpoika, kapteeni Mårten Poitz oli näet
Kristiina-kuningattaren holhoojahallituksen Tukholmasta 5/9 1637 antamalla
kirjeellä saanut uskollisesta ja rikkeettömästä palveluksestaan, jota edelleenkin
oli velvollinen suorittamaan, eliniäkseen
käyttöönsä ja nautittavakseen 3/4 veron
maan Kymenkartanon läänin Vehkalahden pitäjän Norsbystä vapaana kaikista
varmoista ja epävarmoista ulosteoista
lukuun ottamatta sodankäyntiin erityisesti määrättäviä veroja.9) Tämän maan

Johan Jakobinpoika Gromschild
Martti Korhosen teoksessa Vehkalahden
pitäjän historia II (1981) Hans Poitzin
vävy esiintyy nimellä ”Johan (Juhana) Jaakonpoika Groenschildt [sic]”
Poitz-sukua ja Poitsilan kylää käsittelevissä kohdissa.4) Sukunimen lähteenä
Korhonen esittää Vehkalahden käräjät
19–20/1 1663. Kyseinen Vehkalahden ja
Valkealan talvikäräjissä 1663 esillä ollut
juttu kuuluu suomennettuna seuraavasti:
”Selvän allekirjoitetun velkakirjan nojalla 16:nnelta tammikuuta 1662 tuomittiin
Poitsilan Johan Jakobinpoika Gromschild
(Johan Jacobson Gromskildt i Poissila)
maksamaan kauppias Rolof Haaselle
39 taalaria 23 äyriä kuparirahaa, mitä
(tuomiota) hän sanoikin haluavansa
noudattaa.” Edellisissä, 8–9/9 1662 pidetyissä syyskäräjissä Johan Jakobinpoika
(Johan Jacobson i Poitzila) oli langetettu
kolmen markan sakkoon siitä, että oli
toistamiseen jättänyt noudattamatta haasteen vastata Haaselle velasta; jos hän ei
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käytöstä Hans Poitzin perillisten oli siis
nyt luovuttava tai maksettava Mårtenille
veroa siitä 1/8 veron osasta, joka heillä
Norsbyn verokylästä vielä tuolloin oli
hallussaan.10) Sittemmin 20/10 1647
Mårten Poitz sai Norsbyn rälssiksi Norrköpingin päätösten ehdoin.11)
Vehkalahden v:n 1642 henkikirjassa
mainitaan niiden henkilöiden joukossa,
jotka vaativat aatelisprivilegioidensa
vuoksi vapautta henkirahasta, Poitsilasta
kaksi ruokakuntaa: (1) kapteeni Mårten
Poitz vaimoineen, tytär, renki ja piika; (2)
autuaan Hans Poitzin leski, poika, vävy
vaimoineen ja itsellisvaimo.12) V:n 1644
henkikirjassa mainitaan samassa paikassa: (1) kapteeni Mårten Poitz, yhteensä 4
henkeä; (2) Johan Jakobinpoika, yhteensä
3 henkeä.13)
Vehkalahden (ja Valkealan) talvikäräjissä 12–13/1 1654 ”kumotaan vapaasukuisen Mårten Poitzin ja Poitsilan Johan
Jakobinpojan keskinäiset kanteet, koskeivät he kykene millään perustein todistamaan sitä, mistä he toisiaan syyttävät, ja
kielletään osapuolia täten loukkaamasta
(injuriera) toisiaan, 40 markan sakon
uhalla paitsi lainmukaista rangaistusta
sen mukaan kuin teon voidaan katsoa
tapahtuneen.”14) Jutussa on siis kysymys
siitä, että kumpikin osapuoli väitti toisen loukanneen (sanoin) vastapuoltaan,
muttei kumminkaan kyennyt näyttämään
väitettään toteen. Jos nyt vastaisuudessa
jompikumpi syyllistyisi vastapuolen
loukkaamiseen ja se näytetään toteen,
niin syyllinen langetettaisiin teosta lain
mukaan seuraavaan rangaistukseen sekä
lisäksi 40 markan (eli 10 hopeataalarin)
sakkoon.
Vehkalahden ja Valkealan talvikäräjissä 28–29/1 1656 ”tuomittiin Reitkallin
vapaasukuinen Henrik Junckar ja saman
paikan Erik Ollenpoika, Henrik Långh

ja Jören Säll sekä Poitsilan Johan Jakobinpoika (Johann Jacobssonn i påytzella)
maksamaan Salmenkylän vapaasukuiselle Carl Erikinpojalle se osa, joka heillä
vielä on rästissä ja maksamatta niistä
16 taalarista, jotka mainittu Carl Erikinpoika on ulospannut ja maksanut omaa
ja kaikkien yllämainittujen henkilöiden
palvelusta varten hankituista pistooleista
ja joita yllämainitut henkilöt eivät vapaaehtoisesti halunneet maksaa; nimismies
Isak Bertilinpoika ja Metsäkylän lautamies Yrjö Olavinpoika ulosmitatkoot
yllämainitun velan.”15)
Vehkalahden ja Valkealan kesäkäräjissä 29–30/5 1665 oli esillä seuraava
juttu: ”Sitten astui esiin Poitsilan Johan
Jakobinpoika valittaen vapaasukuisesta Niels Poitzista, joka kuului vastoin
heidän esi-isiensä vanhaa sovintoa ja
transaktiota haluavan estää häneltä hänen
nuotanvetonsa ja osakalastuksensa Tukkiniemen salmessa (Ståcknääss Sundh)
niin ettei hän sovinnon mukaan hänelle
kuuluvaa aikaansa voi hyväkseen nauttia.
Mutta kun samaisessa sovinnossa ilmoitetaan, että vapaasukuiselle Niels Poitzille tahi hänen esi-isilleen kuuluu kaksi
varppia siinä missä Johan vetää yhtä, ja
kun vanhoista kirjeistä havaitaan myös,
että vapaasukuinen Niels Poitz omistaa
vanhasta rälssitalosta 1/2 veroa ja hänen
autuas isänsä, vapaasukuinen Mårten
Poitz on sittemmin hänen Kuninkaalliselta Majesteetiltaan kuningatar Kristiinalta vuonna 1647 lokakuun 20:ntena
saanut lahjoituksena 3/4 veroa Norsbyssä,
mitkä yhdessä tekevät 1 1/4 veroa, mitä
vastaan Johan Jakobinpojan talossa ei
tavata enempää kuin 1/2 veroa, niin sen
tähden tunnustaa oikeus, että kumpikin
kalastakoon veronsa mukaan, siten että
siinä missä vapaasukuinen Niels Poitz
käyttää viittä varppia pitää Johan Jako12

binpojalla siinä paikassa olla vedettävänä
kaksi varppia, ja niin edelleen. Mitä
tulee siihen, että vapaasukuinen Niels
Poitz valittaa Johanin rakennusten vielä
seisovan hänen peltomaallaan hänelle
suureksi vahingoksi, haitaksi ja vääryydeksi, niin pitää Johan Jakobinpojan tässä
ottaa noudattaakseen Jöran Jöraninpojan
kihlakunnantuomio päivätty Vehkalahdella ja Karhulan kylässä 3. syyskuuta
vuonna 1640, koska havaitaan, ettei hän
ole rakennuksiaan tuomion sanamuodon
mukaisesti muuttanut.”16)
Tässä Poitsilan osakkaiden kalastusoikeuksille sovittu vanha suhde 2:1 on peräisin ajalta, jolloin Johan Jakobinpojalla
tai hänen edeltäjillään oli rälssisäterin 1/2
veron lisäksi vielä Norsbystä 1/8 veroa
eli yhteensä 1/2 + 1/8 = 5/8 veroa, mikä
oli vähän yli puolet Mårten Poitzin 1/2 +
5/8 = 1 1/8 verosta; tarkkaan ottaen verolukujen suhde oli 9:5. Johanin osuuden
Norsbystä siirryttyä Mårtenin hallintaan
osakkaiden verolukujen suhde oli tasan
5:2.

sitten kiinnekirja talvikäräjissä 14–15/1
1670.17 )
 Ensimmäisen lainhuudon yhteydessä
vapaasukuinen Nils Poitz moitti saantoa
todistamalla olevansa lähinnä oikeutettu
lunastamaan samaisen niityn (Welb. Nilss
Poitz giorde häruthinnan innsprååk, och
bewijste sigh wara närmast samma Engh
att innlöösa). Toisen lainhuudon yhteydessä Poitz kuitenkin luopui sukuunlunastusvaatimuksestaan. Kolmattakaan
lainhuutoa ei sitten enää moitittu. Koska
kihlakunnanoikeus katsoi Nilsin aluksi
esittämän mutta sitten peruuttaman moitteen perustelluksi, täytyy Poisenniitun
olla Hans Poitzin isältä eli Nils Poitzin
isänisänisältä langennutta perimysmaata,
eikä Hans Poitzin saatikka Johan Hornstiernan ansiomaata.18) Jo nimikin sanoo,
että Poisenniittu on ennen kuulunut
Poitzeille.
Kiinnekirjasta käy ilmi, että Poisenniitun vuotuinen kruunulle maksettava
vero oli viisi kuormaa heiniä. Tämä niitty
on nähtävästi ollut niitä flöte- eli sääntönäis- tai sopimusveron alaisia tiluksia,
jotka olivat tavalla tai toisella joutuneet
rälssimiehen haltuun mutta säilyneet
veronalaisina.19)
Talvikäräjissä 29–30/1 1674 luutnantti Jacob Baas haki Vehkjärven Klaus
Eerikinpojalta ja Simo Simonpojalta
rästiytyneitä ulostekoja vuodelta 1672 ja
sitä edeltäviltä vuosilta. Klaus tuomittiin
maksamaan 21 kuparitaalaria ja Simo 10
hopeataalaria. Simon tapauksessa luutnantilla oli valta saada maksunsa Poitsilan
Johan Hornstiernan (Johan Hoornstierna
i Påitzila) haltuun jätetyistä hevosesta,
lehmistä ja lampaista. V:n 1673 maakirjan
mukaan vastaajat olivat jättäneet autioksi
talonsa, jotka kumpikin olivat jalkaväen
vapaataloja (palkkatiloja).20) Simo oli jättänut omaisuuttaan Hornstiernan haltuun.

Johan Jakobinpoika Hornstierna
Johan Jakobinpoika mainitaan nimellä
Hornstjerna (Johan Jacobsson Hornstierna), kun hän myi 16/10 1667 päivätyllä
kauppakirjalla Poitsilan naapurikylän
Summan puolella sijainneen Poisenniitun (Poisen nittu i Weckelax Sochn och
Summa by belägen) 16 2/3 taalarista hopearahaa valtaneuvos Lorentz Creutzille,
Kasseritzin vapaaherralle, Sarvilahden,
Ahvenkosken, Sippolan ynnä muiden
kartanoiden herralle. Ensimmäinen
lainhuuto Creutzille Poisenniittuun
myönnettiin Vehkalahden, Valkealan
ja Kymin talvikäräjissä 13–15/1 1668,
toinen kesäkäräjissä 18–19/5 1668 ja
kolmas talvikäräjissä 25–26/1 1669, ja
13

Talvikäräjissä 14–15/1 1675 oli esillä
seuraava juttu: ”Koska nyt lakiaikaisissa
talvikäräjissä Vehkalahden ja Valkealan
pitäjien kanssa muiden siviiliriitojen joukossa tuli vapaasukuisen Niels Poitzin ja
vapaasukuisen Johan Hornstiernan välillä
esiin kysymys Hornstiernan aateluudesta,
ja Poitz väitti ja haluaa todistaa, ettei hän
ole mikään aatelismies, siinä että hän
Hornstierna ei ainoastaan kutsu itseään
useilla nimillä vaan myös kerrotaan, ettei häntä ole otettu eikä sisäänkirjoitettu
ritarihuoneeseen. Mihin Hornstierna sanoi olevansa yhtä hyvä aatelismies kuin
Poitz, minkä hän halusi todistaa eräällä
korkea-arvoisen ritarihuoneen virkailijan kirjelmällä [päiväys puuttuu], että
hän oli ritarihuoneelta ja valtiopäiviltä
matkustanut pois, kuten myös, että häntä
useissa korkea-arvoisen kuninkaallisen
Turun hovioikeuden kirjeissä kutsutaan
ja tituleerataan aatelismieheksi. Ja koska
tämä kysymys oikeastaan kuuluu korkeaarvoiselle ritaristolle, niin sen tähden
ohjattiin nämä osapuolet sinne.”21)
– Pöytäkirjasta puuttuvan päiväyksen
paikalla pitänee olla vuosiluku 1668,
jolloin Hornstierna oli lähetetty valtiopäiviltä takaisin kotiin Suomeen, koskei
hänellä ollut riittäviä varoja oleskeluun
Tukholmassa.
Syyskäräjissä 8/10 1675 ”kehotettiin
vapaasukuista Johan Hornstiernaa ensitulevana lauantaina tulemaan saapuville
raastuvanoikeuteen antamaan selitys
kauppias Roloffin täällä oikeudessa esittämään rätinkiin, koska Hornstierna tätä
itse pyysi, ja lupasi tätä jutun menettämisen uhalla noudattaa.”22) Jutun kantaja,
kauppias Roloff Haase Vehkalahden
kaupungista oli varmaankin esittänyt
oikeudessa laskelman saatavistaan vastaajalta Johan Hornstiernalta, joka taas ei
ollut heti valmis vastaamaan kanteeseen.

Vehkalahden, Valkealan ja Kymin kesäkäräjissä 20/6 1678 Johan Jakobinpoika
ajoi kannetta Nils Poitzia vastaan pellon
raivauksesta jakamattomasta yhteismetsästä: ”Vaikkakin vapaasukuinen
Nils Poitz voi olla enemmän oikeutettu
kuin hänen naapurinsa Johan Jakobinpoika siihen maahan, jonka hän (Poitz)
on ylösraivauttanut yhteismetsästä
torpparinpaikaksi, sen kautta että hän
omistaa kyläkunnasta suuremman veroluvun, nimittäin 1 1/4 veroa, ja Johan
Jakobinpoika omistaa ainoastaan 1/2
veroa, kumminkin koska laki maanlain
rakennuskaaren 32. luvussa kieltää
jakamattomasta valtaamasta peltoa tai
niittyä ennen kuin siellä on käynyt laillinen jako, minkä vuoksi oikeus katsoo
välttämättömäksi, että neljä lautamiestä
jakaisivat ja tasaisivat osapuolten kesken
veroluvun mukaan metsän, joka tähän asti
on ollut jakamaton, missä jaossa Johan
Jakobinpojan on saatava tätä ylösraivattua metsänkappaletta vastaan muualta
hyvitteensä (refusion); sillä välin niin
pitkään kuin metsä on heidän välillään
jakamatta, ei tätä riidanalaista maakappaletta voida antaa erikseen vallattavaksi
ja viljeltäväksi.”23)
Kun Vehkalahden knaappien rälssioikeudet peruutettiin kuninkaallisen komission päätöksellä 1678 ja knaapit merkittiin
henkikirjoihin seuraavan vuoden alusta,
niin Poitsilan säterin alaisesta Hillon
(Hilnäss) kylästä 16 äyrin henkiraha
taksoitettiin Johan Jakobinpojan vaimolle
ja rengille.24) Johan itse oli vapaa henkirahasta nähtävästi ikänsä tai sairautensa
perusteella. Vaimo oli siis kuitenkin vielä
niin nuori (alle 65-vuotias), että häneltä
vaadittiin henkiraha.
Vehkalahden ja Kymin kesä- ja syyskäräjissä 28–29/8 1682 oli esillä seuraava juttu: ”Syystä että Poitsilan Johan
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Jakobinpoika on viime keväänä saloittanut humaliston sille tontille, joka 29.
toukokuuta 1665 oli tuomittu vapaasukuiselle Niels Poitzille ja josta Johan on
nyt syksyllä korjannut humalat, niin sen
vuoksi langetetaan Johan Jakobinpoika
tuomionmoitteesta kolmen markan sakkoon ja tuomitaan antamaan humalat takaisin arviomiesten arvion mukaan. Mitä
tulee rakennuksiin, jotka vielä seisovat
samaisella tontilla muuttamatta, siitä huolimatta että Johan Jakobinpoika on jo 3.
syyskuuta 1640 tuomittu ne muuttamaan
pois, annetaan Poitzille rakennuskaaren
5. luvun 5. §:n nojalla lupa sakotta ne
purkaa (upkasta). Piti Johan Jakobinpojan
myös niskoittelustaan vetämän sakkoa
toiset kolme markkaa, mutta koskei hän
omista yhtään enempää sakkoihin, säästettiin hänet näistä sakoista, ja kiellettiin
häntä 40 hopeamarkan sakon uhalla millään tavoin enempää ryhtymästä tonttiin
tai humalistoon. Samoin tuomittiin Johan
Jakobinpoika maksamaan vapaasukuiselle Niels Poitzille 5 taalaria 16 äyriä
kuparirahaa kuparikattilasta, jonka hän
oli ottanut lainaksi ja menettänyt viime
joulunpyhinä tupaansa kohdanneessa
tulipalossa, lopusta kattilan arvoa on
vähennetty ne parseelit jotka Johan Jakobinpoika on Poitzille ennen lainannut
ja jotka ovat hukkaantuneet.”25)
Vehkalahden ja Kymin talvikäräjissä
9–10/3 1683 ”tuli esiin lippumies Carl
Johaninpoika Hornstierna ja pyysi, että
lautakunnalta ja käräjäkunnalta kysyttäisiin, mihin aikaan hänen isänsä on
tullut heikoksi päästään (swagh uthi
hufwudhet), ja [lisäsi] että hän samaisessa
heikkoudessaan on nimittänyt itseään
useilla kilpinimillä (sköldenampn) [so.
aatelisnimillä], niin todisti lautakunta,
että hän on jo nuoruusvuosinaan ja ennen
kuin pääsi naimisiin ollut heikkopäinen,

ja sitten ajan kuluessa toisinaan parempi
toisinaan huonompi, mistä ja pyynnöstä
kirjoitetaan tästä ote todistukseksi.”26)
Hornstiernoja rakuunoissa
Itä-Suomen jakopalkkaisia rakuunoita
tarkastelevassa tutkimuksessaan (1940)
Karl Grotenfelt mainitsee seuraavat
Hornstierna-nimiset rakuunoissa palvelleet aliupseerit: Carl Hornstjerna, korpraalina Grotenfeltin rakuunoissa 1690,
lippumies 1700; Carl Johan Hornstjerna,
lippumiehenä von Burghausenin rakuunoissa 1678; Gabriel Hornstjerna, korpraalina von Burghausenin rakuunoissa
1672, varusmestari 1674, lippumies.27 )
Näistä nimessä ”Carl Johan Hornstierna” on virhetulkinta; alkuperäislähteistä
näet käy ilmi, että nimi on oikeastaan
”Carl Johansson Hornstierna”. Grotenfeltin teoksessa ei ole lähdeviittauksia,
mutta useissa tapauksissa lähde voidaan
paikantaa asiasisällön perusteella Ruotsin
sota-arkiston Rullor 1620–1723 -sarjasta.
Kirjoittaja on tarkistanut ja jossain määrin
täydentänytkin Grotenfeltin esittämiä
tietoja Gabriel ja Carl Johaninpojat
Hornstiernasta.
 Eversti Herman von Burghausenin
rakuunaeskadroonan (myöhemmän
rakuunarykmentin) kapteeni Bengt Danielinpojan komppanian vastavärvätyt
rakuunat tarkastettiin 6/9 1670. Komppanian kolmesta korpraalista yksi oli
Gabriel Johansson Hornstierna, joka oli
varustautunut hevosella, musketilla, miekalla ja taskulla.28) Saman komppanian
katselmuksessa Vehkalahdella 31/1 1672
oli korpraali Gabriel Hornstierna.29)
Burghausenin rykmentin kapteeni
Alexander Mellinin komppania tarkastettiin Viipurissa 3/8 ja Ahvenkoskella
15/8 1674. Varusmestarina oli Gabriel
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Hornstierna, johon virkaan hänet oli
ylennetty kapteeni Bengt Danielinpojan
komppanian korpraalin virasta.30) Saman
komppanian katselmuksessa Viipurissa
9/9 1675 oli varusmestarin virasta lippumiehen virkaan ylennetty Gabriell
Hornstierna. 31) Saman komppanian
katselmuksessa Viipurissa 30/5 1676
ja Tukholmassa 17/9 1676 lippumies
Gabriell Hornstierna.32) Saman rykmentin kapteeni Johann von Burghausenin
komppanian katselmuksessa Viipurissa
9/9 1675 oli kuolleen korpraalin Paavo
Heikinpojan tilalle värvätty Carll Johansson Hornstierna.33) Saman komppanian
katselmuksessa Viipurissa 30/5 1676
korpraali Carll Johansson Hornstierna ja
Tukholmassa 16/9 1676 korpraali Carll
Johansson.34)
 Rykmentin uudeksi komentajaksi tuli
v:n 1677 alusta everstiluutnantti Anders
Löschern von Hertzfelt, joka samalla
ylennettiin everstiksi. Kapteeni Staffan
Fredrik Knorringin komppanian katselmuksessa Malmön varuskunnassa 2/7
1677 oli lippumieheksi ylennyt Carll
Hornstierna (Hornsteierne).35) Hän oli
Skånessa, kun komppania tarkastettiin
Viipurissa 7/8 1678.36) Rakuunarykmentti
lakkautettiin 1680 uuden jakolaitoksen
järjestämisen vuoksi.37)
 Joulukuussa 1686 everstiluutnantti
Nils Grotenfelt sai tehtäväkseen värväyttää kaksi komppaniaa rakuunoita
Viipurin ja Savonlinnan läänistä. Karl
Grotenfelt viittaa Nils Grotenfeltin värvättyjen rakuunoiden palkkausluetteloon,
jonka mukaan päällystön tuli 1690 saada
palkkansa. Tämän mukaan kapteeni Elias
von Nandelstadtin komppanian kuudesta
korpraalista yksi oli Carl Hornstierna,
samoin Viipurissa 19–20/4 1700 toimitetussa katselmuksessa. Narvan taistelussa
marraskuussa 1700 haavoittuneiden jou-

kossa mainitaan kapteeni Elias von Nandelstadt ja lippumies Carl Hornstjerna.38 )
Vehkalahden ja Kymin kesäkäräjissä
1689 korpraali Carl Johaninpoika ajoi
kapteeni Elias von Nandelstadtin 20/7
1689 antamalla valtakirjalla kannetta
päämiehensä puolesta entistä kruununvoutia Hans Hollenderia vastaan kahdesta
vanhasta saatavasta, jotka tämä oli jäänyt
velkaa Nandelstadtin edesmenneelle
apelle ylisyökäri Joen Ammundsonille.
Juttu oli lykättynä esillä talvikäräjissä
1690. Pöytäkirjassa kantajan asiamieheksi mainitaan nyt erehdyksessä korpraali
Johan [sic] Hornstierna; pitäisi tietenkin
olla Carl (Johansson) Hornstierna.39)
Rakuunatilalliseksi
Lappeen Kiialaan
Vv:n 1680 ja 1682 henkikirjoihin kirjattiin Vehkalahden Hillosta lippumies Carl
Johaninpojan (Jönsinpojan) vaimo.40)
Mies itse oli sotilaana vapaa henkirahasta. Carl mainitaan sillä sotilasarvolla,
johon hän oli ylennyt palvellessaan von
Burghausenin ja Löschern von Hertzfeltin rakuunoissa rykmentin lakkauttamiseen 1680 asti, nyt palveluksesta
vapaana, kunnes värväytyi (viimeistään
1689) korpraaliksi 1686 perustettuun
Grotenfeltin rakuunaeskadroonaan.
Vehkalahdella 17/8 1698 päivätyssä,
vuosia 1677–90 koskevassa Kymenkartanon läänin rästiluettelossa mainitaan
Vehkalahden Poitsilan (Norssby) verovelallisten joukossa lippumies Carl
Hornstierna, jolta oli jäänyt maksamatta
Böismannin voutivuosilta 28 taalaria
24 äyriä 12 penninkiä hopearahaa ja 12
kappaa veroviljoja: ”Tämä ei nykyisin
enää ole tällä seudulla vaan Lappeella
(Lapwess), majoittajana herra everstiluutnantti Grotenfeltin rakuunarykmentissä,
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josta häneltä tätä (rästiä) pitää hakea.”
Sama mies lienee ollut se Hillon kylän
alle merkitty Carl Johansson, jolla oli
Böismannin ajan rästejä 16 hopeaäyriä ja
jonka sanotaan tosin olevan vielä elossa
mutta aivan rutiköyhä.41) Ehkä tuo 16
äyrin rästi on Carlin vaimon v:n 1682
henkiraha.
Kapteeni Elias von Nandelstadtin
komppanian korpraali Carl Hornstierna ryhtyi 1691 itse rakuunatilalliseksi
ottamalla viljelykseen Lappeen pitäjän
Kiialan kylästä Tapani Jussinpojan 1/8
veron, 1/4 manttaalin ja 1 tilan veroisen
autiotilan, 1/12 veron ja 1/6 manttaalin
veroisen osan Matti Timperin eli Heikki Eerikinpojan autiotilaa sekä 1/12
veron ja 1/6 manttaalin veroisen osan
Maunu Kiiaisen eli Antti Simonpojan
autiotilaa.42) Rakuunatilallinen sai nauttia
verovapaasti tilojaan, ehdolla että vähitellen viiden vuoden kuluessa varustaa
rakuunan täysin varustein.43) V. 1694
Lappeen Kiialasta maksettiin 24 äyrin
henkirahat korpraali Carl Hornstiernan
vaimosta ja Klaus-rengistä ja tämän
vaimosta, v. 1697 korpraali Hornstiernan
vaimosta.44 )
 Lappeen ja Joutsenon kesäkäräjissä
11–13/7 1693 Lappeenrannassa kihlakunnanoikeus määräsi korpraali Carl
Hornstiernan pyynnöstä kaksi lautamiestä toimittamaan yhteismetsän jaon
Lappeen pitäjän Kiialan kylän kahden
naapuruksen välillä, koska korpraali oli
valittanut talollisen Mikko Laurinpojan
hakkaavan metsää paljon yli verolukunsa
mukaisen osuuden.45) Saman käräjäkunnan kesä- ja syyskäräjissä 1–3/10 1695
määrättiin korpraalin, miehuullisen Carl
Hornstiernan rakuunatilansa puolesta
tekemästä pyynnöstä nimismies ja yksi
lautamies katsastamaan, onko eräs Penttilän kylän talollinen kaatanut kasken

Kiialan kylän rajojen sisällä, kuten korpraali väittää mutta talollinen kiistää.46 )
Seuraavissa, 9–11/1 1696 pidetyissä
talvikäräjissä korpraali, miehuullinen
Carl Hornstierna pyysi oikeutta ottamaan
esille edellisissä käräjissä vireille pannun maariidan. Katselmusmiehet olivat
tunnustaneet päteviksi Hornstiernan
näyttämät rajat. Koska kuitenkin riidan
osapuolet olivat kruununtalollisia ja
koska vastaaja kiisti katselmusmiesten
piirroksen ja kertomuksen ja vaati uutta
katselmusta kruununvoudin läsnä ollessa,
niin kihlakunnanoikeus ohjasi osapuolet
riidassaan maaherran luo.47)
Vehkalahden ja osan Kymiä syyskäräjissä 5–6/11 1696 Carl Hornstierna
ajoi kannetta perinnöstä lankoaan Erik
Husgafvelia vastaan: ”Korpraalin, miehuullisen Carl Hornstiernan vaimonsa
puolesta tekemästä ja muiden lankojensa
pyynnöstä määrättiin nimismies Samuel
Mickelinpoika ja lautamies Benjam Simonpoika heidän ja kaikkien perillisten
läsnä ollessa teettämään lainmukainen
inventaario kaikesta siitä omaisuudesta,
joka heille autuaan appensa Carl Erikinpojan jälkeen pitää lankeaman perintönä
ja joka taloa asuvalla pojalla Erik Carlinpojalla on käsissään, jakaen heille,
sitten kun ensin on ylösotettu kaikki
toteensaatava velka kuin myös se mitä
Erik Carlinpojan osaksi tulee kahdella
kirjallisella testamentilla 10:nneltä kesäkuuta 1658 ja 23:nnelta toukokuuta 1677,
joita vastaan Hornstiernalla ja muilla ei
ollut mitään muuta sanottavaa kuin etteivät he olleet niistä ennen tienneet, jakaen
kullekin heidän lainmukaisen osuutensa
siten, että mitä tulee irtaimeen niin saa
veli Erik siitä kaksi ja hänen viisi sisartaan joiden sanotaan vielä elävän yhden
kolmasosansa maanlain perintökaaren
1. luvun mukaisesti, mutta mitä tulee
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Edellä mainitun Tuomas Mikonpojan
pojalla Mikko Tuomaanpoika Stöderillä
eli Brandstakalla oli hallussaan pieni osa
Töytärin knaappitilaa. Knaappitilojen
rakennustarkastuksessa 6/12 1684 havaittiin Niilo Matinpojan nimissä olevasta
Töytärin (Steensböhle) 5/12 veron, 5/12
manttaalin ja 1 tilan veroisesta talosta: ”2
kpl tupia ja yksi kamari, ja yksi kivikellari
alla, 3 aittaa, pienempiä ja suurempia, 2
tallia, 2 läävää, karjaa 30:een kpl.” Niilon
lisäksi mainitaan Mikko Tuomaanpoika:
”Tämä istuu 1/16 [veron] osalla Niilo
Matinpojan taloa, hänellä on yksi tupa
ja yksi pieni aitta sekä kaksi lehmää.”54 )
Töytärin Mikko Tuomaanpoika on
yksi allepiirtäjistä valtakirjassa, jonka
Vehkalahden knaapit antoivat 1693
edustajalleen Olof Husgafvelille. 55)
Mikon sukunimeksi on valtakirjaan laitettu Pilhjerta, nähtävästi erehdyksessä
(Michel Thomasson Pijlhierta); töytäriläisten oli kaiketi määrä kutsua itseään
Brandstakoiksi eikä Pilhjertoiksi. Mikon
allepiirtona ovat nimikirjaimet M:T:,
missä M tarkoittanee Mikkoa ja T joko
patronyymiä Tuomaanpoika tai talonnimeä Töytäri.
Brandstaka–Stöder-suvun sukutaulussa Mikko Tuomaanpoika Stöderin eli
Hornstiernan mainitaan olleen tilallisena
Töytärissä 1662–1706 ja ja tämän pojan
Mikko Mikonpoika ”Hornstiernan”
1712–32.56) Tässä on ensinnäkin korjattava se, että Mikko Tuomaanpoika kuoli
jo helmikuun 1697 ja helmikuun 1698
välillä. Hänet näet henkikirjoitettiin
vaimonsa, Elias-pojan ja Anni- ja Kirstityttärien kanssa vielä 1/2 1697, mutta
19/2 1698 päivättyyn rästiluetteloon
merkittiin ”Töytärin Mikko Tuomaanpoika Brandstaka, tämäkin knaappeihin
kuuluva, ja pitäisi hankkia päätös rästin maksamisesta vapauttamiseksi tai

kiinteään pysyy se isän siitä tekemässä
määräyksessä, niin että Erikin pitää
kertakaikkisesti toimittaa heille siitä 50
taalaria kuparirahaa. Mitä tulee siihen
hopeavyöhön, joka kuuluu näille perillisille ja jonka kerrotaan seisovan panttina
Husulan Arvid Erikinpojalla tynnyristä
rukiita, niin mainittu Arvid ei kieltäydy
toimittamasta samaista panttia takaisin,
kunhan hänelle luovutetaan takaisin
tynnyri rukiita tahi sen arvo nykyisen
verohinnan mukaan.”48) — Korhonen
viittaa tähän juttuun Husgafvel-suvun sukutaulussa, ilmeisesti sen tiedon lähteeksi, että Carl Erikinpojalla oli Erik-pojan
lisäksi kaikkiaan viisi tytärtä, mutta jättää
mainitsematta vävy Carl Hornstiernan.49 )
Töytärin Mikko Tuomaanpoika Brandstaka
Brandstaka–Stöder-sukua käsittelevässä teoksensa kohdassa Korhonen
kirjoittaa: ”Muusta sukulaisryhmästä
pyrki irrottautumaan Tuomas Mikonpojan perikunta, joka otti vielä Brandstakaa
komeammalta kalskahtavan aatelisnimen
Hornstierna. Vaikuttimena lienee ollut
muisto 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa
maaomistuksia Töytärissä hallinneesta
Hornien mahtisuvusta.”50) Tässä kohtaa Korhonen viittaa Ragnar Rosénin
teokseen Vehkalahden pitäjän historia I
(1936). Rosén kyllä kirjoittaa Horneista,
muttei mainitse mitään Hornstiernoista.51)
Hornstierna-nimeä ei mainita myöskään Rosénin kirjoituksessa ”Vehkalahden knaapit”, jonka Gunnar Rosén
toimitti postuumisti isältään jälkeen
jääneiden kirjoitusten ja muistiinpanojen perusteella Vehkalahden pitäjänkirja
I:een.52) Korhosen esittämiin tietoihin
Hornstiernoista ovat viitanneet mm. Oksaset teoksessaan Vehkalahden knaapit
(2003) sekä Pöllänen väitöskirjassaan
(2014).53)
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käräjäjutut, joissa Hornstierna-nimi
esiintyy, ovatkin kaikki jo tulleet edellä
referoiduiksi.
Kirjoittajan löytämistä alkuperäislähteistä, jotka liittävät Hornstierna-nimen
Stödereihin, ainoiksi jäävät nuo henkikirjamerkinnät vv:lta 1705–11, jotka on
tehty useita vuosia Mikko Tuomaanpojan kuoleman jälkeen. Todennäköisesti
noihin henkikirjoihin olisi oikeastaan
pitänyt merkitä ”Mikko Tuomaanpojan
leski [Anna?] Hornstierna” eikä ”Mikko
Tuomaanpoika Hornstiernan leski”, ts.
että leski eikä hänen miesvainajansa on
ollut sukujaan Hornstierna. Mikko Tuomaanpojan leski oli henkirahasta vapaana
knaappiuden perusteella v:een 1703
asti; hänen ruokakunnastaan perittiin 16
äyrin henkiraha ainoastaan ratsumiehen
leskeltä, kunnes sitten yllättäen 1704 ruokakunnan kaikille jäsenille taksoitettiin
16 äyrin henkiraha. Mutta seuraavana
vuonna, 1705, jolloin Hornstierna-nimi
siinä ensi kerran esiintyy, ruokakunnan
jäsenet ovat taas knaappiuden perusteella
vapaita, ratsumiehen leskeä lukuunottamatta. Nähtävästi leski lapsineen oli
valittanut asiasta vedoten v:n 1694 kuninkaalliseen päätökseen, jolla tiloillaan
asuville knaapeille ja heidän lapsilleen
oli myönnettu elinajaksi vapaus henkirahasta.62) Tietoisena siitä, että knaappien
vaimoista kannettiin henkiraha mikäli
eivät kuuluneet knaappi- tai aatelissukuun, leskellä on ollut tarve korostaa
henkikirjoittajalle omaa aateluuttaan,
siis että oli sukujaan Hornstierna ja Poitsilan rälssisäterin entisen osakkaan tytär.
Tämä ei olisi ristiriidassa sen kanssa, että
Korhosen mukaan Mikko Tuomaanpojan
vaimo oli ”Anna N.N. (Perimätiedon
mukaan Poitz-sukua)”.63) Jos Anna ei nyt
ollut suorastaan Poitzin tytär, niin sentään
Poitzin tyttärentytär.

muutoin ulosmitataan, aivan rutiköyhä
leskivaimo” (Steensböhlee Mickill
Thomasson Branstaka, denne ähr och af
knaparne och måste Skaffa sigh resolution till des befrijelse elliest Sökes uth alldeles utfattigh Enckia).57) Henkikirjoissa
mainitaan Töytärissä 1699–1704 Mikko
Tuomaanpojan leski, sitten 1705–07
Mikko Tuomaanpoika Hornstiernan leski (Mickell Thomass[on] Hornstiernas
Enckia) ja 1708–11 Mikko Hornstiernan
leski.58) V:n 1712 henkikirjassa mainitaan
isännän paikalla Mikko Mikonpoika,
joka jo v:sta 1704 mainitaan naimisissa
olevana poikana; Mikko Mikonpoika oli
aatelinen mutta vaimo aateliton (”han
adel hon oadel”).59) Mikko Mikonpojalla ei Hornstierna-nimeä henkikirjoissa
esiinny. Tämän kirjoittaja ei myöskään
ole löytänyt arkistolähdettä, jossa Mikko
Tuomaanpoika mainittaisiin sillä nimellä
elinaikanaan.
Brandstaka–Stöderin sukutaulussa
Korhonen viittaa Mikko Tuomaanpoika Stöderin eli Hornstiernan kohdalla
Vehkalahden käräjiin 4/4 1661 [sic] ja
14–15/1 1675. Vehkalahden ja Valkealan
kesäkäräjissä 4/5 (ei 4/4) 1661 mainitaan
kyllä rantaratsastaja Mårten Stödher
(toisessa jutussa Salmenkylän Sigfrid Simonpojan sisarenpoikana), muttei ketään
Hornstiernaa.60) Talvikäräjien 14–15/1
1675 pöytäkirjan Korhonen mainitsee
sukunimen Hornstierna lähteenä. Kyseisten käräjien ainoa juttu, jossa mainitaan
Hornstierna, on edellä siteerattu Nils
Poitzin ja Johan Hornstiernan välinen
kiista jälkimmäisen aateluudesta. Tuomiokirjakortiston mukaan ei Itä-Suomen
1600-luvun käräjäpöytäkirjoissa esiinny
ketään muuta Hornstierna-nimistä kuin
Johan Jakobinpoika Hornstierna ja hänen poikansa Carl Johaninpoika Hornstierna.61) Tässä kortistossa indeksoidut
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Maalaileva savolainen
August Tuomisalon (1883–1962) elämä
JERE MARKKANEN

Alku
Nuori poikamies August Karstinen muutti Ristiinasta Kotkaan
1910-luvun alussa. Opinnot
Kajaanin opettajaseminaarissa olivat päättyneet fiaskoon,
koeoppilaaksi hyväksyttyä Karstista ei suosittelijoiden puutteesta ja ilmeisesti liian radikaaleista
mielipiteistä johtuen ollut koskaan hyväksytty varsinaiseksi
oppilaaksi. Karstinen oli palannut kotiseuduilleen Ristiinaan,
mutta päätyikin suuntaamaan
tiensä kohti Kotkaa, jota myös
savolaisten Amerikaksi kutsuttiin. Kotkan seudulla asui eno,
poliisikonstaapelina toiminut
August Tuukkanen, joka ilmeisesti oli jo aiemmin vaikuttanut
sisarenpoikansa elämään ja
ohjannut tätä kohti Kajaanin
seminaaria.

August Tuomisalo (ent. Karsten).
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August Karstinen syntyi Etelä-Savossa, Ristiinan pitäjässä 15.9.1883 Johannes Karstisen ja Amanda Tuukkasen
toiseksi lapseksi (ja ensimmäiseksi joka
eli aikuisikään). Perheeseen kuului Augustin lisäksi kaksi aikuisikään elänyttä
pikkuveljeä, Taavetti ja Vilhelm, joista
jälkimmäinen sairasti ”kaatumatautia”,
siis ilmeisesti epilepsiaa tai jotain läheisesti samantyylistä sairautta. Johannes
Karstinen työskenteli Ahlström Osakeyhtiön metsänvartijana ja ilmeisesti päätti jo
varhain, että esikoispoikaa koulutettaisiin. August opiskelikin yksityisoppilaana Viipurissa 1890-luvulla ja sitä
kautta myöhemmin hakeutui Kajaanin
seminaariin vuonna 1905.
Kajaanin fiasko oli jättänyt kuitenkin
jättänyt August Karstiseen niin vahvat
arvet, että hän oli seminaarista erottamisensa jälkeen alkanut käyttänyt
nimeä August Allaskivi, mahdollisesti
sukutaustansa piilottamiseksi. Kotkaan
päästyään nimi muuttui kuitenkin varsin
pian virallisesti August Tuomisaloksi
syksyllä 1913. Tuomisalo työskenteli
erilaisissa sekatyömiehen tehtävissä ja
muutti vuokralle Kotkan Hovinsaarelle
osoitteeseen Edelfeltinkatu 4, niin kutsuttuun Metsälän taloon. Vuokraemäntänä
olin talon omistajaparin tytär, nuori Anna
Elin Metsälä, joka hoiti myös Kotkaan
sijoitettua lypsykarjaa vanhempiensa asuessa Ruotsinpyhtään Haavistossa noin 40
kilometrin päässä Kotkasta.
Vuokralaisen ja vuokraemännän välille
syttyi varsin pian romanssi ja parin häitä
vietettiin toukokuussa 1914 Ruotsinpyhtäällä. Tämän jälkeen vastavihityt
muuttivat Metsälän vanhempien isännöimälle tilalle Haaviston Vuorenpäähän ja
August Tuomisalo otti tilan isännöinnin
haltuunsa appiukoltaan, Haaviston entiseltä maakauppiaalta Matti Metsälältä.

Kauppaliike oli lopetettu vuonna 1906
ja itse kaupparakennus siirretty Haavistossa suoritettujen uusjakotoimenpiteiden
jälkeen Kotkaan edellä mainituksi vuokrakasarmiksi. Jo yli 60-vuotias Metsälä
oli kuitenkin jäänyt puolisonsa kanssa
viljelemään Haavistoon omistamaansa
maatilaa.
Perheenlisäystä seurasi jo seuraavana
vuonna, kun kesäkuussa 1915 Anna
Elin synnytti pariskunnan ainokaiseksi
jääneen pojan Eino August Tuomisalon.
August itse ei ollut poikansa syntymän
aikaan Ruotsinpyhtäällä, vaan oli ensimmäisen maailmansodan sytyttyä siirtynyt
linnoitustöihin Helsingin lähistölle. Perheonni oli kuitenkin jäävä lyhyeksi, sillä
Anna Elin kuoli vain vuotta myöhemmin
kesäkuussa 1916 Helsingin kirurgisessa sairaalassa sisäisiin verenvuotoihin
29-vuotiaana.
Yksinäinen leskimies?
August jäi asumaan appivanhempiensa
luokse, mutta riitaantui näiden kanssa
varsin pian ja jätti poikansa Einon näiden
kasvatettavaksi. Jo seuraavana vuonna
hänet vihittiin haavistolaisen Edith Maria
Kirjolan kanssa toiseen avioliittoon ja
pariskunta muutti Ristiinaan sisällissodan päätyttyä kesällä 1918. Punakapinan
alkaessa (kuten August itse sisällissotaa
kutsui) hän oli ollut isäänsä tapaamassa
Ristiinassa ja joutunut paikallisten miesten kanssa niin kutsutulle Mäntyharjun
rintamalla. Tuomisalon nuori vaimo
kuitenkin odotti Haavistossa ja siksi hän
ilmeisesti metsiä pitkin lähti Ristiinasta
Ruotsinpyhtäälle ollen lopun sodasta
Kymenlaaksolaisten valkoisten matkassa,
lähinnä ilmeisesti sairaankuljettajana.
Pohdittaessa syitä Tuomisalon nimenmuutoksella, tässä kohtaa on mielenkiin23

toista nostaa esille eräs seikka. Tuomisalo
oli koko elämänsä vakaumuksellinen
valkoinen, mutta hänen nuorempi pikkuveljensä, sekatyömiehenä ja seppänä
elantonsa hankkinut Taavetti Karstinen
oli enemmän tai vähemmän ”vakaumuksellinen sosialisti” ja sisällissodan
sytyttyä hänet vangittiin varsin pian ja
toimitettiin Mikkelin lääninvankilaan ja
sieltä käsin Mikkelin konepajalle pakkotöihin. Veljesten välit olivat ilmeisen
kireät ja voimme kysyä, että tuliko August Karstisesta Tuomisalo nimenomaan
syntyperänsä ja taustansa häivyttämiseksi?
Toinen poika Tuomisalolle syntyi
toisen vaimonsa kanssa syyskuussa
1918 kun Toimi Ilmari Tuomisalo näki
päivänvalonsa Ristiinassa. Pieni perhe
asui Ristiinassa aina 1920-luvun alkuun,
kunnes August päätti palata Ruotsinpyhtäälle ja osti sieltä maata. Ensimmäisestä
avioliitosta syntynyt poika Eino kasvoi
isovanhempiensa hoteissa, ja muistaa
tavanneensa isänsä ensimmäistä kertaa
1920-luvun alussa, kun isä tuli Ristiinasta
tilanostomatkalle Ruotsinpyhtäälle. Tämänkin tekstin päälähteenä käytetyt Eino
Tuomisalon muistelmat valottavat myös
tätä ensimmäistä tapaamista mielenkiintoisella tavalla:
Ensimmäinen muistikuva isästäni on
seuraavanlainen: Olin eräänä toukoajan päivänä kiivennyt tikkaita myöten
katolle lämmittelemään piipun viereen
auringonpaisteeseen. Pappa [Matti
Metsälä] muokkasi peltoa Kaisu-hevosen ja veitsilanan kanssa saunamäellä
kun kuulin papan huutavan ”Tervemieheen ja mitäs kuuluu” sitten hiljaisempi
ääni vastasi jotakin Likaveräjältä päin.
Katsoin tielle päin ja näin puunoksien
välistä pienen miehen, lierihattu päässä
kallellaan. Pappa asteli pellolta pienen

miehen viereen ja he piskasvat kättä
lähtien kävelemään taloa kohti.
Minä yritin nopeasti piiloutua piipun
taakse, mutta isä huomasi minut ja
kutsui Einoa tulemaan alas katsomaan
tuomisia. Mamma oli ollut tuvassa ja
tuli ulos aloittaen kovan metelin kun
haiska poika ei tullut isäänsä tervehtimään. Ei ollut ihme jos poika pelkäsi
isäänsä, olihan mamma antanut puheillaan isästäni hyvin kielteisen kuvan.
Isä haki minut katolta alas mutta minä
pelkäsin en puhunut enkä ilahtunut
lahjasta, joka oli muuten niin sanottu
merimiespaita väriltään sininen keltaisin somistein. Mitään muuta vaatekappaletta ei isä minulle hankkinut eikä
minusta muutenkaan huolta pitänyt,
mutta siihen oli omat pätevät syynsä,
sillä vaikka hän oli taitava ja ahkera
töissään, oikea raataja, oli hän samalla
erittäin huono-onninen mies.
Loppu
Toinen vaimo Edith Maria kuitenkin
kuoli vähintään yhtä yllättäen kesäkuussa
1925 keuhkotautiin ja Tuomisalo jäi taas
leskeksi, mutta tällä kertaa myös toisen
poikansa yksinhuoltajaksi. Kaikenlisäksi hänen ostamansa tila oli tänä aikana
joutunut pahasti velkoihin ja oli siten
myytävä. Pian tämän jälkeen Tuomisalo
kuitenkin solmi kolmannen avioliittonsa
Lempi Matilda Myötyrin kanssa, joka
sai kotoaan pienen maapalan ja uusi koti
rakennettiin jälleen Ruotsinpyhtäälle.
Kolmas avioliitto oli kuitenkin hyvin
onneton ja August sanoi itse kolmatta
vaimoaan ”pahaksi akaksi”, jota hän lähti
karkuun sotavuosina 1940-luvun alussa
ensin poikansa Einon perheen luokse ja
sitten Toimin perheen luokse, ennen kuin
24

Augustin poika Eino Tuomisalo isoäitinsä,
mamma Maria Metsälän kanssa.

virallinen avioero astui voimaan.Avioeron jälkeen Tuomisalo jäi asumaan nuoremman poikansa Toimin perheen luokse
ja muutti hänen mukanaan aikanaan
Ruotsinpyhtäältä Varsinais-Suomen Kiikalaan, jonne Toimi siirtyi 1950-luvulla.
Koko ikänsä tupakoitunut Tuomisalo sairastui 1960-luvun alussa keuhkosyöpään
ja vietti viimeiset vuotensa Tammisaaressa, Meltolan keuhkoparantolassa. Hän
menehtyi keuhkosyöpään Meltolassa
78-vuoden iässä 4.2.1962 ja haudattiin
samassa kuussa Ruotsinpyhtään Ahvenkoskelle toisen vaimonsa Edith Marian
vieraan suuren lumipyryn saattelemana.
August Tuomisalon vanhempi poika Eino
kuvasi isänsä luonteenlaatua muistelmissaan seuraavanlaisesti, johon on mielestäni sopivaa päättä myös tämä teksti:
Isä August oli luonteeltaan häilyväinen
ja helposti periksi antava, osaamatta
pitää kunnolla puoliaan eri asioissa.

Minä en saanut häneltä käyttökelpoista oppia missään asiassa, sillä hän
oli mutkikas eikä suoraan neuvoja
jakanut. Puheissaan isä oli vahvasti
maalaileva kuten oikealle savolaiselle
sopiva onkin.
Lähteet:
Tuomisalo, Eino August: Kun kello
kenkkuili ja muita muistelmia. Toim.
Tomi Tuomisalo. Offsetpaino Westman,
Kotka 2010.
Tuomisalo, Eino August & Tuomisalo,
Lempi: Kiitos rakas kirjeestä – Eino ja
Lempi Tuomisalon kirjeenvaihto sotavuosilta 1942-1944. Toim. Jere Markkanen,
Tomi Tuomisalo, Susanna Yrjölä ja Ulla
Yrjölä. Grano Oy, Kotka 2014.
Virtanen, Timo: Taavetti Karstisen perhe
ja muita Tyyne Virtasen tarinoita. Julkaisematon käsikirjoitus, 2013.
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Petter Exell – mistä olet kotoisin?
Anja Hyvönen
Jokainen sukututkimusta harrastava tietää, että jossain vaiheessa tulee ns. seinä
vastaan, kun tietoa ei vain löydy, vaikka
kuinka etsii. Äidinäitini sukunimi oli
Exell. Exell-suvun taustasta tietoja on
karttunut lisää vuosien varrella. Isoisänsä
Johan Exell syntyi Virolahdella 9.1.1841
vanhempinaan Axel Andersinpoika Exell
ja Eva Lisa Abrahamintytär.
Pyhtään rippikirjatietojen mukaan
perhe tuli Virolahdelta Pyhtäälle 1853.
Vuodet 1856–1860 Axel vaimoineen
sekä Johan-poika olivat Purolan kartanon
viljatorppareina, sieltä Johan-poika lähti
rengiksi muualle ja Axel ja Eva muuttivat
Purolasta Klåsarön Limalahteen Clayhillsin torppaan.
Axel syntyi 12.2.1811 Iitin Ruonassa,
ollut vihittäessä Iitin Sitikkalassa torpparina. Perheen ensimmäinen lapsi Sofia
syntyi 1834 Lyöttilässä, toinen tytär Maria syntyi Sitikkalassa 1836. Perhe muutti
sieltä Iitin lähteiden mukaan Vehkalahdelle 1838, mutta ehkä he suuntasivatkin
suoraan Virolahdelle.
Axelin vanhemmat olivat Anders
Johan Petterinpoika Exell s. 30.9.1771
Iitin Ruonassa ja Maria Gustavintytär s.
16.1.1780 Iitin Perheniemessä. Anders
Johanin vanhemmista minulla on ollut
tiedossa vain v. 2001 sukutietokantaani
kirjaamani tiedot:
Hiskin kautta selvinnyt ainoastaan, että
Petter Exell kuoli vesipöhöön 60-vuotiaana leskenä Iitin Kirkonkylässä.
Kuolinaika 30.1.1808, missä ilmeisesti
kk on väärin kun vertaa hautausaikaan
1.9.1808. Iitin rippikirjasta (RK 968

MMA) löytyi Iitin kirkonkylän kohdalta suutari Petter Exell, synt. 1745
ja vaimo Kristina Henrikintytär synt.
1747. Mitään mainintaa, mistä he olisivat muuttaneet sinne ei ollut. Koska
patronyymi ei ole selvillä, tutkimus
on hankalaa. Sukunimi Exell annettu/
otettu, kun alkanut harjoittaa suutarinammattia? Tutkimatta esim. löytyisikö
kisällitietoja. Vaimon kuolinaika ilmeni
vain rippikirjasta: 1805.
Helmikuussa 2020 etsin huvikseni netin kautta tietoja Petter Exellistä. Löytyi
Petter Exell Iitistä, totesin, että jälkeläisiä
on myös Kiteen ja Ilomantsin suunnalla!
Olipa kiva tieto. Heinäkuun alussa tiedoista löytyi lisäys; linkkiviite Loviisan
rippikirjaan ja toteamus, että Ruotsinpyhtäällä vaikuttanut räätäli Anders Exell on
mahdollisesti Petterin veli.
Näistä vinkeistä innostuneena rupesin
tutkimaan lähteitä.
 Räätäli Anders Exellin s. 1750 jälkeläisiä löytyi netistä, tästä ei nyt sen
enempää. Loviisan linkistä avautui tieto
suutarinopissa olevasta Petter Exellistä.
Sitten keksin Hiskiä apuna käyttäen etsiä,
löytyykö jostakin vanhempia, joille on
syntynyt Petter n. 1743–1748 ja Anders
1749–1752. En meinannut uskoa, kun
Ruotsinpyhtäällä Kuninkaankylän Ollakselta sotilas Mårten Riddare ja Maria
Johansdr tuntuivat sopivan. Heille oli
syntynyt Petrus 27.6.1746 ja Andreas
5.12.1750. Ruotsinpyhtään lastenkirjassa
1754–1778 Kongsböle Ollas mainitaan
Petter Mårtenssonin s. 27.6.1746 olevan
Loviisassa, samoin Anders Mårtensso26

 Lopuksi vielä Petterin vanhemmista
selvitettyä tietoa: Sotilas Mårten Riddare
ja Maria Johansdr molemmat Kuninkaankylästä vihittiin Pyhtäällä 31.1.1742.
Heistä löytyi maininta Pyhtään rippikirjasta 1743> Kongsböle Barckasilta,
ainut ehtoollismerkintä 2.2.1743. Ruotsinpyhtään vanhimman rk:n 1745–1752
Kongsböle Ollas sivun alalaidasta löytyvät sotilas Mårten Jöransson Riddare s.
1717 ja vaimonsa Maria Johansdr s. 1713.
Mårten Riddare kuoli Ruotsinpyhtään
Kuninkaankylässä 21.11.1789. Iitin haudattujen luettelosta löytyy maininta: K.
14.8.1794 Haud. 17.8.1794 leski Maria
Johanintytär 89 v (!). kuolinsyy vanhuus,
kuolinpaikka Ruona skom. Leski Maria
oleskeli varmaan poikansa Petter Exellin
luona kuollessaan, koska toinen poikansa
Anders Exell oli kuollut Ruotsinpyhtäällä
maaliskuussa samana vuonna.
 Joskus tämän harrastuksen parissa voi
huudahtaa BINGO, minulta se vei tämän
tapauksen osalta noin 30 vuotta!

nin s. 1750, hänelle tapahtui jotakin v.
1766, mutta en osannut tulkita epäselvää
tekstiä.
 Loviisan srk:sta löytynyt muuttokirja
vahvisti, että sotilas Mårten Riddaren
poika Petter s. 1746 on muuttamassa
Loviisaan alkaakseen opinnot suutarinammattiin. Todistus on allekirjoitettu
Pyhtäällä 27.10.1761. (Todellisuudessa
varmaan Ruotsinpyhtäällä.)
 Lähde: Loviisan seurakunnan arkisto Muuttokirjat 1760–1769, jakso 156, sivu
112: Soldaten Mårten Riddares son Petter
27.10.1761; Kansallisarkisto: http://digi.
narc.fi/digi/view.ka?kuid=7661833 / Viitattu 27.2.2021
Tutkin Loviisan rippikirjoja. Niistä
todentui aukoton jakso 1761-1768, minkä Petter oli suutarinopissa Loviisassa.
Oletan, että hän valitsi tai sai käyttöönsä
suutarinammatin kisällivaihetta aloittaessaan sukunimen Exell. Miksi Petter
lähti Iittiin, työn vai tytön perässä, ei ole
selvinnyt. Vihkitietoa ei löydy.
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Vanhat valokuvat kertovat
Marja Meura
sissa puvuissa. Kuva, joka aina pysähdytti katsomaan ja ihmettelemään, esitti lasta
valkeassa arkussa. Isä kertoi, että siinä
oli hänen sisarensa, pieni Marja Hillevi.
 Marja Hillevi syntyi 24.2. 1930 Loviisan sairaalassa. Hän oli Anna ja Albert
Erikssonin kolmas lapsi. Häntä vanhemmat sisarukset olivat Erik eli isäni ja Irja.
Perhe asui Pyhtään kirkonkylässä.
Marja kasvoi ja kehittyi. Keväällä 1931
hän jo puhui ja askelsi. Hänen suosikkipaikkansa oli puinen ankkakeinu, jossa
hän istui keinuttelemassa.
 Myöhemmin keväällä elämä perheessä muuttui. Albert-isä poti pitkäaikaista
yskää, johon ainoa lääke oli yskänlääke.

L

apsena katselin usein mummon
valokuva-albumia. Sieltä löytyi
kuvia tutuista sukulaisista sekä
myös vieraista henkilöistä vanhanaikai-
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Albert joutui Kotkan sairaalaan, mutta
kuultuaan, että pieni Marja oli sairastunut, hän halusi kotiin. Albert kuoli kotona
12.5. ns. lentävään keuhkotautiin. Marjan
tila paheni ja Kotkan sairaalassa todettiin,
että hänellä oli aivokalvontulehdus.
Albertin hautajaiset olivat 17.5. Marja
heikkeni sairaalassa ja kuoli 22.5. Isäni
kertoi, miten hän kävi vaarinsa kanssa
sairaalassa. Siellä Marja laitettiin valkeaan arkkuun. Kymmenvuotias Erik-poika
ja vaari tulivat linja-autolla kotiin Pyhtäälle, vaari istui pieni arkku sylissään.

Pikku-Marja haudattiin 27.5. Isän hauta
Korkeaharjulla avattiin ja Marjan arkku
laitettiin isän kainaloon.
1900-luvun alkupuolella tuberkuloosin eri muodot olivat yleinen kuolinsyy.
Niihin menehtyivät urheilullinen Albert
ja pieni Marja Hillevi sekä monet muut.
Me sodan jälkeen syntyneet olemme
tottuneet antibiootteihin ja rokotuksiin.
Nytkin odotamme saavamme koronavirukseen tehoavan rokotuksen. Kaukana
eivät ole kuitenkaan ajat, jolloin hoitoja
ei ollut.

Pyhtää Libri – kesäinen kirjatapahtuma
Pyhtäällä järjestetään
lauantaina 17.7. 2021 kirjatapahtuma,
jonka aiheena ovat paikalliset kylä- ja sukukirjat.
Alustava ohjelma on seuraavanlainen.
- Näin syntyy kyläkirja
Tarja Torneus Reuna Kustantamo
- Arkistoaineistosta tarinaksi
kansatieteilijä Pekka Karlsson
- Runoklubi
runoilija, kirjailija Ville Vanhala
Muutakin ohjelmaa on suunnitteilla. Tapahtuman paikka on Stockforssin avara Kaarihalli, jossa voidaan pitää koronan edellyttämät etäisyydet.
Meidän seurallamme on oma esittelypöytä hallissa. Jos haluatte omia sukukirjojanne esittelyyn ja myytäväksikin, ottakaa yhteyttä minuun.
Tapahtuman järjestää Pyhtään Valo ry (Facebook Pyhtään Valo).
Tervemenoa kiinnostuneet!
Marja Meura
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Vehkalahden Melleenit
Kari Myllys

M

elleenit olivat virkamiessuku,
joka palveli mm. tulli- ja postilaitoksessa sekä piirisyyttäjinä.
Melleenien sukunimi oli alunperin Mellenius. Veljekset Sven ja Daniel muuttivat
nimensä kun tulivat Porista Vehkalahdelle 1745–50. Vanhin tunnettu esi-isä oli
Ruotsin Uplannista kotoisin oleva kappalainen Andreas Svenonius Mellenius.
Andreaksen poika Sven muutti Ruotsista
Suomeen Uuteenkaupunkiin. Ilse Johnsson ja Yrjö Blomstedt ovat kirjoittaneet
Melleniuksista artikkelin Genokseen
v. 1970.1) Tarkoituksenani on selvittää,
miten Vehkalahdelle muuttaneille Melleeneille sittemmin kävi. Tämä kirjoitus
on tarkistettu ja täydennetty versio seuran
blogissa julkaistusta artikkelista. Lähteenä on käytetty Vehkalahden rippikirjoja
ja Kymenkartanon provinssin henki- ja
maakirjoja mikäli muuta ei mainita.

kotimaisin voimin. Suomen ylimmän
päättäjän, kenraalikuvernööri Balthasar
Campenhausenin oikeana kätenä asiassa
toimi kihlakunnantuomari Arvid Renner,
joka puolusti Vanhaa Suomea venäläistä
mielivaltaa vastaan.
Vuonna 1737 Renner nimitettiin AlaSatakunnan kruununvoudiksi ja Pikkuvihan aikana vastoin tahtoaan aluksi Turun
lääninkamreeriksi ja sitten koko Suomen
ylikamreeriksi. Rauhanteon jälkeen hän
siirtyi 1743 Venäjän haltuun jääneen
Kyminkartanon eli Kymin ja Lappeen
tuomiokunnan tuomariksi. Myös tuomiokuntatyönsä puitteissa Renner puolusti
maakunnalle rauhansopimuksessa taattuja oikeuksia.2) Renner nimitettiin virkaan
1744 ja ensimmäisiä tehtäviä oli hankkia
tehtävässä tarvittavia puuttuvia Ruotsin
lakeja ja asetuksia. Aluksi Rennerin toimintaedellytykset olivat heikot: Hänen
piti maksaa jonkin aikaa oikeudenhoidon
postimaksut omasta pussista ja Provissikansliakaan ei aluksi pannut täytäntöön
hänen langettamaansa tuomiota.3)

Syy veljesten Svenin ja Danielin muuttoon Vehkalahdelle oli mitä ilmeisimmin
odotettavissa oleva hyväpalkkainen virkamiesura. Säätyläispojan tyypillinen
virkaura alkoi tuolloin parivuotisen
koulun jälkeen reilusti alle 20-vuotiaana
kopistina tai kirjurina jollakin hallinnon
alalla. Hattujen sodan jälkeen Venäjän
haltuun siirtyneestä Kymenkartanon
läänistä oli virkamiehistöä ja papistoa
paennut länteen – osa jopa Ruotsiin. Alueella oli virkamiestyhjiö ja saksankielisiä
virkamiehiä tuotiin huolestuttavissa määrin Baltiasta Vanhan Suomen hallintoon.
Alueen siviilihallinto ja alueelle taattu
Ruotsin lainkäyttö piti saada kuntoon

Suvun suosintaa
Arvid Rennerin sisar Katariina oli vuonna
1740 mennyt naimisiin veljesten isän Johan Melleniuksen kanssa ja niinpä Arvid
1) Genos 4/1970, s. 87-94.
2) Wikipedia Arvid Renner.
3) KA, Oikeuskollegion arkisto. Kymin tuomiokunnalta saapuneet asiat: 170,1744, 240,1745
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Reitkalli vuonna 1740 4)

Renner ja Melleenin veljekset työskentelivät Vehkalahdella yhdessä. Sven oli
”virkauransa” alussa vasta 13-vuotias v.
1745 ja viisi vuotta nuorempi veli Daniel
aloitti Haminassa rippikirjan mukaan
16-vuotiaana v. 1753.5) Voisi sanoa että
Renner koulutti sisarensa lapsipuolia
virkamiehiksi kihlakuntaansa. Sekä
Sven että Daniel olivat käyneet muutaman vuoden koulua Porissa. Sven aloitti
maaviskaalina v. 1756, Daniel toimi
aluksi kihlakunnanoikeuden kirjurina ja
siirtyi ajan hengen tapaan veljensä sijaan
maaviskaaliksi Svenin kuoltua ennenaikaisesti 38-vuotiaana v. 1771.

muiden ”Laivurilopotin” talojen mukana
revittäväksi syksyllä 1748 koska se oli
liian lähellä linnoitusta. Uudeksi oikeudenistuntojen pitopaikaksi muodostui
Summan kartano. Renner osti kartanon
sitä myös havitelleen venäläisen eversti
Hrustshevin nenän edestä .6) Myös Melleenit asuivat aluksi kartanossa 17561758. Svenin ja Danielin lisäksi myös
heidän sisarpuolensa Anna Katarina
Melleen muutti Haminaan ja nai kauppias
Gabriel Königin v. 1769. Anna Katarinan
nuorempi veli Arvid asui myös Summan
kartanossa 1762-1763.
Viskaali Sven Melleen asui itse Danielin
kanssa Summan kartanossa, kunnes 1757
osti Reitkallista Paljakan tilan, jonne itse

Rennerin ja Melleenien ensimmäinen
residenssi Haminan Hietakylässä joutui

4) Vehkalahden kotiseutumuseo.
5) Vehkalahden seurakunnan arkisto - Pää- ja rippikirjat 1744-1764 (I Aa:1), jakso 168: Sandby, Arvid
Renner, Elisabet Welin, Renner Deutsch Jagelgreen, Mellen, Neeren..? Tartar? Helena Bruun Daniel
Mellen, Henr. Dannenberg>; Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7679706 / Viitattu
1.12.2020
6) Nordenstreng, Sigurd ja Halila, Aimo: Haminan historia II, s. 34-35.
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muutti asumaan 1759. Vuonna 1756 hän
oli avioitunut Summan Seppälän tyttären
kanssa. Reitkallin maakirjatilan no 12
lisäksi Sven hankki myös numeron 13
– Kitusen omistukseensa, jossa se pysyi
vain hänen elinaikansa.

todistajana, jakomiehenä, katselmusmiehenä tai holhoojana. Muutama sellainenkin juttu löytyy muistiinpanoista,
joissa Melleen itse on asianomaisena,
esimerkiksi vuoden 1756 talvikäräjissä
nimismies Ernst Usk luopuu vanhuutensa
vuoksi nimismiehen toimesta ja siihen
liittyvät toimet siirtyvät Provinssikanslian päätöksellä Sven Melleenille.7)
Reitkallin Paljakassa asuen piirisyyttäjän
eli maaviskaalin virkaa hoitivat veljekset
Sven ja Daniel ja sitten Svenin pojat
Johan ja Anders peräkkäin lähes puoli
vuosisataa. Renner kuoli 58-vuotiaana ja
lapsettomana jo vuonna 1762, Sven 1771
ja Daniel naimattomana ja 59-vuotiaana
1796. Svenin nuorin poika Anders kuoli
vain 29-vuotiaana 1799 keuhkotautiin,
kuten niin moni Paljakassa. Keskimmäinen poika Fabian asui Haminassa
kauppakirjanpitäjänä Heino Eric Bruunin
palveluksessa. Myös hän kuoli nuorena
ja naimattomana 42-vuotiaanan keuhkotautiin v. 1808.

Vehkalahden Sippolan sukuja tutkiessaan
Seppo Sippu on myös törmännyt useasti
Melleenin veljeksiin. ”Maaviskaalit Sven
ja Daniel Melleen ovat tuttuja nimiä
jokaiselle Vehkalahden Vanhan Suomen
ajan käräjäpöytäkirjoja selanneelle. Olen
vuosien varrella tehnyt muistiinpanoja
lukuisista käräjäjutuista, jossa jompikumpi Melleen esiintyy jossain roolissa.
Valtaosa on rikosjuttuja (mukaan lukien
käräjäkunnan asukkaiden yleisten velvoitteiden toimeenpanoa tai laiminlyöntejä koskevat), joissa Melleen esiintyy
virkansa puolesta syyttäjänä.”

Johan yrittää
pitää tasoa yllä
Svenin vanhin poika Johan aloitti uransa
17-vuotiaana Viipurin laamannioikeuden
kirjurina jouluna 1779. Käskynhaltijahallintoon siirtymisen yhteydessä hän
toimi Viipurin siviilitribunaalin kopistina, alikanslistina ja kanslistina vuosina
1784-1795. Näinä Viipurin vuosina Johan
meni myös naimisiin Ristiinasta kotoisin
olevan Maria Kristiina Savanderin kanssa
ja sai esikoistyttärensä. Vuoden 1795
lopussa hän sai kuvernementinsihteerin
arvon 8) ja Danielin kuoltua kesäkuussa
1796 Johan siirtyi hänen seuraajakseen
Haminan piirioikeuden piirioikeusasiamieheksi (Kreisanwald). Tämä pesti kesti

”Useissa riitajutuissa Melleen esiintyy
kantajan tai vastaajan (usein säätyläiskantajan) asiamiehen ominaisuudessa
ja joissakin hakemusjutuissa hakijan
(useimmiten säätyläisen) asiamiehenä.
Toisinaan Melleen mainitaan perukirjan,
kauppakirjan tai kontrahdin laatijana tai
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kuun lopussa hän kuitenkin sanoi, ettei
ota vastaan virkaa.12) Seuraavana keväänä
hän anoi Postihallitukselta korvausta
viranhausta aiheutuneista kustannuksista.
Johan Melleenin poika Johan nuorempi pääsi ripille vuoden 1817 alussa.
Vehkalahden pappi Peronius kirjoittaa
vuoden 1819 lopussa päivätyssä muuttokirjassa, että Johannes ei ole oleskellut
Vehkalahdella konfirmaationsa jälkeen.
Muuttokirja on saapunut Helsingin ruotsalais-suomalaiseen seurakuntaan vasta
v. 1821 eikä Johanilla ole säätyläisten
rippikirjassa muuta merkintää kuin ”Ej
gift”. Siitä huolimatta Johan on ollut
varsinainen uraohjus:

vuoden verran, jolloin käskynhaltijalaitos
päättyi 1797.
Vuonna 1798 Johan nimitettiin Haminan
postikonttorin kontrollööriksi ja 1800
postimestarin apulaiseksi jollon sai
myös nimineuvoksen arvon.9) Tuolloin
Haminan postimestarina toiminut Jobst
Govenius sai nimineuvoksen arvon vasta v. 1804, joten on ilmeistä, että Johan
Melleenin saama virka vaikutti palkkiolta
entisistä palveluksista. Johan toimi tässä
virassa eläkkeelle siirtymiseensä asti v.
1817 alussa. Haminan apulaispostimestarin virka lakkautettiin Postihallinnon
sopeutuessa Vanhan ja Uuden Suomen
muutama vuosi aiemmin tapahtuneeseen
liitokseen. Aiemmin Vanhan Suomen
postilaitos oli ollut Venäjän Pääpostiviraston alainen.10)

Johan aloitti virkauransa Postihallituksen
kopistina 16-vuotiaana 1817 . Valittiin
vuoden kuluttua 1818 tavoittelemaan
Postihallituksen registraattorin virkaa.
Sai kuvernementinsihteerin arvon 1819
lopulla. Nimitettiin reviisoriksi kesällä
1820 ja registraattoriksi keväällä 1824.
Vuoden 1826 lopulla hänet erotettiin huolimattomuuden (försumlighet) takia. 13)

Johanin eläke oli 187 assignaatti (paperi)
ruplaa 50 kopeekkaa.11) Eläkkeellä virkamiehen elintaso laski välittömästi. Johan
haki syyskuussa 1818 takaisin töihin, nyt
Ruotsinsalmen postimestariksi. Loka-

7) Seppo Sipun sähköposti tekijälle 16.12.2020. Useita käräjätapauksia selostetaan Sipun kirjassa
Seppien sukua.
8) Kuvernementinsihteeri oli venäläisistä arvonimistä sijalla 12 ja vastasi sotilasarvossa luutnanttia.
9) Nimineuvos oli venäläisistä arvonimista sijalla 9 ja vastasi sotilasarvossa kapteenia.
10) Orrman, E & Paaskoski, J. (toim.): Vanhan Suomen arkistot, Hki 2012, s. 312-313.
11) Åbo Allmänna Tidning 16.10.1817 no 121, s.3. Katariina II oli vuoden 1786 manifestissaan julistanut
Jumalan nimissä, ettei assignaattien määrä tule koskaan nousemaan yli sadan miljoonan ruplan, hänen
hallituskautensa lopulla vuonna 1796 assignaatteja oli liikkeessä 158 mil-joonan ruplan arvosta. Samalla
ruplaseteleiden vaihtokurssi oli laskenut 69 hopeakopeekkaan.Aleksanteri I:n hallituskauden ensimmäisen vuosikymmenen aikana assignaattien arvon lasku jatkui 44 kopeekkaan ja Suomen sodan jälkeen
25–26 kopeekkaan, millä tasolla se pysyi 1830-luvulle asti. Heikentymisen aikana jopa assignaattien
lunastamisesta kuparilla luovuttiin. https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/media-ja-julkaisut/
julkaisut/muut_julkaisut/documents/ruplista-markkoihin.pdf
12) Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkisto - Saapuneiden kirjeiden diaari 1818-1818 (Aa:2),
jakso 224, sivu 222: Enskilde sökande;
13) Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkisto - Postilaitoksen virkakunnan matrikkeli 1784-1860
(Ba:2), s. 14,15,19
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Ero tapahtui omasta pyynnöstä.18) Johan
siirtyi loppuvuodesta 1830 Henkikaartin
3. Suomen tarkk´ampujapataljoonan
siviilivirkamieheksi, vt. kielenkääntäjäksi ja venäjän opettajaksi. Hän oli
pataljoonan mukana kukistamassa Puolan
kapinaa ja kuoli tammikuun alussa 1832
rykmentin lasaretissa Birzain (Birsche)
kauppalassa vallinneessa koleraepidemiassa. Myös Johan nuorempi oli naimaton.
Hänen luonnettaan arvioitiin Viipurin
saksankielisessä lyseossa lauseella ”mürrischen und verstörten Geistes” eli röyhkeä ja mieleltään häiriintynyt.19)

Johanin erottamista edelsi omituinen kirjeenvaihto, johon oli sekaantunut myös
isä, nimineuvos Melleen. Toukokuun 24.
1826 Johan pyysi virastolta suositusta
Helsingin apulaispostimestarin virkaan.
Diaarin reunahuomautuksessa todetaan,
että hakemus on vedetty takaisin. Helsingin ja Turun apulaispostimestarin virat
oli kuulutettu haettaviksi Virallisessa
lehdessä ja niiden palkio oli 650 hopearuplaa vuodessa.14) Johanilla oli vuosien
aikana huomattavan monia viranhakuja,
jotka oli vedetty takaisin.
Kesäkuun 14. 1826 nimineuvos Melleen
pyysi Postihallitukselta poikansa palkan
ulosmittaamista. Registraattori Melleenin
vastine asiaan saapui 23. elokuuta. Lokakuun 3. Johan anoi kahden kuukauden
virkavapautta ja 19. päivänä pyysi eroa
virastaan.15) Matrikkelin mukaan hänet
on erotettu 31.10.1826.16) Jo vuonna 1823
virasto sai kirjeen, jossa Vehkalahden
kirkkoherra J. Gustavson ja nimineuvos
J. Melleen pyysivät saada puolet reviisori
Melleenin palkasta korvauksena tälle
maksetusta pankkilainasta.17)

Johan nuoremman vanhempi veli Anders,
titteliltään kanslisti ja maaviskaali, eli ja
kuoli naimattomana Paljakassa. Hänellä
oli Metsäkylän sahalta kotoisin olevan
Eeva Erkintyttären kanssa avioton poika
David Andersson. Toisen aviottoman ja
nuorena kuolleen lapsen hän sai Paljakan
piian Beata Yrjöntyttären kanssa juuri
ennen kuolemaansa. Davidin ainoa lapsi
kuoli nälkävuonna 1830 12-vuotiaana ja
David itse kuoli myöhemmin viinaan.
Nimineuvos Melleen myi Paljakan tilan
(tai syytinkioikeuden) Bruunin suvulle
noin vuonna 1828 ja asui vaimoineen
erillisessä rakennuksessa kuolemaansa
asti 73-vuotiaana vuonna 1835. Piikojen

Postihallituksen jälkeen Johanilla oli vain
pätkätöitä. Hän toimi Viipurissa 6. Viipurin tarkk’ampujapataljoonan komissaarin
kirjurina syksystä 1827 kevääseen 1828.

14) Finlands Allmänna Tidning 13.5.1826, s. 6
15) Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkisto - Saapuneiden kirjeiden diaari 1826-1826 (Aa:10),
jakso 337
16) Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkisto - Postilaitoksen virkakunnan matrikkeli 1784-1860
(Ba:2), jakso 19, sivu 15: Post-Directionen. Registrator.
17) Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkisto – Saapuneiden kirjeiden diaari 1823-1823 (Aa:7),
jakso 323.
18) Wirilander, Kaarlo: Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871,
Hki 1985, s.76.
19) Hornborg, Harald: Viborgs gymnasium 1805-1842. Biografisk matrikel. Helsingfors 1961, s. 75.
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lukumäärä laski lopussa yhteen. Jupakka
Postihallituksessa saattoi liittyä nimineuvos Melleenin rahavaikeuksiin kartanon
pidossa. Nimineuvoksen nuorempi poika
Sven asui myös tilalla kuolemaansa asti
eräänlaisena renkinä. Hänestä sanottiin
rippikirjassa ”ej rätt redig”. David Bruun
osti Summan kartanon v. 1790 Rennerin
perillisiltä Anna Katarina Königin kuoltua 1788 ja Gabriel Königin 1798.

Sofia nai Gustafin veljen Johan Fredrik
Sundbergin. Heidän jälkeläisensä löytyvät Sundbergien sukukirjasta.20) Veljesten
isoisä Elias Sundberg oli useiden käräjäjuttujensa takia Sven Melleenin tuttuja.
Tuttuja olivat myös useat sippolalaiset
talonpojat, joita syyttäjä kovisteli loputtomasti siitä, etteivät nämä rakentaneet
esivallan edustajille lain säätämiä majoitustiloja.21)

Mieslinja sammuu

Myös Johan Melleenin vanhin tytär Anna
Katarina sai aviottoman lapsen ja joutui
tyytymään alempisäätyiseen avioliittoon
Elimäeltä kotoisin olevan pitäjänsuutarin Erik Logrenin kanssa.22) He asuivat
Paljakassa ja joutuivat seuraavassa sukupolvessa siirtymään Reitkallin numeroon
13, Kituselle torppareiksi. Anna Katarina
Melleenin avioton tytär Katariina avioitui
sen sijaan naapuritilalle Reitkallin Danskaan Kaarle Erikinpojan kanssa.

Viskaali Sven Melleenin tyttäristä vanhin, Anna Katarina sai aviottoman
lapsen. Tämä aiheutti sen, ettei hän
päässyt säätynsä arvoisiin naimisiin,
vaan naitettiin Reitkallin mylläri Samuel
Yrjänänpojalle. Samuelista tehtiin sen
jälkeen Paljakan torppari. Anna Katariinan lapsista toiseksi vanhin poika Fabian
Samuelinpoika jatkoi Paljakan torpparina
siihen asti, kunnes tila siirtyi Bruuneille
ja sillä alkoi tehokas ja ammattimainen
puutarhaviljely. Fabianin pojan Antin
kautta suku jatkui Vehkalahdella, kun
Eeva Antintytär nai Antti Eerikinpoika
Suur–Uskin 1867.

Kari Viinikainen kirjoittaa: ”Katarinan
ja Kaarle Danskan poika Tuomas kuoli
nuorena, samana vuonna kuin äitinsä, ja
tyttäret Amalia ja Amanda jäivät asumaan
Danskan torppaan äitinsä, sippolalaisen
Anna Ukkolan kanssa. Samassa torpassa
oli myös Katarina asunut miehensä kuoleman jälkeen. Amalia avioitui Sippolan
Aholan Matti Matinpojan kanssa. Perhe

Sven Melleenin tytär Kristina nai Kaarniemen kartanon ratsutilallisen pojan
Gustaf Sundbergin. Samoin nuorin tytär

20) Esim. Salusvuori, Armas: Kaarniemen Sundberg-suku 1702-1990.
21) Ks. Sippu, Seppo: Seppien sukua Liikkalasta. Hki 2019.
22) Erik Benjamsson otti sukunimen Logren mennessään naimisiin Anna Katarina Melleenin kanssa.
Nimen esikuvana oli ilmeisesti 1700-luvun lopulla Vanhassa Suomessa toiminut maanmittari Michel
Logren, joka oli Johan Melleenin kanssa Viipurin hallinnon virkamieskuntaa, ja asui vuosikausia Kannusjärvellä Kirin talossa.
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Reitkallin kartano ennen vuotta 1918.29) Päärakennus paloi kokonaan v. 1892 ja 1900-luvun
alkupuolella taloon rakennettiin toinen kerros. Tila on ollut netissä venäjänkielisessä myyntiilmoituksessa 3,5 miljoonan euron hintaan.30) Bruunit luopuivat Summan kartanosta v. 2010.

muutti Haminaan 1910-luvulla, ja äitini
sai alkunsa leskeksi jääneen Amalian
suhteesta venäläisen Haminan varuskunnassa palvelleen sotilaan kanssa. Äitini
syntyi vuonna 1918, ja hänen isänsä oli
poistunut jo venäläisen varuskunnan
myötä itsenäistymisen vaiheissa.” 23)

Topias Logrenin kuollessa Pyhällön Parosessa 84-vuotiaana24) 1929. Logrenien
suku jatkui naislinjasta. Anna Katariina
Melleenin ja Erik Logrenin tytär Anna
Sofia sai Haminassa aviottoman tyttären
Alexandra Sofian ja hänet vihittiin venäläisen krenatöörin Boris Trofimoffin
kanssa v. 1856. He siirtyivät ilmeisesti
rykmentin mukana Venäjälle, eikä ole
tietoa siitä, kuuluiko Boris suomalaisperäiseen Trofimoffin sukuun.

Melleenien mieslinja päättyi kun Sven
Melleen nuorempi kuoli 77-vuotiaana
vanhuuteen Paljakassa 1883 ja Logrenien
mieslinja päättyi kolmannessa polvessa

23) Kari Viinikaisen kommentti On tässä tietämistä-blogiin Vehkalahden Melleenit 25.12.2020.
24) Topiaksen elämä oli dramaattinen. Hän istui kuritushuoneessa hätävarjelun liioitteluna tehdystä
taposta, jossa kuoli hänen lasta odottavan vaimonsa häiriköivä veli. (Östra Finland 24.4.1876, s. 1).
Vuosia myöhemmin vaimo teki itsemurhan petyttyään käräjätapahtumiin. (Haminan Sanomat 26.9.1893).
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Topias Logrenin sisaruksista Maria kuoli Kotkassa satamaluotsi Frans Albert
Nordlundin leskenä. He avioituivat Haminassa 1879 ja muuttivat sitten Kymiin,
jossa saivat tyttäret Huldan ja Alinan.

Melleenien menestys kukoisti oikeastaan
vain Svenin elinajan ja säätyläiskartanon
ylläpito oli kallista puuhaa. Hattujen
ja Suomen sotien välisen sekavan ajan
vaihduttua pitkään rauhan kauteen ja
Suomen saatua autonomian virkamiehiltä
alettiin edellyttää parempaa koulutusta ja
vanhan hallinnon kauden virkamiehiäkin
vaihdettiin. Työssä oppineet säätyläispojat eivät enää pärjänneet yliopistossa
koulutetuille ja upseeritaustaisille. Nykyihmistä ihmetyttää, mistä Melleenit
saivat alkupääomaa kiinteistöjen ostoon,
vaikka niitä tuolloin sai todella halvalla.
Bruunien jälkeen Reitkallin kartanoa
vallinnut kenraali Frey teki konkurssin ja
samoin omistaja Hammaren 1900-luvun
alussa.

Syksyllä 1917 Kotkan kaupunki myönsi
satamaluotsin leskelle 70025) markan
vuotuisen eläkkeen ja 4.1.1919 lisäksi
500 markan kalliinajan lisän.26)
Toinen sisar Helena Kristiina avioitui
Haminan tornivahdin Jonas Stenmanin
pojan Karl Fredrikin kanssa. Karl Fredrik ei menestynyt kirkon vahtimestarin
toimessaan. Hän istui Helsingin keskusvankilassa tuomion kolmesta varkaudesta. Vankilan rippikirjan mukaan
hän oli ”gudslös”.27) Perhe oli köyhä ja
Haminan köyhäinhoitolautakunnan avustama.
Helena Kristiina ja kaksi
hänen tytärtään liittyivät
myöhemmin Karl Fredrikin kuoltua Pelastusarmeijaan. Tyttäristä Olga
ja ja Lydia toimivat v.
1906 Haminan soppatehtaan rikkureina. 28)
He muuttivat sittemmin
Helsinkiin, jonne Helena
Kristiinakin siirtyi.

Summan kartano. Signe Brander. Museovirasto

25) Etelä-Suomen Sanomat 13.9.1917, s. 2.
26) Kotka Nyheter 4.1.1919, s. 2.
27) Helsingin keskusvankilan seurakunnan arkisto – Kirkonkirja 1890-1899 (I Aa:6), jakso 100.
28) Soppatehtaasta ks. Https://tietamista.wordpress.com
29) Vehkalahden kotiseutumuseo
30) https://prian.ru/price/148511.html
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Mellinin – Meuran talon historiaa
Antti ja Marja Meura
Köörtilän merenrantakylässä, Merikarvialta Ahlaisiin johtavan vanhan rantatien
varrella, seisoo keltainen, mansardikattoinen talo, jonka historia vie yli sadan
vuoden taakse. Siinä on asunut kolme
sukupolvea: isovanhempani, vanhempani ja me lapset. Talossa on toiminut
kauppa, posti, puhelinkeskus ja pankki.
Se on kotitaloni.
Patriarkka Juho rakentaa
Juho Mikaelinpoika Mellin syntyi
21.12.1868 Merikarvian kunnan Köörtilän kylässä sijaitsevaan Mellinin perheeseen, joka asui ns. Räbbin talossa. Juho
oli nuorin seitsemästä lapsesta, joista
kaksi oli poikaa. Juholle oli keksittävä
ammatti, koska vanhin veli peri talon.
Hänestä suunniteltiin pappia, mutta laulutaito todettiin puutteelliseksi.
Kansakoulun jälkeen Juho lähti Amerikkaan metsätöihin yhdeksäksi vuodeksi. Siellä hän kohosi nopeasti työnjohtajaksi. Kotipitäjään palattuaan hän pääsi
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Ahlstörmin sahan lautatarhan päälliköksi
Haminaholman saareen. Amerikkalainen
yrittäjähenki oli kuitenkin tarttunut Juhoon, ja säästöön oli karttunut mukavasti
rahaa. Niinpä Juho osti Köörtilästä tontin,
rakennutti vuonna 1902 talon ja perusti
kaupan. Kaupparekisteriin merkittiin
ilmoitus sekatavarakaupasta nimellä
John Mellin.
 Juho oli ehtinyt tutustua ja ihastua naapurikylän tyttöön, Jenny Hamppulaan.
Jenny syntyi 28.6.1884 Lauttijärvellä
maanviljelijäperheeseen. Hänkin kävi
kansakoulun hyvällä menestyksellä. Hän
pääsi Kristiinaan töihin kauppa-apulaiseksi. 1900-luvun alkuvuodet pari oli kirjeenvaihdossa, kunnes vuonna 1905 Jenni
ja Juho eli Janne vihittiin. Häät vietettiin
Hamppulassa, josta ajettiin Köörtilään.
Juho oli hommannut torvisoittokunnan
hääparia vastaanottamaan.
Perheeseen syntyi tasaista rataa seitsemän lasta: Heimo, Aino, Lahja, Eelis,
Pentti, Kerttu ja Antti. Rakennusta
laajennettiin vuonna 1915 kaksikerroksisella siivellä, johon tuli kauppa, posti
sekä yläkertaan kammareita. Pihapiiriin

rakennettiin useita talousrakennuksia
ja makasiineja. Leskeksi jääneelle sisarelleen Juho rakennutti erillisen rakennuksen, johon posti myöhemmin siirtyi.
Hän osti maata viljelyn ja metsätalouden
harjoittamista varten.
 Juho oli yhteiskunnallisesti aktiivinen.
Hän oli mukana perustamassa Köörtilän
vapaapalokuntaa sekä telefooniosuuskuntaa. Naapurinsa Arvid Tommilan
kanssa hän perusti myllyn sekä suolaamon meren rantaan. Kalastajat toivat
silakkasaalin sinne ja naiset ja lapset
perkasivat kalat. Peratut silakat pantiin
nelikoihin.
 Juholla oli kaksi suurta moottorivenettä, Vellamo ja Kyllikki, joilla kuljetettiin
tavaroita ja karjaa Poriin, silakoita Vaasaan ja voita ja munia Ruotsiin saakka.
Sisällissodan aikana rajalinja punaisten
ja valkoisten välillä kulki aivan kaupparakennuksen lähellä. Kaupassa toimi puhelinkeskus ja Juho joutui tappolistalle.

Perheen maatilalla oli noin 20 hehtaaria
peltoa ja jonkin verran metsää. Pelloilla
viljeltiin ruista, kauraa ja ohraa sekä
perunaa. Tilalla oli neljä lehmää, kaksi
hevosta eli Voima ja Polle sekä sikoja,
lampaita ja kanoja.
 Myös perheenisänä Juho oli edistyksellinen. Hän kannatti lasten koulutusta.
Heimo laitettiin Porin lyseoon ja kotiin
saatiin saksalainen poika kolmeksi kesäksi, että lapset oppisivat kieltä. Kaikki
muutkin lapset pääsivät opintielle. Juho
oli kiinnostunut antiikista ja vanhoista
kirjoista, joita hän osti kotiin. Lapsia
varten ostettiin taffelipiano.
Onnea seurasi epäonni. Perhe oli vuokrannut yhden yläkerran huoneista kylän
kätilölle, joka tyhjensi uunin kuumat
tuhkat puulaatikkoon tuhoisin seurauksin. Talvella 1924 talo paloi, mutta suuri
osa irtaimistosta saatiin pelastettua, koska
palo syttyi keskellä päivää. Juho teki heti
uudet talon piirustukset valmiiksi, mutta

Jenny ja Juho Mellin.
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samoihin aikoihin todettu kurkkusyöpä
vei 55-vuotiaan miehen hautaan 15.4.
1924.

saivat koulutusta niin pitkälle kuin haluja
riitti.
 Jenny jatkoi Juhon linjoilla toimimalla useissa luottamustehtävissä. Hän oli
kunnanvaltuuston, koulun johtokunnan ja
kirkkoneuvoston jäsen. Hän toimi myös
lastenvalvojana. Aktiivinen osallistuminen oli mahdollista, koska perheellä oli
aina useampia palvelijoita, renkejä ja
apulaisia.
 Jennyn kauppa oli kuin pieni tavaratalo.
Siellä myytiin ruokatavaraa, maanviljelys- ja rakennustarvikkeita, erilaisia
työvälineitä ja kalastustarvikkeita. Tavarat
Jenny tilasi puhelimella Porista, josta ne
toimitettiin moottoriveneellä tai hevoskyydillä, myöhemmin linja-autolla.
Suomalaisuusaatteen ollessa voimakkaimmillaan ruotsinkieliset sukunimet
pyrittiin vaihtamaan suomenkielisiksi.
Jennykin lapsineen pohti asiaa ja muutti
nimensä vuonna 1935 Meuraksi. Yksi
lapsista oli tosin ehdottanut nimeä Mastopuu, mutta muu perhe ei suostunut.
 Lasten avioiduttua Jenny palkkasi lisää
apua kaupan ja tilan hoitoon. Talvisodan
aikana karjalaisia evakoita tuli Köörtiläänkin, ja Jenny otti yhdeksän henkeä
asumaan ulkorakennuksiin. Iän myötä

Matriarkka Jenny jälleenrakentaa
Jenny jäi yksin ison lapsikatraan kanssa,
joista viimeisin menehtyi keskenmenossa
heti tulipalon jälkeen. Talous oli tiukkaa, mutta kyläläiset auttoivat, ja uusi
rakennus kohosi syksyllä 1925. Alkoi
Jennyn aika, jolloin hän kohosi suvun
matriarkaksi.
 Jo Juhon eläessä Jenny oli ollut kaupan
pääasiallinen hoitaja. Jenny oli potenut
ankaran espanjantaudin, mutta nyt hän
otti vastuun kaikesta. Elämää helpotti se,
että hän oli nuoresta asti ollut ahkera ja
päättäväinen ihminen. Hän aloitti ankaran
aherruksen, johon hän otti lapset mukaan.
Heimo ehti käydä Porin lyseossa keskikoulun, mutta isän kuoltua hän siirtyi tilaa
hoitamaan. Myös muut lapset joutuivat
osallistumaan talon töihin. Aino, vanhin
tytöistä, muistelee, miten hän keräsi sammalta kahden palvelijan kanssa hirsien
tilkkeeksi ja miten Jenny leikkasi itse
ikkunalasit ja hän kittasi ikkunat. Silti
Jennylle oli tärkeää, että kaikki lapset

Tässä ulkorakennuksessa
asuivat karjalaiset evakot.
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Tulitikkurasioiden etiketit olivat aikanaan halpa ja tehokas
tapa mainostaa liikkeitä ja tuotteita. Tätä keinoa hyödynsivät
myös Juho ja Jenny Mellin sekä heidän tyttärensä Kerttu Meura.
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miten selviytyä ja elättää itsensä, lapset
ja äiti-Jennyn..
Kerttu jatkoi maanviljelyä ja kaupan
pitoa. Hän ryhtyi myös hoitamaan Merikarvian (sittemmin Porin) säästöpankin
sivukonttoria kotitalossaan. Kerttullahan
oli aiempaa kokemusta pankkityöstä Siikaisten säästöpankissa, jossa hän toimi
sodan aikana vt. pankinjohtajana. Koska
Kerttu hoiti kauppaa ja pankkia, oli palkattava apulaisia hoitamaan kotiasioita,
laittamaan ruokaa ja auttamaan kaupassa.
Miehistä aputyövoimaa tarvittiin myös
viljelyksessä ja metsänhoidossa.
Ikääntymisen myötä Kerttu myi maat
ja lopetti kaupan pidon sekä pankkityön.
Asiaan vaikutti sekin, että kylässä väki
väheni ja koulu lopetettiin. Kerttu muutti
Poriin. Meuran talosta tuli kesänviettopaikka.
Kertun kuoleman jälkeen 1999 talo
siirtyi Hannu Meuran omistukseen, joka
eläkkeelle jäätyään viihtyy lapsuuden
kodissaan. Hannu ja hänen vaimonsa
Tuija korjaavat taloa ja hoitavat pihaa
vapaa-ajan harrastuksenaan.

oma kunto alkoi heiketä ja oli aika siirtää
vetovastuu seuraavalle polvelle. Jenny
eli kotitalossaan aina kuolemaansa asti
24.3.1958.
Kerttu muutosten keskellä
Jennyn ja Jannen lapset olivat hajaantuneet omille teilleen. Heimo oli avioitunut
Merikarvian Honkajärvelle, Aino taas
Siikaisiin ja Laina Helsinkiin. Eelis oli
kuollut jo 1,5 vuoden ikäisenä kurkkumätään. Pentti avioitui Haukiputaalle ja
Antti kuoli 1943 jatkosodassa. Kerttu
avioitui jatkosodan aikana Matti Joen
kanssa.
Sodan jälkeen Kerttu ja Matti Joki
alkoivat hoitaa tilaa ja kauppaa. Anoppi
Jenny asui heidän kanssaan. Lapsia syntyi
kolme: Antti , Hannu ja Marja-Terttu.
Antti syntyi samana päivänä kuin eno
Antti kaatui sodassa eli 10.8.1943.
Avioliitto päättyi eroon. Jonkin ajan
päästä Kerttu otti oman sukunimensä
takaisin ja jäi taloon kolmen lapsensa
kanssa. Kertun oli löydettävä keinot,
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Painavaa tietoa
punakapinasta Pyhtäällä
marja meura
Kesällä 2020
vietettiin Pyhtäällä harvinaista julkistamistilaisuutta.
Sanna Lönnforsin pitäjän
paikallishistoriaa esittelevä
teos Pyhtää
sisällissodassa
oli valmistunut.
Vastaavaa
selvitystä ei ole
tehty aikaisemmin, joten kyse
oli on tärkeästä
tutkimuksesta.

alussa. Väkivaltaan
oltiin valmiita.
Pyhtää oli punainen
kuten Kotkakin.
Punakaartissa oli
yli 200 miestä sekä
myös naiskaarti.
Osa lähti mukaan
aatteen palosta,
osa rahan vuoksi,
osa vain muiden
mukana. Taisteluja Pyhtäällä käytiin
vasta sodan loppuvaiheessa. Silloin
Saksasta oli tullut
eversti Otto von
Brandensteinin johtama erikoisjoukko, josta osa nousi
maihin Loviisassa
ja lähti etenemään
kohti Kotkaa.

Pyhtää on pieni
kunta, mutta punakapinaan osallistuttiin niin valkoisten
kuin punaistenkin puolella. Lönnfors
arveli aluksi tekevänsä pienen historiikin sukulaisilleen, joista kuusi oli kuollut
sisällissodassa. Työ vei kuitenkin mukanaan, jatkuvasti löytyi uutta tietoa. Kirjassa on sivuja lähes 400! Kirjan motoksi on
valittu kenraali Aadolf Ehnroothin sanat:
Kansa, joka ei tunne menneisyyttään,
ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis
rakentamaan tulevaisuutta varten.

Kyminlinnan taisteluihin osallistui saksalainen jääkäri Willy Heinz. Hänet
löydettiin kuolleena kentältä, ja hänen
elämänsä ikuisti Veikko Lavi balladillaan.
Osa pyhtääläisistä osallistui taisteluihin
myös muualla Etelä-Suomessa. Sota
loppui toukokuussa, alkoi teloitusten ja
vankileirien aika.
Kirjoittaja Sanna Lönnfors on lähtöisin
Pyhtäältä ja asuu Kotkassa. Hän on
kansanterveystieteen ja taiteen maisteri
sekä paikallishistorian harrastaja.
Kustantaja on Myllykoskella toimiva
kustantamo Reuna.
- Vahva lukusuositus.

Teos alkaa ajasta 1800-luvun lopulla ja
päättyy sisällissodan jälkimaininkeihin.
Väliin jäävä sota-aika käsitellään todella
huolellisesti ja yksityiskohtaisesti. Vuonna 1918 tammikuussa alettiin järjestäytyä puolin ja toisin. Kolme valkoista
ammuttiin kirkonkylässä helmikuun
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Eskelinin sairaala. Helsingin kaupunginmuseo

Tuberkuloosiparantola. Pielisen museo
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