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VAANASTEN SUKUSEURA r.y;n kustannuksella ovat aikaisemmin i lmestyneet

seuraavat julkaisut:

\/ i iziniisten sukupuu n:o 1. 1945. Pa'atoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitus-

sihteeri TUULIKKI ANTILA. S. 1-50. (Helsinki 1945).

Viizinzisten sukupuu n:o 2. 1915. Pa.itoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitus-

s ihteer i  TUULIKKI ANTILA.  S.  51-110.  Kuopio 1945.

Vrizinristen sukupuu n:ot 3-4. 1946. Paatoin-rittaja OSKARI VAANANEN, toimi-

iuss ihteer i  TUULIKKI ANTILA.  S.  11i -196.  Kuopio 1946.

\rriziniisten sukupuu n:o 5. 1968. Pizitoimittaja O. P. VAANANEN. toimitussihtecri

KALLE VAANANEN. 8 s iv .  (s .  197-204).  Kuopio 1968'

\/ziziniisten sukupuu n:o 6. I970. Phdtoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri

KYOSTI VAANANEN. S.  205-236.  Kuopio 1970.

Pietari \Tii i ini isen runot. Toimittanut ja esipuheella varustanut IORMA VAANA-

NEN. 32 s iv .  Mikkel i  196'1.

PAINOASU -  A .  O.  VAANANEN

Kuop io  1973
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"Mind nden, miten korpi ja immeinen
ne toestesa voemoo koetti,
miten mies siina taltutti korven sen
ia vi l i ielvksel le voett i  .  .  ."'  ' l ( i l le 

Vdi indnen: Vianasten sukuvirsi.

Bantasalmen Tuusmiien Tenhulanmden pihasta avautuva ndkymd. valokuvattuna

[;taiitigit. fann" Vddnils-asutuksen syd6nalueelle sukumme jdsenet.kokoon'

iu-"ui "ri puolilta Suomei ia kenties ma-an raioien ulkopuoleltakin.kesdlld 1973
yhditt"ttyyn vuosi- ja sukukokoukseen. Valok' Kalle Viidniinen'

Tenhulanmden kaunis ptiiirakennus oli koriaustiiiden alaisena heiniikuussa 1971'
iolioin sukuseuran ias'enitla oli Savonlinnissa pi4etyn vuosikokouksen idlkeen
iif"i.uui i"io.sa vi6railla ia alustavasti keskustella tulevasta sukukokouksesta'
ilih"il" 

- 
"nranta vieraitaaii vaiiuJs". Valok. Kalle Vddndnen. Sukukokoustalon

vaiheista kerrotaan s' 15-16 (251-252)'

4 (240)



usso['egnpnas'gssauepds uo,ru5-stolqo4

elloo{ eluLuI]o BIIPJJoI PlleslllePg 'elsnnd

-n{ns ptsaslelqd ualseuee1 uel{>lle>l elsnl

-elE'ursealoddqodr uEJnesnlns EBtsPAn>l

ueerv^vl pllpulo ( I 6l v[ 026 [ Eulson^ 3]

-ur1u.t ueltudsno>lo>l ueslno>lo{rulns uInI

urorups sssue>l uelsnllo[rr>l ualn1src11nt

EssolJulnu EsseslllaPa uaalq,( luan1nn1 ef

uealnnsreuo>io>l euuss>lnuJl{lnln>lns sulso

le.r.dluasu[ ]IIa)plIlJe tesloluonlsnuJl>l1nl

lprugtlpsrs I o:u unndnlns uelsgu99A

'uellIPIes

auruJunslp>llnI errnn ulslnnls-9t 9]91 ulltu

-lelruunnsPluILUIol uePnnslu^alnlILIPI 'el

uuululullol uelsonn oulIIA uPJnesnlns 'utts

-{ntullrnt ultsnn utlAelsol ar-uuten>1ns e,{t

-qa.rad teAIoA teslnlns-seueu1 laeunluool

-o>l ueeslnolo{Isonl e[ -n1ns uddllalslPY{

uealnn t16l pllpsol t,{u BI

utllJEerqls uErnasnlns ullUaal[ePa uo eloI

- 9 o:u nndnlns uarsgugg1 uouln^Is-6t

rntsIuJI€A uees>lno>lo{n1ns e[ -lsonn uddl

-rarsrpqd udd11ep1d essapqupdeuH uo^qa)

uIrpLU uElrlPluel uelsPuIzPA uo^ES-sIol

-LIod 0l- 
'>lola 'z-'I uellls ?llon^ eLulo)

'uupLuEunnpps .{ttrt.{d ueJsltuplslol of uae>1

19[ ueslLugllgraqulllueq uErnesn>lns uI>l

-ualrn1 t,{u uo alIoABl EureJ 'uuoalllolel

-IuIISlUui BuP^Pllelnalol u?e>lnlu ualslnns

-rilopcleru urct euud UEBPIoA Is>le^Plleul el

-lAUnlsouull{ Plsellolslll ut PuluESl esuaal.{

e{ elsodlnlnastto>1 'e1ses1nul1lnln1ns

allrnur e[ allruasel u€rnesn{ns ueas>lno1

-o>]n>lns rvl euoflve uas{nolo{n>lns IlsesII

-l9uu99s plsltudlseulll uoJeuJnu uePnn uul

-Jr{sne>le1le ueJnasnlns Bllnut 'tsonzr sBtu

1o1 ulot uuuteprd Pls>lnolo>inlns uuslnur

\IIZ) 9

uefo]uees u:d'l Blnasnlns uelseuugL'e1
-srwnlsIIUIEA unndnlns uEuIEl uuuulouaul
-ru ggrrd ul{ualln>J euluoua>lllor uuas>lnl
-nAeBs BuBAuttI>llnt Is{I>lJeIu uasrudulrs

urnuld.rodt urrluEuJJou uuudurne11r1ra141
'ueestuIElsIP{nwue[e uatoratlgltl

-uag uI uePlal]Ioso uotsrlJo>luasuI utgtlru
-ru'laaua1o1 ls>lepgoluda IlsesrelLlolsuIo

uEp(uJ€A lulo lesln>lns-suuuu1 lnnru e(

teJgttBuEEA'laseuuun lPluglluuJslall ueeu
-o>lo{ PIsIoISE auluJsJnas uelnn(u Ellnlu
'laeupes etlsod ellurnesnlns leuour g>luttu
'ueasltueuhol uupqolVde ues Enlnaued tl

-sep>l{oulJBl 91e1,r rduurreuua UBEIIIaIII>I 31

1l{le{ uo ulultoquolsuqer-Ireelqls €Je11nn

eI nllaptoq uo leIsBIuIIlnr 'ut1uto11nnu

ulrrlnu uaadrBl PIIoo{ lnllo uo slun1
-orgof 'rsonrr e1o{ drraptd uo las{no>l
-o{ISonA lprupttdllepa ualoluBuS'utturt'{r
-o.(1 uttluerulou usserudlJls - uJol{n?q

ua{uoq e[ Buastrueauu uuuJolr{ glell ulso]
- uaflotnlg^ ]du uo ut uapne>llddeu>llddeq

u[ -sdtr8uago{a1 uasrr)lpI uesrruu]lPrequll>l
-ueq uaaunlquder essrlgnl]ond un^nl-096I

tnuuilnnlls ItsesIIIeuuo oI uo sulttod u]
-le 'J?llls pyil[eu usseu]lalto[.rr>l P1PI 

'uPI

-uellrs IrLuIot 'd'l e.rnesnlng ualsuueun dt
-1elu.reLI slsaslorJoll vlseeuBlsa{ gtuauurd>1
-rson^ Is>lp>l I{IT 'osletsluIuJIol uauIAIIl
-18 ISnn EruellouJnn IlsasIeAoJPA SSSOJaIU

-nu pssesIIIoPe ESsnlsIE>llnf uallts 311onl

al.ulo>l eulurlrealqls lnuellB uDPIIePol

uo BssuuuluIlol ueJnesnlns Ella 'gltts uut>1

->lre{u €uuApttnPqEII BBlrd uaeuulp^ {L6I

uEese{ elstruullto[e uastrud]sau1l 'uoJ

-etunu '/ unndnlns ualseuue1 uehl>lsne>l

-u>>llp 3uJuJuJnesn>lns uaauuudul enont g€

uudslds atuIIA 'unsle11nI uenelo PIIISPX

nndnVns splilasllas

NgNYNYYA IIS9A)



K A L L E  V A A N A N E N

Vcicincisten Sukuseurd rJ:n toirninndfl

aailteita /970-/97t
(Jatkoa Vdtin2isten sukupuun n:ossa 6 vuonna 1970 julkaistuun

sukuseuran toimintahistoriikkiin)

vuosl- JA SUKUKOKOUS 1970

Jos oli Vddndsten sukukokous 9. 8.

1964 Muuruveden Murtolahdessa onnis-

tunut, oli sitd myiis yhdistetty vuosi ja

sukukokous L 8. 1970 KuoPion HaaPa-

lahdessa, Uudella Paikalla. Eiviit talon

iszintdvdki Pirkko ia Aarre J. Vddnzinen

enempZid kuin seuran johtokuntakaan pai-

viiZi valitessaan voineet toivoa juhlalle pa-

rempia puitteita: Olihan sdd mitd parhain,

ldmmin ja aurinkoinen. Luonto oli vehreii

ia vainioilta tulvi kypsyvdn viljan tuoksu'

Sataankahteenkymmeneen nouseva Vdii-

ndsten ia V2iiin?is-sukuisten joukko koki yl-

tdkylldisen tZiytelziisestd yhdessriolon tun-

teesta tdssd kauniissa ia suvulle historial-

lisessa ympdristdssZi. Virallinen kokous oli

antoisa. Ravitseva ei ollut ainoastaan isdn-

tdviien pitopiiytd vaan mycis retkeily Antti

Veidniisen muistokivellzi ja illanvietto Haa-

palahdessa. Vanhan aian pirttikarkelon

tahdeista vastasi Oulusta saakka hankittu

varusmiesyhtye. Mieliinpainuvia olivat

Erkki Vddnzisen ja tytteirensei Pdivin mu-

siikkiesitykset, vain jotain mainitakseni.

Vdiinzisid on yhtdjaksoisesti asunut niin

kauan kuin niillzi tienoin on yleens2i vaki-

naista asutusta ollut, ja tdhzin kol<oukseen

valmistunut sukupuu sisiilsi sukuseuram-

me kunnia j r isenen muiste lmakir io i t t rksen

lisdksi hajapoimintoja lahinne Suur-Savon

(Mikkelin ja Juvan) Viieiniisten vaiheista

1700luvulta itsenriisyytemme aikaan. Nyt

kolme vuotta mycihemmin pidzimme suku-

kokoustamme Rantasalmen TuusmZiessZi'

Tenhulanmzien talossa, iota ViizinZiset

ovat isanndineet tosin vain parin vuosisa-

dan ajan, mutta joka sijaitsee sukuhistori-

amme kannalta perinteiden kylldstzimzillzi

maaperzilld. Pohjois-Savon eriimaiden asu-

tushistoriasta tiedemme nimitt i i in, etta

edellisen sukukokoustalon ensimmziinen

isdntZi, sukumme Pohjois-Savon haaran

kantaiszi, lautamies Antti Vzidndnen oli

siirtynyt uudisasukkaaksi Kuopion seudul-

le  Rantasalmen veropi t i i j i in  Tuusmden nel -

iiinneskunnasta 154O-luvun puoliviilin tie-

noilla. Haapalahden kokouksessa mukana

olleen, nyt Rantasalmen Tuusmiien kylzizin

kokoontuneen VdiinZis-vden luettavaksi tar-

jotaan talld ker taa ran tas almelaisen i s iin t d-

talomme lyhyt historiikki, liszitietoja edel-

lisessd nlrmerossa esiteltyien Juvan Vdd-

niisten vaiheisiin sekd edellisizi laaiempi ar'

tikkeli, jossa esitellzian eta:an Kehvon Pui-

roolahden Antti Vzizindsen itilkellisiin kuu-

luvan Murtolahden sukuhaaran vaiheita'
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Piidt i isten teossa ei i lmennyt erimiel isyyksi i i ,  mutta si i td huol imatta ainakin
toimitsi loiden olo muodostui pdivdn_ mittaan helteiseksi auringon paahtaessa

;;;;;;;plh;;n-taydelta teriiltd. Piiyd2in ?.aressti sukuseuran puheeniohtaia hal'
l i tusneuvos O. P.- Vddndnen (oik.)- ja sihteeri  maiuri  Kal le Vdi ini inen' Valok'

Sakari Viidndnen.

Viral l isen kokouksen ia puol isen i l i lkeen retkei l t i in Kehvon Haapalahden mail-

la ia suoritett i in kunniakAynti  taloir ensimmdisen isi inndn ja Pohiois-Savon Viid-
naiten kantaisdn lautamies Antt i  Vhi indsen muistomerki l ld. Kuvassa sukuseu-
ran esimies laskemassa kukkalaitetta muistomerki l le. valok. sakari vai ini inen.
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Vddndsten Sukuseuran vuosikokous Savonlinnassa Hotel l i  Tott ' issa 18' 7'  1971.
Seminaarinlehtori Jorma Vddniinen toivotti paikkakunnan Vdiiniisten puolesta

kokouksen osanottaiat tervetulleiksi. Valok. Kalle Viidndnen.

Edelleen pddtetti in kokoontua seuraavan

vuoden vuosikokoukseen Kolille.

Vuosikokouksen lomassa nautitun lou-

naan jdlkeen oli ohjelmassa retki Ranta-

salmen Tuusmden Tenhulanmden taloon,
jonka is?intiivziki, edesmenneen maanviljeli-
jd  Eino Vddndsen per ikunta.  io  odoLt i  mei-

6 .

Tenhulanmiien tila on vanhimpia yhtd-

jaksoisesti saman suvun hallussa s2iilynei-

tzi. Olihan kunniakiriassa ja komeassa tuu-

livi ir issi vuosiluku 15'111 Ystdvzil l inen oli

isdntdviien vastaanotto ia hyvziltei maistui

emdnniin herkullisen kahvipdydbn anti.

Taisipa sitten vieraitten kysymystulva o1-

lakin ylivoimainen tuon illan mittaan vas-

tattavaksi, koska meille esitetti in klltsu

saapua paremmalla alalla, esimerkiksi:

viettdmdzin siellzi sukukokoustamme.

Otimme seuran puolesta kutsun vastaan

mitd i loisimpina. Haikeata oli hajaantumi-

nen tuon niin paljon puhuvan pihan pii

r istzi. Olimme kokeneet iotakin korvaa-

matonta ja unohtumatonta
Tenhulanm2iestii lzihti viiden hengen

ryhmii seuraamaan illan Juha-nlytdntiJzi
O lav in l i nnan  l i nnanp ihassa .  Kun  kysvmyk -

sessii oli paattajaisndytanto ja mukana ole-

vil la vuosikokousedustaji l la oli t i laisuus
pziristzi mukaan n:iytiintiil seuraavaan ka-

ronkkaan, oli Savonlinnan vuosikokouksen
pzieitdsohjelma kohdaltamme mitii tyylik-

kziin.
Muun toiminnan kannalta vuosi kului

tavanomaisten julkaisujakelujen, j r isenmak-

sukerdysten, osoitteenmuutosten ia edell i-

sessd vuodenvaihteessa myyntivalmiiksi

saadun "murrelevymme" jakelussa.

VUOSIKOKOUS 1972

Elokuun 5. pdivana 1972 kokoontui izil-
Ieen p ieni  p i i r i  Vdzindsid ja  Vddnzis ld is id

Loma-Kolille vuosikokoukseensa. Vaikka

paikalla oli vain 18 seuran j2isenti i, saati in

todeta, ettei 1'oukon pienuus tee kokoontu-

mista merkityksetti jmiiksi.
Vuosikokouksessa merkittiin vuoden

1971 vli jZiZimiksr mk 106,93. Jrisenmaksur'
r ra o l i  saatu mk 3 l l  ja  iu lka isutu lo ina nyt

jo rnk 735,55. Yli jZii imZin pienuus iohtui
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jon kysytyt aikakauskirjamme varhaisim-

mat numerot ovat loppuneet eikri uuden

painoksen ottaminen liene taloudellisesti

perusteltavissa, on pddtetty mybhemmin

julkaistavaan sukuhistoriateokseen ottaa

niistd harkinnan mukaan erditd historialli-

sesti tai muuten merkittzivid kirjoituksia'

Taloudell isesti seuramme on voinut ra-

hoittaa esitetyn toimintansa io aikaisem-

min selostetun, mutta alati kiitoksella

muistettavan opettaia Anni Vzizinzisen lah-

joituksen tuoton turvin. Vaikka toimintaa

monesti arvostellaan vaatimattomaksi, on

meidrin kuitenkin muistettava, millaisia

vaikeuksia seuralla oli ennen ja millaisia

vaikeuksia millzi tahansa seuralla tai yh-

distykselki on, kun se joutuu elamaen ke-

destd suuhun luottavaisilta jdseniltzi saa-

miensa jiisenmaksujen varassa' Harvinai-

suudessaan saamamme lahjoitus on niin ar-

vokas, ettd meiddn on kaikin keinoin py-

rittotvd, sitd kartuttamaan. Tdthdn johto-

kunta on aivan erityisesti pyrkinyt seu-

ramme varoien siioittamista harkitessaan'

Jos sitten tehdriiin pdzitds sen kdyttiimises-

tri esimerkiksi sukuhistoriateoksemme ra-

hoittamiseen, on jo pdzit6std tehteiessd ol-

tava reaaliset suunnitelm at paaoman takai'

sin saamiseksi. Vain siten voimme turva-

ta jzilkeemme tuleville mahdollisuuden jat-

kaa tydtiimme.

Tzitui kirjoitettaessa valmistaudut aan ial'
leen sukukokoukseen. Odotan sitd mielen-

kiinnolla. Odotan, etta entiste useammat

pyszihtyisivdt kutsun s^atuaan vakavasti

tutkimaan ja sovittelemaan osallistumis-

mahdollisuuksiaan. Vain siten saamme

kestdvdn yhteyden luoduksi. Ennen muu-

ta osal l is tuminen on tunnustus to iminnas-

ta vastaaville ia tervetullut rohkaisu uskal-

taa ja ehtid entistd enemmdn suuren suku-

yhteis6mme hyvziksi. Emmekdhzin sovi tZis-

tllzihin, etta SUKUKOKOUKSESSA AI-

NAKIN TAVATAAN!

l loisia i lmeitd Loma-Koli l la Vddndsten Suku'
seuran vuosikokouksessa 5. 8'  1972. Valok'

Kal le Vdi indnen.

"Tuttu vanhastaan, mutt' aina uusi", Koliir
maisema houkutteli viipymddn ja tulemaan

toistekin. Valok. Kal le VddnAnen.

. - - i ***;s@i*M;# 'Hi*ffi ia^*s'ffi **-;-
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lan kyldssd leskend "pistokseen" eli (to-

denniikijisesti ) keuhkokuumeeseen. Ilzinet

haudattiin helmikuun 18. pdivzinzi. Lauri

Vddnziselld oli ainakin kaksi velied, nimit-

td in vuonna 1716 syntynyt  Mat t i  (Mats) ,

ioka oli naimisissa vuonna 1719 syntyneen

Riitta Montosen (Brita Mindoin) kanssa,
ja vuonna 1718 syntynyt  Hannu (Hans) ,

ioka oli naimisissa vuonna 1729 syntyneen

Kaarina Korhosen (Carin Korhoin ) kans-

sa.

Matin. Hannun ia Laurin isi i eli isoiszi-

ni Kalle Vddndsen esi-isii viidennessZi pol-

vessa yli ispdin oli vuonna 169l (tai toi-

sen merkinn?in mukaan 1694) syntynyt ia

Juvan pitdjdn Pitkdlahden kylzissd asunut

taloniszintd ( "huusweird" 
) Hannu Viiiin2i-

nen (Hans Wzindin), joka oli naimisissa

Johanna Ruokolaisen kanssa. Hannu Veiri-

ndnen kuoli Juvan Pitkdlahdessa huhti-

kuun 12. paivana 1758 "pistokseen" (ole-

tettavasti keuhkokuumeeseen). Kaikesta

pddtellen hzin oli ollut paikkakunnan

merkkihenki l i j i td  ia  hurskas mies,  l<osl ia

hdnet on haudattu Juvan kirkon alle. Hau-

taus toimitettiin kirkonkiriojen mukaan

huhtikuun 23. paivdna, ia on todennZil<iiis-

te. etta hautaiaiset ovat olleet tavall ista

iuhlall isemmat.
Kirkonkirioista ei ole oll-rt saatavissa

tietoia ennen vuotta I7I8, kosl<a isonvi-

han johdosta mahdolliset kirjat tul-routui-

vat t^i katosivat taikka niitzi ei oltu l<un-

noll isesti pidettykddn. Valtionarkistosta

ldytyy erziit?i asiakirjoia Viipurin ja Savon-

linnan ldiinin osalta vuodesta 1615 lzihtien,

mutta laenin kaikki asiakiriat ovat kadon-

neet  vuosi l ta  17 13-1721 .  Sela i l tuani  sd i -

lyneitd asiakirjoja olen Savon kihlakunnan

henkikiriasta vuodelta 1691 lijytzinyt Ju
van pitzijdn Pitkdlahden kylhn kohdalta

merkinndn, ettzi henkiverovelvolliseksi oli

pantu Pekka Vddndnen (Peer \X/zinziin)-

niminen mies vaimonsa kanssa, minkd l i-

sdksi hdn oli eliittzinyt sotilaan vaimoa, mi-

ka vlittaa siihen, ette hanen talolleen kuu-

lui ruotujakolaitoksen jdrjestelmzin mukai-

nen velvollisuus yllzipitiiZi yhth sotilasta

vaimoineen. Toisessa, ns. poikkeusluette-

lossa, on mainittu, ettd ruotuiakolaitoksen

alaisuuteen ei kuulunut Paavo Matinpoika

Vidndnen (Pihl Matzson \TiinZiin), joka

ndin ollen oli verovelvollinen suoraan val-

tiolle.

Vuoden 1650 Savon keskisen kihlakun-

nan maakirjasta lbytyy merkintii Suurnie-

men kyldn kohdalta, ettZi Pekka Viieinzinen
(Peer \Wzizinhinen)-nimisen miehen rakuu-

natilan osalta on pantu verolle 2 vero-

markkaa, mutta samalla on tehty merkin-

te, ette tila on veronmaksukyvyt6n. Tdmzi

Pekka Veidndnen on ollut varmaankin sa-

ma mies kuin vuoden 1691 henkikiriassa

mainittu. Johtuen ehkzi isonvihan aian

puutteellisista merkinnijiste tai siitti, ett?i

asekuntoiset miehet ioko oli kutsuttu so-

taan taikka piileskeliveit vainoojia, vuoden

1712 henkikirjasta ei ldytynyt mainittuja

Pekka (Peer ) ja Paavo Matinpoika ( P&hl

Matzson) Vddnzistd.

On todennik6istd, etta jompikumpi

ndistd miehistzi, joko Pekka Vrizininen tai

Paavo Matinpoika Vddnrinen, oli Pitk2ilah-

den kylan talonisZinniin Hannu Vdeindsen

isd. Kun Pekka Vdziniinen esiintyy jo vuo-

den 1650 maakirlassa, hZinen on pitzinyt

syntyz i  ennen vuot ta 1$5,  missZi  tapauk-

sessa hiin olisi Hannu Viizinzisen syntyessii

vuonna 169I (1694) ollut ldhes 60-vuo-

tias. Ndyttziisi siis enemmdn todenndkiji-

seltzi, ett2i Hannu Vdiindsen iszi olisi ollut

poikkeusluettelossa mainittu Paavo Matin-

poika Vidndnen ( Pihl Matzson \X/dnziin ).
Tdssii tapauksessa tiediimme my6s, ettd

Paavon isd oli Matti Vddndnen ( Matz \)fi-

ndin), ionka voidaan arvioida syntyneen

1 60O-luvun alkupuolella.
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edelleenkin Tenhulanmden ehtoisa emdn-
6.

Tenhulanmden nykyinen isdntd Jussi
Ensio Einonpoika Vdiiniinen, Kustaa Vaa-
san aikaisen Pekka Kdrkkdisen jdlkeldinen

viidennessdtoista perdkkdisessd sukupol-

vessa ja talon kuudes Vddnls-sukuinen
isdntd, on syntynyt 8. joulukuuta 1933.

Maamieskoulun kdytyiidn hdn toimi aluksi

isdnsri rinnalla kotitilalla ja on sitten isdn

kuoltua ldhes kymmenen vuotta sitten

hoitanut tilaa perikunnan lukuun. Jussi
Vddndnen vihittiin avioliittoon 5. joulu-

kuuta 1970 Juvalla 19. heindkuuta 1937

syntyneen Saara Annikki Lipsasen kanssa,

ia avioliitosta 28. manaskuuta L972 syn-
tynyt esikoistytdr Eiia Marjukka Vddndnen
on ensimmlinen kuudennentoista tunne-
tun perdkkdisen sukupolven edustaja v^n-
halla sukutilalla ja edustaa samalla Ranta-

salmen Tuusmden Tenhulanmden seitse-
meittii perdkkdistd Vdlnds-polvea.

Tarkastellessamme runsaan neljdn vuo-
sisadan ajan samassa suvussa ja tavallisim-
min isziltd pojalle siirtyneen tilan haltijain

luetteloa ja yrittdessdmme sen ddrelld pa-

lauttaa mieliimme nbihin vuosisatoihin si-

sziltyvizi vaiheita Suomen kansan ja nimen-

omaan Savon asujainten arkisessa elzimds-

s6, vastaamme tulevat vuosisatain saatos-

sa monenlaiset kuvat. Halki sodan ia vai-
non, hallan ja ndldntuskan pdivien on sen-
taan yha uudestaan ja uudestaan pdhsty "su-

loisen rauhantilan ldmpiiisen poudan" ai-
kaan, Savon historian kirjoittajan sanontaa
lainataksemme. Eldmd on ollut ndiden men-
neiden sukupolvien aikana,niin kuin se on
tdnlkin pdivdna, "arkista aherrusta uupu-
mukseen asti", mutta "sunnuntaista sun-
nuntaihin on toki kumahdellut tapuleista
lepopZiivien vuosisatainen soitto", ja siir-
tyminen sukupolvesta toiseen on aina mer-
kinnyt eldmdn jatkumista "suruineen ja

iloineen suurempaa henkistd ja aineellista

Tenhulanmiien talon isdntdvdked kotitalonsa
edustalla 18. 7. 1971. Vasemmalta emdnniit
Lyyli Maria Viiiiniinen, o,s. Hitsanen, ja Saara
Annikki,  o,s. Lipsanen, sekd isZint i i  Jussi Ensio

Viiiiniinen. Valok. Kalle Viiiiniinen.

vaurastumista kohti tissd solisevien metsd-

purojen, heleiden lehtojen ja aurinkoisten

ahojen kauniissa maassa" (KAARLO \7I-

RILANDER Savo kaskisavuien kautena s.

1 0 2 3 ) .
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I ESI.ISAT

Isoisdni isoisd, Paalanniemen tilalla
Kuopion, mydhemmin Nilsidn ja sitten
Muuruveden pitdjaan kuuluneessa, mutta
vuoden 7973 alusta taas Nilsidzin liitetyssd
Murtolahden kyldssd numerolla t helmi
kuun L6. plivdnd 1806 syntynyt ja Temon
tilalla samassa Murtolahden kyLisszi nume-
rolla 3 elZikeliiisenzi helmikuun 20. paiva-

n?i 1881 kuollut talollinen Eeto Pekka

Nuutinpoika Vddndnenl kuuluu sukujuu-
riTtaan niihin 1600- ja l7OOJuvuilla ym-

pdri Pohjois-Savoa levitt2iytyneisiin Vdli-

ndsiin, jotka polveutuvat kuningas Kustaa

Vaasan aikana Tavisalmen (Kuopion) seu-

duille ilmeisesti Rantasalmen Tuusmden

neljdnneskunnasta uudisasukkaaksi siirty-

neesta Antti Vdiiniisestd. Antti Vddndnen

mainitaan talollisena Kuopion, nyk. Siilin-

iirven Kehvolla (asuinpaikka: Ruokovesi,

Kehvo, Kehvonranta) vuosina 1,546-73
ja lautamiehend vuonna J,552.2 Vdiindsten
kantatila Kehvolla oli Puiroolahti - josta

1 TT0luvulla erotettu Haapalahti edelleen-
leenkin on su\,run omistuksessa - ia tti-
mdn tilan isdntinri toimivat maakirjojen
mukaan lautamies Antti Vzieinzisen jdlkeen

Heikki Antinpoika Vddnlnen vuosina
L573-I600, Heikki Heikinpoika Viiiinii-
nen 1600-1645, Laufi (Lassi) Heikin-
poika V?i?iniinen 1645-78, Matti Laurin-
poika Viidndnen 1678-90 ja Nuutti Ma-
tinpoika Vfrdndnen 1.690-17 I2.3

Murtolahdessa on Vzizinrisizi asunut
1730luvulta alkaen. Puiroolahden talon
poika, monipdisen veljessarjan nuorimmak-
si mainittu Pekka Nuutinpoika Vddndnen,
joka oli syntynyt isonvihan aikana vuoden
1713 tienoilla, vihittiin avioliittoon Mur-

tolahden talollisen Lassi Miinkktisen An-

na-tytteren kanssa 4. kesdkuuta 1736 ja

jli sitten Mijnkkijsten taloon kotivdvyksi.

Aikanaan tdstii Pekka Vdzindsestii tuli
Murtolahdessa numerolla 1 myiihemmin
Paalanniemen nimelld tunnetun talon en-
simmdinen Vddnhs-sukuinen isdntd, ja han
kuoli Murtolahdessa Kustavinsodan alka-
na 76-vuotiaana 27. marraskuuta 1789.
Talonemdntl Anna Vzidndnen, o.s. Miink-
k6nen, oli kuollut jo 31. maaliskuuta l7-72
52-vuotiaana.a Avioparilla oli ainakin kym-
menen lasta, joista ikdjdtjestyksessd viides
(toinen poika) Nuutti Pekanpoika V2i2inii-
nen (synt. 1745) tuli Paalanniemen isiin-
ndksi isdnsd jdlkeen.

Nuutti Pekanpojan vanhimman veljen
Lassi (Lauri ) Pekanpoika Vddndsen
(1737-91) poika oli tunnettu kansan-
runoilija ja talonpoikaissdddyn valtiophivd-
mies Norrkijpingin valtiopZiivillui 1800 ia
Porvoon valtiopdivilld 1,809, herastuomari
Pietari Vdfindnen (I764-1.846). Pietari
Vddndsellzi ja hdnen vaimollaan Eeva Savo-
laisella (1766-1.825) oli ainakin seitse-
mdn lasta, viisi tytlrth ja kaksi poikaa. Po-
jista vanhempi, Kuopion triviaalikoulua
vuosina 1801-07 kdynyt ja koulunsa kes-
ken lopettanut (matrikkelin mukaan
"hterghtt til Bonde med god tanka om
sig" ) myijhempi Murtolahden talollinen ja
vuonna 1822 herastuomarin arvon saanut
Lassi Samuli Vddndnen (L793-I828)
oli avioliitossa maaninkalaisen Maria Heta
Husson (1796-L848 ) kanssa ja paris-
kunnalla oli ainakin kolme poikaa ja kak-
si tytdrtd. Pietari Vddndsen nuorempi poi-
ka taas oli Taipalsaaren lapsettomana
kuollut kirkkoherra Anders Johan \Tenell
(1800-1868),  joka o l i  vuodesta 1827
avioliitossa Nilsidn ensimmdisen kirkko-
herran, rovasti Anders Brofeldtin tytteren
Kristina Sofian ( 1809-1875 ) kanssa.
Vanha valtiopdivzimies vietti viimeiset
elinr,'uotensa poikansa pappilassa Taipal-
saarella ja hdnet on mycis haudattu Taipal-
saaren seurakunnan kirkkomaahan.s

20 (256)
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II ISOISA JA HANEN PERHEENSA

Eero Pekka Nuutinpoika V62indsen iso-

isd, Murtolahden Paalanniemen talollinen

Nuutti Pekanpoika VfiIndnen syntyi Mur-

tolahdessa 9. helmikuuta 1745 ia kuoli

sielld Suomen sodan aikana 12. lokakuuta

1808. Hlnet oli vihitty avioli i ttoon 20.

huhtikuuta 1771 Kuopion pitrijdn Syrjui-

saaren talollisen Olli Mikonpoika Antikai-

sen ja tdmdn vaimon Silja Pitkzisen tytte-

ren Kaisa Ollintyt2it Antikaisen kanssa, jo-

ka oli syntynyt Kuopion Syrjdsaaren ky-

lzissd 10. elokuuta 1750 ia kuoli Paalan-

niemen leskiemiint?ind Murtolahdessa 18.

kesiikuuta I$1 (kdytyddn ehtoollisella

viimeisen kerran rippikirjamerkint6jen

mukaan 20. huhtikuuta samana vuonna).

Avioparilla oli kymmenen lasta, kahdek-

san poikaa ja kaksi tytertd, joiden elemrin-

vaiheisiin palaamme tuonnempana' Yksi

pojista kuoli 3-vuotiaana. Muiden lasten

kesken Nuutti V2idniinen vaimonsa suos-

tumuksella jo hyvisszi ajoin ennen kuole-

maansa (vaiaat viisi kuukautta nuorim-

man pojan syntymzin jiilkeen) mzidrdsi

omaisuutensa iaettavaksi. Murtolahdessa

lokakuun 1. pdivzind 1795 paivatylla jelki-

sdzid6ksellzi6 Nuutti Vddndsen perintiitila

oli hzinen ia hdnen vaimonsa kuoleman jzil-

keen iaettava kolmeen osaan: vanhimman

pojan Pekan talon paikaksi oli jtidvd isli

Nuutin oma asuinkartano, toinen poika

Olli oli saava kaksi torppaa, toisen Mur-

tolahden rannalta, ia kolmannen pojan

Nuutin asuinkartanoksi mzidrdttiin Hyvd-

risen torppa Sarvon lammen tannalla' Ko-

ko perintiitilansa arvoksi isii Nuutti arvioi

tlissii testamentissaan runsaat 555 riikin-

talatia. Muille pojille - Lassille, Paavol-

le, Jussille (Johannekselle) ja Heikille -

oli kolmen vanhimman velien maksettava

rahassa lzihes 70 riikintalaria kullekin ja

tyttdrille Anna Siljalle ja Kaisalle molem-

mille runsaat 34 iikintalaria. Siltl varal-

ta, ett:a perheeseen vieli syntyisi lapsia tai
joku lapsista kuolisi naimattomana ennen

testamentin voimaantuloa, vdhenisivdt tai

lisdzintyisivzit vastaavasti muiden osuudet.

Pesissb testamentintekiiZiin kuoleman idl-
keen oleva irtain omaisuus oli jaettava

voimassa olevan lain mukaisesti Nuutti

Vddndsen ja Kaisa Antikaisen lasten ia pe-

rillisten kesken. Valokuva tristi perinndn-
jakoasiakiriasta on julkaistu viereiselld si-

vulla.

Nuutti Vddndsen ia Kaisa Antikaisen

esikoinen, talollinen Pekka Nuutinpoika

Vldndnen syntyi Murtolahdessa 14. heinei-

ktiuta 1772 ja kuoli sielld naimattomana

8. kesdkuuta 1826.Hdn oli i lmeisesti tun-

nettu taitavana asioiden hoitalana kotipitd-

jdssidn, koska hdnet oli valittu 
"kylen-

pdzi l lysmieheksi"  (bya uppsyningsman).

Tdssd ominaisuudessa hdn ioutui hoita-

maan murtolahtelaisten asioita my6s val-

tion virastoissa, ja mielenkiintoisen viildh-

dyksen Nilsitin Murtolahden Vzitindsten ja

muiden kylzileiisten vaikeuksiin Suomen so-

dan aikana antaa erds Kuopion laaninhalli-

tuksen arkiston asiakirja, jota esiteltiin

Vddndsten Sukuseuran vuosikokouksessa

Mikkelissd 4. elokuuta 1968. Tdmd asia-

kirjaT on talollisen Pekka Nuutinpoika

Vddnlsen omasta ja useiden muiden Mur-

tolahden talollisten puolesta Savon ja Kar-
jalan ldinin maaherralle osoittama alamat'-

nen anomuskirjelmd, joka on saapunut

maaherranvirastoon Kuopioon 24. marras'

kuuta 1809. Murtolahtelaiset ytittivit

saada takaisin omaisuuttaan, ja maksavana

puolena oli itse "korkea kruunu", joka

vendldisten sotaioukkojen ldhestyessd Kuo-

pion tienoita oli mobilisoinut kdytettdvis-

sddn olleet miehet ia kulkuneuvot evaku-

ointitehtdviin. Paldani-nimisen kirjutin

ruotsinkielelld ia aian tavan mukaan ylen

kohteliaaseen ja alamaiseen kirjetyyliin

258\) ) (
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Iaattma anomusasiakirja kuuluu suomen-

nettuna seuraavasti:
"Korkeastijalosukuinen Herra Paroni,

KenraaliMajuri, Maaherra ja Venrijiin Kei-
sarillisen Pyhln Annan ritarikunnan En-
simmdisen Luokan. sekd Ruotsin Kunin-
kaallisen MiekkaRitarikunnan Ritari!

Viime vuoden Syyskuussa suoritimme
kdskyn mukaisesti poissiirrettdvien tava-
rain kuljetusta Toivalasta Kuopion pitiijiis-
sd Iisalmen Kirkonkyldiin, mutta kun
olimme siirtettdvien tavarain kanssa tul-
leet sinne perille ja meiddn piti saada, niin
meille oli vakuutettu, palata kltryinemme
kotiseudullemme, piddtetti inkin meiltd
kdrrymme ja ne otettiin meiltd pois sekd
vietiin aina Ouluun saakka, missl niiden,
sen tiedon mukaan, minkd olemme niistd
voineet itsellemme hankkia, pitdisi ole-
man sdilijssd; ja koska me, silh tavoin
meiltii poisotettuja kdrryjdmme emme ole
voineet saada takaisin, rohkenemme ala-
maisimmassa niiyryydessii kiilntyd Teiddn
Ylhdisyytenne puoleen kaikkeinntryrim-
mllld anomuksella, ettl Teiddn Ylh2iisyy-
tenne Erittdinsuosiollisesti ndkisi hyvdksi
Korkean Virastonsa toimenoitein autt^a
meitl saamaan takaisin sanotut kzirryt tai
myiis koruauksen niistd, jossa tarkoituk-
sessa syvdsti ni5yrimmin oheenliitetty
Luettelo ja Ktuununvouti Malmbergin to-
distus antavat selvityksen kunkin kdrryn
laadusta ja arvosta.

Syvimmdlld kunnioituksella Teidnn Yl-
hdisyytenne

Kaikkeinniiyrin Palvelija
Pekka Nuutinooika Vdlndnen
(Pehr Knutson lWenanen) ;
omasta ja muiden Luettelossa mainit-
tujen Kanssavalittajiensa puolesta, Mur-
tolahden Kyliist?i ja Kuopion Pitdj6std."

Nuutti ja Kaisa Vddndsen toinen poi-

ka, talollinen Olli Nuutinpoika Vifrndnen
syntyi Murtolahdessa 2. toukokuuta 1775
ja kuoli siellii Paalanniemen isdntdnd ja les-
kimiehend 17. helmikuuta 1844. Hdnet

oli vihitty avioliittoon 24. lokakuuta 1803

Kuopion pitdjdn Toivalasta numerolta 5
kotoisin olleen talollisentyttaren Tiina Pe-

kantytfit Pitk2isen kanssa, joka oli synty-

nyt Toivalassa talollisen Pekka Aaponpoi
ka Pitkisen ja tdmdn vaimon Anna Hy-

vdrisen tyfiercna 12. toukokuuta 1782 ia
kuoli Murtolahdessa 4. heindkuuta 1.826.
(Avioparilla oli ainakin kolme poikaa,

Jussi Pekka s. 1.809, k. 1813, Vil le s.

1815, k. I8l7 ja Kustaa Fredrik s. 1817,

k. 1819, sekd kaksi tytefta, v. 1812 svnty-

nyt Anna Maria, joka solmi avioliiton

Elias Niskasen kanssa ja muutti Kuopioon

v. 1839, ja v. 1'821 syntynyt Johanna. jo-

ka v. 1841 Pekka Vartiaisen kanssa avioi-

duttuaan muutti myiSs KuoPioon. )

Eero Pekka Nuutinpojan isd Nuutti

Nuutinpoika Viidnlnen oli isoisdn lapsista

kolmas ikdidrjestyksessd. Hdn syntyi Mur-

tolahdessa 10. tammikuuta 1778 ia vihit-

tiin avioliittoon 6. kesdkuuta 1802 Kuo-

pion pitiijiin Jdnnevirralta numerolta 5

kotoisin olleen talollisentyttaren Tiina Ee-

rontytdr Niskasen kanssa, joka oli synty-

nyt talollisen ja majatalonpitdjein Eero

Eeronpoika Niskasen ja tdmdn vaimon

Tiina Eliaantytdr Niskasen tytterene Jan-
nevirralla 1. matraskuuta 1780 (lasten-

kifan ja rippikirjan mukaan ) . Pariskunnan

mydhemmistd vaiheista ja heiddn lapsis-

taan kerrotaan seuraavassa luvussa.

Poikamiehen?i pysytellyt Lassi Nuutin-

poika Viiiniinen oli veljessarjan neljds'

Hdnen syntymdplivdnsii oli 15. lokakuuta

1780 ja kuolinpdivlnsd 23. helmikuuta

1828 .
Nuutti Vdiindsen ja Kaisa Antikaisen

kahdesta tyttareste vanhempi, Anna Silja

Nuutintytdt Viidn2inen syntyi vuonna 1783
(syntyneiden ja kastettujen luettelosta ei

ole ko. merkintid ltiydetty) 1'a vihittiin
avioliittoon ensimmdisen kerran 20. loka-

kuuta 1806 Mutolahdesta numerolta 3

kotoisin olleen talollisen Jussi Ytiiinpoika

Hiimfildisen kanssa, joka oli syntynyt Mur-

tolahdessa 20. marraskuta 1782 ja kuoli

siella 25. elokuuta 1813. Talollisen leski

24 (260)
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vaimonsa, ldhes 100-vuotiaaksi eldneen
Eeva Tiina Ruuskasen, emdnnyyden aikaa
on kuvailtu Vdindsten sukupuun kolman-
nessa numerossa v. 1946 ( siv. II4-
176);

III VANHEMMAT JA SISARUKSET

Talollisenpoika Nuutti Nuutinpoika
Vddndnen Murtolahdesta ja talollisentyter
Tiina Eerontytdr Niskanen Jiinnevirralta
vihittiin avioliittoon, kuten on jo mainit-

tu, kesdkuun 6. pi.iv6,na 1802. Tdstd avio-
l i i tosta syntyi yhteensd kahdeksan lasta,
kolme poikaa ja viisi tytdrta, joista kaksi,
poika ja tytdr, kuoli lapsena. Eero Pekka
Nuutinpoika oli lapsista toinen iklij2irjes-
tyksessd, perheen vanhin poika, joka isdn-
sd kuollessa 9. joulukuuta 1829 ("nIive-
tystautiin" vajaat 52-vuotiaana) oli 23-
vuotias ja ditinsd kuollessa kolme vuotta
mydhemmin 31. tammikuuta 1833 ("pis-

toksiin" 53-vtotiaana) melkein 2J-vuo-
t ias.

Eero Pekan sisaruksista ikdjdrjestykses-
sd luetellen vanhin, Anna Kaisa Nuutinty-
tiir Vddndnen, syntyi Murtolahdessa 16.
lokakuuta 1803 ia kuoli Nilsiin Pieksdn
kyldssd numerolla 15 talollisen vaimona
21. maaliskuuta 1.857. Hdnet oli vihitt l '
avioli i ttoon 11. kesdkuuta 1832 Piekshn
kylin talollisen, leskimies Olli Joosepin-
poika H2imlldisen kanssa, joka oli svnty-
nyt Pieksdn kyldssii heindkuun 8. pdivdnzi
1803 ja kuoli sielli numerolla 15 leski-
miehend, eldkeldisend, tammikuun 3I. pd,i-
viinri 1878 (Olli Hemeldisen ensimmiinen
vaimo Anna Liisa Paavontytrir Heikkinen
oli syntynyt 1799, vlh. aviol. 1825 ja kuol-
Iut 1827 ).

Perheen kolmas lapsi Jussi Nuutinpoika
Viindnen syntyi Murtolahdessa numerol-
la 1 marraskuw 27 . pdiveinzi 1808 ja kuo-

r . . t t . . t . . tIr stelld kesdkuun 21 . paivana l8I7 .
Seuraava ikdjdrjestyksessri, Eeva Tiina

Nuutintytfit Vddndnen, syntyi Murtolah-
dessa numerolla 1 toukokuun 4. pdivzind
1811 ja kuoli taloll isen leskend Nilsidn
Kaaraslahdessa numerolla 24 huhtikuun
28. pd'ivdna 1880. Hzinet oli vihitty avio-

liittoon 31. maaliskuuta 1834 nuorimman

setdnsd toisen vaimon veljen, Kaaraslah-

den talollisen ja kuudennusmiehen Aaro

Heikinpoika Ruuskasen kanssa, joka oli

syntynyt Kaaraslahdessa 24. marraskuuta

1812 ja kuoli sielll numerolla 24 4. hei-

ndkuuta 1866.

Nuutti Nuutinpoika Vdiindsen ja Tiina
Eerontytdr Niskasen viides lapsi ja pojista
nuorin, Lassi Nuutinpoika Vii2iniinen, syn-
tyi Murtolahdessa numerolla 1 toukokuun
20. paivdna 1813, muutti Nilsizin Muuru-
vedelle numerolle 7 vuonna 1855 (omai-

suudenjaosta Eero Pekan ja Lassin kes-
ken tuonnempana) ja kuoli siellzi talollise-
na 26. maaliskuuta 1888. Hdnet oli vi-
hitty avioli i ttoon ensimmziisen kerran 17.
heindkuuta 1838 Kuopion pithjrin Kurki
harjusta numerolta 4 (aikaisemmin Toi

vala n:o 5) kotoisin olleen taloll isentyttzi-
ren Helena Pekantytlt Pitkiisen kanssa,
joka oli syntynyt talollisen Pekka Eeron-
poika Pitkdsen ja tdmiin vaimon Anna Lii-

sa Toivasen tyttarena Kuopion pitdjdn Toi-

valassa kesdkuun 2.  paivana 1817 ia kuol i

Murtolahdessa numerolla 1 l-ruhtikuun 24.

pdivzinri 1844. Toisen avioliittonsa Lassi
Vdzinzinen solmi 14. heindkuuta 1846 tuol-
loin Nilsi6n kappalaispappilassa asuneen
"neito" ( jungfru) Eeva Karoliina Lilljan
kanssa, joka oli syntynyt 13. kesdkuuta
1823 (Kuopion Julkulassa, aiti "naishen-

kilij" Liisa Jdrveldinen) ja kuoli Muuru-
vedelld numerolla 7 helmikuun 22. odi-
v?inzi 1889.

Nuutti laTiina Vddndsen kolme nuorin-
ra lasta olivat tyttdrizi. Heistzi ikrij zirjestl'k-
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teteeksi. Kaisa-mummo (o.s. Antikainen)
eli vield neljzinnesvuosisadan, silla hanhan
kuoli vasta toisen keisari-suuriruhtinaan
Nikolai I:n hallituskaudella puolitoista
vuotta poikansa Nuutin, Eero Pekan iszin,
kuoleman jdlkeen vuonna 1831. Eero Pe-
kan syntyesszi Ruotsi-Suomen viimeisen
yhteisen kuninkaan Kustaa IV Aadolfin
alamaisena 16. helmikuuta 1806 oli hdnen
kotikyldnsd Murtolahti osa laajaa Kuopion
emapitajaa, jonka kirkonkyleistl Kustaa
Aadolfin isi i Kustaa III oli vuonna 1776
tehnyt uuden Savon ja KalaTan maahema-
kunnan keskuksen ja jolle hzin oli anta-
nut kaupunkioikeudet vuonna 1782. Nil-
siddn - seuramatkoillaan usein Paalannie-
messd vierailleen Paavo Ruotsalaisen koti-
pitdjaan, jonka kirkonkyleistzi ( kappeliseu-
rakunnan keskuspaikasta) oli uutta leanie
perustettaessa alunperin suunniteltu maa-
herranviraston sijaintipaikkaa - Murto-
lahden kyld liitettiin vasra sitten kun kap-
peliseurakunnasta tuli itsendinen kirkko-
herrakunta 1820-luvun alussa. Nziin ollen
sukututkija joutuu Murtolahden Vddnds-
ten vaiheita selvitellessiiiin tutkimaan Kuo-
pion maaseurakunnan kirkonkirioja vield
1800-luvun kahdelta ensimmdiseltzi vuosi-
k1'mmenelth. Ndistd kirkonkirioista on
liiydettdvissd mytis merkintzi tutkimuk-
semme kohteena olevan Eero Pekka Nuu-
tinpoj an syntymZipdiv asta ja kastepiiiviistri.
Eero Pekka kastettiin vajaan viikon ikii-
sena 2I. helmikuuta, ja kummeja oli ta-
lonpoikaisen tavan mukaan vain kaksi, toi
nen mies- ja toinen naispuolinen. Mies-
puolisena kummina oli Aatami Kontinen,
ilmeisesti naapuri,rl ja naispuolisena kum-
mina isoiiti Kaisa Antikainen. Vanhem-
man sisaren Anna Kaisan oli 25. lokakuu-
ta 7803 kastanut sukulaismies, Kuopion
maaseurakunnan kappalaisen apulaisena
tuolloin toiminut Kehvon Haapalahden
Vddnlsiin kuuluva mviihemoi Kuooion

riviaalikoulun opettaja Erik lWenell (kuo-
li naimattomana keuhkokuumeeseen v.
1809). Eero Pekan kasteen toimittajan ni-
med ei ole Kuopion maaseurakunnan syn-
tyneiden ja kastettujen luetteloon merkit-
ty, mutta kasialasta pzidtellen han saattaa
olla sama sukulaismies Wenell.

Lastenkirjojen merkinndt Eero Pekka
Vi6ndsen kehittymisestd kristinopintai-
dossa osoittavat, ettii hrin jo ensimmdisis-
sd kinkerikuulusteluissa mukana ollessaan
osasi mallikelpoisesti tavata ja oli hyvin
perillzi aapiskirjasta ja Lutherin katekis-
muksesta annetuista ldksyistzi. Svebiliuk-
sen katekismuksestakin han jo jotakin osa-
si, eikzi sis?ilukutaitokaan ollut aivan ole-
matonta. Vuosina 182l-26 lastenkiriaan
tehtyjen merkintiijen mukaan nuorukai-
seksi varttuva Eero Pekka Vddndnen on
saanut "tdydet pisteet" useimmissa kuu-
lusteluun sisdltyneissii kristinopin kohdissa.

Syyskuun 24. paivana 1826 aloitti Nil-
siZin uuden kirkkoherrakunnan ensimmdi-
nen kirkkoherra Anders Johan Brofeldt
seurakunnassaan poikien rippikoulun, joka
paattyi viikon kuluttua 1. lokakuuta. Rip-
pilasten joukko oli varsin suuri, 147 poi-
kaa tai paremminkin nuorta miestd, sill6
20-vuotias murtolahtelainen Eero Pekka
Vdzindnen ei ollut ialtaan kurssin vanhim-
pia. Hdntzi vanhempia tai samana vuonna
syntyneitd rippikoululaisia oli vajaan puo-
lentoista sadan joukosta lahes 80, heistzi
vielzipd 1700-luvun puolella syntyneitzi
kolme miestzi. Rippikoulussa Eero Pekan
tiedot ja taidot arvosteltiin osittain hyvik-
si, osittain tyydyttziviksi, ja samanlaisia
merkint6id on hdnen nimensd kohdalla sit-
ten myiihemmin seurakunnan rippikirjois-
sa.12 Lukutaidossa ja -harrastuksessa hiin
oli ilmeisesti paljon edellzi nuorempaa vel-
je?izin Lassia, joka vield rippikoulun kdyty-
dzinkin sai velvoittavan kehotuksen Daran-
taa lukutaitoaan.
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V AVIOMIES, PERHEENISA JA MUR-
TOLAHDEN TEMON TALON ISANTA

1840Juvun puolivdli in tultaessa jo 40.
ikdvuottaan ldhestyvd Eero Pekka Nuutin-
poika Vdziniinen ryhtyi vakavissaan harkit-
semaan avioliittoa. Aviopuolison han lOy-
si sukulaistalosta Kuopion pitdjdn Kurki
harjusta numerolta 4, samasta Pitkiisten
talosta, josta hzinen nuorempi veljensZi
Lassi oli seitsemisen vuotta aikaisemmin
tuonut huhtikuussa 1844 kuolleen ensim-
mziisen vaimonsa. Eero Pekan valittu oli
Lassin edesmenneen vaimon serkku -

vaimojen isdt olivat veljeksid -, 1a sa-
moja Pitkrisizi oli ollut seta Olli Nuutin-
pojankin parhaassa izisszi kuollut emlntd,

ioka oli tuotu minidksi silloin vielzi Toi-
valan kylddn numerolle 5 lasketusta Pekka
Pitkiisen talosta Murtolahden Paalannie-
meen kolmatta vuotta ennen Eero Pekan
syntymae.

Kotiseurakunnan ulkopuolella solmitta-
vaa avioliittoa varten Eero Pekka Nuutin-
poika joutu i  hankkimaan esreet t i jmvvsro-
distuksen Nilsizin kirkkoheralta Adolf
Fredrik Hjelmmanilta, joka oli tullut seu-
takunnan esipaimeneksi vuonna 1810
kuolleen Anders Johan Brofeldtin tal-
keen (Hjelmmanin suhtautumista Pohjois-
Savon herzinndisyyteen ja erikoisesti Paa-
vo Ruotsalaiseen ovat kirkkohistorioitsijat
ja kaunokirjail i jatkin yksityiskohtaisesti
kuvail leet). Mainittu todistus on pziivzit-
ty 25. lokakuuta L844, ia kun asianmu-
kaiset kuulutukset oli otettu ja Kuopion
kirkossa julkiluettu, vihki sijaiskirkkoher-
ra Etik Saur6n talollisenpojan, poikamies
Eero Pekka Vdindsen Nilsirin pitajasta ja
Riihilahden (Yrji;len) talon tyttdren Kur-
kiharjusta numerolta 4, Anna Leena (He-
lena) Eerontytdr Pitkdsen kristilliseen
avioliittoon 22. heinzikuuta 1845. J9-vuo-
tias aviomies oli vaimoaan 15 vuotta van-

hempi. Vihkipallille polvistuessaan 24-
vuotias Anna Leena Pitkzinen oli syntynyt
silloin vield Toivalan kylaan numerolle 5
lasketussa kotitalossaan 15. tammikuuta
1821 talollisen Eero Eeronpoika Pitkzisen
ja taman vaimon Anna Tiina Lassintytir
Roinisen tyttdrend ja kayty adn rippikoulun
syksylld 1838 kiynyt ensimmdisen kerran
Herran pyhiill2i ehtoollisella 20. lokakuu-
ta mainittuna vuonna.

Eero Pekka Nuutinpoika Vhdndsen ap-
pi, Kuopion pitajan Kurkiharjun talollinen
Eero Eeronpoika Pitk?inen oli syntynyt
Kuopion pitajan Toivalassa talollisen Ee-
ro Pekanpoika Pitkdsen ja tanan vaimon

Juljaana Varosen poikana maaliskuun 1.
pziivdnzi 1780 ja kuollut juuri ennen tyttd-
rensd Anna Leenan hditzi maaliskuun 8.
pdivzinii 1845. Avioliittoon Eero Eeronpoi-
ka Pitkdnen oli vihitty huhtikuun 7. pai-
vana t8I7 Kuopion pitajrin Haminalah-
desta kotoisin olleen talollisentyttdren An-
na Tiina Lassintytiir Roinisen kanssa. Ee-
ro Pekka Vdzindsen anoppi oli syntynyt
Haminalahdessa (numerolla 1) taloll isen
Lassi Antinpoika Roinisen ja tdmdn vai-
mon Anna Tiina Hoffrenin tyttdrend tou-
kokuun 26. paivana 1798 ja kuoli Kurki-
harjussa maaliskuun I. pdivdnd 1866.

Anna Leena Vddneinen, o.s. Pitkdnen,
muutti virallisesti Kuopion maaseurakun-
nasta Nilsidn seurakuntaan 11. lokakuuta
1845. Avioparin esikoistytdr syntyi Mur-
tolahdessa numerolla 1, Paalanniemessd,
elokuun 22. paivand seuraavana vuonna ja
sai seurakunnan kappalaisen Henrik Jonat-
han Melartinin suorittamassa kasteessa 16.
syyskuuta 1846 nimet Anna Kaisa. Run-
saat kaksi vuotta myiihemmin 22. joulu-

kuuta 1848 syntyi perheen ainoa poika,
jonka kirkkoherranapulainen Lars Anders
Landgrdn 7. tammikuuta 1849 kastoi islin
kaimaksi Eero Pekaksi. Ennen perheen
pian puheeksi tulevaa muuttoa Murtolah-
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Totistaiat
Matts Ivanainen Eljas Tuovinen

M I E T
af Adolf Mdykkynen"

Eero Pekan ja hzinen veljensii Lassin
perinniinjakoasiakirja ja siihen liittyvd yk-

sityiskohtainen "konffahti" ovat molem-

mat laaditut ruotsinkielelld. Sopimukset

on tehty Kuopiossa 18. maaliskuuta 1854
ja kirjurina on ollut sukulaismies Carl \We-

nell. Toinen todistajakin oli sukulaisia,

Haapalahden Aaro Vzizindnen, joka sopi

muksen tekijziin tavoin on merkinnyt asia-

kirjoihin puumerkkinszi (toinen todistaja
Herman Stenbdck oli kirjoitustaitoinen).
Sopimuksen mukaan Eero Pekka saiT/36
verotilasta Murtolahden kylzissd numerolla
3, arvoltaan 175 hopearuplaa, ja Lassi ko-
ko talon n:o 7 (Il4 manttaalia) Muuru-
veden kyliissa, arvoltaan 600 hopearuplaa.
Erotuksen, 425 hopearuplaa, Lassi sitou-
tui maksamaan Eero Pekalle, jolle myds
jiiiviit kaikki veljesten Paalanniemesta it-
selleen vataamat rakennukset. Omaisuu-
denjakoasiakirjaan liitetyn "kontrahdin"

mukaan Eero Pekka sai mm. yhdesszi vel-
jenszi (tai tdmin peti l l isten) kanssa 50
vuoden ajan kalastella jiilkimmiiisen talon
ja sen ympzirillzi olevien saarien rannoilla
Kallavedellzi ilman eri korvausta. Paalan-
niemen mailta veljeksille luvatut rakennus-
tarvikkeet (metsistd hakattavat puut)

tunnustettiin Eero Pekalle kuuluviksi,

mutta Lassille oli nziistzi kuitenkin luovu-

tettava viisi tolttia lautoia. Loviisa-sisa-

ren toimeentulosta aiheutuvat kustannuk-

set veljekset sitoutuivat jakamaan keske-

naaf]. -

Vuodesta 1855 ldhtien Eero Pekka
NuutinpoikaVddndnen asui perheineen
Murtolahdessa numerolla 3 ja isdnniii Te-
mon taloa. Tddlld syntyivdt perheen nuo-
rimmat lapset. Lokakuun 19. pd.ivana
1856 syntynyt qter sai rovasti Hjelmma-

nin 11. joulukuuta toimittamassa kastees-
sa nimet Tiina Loviisa. Nuorin Eero Pek-
ka Vddndsen ja Anna Leena Pitkdsen lap-

sista, tytdr Iida Elisa, syntyi 21,. maaliskuu-
ta L859 ja kuoli 4 vuoden 7 kuukauden
ikeiisenei "vatsanvdiinteisiin" 19. lokakuuta
1863 .

Kesdlld 1868 Eero Pekasta tuli leski-

mies. Talonemdntd Anna Leena Vddndnen,

o.s. Pitkdnen, menehtyi keuhkotuberku-
loosiin 47-vuotiaana 8. kesdkuuta mainit-

tuna vuonna. 62-vuotias talonistintd jiii

hoitamaan taloa yhdesszi tuolloin vield ala-

ikziisten Eero Pekka nuoremman ia Tiina

Loviisan kanssa, sillzi vanhin tytdr Anna
Kaisa oli edellisenii syksynd, 10. marras-
kuuta 1867. vihittv avioli i ttoon samasta
Murtolahden kyldstri ja samalta numerolta
kotoisin olleen talollisenveljen Eero Eeron-
poika Riislisen kanssa, joka oli syntynyt
19. matraskuuta 1846. Miehen vanhem-
mat - my6s nuoremman Eero Pekka
Vdinzisen appivanhemmat - olivat talol-
linen Eero Eeronpoika Rdsdnen (synt.

1809, kuoll. 1. helmik. 1865) ja tdmdn
vaimo Kaisa Matintytdr Vartiainen (synt.

1819, vih. aviol. 1838, kuoll. 13. huhtik.
1868 ). Murtolahdessa 12. joulukuuta

1871 pdivzitylld sopimuskirjalla isd Eero

Pekka luovutti nuorempien lastensa suos-

tumuksella vanhimmalle tyttdrelleen td-

mdn perintdosuuden. Nuori pari asui sit-

ten (loisina) vaimon kotitalossa.

Nuorempi Eero Pekka Vddndnen oli
kdynyt rippikoulun vuonna L666 jahanet

vihittiin avioliittoon 29. lokakuuta l87I
sisarensa miehen sisaren, samasta Murto-
lahden kylzistd ja samalta numerolta kotoi-
sin olleen talollisentyttdren (-sisaren)

Eeva Eerontytdr Rfisfisen kanssa, joka oli
syntynyt Murtolahdessa numerolla 3 syys-
kuun 20. pdiviinzi 1854 ja piidssyt ripil-
le vuonna 1870 (vanhemmat esitelty
ylempdnd ) . Eero Pekka Pekanpoika Viiii-

)2 (268)
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niisen ia Eeva Eerontytzir Riisdsen avrolii

tosta syntyi 20. joulukuuta l8l2 poika,
joka sijaiskirkkoherra Karl Sanfrid Nyma-

nin seuraavan vuoden puolella 1 1. helmi-

kuu ta  t o im i t t amassa  kas teessa  sa i  n ; t ncn

Kalle.

Tiina Loviisa Viizinzinen vihitt i in avio-

l i i ttoon ensimmriisen kerran 16. heinzi-

kuuta 1877 Kuuslahden kylzistd numerolta

2 kotoisin olleen taloll isenpojan Jussi RI-

sdsen  konssa ,  j oka  o l i  svn tyny t  2J  t a i n ln ! -

kuuta 1855 ja l<uol i  21.  maal iskuuta 1880

Leskeksi jdtinyt Tiina Loviisa vihitt i in -

25-vtotiaana - 15. tammikuutr 1882

uuteen avioliittoon myiihemmein Tcnon

isiinndn Kalle Fleikki Puustisen kanss:r, jo-

ka o l i  syntynyt  16.  tammikuuta 185i i .

On jo aika puhua hieman Tem'on isiin-

ndn Eero Pekka Nuutinpoika Vrii,in:isen

henkildkuvasta, luonteenpiirteistzi 1a har-

rastuksista, ioista virall iset asiakirjat ei-

viit kerro. Suvussa sdilynyt hZinti l<or;l<eva

niukka muistit ieto ei sisri l lzi miti izin jr in-

nitt i ivi: i  tarinoita, eikii Eero Pekka. l i ioin

ole ollut pitzijein tai edes kotikylinsd huo-

miota hereittiinyt iohtomies. Hi'inen n-rini-

zinsii ja pojanpoikansa tallettamassr, ja

asuinpaikkaa vaihdettaessa mukanaan kul-

iettamassa talonarkistossa on sii i lynyt ai-

noastaan yksi asiakirja, jossa kerrctaan

Eero Pekka Nuutinpojalle uskotLlsta yh-

teiskunnall isesta luottamustehti ivi isti i . Ti-

m2i asiakiria on ajalta ennen 
'femolle

muuttoa, ote Nilsidn pitdjzin krirri jr ikunnan
lakimiziri isten syyskdrzijdin holhousasiain
pdytzikirjasta 29. paivaka lokakuuta 1847.

Kihlakunnanoikeus oli tuolloin miirir2innyt

taloll isen Pekka Nuutinpoika Viidniisen
Murtolahden kylistd saman kylzin cdes-

menneen torpparin Pekka Hiltusen a1a-

ikdisten ia turvattomien lasten holhoojaksi.

Pojanpojan henkil i jkohtaiset muistot iso-

iseisti i  - joita tzimd on sitten kertcil lut

pojalleen ja pojanpoialleen - ovat van-

han Eero Pekan viimeisiltd elinvuosilta,

mutta jotakin on sentzirin isoisdnsd kuol-

lessa 11. ikdvuodellaan ollut Kalle Vdti

niinen kuullut isoisiin aikaisemmista vai-

heista vanhempiensa ja muiden aikuisten

l<ertomana. Vcrrattain pienikokoinen ja

vanhuksena ilmeisesti vielzikin lyhyemmzik-

si kliyrist.vnl't ukki oli ollut innokas met-

sdmies ja, jo: mahdoll ista, vieldkin innok-

kaampi kala;r.ries, joka kalasteli ahkeraan

vieli i  vanhoil la pziivi l lzizinkin (perinniinia-

kosopimuksen kalastusta koskeva kohta

saa ni,i in l<,rntavuutta). Ennen muuta Ee-

ro Pekka Nuutinpoika oli kuitenkin tai-

tava k2isist?ii in, tarpeen vaatiessa seppii, jo-

l ia valn.risti moninaisia kriytt iresineitd. Th-

m:in kirjoittajan hallussa ovat isoisdn iso-

isalle kuuluneet kahvimylly ja -r2innii l i ,

joista ainakin jdlkimm:iistzi pidetdzin van-

hemman Eero Pekan tekemiinii. Erityistd

kiintymystzi ainoaan poikaan ja tiimiin per-

heeseen osoittanee se nuoren I{alle-pojan

havainto, etti i  kun ukki oli jakanut maa-

ti lansa tytterense ja poikansa kesken -

tzist2i yksityiskohtaisesti seuraavassa luvus-

sa - ja hdnen olisi pitt inyt eli ikesopimuk-

sen mukaisesti asua puoli vuotta tyttaren
ja toiset puoli vuotta pojan luona, hdn

jonkin aikaa tytti iren talossa oltuaan leihti

vierailulle poian taloon ja i l lan tultua tuu-

mi, etti i  olisi varmaan parasta kayda hake-

massa siinky taas tanne.

Vi VANHUUS JA KUOLEMA.
LASTEN ELAMANVAIHEITA

On io mainittu. ette Eero Pekka Nuu-

tinpoika Vzizin?inen vanhaksi tultuaan luo-

pui talonpidosta ja siirtyi elzikeldiseksi. Jo
vuoden 1871 lopulia - sen jzilkeen kun

nuorempi Eero Pekka oli tuonut taloon

17-vuotiaan emdnndn - iszi oli antanut

vanhimmalle tyttzirelleen Anna Kaisalle td-

3 1  ( 2 1 0 )
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kartanosta ainoastaan yhen peltoaitan ja
muuttaa sen talonoaikka asemallensa.

2:si Kalle Heikki Puustiselle ja vaimo
Stina Lovisa \W:izinziselle joka omistaa vatr-
han talonpaikan tulee seuraavat niitl't, ni-
mittdin: Tervakaarue. V/ehkaniitty, Rd-
teikkii, PykzilikkiJ, \(/etosuo, Levdlaks ja
L)'ntti i , nimiset niityt.

3:si Eero Pekka V/ddniselle eli sen m6-
kin paikan omistajalle tulee, Hautaniitty,
Kivipuro, mdkinalus, Raivio, Koivuniittl,,
Siil,neisen lammin paa, ja kumpikin Raja-
puron, nimiset niityt.

4:si Isl i vanha Eero Pekka Knuutin ooi-
ka Wzi lndnen tu lee e ldret t i ivdksi  ia  hau-
taan saadet taval<s i  kahr ia,  er i t td in errnen
tehtyn elzikekirjan mukaan; samoite mvijs
tilan edestii lzihtevzit ulosteot kaikki olla ne
mistzi nimesta hyvaansafpaitsi palovakuu-
tus maksuja ja henkiveroja/maksetaan
kahtia, varsinkin niin kauvan kun ne tu-
lee eri savuiksi ja veroiksi eroitetuiksi.

Sovittu ia noudatettavaksi vahvistetaan
Murtolahdella Helmikuun 8. odivind 1883.
Kal le  Heikk i  Puust inen

Petter Erik \ilTiidniinen

Todistaa:
Ftedrik Rissanen ja Eeto Kemppi

E . K
Kirioitti/D : Heikkinen"

Eero Pekka Nuutinpoika Vddnlnen eli
. l . F . l

/  / -vuot laaKsl .  ryysrnen Kunto nayt taa sar-
lyneen ainakin kohtalaisen hyvdnd kor-
keaan ikzizin asti prietellen mm. siit2i, mitd

edellisessd luvussa kerrottiin hiinen kalas-

tusharrastuksistaan. I lmeisesti pitempddn

sairastamatta Temon vanha isdntzi kuoli
Murtolahdessa numetolla I helmikuun 20.
pdivdnd 1883 ja hiinet haudattiin Nilsidn
kirkkomaahan 1 1. maaliskuuta samana

vuonna. Kuolinsyyksi on Nilsidn seurakun-

nan historial<irjaan merkitty vanhuus.

Eero Pekan jiilkeensd jzittdmzistri kol-

mesta lapsesta vanhin, tytdr Anna Kaisa

Riisiinen, o.s. Vi2indnen, kuoli keuhkotu-

berkuloosiin 39-vuotiaana kolme vuotta

iszinszi kuoleman jdlkeen 15. kesdkuuta

1886. Hdnen miehensd Eero Rziszinen sol-

mi leskeksi iadry^dn 6. tammikuuta 1889

uuden avioliiton mzikitupalaisentyttaren

Anna Kaisa Pentikziisen kanssa, joka oli

syntynyt 20. kesdkuuta 1862 ja kuoli 14.
joulukuuta 7902. Eero Rdsi'inen kuoli -

toisen kerran leskend - 11 . tammikuuta

1904.

Nuorempi Eero Pekka VdiinZinen eli
vain hieman vanhemmaksi kuin vanhin si-
sarensa. Hzin kuoli, niin ikizin keuhkotu-
berkuloosin murtamana, kotitalossaan Soi-
pussa syyskuun 3. pziivzinzi 1890. Leski
Eeva Vddniinen ilmoitti miehenszi kuole-
masta Uusi Savo-nimisessd kuooiolaisessa
sanomalehdessii:

"Ilmoitetaan ettd mieheni, talon isZintl
Petter Eerik \)Tzizindnen rauhallisesti nuk-
kui kuolonuneen Nilsidn Murtolahdella N:o
I keskiviikkona 3 p:nd Syysk. klo 8 i ltasil-
|a, 41 vuoden 8 kuukauden ja Il piivdn
izissd, katkeraksi suruksi minulle, 1 pojalle
ja 1 sisarelle; joka tdten kauvempana asuvil-
le tuttaville ia sukulaisille ilmoitetaan. Ee-
va Vdzindnen,  o.s .  Rdsdnen.

Ken pois jo nurheen laaksosta, Ei soisi
paziseviinszi. Ken meren myrskyn aalloista
ei menisi mielelldnsd, Levollisehen sata-

ryw,7^qL6aaryE
h *--/az/od-Lz",s

6iD - ^,t,.r,Aa (,,
qd6 f/'sr'own -o- ".k? 12

AaiA*,Xaa"6)z.,ariiola
/

Eero Pekka Nuutinpoika VdAndsen puumerkki
12. joulukuuta 1871 pdivdtyssEi asiakir jassa:
"Petter WdAndinen P, W. Talokas murtolahesta

nilsiiist6".

3 6  ( 2 7 2 )
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kuuta mainittuna vuonna ) ia r.settui asu-
maan ostamaansa talocn H:imecnkadun
varre l le  tont i l le  n:o 131 (mydh.  Haapa-
niemenkatu 12 ) . T d:dll:d leskiernzintii Eer,'a
Viidneinen, o.s. Riiszinen, kuoii 15. huhti-
kuuta IL)25.

Kuopioon muutettuaan Kalle Vdrineinen
toimi aluksi tydmiehenii. Myiihenminkin
hrin talvisaikaan harjoitt i maalrrinammat-
tia ja eri laisia puusepdnaskareita ja vieli i
ikzimiehendkin suurelta osaltr huolehti
omistamansa ki rnteisti in ruti inir-rluontoisis-
ta korjausti i isti i  ja talonmiel-ren tehti ivisti i .
Suoritettuaan J1. maaliskuuta 1906 Kuo-
pion teoll isuuskoulussa kiitetteivin arvosa-
noin "oppijakson pienempien hiiyrl,aluk-
sien pdil l ikdit i varten" ja oJtuaan laiva-
miehenii Riistaveden Hdyryvene Osakeyh-
ti6n omistamassa matkusta;'ahli i 'ryalus Ak-
selissa kaksi purjehduskautta hiin toimi
mainitun hiiyryaluksen pzizillikkiinzi sekd
sitten valtioneuvostolta 8. toukokuuta
1924 saamallaan erivapaudelia Pohjois-
Kallaveden llbyrylaiva Osake_r,hti.Jn suu-
remman matkustajahii l,rylaivan Pieksiin-
kosken pziiillikkilnzi. Joulukuur 29. pni
1925 merenkulkuhall itus oikeutti hrinet
toimimaan kauppa-aluksen pddll ikki;nl ai-
van samoin oikeuksin kuin se, jolla on ran-
nikkolaivurikirja, ia 26. maaliskuuta 1926
valtioneuvosto mviinsi hdnellc oikeuden
kuljettaa Saimaan vesistijillzi ptizillikkijnri
Lokki-nimisti i matkustajahdvrvaiusta, joka
oli vielzi aikaisempiakin sur-rrempi.r6 Laivu-
ri Kalle Vziiinzinen luopui tervevssyistd am-
matistaan 1920-luvun lopulla la kuoii Kuo-
piossa 20. mamaskuura 19,12. Hdnen les-
kensd Selma Loviisa, o.s. Rissanen, l<uoli
siellzi 17. tammikuuta 19,14.

Kalle ja Selma Vzidniisen ainoa lapsi,
varanotaari Kusti Viiiiniinen, toimi ylioppi-
Iastutkinnon suoritettuaan ja opiskeltuaan
lakitiedettzi Helsingin yliopisrossa etsiviin
l<eskuspoli isin Kuopion alaosaston kanslis-

tina vuosina 1922-23, Kuopioon piir in
vt. apulaisnimismiehenzi vuonna 1928,
Kuopion ldzininvankilan kanslistina vuosi-
na 1928-39 ja srroritettuaan Helsin.qin
yliopistossa alernman oikeustutkinnon
l;iiininarkistonhoitajana Kuopion Lirininhal-
l i tuksessa vuodesta 19-19 kuolemaansa 2J.
marraskuuta IL)49 asti. Viimeksi mainitun
viran ohessa hzin toimi Kuopion laaninhal-
lituksen sivutoimisena taloudenhoitajana ja

laaninhallituksen, lziZininmaanmitrauskonr-
torin ja Savon tie- ja vesirakennuspiirin
piir ikonttorin rakennusten isdnnditsijdnzi
vuosina 1943-48. Hzinet oli vihitty avio-
l i i ttoon Kuopiossa 7. kesZikuuta 1930 Evi
Anna Lovisa Raninin kanssa, joka on syn-
tynyt Viitasaaren Muikunlahdessa maan-
vil jeli jd, myiih. asioitsija Arthur Petter Ra-
ninin (synt. Viitasaarella 15. marraskuuta
1868, kuoll. Kuopiossa 12. tammikuuta
1942) ja ti imln vaimon, sairaanhoitalatar
Rosa Gustavan, o.s. Lindberg (synt. Hel-
singissii J0. keszikuuta 7866, kuoll. Kuo-
piossa 3. heinzikuuta lc)47), esikoistyttd-
renii 16. keszikuuta 1899, Evi Vrieinzinen,
o.s. Ranin, toimi virkail i jana Kuopion lzii-
ninvankilan kansliassa ldhes 45 vuotta ia
siirtyi tziysinpalvelleena eLikkeelle mainitun
vankilan kanslistin virasta kesalle L966.
Hiin asuu Kuopiossa.

Kusti Vzizindsen ja Evi Raninin aviolii-
tosta syntyi kaksi lasta, Kytisti Aulis Uo-
levi 16. elokuuta l93l ia Eira Anna Heli-
nd l. maaliskuuta 1936 (syntyneet Kuo-
piossa). Jdlkimmdinen on naimisissa pori-
Iaisen sanomalehti "Satakunnan Kansan"
uutispzidllikijn Penti Aleksanteri Ruottu-
sen (synt. Sortavalan maalaiskunnassa 3.
lokakuuta 1933) kanssa ja asuu perhei-
neen Porin kaupungissa.

Nuorinta Temon (Soipun ) Vzidndsten
sukupolvea edustavat Mikkelisszi asuvan
lehtori Kyiisti Vzidniisen ja hzinen vaimon-
sa, lastentarhanopettaja Anna-Marian, o.s.

3 8  ( 2 7 1 )



\9LZ) 6€

'[essnlleq uoseueen I er
-;ey ell;ollrnueeu) ueelnu ua]snurl]nl uVfO SllnV
o!oltanleluesr uoleluopnn uapqeledeeH uo^qa) (t

(9t6t rlursloHJ ss tZ
'/ilS 'i o:u nndn)ins ualseueen 'elslsloln] uaslnu
-r}llnl un^ns uaseueen g]!au!!d NINVNVVA Vy\UOf 'rurso :It96t essrol) Zge 

'09t '26 'LB-98 Ars 'er
-!raS uaurlleuolsrH uor.uons lnsste>1;n['lllnl Ets)nu,
-rllnl ersrlleuolsrH'essaalqten uele uepnn ef -l>1se1
uouruetlns? uoneg-srolqo6 NININIOS |/\ OAUV (z

'snr 6roeg
'6roag'ue.ro1' : q[;,r. :elrrln'esrrlfl'elln : elln
:urlsr)'urlsllt.lS'eutls'eullslr)'eullsllqc : Ilr
-sr)J euilf :uoulls : otuls :elllclc'elllcac'elllcoeS
: cills :eq1a.re6.re6;'e1ere6;ey1'eqlorC = €loaU
:sn-rlod 'rallod 'ralad 'rod '.lqod : el>led :l9Ed
'snlned 'lned : o^eed :]olO 'snelO : rllO :lnnuC
'lrluC':lnu) - tllnnN :laeqcly\'laeqcly\ : o))i!/\l
:serq (lJley! 'stleL\ : rlley\ :errelA 'eley\ : er.l
-ey1 'efuey1 :esr^ol : es!!no-l :(qJlaqsll '(qJlaqestlS
'esr-l : eslll :eualoH'euol - (euoloH) euool :snll
-uornEl 'srel - lrne-l :snAelsnc 'jelsnc - eel
-sn)l :EUrlore)'eurloreC : eu!!lole) :snloreC'lreC
'llcy - olle) : (e)ulile) 'eulreley 'eulreqlE) 'eulr
-nqte3 'uue) 'ut;e3 'esley 'estey 'es[e3 'esleC :
(r"!]e>i 'euuee)J esre):euerlnf - euee[lnf :snqdos

-of 'jasof : rddasoof :sauueqor 'ueqor : (lssnl]
souueqor :snqocef'qocef : olleef :qcllpulH 'snclr
-uaH 'ctrusH 'llruaH : !)l!oH :e^f : enaf :snclrf
'IqJcU] 'llr:l : orof :seorpuv 'srapuV : !]]uV
juJepv - ttrlelev :uorv - orev :ueqerqv _: o0
-BV :leAeernas uooleululetu elslopon|.U elsln^lullsa
essrofrluo>1.il1 uoil.lltunlf (ruJlunlollnqnd uo eI)iedJ
uoueueeM ellod orof essnsetturu eI esses>1r{1saf;ef
ess{1e1tre1 essetUlat)iln} esse} }e^^luttso letxrun}g
essro[;rlerse essrn]rpeel ellolo!>luoLUons ueeue)iteullo
Lroueq o[ essrejo e]]nur 'uauEuppM )illof Jellod ut)i
-ellalorluouons utruruaqo{r-u eI ueueu(e)gM (clr])
Iul ra [])]ad tlsastlle^e] esstof.ttletse esstsllollUts
-lonr uo lullu uoseueen ellad oraf 'uaulouol sg'{Lu
essrofu rleeu esstr..uultquen'uoueueeM'-u!9uPPM'uau
-reueM'ureueM essloponul ulLuurlslolA essloloilonl
-qltrlr"q esstnLu eI essto[.tl1uo1;r>1 r{Xluttse uoueueen
rurun)ins'esstopontx esslstlal)ueullel !el -ulslonr

.lenr(]uiise esstofutletseuolsllorolsae^ esslnlallol
-.1r) eiloia!Iulslonr au glla'Pllls elleullonq essnse
rssosrEletuons ueeuelltsa {11t.t,{d leutu uolsaens!eI
-roduo;ei uasrlor)iuautons uo tlsaslelnr-u uquu91{9>1
uuluns)iELUo uas)nLUtllnluetrolslq uasle)le^)i^N (r

VIS)NINVWONH
Vf YIIflIIIIAAOHV.I

'ellalondnddol un^nl-0061 sn{sol nllolo
aauaj; ennqoleA'zt nleluaueguedeeg essold
-ony ueesseqld;1o1 ueueuppn alle) e! eulag

'( 
!?ss1[

alilll{ teaudtui(s ) Ilre14 lrsod;1 li(u.{tu{s

t96I trtnnlltLlnll 'EI u[ er.re14 errag l.(uu
-u,rs 6961 ErnnlsIIEPur '77'e7tp4lllg r{u
-,(ruIs 9(6J etnn>1n1no[ 'g 'resdel '(ggel

r1nn1n1no[ 'LZ ussotdon; 'lol^e 'L[lA

:tt6I ptnn>leulall 'f 
I cua;ellr{l 'Urulur

-nddn; 's'o 'u.{uuaf uotuIPA ueslol ul?rrl
-rr rI uasre1t1,{.{1 rorra4 oUIEA o{>llule]
-snolclEpLu essordonl'lu'(s) ueule>lll,{f-I



4)  Henk i lo t iedot  k i rkonk i r jamerk in t< i jen  mukaan e l -
lei  erikseen mainita t ietol2ihdett i i .  Kuopion maaseu-
rakunnan ja  N i ls i i in  seurakunnan k i rkonark is to ih in
kuu luv ia  vanh impia  vdes torek is te r ias iak i r jo ja  sd i l y '
tetddn nykyi i i in Savo-Karjalan maakunta-arkistossa
Mikke l i ss i i .  Uudempia  a iko ja  (no in  v :s ta  lB50 l  kos-
kevat  t iedo t  saa tu  Kuop ion  Ka l laveden seurakun-
nan,  N i l s idn  seurakunnan ja  Muuruveden seurakun-
nan ki rkkoherranvi rastoissa si i  i  lytett i iv ist l i  ki  rkonki r-
jo is ta .

sl Pietari  Vi i i ini ist i i  koskevia t ietoja esim. O(LLl)
K(OISTINEN)  V i idndnen,  P ie ta r i ,  Kansa l l inen  e ldmi -
ker ras to  V ,  s iv .  680-681 (Porvoo 1934) ;  JORMA
VAANANEN Pietari  W?ii ini inen. Eras savolaisen ta-
lonpo ika isku l t tuur in  edus ta ja .  Vddndsten  sukupuL l
n:o 3, siv. 120-127 (Kuopio 1946) ;  Pietari  W?ii ini i-
sen  runot ,  to imi t tanut  ja  es ipuhee l la  varus tanut  JOR-
MA VAANANEN.  Wei i in2 is ten  Sukuseuran ju lka isu ja .
Mikke l i  1964;  KYOSTI  VAANANEN "K i r ja -P ie ta r i "  ja
va l t iopd ivdmies-kansanruno i l i j a  P ie ta r i  V i iSndnen.  Sa-
von Sanomat  n :o  208/5 .  B .  1958.  -  Anders  Johan
Wenel l i s t i i  es im.  Va l t ionark is tossa He ls ing issd  sb i -
l y te t t i i v i in  O.  l .  Co l l iander in  kokoe lman yks ikko  n :o
3757.  P ie ta r i  V i idndsen po ik ien  kou lunkdynn is ta
ks .  KAARLO WIRILANDER ( ju ik . )  Mat r i ke l  o fver
ungdomen v id  Kuop io  Tr iv ia l -sko la  17BB-1815.  Suo-
men Sukutu tk imusseuran Vuos ik i r ja  39  (Turku  1970J
s iv .  65  ja  80 .

6) "Jag Knut Wiindnen, gir ir  hdrmedelst,  efter mo-
g i t -o fver "v? igande och med-min  K:  Hus t rus  Cathar ina
And ika ises-v i l ja  och  samtycke,  fo l jande fo r fa t tn ing ; ,
om sA vd l  m in  fas ta  som losa  egendom .  .  .  .  .  Mur -
do lax  d .  1 .  October  1795. "  N i l s i i ln  Mur to lahden Te-
mon (myohemmin So ipun)  ta lon  ark is toon kuu lunut
alkuperdinen, Nuutt i  Vi i2ini isen ja Kaisa Antikaisetr
seka tod is ta j ien  Iau tamies  Paavo Eske l i sen  ja  vara-
lau tamies  Juss i  H i im i i lZ i i sen  puumerke in  varus te t tu
per innon jakoas iak i r ja ,  Henr ik  Backmanin  laa t ima.  T i i -
mt in  k i r jo i t ia jan  ha l lussa .

7)  Kuop ion  I2 i2 in inha l l i tuksen lddn inkans l ian  ark is -
to :  Saapune i ta  anomusas iak i r jo ja  vuode l ta  1809.  S i i i -
lytet?i i in Savo-Karjalan maakunta-arkistossa Mikke-
l i ss i i .

8 )  KAAFLO WIBILANDER Uulk . )  Mat r i ke l  o fver
ungdomen v id  Kuop io  Tr iv ia l -sko la  17BB-1815 s iv .
62-63 ;  B IRGIT LUNELUND-GRONROOS Uulk )  Mat -
r iculum Gymnasii  Borgoensis 1725-1809. Suomen
Sukutu tk in iusseuran Ju lka isu ja  XVl l  (He ls ink i  1946) ,
s i v . 1 1 4  [ n : o  1 3 2 1 ) .

e )  HILJA VAANANEN Paa lann iemen t i lan  va ihe i ta .
Vaanasten  sukupuu n :o  3 ,  s iv .  114-116 (Kuop io
1 946) .

r0) E.m. Pietari  Waizini isen runot, siv.23-24'
t t)  Bippikir jojen mukaan talol l inen Aatami Konti '

nen Muitolahdesta numerolta 3 ol i  syntynyt 1760
ja  kuo l i  1812.  Eero  Pekan t i id in  Ka isa  Nuut in ty t5 r
Vl idndsen (1791-1817) aviomies Paavo Heikinpoi-
ka  Pent ikd inen [1788-1857)  o l i  h i inen  po ikapuo len-
s a .

tz1 "1826 d. 24 Sept borjades Skrif t  Schoian och
continuerade t i l  d. 1 October. Skri f t  Barnas Fcirhors
LZ ingd i  N i l s i i i  Forsaml ing  i f r6n  den 1B Jun i  1826. "
N i ls i i in  k i rkonark is ton  r ipp i las ten  lue t te lo t  ( l  D)  vuo-
si l ta 1826-43 Savo-Karjalan maakunta-arkistossa
Mikke l i ss i i .

13)  Kuop ion  l i i i i n inha l l i tuksen l i iSn inkans l ian  ark is -
to B l l  b 2: Passi luettelot vuosi l ta 1832-37. Sdi lyte-
tddn Savo-Karjalan maakunta-arkistossa Mikkel issei.
- Suomen passiviraston arkiston osalta kir joi t taja
on k i i to l l i suudenve lassa va l t ionark is ton  ark is tonho i -
tajal le, f i l .nraisteri  Markku Ji irvisel le, joka on yst i i -
vi i l l isesti  etsinyt Vi iSni is-vel jeksi i i  koskevia merkin-
toj i i  Suomi-seuran teettamesti i  henki lokort istosta.

14)  N i ls ian  Mur to lahden Temon ja  myoh.  So ipun
talon arkistoon kuuluneita Paalanniemen Veanasten
Mur to lahden,  Muuruveden ia  Sav isaaren ky l i ss i i
omis tamien t i lus ten  maanmi t taus-  ja  la inhuudatus-
asiakir joja vuosi l ta 1801-38. Ti im?in kir joi t tajan hal-
I  ussa .

Is )  Ka ikk i  ma in i tu t  ja  myohemmin es i te l tava t  per in -
ncinjako- ym. asiakir jat kuuluvat t2imiin kir joi t tajan
ha l lussa  o levaan N i ls idn  Mur to lahden So ipun ta lon
arkistoon.

16) Tiedot laivuri  Kal le VZi?ini isen opinnoista ja toi '
minnasta eri  hdyrylaivojen peall ikkdni i  perustuvat t i i -
mlin kir joi t tajan hal lussa olevi in Kal le V?iSniisen yk-
s i ty isark is ton  as iak i r jo ih in .
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neist6n nurjamielisyyttd herdnn?iis-ryttZi
kohtaan.

Herzinnziisyyden historiassa Espoon Ny-
girdiin liittyvzi kzizinteentekevZi tapaus tun-
netaan, kuten sanottu, juhlan toisen vlkzi-
miehen mukaan "'Wenellin haiden" nimel-
Le, jota nimitystzi itse Paavo Ruotsalainen

kayttaa kirjeessddn muistellessaan tr-rolioin
kaytyja tzirkeitzi uskonopillisia ja sielunhoi-
dollisia keskusteluja. Herzinnziisyyden his-

toriaan vzihdnkin syveillisemmin perehtvzi

voi myos todeta syyn, miksi Szizimingin

lukkarin ia Savonlinnan kirjakauppiaan

nimi on saanut nzikyvdn siian aikakirjoissa
ja toisen sulhasmiehen, pastori Bergrctl-rin,

ninri on ja:dnyt taka-alalle. Pietari eli Pet-
ter Venell kuului nimittdin ukko Parvon
ldhimpiin ystZiviin, oli hdnen uskollinen
oppilaansa ja tarpeen mukaan myiis avus-
tajansa ja puolestapuhujansa. Pietari \7e-
nell in kanssa Paavo matkusteli yhdessZi

seuramatkoilla, mm. puheena olevien hiiii-
juhlien pdzityttyd hzin lzihti nuoren aviopa-
rin mukana heiddn koti insa Srieiminkiin,
jossa matkalaisten saavuttua peril le pidet-

tiin Savonlinnan seudulla kauan muistetut
ja hetzinniiisviien parissa siunauksellisiksi
koetut suuret seurat. Vanhan Paavon ia
nuoren Pietarin lziheinen ysti ivyyssuhde ja

keskustelukumppanuus keiv i lmi siit ikin,
ettd matkoil la ja my6s Paavon kotona ol-

taessa he yleensti y6pyivdt kahden samassa

huoneessa. Sddmingin herZinnii iskanttori on

myiis pieteetilld vaalinut kaikkea Paavoon
Iiittyvzizi ja ndin tallettanut meille paljon
timdn leikil l isesti "kahden hiippakunnan
piispaksi" (koko maan hengeli iseksi johta-
jaksi, si l lzi Suomi oli tuohon aikaan jaettu

vain kahteen hiippakuntaan ) kutsutur
kirkkohistoriamme suurmiehen eldmzid ja

opetuksia valaisevaa arvokasta tietoaines-
ta, josta lainattakoon tzihzin katkelma, ku-
vaus vierailusta ukon kotona: "Senkaitais-

ta pyhaa menoa, kuin hzinelld oli koto-elii-

miissdnszi, en minri tavannut missiikdZin, en-
kii monta kertaa niihnyt. Minzi olin ker-
ran hdnen kotonansa Syviit in saarella ko-
konaisen viikkokauden ja silloin ei sattu-
nut muita ketrizin kdymzizin. Mind ndin hd-

nen eliimiinsd erittdin merkilliseksi, joka

ei minun mielestzini poislzihde milloinkaan.
Hdn kz iv i  joka pdivd suota iuur imassa,  var-

hain aamulla ldhtein leposialtansa (- me

makasimme yhdessri huoneessa kahden

kesken -) ja aina tunnin eli pari vi ivyt-

tt'zi tyiipaikassaan tuli han ja luki Ra,a-

rrattr-la, profeetain kirjoja ja meni taas uu-

Cestaan tyii l le, palasi takasin ja teki sitd

samaa . . ."

Ennen kuin lzihdemme seuraamaan
"\Venellin hiiiden" kirkkohistoriallisesti
ki innostavien tapahtumien kulkua, on pai-
kallaan muutama sana kanttori Wenell istzi,
hzinen sukujuuristaan ja elzimzikerrastaan.
Itzi-Savoon Szidmingin seurakunnan lukka-
riksi vuonna 1841 tullut Pietari V/enell
kuului sukujuuriltaan Pohjois-Savon Vdd-
niisten paahaaraan, jonka kantaisd oli
L54O-luvulla Rantasalmen Tuusmliestzi uu-
disasukkaaksi Kuopion tienoille siirtynyt
ja vuonna 7552 lautamiehenZi mainittr-r

Antti Vzizindnen. Pietari-kanttorin vanhem-
mat olivat Viidniisten kantatilan, Kuopion
pitzijzin Kehvon Puiroolahden talon, iszin-

tt i Pekka (Petter) Vzizinzinen (1718-

1833) ja tdmdn vaimo Eeva Kaisa Degerth
(  1785-1S10 ) ,  ia  hz inen vanhempia vel -
jizizin olivat talollinen Eero Pekanpoika

Vijdnzinen ( 1810-1875 ), ionka atkana
Puiroolahti si irtyi Vddniisilth naispuolista
;ukuhaaraa seuraten Therman-suvulle, ja pi-
tzijdnkoulumestarina Kuopion seurakun-
nassa toiminut Fredrik Wenell (1811-

1882) ja nuorempi veli Kuopiossa kruu-
nunluotsina toiminut Juho Vzidniinen
( 1817-1 890 ) . Seitsemzin luokkaa oppi-
koulua kziynyt ja nain kirjallisesti sivistl'-
neenzi muiden koulunkiivneiden tuon aian
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tuivattunnustamaan, ettd hupaisuuteen
valitettavasti sekoittui erditd perin ikiivid
piirteitd, jotka eivzit yksinomaan johtuneet

Paavo Ruotsalaisen ia Catl Olof Roseniuk-

sen erilaisista uskonopillisista ndkemyksis-

td, vaan myiis mukana olleiden spontaanis-

ti esiintulleista tunnepohjaisista asenteista
ja - kuten Paavo Ruotsalaista kdsittelevi-

en eldmdkertateosten laattjat rovasti Au-

kusti Oravala ja professori Aapeli Saarisa-

lo pddttelevit - herdnndispappien epd-

asiallisesta, loukkaavasta kdyttdytymisestd

kokonaan toisenlaisissa oloissa elanytta ia
kasvanutta ja toisenlaiseen keskustelutyy-

liin tottunutta ruotsalaista herrasmiestd

kohtaan. Lainaamme alun pastori F. \f.

Sipil2in Hedbergiltd kuulemansa pohjalta
laatimasta kuvauksesta: "Paavo Ruotsalai-
nen ja useat herdnn2iispapit olivat tulleet
kokoukseen pukeutuneina ddrimmdisen yk-
sinkertaisiin kotikutoisiin harmaisiin pu-

kuihinsa. F. G. Hedbergkin oli mukana.
Hzin ndki itse, kuinka Rosenius astui si-

sddn hienosti pukeutuneena kuten aina-
kin tukholmalaispappi kirjavaompeleinen
laukku riippuen olalta; hdn oli muuten ai-

ka hauskanniikiiinen luonnonkiharine hiuk-

sineen jne. Tdmd teki herdnndispappeihin
epdmiellyttdvdn vaikutelman, pziitettiin

niiyryyttdii Roseniusta 1'a Paavon piti pan-

na toimeen kuulustelu Malmbergin toimi-

essa tulkkina. He istuivat erddssii kama-

rissa. Ikkunan edessd oli piiytd. Paavo is-

tui ikkunan toisessa pielessZi, Malmberg

toisessa ja Rosenius keskelld p6ydzin ddres-

sd. Papit sintdsivdt sisddn ndhddkseen,

kuinka tilanne kehittyisi. Paavo ldimdytti

Malmbergia reiteen vaatien tiukasti hiintZi

tulkitsemaan hdnen sanansa oikein, lieven-

t^mattd niitd tai tekemzittd niitri ankaram-

miks i . "

Sitten alkoi kuulustelu. Tapansa mu-
kaan Paavo aloitti tiedustelemalla vieraal-
ta hdnen k:isityksizirin Jumalan armosta

Kristuksessa ja ihmisen pelastumisen mah-

dollisuuksista. Kun Rosenius oli vastannut
pelastusvarmuuden perustuvan Jumalan
sanaan, oli Paavo alkanut nautaa ivanau-
rua, lydnyt reiteensd ja sanonut: "Ei kel-

paa, samoin kaikki tekopyhdt dmmdt Sa-

vossa ovat valmiit v^sta maan, ei kelpaa

yksinidn sanan pddlle krossata". Tdmdn
jzilkeen koko kuulijakunta oli poistunut ka-

marista ivan hymy huulillaan. Roseniuk-

sesta ja hdnen uskonopillisista kzisityksis-

t?irin kdytiin pappien kesken pitkl suomen-

kielinen keskustelu, jossa ei sddstetty pilk-

kasanoja, ja keskusteliiat nayttdvrit olleen

tietlmdtti jmid siitd,ettd ruotsalaisvieras

kotimaansa suomalaisseudulla syntyneen?i

saattoi ainakin jonkin verran ymmdrtda
suomenkieltd. Ennen pitkii2i pridstiin kui-
tenkin iatkamaan asiallista keskustelua, ja

myiihemmin nditd tapahtumia muistelles-
saan Rosenius on maininnut nimeltd kol-

me herlnndispappia, jotka olivat kayttay-
tyneet hdntzi kohtaan miellyttdv2isti, kuun-

nelleet hdntd ja pyrkineet korrektisti seu-
rustelemaan hinen kanssaan. Ndmd my6n-

teisen vaikutelman itsesthan antaneet pap-

pismiehet olivat Fredrik Gabriel Hedberg,

tulkkina toiminut Niilo Kustaa Malmberg
ja talon iseintd Karl Gustaf von Essen. Il-

lan kuluessa Rosenius pddsi myiis toivo-

muksensa mukaisesti Paavon kanssa kah-

denkeskiseen keskusteluun Saarisalo

olettaa my6s Paavon osanneen vdhdn ruot-

siz - ja tdman keskustelun kerrotaan su-
juneen paljon paremmissa merkeissl kuin

ensimmdisen, jopa niin, ettd "he kumpi

kin kyynelsilmin erosivat suureksi hdpeeik-

si etevimmillekin ivan pitdjille".

Kuukausia myiihemmin, kun ruotsalais-
vieras oli palannut kotimaahansa ja ilmei-
sesti irtautunut Paavon persoonallisuuden
lumousvoimasta, hhn on kuitenkin muis-
tellut Suomessa kokemiensa hddiuhlien ta-
pahtumia kovin kriittisesti, ja kokonaisvai-
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