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Kuva 2. Sukupuu Hollola: Tennilä – Okeroinen 1700-luvulla. 

 

Lyhenteitä: B bonde, talonpoika, isäntä; LB lampuoti vuokraviljelijä, värd isäntä, 

värdinna emäntä, hu puoliso, enka leski, sväg vävy 

 

SUKUPUU HOLLOLA 1700-LUVULLA 

 

KÄRKÖLÄ Maawehmas  TENNILÄ Kettula  ESKOLA Tavakka  TANKKALA 

Ropilo Uotila   [1639] Nils Eriksson ”Kettu”    Rusthåll Handtv. 

 

LB CARL Johansson 1697  B JÖRAN Simonsson  B JOHAN Xristersson 1702-72  

hu CHIRSTIN Arvidsdr 1713 hu MARIA      värd 

Lapset: Maria 1739, Carl, Johan,  Lapset:      THOMAS Mattsson 

Matts, Helena  S1 SIMON Jöransson -1712, hu Anna    1713-69 

   son Jöran 1707-72     hu LISA Josefsdr 1717 

   S2 ANDERS Jöransson 1690-1743    Lapset: 

   hu Ingeborg -1748     Thomas 1753, Anders,  

   Lapset:    sväg   Johan, Maria Sofia 

LB MATTS Andersson 1724 -1808 ANDERS Andersson 1720-86 JOHAN Johansson 1724-98 

hu LENA Carlsdr 1731-1802 hu CATHARINA Mattsdr 1722-78 hu LISA Johansdr 1727-91 

Lapset: Anna 1750, Henrik,  Lapset: Anders 1745, Anna 1751, Lapset: Matts 1747, Eva, Anders, 

Anders, Johan  Carin 1759   Simon, Adam 

MATTS Johansson 1747-80  THOMAS Thomasson 

[…]   Anna 1751 Eskolaan 1768 -> hu ANNA Andersdr 1751-89 1753-1805 

      Lapset: Elisabeth 1769, Tobias, hu ANNA M. Vollsten 

      Anders, Gabriel 1780  Lapset: Fredrik, Johan, 

      2) ANDERS Mattsson 1759-1823 Maria, Christina,  

Anders Mattsson 1759 Eskolaan 1781 ->    Lapset: Henrik 1782-91, Helena 1784,   August ja Tobias 

      Anna 1787, [hu Eva Carlsdr; Adam, Juho] 

 

      Helena Andersdr 1784 -> Tankkala mylläri  

   ANDERS Andersson 1745     JOHAN Thomasson  

   hu 1) Lena Gustafsdr 1747-89    1777-1853 

   Lapset: Anders 1769, Caisa,     hu HELENA Andersdr 

   Carl, Gustaf, Anna, Maria,     1784-1853 

   Helena      Lapset: Johannes 1810, 

   hu 2) Lena Johansdr 1766     Jonas, Lisa 1817 

   Lapset: Eva, Johannes, Anna Maria 

   […]      
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ANNO DOMINI 1721-1809 

Vapauden aika ja kustavilainen aika1  

 

1700-luvun suomalaisten kohtalo määräytyi säätyvallan ajan 

yhteiskunnallisesta asemasta sekä naapurivaltioiden Ruotsin ja Venäjän 

välisistä valtataisteluista. Vuosisatojen ajan Ruotsin kuningas oli toiminut 

itsevaltiaana Ruotsi-Suomen asioissa, jota yhteiskuntasäädyt toteuttivat: 

aatelisto, papisto, porvaristo ja maata omistavat talonpojat. 1700-luvun 

alkuvuosina talonpojat Euroopassa ja Suomessa taistelivat saavuttaakseen 

tasa-arvoisemman yhteiskunnan. Suomessa sodittiin tasa-arvon puolesta 

suuren Pohjan sodan aikana (1700-21) ja Isovihan aikana (1713-21), jolloin 

venäläiset miehittivät Suomea. Sotavuosien aikana oli menetetty maita ja 

ihmishenkiä, nähty nälkää ja lähimmäisten riistoja ja raakuuksia sekä 

ruton (musta surma) aiheuttamia menetyksiä - mutta yhteiskunnallinen 

muutos, rauha antoi voimia jälleenrakentamiselle.  Sotien tuloksena 

Suomessa alkoi Vapauden aika 1721, jolloin Ruotsin kuninkaan 

yksinvaltius siirrettiin säätyjen päätösvallan alaisuuteen. Syntyi 

varhaisparlamentarismi, missä ylintä valtaa käytti kuningas 

valtiosäätyjen päätösten mukaan. Vain säätyjen äänten mennessä tasan, 

kuninkaan ääni ratkaisi, muutoin kuningas toimi vain ”sinettinä” 

päätöksissä. 1700-luvulla käytiin vielä Ruotsin ja Venäjän välisiä raakoja 

sotia Suomen alueella; Hattujen sota 1741-43 ja Kustaan sota 1788-90, 

missä Ruotsi yritti saavuttaa Pohjan sodan menetettyjä alueita takaisin, 

onnistumatta.  

1700-luvun puolivälissä Suomen väkiluku olin noin 430 000 henkilöä, joista 

yhteiskuntasäätyyn kuuluvia oli noin 200 000 henkilöä. 

Yhteiskuntasäätyjen miehet edustivat ja tekivät valtiopäivillä päätöksiä 

suomalaisten elämästä ja olosuhteista. Aatelissäätyyn kuului noin 1 % 

säätyläisistä (2 293 hlöä), joista jokaisella suvun vanhimmalla oli edustus. 

 
1 Paloposki, T. et al. toim. 1986. Suomen historia 4.  
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Papiston ja akatemian säätyyn kuului noin 2 % (4 040 hlöä, 51 edustajaa), 

porvarissäätyyn kuului noin 5 % säätyläisistä (10 288 hlöä, noin 100 

edustajaa) ja itsenäiseen maataomistavaan talonpoikaissäätyyn kuului 

noin 90 % säätyläisistä (197 748 hlöä), joista edustus ja äänioikeus oli 

jokaisella tilallaan pysyvästi asuvalla perintö- tai kruununtilan viljelijällä. 

Siten uusi sääty-yhteiskunta vaikutti ja uudisti talonpoikien elämää 

merkittävästi. 

 

Hollola Tennilä2 1700-luku 

Hollolan kihlakunnan lounaisosan rajalla sijaitsevat Tennilän pitäjä/kylä 

ja Kärkölän Maawehmas oli melko vilkasta aluetta 1300/1400-luvulla, sillä 

niiden läpi kulki keskiaikainen maantie Helsingistä Kärkölän kautta 

Lahteen. Rajat Tennilän ja Kärkölän välillä vaihtelivat eri aikakausina. 

1700-luvulla tien yhteyteen kehittyi matkailijoita palvelevia 

käsityöläisyhteisöjä: Kärkölä-Tennilän alueella toimivat mm. seppä, räätäli 

ja suutari sekä lähistöllä puuseppä (ks. Kuva 18). Voistion rusthollissa 

asuivat upseerit ja ruotusotilaat, missä he olivat valmiina kuninkaan 

sotapalvelusta varten. Ratsutilan isäntä, rusthollari oli joko säätyläinen 

(Voistio, Löfving 1700-l.)  tai varakas talonpoika.  

 

Kuva 3. Kartta: Maavehmaa-Tennilä (Kuvakopio: Maanmittauslaitos)  

 
2 Lähteenä käytetty mm. Pökälä, R M-L 2011. Tennilä pitäjänä ja kylänä 1400-luvulta 1800-luvulle.  
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Hollolan kirkossa sekä Kärkölän kappelissa hoidettiin asukkaiden 

kirkolliset asiat ja säilytettiin heidän kirkonkirjat. Sukututkimuksen 

näkökulmasta Tennilän ja Kärkölän rajojen vaihtelut hankaloittaa 1700-

luvun henkilö- ja sukutietoja etsittäessä; tietoja löytyy mm. Hollolan ja 

Kärkölän lisäksi Porvoo-Hollolan ja Kymenkartanon läänin arkistoista.  

Tennilän kylässä oli 1700-luvun vaihteessa 28 asukasta, joista talollisia 18, 

palkollisia 2 ja 8 ruotusotilasta. Näihin asukkaisiin lukeutui Kettulan 

kantatilan emäntä, äitilinjan suvun kantaäiti, Catharina Mattsintytär 

(1922-78) ja puoliso isäntä Anders Andersson (1720-86), joka jatkoi 

Kettulan maatilan perillisenä [Nils Kettu 1639]. Lähellä sijaitsevassa 

Voistion kylässä asui 21 henkilöä, joista 12 oli talollisia, 1 lampuoti, 6 

palkollista ja 2 epämääräistä. Alueen asukasluku oli puoliintunut sadassa 

vuodessa ja nykyisin Tennilä tunnetaankin enää historiallisena käsitteenä. 

1700-luvun kymmenys- ja mantaaliluettelossa oli kirjattuna seuraavat 

talolliset TENNILÄ: Simola, Sinki, Kurhila, Mikkola, Jakola, Köyhälä ja 

Kettula ja WOISTIS: Mattila, Simonson Köning ja Köykä (kuva 4). 

 

Kuva 4. 1706-1848 Kymmenys- ja manttaaliluettelot (kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 
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Kunkin elettävä säädyn mukaan3 

Sääty-yhteiskunnan aikakaudella jokaisella säätyläisellä oli oma 

paikkansa yhteiskunnassa. Kaikissa säädyissä aviomies oli vaimon pää ja 

lasten oli kunnioitettava isää ja äitiä; palvelusväen tuli olla kuuliaisia 

alamaisia. Kotitaloutta johti perheen pääisäntä emäntineen ja siihen 

kuuluivat lapset ja palveluskunta. Avioliitto solmittiin saman säädyn 

mukaisilla naimakaupoilla, missä puolisoiden isännät tekivät naimakaupat 

ja sopivat myötäjäisistä, joihin emännät antoivat neuvoja.  

Aatelilla, papistolla, porvaristolla (ja maata omistavilla talonpojilla) sekä 

rahvaalla oli omaan säätyyn liittyviä tehtäviä ja merkityksiä, joiden 

mukaan mm. lapset oli kasvatettava. Pappissääty vaati miehiltä opintoja 

koulussa ja yliopistossa, ja pappilan emännäksi valittiin saman säätyinen 

tehtävään koulutettu pappisperheen tytär.  Aatelismies ja -nainen 

kasvatettiin kotiopetuksella säätyidentiteettiin; pojat ohjattiin yliopistoon, 

sotilaskoulutukseen ja Euroopan matkoille. Porvarissäädyn jäsenet 

kouluttautuivat kisälleinä ja oppipoikina hallitsemaan ammatin 

vaatimukset. Kauppiaan ja käsityöläisen puolisoksi valittiin porvarilliseen 

säätyidentiteettiin kasvatettu mamselli. Talonpoikaissäädyillä oli 

vastuuna perintötilan hoitaminen perheineen ja työväkineen (rengit, piiat) 

sekä heidän koulutus tehtäviin. 

Säätyaikakauden tärkein kasvatustavoite liittyi kristin uskontoon, joka 

tiivistyi katekismukseen sisältyvän Huoneentaulun raamatunlauseisiin.  

Huoneentaulu muodostui kolmesta tasosta: maallisesta hallintovallasta, 

kirkosta ja kotitalouksista. Lukutaidosta vastasi jokainen itse, mutta lasten 

lukutaidosta vastasivat vanhemmat tai holhoojat sen mukaan, miten he 

katsoivat parhaaksi. Tämä koettiin usein vaativana ja kohtuuttomana 

opetustaitojen puutteellisuuden vuoksi, varsinkin kun kieltäytyminen 

aiheutti sakkoja tai jalkapuuta. 

 
3 Lähteenä käytetty mm. Hanska ja Vainio-Korhonen toim. 2010. Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja 

koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle.   
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Luku- ja kirjoitustaitoa opetettiin kaikille säädyille katekismuksen 

mukaan, ja rippikirjoihin tehtiin suoritusmerkinnät kinkereillä ja 

lukusissa (Kuva 5). Lukkarit kiersivät kylissä kuulustelemassa mm. 

asukkaiden luku- ja kirjoitustaitoa, ja papit valvoivat tavoitteiden 

saavuttamista rippikirjojen avulla. Ensimmäisiä käsikirjoitettuja 

rippikirjoja löytyy vuodelta 1686 ja painettuja 1700-luvulta. 

Katekismuksen osaaminen avasi tien ehtoollispöytään, joka oli 

edellytyksenä mm. kihlaukselle ja avioliiton solmimiselle tai 

virkanimitykseen. Lukutaitoa pidettiin tärkeimpänä, jotta pysyttäisiin 

Jumalan pyhässä sanassa, Raamatussa. Talonpoikien kirjoitustaito 

lisääntyi 1700-luvulla sitä mukaa, kun siitä oli heille hyötyä (esim. kannan 

ilmaisut yhteisissä päätöksissä). Kirjoitustaito mahdollisti myös 

päiväkirjojen, kirjeiden ja kertomusten kirjoittamista, joka lujitti varsinkin 

talonpoikien itsetuntoa. Ongelmia tuotti ruotsinkielen ja suomenkielen 

samanaikainen käyttö, sillä talonpojat käyttivät ja suosivat suomen kieltä 

kun säätyläiset käyttivät ruotsin kieltä. 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 5) on Tennilän Kettulan tilan isännän Anders 

Anderssonin (s.1720) perheen jäsenten ja talossa asuvien henkilöiden 

Rippikirjamerkinnät 1771-75: ylinnä isäntä Anders s.1720 ja puoliso Caisa 

Mattsdotter s.1722; poika Anders 1745 ja puoliso Lena Gustafintytär 

s.1747; isännän tytär Anna Andersdtr (s. 1751 vihitty 1768 Eskolaan) ja 

vanh. isännän leskiveli Jöran Andersson 1707-72 sekä piiat Anna ja Caisa. 

Sivun alalaidassa kirjattu Kettulan tilalla asunut sotilas vaimoineen sekä 

Wehmaaseen muuttanut talonpoika B puolisoineen. 

Merkinnät rippikirjaan tehtiin X-symbolilla, kun taidot olivat 

moitteettomat; mitä vähemmän X-symbolissa oli viivoja, niin sen 

puutteellisemmat olivat taidot. Tyhjä sarake tarkoitti suorittamattomuutta 

(tai niitä ei löydetty esim. muuton yhteydessä). Kettulan 

esimerkkirippikirjassa Caisa ja tytär Anna tiedot ovat puutteelliset, sillä 

heillä oli merkintöjä Kärkölän rippikirjassa, jonka arkisto mahdollisesti 

paloi tai oli hävinnyt (1722-51).  
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Kuva 5. Kettulan tilan Rippikirja 1771-75 (Kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 

 

Rippikirjan sarakkeet ylhäältä vasemmalta oikealle ja niiden selitykset 

(Lauri Paavilainen): 

Dec. = decima, kymmenen käskyä: Simpl. käskyt ja Explic. selitykset 

Symb. = uskontunnustukset; Simpl. Augsburgin tunnustukset, Explic. Lutherin selitys, 

Athan. Athanasiuksen uskontunnustus 

Ord. = Herran rukous (Isä meidän…), Simpl. eli varsinainen rukous, Explic. eli Lutherin 

selitys 

Bapt. = Pyhän kasteen sakramentti: Simpl. eli varsinainen, Explic. eli selitys 

Abs. = rippi, Simpl. varsinainen ja Explic. selitys 

Conf. = synnintunnustukset: 1 Minä vaivainen, 2 Laupias Jumala, 3 Oi sinä kaikkein 

armollisin… 

Can. D = Pyhä ehtoollinen: Simpl. varsinainen, Explic. selitys 

Mens. = ruokarukoukset: Bened. ennen ateriaa ja Crat.a. aterian jälkeen 

Orat. = rukoukset: Matut. aamurukous, Vespert iltarukous 
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Quaest. = kysymykset: Alig.m. jollakin tavoin, Plenius täydelleen, Dict.s.s. Pyhien 

kirjoitusten tuntemus 

Tab.Osc. = Huoneentaulu: Alig.m. jollakin tavoin, Plenius täydelleen 

L.n. = sisäluku: Alig.m. jollakin tavoin, Plenius täydelleen 

Natus = syntynyt, Obiit = kuollut 

D. Anno =Herran vuonna 

Access = tuli, muutti, Abiit = lähti, muutti 

Rippikirjasarakkeiden oikealla puolella/sivulla oli vuosilukusarakkeet, joihin merkittiin 

kirkossa käynnit. 
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LUKU 1. 

HOLLOLA Tennilän kylä  

Kettulan kantatalo  

Isäntä Anders ANDERSsson 1720-86  

Emäntä Catharina Mattsdr 1722-78 

 

Kuva 6. Mansikkatyttö n. 1782 (Nils Schillmark). 
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HOLLOLA Tennilän kylä  

Kettulan kantatila   

kantaisäntä Nils Eriksson ”Kettu” n.1639 

 

Värd Bonde ANDERS ANDERSson s. 1720-86 

Värdinna CATHARINA4 Mattsdr s.1722-78  

Lapset: Anders Andersson s.1745, Anna Andersdr s.1751 ja Carin Andersdr 

1759-63. 

Andersin vanhemmat: Kettulan talon isäntä B Anders Jöransson n. 1690-

1743, emäntä Ingeborg [-]1748. Andersin isoisä B Jöran Simonsson, puoliso 

Maria. Heillä kaksi poikaa; vanh. Simon Jöransson [-]1712 ja puoliso Anna, 

joilla poika Jöran Simonsson 1707-72 sekä nuor. [Anders Jöransson 1690] 

Emäntä Catharina Mattsdotter 1722-78 vanhemmat ja sisaret 

mahdollisesti kotoisin Kärkölän/Maawehmaasta, joiden kirkonkirjatietoja 

ei löytynyt5. Tyttären Anna Andersdr syntymätiedot löytyvät 

vanhempineen Kärkölässä 1751 syntyneiden digiarkistosta (Kuva 9). 

Lapsenlapset: Anders Andersson s. 1745 ja 1. puoliso Lena Gustafsdr 1747-

89: Lapset: Anders 1769, Catharina, Carl, Gustaf, Anna, Maria, Helena; 2. 

puoliso Lena Johansdr s.1766:  Lapset: Eva 1791, Johannes ja Anna-Maria.  

Anna Andersdr 1751-89 ja 1. puoliso Matts Johansson 1747-80: Lapset: 

Elisabeth 1769, Tobias, Antti, Gabriel; 2. puoliso: Anders Mattsson 1759-

1823; Lapset: Henrik 1782, Helena, Anna ja Juho (sekä Adam 1792). 

 

 

 
4 Catharina, Carin tai Caisa. 
5 Kärkölän syntyneiden ja kastettujen luettelo alkaa vuodesta 1727, vihittyjen luettelo 1729 ja 

rippikirjat vuodesta 1756 (Kokko-Parikka 2021). 
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Anno Domini 1743 

 

Kettulan tilan isäntä Anders Jöransson tunsi voimiensa olevan 

viimeisillään ruotsalaisten ja venäläisten välillä käydyn Pikkuvihan 1741-

43 jälkeen. Hän oli Voistion tilalla hoidettavana, mistä Carin-piika siirsi 

hänet toiveestaan kotitilalle. Kettula sijaitsi päätien varrella, jonka kautta 

ratsueet matkasivat Kärkölän kautta Voistion rustholliin ja Lahteen 

poiketen Kettulan tilalle. Tila muodostui pihapiiristä, missä oli kantatalo, 

aittoja, navetta sekä hevoset talleineen. Pihapiiristä pilkotti jokien 

muodostama pieni lampi, jonka taustalla häämötti laajojen peltojen takaa 

Voistion rusthollin päärakennus. Levättyään tovin, vanha isäntä Anders 

pyysi Carinia kutsumaan tupaan puoliso Ingeborgin, nuoren isännän 

Andersin sekä veljenpoika Jöranin, sillä isännällä oli viimeinen tahto 

sanottavana, jota varten pappia oli myös lähetetty hakemaan. 

Pyydän teitä huolehtimaan isoisäni perustamasta 100-vuotiaasta tilasta ja 

talosta lähimmäisineen: poikani Anders jatkaa tilan isäntänä ja perijänä, 

puolisoni Ingeborgin tulee saada asua ja elää pojan taloudessa loppuun asti. 

Veljenpoikani Jöran saa tilan aitan asuttavaksi lopun elämäksi työtä 

vastaan. Tila ja talo ovat hyvässä kunnossa ja sato on riittävä perheelle, 

jonka toivon kasvavan runsaslukuisesti. Ystäväni Mattsin tytär Carin on 

hoitanut minua viime kuukaudet hyvin, ja toivon Carinista Andersille 

puolisoa. Sivusilmällä olen havainnut heidän sopivan hyvin toisilleen. 

Isäntä Andersin viimeinen tahto ja toiveet toteutuivat; Kettulan 

perintötilan nuoren isännän Andersin perheeseen syntyi esikoispoika 

Anders 1745 ja Carin [Catharina] siirtyi kihlattuna talon emännäksi. 

Leskiemäntä Ingeborg ehti iloita lapsenlapsestaan ennen 

poisnukkumistaan 1748.  Carin oli siihen mennessä oppinut talon emännän 

tehtävät piikojen ja miesten hoitaessa tilan työt. Perheeseen syntyivät 

tyttäret Anna ja Carin 1751 ja 1759. 
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Kettulan tilalla 1749-68  

 

Kettulan tilan uuden emännän Carinin kirje äidille 1.8.1749  

Rakas äitini, jota en ole nähnyt enkä kuullut sitten kotoa lähdettyäni 

piikatytöksi. Toivottavasti olet elossa ja saat lukea kirjeeni, jonka lähetän 

sinulle sinne Maavehmaaseen. Siellä on tuttuja, jotka varmasti löytävät 

kirjeeni sinulle perille. 

Elämä muuttui, kun jouduin teistä rakkaistani eroon. Isä oli heikkona 

sodan jälkeisestä elämästä, joten oletan, että hän on jo haudan levossa. 

Sinulla äitini ei ole varmasti ollut helppoa elää leskenä talossa, jossa 

isäntänä on suvun miehiä – mutta suku turvaa elämäsi pitkään 

kestäneiden sotakausien ja niukkuuden jälkeen.  Minut kihlattiin 1745 

Kettulan tilan emännäksi Anders Anderssonin kanssa,  hänen taloudessa 

on hyvä elää ja asua. Olemme samanikäisiä ja tulemme hyvin toimeen 

maataviljelevänä tilallisena,  joiden toiveet otetaan nykyisin huomioon 

yhteiskunnassa. Isän ystävä, Kettulan tilan vanha isäntä Anders Jöransson 

menehtyi pikkuvihan päättyessä, olin hoitanut häntä Köykän rusthollissa 

jonkin aikaa. Leskipuoliso, anoppini Ingeborg menehtyi pian hänen 

jälkeensä. Aavistin, että vanha isäntä näytti tietävän teidän kohtalosta 

jotakin, joskin hän vaikeni asiasta. Isäntä lupasi minut naimakaupalla 

myötäjäisittä ainoalle pojalleen Andersille, joka peri Kettulan tilan. Anders  

on hyväluonteinen talonpoika, vahva ja luotettava. Voisin sanoa olevani 

onnekas. Esikoispoika Anders syntyi muutama vuosi sitten, jonka aikana 

olen oppinut omatoimisesti lukemaan, tarvitsen enää lukkarin tai kirjurin 

apua kirjoittamisessa.  

Olen kiitollinen elämästäni täällä viljavien peltojen tilalla, josta saamme 

tarvitsemamme ruuan. Meillä on talossa piikoja sekä isännän 

verisukulainen, joka hoitaa Andersin kanssa miesten työt. Peltojen sadon 

korjaamme ja jaamme yhteisesti lähitilojen kanssa. Hoidamme yhteisesti 

myös lähimyllyt sekä Voistion tien siltoineen. Kukin tilallinen hoitaa 
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hevoset ja karjan itse sekä valmistaa ruuaksi omiin tarpeisiin. Hirsitalo on 

sodan tuhotöistä huolimatta kestänyt vuosikymmeniä jo neljännelle 

sukupolvelle.   

Vuoden ajat kuluvat työtä ahkeroiden sekä Andersia kasvattaen; hän on 

kuin isänsä, vaalea, iloinen ja terve. Emännän tehtävistä mieluisimpia ovat 

leipominen ja käsityöt; näkisitpä hyvät kangaspuuni sekä kutomani 

kankaat ja talon tekstiilit, joista kauneimpia ovat valkeat pellavaliinat. 

Sellaiset lähetän sinulle heti kun saan sinulta vastauksen kirjeeseeni ja 

tiedän mihin ne toimittaa. 

Rakkaat terveiset sinulle ja lähimmäisille, 

toivon teille Jumalan siunausta ja terveyttä.  

Tyttäresi Catharina Mattsintytär Andersson  

 

Carin jatkoi tehtäviään Kettulan tilan emäntänä, ja toivoi kuulevansa 

oman perheensä kohtalosta. Valkeaa pellavaliinaa kutoessaan Carin 

ajatteli äitiään, joka voisi laittaa liinan juhlavasti tuvan pöydälle. 

Kuukaudet kuluivat ja ilmat viilenivät aiheuttaen hallaa yhteisille pelloille, 

Carinin saamatta vastausta kirjeeseensä.  Anders kasvoi ja osallistui 

isompien kanssa innokkaasti kiertokoulun lukusille. Kesän lopulla 1750 

Carin näki unen, missä valkea hevonen ratsasti hänen luokseen. Unessa 

Carin vei hevosen lähellä sijaitsevan joen muodostaman lammen rannalle 

juomaan ja havaitsi hevosella valkean loimen. Vuoden kuluttua syntyi tytär 

Anna ja Carin tunnisti unensa kietoessaan tytärtä hellästi kapaloihin. Siitä 

lähtien alkoivat unet vaikuttaa Carinin elämässä. 

Elämä Kettulassa oli työntäyteistä; Carinilla ja piikatytöillä riitti tilalla ja 

tuvassa töitä aamuvarhaisesta iltamyöhään miesten hoitaessa maatilan 

työt ja hevoset sekä ohikulkevat matkailijat, jotka suuntaisivat päätieltä 

poiketen Voistion rustholliin. Tilalle oli rakennettu uusi empiretyylinen, 

satulakattoinen punalaudoitettu kartanorakennus, jota hallinnoi 

kruununvouti Löfvingin perilliset mm. kamreeri Löfving ja majoitusmestari 
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Löfvingin leski Katarina Krook (?-1769). Voistion tilalla asuivat upseerien 

ja sotilaiden lisäksi räätäli, suutari ja seppä sekä torppareita perheineen. 

Voistion kylän tilalliset olivat läpi vuoden kiinteässä yhteistyössä kylän 

asioiden hoitamisessa ja päätöksen teossa, jota vahvisti vapauden ajan 

hallitusmuoto, jossa maataomistavien talonpoikien sääty sai edustajiensa 

avulla äänensä kuuluville ja asiat hoidetuiksi. Yhdessä päätetään Tennilän 

pitäjän asioista, totesi Anders-isäntä vahvasti tupatapaamisissa, missä 

kylän emännät ja isännät vetivät yhtä köyttä asioiden päätöksissä – 

riitaakin tuli, mutta yön yli nukuttua ne yleensä vahvistettiin. Tapaamiset 

pidettiin kylän isäntien tuvissa vuorottain, missä isäntä toimi puheen 

johtajana ja valvoi päätösten eteenpäin viemiset. Emännän kokoontuivat ja 

pohtivat samanaikaisesti lasten kasvatusasioista, heillä oli vastuu lasten 

oppimisesta kinkereillä ja kiertokoulun lukusissa. Kinkereillä emännät 

saivat lukkarilta ohjeistuksia lasten opetukseen sekä lisäoppia  ja tukea 

omaan oppimiseen.   

Nuorten menestyminen kinkereillä oli isännille kunnian paikka - nuoret 

ovat tulevaisuus, painottivat isännät lukkarille, joka saapui kinkeripäiville 

kuulustelemaan usein talon lahjuksiakin nauttien. Tennilän kylästä 

osallistui kinkereille ja lukusiin kaikkien talollisten lapset Jacolasta, 

Kurhilasta, Köyhälästä, Mikkolasta, Puoskarista, Rekolasta sekä Sinkistä. 

Voistion alueelta niihin osallistuivat Woistion Mattilan lapset, Köningin 

Simonsonin lapset sekä Köykän (Voistion rustholli) Henrikssonin lapset. 

 

Andersin ja Carinin elämässä surut kuuluivat yhteiselämän alkuvuosiin, 

jonka jälkeen heidän kymmenhenkisessä taloudessa oli siunaantunut työtä, 

ruokaa ja terveyttä. Talonpoikaissäädyn asioitakin hoidettiin 

yhteiskunnassa isäntäväen mukaan kohtuullisen hyvin, joskin lähitilojen 

isännät kommentoivat ja uhoilivat kovaäänisesti yhteisökokousten 

jälkeisissä kahvitilaisuuksissa – ja kiperämpiä asioita he jälkikäteen 

käsittelivät otellen ja sovitellen kylän oluttuvassa. 
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Kettulassa Catharina-emäntä tunsi olevansa ajoittain yksinäinen, sillä hän 

ei ollut kuullut äidistään tai perheestään vuosiin, eikä tukena ollut enää 

anoppi Ingeborg. Piiat kuuluivat hänen käskyn alaisuuteen, joten heidän 

kanssaan ei voinut keskustella kuin arkisista asioista. Ystäviä oli kylän 

taloissa, mutta kyläyhteisön emäntäkokouksissa keskusteltiin tilojen ja 

lastenhoidon asioita. Voistion tilan leskiemäntä Krookin kanssa Carin oli 

tutustunut piikatyttönä, ja Kettulan emäntänä hän oli opetellut 

keskustelemaan leskiemännän kanssa naisten asioista. Sisäisimmistä 

asioista Carinilla oli ajoittain kuitenkin tyhjyyden tunnetta, ja sen  johdosta 

hän harjoitteli lasten lukusissa ja kinkereillä kirjoittamaan muistikirjaan 

ajatuksiaan ja uniaan keväällä 1759. 

Näin jälleen hevosunen, nyt valkea hevonen seisoi tuvan pihalla - ja miten 

kauhistuinkaan! Lähestyessäni sitä näin hevosen haavoittuneen, sen 

valkeassa loimessa oli punaisia läiskiä, kuin verta. Lohdutin hevosta 

antamalla sille vettä - sitten se olikin jo poissa…? 

Kuukausien kuluttua unesta syntyi kuopustytär Carin. Odotusaika ja 

lapsenpäästö sujui normaalisti, vaikka olin jo 37-vuotias. Tytär on terve, 

ruskeatukkainen ja sinisilmäinen. Anna on iloinen sisaren syntymästä, 

hänestä on tullut hyvätapainen neito ja on juuri aloittanut lukuset Voistion 

tilalla kinkereillä. Anna on innostunut ja kätevä oppimaan asioita, 

ompelutkin onnistuvat jo tyydyttävästi.   

Anders suorittaa rippikoulua ja opiskelee isännän kanssa tilanhoitoon 

liittyviä tehtäviä; joista hevosten hoidon olen huomannut olevan hänelle 

mieluisinta. Kyläyhteisössä Anders harjoittelee vastuun ottamista isänsä 

kanssa. Mielestäni kasvu isännän tehtäviin on onnistunut hyvin, vaikka 

poika on hieman malttamaton.  

Olemme olleet terveitä, joskin vanha tupa alkaa olla hieman liian savun 

hajuinen. Puolison tulisi harkita uudisrakennuksen suunnitelmien 

toteuttamista kiireesti. 
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Heinäkuu 1763:  

Anders on alkanut katsella naapuritilojen tyttöjä, varsinkin Lenaan hän on 

mieltynyt; isännän onkin jo hyvä alkaa neuvotella naimakauppoja. 

Nuorimmainen tytär alkaa olla kolmen vuoden ikäinen, hyvin kehittynyt ja 

iloinen neito. 

Syyskuu 1763:  

Itku ja suru! Carin on saanut jonkin taudin ja itkee sydäntä särkevästi. 

Pappi ja kylän parantaja ovat antaneent hänelle rohtoja, mutta ne eivät 

näytä auttavan… valvon yötä päivää. Punatautia  on kylässä, joka on vienyt 

monia talollisia hautaan. Kunpa tytäreni selviäisi, rukoilen joka hetki. 

Tuvassa oli kaikki surupuvuissa, pappi kävi siunaamassa Carinin ennen 

hautaan viemistä. En kestänyt tilannetta laittaa hänet valmiiksi. Lauloin 

Ave Mariaa….  

 

Surujen ja ilojen vuodet Kettulassa 1763-68 

Tennilässä ja Kettulan tilalla koettiin yhteisöllinen surukausi punataudin 

taittaessa kylän väkeä. Pappi koetti selvitä seurakuntalaisten kanssa 

lääkintätaidoillaan, sillä pitäjän ainoa lääkäri oli kiireinen kyläläisten 

tarpeisiin. Tennilässä itkettiin yhdessä ja jatkettiin elämää toisiaan tukien, 

naiset tuvissa ja miehet olusilla kevensivät surujaan. Carin kirjoitti 

muistiinpanokirjaan elämästä iltaisin perheen ja tuvan väen hiljentyessä. 

Sunnuntai-ilta keväällä 1765 

Kävimme perheen kanssa Voistion tilalla musiikillisissa iltamissa, joita 

kyläläisten iloksi järjestävät kausittain. Iltamissa upseerit esittävät mm. 

musiikkia instrumentteineen ja tilalla asuvat käsityöläiset näyttävät 

parhaimmat taitonsa. Niin kaunista viulun ja huilun soittoa en ole 

haaveillut kuulevani; Anna ja Anders olivat jähmettyneinä vieressäni 

kuullessaan Bachin musiikkia, säveltäjä on kuulema Euroopan 

merkittävimpiä kirkkosäveltäjiä. Kauneutta löytyi myös Voistion 



 

21 
 

rakennuksen sisustuksessa; pitkä tuvan pöytä astiastoineen, kauniita 

mattoja ja seinätekstiilejä sekä kukkatauluja ja upseerien kuvia 

kehyksineen. Voistion tapahtumat ovat meille suurta juhlaa arjessa, sillä 

silloin saamme tutustua muiden maiden kulttuuriin. 

Totean kotiin saavuttuani, että oma tupammekin on viihtyisä (joskin savun 

tummentama), olemme Annan kanssa kangaspuilla kutoneet väriä ja 

kodikkuutta. Anna onkin taitava suunnittelemaan kankaita, perinteisiä ja 

uudenlaisiakin. Hän niisii ne taitavasti kudottavaksi. Piiatkin ovat 

ihastelleet Annan luomuksia. Teemme myös omassa tuvassa maukkaita 

aamiaisia oman tilan maidosta ja viljasta sekä parhaimpina aikoina 

täyttävää ruokaa viljasta ja karjasta (nautaa ja porsasta) – pääasiassa 

syömme herneitä, kaalia, naurista sekä hyvin säilyvää suolattua silakkaa 

eri muodoin perunoiden ja leivän kera. Silakka on hyvää joskin karvaan 

makuista ja hajuista, emme voi valittaa. Siunauksenamme elämme hyvien 

viljasatojen alueella. Ohikulkevilta matkaajilta saamme hieman lisätuloja 

aittaan rakennetusta yöpymistuvasta aterioineen. Nuori Anders on oppinut 

hoitamaan matkaajien hevosia ja Anna on auttanut piikoja tuvan 

aterioiden tekemisessä ja tarjoamisessa. Kotitilalla on ollut talon väelle 

töitä riittämiin. 

Syksyllä 1766 

Isännät ovat tehneet naimakauppoja Anders-pojan ja Gustafssonin tyttären 

Lenan kanssa, jota perillisemme on jo aikaa suosinut katseillaan. Liitolle 

annan kyllä suostumukseni, sillä Lenan näen mielelläni tulevana 

emäntänä tuvassamme. Hän on ilo silmälle ja hyvätapainen. Tyttäremme 

Annakin tulee toimeen Lenan kanssa, se on tärkeätä naisten keskuudessa.  

Isäntää näyttää myös pohdituttavan Annan tulevaisuus; Anders on 

keskustellut nuoren Andersin kanssa naimakaupoista heidän saavuttuaan 

pitemmiltä matkoilta kotiin… Okeroisten kylässä olen ollut kuulevinani 

nuoresta talollisen pojasta, asia selvinnee piakkoin. Annakin näyttää 

olevan kuulolla, ja huomaan hänen suunnittelevan jo myötäjäistekstiilejä, 

muttei ei ole näyttänyt niitä minulle vielä. Toivon vain, että sulhanen olisi 
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Annan mieleen, sillä muuten liitosta ei hyvää tiedä. Okerolaisten 

kyläyhteisöä en tunne lainkaan, melko kaukana Lahden suunnalla täältä 

Kettulasta. Hollolan kirkolla olemme kyllä käyneet, mutta Okeroinen ei ole 

sen varrella. 

Syksy 1767 

Iloitsen kiittäen; Andersin ja Lenan naimakaupat on tehty; isännät Anders 

ja Gustaf vaikuttavat tyytyväisiltä. Kihlajaiskahvit on pidetty. Tarkkaan 

katselin kihlaparia ja sulhasen vanhempia, jotka ovat hyvää ja  tuttua 

väkeä, riitoja ei ole heidän kanssa ollut. Kettulan tupaan on laitettu 

nuorelle parille oma huone, hyvin vielä mahtuvat taloon, mutta kun lapsia 

siunaantuu, niin tarvitsevat enemmän tilaa. Näyttävätkin jo 

suunnittelevan pihalle uutta aittaa rakennettavaksi, ovat suunnitelleet ja 

katselleet piirroksia iltaisin. Aitan kulut ovat sopineet tulevan myötäjäisinä 

Gustafin taloudesta. Vanhassa aitassa on asunut suvun vanhin, Jöran, 

mutta hän saa siirtyä takaisin päätupaan, sillä alkaa olla jo vanha ja 

sokeutuva asumaan aittaa yksin. Oletan tulevani hänen kanssaan toimeen, 

vaikka hieman ensin ounaksuin, sillä vanhalla ketulla on omat tapansa, 

sanotaan. 

Kevät 1768 

Lena taitaa jo odottaa perillistä, sillä hänelle ei maistu makoisinkaan 

ruoka, ei edes suolaiset. Isäntä on tehnyt naimakaupat Annan ja Matts 

Johanssonin liitosta Okeroisten Eskolan talollisten kanssa. Johanssonien 

esikoispoika Matts on vauraan tilan poikia, ja vanhemmat Johan (ja Lisa) 

ovat hyväksyneet Annan myötäjäiset, joita on kerätty pitkin vuotta -

onneksi Andersin morsiamen Lena Gustafssonin kanssa tehtiin hyvät 

kaupat, niin taloutemme pysyy tasapainossa, Annasta tulee menoja, mutta 

Lenasta oli tuloja. Hyvä niin, sanoi isäntäkin tyytyväisenä. Tytär Anna 

naidaan talonpoikaissukuun; tuvassa asuu perheen tytär Eva sekä veljet 

Antti, Simo ja Adam. Töitä ja tilaa riittää kaikille, maa on viljavaa heilläkin 

siellä. Rukoilen vain, että tulevat toimeen, mutta kyllä Anna selviää 

luonteellaan ja taidoillaan. Olen kuulolla miten asiat etenevät, sillä 
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naisväellä Kettulassa on paljon järjestettävää; piiat ovat kiireisiä ja 

miesväellä on kiirettä kevättöiden aikaan. 

Toukokuu 1768 

Anna ja Matts ovat nyt kihlautuneet, kaikki näyttävät olevan tyytyväisiä. 

Häät järjestetään kesällä, kun kuulutukset ja käytännön asiat saadaan 

hoidettua.  

Kettulassa on perillinen jatkamassa tilaa,  ja voin nyt rauhassa suunnitella 

ja tehdä kudonnaisia talven yli Annan ohjeiden mukaan. 

Syyskuu 1768 

Heräsin uneen, jota tässä tarkasti yritän muistaa. Punahäntäinen kettu 

lammen rantamilla etsi pentujaan, olivat karanneet pesäkolosta. Monta 

pentua vilisti unissa, etten lukua osannut laskea…. punaruskeita. Koetan 

muistella Kettulan tilan tarinaa, jota kerrotaan tilalla…. Ketut asuivat joen 

ja lammen rantamilla, vaanivat siellä saaliita ja suojelivat pesäänsä. Ne 

kävivät usein  tilalla iltaisin kanoja vieden. Jöran on saalistanut kettuja 

pyssyllä ja ketun raudoilla, mutta ne poistettiin ihmisille vaarallisina, sillä 

ohimatkaajat näyttävät eksyvän lammen rannalle.  

Mitä uneni tietääkään!? näen niitä odottamatta tai toivomatta. Unet 

aiheuttavat minulle pohdintaa… 

Lokakuu 1768 

Kiireet hieman taittuneet, kesähäitä on vietetty ja Anna on muuttanut 

Eskolaan. Voistion räätälillä teetimme ketun nahkoista ja turkeista 

talvihattuja ja puuhkia Annan suunnitelmien mukaan. Hyvillään olivat 

miniästä Eskolassa. 

Syksyllä 1769 

Tätä uneni tiesi! Annan ja Mattsin perheeseen Eskolassa syntyi tytär 

Elisabeth 18.9. kutsuivat minut lapsenpäästäjäksi kaukaa, sillä synnytys 

kesti melko pitkään. Kaikki sujui onneksi hyvin. 
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Marraskuussa 22.11. syntyi Kettulaan Andersin ja Lenan esikoispoika 

Anders. Puolisoni, isäntä Anders näyttää olevan tyytyväinen, 

varmistuuhan pojan syntymällä perintötilan jatkuminen suvussa.  

Luojalle kiitos, uneni oli hyvää enteilevä. 

 

Vuoden vaihtuessa 1769-70 Kettulan isäntä Anders ja Carin lähestyivät 

viidenkymmen ikää, joka tarkoitti vanhuuden aikakautta. Kettulassa ei 

suunniteltu pidettävän suurempia juhlia, sillä kihlajaisia, häitä ja ristiäisiä 

oli ollut riittämiin. Nuori isäntä Anders pohti isänsä kanssa tilan 

tulevaisuutta, sillä uusi sukupolvi oli asuttamassa päätaloa, jonka tilalle oli 

aika rakentaa uusi. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuului myös Voistion 

tilan kamreeri Löfvingin kanssa neuvottelut Kettulan tilan yhdistämisestä 

rusthollin tilan kanssa. Kettulan tilan ratsutallissa oli tasokasta 

hevostenhoitoa ja koulutusta, josta oli kuulunut hyvää Tennilän pitäjästä 

kauemmaskin.  Kaukaa oli myös kuulosteltu sodankäynnin uhkaa, joka 

aiheutti aatelissäädyn keskuudessa kapinamieltä. Rälssitilojen talonpojat 

alkoivat varustautua kapinointiin ja upseereita sekä ruotumiehiä siirtyi 

jälleen Voistion rustholliin ja Kettulan tilalle (Kuva 7) sekä Tankkalaan 

Annan perheen lähettyville – hankaluuksia oli tiedossa.  

 

Carin oli huolissaan aikakauden tilanteesta ja kapinahuhuista, joka toi 

pintaan pelot pikku vihan väkivaltaisuuksista. Hän kirjoitti syksyllä 1770 

muistikirjaan:  Heräsin uneen, missä kettuemo etsi poikaisiaan joen 

varrella jäämällä itse ketunrautoihin…. heräsin pelästyneenä, miten 

kettuemolle kävi…. 

Parempi pitää hiljaista ääntä, tuumasi Anders puolisolleen Carinille, siten 

välttyy pahemmilta selkkauksilta. Kettulan tilalla ja perheessä asiat olivat 

kunnossa suunnitelmia myöten, mutta Kettulan ratsutilan ja Voistion 

rusthollin yhdistämissuunnitelmista piti nyt vaieta. Tennilässä 

kyläyhteisön isännät olivat hoitaneet yhteiset asiat hyvin ja talonpoikien 
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asioita oli valtakunnissa hoidettu sopimusten mukaan. Nyt piti olla 

kuulolla kuninkaan vallankaappauksesta, sillä se tiesi pelkoa kuninkaan 

yksinvaltiuden ajan paluuseen.  

 

1771 Ruotsin kuninkaaksi nousi isänsä yllättävän kuoleman johdosta nuori 

Kustaa Vaasa III, joka ihaili ja arvosti Ranskan politiikkaa ja kulttuuria. 

Tapahtumat etenivät Vaasan valtiokaappaukseen uusin hallitusmuodoin 

1772, missä valtiopäivien vaikutusvalta kutistui vähiin ja kuninkaan 

valtaa lisättiin. Säätypäivillä käyneet edustajat olivat kertoneet kyläläisille 

uuden kuninkaan olevan kuitenkin myötämielinen suomalaisille 

talonpojille, joka huojensi Tennilän talonpoikia – ohikulkumatkalla olevat 

vahvistivat myös asian Kettulan tilallisille. 

Emäntä Carin kuulosteli isäntien kiivasta keskustelua kylällä ja tuvissa; 

hän päätti pitää omassa tuvassa elämän normaalina, vasta isännän 

käskystä asiasta keskusteltaisiin ääneen lasten ja talon väen kanssa.  

Carin alkoi kirjoittaa kirjeitä tyttärelleen Annalle Eskolaan syksyllä 1771 

muistikirjan kirjoittamisen lisäksi. Kirjeitse hän sai ajantasaisia 

kuulumisia Okeroisten alueen kapinatilanteista – ja erityisesti perheen 

kuulumisia. Kirjoittaminen muodostui tärkeäksi Carinille muutosten 

aikakautena, jolloin tytär oli muuttanut pois kotoa ja hän oli menettänyt 

monivuotisen ystävän ja tukijan Voistion rusthollissa (Katarina Krookin), 

jonka kanssa hän oli saanut keskustella luottamuksella naisten elämästä 

Annan syntymisen aikoihin. 
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Anno Domini 1772 

Kirje: Anna Andersdtr, Eskola, Okeroinen 

Rakas tyttäreni Anna, 

terveiseni sinulle ja perheellesi täältä kotitilalta Kettulasta sinne uuteen 

kotiin ja elämään. Häistä ja Elisabethin ristiäisistä onkin jo kulunut aikaa. 

Kuulin isältäsi hänen palattuaan matkalta, että teillä odotetaan 

perheenlisäystä, joten haluan kuulla kuulumiset itse: kuinka te voitte ja 

miten tyttärenne on kasvanut sekä näkemyksesi hänen ominaisuuksistaan.  

Veljesi Andersin esikoispoika Andersille odotetaan sisarta tai veljeä. Lena 

on jälleen huonovointinen, olemme koettaneet tehdä maistuvia ruokia ja 

rohtoja odotusajalle. 

Elämä Tennilässä on muuttunut, miehet ovat liikekannalla ja huolissaan 

talonpoikaissäädyn muutoksista, kuultuaan Kustaa III Vaasan 

vallankaappaussuunnitelmista. Voistioon on jälleen siirretty upseereita ja 

sotamiehiä, ja meille Kettulaankin on sijoitettu sotilas puolisoineen; se 

tietää vaaraa. Ohikulkijoita on alkanut matkata tiuhaan, eikä aina tiedä 

ketä palvella ja miten, jotta säilyttäisiin turvassa. Emme voi kieltäytyä 

majoittamasta ohimatkaajia, mutta he aiheuttavat vaaraa kulkemalla 

tilalla ja joen varrella. Viime viikolla tuntematon mies oli astunut 

ketunrautaan,  ja Jöran löysi hänet vasta aamuhämärissä 

huonokuntoisena. Hyvä ettei mieheltä henki mennyt, mutta ketulta meni; 

miehellä oli ase ja hän ampui kaikkea liikkuvaa – Jörankin haavoittui 

selkkauksessa. Ketun nahkan vein Voistion räätälille. 

Lähetän perheeltä ja tuvan väeltä sinulle ja perheellesi terveisiä ja toivon 

kirjettäsi mahdollisimman pian saapuvaksi. Olkaa varovaisia siellä! 

Rakkain terveisin äitisi Carin    

[Kettulan puumerkki] 

JK. Jöran menehtyi kettuselkkauksen jälkeen, pelästyi vanha 
keuhkotautinen mies.  
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Carin sai vastauskirjeen Anna-tyttäreltään, Eskolan emännältä ja he 

jatkoivat säännöllistä kirjeenvaihtoa vierailujen lisäksi. Kirjeissä he 

vaihtoivat näkemyksiään elämästä, perheestä ja lasten kasvusta sekä 

kudonnaisista, joiden malleja Carin sai pyynnöstä. Okeroisissa kudottiin 

myös ryijyjä, joita Carin ei ollut vielä tehnyt. Rukin lavatkin olivat 

Okeroisissa koristeellisempia kuin Kettulassa. 

Kirjeet rauhoittivat Carinia ja hän luki niitä ääneen Kettulan tuvassa 

kasvavalle perheelle. Kirjeiden kirjoittamisen aikana Andersille ja Lenalle 

syntyi Kettulassa (esikoispojan jälkeen) tytär Catharina, Carl ja Gustaf. 

Eskolassa Annalle ja Mattsille syntyi Kettulan lapsille serkut: Elisabeth, 

Tobias ja Antti.  Carinin ja Annan kirjeenvaihto keskeytyi  vuosina 1778-80 

elämänkohtaloiden vuoksi.  

 

Kesä 1778 Kettulan tilan emäntä Carinin viimeisiä muistiinpanoja  

Heräsin uneen, missä harmaajuovainen kettu tuijotti minua pitkään. Sillä 

oli lempeä, poissaoleva katse. En ole sellaista kettua ennen nähnyt. Tunsin 

katseen selvästi merkitsevän jotakin kohtalokasta…? 

Olen viimeiset kuukaudet yskinyt ja oloni on ollut heikko, näkökin on 

heikentynyt viime vuosina etten kunnolla voi enää kirjoittaa. Papin 

yrttipussista ei ole löytynyt sellaista yrttiä, joka auttaisi tähän – 

väinönputkikaan ei auta, hieman lieventää oloani vain. Vuosikymmeniä 

olemme eläneet savuisessa tuvassa, vaikka siinä oli uunin menevä hormi. 

Tässä uudessa tuvassa ikkunan saa auki ja hormi vetää suurimmat savut, 

mutta ehkä kaikki on jo myöhäistä. Kohtaloksi savu on, sanoin isännälle 

moneen kertaan, joka tarjoaa minulle väkiviinaa pahimpiin vaivoihin. Sitä 

ovat oppineet käyttämään miesväessä! 

Tuvassa on nyt hyvän ruuan tuoksu, Lena on keittänyt piikojen kanssa 

yrttikeittoa, lisännyt kanan lihaa ja kasviksia, siitä pidän. Keitto on myös 

lasten mieleen ja rupattelen lasten kanssa pöydän äärellä mieluiten. 

Anders, Carl ja Catharina ovatkin iloksi näinä aikoina, jolloin en oikein saa 
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nukuttua. Myös tyttären, Annan kirjeet Eskolan tilalta ilahduttavat minua, 

joita luen kotituvassa auttavasti, pyydän lukemaan niitä ääneen 

lukutaitoisilta. Olen pyytänyt Annaa kirjoittamaan lasten päivittäisiä 

hassutuksista, ne aiheuttavat iloa lapsille – ja minulle. Kotieläimet saavat 

aikaan parhaimmat ilot. 

Puolisoni Anders lähestyy kuuttakymmentä ikävuotta, hän on terve kuten 

hänen poikansa Anders puolisoineen. Hevosia on siunaantunut tilan talliin 

moninkertaisesti ja pojat ovat oppineet taitaviksi hevostilallisiksi. Voistion 

tilalle hakevat meiltä hyvin koulutettuja hevosia. 

Isäntä Anders on hieman surullinen, hän aavistaa, etten selviä tästä 

yskimisestä ja näön hämärtymisestä. Tunnistaa kyllä tilanteen. Sanoin 

hänelle ettei sure, sillä minulle on siunaantunut hyvä puoliso ja perhe - 

arvokas elämä kaikkinensa. Se mitä kaipaan eniten olisi tieto 

vanhemmistani, äidilleni lähettämääni kirjeeseen olisin halunnut 

vastauksen. Minun täytyi vain kuvitella, miten heille on elämässä käynyt 

kotoa lähdettyäni. Ehkä hyvä niin, sillä monet ovat kärsineet Pohjan sodan 

päätyttyä ja pikku vihan aikana. Kasakat aiheuttivat liian paljon 

kärsimystä - niistä vaietaan, sillä kukaan ei kestä kertoa eikä kuulla sota-

aikojen hirvittävistä teoista ja rajan taakse viemisistä, varsinkaan naisiin 

ja lapsiin kohdistuvista raakuuksista.  

Elämä jatkuu lapsissa ja uudessa sukupolvessa. Ihmisellä on yksi elämä ja 

yksi kohtalo, emme voi sitä ennakoida emmekä muuttaa sen suuntaa. 

Jotakin korkeampaa ja syvempää on elämän tarkoituksena. Ehkä on hyvä, 

ettemme tiedä kohtaloamme etukäteen. Joskin harvaan kokemani unet 

ovat kuin enteitä tulevasta. Uneni olen kirjoittanut muistikirjaan ja hieman 

selittänyt niitä, huomatessani niiden usein toteutuneen.  

Puolisoni Anders on ollut hyvä isäntä. Perheen läsnäollessa rauhallinen, 

mutta melko kiivas kylän asioissa – sen johdosta hän varmasti on saanutkin 

paljon aikaan ja kannatusta lähitalojen piirissä. Hiljaisten sana ei kuulu 

kauas, sanotaan. Riidatta emme ole selvinneet puolison kanssa, mutta 

sopua olemme aina hakeneet. Riidat liittyvät liiankin usein alkoholin 
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käyttöön – siinä miehen luonne ja mieli muuttuu minulle tuntemattomaksi 

ja oikulliseksi. Mutta pitäähän sitä ihmisellä olla eri puolia, särmiä 

elämässä. Siten osaa arvostaa sitä kaikkein kauneinta, rauhaa ja 

läheisyyttä. Toivon Andersille useita vuosia tämän yskäntautini viedessä 

minut… onneksi hänellä on perhettä, jonka kanssa jatkaa elämää ja jakaa 

surut. 

Tyttärellä Annalla on Okeroisissa hyvä puoliso ja kotitila, joten hänestä en 

kanna huolta. Perillisiä on siunaantunut, ja tulee lisääntymään - olemme 

melko hedelmällisiä olleet.  

Pojallani Andersilla ja Lenalla on turvattu tulevaisuus Kettulassa. 

Heilläkään ei ole mitään hätää, terveitä ovat olleet, vaikka olen havainnut 

Leenakin yskineen, ehkä liiaksi.  

Olen kutonut päivittäin kangaspuilla Annan lähettämää kudonnaista, 

harmaata ja punaista, hieman valkeaa. Kaunista. Voistion tilan 

leskiemäntä Katarinalle Anna kutoi samanlaisen pöytäliinan tilauksesta. 

Siellä moni ihaili Annan kudonnaisia. Ilolla muistelen Voistion tilaa, jossa 

sain nuorena piikana harjoitella työn tekoa tilan isännän juuri kuoltua 

(1732). Sain auttaa monelaisissa tehtävissä leskirouvaa ja opin siellä 

ulkomaalaisten erilaisia tapoja, käsityöläisten taitojen seuraamista ja sain 

auttaa Löfvingin hienoa perhettä – erityisesti sain kuulla ja nähdä 

kulttuurin luomaa kauneutta taiteissa, musiikissa ja kirjallisuudessa. 

Sellaisia kokemuksia pitäisi kaikkien ihmisten kokea, ne herkistävät 

mielen ja auttavat näkemään kauneuden merkityksen. 

Kiitos luojalle. 
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Catharina Mattsintytär, Kettulan tilan emäntä poisnukkui 56-vuotiaana 

lokakuussa 1778 keuhkotautiin, joka oli vaivannut häntä hitaasti etenevän 

näönmenetyksen lisäksi. Niistä saamme tietoa Carinin muistiinpanoista, 

joita hän alkoi kirjoittaa unineen lasten syntymän aikoihin. Kauniilla 

punaisilla nauhoilla sidotut muistikirjat hän säilytti sängyn alla laatikossa. 

Tyttären kirjeet Carin säilytti tuvan kaapissa, ja ne oli niputettu keltaisilla 

nauhoilla. Niitä saa lukea ääneen tuvassa, siten lukutaito karttuu ja 

sukulaisten asioista oltiin tietoisia, toivoi [kantaäiti] Carin. 

Värdinna Carin ehti toimia isoäitinä vuodesta 1769 kuudelle lapsenlapselle, 

joita Kettulaan pojan perheeseen syntyi yhteensä kymmenen ja tyttären 

perheeseen Eskolaan seitsemän. Ketunpoikauni syyskuussa 1768 enteili 

Carinille siunaantuvan lukuisasti jälkeläisiä, unet kertoivat kohtaloni, 

totesi Carin puolisolleen elämän loppuhetkillä.  
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DIGIARKISTOKUVIA 

 

Kuva 7. Kettulan (ratsu)tila vasemmalla  ja Voistion rustholli (kartano) oikealla alhaalla 

Hollolan Tennilässä (karttakuvakopio Mssnmittauslaitos). 

 

 

Kuva 8. Kettula rippikirja 1771-75: isäntä Anders Andersson, puoliso Carin Mattsdr sekä 

perhe piikoineen 1771-75 (kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 9. Andersin lapset Kettulan lastenkirjassa Tennilä Kettula (-)1770 (kuvakopio 

Hollolan srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 10. Carinin ja Anders Anderssonin tytär Anna Andersdtr syntyi 1751 Tennilän 

Kettulassa (kuvakopio Kärkölän srk digiarkisto). 
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Kuva 11. Carinin ja Anders Anderssonin kuopustytär Carin Andersdtr syntymämerkinnät 

1759 (kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 

 

          

Kuvat 12 ja 13. Vasemmalla emäntä Catharina Mattsdtr hautaustiedot 1778, oikealla 

isäntä Anders Andersson hautaustiedot 1786 (kuvakopiot Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 14. Anna Andersdtr s.1751 vihitty 1768 Matts Johanssonin kanssa, Okeroinen 

Eskola (Tavacka), (kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 15. Tennilän Kettulan Lastenkirja 1776-80;  Andersin s. 1745 lapset: Anders, 

Catharina, Carolus, Gustafvus ja Anna (kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 16. Tennilä Kurhilan ja Kettulan asutusluettelo 1740-51; alinna Kettulan tilan 

asukkaita (kuvakopio Suomen asutuksen yleisluettelo Tennilä). 

 

 

Kuva 17. Voistion kartano n. 1750-1920  Kettulan tilalta katsottuna (kuva teoksessa 

Suomen kartanot ja suurtilat 3.). 
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Kuva 18. Hollola ja sen käsityöläiskeskukset 1740-1840, Tennilä kuvassa vasemmalla 

alhaalla (M. Uotila, 2014). 

 

 

Kuva 19. Suomen tiet ennen 1523 (teoksessa Okeroisten kyläkirja). 
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Luku 2. 

HOLLOLA Okeroinen  

Eskolan kantatalo [Tavakka]  

Isäntä 1.  MATTS JOHANSSON 1747-80 

puoliso ANNA ANDERSdtr 1751-89 

Isäntä 2. ANDERS MATTSSON 1759- 

 

Kuva 20. Rukinlapa (Kansallismuseo). 
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HOLLOLA Okeroinen 

Eskolan kantatila [Tavakka] 

Isäntä Bonde MATTS Johansson 1747-80 

Puoliso ANNA Andersdr 1751-1789  

Lapset (1769-80) 1. MATTS Johansson ja ANNA Andersdtr: Elisabeth 1769, 

Tobias 1772, Anders 1775, Gabriel 1780  

Lapset (1781-89): 2. ANDERS Mattsson s. 1759 ja ANNA Andersdtr: Henrik 

1782-91, Helena 1784, Anna 1787.   

 

Matts Johanssonin vanhemmat: Äiti Eskolan [Tavacka] kantatilan vanhan 

isännän Johan Christerssonin tytär Lisan Johansdtr 1727-91;  isä vävy 

Johan Johansson 1724-98; heidän yhteiset lapset [Matts 1747], Eva, Antti, 

Simon ja Adam. 

Anna Andersdtr vanhemmat Tennilän Kettulan perintötilan isäntä Anders 

Andersson 1720-86, äiti Catharina Mattsdtr 1722-78: Annan veli Kettulan 

tilan uusi isäntä Anders Andersson s. 1745, joka avioitui Lena Gustafsdtr 

1747 kanssa saaden 7 lasta. Toinen puoliso Lena Johansdtr Iso-Puurosta 

1766, heillä kolme yhteistä lasta. 

Annan 2. puolison, Anders Mattssonin s. 1759 vanhemmat, Kärkölän 

Ropilosta: isä torppari Matts Andersson 1724-1808 ja puoliso Lena Carlsdtr 

1731-1802; lapset Anna 1750, Henrik1756, [Anders 1759] ja Johan 1702. 
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Anno Domini 1772 

Okeroinen Eskola [Tavakka] 

 

Rakas Äitini Carin, 

kiitän kirjeestäsi sieltä rakkaalta kotitilalta Kettulasta. Pahoittelen 

suuresti Jöranin kohtaloa. Hautajaisiin en pääse, sillä Tobias on vasta 2 kk 

ikäinen. Olen voinut kohtalaisen hyvin, joskin esikoistytär Elisabeth on 

vaatinut paljon aikaa Tobiaksen lisäksi. Eskolassa on kyllä apuvoimaa ja 

imettäjiä, mutta haluan itse hoitaa Lisan. Hän on kiharapäinen 

kaunokainen, ilahdut kun tapaamme. 

Elämä täällä Okeroisten kylässä on ollut vilkkaampaa kuin Kettulassa. 

Kylässä on 15 taloa ja asukkaita runsaasti enemmän. Eskolassa on kaksi 

taloa (nro 4), jotka sijaitsevat päätieltä poiketessa etelään: Kartanon ja 

Tankkalan upseeritilan läheisyydessä. Ohessa lähetän sinulle kartan (kuva 

21), niin voit katsoa tarkemmin. Eskolaan kuuluvat laajat pellot ja tilan 

pihapiirissä ovat navetat, tallit sekä hedelmäpuutarha. Hevosia meillä on 

tallissa omiin tarpeisiin, joista Andersin kouluttama myötäjäishevonen on 

suosikkini. Käynkin sitä hoitamassa kuin vain aika sallii. 

Yhteisöllinen toiminta täällä on samanlaista kuin Tennilässä; pellot ja vilja 

sekä mylly hoidetaan ja jaetaan yhteisön tilallisten kanssa. Siihen on 

kuulopuheiden mukaan tulossa muutos, mutta siitä en osaa sanoa, miehet 

paremminkin. Oman tilan karja ja puutarhan sato jaetaan tilan väen 

tarpeisiin. Kasvimaa ja puutarha ovat täällä paljon suurempia ja ne 

tuottavat monipuolisempaa satoa. Olenkin talouden pidon ja kudonnaisten 

lisäksi harjoitellut puutarhan ja kasvimaan hoitoa sekä vihannesten ja 

hedelmien hyötykäyttöä ruuaksi ja säilöntään. Suolaista ja makeaa 

perinneruoka Muttiakin olen täällä jo tehnyt, saatte maistaa 

tavatessamme. 

Eskolan isäntä Johan ja puoliso Lisa sekä Mattsin sisar ja veljet: Eva, Antti, 

Simo ja Adam ovat hyvää talonpoikaissäätyä, joiden kanssa olen opetellut 



 

40 
 

tulemaan toimeen. Heillä on hieman erilaiset tavat kuin olen tottunut; he 

ovat kovasanaisempia ja pidättyväisempiä kuin omat lähimmäiseni. 

Eskolan kahtia jaetun tilan taloissa aittoineen on sukua ja väkeä riittämiin: 

vanha isäntä perheineen ja lapsineen asuttaa päätaloa ja meillä on 

läheisyydessä sivutalo, jonka olen tehnyt meille kodikkaaksi. Minulla on 

uudehkot kangaspuut rukkeineen; villat ja langat saan oman tilan 

lampaista – iloitsenkin kun osaan värjätä ja suunnitella kudonnaisia. 

Tuvan seinälle olen tehnyt valoisan raanun, jossa on Kettulan maisemia 

hevosineen ja lattialle olen kutonut valoisia räsymattoja - ne valaisevat 

melko tummaa tupaamme.  Ikkunat tuvassa ovat pieniä verrattuna 

Kettulan kotiin, mutta päivisin sieltä tulee askareisiin valoa. 

Tosiasiassa uuteen elämään on vielä tottuminen, sillä siellä kotitilalla oli 

niin rauhallista Eskolaan verrattuna. Onneksi puolison kanssa olemme 

oppineet tulemaan toimeen, vaikka hän osaa olla kovasanainen. Matkat 

lähellä sijaitsevaan Lahden kylän torille ja asioille on minulle uutta, ja ne 

ovatkin meidän yhteisiä hetkiä puolison kanssa. 

Omalla tilalla on puuhaa aamusta iltaan, joten en ehdi ikävöidä Kettulaan, 

jonne palaisin heti, jos voisin.  

Rakkaat terveiseni sinulle, isälle ja veljelle perheineen;  tapaamme pian 

täällä Eskolassa. Jöranille kukkia ja rukous haudalle. 

sinun Anna Mattsintytär 

[Eskolan puumerkki] 

 

Kuva 21. Karttapiirrokseni Eskola Tavakka (Kuva Okeroisten kyläkirja). 
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Lisäys 1. Oheen liitän sinulle suunnittelemani rukiinlapa ryijyn ohjeet 

värimalleineen kudottavaksi sekä Lisan hiuskiehkuran, niin voit laittaa 

sen  rasiaan iloksesi. 

Lisäys 2. Säätyvallankaappaus on aiheuttanut kiivasta sanailua isäntien 

keskuudessa sekä vilkasta sotilaiden ohikulkevien matkaajien liikehdintää 

Tankkalaan päin, mutta kotona olemme turvassa. Rettelöitä täällä ei ole 

havaittu, ne kuuluvat etelämmästä päin. 

 

Eskolassa 1772-80 

Eskolan emännän kangaspuissa kudottiin värikkäitä; keltaisia, valkeita, 

vihreitä ja punaisia lankoja matoiksi, seinätekstiileiksi, verhoiksi ja 

pöydälle talon väkeä ilahduttamaan. Välillä lisättiin hieman mustaakin. 

 

Annan ja perheen elämä Eskolassa oli puuhakasta esikoistyttären 

syntymän jälkeen; perheeseen syntyi kolme lasta kolmen vuoden välein: 

Elisabeth, Tobias ja Anders. Päivän tunnit eivät riittäneet kaikkeen mitä 

emäntä Anna olisi elämässään halunnut tehdä. Isäntä Matts vietti tilalla 

ja pelloilla päivän tunnit, niin etteivät Anna ja Matts ehtineet kuin 

muutaman sanan mittaisiin lauseisiin päivän kuluessa. Elämän neljä 

vuoden aikaa vierähtivät toinen toisensa perään. Yhteisiä hetkiä löytyi 

iltayön tunneista, Lahden kylän retkistä sekä kirkkomatkoista Hollolan 

kirkolle. Suomen väkiluku moninkertaistui Annan nuoruusvuosista, jonka 

huomasi oman tuvan ja lähitalojen väestä. 

Sisimmässään Anna kaipasi ajoittain kotitilalle Kettulaan; äiti Carinia, isä 

Andersia sekä veli Andersia - ja erityisesti hetkiä kotilammen partaalle, 

jossa hän oli viettänyt nuorena haaveellisia hetkiään – todeten haaveiden 

olevan kuitenkin siinä omassa tuvassa. Eskolan läheisyydessä oli myös 

kartanon tiluksia, kuten Voistiossa, käsityöläisineen (mm. suutari ja 

seppä), jonne pääsi tutustumaan uusiin suuntauksiin. Räätäliä Eskolassa 

ei ollut, joten Anna vei vaativimmat ompeluksensa Tennilän räätälille 

käydessään kotitilalla.  
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Annan mieltä oli painanut ikävä Kettulaan naimakaupoista asti, sillä 

heidän liitosta olivat sopineet Kettulan isäntä ja Mattsin vanhemmat -

kysymättä Annalta, jolla oli asiaan jälkeenpäin sanomista. Hoikka ja 

tummahiuksinen Matts oli Annan mielestä melko tuima luonnoltaan 

(koleerikko), mutta Anna totesi olevansa itsekin samankaltainen, 

tuittupäinen, joskin joustavampi. Heille tuli tuvassa yhteenottoja elämän 

asioista Eskolassa, mutta isännän sana oli tuvassa kaikille selvääkin 

selvempää, siihen ei ollut mutisemista. Toteltava oli, eikä Anna ollut siihen 

tottunut. Lasten kanssa hän sai rauhassa määrätä tahdin, joka tuotti 

tyydytystä Annan luonteelle. Käydessään Kettulassa koti-ikävä hävisi 

nähdessään lähimmäisiä ja tallin hevosia; niillä tuntemuksilla Anna jatkoi 

Eskolan tilan emäntänä puolison rinnalla, kipinöinneistä huolimatta. Tämä 

on kotisi ja perheesi, totesi Matts tuimasti havaitessaan puolison 

haaveilevan. Niissä tilanteissa Anna toteutti kauneimmat kudonnaiset, 

tiukasti keskittyen jokaiseen kuvioon; sopua oppivat ja kudonnaisia 

valmistui lähimmäistenkin iloksi. 

 

Tennilä Kettula 

Toukokuu 15 pv. 1778  

Pikakirje (ratsain): Anna Andersdtr Eskola Okeroinen 

 

Parahin tytär, 

tulen hakemaan sinua viivyttelemättä kotiin Kettulaan. Puolisoni, äitisi 

Carinin voimat ovat lopuillaan eikä pappi löydä enää rohtoja avuksi. Hän 

haluaa nähdä teidät kaikki. Saat asiat varmaan järjestymään. 

Rakkain terveisin  

isäsi Anders Kettula 

[Kettulan puumerkki] 
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Anna ratsasti kotitilalle viivyttelemättä ehtien tapaamaan äiti Carinin, 

perheen sekä Tennilän papin ennen äidin poisnukkumista. Anna sai hiljaa 

keskustella äitinsä kanssa vuoteen äärellä pitäen hänen käsiään 

kämmenissään. Näillä käsillä oli paljon tehty yhteistä kaunista, hän sanoi 

äidilleen, joka siten tunsi hänen olevan siinä vierellä. 

Lapset jäivät Eskolaan isännän ja piikojen hoidettavaksi siihen saakka 

kunnes hautajaiset oli pidetty, perintöasiat ja  kotitilan järjestelyt hoidettu 

isän ja veli Andersin kanssa. Carin oli jättänyt Annalle pienen 

perintöosuuden (irtaimistoa), jonka hän luovutti veljelleen hoidettavaksi; 

sillä vannomisella, että voisi palata Kettulaan mikäli hänelle tulisi 

vaikeuksia Eskolassa. Palatessaan perheensä pariin Eskolaan, Anna totesi 

Elisabethin hoitaneen pikkuveljet Tobiaksen ja Andersin isänsä kanssa 

hyvin. Tytär oli tietoinen Anna-äidin tavoitteista hoitaa omat lapsensa itse. 

Anna ilahtui tyttären tomeruudesta, jonka oli havainnut jo 

aikaisemminkin. Lisan ominaisuudet olivat selvästi käytännöllisempiä 

kuin äitinsä tai isoäidin; käsityöt eivät olleet tyttären suosiossa vaan 

lastenhoito, tilan eläimet ja talouden hoito. Hyvän ja ahkeran puolison joku 

Lisasta tulee saamaan, ajatteli Anna mielissään. 

 

Eskola, tammikuu 1780 

Eskolan emännän kangaspuissa langat alkoivat tummua; pääväreinä 

mustaa, harmaata ja hieman punaista…. 

 

Annan perheeseen odotettiin neljättä lasta, Gabrielia vuoden vaihteessa 

1780, kun Eskolan isäntä Mattsille oli noussut korkea useita päiviä kestävä 

kuumetauti. Kylällä ei ollut havaittu kulkutauteja, joten tuvassa oletettiin 

isännän potevan kylmän pakkastalven vilustumista, joka ei rohdoista ja 

potemisesta näyttänyt paranevan. Kuume pitkittyi ja Matts Andersson 

menehtyi äkillisesti kuumeeseen. Anna ei käsittänyt tilannetta, olihan 

puoliso ollut terve ja hyväkuntoinen, vasta 33-vuotias! hän huudahti 
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Tavakan vanhaisännälle Johanille jatkaen itkunsekaisesti: Miten minä nyt 

selviän, tuvassa on rintalapsi sekä 5- ja 8-vuotiaat pojat!  Olenhan minä 

sinun apunasi, koetti Lisa lohduttaa äitiään. Anna oli suuressa surussa;  

hän oli juuri menettänyt äitinsä ja puolisonsa, kuopus oli kuukauden 

ikäinen, joten neuvot olivat vähissä. Anna koki jäävänsä yksin lastensa 

kanssa Eskolaan, ja hän  kirjoitti kirjeen isälleen Kettulaan: 

 

Eskolassa helmikuussa 1780 

Isäntä Anders Andersson 

Hyvä isäni, lähetän surukirjeen täältä Eskolasta. Kohtalo on nyt koetellut 

meitä kovalla kouralla, puoliso Matts on juuri menehtynyt korkeaan 

kuumetautiin, jota on kestänyt kuukauden päivät rohdoista huolimatta. 

Neuvot ovat vähissä, olen pulassa lasteni kanssa, vaikka väkeä täällä kyllä 

riittää ympärillä. Tunnen itseni täysin uupuneeksi, en näe mitenkään 

asiasta selviytymisen keinoa. Carin-äiti neuvoi minua vaikeuksien 

sattuessa ensin rauhoittumaan ja sitten harkitsemaan miten toimia - ensin 

yön yli nukkuen. Sekään ei nyt onnistu. Tarvitsen sinun, isäni tukea tässä 

menetyksessä. 

Vastaa minulle pikaisesti, kestän juuri siihen asti. 

Tiedän, että neuvot minua selviytymään.  

Tulen kotitilalle takaisin, ilman Mattsia en jaksa täällä Eskolassa. 

Tyttäresi Anna  

[Eskolan puumerkki] 

 

Kettulassa Annan kirje otettiin huolestuneena vastaan. Anna oli jäänyt 

leskeksi nuorena alle 30-vuotiaana lapsikatraan kanssa. Kotitilalle hänelle 

oli pääsy takaisin tarvittaessa (siitä oli jo ollut puhetta), joskin veli Anders 

totesi, että Kettulassakin oli väkeä runsaasti. Vanhempi Anders-isäntä 

keskusteli asiasta poikansa kanssa, joka neuvoi häntä käymään Eskolassa 

neuvottelemassa tilanteesta, joskin siellä oli pääisäntä Johanin lisäksi 



 

45 
 

Mattsin veljet: Antti, Simo ja Adam – sekä Mattsin omat pojat Tobias, Antti 

ja Gabriel. Siinä tarvittiin neuvonpitoa. 

Pulmaisessa tilanteessa Kettulan isännälle muistui mieleen Maawehmaan  

torppari Matts Anderssonin ystäväperhe Ropilossa, missä nuorimmaisen 

pojan Andersin kohtaloa oli pohdittu viime tapaamisella: esikoispoika 

Henrikille oli torpassa tilaa puolison kanssa, mutta 21-vuotiaan Andersin 

kohtalo oli ratkaistava. Nyt Kettulan vanha isäntä tiesi lähtiessään 

Eskolaan, miten Annan kohtalosta neuvotella: Uotilan torpparin 

Andersista sovittaisiin naimakaupat Annan entisen puolison, Eskolan tilan  

isännän kanssa vaihtoehtoina: siirtyminen Kettulaan asumaan tai jäädä 

Eskolaan. Tilannetta kärjisti ryhmäkylien jakaminen, jotka aiheuttivat 

Hollolan tilanomistajien keskuudessa kahakoita. 

Eskolan pääisäntä  Johan ja puoliso Lisa ottivat Andersin [Kettulan] 

vastaan ja tilanteesta neuvoteltiin päätyen yhteistuumin siihen, että 

Ropilon Anders Mattsson siirrettäisiin Eskolaan leski Annan puolisoksi ja 

lasten isäpuoleksi. Siten Eskolan tilan toiminta jatkuisi suunnitelmien 

mukaan. Anna huojentui tilanteesta, sillä hän sai jäädä lapsineen kotiin 

Eskolaan. Andersin Anna muisti hyvin, sillä Ropilon Anderssonit olivat 

käyneet heillä kotitilalla Kettulassa hevoskaupoissa. Uusi puoliso olisi 

vuosia nuorempi, mutta Annalla oli hyvä mielikuva tulevasta puolisostaan; 

Anders oli melko hiljainen ja vaatimattoman oloinen. 

Annan uudet naimakaupat sovittiin yhteistuumin Kettulan tilalla, johon 

kokoontuivat isännät Anders Andersson Kettulasta, Johan Johansson 

Eskolasta sekä Matts Andersson Ropilon Uotilasta poikansa Andersin 

kanssa. Anna oli valmistanut tyttärensä kanssa okerolaisten perinneruoka 

Muttia6; pääruuaksi suolaista hernesmuttia ja jälkiruuaksi makeaa 

omenapepua kahvin tai maidon kanssa. Naimakauppojen jälkeen olivat 

kaikki isännät tyytyväisiä; Uotilan pojan kohtalo oli ratkaistu, Kettulan 

isännän tyttären kohtalo oli pelastettu ja Eskolan tilalle saapuisi uusi 

 
6 Mutti on 1700-luvun perinneruokalaji, joka valmistetaan ohrajauhoista ja vedestä. Okeroisissa siitä on kaksi 

muunnosta; lähipitäjän suolainen sianliha-hernesmutti puolukkahillolla sekä Hollolan makea omenapepu. 
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isäntä valmiiseen tupaan ja perheeseen, joka osaisi tilan tehtävät. 

Vihkiäiset pidettiin pienimuotoisesti. Anna oli tyytyväinen uuteen 

puolisoon, lapset saivat jatkaa omassa tuvassa ja oppia elämään isäpuolen 

kanssa, parempi niin kuin isättä.  

 

Eskola 1780-89 

Eskolan kangaspuissa alkoi hengellisten tekstiilien kausi; kaksipuoleista 

käännettävää mustaa-valkeaa täkänää ja raanua, joissa kuvioina Pyhä 

Maria ja Hollolan kirkko.  

 

Elämä Eskolassa oli muuttunut hetkessä, mutta toimeen oli tultava ja 

surut heitettävä tuuleen, jotta selvittäisiin arjesta. Mattsin alle 

rippikouluikäiset pojat tulivat toimeen Andersin kanssa - ja pian uudet 

sisarpuolet: Henrik, Helena ja Anna syntyivät perheeseen. Tuvassa oli 

seitsemän lasta isännän ja emännän lisäksi – sellaista kohtaloa Anna ei 

ollut nuorena suunnitellut. Kutoessaan harvoina hetkinä kangaspuiden 

äärellä raanuja ja täkänöitä, hän koki saavansa keskittyä johonkin 

suurempaan - tai korkeampaan. Siten Anna oli tuntenut Hollolan kirkon 

holvikaarien alla - ja tunnelma palautui kudonnaisten äärellä, jolloin Anna  

rauhoittui. 

Kudonnaisistaan Anna totesi: valoisat värit ilahduttivat minua 

alkuvuosina tuvassa, kun tummat sävyt lohduttivat surun kausina; 

punaista tarvitsen lasten syntymiseen – ja uusi puolisoni sai nämä 

hengelliset raanut valaisemaan sisintäni.  

Musta väri lisääntyi Annan elämässä kesäkuussa 1786 vastaanottaessaan 

veljensä kirjeen kotitilaltaan Kettulasta; hänen isänsä Anders oli 

menehtynyt 66-vuotiaana keuhkotautiin (kuten puolisonsa Carin 1778). 

Anna suri viestiä, jota hän oli jo osannut odottaa: lapsuuden ajan savuinen 

tupa oli jättänyt jälkensä hänen vanhempiinsa: parantavia ei rohtoja ollut 

vielä kehitetty. Surumatka Kettulaan oli jälleen edessä, lapset he ottaisivat 

nyt mukaan, sillä serkkujen oli hyvä tutustua ja luoda yhdessä 
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tulevaisuutta. Anders-veljen kanssa saattaisi viedä viikkoja, ennen kuin 

perintötilan asiat oli saatu järjestettyä ja Anders olisi siirretty virallisesti 

Kettulan tilan pääisännäksi - samaan aikaan kun molempien (Anna, 

Anders) perheisiin oli tiedossa perheenlisäyksiä. 

 

Kohtalon vuosi 1788-89 

Eskolan kangaspuissa oli keskeneräinen täkänä odottanut tekijäänsä. 

Annan voimat olivat ehtymässä, kun hän kirjoitti kirjeen veljelleen 

Andersille Kettulaan. Puoliso Anders sai lukea kirjeen ennen perille 

viemistä, sillä olihan hänen kohtalo vaakalaudalla puolison kamppaillessa 

vakavassa kulkutaudissa – ja ihmisten elämän olevan sekasortoista Kustaa 

III hyökkäysten johdosta Venäjää vastaan. 

 

Eskolassa toukokuussa 1789  

Parahin veljeni Anders, 

kirjoitan kirjeeni sinulle tuntiessani voimieni uupuvan näinä levottomina 

Kustaa III sodan aikoina. Okeroisissa on punatautia jälleen joka tuvassa. 

Minullakin on tutut taudin oireet; pikkusisar Carin menehtyi siihen 

nuorena. Seurasin hänen vaivoja ja rohtoja, joilla tautia ei saatu 

paranemaan. Punatauti on varmasti sodan seurausta sekä monenlaisista 

muutoksista ja kiistoista täällä Okeroisissa; ryhmäkyliä on jaettu 

vuosikausia ja kantatilojen asukkaita siirretty lähikyliin vapaaehtoisten 

puuttuessa. Eskolan toinen tila (päätalo) on saanut jäädä omistajineen, kun 

meidän tilan puolikas on juuri jaettu. Eskolan talon vanhalle isännälle ja 

Andersille jako on aiheuttanut pulmia, sillä perintötila olisi haluttu pitää 

kokonaisuudessaan. Kustaa Vaasan hyökkäykset Venäjälle on tehnyt 

elämän Eskolassa levottomaksi; Rekolaan on siirretty ruotusotilaita ja 

Eskolan tien kautta Tankkalaan kulkevat tiuhaan uudet upseerit ja 

sotavirkamiehet! 

Punataudin kourissa mielessäni on vain perheeni selviytyminen. 

Elisabethin kanssa on tehty naimakaupat lähikylän Jurvalan Hentilään; 
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siellä tilallinen Gustaf Andersson on naimaiässä. Anders on neuvotellut 

hyvän liiton - hyvään sukuun on siirtymässä; tytär tulee selviämään 

tomeran luonteensa avuin. Mattsin pojat Tobias ja Anders ovat jo aikuisia, 

ja Gabrielkin jo aikuistumassa; heille luvataan tulevaisuutta Eskolan 

päätilalla. Pulmia aiheuttaa Andersin ja minun yhteiset lapset; Henrik, 

Helena ja Anna, jotka ovat pieniä, ja hieman arempia kuin Mattsin lapset. 

Heille olemme suunnitelleet tulevaisuutta Tankkalan sukulaisten tilalle 

Bertolaan Hetmaniin tai Kettulan Tennilään. Neuvottelut ovat meneillään.  

Puoliso Anders-parka, miten hänen sitten käykään? Tulevaisuus on täysin 

avointa, joten toivon rakas veljeni, että katsot ja pidät huolta, että lapset 

selviävät elämässä – ota heidät Kettulaan mikäli näyttää siltä, että ovat 

vaikeuksissa. Vähempikin lapsimäärä olisi kyllä minun elämässäni 

riittänyt, mutta minkäs sille nyt enää voit. Kenestäkään en luopuisi, mutta 

nuorimmaiset joutuvat nyt luopumaan minusta ja ehkä paljosta 

muustakin? 

Tämä on viimeinen toivomukseni rakas Anders, 

elämä on ollut ylä- ja alamäkeä minun elämässäni, ruusuiseksi sitä ei ole 

voinut kehua kuin nuoruudessa. Alun perin olisi pitänyt naida Anders 

Mattsson sieltä Ropilosta, Kettulan läheisyydestä, niin kaikki ehkä olisi 

ollut luontevampaa kuin täällä Eskolassa. Kohtaloksi tämä Eskola minulle 

oli, mutta toivottavasti lapset selviävät tulevaisuudesta. 

Rakkain terveisin 

sisaresi Anna Andersintytär  

[Eskolan puumerkki] 

 

Anna ei ehtinyt saada vastausta viestiinsä veljeltään Andersilta ennen 

menehtymistään punatautiin toukokuun 25. päivänä 1789 – onneksi jopa, 

sillä Kettulan isännän 2,5-vuotias tytär Lena menehtyi punatautiin 

maaliskuun lopulla 1789 - sekä puoliso, Lena Gustafsdtr 24. huhtikuuta 

1789. Anna ei olisi kestänyt kuulla niin surullista viestiä veljensä 

perheestä; hänelle jäi toivo lastensa pelastumisesta. 
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ARKISTOKUVIA 

 

Kuva 22. Okeroinen: Eskola ja Tankkala kuvassa oikealla ja Utula/Jarvala kuvassa 

vasemmalla (karttakuva Okeroisten kyläkirja). 

 

 

Kuva 23. Okeroisten Alikylän tonttikartta. Tien vasemmalla rustholli (Karlmo) ja tien 

oikealla puolella Alikylän talot ja sotilastorppa; mm. Tavacka nr 4 (Kuva teoksessa 

Okeroisten kyläkirja). Eskolan tila jaettiin 1787. 
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Kuva 24. Okeroisen pitäjän tilalliset 1635 (kuvakopio Hollolan srk digiarkisto: 

kihlakunnan maakirjat). 

 

Kuva 25. Anna Andersdtr ja Matts Johansson vihitty  1768 (kuvakopio Hollolan srk 

digiarkisto) 

 

 

Kuva 26. Annan ja Matts Johanssonin esikoistytär, Elisabeth Johansdtr syntymä 

18.6.1769 (Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 27. Eskola (Tavacka) Asutuksen yleisluettelo 1760-79, Anna Andersdtr 1769 

Eskolaan (kuvakopio digiappspot Hollola: Tavakka Eskola). 

 

Kuva 28. Lastenkirja Eskola 1781-96: MATTS’ Johanssonin lapset: Elisabeth, Tobias, 

Anders ja Gabriel yllä (hu Anna 1769-80) sekä ANDERS’ Mattssonin lapset: Henric, 

tyttäret Helena ja Anna alapuolella (hu Anna 1781-89) (kuvakopio Hollola srk digiarkisto). 
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Kuvat 29 ja 30. Vasemmalla Pääkirja 1776-80 Eskola: Matts Andersson ja Anna Andersdtr; 

oikealla Mattsin kuolintiedot 2/1780 (kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 

 

          

Kuvat 31 ja 32. Vas. Kärkölä Ropilo: Anders Mattsson syntymä 1759 ja oikealla Andersin  

vanhemmat perh. (Hollolan ja Kärkölän srk digiarkisto). 
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Kuva 33 ja 34. Vasemmalla Anders Mattssonin esikoinen (hu Anna Andersdtr): Henrik 

Andersson syntyi 4:1782; oikealla Bonde Anders Mattsonin tytär Helena syntymä 4.7.1784 

(kuvakopio Hollolan srk digiarkisto). 

 

 

Kuva 35. Kettulan isäntä, värd Anders Anderssonin kuolintiedot 25.6.1786 (kuvakopio 

Hollolan srk digiarkisto). 

  

 

Kuva 36. Eskolan emäntä, värdinna Anna Andersdtr  25.5.1789 kuolintiedot (kuvakopio 

Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 37. Eskola PK 1781-90 Anders Mattsson ja puoliso Anna Andersdtr död 1789; 1790 

2. puoliso Lena Carlsdtr s. 1761 sekä alinna tytär Elisabeth Mattsdtr s. 1769 (kuvakopio 

Hollolan srk digiarkisto). 
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Anno Domini 1792-96 

 

Kustaa Vaasa III sota Venäjää vastaan käytiin 1788-90 Suomen alueella 

tavoitteena toistamiseen saavuttaa takaisin 1700-luvulla menetettyjä 

alueita, onnistumatta. Sodan päätteeksi Kustaa Vaasa III palautti ylimmän 

hallitusvallan säädyiltä kuninkaalle, joka edisti kulttuuria suosimalla 

taidetta ja lahjakkuuksia.  Konflikti aateliston kanssa synnytti salaliiton, 

joka johti Kustaa III salamurhaan 1792. Suomeen muodostettiin 

salamurhan jälkeen nk. holhoojahallitus 1792-96, jonka aikana Ruotsin 

uutta, nuorta hallitsijaa Kustaa IV Aadolfia (1778-1837) valmennettiin 

uuteen aikakauteen. Euroopan maissa käytiin laajalti 

vallankumouksellisia vapaustaisteluita, joilla tavoiteltiin yleisesti 

kansavaltaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Nämä enteilivät modernia 

demokratiaa ja itsevaltaisten hallitsijoiden syrjäyttämistä – ja muuttivat 

ihmisten elämän. 

Kustaa IV Aadolf hallitsi Ruotsin kuninkaana 1792-1809. Kuninkaan 

tavoitteena oli kohentaa valtion taloudellista tilannetta ja säilyttää rauha 

Venäjän kanssa, mutta hänen toimintansa johti kohtalokkaaseen Suomen 

sotaan 1808-09, jonka johdosta Suomi menetettiin Venäjälle ja alkoi 

Suuriruhtinaskunnan aikakausi 1809-1917, jonka aikana sääty-

yhteiskunta lakkautettiin. 
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Luku 3. 

HOLLOLA Okeroinen  

Tankkala 

Mylläri Johan THOMASson 1777-1853 

Puoliso Helena Andersdtr 1784-1853 

 

Kuva 38. Okeroisten mylly (kuvakopio www-sivut) 
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HOLLOLA Okeroinen 

Tankkalan itselliset ja käsityöläiset 

 

Mylläri Johan Thomasson 1777-1853 

Puoliso Helena Andersdtr 1784-1753 

Lapset: Johan 1810, Jonas 1813-1814 ja Lisa 1817-1896  

 

Johan Thomassonin vanhemmat: Isä Thomas Thomasson 1753-1805 

Tankkala, äiti Anna Maria Vollsten s.1752. Sisaret: Fredrik s.1774, [Johan], 

Maria, Christina, August, Thomas, Anna ja Tobias. Isovanhemmat 

Tankkalan isäntä Thomas Mattsson 1705-69 ja puoliso Lisa Josefsdtr 1717-

89. 

Helena Andersdtr vanhemmat Eskola Okeroinen: isä Anders Mattsson 

1759-1823 [Maavehmas Ropilo Uotila], äiti Anna Andersdtr 1751-89 

[Tennilä Kettula]. Sisaret: Henrik 1782-91, [Helena] ja Anna 1787; 

sisarpuolet (isä Matts Andersson Eskola 1747-1780): Elisabeth 1769, 

Tobias, Anders ja Gabriel. Isovanhemmat: (isä Matts Andersson) Eskola 

Johan Johansson 1724-98 ja puoliso isoäiti Lisa Johansdtr 1727-91. 

Isovanhemmat (isä Anders Mattsson Maavehmas Ropilo): LB Matts 

Andersson 1724-1808, puoliso Lena Carlsdtr 1731-1802.  
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Anno Domini 1796 

Okeroinen: Tankkala – Eskola - Jurvala 

 

 

Leski Anders Mattson oli Eskolassa sodan lopulla kuin vieraalla maalla ja 

talossa pirstaloituneen perheensä kanssa. Kohtalo on kohdellut kovalla 

kouralla perheen elämää, hän totesi tavatessaan Kettulan isäntä 

Anderssonin ja Eskolan uudet nuoret isännät, jotka neuvottelivat tilojen ja 

nuorten tulevaisuudesta uuden kuninkaan Kustaa IV Aadolfin noustessa 

valtaan 1796 – selvittävä on, sillä tulevaisuus on ainoa toivo, totesivat 

kaikki isännät yhteen ääneen yksituumaisesti.  

 

Anders Mattsonin  oli täytynyt tehdä suuria päätöksiä perheen tyttöjen 

Helenan ja Annan kohtalosta (sijoittamisesta) Hollolassa velloneen 

punataudin menetysten johdosta. Elisabeth oli onnistuneesti 1790 naitettu 

Kankaantakaan, Jarvalan Hendilään leski Anders Johanssonin pojalle 

Gustaf Anderssonin puolisoksi. Eskolan poikien (Tobias, Anders ja Gabriel) 

kohtalo oli suopea, he saivat jäädä Eskolan kantatilalle isäntinä ja 

perillisinä, sillä Eskolan vanha isäntä Johan puolisoineen olivat 

menehtyneet punatautiin (1789, 1791) kuten Andersin poika Henrik (1791). 

Eskolassa tarvittiin uusia isäntiä hoitamaan viljavaa tilaa ja taloutta.  

Viisivuotias Helena oli sijoitettu lähelle sisarpuoli Elisabethia, Undilan 

kylän Sipilään. Nuorin tytär Anna oli sijoitettu Tennilän Kettulaan Anders 

Anderssonin perheeseen odottamaan lopullista sijoittamista. Isäntien 

neuvotteluissa päädyttiin siirtämään Anna ja Helena piikatytöiksi 

Okeroisten Tankkalaan Hetmanille, Bertolaan sekä Thomas Mattsonin 

talouteen (nro 8, 10, 13). Tankkalan 15 talon kyläyhteisö oli tytöille tuttu 

Eskolan kotitilan läheisyydessä, missä he olivat perheineen käyneet 

asioimassa sukulaisissa, myllyssä ja käsityöläisyhteisössä (Kuva 40). 
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Anno Domini 1810 

Okeroinen Tankkala 

 

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta 

puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.”  

(1 Kor. 13:1) 

 

 

Helena Andersdtr kirje, Tankkala 15.5.1810 

Sisarpuoli Elisabeth Mattsdtr, Jarvala Hendilä 

 

Rakas sisareni Elisabeth, 

kiitos kirjeestäsi, jota olin jo odottanutkin pitkään ja sen johdosta ilolla luin. 

Onnittelut kaikesta siellä Hendilässä! Valtavan paljon on elämässä 

tapahtunut siitä, kun lähdimme Eskolasta 1790 sinne Jarvalaan, ihan 

miltei kokonainen toinen elämä! Kaoottista elämä oli siihen asti kunnes 

tulin tänne Tankkalaan, Johanin puolisoksi. Vihkiminen jouluna 1804 

muutti elämäni piiasta puolisoksi; äitini olisi nyt kyllä meihin tyytyväinen. 

Olisitpa nähnyt meidät silloin, työt sujuivat kevyesti tutustuttuamme, kun 

kokoonnuimme nuorten kanssa pihapiiriin… ja karkasimme heti silmän 

välttäessä omille teillemme. Rakkautta ensihetkestä, voin nyt sanoa, kun 

esikoispoika Johan nukkuu tässä vierelläni; syntyi toukokuun alkupäivinä. 

Johan on ihan kuin isänsä, rauhallinen ja kaunis – joskaan sitä ei ollut 

synnytys. Tuskia oli pitkään, sen voin sanoa. Mutta sinä tiedät sen puolen 

paremmin, onhan sinulla kokemus kahdeksan lapsen synnyttämisestä 

(Anna Maria 1792, Jacob, Tobias, Helena, Malachias, Gabriel, Eva ja 

kuopus Lisa 1809) – Lisa onkin syntynyt viime kirjeen jälkeen. Vaikka 

kuinka pidän lapsista, niin en kyllä ymmärrä miten olet kaikesta selvinnyt, 

ja tästä eteenpäin. Ehkä teilläkin se oli rakkautta Gustafin kanssa, kun 

noin innostuitte. Sitä ei tiedä mille tielle joutuu, kun rakastuu. Isoisä 
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Anders on varmaan tyytyväinen teihin, joskin puolisosi [Gustafin] äidin 

menehtyminen juuri ennen esikoistyttären Anna Marian syntymää oli 

surullista kuulla. Sellaista menetysten aikakautta se oli, jonka kaikki 

haluamme vain unohtaa! 

Meillä on ollut vuosikausia niin kiire; sinulla siellä häiden jälkeen syntyi 

lapsia niin lukuisasti, ettei keretty kuin kiireessä kaikkien juhlien tiimoilla 

hieman rupatella. Minulla on ollut piikatyttönä täällä Tankkalassa 

aamusta iltaan kiireitä talouksien hoitamisessa - ja nyt oman perheen ja 

talouden kanssa on hyvä hieman valottaa ajatuksella tätä elämää, kun on 

mahdollisuus Johanin nukkuessa.  

Thomassonin perheeseen siirryttyäni elämääni tuli ensimmäistä kertaa 

kotoa lähdettyä valoa, ihan niin kuin sinäkin kerroit elämästäsi Gustafin 

kanssa. On ilo olla lähellä ihmistä, joka sai sydämen sykkimään ja elämän 

tuntumaan kevyeltä. Taisin olla 16-vuotias, kun tapasimme ja 18-vuotias, 

kun rakastuimme siten ettemme irti päässeet toisistamme. Kyllä ne sitten 

lopulta uskoivat, että yhdessä haluamme asua ja elää - ja saimme luvan 

avioitua joulukuussa 1804. Johan oli luonteeltaan iloinen ja rauhallinen, 

minua täydentävä ihminen, itse olin silloin surullinen ja apea, jaksoin kyllä 

päivästä toiseen jotenkin.  Nyt olen kuin toinen ihminen, oma itseni; iloinen 

sangviinikko, sellainen nautiskelija, mutta työteliäs muurahainen.  

Mielestäni kuin äitini Annan ja isäni Andersin luonteiden sekoitus. 

Äitimme Anna oli eläväinen ja taiteellinen, isäni rauhallinen ja vakaa. 

Sinulla hieman erilaiset ominaisuudet isän puolelta; koleerikko ja tomera, 

niin aina sanoivat sinusta, sisarpuoleni. 

Pikkusisar Anna on ollut huolenaiheenani, hänen kohtalonsa on ollut 

pilvinen; hän oli liian nuori kaikkiin murheisiin äidin kuoltua. 

Heittopussina oli vuosikaudet, ja sellainen jättää varmasti arvet sydämeen. 

Olemme onneksi kulkeneet pikkuAnnan kanssa lähekkäin sen jälkeen, kun 

hänet vietiin Eskolasta Kettulaan ja tultuaan tänne Tankkalan Bertolaan. 

Olen pitänyt pikkuAnnaa aina silmällä ja huolehtinut minkä olen ehtinyt. 

Piikana Anna on vielä, mutta on puhunut siirtymisestä sinne Jarvalaan 



 

61 
 

sinun läheisyyteen. Annaa on heitelty sinne tänne, vähän juureton luonne, 

kuten moni perheessämme. 

Täällä Tankkalassa on alkanut kevätkylvöt ja kiirettä on monen moista, 

kuten teillä siellä Jarvalassakin. Johanin veljet; Fredrik, August ja Tobias 

ovat jatkaneet Thomas-isännän kanssa maanviljelystä, kun Johan on 

kiinnostunut paikallisen myllyn toiminnasta, ja on aikonut opetella  

myllärin ammatin. Kisällinä ollut vuosia. Hyvä työ se on täällä viljavilla 

seuduilla, jauhettavaa viljaa riittää ja on paljon tekemistä. Johan on 

sanonut minulle, että voin tulla mukaan, kun pikkuJohan on kasvanut – 

hän tarvitsee työapua myllyn jauhatuksessa ja siihen liittyvissä puuhissa. 

Hyvä ajatus piikomisen jälkeen. Katsotaan, kunhan tästä aika hieman 

etenee. 

Tässäpä tämä minun lyhyt elämäni tällä kertaa, iloa on nykyisin paljon 

verrattuna menneisiin. Iloitaan nyt perheestä ja lapsista, kun on 

mahdollisuus. 

Rakkain terveisin 

Helena-sisaresi Tankkala 

PS. Olisi ihana pian nähdä kummityttö Helenaa, kiitos kun annoitte 

hänelle minun nimeni. Halaathan puolestani. 

 

Sisarukset Helena Tankkalassa ja Elisabeth Jarvalassa jatkoivat 

yhteydenpitoa kirjeitse elämän kiireitten viedessä paljon aikaa. Sisarusten 

tarinat jatkuivat ja täydentyivät vuosi vuodelta, ja tavatessaan he saivat 

syventyä asioihin. Siten he olivat hyvin tietoisia toistensa elämästä; 

perheestä, lapsista ja puolisoiden elämästä, joista ei voinut muiden kuullen 

puhua. Elämän asioista oli hyvä kirjoittaa ja ajatuksella pohtia omaa ja 

sisaren kohtaloa kaikkinensa. PikkuAnnakin alkoi avautua ja kirjoittaa 

Helenalle kirjeitä muutettuaan lopulta Tankkalan piian tehtävistä 

kotitilan Eskolan kautta Nokkolaan ja sieltä vihdoin Jarvalaan, johon hän 

sitten asettui asumaan itsellisten talouteen lopun elämäksi [1842].  
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Anna Andersdtr Jarvala, Eskola 1828 

Kirje sisar Helena Andersdtr, Tankkala 

 

Terveiseni Helena sinulle täältä Jarvalasta, 

Kiitos kirjeestäsi, vaikka sisältö olikin surullinen. Pahoittelen, ettei isä 

[Anders Mattsson 63v.]  ollut kyllin vahva kestääkseen pidempään 

kesähelteissä. Hänellä oli kahden puolison leskenä liian paljon suruja ja 

murheita kannettavanaan. Pojat Adam ja Johan ovat onneksi jo aikuisia ja 

kestävät isänsä menetyksen, kuten mekin. Kiitos, kun hoiditte 

hautaustilaisuuden siellä Eskolassa perheen keskuudessa, minulla ei ollut 

mahdollisuutta osallistua, niin kiirettä on piikana täällä taloudessa. Lupaa 

ei herunut ja tosiasiassa en edes kehdannut tulla – siis se onkin totuus. 

Ymmärrät sen kyllä. 

Olisi ollut ihana nähdä perheesi; Johan-puolisosi, Johannes ja Lisa. Teillä 

onkin nyt ihan uusi elämä mylläriperheenä siellä Tankkalassa!  Lapset ovat 

jo hyvän ikäisiä; miltei aikuisia molemmat, heistä on teille iloa ja apua. 

Aikanaan surin Jonas-pojan vesirokkoa, mihin hän menehtyi, oli niin pieni 

vielä!  Onneksi ehdin hänet kuitenkin nähdä ristiäisissä. Sytytin 

surupäivänä kynttilän ja valvoin kunnes se paloi loppuun saakka – koko 

ajan ajattelin sinua, ja Jonas-poikaasi. Mutta onneksi Johan on olemassa ja 

Lisakin sitten piakkoin syntyi [1817], hieman ennen minun Anders-pojan 

syntymää [1818]. Voin vain kuvitella kuinka mukava olisi nyt tavata. Mutta 

parempi, että sinä tulet lapsineen tänne Elisabeth-sisaren luona käymään, 

niin tulemme sitten sinne kylään tapaamaan pojan kanssa. 

Suunnittelethan pian Jarvalassa käyntiä ja ilmoita heti kun tiedät.  

Olen vihdoinkin asettunut elämääni kaikkien kohellustenkin jälkeen. 

Lukuisia talouksia olen elämässäni kiertänyt ja tutustunut erilaisiin 

perheisiin ja ihmisiin: Eskola, Kettula, Tankkalan Bertola ja itsellisten 

torppa, Eskola ja Nokkola - ja nyt Jarvalassa! Eskolan kotitilan piikana 

kävi vain katalasti, ihastuin lyhytaikaiseen vieraaseen kohtalokkaasti! 

Anders-poika on nyt 10-vuotias, vähän hiljainen, ei paljon puhu, mutta osaa 
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kyllä toimia täällä tilalla. Selviää kyllä, kun olen lähettyvillä - ja onneksi 

Elisabeth-sisarkin asuu lähellä perheineen. Olemmekin käyneet siellä 

pojan kanssa kahvilla ja vierailemassa, niin poika oppii tuntemaan hieman 

sukulaisiakin. 

Elämä on ihan kohtuullista, häpeäni kyllä kannan yksinhuoltajana 

isättömästä pojasta, vaikka toiset eivät minua hyväksyisikään. Voin sanoa, 

että Anders-poika on arvokkainta mitä elämässäni työn ja terveyden lisäksi 

voisin toivoakaan. Teen kaikkeni, jotta hän selviäisi ja onnistuisi 

elämässään, minun elämäni on sitä mitä on – työtä ja raatamista aamusta 

iltaan, eikä siihen ole näillä näkymin muutosta haaveissakaan. Anders-

poika on minulle kaikki kaikessa. 

Jaksamista sinulle ja perheellesi, 

pikkuAnna Andersdtr  

Jarvala Eskola 

 

 

Helena ja pikkusisar Anna näkivät harvoin toisiaan tai kirjoittivat 

toisilleen (Anna tarvitsi kirjoitusapua). Helena sai tietoa Elisabeth-

sisarelta Annan elämästä kirjeissä ja vierailuilla, joihin Anna joskus 

osallistui pojan kanssa. Helena suri pikkusisaren kohtaloa, joka itse otti 

oman elämänsä surematta vastaan. Hänelle oli kehittynyt sitkeä luonne, 

joka peitti suurimmat tunteet (kovaan) työhön. Helena oletti, että syvimmät 

tunteet Anna osoitti pojalleen Andersille. Helena ei tiennyt tapasiko Anders 

isäänsä syntymän jälkeen, sillä siitä pikkusisar Anna oli vaiti - ei 

hiiskahtanutkaan asiasta vaan kantoi elämänsä vastuullisesti. Sellaista 

asennetta piti kunnioittaa sääty-yhteiskunnassa, johon Anna ei kuulunut 

ja joka tuomitsi salavuoteuden säälimättömästi. 
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Tankkala 1828 

 

Johan Thomasson oli juuri täyttänyt 50 vuotta tarjoten juhlakahvit 

leivoksineen Tankkalan itsellisten ja käsityöläisten yhteisölle myllyssä, 

jossa he Helena-puolison kanssa hoitivat Tankkalan yhteisökylän ja 

lähitilojen viljelijöiden viljat jauhoiksi: leipiin, leivonnaisiin, puuroihin ja 

ruokiin. Johanilla ja Helenalla oli yhteinen näkemys työn merkityksestä, ja 

se toi leivän ja tyytyväisyyden elämään. He aloittivat päivän yhdessä, 

tekivät päivätyön yhdessä ja päättivät päivän yhdessä - heillä oli yhteinen 

elämä ja tehtävä. Siinä kokonaisuudessa esikoispoika Johan ja kuopustytär 

Lisa olivat kuin voinokareena tai hillona leivonnaisessa, joskin Jonas-pojan 

menehtyminen rokkoon vuoden ikäisenä säilyi suruna elämän jokaisena 

päivänä. Johan-poika auttoi isäänsä myllyn tehtävissä ja tytär Lisa toimi 

äitinsä apuna jauhojen ja viljan pussittamisessa ja kahvilan pitämisessä. 

Myllyn kahvio pähkinäleivoksineen olikin suosittu kohtaamispaikka 

Tankkalan kyläyhteisölle, missä kuuli ajankohtaisimmat tapahtumat ja sai 

asiansa hyvin hoidettua. 

Syntymäpäivillään Johan muisteli puheessaan hetkeä, jolloin hän tapasi 

puoliso Helenan ensimmäisen kerran pihapiirissä, ja sen hetken hän oli 

säilyttänyt visusti mielessään. Helena-puolisollekaan hän ei ollut kertonut 

kesästä 1796 Tankkalan pihan kaivolla, Helenan hakiessa vettä pyykkeihin 

ja hän hakemassa vettä kotitalouteen. Johan oli auttanut nostamaan veden 

kaivosta Helenalle, sillä hänen mielestään tyttö vaikutti suojelua vaille 

haavoittuneelle varsalle – vahvalle mutta hauraalle. Mielikuva säilyi 

Johanin mielessä vuosia ennen hänen päätöstään pitää huolen Helenasta 

kesällä 1804 – lopun elämäksi. 

Helena kertoi onnittelupuheessaan tapaamisesta puolisonsa Johanin 

kanssa. Hänellä oli mielikuva Thomassonin suurperheestä, jossa oli 

lukematon määrä ihmisiä; vanhuksia, aikuisia, lukuisia poikia ja tyttöjä. 

Hän oli verrannut perhettä omaan Eskolan kotitilan perheeseen ja mieltyi 

heihin samaistuen lapsuuden muistoihin. Thomassonilla oli lapsia kuin 
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hänellä veljiä, velipuolia, sisaria ja sisarpuolia - elämää ja touhua ilosta 

nauruun ja suruun, ja siihen kokemukseen hän liimautui. Helena oli 

päättänyt, että hän selviäisi piikatytön tehtävistä hyvin ja hakeutuisi 

Thomassonin perheeseen. Päätös auttoi Helenaa jaksamaan arjen tunnit ja 

raskaan työn nuorena piikana. Kun hän tuli täysi-iän kynnykselle, hän kävi 

kysymässä siirtymistä Thomassonin talouteen. Perheen Johan-poika 

kutsui Helenan ystävällisesti sisälle ja se hetki jäi Helenan mieleen koko 

elämäksi; valoisa Johan, joka oli hymyillyt hänelle avaten oven uuteen 

perheeseen ja elämään. ”Tahdon”, sanoi Helena Johanille hetkeäkään 

epäröimättä vihkitilaisuudessa, piiaksi hän ei ajatellut tulevaisuuttaan 

vaan emännäksi Johanille – lopun elämäksi. 

Mylläri Johan ja puoliso Helena Andersdtr perheineen tekivät pitkän 

yhteisen päivätyön Tankkalan myllyssä ylä- ja alamäkineen noin 

viidenkymmenen vuoden ajan. He olivat kuin Tankkalan yhteisön sydän, 

jossa kyläyhteisön ihmiset kehittivät käsityötaitojaan ja missä lähitilojen 

maanviljelijät kävivät hoitamassa tilan emäntien ja isäntien asioita – 

parantaen samalla maailmaa. 

 

Johan ja Helena menehtyivät marraskuussa 1853 Tankkalassa velloneisiin 

kulkutauteihin; Helena 69-vuotiaana koleraan ja leski Johan 76-vuotiaana 

kuumetautiin 50 yhteisen vuoden jälkeen. Siunaustilaisuuden päätti Lisa-

tyttären puoliso, papinpoika Otto W. Sten korinttilaiskirjeen lukuun 13:  

 

”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on 

rakkaus.”   
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ARKISTOKUVIA 

 

Kuva 39. Ylä-Okeroinen: Eskola – Tankkala (kuvakopio teoksesta Okeroisten kyläkirja) 

 

 

Kuva 40. Tankkalan tilat ja talot, Johan ja Lena nro 8 (kuvakopio teoksesta Okeroisten 

kyläkirja). 

 



 

67 
 

     

Kuva 41. Hollolan maakirjat 1633: Okeroisten tilanomistajat (kuva digiappspot Hollola). 

 

 

Kuva 42. Okeroisten Tankkalassa syntyi [Jacob] Johan Thomasson 1777, vanhemmat 

Thomas Thomasson ja Maria Vollsten (Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuvat 43 ja 44. Rippikirjat Okeroinen Tankkala: vasemmalla LB Johan Johansson, hu 

Maria S. Thomasdtr ja Johan Thomasson s. 1777; oikealla puoliso [1804] Lena Andersdtr. 

s.1784 (Hollolan srk digiarkisto) 

 

Kuva 45. Tankkalan Lastenkirja, Thomas’ lapset 1781-95: mm. Jacob Johan Thomasson 

s.1777 (Hollolan srk digiarkisto). 

 

Kuva 46. Johan Thomasson ja Helena Andersdtr vihityt 1804 (Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuvat 47 ja 48.  Hollolassa syntyneet ja kastetut: Johannes 1810 ja Jonas 1813; vanh. 

Helena Andersdtr s. 1784 ja mylläri Johan Thomasson s.1777 (Hollolan srk digiarkisto). 

 

Kuva 49. Hollolan syntyneet ja kastetut 1817: Elisabeth [LISA] Johansdtr, äiti Helena 

Andersdtr, isä mylläri Johan Thomasson, Tankkala (Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuvat 50 ja 51. Tankkalan Rippikirjat (Itselliset ja käsityöläiset): vas. 1818-28, oik. 1829-

39. Vasemmalla mm. mylläri Johan ja Lena Thomasson sekä Helenan sisar Anna 

Andersdtr s. 1787; oikealla ylhäällä mylläri Johan ja hu Helena, alhaalla tytär Lisa s. 1817, 

joka synnytti tytär Amalia Ch. 1838 (Hollolan srk digiarkisto). 

      

Kuvat 52 ja 53.  Tankkalan Rippikirjat vas. 1840-50 ja oik. 1851-60: mylläri Johan 

Thomasson ja hu Lena Andersdtr (Hollolan srk digiarkisto). 
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Kuva 54. Mylläri Johan ja puoliso Lena Andersdtr kuolivat marraskuussa 1853 koleraan 

ja punatautiin (Hollolan srd digiarkisto). 
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LUKU 4. 

KIRJE 2022 KANTAÄITI 

 CATHARINAlle [1722] 

 

 

 

Kuva 55. Mary Cassatt: Lapsen valo. 
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ANNO DOMINI 2022 

 

 

Kotka 11.3.2022 

Catharina Mattsdtr  

Tennilä, Kettula 

 

Parahin kantaäitini Catharina, 

Istun Ritarihuoneen konserttisalissa, aatelisen tuolissa numero 82, 

kuuntelemassa Johann Sebastian Bachin Triosonaattia huilulle, viululle ja 

basso continuolle, c-molli, kamarimusiikkikokoelmasta Musiikillinen 

uhrilahja BWV 1079. Teoksen kantaesitys pidettiin Fredrik Suuren hovissa 

1747. Etsin silmilläni seiniltä vaakunaa numero 82, jota en hämärän 

valossa havaitse. Tuolit on numeroitu aatelissuvun mukaan. Haluaisin 

tietää kenen tuolilla istun7.  Ajatukseni lentävät musiikin aikana 300 

vuotta menneisyyteen, siihen hetkeen, kun te Catharina istuitte tyttärenne  

Annan ja Anders-poikanne kanssa Voistion kartanossa kuuntelemassa 

samaa teosta huilulla ja viululla. Näen teidät mielikuvina samassa 

tilanteessa kuin minäkin olen: Voistion kartanossa upseerit soittivat omilla 

instrumenteillaan teoksen ilman cembaloa - täällä salissa kolmen 

instrumentin kokonaisuus on täydellinen. Teoksen 1 ja 2 osat Largo ja 

Allegro ovat upeita; ohjelman mukaan ne tulkitaan ”teologisena 

arvoituksena, retorisena ohjelmana sekä älyllisenä kuittailuna”. Minä 

hahmotan teososia annetuista ”teologisena arvoituksena”. 

Ritarihuoneen aatelisvaakunat ovat historiaa, kuten on sukutarinoiden 

kaikki tarinat kantaäidistä 1700-luvulta 2000-luvulle. Vaakunat 

kuvastavat Ruotsin kuninkaan säätyvallan aikaa, jolloin te ja tyttärenne 

Anna sekä tyttärentyttärenne Helena asuitte Hollolassa perheineen, siis 

aikaa, jota tämä Dejavu sukutarinoiden II nide käsittää 1722-1809. Yhä 

 
7 Ritarihuoneen tuoli nro 82 kuului smålantilaiselle aateliselle Lindcranzille, joka sai tuolin 1818, 

mutta (mieslinjans) suku sammui 1833. 
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tänään aateliset vaikuttavat meissä, he ovat henkistä säätyhistoriaa, joka 

on kuin unta tai satua nykypäivään verrattuna. Mutta: tarvitsemme 

ritareita ja aatelisia, ne kohottavat ajatuksemme arjen yläpuolelle.  

 

Musiikki toi minulle tällaisia ajatuksia konserton aikana ja sen päättyessä 

salin täydeltä taputuksia. Musiikin siivin voimme samaistua menneisiin ja 

mielikuviin, esimerkiksi ritareihin. 

 

Konsertin jälkeen avaan oven tähän päivään, harmaaseen todellisuuteen. 

Konsertti oli ensimmäinen yleisökonsertti maailmaa koettelevan covid-

pandemian jälkeen. Ja juuri, kun saimme iloita yhteiskunnan 

avautumisesta, uhkaa ihmiskuntaa kolmas maailmansota Venäjän sotiessa 

Ukrainaa vastaan. Tunnelma on kuin sukutarinoissa, joissa sodat ja 

kohtalokkaat kulkutaudit vaikuttivat suvun ihmisiin ja suomalaisiin  

Onko ihminen muuttumaton, ajattelen ajaessani kotiin?  Totean, että 

nykyihminen on yhtä vallanhaluinen ja tuhoava kuin 300 vuotta sitten. 

Vallanhalu on primitiivistä ja miehinen ominaisuus; miehet sotivat ja 

taistelevat isänmaansa ja perheensä puolesta. Naiset taistelevat henkisellä 

tasolla; vallasta ja kauneudesta. Kaikilla tavoitteena rauha – ristiriitaista. 

 

Pandemian aikana olen saanut tutustua sukuuni ja erityisesti Catharinan 

kantaäitilinjan sukuun perinteisen arkistotutkimuksen sekä geenitestin 

avulla (mtDNA).  Arkistosta olen löytänyt oikeita sukulaisia lapsineen ja 

merkintöineen kirkon rippikirjoissa, jota geenitesti on syventänyt 

muinaisDNA:han saakka Egyptistä Altain vuoristoalueelle ja sieltä 

Suomen Hollolaan (ja Kotkaan). Geenitesti tuottaa vain äitilinjan tietoja, 

isälinjan ulottuessa vain omaan isään saakka. Sen johdosta rajasin Dejavu-

sukutarinat käsittämään naisten näkökulmat, missä toki suvun miehet 

ovat esillä omassa tärkeässä roolissaan eri aikakausina. 
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Digiarkiston tietokannasta löysin teidät, Catharina Mattsintyttären ja 

puoliso Anders Anderssonin Kärkölän Hollolassa, kun tyttärenne Anna 

syntyi 1751. Siitä kauemmas en löytänyt sitkeän uurastuksenkaan jälkeen. 

Tarkistin kaikki talot ja tilat lähikylistä, joissa mainittiin nimi Catharina, 

Carin tai Caisa: heitä oli vähän, mutta kukaan ei näyttänyt olevan 

kantaäitini. Varmat tiedot olemassa olostasi löytyi Kettulan tilan 

pääkirjoista 1745 Anders-pojan syntymän aikoihin, jonka syntymätietoja en 

löytänyt. Päättelin tarkastellessani tietoja, että Maawehmaassa toiminut 

piika Carin oli mahdollisesti kantaäitini, joka siirtyi talosta ja kylästä 

toiseen täytettyään 11 vuotta päätyen Voistion kartanon kautta Kettulaan. 

Tiedot riittivät minulle, sillä geenitestin perusteella äitilinja löytyi niin 

kaukaa menneisyyden Egyptistä (70.000v.). Siitä edeten äitilinjamme 

Haploryhmä X löytyi Altain vuoriston Denisovan luolan sormiluun 

näytteestä. Siinä oli samat 37 geeniä kuin kaikilla äitilinjan tytöillä ja 

naisilla tänäänkin. Äitilinjamme mtDNA haploryhmä X2b edustaa 

suomalais-ugrilaista kansaa, joka muutti viljaville seuduille Hollolaan 

10.000 vuotta sitten. Siinä kokonaisuudessa 300 vuotta on kuin 

silmänräpäys. 

Katsoin www-sivuilta Denisovan luolan, ja totesin sen sijainneen kauniilla 

paikalla, josta näkyi virtaava joki ja vuoristot. Luolassa oli monia huoneita, 

ja siellä oli asunut muinaiset Denisova-ihmiset kymmeniä tuhansia vuosia. 

 

Perinteisellä sukututkimuksella löysin arkistoista 11 äitilinjan sukupolvea 

perheineen ja sukulaisineen Hollolasta Kotkaan.  

1700-luvulla Tennilässä ja Okeroisissa asui kolme äitilinjan sukupolvea 

perheineen: Catharina Mattsdtr 1722-78, Anna Andersdtr 1751-89 ja 

Helena Andersdtr 1784-1853.  He kaikki kuuluivat Ruotsin kuninkaan 

vallan aikakauden talonpoikaissäätyyn, joilla oli naimakaupoilla tehdyt 

perheet lapsineen ja viljavat maat ja tilat taloineen.  
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1800-luvulla äitilinjan tytöt ja naiset asuivat perheineen Hollolan 

Okeroisissa (Eskola, Tankkala): Lisa Johansdtr 1817-96, Amalia Charlotta 

Sten 1838-?,  sekä Maria Wilhelmiina Johansson 1870-1892 [-1959], jotka 

yhteiskuntamuutosten aikana muuttivat perheineen työhön Kotkaan. 

1800-luku oli Suomen suuriruhtinaskunnan aikaa Venäjän vallan 

alaisuudessa, jolloin sääty-yhteiskunta lakkautettiin ja siirryttiin 

ruotsinkielestä suomenkielen käyttöön. Sukutarinoiden perheet edustivat 

säätyyn kuulumattomia maaseudun itsellisiä ja käsityöläisiä. 

1900-luvun äitilinjan tytöt ja naiset asuivat ja toimivat perheineen 

Kotkassa: Maria Wilhelmiina Johansson [1870]-1892-1959, Helmi 

Vilhelmiina Pihlhjerta 1900-72 ja Sirkka Lehtinen 1922-2016. 1900-luvulla 

siirryttiin sääty-yhteiskunnan rajoituksista demokratian aikaan, jolloin 

nainen sai mm. äänioikeuden, vapaasti valita opinnot, ammatin sekä 

puolison. Tasa-arvo saavutettiin miesten ja naisten taistellessa itsenäisen 

Suomen puolesta I ja II maailmansodan aikana. Maria, Helmi ja Sirkka 

edustivat kaupunkilaisnaisia, heillä oli käden taitojen ammatit ompelijana 

ja kähertäjä-yrittäjinä. 

1900-2000 luvun vaihteen tietoyhteiskunnassa suomalaisen naisen elämä 

on tasa-arvoista ja vakiintunutta, nainen saa valita kuin vapaasti 

kohtalonsa: koulutuksen, ammatin, asuinpaikkakunnan ja puolison: Jaana 

Vainio-Utriainen (tekijä s. 1958-), Julia Utriainen (s. 1994) perheineen ja 

tulevaisuudessa Elea Adessa Ihonen (s. 2020).  

Tiiviisti koottuna äitilinjassa Catharinasta Elea Ihoseen 1772-2020 on 11 

sukupolvea; 300 vuoden aikana on syntynyt 49 tyttölasta. 1700-luvulla 

syntyi 11 tyttöä, 1800-luvulla 9 tyttöä, 1900-luvulla syntyi 27 tyttölasta ja 

2000-luvulla 2 tyttöä. Nämä kaikki löytyvät arkistoista. 

Kaikilla äitilinjan perheillä on havaintojen ja tietojen mukaan ollut hyvä 

elämä, perheissä on ollut 3-7 lasta ja naisilla on ollut pitkähkö elinkaari 

(paitsi heillä, jotka menehtyivät kulkutauteihin). Hyvän elämän eri 

tekijöistä (sääty, ruoka, perhe, terveys ym.) yläpuolelle on kohonnut vahva 
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rakkaus puolisoon, yhdessä toimimiseen sekä lähimmäisistä 

huolehtimiseen. 

Jos kaikki 11 sukupolven äitilinjan ominaisuudet koottaisiin 

digitekniikalla tietokoneen kuvaruudulle muodostuisi yhteneväinen kuva:  

ruskeatukkainen, valoisa, ystävällinen, sosiaalisesti osallistuva lahjakas 

nainen, jolla on puoliso ja perhe, koti ja tila, työ ja tehtävät hallinnassa 

vaikeuksienkin keskellä. Jos huonoja puolia pitäisi mainita, niin niitä on 

harvassa: toisin esille tiukkuuden. Alla olevissa kuvissa ovat suvun 1900-

luvun tyttöjä ja äitejä: mm. Maria Wilhelmiina Pihlhjerta  lapsineen Kotka 

n. 1930, Helmi Vilhelmiina Lehtinen o.s. Pihlhjerta perheineen Kotka 1945 

ja Jaana Vainio-Utriainen Kotka 2022. 

 

 

 

Kuvat 56, 57, 58. Ylhäällä Maria Wilhelmiina Pihlhjerta o.s. Johansson Varsaniemessä 

noin 1930 (isoäiti Maria keskellä). Kuva 57 keskellä isoäiti Helmi Vilhelmiina Lehtinen 

o.s. Pihlhjerta ja tyttäret perheineen. Kuva 58 alinna: vasemmalla Elea, keskellä Julia ja 

isoäiti Jaana Vainio-Utriainen oikealla. Kuvan taustalla Dejavu-näyttelyn tauluja 2022.  
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Kirjeen lopuksi: 

Hyvä kantaäitimme Catharina, totean, että olen onnellinen saatuani 

sukutarinat päätökseen; sitä kirjoittaessani itkin ja nauroinkin 

tutustuessani suvun perheisiin ja kohtaloon. Vaikeuksissakin jokin tekijä 

sai perheet ja ihmiset pelastumaan: usein rakkaus puolisoon ja perheeseen, 

myönteinen asennoituminen elämään ja erityisesti käden taitojen tuotteet 

tai sosiaalisten vahvuuksien käyttäminen. Unet, päiväkirjat ja 

kirjoittaminen olivat myös väylä tutustua omiin tunteisiin ja ajatuksiin, 

joka toi voimia omaan elämään. Vahva hengellinen elämä antoi myös suvun 

ihmisille merkitystä ja voimia selviytyä elämässä. 

Totean: Elämisen arvoinen elämä muodostuu onnellisuuden tunteesta ja 

elämän arvoista, missä raha ja omistus ovat merkittäviä ulkoisia arvoja, 

kun aito onnellisuus on sisäinen arvo. Suomi onkin ollut vuosia onnellisuus-

mittausten mukaan onnellisin kansa maailmassa.  

Kiitän teitä kantaäiti Catharina, että olen saanut syntyä teidän 

muodostamaan äitilinjan sukuun, mutta nyt palaan omaan aikaani 300 

vuoden aikamatkailusta. Pidän elämästä täällä nykyaikana. Naisen asema 

ja elämä on miltei unta tai unelmia verrattuna 1700-luvun naisten 

elämään. Haluaisinkin kuulla teidän näkemyksenne naisen elämästä täällä 

nykyaikana verrattuna teidän aikakauteenne. Joskin tiedän, etten saa 

kirjeeseeni vastausta, kuten te ette saaneet vastausta lähettämäänne 

kirjeeseen äidille Maavehmaaseen Kettulan emännäksi siirryttyänne. 

 

Rakkain terveisin täältä tulevaisuudesta 2022 

Tennilän Kettulaan 1722-78 

Jaana Vainio-Utriainen  

filosofian tohtori 

 

[…] 



 

79 
 

PS. Liitän oheen geenitutkija Bryan Sykesin kaaviota mukaellen 

piirtämäni äitilinjan Haploryhmän X2b kaavion. Siinä jokainen punainen 

pallukka edustaa haploryhmän omaavaa tyttöä, äitiä ja naista 1722-2022. 

Kaavio täydentyy ajan myötä nimineen. 

 

 

 

Kuva 59. Sukutarinoiden (suora) äitilinja 300 vuoden ajalta kantaäiti Catharina 

Mattsdtr (1722-78) Elea Adessa Ihonen (s. 2020); 11 sukupolvea, 49 tyttöä, naista 

ja lasta. Piirros tekijän 2022. 
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LÄHDEMATERIAALIT 

DEJAVU Sukutarinat II on biofiktiivinen tietokirja, jonka tarinat 

perustuvat arkistolähteiden fragmentteihin sekä 1700-luvun historiallisiin 

lähteisiin. Kirjailijalla on vastuu lähteiden soveltamisesta suvun 

henkilöiden tarinoissa. Mikäli havaitset tarinoissa oikaisemisen tarvetta, 

niin siitä voit lähettää perustellun viestin jaana.v.utriainen@gmail.com .  
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Kuva 60. Dejavu-kutsu näyttelyyn 2022. Kuva akryylimaalauksesta 

Säädyt. JVU 2022. 


