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T

Tule Hallitukseen

oimiva työnjako hallituksessa
mahdollistaa sen, että erilaisten
ihmisten resurssit – aika, osaami
nen ja tiedot – löydetään ja saa
daan käyttöön. Jäsenet ovat yhdistyksen
tärkein voimavara!.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää
Strengellien suvun vaiheita ja historiaa,
vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsen
ten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja
sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin
edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura
mahdollisuuksiensa mukaan järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin
verrattavia tilaisuuksia, suorittaa ja tukee
suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimin
taa, kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa
tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa, toteuttaa
yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia
elimiä. Vaikka jokaisella valitulla on oma
tehtäväkuvansa, tekee hallitus päätökset
yhteisesti ja vastaa niistä kokonaisuu
dessaan.
Toivomme hallituksen jäseneltä:
• Intoa
• Aikaa
• Hyvät sosiaaliset taidot
• Kohtalaiset atk-taidot
• Sinulla on näkemystä, osaamista ja
uteliasta mieltä kehittää sukuseuraamme
• Reippautta ja oma-aloitteisuutta
• Kiinnostusta yhteistyöhön sukututkimus-,
kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten
sekä muiden tarpeellisten paikallisten,
alueellisten ja valtakunnallisten
yhteistyötahojen kanssa.
KIINNOSTUITKO?
1.9.2018 Kajaanissa tavataan –
eikös vaan?

Hallituksen toimihenkilöiden
tehtävät ja roolit

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
ja 2 - 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 - 8
varajäsentä. Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten
sukukokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan vara
puheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt (opinto-,
tiedotus- ja jäsenvastaava) sekä voi perustaa
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Aurinkoisin terveisin
Leena-Kaarina Brown Pj.
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Pääkirjoitus

Koiviston kansa
koulun oppilaita ja
opettajia.

UNOHTUMATON
LAPSUUS KOIVISTOLLA
näyttelijä, lausuntataiteilija
Enni Kaarina Strengell

”J

almari ja Anna Strengellillä (o.s. Kaijansinkko) oli viisi lasta; Eino, Eero, Enni,
Ensio ja Elna.
Isä oli töissä rautateillä, äiti hoiti
lapsia ja kotieläimiä. Niin kauppalassa
kuin perhe asuikin, heillä oli paljon kanoja
ja sikoja.
– Ukkini K.J. Strengell piti suutarinliikettä.
Hän oli muuttanut Koivistolle Lappeelta, joten
vaikka en ole kovin vanhaa koivistolaista
sukua, juureni ovat kuitenkin syvällä Karjalan
mullassa. Isäni oli yksi ukin viidestä lapsesta.
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Ennin kaikkein mieluisimmat lapsuusmuistot
liittyvät tivolileikkiin. Lapset saivat idean
perustaa leikkitivolin, kun olivat käyneet
Suomen Tivolissa sen vieraillessa Koivistolla.
– Kahtena kesänä meillä oli tivoli ns. Ha
nikkatontilla. Nuorimmat meistä olivat kolmivuotiaita ja vanhimmat 12-13 vuotiaita. Meillä
oli tanssilava, savesta teimme leivoksia ja
männynlatvuksista makkaroita. Tyhjässä
sikalassa esitimme teatteri-improvisointia.
– Minä esitin käärmetanssijaa, jolla oli
tietysti ”käärme”. Sen virkaa toimitti varsin
tyydyttävästi polkupyörän päälyskumi,
Enni muistelee hymyssä suin.

Kerran äidin mukana Viipurissa

Enni ehti varttua melkein 16.vuotiaaksi joutuessaan lähtemään ensimmäisen kerran
evakkoon. Hän ehti käydä Koivistolla kansa
koulun ja rippikoulun.
Mitä siihen aikaan kauppalassa siihen
aikaan kauppalassa nuoret harrastivat?
– Partio, urheilu ja pyhäkoulu toivat sisäl
töä elämään. Meillä oli kansakoulun johtaja
opettaja sellainen, joka sai lapset liikkumaan.
Pelasimme pesäpalloa, hiihdimme ja kesällä
tietysti kävimme uimassa ensin Pappilanran-

nassa ja myöhemmin joko kirkkorannassa
tai Vuokalaisen rannassa.

Kuvassa Enni Kaarina
14.09.1946 näyttelijä (filmitähti)
Joensuun teatterista.
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Mitä muuta mieluista on jäänyt mieleen
ajasta Koivistolla?
Enni pääsi vanhempiensa mukana mm.
Kirkkosaaressa pidettyihin juhannusjuhliin.
Siellä oli hauskaa, vaikka viisitoistavuotias
ei saanut siihen aikaan vielä tanssia eikä
hänellä ollut rahaa ostaa limonadia.
– Olisinhan minä osannut tanssia, mutta
kelpasihan sitä aikuistenkin menoa katsella.
Olin itse asiassa hynin kiinnostunut tassista.
Unelmoin eräässä vaiheessa niin täysillä ba
lettikoulusta, että tein balettikengätkin aamutossuista.
Kirkkosaaren juhannusjuhlat järjesti
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yhteiskoululaiset ja
Koiviston Urheilijat
yhdessä. Ne olivat
Ennin mukaan
paikkakunnan ainoat
ja parhaat juhannus
karkelot. Kirkkosaareen mentiin moottoriveneellä.
Ennin mieleen on
jäänyt myös käynti
Viipurissa kahdek
sanvuotiaana. Äiti,
hän ja pikkuveli
Ensio menivät junalla Karjalan pääkaupunkiin
myymään kananmunia. Nyt vielä yli 70
vuoden jälkeen hän sanoo tuntevansa
nenässään Punaisenlähteentorin tuoksun.
– Toinen asia mikä siitä reissusta jäi
mieleen oli se, että en saanut leikkiharjaa
enkä siffeliä, joita olisin tarvinnut leikkimökin
siivoukseen. Pikkuveli Ensio kyllä sai jotakin,
kun hän ei kinunnut mitään. Pikkurinkeleitä
äiti osti kaikille.
Matka Viipuriin avasi Ennin ja hänen pikkuveljensä Ension silmät monessa mielessä.
Siihen saakka he olivat kuvitelleet, että maailma loppuu metsänreunaan. Lapsille olikin
suuri yllätys nähdä, miten suuri maailma löytyi vielä senkin takaa.
– Vähän isompana minulla oli mahdol
lisuus käydä pyörällä tutustumassa Humal
jokeen, Härkälään ja Mannolaan, mutta kovin
suppeaksi kuvani Koivistosta kokonaisuudessaan valitettavasti jäi.

Evakkotie ja opintoja
Viipurin Musiikkiopistossa

Äidin, Ennin, Ension ja Elnan evakkotie johti
syksyllä 1939 Juupajoelle monien muiden
koivistolaisten tapaan. Siellä he olivat koko
talvisodan majoitettuna viiden muun perheen
kanssa erääseen suureen maataloon.
– Isä jäi rautateiden palvelukseen ja vanhimmat veljeni, joista Eero oli 17- ja Eino 19
vuotias, lähtivät vapaaehtoisina rintamalle.
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▼

Hyvät sukuseuralaiset haluan jakaa kanssanne
äitini ja hänen perheensä muistoksi, vuonna 2003
Koivistolaisten kotiseutulehden Koiviston -viestin
etusivulla julkaistun artikkelin. Äitini oli juttua
tehtäessä lähes 80-vuotias. Äitini Enni Kaarina
Strengellin (s.22.12.1923 k.09.01.2015) kuolemasta
on nyt kulunut kolme vuotta, ja Strengellin viidestä
sisaruksesta on enää elossa vain äitini pikkuveli Ensio.

KUKA ON HAUDANHALTIJA?

Koiviston Partiotytöt.

Toimittanut Leena-Kaarina Brown

Evakkotie johti syksyllä 1939 Juupajoelle
monien muiden koivistolaisten tapaan.
Enni kuvassa vasemmalla.

Enni, jolle oli jo varhain tullut kova hinku näyttämölle, pääsi Viipurin Musiikkiopistoon lausuntaluokalle. Sitä hän kävi iltaisin toimittuaan päivät myyjänä lihakaupassa.
– Ehdin esiintyä Viipurissa Kanteletarta
sotilaille Hiekassa ja paikallisradion suorissa
lähetyksissä. Esiinnyin myös kesäteatterin
Roinilan talossa -näytelmässä, jota esitettiin
Havin valleilla.
Toisen kerran Ennin evakkotie johti Halikkoon. Sieltä hän kulkeutui Turkuun, jossa
pääsi harjoittelijaksi. Turusta hän siirtyi näyttelijäksi Joensuu teatteriin ja sieltä Uudenkaupungin teatteriin. Hän on esiintynyt myös
filmeissä kuten ”Ihmiset suviyössä”, Enni on
myös useaan otteeseen lausunut runoja 5060 luvuilla yleisradiossa ja esiintynyt .
–Taide elätti heikonlaisesti. Olin välillä
kotona ja sen jälkeen liike-elämässä. Vedin
Kivelän sairaalan aulassa kukkamyymälää
seitsemäntoista vuotta. Sen lopetin vasta
vuonna 2000, mutta lausuminen jatkuu, Enni
vakuutti.” ◆

Hautaoikeus

Hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden
määräajaksi. Määräaikaa voi hallinta-ajan
päättyessä jatkaa, ellei siihen ole estettä.
Vanhan kirkkolain mukaisesti hautaoikeus
saatettiin luovuttaa ainiaaksi eli niin pitkäksi
ajaksi kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Tällainen hautaoikeus on edel-

Lähde: Koiviston viesti 2003 n:o 10 etusivu,
teksti Markku Summa. Kuvat äitini valokuva-albumista.

Aurinkoista kesää toivottaen ja tapaamisiin
Kajaanissa.
Leena-Kaarina Brown
Strengellien Sukuseura ry:n puheenjohtaja
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Oheiset kuvat
Strengellien haudoilta:
Anna Strengell-Kämper ja
Leena-Kaarina Brown
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leen voimassa, ellei se pääty esim. hoitamattomuuden perusteella.

Kirkkolaki 17 luku 3 §
hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita
voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten
kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään
tai määrätään.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä
hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa
luovutettaessa.
Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä
sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei
ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi
hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava
hautaoikeuden haltija edustamaan heitä
hautaa koskevissa asioissa.
Hautaoikeuden uudesta haltijasta on
ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle

▼

Sodan jälkeen isä sai työpaikan ja asunnon
Utista, jonne mekin siirryimme Juupajoelta.
– Kesällä 1942 isä ja äiti lähtivät ensimmäisten joukossa takaisin Koivistolle. Meidän
talomme oli säästynyt. Sitä ei oltu ehditty
polttaa tai sitten ei oltu saatu syttymään.
Minä ja Ensio hankimme töitä Viipurista ja
kävimme vain viikonloppuisin Koivistolla.

”Hautaustoimilain mukaan jokaisella on
oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle
hautausmaalle”, siksi ehkä useimmiten sukulaistemme haudat sijaitsevatkin eripuolilla
Suomea. Tästä johtuen, voi olla myös niin että vainajan omaisilla ei enää ole muita sidoksia kyseiselle paikkakunnalle, ja siksi vierailu haudallakin on vähentynyt. Ja vasta kun
läheisen hautaa ei ole löytynyt hautausmaalta, ovat omaiset havahtuneet siihen että ”kenen piti hoitaa hauta”. Taataksemme että tuo
viimeinen leposija pysyy suvullamme tai perheellämme, niin hauta tarvitsee ”hoitajansa”
eli Haudanhaltijan.
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seurakunnan viranomaiselle.
Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun
vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet
sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta,

kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden
haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalle asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan
hoidosta.” ◆
Lähde: www.sakasti.evl.fi/

Daniel Cajanuksen
jalanjäljillä
Toimittanut: Merja Andersson

S

trengellien suvun kantavanhempien
sukupuu kevään 2015 jäsenlehdessä
innosti minua tutkimaan tarkemmin
Olof Strengellin puolison ja kanta
äitimme Beata af Gyllenhjerta Cajanuksen
esivanhempia.
Cajanusten sukuhaaraa netissä selatessani törmäsin yllättäen tuttuun nimeen: Dan
iel af Gyllenhjerta Cajanus, syntynyt Paltamossa 1703 ja kuollut Hollannin Haarlemissa
1749. Mahtaako tämä olla sama Daniel, jota
Topelius Välskärin tarinoissa kuvaa kahdek
san jalkaa ja neljä tuumaa pitkäksi aatelissukuiseksi jättiläiseksi?
Kiinnostuin Danielista siinä määrin, että
aloin etsiä netistä lisää hänestä kertovia
Merja Andersson

Olen vain livahtanut toiseen huoneeseen.
Minä olen minä, Sinä olet sinä.
Mitä me olimme toisillemme, olemme yhä.
Kutsu minua tutulla nimelläni.
Puhu minulle sillä luonnollisella tavalla,
miten ennen puhuit.
Älä käytä erilaista äänensävyä,
älä pakota itseäsi juhlalliseen tai
surulliseen puhetapaan.
Naura kuten aina nauroimme pikku jutuille,
joista nautimme yhdessä.
Leiki, hymyile, ajattele minua,
rukoile puolestani.
Lähde: www.birgitmummu
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Daniel Cajanus
Anna nimeni olla kotiväen puheissa,
niin kuin se on aina ollut,
puhukaa minusta ilman kliseitä,
ilman varjojen häivää.
Elämä tarkoittaa kaikkea.
Se on sama mitä se on aina ollut,
katkeamaton jatkuvuus.
Miksi minun pitäisi olla poissa mielestäsi,
vaikka olen poissa näkyvistäsi.
Odotan sinua, välimatkan päässä,
jossain hyvin lähellä, juuri kulman takana.
Kaikki on hyvin.
-Henry Scott Holland-

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

• kaikkien aikojen mahdollisesti
pisin suomalainen

• kierteli pitkin Eurooppaa ja elätti itsensä
esiintymällä kristittynä Goljattina
• sairasteltuaan pitkään asettui asumaan
Hollannin Haarlemiin Proveniershuisin
täysihoitolaan

• St. Bavon kirkossa pituusmerkintä 2,64 m
• Frans Halsin museossa esillä hänen
paitansa ja kenkänsä

• Kansallismuseon kokoelmissa hänen
muotokuvansa luonnollisessa koossa
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

artikkeleita. Se olikin helppoa, sillä hänen
värikkäitä elämänvaiheitaan on kuvattu runsaasti sekä sanoin että kuvin. Listasin muutamia asioita, koska aikomuksenani oli ryhtyä
jäljittämään Danielia toden teolla.

P

äätin aloittaa Danielin etsimisen
Kansallismuseosta. Siellä sain
kuitenkin tietää, että tätä Enoch Seemanin maalaamaa muotokuvaa ei
voida jatkuvasti pitää esillä sen suuren koon
takia. Pettymyksekseni jouduin jättämään
Danielin museon varastoon!
Seuraavaksi hankin Thomas Boremanin
kirjoittaman Daniel Cajanuksen tarinan vuodelta 1742. Tämä etupäässä lapsille kerrottu
tarina lienee yhtä paljon totta kuin taruakin,
9

▼

KUOLEMAA EI OLE
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aivan kuin Boreman olisi lisäillyt ja värittänyt
tapahtumia vielä entisestäänkin. Nyt olisi
löydettävä jotain konkreettista tietoa!
Sattumoisin kävi niin, että olimme mieheni kanssa jo aiemmin talvella suunnitelleet
lomamatkaa kesäiseen Amsterdamiin, josta
on vain kivenheitto Haarlemiin. Matka tarjoaisi siis oivan mahdollisuuden päästä tutustumaan myös Danieliin!
Elokuinen Amsterdam oli sekä kesäinen
että sateinen, kun toiveikkaina hyppäsimme
junaan suuntana Haarlem. Kaatosade seura
sikin meitä koko matkan aina perille saakka,
joten aloin jo huolestua, että vesi huuhtoisi
vähitellen Danielin jalanjäljet olemattomiin.
Aloitimme hakemisen St. Bavon kirkosta,
joka olisi ollut helposti löydettävissä, ellei
vät tuulessa tempoilevat sateenvarjot ja
kirkkoa osittain peittävät rakennustelineet
suojakankaineen olisi estäneet näkyvyyttä.
Harhailtuamme tovin kirkon ympärillä huomasimme väliaikaisen sisäänkäynnin, josta
meidät ohjattiin lukuisten pylväiden kannatteleman holvikaaren alle kirkkosaliin. Ystä
vällinen opas vei meidät myös sen tukipilarin
juurelle, jonka kylkeen on merkitty Daniel Cajanuksen nimi sekä pituusmitta 2,64 m. Liikutuin, vaikka emme olekaan läheisiä sukulaisia
Danielin kanssa. Tämä löytö oli ensimmäinen
todiste hänestä!
Seuraava määränpäämme oli Frans
Halsin museo ja siellä Danielin puuvillapaita
ja kengät, jotka tarinan mukaan olisivat lähes
Hollannin lyhyimmän miehen pituiset. Vaatteet jäivät kuitenkin näkemättä, koska ne juuri
silloin sattuivat olemaan varastoituina jossain
yläkerrassa, kuten museon opas meille viittoili. Jospa joku toinen kerta käy parempi tuuri!
Jatkuva vesisade ei lannistanut meitä,
vaan me jatkoimme matkaa Grote Hout
straatille. Sieltä pitäisi löytyä Proveniers
huis, jossa Daniel vietti viimeiset vuotensa
täysihoidossa.
Jykevä punatiilinen talo kaariportteineen
seisoi yhä samassa paikassa kuin 300 vuotta
sitten, jolloin nunnat huolehtivat Danielin terveydestä. Portinpieleen kiinnitetyssä seinälaatassa kerrotaan jotain talon alkuperästä,
mutta ei sanaakaan Danielista.
Loppujen lopuksi päivä Haarlemissa
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Kutsu Strengellien
Sukuseura ry:n sukukokoukseen
Kajaaniin 01.09.2018
Original Sokos Hotel Valjus,

Kauppakatu 20, 87100, Kajaani. Devon -kokoustila.
Klo 12.30 – 13.15 KOKOUSLOUNAS
Klo 13.30 – 14.00 MUSIIKKIESITYS Andreas Heino.
Klo 14.00 – 15.30 ESITELMÄ Daniel Cajanuksesta. Professori Reijo Heikkinen
esitelmöi Daniel Cajanuksesta ja hänen värikkäästä elämästään 1700-luvun
Paltamossa ja Keskisessä Euroopassa, sekä kertoo merkittävästä Cajanus – pappissuvusta. Professori Reijo Heikkinen esittelee myös Daniel Cajanuksesta kertovan
kirjansa ”Pitkän Tanelin elämäkerta”.
(Kirja on ostettavissa sukukokouksessa, hintaan 18€, maksu käteisenä ei pankkikortilla)
Klo 15.30 – 16.00 KAHVITAUKO
Klo 16.00 – 18.30 STRENGELLIEN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS 2018

Daniel Cajanus, maalannut Enoch
Zeeman Lontoossa 1734. KM inv. n:o
75055. Aiemmin Bucchleuch’n herttuan
kokoelmassa Skotlannissa.
Kuva: Timo Syrjänen.
Daniel Cajanuksen eli pitkän suomalaisen
jalanjäljillä oli onnistunut ja tuottanut tulosta!
Eikä Haarlem ole unohtanut Danielia. Talvella 2017 siellä sävellettiin ja esitettiin samaisessa St. Bavon kirkossa Cajanus-ooppera.
Hän on ilmeisesti saamassa myös oman nimikkokadun kaupunkiin. Ehkäpä nämä huomionosoitukset innoittivat Kansallismuseonkin
valitsemaan tammikuussa 2017 Danielin
muotokuvan kuukauden esineeksi! ◆
Kuvakaappaus: kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/kokoelmat/kuukauden-esine-2017/
daniel-cajanus
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
vuosilta 2016-2017
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi vuosille 2018 ja 2019
8. valitaan suvunesimies
9. päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten
lukumäärästä
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
11. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
12. esitetään seuraavan sukukokouksen paikkakunta ja aika
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. kokouksen päätös
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

TERVETULOA
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018
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STRENGELLIEN SUKUSEURA
RY:N OHEISOHJELMA 01.09.2018

Oheisohjelma 01.09.2018, klo 09.45 - 12.15
Klo 09.45 Retkelle osallistujat kokoontuvat
Original Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20,
87100, Kajaanin eteisaulassa. Aulassa ilmoittaudutaan seuran sihteeri Liisa Strengellille.
Klo 10.00 - 12.15 Matkailuopas Kirsi Kilpeläisen johdolla tutustutaan Kajaanin historiaan sekä Kajaaninjoen rannan nähtävyyk
siin kuten; linnanrauniot, tervakanava, veistokset ja kuullaan kuinka Linnanvirran alueesta on tullut uusi tapahtumien pitopaikka.

Eino Leino, Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot
sekä Kainuun ensimmäisenä kuvataiteilijana
tunnettu T.G. Tuhkanen. Kuullaan myös Cajanus -pappissuvun edustajista, jotka toimivat
Paltamon seurakunnassa monissa eri
tehtävissä ja nähdään suvun historiaan
liittyviä paikkoja.
Tutustutaan v. 1726 rakennettuun Palta
niemen kuvakirkkoon, joka on tunnettu runsaista katto- ja seinämaalauksista. Kuullaan myös kuvakirkon lattian alla olevasta
muumiosta. Nähdään kirkon vieressä oleva
Keisarintalli, jossa keisari Aleksanteri I:n söi
aamuaterian vierailullaan Kainuussa v. 1819.
Vierailun aikana saamme nauttia myös lauluesityksestä.

ILMOITTAUTUMISET
VUOSIKOKOUKSEEN
JA OHEISOHJEMAAN

Ilmoita kaikkien osallistujien nimet sukuseuralle (aikuiset ja lapset erikseen),
ja osallistutko vain vuosikokoukseen, vai oheisohjelmaan tai molempiin.

VASTAUS KIRJEITSE TAI SÄHKÖPOSTILLA
10.08.2018 MENNESSÄ.
Kirjeitse: Strengellien Sukuseura ry.
Kaupintie 15 C 30, 00440 Helsinki

Sähköpostilla: http://strengell.suvut.fi/yhteystiedot/  sihteeri@strengell.suvut.fi.
Vuosikokouksen osallistumismaksun ja oheisohjelman voit maksaa samalla maksulomakkeella.
Kirjoita laskun tyhjään kenttään, sen että osallistutko vain vuosikokoukseen, vai oheisohjelmaan tai molempiin.
VUOSIKOKOUKSEN sitova osallistumismaksu (maksua ei palauteta):
Aikuiset 25 €, lapset (8 - 15 v) 10 €.
Sisältää kokouslounaan ja kahvin & teen & mehun.
OHEISOHJELMAN sitova osallistumismaksu (maksua ei palauteta):
Aikuiset 39 €, lapset (8 - 15 v) 10 €.
Sisältää kahvin & teen.
Maksut suoritetaan viimeistään 10.08.2018 mennessä tilille:
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY
Pankki: NORDEA IBAN: FI27 1330 3000 1379 53 BIC: NDEAFIHH Viitenumero: 233

Seuran sihteeri Liisa Strengell
Matkalla Paltaniemen kylälle kuullaan
kuinka Kainuu ja Oulujärven rantakylät saivat
ensimmäiset asukkaansa ja kuinka kylä oli
aikoinaan Kainuun hallinnollinen sekä seurakunnallinen keskus. Viiden sadan asukkaan
Paltaniemi on yksi valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja kylällä on säilynyt
runsaasti kulttuurihistoriallisesti poikkeuksel
lisen arvokkaita vanhoja rakennuksia.
Tutustutaan kylän vaiherikkaaseen histo
riaan kylänraitin museotietä pitkin ajaen ja
nähdään Oulujärven aavat selät sekä kuullaan kylän värikkäät tarinat ja kertomukset.
Mm. kuinka 1600-luvulla maanjäristys vyörytti
rantatörmää vieden mukanaan kirkon ja
hautausmaan.
Kylän historiaan liittyvät runoilijamestari
14

Original Sokos Hotel Valjus majoitus varataan itse suoraan hotellista ja varauskoodina
Strengellin sukuseura.
Varaukset voi tehdä seuraavasti:
Original Sokos Hotel Valjus,
vastaanotto avoinna 24/7
puh. 010 783 2000
email. valjus.kajaani@sokoshotels.fi

Eino Leino –perinnetalo

Tutustutaan runoilijan elämäntyötä
esittelevään valokuvanäyttelyyn sekä kuullaan hänen lapsuuden vaiheista kotikylällä.
Leino-talolla Esko Piippo kertoo Leinon ja
Cajanus-suvun vaiheista.
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

Kajaanin ja Vuokatin Sokos Hotellien myyntipalvelu,
avoinna arkipäivisin klo 8-16
puh. 010 783 1100
email. sales.kajaanivuokatti@sokoshotels.fi  
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STRENGELLIEN SUKUSEURA RY

Toimintasuunnitelma
vuosille 2018 - 2019

Toimintakertomus vuodelta 2017
YLEISTÄ

Strengellien sukuseuran perustava kokous
oli 4.11.1973 Kuopiossa ja vuoden 2017
toimintavuosi oli sukuseuran (44) neljäs
kymmenesneljäs toimintavuosi.
Reksiterissämme on 379 henkilöä mutta
varsinaisia jäseniä on 92kpl.

SUVUN ESIMIES

Jari Strengell 27.08.2016 - 01.09.2018

HALLITUS

Strengellien Sukuseura ry:n hallitus
27.08.2016 – 0.1.09.2018
Puheenjohtaja Leena-Kaarina Brown,
varapuheenjohtaja Jari J. Laiho, seuran
sihteeri Liisa Strengell, rahastonhoitaja
Jaana Salminen, hallituksen muut jäsenet
ovat: Irmeli Hoffren, Pia Hoffren,
Tuula Johnsson ja Raija Satto.
Varajäsenet: Terttu Nuber ja Pekka
Strengell
Hallitus on kokoontunut seuraavasti
25.03.2017, ja 07.10.2017 tosin ko. kokous
ei ollut päätösvaltainen, läsnä olivat vain
Leena-Kaarina Brown, Jari J. Laiho,
Jari Strengell ja Terttu Nuberg.

TOIMINNANTARKASTAJAT
2017 - 2018

Strengellien sukuseura ry:n toiminnan
tarkastajat ovat Pekka Kumlin ja vara
henkilö Juha Strengell

TOIMINTA

Jäsenlehti
Sukuseuramme lehti julkaistiin kesäkuussa
2017 kolmannen kerran.
Lehden painosmäärä oli 100 kpl, sivuja
32, koko A5 värit4.
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Jäsenretki 05.08.2017
Saariston Loistoreitti - risteilylle Rosalan
Viikinkikeskukseen ja Sata vuotta suljettuna
sotilasalueena ollut Örön linnakesaari tutus
tuttiin rannikkopuolustuksemme historiaan
Venäjän tsaarin ajoilta nykypäivään. Saaren
päänähtävyydet ovat hienosti säilyneet
kasarmialueet, järeät Obuhov -tykit sekä
eri-ikäiset puolustusasemat ja linnoitteet.
Osallistujia risteilyllä oli kaikkiaan 13
henkilöä.
Kuulutko sukuuni
tapahtuma Vantaalla
07.10 - 08.10.2017
Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n Kuulutko
sukuuni tapahtumassa Strengellien Sukuseu
ra ry:n osastolla sukuseuraamme edustivat,
Leena-Kaarina Brown, Tarja Hasan, Terttu
Nuber, Liisa Strengell, Jari J. Laiho ja
Jari Strengell.
WWW-sivut, Facebook ja Instagram
Liityimme Instagramiin Elisabet Heinon
toimesta. Facebook - Strengellien Sukuseura
ry.n sivuja päivitetään aktiivisesti. WWW-sivujen päivityksen toteuttaa toistaiseksi Suku
seurojen keskusliitto.
Jäsenyys Sukuseurojen Keskuslii
tossa / Suomen Kotiseutuliitossa
Olemme Sukuseurojen Keskusliiton jäsen, ja
10.12.2017 alkaen seuramme on välillisesti
jäsen myös Suomen Kotiseutuliitossa,
”Yhteisellä asialla Järjestöpäällikkö Liisa
Lohtander toivottaa Sukuseurojen Keskusliiton lämpimästi Kotiseutuliiton jäseneksi ”
<http://www.kotiseutuliitto.fi/ >.
Strengellien sukuseura ry:n
sukukirjahanke
Tarkoituksena oli ensin tuottaa yksi tai
useampia sukuhaaroja käsittelevä julkaisu
” … Strengellien Sukuseura ry:n kirjaSTRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

JÄSENLEHTI
Jäsenlehti ilmestyy keväällä 2018 neljännen kerran. Painosmäärä (150 kpl), laajuus 32 sivua, koko A5, värit 4.
Jäsenlehti julkaistaan myös keväällä
2019 viidennen kerran.

hanke ehdotus sisältönä esim. kahden tai
useamman sukuhaaran lähihistoria, sukupuu, sukutarinat. Tämä siis jatkumoa Erkki
Strengellin laatimasta sukukirjasta. Hankkeella kannustetaan keräämään tietoa sukujen taipaleesta alkaen esim. vuodesta 1867.
Kunkin sukuhaaran lähtökohtana on Olof
Strengell (Strenghell) s.1650, jatkuen hänen
pojistaan, joiden suoria jälkeläisiä me kukin
olemme….” , samalla konseptilla olisi toteutettu myös seuraavien vuosien varrella kaik
kien Strengellien sukuhaarojen sukukirjat.
Emme toteuttaa Strengellien sukuseura ry:n
sukukirjaa toistaiseksi, koska seuran jäsenet
eivät ole olleet kiinnostuneita osallistumaan
kirjahankkeeseen.
Vuosikokous 2018 varaukset
ja järjestelyt
Seuran sihteeri Liisa Strengell aloitti ansiokkaasti Kajaanin sukukokous järjestely jo
vuonna 2016. Sukukokous pidetään Kajaanin
Original Sokos Hotel Valjuksessa. Vuosiko
kouksen oheisohjelmana on tutustumista
Kajaaniin, kyläretki Paltaniemelle kainuulai
selle kulttuurikylälle Oulujärven rantamaise
miin ja esittelemä Eino Leinon sekä Cajanus
-suvun vaiheista Kajaanissa.
Helsingissä 24.03.2018
Strengellien Sukuseura ry:n hallitus
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

WWW-SIVUT, FACEBOOK
ja INSTAGRAM
Olemme Instagramissa, FaceBook -suljetussa ja -avoimessa ryhmässä.
Strengellien Sukuseura ry:n kotisivujen
päivityksen toteuttaa toistaiseksi Sukuseurojen Keskusliitto / Suomen Kotiseutuliito Elina Kuismin.
JÄSENRETKET 2018 - 2019
Syysretki. Kuulutko sukuuni
– tapahtuma 6.- 7.10.2018
Kesäretki. heinä- elokuussa 2019
Syysretki. Kuulutko sukuuni
– tapahtuma lokakuussa 2019
SUKUTAPAHTUMIIN JA EDUSTUSTEH
TÄVIIN OSALLISTUMINEN 2018 - 2019
Osallistumme perinteistä tapaa noudattaen
Kuulutko Sukuuni – tapahtumaan
lokakuussa 6.- 7.10.2018.
Kuulutko sukuuni – tapahtuma
lokakuussa 2019
Osallistumme myös mahdollisuuksien
mukaan muihin sukutapahtumiin ja
edustustehtäviin.
VUOSIKOKOUS KAJAANISSA
01.09.2018
Sukukokous Kajaanin Original Sokos
Hotel Valjus, Kauppakatu 20, 87100
Kajaani. <https://www.sokoshotels.fi/fi/kajaani/sokos-hotel-valjus>
Helsingissä 24.3.2018
Strengellien Sukuseura ry:n hallitus
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SUVUN KESÄRETKI
05.08.2017

Strengellien Sukuseura ry:n jäsenretki suuntautui viime vuonna
Saariston Loistoreitti - risteilylle Rosalan Viikinkikeskukseen
ja Örön linnakesaaressa, jossa tutustuttiin rannikkopuolustuksemme historiaan Venäjän tsaarin ajoilta nykypäivään.
Saaren päänähtävyydet ovat hienosti säilyneet kasarmialueet,
järeät Obuhov -tykit sekä eri-ikäiset puolustusasemat
ja linnoitteet.
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Kuulutko sukuuni
tapahtuma Vantaalla
07.10 - 08.10.2017

Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n järjestämä
Kuulutko Sukuuni -tapahtuma on Suomen suurin suku
tutkimus- ja sukuseuraväen kohtaamispaikka.

Kuulutko sukuuni tapahtumassa Strengellien Sukuseura ry:n
osastolla sukuseuraamme edustivat, Leena-Kaarina Brown,
Tarja Hasan, Terttu Nuber, Liisa Strengell,
Jari J. Laiho ja Jari Strengell

22

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

23

Savon asuttaminen ja
Kuopion syntyhistoria
taas toiset vihollisosastot hyökkäsivät talon
poikaisväestön asuinsijojen kimppuun. Ihmi
set surmattiin ja kokonaisia kyliä hävitettiin.
Eräänkin ryöstöretken aikana kerrotaan
Säämingin Rantasalmen ja Vähä-Savon
alueella poltetun yli viisikymmentä taloa.
Kruunun toimesta alettiin köyhtyneille ihmisille osoittaa uudisasutukseen Tavinsalmen
seutuja ja pohjoisempia saloja, aina Oulujärven rantaan saakka. Kruunu kielsi satakuntalaisilta ja hämäläisiltä kaiken metsästyksen ja
eränkäynnin Savon alueella ja perui eräomistukset 1540-luvulla taatakseen uudisasutuksen elinehdot ja kaskiviljelyn. Tästä päätellen
voidaan todella uskoa, että eläminen rajatappeluiden aikana ja keskellä oli vaikeaa ja ihmiset halusivat muuttaa rauhalliseen Savoon.
Savoon, Tavinsalmen Kruununkartanon
suojelukseen muutettiin sekä luvalla että luvatta. Kruununkartano rakennettiin asutuksen
suojaksi ja se valmistui v. 1545.
Klemetti-kirjuri, Klemetti Henrikinpoika
Krook esiintyy ensimmäisenä valtiojohtoisen
asutusliikkeen edustajana maassamme.
Meidän suvussamme rovasti Johan Gustaf
Strengellin, s.1793 tyttärien jälkeläisissä on
Krook-sukuisia nimiä, mutta emme ole tutki
neet, ovatko henkilöt juuri Klemetti-kirjurin
sukuhaaraa. Klemetti-kirjurin toimesta perustettiin Maaningan Tavinsalmelle Kuninkaankartano uudisasutuksenvalvonta- ja hallintokeskukseksi ja osaksi ehkä turvaksi
itäisiä hyökkäyksiä vastaan. Pian tämän jälkeen Klemetti-kirjuri joutui eroamaan Savonlinnan päällikkyydestä ja v. 1547 hänen
seuraajakseen tuli Kustaa Fincke. Tuolloin
asutus oli jo niin vakiintunut, että kuningas
suostui Fincken ehdotukseen Tavinsalmen
hallintopitäjän perustamisesta edellä mainittuna vuonna.

J.M. Salenius on kirjoittanut kirjan v. 1882
Tavinsalmesta ja siinä mainitaan, että Tavinsalmen kuninkaankartanon ensimmäinen nimismies ja vouti oli Hartwick Andersson, joka
on Hartikaisten suvun kantaisä. Hän on tehnyt 29.9.1556 inventaarin kartanossa olleesta
omaisuudesta luovuttaessaan sen ja tehtävät
seuraajalleen Peder Jonsinpojalle = Voutilais
ten suvun kantaisälle. Tämä inventaariluettelo on säilynyt, ja se on suomennettuna sivulla
26. Tämä Hartwick Andersson on esimiehen
vaimon Ritva Strengellin os. Hartikaisen
kantaisä.
Samaan aikaan Pohjois-Savon kirkolliset
olot paranivat huomattavasti. Pitäessään
Savossa piispantarkastusta Turun kirkkoherra Knuut Juhonpoika ja Mikael Agricola
olivat todenneet näiden seutujen murheelliset olot ja ehdottaneet kappelin rakentamista Kuopionniemelle v. 1549. Perusteluissaan
piispa Agricola toteaa, että kirkkomatkat ovat
vaaralliset ja pitkät. Kansan sanonta ”Syväri
on syvä vesi, Kallavesi kauheampi, Maaninka manalle viepi” kuvaa osuvasti kirkossa
käynnin ankaruutta silloisilla kirkkoveneillä.
Ehdotus toteutui ja uusi kirkkopitäjä, jonka
alue vastasi hallintopitäjää, sai ensimmäisen
pappinsa v.1552. Uudesta pitäjästä tehtiin
myös oma käräjäkuntansa, jonka ensimmäiset käräjät istuttiin v.1549.
Kustaa Fincke ei aikaillut Coopianniemen kirkon rakentamisessa, sillä hän ilmoit
taa jo v.1552 kuninkaalle, että kirkko on
valmistunut. Kuningas antaa siunauksensa
ja vahvistaa kirkon rakennusluvan kuninkaallisella käskyllään v. 1552 sekä ilmoittaa
suostuvansa Savonlinnan linnanpäällikön
Kustaa Fincken toivomukseen, että pappi
lan maiksi otetaan maita Coopianniemen ta
lonpojilta. Kustaa Fincke aloitti myös Savon
voimaperäisen asuttamisen. Maakirjojen mukaan vuosina 1547-1563 annettiin talonpojille peräti 61 uutta lupakirjaa kaskiviljelyn ja
eränkäynnin harjoittamiseksi Savilahdessa,
joka oli Tavinsalmen pitäjän yksi neljännes
kunta. Savilahteen kuuluivat Kuopionniemi,
Jännevirta, Vehmasmäki, Maaninka, Piela
vesi ja Nerkoojärvi.
Kun viljelysmaata oli annettu, täytyi kruu
nun saada siitä myös korvaus. Tavinsalmen
pitäjässä oli v. 1562 yli kaksisataa savua 27
kylässä. Henkikirjoista, joiden mukaan mak-
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Erkki Strengell
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sutushistorian yhteydessä koros
tetaan yleensä maantieteellisten
tekijöiden merkitystä, ja selvää
onkin, että ilmastolla, maaperällä
ja vesistöillä on ollut oma vaikutuksensa asutuksen suuntautumiseen. Kuitenkin puhtaat
luonnonsuhteet ovat harvoin määräävinä
syinä, kysymys on pikemminkin kulttuurin
luomien edellytysten ja luonnon asettamien
vaatimusten vuorovaikutuksesta. Erilaisilla
kulttuuriasteilla maantieteelliset tekijät vaikut
tavatkin aivan eri tavalla; niinpä kivikauden
väestö valitsi asuinpaikkansa toisin perustein
kuin myöhempi rautakautinen kulttuuri. Luonto karsii ja valikoi loppujen lopuksi vain sitä
ainesta, minkä ihminen on luonut. Tähän voi
vielä lisätä, että pitemmälle kehittyneissä kulttuurivaiheissa suhde kääntyy jopa päinvastaiseksi: ihminen alkaa karsia luontoa.
Savon asutusliikkeen alkuajat sijoittuvat
historiassa toisen vuosituhannen alkuun. Ai
nakin 1200-1300 -luvulta on säilynyt haja
tietoja Savon alueella oleskelleista ihmisistä.
Mutta vasta 1400-luvulla Savon asutusta
kuvaavien asiakirjojen pito vakinaistui.
Asutusliike voidaan jakaa kolmeen osaan:
Pohjois-Hämeen, Pohjois-Savon ja Oulujärven muuttoliikkeeseen. Nykyistä Savoa on
asutettu Laatokan Karjalasta ja silloisesta
Suur-Savosta käsin. Suur-Savon rajat olivat
Savonranta-Heinävesi-Rantasalmi-linjan
eteläpuolella. Tämän alueen asukkaiden
tueksi Eric Akselinpoika Tott rakennutti Orivirran linnakkeen, Savonlinnassa sijaitsevan
Olavinlinnan. Vaikka linna suojasi seudun
asutusta, tapahtui muuttoa aina vaan kauemmaksi pohjoiseen. Syynä olivat Novgorodin ruhtinaan ainaiset ryöstöretket linnak
keeseen. Ryöstöretkien aikana asukkaiden
oli pakko lähteä puolustamaan linnaa, jolloin
24

settiin vero eli henkiraha, käy ilmi, että kylissä oli 450 veroa maksavaa täysikasvuista
miestä. Alle kaksitoistavuotiaat olivat vapaat
henkiverosta. Henkiveron perintä muuttui
v. 1652 siten, että verovapaita olivat alle
15-vuotiaat ja yli 63-vuotiaat. Upseerit, eli sotaväki ja aatelissäteriläiset eivät myöskään
maksaneet henkirahaa. Tavinsalmi-nimeä ei
paljon käytetty, vaan Kuopionniemi-nimitys
oli vakiintuneempi, varsinkin kirkkoherrakunnan muodostamisen jälkeen. Kirkkohallintoa
johdettiin Turusta käsin v. 1583–1618 ja sen
jälkeen Viipurista. Porvooseen perustettiin
piispanistuin v.1721 ja Kuopion seurakunta
alistettiin Porvoon piispan valtaan. Tavinsalmi
oli tuolloin jo kärsinyt laajoja aluemenetyksiä,
sillä Kustaa II Adolfin aikana v. 1627 Iisalmen
sallittiin erota emäpitäjästä. Kristiina-kuningatar puolestaan pienensi v. 1639 Tavinsalmen
puoleen entisestään sallimalla Leppävirran
erota omaksi pitäjäkseen.

TAISTELU
SUOMEN KIELESTÄ

Kun Suomi liitettiin Ruotsiin, se joutui roomalaiskatolisen kirkon ja pohjoismaalaisen oikeuskäytännön piiriin. Matti Lutherin uskonopetuksen kulmakivenä oli kansankielen nostaminen jumalanpalveluksen pääkieleksi.
Kuningas Kustaa Vaasa nimitti v.1558 Turun
piispaksi ja Mikael Agricolan seuraajaksi Pie
tari Folliuksen. Agricola oli suomalaisuusmies, kun taas Follius oli täysin ruotsalainen
niin mieleltään kuin kieleltäänkin. Erik XIV
erotti piispan jo v. 1563. Saarnakokoelmia ja
hartauskirjoja alettiin julkaista suomen kielel
lä. Näin puhekieli muokkautui paremmaksi
pappien saarnojen myötä. Suomenkielinen
Uusi testamentti painettiin v. 1548.
Suomen kielen aseman parantuminen
alkoi näkyä jo virkakoneistossakin, sillä Turun
hovioikeuden perustamisen aikoihin v. 1623
myös suomenkielinen oikeusturva parani.
Kahdeksan kymmenestä virkamiehestä osasi
jo puhua suomen kieltä. Mutta suomen kielen
lehtorin virka perustettiin Turun yliopistoon
vasta v. 1828 sen jälkeen, kun A.I. Arvidssonin viran perustamisen puolesta keräämä
adressi, jossa oli kaksisataakaksikymmentä
nimeä kolmestasadastakolmestakymmenestä
mahdollisesta, esitettiin yliopiston kanslerille.
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”eivät ole rahalla pestattuja eivätkä myöskään
kapakoista värvättyjä, tietämättömiä sodan
vaaroista, vaan he ovat tarkasti otettu vali
koiden maalaisväestön keskuudesta. He ovat
parhaassa iässä ja tottuneita tekemään työtä,
kantamaan taakkoja ja kestämään kylmyyttä,
kuumuutta, nälkää ja valvomista. Monet
heistä ovat kunnollisia käsityöläisiä”. Kolmi
kymmenvuotinen sota oli savolaisten kansanmiesten ensimmäinen kosketus suureen
maailmaan ja vieraisiin olosuhteisiin.

KUOPION ASUTTAMINEN
JA VÄESTÖN KEHITYS

Ensimmäiset suomenkieliset tohtorinväitöskirjat julkaistiin jo v.1832. Mutta muuta suomen
kielistä kirjallisuutta oli jo julkaistu tätä ennen.
Jaakko Juteinin kirjoittama runo ”Arvon mekin ansaitsemme” julkaistiin v. 1810 ja lähes
sata vuotta aikaisemmin, eli v. 1745 ilmestyi
Jusleniuksen ”Suomalaisen sanan ja luvun
opetus”. Ensimmäisen suomenkielisen näytelmän esittivät ylioppilaat Turussa jo 1650
-luvulla.
Ensimmäinen suomenkielinen sanoma
lehti oli Antti Lizeliuksen toimittama ”Suomen
kielisiä tietosanomia”, joka ilmestyi v. 17751776. Kansankielen käyttö varhaisempina
aikoina kirkollisessa elämässä perustui
papin saarnoihin ja katekeettisiin lukuihin:
Isämeidän, enkelintervehdys, Ave Maria ja
Luuk.I:28 sekä apostolienuskontunnustus ja
kymmenen käskyä, jotka kansan täytyi osata.
Papit tekivät arvokasta työtä, kun he käytti
vät saarnoissaan suomenkieltä ja tulkitsivat
näin kristillisiä ajatuksia kansan omalla kielellä. He muokkasivat myös suomen kieltä
tavalliseksi kirkkokieleksi käyttäessään sitä
seurakunnan ripittämisessä ja konfirmaatioopetuksessa. Suomen kieli levisi ja kehittyi
kirkon välittämänä ja rippilasten kotiin tuomana 1700-luvulla. Suomen kielen kehittäjänä
voidaan pitää myös esioikeuslaitosta eli niitä
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Ruotsista tulleita virkamiehiä ja korkeita hallintomiehiä, jotka riittävän pitkän ajan tutustui
vat Suomeen ja omaksuivat suomenkielen ja
suomalaisen elämäntavan.

SAVOLAINEN LUONNE

Savolaisten luonteenlaadusta on vain hyvää
sanottavaa. Upseerit kuvasivat jo kolmikymmenvuotisen sodan aikaista ruotulaista v.
1630, säyseäksi, hiljaiseksi, kristinuskoon
taipuvaksi ja rauhalliseksi soturiksi. Savolai
sen miehen sopeutuvuutta oleviin oloihin kuvaa sekin, että savolaiset soturit säilyttivät
mielenmalttinsa, vaikka kutsuntaperusteet v.
1642 muuttuivat aikaisempia raskaammiksi.
Tällöin nimittäin ruotuun määrättiin taloluvun
mukainen väkeenotto, ja 2-4 talon muodostama ruotu asetti yhden miehen ja hevosen,
jotka joutuivat kauas kodistaan. Miehet siis
tunnettiin käytökseltään hiljaisiksi, mutta savolaisista naisista ei sitä vastoin ole säilynyt
luonnekuvaa.
Varsinkin 30-vuotisen sodan aikana oli
varuskuntakomppaniat koottava kielellisistä
syistä yhteiseksi joukoksi, koska suomalaiset
kommunikoivat vain omalla kielellään. Kustaa
Aadolfin kehittämän Ruotsi-Suomen sotalaitoksen suomalaiset jalkaväkisoturit saivat
tunnustusta ja heistä todettiin mm., että he
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Kuopion kaupungin varhainen asutus jakaantui ryhmiin Kallaveden rannoille. Suurimmat
ryhmät olivat Vehmersalmen Ritoniemellä,
Soisalon saaren pohjoispäässä ja Kuopionniemellä. Edellisiä pienemmät ryhmät olivat
Kuopionniemen tyvessä Haminalahden ja
Hiltulanlahden paikkeilla sekä pohjoisrannalla Kehvossa. Kuopionniemellä oli suuri
seitsemän talon ryhmä; kolme taloista sijaitsi
keskikaupungilla ja loput Niuvanniemessä ja
Julkulassa.
Maanjako oli käynnistetty jo 1500-luvulla.
Kustaa Vaasa jatkoi sitä tarmokkaasti
”eräreduktion” nimellä. Isojako täydensi
maansaantia, kun 1700-luvun jälkipuoliskolla
maata erotettiin jyville ja akanoille, kruununtiloista talonpojille. Kuopion ympäristöön
muodostui 337 uutta tilaa kantatilojen lohko
misen kautta. Mutta suuri Pohjan sota uhkasi
savolaisiakin. Sotaisissa saappaissa astellut
väestö hävisi kolmanneksen. Sotiminen,
nälkä ja kuumetaudit tekivät pahaa jälkeä
väestössä; esimerkiksi Kuopiossa kuoli v.
1737 230 ihmistä eli enemmän kuin syntyi.
Kustaa Vaasan ja Kustaa Fincken hyvin
tarkoituksin alulle panema, laajalle maakuntaan levinnyt asutus hupeni koko Savon alu
eelta. Paremmin ei käynyt niillekään 140 ta
lonpojalle, jotka Fincke lähetti Oulujärven
rantamille Kajaanin linnakkeen turvaan.
Vähä-Savon, eli myöhemmin Pien-Savon
alueeksi kutsutulla alueella oli tuskin suvun
jatkajia. (Liite kartta Vähä-Savo = Pien-Savo)
Eläminen oli kivuliasta koko Savossa. Mutta
asukkaita tuli nyt Karjalasta käsin Kainuun
ja Savon uudismaille.
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KREIVIN AIKA

Pietari Brahen läänityksistä tärkein oli nykyinen Ristiinan kunta. Pietari Brahe sai v.1640
Ruotsin hallituksen myöntämän 300 veromarkan läänityksen Suur-Savon kihlakunnasta,
Pellosniemen pitäjästä, ja lahjoituskirja sisälsi
142 talollisen nimet ilman kylämerkintöjä.
Hän sai lisälahjoituksen v. 1645, ja se oikeutti
479 3/8 veromarkan lisämaihin. Läänitys
käsitti nykyisen Ristiinan kunnan lisäksi osan
Hirvensalmen, Mäntylahden sekä Mikkelin
maalaiskuntaa. Pietari Brahe rakennutti Brahenlinnan Pellosniemeen läänityksensä hallituspaikaksi 1649-1669. Päärakennus oli
todennäköisesti hirsirakennus ja se käsitti
14-16 huonetta. Rakennus oli vielä v.1741
asuttavassa kunnossa. Vuonna 1802 linnasta vietiin rakennustarvikkeet lähellä Ristii
nan kirkkoa olevaan everstin virkataloon,
jonne Yrjö Maunu Sprengtporten oli perustanut sotakoulun. Uusi Brahenlinna rakennettiin
v.1739 sotilasvirkataloksi. Nykyisin Brahenlinna toimii emäntäkouluna. Pietari Brahen Kristiina-puoliso rakennutti kirkkoa, joka valmistui
1600-luvulla ja palvelee seurakuntaa, joskaan
ei enää alkuperäisenä.
Ristiina oli isonvihan jälkeen Suur-Savon
autioitunein pitäjä. Maanomistus ennen isoajakoa johti siihen, että talonpoikaisista perin
tötiloista määrättiin kruunun tiloiksi 70 %.
Ristiinasta tuli rajapitäjä Turun rauhassa
v.1743. (Liite Rauhansopimukset v.1323–
1944) Aatelisvallan symboli Brahenlinna oli
jo tällöin täysin rappioitunut ja vartioväkikin
oli siirretty Savonlinnaan. Havaittiin, että Ristiina rajapitäjänä olisi erinomainen sotaväen
sijoitus- ja koulutuspaikka. Ruotsin kuningas
määräsikin Brahenlinnan sotilasvirkataloksi,
jossa Savon rykmentin päälliköt asuivat. Rappiolle jäänyttä linnaa ei kuitenkaan katsottu
voitavan korjata, vaan sen tilalle päätettiin
rakentaa punahonkainen linnoitus, joka
valmistui v.1739.
Kreivi Pietari Brahe sai Kajaanin vapaaherrakunnan läänityksekseen v.1650, jolloin
Kuopion seurakunta liitettiin Savon uuden
linnan rovastikuntaan, joka kantoi nimeä
Pien-Savon rovastikunta. Pietari Brahe oli
juuri määrännyt ”pakanarovastin” Petrus
Fabritiuksen Kuopion, Iisalmen ja Pielisjärven seurakuntien lääninrovastiksi. Savossa
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oli siis lääninrovasti, mutta ei yhtään kauppa
paikkaa. Ei ollut myöskään yhtään kaupunkia
Vähä-Savossa kituvaa Kajaanin kylää lukuun
ottamatta. Luultavasti tuolloin oli enemmän
porvareita kuin talonpoikia, sillä maarekiste
rin mukaan v.1664 Kuopiossa oli kaksi taloa,
Savilahdessa myös kaksi, Hatsolassa yksi,
Niuvanniemellä yksi (Fagernäs) ja Julkulassa
kaksi taloa. Maisteri J.M. Salenius mainitsee
kaupungissa olleen kuusi taloa.
Kaupunki, jonka kreivi ja vapaaherra Pie
tari Brahe oli perustanut ja joka oli saanut
nimekseen Kuopio ensimmäisen pappinsa
mukaan (Kauhanen = Skopa, josta muunnos
coopia, Cuopio) lakkasi olemasta kaupunki
jo v.1678. Tämän jälkeen se mainitaan asia
kirjoissa vain kirkonkylänä. Asukaslukukin
oli laskenut v. 1661 jo kolmeenkymmeneen
henkeen. Kirkkoherra Johannes Salmenius
yritti kohentaa kirkon asioita ja saada kansa
ryhdistäytymään. Mutta kansa oli uupunut katovuosiin ja nääntymäisillään rokkotauteihin.
Tuomiokirjat kertovat, että kyseisinä vuosina
kaupunkiin oli pesiytynyt hyödytöntä väkeä.
Salmenius ehdottikin, että väkeä ryhdyttäisiin
ajamaan pois: ”Nimismieskin kun tahtoi vain
ottaa itselleen kaupungin maita ja roskaväki
repi ja poltti kirkon aitoja” raportoi Salmenius
kuninkaalle. Mutta Pietari Brahe pysyi näkymättömissä ja unohti kaupunkinsa oman on
nensa nojaan. Perustamiskirjaa ei kuulunut
kaupungin porvarien nähtäväksi, eikä ”etui
suuksia, jotka kuuluvat perustetulle kaupungille”, kuten verovapautta ei näin ollen saatu.
Pietari Brahen aikoessa perustaa Kuopion kaupunkia, oli hänellä tietona, että kirkon
läheisyydessä oli tiheässä vähäpätöisiä torppia, jotka maaherra Falkenberg käski kruu
nunpalvelijainsa polttaa. Toimenpide tuotti
hänelle ja kruununpalvelijoille vakavan ojennuksen. Asia oli näet niin, että v.1656 oli ilmestynyt Pietari Brahen julistus, joka koski
irtolaisia ja loisia ja joka sääti, että näiden oli
joko otettava autiotiloja viljeltäväkseen tahi
ruvettava sotapalvelukseen. Ne, jotka irtolai
sia, vastoin kieltoa, suojelivat, olivat saatet
tavat siitä edesvastuuseen ja sakkoihin.
Samoin säädettiin, että ne, jotka sallivat irtolaisten ja loisten viljellä kaskea, olivat siitä eri
tyisesti verotettavat, elikkä myöskin irtolainen
ja loinen menettäkööt osuutensa satoon. Irto
laiset eivät ottaneet maita viljeltäväkseen
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eivätkä ruvenneet sotapalvelukseen. Tästä
näkyy sitten seuranneen, että hallitusmiehet
kyllästyivät moisiin asukkaisiin ja ”tekivät
heille prosessin lyhyeksi”. Irtolaisten ja loisten
asunnot poltettiin tahi hajotettiin maan tasalle.
Niin näkyy tapahtuneen ainakin Kuopion ja
Iisalmen pitäjissä. (Nimismies Olof Strengell
joutui todistamaan, ettei hänen renkinsä
ollut irtolainen.
Asia ei kuitenkaan jäänyt tähän, vaan joutui kuninkaallisen majesteetin tietoon ja tutkittiin talvikäräjillä v.1685. Kävi selville, että
käsky polttamisesta ja hajottamisesta oli käy
nyt aina maaherralta asti. Poltetut torpat oli
vat sieltä täältä Kuopion pitäjän alueelta ja
niitä oli kaikkiaan 30. Laamannin ja hovioi
keuden pöytäkirjat eivät kerro, minkälaisen
ojennuksen maaherra Falkenberg on saanut.
Joka tapauksessa asiakirjat kertovat, että
Kuopiossa oli sen ajan mittapuun mukaan
runsaasti rauhatonta väkeä ja levottomuuksia, joista kirkkoherra Salmenius valitti. Monen monta kappalaista ja kirkkoherraa ehti
Kuopiossa käydä, ennen kuin Kuopion kir
konkylästä hahmottui kaupunki. Näyttää siltä,
että Kuopio muodostui eräänlaiseksi pappien
karkoituspaikaksi, sillä useimmat Kuopiossa
1700-luvulla vaikuttaneet kirkkoherrat ja kappalaiset olivat erotettu edellisestä virastaan,
kuten Kuopion kirkon laajennustyötä valvonut
Lappeen varapastori Antti Arvinpoika Scultorius. Andreas Arvidi oli saanut Viipurin piispan
palkkapitäjän sijaiskirkkoherran virasta eron
kapakointinsa takia ja siirretty Kuopion seurakuntalaisten sielunpaimeneksi, jona hän toimi
v.1685-1689. Muun muassa kruununvoudin
poika Henrik Johannes Argillander tuli kirkonpaimeneksi v.1721 ja oli virassaan 35 vuotta.
Argillander omisti Niuvanniemen kartanon
ja Juankosken rautaruukin. Papin virka alkoi
taas siirtyä isältä pojalle, sillä hänen poikansa
Sakari Argillander valittiin ensimmäiseksi kappalaiseksi v.1731. Hän hävisi kuitenkin kirkkoherran vaalissa Henricus Henriki Porthanukselle. Tämä oli juopumukseen taipuva,
riiteli seurakuntalaisten kanssa, laiminlöi jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten
suorittamisen ja käyttäytyi ylimielisesti ja jopa
vihamielisesti, joten hänestä kuopiolaiset saivat tarpeekseen. Hän oli kuitenkin Kuopion
kirkkoherrana silloin, kun Kuopio sai kaupun
kioikeutensa, eli vuoteen 1782 saakka.

Piispatkaan eivät tyystin unohtaneen Kuopiota. Porvoon ensimmäinen piispa Johannes
Gezelius vieraili Kuopion kirkonkylässä. Asiakirjat eivät kerro, tuliko piispa uuden kirkon
vihkiäisiin, mutta vierailun vuosiluku viittaa
tähän. Kirkko näet valmistui v.1730 ja se oli
Kuopion kolmas kirkko. Hautausmaan oli
piispa käskenyt siirtää Pappilanniemelle,
missä se oli kaupunkilaisten viimeisenä tyys
sijana aina vuoteen 1811 saakka. Tosin kir
kon viereen suoritettiin hautauksia aina
vuoteen 1776 asti.

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2018

KAUPUNKI SAVOON

Kun kauppamatkat olivat pitkiä ja aikaa vie
viä, heräsivät myös valtiopäivämiehet vaati
maan sisämaahan kauppapaikkaa sekä
myös oikeuslaitosta. Valtiopäiväedustaja
Henrik Mollenius esitti v.1746 Tukholmassa
kaupungin perustamista sisämaahan ja ehdolla olivat Varkaus, Leppävirta ja Rantasalmi. Keski- ja alakihlakunnan edustajana ollut
Henrik Mollenius, joka oli kotoisin Tavinsalmen pitäjästä, kuvasi valtiopäivillä, miten savolaiset vievät enemmän tervaa Ouluun kuin
Loviisaan, jonne oli kahden viikon matka, ja
tavaroista saatu ansio hupeni kaikenlaisiin
maksuihin Loviisan tullikaupungissa. Hän
esitti, että olisi siis perustettava kauppa- ja
markkinapaikka Venäjälle sodissa menetetty
jen kauppa- ja satamakaupunkien Viipurin ja
Haminan tilalle ja se olisi perustettava lähemmäksi sydänmaita. Kuopiolainen Mollenius
veti vielä siinä vaiheessa esityksellään vesi
perän, mutta jätti kuninkaanhoviin kaupunki
siemenen itämään. Mikä, ettei Savoon saataisi kaupunkia, kun Haminasta, Lappeenrannasta ja Viipurin suunnalta oli tehty runkotiekin Kuopion kirkonkylän ja Iisalmen kautta Ouluun saakka jo vuosina 1720-1740.
Kulkuyhteydet toimivat kestikievarien va
rassa. Veneliikenne oli aikaa vievää, sillä laajoja niemiä jouduttiin kiertämään ja vetämään
veneitä pitkiä matkoja järvikannaksien yli
toisiin vesireitteihin. Valtiopäivillä v.1751
savolaiset anoivat veneväylän avaamista
Varkauden ja Viannan koskien ohitse ja Leppävirran Napuksen syventämistä. Kanava
rakennettiin. Mutta suuret veneet eivät siitä
mahtuneet, vaan ne oli vieläkin vedettävä
kannaksen yli teloilla. Sillä kertaa jäivät nämä

liikennejärjestelyt laajentamatta ja uudet
kanavat rakentamatta. Vuoden 1755 valtio
päivillä Tukholmassa vaati Niuvanniemen
isäntä, kirkkoherra ja valtiopäivämies Henrik
Argillander, että Loviisan kauppiaat pakote
taan hankkimaan suoloja savolaisille tahi
Oulu on julistettava tapulikaupungiksi ja että
Viannankoskella on sallittava markkinat tammi- ja elokuussa. Kauppakollegio puolsi näitä
ehdotuksia, mutta asia jäi taas päättämättä.
Kukaties jos kauppapaikoista olisi silloin annettu määräykset, olisi Kuopio jäänyt uudelleen perustamatta. Ei siis niin pahaa, että
siitä ei koituisi jotain hyvääkin. Kuopiotahan
ei ollut kauppapaikaksi edes ehdotettu!
Sitkasta, perin sitkasta oli tuiki tärkeän
suolan ja tervan luonnekkaan vaihtokaupan
syntyminen. Savolaiset polttivat tervaa ja viljelivät viljaa, mutta suolat oli edelleen haettava Oulusta. Kymmenen vuotta myöhemmin
eli v.1765 oli valtiopäivillä edustajana Henrik Paldanius, joka hallitsi Savisaaren maita,
(kaksi kartanoa ja kappalaisen pappila) Niuvanniemen kartanoa (Fagernäs) sekä kestikievaria. Samat olivat vaateet Paldaniuksel
lakin, hän myös vaati kauppapaikan perustamista. Mikkeli, Liperi ja Kajaani olivat saaneet
jo markkinat; vain Vähä-Savon tuomiokuntaa
kiusattiin markkinaluvan eväämisellä, vaikka
alueen laajuus oli 150 peninkulmaa. Ei saanut Paldaniuskaan ehdotuksestaan huolimatta Pärttylin markkinoita. Verot ja maksuthan
oli kuitenkin suoritettava, vaikkei alueella ollut lupa pitää edes markkinoita. Valituksessa
viitattiin vielä siihen, että kansa oli köyhtynyt
ja kärsi rahanpuutteesta, koska venäläisten
toistuvat hyökkäykset ja kruununpalvelijain
ryöstöt oli tehty ”viimeisen päällen”. Todettiin,
että alueella ei kyetä maksamaan veroja, jos
elinkeinoa ei edistetä.

KUOPIO alkuaikoina

Pehr Kjellman oli kaavoittanut Kuopion kaupungin alueen ruutukaavaksi Pietari Brahen
aikoinaan hyväksymän asemakaavakartan
pohjalta. Kustaa III hyväksyi karttaesityksen
5.3.1776, ja niin Kuopion kaupungin ensimmäinen virallinen ja vahvistettu asemakaava oli syntynyt. Nykyinen Kuopion ydinkaupunki on moninkertainen silloin hyväksyttyyn
kaupunkialueeseen nähden. Kaupunki käsitti
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Koljolan tilan ja pappilan maita. Koljolan tilan
rakennukset olivat Kallaveden rannalla Va
sikkasaarta vastapäätä, ja pappilan maat
Väinölänniemen tyvessä, missä oli myös silloinen puukirkko. Ruutukaava käsitti neljä
pohjois-eteläsuuntaista ja viisi itä-länsisuuntaista katua. Kaava ulottui pohjoisessa Maljapuron suuhun ja etelässä Väinölänniemen
tyveen.
Kuopion ensimmäisen asemakaavan
merkkien selitykset:
A. Kuopion ristikirkko, puusta tehty,
ympärillä aitaus.
B. Merkillinen hiekkakumpu. Tasainen
päältäpäin, muinoin Lapinlinnaksi nimetty, mutta vuodesta 1656 Vahtivuoreksi kutsuttu.
C. Osoittaa suurta toria, joka paitsi katuja,
on 200 kyynärää neliössä.
D. Rantatori, joka on ainoa paikka, johon
veneillä pääsee. Kukin katu on otettu 24 kyynärää leveäksi ja 140 kyynärää
pitkäksi, s.o. 14 000 neliökyynärää,
jonka helposti voi jakaa kahdeksi; mutta
suuren torin itäpuolella kahdessa korttelissa ja Vahtivuoren länsipuolella
yhdessä korttelissa ovat tontit vain 100
kyynärää pitkät ja leveät.
E. Kaksi tonttia maaherran virastoksi.
F. Puutarhatontti maaherran virastolle.
G. Kokonainen kortteli palvelijoille.
H. Aiotulle kruunun viinanpolttimolle
määrätty paikka.
Kaupungin läpi kulkevan maantien, joka
vie Pohjanmaan kaupunkeihin, voi helposti
muuttaa kaupungin länsipuolella kulkevaksi.
Näistä kaupungin ensimmäisen asemakaavan tonteista oli kaupungin perustamisen aikaan v.1782 vain osa rakennettu, mutta ku
ninkaan lupaamien verovapauden ja amma
tinharjoittamisen vuoksi tonttien kysyntä oli
vilkasta ja niin tämä asemakaava täyttyi pian
uudisrakennuksista. Rakennusaineena tuohon aikaan olivat hirret. Kaupunki levisi pian
länteen päin.
Kuopiossa asui sen perustamisen aikoihin
346 henkilöä. Kommunioni eli rippikirja kertoo vuoden 1776 asukkaista varsin niukasti;
esim. merkinnät asukkaiden ammateista ja
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elinkeinoista ovat luettelossa osin puutteelliset. Ensimmäisten vuosikymmenten aikana
Kuopiossa vaikuttaneiden
merkkihenkilöiden nimet ovat jääneet rippikirjan ohella muistiin perimätietonakin. Johan
Paldaniuksen nimi on säilynyt hänen omistamansa kestikievarin ansiosta. Kestikievari tuli
tunnetuksi suuruudestaan, sillä kyytilaitosta
hoiti peräti neljä hevosta, mikä oli sen ajan
mittapuun mukaan varsin huomattava määrä.
Kellarimestari Johan Rönnqvist oli taas tunnettu ”rahtööri”, ja Otto Juhan Gröndal hankki
toimeentulonsa viinavarastoista. Johan Lundgren kutoi kaupunkilaisille palttinaa ja Wikman kähersi herrasväen peruukit. Muita käsityöläisiä olivat vaskenvalajat, satulasepät,
leipurit, kirjansitojat, kultasepät, monet värjärit
ja säämiskäntekijät, lasimestarit, tynnyrintekijät, tupakankehrääjät, muurarit, sepät ja kengittäjät, räätälit, jopa kuvanveistäjä ja kakluunintekijäkin löytyivät sen ajan Kuopiosta.
Mutta tärkeiden henkilöiden mukana on
kulkeutunut myös vähemmän muistettuja
henkilöitä, joiden nimet ainoastaan osoittavat
heidän eläneen tässä kaupungissa. Seppä
Tackolander on asunut pajassaan ilman rippiä, samoin kelloseppä Jeremias Sigström;
heidän nimiään ei luettelossa esiinny. Nimet
ovat kovin ruotsalaisperäisiä, mutta –nen
-päätehän tuli vasta vuosikymmenien jälkeen
savolaisen aateluuden merkiksi. Olihan toki
koreata olla ruotsalainen, niin kuin ensimmäi
sen papin nimen kääntämisestäkin voi
päätellä.
Elettiin sentään kaupungissa, joten kuten
ammattitaitoisina. Mutta huonoja, löysiä ja loisia pesiintyi myös Kuopioon. Heitä syrjittiin
ja ajettiin tulliporttien ulkopuolelle, sillä heistä
oli vain huolta ja jopa vaaraa kaupunkilaisten
terveydelle rokkotautien levittäjinä. Herraskaiset tarvitsivat työntekijöitä, joiksi joskus pääsi
portista varkain kaupunkiin tulleita vähempiosaisiakin. Vain porvarioikeudet lunastaneet
– kauppiaat, kruununmiehet ja käsityöläiset,
joilla oli mestarikirja – saivat omistaa omia
asumuksia. Leipä ei lohjennut tuohon aikaan
ainakaan teollisuudesta, mutta kaupungin
virkamiehet työllistivät paljon palvelijoita, pe
sijättäriä, ompelijoita jne. Pieneltä kaupungin
vuokrapalstalta asukas sai ruokatarvikkeita,
ryytiä, etupäässä viljaa käsin jauhettavaksi.
Asukkaat saivat laiduntaa karjaa ilmaiseksi. ◆
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Pöytästandaari (pöytäviiri)
40,00 € + postimaksut ja pakkauskulut
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