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DEJAVU SUKUPUU 1700-2020  

      

       

    HUSULA rälssitila 1540 Nils Roland -suku (T sukutaulu) 

mtDNA ”XENIA” X2b  Pihlhjerta-Tepponen, P-Joffel, P-Jaakkola (Y-Haplo N3^)  

   

HOLLOLA-LAHTI  1700-   PYÖTSAARI Båtö rälssitila Vehkalahti 1700 

Lahden kartano 1700   HUGGUT – Pihlhjerta-Jaakkola 1771- 

Tre Anders ja Maria Andersson 1708-75     

    i Sigfrid Pihlhj-Jaakkola  i Matts Huggut 

Tre David Andersson ja Ksenia n. 1740  ä Judith Brandstaka-Stöder ä Elisabeth Pihlhj-Tepp.  

Tre Johan Andersson ja Maria Davidstr n. 1760  Husula  Båtö 1708-75 

 ///    

          Matts Pihlhjerta-Jaakkola Johanna Huggut 

    1726-73  1732-1806 

HOLLOLA Okeroinen 1700-1892  mtDNA X2b […]   Lapset T: Mårten s.1751, Erik, Anna K., 

Erik, Henrik, Anna M, Anna M, Maria, 

Erik 

OKEROINEN Eskola OKEROINEN Eskola   

B Anders Mattsson                          I Anna Andersdtr  Mårten Pihlhjerta-Jaakkola Maria Korjus  

1744-1818                              1750-89  1751-1827  1757-1818 Kuorsalo 

                             Lapset: Henrik s.1772, Helena, Anna  Lapset T: Matts s.1779, Johan, Anna, 

 II Eva Carlsdtr 1761: Adam ja Johan  Erik, Tuomas, Jaakko, Eva, Helena 

      

OKEROINEN Tankkala OKEROINEN Eskola    

B son mölnare     

Johan Thomasson HELENA S. Andersdtr Matts Pihlhjerta-Jaakkola Anna Tolsa  

1777-1853  Andersdtr 1784-1853 1779-1815  1777-1838 Mäntlahti 

 Lapset: Elisabeth s.1817   Lapset T: Jaakko s.1810 ja Anna   

  

    Jaakko Pihlhjerta-Jaakkola I Helena Silvo (Suomal.) 

    1810-56  1806-47 Vilniemi 

OKEROINEN Tankkala                              I Lapset T: Erik s.1831, Karoliina, Jacob,                                      

Papinpka Its. Otto W. STEN ELISABETH Johansdtr   Anna, Konstantin, Karl 

Padasjoki 1818-68 1817-1896 Tankkala-Kotka  II  Sofia Andersdtr Westerberg 1829-

1901:   Lapset T: Vilhelm, Anna, Otto, Kristian 

 Lapset: Amalia Charlotta s.1838, Gustaf A.,    

 Karolina S., Gustaf, Amanda   ^ks. Pöllänen, P. 2014. 
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HOLLOLA Okeroinen – KOTKA    PYÖTSAARI 

 

Tre Johan Johansson Amalia Charlotta Sten Jacob Pihlhjerta  Elisabeth Tepponen 

1843- Kärkölä-Kotka 1838-  Tankkala-Kotka 1835-1911  1837-87 Husula 

Lapset: Maria H 1867, Maria W, Maria M,   Lapset T: Vilhelm s.1860, Otto, Karl,  

 Engla, Juho A. (Johan Kivi 1863*)   Olga, Tobias, Konstantin, Josef 

  

 

   KOTKA 1892-2020 

   Kotka Mussalo 

 

  Tobias Jacobinpka Pihlhjerta T Maria Wilhelmiina Johansson 

  1872-1918 Båtö-Kotka 1870-1959 Okeroinen-Kotka  

   Lapset T: Arttur s.1897, Aksel, Helmi V.,  

   Martta, Irene, Arvo, Niilo 

LAPPFJÄRD Dagsmark Riabäck  

Räätäli Josef V. Lehtinen s.1861 

Johanna Nyholm s.1862 

pka Isak Israel s.1896- Isak Israel Lehtinen Helmi Vilhelmiina Pihlhjerta T 

  1896-1972 Kotka  1900-1972 Kotka 

   Lapset T: Sirkka E. s.1922, 

   Sanni Hellevi 1924-2011 

SYSMÄ-KYMI 

Inh. Juho Eriksson Vainio s.1885 

Amanda Schildt s.1881 

pka Aarne A. Vainio s.1917 Aarne A. O. Vainio Sirkka Elisabeth Lehtinen T 

  1917-2010 Kotka  1922-2016 Kotka 

   Lapset T: Jorma s.1945, Ulla-Maija, Jaana M. 

TRE-RUOTSINPYHTÄÄ 

Viljo K. Utriainen 

Lyyli A. Kallström   

pka Pertti V Utriainen  Pertti Viljo Utriainen  Jaana Maria Vainio T 

  s.1951- Mouhujärvi s.1958- Helsinki 

   Lapset T: Julius s.1984, Joonas, Julia J.  

 

al. Julius Utriainen T s.1984 al. Joonas Utriainen T s.1986 al. Aki Ihonen ja  

perh. Minna Tuominen perh. Laura Saari Julia Johanna Utriainen T s.1994 

Lapset: Anton*, Emil* Lapset: Lumi*   Lapset T: s. 2020 Elea Adessa   (mtDNA X2b) 

 

al = avoliitto; * Lapsen isä eri kuin perheen isä tai II vaimo  
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Kuva 1. Sukutarinoiden Dejavu-sukujen muuttoliike Kotkaan 1870-1900 -

luvulla: vasemmalta alkaen LEHTINEN [Andersson]: Lappväärtti-Kotka, 

STEN: Padasjoki-Okeroinen, JOHANSSON: Hollola-Okeroinen-Kotka, 

VAINIO: [Carlsson] Sysmä-Ruotsinpyhtää-Kotka, PIHLHJERTA-Jaakkola: 

Husula–Pyötsaari-Kotka; ja UTRIAINEN: Tampere–Ruotsinpyhtää–Kotka 

(tekijän karttapiirros). 
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Kuka minä olen ja mihin minä nyt kuulun?   

pohdin päiväkirjaesseeteoksen Taide elämänlankana (2019) 

päätteeksi. Olin siihen asti vain elänyt nykyhetkessä ja katsonut 

tulevaisuuteen. 
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mtDNA-GEENIMATKA JUURILLE 

 

 

Tilasin Family Treen äitilinjan DNA-geenitestit syksyllä 2019 ja 

lähetin kirjattuna postina analysoitavaksi. Olin jo aikaisemmin 

tehnyt Family Finder DNA-serkkutestin, jonka mukaan totesin, että 

kuulun minulle kerrottuun sukuun. Sain yleistietoa kaikkien 

geenisukujen maantieteellisistä muuttoliikkeistä sekä listan sukuni 

serkuista ja heidän asuinpaikoista. Geneettiset juureni ovat 98 % 

eurooppalaista, 84 % suomalaista ja 14 % skandinaavia sukua. 

Geeneissäni on myös perimää Siperian alueelta 1% ja Pohjois-

Amerikasta 1%. 

DNA-geenitestien välisenä vuotena perehdyin isovaarini Pihljerta-

sukuun ja isomummoni Johanssonin sukuun sekä digiarkistojen 

käyttöön sukututkimuksessa, joista todensin sukuni henkilöitten 

historiallisia tietoja 1700-luvulta 1900-luvulle. Eri kuntien 

pääkirjoista, rippikirjoista ja lastenkirjoista tarkistin suvun 

henkilöiden syntymäajan ja -paikan, vanhemmat, kummit, kirkolliset 

suoritteet, ripillä käynnit, avioliitot, lasten syntymät, muutot sekä 

kuolemat ja niiden syyt. Lähteissä havaitsin joitakin eriäviä 

(inhimillisiä käsinkirjoitettuja) vuosilukuja, jotka aiheuttivat 

päänvaivaa tiedon oikeellisuuden näkökulmasta. Digiarkistojen 

kätköistä löytyi paljon tietoa sukuhistoriasta, joita DNA-geenitestillä 

sai varmistettua ja laajennettua ulottuen kauemmas menneisyyteen. 

Piirsin sukupuut ja asuinalueet suunniteltuun tietokirjaani (sivut 5-

7), kun  sähköpostiini tuli viesti ”Tulokset ovat valmiina ladattavaksi” 

(HRV1, HRV2 ym.).  Jännittävä hetki, kun luotettavaa tietoa 

perimästäni oli analysoitu, olihan geenitestin tiedot tieteellisesti 

todistettua ja täydentäisivät mahdollisesti aikaisempaa 

sukututkimustietoa.  

En avannut tiedostoja heti vaan maltoin lukea ensin 

geenitutkimuksen perusoppaan Juuresi näkyvät (Pirttivaara 2017), 

jotta ymmärtäisin tieteellisiä tuloksia. Teoksessa valotettiin mm. 
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DNA-geenitestien äiti- ja isälinjan Haploryhmiä ja suvun geneettisiä 

muuttoreittejä maailmalla. Lisäksi siinä oli raportissa esiintyviä  eri 

termejä (Liite 1.). Näillä eväillä ajattelin selviäväni ja avasin mtDNA-

geenitestin äitilinjan tiedostot. 

  

Dejavu-kokemus nuoruuden ajoiltani liittyi selkeään 

mielikuvaan, tietoisuuteen ”olen vanha sielu” ja minulle 

japanilais-aasialainen estetiikka sekä elämänmuoto 

ovat olleet tärkeitä: kauneus, rauhallisuus ja luonto. 

 

Käynnistin tietokoneeni ja avasin nettiyhteydet Family Treen 

sivustolle.  Kuvaruudulle ilmestyi useita eri otsikoita, joista katsoin 

ensimmäisenä mtDNA-Certifikaattini (Kuva 2, Liite): Haploryhmäni 

on X2b, jonka lisäksi oli lista numeraalisia ja aakkosellisia 

mutaatiomääritteitä (HVR1, HVR2, Koodausalue). Kaikki kolme 

ilmaisevat geenimutaatioita ja geenimuunnoksia sekä niiden sijaintia 

DNA:ssa, jotka tutkijoiden mukaan muuntuvat hitaasti (yksi 

mutaatio noin 10.000 vuoden välein ihmisen DNA:ssa). 

 

 

Kuva 2. mtDNA certifikaattini 17.9.2019. 
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Sitten katsoin äitilinjani X Haploryhmän maantieteelliset 

muuttoreitit, jonka mukaan alkuäitini Eva (Haplo L3)  oli kotoisin 

Egyptistä noin 70.000 v. sitten. Sieltä esiäitilinjani muutti Libanoniin 

60.000 v. sitten (Haplo N), joka on useimpien eurooppalaisten esiäiti. 

Libanonista esiäitilinjani siirtyi Georgiaan 50.000 v. sitten (Haplo R), 

josta esiäitilinjani X matkasi Aasiaan 30.000 v. sitten jakaantuen eri 

X alahaploryhmiin (X1 ja X2)  Euroopassa ja Amerikassa.   

 

 

Kuva 3. Esiäitien geneettinen muuttoreitti Egyptistä (Eve) Georgian ja Altain (X) ja 

Uralin kautta Suomeen sekä Amerikkaan (Kuvakopio Family Tree www-sivut). 

 

Päähaploryhmäni X esiäiti X2b (20.000 vuotta sitten) muutti Altain 

seudulta ja Uralin kautta Suomeen, kun esiäitini kaksoissisar X2a 

jatkoi matkaansa Pohjois-Amerikkaan. Lähteiden mukaan 

Haploryhmä X2b on melko harvinainen, käsittäen määrällisesti noin 

1% äitilinjan kaikista edustajista, joita FT-DNA testitulosten 

mukaan 2019 oli tehnyt noin 5760 naishenkilöä. 

Sitten tarkastelin tietoja äitilinjan sukulaisista, jotka olivat tehneet 

mtDNA-testit. DNA-geenisukua asui Suomessa, Virossa, Brittein 

saarilla, Skotlannissa sekä Pohjois-Amerikan itärannikolla. Kartalle 

sijoitetut asuinpisteet aktivoituani, tuli esille sukulaisten nimet ja 
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yhteystiedot, geneettinen läheisyys sekä aikakausi, jolloin he olivat 

eläneet tai syntyneet. Vanhimmat tiedossa olevat geenisukulaiset 

löytyivät Yhdysvalloista ja Brittein saarilta noin 1770-luvulta. 

 

Kuva 4. mtDNA geenisukulaisten X2b asuinpaikkoja maailmankartalla 1700-2020 

(Kuvakopio www FamilyTree 2019). 

 

Testituloksien perusteella totesin, että minulla oli paljon geneettisiä 

sukulaisia, joita ohjelman mukaan pystyin ryhmittelemään 

sukunimien perusteella. Yleisimmät olivat Eriksson, Johansson ja 

Andersson, kutakin useita satoja, joten Johansson-Andersson 

esiäitini suku Hollolan seudulla oli todennettu1700-luvulta. Sten-

sukunimiä löytyi muutamia (1800-luvulla). Tarkastelin lisäksi 

isovaarini sukunimeä Lehtinen, joita oli useita kymmeniä sekä isäni 

sukunimeä Vainio, joita oli vain muutamia (johtuen, että sukunimi 

oli vaihtunut Carlsson-nimestä Vainioksi).  Pihljerta-sukunimellä ei 

tullut yhtään osumaa. Yleinen ongelma ennen 1900-lukua oli, että 

sukunimi johdettiin isän nimestä (+sson/+dotter), vain aatelisilla oli 

”oikea” sukunimi. 1900-luvun alussa papilta sai luvan sukunimelle, 

kuten sysmäläinen isovaarini Juho Eriksson Carlsson vaihtoi 

sukunimeksi Vainio Kotkaan saapuessaan. 

mtDNA-geenitestitulosten yleissilmäyksen jälkeen vahvistui tieto, 

että kuulun mtDNA-tulosten mukaan äitilinjani sukuun, en ollut 

”lehtolapsi” enkä muukalainen. Olen geenijatkumo isomummoni, 

mummoni, äitini, sisareni ja tyttäreni Haploryhmässä X2b. 
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Suljin tietokoneeni muutamaksi viikoksi ja tarkistin piirtämäni 

äitilinjan sukupuun tiedot 1700-luvulta nykyhetkeen (olin tehnyt 

ensin nykyajasta 1700-luvulle), sukupuu oli looginen. Sitten otin 

selvää testitulosten yksityiskohdista.  Netin tietokannoista löysin 

joitakin äitilinjan Haploryhmiin liittyviä DNA-geenitutkimuksia 

sekä tietokirjoja; esimerkiksi Reidlan tutkimusraporttiartikkelin 

”MtDNA haploryhmän X alkuperä ja leviäminen” sekä äitilinjan 

geneettiseen tutkimukseen useasti viitatun Sykesin tietokirjan Seven 

Daughters of Eve, jonka luin huolella. 

Reidlan tutkimus selkeytti X-haploryhmän historiallista ja 

maantieteellistä kulkua alalajeineen vuosituhansien aikana 

graafisine kaavioineen. Raportin mukaan suomalainen X2b 

Haploryhmä on yhtenevä Pohjois-Amerikan järvialueiden 

alkuperäisintiaaniväestön kanssa – asia, joka sai minut ensin 

hämmästymään. 

Luin Sykesin kirjan mielenkiinnolla, sillä se sisälsi selkeän 

kuvauksen DNA-geenitutkimuksen kehityksestä vuosina 1953 ja 

1981 sekä kuvauksia äitilinjojen tutkimuksista. Teoksen perusteella 

aloin ymmärtää Family Treen testitulokset ja eri äitilinjojen 

Haploryhmien tietoja historiallisessa kontekstissa (kuva 4.). Sykes 

valotti myös äitilinjan eri Haploryhmien muodostumisen ja 

mutaatioiden määritelmät. Kiinnostuksen kohteena oli luonnollisesti 

esiäitini Haploryhmä X (Klaaniäiti Xenia) ja siitä kehittynyt 

haploryhmäni X2b. Sykes kuvailee teoksessa Eevan seitsemän 

tytärtä eri klaaniäitien ja Xenian kehitystarinat1: 

 

EEVAN SEITSEMÄN TYTÄRTÄ 

Sykesin tutkimusryhmä todensi tutkimuksissaan, että heillä oli tarkka 

suora todiste geneettisestä jatkumosta nykyihmisen ja Ylä-Paleoliittisen 

metsästäjäihmisen aikoihin saakka.  Geneettinen jatkumo oli katkeamaton, 

tarkasti ja huolellisesti rekisteröity DNA:ssamme ulottuen historiamme 

alkuun rauta-, pronssi- ja kuparikauden edeltävään aikaan. Sykesin 

 
1 (Sykes 2003: luvut 2 ja 22, 213-220 tekijän vapaasti suomentamana): 



15 
 

tutkimusryhmä oli rekonstruoinut ja identifioinut seitsemän geneettistä 

klusteria eurooppalaisissa ihmisissä. Kaikissa näissä klustereissa DNA-

sekvenssit olivat joko identtisiä tai samanlaisia toistensa kanssa. Yli 95 % 

nykyajan alkuperäisistä eurooppalaisista ihmisistä kuuluvat yhteen tai 

johonkin näistä 7 ryhmästä. Tutkimusryhmä totesi näissä klustereissa 

mutaatioiden määrän ja havaitsi 7 eri klaania niiden perusteella kutsuen 

sitä ”molekyylikelloksi”. 7 klusteria ajoittuvat 45.000 ja 10.000 vuoden 

väliajalle ja ne kertovat mutaatioiden aikapituuden klustereissa ja niiden 

yksittäisissä sekvensseissä. Yksi nainen kantoi kaikki nämä 7 klusteria. He 

nimesivät jokaiselle klusterille aikajanalla seitsemän naishenkilöä, nk. 

klaaniäitiä, jotka elivät ajassaan. Sykes loi heille elämän ja antoi heille 

nimet: Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrine ja Jasmine.  Nimet 

syntyivät kirjaimesta, joista klusterit olivat tulleet tunnetuiksi A. Torronin 

järjestelmän mukaan. 

U-klusteria edustaa Ursula, X-klusteria Xenia, H-klusteria edustaa Helena, 

J-klusteria edustaa Jasmine, V- klusteria Velda, T-klusteria Tara,  K-

klusteria Katrine ja  J-klusteria Jasmine.  

 

Kuva 5. Sykes ”Seven Daughters of Eve” äitilinjojen DNA Haploryhmien kaavio 

(Kuva em. teoksessa). 
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XENIA 

20.000 vuotta Ursula-klaaniäidin kuoleman jälkeen (25.000 vuotta sitten) 

maailman ilmasto oli erittäin kylmää. Neanderthalin ihmiset olivat poissa 

ja moderni eurooppalainen ihminen oli jo olemassa. Suuret alavat maat 

ulottuivat Britanniasta Kazakhstaniin idässä, joka käsitti vain hieman 

puustoa eteläisellä rajalla, mm, koivuja. Alue oli tuulinen ja tyhjä, sen 

lämpötila oli noin -20 C astetta verrattuna nykyaikaan. Kylmyydestä 

huolimatta eurooppalaisessa Tundrassa oli elämää ja hyvää syötävää. 

Biisonilaumat ja hirvet liikkuivat hitaasti yli laajojen aukioiden syöden 

runsasta heinää. Pienemmät villieläimet ja aasit olivat metsästyskohteita. 

Yleisin eläin oli tuolloin villainen mammutti, jolla ei ollut vihollisia ihmisen 

saapumiseen asti. 

XENIA syntyi tuulisena ja lumisena myöhäisenä huhtikuun keväänä. Lumi 

peitti maan ja oli yhä talvi. Hän syntyi pyöreässä teltassa, jonka läpimitta 

oli 3 metriä, ja jonka kehykset olivat rakentuneet pääasiassa mammutin 

luista. Kaksi syöksyhammasta muodostivat oven, joka oli peitetty kolmella 

biisonin nahalla suojatakseen sisätilat kylmyydeltä. Luiden välit oli täytetty 

heinällä ja maaperällä ja lattiat olivat tehty turpeesta. Keskellä telttaa paloi 

tuli, jonka valo heijastui teltassa.  Tulessa ei ollut puuta, sillä se oli käytetty 

loppuun jo kuukausia sitten, vaan siinä poltettiin haisevia luita.  Tundra oli 

tuottanut mammuttien ja biisonien luurankoja, jotka muodostivat palavaa 

haisevaa polttoainetta, mutta oli parempi säilyä hengissä kuin kuolla 

kylmyyteen. 

Xenian ryhmän asuinpaikka oli rakennettu mailin läheisyydelle suurta 

virtaavaa jokea. Biisoneiden suku oli kulkenut joen yli ja se  oli muodostunut 

heidän ruokintapaikaksi. Esiäiti Ursulan kevätasuinpaikat olivat olleet 

lähellä samoja kulkureittejä, joten Xenian piti hyödyntää tietoja hänen 

oletetusta ruokalähteen sijainnista. Kehitys oli vain hieman muuttunut 

Ursulan aikaan verrattuna. 

Biisonit olivat kulkeneet vuosisatoja samaa reittiä, siinä missä joki kaartui 

ja muuttui syvemmäksi ja jyrkemmäksi reunaltaan. Vuosittain reitti oli 

muuttunut syvemmäksi eläinten kulkea yli, mutta ne eivät silti muuttaneet 

kulkureittiään. Se oli heidän kohtaloksi ja sopi Xenian ryhmälle hyvin. 

Eläimet kamppailivat joella onnistumatta ylittämään sitä ja siten ne olivat 

hyvä saalistuskohde. Metsästäjät oppivat saalistamaan mammutteja 

piileksien mammutin nahkojen ja luiden sisällä ja toimimaan tehokkaasti. 
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Karjaeläimet tulivat myös samaa reittiä samaan aikaan vuodesta ja Xenian 

ryhmä vaistosi kuulonvaraisesti päivien pidentyessä niiden saapumisen 

pohjoisesta. Metsästäjät toimivat barrikadissa ripeästi, sillä muutamassa 

minuutissa ne olivat ylittäneet joen. Onnistuessaan he saivat biisonin lihaa 

moniksi viikoiksi ennen lumen tuloa.  Hanhet, ankat ja muut linnut pesivät 

ja kulkivat myös Xenian ryhmän leirialueen lähistöltä, ja olivat myös 

saaliina ryhmälle, joka asui vain muutamia viikkoja alueella, liikkuen 

pohjoisempaan.  Xenian ryhmälle ruokaa riitti kesän yli ja talven 

kuukausille he käyttivät rasvoja.  He liikkuivat saalisreittien mukaisesti 

kantaen asumuksensa ja tavaransa ilman kulkuvälineitä. Mammuttiluiden 

telttaraamit he jättivät seuraavien vuosien käyttöön, mutta nahat säilyivät 

vain yhden talven ajan.  Kulkeminen oli raskasta, joten he etenivät hitaasti; 

vanhukset, heikot ja sairaat jätettiin kuolemaan. Kun lapset olivat tarpeeksi 

vanhoja pysymään ryhmän mukana ja kävelemään itse, niin he saivat 

äitinsä kanssa jatkaa matkaa mukana. 

XENIA oli perinyt isältään vaaleat hiukset ja siniharmaat silmät. Hän juoksi 

muiden lasten kanssa ryhmässä auttaen äitiään leirin järjestämisessä. Vain 

harvoin kesäisin hän sai mennä isänsä kanssa, joten hän liikkui ulkona 

metsästäen villiaaseja. Joskus Xeniaa onnistaessa, hän sai auttaa nahan ja 

lihan käsittelyssä.  

Retkillään ryhmä tapasi alueella harvoin muita liikkuvia ihmisiä. He olivat 

yleensä ystävällisiä vierailijoita tai eri ryhmien jäseniä, jotka tunnistettiin 

ja muistettiin aikaisemmista tapaamisista. Silloin vaihdettiin tietoja säästä 

ja metsästyksestä sekä perheasioista. Heillä ei ollut yhteistä tarkkaa kieltä, 

mutta he kehittivät melko sujuvat selviytymistavat perustietojen 

vaihtamisiin. Joskus nuoret miehet vierailivat muissa leireissä asuen siellä 

kauden yli, ja silloin  tiedot ja ihmiset vaihtuivat eri ryhmien kesken. 

Xenian tullessa raskaaksi, hänellä oli vaikea odotusaika, jonka loppua 

kohden hän tuskin pystyi liikkumaan. Vaikka hän oli vahvaa tekoa, niin 

vatsan suuren koon vuoksi hän pystyi tuskin kävelemään. Hänen äitinsä ja 

muutkin ryhmän naiset alkoivat olla huolissaan. Onneksi oli meneillään 

kesäkausi eikä heidän tarvinnut muuttaa leiriltä ennen kylmää kautta, sillä 

Xenia oli synnyttämässä kaksosia yhden sijaan, joka huolestutti naisia ja 

koettiin hirveänä asiana. Perinteiden mukaan äiti ei voinut hoitaa ja kantaa 

kahta lasta yhdellä kertaa hormonaalisten syiden vuoksi. Tiedon mukaan 

joka sadas äiti synnytti kaksoset - kuten Xenia oli tekemässä. Vain kerran 

aikaisemmin oli tapahtunut siten, ja silloin oli tehty ryhmässä selkeä sääntö, 
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jonka mukaan pienempi kaksosista täytyi tappaa heti. Ainoana 

harvinaisena poikkeuksena tilanne jossa toinen nainen ryhmästä oli 

menettänyt oman lapsen ja tuotti kuitenkin maitoa; muut syntyneet lapset 

olivat kaikki säilyneet. 

Xenia ei ollut tietoinen tästä raadollisesta mutta tärkeästä traditiosta, eikä 

kukaan ollut koskaan halunnut kantaa kuin yhden lapsen kerrallaan, sillä 

pienempi kaksosista aina tapettiin heti syntymän jälkeen, ja ruumis 

siunattiin ja haudattiin. Vaikka Xenia ei tiennyt odottavansa kaksosia 

hänen äitinsä oli vakuuttunut siitä. Hän kertoi epäilynsä ja pelkonsa Xenian 

isälle – vaikka yleensä kaikki lasten syntymään ja odotukseen liittyvä 

pidettiin puhumattomana sääntönä naisten keskuudessa. Isä ei ollut 

tietoinen kaksosten kohtalon säännöstä, mutta oli samaa mieltä 

kuullessaan, ettei Xenia ehkä selviytyisi synnytyksestä. Hän mainitsi 

ongelmasta toisen ryhmän metsästäjälle, jonka tunsi edellisestä kaudesta. 

Hänellä oli saman ikäinen tytär kuin Xenia, joka oli joitakin päiviä sitten 

synnyttänyt esikoispojan, joka oli pieni ja sairaalloinen eikä oletettu 

selviytyvän. Xenian vanhemmat tekivät suunnitelman, jonka mukaa he 

pystyivät pitämään kaksoset elossa: antamalla toisen lapsista ystävien 

tyttärelle, joka menetti lapsensa. Siinä oli suuri riski, sillä sellaisia 

sopimuksia ei voinut tehdä etukäteen. 

Myöhemmin samana iltana Xenian kaksostyttäret syntyivät, hän piti niitä 

molempia rinnoillaan ennen kuin äiti siirtyi suunnitelman toteuttamiseen ja 

otti yhden niistä ulkopuolelle. Hän kääri sen puhtaaseen jäniksen nahkaan 

ja antoi sen Xenian isälle, joka siirtyi heti läheiseen leiriin, noin 20 mailia 

itään. Aikaisin aamulla hän saavutti sen ja ystävä kiitti häntä (tyttären 

poika oli kuollut muutama päivä sitten). Xenian isä antoi lapsen heille 

harkinnan jälkeen. Mikäli he eivät olisi hyväksyneet sopimusta, silloin lapsi 

olisi pitänyt tappaa. Ystävä suostui harkinnan jälkeen sopimukseen ja 

kantoi nälkäisen nyytin tyttärelleen. 

Xenia ei saanut koskaan tietää mitä tapahtui toiselle kaksosista, eikä hän 

koskaan saanut tietää tulleensa klaanin äidiksi.  Tytär, jonka hän kasvatti, 

muodosti pitkän sukulinjan, joka yhä tänään Euroopassa käsittää noin 6 %  

laajuudelta väestössä  äitilinjan Xeniaan saakka. Xenian ryhmän jälkeläiset 

muuttivat kauemmas itään ja onnistuneen sukulinjan jatkuessa se siirtyi 

Keski-Aasiaan ja Siperiaan liittyen Amerikkaan siirtyneiden 

muuttajaryhmään. 
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Tänään noin 1 % Amerikan alkuperäiskansasta kuuluu Xenian 

jälkeläisiin suorassa äitilinjassa.  Euroopassa DNA-äitilinja X 

jakaantui ja jatkui yli maanosien itäiseen Eurooppaan sekä 

kauemmas länteen Keski-Eurooppaan Ranskaan ja Britanniaan 

(Kuva 6). 

 

 

Kuva 6. mtDNA X Haploryhmän esiintymisalueet 2000-luvulla. (Kuvakopio www 

Wigipedia). 
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Etelä-Suomen alueelle on saapunut asutusta Venäjän alueelta ja 

Baltiasta noin 10.000 vuotta sitten. Lahden seudun alue oli viljavaa 

ja metsäistä kalaisine järvineen, jossa idästä seudulle muuttanut 

kansa on elänyt ja kehittynyt tuhansien vuosien ajan.  

 

Kuva 7. Hollola – Lahti -alueen kartta (Kuvakopio www-sivut 2020). 
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Luku 1. 

LAHDEN KARTANO 1760 

KSENIA ja torppari David ANDERSSON 
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Lahden Kartanon vuokraviljelijä, torppari  

DAVID ANDERSSON 1734-1804  

Lahden Kartanon Ratsutilan torpparin tytär  

KSENIA n. 1740-62 

* tytär MARIA DAVIDsdotter n. 1761-95  

leskiäiti Maria ANDERSSON 1708-1776, i Anders (?) 

 

puoliso Helena Carlintytär s.1749  

**Lapset: poika Anders DAVIDsson s. 1766, Ksenian velipuoli 

sekä Davidin kaksi poikaa, joista toinen menehtyi pian syntymän 

jälkeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Ed. sivu (muokattu) www-Lahden historia 2020,  

Lahden Kartanon alue 1700-l. Vesijärven rannalla 
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Anno Domini 1760 

Lahden Kartano, Hollolan kunta 

 

 

 

Täysi-ikään saapuva Ksenia ratsasti Vesijärven rantaa kiertävällä 

polulla. Hänellä oli tapana päivätauon aikana käydä Kartanon 

ratsutilan torppariperheen piikatyttönä lähikalastajan tuvalla, missä 

hän sai tuoretta ahventa maistiaisiksi ja tupaan tuotavaksi. Ksenia 

oli tottunut ratsastaja, sillä hän oli lapsuutensa asunut perheensä 

kanssa  ratsutilalla toimien siellä myös tallityttönä.  Mikään ei ollut 

vapauttavampaa kuin antaa hevoselle käsky; tuuli liehui harjaksissa 

ja Ksenia iloitsi hetken liitävästä vapaudesta.  

Ratsastaessaan hän oli nähnyt Lahden Kartanon tilat, maat ja 

metsät sekä talot, joissa kylän tutut asukkaat tekivät päivätyönsä. 

Kotiin saavuttuaan hän jaksoi ilolla hoitaa piikatytön tehtäviä 

torpassa ja tallissa, joka oli tyttöjen tapa oppia tuleviin tehtäviinsä 

emäntänä. Ratsutila käsitti satavuotiaan kantatalon ja suvun, 

perheet, tallit ja riihet sekä tilan kaksi torppaa, joista yhdessä asuivat 

isän ja äidin lisäksi sisar, veli ja isoisä. Piiat ja rengit asuivat 

viereisessä torpassa.  

Ksenia oli ratsastusretkillään tutustunut Kartanon alueen torppari 

Anderssonin perheeseen; Maria-leskeen ja perheen Davidiin 

tietoisena, että hinkuyskä oli hiljattain vienyt tuvan torppari-

isännän. Suruajan jälkeen Ksenia päätti käydä kysymässä 

(vanhemmilta luvan saatuaan) Davidilta piikatytön tehtäviä, sillä 

täysi-ikäisenä tyttöjen oli tapana siirtyä työpalvelukseen ja kerätä 

palkkasäästöjä  myötäjäisiä varten. Ksenia piti Anderssoneista, joten 

aikaisin keväällä ennen kevätkylvöä hän kävi kysymässä 

palvelustehtäviä. Hän oli kätevä käsistään taloustöissä ja käsitöissä. 

Lisäksi hän osasi käsitellä kotielämiä ja hevosia. Pikkuveljeäkin 
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Ksenia oli vuosia hoitanut ja opettanut sisaren ohella, joten 

lastenhoitokin sujui. 

Näillä ominaisuuksilla ja asialla Ksenia vieraili Anderssoneilla – ja 

myönteisen päätöksen jälkeen hän siirtyi keväisenä päivänä 

Anderssonin torppaan vuoden sopimuksella, johon kuului palkka, 

vaatetus ja asuinsija. Tehtäviksi määriteltiin tuvan hoito, ruoan 

laitto, talouspuutarhan ja kotieläinten hoito sekä käsityöt - mutta 

ratsastus ei ollut sallittua piikatytöille. Työajaksi sovittiin 

aamuneljästä iltayhdeksään lepotaukoineen. Ksenia oli iloinen 

sopimuksesta ja hänellä alkoi aikuisen työ ja palkka, josta hän voi 

säästää myötäjäisiin. Ratsastamaan hän sitten pääsisi myöhemmin… 

niin hän suunnitteli tulevaisuuttaan ja ilmoitti vanhemmilleen 

muutostaan. 

Kartanon torpparit odottivat kevätkylvön aikaa toiveikkaana, sillä 

paikallinen ilmasto oli lämmennyt ja pellot alkoivat olla tuottavia. 

Täysi-iän saavuttanut David oli kasvanut Lahden Kartanon 

torppariyhteisössä vanhempiensa Andersin ja Marian perheessä ja 

oppinut hoitamaan renkipojan tehtäviä isänsä apuna. Torppari-isän 

poisnukuttua vuoden vaihteessa David jatkoi työtään ahkerana ja 

luotettavana tekijänä tavoitteena lähivuosina vastata tilan 

toiminnasta, vuokrasta, veronmaksusta sekä renkien ja piikojen työn 

valvonnasta. Tukena olivat isän ystävät ja veljet perheineen (mm. 

Gustafssonit ja Anderssonit), jotka olivat toimineet Kartanon tilalla 

vuosikymmeniä. Ikääntynyt leskiäiti Maria jatkoi tuvan apuna - 

hänestä huolehdittiin sääty-yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti. 

Anderssonien aikana Kartanon talot muodostuivat noin 30 

neliömetrin parituvista leivinuuneineen, ja niiden keskellä sijaitsivat 

makuukamari ja porstua. Talossa asui torppariperheiden lisäksi 

piikoja ja renkejä; piiat huolehtivat ruokataloudesta, lapsista ja 

vaatetuksesta sekä talouspuutarhasta, kun rengit hoitivat talojen 

ylläpidon, riihet, laitumet, metsätyöt sekä karjan. Torppari sai 

työpalkaksi vuokraa vastaan asuinsijat ja pellot metsineen 

hoidettavaksi ja sadon ruuaksi perheelle ja työväelle, verot 

maksettiin Tukholmaan. Työtä ja tehtäviä riitti tilalla aamusta 
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iltaan, kun Anderssoneille kevätkylvön aikaan saapui suosituksineen 

uusi piikatyttönen Kartanon rusthollin väestä. 

David Andersson oli täynnä tarmoa, sillä hänellä alkoi 

torppariperheiden keskuudessa uudet tehtävät torpan isäntänä 

tietoisena, että torpparit olivat kasvava sääty Suomessa. Lähitalojen 

asukkaista monet olivat sukulaisia ja perhetuttuja, joiden kanssa sai 

tarvittaessa yhdessä hoitaa asioita… talous, tilanhoito ja 

kymmenhenkinen väki olivat nyt Davidin vastuullaan, tästä 

selvitään, hän ajatteli tarkastaessaan talven jäljiltä tilan pihapiirin, 

saunan, tallit, eläimet, riihet, laitumet, pellon ja metsäpalstan. Väki 

on tervettä ja hyväkuntoista, heidän kanssaan työt sujuvat. 

Viinaksiin he eivät ole liioin tarttuneet, joten talon ruoka leipineen ja 

olutjuomineen on pitänyt heidät tyytyväisinä. David tiesi, että osa 

alueen väestä kävi lähistön olutkuppilassa, joka aiheutti usein 

harmia väen keskuudessa… ja jatkoi tuumailuaan; kylän seppää 

tarvitaan kunnostamaan talousrakennuksia, joista osa näytti hieman 

rapaantuneelta ja tuvan tekstiilit ovat kuluneet, niistä leskiäiti saisi 

huolehtia. Uuden puvunkin tarvitsen  sunnuntaikirkkoa varten, ja 

emäntää ovat minulle varmasti tarjoamassa. Katsotaan, 

tärkeysjärjestykseen asiat ensin, David totesi ja jatkoi työtään 

talousasioihin syventyen. 

Maria-leski oli saanut tehtäväkseen tarkastaa tuvan tekstiilit ja väen 

vaatetuksen, jotka kevään valo paljasti kuluneiksi. Hän tunsi olonsa 

vielä hieman puolinaiseksi hautajaisten jälkeen. Itku oli yhä 

herkässä, mutta onneksi poika oli tarmolla tarttunut tehtäviinsä. 

Valoisa ilmapiiri tarttui vähitellen Mariankin elämään, tietoisena 

ettei ollut enää nuori. Täytyy jaksaa vielä vuosikymmenet, hän totesi 

tarkastaessaan liinavaatteita, esiliinoja, paitoja ja vaatteita 

siirtämällä korjausta ja huoltoa vailla olevat toiseen nippuun ja 

kunnossa olevat toiseen. Melkoinen määrä parsittavia,  

Tuvassa tuoksui hyvälle leivälle, syltylle ja perunalaatikolle, kun 

Ksenia saapui Anderssonin tupaan palvelukseen.  Hän tutustui 

torpan väkeen ruokapöydän äärellä istuutumalla hänelle osoitettuun 

paikkaan pitkän pöydän reunalle. Isäntä David kävi pöydän päätyyn 
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ja leski toiseen, väliin mahtui työväki – lapsia ei tuvassa näkynyt. 

Pöydässä ei paljon puhuttu nälkäisenä, mutta kylläisenä vaihdettiin 

muutamia sanoja palaten pienen tauon jälkeen työhön. Ksenialle 

maistui tuvan ruuat hyvin, mutta päätti että väki saa piankin 

maistaa hänen kalaruokia. Niillä ajatuksilla hän aloitti uuden työnsä 

ja vei tavarat hänelle osoitettuun kamarin osaan talon keskiosassa. 

Työ alkaisi tupaan ja väkeen tutustumisella.  

Ksenian kesä oli kiirettä tehtävässään miltei kellon ympäri, joten 

kotiväen ikävä ehti mieleen vasta nukahtaessa. Talon tavat ja työt 

olivat tulleet vähitellen tutuiksi ja päivän tehtävät odottivat 

aamuisin, joten vanhempien tapaamiset sekä ratsastaminen ja 

vierailut kalastajan luona siirtyivät loppusyksyyn. Maria-leski oli 

opastanut Kseniaa sisätehtävissä ja piiat ulkotehtävissä, turhat 

puheet ja tutustumiset jäivät yleensä muutaman lauseen pituisiksi. 

Vasta pakkasten saapuessa voisi suunnitella omiaan, hän totesi 

rientäessään aamumaidon hakuun unihiekkaa silmissään. Ilokseen 

hän oli kuullut pihapiirissä syksyn sadonkorjuujuhlien 

lähestymisestä  tansseineen ja pitopöytineen. Juhlahameelle olisi 

vihdoinkin käyttöä, totesi Ksenia toiveikkaana jatkaen aherrustaan. 

Saisinko luvan, kysyi torppari Andersson Ksenialta 

sadonkorjuujuhlissa musiikin ja tanssien alkaessa runsaan ja 

makoisan ruokailuhetken jälkeen. David oli vuoden mittaan 

sivusilmällä seurannut uuden piikatytön toimia ja todennut hänet 

luotettavaksi ja toimeliaaksi –  ja iloksi silmällekin. Toki, suostui 

Ksenia tanssiinkutsuun ojentaen kätensä, hieman epäröiden, mutta 

muisti kotirusthollissa pidetyt tanssiharjoittelut, ja sai 

itseluottamusta. David oli reilusti pidempi, mutta polkka ja valssi 

sujuivat määrätietoisen isännän viedessä. Valssin pyörteissä, 

punaisten helmojen heilahdellessa Ksenia tunsi miltei pökertyvänsä 

työlään kauden päättäjäisiksi – ja havaitsi uuden tunteenkin 

kiittäessään tanssista ja siirtyessään vilvoittelemaan kodilta 

tuntuvaan pihapiiriin. 
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Syyspakkasten saavuttua Ksenia vihdoin pääsi Kartanon ratsutilalle 

tervehtimään vanhempiaan ja sisaruksiaan. Viestejä oli viety 

Ksenian ja perheen välillä kesän aikana ja tiedettiin miten perheessä 

ja tyttären elämässä voidaan. Äidin silmä oli tarkkana, sillä hän 

leivonnaisten ja kahvin jälkeen kysyi tyttäreltään milloin lapsi 

syntyisi. Tytär nolona totesi, että kolmannes on ohitettu, eihän sen 

pitäisi vielä näkyä. Torpparille lasta odotettiin keväällä ja häitäkin 

oli suunniteltu. Asiasta ei ollut vielä ääneen puhuttu, sillä isäntä oli 

melko harvasanainen mutta hyvä, ja Ksenian sydämeen tulvahti 

lämpöä. Antaa ajan hieman kulua, tytär totesi vanhemmilleen ja 

lupasi ilmoittaa perheen suunnitelmista. Hyvä olla vielä hiljakseen, 

totesi äiti tyttärelleen, sillä naimakaupat pitäisi järjestää pian, jotta 

kaikki etenisi kirkon mukaisesti. Ksenia oli luvannut keskustella 

järjestelyistä ja kirkollisista asioista Davidin ja tulevan anopin 

kanssa palatessaan kotitorpalle.  Hyvillä mielin hän lopuksi siveli 

vyötärön seutua, jonka tunsi jo kirraavan. 

Kevätauringon sarastaessa tyttövauva näki päivänvalon Davidin 

Anderssonin tuvassa naisväen avustamana. Makoisan ruuan tuoksu 

leijui uunista ja sauna oli lämmitetty päivänkestäneen synnytyksen 

päätteeksi.  Ksenian vanhemmat ratsutilalta oli kutsuttu uuden 

perheenjäsenen kunniaksi ruokailemaan ja saunomaan. Häitä oli 

odotettu, joten alkukankeuden jälkeen tunnelma keventyi torpparin 

nostaessa tytärtään syliinsä. Siten oli hyvä tutustua appivanhempiin 

ja morsiamen sukuun sekä pappiin, joka oli tullut sanan kuultuaan 

tupaan vierailulle sopimaan kirkollisista asioista, sillä lapsen 

vanhempien kirkolliset suoritteet ammottivat vielä tyhjyyttään. 

Davidin ja Ksenian lupasivat käydä kirkossa ja hoitaa asiat kuntoon 

- ja niillä sopimuksilla ”siunaan tämän kodin, amen” totesi pappi 

poistuessaan. 

Maria-leski oli istunut hieman sivummalla suvun tutustuessa 

toisiinsa ja syödessään pitopöydän antimia. Kaikki muutos oli 

tapahtunut niin nopeasti, ettei perässä oikein pysynyt, hän ajatteli. 

Miniäehdokas oli mieleinen, isäntätorppariksi siirtynyt poika 

miehistynyt ja toiminut tehokkaasti, mutta muutoksiin aika kului 
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hitaammin kuin aikaisemmin. Hän havahtui kuullessaan, että tytön 

nimeksi annettaisiin perinteiden mukaa Maria, isoäidin, hänen 

nimensä. Siitä ilahtuneena hän osallistui keskusteluun 

kahvipöydässä. 

 

Seuraavana syksynä Maria Davidsdotter oli kasvanut ja aloittanut 

jokeltelun sekä konttaamisen tuvassa. Hyväluontoinen lapsi oli 

tuonut iloa tuvan väelle ja Maria-leskelle riitti uudenlaista työtä 

lapsen kasvatuksessa talon muun väen ollessa työssä. Ksenia-emäntä 

oli toipunut hyvin synnytyksestä ja äitiyden ensikuukausista, jolloin 

hän oli haaveillut usein ratsastamisesta. Jättäessään aamuvarhain 

Marian leskelle hoitoon, hän meni talliin varustamaan hevosen ja 

päätti käydä hakemassa tuoretta kalaa pöytään kalastustuvalta. 

Talon emäntänä hänellä oli vapaus käydä ratsastamassa tutuksi 

tulleella tammalla, jolle hän vihdoin sai antaa tutu käskyn…. mutta 

keskellä polkuja hän tunsi kovan kivistyksen vatsassa ja totesi 

yllättäen itsensä metsäiseltä polulta istumassa tamman laukattua 

tuvalle päin. Miten tässä näin kävi, hän ehti huudahtaa ennen kuin 

tunsi vahvojen käsien otteen…  
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Luku 2.  

LAHDEN KARTANO 1790 

MARIA Davidsdotter ja  

Torppari Johan ANDERSSON 

 

 

 

                                      Kuva 9. (Kuvakopio 1700-l. lipas/www) 
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Lahden Kartanon torppari JOHAN ANDERSSON s. 1771-? 

Lahden Kartanon torpparin tytär, morsian  

MARIA DAVIDsdotter n. 1760-? 

Lapset ANNA Maria DAVIDsdotter* 1794-1861, Alexander 

Johansson s. 1797 ja mahdollisesti lastenkirjoissa mainittu poika 

Gabriel 1794 ? 

*Marian avioton tytär, jolle isoisä David Andersson antoi 

sukunimensä ennen vihkimistä 

 

JOHAN: isä Lahden Kartanon torppari ANDERS Johansson s. 1743 

ja äiti, vaimo Maria Sigfridsdotter s. 1746 sekä lapset: Johan 

Andersson s. 1771, Eric Andersson s. 1776, Anders Andersson s. 1783 

MARIA: isä Lahden Kartanon torppari DAVID Andersson 1734-1804 

ja äiti morsian KSENIA Maria s. 1740  sekä tytär MARIA 

Davidsdotter s. 1760 

Torppari Davidin isä Anders menehtyi hinkuyskään ja leskiäiti Maria 

Andersson jäi asumaan pojan kanssa Kartanon torppaan kunnes 72-

vuotiaana poisnukkui levottomina kapinavuosina vanhuuteen. Maria 

D. äiti Ksenia oli Lahden Kartanon rusthollin torppariperheen nuorin 

tytär ja toimi Davidin torpassa piikatyttönä ennen Maria 

Davidsdotterin syntymää ja vihkiäisiä. Ksenia tippui 

ratsastusretkellä hevosen selästä selkäkipuun, johtuen oletettavasti 

pyelonefriitistä, josta hän ei täysin toipunut. 
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Lahden Kartano, Hollolan kunta 

Anno Domini 1790 

 

 

 

Maria Davidintyttären kymmenvuotispäivänä Lahden Kartanon 

ratsutilan torppari antoi tyttären tyttärelle lahjaksi puisen lippaan ja 

avaimen, joka oli kuulunut Marian äidille Ksenia Marialle. 

Paikallinen puuseppä valmisti niitä lähikylän tyttöjen ja morsianten 

tilauksesta. Lippaaseen kerättiin myötäjäisrahoja, koruja ja 

ompelutarvikkeita; ristipistokehyksiä, joiden ompelumalleja Maria 

oli nähnyt ratsutilan kartanon naisväellä. Marian saama lipas oli 

säilytetty avaamattomana isovanhempien kamarin kaapissa. 

Avatessaan lippaan hän löysi sieltä kolikoita, hiuskamman, 

pitsinauhaa, punaista ja harmaata lankaa, neulan, kuivattuja kukan 

terälehtiä sekä pienen pyöreän kehyksen, johon oli pingotettu valkea 

pellavakangas; kankaaseen oli ommeltu Vanamon kukka, harmaa 

torpparinristi, kirjaimet K ja D sekä vuosiluku 1764. Maria säilytti 

lipasta isovanhempiensa perheessä nuoruusvuodet ja avainta hän piti 

kaulanauhassa päivin öin.  Isoäiti oli kertonut Marialle Ksenian 

kohtalokkaasta ratsastusretkestä kalastajan tuvalle, mistä hänet 

löydettiin ja tuotiin Maria-tyttären kanssa kotitorppaan toipumaan. 

Ksenian toipumisen pitkittyessä David piti parhaana, että Maria 

kasvaisi aikuisikään äidin ja isovanhempien hoivissa, sillä torppari 

tarvitsi tilalla toimeliasta emäntää ja piikaa. Rohtona selkäkivuissa 

ja rakkaussurussa käytettiin rusthollitilalle Ruotsista tuotua 

Vanamoa. Aikuisikään saapuessa Maria palasi isänsä Davidin 

Kartanon tupaan Ksenia-äidin jäädessä levottomien kapinavuosien 

aikana ratsutilalle ikääntyvien vanhempiensa avuksi. 

 

Samana keväänä Maria Davidintyttären päästessä ripille vietettiin 

Kartanon tuvassa isäntä Davidin juhlavuotispäiviä torppariväen 

keskuudessa. Maria ja velipuoli Anders auttoivat juhlissa Lena 
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Carlintyttären toimiessa emäntänä. Tuvassa asui myös ikääntynyt 

Maria-leski, joka usein totesi Marialle, että hän oli niin äitinsä 

oloinen ja näköinen – ja haikaili menneitä hyviä aikoja mielessään. 

Kartanon alueella elämä oli muuttunut levottomaksi kapinavuosien 

aikana, jolloin torppari- ja talonpoikaissääty alkoi vahvistaa 

osuuttaan Ruotsin kuninkaanvallan sääty-yhteiskunnassa, joka 

käsitti aateliston sotilaineen, papiston, talonpojat ja torpparit, rengit 

ja piiat sekä itselliset.  Maria oli hyvin tietoinen säätyjaosta, sillä hän 

oli seurannut rusthollin tilalla ja Kartanon alueella torppari- ja 

aatelissäätyjen elämää ja todennut säätyjen välissä kuin lasisen 

seinän, jonka läpi näki muttei ollut ylittäminen. Karmaksi Maria sitä 

tulkitsi ja tyytyi omaan kohtaloonsa. Vanhempien ja lähimmäisten 

elämä torppareina oli työntäyteistä niin rusthollissa kuin Kartanon 

alueella, jopa jännittävää, ruokaa oli riittävästi ja yhteistoiminnalla 

asiat sujuivat. Maria ei osannut odottaa elämältään enempää. 

Lahden Kartanon pitkäaikainen tilanomistaja oli tehnyt 

kapinavuosina uusia vuokrasopimuksia torppareiden kanssa ja 

irtisanoi jopa pitkään toimineita perhekuntia. Kylän asukasmäärä oli 

miltei kolminkertaistunut muutamien vuosikymmenten aikana ja 

kilpailu taloista, töistä ja viljasta oli kiristänyt kylän ilmapiiriä. 

Kartanon alueella pitkään toiminut Anderssonin suku oli vahvasti 

mukana sopimuksia jatkettaessa, sillä heidät tunnettiin luotettavina 

ja hyvinä vuokraviljelijöinä. Torppari David perheineen jatkoi 

sopimusta, joka takasi heille kodin, toimeentulon ja tulevaisuuden. 

Huonosti kävi monille hyville perheille, joka harmitti Davidia 

kyläkokouksissa, missä hän vahvasti ilmaisi oman kantansa 

suullisista sopimuksista ja uudistuksista – painottaen, että monet 

perheet saattoivat menettää uudistuksissa kaiken. 

Maria Davidintytär oli tehnyt useita työvuosisopimuksia Kartanon 

alueen taloissa ja tuvissa, joten hänelle oli kertynyt säästöjä 

lippaaseen työkokemusten lisäksi. Marialla alkoi olla aika perheen 

perustamiselle ja keskusteltuaan isänsä kanssa asiasta, David 

neuvotteli torppari Anders Johanssonin pojista sopivaa puolisoa 

tyttärelleen. Perheet päätyivät vanhimman pojan, Johanin ja Marian 
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liittoon, vaikka Johan oli Mariaa vuosia nuorempi. Ajatellessaan 

tutuksi tullutta Johania Maria totesi, ettei ikä ollut esteenä – 

tärkeämpää oli Johanin rauhallinen luonne ja olemus, joka tasoittaisi 

Marian omaa rohkeaa ja määrätietoista luonnetta. Lisäksi Johan ja 

veljet Eric ja Anders vanhempineen tuntuivat kuin omalta perheeltä, 

ja niillä ajatuksilla Maria suostui Johanille vaimoksi. Hän otti puisen 

lippaan esille, laski omat ja äidin säästökolikot, jonka jälkeen Maria 

alkoi iltaisin kirjailla punaisin ja harmain langoin Vanamonkukkia 

ja torpparin ristikuviota valkeaan pellavakankaaseen lisäten siihen 

kirjaimet M ja J sekä vuosiluvun 1794. Äidin tekemät kirjailut hän 

laittoi säilöön lippaan pohjalle kuivakukkaterälehtien kanssa. Isä 

David antoi Marialle myötäjäiskangasta liinavaatteisiin sekä 

lampaan, jonka villasta hän saisi lankoja neuleisiin ja papin sukkiin 

siellä käytäessä. Tulevaisuus vaikutti levottomien vuosien jälkeen 

vihdoin turvalliselta ja pienokaisen liikehdintä vatsanseudulla sai 

Marian ajatukset valoisaksi. Hän nukahti mielessään toteutuvat 

haaveet Johanin torppariemäntänä lapsineen. 

Maria ja Johan Anderssonin häitä vietettiin kesän kynnyksellä 

vihreiden silmujen aikaan 1794, pian tyttären Anna Maria 

Davidintyttären syntymän jälkeen. Hääjuhliin oli kutsuttu Kartanon 

ystävät, kummit ja sukulaiset. Juhlapöydässä oli uunissa 

haudutettua porsaanpaistia vihanneksineen ja Anderssonien 

viljelemiä perunoita eri muodoin valmistettuna. Koivun oksat 

koristivat talon ja tuvan ovenpieluksia. Morsian oli kirjaillut naisten 

kanssa mustaan pellavahameeseen ja myssyyn kukkia ja sulhasella 

oli suvussa kulkenut miesten musta liivillinen housupuku 

palttinapaitoineen ja hattuineen. Onnittelupuheita pidettiin papin 

vihkimisen jälkeen ja lahjat avattiin koivun lehtien kahistessa. 

Marian myötäjäislahjoihin kuuluivat ratsutilan isovanhemmilta 

saatu siemenperunapussi ja muniva kana, ratsutilan emännältä 

saatuja Vanamo-rohtokasveja ja hevosenkenkä oven yläpuolelle 

tuottamaan onnea. Johanin isä oli valmistanut suvun perillisille 

puisen kehdon ja äiti oli leiponut juhliin leivonnaisia juomineen. 

Marian ja Johanin yhteiselämä alkoi työntäyteisten vuosien jälkeen 

ja jatkui arkisen aherruksen täyttämänä. 
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Häiden jälkeen puoliso Johan veljineen sopivat yhteistuumin miten 

he viljelisivät torppari-isäntä Andersin peltoa, joka oli puolitettu 

vuoroviljelyn sääntöjen mukaisesti viljapelloksi ja laitumeksi. Saman 

perheen miesväki sai jakaa peltoalan pääluvun mukaan, kun metsän 

riista ja puut jaettiin sopimuksen mukaan. Johan oli tyytyväinen 

ratsutilalta saatuun siemenperunaan, sillä lajike oli monipuolinen ja 

kestävä ja säilyi maakellarissa hyvin talven yli. Perheen muut miehet 

viljelivät sarallaan vehnää, ohraa ja kauraa, sato jaettiin perheiden 

kesken. Tallissa oli jokaiselle lehmä ja sika, joiden maito ja liha riitti 

hyvin tarpeisiin. Yhteistuumin hoidetaan työt, päätti Anderssonin 

miesväki, vaikka taustalla oli yhä kilpailu torppareiden 

vuokrasopimuksista ja pitkälliset sarkajakoriidat aiheuttivat kitkaa 

alueella. 

Maria oli tyytyväinen elämäänsä emäntänä ja Anna Marian äitinä 

tutussa taloudessa ja yhteisössä, hän tuli hyvin toimeen anopin ja 

emännän kanssa. Maria oli istuttanut rohtoVanamot uuteen 

yrttitarhaan metsän puoleiseen reunaan, kerännyt ensimmäiset 

munat leivonnaisiin ja isältä saatu lammas oli laitumella 

odottamassa kerimistä ja langoiksi kehräämistä. Niissä ajatuksissa 

Maria tervehti David-isäänsä, joka saapui tupaan tiedustelemaan 

Marian ja Anna-tyttären vointia. David oli luvannut Ksenialle 

kohtalokkaan ratsastusretken jälkeen pitää Mariasta hyvän huolen 

ja luonnollisesti Anna Mariastakin, jolle hän oli huolella valinnut 

lähisuvusta kummit: Martan ja Lisan, Gustafin ja Andersin. He 

tulisivat olemaan Anna Marian elämässä tukena, sillä 

yhteiskunnassa vain poikalapset olivat odotettuja. Torpparisäädyssä 

tarvitaan yhtälaisesti poikia ja tyttöjä, lohdutti David Mariaa, joskin 

taustalla hän tuumaili oliko esikoistyttöjen syntymät sattumaa vai 

kohtaloa – miesväen onneksi ja avuksi syntyi Anna Marialle 

pikkuveli Alexander Johansson 1797. 

1800-luvulle saavuttaessa David Andersson oli toiminut Kartanon 

alueella perheineen ja sukulaisineen miltei vuosisadan. Anders-poika 

oli siirtynyt Kalliolan kylään työtehtäviin ja Maria-leski oli 

poisnukkunut levottomien kapinavuosien seurauksena. David alkoi 
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tuntea tehtävissään väsymystä; vanhuuden merkkejä, hän arveli  

seuratessaan puoliso Lenan, Johanin ja Marian sekä lasten 

jouluvalmisteluja tuvassa, jonka piirissä hän oli viettänyt miltei koko 

elämänsä. David ennakoi suuria muutoksia yhteiskunnassa ja 

omassa elämässään, jonka johdosta hän sopi Anders-pojan kanssa, 

että hän katsoisi Anna Marialle Kalliolan kylästä sopivan talouden, 

johon siirtyä töihin ja josta hänelle löytyisi aikanaan sopiva 

talonpoika puolisoksi. Isoisä Davidille tyttärien kasvatus- ja avioon 

saattamisasiat oli vastuullinen tehtävä poikia suosivassa 

yhteiskunnassa – niin hän perusteli kummi, joka lupasi hoitaa asian 

toiveiden mukaisesti. Siihen David luotti. 

Joulun jälkeen David Andersson ei kyennyt enää hoitamaan työtään 

Kartanon alueella ja hän siirtyi 1802 vanhempiensa tuttavien 

sukulaistorppaan Sipilään. Johan ja Maria perheineen muuttivat pois 

Kartanon alueelta pian Davidin muuton ja Johanin isän 

poisnukkumisen jälkeen, sillä uusi aikakausi ja vuosituhat oli 

alkamassa. Johanin perheellä ei ollut Kartanossa tulevaisuutta, sillä 

heidän viljelysopimusta ei enää jatkettu vanhempien poistuessa 

kylästä. David menehtyi keväällä 1804 vallinneeseen punatautiin, 

joka tainnutti useita Lahden kylästä. Viimeisenä ajatuksenaan David 

totesi, että oli onni saada elää – ja nähdä lapset ja lapsenlapset.  

Keväällä 1807 Anna Maria Davidintytär muutti Kalliolan kylään 

talonpoika Johanssonin perheen palvelukseen Seppälän talossa, josta 

oli kiitos kummisetä Andersin. David Anderssonin enteet toteutuivat 

1809, jolloin Ruotsin vallan aikakausi päättyi Suomen sodan 

seurauksena ja siirryttiin (Venäjän) suurruhtinaskauden aikaan; 

talonpojat pysyivät vahvana säätynä koko 1800-luvun ajan. 

 

  /// 
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Sähköposti koneellani.  

Kesäkuu 3 päivä 2020 kello 12:45 

Varoituskolmio ”saattaa sisältää roskapostia” 

Lähettäjä tuntematon 

 

STOP. Sinua on johdettu harhaan, ehkä kaksosgeenikoodi. 

Olemme seuranneet toimintaasi. Olet oikeilla jäljillä. Ole varovainen, 

alalla toimivat ovat usein asiallisia, mutta joukosta löytyy myös 

harhaanjohtajia - moni ei halua suvun geenitietoja ja juuriaan esille 

varsinkaan saavuttaessa nykypäivään. Syyt liittyvät usein 

sukusalaisuuksiin ja tabuihin. 

Lisa Johansdotter oli saman äitigeenin omaava, muttei ole tarinasi 

Otto Wilhelmin morsian.  Samannimisiä Johansdotter-tyttöjä oli 

1700-1800 -luvulla lukemattomia; naisten tietoja ei pidetty tärkeinä, 

poikalapset olivat pääasiassa. Nimi Otto Wilhelm oli harvinaisempi, 

he ovat eri sukua, vaikka sillä nimellä samalla seudulla oli kaksi 

pappilan poikaa; [Padasjoella] Tankkalassa ja Parinpellossa.  

Ksenian äidillä Rusthollin kartanossa oli kaksoissisar Okeroisissa, ja 

sieltä löytyy sinun äitilinjasi esiäiti. Huomaa, että rippikirjojen 

merkitsijät eivät voineet useinkaan todentaa tyttöjen tai naisten 

henkilöllisyyttä, heillä oli usein vain mielikuva syntymäajasta. 

Lisäksi merkinnöissä on omaperäisiä [pappien] kirjoitustyylejä ja 

virheellisiä merkintöjä, esimerkiksi Lisan syntymäajaksi on merkitty 

1817 ja 1823 (1823 oli Oton veljen syntymäaika).  Koodimerkinnät 

olivat paljastavia, niiden tulkintaan ei ole selkeyttä, siis mitä ne 

tarkoittavat. Tarkista Mustasta kirjasta tietoja …. nyt täytyy 

lopettaa, pomoni ei ole luotettava…. 

? 

Mistä oli kysymys? Kuka oli seurannut toimintaani? Ja miksi? 

Viestejä ei tullut enempää. Pidin kesätauon, mutta viesti sai minut 

tarkistamaan lähteitä ja tietoja… syksyllä jatkoin kirjoittamista. 
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Luku 3. 

HOLLOLA Tankkala 1830 

LISA Johansdotter ja OTTO Wilhelm STEN 

 

 

Kuva 10. Okeroisten kylät 1800-luvulla (Okeroisten kyläkirja, Willman 2010). 
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Itsellinen OTTO WILHELM STEN 12.11.1818 - 8.5.1868 Padasjoki - 

Tankkala 

puoliso [Elisabeth] LISA JOHANsdtr 11.12.1817-1896 Okeroinen 

Tankkala-Kotka  

Lapset STEN: AMALIA Charlotta s. 18.1.1838, Gustaf Adolf 1841-42, 

Karolina Sofia 1848-56, Gustaf Adolf 1851-56, Amanda s. 1854. 

 

LISAN isä Tankkalan talonpojan poika JOHAN Thomasson 1777-

1853, toimi myllärinä Okeroisten Myllyssä. Johanin isoisä talonpka 

Thomas Thomasson s.1753 (puoliso Anna Maria W. s.1752) 

Tankkalan Okeroisista ja ii veli Johan Thomasson s.1759, sisar Maria 

Sofia Thomasdtr s.1756. 

LISAN äiti  [Helena] LENA Andersdtr 1784-1853 kotoisin Okeroisten 

Eskolasta. Äidin puolen isoäiti I Anna Andersdtr 1750-89 Eskola ja 

äidin isoisä talonpka Anders Mattsson s.1744-1818  Eskola, heillä 

kolme yhteistä lasta: Henrik 1872, Helena 1784 ja Anna 1787.  

 

OTON isä pastori GUSTAF STEEN 1775-1828 toimi pappina 

Padasjoen Hetalassa 1803-28, suoritti pappisvihkimyksen Porvoossa 

1800. Pastori Gustafin isä lukkari Gustaf Gustafsson Steen 1751-

1809, puoliso Carin Johansdtr. 

OTON äiti, pastorin rva ULRIKA Wahrman 1783-1854 kotoisin 

Porvoosta; äidinisä Jacob Wahrman ja hänen puolisonsa Lena 

Gustafsdtr. Ulrika jäi leskeksi 1828 ja muutti poikineen Korpilahden 

kautta Okeroisten Tankkalan säteritilan virkamiestaloon 1829. 

Lapset: Otto Wilhelm Steen s.1818 ja  Gustaf Adolf Steen s.1823 
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Tankkala OKEROINEN  

Anno Domini 1830 

 

 

Puer natus in Beethlehem, Beetlehem. Unde gaudet Jerusalem, Alleluia, 

Alleluia…  

laulettiin kinkereillä Tankkalan salissa. Otto Wilhelm Sten oli hyvä 

laulamaan virsiä ja kirkollisia. Laulutaidon hän oli oppinut pappi-

isältään, jonka kanssa hän lauloi pyhäisin Padasjoen kirkossa ja 

pappilassa. Laulu oli Otolle myös lohtuna, sillä isä oli menehtynyt 

kuumetautiin, kun Otto oli 10-vuotias. Perhe oli juuri muuttanut 

Padasjoen pappilasta Korpilahdelle, jossa pastorin uusi virka olisi 

pitänyt alkaa. Leskiäiti Ulrika oli jo ikääntynyt eikä hän enää ollut 

valmis armovuoden mahdollisuudesta uuteen liittoon. Perheelle 

löytyi Padasjoen tuttavien ja Oton kummien2 avulla Okeroisten 

Tankkalan säteristä asunto. Papin leski oli tottunut pappilassa 

monenlaisiin tehtäviin ja hän auttoi Tankkalan ent. virkatalon 

emännän tehtävissä, käsitöissä sekä toimi myös apulukkarina 

kinkereillä. 

[…] Assumsit carnem Hominis, Hominis, Verbum Patris altissimi, Alleluia, 

Alleluia…  

jatkoi Otto tuttua kirkkolaulua Tankkalan salissa nuorten lukusissa, 

missä ruotsinkieli oli vielä pääkielenä. Sotaväen ent. virkatalon saliin 

kokoontuivat lähiseudun nuoret lukemaan, laulamaan ja 

suorittamaan rippikouluun liittyviä tehtäviä kirjoitustaitoisten vielä 

puuttuessa. Nuorten joukossa lauloi myös myllärintytär Lisa, jonka 

ääneen Otto välillä havahtui siten, että hän useinkin vieraili 

lähikosken partaalla sijaitsevan Okeroisten myllyssä, mistä hän sai 

äidille kotiin hyviä pähkinäleivoksia ja tuoretta jauhoa. 

 
2 Otolla runsaslukuisesti akateemisia kummeja puolisoineen, Professori Mether, kirkkohra Lindeqvist, kapteeni 

Muurman, Luutnantti Gelfrin, mamselli Molin, maisteri Theström, apteekkari Forrs, opisk. Lindeqvist, ja madem. 

Henrica ja Emma… 
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Ystävällinen ja iloinen Lisa toimi vanhempiensa mylläri Johan 

Thomassonin ja Lena Andersintyttären apulaisena myllyn kahviossa. 

Otto piipahti siellä kuin salaa pähkinäleivoskahville, joka oli leskiäiti 

Ulrikan mukaan hänen ikäiselle nuorukaiselle sopimatonta. 

Pähkinäkahvien varjolla Otto pääsi tutustumaan Lisaan – ja 

myöhemmin hän sai toimia myllyn kahvion apulaisena sekä talouden 

hoitajana, sillä Otto tunnettiin tarkkana ja luotettavana nuorena 

miehenä. Hän auttoi myös monia paikallisia käsityöläisiä 

taloudenpidossa myllyn kahvion ohella.  

Okeroisten Mylly lähiseudun kartanoineen muodosti 1700-1800 -

luvulla vilkkaan käsityöläisten keskuksen, johon talonpojat toivat 

viljat jauhettavaksi ja hoitivat hevosten kengitykset sekä torppien 

asukkaiden tarpeet räätäleillä, suutareilla ja puusepillä. Myllyn 

kievarissa he nauttivat maukkaita paikallisia juomia ja leivonnaisia. 

Käsityöläisammatit olivat tulleet Hollolassa suosioon ja Tankkalaan 

oli 1830-luvulla kehittynyt taitavien paikallisten käsityöläisten 

kasvava yhteisö, joista lähemmin tutuiksi tulivat mm. suutarit Johan 

ja Fredrik vaimoineen, seppä Simon ja Sofia, puuseppä sekä sorvari. 

Lisan nuoruusvuosina paikkakunnan asukasmäärä kolminkertaistui 

(n. 2600-7700 as.), joka takasi myllärin perheelle ja jatkossa Otonkin 

perheelle toimeentulon.  

Lisan isän, mylläri Johan Thomassonin talonpoikaisjuuret juontuivat 

Tankkalaan ja olivat osittain myös tarinan mukaan aatelissäätyiset 

(?). Lisan äidin, Helena Andersintyttären talonpoikaisjuuret 

juontuivat lähistölle Okeroisten Eskolaan. Lisan suku tunnettiin 

hyvin viljavien peltojen seudulla, missä talonpojat olivat olleet 

sukupolvien ajan arvostettu sääty, joilla oli lukutaito ja kirkolliset 

merkinnät rippikoulusuoritteissa hyvin suoritettuina.  

Otto ja Lisa toimivat seurustelun alkuaikoina kisälleinä myllyssä, 

mutta esikoistyttären Amalian syntymän aikoihin Lisa ja Otto 

asuivat leskiäiti Ulrikan säteritilan taloudessa. Ruskeahiuksinen 

Lisa oli tunnettu ahkerasta ja positiivisesta luonteesta, kun vaalea ja 

lyhyehkön tanakka Otto opittiin tuntemaan rauhallisena, hieman 

varautuneena, mutta luotettavana papinpoikana, jonka suku 
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kummeineen, rouvineen ja mamselleineen edustivat akateemista 

sivistynyttä säätyä. Oton isä Gustaf Steen vihittiin papiksi Porvoossa 

1800 toimien Padasjoella pappina ja isoisä toimi lukkarina 1700-

luvulla, jolloin tehtäviin kuului mm. lukutaidon opetus kinkereillä 

papin kanssa. Pappi valvoi katekismuksen sekä luku- ja kristinopin 

osaamisen, joista tehtiin Rippikirjaan merkinnät. Näistä sai myös 

pyydettäessä lukusetelin ja kinkeritodistuksen. Pastorinleski Ulrika 

oli hentorakenteinen, harmahtava ja hieman viileän etäinen 

paikallisiin asukkaisiin verrattuna. Ulrika hallitsi useita kieliä, 

luterilaiset opit sekä taitoja, joita häneltä lähiseudun naisväki tuli 

oppimaan ja kysymään uuden suurruhtinaskunnan aikakauden 

kielivaatimusten vuoksi. 

 

Lisan ja Oton häitä vietettiin esikoistyttären Amalia Charlottan 

syntymän jälkeen Hollolan kirkossa juhlavin menoin kirkon täysi; 

puheet ja kestitys tansseineen pidettiin Tankkalan salissa 

esikoistyttären haparoidessa ensiaskeleitaan. Pastorin leski piti 

huolen juhlavalmisteluista kutsuineen ja Lisan vanhemmat hoitivat 

kestityksen. Vihkiparin hääpukua suunniteltiin ja valmisteltiin jo 

esikoisen odotusajasta asti, sillä monipäiväiset häät kuuluivat 

okerolaisiin juhlatraditioihin. 

Myötäjäislahjoina vihkipari sai Lisan vanhemmilta puisen 

perintökehdon vuosilukuineen sekä vuotuiset jauhopussit myllystä. 

Pastorinleski Ulrikalta he saivat kauniin kapioarkun pitseineen ja 

liinoineen sekä arvokkaat helmikorut ja kultakäädyt, jotka Ulrika oli 

säilyttänyt perintönä pappilasta. Vaikeina aikoina koruja säilytettiin 

talouden turvana. Ulrikan korut olivat sivistyksen lisäksi ainoita 

perintöjä pappilan emäntäkaudelta, sillä kirkonpalvelijat, papit eivät 

saaneet omistaa maallista omaisuutta, elleivät onnistuneet 

avioitumaan varakkaan morsiamen kanssa.  

Ulrika-lesken taloudessa Tankkalan säterissä asui 1829-42 Gustafin, 

Oton ja Lisan lasten lisäksi palvelusväkeä. Säterin salissa tarvittiin 

kausittain palvelusväkeä erilaisiin alueella järjestettäviin juhliin 

sekä kielitaitoa, tarjoilua ja hevosten hoitoa. Ulrika oli pappilassa 
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tottunut sosiaaliseen toimintaan ja hän hoiti emännöintiä siihen 

saakka kunnes Lisan ja Oton perhe lisääntyi. Silloin he muuttivat 

Tankkalan käsityöläisten ja itsellisten yhteisöön, missä Otto sai 

elannon perheelle käsityöläisten töiden taloudenhoitajana Okeroisten 

myllyn taloudenpidon lisäksi. Lisa hoiti perheen ja lapset, sekä toimi 

tarvittaessa vanhempiensa apuna myllyssä. 

Lisan ja Oton perhe-elämän alku oli rakkauden ja runsauden 

täyttämää. Esikoistyttären odotusaikana Lisa oli haaveillut omasta 

suurperheestä, mikä oli Otonkin toiveissa, sillä molemmat olivat 

kaivanneet sisaruksia lapsuudessa. Amalia Charlottan 

kolmevuotissyntymäpäivillä Lisa odottikin jo Gustaf-poikaa, jonka 

elämänkaari jäi kuitenkin lyhyeksi kulkutautien tainnuttaessa pojan 

vuoden ikäisenä. Perheeseen syntyivät myöhemmin Karolina S. ja 

Gustaf sekä kuopustytär Amanda. 

Stenin perheen työntouhuiseen elämään ehti paljon iloa ennen 

suurten menetysten suruja, paikkakunnalla missä kulkutaudit olivat 

monen lapsen ja aikuisen kohtalona. Aikakauden parantamiset ja 

lääkitykset perustuivat luonnonyrtteihin, joiden taitoa ei monikaan 

hallinnut. Lisan ja Oton vanhemmat menehtyivät ikääntyneinä 

kulkutauteihin (mm. kolera) loppuvuodesta 1853 ja seuraavana 

vuonna Ulrika-leski, joka oli laatinut pojallaan perukirjan (1851). 

Lapset Karolina S.  ja Gustaf menehtyivät 1856 pitäjässä 

velloneeseen rokkoon.   

Otto papinpoikana oli tottunut suruihin ja  laululla useinkin lohdutti 

puolisoaan ja perhettään, johon syntyi suruvuosina tytär Amanda 

1854. Esikoistytär Amalia Charlotta ehti juuri nähdä kuopuksen 

syntyväksi ennen muuttoa piikatytöksi lähisuvun taloon Eskolaan ja 

sieltä Kauppilan tilalle 14 ja sieltä 1866 suurena tilana töitä nuorille 

tarjoavaan Woistion kartanoon. Kauppilassa Amalia rakastui päätä 

pahkaa kartanon Abel-renkiin aiheuttaen harmia vanhemmilleen 

synnyttämällä aviottoman esikoispojan (1863). Kirkkolain mukaan 

morsiamen isän tuli neuvotella tyttärien naimakaupat (äidin 

myötävaikutuksella), jota Otto ei tainnutteluista huolimatta sallinut 

– ja haki Amalia Charlottan kotiin. Otto Sten tunnusti lapselle 
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kuitenkin oman suomennetun sukunimensä – ja antoi pojan kasvaa 

perheen keskuudessa Amanda-tyttären kanssa.  

Myöhemmin Amalia Charlotta avioitui myönteisissä merkeissä 

kärköläläisen itsellisen torpparin pojan Johan Johanssonin kanssa, 

ja heidät vihittiin Okeroisissa 1867. Perheeseen syntyi viisi siunattua 

lasta (1867-1883), jotka olivat isoäiti Lisa Stenin ilona ja lohtuna 

Oton menehtyessä nälkävuosien aiheuttamaan sappitautiin. Vävy 

Johan oli ehtinyt kisällinä oppia Otolta talousasioiden hoidon, ja hän 

sai jatkaa Tankkalan käsityöläisten ja myllyn talous- ym. tehtävissä.  

Svärmor Lisa eli leskenä Tankkalassa suurten menetysten 

täyttämien vuosien jälkeen Amalian ja Johanin perheen taloudessa 

hoitaen isoäidin tehtäviä. Hän selvisi myönteisen luonteensa ja hyvän 

terveyden avulla auttaen ja tukien uutta sukupolvea. Lisa Sten ehti 

muuttaa perheen mukana uuden rautatien valmistumisen aikoihin 

Kotkan kaupunkiin 1892, mistä löytyi perheelle uusia 

työmahdollisuuksia ja tulevaisuus – sekä isoäiti Lisan vanhuuden 

lepopaikka. 

Pähkinäleivokset3 olivat Lisan kohtalona niin myllärintyttärenä kuin 

isoäitinä; leivonnaisten tuoksu ja maku sai myllärin kahvion 

asiakkaat, puolison sekä lähimmäiset hyväntuulisiksi. Viimeisinä 

vuosinaan Lisan havaittiin hyräilevän Oton laulamia kirkko- ja 

koululauluja  Puer natus Betlehem….. Alleluia. 

 

Okeroisten myllyn pähkinäleivosresepti 

• Vehnäjauhoja 700 g 

• Okeroisten myllyn pähkinäjauhoja 300 g 

• Voita 500 g 

• Sokeria 3 dl, fariinisokeria 2 dl 

• Munia 4 

• Muskottia ja kanelia lusikallinen 

• Pinnalle sokeroitua kermaa (kinuskia): 2 dl kermaa ja 2 dl sokeria  

 
3 Okeroisten alueella sijaitsi muinaisjärvi, jonka rannalla ihmiset elivät kivi- ja pronssikaudella. Järvessä menestyi vesipähkinä, jota 
löytyy alueelta yhä (Okeroisten kyläkirja). 
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Pehmeä voi ja sokeri sekoitetaan tasaiseksi, ja siihen lisätään munat 

sekoittaen. Lisätään jauhot. Kaikki ainekset sekoitetaan tasaiseksi 

taikinaksi ja levitetään voidellulle ja korppujauhotetulle pellille (tai 

voipaperin päälle). Paistetaan uunissa (175 astetta) noin 30 min. Sillä aikaa 

kerma ja sokeri kuumennetaan pannulla 10 min. ja juoksevana seoksena 

levitetään lastalla hieman jäähtyneen kakun pinnalle ja lisätään 

pähkinämuruja. Leikataan sopivankokoisiksi paloiksi tarjolle kahvin kera. 

(Pähkinäleivokset ovat myös maukkaita käyttäen kevyempiä aineksia; 

kevytkermaa ja voi-öljyseosta). 

 

 

   

 

Kuva 11. Okeroisten Tankkalan virkatalo 1700-1800 -luvulla, jossa Stenin 

perhe; Ulrika, Gustaf, Otto, Lisa ja lapset asuivat noin 1829-43. Talo 

aittoineen sijaitsee yhä aikakauden esineistöineen kotiseutumuseossa 

Hollolan kirkon vieressä (Kuva Hollolan kotiseutumuseon www-sivut). 

 

 

 

Kuva 12. Kuvakopio Rippikirjasta 1840-50: Ylä-Okeroinen Tankkala (ent. 

virkatalo). 1840 Gustaf Sten muutti Helsinkiin (Hollola srk digiarkisto). 
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Kuva 13. Elisabeth Lisa s. 1817, far Bson Johan Thomasson Okerois Öfre, 

Mor Lena Andersdtr 30v. (kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 14. Otto Wilhelm Sten s. 1818 Jokiois Hetala (kuvakopio Padasjoen srk 

digiarkisto). 

 

 

 

Kuva 15. Kuvakopio Rippikirjasta, Tankkala 1830-40: Mylläri Johan 

Thomasson, puoliso [Helena]LENA Andersdtr ja [Elisabeth]LISA Johansdtr 

(Lisa muutti Otto Stenin perheen talouteen Amalia Charlottan syntymän 

jälkeen) (Kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 16. Rippikirja 1829-39 Okeroinen Handtverkare (käsityöläiset): 

Ylhäällä mylläri Johan Thomasson s. 1777, puoliso Helena Andersdtr s. 1784 

ja alempana kuvassa myllärintytär Lisa Johansdtr 11.12.1817, jolle syntyi 

tytär 1838 (Kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 17. Lukukinkeriperinne pohjautui 1686 kirkkolakiin, jonka mukaan kaikkien 

säätyyn katsomatta piti kokoontua lukupiireittäin. Kinkeri-todistukseen kirjattiin 

mm. arviot tavutuksesta, suoraluvusta, luetun ymmärtämisestä, Raamatun 

historiasta sekä Huoneentaulun osaamisesta arviointeineen  Kuvassa Okerolaisen 

Sulo Sipilän säilynyt lukuseteli ja kinkeritodistus 1914-15 (Willman 2010, 143). 

  

  

    

 

Kuva 18. Pastorinleski Ulrika Stenin perukirja 1851, kirjoittanut Otto W. Sten 

(Kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 
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Luku 4. 

HOLLOLA Okeroinen 1860 

AMALIA Charlotta Sten ja 

JOHAN JOHANSSON 

 

 

Kuva 19. Kuva-Aapinen 1881  

(kuvakopio Kansalliskirjaston digiarkisto). 
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JOHAN [Johannes] JOHANSSON Inh./its. 9.11.1843 

puoliso AMALIA Charlotta STEN 18.1.1838 

Hollola Okeroinen, Kotkaan 4.7.1892 

Lapset: Maria Hilda 1867-67, Maria Wilhelmiina 1870-, Maria 

Mathilda 1873-80, Engla 1876-, Juho Anton 1883- 

*Johan Nikolai Kivi s.1863- (isä Abel Eriksson) 

 

AMALIA Charlotta STEN s. 1838 

Vanhemmat: isä pappissukuun kuuluva its. papinpka OTTO Wilhelm 

STEN 1818-68 (Padasjoki-Tankkala), joka menehtyi nälkävuosien 

aikana kulkutautiin, äiti LISA Johansdtr 1817-1896  Tankkala-Kotka  

Lapset (Amalian sisaret ja veljet): [Amalia 1838], Gustaf A. 1840-41, 

Gustaf 1851-56, Karolina S. 1848-53 ja Amanda 1854- 

 

JOHAN JOHANSSON 1843 Kärkölä Lill Sattiala, Haapala torp 

Vanhemmat: I isä torppari (vävy) JOHAN Pettersson/Petrisson 1797-

1852, äiti EVA Johansdotter s. 1815; äidin isä torppari, leski Johan 

Eriksson s. 1783, äidin äiti Eva Maria Johansdotter 1783-1850.  

Lapset (Johanin sisaret ja veljet) äidin I avioliitto: Amalia 1839-39, 

Karolina 1841, [Johan 1843], Maria 1846, Erik 1848, Otto 1850-50? 

Lapset (Johanin sisarpuolet) äidin II avioliitto: isäpuoli vävy Gustaf 

Gustaffsson s. 1822: kaksoset Karl G. 1853-53 ja Wilhelmiina 1853, 

Erland 1857. 
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Tankkala OKEROINEN  

Anno Domini 1860 

 

 

Pikakirje 1.7.1863  

Amalia Charlotta Sten, Kauppila 14, Okeroinen 

 

Tyttäreni Amalia, tulen hakemaan sinut lapsineen heti kotiin 
kuultuani, että olet synnyttänyt salaa poikalapsen. Pakkaa tavarasi 
ja tee selväksi lapsen isälle, etten salli minkäänlaista yhteyttä lapsen 
tekijään haettuani sinut kotiin. Mikäli saat suosituskirjeen, niin kiitä 
työnantajaasi. 

Noudan sinut 15.7. klo 12:00. 

isäsi Otto Wilhelm Sten 

Tankkala Okeroinen 

 

Amalia Charlotta sai isän kirjoittaman kirjeen kesäisenä päivänä 

lapsivuoteeseen, sillä hän oli juuri synnyttänyt kartanon rengin 

kanssa aviottoman terveen pojan, Johan Nikolain. Synnytyksessä oli 

mukana työkavereita ja todistajina Wilhelmiina, Maria ja Serafia, 

jotka olivat ilmoittaneet lapsesta Amalian kotiväelle Tankkalaan. 

Luettuaan isän kirjeen Amalia oli vielä väsynyt synnytyksestä ja 

lapsen hoitamisesta, mutta ilahtui suuttumuksen jälkeen siitä, että 

hänestä huolehdittiin. Lapsen isää, renki Abelia hän ei tuntenut - 

kaikki oli käynyt niin yllättäen edellisvuoden lopulla, ajattelematta. 

Ystävät pakkasivat Amalian tavaroita matkakirstuun ja huolehtivat, 

että hän olisi lapsen kanssa valmiina. Kotiin Amalia ei tulisi 

jäämään, sen hän tiesi, veisin vain lapsen kotitorppaan toivoen, että 

Lisa-äiti hoitaisi pojan Amanda-sisaren kanssa - ja palaisin takaisin 

Kauppilaan. Niillä ajatuksilla Amalia sopi työnantajan kanssa.  
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Elämä ei ollut mennyt Amalian suunnitelmien mukaan, kun hän 

siirtyi 15-vuotiaana isoäidin talonpoikassuvun tilalle töihin 

Okeroisten Eskolaan lähelle kotiaan. Veljet ja sisar sekä 

isovanhemmat Ulrika Sten ja myllärit Johan ja Lena olivat 

lähivuosina kaikki menehtyneet kulkutauteihin, jonka jälkeen 

hänellä oli vastoinkäymisistä selvinneenä tarve aikuistua ja muuttaa 

surujen täyttämästä kodista tuttuun yhteisöön. Amalia oli saanut 

kristillis-sivistyneen kotikasvatuksen ja tuli hyvin toimeen ihmisten 

kanssa. Suuria haaveita hänellä ei ollut tulevaisuudesta tehtävien 

suhteen, käsitöissä hän oli tuntenut olevansa taitava ja sai kotona 

ompelutehtäviä hoidettavaksi. Eskolaan siirryttyään Amalia sai 

oman aitan pihapiiristä, joka oli hänelle itsenäisen elämän ensiaskel.  

Tilalla hänet opastettiin piikatytön tehtäviin, joista hän erityisesti 

piti puutarhatöistä; hedelmä- ja marjapensaiden sekä yrtti- ja 

kasvimaan hoitamisesta hilloamisineen keväästä syksyyn. 

Tulevaisuus talon renki Abelin kanssa ei kuulunut Amalian 

suunnitelmiin, vaan mielessä hänellä oli ollut kerätä palkasta 

säästöjä ja löytää ajan myötä puoliso, haaveena oma perhe lapsineen. 

Haaveet saivat vielä odottaa elämässä. 

Amalian saapuessaan kotiin Okeroisiin Nikolai-pojan kanssa, hän 

toipui lapsivuoteesta ja neuvotteli vanhempiensa kanssa pojan 

hoitamisesta ja kasvattamisesta; Amalia asuisi kotona kesän yli ja 

palaisi työtehtäviin Kauppilaan. Sieltä hän kävisi kotona hoitamassa 

poikaa mahdollisuuksien mukaan, olihan Kauppila lyhyen 

kävelymatkan päässä. Korvauksena hän lupasi tuoda hilloja ja 

marjoja. Vanhempien päätöstä Amalia joutui odottamaan 

piinaavassa hiljaisuudessa kuukauden päivät - Nikolai saa jäädä 

taloon kasvamaan Amandan kanssa, sanoi isä Otto ja hänelle 

annetaan sukunimi Kivi, mutta Abeliin et ole yhteydessä. Asiasta ei 

hiiskahdeta sanaakaan ovien ulkopuolella, vaati Otto Wilhelm 

tiukasti. Tyttären maine on jo mennyttä, totesi äiti Lisakin itku 

silmäkulmassa, mutta sanoi kaiken sujuvan kyllä ajan myötä. Stenit 

eivät tienneet avioliittolain vapautumisesta isän käskyvallasta, joka 

olisi hieman keventänyt taakkaa. Amanda lupautua auttamaan pojan 

kasvatuksessa ja Amalia palasi työtehtäviin Eskolaan sovinnon 
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ilmapiirissä ja piti omat lupauksensa. Muutamien vuosien kuluttua 

(1866) hän siirtyi Eskolasta Woistion kartanoon, hieman kauemmas 

kotoa; siellä Amalialle kertyi parempaa työpalkkaa ja hän sai 

annettua osan palkasta vanhemmilleen. Woistiossa Amalia toimi 

kartanon puutarhan apulaisena ja sai iloita kartanon laajasta 

puistoalueesta, tuottoisasta puutarhasta sekä tutustua kartanon 

monilukuiseen työyhteisöön. Kohtalokin vaikutti kääntyvän 

Amalialle uudessa työssä myönteiseen suuntaan; hän tutustui 

kartanon puutarharenkiin, pitkään ja vaaleaan, hiljaiseen Johan 

Johanssoniin. Siten ajatteli myös Johan, joka mieltyi hillittyyn ja 

määrätietoiseen Amaliaan - molemmat tunsivat vihdoin tavanneensa 

elämänkumppanin. 

 

Johan kertoi Amalialle elämästään: hän varttui lapsuutensa 

suurperheessä Kärkölän Haapalan torpassa vanhempiensa Johan 

Petterssonin ja Eva Johansdotterin sekä sisarten Carolinan, Marian, 

Erikin, Oton ja isoisä Johan Erikssonin kanssa (jonka tyttären kanssa 

isä Johan oli avioitunut). Johanille oli nuoruudessa muodostunut 

levoton luonne, johon vaikuttivat perheen surut ja muutokset; 

pikkusisaren kuolema ja isän menehtyminen keuhkotautiin hänen 

ollessa 9-vuotias sekä isäpuoli Gustaf, jonka kanssa äiti avioitui pian. 

Perheeseen syntyivät kaksoset Karl ja Wilhelmiina sekä Erland – ja 

siihen kohtaan elämää Johan olisi voinut vaikka puukolla viiltää 

vaon. 

Johanin lapsuudessa kotona oli aina lapsia vastasyntyneestä 

kouluikään. Tuvan pöydän ääressä ruoka riitti hyvin jokaiselle, 

mutta Johanin mielestä hälinä oli melkoinen, hän oli luonteeltaan 

mielestään hiljainen puurtaja ja tarkkailija, jolle torpan elämä oli 

ahdistava. Aikuisikään saavuttuaan Johanille tuli tarve itsenäistyä 

ja irrottautua, hän kaipasi omaa tilaa elämälleen, jota hän tunsi 

saavuttavansa puutarhatöissä ja maatilan tehtävissä. 

Kiukustuttuaan lopullisesti isäpuolen komenteluihin Johan teki 

päätöksen; muutan ja lähden pois kotoa naapurikylään töihin. 
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Kukaan päätäni ei käännä, hän ajatteli, isäpuolelle asia ei kuulunut 

ja äiti olisi vain helpottunut tuvan rauhoittumisesta. Päätös oli tehty. 

1860-luvun vaihtuessa Johan muutti Kansikkalaan kuultuaan siellä 

tarvittavan puutarharenkiä. Vuoden kuluttua hän halusi eteenpäin 

elämässä ja työtehtävissä ja siirtyi Maavehmaksen Toivomäen 

rustholliin, missä oli ystäviä kotikylästä ja työtä tehtiin hyvissä 

olosuhteissa. Toivomäessä hän ehti toimia muutaman vuoden 

puutarhurin apulaisena auttaen myös rusthollin tarvikkeiden 

hankinnassa lähiseudun markkinapaikoilta. Tehdessään hankintoja 

Woistion kartanon puutarhurin kanssa Johan kutsuttiin töihin 

kartanolle. Hyväksyttyään työtehtävän Johan siirtyi kartanon Haga 

3 torppaan ja oletti tyytyväisenä juurtuvansa kartanoon pidemmäksi 

aikaa.  

Amalia Charlotta ja Johan työskentelivät yhdessä Woistion kartanon 

puutarhassa ja puistoalueella kesän ja syksyn 1866 aavistamatta 

kohtalon käänteitä: heille syntyi tytär Maria Hilda huhtikuussa 1867 

juuri ennen ilmastollisesti kylmiä kuukausia. Toukokuussa ja 

kesäkuussa satoi lunta ja viljelmät jäätyivät, ja tytär menehtyi 

lapsivuoteeseen syntymän jälkeen. Onni kääntyi suruksi, 

syvemmäksikin, sillä saman vuoden syksyllä Hämeessä koettiin 

yöpakkasia, kaikki vilja jäätyi ja aiheutti viljapulan. Kartanon väki 

joutui lähettämään suuren osan työntekijöistä kotiseuduille 

odottamaan parempia aikoja. Kotiinpalaajiin kuuluivat myös Johan 

Johansson ja Amalia Charlotta, joka oli yhteydessä vanhempiinsa 

Okeroisissa. Kotitorpassa osattiin odottaa Amaliaa ja tulevaa 

puolisoa, vävy Johan Johanssonia. 

 

Kirje Woistio 16.9.1867 

Lisa ja Otto Sten, Okeroinen 67-68 torp 

 

Kuinka voitte siellä kotona? Täällä kartanossa kaikki viljelmät 
jäätyivät 4.9. yöpakkasten aikaan ja kotiin on palattava mitä 
pikimmin. Tiedossa on kylmä ja tuhoisa talvi. 



54 
 

Älkää pelästykö, minulla on mukana tuleva puolisoni puutarharenki 
Johan Johansson, olemme menossa vihille, kun pääsemme kotiin. 
Olen kertonut Johanille vanhemmistani ja Nikolai-pojasta, jonka hän 
hyväksyy tulevaan perheeseen. Katsomme sitten tarkemmin missä 
asumme ja mistä saamme työn ja palkan.  

Toivottavasti siellä on kaikki hyvin; äidillä, isällä, Nikolai-pojalla ja 
Amandalla. Laittakaa viljaa talteen talven varalle runsaasti heti. 

 

Tulemme kotiin viimeistään 25.9.1867, viikon kuluttua näemme. 

Rakkain terveisin 

Teidän Amalia Charlotta Sten 

 

Amalia ja Johan saapuivat Okeroisiin pakkasöiden jälkeen 

syyskuussa 1867. Lisa ja Otto Sten olivat heitä vastassa Amandan ja 

Nikolain kanssa. Kotiinpaluun tunnelmat olivat vaitonaiset, Amalia 

tiesi odottaa moitteita kotioven sisäpuolella asioista, joista hän oli 

vaiennut; Maria Hildan kohtalosta sekä tulevasta puoliso Johanista. 

Onneksi avioliiton sai solmia vapaammin 1864 jälkeen, sillä päätös 

oli puolisoiden yhteinen, siihen oli isän taivuttava. Johanillekin 

löytyisi kotikylän kartanoalueelta työtä, sillä hän oli taitava 

puutarhatöissä (ja talousasioissa), ajatteli Amalia toiveikkaasti. 

Kotitupa oli lämmin, uunissa hautui kaikille puuroa ja kanelin 

tuoksu leijui korista - pienistä asioista tuli hyvä mieli ja moitteet 

laantuisivat pian, sen tiesi Amalia kokemuksesta. 

Okeroisissa oli ankarin talvi vuosikymmeniin, tammikuusta 

maaliskuuhun elettiin nälkävuosia, joka tainnutti lähimmäisiä 

Hämeessä joka torpassa. Pakkastalven tuomaan kuumetautiin 

menehtyi myös Otto Wilhelm Sten, joka ehti onneksi iloita Amalia 

Charlottan ja Johan Johanssonin vihkitilaisuudesta ennen joulua 

1867 ja opastaa vävylleen Myllyn ja Okeroisten käsityöläisten 

taloustehtäviä – näillä selviätte aluksi ennen kuin selviää mistä leipä 

ja palkka muodostuu perheelle, totesi Otto vävylleen vuoden 

vaihtuessa Lisa-vaimo ja lähimmäiset vierellään. Pitäkää 

puolisostani hyvää huolta, hänelle Amalian ja Johanin lapset 

tulisivat olemaan iloksi, joiden määrän Otto aavisteli. 
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Keväällä 1868 ilmat lämpenivät ja Johan Johansson jatkoi Otto 

Wilhelmin tehtävissä isäntänä. Amalia Charlotta, leski Lisa Sten, 

Amanda ja Nikolai olivat selvinneet hengissä talven yli, ehkä uuden 

rokotusohjelman vuoksi.  Kevään valo loi toivoa Okeroisissa, johon oli 

juuri perustettu ensimmäisiä kansakouluja ja opittiin asioita suomen 

kielellä. Siihen tulevaisuuteen luotsattaisiin Johanssonin lapset, se 

oli isoäiti Lisan toiveena. 

 

A B C kis-sa kä-ve-lee ti-ka-pui-ta pit-kin tai-vaa-seen….  

 

tavasivat Maria Wilhelmiina ja Engla Amalia-äidin kanssa suomeksi 

Johanssonin torpassa isoäiti Lisan auttaessa Maria Wilhelmiinaa 

samalla kirjomaan aakkosia ristipistokankaaseen. Maria Matildan 

kirjontatyö oli jäänyt kesken hänen menehdyttyä rokkotautiin, mutta 

isoäiti Lisa lupasi kirjoa tyynyn valmiiksi Engla-sisaren nimellä.  

Koti oli lapsille yhä tärkein lukemisen ja taitojen oppimisessa, siihen 

saivat vanhemmat tukea lukkarilta Tankkalan lukukinkereillä.  

Johanssonin perheen naiset ja tytöt osallistuivat myös Hollolan 

Lähetysompeluseuran toimintaan, missä emännät tyttärineen 

tekivät käsitöitä tavoitteena hankkia kiertokouluihin oppikirjoja 

käsitöiden myyntituotoilla. Vuosina 1867-68 Hollolaan perustettiin 

tytöille ja pojille ensimmäiset kansan koulut ja 1869 Lahdessa 

käynnistyi lasten yhtenäiskoulu, mihin okerolaisten lapset menivät 

kouluun. Maria Wilhelmiina oli kuullut koulusta ompeluseurassa ja 

haaveili sinne pääsystä, mutta hänen täytyi tyytyä Englan kanssa 

Tankkalan lukukinkeriin kotiopetuksen lisäksi. Ehkä kuopus Juho 

Anton pääsee kunnon kouluun, totesi Maria Wilhelmiina ja lohduksi 

hän sai luvan käyttää isoäiti Ulrikan perintökirjoituspöytää ja tuolia 

harjoitusten tekemisessä. Ne olivat Marian mielestä kauneimmat 

esineet kodissa; pöydän kukkamaalaukset ja ruskea pinta kiilsi 

lakattuna – fiiniä verrattuna tuvan muihin kalusteisiin. 

Aikuisikäisenä Maria W. saikin pöydän ja tuolin lahjaksi Lisa-

isoäidiltä. 
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Elämä Okeroisissa oli muuttunut nälkävuosien jälkeen levottomaan 

suuntaan. Itsellisten ja käsityöläisten asema yhteiskunnassa oli 

muuttunut epävarmaksi työksi, missä tulot alkoivat vähentyä. Johan 

Johanssonin työt olivat painottuneet paikkakunnan 

puutarhatehtäviin, kun Myllyn ja käsityöläisten talousasioiden 

hoitaminen oli loppunut. Johan oli seurannut yhteiskunnan muutosta 

sanomalehdissä ja havainnut selvää levottomuutta. Sääty-

yhteiskunnan rakenteita kyseenalaistettiin, kansalaisten elämä ei 

enää pohjautunut vain syntymään ja säätyyn vaan tuleva 

yhteiskunta alkoi perustua yksilöllisiin taipumuksiin.  Johan tutkaili 

elämäänsä ja totesi, että hänen itsenäistymisensä Kärkölässä oli 

johtunut samankaltaisista ajatuksista. Ihminen voisi itse vaikuttaa 

asioihin eikä toimia vain kirkon ja suvun tai perheen pään 

määräysten mukaan. Tulevaisuuden ihmiset alkoivat olla tietoisia  

maailmasta ja sen toiminnasta koulutuksen lisääntyessä ja 

sanomalehtiä lukemalla – ja hahmottaa oma elämä kokonaisuuden 

osana. Kaupungistuminen ja teollistuminen näytti painottuvan 

sanomalehtien teksteissä, ja uusi rautatie loi mahdollisuuksia 

muuttoon itään ja etelään – johonkin uuteen ja tuntemattomaan.  

Muutokset vaikuttivat myös Johanin suunnitelmiin tulevaisuudesta 

ja taloudesta. Vuodet olivat kuluneet työn, perheen ja lasten parissa 

Ylä-Okeroisissa, kun Johan luki 1892 sanomalehdestä Kotkan 

kaupungin perustamisesta ja sen kehittymisestä saha- ja 

puuteollisuuteen. Kotka tarjosi työllisille työn, palkan ja asunnon 

perheille. Sanomalehdessä oli myös kirjoitus Kotkan kaupungin 

puistohankkeesta 1892-94, joka tarjoaisi puutarha-alan 

ammattilaisille ja rengeille työtä.  Keskustan puistoa oli pitkään 

käytetty sahateollisuuden tarpeisiin ja sitä kehitettäisiin asukkaille 

puistoalueeksi kioskeineen ja soittopaviljonkeineen.  Kotkan 

Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa oli useita palvelukseen 

halutaan ilmoituksia 1892 mm: 
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Nainut työteliäs ja taitawa puutarharenki saa itsenäisen 
paikan Karhulan kartanosta. Hakemuksia 
palkkavaatimuksineen odottaa  Karhula Osakeyhtiö, 
Karhula. 

[…] 

Puutarhuri, eli sen puutteesta puutarharenki halutaan 
palvelukseen 1 pstä huhtik. pienemmän huvilan puutarhaan. 
Lähemmin Etelä-Suomen konttorista Kotkasta 

[…] 

Kotkan puistoalueen suunnitelmat toteutetaan vuosina 1892-
94, siihen haetaan useita puutarha-alan ammattilaisia ja 
apulaisia, mm. […] Hakemukset palkkatoivomuksineen 
Kotkan kaupunki, puistovastaava. 

[…] 

 

Kotkan tarjoama tulevaisuus jäi kiehtomaan Johanin mieltä siten, 

että keväisenä huhtikuun päivänä hän kirjoitti hakemuksen 

kaupungin puutarharengin paikkaan ja keskusteli Amalia 

Charlottan kanssa suunnitelmista muuttaa uuteen elämään, 

Kotkaan. Johan tarkasteli Kotkan kartasta aluetta havaiten sen 

merenrantakaupungiksi, missä riittäisi puutarhoille kosteutta ja 

sitten tarkasteli Okeroisten juna-aikatauluja Lahdesta Kouvolan 

kautta Kotkaan.  Suunnitelmat valtasivat Johan Johanssonin 

ajatukset täysin koko kevään, kunnes Postissa tuli myönteinen 

kutsukirje Kotkaan töihin perheineen kesäkuussa 1892.  

Muuttosuunnitelmat päätettiin toteuttaa yhteistuumin ja Johan osti  

junaliput 4.7.1892 aamujunaan anoppi mukaan lukien, sillä laki 

vaati siten. Mukana matkustivat: Johan, Amalia Ch., Lisa Sten, 

Maria Wilhelmiina, Engla, Juho Anton ja Juho Nikolai Kivi. Maria 

Wilhelmiina tulisi viikon kuluttua kesätyön päättyessä.  Johan 

Johansson siirtyisi puutarharengin tehtäviin Kotkan kaupungissa, 

missä heille osoitettiin vastavalmistunut huoneisto kaupungin 

puutalosta lähellä työtehtäviä. Perheen aikuiset nuoret alkoivat 

suunnitella muuttoa katsomalla avoimia paikkoja sanomalehdestä, 

vaikka heillä oli mahdollisuus myös jäädä Okeroisiin. Maria 

Wilhelmiina tarkasteli ompelutyöhön liittyviä paikkoja ja Nikolai 

suunnitteli hakevansa puutarhurin apulaiseksi isäpuolen oppien 
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mukaisesti, Englallekin löytyisi varmasti jokin harjoittelutyö 

kotiuduttuessa. Puoliso Amalia Charlotta ja anoppi Lisa Sten 

hoitaisivat talouden ja uuden kodin, Juho Antonille katsottaisiin 

syksyksi kansakoulu ja tyttärille etsittäisiin sopivat puolisot 

Kotkasta mitä pikimmin. 

Näillä suunnitelmilla itsellinen Johan Johansson siirsi perheensä ja 

anopin uuteen tuntemattomaan elämään Kotkassa, aamujunalla 

4.7.1892 kello 7:00 Okeroisten asemalta matkalaukkujen kanssa. 

Suuremmat tavarat toimitettaisiin perille päästyä myöhemmin. 

Maria Wilhelmiina vilkutti perheelleen junan lähtiessä asemalta oma 

lippu käsilaukussa, viikon kuluttua hän tulisi perässä ja toisi 

mukanaan Lisa-isoäidin perintökehdon sekä  Lisan anopin, Ulrika 

Stenin kapioarkun, jotka hän saisi aikanaan. Amanda-sisarelle jäisi 

Okeroisiin Ulrika Stenin kalusteita, sillä sinne hän aikoi jäädä 

mukaan tulematta. 

Nähdään pian!  
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Kuva 20. Amalia Charlotta Sten syntyi 18.1.1838 Hollolassa 

(Kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 

 

Kuva 21. Johan Johansson syntyi 9.11.1843 Kärkölässä (Kuvakopio 

Hollolan srk digiarkisto) 
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Kuva 22. Maria Wilhelmiina Johansson syntyi 20.11.1870 Hollolassa 

(Kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 23. [Johannes] Johan Johansson ja Amalia Ch. Sten vihittiin 

1.12.1867 Hollolassa (Kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 24. Lastenkirja Okeroinen Inh. 1860-69: Inh. Otto W. Sten ja 

Lisa Johansdtr:  tytär Amanda, alla tytär Amalia Ch. Sten ja Johan 

Johansson: pka Johan Nikolai ja Maria Hilda (Kuvakopio Hollolan 

srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 25. Kärkölä Lill Sattiala, Haapala Torp, Lastenkirja 1846-55: 

torppari (vävy) I Johan Petrisson ja Eva Johansdtr lapset: mm. Johan 

Johansson 1843, Maria H., Eric, Otto, Karl G.;  II Gustaf Gustafsson 

ja Eva Johansdtr lapset: kaksoset Karl G,. ja Hilda 1853 (Kuvakopio 

Kärkölän srk digiarkisto). 
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Kuva 26. Luku-Aapinen;  vasemmalla 1847 (ruotsi) ja  oikealla Uusi 

Kuva-Aapinen1881 (suomi), (Kuvakopio Kansalliskirjaston 

digiarkisto). 
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Luku 5. 

Kotka Mussalo 1900 

MARIA Wilhelmiina Johansson ja  

TOBIAS PIHLHJERTA-Jaakkola 

 

 

 

Kuva 27. Rälssiemännän päiväkirja 1732-1870  

[Husula] Pyötsaari: Pihlhjerta - Huggut 
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Knaappiaatelin pka, sahatyömies TOBIAS Jacobinpka 

PIHLHJERTA-Jaakkola    31.3.1872 – 24.5.1918 Taulu T* Pyötsaari 

– Kotka 

Puoliso MARIA Wilhelmiina JOHANSSON 22.10.1870-18.4.1959 

Hollola-Kotka  

Lapset (T):  Arttur s. 1897, Aksel 1898, Helmi 1900, Martta 1904, 

Irene 1907, Arvid 1910, Niilo 1912 

 

MARIA Wilhelmiinan isä its. torpparinpka Johan JOHANSSON s. 

1843 Kärkölä, toimi mm. puutarharenkinä Hollolassa 1860-92 ja 

Kotkassa 1892- (?). Johanin isä Johan Pettersson/Petrisson 1797-

1852 Kärkölä, Johanin äiti Eva Johansdotter s.1815 Kärkölä. 

MARIA Wilhelmiinan äiti AMALIA Charlotta Johansson o.s. Sten s. 

1838 Okeroinen–Kotka; isoisä its. papinpka Otto Wilhelm Sten 1818-

68 Padasjoki–Tankkala Okeroinen ja isoäiti Lisa Sten o.s. Johansdtr 

1817-96 Tankkala–Kotka. 

Johan ja Amalia Johanssonin lapset (Maria W. sisaret/veljet): Maria 

Hilda, [Maria W.], Maria Mathilda, Engla ja Juho Anton sekä Johan 

Nikolai 1863 (isä A. Eriksson).  

 

TOBIAS Jacobinpka PIHLHJERTA-Jaakkolan isä Jacob Johan 

PIHLHJERTA-Jaakkola 1835-1911 Pyötsaari (T), toimi suvun 

rälssitilan isäntänä ja lampuotina. Tobiaksen äiti Elisabeth K. 

Andersintytär o.s. Tepponen 1837-1887 Husula-Pyötsaari. Heillä 

seitsemän lasta (T): Vilhelm 1860-69, Otto 1863-1943, Karl 1866-69, 

Olga 1869-1924, [Tobias], Konstantin 1875- ja Josef 1878-1918. 

 

 

*Pihlhjerta-sukutaulut (T) numeroitu esi-isä Nils Rolandinpojan haara, noin 

1540 Husula (ks. E. Lindström 2004, 2009, 2012) 
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Kotka, Mussalo 

Anno Domini 1900 

 

 

Tämähän on kuin Papin perheestä, jokainen tekee elämässään oman 

mielensä mukaa! huudahti Maria Wilhelmiina. Isoäiti Lisa Sten 

naurahti, sillä hän ymmärsi hyvin mitä Maria W. tarkoitti, olihan 

Maria lukenut hänelle Okeroisissa useana iltana Minna Canthin 

suomenkielisiä novelleja ja uutta näytelmää Uusi Kuvalehti  

lehdestä, jonka jokaisen numeron he lukivat kannesta kanteen ja 

oppivat samalla sujuvaa kieltä. Papin rouva Elisabeth oli Lisan 

suosikki, sillä hän muistutti hänen rauhallista anoppiaan Ulrika 

Stenia, kun Maria W. suosi papin perheen kapinoivaa, uutta itsellistä 

ajattelua edustavaa nuorisoa, joilla oli oma tahto ja päämäärä 

elämässä – vastustuksesta huolimatta. Minna Canth edusti kaikin 

tavoin Maria W. haaveita kirjoitusaiheineen ja perheineen; hän oli 

itsellinen nainen, jolla oli oma työ ja perhe sekä selkeät mielipiteet 

asioista. 

Maria Wilhelmiinan saavuttua Kotkaan heinäkuussa 1892, hän oli 

säästänyt palkkatyöstä rahaa ompelukonetta varten - ja kysellyt 

niiden hintoja ja saatavuutta. Perintöpöytä ja tuoli hänellä oli 

valmiina. Ensi töikseen Kotkassa hän kävi katsomassa ja ostamassa 

suositellun Singerin koneen ja siihen liittyvän opastuksen. 

Perusompelutaidot Maria W. oli hankkinut Okeroisten lähetysseuran 

ompelupiirissä ja saanut omia tilauksia taitavana käsistään; koneella 

saisin nopeammin töitä tehdyksi ja ehkä työpalkkaakin, Maria W. 

oletti.  Hän oli alustavasti katsonut käsityökoulupaikkoja ja 

ompelijaharjoittelijan paikkoja Kotkasta. Syksyllä alkaneeseen 

käsityökouluun hän ei uskonut pääsevänsä, sillä sinne valittaisiin 

vain yksi räätäli/vaatturioppilas (Kotkan Sanomat elokuu 1892):  

Lukuvuosi Kotkan alemmassa Käsityöläiskoulussa alkaa 

Syyskuun 4 päivänä kello 3 j.pp., jolloin sekä entiset että 

uudet oppilaat tulkoot saapuville. Huomautetaan samassa, 

että kouluun otetaan vastaan muitakin, kun käsityöläisten 
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oppilaita. Uusilla oppilailla pitää välttämättä olla papinkirja 

mukana. 

Johtokunta  

[… samassa lehdessä…] 

Saan täten ilmoittaa, että olen avannut räätäli-liikkeen 

Korkeakoskella. Kangasvarasto löytyy myöskin….  

J.W. Lehtinen. 

 

Maria W. soitti puhelimella räätäli Lehtiselle Okeroisista ja sopi 

tapaamisajankohdan Kotkassa, sillä räätäli haki kevään 

sanomalehdessä myös tyttöjä ompeluoppiin, joille luvattiin hyvä 

opetus leningin ja päällysvaatteitten ompelussa. Taitava mestari, 

ajatteli Maria W. luettuaan räätälin ilmoituksen; ompelee tilauksesta 

(ja opettaa) arki-, työ- ja juhlapukuja herroille, työmiehille sekä 

leninkejä rouville. Lehtisen ompeluoppiin Maria W. päätti hakeutua. 

Koristeompelukset olivat hänen vahvuuksia; pitsit ja helmiompelut 

hän oli harjoitellut kotona nuorena seuraten Tankkalan 

käsityöläisyhteisön kisällejä ja mestareita.  

Maria W. ei ollut hiiskahtanutkaan suunnitelmistaan – olihan hän 

täysi-ikäinen ja sai päättää omasta tulevaisuudestaan. Kotkaan 

saavuttuaan Maria W. laittoi sisaren kanssa yhteisen huoneen 

kuntoon uutuuttaan tuoksuvassa keskustan puutalossa ja haki 

hyväksi todetun ompelukoneen kauniille perintöpöydälle. Englan 

kanssa he lähtivät tutustumaan lähiympäristöön ja selvittämään 

miten räätälin luo Korkeakoskelle pääsisi. Haaveita täynnä Maria W. 

nukahti kesken iltarupattelun sisarensa kanssa tietämättä vielä 

miten uusi elämä etenisi. Hän oli tyytyväinen, kun kaikille perheessä 

oli löytynyt oma paikkansa, joten varmaan minullekin, ajatteli Maria 

W…. 

Kesällä 1894 vietettiin Kotkan puiston avajaisia, mihin Johanssonin 

perhe päätti osallistua, olihan perheen pää Johan ollut mukana 

tekemässä sen viheristutuksia. Maria W. oli ommellut avajaisjuhliin 

paidat ja jakut työn jälkeisinä hetkinä. Räätälimestari oli ottanut 
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hänet ompeluoppiin työnäytteiden perusteella.  Maria W. sai tehdä 

töitä tilauksesta kotona, jotka hän viikottain vei valmiina Lehtiselle. 

Tyytyväinen näytti räätäli olevan, kun tilauksia tuli joka viikolle ja 

palkkapussiin kertyi hieman vanhemmillekin annettavaa oman 

elämän säästöjen jälkeen.  

Iltaisin ja vapaa-aikoina Maria W. ja Engla olivat kuin kaksoset, 

menivät ja tulivat yhdessä kaupungin rientoihin. Yhdessä he 

päättivät juhlia puiston avajaisiakin, menivät ensin perheen kanssa 

ja sitten siirtyivät omien ystäviensä pariin. Kaupungin puistoon oli 

rakennettu musiikkilava, johon oli tulossa nuoret tanssimaan ja 

viettämään kesäiltaa. Maria W. ja Engla olivat antaneet jo 

suostumuksensa Tobias Pihlhjertan ja Erik Härmän kutsuille viettää 

avajaisiltaa yhdessä. Nuoret miehet olivat kaveruksia ja kävivät 

Hovinsaaren sahalla työssä, kuten Tobiaksen veli Josef. Tobiaksen 

kookas ja luotettava olemus oli lämmittänyt Maria W. ajatuksia jo 

viikonpäivät, kun Engla oli vielä hieman varautunut tunteistaan 

Erikin suhteen. Iltaisin Maria W. huomasi useinkin nukahtaneensa 

haaveisiin, jossa ihastuksen kohde oli saanut vahvasti pääosan. 

Puiston avajaisten jälkeen Tobias Pihlhjerta-Jaakkola näytti 

kiinnittyneen Maria W. elämään, nuoripari tapasi iltaisin ja 

viikonvaihteisin ystävien ja musiikin parissa. He tutustuivat 

toisiinsa kertomalla elämästään, siten että yhteisestä elämästäkin 

alkoi olla jo puhetta. Tobias oli kantaa ottava nuori, aktiivinen 

Työväenyhdistyksen jäsen - joskin hänen kaksoisaatelinen sukupuu 

hieman arvelutti Maria W., joka oli pitänyt itseään melko tavallisena 

suomalaisena.  

Maria W. tutustui vähitellen Tobiaksen vehkalahtelaisen rälssisuvun 

elämään Pyötsaaressa (ja Husulassa): Tobias kertoi lähteneensä 

kotoa 1893 täysi-iän saavuttaneena Haminan kautta Kotkaan töiden 

perässä veljiensä Josefin ja Oton kanssa, sillä päätöksellä ettei 

aikonut enää kotisaarelle palata edes kesäisin. Tobias halusi 

itsenäistyä ja pois Pyötsaaresta. Vallalla oli irtaantumisen ja 

itsenäistymisen suuntaus perinteistä; osa ystävistä ja perheen 

nuorista olivat muuttaneet hyvien junayhteyksien myötä lähelle 
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Pietariin töihin ja asumaan, jota Tobiaskin oli harkinnut. Kotoa 

veljekset olivat muuttaneet miltei kapinoiden, päätteli Maria W. 

kuunnellessaan Tobiasta – ja jälleen totesi elämän menevän kuin 

Canthin kirjoituksissa. Elettiin muutosten aikaa, jossa irtiotot omaan 

elämään aiheuttivat kitkaa perheissä ja suvuissa siten, että 

vanhempien vuoro oli joustaa. 

Maria W. vertasi kuulemaansa omien vanhempiensa tarinoihin. 

Hänellä ei vain ollut taitoa nähdä mihin elämä etenisi omassa 

elämässään saatikka yhteiskunnassa – mutta aavisti Tobiaksella 

olevan sitä parempi näkemys asiasta, niin vahvasti hän asioista 

kertoessaan oli jotakin mieltä, ettei osannut edes kyseenalaistaa. Sen 

hän tiesi, että halusi tutustua Tobiakseen paremmin kertoen välillä 

itse sukunsa ja perheensä elämästä Okeroisten Tankkalan 

käsityöläisyhteisön piirissä. Hänen juurensa olivat pitkälti 

talonpoikais-itsellisten säädyssä sekä 1800-luvulta pappissuvun 

sivistyneissä, ne Maria W. tunnisti omakseen tietäen kuuluneensa 

alempaan säätyyn. Tobiaksen suku vaikutti ensi alkuun kaukaiselta; 

[Knaappi]aatelissuvun sääty tehtävineen kuninkaan palveluksessa, 

luottamustehtäviä, sotapalveluksiin valmentautumista ja niihin 

osallistumista vuosisatojen ajan. Maria W. näkemyksen mukaan ne 

olivat kärsimystä, suruja, menetyksiä perheissä, mutta myös 

arvovaltaa ja monenlaisia yhteiskunnallisia etuja kuningaskunnan 

ajalta. Tobiaksen suvun isän sukulinjassa miehet olivat 

kouluttautuneet puolustamaan maataan ja kuninkaita, kun naiset 

hoitivat talouden, lapset ja heidän koulutuksen kirkon ohjaamina. 

Maria W. suvun elämä oli ollut arkisempaa, hyvää kuitenkin.  

 

Maria W. kuunteli Tobiaksen perheiden ja sukujen tarinoita useina 

iltoina välillä miltei pökertyneenä. Hänen mielessä alkoi hahmottua 

suurten aatelissukujen, Hugguttien ja Pihlhjertojen sotaisatkin 

tarinat. Tobiaksen suku oli muodostunut kahden aatelissuvun 

miehen sukulinjasta: Husulassa 1500-luvulla vaikuttaneen [Nils] 

Rolandinpojan rälssiaatelisuvun kolmesta pojasta; Pihlhjerta-

Tepposesta, P-Joffelista ja P-Jaakkolasta sekä viipurilaisen esi-isä 
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”Fader” Hugguttin kolmen pojan Huggut-sukulinjasta samoihin 

aikoihin; yksi asutti Pyötsaaren rälssitilaa, toinen asutti Loviisan 

rälssitilaa Fasarbyssa ja kolmas Porvoon rälssitilaa Bjurbölessä…. 

oliko Hugguttien pojilla sama äiti vai eri äiti (eri paikkakunnilla) ei 

selvinnyt Maria W., muttei antanut sen häiritä sillä niinä aikoina 

suurmiehillä oli lapsia yli oman ydinperheen.  

Nämä kaksi aatelislinjaa Huggut – Pihljerta yhdistyivät Marian 

hahmotuksen mukaan Pyötsaaressa 1700-luvulla siten, että 

rälssitilallinen lampuoti Matss Huggut oli avioitunut 

naimakauppojen seurauksena husulalaisen Elisabeth Pihlhjerta-

Tepposen kanssa [Eva Theophilus/P-Tepposen tytär]. Mattsille ja 

Elisabeth Huggutille syntyi tytär Johanna ja poika Matts 

Pyötsaaressa, joista Johannasta muodostui Tobiaksen esiäiti 

Pihlhjerta-Jaakkola-Huggut. Johanna avioitui naimakaupoilla 

husulalaisen Matts Sigfrid P-Jaakkolan kanssa 1750 ja he asuivat 

lapsineen Husulassa 1773 asti. Johannan isä Matts Huggut ja veli 

menehtyivät n. 1742 (?), jonka jälkeen Johanna miehensä Matts 

Sigfridssonin kanssa ostivat isänsä nimissä olleen Pyötsaaren 

rälssitilan 1771 (leskiäiti Elisabeth poisnukkui 1773).  Johanna 

muutti sinne leskenä lapsineen 1773 puoliso Mattsin menehtyessä.  

Rälssiemäntä Johannan suku jatkui monilukuisine perheineen ja 

lapsineen kuusi sukupolvea lampuotiviljelijöinä, kalastajina ja 

rälssitilan ylläpitäjinä ennen Tobiaksen syntymää. Pihlhjerta-

Jaakkolan suvun miehet avioituivat naimakaupoilla lähikylien ja -

saaristojen morsianten kanssa - siten säätyasema säilytettiin ja 

vahvistui Vehkalahden Pyötsaaressa (sivuilla 82-94 Maria W. otteita 

Rälssiemännän päiväkirjasta Pyötsaaressa). 

Maria W. kului kaiken kuullun sulattamiseen aikaa, mutta sen hän 

tiesi, että Tobiaksesta hän pitäisi vaikka lopun elämää. Pyötsaaressa 

eikä Okeroisissa Maria W. ei halunnut asua, sillä uusi elämä 

Kotkassa näytti sisältävän paljon hyvää: lähimmäiset, omat 

tilausompelutyöt, oma rakas ihminen sekä tulevaisuuden haaveet – 

yhteisessä kodissa ja perheessä. Oma koti löytyikin pian 

Hovinsaarelta sahan työmiehille rakennetusta puutaloyhteisöstä, 
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mutta muuttoa ennen heidän oli käytävä Pyötsaaressa 

esittäytymässä Tobiaksen isä Jaakolle ja kertoa Maria W. 

vanhemmille suunnitelmansa, jotka alkoivat muistuttaa jo 

rälssisäädyn perinteisiä naimakauppoja. Isoäiti Lisalle Maria W. ehti 

kertoa myös hääsuunnitelmista juuri ennen hänen 

poisnukkumistaan 1896. 

 

Toukokuun kesäisenä päivänä 1896 Maria ja Tobias olivat sopineet 

retkestä Tobiaksen kotitilalle Pyötsaareen. Tobiaksella oli hieman 

näräinen asenne, olihan hän päättänyt jättää saareen elämässään 

taakseen. Isäntä Jaakko Pihlhjerta oli kutsunut heidät perintötilalle 

Tobiaksen sisaren Olgan kanssa, joka asui tilalla perheineen 

[Kýmen]. Emäntä Elisabeth ja kaksi pikkuveljeä olivat menehtyneet  

vuosia aiemmin. Tobiaksen isoveli Konstantin asui Pietarissa 

Jaakko-isän veljen luona, Otto ja Josef Kotkassa.  

Matka Kotkasta Pyötsaareen ja takaisin vei koko päivän 

aamutunneista iltaan. Heidät haettiin hevoskyydillä Haminasta, 

josta loppumatka perille oli mutkitteleva ja kumpuileva. Maria W. oli 

hieman huonovointinen, mutta ilahtui näkemästään saavuttua 

Pyötsaaren rantaan, jonka molemmilla puolilla aurinko välkehti 

meren pinnalla; vasemmalla idän puolella oli kiviä, pieni saari ja 

niiden takana häämötti korkea metsän peitossa oleva kallio. Oikealla 

puolella lännessä näkyi venevajoja veneineen ja kylän puutaloja, 

joiden kautta Pihlhjertan talon pihaan saavuttiin risteyksestä 

hetkessä. Jaakko-isäntä oli pihalla vastaanottamassa Olgan kanssa - 

kuin Okeroisissa, muistui kotoisa mielikuva Maria W. mieliin. Sisällä 

Maria W. totesi olevan kotoisaa, miltei tavallista siihen oletukseen, 

että aatelinen koti olisi jotenkin hienompi.  

Tutustuminen Tobiaksen lähimmäisiin sujui myönteisissä 

tunnelmissa; Jaakko Pihlhjerta oli kookas ja rauhallinen, ehkä 

koviakin kokenut tilan isäntä menetyksineen. Kotitilalle jäänyt tytär 

Olga Kýmen opasti Maria W. suvun perinteisiin kertomalla 

Pyötsaaren naisten elämästä sekä sukuun avioituneiden emäntien 

traditioista; tehtävistä, naimakaupoista, myötäjäisistä ja 
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vihkiperinteistä. Olga näytti taloa ja talouspuutarhaa (marjat, 

perunat, sipulit ja tillit) ja lopuksi ojensi Maria W. pienen peltisen 

laatikon haalistuneine vaakunan kuvineen pinnalle piirrettyinä: 

Frälsehem Dagbok för Wärdinna. Båtö Huggut – Pihlhjerta, jonka 

Maria suomensi Pyötsaaren Rälssitilan emännän päiväkirjaksi. Olga 

pyysi tutustumaan sen sisältöön ennen häitä, sillä tavatessaan 

lähisuvun naisväkeä ”rälssiemäntien asioista piti olla tietoinen”, 

sisältö oli siis hiljaista tietoisuutta, sen Maria W. ymmärsi. Laatikon 

saanut morsian sai antaa sen aikanaan eteenpäin suvun perilliselle 

tai morsiamelle, jolle katsoi sen soveliaimmaksi; useimmiten sukua 

jatkavalle esikoispojan morsiamelle (naimakauppojen jälkeen), 

harvemmin tyttärelle. Olga oli saanut sen äidiltään, mutta kuultuaan 

perimysjärjestyksessä ensimmäiseksi siirtyneen isoveli Tobiaksen 

hääsuunnitelmista, hän antoi sen Maria Wilhelmiinalle. 

Raottaessaan laatikon kantta Maria W. näki siellä rusehtavan kirjan 

vaakunoineen, joka osoittautui suvun rälssiemäntien muistikirjaksi 

alkaen 1700-luvulla Ruotsin kuninkaanvallan aikakaudelta. 

Ensimmäisiä muistiinpanoja siihen oli tehnyt Elisabeth Pihlhjerta-

Tepponen (1732) avioiduttuaan pyötsaarelaisen Matts Huggutin 

aatelissukuun. Muistikirjaan oli tallennettu myös Husulan 

Kustaanmäen Knaappi/rälssiemännön esiäiti Eva Joffelin 

[Elisabethin äiti]  mainintoja säteritilan kaudelta (n. 1740-l.). 

Muistiinpanot olivat ruotsinkielisiä ja kirjoittajina oli toiminut 

kirjoitustaidon puuttuessa sen aikainen lukkari tai 

luottamuksellinen läheinen. Ihana aarre, ajatteli Maria W. 

laittaessaan muistikirjan laukkuunsa. Peltinen laatikko oli suojellut 

sitä hyvin. Maria W. päätti perehtyä muistikirjaan kotona ja 

kirjoittaa omat muistiinpanonsa - ja sitten antaisi sen eteenpäin kun 

olisi sen aika, niillä ajatuksilla Maria W. tunsi alkaneensa kuulua 

uuteen sukuun. 

Pyötsaaren tutustumisen välissä he söivät maukkaan kala-aterian; 

haukilientä ruisleivällä, leppävarrasahvenia ruiskuoressa, 

uuniperunoita ja tillisipulivoiahvenia kasviksineen. Kahvin jälkeen 

he menivät yhdessä (Tobias, isäntä Jaakko, Olga ja Maria W.) 



72 
 

katsomaan lähiympäristöä ennen kotiinlähtöä; Tontinlahtea ja 

laidunpeltoa lampaineen sekä kylän lahden kalastusaluksia 

verkkoineen, olihan kalastus verkko-ompeluineen ollut perheiden 

elinkeinona vuosisatoja. He kävivät myös Pyötsaaren vartiovuorella, 

johon perustuivat historialliset tarinat – siellä Maria W. hieman 

puistatutti ajatellessaan historian kohtalokkaita aikoja, jolloin  

Viipurin, Turun ja Ruotsin laivat kulkivat Pyötsaaren eteläpuolelta. 

Maria W. oli ilahtunut uusien lähimmäisten tapaamisesta 

maukkaine aterioineen, jonka aikana he olivat sopineet häistä ja 

niiden järjestämisestä Kotkassa elokuussa - Lähetän teille kutsun, 

kun tiedän tarkemmat suunnitelmat, huudahti Maria W. 

vilkuttaessaan Jaakko-isännälle ja Olgalle kotimatkalle lähtiessä. 

Tobiaskin vaikutti suopealta, olihan hän nyt tehnyt sopua isänsä 

kanssa kotoa muuton jälkeen, joskin päätös piti: saarelle hän ei 

palaisi asumaan, vaikka perisi koko tilan! Kun sai itse valita 

mielitiettynsä niin sopu isän kanssa riitti Tobiakselle, ja siihen oli 

tyytyminen Jaakko-isälle. 

Kesän 1896 aikana valmisteltiin häitä kutsuineen perheen voimin. 

Tobias laittoi heille kodin valmiiksi Kotkan Hovinsaaren sahan 

työntekijöiden talosta. Maria W. ompeli tilausompelutöiden ohella 

hääpuvun ja lähimmäisille juhla-asut – iltaisin hän perehtyi 

Rälssiemännän päiväkirjaan, jonka hän oli laittanut ompelupöydän 

laatikkoon toivoen, ettei Engla-sisar löytäisi ja lukisi sitä – Engla 

aavisteli hänellä olevan jotakin salaista, mitä heillä ei aikaisemmin 

sisaruksina ollut ollut.   

 

Maria W. havaintoja Rälssitilan emännän päiväkirjasta  

Maria W. alkoi lukea historiallisesti merkittävää muistikirjaa ensin 

kokonaan luodakseen yleiskuvan morsianten ja rälssiemäntien 

perhe-elämästä. Käsikirjoitusten luettavuus vaihteli paljon, mutta 

Maria W. sai selvän ruotsinkielisistä koukeroistakin, tietämättä aina 

oliko kirjoittajana ollut emäntä vai lukkari (jotka joskus laittoivat 
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puumerkin). Kirjan loppuosassa oli vielä tyhjiä sivuja - Marialle - ja 

ehkä vielä seuraavallekin, hymähti Maria W. ajatuksissaan...  

Muistikirjassa oli selkeä rakenne; alkusivuille Elisabeth Huggut 

[1732]  oli hahmottanut otsikoita: Häät ja päivämääriä, kotikirkko ja 

vihkikirkko, säädyistä ja naimakauppojen sopimuksista, kihlajaisista 

ja häiden järjestämisistä, ateriat, myötäjäisistä, kotitalo ja tehtävät 

kotona puolisona, rakkaudesta ja… lasten odotuksesta ja syntymästä, 

kasvatuksesta ja opetuksesta, ilot ja surut mainiten. 

Maria W. hahmotti erilliselle [kaava-arkki]paperille Pyötsaaren 

kartan kesän vierailun perusteella, ja piirsi siihen punaiset ympyrät 

puolukkaa käyttäen niille paikoille, mistä kukin suvun aatelinen 

rälssiemäntä oli kotoisin (kuva 28): kantaäiti Eva Theophilusdtr 

Joffel 1685-1760 Husula, jonka tytär lähetettiin Pyötsaaren 

merellisiin olosuhteisiin naimakaupoilla, (1) Elisabeth Huggut 

Pyötsaari [Husula] 1708-1775, (2) tytär Johanna Huggut Pyötsaari 

[Husula] 1732-1806 ja suvun pojille naimakaupoilla avioidut 

morsiamet: (3) Maria Korjus Kuorsalo 1757-1818, (4) Helena 

Silvo/Suomalainen Vilniemi 1806-47 (Jaakko Pihlhjertan I vaimo), ja 

II vaimo (5) Sofia Westerberg Vilniemen kartano 1829-1901, (6) 

Elisabeth Tepponen Husula 1837-1887 ja lisäsi vielä lopuksi ”Kotkan 

Knaappiemännän” (7) Maria Wilhelmiina 1870…. 

 

Kuva 28. Vehkalahden karttapiirros lähisaarineen ja kylineen. Karttaan 

merkitty punaisin ympyröin Pyötsaaren Huggut – Pihlhjerta -sukuun vihityt 

emännät [1785] n.1830 – 1896 (karttapiirros Oksanen 2003). 
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Maria W. totesi, että Pyötsaaren rälssiemännät olivat avioitumisen 

jälkeen korkeassa asemassa sääty-yhteiskunnassa ja saivat 

Vehkalahdella kunniaa avioliitostaan ja perheestään Vehkalahden 

knaappien4 puolisona, joskin heidät oli jo tarkasti valittu 

hyväsäätyisistä suvuista. Säätyperinteiden mukaan vaimo kuului 

puolison omaisuuteen, ja heidän asema määräytyi puolison Huggut – 

Pihlhjerta -aatelissäädyn perusteella. Aatelit, papisto, talonpojat, 

porvarit, itselliset, käsityöläiset, rengit ja piiat…. luetteli Maria W. 

mielessään Suomen säätyjakoa, joka oli ihmisen kohtalona 

syntyessään. Säädyt olivat kuin karma tai luokkayhteiskunta, mihin 

synnyttiin ja elettiin eikä naisilla ollut siinä sanottavaa. Uusi Suomi 

-lehden kirjoitusten sekä vanhempien ja Tobiaan keskustelujen 

perusteella sääty-yhteiskunnassa oli tapahtumassa suuria 

muutoksia, mutta minkälaisia, sitä Maria W. ei aavistanut. 

Maria Wilhelmiinalle oli muodostunut Rälssitilan emännän 

päiväkirjaa lukiessa selkeä yleiskuva aatelissäädyn sukuun 

avioituneista lähikylien morsiamista; he olivat hyvän taustan ja 

käytöksen omaavia sivistyneitä nuoria naisia, jotka synnyttivät 

perheisiin runsaslukuisesti lapsia 1732-1870 ja joista 2/3 oli poikia. 

Verrattuna okerolaiseen sukuun, siellä oli syntynyt puolet 

vähemmän lapsia samoina vuosikymmeninä kuin Pyötsaaressa ja 

heistä oli yli puolet tyttölapsia. Moni lapsista menehtyi ensivuosinaan 

niin Okeroisissa kuin Pyötsaaressa. Maria hymähti päätelmälleen, 

jonka mukaan merielämä kalaruokineen ja ruisleipineen näytti 

tuottavan enemmän poikalapsia - ja kaura-vehnä-viljapainotteiset 

leivät ja ruuat tyttölapsia… mutta totuus oli varmaan aatelisten 

siniverisyydessä, mitä Maria W. ei ymmärtänyt, mutta hän oli 

avioitumassa siniverisen kanssa merellisissä olosuhteissa… ja jatkoi 

päätelmiään: Rälssiemännät olivat Maria W. lukuhavaintojen 

mukaan olleet terveitä ja eläneet 60-75 vuoden ikään menehtyen 

lapsivuoteeseen tai vanhuuden tauteihin, kun Maria W. äitisuvun 

keski-ikä oli noin 75 vuotta. 

 
4 Vehkalahden knaapit vaikuttivat noin 400 vuotta (1300-1700), jonkalaista ei ollut muualla Suomessa. Knaapeilla oli 
rälssiaatelisten oikeudet, mm. verovapaus. Knaappeja esim. Husulan Pihlhjertat. 
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Vehkalahden Pihlhjerta ja Hugguttien suku oli laajaa ja vahvaa, joten 

kulkutautien, hukkumisten ja sotamenetysten kohdatessa perheistä 

huolehdittiin; heillä oli ollut (verovapaita) tiloja, taloja ja rälssejä, 

joiden tukemana perheet selviytyivät paremmin kuin muut kylien 

asukkaat. Aatelisperustainen miesväki oli sukupolvien aikana 

saavuttanut Vehkalahdella luottamusta ja hallinnollista 

päätösvaltaa, heillä oli oikeat sukunimet ja puumerkit, joilla he 

vahvistivat erilaisia virallisia päätöskirjoja niin Husulassa kuin 

Pyötsaaressa. Rälssiperheiden sukuun luotettiin Vehkalahdella, ja 

siihen sukuun Tobiaskin kuului, ajatteli Maria W. ylpeänä ja 

valmistautui tulevaan sukuun. 

Lasten kouluasiatkin olivat esillä muistikirjassa; kinkereillä ja 

lukusissa sunnuntaikirkkoineen oli käyty säännöllisesti ja Tobiaksen 

suvun nuoret vaikuttivat selvinneen hyvinkin kuulusteluissa 

merkintöjen perusteella. Maria W. päätteli lukemastaan, että 

Okeroisissa [suvussa] oli menestytty hieman lahjakkaammin, joka 

selittyi tyttöjen ahkeruudesta poikiin verrattuna, ja poikiahan oli 

Marian laskelmien mukaan Tobiaksen suvussa enemmän. 

Koulunkäynnistä päiväkirjassa oli ensimmäisiä merkintöjä vuodelta 

1871, jolloin poikien koulu oli alkanut Vehkalahden Husulassa 

Kustaanmäellä - ja samoihin aikoihin Mäntlahdella, joka sijaitsi 

kävelymatkan päässä Pyötsaaresta. Ne tiedot ilahduttivat Maria W., 

jota lasten koulunkäynti oli kiinnostanut Okeroisissa jo 1860-luvulla. 

Kirkon sunnuntaikäynnit olivat vahvaa perinnettä niin Pyötsaaressa 

kuin Okeroisissa; Haminan Maria-kirkkoon oli päiväkirjan mukaan 

matkattu kesäisin veneellä ja talvisin hevosreellä. Kirkossa oli 

aatelissuvun perheille varattu omilla tunnuksilla olevat ensirivit, 

joka vaikutti Maria W. mielestä hienolta. Okeroisissa Hollolan 

kirkossa istumajärjestys oli vapaampaa - ehkä (miehet ja naiset 

omalla puolella käytävää), muttei hän sitä ollut niin ajatellut. Maria 

W. tiesi heidänkin suvun perheen olleen etuoikeutettuja, 

pastorinleski Ulrika Stenin ja isoisä Otto Stenin johdosta, ja tunsi 

olevansa ylpeän kelpoinen puolison aatelissuvun uutta sukupolvea 
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edustavaksi emännäksi – sillä hän alkoi ymmärtää , että aatelissuku 

tunnetusti velvoitti.  

Lopuksi Maria päätteli lukemastaan, että perhe-elämä kaikkinensa 

Pyötsaaressa oli ollut karumpaa verrattuna Okeroisiin, sillä 

saariston tuulinen ja viimainen ilmasto koetteli ihmisiä enemmän 

kuin kotiseudulla, missä laajat pellot ja metsät loivat tasaisempia 

vuodenaikoja. Lampaat vaikuttivat olevan Pyötsaaressa tärkeimpiä 

kotieläimiä kanojen lisäksi, sillä niistä saatiin lihapatoihin ruokaa ja 

talven viimoihin turkkeja ja neuleita villoista. Kylmyys ja taistelut 

kalisuttivat Maria W. olemusta hänen lukiessa heinäkuun helteissä 

Pyötsaaren emäntien muistiinpanoja yli sadan vuoden ajalta – 

todeten että uusi elämä merellisessä Kotkassa vastasi Pyötsaaren 

olosuhteita,  viimaisia ja lämpimiä merituulia sateineen ja 

lumituiskuineen. 

 

Nyt on aika palata omaan aikaan ja elämään! päätti Maria W. todeten 

Rälssitilan emäntien päiväkirjan sisältäneen miltei kaaosmaisen 

tietomäärän, mutta hääasusteiden koristeita ommellessa hän sai 

asiat jonkinlaiseen järjestykseen ajatuksissa. Omaan hääpukuun hän 

yhdistäisi kotiseudun tykkimyssyn pitsimallia ja Vehkalahden 

Kruunumorsiamen hääpuvusta hän soveltaisi sen 

helmikoristeompeluksia, kokonaisuus kuitenkin piti olla moderni ja 

selkeä; valkean, punaisen ja mustan väreissä. Tobiaksen puvun saisi 

tehdä räätäli. Maria W. joutuisi tekemään oman puvun löyhällä 

vyötärömallilla, aavistaen hieman huonovointisena ja laittoi 

Rälssiemäntien päiväkirjan ompelupöydän laatikkoon. Sen 

ensimmäiselle tyhjälle sivulle hän oli kirjoittanut nimet Tobias ja 

Maria Pihlhjerta (Kotkan Knaapit) ja liimannut kuulutusilmoituksen 

Kotkan Sanomissa 8.8.1896:  

Avioliittoon kuulutetuita Kymistä ja Kotkasta: 

[…] Työm. Tobias Pihlhjerta ja n:to Maria Wilhelmiina 

Johansson Kotkasta […] 
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Häät pidettiin Kymin kirkossa elokuun kuulaana ja värikkäänä 

päivänä. Tobiaksen sukua Vehkalahdelta saapui hääjuhliin ja 

työkavereita oli runsain osallistujamäärin, hänet tunnettiin 

ahkerana ja aktiivisena ammattilaisena työssään. Häihin oli 

kutsuttu myös räätäli Lehtinen vaimoineen. Johan luovutti Maria-

tyttären tyylikkäänä alttarilla puolisolle. Hääpäivällinen puheineen 

ja lahjoineen vietettiin Työväentalolla, missä soittajat tanssittivat 

juhlijoita iltamyöhään. Lahjapöytä oli runsas, mieluisimpia oli 

Jaakko Pihlhljertan lahjakuori oman tontin hankintaan – suvun 

perillisillä tulee olla talo omalla tontilla, sanoi hän onnitellessaan. 

Olgalta Maria W. sai rälssiemännän perintörintakorun ja 

Johanssoneilta kalusterahan - oman maun mukaan hankittavaksi.   

Kotkassa on hyvä elää, ajatteli Maria W. häiden jälkeen, työtä on 

riittämiin ja talouskin siten hyvä. Tobias ja omat vanhemmat tulevat 

hyvin toimeen, ovat monin tavoin samanmielisiä, huomioi Maria W. 

jo seurustelun alkuaikoina - ja emäntä Pihlhjertana. 

Perillinen Arttur Vilhelm Tobiaanpoika syntyi keväällä 1897. Maria 

W. oli odottanut esikoistaan talven kylmien yli valmistaen 

tilausompeluksia ja neuleita. Sinisen sävyistä siniveriselle, tuumasi 

Maria W. odotusaikana merellisissä olosuhteissa Hovinsaarella; 

Amalia neuloi valkeita ja Engla vaalean punaisia, kaiken varalta… 

Sinisiä neuleita tarvittiin seuraavallekin perilliselle, vuoden kuluttua 

syntyi Akseli Tobiaanpoika. Isoäiti Amalian elämässä oli puuhaa 

koulua käyvän Juho Antonin lisäksi, ja marraskuun lopulla 1897 

Engla avioitui työmies Eerik Johan Härmän kanssa – vihdoinkin 

tyttäret ovat turvassa, totesi Amalia. 

Maria kirjoitti muistiinpanoja päiväkirjaan häiden jälkeen; 

juhlapäivästä, poikien syntymät sekä perheen talosuunnitelmat 

uudelle tontille, jonka Tobias oli katsonut Mussalosta. Tonttikaupat 

tehtiin Varsaniemen länsirannalta, venematkan päässä 

Hovinsaarelta ja Kotkasta – tuurillakin sinne pääsi. Tobias oli 

tilannut talopiirrokset sahan rakennusmestarilta rantasaunoineen ja 

venelaitureineen; kaksikerroksinen, ylhäällä makuuhuoneet ja 

alakerrassa keittiö olohuoneineen, ikkunat ilta-aurinkoon, he olivat 
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yhdessä suunnitelleet. Tonttikaupat tehtiin häälahjalla ja 

mansardikattoisen talon rakennus käynnistyi tarkkojen laskelmien 

jälkeen. Tobias oli hyväpalkkainen ja laudat hän sai edulliseen 

henkilökunnan hintaan - isä oli lisäksi luvannut hänelle hieman 

perintöä aikanaan, jolla Tobias maksaisi talon kuluja tarvittaessa 

[Jaakko poisnukkui 1911]. 

Varsaniemen kotia rakennettiin Pihlhjertan viisihenkiselle perheelle 

tytär Helmi Vilhelmiina syntymän aikoihin 1900. Tobias oli onnekas 

talon isäntä; vaimo, pojat ja tyttäret saivat kasvaa rauhassa meren 

äärellä, niin kuin isänsä nuorena. Ruokapöytään he kalastaisivat 

ateriat verkoista valmistettavaksi ja ryytimaasta nostaisivat perunat 

ja sipulit lisukkeeksi. Kodin valmistuttua perheessä riitti kiirettä, 

sillä perheeseen syntyivät pian Artun, Akselin ja Helmin jälkeen 

tyttäret Martta 1904 ja Irene 1907 sekä pojat Arvid 1910 ja Niilo 

1912. Kotitalossa oli tilaa kasvaneelle perheelle.  

Elämä on muuttunut, totesi Maria W.; perheen vaatteiden ompelu, 

talouden hoito ja lasten koulunkäynti Mussalon uudessa koulussa 

veivät kaiken ajan seuraavat kaksi vuosikymmentä.  Onneksi 

isovanhemmat pääsivät tuurilla auttamaan, sillä talon isäntä oli 

työnsä lisäksi vahvasti mukana Työväenyhdistyksen toiminnassa. 

Harvoina hetkinä iltaisin Maria W. kirjasi muistiinpanoja elämästä 

päiväkirjaan, luki (kirjaston) kirjoja ja Uusi Kuvalehteä, jonka avulla 

hän oli perehtynyt ihmisten ajatuksiin - Minna Canthin tarinoita 

siinä ei enää ollut. Marialla oli nyt oma elämä, missä tärkein tehtävä 

oli siniveristen Pihlhjerta-suvun perillisten kasvattaminen suvun 

kunniaksi.  

Suomessa siirryttiin 1906 säätyvallan ajasta demokratian 

aikakauteen; naiset saivat äänioikeuden ja he olivat tasa-arvoisia 

miesten kanssa - Suomi oli irtaantumassa naapurivaltioista. Tobias 

oli yhteiskunnallisessa muutoksessa vahvasti mukana, hänet 

valittiin työväen edustajana 1902-18  Kotkan kaupunginvaltuuston 

vaaleissa jäseneksi ja varajäseneksi; ensimmäisen maailmansodan, 

itsenäisyyden ja sisällissodan aikana. Maria W. elämässä Varsaniemi 

oli turvapaikka ja perheen koti suurten muutosten aikakautena. 
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Siellä isäntä kalasti ja saunoi poikiensa kanssa ja emäntä kävi lasten 

kanssa marjametsässä puolukassa ja mustikassa – aivan kuin 

nuorena Pyötsaaressa, mikä oli ollut  Tobiaksen elämän parasta 

aikaa.  

 

Venäjän vallasta irtaantumisen aika ravisutti yhteiskuntaa ja 

ihmisten elämää, harva tiesi miten demokraattisessa Suomessa 

elämää eletään. Helmi-tytär totesi koulun käynnin jälkeen isälleen 

kuultuaan naisten äänioikeudesta - isä, minäkin voin 

tulevaisuudessa kouluttautua omaan ammattiin ……. toki, mutta 

siihen menee vielä vuosia, naurahti Tobias tyttärelleen. 

 

Suomen taisteltua kansakunnalle itsenäisyyden joulukuussa 1917 ja 

vuoden 1918 kääntyessä kevätkesään, Maria W. matkasi raskain 

aatoksin leskenä tyttärensä Helmi V. kanssa räätälille Helilään 

sovittamassa surupukua. Puoliso ja isä Tobias oli taistellut punaisten 

joukossa ja menettänyt henkensä. Suru oli saapunut Varsaniemeen, 

tarvittiin puvut hautajaisiin. Räätälimestarin apulainen, poika Isak 

Israel sovitti Maria W. ja Helmi V. puvut, pojille ja nuoremmille 

saatiin vaatteet lainaksi. Kotiin palatessaan täysi-ikään saapunut 

Helmi V. totesi äidilleen, menevänsä räätäli Lehtisille harjoittelijaksi  

ja pyysi äitiään kysymään ottavatko hänet oppiin. Niinhän se oli 

tehtävä, tyttären pitää nyt saada työ, hyvin on koulunsa suorittanut, 

totesi Maria W. ja hoiti asian Lehtisten kanssa. Hautajaisten jälkeen 

Helmi V. siirtyi Helilään Lehtisen oppiin, muttei räätäliksi vaan 

kampaajaksi, sillä Isak Israel oli hankkinut ammatin räätäli-

parturiksi ja oli perustamassa oman parturiliikkeen. Helmi V. 

otettiin Isak Israelin kampaajaoppiin ja hän muutti asumaan 

työntekijöille rakennettuun taloon. Leski Maria W. huokaisi - yksi 

huoli vähemmän suurperheessä. 
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Varsaniemen isännäksi siirtyi esikoispoika Arttu, joka perusti 

perheen Alman kanssa.  Leski Maria W. asui Tobiaksen ja hänen 

yhteisessä huoneessaan ja eli elämänsä kotitalossaan, Artun 

perheessä isoäitinä surun vuodet ja toisen maailman sodan vuodet 

turvassa elämän ryskeiltä, Varsaniemessä, mihin runsaslukuiset 

perilliset ja suku olivat aina tervetulleita.  Surujen vuosista selvittiin 

työn teolla, opiskelemalla ja toisiaan tukien.  

Leskiemäntä Maria W. ajatteli usein, että Tobias olisi voinut olla 

poliittisesti hieman säyseämpi, mutta siniverisenä hän noudatti 

kohtaloaan puolustaen ja taistellen. Ajatuksiaan ja tapahtumia 

Maria W. kirjasi rälssiemännän päiväkirjaan viimeisille sivuille; 

laittoi sen hellästi peltilaatikkoon, lauseella Knaappien perilliset 

jatkuvat Kotkassa…  
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Kuva 29. Kotkansaaren kaupunkia 1888 torinseudun alueelta (Päiviö-

Häkämies 2018, kuvaaja Lagergren). 

 

        

Kuva 30-31. Tobias Jacobinpka Pihlhjerta ja puoliso Maria Wilhelmiina 

(tekijän kuva-arkisto). 

 

 

Kuva 32. Tobias Jacobinpka Pihlhjerta, syntynyt 1872 (Kuvakopio 

Vehkalahden srk digiarkisto). 
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Kuva 33. Pihlhjerta Båtö, rippikirja 1884-89, Tobias alinna 

merkintöineen (Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 

 

Kuva 34. Maria W. Johansson (s.1870) ja Tobias Pihlhjerta (s.1872) 

vihkikuulutus Kotkan Sanomat 8.8.1896 (Kuvakopio 

Kansalliskirjaston digiarkisto ). 

 

Kuva 35. Kymin Työväenneuvoston kuulutus. Verotuslautakunnan jäsen T. 

Pihlhjerta, Mussalo (Kuvakopio Eteenpäin 23.2.1918, Kansalliskirjaston 

digiarkisto). 
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Kuva 36. Tobias ja Maria Pihlhjertan tontti ja kotitalo Mussalon 

Varsaniemessä 2018 [valmistui n. 1902]. Talo rantasaunoineen vasemmalla, 

myynnissä 2019-20 korkeaan hintaan (kuva JVU 2018). 

 

 

Kuva 37. Kuvassa Pihlhjertan kotitalo merkitty punaisella, Mussalon 

Varsaniemi, Kotka; Muurahainen l. Kärkisaari pohjoispuolella kuvan yllä 

(Kuvakopio www Senate Atlasmapire 1897-1907). 
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Maria Wilhelmiinan poimintoja Rälssitilan emännän päiväkirjasta 

FRÄLSEHEM DAGBOK FÖR WÄRDINNA  

BÅTÖ 1700-1870 Huggut – Pihlhjerta-Jaakkola 

          

Kuva 38-39. Kuvissa vasemmalla ”Rälssiemännän päiväkirja” mihin 

Huggut-Pihljertan aatelissäätyyn kuuluvat Pyötsaaren emännät kirjoittivat 

muistiinpanoja perheen elämästä 1752-1870. Oikealla Vehkalahden 

karttapiirros, johon on punaisella ympyrällä merkitty Pyötsaaren 

Pihlhjerta-Jaakkolan suvun morsianten kotitilat: vasemmalla ylhäällä 

Husula, Vilniemi, Mäntlahti, Pyötsaari, Kuorsalo (piirros teoksessa 

Vehkalahden knaapit). 

 

Kuva 40. Pyötsaaren kartta 1870, punaisella merkitty Huggut-Pihljerta-

Jaakkolan kantatila (Kuvakopio www Senate atlasmapire 1870-1907). 
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RÄLSSIAATELISUVUT HUSULASSA JA PYÖTSAARESSA 

Tobias Jacobinpoika Pihlhjerta-Jaakkolan suku 

 

 

PIHLHJERTAT HUSULASSA  HUGGUT PYÖTSAARESSA Båtö 

Matts Roland 1300-l. rälssi   Esi-isä Fader Huggutsson 1356 

Esi-isä Nils Rolandsson n. 1540 Pojat: Fasarby, Bjurböle, Båtö 

Pojat: Tepponen, Joffel, Jaakkola Esi-isä Henrik Hugg Ut n. 1540 Båtö 

 

                  

Mårten Pihlj.-Tepponen ja  

Eva Theophilusdtr Pihlhj-Joffel Matts Jacobsson Huggut ja N.N. 

 

        

            PYÖTSAARI  

            1732  

           Elisabeth Mårtensdtr P-Tepponen (Husula) ja  

Matts Mattsson Huggut perh. 

              Husula 1750 / 1771 Pyötsaari 

            Johanna Mattsdtr Huggut ja  

Matts Sigfridsson Pihlhjerta-Jaakkola perh. 

                1776 

  Mårten Mattsson P-Jaakkola ja  

Maria Korjus (Kuorsalo) perh. 

                1802 

  Matts Mårtensson P-Jaakkola ja  

  Anna Tolsa (Mäntlahti) perh. 

                1830 ja 1848 

  Jacob Mattsson P-Jaakkola ja 

  I Helena Silvo (Vilniemi) 1802 perh. 

  II Sofia Westerberg (Vilniemi) 1848 perh. 

                  1859 

  Jacob Johan Jacobsson P-Jaakkola ja 

  Elisabeth P-Tepponen (Husula) perh. 
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HUSULA ”Kustaanmäki” PIHLHJERTAN TILAT 1-4 

 

Rälssiemäntä EVA Theofilsdtr  1685-1760 

 

 

Kuva 41. Rippikirja, Husula: Tepponen, Jaakkola 1744-64. Ylhäällä 

Pihlhjerta-Tepponen perh. ja alhaalla Pihlhjerta-Jaakkola perh.  

Rippikirjassa yllä mm. Mor Eva Theophilsdtr, Lisa Mårtensdtr, 

Johanna Mattsdtr (Huggut)… alla mm. Matts Sigfridsson… 

rippikirjamerkintöineen (Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto).   
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Kuva 42. Husulan Kustaanmäki Pihljerta-Tepposen aitta (kuva JVU) 

 

 

 

Kuva 43. Husulan I [poika]koulu 1871 Kustaanmäellä, nykyisin Haminan 

kotiseutumuseo, missä on Pihlhjerta-knaappien esineistöä omassa 

huoneessa (kuva JVU) 

 

 

 

Kuva 44. Vehkalahden kansallispuku oik., Kruunumorsian vas. vieressä, 

kansan asusteita yllä, rukki ja seinätekstiilejä (Kuvakopio Husulan museo, 

ent. poikien koulu 1871; www Vehkalahden kotiseutumuseo). 
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PYÖTSAAREN RÄLSSIEMÄNNÄT 1832-1870 

 

1732 Elisabeth Mårtensdtr ja Matts Mattsson Huggut perh. 

 

Kuva 45. Pyötsaaren lastenkirjat 1730-1816; vasemmalla 12. rivi Johanna 

Mattsdt. Huggut S. 1732-1806 (Kuvakopio srk digiarkisto Vehkalahti). 

 

Kuva 46. Pyötsaaren lastenkirja 1800-1830 (Kuvakopio srk 

digiarkisto Vehkalahden). 
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1750/1771 JOHANNA Huggut ja MATTS Pihlhjerta-Jaakkola  

 

 

Kuva 47. Vihitty Matts Sigfridsson Pihlhjerta-Jaakkola ja     

Johanna Mattsdtr Huggut 1750 (Kuvakopio Vehkalahden srk 

digiarkisto). 

 

Kuva 48. Mårten Mattsson syntyi 1751 (Kuvakopio Vehkalahden srk 

digiarkisto). 
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1776 MÅRTEN Mattsson P-Jaakkola ja MARIA Korjus 

(Kuorsalo)  

 

 

Kuva 49. Vihitty Mårten Mattsson P-Jaakkola ja Maria 1776 

(Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 50. Matts [Matthias] Mårtensson Pihlhjerta-Jaakkola 

syntynyt 1779 (Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 
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1802 MATTS Mårtensson P-Jaakkola ja ANNA Tolsa 

(Mäntlahti)  

 

Kuva 51. Vihitty Matts Mårtensson ja Anna Pihlhjerta-Jaakkola 

29.6.1802 Båtö (Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 

 

Kuva 52. Jacob Mattsson Pihlhjerta-Jaakkola syntyi 1810 Båtö 

(Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 
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1830 JACOB Mattsson P-Jaakkola ja I HELENA Silvo 

(Vilniemi)  

 

Kuva 53. Vihitty Jacob Mattsson Pihlhjerta-Jaakkola ja Helena 

Silvo 27.12.1830 (Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 

 

Kuva 54. Jacob Johan Jacobsson Pihlhjerta-Jaakkola syntyi ja 

kastettu 1835 Båtö (Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 
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Kuva 55. Lastenkirja Jacob Mattsson ja Helena Pihlhjerta-Jaakkola 

(Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 56. Allekirjoitukset ja puumerkit Pyötsaaren kirkon 

talouskirjassa: Jacob Mattsson ja Mårten Mattson (Kuvakopio 

Vehkalahden srk digiarkisto). 

 

 



94 
 

1848 JACOB Mattsson P-Jaakkola ja II SOFIA Westerberg 

(Vilniemi)  

 

 

Kuva 57. Vihityt 1848 rälssitalonpka leski Jacob Mattsson 

Pihlhjerta Båtö ja puutarhurimestarin tytär Sophia Andersdtr 

Westerberg, Willnäs (Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 58. Leski  Jacob Mattsson ja II puoliso Sofia Westerberg Lastenkirja 

1858-75 (Kuvakopio Vehkalahden srk digiarkisto). 
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1859 JACOB Johan Jacobsson P-Jaakkola ja ELISABETH P-

Tepponen (Husula)  

 

Kuva 59. Vihitty Jacob Johan Jacobsson P-Jaakkola ja Elisabeth 

21.12.1859, kuvassa alhaalla (Kuvakopio Vehkalahden srk 

digiarkisto). 

 

 

Kuva 60. Tobias Pihlhjerta-Jaakkola syntynyt 31.3.1872 (Kuvakopio 

Vehkalahden srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 61. Lastenkirja BB Jacob Johan ja Elisabeth Pihlhjerta-

Jaakkola; Tobias 31.3.1872  (BB 1858-75, (Kuvakopio Vehkalahden 

srk digiarkisto).  
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Luku 6. 

HELMI Vilhelmiina Pihlhjerta ja 

ISAK Israel LEHTINEN 

KOTKA 1922 

 

 

Kuva 62. Kaupunkilaisia 1922. 

(kuvakopio www Hgin kaupunginmuseo) 
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Parturi-räätäli ISAK Israel LEHTINEN 23.12.1896 - 23.1.1972 

Kotka, puoliso (7.1.1922) kampaaja HELMI Vilhelmiina 

PIHLHJERTA (T) s. 23.8.1900-23.1.1972 Kotka 

Lapset (T): Sirkka Elisabeth 3.9.1922-6.4.2016, Sanni Hellevi 

26.6.1924-24.5.2011 

Lapsenlapset (T): Sirkan lapset: Jorma s.1945, Ulla-Maija, Jaana; 

Sannin lapset: Esa s.1949, Olli ja Tomi. 

 

HELMI Vilhelmiinan isä TOBIAS Pihlhjerta (1872-1918), Pyötsaaren 

knaappi Jaakonpoika, joka rakensi 1900 Mussalon Varsaniemeen 

kotitalon perheelleen: puoliso MARIA Wilhelmiina (Helmi V. äiti) o.s. 

Johansson 1870-1959 Okeroisista. Lapset (Helmi V. sisaret ja veljet): 

Arttur 1897, Aksel, [Helmi V.], Martta, Irene, Arvid ja Niilo.  

ISAK Israelin isä räätäli-saarnamies JOSEF Victor LEHTINEN* 

16.1.1861-2.2.1933 Karijoki-Kymi ja hänen puolisonsa JOHANNA 

Lehtinen o.s. Nyholm 15.8.1862-1933. Josef muutti Kotkaan 1887 ja  

Johanna 1892; lapset: Armia 1886-92, Armas, Amos, Karl, Johannes, 

Johanna, [Isak Israel] Hanna, Samuel, Joonas….  

Räätäli Josef Victor (Andersson*) vanhemmat perh. muuttivat 1863 

Lappfjärdista (Riabäck 8) Karijoelle (Rönnlund nro 13), missä hän 

suoritti rippikoulun 1877 ja meni itsellisenä käsityöläisten oppiin 

mm. suutarille Kotkaan muuttoon asti. 

ISAKIN isoisä talonpojan pka, torppari ANDERS Henrik 

ANDERSSON* (8.7.1838 Lappfjärd Riabäck 9/Riihiluoma), isoäiti, 

puoliso ANNA Kaisa Jacobsdtr (18.8.1835) sekä lapset: Albertina 

s.1857, Johan H., [Josef Victor] ja Jacob 1862-63.   

ISAKin isovaari talonpoika ANDERS Henrik MATTSSON 

(29.9.1805) Lappfjärd Riabäck 9/Riihiluoma ja puoliso, isomummo 

GRETA Henriksdtr s.1805 sekä seitsemän lasta: Anna Greta. s.1825, 

Maja Lena, Caisa, Brita Stina, [Anders], Johan ja Eila. 

*Andersson muutettiin sukunimeksi Lehtinen 1900-luvulla. 
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KOTKA  

Anno Domini 1922 

 

 

Työ on paras lääke suruun ja murheisiin, lohdutti räätäli Lehtinen 

Helmi Vilhelmiinaa hänen siirtyessä Isak Israelin kampaajaoppiin 

1818-1919 Helilään, mihin rakennettiin uudet talot räätäliliikkeelle 

sekä henkilökunnan asuinrakennukselle. Liikkeen yhteydessä oli 

myös sali [räätälin pitämälle] hengen sanalle5 sunnuntaisin ja 

keskiviikkoisin, johon Helmi V. oli osallistunut äiti Maria W. ja 

sisarten kanssa. Talot olivat täynnä työn vilskettä, lapsia ja 

ompelijoita - sellaisesta elämästä Helmi V. piti ja näki hieman valoa 

sodanjälkeisessä elämässä, joka oli ollut harmaiden pilvien peitossa 

koulusta valmistuttuaan 1914. 

Isak I. ja Helmi V. aloittivat yhdessä parturi-kampaamotoiminnan 

räätäli Lehtisen liiketalon kulmahuoneistossa, vuokran he maksoivat 

työtuloista. Isak I. oli todennut teollisesti valmistettujen vaatteiden 

valtaavan alaa ja opiskeli räätälintyön ohella parturiksi. 

Kampaamotoiminnalle oli myös tarvetta itsenäistyvien naisten 

aloittaessa palkkatyöt, ja työpariksi Isak I. tarvitsi kampaajan 

todeten Helmi V. siihen sopivaksi. Liiketila jaettiin verholla Isakin 

parturiosastoon ja Helmi V. kampaamo-osastoon, jonka he yhdessä 

suunnittelivat toimivaksi. Räätäli Lehtinen teki Helmi V. kanssa 

vuoden sopimuksen, jonka mukaan hän sai harjoittelijapalkkioksi 

asuinhuoneen, ruuan ja yhden vapaapäivän kuukaudessa. 

Sopimukseen kuului myös neljän viikon kampaajakoulutus 

liikkeessä, jonka aikana Helmi V. oppi kähertäjän ammatin. 

Koulutukseen kuuluivat: oma kampaajapakki, Kähertäjä-lehti, 

hiusanalyysi, naisten ja lasten kampausoppi, hiustenhoitoaineet, 

ajanmukaiset kampaustyylit; leikkaukset (polkkatukka.), 

kampaukset, permanentti, vesilaineet sekä värjäys. Uusi itsenäinen 

 
5 Räätälimestari kuului myöh. Vapaaseurakuntaan, joka perustettiin Kotkaan 1923. Toiminnan perustana Pyhä 
Raamattu. 



99 
 

nainen alkavalla 1920-luvulla sai osallistua koulutukseen miesten 

kanssa ja ansaita oman palkkaa, jota hän sai käyttää 

harkitsemallaan tavalla (ottaen huomioon perheen ja puolison). Siitä 

uudistuksesta naiset pitivät kiinni.  

Parturi-kampaamo Lehtisen tavoitteena oli tyylikäs kaupunkilainen 

räätälöidyistä vaatteista hiuksiin, ja siihen tavoitteeseen Helmi V. 

myös sitoutui.  Nutturat ja huivit saavat jäädä historiaan, totesi hän 

ensimmäisen koulutusviikon jälkeen Martta-sisarelleen tehdessään 

laineita hänen polkkatukkaan. Isak I. seurasi Helmi V. työtä silmä 

tarkkana – chic sanoi hän lopputuloksesta, vaikka myönsi pitävänsä 

vielä Helmi V. puolipitkiä hiuksia otsalaineineen tyylikkäinä.  

Helmi Vilhelmiina oli uudesta työstä ja elämästään onnellinen. 

Kotona hän oli auttanut äitiään neljän nuoremman sisaruksen 

hoitamisessa sodan aikana koulun käynnin ohella.  Oma työ ja asunto 

kaupungissa osana käsityöläisyhteisöä oli haaveiden toteutumista.  

Vapaapäivinään hän kävi Varsaniemessä mielellään ja harjoitteli 

uusia kampaustyylejä sisarille ja veljille - joskaan äiti Maria W. ei 

luopunut omasta nutturatyylistään – se on minun ikäiselle leskelle 

sopiva, sanoi hän selkeästi. Tyttärensä valoisaan olemukseen Maria 

W. kiinnitti ilolla huomiota, jonka taustalla hän oli havaitsevinaan 

merkkejä…. ja oletti kuulevansa asiasta. 

Keväällä 1920 Helmi V. valmistui kampaajaksi ja alkoi ansaita 

palkkaa työstään, jolla maksoi asunnon vuokran ja elämän kulut. 

Hän pyysi soittaessaan äitiään laittamaan hyvää syötävää, ja se 

ennakoi yllätyksien paljastuksia. Maria W. valmisti Irenen ja Martan 

kanssa haukipihviä perunoiden ja ruisleivän kera, pannukakkua 

hillokkeilla sekä kahvia ja likööriä, jota oli hieman säästössä. Pojat 

nostivat kalat verkosta ja tytöt laittoivat salin pöydälle 

kukkakirjaillun pitsipöytäliinan valmiiksi, jotta voitiin keskittyä 

tärkeisiin asioihin. Niinhän se elämä menee, ajatteli Maria W. 

muistellessaan käyntiä Pyötsaaressa Tobiaksen kanssa. Olen iloinen 

puolestanne, sanoi Maria W. tyttärelleen ja Isak I. Lehtiselle heidän 

kertoessaan suunnitelmistaan perustaa yhteinen parturi-

kampaamoliike Kotkan keskustaan – ja yhteinen perhe. Rakkaus oli 
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alkanut orastaa liikkeessä – työhuoneen verhojen peittäessä 

parturiosaston ja kampaamon, kuin varjoteatterissa olivat nuoret 

katselleet toisiaan. 

Nuoripari varasi Kotkan Kirkkokatu 6 katutason liikehuoneiston ja 

takapihalla sijaitsevan asuinhuoneiston kuullessaan uudesta 

liikerakennuksen lisäosasta. He alkoivat suunnitella yhteistä 

tulevaisuutta, jota pilke silmäkulmassa seurasi myös ikääntyvä 

räätälimestari Lehtinen. Hän totesi Helmi V. lahjakkaaksi ja 

ahkeraksi – juuri sopivaksi Isak-pojalleen, he täydentävät toisiaan, 

sanoi hän puolisolleen. Häitä vietettiin tammikuussa 1922 ja juhlat 

pidettiin räätälin kotisalissa. Runsas lahjapöytä käsitti mm. Maria 

Wilhelmiinan suvun kapioarkun sekä helmikaulakorun, jonka 

mukaan Helmi V. oli saanut nimensä; räätälin perheeltä he saivat 

tiikkisen seinäkellon, jonka he laittoivat liikkeen seinälle. 

Kiitoskortteja kirjoittaessaan Helmi V. totesi, että lukematon määrä 

sukua oli mukana elämässä; hänellä kuusi sisarusta ja puolisolla 

kymmenen sisarusta vanhempineen ja lähisukulaisine sekä 

työkavereineen! 

 

Kesällä 1922 aloitti I. Lehtisen parturi-kampaamo toimintansa 

Kotkan Kirkkokatu 6, johon kampaaja Helmi Vilhelmiina ja  parturi 

Isak Israel olivat kouluttautuneet. Helmi V. ehdotti nimeksi Chic, 

mutta Isak I. pitäytyi henkilönimessä, sillä  heidät tunnettiin jo hyvin 

tyytyväisistä asiakkaista ja näkyvästä lehti-ilmoittelusta 

kehittyvässä Kotkassa. Miesten ja naisten osastot vapautettiin 

uudessa liikkeessä väliverhoista, asenteet olivat muuttuneet. Uusi 

koti liikkeen sisäpihalla sisustettiin ajan mukaisesti kodikkaaksi; 

olohuoneeseen hankittiin sohvakalusto sohvatuoleineen ja 

tiikkipöytineen, kaapiston päälle laitettiin pian pöytälamppu ja 

radiokin. Syksyllä 1922 syntyi esikoistytär Sirkka Elisabeth ja kahta 

vuotta myöhemmin Sanni-tytär, joita Helmi V. hoiti työnsä ohella 

nuorimman sisarensa Irenen kanssa hänen avioitumiseen saakka.  

Martta-sisar oli siirtynyt räätälille Kymiin ompelijaoppiin ja silloin 

Maria-äiti oli huokaissut syvään Varsaniemessä - nuorimmat pojat 
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piti vielä saada koulutettua aikuisikään, siinä talon isäntä Arttur oli 

tukena perheineen. 

Seinäkello sijoitettiin liikkeen seinälle, jonka parturimestari veti 

aamuisin, laski kassan ja avasi oven. Sanomalehden viikottainen 

ilmoitus tuotti tilauskirjan täyteen varauksia. Työntäyteiset päivät ja 

kuukaudet vaihtuivat niin perhe-elämässä kuin työssä; elämä oli 

kokonaisuus ja sellaisesta elämästä molemmat pitivät. Tyttäret 

kasvoivat, kävivät koulua ja pääsivät elokuviinkin; miltei kaikki oli 

kävelymatkan etäisyydellä Kotkan saaren tutussa ja turvallisessa 

ympäristössä. Vapaapäivinä he kävivät tervehtimässä vanhempiaan 

ja lähimmäisiään Helilässä ja Varsaniemessä, josta oli tullut perheen 

yhteinen kokoontumispaikka varsinkin kesäisin. Helmi V. oli 

aktiivinen Kähertäjätoiminnan jäsenen ja alan suuntauksista 

keskusteltiin kotipöydän äärellä tyttärineen. Perhe, työ ja 

lähimmäiset olivat elämän peruskivet - hengellistä elämää 

unohtamatta, siitä räätälimestari Lehtinen piti huolen.  

Parturimestari Isak I. harrastuksiin kuului perheen lisäksi Kotkan 

Shakkikerhon herraklubi, siellä hän loi ja ylläpiti suhteita shakin 

pelaamisen tauoilla; kahvikupin, konjakin ja miesten keskuudessa – 

suhteet ovat tärkeitä, sanoi hän vaimolleen palatessaan kotiin 

tyytyväisenä työhönsä, puolisoonsa ja tyttäriinsä. Olemme 

ansainneet hieman onneakin, Iisakki sanoi lempeästi perheelleen ja 

luki päivän lehteä sähkövalossa… 

 

Sotatila Suomessa. Siviiliväestöä pommitettu. 

Eteenpäin-sanomalehti 2.12.1939 vahvisti radiossa julistetun 

sotatilan Suomessa, jonka parturimestari Lehtisen oli uskottava ja 

hänen oli vielä osallistuttava siihen ikämiehenä. Sirkka-tyttären 

orastava seurustelu Aarne Vainion kanssa oli tauolla, sillä hän oli 

siirtynyt kertausharjoituksiin, ja Iisakki oli aavistellut sodan vielä 

syttyvän. 
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28.11.1939. PP3 tapaaminen klo 18.  

Iisakki shakkiklubilla. P1 Stop. 

 

Helmi (P1), Martta (P2) ja Irene (P3) tiesivät, että nyt pitää toimia. 

Paperilapulle tärkeät asiat ruotsiksi, ja toimintaan, se oli heidän 

salainen sopimus. Pulinat pois! oli Pihlhjertan tyttöjen lapsuudessa 

muodostama pulinapiiri, joka syntyi pappa Tobiaksen komentaessa 

tyttäriään nukkumaan ja olemaan hiljaa Varsaniemen yläkerrassa. 

Toteltava oli, hiljaa oltiin, mutta pappa ei tiennyt, että sitten vasta 

supinat alkoivat. Tyttöjen tärkeät asiat, pojille ne eivät kuuluneet. 

PP3 käynnistyi nuorimman sisaren Irenen aloitettua koulunkäynnin 

Mussalossa, sillä kirjoitustaito oli vaatimus osallistumiselle (joskin 

pulinapiiri oli toiminut jo vuosia aikaisemmin). Pihlhjertan PP3 tytöt 

olivat päättäneet ottaa asioista selvää, pelastua ja pelastaa. 

Vannomalla verivalan, ettei asioista hiiskahdeta, edes mammalle. 

Asiat paperilapulle på svenska, niin saksalaiset eikä venäläiset 

ymmärtäisi - ja rullaksi kynän sisälle; käsittelyn jälkeen ne laitettiin 

peltilaatikkoon tyttöjen huoneen lattialaudan alle ja matto päälle. 

PP3-lappuja, siis asioita oli kertynyt satoja, pelastettujakin 

lukematon määrä: 

Undervattensbåt i Hirssaari strand (1904)… 

Kvällarna såg spritbåt i havet, kommer nära, vart går dom?! 

(1905)... 

Ryska soldater närä i Myran (Kärkisaari), kan ses från vårt 

fönster (1910)… 

Flygplaner över hemmet! (1910…) 

Röda och Vita rebeller uppe vår ön! Pojkarna måste räddas till 

Båtö! (1917-18)…  

Mamma måste räddas, pappa (och hans bror) har hämtat! 

(1918).. 

Våga inte gå till skolan ensam – Vita ungar hatar Röda! (1918) 

Mat, sprit, unga pojkar håller gömt i lidren! (1904-18…) 

Tillsyn overall! 

Minor i vattnet närä oss… och pengar finns i Hirssaari! (1911-

14)… (1917-18)… 

Kan inte sova i natten! (1911-14-17-18---) so skräckad! 
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P1: Bötestraf till Isak 1000 mk. Brännvin till henne och bror 

?… (1925) 

Maten är slut!... vad äter vi??? Måste jöra enkel resept…(1928-

30)… Krigstid bullar! (salta och söta)… 

Vad i världen! Över 100.000 mark fann under mammas och 

pappas rummet under golvet i Varsaniemi… vems pengar och 

vad gör vi med mamma – hon får hjärtattack!! (1928) 

Alla krigsbrev i censur – övervakning! måste akta sig vad 

skriver!  

 

Toisen maailmansodan alkaessa 1939 PP3 (Helmi, Martta ja Irene) 

olivat jo perheellisiä lapsineen, mutta he tiesivät, että PP3 oli elämän 

tärkeä asia. PP3 tytöt olivat kasvaneet, kehittyneet ja oppineet 

auttamaan lähimmäisiään yhdessä vuosikymmeniä: ensimmäisen 

sodan ja sisällissodan aikana, isän menehtymisessä, äidin 

tukemisessa, itsenäistymisen aikana – heille oli kertynyt taitoja 

pelastaa ja pelastua.  Tapaamispaikat olivat aina tilanteen mukaisia, 

lapsina oma huone, kasvaessa saunan tupa ja perheellisinä 

Varsaniemi tai (perheen)koti. Nyt he tapasivat P1 luona. 

Radiouutiset 28.11.1939 Sotatila Suomessa. Siviiliväestö 

suojattava: lapset, nuoret, koulut suljetaan vaarallisilla 

alueilla…. 

Martta tuli Kymistä (heillä 3-vuotias Esko), kaupungissa asuivat 

Irene (heillä 5 v. Doris, 3 v. Karl ja Marita-vauva) ja Helmi (Sirkka 17 

v. ja Sanni 15 v.). PP3 jäsenet kirjoittivat paperille asiat etukäteen, 

jokainen kertoi listalla olevat asiat muiden keskeyttämättä - kun 

kaikkia oli kuultu, niin asiat ratkaistiin yhdessä …. nyt oli tosi 

kysymyksessä. Tiedettiin, että pommit tippuisivat minä hetkenä 

hyvänsä, pitäisi tietää miten toimitaan, jotta perheet selviäisivät. 

Pelastetaan perheet ja lapset! mottona, sillä miehet siirtyivät 

rintamalle. 

Helmin listalla (P1): flickorna måste transponera i 

landet eller Ön…or bara Sanni? Dom är inte 

unga….Sirkka kanske måste hjälpä i firman…hur kan 

jag hålla firman?... Vad händer till Iisakki?... hur med 

mamma Maria W? hon är  just 70 år... vart går vi ? vi har 
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inte bomskydd under firman?... Mat och läkemedel 

måste reserveras. Stop. 

Martan listalla (P2): Esko måste transponeras till Ön 

med mamma… måste ha ett gott bord så att gå under 

det…  stop. 

Irenen listalla (P3): Doris, Marita och Karl måste räddas; 

till Ön med mamma… eller till Båtö?... mycket mat åt 

barnen är måst…. Hur mamman orkar med barn?.... 

Måste jag hjälpa honom? Vad med maken? Vet 

inte…stop. 

 

Suunnitelma perheiden pelastamiseksi tehtiin yhdessä PP3 nimissä, 

sillä miehet joutuivat kentälle, lapset tuli siirtää suojaan, ruokaa piti 

säilöä paljon ja aineita pula-ajan piiraisiin, jonka he olivat 

kehittäneet 1928 keväällä niukoista aineksista ja korvikkeista 

mahdollisuuksien mukaan. Pommisuojat piti tarkistaa ja 

harjoitella…. kukaan ei tiennyt kuinka pitkään tuli selviytyä, mutta 

valmistauduttiin naisten tehtäviin kotirintamalla ruokaa ja lankoja 

hankkien, kiireellä. Maria Wilhelmiinaan otettiin yhteys 

Varsaniemeen. Ketkä sinne mahtuisi ja ketkä vietäisiin Pyötsaareen? 

Saaressa olisi turvallisempaa, joka tapauksessa. 

Sota tulisi kestämään useita vuosia, oletettiin, vaikkei siihen oltu 

varauduttu. PP3 sopivat, että tapaisivat niin usein kuin tarpeen ja 

mahdollista. He alkoivat leipoa jälleen pula-ajan palleroita ja neuloa 

sukkia ja lämmikkeitä pommisuojiin. 

Pula-ajan pallerot leivotaan jauhoista, perunasta, riisistä tai 

sopivasta jauhokorvikkeesta, johon lisätään hiivaa tai sen 

puuttuessa voita/rasvaa ja suolaa tai hieman sokeria. 

Taikinaan laitetaan mitä kaapista tai purkeista löytyy. 

Suolaiseen pallerotaikinaan lisätään 1/3 kinkkua, sipulia, 

mausteita, tilliä, kalaa, sisäelimiä, keitettyjä kasviksia tai 

juureksia, riisiä. Makeiseen pallerotaikinaan lisätään 1/3 

marjoja, hilloa, rusinoita, omenapaloja…. Palleroita laitetaan 

sivuun viileään kuin vain mahdollista, korvikkeina maukkaita 

mieleen juolahtavia ainesosia. Pallerojen pinnalle mausteita 

(makeita tai suolaisia) ja ne voidellaan vedellä tai munalla ja 

paistetaan pellillä uunissa tai saunan kiukaalla  kypsiksi. Jos 
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ainekset ovat kypsiä, niin ne maistuvat (paistamatta) 

sellaisenaankin. Sota-aikana pallerot liinan sisälle ja kiireesti 

mukaan pommisuojaan. Ravitsevia ja ruokaisia. Syödään 

muiden huomaamatta. 

 

Helmi V. oli ottanut tyttärensä Sirkan kampaajaharjoittelijaksi 

toiveestaan kesällä 1939, hieman ennen kuin miehet saivat kutsun 

sotaharjoituksiin, Isak Israel itärajalle, johon hän siirtyi 

vastentahtoisesti. Sanni siirrettiin maatilalle sukulaisiin turvaan 

missä hän sai suorittaa lukion opintoja mahdollisuuksien mukaan, 

sillä kaupungissa koulut suljettiin. Sirkka oli suorittanut 

peruskoulun ja aloitti kähertäjäliiton koulutuksen liikkeessä. Sodan 

käynnistyessä kampaajan ja parturin tuli hallita sodan aikaisia 

taitoja, sillä saksalaisia ja venäläisiä (sotilaita) tuli palvella 

tasavertaisesti oman maan asiakkaiden kanssa. Taitoihin kuuluivat: 

tavallinen ja ruotsalainen jakaustukka, saksalainen sotilastukka, 

taaksepäin makaava tukka, pystytukka sekä parranajotyylit 

sisältäen amerikkalaisen parranajon, efileeraus, ihovoiteet, vesi- ja 

rautakampaus miehille ja naisille, vesilaineet ja permanentti.  

Iloinen 1920-luvun elegantti Charleston-tyyli oli muuttunut 

pelkistettyyn, melko tyylittömään suuntaan, totesi Helmi V. 

tyttärelleen. Edesmennyt (1933) räätälimestari Lehtinen olisi 

älähtänyt, jos olisi tiennyt, ettei naista ja miestä enää erottaisi 

tulevaisuudessa… tasa-arvo ja sota-ajan tyyli leveälahkeisine 

naistenhousuineen näytti siltä myös Helmi V. mielestä, ja jatkoi …. 

kielitaitoa tulee kehittää (saksa, ruotsi) ja asiakaspalvelussa on 

muistettava ehdottomasti, ettei uskonnoista tai politiikasta saa 

lörpötellä asiakkaille, sillä seinilläkin oli sota-aikana korvat! 

Helmi V. ja Sirkka Lehtinen tekivät töitä koko II maailmansodan 

ajan liikkeessä ainoina luvan saaneina kotkalaisparturikampaajina. 

Heihin luotettiin. Iltaisin Helmi V. oli nääntymäisillään 

väsymyksestä, onnellisena tietäessään, että Sanni oli maalla 

turvassa. Pommit ja ryskeet eivät antaneet öisin nukuttua, sillä 

hälytysten mukaan tuli kiirehtiä vähän väliä lähitalon kellariin 
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pommisuojaan Sirkan kanssa. Väsymys paino silmiä ja mieltä, ja 

Iisakki oli nyreissään kentällä, eikä hänestä kuulunut viikkokausiin. 

Tytär oli menettänyt sydämen sotamies Aarne Vainiolle, joka oli 

veljineen Laatokan eturintamassa – onni ja epäonni, sillä ei hyvää 

tiennyt olla eturintamassa, mutta kiertuelaulajana hänellä oli 

mahdollisuus toimia sodan taustajoukoissa. Kirjeenvaihto ja 

sulhasen radioesiintymiset loivat toivoa tyttärelle, joka toimi 

liikkeessä jo miltei tasaveroisena kähertäjänä välillä yksinkin – sillä 

Helmi V. oli taintua lavantautiin puhtaan veden puuttuessa. 

Selvittyään taudista Helmi ja Sirkka Lehtisellä oli töitä aamusta 

iltaan sotavuosien ajan, taukoina välillä vain pommisuoja.  Perheen 

kotikin tuhoutui sodan keskivaiheilla, ja he siirtyivät liikkeen 

yläkertaan asumaan. Vaarallisimpina aikoina he asuivat turvassa 

ystävien luona kauempana keskustasta, jos sellaisia paikkoja 

saarella olikaan, huokaili Helmi Vilhelmiina - tarvikkeetkin oli 

säännöstelty kortilla.  

Vuodet kuluivat miesten sotiessa ja puolustaessa rintamalla, ja 

naiset hoitivat perheet kotikentillä. Harvoina vapaapäivinä 

juhlistettiin tyttären ja sotamies Aarnen sekä monien nuorten häitä; 

tanssittiin salaa, surtiin kaatuneita hautajaisissa - ja haaveiltiin 

rauhasta jatkuvassa jännityksessä. Työ pelastaa suruissa ja 

murheissa, muisteli Helmi V. räätäli Lehtisen sanoneen – ehkä sodan 

aikanakin, jos pysymme hengissä. Sotien rauhallisempina hetkinä 

Helmi V. ja Sirkka kävivät tuuriveneellä Varsaniemessä Maria W. 

luona, jonne Pihlhjertan lapsenlapset äiteineen kokoontuivat suojaan 

- ja leipomaan. Siellä käsiteltiin surut ja murheet yhdessä.  

Sodan päätyttyä 1945 miehet palasivat kotiin rintamalta (Martan 

puoliso oli menehtynyt sodassa aikaisemmin 1943), silloin Helmi V., 

Martta ja Irene pitivät viimeisen PP3 kokoontumisen. He olivat 

tehneet kaikkensa kotikentällä lähimmäistensä pelastamisessa ja 

olivat onnistuneet mielestään hyvin. He päättivät, että 

tulevaisuudessa Varsaniemessä tavataan vain rauhan merkeissä 

perheineen. Oli nuorten tulevaisuuden aika, ja siinä oltiin tukena. 
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I. Lehtisen liike säilyi sodan aikana toiminnassa käsittämättömällä 

tavalla, sillä miltei kaikki näkyvissä lähellä oleva oli tuhoutunut 

kodin lisäksi. Suomessa alkoi jälleenrakentamisen kausi. Isak ja 

Helmi V. olivat varanneet vastavalmistuneen asunnon Piispalan 

kulmatalosta kirkkoa vastapäätä. He jatkoivat työtään liikkeessä 

hiipunein voimavaroin liiketalon purkamiseen asti. 

Uudisrakennuksesta he vuokrasivat vielä liikehuoneen, missä he 

jatkoivat työtään. Tyttäret Sirkka  ja Sanni selvisivät sodan 

sekamelskalta6, avioituivat sodassa selviytyneen Aarne Vainion ja 

Esko Nuuttilan kanssa saaden molemmat kolme lasta.  

Helmi-mummolla ja Isak-vaarilla alkoi isovanhemmuuden aikakausi. 

Kesät he viettivät parturimestarin lähimmäisiltä hankitussa 

Ruonalan kesämökissä, jonka saunarannalta laiturilta näkyi 

Varsaniemi. Siellä Maria Wilhemiina eli isomummona 89-vuotiaaksi 

poisnukkuen 1959 todeten, olen tehtäväni hoitanut, siniverisiä 

perillisiä on siunaantunut… hyvää yötä…  

 

Helmi V. istui äidin hautajaisten jälkeen hiljaa kirkon penkillä ja 

rukoili.  

Kotiin saavuttuaan Piispalaan heidän yhteiselämä päättyi. 

Liiketoiminta lopetettiin Kotkassa ja Isak Israel siirtyi 

Korkeakoskelle lapsuuden maisemiin asumaan (lähelle omia 

lähimmäisiä) toimien harvakseltaan parturina, pelaten shakkia ja 

nauttien konjakin. Helmi Vilhelmiina jatkoi elämäänsä isoäitinä 

viettäen perintörahoilla rakennetussa Hevossaaren rantamökissä 

kesät. Ruonalan mökki siirtyi Sirkan perheelle. Sanni perheineen 

asui kaupungissa, kirkon toisella puolen, silmän etäisyydellä 

Piispalan Helmi-mummoa.  

Seinäkello pysähtyi Piispalassa 23.1.1972, tasan 50 vuotta siitä, kun 

Helmi Vilhelmiina ja Isak Israel sanoivat tahdon.   

 
6 Sirkka Lehtinen totesi kenttäkirjeessään sotamies Aarne Vainiolle, että täällä on sellainen sekamelska sodan keskellä! 



108 
 

 

Kuva 63. Helmi Vilhelmiina Pihlhjerta ja Isak Israel Lehtinen kihlajaisten 

ja liikkeenperustamisen aikaan Kotkassa 1919 (tekijän kuva-arkisto). 

 

Kuva 64. PP3 tytöt: Irene, Helmi, Martta Pihlhjerta (Kuva Irmelin perheen 

kuva-arkisto). 

 

Kuva 65. Perhekuva 1925 liikkeenharjoittajat: Isak ja Helmi V. Lehtinen 

sekä tyttäret Sirkka ja Sanni (tekijän kuva-arkisto). 
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Kuva 66. Piispalassa 1946 Isakin 50-vuotisjuhlapäivänä. Seinäkello Isakin 

yläpuolella (tekijän kuva-arkisto) 

 

 

Kuva 67. Eteenpäin/Kotkan Sanomat 1916 (Kuvakopio Kansalliskirjaston 

digiarkisto). 

 

 

Kuva 68. Parturi-kampaamo I. Lehtinen 1922, Kirkkokatu 6, Kotka, keskellä 

kuvassa (Piirros Kotkan museon arkisto). 
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Kuva 69. Kuvassa merkitty punaisella Pihlhjertan ja Lehtisten kodit ja 

liikkeet, Kotka-Pyhtää: oikealla Kotkan saarella I. Lehtisen liike ja perheen 

kodit, Varsaniemi siitä vasemmalla, Kotkan yläpuolella Karhulan Josef 

Lehtisen räätäliliike ja koti. Ruonalan mökki Varsaniemen yläpuolella ja  

vasemmalla kuvassa Helmi V. Hevossaaren kesämökki (Kuvakopio 

www.atlasmapire 1870-1906) 

 

 

 

 

Kuva 70. Kuvassa keskellä ylinnä oikealle: Irene (lippalakki), Maria 

Wilhelmiina, Martta ja Helmi Pihlhjerta kesällä 1928 Varsaniemessä 

lapsineen ja lapsenlapsineen (mm. Nelly, Kalevi, Keijo, Sanni, Sirkka Irenen 

kainalossa). Kuva Irenen perheen kuva-arkisto. 

 



111 
 

 

Kuva 71. Eteenpäin 2.12.1939 II Maailmansota käynnistyi 30.11.1939 

(kuvakopio Kansallisarkiston digitallenteet 1939). 

 

 

 

Kuva 72. Räätäli Josef Victor Andersson syntyi 1861 Dagsmark Lappfjärd 

(Kuvakopio  Lappfjärdin srk digiarkisto). 
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Kuva 72. Räätäli Josef Lehtinen perh. ja työntekijöitä Karhulassa n. 1918-

19. Josef ja Johanna istuvan oikealla ikkunan alla, heidän edessä keskellä 

Isak Israel. (Kuva tekijän arkisto). 

 

 
 

Kuva 73. Räätäli Josef Victor Lehtinen ja hänen perheensä lapsineen n. 

1900-luvun vaihteessa Kymissä (kuva tekijän arkisto). 

 

          

Kuvat 74-75. Isakin isä Josef Victorin ja äiti Johannan kotiseudut: 

vasemmalla kuvassa Lappfjärd, Karijoki ja Kristiinankaupunki; oikealla 

Lappfjärd kylineen n. 1805, mm. Dagsmark by oikealla kuvassa (kuvakopiot 

www.sukututkimusseura ja www.atlasmapire). 

http://www.sukututkimusseura/
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Kuva 76. Kuvassa alhaalla Isakin Isoisä Anders Henrik Andersson s. 1838, puoliso 

Anna Kaisa Jacobsdtr  s. 1835 sekä heidän lapset: Albertina, Johan ja Josef, Jacob 

(Kuvakopio Lappfjärdin srk digiarkisto, kommuniobok 1860-66). 

 

 

 

Kuva 77. Isakin isoisä Anders Henrik Anderssonin (Räätäli Josefin isä) syntyi 

Lappfjärdin Riabäck 1838 (Kuvakopio Lappfjärd srk digiarkisto). 
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Kuva 78. Isakin isovaari 1938-45 Husbonden Anders Henrik Mattsson s.1805, puoliso 

Greta Henricsdtr s. 1805, lapset: Anna Greta, Maja Lena, Caisa, Brita Stina, Anders 

Henrik, Johan Erik ja Eila Sofia, Dagsmark by, Östra Rotan, No 9, Riarbäck/ 

Riihiluoma (Kuvakopio Lappfjärd srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 79. Kuvassa alhaalla Isak I. isovaarin, talonpoika Anders Henrik Mattssonin 

perhe Lappfjärdin pääkirjassa 1824-30 Lappfjärd Ribäck 9. Kuvassa ylhäällä Anders 

Henrik s. 1805, joka perusti oman perheen (alhaalla), asui (?) Johan Thomassonin s. 

1770 taloudessa nuorena. (Kuvakopio Lappfjärd srk digiarkisto). 
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Luku 7. 

Helsinki – Kotka 1950 

SIRKKA Elisabeth o.s. Lehtinen ja 

AARNE Asser O. VAINIO 

 

Kuva 80. Laulujen laulu alkukirjain 

 1100-l. latinankielisestä Raamatusta  

(Kuvakopio Wikipedia.org. Winchester Cathedral) 
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Oopperalaulaja AARNE Asser O. VAINIO 20.3.1917-6.1.2010 Kotka, 

vaimo kampaajayr. SIRKKA Elisabeth (T) o.s. Lehtinen  3.9.1922-

6.4.2016 Kotka 

Lapset (T): Jorma O. Vainio s. 1945-2001 faktori, Ulla-Maija, Jaana 

Maria. Lapsenlapset: [Jorma] Taru s. 1965, [Jaana]: Julius s.1984, 

Joonas, Julia. 

 

SIRKAN isä ISAK Israel Lehtinen 23.12.1896-23.1.1972 toimi räätäli-

parturimestarina Kotkassa yhdessä puoliso HELMI V. Lehtisen o.s. 

Pihlhjertan 23.8.1900-23.1.1972 kanssa. Lapset: Sirkka E. s. 1922 ja 

Sanni s. 1924. 

AARNE A. isä JUHO Vainio (Johannes Eriksson Carlsson*) 

28.11.1885 Sysmä – 1947 Kotka toimi E. Gutzeitin tehtailla; puoliso 

AMANDA o.s. Schildt 25.3.1881 – 13.12.1971 Elimäki-Kotka. 

Yhteiset lapset: Arttur R. s.1904, Alma E., Aune, Alda, kaksoset 

Jorma ja Sulo, [Aarne], Eino ja Eila. Juho Vainio muutti 

Ruotsinpyhtäältä Kymin kautta Kotkan Kalliolaan 1924. 

Aarnen isoisä itsell. ERIK Johan Carlsson 10.5.1850 Sysmä, Liikola 

Honnila, puoliso, Aarnen isoäiti EVA Tobiasdtr 4.2.1860. Yhteiset 

lapset: Olga A., Iita ja [JUHO Johannes Carlsson]. Perhe muutti 

Suomen väestönkasvun ja muuttoliikkeiden aikana Sysmän Storbyn 

Korkiavuoresta 18.12.1895 Ruotsinpyhtään ruukkiin. 

Aarnen isälinjan isovaari torppari CARL Johansson 24.9.1827 Sysmä 

Nuoramois Hangais ja isomummo, puoliso MagdaLENA Mattsdtr 

13.5.1823, poika ERIK.  Eva Tobiasdtr isä torppari Tobias Kristersson 

19.8.1820 Sysmä Wirdois rusthåll ja puoliso Eva Lena Johansdtr 

7.1.1819 ja heidän lapset Johan, Eric, Tobias, Katrina, Anna, EVA ja 

Wilhelm. 

 

* Carlsson-sukunimi muutettiin Vainio-sukunimeksi 1900-l. 
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Kotka - Helsinki 

Anno Domini 1950  

 

 

 

Vuosia sitten ruusut kukkivat loppukesäisenä iltana kodin ja liikkeen 

takapihalla, kun Aarne saattoi minut tansseista kotiin ja istuimme  

siinä aamutunneille saakka. Olimme toiveita täynnä yhteisestä 

tulevaisuudesta. Kodin ikkunassa oli valo sopimuksesta, jonka 

sammutin kotiin mennessä. Nyt joulukuun lumettomana iltana 

Kotkan kaupungin pihat ja kadut ovat pommitusten jäljiltä 

kivilohkareiden ja pölyn peitossa, vanhempieni koti on maan tasalla 

liikkeen julkisivun näkyessä oman perheeni kodin ikkunoista, jossa 

vekkilamppu palaa merkiksi puoliso Aarnelle tulla monen vuoden 

jälkeen sodasta kotiin. Minua hieman närästyttää, toteaa Sirkka - 

muuten olen voinut hyvin esikoista odottaessani. Oletin että sota 

aiheuttaa lapsettomuuden, olenhan jo muutamia kertoja joutunut 

pettymään sodan aikana odotuksista; työssäni kampaamossa ja 

työpalveluksessa maatilalla. Onneksi meidät vihittiin Aarne kanssa 

sodan aikana, sillä se loi toivoa elämään kenttäkirjeiden 

kirjoittamisen lisäksi7. Kirjeet aiheuttivat välillä kiistaa välillemme, 

sillä emme vielä tunteneet toisiamme sodan alettua ja haparoimme 

asioita kirjeissä – onneksi lomalla asiat ja säröilevät tunteet 

paikattiin. Opimme varmasti siten tuntemaan toisemme 

syvällisemmin… 

 

On jo iltamyöhä, kodin olen laittanut joulukuntoon ja uunissa on 

perunalihapataa makaronilaatikon lisäksi, siellä se pysyy lämpimänä 

ja makoistuu…. mutta tarkistan ettei se ole kuivunut…. missähän 

sotamies Aarne viipyy? Onkohan junakiskot kunnossa, matka 

Lapista on pitkä tänne kotiin… Ehkä käyn lepäämään, niin herään 

 
7  Kenttäkirjeitä kullalle. Sirkka o.s. Lehtinen ja Aarne Vainion sota-ajan kirjeenvaihto 1939-44 (toim. J. Vainio-Utriainen 
2007; Pihlhjerta-sukuseuran sivuilla pdf-versio). 
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kun hän on perillä. Äiti ja isäkin jännäävät kotona pääseekö sotamies 

kotiin ja milloin…. isä saapui jo kuukausi sitten kotiin itärajalta. 

 

Tunnelma junassa on kiihkeän väsynyt, en jaksaisi enää hetkeäkään 

odottaa kotiin pääsyä… olemme kuin sillit purkkiin ahdettuina 

kylmässä junavaunussa, mutta se on pientä rämpimisen ja 

rikkoontuneiden raajojen ja kylien keskellä. Todellisuus on kadonnut, 

mitä se oli ja mitä se tulee olemaan, on usvan peitossa. Päivä 

kerrallaan olen odottanut kirjettä rakkaaltani ja suojautunut sodan 

ryskeiltä sekä puolustanut maatani niin tykkimiehenä, 

muonamiehenä kuin puhelinmiehenä…. hyräillen mielessäni 

pahimmissa ryskeissä esiintymiskeikkojen lauluja. Tuokin kaveri 

vastapäätä on murjottu maan pahimman kerran, ihmettelen miten 

jaksaa istua kääreissään tai elää raajarikkona… tarjoan hänelle 

sokeripalan taskustani lohduksi ja laulan laulun junamatkustajille, 

niin tunnelma hieman kevenee … Onneksi omat jalkani ja käteni 

sekä pääni toimivat hyvin, sekään ei ollut itsestään selvää metsissä 

rämpiessäni sodan alkukuukausina. Veljiä ja kavereita jäi metsiin, 

heitä etsimme välillä kaoottisissa mielentiloissa. Minun vai kaverin 

henki… kukaan ei tiennyt välillä miten selvitä missään…. Tiedän, 

että onneni on kotona perheeni ja pikkuisen kanssa, ruoka kuulema 

lämpimänä kunhan vain pääsisin perille…. Sirkka on vuokrannut 

meille keskustasta kaksion ja laittanut sen meille kuntoon …. 

päiväkausia ja tuntikausia toivoin vain pääseväni kotiin…. Sanoin, 

että ovat ihan rauhassa, lepäävät ja tekevät työnsä, olen sitten perillä 

soittaessani ovikelloa. Laitanpa vielä tässä pysähtyessäni kortin 

kotiin ja vanhemmilleni, katsotaan olenko kotona ennen niiden 

saapumista perille….. Iltamyöhään saavun tänään… näyttääkin 

lampun valo palavan ikkunassa, niinhän rakkaani sanoi laittavansa 

majakaksi jos tulen pimeällä. 

 

Ovikellon ääni lävistää uneni, olen kuin pilvien keskelle 

nukahtaneena. Unisena ryntään eteiseen, mutta totean liikkuvani 

kömpelösti – muistan, olenhan kuudennella kuukaudella 

raskaudessani, liikkuminen ei käy niin ripeästi…. sotamieheni kyllä 
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malttaa hetken odottaa pitkän kotimatkansa päätteeksi…avaimen 

hän saa pian. Tunnemmekohan vielä toisemme rauhan aikana, kun 

ei tarvitse kiirehtiä takaisin, niin kuin on vuosikausia tapaamiset 

sujuneet. Juuri kun olemme saaneet hetken vietettyä yhdessä, niin 

taas junalle takaisin ja sydän kylmänä pelkää, että viimeisen kerran 

näemme…. jäähyväisiä ja odotuksia on ollut satoja…. 

 

Istumme tässä kodin lämmössä vihdoinkin yhdessä, emme paljon 

oven avaamisen jälkeen puhele, sillä sanat ovat rikkoneet tunnelman 

usein välillämme niin kirjeissä kuin lomilla…. lautaseni on täynnä 

maistuvan höyryävää lihapataa ja vaimoni katselee minua hellästi 

kun syön…. näyttää reilusti pyöristyneen, hyvältähän tuo näyttää 

kaiken kaikkiaan olosuhteisiin nähden. Turkkikin oli eteisessä 

kauniisti ja kukat laitettu pöydälle häämaljakkoon koristamaan 

tunnelmaa. Olohuoneessa ja makuuhuoneessa on kauniit 

laskosverhot, sen totean vielä täysin uupuneena matkasta kotiin. 

Maukasta ja kaunista, niin kaunista etten todeksi usko. Olemme 

hiljaa, käymme nukkumaan sylikkäin. On yö. 

 

Kevätaurinko paistaa huhtikuussa 1945, Jorma  nukkuu kehdossa ja 

rauha on saapunut kaupunkiin. Sibelius-Akatemia kirje saapui 

postissa, se on pöydällä odottamassa Aarnea, joka tulee pian töistä 

odottaen postia ja sen tuomaa viestiä jännittynein tunnelmin, sillä 

tieto on hänelle kohtaloksi…. kyllä, ilmeestä näen, että hyväksytty 

on, hyvä asia, sillä eihän tuo näytä tietävän mitä tulevaisuudessa 

muutakaan tekisi kuin olisi laulava puoliso, kaikki muu näyttää 

olevan hälläväliä. Onneksi hänellä on merkittäviä suosituksia…. 

Radion ja lehtien mukaan Suomessa alkaa uudelleenrakentamisen 

aika, sotakorvaukset tulee tehdä työllä, ja siihen kuluu toinen sodan 

aika vielä. Monet ovat kodittomia, surullisia menetyksistä ja 

työttömiä. Täytyy vain pitää mieli korkealla, tehdä hyvin työnsä ja 

hoitaa asiansa. Jos rupeaa suremaan, niin siihen kyllä hukkuu, sillä 

suruja riittäisi (kuten Vainioilla). Niin näyttävät tekevän äiti ja 

isäkin, tilauskirjat liikkeessä täynnä työtä, onneksi liikkeemme säilyi 
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ehjänä sodassa. Käyn vuorollani tekemässä, äiti hoitaa Jormaa sillä 

aikaa mielellään.   

 

Kaikki alkoi tuntua juurettomalta puulta sen jälkeen, kun saavuin 

kotiin. Esikoispoika vaikuttaa minuun hyvin suotuisasti, sillä välillä 

meinaan hermostua Kotkan ilmapiiriin, kaverit kaatuneet ja ne, jotka 

ovat elossa ovat työttömiä tai käyttävät viinaan rahansa, että pahaa 

tekee. Veljet jäivät rintamalle, isänkin terveys lopussa petti, kun 

puolet lapsista kaatui sodan ryskeissä, sisaretkin suruun. Kalliolan 

kotitalon tuhosi palopommi, koti jälleenrakennettiin, muttei 

tarvinnut enää niin montaa huonetta perheelle. Isä ei sitä surua 

kestänyt. Jäljelle jäivät minun lisäksi halvaantunut äiti Amanda 

leskenä, veli ja kaksi sisarta. Ei hyvältä näytä tulevaisuus, mutta 

jaksettava on.   

 

Laulu kantoi sodan ajan ja piti mielen korkealla - sodan jälkeenkin, 

kävin taiteilija rva Siiri Franssita-Tiaisella ottamassa laulutunteja ja 

lauloin kuorossa sekä solistina Kotkan kuoroissa. Taiteilijan 

suosituksesta Sibelius-Akatemian johtava opettaja Oiva Soini valitsi 

minut koelaulun ja pääsykokeiden perusteella akateemisiin 

lauluopintoihin syksystä 1945,  ja viikot kuluvat lauluja opiskellen 

musiikin opintojen lisäksi. Ohjelmistoa kerään omaan 

loppukonserttiin ja rahaa saan hieman oopperan kuorosta, joilla 

maksan matkat ja vuokrahuoneen Töölössä. Kallista on - olisipa isä 

elänyt ja kuullut ensikonserttini. Toivottavasti vaimoni jaksaa vielä 

siellä kotikaupungissa tämänkin erillään asumisen….  

 

Kyllä me täällä Jorman kanssa pärjäämme vielä jonkin aikaa, päivät 

kuluvat työssä ja kotona iltaisin niin että viikon päivät vaihtuvat 

kunnes jälleen tapaamme viikonloppuisin siellä Helsingissä tai täällä 

kotona Kotkassa. Laulun lahjasi on havaittu niin laajalti, ettei sitä 

saa hukkaan heittää. Ahkeroi sinä siellä Sibelius-Akatemian 

laulutunnilla yhtä ahkerasti kuin minä täällä kotiKotkassa teen 

työtä ja kasvatan Jorman siihen ikään, että pääsemme muuttamaan 

sinne Helsinkiin. Parempi täällä Helmi-mummon ja Iisakki-vaarin 
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luona kasvaa varhaisvuodet kuin siellä suurkaupungin melskeessä ja 

keskustan raunioissa. Olemmehan tottuneet elämään erillään 

toisistamme tietäen, että jälleen saamme tavata ja olla lähellä…. 

kyllä me jaksamme vielä jonkin aikaa, älä huolehdi. Sinulla on tärkeä  

tuki siellä, niin sanoi Oiva Soini viimeksi tavatessamme. Palkkani 

riittää hyvin kodin kuluihin ja osan siitä saat opiskelijahuoneen 

vuokraasi, jotta valmistut. Kyllä kaikki sujuu hyvin.  

 

Ei minusta sotilaalliseen virkaan ollut, kaikkihan sen tiesivät. 

Laulaminen maittoi ja urheilu. Nyt minusta tuntuu siltä, että olen 

omalla kentälläni, oopperan lavalla. Minulle tarjottiin 

solistisopimusta oopperaan [1948], ja se oli jotakin se verrattuna 

sotimiseen (siellä halusin olla kaukana etulinjasta). Kuulemma 

bassobaritonin roolit olivat kuin tehtyjä minulle, täytyy hieman 

perehtyä tarkemmin siihen listaan, jota esittävät minulle 

laulettavaksi. Oopperan kuorossa toki olen jo päässyt makuun eri 

oopperoista ja solistien tehtävistä niissä, enpä olisi uskonut, että 

itsekin olisin joskus lavalla esillä. Kuin pataljoonan päällikkönä, 

vihdoinkin! Täytyy nyt suorittaa hyvin ensikonsertin ohjelmisto, sillä 

kun sen olen saanut suoritettua, niin verhot siirtykööt sivuun ja olen 

lavalla. Se on minun kohtaloni. 

 

Olen tehnyt kampaamon vuokrasopimuksen Museokadun 

korttelitalossa, Mechelininkadulla. Kähertäjäkoulutuksessa oli 

helsinkiläisiä kähertäjiä ja heidän avulla sain tietää sopivan 

liikehuoneiston, vilkkaasti kulkevat sitä pitkin pääkaupunkilaiset. 

Olettavat, että korkean liikehuoneiston kulut kyllä voi palkan lisäksi 

siinä maksaa, ole huoleti. Etsi sinä meille sopiva kaksio liikkeen ja 

oopperan läheisyydestä, siten että molemmat pääsemme vaikka 

kävellen töihin. Lasten hoito varmasti järjestyy sitten paikan päällä. 

Jorma on jo nelivuotias, ja silloin voi hankkia lastenhoitajan kotiin, 

tuttavat kyllä auttavat kotiasioissa, ja sinun työkaverit varmaan 

työasioissa. Tee vuokrasopimus vaan, kun katsot että se on 

rauhallisella ja hyvällä paikalla. Katsotaan siten asiat, että  
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oopperavirkasi alkaessa meillä on koti kunnossa ja liike avataan 

samoihin aikoihin. Siten luodaan meille tulevaisuus…  

 

Aarne Vainion ensikonsertit pidettiin keväällä 1951 viikko tyttären 

syntymän jälkeen. Vainion perhe kahden lapsen kanssa asuivat  

Töölössä, kävelymatkan päässä Kansallisoopperasta ja Sirkan 

vuokraama liikehuoneisto kampaamo- ja parturitoimintaan sijaitsi 

Museokadun korttelissa kulman takana. Liikkeessä oli Sirkan lisäksi 

työtä kahdelle vuokratuolikampaajalle, sillä tilauskirja täyttyi 

hetkessä alan ystävien ja tyytyväisten asiakkaiden suosituksesta. 

Lehtimainontaan ei tarvinnut sijoittaa rahoja. Koti sijaitsi kauniin 

puiston laidalla lähellä Töölön lahtea ja kouluja. Siellä sai Jorma 

leikkiä ja käydä alakoulua Sirkan ja Aren ulkoillessa tyttären kanssa. 

Elämä jälleen vei tuulen lailla eteenpäin. Aarne vietti aamupäivän 

tunnit kotona partituuria lukien, illaksi hän siirtyi oopperaan 

harjoittelemaan ja esityksiin. Sirkka teki liikkeenharjoittajana töitä 

kuusi päivää viikossa, mutta sunnuntaisin oli kaikilla vapaata ja 

silloin vietettiin aikaa perheen kanssa. Helsinkiin muutettuaan 

Sirkka osallistui ystäviensä suosituksesta Kalevalaisten nuorten 

ryhmän vetäjäksi, siellä lausuttiin ja esitettiin Kantelettaren ruonoja 

Sibelius-monumentin vieressä olevassa kartanorakennuksessa. 

Tyttäret olivat mukana Helka-nuorissa. Toimintaan kuului myös 

osallistuminen Kestikartanossa pidettävien juhlien järjestämisessä. 

Suomalainen kulttuuri kukoisti sodanjälkeisessä Suomessa monin 

tavoin ja siinä halusi Sirkka olla mukana tyttärineen. Kesät vietettiin 

aina perheineen Kotkassa lähimmäisten parissa mökillä Ruonalassa, 

johon kokoontui Helmi-mummo, Iisak-vaari ja Sanni perheineen. 

 

Taitaa kolmas lapsi olla tuloillaan, totesi Sirkka puolisolleen elämän 

kiireiden keskellä. Vauvalle ei ollut kovin tilaa ahtaaksi käyvässä 

Töölön kodissa eikä kalenterissa, sillä Aarnen ura oli ollut 

nousujohtoinen heti oopperakiinnityksen jälkeen ja Sirkalla oli töitä 

riittänyt liikkeessä kolmen työntekijän voimin. Oopperassa oli 

meneillään suosittu Sevillan parturin näytöskausi. Kampaamoalalla 

vuokratuolitekijät olivat loistava ratkaisu, sillä tekijät maksoivat 
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Sirkalle töiden ja tulojen mukaan – ja täyttä oli tilauslistat. Paashi-

kampaukset permanentteineen olivat muotia sekä isot 

tupeerauskampaukset. Kähertäjäkoulutus oli liikekohtaista kuten 

uran alkukausina sodan alkaessa, kotimaan ja ulkomaiden 

koulutuksiin sai osallistua liiton järjestämänä. Naisten ja miesten 

tyylit, muodit, mallit ja aineet vaihtuivat tiuhaan tuotekehitysten 

mukaan – piti olla ajan hermoilla jatkuvasti, sillä helsinkiläiset olivat 

muotitietoisia.  

 

Kaikesta selvitään, ajatteli Sirkka elämän pyörteissä, koti, perhe ja 

työ olivat yhä peruskiviä elämässä, kaikki muu oli elämän lisää. 

Siihen kokonaisuuteen ei kapalovauva tuntunut mahtuvan…. mutta 

mieli muuntui pian uuteen suuntaan lääkärin todetessa, ettei siellä 

mitään hätää ole röntgenkuvassa – taitaa rouva odottaa vauvaa, kun 

luultiin että jotakin hätää olisi Sirkan vaivana. Kuopustytär Jaana 

syntyi kesälomalla Kotkassa, Aarne ajoi moottoriveneellä 

synnytysosastolle Varsaniemen mummon vielä ollessa elämässä 

mukana viimeistä vuotta. Niin se elämä eteni, ettei mukana pysynyt, 

ajatteli Sirkka synnytysosastolla ensiparkaisun jälkeen 

kesähelteiden paahteessa. Taidan pitää hetken lomaa, 

vuokratyöntekijät ovat varmaan tyytyväisiä. 

 

Loistavasti sujuneet ensikonsertit sekä näytökset oopperassa. Ei tätä 

todeksi uskoisi, ajatteli Aarne nipistäen itseään eräänä aamuna 

lukiessaan arvostelua Helsingin Sanomien kulttuuriosastolla 

puolison hoitaessa kuopusta Museokadun uudessa tilavassa kodissa. 

Mikään elämässä ei ollut ennustettavissa, ajatteli Aarne miltei 

ikämiehenä, olihan maaliskuussa juhlittu hänen 40-vuotispäiviä. 

Hyvässä iässä, paljon takanapäin ja edessäpäin toinen puolikas, 

ajatteli hän.  Viidelle päivälle viikossa oli vuosikymmenen ajan ollut 

esityksiä, joissa Aarne oli mukana laulamassa; uran alusta alkaen 

hän oli laulanut päärooleja suurten säveltäjien ohjelmistosta (noin 

100 roolia), muuten vaatimaton mies, sanoivat.  
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Aarnen mieluisimpiin oopperoihin kuuluivat Wagnerin oopperat 

Walkyria, Tannhauser ja Parsifal; sen jälkeen Puccinin Tosca, 

Gonoudin Faust, Beethovenin Fidelio. Suosikkeihin kuuluivat myös 

Rossinin Sevillan parturi, Bizet’n Carmen ja Madetojan Pohjalaisia, 

joissa Aarne sai laulaa loistavin arvosteluin 100-150 esityksen 

verran. Uran loppuvaiheen rooleihin kuuluivat Musorgskyn venäjän 

tsaari Boris Godunov nimirooli, joka kruunasi haaveet. Kauaksi oli 

jäänyt sotilaan rooli suuntaajana, muonamiehenä ja puhelinmiehenä, 

tuumasi Aarne; oopperan lavalla hänen esittämiin toiverooleihin 

kuuluivat mm. nimiroolit: valon jumala Wotan Valkyriassa, 

Thyringenin maakreivi Nibelungin sormuksessa, Graalin vanha 

ritari Gurnemanz  Parsifal-oopperassa, Mefisto Faustissa, paroni 

Scarpia Toscassa, vankilanjohtaja Pizarro Beethovenin Fideliossa, 

härkätaistelija Escamillo Carmenissa, maakreivi Hermann  

Tannhäuserissa, Karjanmaan Köysti-häijy  Pohjalaisissa,  

musiikinopettaja Basiliona Sevillan parturissa – sekä venäjän tsaari 

Boris Godunov.  Rivisotilaan ura kalpeni niissä rooleissa. 

 

Iltaisin kotiin saavuttuaan näytöksistä Aarne istui sohvatuoliin kuin 

muutkin perheen isät, luki lehden ja lounasti perheen kanssa - ja 

keskusteli puolison kanssa päivän tapahtumista; liikkeen tilanteesta, 

lasten koulun käynnistä ja harrastuksista. Aamuisin Aarne hoiti 

perheen isän tehtäviä kotona luotsaten lapset kouluihin ja 

valmistautui illan harjoituksiin ja esityksiin kotimaassa ja 

vuosittaisilla ulkomaankiertueilla. Kesäkiertueita tehtiin vain 

harvakseltaan, uran alkuvaiheessa useinkin. Viikonloppuisin 

talvikausina Sirkka ja Aarne viettivät canasta-peli-iltaa musisoiden 

ystäviensä kanssa. Kesäsuunnitelmia tehtiin kevätauringon aikaan, 

kesä oli perheessä elämän aurinko, siihen kohdistettiin lepo ja rauha. 

Ruonalan rantamökissä vietettiin kesäkausi; saunottiin, uitiin, 

veneiltiin ja kalastettiin kesäkuusta elokuuhun, silloin oli lomaa 

oopperasta ja kouluista - silloin ladattiin mieli seuraavalle kaudelle. 

Joululomat perhe vietti Sirkan Sanni-sisaren perheen ja 

lähimmäisten kanssa Kotkassa. Vainion elämä oli kuin Suomen neljä 

vuodenaikaa: syksy – joulu – kevät – kesä. 
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Elämä pysäytti.   

Sirkka totesi kampaamopäivän jälkeen vilunväreitä, ja ajatteli 

sairastuneensa flunssaan; hän höyrytti inhalaattorilla, joi kuumaa ja 

söi Asperiinia – sairasti sängyssä muutamia päiviä ajatellen 

tulevansa terveeksi, mutta aavistus oli harmaa. Tauti paheni, hänellä 

todettiin asiakkaalta tarttunut kulkutauti, joka oli koitua kohtaloksi. 

Helmi-mummo (ja vaari Isak I.) oli eronnut ja tuli perheen avuksi  

Helsinkiin. Poika Jorma oli perustanut juuri oman perheen ja 

esikoistytär syntyi hänen valmistuessa Taideteollisesta koulusta 

faktoriksi; Ulla-Maija oli teini-ikäinen ja Jaana M. oli juuri aloittanut 

ala-asteen koulun. Sirkan vuosi oli taistelua, kovat on lääkkeet, hän 

totesi Aarnelle, mutta kyllä tämäkin kestetään. Kevätauringon 

paisteessa vuoden kuluttua tauti oli voitettu, liike oli 

vuokratuolityöntekijöiden avulla pysynyt hyvin toiminnassa – ja 

Sirkka palasi työhön tervehtyneenä, muttei terveenä, sillä vaiva oli 

lopun elämän. Hän oli kokenut Helmi-äitinsä tapaan (sodan aikana) 

tainnuttavan kulkutaudin; molemmat selviten hengissä - jonkin 

aikaa, sillä ei aikaakaan, kun Sirkka joutui auto-onnettomuuteen 

poikansa Jorman kanssa selviten molemmat hengissä. Helmi V. 

auttoi, kuten Sirkka auttoi äitiään selviytymään lavantaudista 

maailmansodan aikana. 

 

Aarnen oopperalaulajan ura oli huipussaan 1967, kun heille saapui 

kutsu Presidentin linnaan Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle ja 

Aarne Vainiolle myönnettiin taiteen Pro Finlandia -mitali. Pian 

juhlien jälkeen Aarnelle (perheelle) myönnettiin hakemuksesta tilava 

lopun elämän asunto taiteilijakoti Lallukan kolmannesta kerroksesta 

musiikin siivestä, pianisti Koskimiehen, näyttelijä Tauno Palon ja 

laulaja Anita Välkin jo siellä asuessa. Muutto taiteilijakotiin oli 

kunniaksi koko suvulle ja perheelle, mutta aateloitu taiteilija Aarne 

itse oli yhä elämässään vaatimaton. Hän jatkoi työtään 

kunnianhimoisesti - ja lähimmäisilleen hän oli ystävällinen ja 

sydämellisen rauhallinen Are, joka kesämökillä kuunteli lintujen 

laulut, käänsi kivet maasta ja mittaili pajuvitsalla kaivon syviä 
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metrejä kaivettavaksi, saunoi ja kävi kalassa, perkasi ne ja paistoi 

perheelleen. Perheessä ei ollut havaintoakaan suuresta 

taiteilijalahjakkuudesta, sillä Aarne oli isä niin kuin muutkin isät, 

ajattelivat lähimmäiset. Isän he näkivät yleensä kotona, omana 

itsenään. Suuret roolit hän esitti oopperan lavalla hyvin 

harjoiteltuna, Sirkka-puolison usein kuulustellessa partituurin 

vaikeimmat paikat kotona. Siten elämä pyöri kuin aurinko ja kuu 

toistensa ympäri vuodesta toiseen, luonnon lakien mukaisesti. Sirkka 

toimien kampaaja-parturi -liikkeenharjoittajana, Helka-nuorten 

ohjaajana ja Aarne oopperalavoilla  laulamassa roolityöt, lapset 

hoitivat opinnot ja harrasteet - jokainen perheessä hoiti omat 

tehtävänsä. 

 

Elämä pysäytti toistamiseen.  

Aarnella oli Boris Godunovin esitysilta, Venäjän tsaarin rooliin 

kuului näytöksen lopussa kaatuminen korokkeelta rappusia alas 

gongin soiton jälkeen. Sinä kohtalokkaana iltana roolisuorituksen 

jälkeen Aarnen kuulo heikkeni gongin jälkeen ja Kansallisoopperan 

huippusolistin elämä muuttui. Seurasi stressi, kuulon heikentyminen 

ja pälvi. Puolisot Sirkka ja Aarne olivat viidenkymmenen molemmin 

puolin ikää ja kokeneet molemmat työtapaturman, joka sai aikaan 

väistämättömän muutoksen elämässä – mutta minkälaisen, he 

pohtivat yhdessä, päätyen työuran päättämiseen ja 

kotipaikkakunnalle paluumuuttamisen. He möivät Ruonalan 

kesämökin pojan perheelle löydettyään Pyhtään Hartikanmäeltä 

kauniin kartanorakennuksen puutarhoineen ja lisärakennuksineen – 

siihen muutokseen he tähtäsivät lähivuosina, siirtyisivät eläkkeelle 

ja ottivat selvän miten ja milloin se oli mahdollista. Aarne ja Sirkka 

viettivät muutamia vuosia (kesät ja lomat) ennen eläkepäätöksiä 

Pyhtään kartanorakennuksessa; päätös oli selvä, Helsinki sai jäädä.  

 

Sirkka möi liikkeen kannattavan toiminimen työntekijöilleen ja 

myyntitulolla he hankkivat kartanorakennuksen (yrittäjäeläkettä 

alkoi Suomessa kertyä vasta 1950-l.). Samanaikaisesti Aarne anoi 

valtion taiteilijaeläkettä, joka hänelle myönnettiin ansioituneena 
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taiteilijana työeläkkeen lisäksi. Niillä elämän laskelmilla Vainioilla 

alkoi uusi aikakausi ja he siirtyivät eläkkeelle kesällä 1971 teini-

ikäisen tyttären muuttaessa vanhempiensa mukana. Lallukan kodin 

he vielä pitivät Helsingissä, sillä eihän sitä tiedä, miten elämä sujuu 

maalla, totesi Aarne metsän keskellä tuntematonta maaseutua. 

 

Elämä eteni muuton jälkeen sopuisasti. Vainio kunnostivat kartanoa 

ja pihaa, keräsivät puutarhan runsaan sadon syksyisin ja tekivät 

hedelmällistä kotiviiniä talvikausina – mutta vain joitakin vuosia. 

Pääkaupunkilaisina Sirkka ja Aarne joutuivat tunnistamaan 

jonkinlaisen tyhjiön tai tyytymättömyyden – kaupunkimiljöön, johon 

he olivat kasvaneet ja eläneet. Metsän keskellä asuminen verrattuna 

kaupunkiasumiseen ei luonnistunut heiltä, elämän erilaisuus 

vahvistui niin voimakkaaksi, että he päätyivät katsomaan Kotkan 

keskustasta uuden kaupunkiasunnon ja möivät kartanorakennukset 

erinomaisesti kunnostettuna.  Sirkka ja Aarne palasivat suvun 

juurille – lopun elämäksi. Muuton aikoihin Aarnen äiti Amanda oli 

poisnukkunut sekä Sirkan vanhemmat Helmi V. ja Isak I. Sirkasta ja 

Aarnesta tuli lähisuvun vanhimmat seuraavien 30 vuoden ajaksi.  

Eläkevuodet olivat rauhan ja tyvenen aikaa, Sirkka ja Aarne 

pelasivat Bridge-peliä, opiskelivat espanjan-kielen ja viettivät 

talvikaudet Canarian saarilla. Kesäkaudet he viettivät pienessä 

rantamökissä muokaten maata ja rantaheinää sekä iloiten 

isovanhempina neljästä lapsenlapsesta: Tarusta, Juliuksesta, 

Joonaksesta ja Juliasta.  

 

Hieman ennen elämänkaaren päätöshetkeä Aarne Vainio kaatui 

Espanjassa kuin Boris Godunov oopperanäytöksessä loukkaantuen. 

Sirkka toimi läheishoitajana Aarnen rauhalliseen poisnukkumiseen 

saakka 2010, eli leskenä kuusi vuotta. Molemmat elivät miltei 

satavuotiaiksi kokien [Suomen] syvimmät surut ja korkeimman 

kunnian - keskinäisen rakkauden voittaessa kaiken. Kuopustytär 

sanoisi tässä, että he olivat kuin Jean ja Aino Sibelius Ainolassa. 
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Kuvat 81-82. Kampaajaharjoittelija Sirkka Lehtinen 1941 sotamies Aarne 

Vainio 1941 (kuvat tekijän). 

 

 

Kuva 83. Vainion perhe 1945: Aarne, Sirkka ja Jorma Vainio II 

maailmansodan jälkeen rauhan aikana (tekijän kuva-arkisto). 

 

        

Kuvat 84-86. Sibelius-Akatemian opintokirjan ote 1949 ja oopperalaulaja 

Aarne Vainio ensikonsertin aikaan 1951 (tekijän kuva-arkisto). 
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Kuva 87. Sirkka Vainio harrasti Helsingissä Helka-nuorten ohjausta ja osallistui 

Kestikartanon juhlatoimintaan vuosina noin 1946-71; kuvissa Kalevalaiset naiset ja 

Kestikartano 1946-71 (Kuvakopiot www Kalevalakoru ja www Kestikartano).  

 

         

Kuva 88-89. Roolihahmot: vasemmalla Escamillo oopperassa Carmen ja oikealla 

Venäjän tsaari Boris Godunov oopperassa Boris Godunov; Aarne A. O. Vainio 1949-

1971 (Kuvat tekijän arkisto 88 ja www.wikipedia Boris Godunov). 

 

 

Kuva 90. Aarne Vainio, lapsenlapset Julius ja Joonas Aleksanterin teatterin,  

Oopperan pukuhuoneessa noin 1992; taustalla tytär Jaana ja Sirkka E. (tekijän 

kuva-arkisto). 

http://www.wikipedia/
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Kuva 91. Aarne Vainio 90 vuotta 2007 kunniamitaleineen  

(kuva tekijän arkisto). 

 

Digiarkiston kuvia Aarne Vainion suvun esi-isistä ja esiäideistä  

1823-2016 Sysmä 

 

 

Kuva 92. Aarne Vainion esiäitien ja esi-isien asuinseutuja Sysmässä: Storby 

Korkiavuori, Liikola, Nuoramois, Wirdois (Kuvakopio www Sysmä). 

 

 

Kuva 93. Aarne Vainion isoisä Eric Johan Carlsson perheineen toimivat Sysmän 

Storbyn kartanon itsellisinä tt. ennen Ruotsinpyhtään ruukkiin ja Kotkaan muuttoa 

1895 (Kuvakopio Finna.fi Kartanot 1800-l.). 



131 
 

 

 

Kuva 94. Aarne Vainion isoisä Erik Johan Carlsson syntyi 10.5.1850 Sysmä; 

vanhemmat Carl Johansson ja Magdalena Mattsson Liikola, Honnila (Kuvakopio 

Sysmän srk digiarkisto). 

  

Kuva 95. Aarne Vainion isoisä Johan Karlsson s.1850 ripille 1866,  

Sysmä (Kuvakopio Sysmän srk digiarkisto). 
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Kuva 96. Aarne Vainion isovaari Erik CARL Johansson syntyi 24.9.1827, Sysmä.  

Vanhemmat Torppari Johan Eriksson ja Anna Eriksdtr,  

Nuoramois Wollman Sysmä (Kuvakopio Sysmän srk digiarkisto). 

 

 

 

Kuva 97. Aarne Vainion isovaari Carl Johansson s. 24.9.1827 ja puoliso, isomummo  

MagdaLena Mattsdtr s.13.6.1823 Sysmä siirtyivät seuraavaan työtehtävään (?) 

Liikolan Honnilasta  (Kuvakopio Sysmän srk digiarkisto pääkirja 1840-50). 



133 
 

 

Kuva 98. Aarne Vainion isomummo MagdaLENA Matssdtr synty 13.5.1823 (sic korj. 

13.6.) Salkoniemi Sysmä; vanhemmat torppari Matss Johansson ja Maria Jöransdtr 

(Kuvakopio Sysmän srk digiarkisto). 
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Luku 8. 

LOPUN ALUKSI 

Dejavu 

  

Kuva 95. Geenit, sarjasta Dejavu.  

JVU 2020  (akryyli n. 92 x 87cm) 
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ANNO DOMINI 2021 

 

  

Suurmiesten ja taiteilijoiden lapset kasvavat sanonnan mukaan 

kuuluisuuksien varjossa - ihmettelen ryhmään kuuluvana, miten 

sellaiseen ajatukseen on päädytty. Oli onni syntyä ja kasvaa 

musiikki- ja kädentaitojen ammattilaisten kuopuksena, yhteisössä 

missä oli korkeakulttuurinen ilmapiiri sekä sisarukset, joiden 

perässä kulkea - lopuksi omaa tietään. Sellaisessa perheyhteisössä 

oppii luovaksi ja saa kasvaa omaksi itseksi. Ketään perheen sisällä ei 

nostettu jalustalle, vaan saimme olla yhteisössä tasa-arvoisia, siis 

jokaisen mielipide otettiin huomioon päätöksissä ja toiminnassa. 

Meitä kannustettiin ja meiltä vaadittiin; siihen mihin ryhtyi, piti 

harkita ja sitten toimia ja opiskella hyvin ja luotettavaksi muut 

huomioiden. Perheen iltatähdellä elämä oli ehkä vapaampaa, sillä 

vanhempien huomio ja energia kului esikoisen ja seuraavan lapsen 

kasvatuksessa. Sellaisessa perheessä sai rauhassa kasvaa, käydä 

koulua valvottuna – ja valita opintoni, elämäntehtäväni ja puolisoni.   

 

8.1 SOSIODEMOGRAFISET PERINTÖTEKIJÄT  

Ihmisen elämän kohtaloon vaikuttavat geenien lisäksi nk. 

sosiodemografiset tekijät: perhe, kulttuuri, aikakausi, kasvatus, 

koulutus(mahdollisuus) sekä eri aikakausina vaikuttavat 

hallitusmuodot, säädyt, luokat, demokratia, tasa-arvo, 

monikulttuurisuus. Perheen kokonaisuudessa tarkastellaan miten 

ihminen kasvaa, kehittyy ja nuori alkaa elää omaa elämää 

muuttaessaan perheestä. Tästä kokonaisuudesta nousee yksilöllinen 

lahjakkuus, oma tie, jota kulkea mahdollisuuksien mukaan. Olisiko 

ollut mahdollista tietää Aarne Vainion musikaalisuuden kehitys 

aateloiduksi oopperataiteilijaksi; oliko kehitys yhteiskunnallinen, 

perhehistoriallinen vai geeniperimän (yhden geenin) tulos? Miten 

olisi käynyt kampaaja Helmi Pihlhjertalle ilman räätälimestari Isak 
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Lehtistä? Kuinka kävi Maria Wilhelmiinan sisarelle Englalle hänen 

avioiduttuaan Härmän kanssa?  

Tarinoissa hahmotan perhehistoriallisesti, naisten näkökulmasta 

tarkasteltuna suvun perheiden ja yksilöiden elämää kirjoittaen 

fiktiivisesti faktatietojen perustalta, todeten kaiken kirjoitetun oleva 

tosiasioita. Ihmisen elämän kokonaisuudessa sosiodemografisten 

perintötekijöiden ja geeniperimän lisäksi havaitsin, että terveys ja 

ruoka ovat merkittäviä tekijöitä hyvinvoinnissa ja elämässä 

selviytymisessä. Rokotukset alkoivat suojata ihmisiä kulkutaudeilta 

1840-luvulta alkaen, joka vaikutti (lapsi)kuolleisuuteen vasta 1900-

luvulla. Kaikki nämä tekijät kietoutuvat toisiinsa poissulkevasti; 

ruoka on sosiaalisen yhdessäolon  huolehtimisen muoto eikä ilman 

ruokaa pysy terveenä; geeniperimä ja sosiodemografiset tekijät 

määrittelevät ihmisen kehityksen yhteiskunnassa.  

Vastauksia [tekijän] suvun ihmisten kohtalonkysymyksiin löytyi 

sukutarinoiden perheiden ja ihmisten elämänkaaresta, 

aikakaudesta, kasvatuksesta ja sääty-yhteiskunnan asenteista - 

sattuman lisäksi, jotka heijastuvat elämään sukupolvelta toiselle 

tiedostamatta. Äitini  Sirkan vanhempien suvut kuuluivat vahvasti 

säätyyn (porvari-käsityöläinen, talonpojat - rälssiaatelinen), kun 

isäni suku eli säätyjen ulkopuolella (torpparit, rengit) – säätyhistoria 

vaikutti vanhempieni ajatteluun, asenteisiin, työtehtäviin ja 

käytökseen. Äitini suku oli avointa ja tulevaisuuteen positiivisesti 

asennoituvaa, rohkeita ja melko hyvin toimeentulevia; kun isäni suku 

oli vaatimatonta säätyyn kuulumattomia torppareita ja renkejä, 

kuten itsellisten Johan ja Amalia Johanssonin säätyyn 

kuulumattomuus vaikutti heidän kohtaloon; asua ja elää työtä 

vastaan torpissa verrattuna maata omistavaan talonpoikassäätyyn 

(kuten esiäidit Anna, Helena, Lisa). Sääty muokkasi ihmisten 

elämänasenteita, jotka demokratian aikana muuntui poliittiseksi 

viiteryhmäksi (luokkayhteiskunta; työväki, porvarit/kokoomus 

oikeisto jne.).  Mutta niin oli myös aikojen alussa; metsästäjistä 

savenvalajiin. 
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Ruotsin vallan aikana (1500-1809) ja Suomen suuriruhtinaskunnan 

aikana (1809-1917) samaan säätyyn tehdyt naimakaupat 

mahdollisesti tasoittivat puolisoiden säätyasenteita, ”tasa-

arvoisuutta” jo yhteiselämän alussa, joskin ”vapaa tahto” kuului 

morsiamen isälle 1864 saakka. 

    

Kuva 96. Suomen säädyt ja säätyajattelu 1600-1917 (kuvakopio 

www.suomensaadyt) 

 

2000-luvun monietnisessä yhteiskunnassa risteytyvät geeniperimän 

lisäksi kulttuuriset perinteet. Tulevaisuus on moninainen, joten omat 

juuret ja historia on hyvä tuntea, sillä perhe- ja työyhteisöissä 

asenteet ja tunteet juontuvat kauas sääty-yhteiskunnan rakenteisiin, 

joskus yllättäenkin. 

Uuden sukupolven tarinat (mm. Utriaiset) on vielä kirjoittamatta, 

sillä he elävät ja toimivat ja heidän elämänkaari vasta muodostuu. 

Sukutarinoiden avulla he voivat perehtyä sukuhistoriaan; 

geeniperimään, säätyihin, elämänkaariin ja asuinpaikkoihin, jotka 

vaikuttavat heidän elämään ja asenteisiin. Miten [tekijän] lasten isän 

sukuhistoria ja perintötekijät vaikuttavat heihin, sen perilliset 

ottanevat selville aikanaan. Sukujuuret eriytyvät isälinjan JA 

äitilinjan risteyksessä: 

ii Viljo K. Utriainen  ii Aarne A. Vainio 

iä Lyyli Kallström  iä Sirkka E. Lehtinen (T) 

i PERTTI Viljo K. Utriainen     JA ä JAANA Maria Vainio (T) 

Yhteiset lapset:  

JULIUS Johannes Utriainen 24.8.1984 

JOONAS Johannes Utriainen 29.7.1986 

JULIA Johanna Utriainen 9.12.1994 
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Materiaalia sukutarinoiden kirjoittamiseen löytyi runsaasti, palasia 

sieltä ja täältä kodin ja museoiden arkistoista sekä sähköisistä 

digiarkistoista geenitutkimusten lisäksi. Yhdistämällä 

yhteiskunnallisia, perhehistoriallisia sekä yksilökohtaisia tekijöitä 

kahdensadan vuoden ajalta oli antoisaa, joskus haastavaakin. 

Hyvänä innoittajana toimi genetiikan tutkija Sykesin tarinamalli, 

jossa hän kuvasi eri äitilinjojen (haploryhmien) elämää löydettyjen 

luiden ja laboratoriotutkimusten tuloksia yhdistäen heimojen 

kulkureitteihin ja  maapallon eri aikakausien ekologisiin tietoihin. 

Tarinamallissa esivanhempien geenit alkoivat elää. 

Perinteisen sukututkimuksen, suvun tietojen ja arkistomateriaalin 

lisäksi pohdin kunkin perheen ja päähenkilön elämää piirtämällä 

Elämänkaarimallin, johon sijoitin kunkin perheen päähenkilöt ja 

merkittävät elämäntapahtumat syntymästä elämän viimeisiin 

hetkiin. Elämänkaaren mallissa yhdistin Levinsonin (1990) ja 

Bühlerin (1959) esittämiä elämänkaaren parametreja. Kaavion 

täytettyäni oli selkeä verrata digiarkistojen tietoja elämänkaaren eri 

vaiheisiin – ja hahmottaa tarinat tosipohjaisesti.   

  

Kuva 97. Elämänkaarimalli  (hahmotelmassa Helmi ja Isak Lehtinen, 

Luku6), johon sijoitin perheiden päähenkilöt ja merkitsin siihen merkittävät 

elämäntapahtumat (piirros/kaavio tekijän). 

 

Elämänkaarimallin vaakasuora jana kuvastaa elettyjä vuosia 

syntymästä kuolemaan (lapsuus ja nuoruus 0-15/17v. aikuisuus n. 18-

45 v., keski-ikä 46-65 v. ja vanhuus 65-xx v.). Pystysuoralle janalla 

merkitsin elämänkaaren päätapahtumia: kasvatus, koulutus, työura, 

avioliitto, lapset, muutot, sairaudet, ero–leski, eläkeaika, vanhuus.  
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Ihmisen eliajanodote 1800-luvuilla oli noin 35 vuotta ja 2000-luvulla 

noin 79 vuotta; sukutarinoissa äitilinjan päähenkilöiden keski-ikä oli 

korkeampi, noin 75 vuotta (1784-2000). 

 

8.2 GEENIPERIMÄ  

Perinteisen sukututkimuksen ohella kehittyi n. 1953-2020 

geenitutkimus, jonka tiedeyhteisö on tuonut kaikkien ihmisten 

ulottuville – jokainen voi tehdä tilauksesta maksua vastaan suppean 

tai täydellisen äitilinjan (mtDNA) tai isä-äitilinjan (Y-DNA) 

geenitutkimuksen. Tavallinen kansalainen ei osaa tulkita tuloksia, 

sillä ne täytyy ymmärtää ja selittää yleistajuisesti, jotta tuloksista 

olisi jotakin hyötyä; mm. geenien määrä, rakenne, sijainti, rihmasto, 

mutaatiot; mieslinjan Y-haplot, kromosomit ja snipsit sekä äitilinjan 

DNAn proteiinit ja niiden merkitys kokonaisuudessa. Esivanhempien 

asuinpaikkoja tulosten perusteella on jo helpompi ja selkeämpi 

hahmottaa seuraten heidän muuttoreittejä (haploryhmät) 

maailmalla.  

On toki kiinnostavaa tietää ihmiskunnan esiäiti Evan ja esi-isä 

Adamin kulkeneen Afrikan eri paikoista muuttomatkalle, kukin 

omaa tietään, ja löytää omien esivanhempien asuinpaikkoja, kuten 

sukutarinoiden esiäiti Xenia X2b-äitilinjan muuttoreitit Egyptistä 

Altain kautta Suomeen, josta löytyi ensimmäinen oikea esiäiti Anna 

Andersintytär s. 1750 Hollolan Okeroisista kirjattuna seurakunnan 

digiarkistojen tietokantoihin – samanaikaisesti kuin  nuorin 

äitilinjan tyttären tytär Elea Adessa syntyi 22.9.2020 Julia ja Aki 

Ihoselle. Nyt vuoden aikana olen kirjoittamalla tutustunut Hollola-

Kotka (Xenia) äitilinjan sukuun ja elämään, Isak-vaarini Lappfjärdin 

kotiseutuihin ja sukuun; isäni Aarnen Sysmän torppari-renkisukuun 

sekä Pyötsaaren Pihlhjerta-Huggut- rälssisukuun – joista en tähän 

mennessä tiennyt mummoani tai vaariani kauemmas. 
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Tietokoneen yhden napin painalluksella olisin saanut myös 

täydelliset tiedot äitilinjan mtDNA-geeniperimästä,  mm. tiedot noin 

20.000-25.000 geenin ominaisuuksista ja niiden sijainteja – mutta en 

halunnut tietää (sillä en osaisi tulkita tietoja). Yksityiskohtaisista 

tiedostoista asiantuntija löytäisi vastauksen mm. onko musikaalinen 

lahjakkuus tai aatelinen siniverisyys geeniperimää? Tiedetäänhän jo, 

että ihmisen veriryhmä määräytyy yhden geenin perusteella, joten 

aatelisuvun jäsenillä on oletuksen mukaan sama geeni? Jännittäviä 

asioita on yhä tiedostojen kätkössä.   

Alla olevissa kuvissa (kuvat 98-99) havainnollistetaan ihmisen 

geeniperintötekijöitä, DNA-geenejä eri representaatioin (2020) ja 

kuvassa 100 on graafinen esitys ihmisen perintötekijöistä (XX) ja XY). 

 

         

 

Kuvat 98-99. DNA:n perusrakenne kuvataan kaksoiskierteenä, jossa 

vastinjuosteiden emäsosat A, C, G, T (koodit) ovat kiinnittyneet toisiinsa 

pareittain kaksoiskierteiseksi molekyylirakenteeksi. DNA-geenitestit 

ilmaistaan mm. kaksoiskierteen kirjainkoodien yhdistelmänä, joita 

verrataan esiäitien ja esi-isien kirjainkoodeihin (kuvakopio www Suomen 

kansallismuseo ja Sykes 2020). 
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Kuva 100. Graafinen ja idealisoitu ihmisen karyotyyppi, jossa näkyy 

perintöaineksen muodostuminen kromosomeista. Kuvassa näytetään 22 

kromosomiparia sekä naisen (XX) että miehen (XY) 23. kromosomipari, joka 

määrää sukupuolen (kuvakopio Wikipedia, ihmisen genomi). 

 

Alla olevassa karttakuvassa (kuva 101) on merkitty äitilinjan mtDNA 

haploryhmien muuttoreitit 100.000 vuoden ajalta. Haploryhmällä 

tarkoitetaan äiti- tai isälinjaista paikkaa mtDNA tai Y-DNA -

haplopuussa. Naisten mtDNA-geenitestissä selviää vain äitilinjan 

haploryhmä, kun miesten Y-DNA -haplopuusta selviää sekä äiti- että 

isälinjan haploryhmät. Haplotyypillä tarkoitetaan yksilöllä oleva 

ryhmä geenejä, jotka ovat periytyneet yhdessä yhdeltä vanhemmalta.  

Karttakuvassa on kaikkien naislinjojen alkuäiti Eve Afrikan 

itäosista, josta äitilinjan muuttoreitti kulku Egyptin (haploryhmä L3 

70.000v.) kautta Libanoniin (haploryhmä N 50.000v.) ja sieltä 

Georgian (haploryhmä R 50.000v.) kautta Altain vuoristoalueelle 

(haploryhmä X 30.000v.) – sieltä tekijän mtDNA haploryhmä X2b 

muutti Suomeen (n. 25.000v.) ja kaksoissisaren haploryhmä X2a 

Pohjois-Amerikkaan (termit ja kaavio, Pirttivaara 2017). 
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Kuva 101. Äitilinjan mtDNA Haploryhmät ja niiden muuttoreitit 

maailmassa kymmeniä tuhansia vuosia sitten (kuva Pirttivaara 2017). 

 

Kuvassa 102 (Reidla 2003) on graafisesti esitetty eri mtDNA-

äitigeenien haploryhmien kehitys haplopuuna, joka alkaa Egyptin 

esiäidistä Eva (haploryhmä L3), Libanonin (haploryhmä N) kautta 

Altain vuoristoon (haploryhmä X), mistä Sykesin termin mukainen 

Xenia-klaaniäiti jakaantui eri X-alahaploryhmiin (X1, X2), ja niiden 

alahaploryhmiin X2a, X2b, X2c-X2d).  

 

 

Kuva 102. Äitilinjan mtDNA-geeniperustainen haplopuu ja siinä 

tarkasteltavat X-äitilinjan alahaplopuuryhmät (L3, N, X: X1 ja X2 a-d), joita 

käytetään mm. Family Treen mtDNA-geenien haploryhmittelyissä (Reidla 

2003). 
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Perintögeenikoodien ja haploryhmien ymmärtäminen vaatii alan 

tieteellisiä tietoja ja taitoja. Äitilinjan maantieteellinen sijainti ja 

muuttoreitit riittävät hyvin [sukutarinoiden] kirjoittajalle, jonka 

näkemyksen mukaan geeniperimä on kuin elämän käsikirjoitus 

syntyessämme, muuttumaton, annettu elämän biologinen perusta – 

ja vaikuttaa ihmisen elämänkaaren alusta loppuun saakka.  

Ihmisen kohtalo muodostuu geeniperimästä, sosiodemografisista 

perintötekijöistä sekä sattumasta elettynä aikakautena. 

 

8.3 AJATTELU, PUHE, TOIMINTA – KIRJOITTAMINEN (kirjailija) 

Sukutarinoiden yksityiskohdat, digiarkistojen ja lähimmäisten 

lähdemateriaalit muodostivat vähitellen kokonaisuuden, kuin suuren 

palapelin, jonka osasia keräsin, tutkin ja koetin sijoittaa oikeisiin 

paikkoihin muodostaakseen eläviä tarinoita esivanhempien elämästä 

ja paikoista 1800-2000.  Kaikki osaset eivät aina löytäneet 

paikkaansa, johtuen merkinnän tekijöistä tai virheistä tai 

alkutulkinnasta. Joitakin tyhjiä kohtia jäi kokonaisuuteen, mutta 

hahmoteorian mukaan kokonaisuus täydentyy ja tyhjät kohdat 

ymmärtää kuuluvan elämän kokonaisuuteen.  

Kirjoittamisen metodina käytin henkilöiden asioiden ja tilanteiden 

ajatteluprosessia tietoihin perustuen, oletuksella että ajatus ja teko 

ovat aitoja, kun puhuminen asiasta on viitteellistä. Kirjoittamisen 

aikamuotona henkilön ajatteluprosessissa käytin pääasiassa 

preesensiä - tässä hetkessä nyt - jonka avulla sain päähenkilöt lähelle 

ja eläväksi. Metodi lähenee tajunnanvirtatekniikkaa, jossa 

kiinnitetään huomio asiaan ja tunnelmaan. Muutoin kirjoitin 

tilanteen mukaisesti menneissä muodoissa (tapahtumat, tekemiset).  

Vältin aktiivisen puhekielen kirjoittamista, sillä en tiennyt miten 

henkilöt puhuivat (murre, kieli) vaan oletin mitä he ajattelivat 

asioista ja toimivat sen mukaan. Esimerkiksi muuttomerkinnät 

pääkirjoissa yhdistettynä säätietoihin tai yhteiskunnallisiin 

uudistuksiin sai tarinan henkilön toimimaan ajattelun kautta 

loogisesti. 



144 
 

  AJATTELU ajatus, pohdinta, tajunnan virta  

  PUHE puhuminen (kieli, murre, tyyli) 

 TOIMINTA ajatuksen toteuttaminen tai määräyksen mukaan 

toiminen 

 ***** 

 KIRJOITTAMINEN; ihmisen kohtalon tekijöiden hahmottaminen 

  

Kuva 103. Sukutarinoiden henkilöiden elämisen tasot, kirjoittamisprosessi ja 

tulkinta: ajattelu tuottaa aidon toiminnan arkistotietoja sovellettaessa. (kaavio 

tekijän).  

 

8.4 DEJAVU  

Dejavu-kokemus liittyy aikaan, paikkaan tai tilanteeseen, jossa tulee 

tunne ikään kuin olisi kokenut asian, paikan tai tilanteen 

aikaisemmin samanlaisena tai samankaltaisena, mutta ei ole 

kuitenkaan tietoisesti kokenut asiaa, ollut paikassa tai tilanteessa 

elämänsä aikana. Tunne on kaikille ihmisille tuttu, mutta sen 

tieteellistä todennettavuutta ei ole saavutettu. Dejavu-kokemus voi 

yllättää missä ja milloin hyvänsä, se saattaa olla unenomainen tai 

todellisuuteen pohjautuva.  

Sukutarinoissa ja Geenit-maalauksissa lukijalla ja katsojalla on 

mahdollisuus kokea dejavu tilanteessa, jossa lukija rauhassa 

perehtyy perhehistorialliseen tarinaan ja voi kokea sen tutuksi jollain 

asteella (tunne, väri, aistit, kuulo). Maalauksia katsoessaan tilassa 

(ei virtuaalisena näyttelynä) katsoja saattaa kokea värin, paikan, 

yksityiskohdan tai taulun osan tutuksi (vihreä metsä, keltainen pelto, 

sininen meri, punainen aitta, valkea tai harmaa seinä) – tietämättä 

mistä (mahdollinen) kokemus johtuu. Siinä tilanteessa lukija tai 

katsoja voisi pysähtyä. 

Kirjoittaja on kokenut nuorena dejavu-kokemuksen, tuttuuden 

tunteen aasialais-japanilaisesta taiteesta (kirjoitinkin sen johdosta 

gradututkielman japanilais-kiinalaisesta Shakuhachi-

huilumusiikista).  Dejavu-kokemus vaikuttaa siltä, kuin olisi 
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kuulunut siihen aikakauteen tai tilaan, tietämättä miksi. Tunne voi 

olla positiivinen tai negatiivinen tai siltä väliltä. Minun kokemukseni 

oli positiivinen. Onko sellaisia tilanteita tai paikkoja todellisuudessa 

kokenut elämänaikanaan, epäilen, vaan se on jokin kaukainen 

syvämuistissa oleva hetki. Vertaisinkin taiteen esteettistä kokemusta 

dejavu-kokemukseen, hyvin samankaltaisia mielen ilmiöitä taiteessa 

ja tilassa.  

Dejavu-ilmiön mallinsin8 kuvan 104 mukaisella kaaviolla, missä 

tekijän geenikokemus/tuntemus C nousee tiedostamattomassa 

dejavu-prosessissa B geenitietoisuuteen A sanoina, musiikkina, 

väreinä; ihmiselle luontaisimpina symboleina.  

A [geeni] TIETOISUUS  

sanat, sävelet, värit, symbolit 

B TIEDOSTAMATON dejavu prosessi,  

prosessin kautta geenit, tuntemus, muistikokemus  

nousee tietoisuuteen 

C GEENI(T) 

tunne, tila, paikka, aika, muistikokemus 

 

Kuva 104. Dejavu-prosessin malli (tekijän kaavio). 

 

 

8.5 LOPUN ALUKSI  

Kirjoitin elämäkerrallisen esseeteoksen Taide elämänlankana. 

Fragmentteja ja muistiinpanoja taiteesta, kasvatuksesta ja 

tutkimuksesta (2019) siirtyessäni seniorkauteen työtehtävistä 40 

työvuoden jälkeen juuri ennen Covid-pandemian alkua. Olimme 

eronneet puolison kanssa pitkästä avioliitosta lasten muutettua 

omiin talouksiin ja olin kuin tyhjän päällä, josta vähitellen aloin elää 

ja hengittää pohtimalla kuka olen ja mihin nyt kuulun  - ja löysin 

suvun mikro- ja makroperspektiivin.  Kesällä 2018 ja 2019 kävin 

 
8 Väitöskirjatutkimuksessa (2005) havaitsin ja todensin harmonisen laulaja I. Réznikoffin äänen koukkaavan spektrissä 
toistuvasti 83 Hz taajuudelle ”X”. Todensin ja tulkitsin havainnon Geneettiseksi formulaksi Fg, joka sukutarinakirjan 
Dejavu-ilmiön tulkinnassa vastaa Geenikokemusta ”C”. 
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havainnoimassa ja kuvaamassa suvun seutuja ja hautapaikkoja 

Kymenlaaksossa. Kentältä kotiin tullessa työstin laajaa materiaalia 

tauluiksi ja tarinoiksi, jotka valmistuivat Covid-pandemiavuoden 

aikana 2020-2021 suvun jäsenten luettavaksi sukuseuran sivuilla 

liikkumisrajoitusten vuoksi.  

Pandemia-vuoden aikana perheen aikuiset rauhoittuivat 

kulutusyhteiskunnan kiireistä, löysivät puolisot ja perheen kuin 

uusin silmin. Julius Johannes Utriainen perusti oman tieto/tekniikan 

alan yrityksen ja kihlautui; IT insinööri Joonas Johannes Utriainen 

teki etätöitä ja muutti (avo)puolison kanssa yhteiseen kotitaloon 

Kotkassa - ja Julia Johanna Utriainen (avo)puolisoineen löysivät 

oman kodin ennen esikoistyttären Elea Adessan syntymää 22.9.2020. 

Knaappien perillisten  tarinat ovat vielä elämistä vaille - kun heidän 

vanhempien yhteinen elämänkaari päättyi [2014] samankaltaisesti 

kuin tarinoiden kirjoittajan isovanhempien, Helmi Vilhelmiinan ja 

Isak Israel Lehtisen Kotkassa 1959. 

Elämänkohtaloa, sattumaa vai geeniperimää? 

 

Sukutarinakirjan olen kirjoittanut nuoruuden kokemuksen 

johdatuksesta, sisäisesti tietoisesta tehtävästäni sen kummemmin 

pohtimatta asiaa – ehkä syvämuististani löytyisi jokin Helmi-

mummoni lause … tai äitini tai isäni lausahdus lapsuudessa …. kuka 

tietää. Toivon, että eläväksi kirjoitetut perhehistorialliset 

sukutarinat henkilöineen innoittavat lukijaa tutkimaan syvemmin ja 

laajemmin Hollolan, Sysmän, Padasjoen, Lappfjärdin, Husulan, 

Pyötsaaren tai Kotkan sukuja tai henkilöä - oman mielenkiinnon ja 

näkökulman mukaan. Siihen tarvitset aikaa, kiinnostusta ja 

pitkäjänteisyyttä, tärkeintä on löydettyjen ja todennettujen tietojen 

oikeellisuus ja siitä löytyvä mahdollinen dejavu. 

 

Kotkassa 1.4.2021 

Fil.tri  Jaana Vainio-Utriainen 
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Perhekuvia kirjailijan arkistosta: 

 

 

Kuva 105. Perhe Utriainen 1994: Julius, Jaana, Julia-vauva; Pertti ja Joonas 

vasemmalta oikealle. 

 

 

Kuva 106. Jaana, Julia, Joonas ja Julius Utriainen 2007. 

 

 

Kuva 107. Tyttären tytär Elea Adessa (vanhemmat Julia ja Aki), joka syntyi 

sukutarinoiden kirjoittamisen aikana, äitilinjan mtDNA X2b nuorin suvun 

jäsen. 
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LÄHDEMATERIAALIT 

Dejavu. Sukutarinoita naisten näkökulmasta 1800-2000 -luvulla 

Kymenlaaksossa on tietokirja, jonka tarinat kirjoitin todennettavien 

tietojen perusteella fiktiivisesti lähteitä käyttäen. Kuvien yhteydessä 

(107 kuvaa) on maininta kuvalähteestä, seurakunnan tai 

sanomalehden digiarkistolähde sekä www-sivujen viitteellinen lähde. 

Osa lähteistä on mahdollisesti jo poistettu, mutta Kansalliskirjaston 

ja seurakuntien digiarkistojen sekä FamilyTreen ja Wikipedian 

sähköiset lähdemateriaalit säilyvät ja niitä päivitetään. Mikäli 

lukijalla on tekijältä kysyttävää, niin vastaan perustellusti 

sähköpostitse jaana.v.utriainen@gmail.com. 
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SEURAKUNTIEN DIGIARKISTOT  

http://digihakemisto.appspot.com    

Hollolan,  Kärkölän, Lappfjärdin, Padasjoen sekä Vehkalahden 

seurakuntien (Husula, Pyötsaari): Pääkirjat, Rippikirjat, 

Henkikirjat ja Lastenkirjat 1700-1890. 

 

SANOMALEHTIEN DIGIARKISTOT 

http://digi.kansalliskirjasto.fi  

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot: mm. sanomalehdet ja 

digitoidut kirjamateriaalit 
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