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Lukija ei voi olla kiinnittämättä huomiota sukustandaarista tutun tuuliviirikuvion runsaaseen 
esiintymiseen jo lehden kakkossivulle päästessä. Syy löytyy viimeaikaisista päätöksistä. Seura on 
teettänyt pienen rintapinssin jäsenyyden tunnukseksi. Pinssiä on saatavana tapahtumista, mm. 
toukokuun kesäretkeltä. Pinssi on pieni kooltaan ja vapaasti käytettävissä. Toinen syy löytyy 
SuomiFinland 100 -hankkeesta, jonka yhteydessä palaamme Jalmari Finnen toimintaan vuosina 
1900-luvun alkupuolella mm. Tammelassa. Finne ideoi sukutaloille jaettavia isäntäluetteloita. 
Finnen idea oli myös talon historiasta kertovan tuuliviirin pystyttäminen katolle sekä kannusti 
talolle tärkeän henkilön nimen merkitsemistä tonttimaalla sijaitsevalla luonnonkivelle. Seura on 
päättänyt kunnioittaa Finnen tuuliviiriajatusta pinssin muodossa ja merkitsemällä Kallion 
Korkeavahaan Sven Bucht 1606 -muistokivi. Muistokivestä on jäljempänä tarkemmin.
Lehdessä esitellään meneillään olevia hankkeita. Seurassa ”pöhisee” tavanomaistakin enemmin. 
Erityisesti kehoitan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin:

Callion Kaiku - Ryhdän sukuseuran jäsenlehti, ilmestyy kerran vuodessa.
callionkaiku@gmail.com. 

Rauman Offsetpaino, painosmäärä 400 kpl  ISSN 2342-0421

Noin vuosi sitten alkoi geneettinen sukututkimus. Seuralla on 
käytössä kantaisä Sven Buchtin isälinjainen kromosomi-
näyte, jota on testattu FamilyTreeDNA:lta tilatuilla testeillä. 
Tuloksia on saatu ja niitä esitellään jäljempänä. Testien 
tulokset tarkentuvat ajan myötä riippuen testattujen määrän 
ja siten verrokkien lisääntymisestä. Sukulaisuuskontakteja 
on syntynyt. Muinaiset merkit viittaavat eteläiseen 
Skandinaviaan noin 5000 vuotta sitten.Todennäköisesti 
myöhemmät viikinkiretket (700-1100 jkr,) ja niihin liittyvä 
asutustoiminta on selityksenä Brittein saarilta löytyvistä 
runsaista sukulaisuusmerkeistä. Viikinkiverta Svenissä on 
ollut ja myös näytteen antajalla ja meillä kaikilla Svenin 
jälkipolvilla. Mutta missä kaikkialla lie Sven ja sukunsa 
liikkunut? Turussa on Svenille merkitty tytär vuonna 1600. 
Klaanisukua näyttäisi löytyvän Irlannissa ja Skotlannissa. 
Aina 1200-luvulta alkaen.

Toimittajalta

Mikko Leino
0503098704

Seuran uudet kotisivut ovat osoitteessa http://tammelanbuchtsuku.net/. 
Vakaa tavoite on pitää sivuilla eloa yllä.

Seuralla on Facebook-ryhmä (Bucht-suku)  
https://www.facebook.com/groups/533048523554817/

Toivotaan aktiivisuutta jäsenistön taholta!
Perinteinen kesäretki 20.5.2017

Matkaamme Härkätietä ja tutustumme suvulle merkittäviin kohteisiin.
Sven Bucht 1606 -muistokiven ”vihkimistilaisuus” 

3.9.2017 klo 14 Kallion Korkeavahassa leppoisan eväsretken merkeissä.
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Sukuseuran hallitus 2017-2019

Kuvasta puuttuvat Sanna, Erkki, Kaisa sekä Eliisa.

Harri,  Mikko,  Risto,  Lauri,  Pekka,  Matti,  Pertti,  Seija,  Leila,  Leena,  Riikka

Sukuseuran hallitus, jäsenet, 
varajäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat
Harri Ojansuu, puheenjohtaja, 0408374322
Erkki Tiensuu, tutkimus, 0503523176
Lauri Terho, tutkimus, sukutiedot, 0505409847
Seija Juntunen, tutkimus, 0505359229
Risto Ylitalo, tutkimus, kansainv. asiat, 0408663204
Leila Taittonen, kansainv. asiat, 0443478563
Kaisa Jokela, tapahtumat, 0505934397
Pekka  Anttila, tapahtumat 0505920852
Eliisa Lintukorpi, tapahtumat, 0503222252
Sanna Vesala, tapahtumat, 0407506597
Pertti Lehtovirta, tapahtumat, kuvat, 0451281657
Matti Hakala, tiedotus, 0505506101
Leena Toivonen, sihteeri, jäsenasiat, 0500535476
Riikka Kaleva, talous, 0500523891
Mikko Leino varapj, Callion Kaiku, 
geneettinen sukututkimus, 0503098704

Hallituksen työlistalla
Sukuseuran sääntöjen
päivittäminen

Sukututkimus, perinteinen
ja geneettinen

Kesäretkiä ja mahdollisesti
tapaamisia sukua tutkiville

Osallistuminen
sukututkimuspäiville

Yhteistyö Bucht-suvun eri
haarojen kanssa

Muistokivi suvun kantaisän
asuinpaikalle Kallioon
Korkeavahaan

Seuran kotisivujen
kehittäminen

Uusien jäsenten hankkiminen

Jäsenmaksut 2017-19, 30 euroa, maksetaan 
tilille Ryhdän Sukuseura FI03 5025 3340 0400 09
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Sukuseuran puheenjohtajalta

Sukuseuramme sukutapahtumaviikonloppu 
Hakkapeliitta -tapahtuman yhteydessä 
5.-7.8.2017 oli menestys!

Tammelan buchtien yhteinen sukutapaaminen 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna innosti 
mukaan myös väkeä Norjan Lapista, yhteensä 
viisi henkilöä. Koko viikonlopun nautimme 
yhdessä olosta Hakkapeliitta -alueella 
Mustialassa ja tietenkin sukujuhlassamme 
Valkeaniemen pirtissä. Norjalaisten kanssa 
keskustelut sujuivat rattoisasti: paransimme 
kovasti maailmaa ja sukuyhteistyötä. Jotenkin 
tuntui, että sukulaiset olimme löytäneet sen 
yhteisen punaisen langan. Jatkossa sovimme 
pitävämme tiiviimmin yhteyttä. 
Hupaisaa oli, että Norjan Bucht -sukuseuran 
puheenjohtaja Berton Bucht voitti sukujuhlassa 
arpajaisten ensimmäisen pääpalkinnon: 
Tammelan Buchtien sukuseuran ainaisjäsenyys – 
tästä voitosta Berton oli ikionnellinen ja antoi heti 
sukuseuramme jäsenrekisteriä pitävälle Leenalle 
omat yhteystietonsa sukuseuraamme liittymiseksi. 
Iloisina kahden seuran puheenjohtajat paiskasivat 
kättä keskenään.

Sukujuhlaamme osallistui runsaat 80 innostunutta 
buchtilaista. Olimme rakentaneet tällä kertaa 
sukujuhlamme ohjelman siten, että Buchtien 
sukuun kuuluvat esiintyivät: Lauri kertoi 
sukututkimuksemme tämän päivän tilanteesta, 
Seija valisti meitä Kallion ja Tammelan historiasta 
upeasti vanhojen karttojen avulla ja Mikko kertoi 
sukumme uusista geenitutkimuksista. Hauskana 
kuriorisiteettina oli, että juhlan juhlapuheen pitäjä 
Martti Pura osoittautui myös buchtilaiseksi. 
Esitykset ja seinillä olevat sukutaulut, kuvat, kartat 
ja yhteiset keskustelut sekä ruokailut ja 
sukuviirikakun nautiskelu kahvin kera 
mahdollistivat osallistujien tutustumisen  todella 
hyvin toisiinsa. Tästä on hyvä jatkaa …

Sukuseuran uusi hallitus ja 
toimintasuunnitelma
Sukuseuramme sukukokouksessa valittiin uusi 
hallitus, jonka jäsenet ovat osoittautuneet puolen 
vuoden aikana todella aktiivisiksi. Sukuseuran 
hallitus on laatinut haastavan 
toimintasuunnitelman alkaneelle 
kolmivuotiskaudelle. Hallituksen jäsenet 
osallistuvat innolla erilaisiin 
sukututkimustapaamisiin ja -koulutuksiin. 
Vierailipa pieni ryhmä Tammelan 
kunnanjohtajankin puheilla tammikuun alussa.

Uskon, että uuden hallituksen voimin saamme entistä 
tiiviimmäksi Buchtien välisen yhteistyön ja viemme 
sukututkimusta uusien menetelmien avulla suuria 
harppauksia eteenpäin sekä kykenemme vihdoinkin 
saamaan myös sukuseuran kotisivut toimiviksi ja 
kiinnostusta herättäviksi. Jatkamme tietenkin hyväksi 
koetun Callion Kaiku -tiedotteen kokoamista 
sukuseuramme jäsenmaksun maksaneille jäsenille. 
Yritämme myös järjestää jatkossakin retkiä niin 
Tammelan alueella kuin muualla päin Suomea, jossa 
sukulaisiamme on asustanut tai asustaa edelleen. 
Suunnittelemme paikallisretkeä ’Härkätietä 
Somerolle’ lauantaina 20.5.2017 Tammelan buchteille 
ja osallistumista sisarseuramme Tornionjokilaakson 
Bucht -sukutapaamiseen 8.-9.7.2017.
Tammelan buchtien oman sukuseuran seuraava 
sukutapaaminen on sovittu pidettäväksi vuoden 2019 
elo-syyskuussa Tammelassa.

Liity sukuseuran jäseneksi
Mikäli kuulet, että joku lähisukulaisesi ei ole saanut 
Callion Kaiku -tiedotetta, vinkkaa häntä ottamaan 
yhteyttä sukuseuramme sihteeriin Leena Toivoseen 
jäseneksi liittymisen osalta – jäsenhakemuksen 
jättäminen onnistuu myös kotisivujen kautta. Eiköhän 
tiedote tämän jälkeen ilmesty myös hänen 
postilaatikkoonsa. Jatkossa kannattaa pistäytyä 
sukuseuramme kotisivuilla, 
www.tammelanbuchtsuku.net, joita olemme nyt 
vihdoinkin oppineet päivittämään.

Sukuseuramme hallitus toivottaa niin sinulle kuin 
lähipiirillesi mitä parhainta ja elämänmyönteistä 
vuotta 2017!

Yhteistyöterveisin Harri
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Kari Nurmela, 
Kallion kylästä 
Torron suon 
laidalta. Muutama 
kerta. Sukulaisten 
ja naapurien 
tapaaminen. 
Historia kiinnostaa

Henrik Albrigtsen 
Tromsasta Norjasta. 
Neljäs kerta 
mukana. 
Sukulaisten 
tapaaminen.

Matilda ja Aada 
Vesala 
Jyväskylästä. 
Toinen 
sukujuhlamme. On 
mukava nähdä 
sukulaisia ja myydä 
arpoja.

Anna-Kaarina 
Ryhtä Kallion 
kylästä.Lähes 
jokaiseen. Suvun 
ja ystävien 
tapaaminen. 
Ohjelmat.

Franco Ilmari 
Romano Sveitsistä. 
Toinen kerta. 
Mukava tutustua 
mielenkiintoisiin 
sukulaisiin eri 
puolelta. Hieno asia!

Marjatta 
Mäkinen 
Turusta. Kaksi 
kertaa mukana. 
Suvun alkujuuret 
ja tapaamiset.

Perttu Ojansuu 
Asterdamista. 
Lähes joka kerta. 
Tutustua 
sukulaisiin. Tietoja 
suvun taustoista, 
sukupuut, kuvat, 
kartat. Hyvät 
tarjoilut tekevät 
juhlat. 

Kari Keto 
Helsingistä. Toinen 
kerta. Jos et tiedä 
mistä tulet, et tiedä 
minne menet. 
Tietoja suvun 
historiasta. 
Tutustua hienoihin 
ihmisiin.

Leila Lehtovirta 
Forssasta. 
Jokaiseen kuuden 
vuoden 
ajan.Tapaamiset, 
sukututkimusasiat 
ja retkeilyt.

Minna Terho 
Helsingistä. Neljä 
kertaa. Tietoja esi-
isistä. Sukulaisten 
tapaaminen

Olimme mukana sukujuhlassa! Haastattelut ja kuvat
Laura ja Ville Leino



Eirikki Toivonpoika suuressa hädässä
Tapahtuu Tammelassa Callion rustitilalla 1600-luvun alkupuolella ja sukujuhlassa 7.8.2016
Henkilöt: Eirikki Toivonpoika (Erkki), talollisen poika, Callion rustitilan isäntä (Mikko), kaksi kuninkaan huovia.

Eirikki (Ryntää hädissään sisään) Apua, hyvät sukulaiset! Auttakaa, auttakaa, 
huovit tulevat!

Isäntä Sehän on Eirikki! Sukulainen, Eirikki Toivonpoika! Miksi olet hädissäsi? 
Mikä sinun on? Miksi ryntäät juhlaamme?

Eirikki (Elehtii hädissään) Hyvät sukulaiset auttakaa! Huovit tulevat!
Pelastakaa minut varmalta kuolemalta, apua!

Isäntä Kerro Eirikki, mistä on kysymys?
Eirikki (Huohottaen) Eilen ottivat!  Väkisin kirkolta ottivat! Sotaan vievät! 

Karkasin, huovit tulevat! En halua kuolla!
Isäntä Oletko pahaa tehnyt ja sitä pakenet?
Eirikki En ole pahaa tehnyt. Sotaan en halua. Piilottakaa minut!
Isäntä Jos et pahaa ole tehnyt, tule tänne piiloon! Sinua suojelemme.

(Vie Eirikin piiloon)
Huovit (Ryntäävät sisään ja kolistelevat aseitaan) Kuninkaan nimessä! 

Kuninkaan nimessä!
Missä se on? Missä Eirikki Toivonpoika, karkulainen! Missä hän on?
Kuninkaan nimessä, kertokaa! Muutoin teidät hukka perii!

Isäntä Miksi näin ryntäätte juhlaamme? Sukumme on koolla juhlassa ja 
olemme kuninkaalle alamaisia!
Kuningasta olemme aina uskollisesti palvelleet sodassa ja rauhassa!
Emme Eirikistä tiedä. Menkää pois, jättäkää meidät rauhaan!

Huovit (Alkavat etsiä Eirikkiä juhlaväen joukosta, kiertävät, tutkivat ja kovistelevat)
Isäntä (Hätääntyneenä) Eirikistä emme tiedä. Jättäkää meidät rauhaan! Kuninkaan nimessä!
Huovit (Ottavat tiukasti miehen juhlaväen joukosta)

Koska emme Eirikiä löydä, otamme tämän riuskan miehen Eirikin sijaan. Kuningas tarvitsee       
miehensä!(Poistuvat mies mukanaan)

6
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Sukujuhlassa 7.8.2017



 

SUKUMME MERKKIHENKILÖITÄ
HENRIK GABRIEL PORTHAN
S. 8.11.1739  Viitasaari

k. 16.3.1804 Turku

Henrik Gabriel oli Juho Sakarinpoika Ryhdän s.
21.8.1808 viides serkku.
Porthan tutki suomalaista kansanrunoutta, häntä on kutsuttu ”Suomen historian isäksi”. 
Hän selvitti muinaissuomalaisten alkuperää ja tutki suomalaisten muinaisia uskomuksia. 
Hän valmistui ylioppilaaksi Turussa 5.11.1754. Vuonna 1770 Porthan perusti yhdessä 
serkkunsa Pietari Jusleenin ja C . F . Fredenheimin kanssa Aurora-seuran. Aurora-seura 
alkoi julkaista Suomen ensimmäistä sanomalehteä Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo  
vuonna 1771. Vuonna 1772 Porthan nimitettiin Turun Akatemian kirjastonhoitajaksi. Hän 

keräsi varsinkin vanhoja suomalaisia teoksia, ja tämä katsotaan olevan Suomen kansalliskirjaston alkua. 
Hänet nimitettiin Turun kaunopuheisuuden professoriksi 1777 ja Akatemian rehtorina hän toimi 1786-87. 
Henrik Gabriel on haudattu Turun tuomiokirkon Unikankareen kumpuun. Muistomerkki pystytettiin 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta vuonna 1864. Seuran puheenjohtajana oli tuolloin professori 
Elias Lönnrot. Henrik Gabriel oli naimaton.
Serkkuyhteys muodostuu kantaisämme Sven Buchtin tyttären Kirstin tyttären Helena Kristerintytär Agricolan 
kautta. Helena avioitui Per Juhonpoika Wallenius/Walstenius k. 1675 Loimaa. Per toimi Loimaan 
kirkkoherrana, hän lahjoitti kahdeksanhaaraisen kynttiläkruunun Loimaan kirkkoon. 
Helenan ja Per Juhanin poika, Juho Walstenius/Wallensteen k. 16.6.1727 Kemiö, puoliso Anna Maria Grass 
haudattu 20.2.1727 Paraisten kirkkoon. Juho valmistui ylioppilaaksi Turussa 1662/63, Majoitusmestari 1675, 
Rauman pormestari 1680, Piikkiön ja Halikon kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1689-1706, Aateloitu 1693 
numerolla 1305. Valtiopäivämies porvarissäädyssä 1686, aatelissäädyssä 1719 ja 1720.
Juhon ja Anna Marian tytär,  Margareta Wallensteen s.1676 k.1722 avioitui teologian professorin Gabriel 
Danielinpoika Jusleniuksen kanssa s.11.10.1666 k.19.3.1724 Turku. Akatemian rehtori 1710-11. Hän pakeni 
sotaa Ruotsiin 1713.
Margaretan ja Gabrielin tytär Kristiina Juslenius s.1713 Viitasaari k. 22.1.1787  avioitui  Sigfrid Porthanus/
Porthan kanssa. He saivat pojan 8.11.1739 jonka nimeksi tuli Henrik Gabriel. Henrik Gabrielin isä Sigfrid 
toimi kirkkoherrana Viitasaarella. Hän sairastui vakavasti Henrik Gabrielin ollessa vasta viiden vuoden 
ikäinen, jolloin hän joutui enonsa Kruunupyyn kirkkoherran Kustaa Jusleniuksen huollettavaksi. 
Kasvatusisänsä kautta hän sai vaikutteita kansallisiin harrastuksiin.

SVEN BUCHT

KIRSTI SVENINTYTÄR BUCHT sisar SAKARI SVENINPOIKA BUCHT

HELENA AGRICOLA serkku SAKARI SAKARINPOIKA BUCHT s.1663

JUHO WALLENSTEEN II-serkku SAKARI SAKARINPOIKA BUCHT s.1701

MARGARETA WALLENSTEEN III-serkku JAAKKO SAKARINPOIKA BUCHT

KRISTIINA JUSLENIUS IV-serkku SAKARI JAAKONPOIKA RYHTÄ

HENRIK GABRIEL PORTHAN V-serkku JUHO SAKARINPOIKA RYHTÄ s.1808

 Lauri Terho

8

Laurin palsta
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Sukukuvassa Katri Pynnöniemi
Vanhempi tutkija - EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma
Ulkopoliittinen Instituutti

Jaakko Iloniemi, Katri Pynnöniemi, Erkki 
Tuomioja ja Saara Jantunen (Yle ja Fiia)

Viimeaikaisia tieteellisiä artikkeleita

Venäjän nollasummapelin valtapolitiikka, 
teoksessa Suomen turvallisuuspoliittisen 
ratkaisun lähtökohtia 
Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1

Analysis of Signals and Assumptions 
Embedded in Russia's Adjusted Security 
Doctrines, Russian Analytical Digest

Miten todentuntu tuotetaan: Analyysi Horna-
teoksen tulkintoja ohjaavista mekanismeista, 
Kosmopolis

Science Fiction: President Medvedev's 
Campaign for Russia's "Technological 
Modernization", European Security

Strateginen suunnittelu Putinin Venäjällä, 
Idäntutkimus

Forssalaislähtöinen politiikantutkija Katri 
Pynnöniemi on ollut viime aikoina julkisuudessa 
Venäjän muutosta ja ulkopolitiikkaa käsittelevien 
tutkimusten yhteydessä. Hänen työuransa on 
ollut kansainvälinen ja sisältänyt opetus- ja 
tutkimustyötä eri maissa. Koulutukseltaan Katri 
on yhteiskuntatieteiden tohtori. Katrin työkielet 
ovat suomi, englanti ja venäjä.Tarkemmin:
http://www.fiia.fi/fi/expert/22/katri_pynnoniemi/

Ja sitten muutama kysymys:
Hei Katri! Olet syntynyt Forssassa ja siellä 
koulusi käynyt. Myös äidinpuoleiset sukujuuresi 
ovat tukevasti tammelalaisessa maaperässä ja 
johtavat mm. Kallion kylään Ryhdän suvun 
Sakarintaloon ja myös Jaakontaloon. 

K: Tuleeko käytyä usein Forssassa, vai viekö työ- 
ja perhe-elämä kaiken ajan?

V: Talvella käymme harvakseltaan sukuloimassa, 
mutta kesällä yritämme olla viikonloput ja välillä 
pitempääkin mökillä Tammelassa.

K: Entä ehditkö harrastusten pariin ja mikä olisi 
mieluisinta puuhaa harrastuksissa?

V: Jos työmatkapyöräilyn voi laskea 
harrastamiseksi, ainakin se on säännöllistä. 
Valokuvausta olen harrastanut aina, nyt 
näppäilen kuvia sieltä täältä ilman mitään 
päämäärää.

K: Sukutoiminta ja -tutkimus ovat suosittuja. 
Menneet polvet ja heidän elämänsä tuntuvat 
kiinnostavan ennustamattomaksi muuttuvassa 
maailmassa. Mitä itse tästä ajattelet?

V: Ehkä kiinnostuksella on tosiaan linkki 
arkielämän sirpaloitumiseen, mutta nyt ihmisillä 
on myös enemmän mahdollisuuksia 
sukututkimuksen tekemiseen: aikaa ja välineitä. 
Kieltämättä itseäkin kiinnostaisi lapsuudenkodin 
tarinan taltiointi, ja miksei laajemminkin suvun 
tarinoiden. ML
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sukuviiristä - pinssi
Vahakivestä - muistokivi 

Jalmari Finnen 
jäljillä

Kirjailija ja kotiseutumies Jalmari Finne vaikutti merkittävästi 1920-30 luvuilla Tammelassa virinneeseen 
kotiseutuhengen viljelyyn professori Esko Aaltosen ohella. Konkreetisina tuloksina ja muistoina työstä ovat 
Hakkapeliittapatsas Tammelan kirkolla sekä hakkapeliittojen muiston elvyttäminen seudulla. 
Hakkapeliittapatsaaseen merkityt ratsumiesten tiedot, nimet, kotikylät ja -talot sekä miesten sosiaalinen 
asema kotiyhteisössään saatiin valtionarkistosta. Yhdeksän oli vävyjä, viisi renkejä, kolme isäntiä, poikia tai 
veljiä ja yksi poikapuoli. 

Halukkaille Tammelan kantataloille toimitettiin 
myöhemmin sukutilakunniakirjoja, joiden 
laatimisessa hyödynnettiin Finnen 
asutushistoriallista tutkimusta. Kunniakirjoja oli jaettu 
aiemmin jo Ruotsissa tiloille, joita sama suku oli 
pitänyt hallussaan vähintään 150 vuotta. Suomessa 
ensimmäinen jakotilaisuus oli Raumalla 1931 yli 
200-vuotisille sukutiloille. Tammelan kirkossa 
kunniakirjoja jaettiin 80 kappaletta kesällä 1935. 
Kunniakirjahankkeen yhteydessä syntyi ajatus 
erityisen merkin hankkimisesta sukutaloille 
osoittamaan talon historiaa. Tämä konkretisoitui 
sukutilaviireiksi, jotka oli tarkoitettu tuuliviireinä 

rakennuksen harjalla kertomaan tietyin symbolein talon ja sen väen historiasta. Taiteilija  Jaatisen 
ehdotuksesta viirejä valmistettiin viisi toisistaan poikkeavaa mallia. Yksinkertaisimmassa oli vain se 
vuosiluku, mistä lähtien talo oli ollut saman suvun hallussa. Jos talo oli ollut ensimmäisestä maakirjasta 
lähtien (1539), tuli viiriin myös viisisakarainen tähti. Mikäli talo oli lähettänyt ratsumiehen 30-vuotiseen 
sotaan, lisättiin viiriin kruunu. Tällaisia hakkapeliittataloja oli vanhan Tammelan alueella 25. Callion 
rusthollin (Sven Bucht) historian perusteella saatu sukuviiri on seuran standaarissa. Viirin mukaan on myös 
valmistettu Bucht-suvun rintapinssi ja sitä oli ensi kertaa saatava kesän 2016 sukujuhlassa ja jatkossa 
suvun tapahtumissa.

Lehtihaastattelussa 1936 Jalmari Finne esitti ajatuksen sukutalojen tonttimaalle hankittavasta pihakivestä. 
Sellainen voisi olla kookas laakea maakivi, johon syvin kirjaimin kirjoitetaan nimi ja vuosiluku, joka kertoo 
talon ja paikan historiasta. 
Ryhdän sukuseura ry on päättänyt noudattaa perinteistä ajatusta piha/muistokivestä ja samalla kunnioittaa 
Suomi 100 -juhlavuotta. Callion rusthollin vanhalla tonttimaalla Kallion kylän Korkeavahassa oleva Vahakivi 
merkitään tekstillä ”Sven Bucht 1606”. Tonttimaan nykyiset omistajat Niemelän tilalta ovat antaneet luvan 
kiven merkitsemiseen. Teksti kivessä tulee muistuttamaan suvun kantaisän saapumisesta Tammelaan. 

Pekka Ryhtä kertoi, että kivi oli talon lasten suosima leikkipaikka. Näin on varmasti ollut vuosisatojen ajan 
ja jälkipolvet voivat kuvitella esivanhempansa kivellä leikkimässä. Kun myöhemmin asutus muutti pois 

tonttimaan tältä kohdalta on 
alueella pidetty karjaa. Silloin 
kivelle annosteltiin rehua. Näin 
Vahakivi on liittynyt  kiinteästi 
talon ja sen asukkaiden 
elämään.

Kivi paljastetaan 3.9.2017. 
Hankkeen etenemistä voi 
seurata sukuseuran www-
sivuilta.

Vahakivi etualalla talviasussaan. Taustalla Ryhdän tila.

http://tammelanbuchtsuku.net

Mikko Leino
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Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi on sukuseura päättänyt toteuttaa jo aikaisemmin esitetyn 
ajatuksen muistokiven saamiseksi sukumme kantaisän, majoitusmestari Sven Buchtin asuinsijalle 
Kallion Korkeavahaan. Vuonna 1606 Sven sai käyttöönsä maatilan, jonka hän myöhemmin lunasti 
omakseen Ryhdän perintötilaksi. Tilaa kutsuttiin Callion rustholliksi. Myöhemmin 1700-luvulla tila 
jaettiin kolmelle pojalle. Syntyi Antintalo, Jaakontalo ja Sakarintalo.
Kokoonnumme eväsretkelle muistokiven 
ääreen 3.9. klo 14, juhlimaan Svenin 
muistoa. Ota mukaan evästä, itselle ja 
muillekin. Pukeudu vanhaan tyyliin, jos 
mahdollista! Ehkä huovejakin olisi 
mukana! Pöytä on, mutta istuimesta pitää 
itse huolehtia. Ohjelmat yllättäisivät - runo, 
kuvaelma, musiikki tai puhe samalla, kun 
nautimme eväitä. Voit seurata tämän asian 
etenemistä sukuseuran kotisivuilta. 
Tapahtumasta vastaa Mikko Leino. Ota  
häneen yhteyttä oman idean kanssa. Yhdessä 
saamme aikaan!

SuomiFinland 100  

Sven Bucht 1606 -muistokivi 
Eväsretki Tammelassa Kallion Korkeavahassa 3.9.2017 

Muistokiven sijainti: Kalliontien ja Hakatien risteys, Tammela
 60°45´55” P    25°40´37” I
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Tammelan pitäjän Kydön kylän Silvan talon vanhaisäntä Johan Silva (entinen Bucht) kuoli 
rintakuumeeseen kuudentena päivänä tammikuuta 1839 korkeassa 88 vuoden iässä. Hän oli 
oman aikansa tervaskanto. Sukunsa esipolvien ketjussa Johan Bucht täydensi harvinaisen 
pitkäikäisten miesten sarjaa. Hänen isänsä kuoli 91 vuoden ikäisenä, isoisä ehti täyttää 78 vuotta 
ennen kuolemaansa ja isoisän isä eli hänkin peräti 91-vuotiaaksi.

Isä toimi jahtivoutina ja siltavoutina  
Johan Isakinpoika Bucht syntyi 3.2.1750 Tammelan pitäjän Kallion rusthollissa, jota isännöi hänen 
setänsä Sakari Sakarinpoika Bucht (Kallion rusthollista on myöhemmin käytetty nimeä Ryhtä). 
Johanin isä oli Isak Sakarinpoika Bucht, äiti Kirsti Matintytär oli kotoisin Tammelan Eskolasta. 
Johanin syntymän aikaan hänen isänsä Isak oli jahtivouti, mutta jo rippikirjassa 1756–1762 hänet 
mainitaan siltavoutina. Jahtivoudit ja siltavoudit olivat pitäjänhallinnon keskeisimmän virkamiehen, 
nimismiehen tärkeitä apulaisia, maaherran luottamustehtäviinsä nimittämiä pitäjäläisiä, 
tavallisimmin talonpoikia. 
Johanilla oli kirkonkirjojen mukaan vain yksi veli, häntä neljä vuotta nuorempi, 1746 syntynyt Isak 
Isakinpoika. Isak avioitui Kallion rusthollin augmenttitilan Kallion Mikkolan tyttären Maria 
Jaakontyttären kanssa. Isak ja Maria asuivat Kallion kylällä kunnes vuonna 1789 muuttivat 
kuuden tyttärensä kanssa Tammelan Torajärvelle. Heistä polveutuu Torajärven Puhtila-suku. 
Tuolloin lapset kastettiin mahdollisimman pian syntymänsä jälkeen, Johankin heti seuraavana 
päivänä. Kasteen suoritti pitäjän kirkkoherra, rovasti Johan Amnell. Johan Amnell oli 
seutukuntansa merkkimiehiä. Hänet valittiin pappissäädyn edustajaksi valtiopäiville 1734–1743 ja 
oli Suomen huomattavimpia edustajia säädystään vapaudenajalla. Tuohon aikaan kastetuilla 
lapsilla Tammelan seurakunnassa oli yleensä lukuisia kummeja. Niin oli myös Johanilla, peräti 12. 
Kummien joukossa olivat mm. kirkkoherra Amnell ja pitäjän nimismies Zacharias Orell.

Maaherran valtakirjalla pitäjänräätäliksi 
Käsityöläisenä toimimista säädeltiin tarkoin 1600-luvulla, jolloin lupa käsityöläisammattien 
harjoittamiseen oli vain kaupungeissa. Vuodesta 1680 alkaen pitäjänsuutareilla ja -räätäleillä oli 
oikeus toimia maaseudulla. Pitäjänsepät saivat tämän oikeuden vasta kuutisenkymmentä vuotta 
myöhemmin, vuonna 1739. Pitäjänkäsityöläisenä toimiminen oli luvanvaraista ja luvan 
hakemismenettely oli monivaiheinen. Pitäjänkäsityöläiseksi aikovan tuli osata ammattinsa eli 
hänen oli pitänyt olla jollakin käsityöläismestarilla oppipoikana 3–4 vuotta. Pitäjänkäsityöläisen 
valtakirja haettiin maaherralta, mutta sitä ennen asia tuli käsitellä kihlakunnanoikeudessa, 
paikkakunnan käräjillä. Näin pitäjän asukkailla oli mahdollisuus käräjätilaisuudessa vaikuttaa 
asiaan. Käräjillä tutkittiin tarkoin oliko paikkakunnalla tarvetta tällaiselle käsityöläiselle ja oliko hän 
riittävän osaava tähän työhön. Myös hakijan ”kunnollisuus” vaikutti, maineeltaan kyseenalaiseksi 
tiedettyä henkilöä ei pitäjään hevin otettu. Aina ei suinkaan päädyttykään hakijan kannalta 
myönteiseen lopputulokseen. Jos käräjillä kuitenkin päädyttiin puoltamaan uuden käsityöläisen 
ottamista, kihlakunnan oikeus antoi hakijalle kirjallisen todistuksen päätöksestään. Sen kanssa 
hakijan oli anottava maaherralta pitäjänkäsityöläisen valtakirjaa. 
Valtakirjan saatuaan hakijalla oli oikeus olla toimessaan aina kuolemaansa saakka. Mikäli 
käsityöläiselle kuitenkin tuli tarve erota toimestaan, esimerkiksi sairauden tai ikänsä perusteella, 
ero tuli erikseen hakea.
Hyvällä syyllä voidaan olettaa jännitystä olleen ilmassa kun Tammelan ja Someron pitäjien 
käräjäkunnan talvikäräjät vuonna 1771 alkoivat Tammelan kylän Similän talossa.  
Näillä käräjillä ”…emäseurakunnan rahvas yhdessä läsnä olevien säätyläisten kanssa ilmoitti, 
että he kärsivät tarpeellisen räätälin puutteesta.” Samalla pitäjäläiset anoivat, että 
räätälin oppirenki Johan Bucht otettaisiin räätäliksi Tammelan pitäjään. Jatkuu

Johan Bucht
pitäjänräätäli - talollinen - tervaskantojen sukua
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Johan Bucht sai kihlakunnanoikeudelta todistuksen, jonka kanssa hänen piti anoa valtakirjaa läänin 
maaherralta. Hän ei kuitenkaan hosunut asian kanssa ja aikaa kului pari vuotta. Hän sai 1.3.1773 
valtakirjan, jossa hänet määrättiin pitäjänräätäliksi Tammelan pitäjään. Tuolloin Tammelan alueella 
oli yhdeksän pitäjänkäsityöläistä: kolme räätäliä, yksi suutari, neljä seppää ja yksi kankaankutoja. 
Viisitoista vuotta myöhemmin pitäjänkäsityöläisiä oli jo kolmetoista. 
Pitäjänkäsityöläiset olivat arvostettuja henkilöitä paikkakunnallaan. Kyläyhteisön arvoasteikossa he 
olivat heti talollisten jälkeen ennen muuta väestöä.

Talollisen kiireiltä ei enää riittänyt aikaa räätälintöihin 
Henkikirjojen mukaan Johan Bucht oli pitäjänräätälinä Kallion kylässä, rippikirjojen mukaan hän 
kuitenkin asui Riihivalkaman kylässä. Vuonna 1778 Johan vihittiin avioliittoon Riihivalkaman Nikulan 
talon piian Liisa Pertuntyttären (1754–1815) kanssa. Liisan isä oli Perttu Jaakonpoika Sukulan kylän 
Jaakolasta. Johanille ja Liisalle syntyivät lapset Maria (1780) ja Juho (1784). Kymmenen vuoden 
kuluttua avioliiton solmimisesta Johan sai hallintaansa puolet Hevoniemen Huuselan tilasta. 
Kauppakirja laadittiin Hevoniemessä huhtikuussa 1787, kauppahinta oli neljä tuhatta kuparitaaleria 
eli 222 riikintaaleria 10 killinkiä ja 8 runstykkiä. Ensimmäistä lainhuutoa ostamaansa tilaan Johan 
haki vuoden 1787 syyskäräjillä. Huusela oli Mansikkaniemen rusthollin augmenttitila. Tilan edellinen 
omistaja oli vänrikki Reinhold Adolf Reuter, jonka vanhemmat olivat vänrikki Hans Johan Reuter ja 
Anna Catharina Borgström Saaren kartanosta. Johan Bucht sai hakemuksesta eron pitäjänräätälin 
toimestaan tammikuussa 1790. Eronsa syyksi hän ilmoitti, ettei talollisen kiireiltään enää ehtinyt 
asianmukaisesti palvella pitäjäläisiä räätälin työssä.

Huuselasta Silvaan 
Omistajat Huuselan tilalla vaihtuivat usein, Tammelan isäntäluettelon mukaan 1700-luvulla peräti 
kymmenen kertaa. Johan Buchtin omistajuus kesti sekin vain neljä vuotta. 
Maaliskuussa 1792 hän osti Kydön kylän Silvan talon (myöhemmin se esiintyy asiakirjoissa myös 
muodossa Silvo), joka oli Linikkalan Heikan rusthollin augmenttitila.  Kauppakirjan laati 
kruununnimismies Erik Johan Juselius, myyjänä oli Jaakko Yrjönpoika Silva. Kaupan todistajina 
olivat Johan Lepsen Mansikkaniemestä ja reservin sotilas Mikkel Kall Kallion kylästä. Silkkaa 
sattumaako, mutta Silvan tilan hinta oli täsmälleen sama minkä Johan Bucht maksoi aikanaan 
Huuselasta. Kauppakirjan mukaan Johan sai hallintaansa talon, peltoa, niittyä ja takamaan, oikeudet 
kalavesiin, sekä myllyn ja myllynpaikan.  Tammelan ja Someron pitäjien yhteisillä syyskäräjillä 1792 
Johan Bucht haki ensimmäisen kerran lainhuutoa Silvan tilaan. Kolmannen lainhuudon jälkeen hän 
sai kiinnekirjan tilaan, samalla hän rupesi käyttämään Bucht-nimen sijaan nimeä Silva.  
Perhe asui Kydön Silvassa, maata viljeltiin, lapset varttuivat ja elämä asettui kaikin tavoin uomiinsa. 
Maria-tytär solmi vuonna 1802 avioliiton kirkonkylän Humalaisen talon pojan Matti Tuomaanpojan 
kanssa, heille syntyi yhdeksän lasta. Kahden suvun siteet toisiinsa lujittuivat kun Juho-poika avioitui 
Humalaisen talon tyttären Kaisa Tuomaantyttären kanssa Suomen sodan aikana, kesällä 1809. 
Sisarukset siis avioituivat sisarusten kanssa. Juholle ja Kaisalle syntyi myös yhdeksän lasta. 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Virkeä ja toimelias vanhaisäntä  
Silvan talo siirtyi Juhon isännyyteen 1806, isä Johan Silva ehti siten viljellä tilaansa yhdentoista 
vuoden ajan. Johan ja vaimonsa Liisa saivat viettää yhdeksän yhteistä syytinkivuotta, kunnes 
Liisa vuonna 1815 kuoli veriyskään 61 vuoden ikäisenä. Tuolloin 65-vuotias vanhaisäntä Johan 
oli vielä ilmeisen hyväkuntoinen ja muutoinkin virkeä ja toimelias mies. Kolmen vuoden kuluttua, 
huhtikuussa 1818 Silvan taloon Susikkaan kylästä tullut piika Anna Juhontytär (s. 1795) synnytti 
hänelle poikalapsen, joka ristittiin Jaakko Johaninpojaksi. 
Kastekirjassa Jaakon kohdalla ei ole mainintaa isästä, mutta pojan nimeksi on kuitenkin merkitty 
Jaakko Johaninpoika. Vuosia myöhemmin, Johanin kuoltua, Jaakko myös mainitaan perukirjassa 
hänen poikanaan.  
Poikansa äidin elatuksen Johan turvasi laatimalla jo lokakuussa 1821 testamentin, jossa hän 
määräsi koko omaisuutensa kuulumaan Anna Juhontyttärelle kuolemansa jälkeen. Seuraavana 
vuonna, 1822 Johan Silva ja Anna Juhontytär vihittiin avioliittoon. 

Jaakko varttui isovanhempiensa luona  
Johanin ja Annan yhteinen poika Jaakko ei asunut Silvalla. Susikkaan Siltainsuussa torpparina 
ollut Annan isä Juho Petterinpoika muutti 1815 torppariksi Uudenkylän Pietilään ja sieltä edelleen 
Jokioisille Jänhijoen Eskolan lampuotiksi vuonna 1826. Jaakko varttui isovanhempiensa luona 
ensin Pietilässä ja muutti heidän mukanaan myös Eskolaan. Nuorena miehenä Jaakko teki 
renkinä töitä eri taloissa, kunnes vuonna 1859 asettui torppariksi Jänhijoen Syrjälän torppaan. 
Toukokuussa 1852 hän avioitui Serafia Joosentyttären kanssa, heille syntyi viisi lasta. 
Vapunpäivänä 1865 Syrjälän torppari Jaakko Juhonpoika kuoli keltatautiin. Kuollessaan hän oli 
47 vuoden ikäinen.

Ympäri käydään… 
”Ympäri käydään ja yhteen tullaan” on tuttu sanonta, joka toteutuu myös Johanin ja hänen toisen 
vaimonsa Annan kohdalla sukupolvien ketjussa. Heidän yhteisiä esivanhempiaan olivat 1600–
luvulla eläneet Sakari Sveninpoika Bucht ja Margareta Laurintytär.

Seija Juntunen

Lähteinä on käytetty Tammelan seurakunnan kirkonkirjoja, Tammelan käräjäkunnan 
varsinaisasiain pöytäkirjoja, Tammelan henkikirjoja, Ojanen: Tammelan historia I, 

Sukuseuran uudet kotisivut löydät osoitteesta
http://tammelanbuchtsuku.net/

Bucht-suvun facebook-ryhmä

https://www.facebook.com/groups/
533048523554817/

Lähde mukaan 
”Kolkuttavalle avataan;))”
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DNA-perusteinen sukututkimus on yleistynyt testauksen tultua entistä helpommaksi ja 
kustannuksetkin ovat nykyään hallittavissa harrastajien parissa. Myös tulosten tulkintaan on 
saatavissa entistä enemmän asiaan perehtyneiden harrastajien apua. Geneettinen sukututkimus 
antaa mahdollisuuden kurkistaa tavanomaista asiakirjoihin perustuvaa tutkimusta kauemmaksi 
historian hämäriin, jopa tuhansien vuosien taakse. 
Eri tavoin tutkimustuloksia lähestymällä ja testauksia suuntaamalla voidaan löytää sekä 
sukulaisuussuhteita että saada tietoja väestön historiallisista muuttoliikkeistä. 
Sukulaisuussuhteissa voidaan saada mm. arvioita yhteisen esivanhemman ajallisesta 
etäisyydestä. Arviot perustuvat laajaan tutkimusaineistoon ja sen tilastolliseen käsittelyyn. Kyse on 
aina todennäköisyyksistä. Löytyneitä sukulaisuussuhteita voidaan mahdollisesti todentaa ja 
tarkentaa kirjallisen materiaalin kautta ja käynnistämällä yhteistyö löydettyjen ”sukulaisten” kanssa, 
missä päin maailmaa he sitten ovatkaan. 
Sukulaisten etsimisen ohella voidaan testeillä selvittää  geeniperimän (haploryhmän) syntyä ja 
ajallista taustaa vuosituhansien taakse. Usein on esimerkinomaisesti ollut esillä tiedot eri 
haploryhmiin kuuluvien miesten tai naisten varhaisesta muuttoliikkeestä Suomeen (miehet 
suurimmaksi osaksi idästä ja naiset etupäässä lännestä).
Sukuseuramme on ottanut omaan ohjelmaansa DNA-tutkimuksen. Mahdollisuus tähän avautui, 
kun Svenin jälkeistä suoraa isä-poika -linjaa edustava henkilö antoi oman DNA-näytteensä. Y-
kromosomi periytyy isältä pojalle. Isälinjan Y-testi edustaa isälinjaa Sveniin ja myös häntä 
edeltäviin sukupolviinY-kromosomin osalta. Voimme kurkistaa vuosituhansien taakse.

Geneettisessä sukututkimuksessa kysymyksemme ovat 
- mikä on Svenin sukutausta
- mistä suku on kotoisin 
- mitä tietoa yleensä voisimme saada vuotta 1606 varhaisemmista 
  ajoista, ennen Svenin Tammelaan asettumista

Finland DNA www.familytreedna.com/groups/finland 
alaryhmä Hap I1

I1 East/Central EUR www.familytreedna.com/groups/i1-ee 
alaryhmä DF29+, L22+, P109+

I1 Suomi Finland www.familytreedna.com/groups/i-1suomi  
alaryhmä L22+ Z2338+ P109+ Y3662+ S14887+ S18218+

Chisholm www.familytreedna.com/public/Chisholm
alaryhmä Norse core

I-P109 Y-DNA www.familytreedna.com/groups/y-dna-i-p109
alaryhmä I-P109 Y3662 S7660 S11056 FGC21833 FGC21834/ 

S14887/ Y4738 Y4742 Y4743/ Y4734++ (untested) - 19 (520)

YFull haploryhmä I-S14887, I-S8175, I-S18218

Yllä on tietoja geneettisen DNA-tutkimuksen projekteista, joissa näytteemme on mukana. 
Projekteja ja niiden tuloksia voi etsiä ja tutkia internetin kautta.

Geneettinen sukututkimus, alustavia tuloksia
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Suvun kantaisä Sven Bucht kuuluu 
haploryhmään I1. Se on 
alkuperäinen Skandinaavinen 
isälinja, joka on levinnyt viikinkien 
ja Germaani-heimojen toimesta 
ympäri Euroopan. Suomessa I1-
miehiä kutsutaan ”Iivarin” pojiksi ja 
heitä pidetään lännestä Suomeen 
muuttaneina.
I1:n alaryhmä on I-P109, joka on 
yleinen Skandinaviassa 
(Viikinkialue). Vastikää DNA-
näytteestämme valmistunut YFull 
-analyysin tulos tarkentaa edellisiä 
ja nimeää alahaploryhmäksi I-
S14887>S18218. Tulkinta on 
kesken tältä osin. (Lähimmän 
juuret Irlannissa).
Keskimmäinen kartta kertoo I1-
ryhmän prosentuaalisen osuuden 
eri maiden miesväestössä. Voi 
huomata ryhmän suuren osuuden 
Skandinaviassa ja läntisessä 
Suomessa.
Alimmassa kartassa on kuvattu 
haploryhmä I1:n muuttoliikettä 
Euroopassa. Sveniä on kartassa 
näkyvistä vaihtoehdoista (STR 
markkerit) tyyppiä BBA, jonka 
syntysija on eteläisessä 
Skandinaviassa ja tyypin 
syntyajaksi arvioidaan noin 3000 
vuotta eKr. Tämän mukaan Svenin 
suvun alkukoti sijaitsisi kyseisellä 
alueella. Mitä on sittemmin 
tapahtunut esim. viikinkien 
muuttoliikkeen vaikutuksesta on 
vielä arvoitus. Joka tapauksessa 
Norjasta viikingit matkustivat mm. 
Brittein saarille vuosina 700-1100 
jKr. 
DNA-näytettämme verrataan 
jatkuvasti testaajan uusiin 
näytteisiin 25 vuoden ajan. Tietoja 
uusista löydöistä tulee jatkuvasta. 
Lähin löydös (STR Y67) on tällä 
hetkellä eteläisessä Ruotsissa ja 
(SNP) Amerikassa.

Mikko Leino
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Tulin Forssaan kouluun 1973 Linikkalan lukioon, omasta mielestäni kaukaa Lopelta aivan toisesta 
maailmasta. Maalaisena en ymmärtänyt tehtaalaisuutta, mikä oli forssalaisuuden ydintä vielä 70-
luvulla. En ajatellut, että tulisin takaisin ja jäisin tälle vieraalle maalle, jota en silloin tuntenut omakseni. 
Lapsuuteni parhaisiin muistoihin liittyy kuitenkin juuri 
Forssan tori. Myimme Lopen perunoita, porkkanoita, 
kaalia ja lasten omana myyntituotteena luonnonkukkia. 
Matka härkätietä pitkin Portaaseen ja siitä Saaren kautta 
Tammelaan oli varhaisina kesälauantaiaamuina pelkkää 
satua. Tienvarren vanhat koivut olivat 
mielikuvituksessani kuningattaria, joita nuoret koivut 
niiasivat hovineitoina. Ja tori itse: mikä kirjava, 
jännittävä, näytelmä!  Katselin Forssaa monen 
aikakauden läpi, kaupunki rakennuksineen kertoi 
historiaansa – kauniit puutalot tehtaan loistokkaista 
ajoista, funkkistalot modernimmasta ajasta ja vasta 
viritetyt kerrostalot edustivat nykyhetkeä, joka vaikutti 
ahtaalta ja rumaltakin. Mietin usein miltä seutu ennen 
tehdasta näytti tietämättä, että esivanhempani ovat sen 
sellaisena nähneetkin.
Kun Lauri Terho löysi minut Tyykihovista  ”Elämäntarinapiiriä” pitämästä pari vuotta sitten osaksi Sven 
Mårtenson Buchtin sukua, niin perushämäläinen identiteettini voimistui valtavasti. Oli hämmentävän 
hienoa saada tietää se sukupovien ketju, joka kuljettaa minut yhdeltä säikeeltään osaksi Kallion kylää 
Sven Mårtenssoniin asti. Se tekee ymmärrettäväksi sitoutumiseni tähän saviseen seutuun ja sen 
historiaan. Konkreetti tieto juuristani antoi minulle yhteenkuulumisen tunteen. Vihdoin ja viimein 
ymmärrän, että olen omieni keskellä. Käytännössä tietysti me kaikki olemme samaa juurta ja juonta 
ihmiskunnan tarinassa, kun mennään tarpeeksi monta sukupolvea taaksepäin. Kymmenen sukupolvea 
tarkoittaa noin tuhatta esivanhempaa, joita toki ei voinut kaikille omia riittää ja siitä vielä tuhansia 
sukupolvia taaksepäin ihmiskunnan alkuun asti.
Minun Bucht-polkuni on seuraavanlainen: Olen syntynyt  31.12.1957 tasan 30 vuotta isäni syntymän 
jälkeen. Isäni Eino Valdemar Mäkelä 31.12.1927 oli maanviljelijä, metsämies, taksiyrittäjä, jolle haitari 
oli tunteiden tulkki. ”Rantakoivu – ainoa ystäväin” ja ”Väliaikaista kaikki on vaan” muodostivat 
tunneskaalan, joka vetää mollin puolelle yhä.  Soittaminen tapahtui korvakuulolta.  Isäni peri tämän 
ominaisuuden omalta isältään Tuomas Jalo Mäkelältä.  Ensimmäisen haitarin Eino tienasi 
sienestämällä ja kului kokonainen vuosi ennen kuin ensimmäinen kappale oli opittu.  Eino Mäkelän 
yhtye soitti sodan jälkeisiä tansseja ja häitä. Yhtye oli myös mukana perustamassa Vojakkalan lavaa 
vuonna 1957. Lavalla on nyt tanssittu yhtäjaksoisesti perinteisesti joka kesä 60 vuotta.
Jalo-pappani kuoli jo 1949 keuhkotautiin. Oma isäni sairasti myös taudin, mutta selvisi uusien 
lääkkeiden avulla. Isäni arvosti  Jalo-papan laskutaitoa, jota kansakoulua käymätön mies joutui 
käyttämään metsätyöjohtajana, kymppinä maksaessaan miesten palkat.  Jalo soitti myös haitaria ja 
näytteli Liesjärvellä kotitekoisissa näytelmissä niin kuin koko kylä, jotta iltamissa sai tanssia lopuksi.
 
Tuomas Jalo Mäkelä (kirkonkirjojen mukaan Wikman) syntyi vuoden pimeimpänä päivänä 21.12.1891 
Liesjärven Mäkilään, Oskarin ja Amandan perheeseen. Oskarin äiti Maria Silva oli naitu taloon 33-
vuotiaana 18 -vuotiaan  Erkki Juhonpoika Wikmanin aviopuolisoksi 21.12.1843. Marian isä oli Juho 
Juhonpoika (s. 4.8. 1784) Bucht ja äiti Kaisa Tuomaantytär Humalainen.

Tarjottu pulla oli usein aika kuivaa ja sen päälle laitettava voi vähän härskiäkin – jääkappia ei tietysti 
ollut, vaikka sähkövalo joskus 60-luvulla oli taloon laitettu. Vierailut olivat kuitenkin mielenkiintoisia. 
Ääretön rauha huokui kummankin sisaruksen olemuksesta -  ei siinä turhia sanoja tarvittu. 

Kuinka minusta tuli buchtilainen
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Muistan voimallisen läsnäolon hetken, kun jäin vanhan kuuron miehen kanssa pirttiin, kun muut 
menivät toimittamaan jotain.  Topi poltti tupakkaa koira jaloissaan kiinnittämättä mitään 
erityishuomiota minuun. Tupakansavu teki tuvasta utuisen ja koira turvallisen. Aika pysähtyi, oli 
hiljainen täydellisen ymmärryksen hetki.  Olo oli niin kirkas ja puhdas vailla sanojen luomia rajauksia 
– äärettömän hieno muisto hiljaisuuden merkityksestä. Topi kuoli ensin ja lopulta Tyyne muutti 
Tammelaan ja säästäväisenä tätinä jätti veljiensä lapsille perintöä, Einolle uuden traktorin peräkärryn 
verran. 
Lapsuuden kotini on siis Lopella aivan Tammelan rajan tuntumassa Jalo-papan ja Lyyli-mummon 
vuonna 1924 ostamassa Tervalammin talossa Härkätien varressa. Se oli Forssa-yhtiön 
ensimmäinen karja- ja metsätila ostettu 1874. Lyyli oli Lintukorvesta ja Jalo Liesjärveltä matkaa 
linnuntietä noin 10 km ja Liesjärveltä muutama kymmenen kilometriä Kallion kylään. Kovin pienellä 
maantieteellisellä alueella liikutaan kymmenen sukupolven aikana. 
Lukion jälkeen Viittakiven opiston kautta taidekasvatuksen opiskelut Jyväskylän yliopistossa 
(1977-1981) antoivat paljon sellaista, minkä purkamiseen on mennyt vuosikymmeniä. Silläkin oli 
hiljaisuus vahvasti läsnä. Kokoonnuimme joka aamu hartauksien sijasta viettämään hiljaista hetkeä. 
Jyväskylän yliopiston kansatiede Vilkunoineen kiinnosti - koin aina asuvani elävässä 
maaseutumuseossa. Päätinkin jossain vaiheessa kirjoittaa kirjan isovanhemmistani. Se jäi 
suunnitelmaksi.  Nyt etsin sukupiirteitä itsestäni. Mietin miten vahva voi geeneissä oleva taipumus 
olla. Oli jotenkin riemastuttavaa löytää kuvaus 1910-luvun seuranäytelmistä Liesjävellä.  Siellä 
melskasi myös pappani Jalo Mäkelä. Päädyin Forssan kansalaisopiston päätoimiseksi näyttämö- ja 
ilmaisuaineiden opettajaksi 1981. Savenvalaja-artesaani -koulutus Tammelassa (1991-93) maadoitti 
mieltä yliopisto-opintojen ohuen teoreettisen ilman jälkeen.  Tutkin Tammelan kouluaikana 
intohimoisesti punasaven mahdollisuuksia. Sitä löytyy joka pellosta entisen Portaan pitäjästä – tältä 
seudulla.  Samaan savimaahan saapui esi-isäni 10 sukupolvea taaksepäin. Savi on siis myös 
sitoutunut geeneihini näytelmien lisäksi.
Sukututkimus vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Se pitää aivot virkeinä ja sydämen lämpimänä. Se 
innostaa tutkimaan menneisyyttä ja ymmärtämään historiaa. Näytelmien tekeminen yhdistää myös. 
Meillä on paljon sukutarinoita ja tekijöitä.  Kirsti Svenintyttären Karin-tyttären maineen puhdistus eräs 
tarina.  Kunnianloukkaustapauksen oikeuspöytäkirjat 1650-luvulta ovat herkullista materiaalia.  
Karinin, joka asui Uskelassa, mainetta tuli puolustamaan myös Tammelan sukulaiset. Piestyään 
kieron sulhasehdokkaan heidänkin retkensä päätyi oikeuteen.  Miten on – tartutaanko toimeen ja 
tehdään historia eläväksi? 

Ota yhteyttä!

Eliisa Lintukorpi (ent. Asikainen os. Mäkelä)Wahren-opiston päätoiminen ilmaisuaineiden opettaja
eliisanomaposti@gmail.com  tai 050-32 22252

Pappani Tuomas Jalo Tervalammin talo
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Kultelan Lukumieheltä tytär emännäksi Kallion rustholliin
Sakarias Sakariaanpoika, joka oli rusthollin isäntänä vuodesta 1739 vuoteen 1756, haki itselleen emännän 
Someron Kultelan kylästä Lukumiehen talosta. Meidän kylä, Kultela on Härkätien varressa, toinen kylä 
Someron ja Tammelan rajasta Turkuun päin.  Meillä on siellä kyläyhdistys ja Kyläyhdistyksen voimin koottiin 
kylän historia:”Punasaven Kylä”. Yksi osa siitä on kylän kantalojen historia ja isäntäluettelot. Sitä tutkiessa 
kävi ilmi, että 26.01.1724 Brijta Mårtensdotter Lucumies on vihitty Kallion rusthollin isännän Zachris 
Zachrissonin kanssa.
Morsiamen Brita Mårtensdotterin isä oli Mårten Sifridsson, joka oli isäntänä 1702-1726. Se oli Isonvihan 
aikaa ja Härkätien varrella oleva kylä on joutunut paljon kärsimään venäläisten miehittäjien vaatimasta rahti- 
ja kyytivelvollisuudesta. Lukumies oli parisataa vuotta, 1600- ja 1700-luvuilla kylän huomattavin talo ja sen 
isäntiä on käytetty moniin tehtäviin. Talon nimikin, Lukumies, johtunee siitä, että sen isäntää on tarvittu 
pitämässä lukua ja järjestystä varsinkin veronkantoon liittyvissä asioissa. Naapuritalon Vakkurin isäntä oli 
sitten luultavasti mittamiehenä veroviljaa mitattaessa ja siitä nimi Vakkuri.
Mårtenin isä oli Sifrid eli Sipi Henriksson, jonka isännyyskausi oli melko pitkä 1663-1701. 38 vuoden 
isännyys oli harvinaisen pitkä siihen aikaan. Sipin isä oli Henrik Clemetsson ja isäntänä 1630-1662. 
Maakirjassa on merkintä ”intagit ryttare 1635” mutta todennäköisesti häntä ei viety Saksaan sotimaan vaan 
hänen veljensä Hans Clemetsson, joka myös oli ryttare. Henrik Clemetssonilla on ollut muita tehtäviä.  
Vuosina 1651-1656 hän on ollut Portaan pitäjän toisena nimismiehenä. Siihen aikaan vielä myös Somero 
kuului Portaan pitäjään ja hänen alueeseensa kuului Somero ja Pusulan pohjoisosat. Henrikin isä Clemet 
Jacobsson oli isäntänä 1620-30. Hänestä on myös merkintä ryttare eli ratsumies mutta muita merkintöjä ei.
Clemetin isä Jakob Henriksson oli isäntänä 1600-1619. Hänestä on maakirjassa merkintä tiendeman l. 
kymmenysmies.  Kymmenysvero eli tihunti oli vanha verotusmuoto, joka ennen meni kirkolle mutta Kustaa 
Vaasan toimesta se otettiin kruunulle.  Sellainen tehtävä osoittaa että miehellä täytyi olla jonkunlainen 
laskutaito ja jos ei ihan täysi kirjoitustaito niin ainakin jonkunlainen muistiin merkitsemisen taito. Vuodelta 
1614 on merkintä, että hän on ollut koko Portaan pitäjän nimismies. Siihen aikaan oli ns. Laiska-Jaakon 
sota, johon mm. Sven Bucht osallistui ja sai sotapalkoikseen rintamamiestilan  Tammelan Kalliosta.
Jakobin isä oli Jakob Jakobsson ja isäntänä 1555-1579. Hänen isänsä Jakob Larsson oli isäntänä 
1542-1554. Lukumies on erotettu Laurilasta 1542. Jakob oli luultavasti Laurilan poika ja isäntä oli Lars 
Sigfridsson. Enempää Lukumiehen sukuhaaran esi-isistä ei ole tietoa.
Katsokaamme vielä minkälaisia serkkuja kalliolaisilla oli Kultelassa.  Brijta Mårtensdotter oli siis emäntänä 
Kallion rusthollissa ja hänen veljensä Matts Mårtensson Lukumiehen isäntänä 1727-1752.  Vuonna 1740 
alkoi säännöllinen postinkuljetus. Kultelassa postitalo oli Hurri, Lukumiehen lähin naapuri. Seuraava etappi 
Hämeenlinnaan oli Puosi Letkulla ja Turkuun päin postietappi oli Pitkäjärvellä . Se on ollut suuri edistysaskel 
vanhaan verrattuna.  Jos vaikka ei kylään paljon postia tullutkaan, niin postinkantaja oli aina nähnyt ja 
kuullut jotain ja tiesi kertoa. Matts Mårtenssonin poika oli Simon Mattsson ja isäntänä1753- 1780. Vuonna 
1752 kuningas Kustaa Aadolf Fredrik matkusti Turusta Hämeenlinnaan ja takaisin. Silloin Kultelan kylässä 
Laukkon lammen notkossa tie oli huonossa kunnossa. Sateiden takia kärrynraiteet olivat niin syvät, että 
kuninkaan vaunut kaatuivat. Sen voi arvata mitkä käräjöinnit siitä alkoivat.  
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Ne talolliset joiden tieosuutta siinä oli saivat kovat rapsut eikä se virkamiehillekään, siltavoudille ja 
nimismiehelle, eduksi ollut.
Simonin  pojat Matts Simonsson ja Carl Simonsson pitivät taloa, kun Kultelassa tehtiin Isojakoa 1780-
luvulla ja heidän aikanaan talo jakautui Ali-Lukumieheksi ja Yli-Lukumieheksi. Vähitellen talouskeskukset 
rakennettiin pois vanhalta kylätontilta aivan Hämeen härkätien varteen.  Suomen sodan (1808) jälkeen 
molempiin taloihin tuli uudet omistajasuvut. Molemmat talot ovat vielä olemassa ja toimivat 
maataloustiloina.
Näistä Lukumiehen pojista on kansantarina, että he Suomen sodan aikana ryöstivät postin (Nikolai Kallio  
s.1871). On arveltu, että se oli venäläisten posti. Mitään dokumenttia siitä ei ole, vain vanhojen ihmisten 
juttuja. Hiukan tarinaa tukee se, että kylästä on löytynyt kaksi maahan kaivettua rahakätköä, joissa on ollut 
sen aikaista rahaa. Toisessa oli vain ruotsalaista kuparirahaa ja toisesta ei ole tietoa. Noin 1,5 km 
Härkätiestä Torrolle johtavan tien varressa on paikka, jota nimitetään Ryssänhaudaksi. Ei sitä kukaan ole 
tutkinut, sitä on vaan siksi sanottu maailman sivu.                                                                               
Toisaalta  onhan Härkätiellä sattunut monenlaista, kun se on Suomen vanhin tie, Turun linnasta Hämeen 
linnaan. Kulkijoita on ollut; rosvoja ja rikkaita kauppiaita Tapani Löfving ja venäläisten kuormastoja.
Olen laittanut nimet siinä muodossa kuin ne on merkitty ruotsinkielisissä lähteissä. Se helpottaa etsimistä. 
Kaikki teksti oli ruotsia. Ei Suomen kieltä voinut kirjoittaa. Tutkija Timo Alanen oli sitä mieltä, että 
henkilönimet olivat jo 1600-luvulla puhekäytössä samantapaisia kuin nykyäänkin vaikka ne kirjoitettiin 
ruotsalaisessa muodossa.
Kalle Pirttilä

Kultelan historiaa
Kultelan kylä mainitaan ensimmäisen kerran 1492. Vuonna 1539 siellä oli kolme taloa, Hurri, 
Teeri ja Vakkuri. 1900-luvun alussa oli kylässä 13 taloa. Vuonna 1860 oli Kultelassa 10 
torppaa, 1910 torppia oli vain 2 jäljellä. Itsenäisiä taloja oli 1910 16 kpl, vuoteen 1940 oli kylä 
kasvanut 93-taloiseksi. Kultela sijaitsee vanhojen teiden risteyskohdassa. Kultelan kylä on 
perimätiedon mukaan saanut nimensä yhteisellä kylätontilla sijainneesta "kultoisesta 
lähteestä", joka oli kyläläisten ehtymätön vedensaantipaikka. 1970 ruoppauksen yhteydessä 
lähde joutui jokiuomaan. Kuulopuheen muukaan myös "Hämeen portti" on sijainnut tällä 
osuudella Hämeen Härkätietä.

Kultelan nykyinen asutus on keskittynyt Härkätien varteen, jonka tuntumassa ovat sijainneet 
myös useat tiili- ja savenvalajaverstaat, joiden syntymiselle Kultelan kuuluisa savi on luonut 
edellytykset. Tiiliä on lyöty keskiajalta lähtien ja teolliseen valmistukseen ryhdyttiin 1930-
luvulla. Ensimmäinen savenvalajaverstas perustettiin 1860-luvulla. Laajimmillaan 
saviastiatuotanto oli 1920-luvulla. Näkyvänä muistona ovat Härkätien tuntumassa sijaitsevat 
savikuopat ja lukuisat 1930-luvulla rakennetut tiiliset vilja-aitat. Kokonaisvaikutelma Kultelan 
kylästä on elävä ja kerroksellinen.

Kylän keskusta on arvokasta kyläkulttuurimaisemaa. Kultela on tyypillisesti pienyrittäjien 
kylä, maanviljelijöitä on vähemmän. Alueen savilöydöt ovat viitoittaneet yrittäjyyttä tiilen tekoon 
sekä kaakelin valmistukseen. Kylän taloista monissa löytyy paikallisten mestareiden 
kakluuneja ja tietenkin talojen tiiliosat ovat paikallista tuotantoa. Kultelan savenvalajan museo 
on Kalle Männistön verstas ja tien toiselta puolelta löytyy hänen asuntonsa. Pihat ovat 
suurimmaksi osaksi hienosti laitetut ja niitä ympäröivät kukkivat pensasaidat, jotka myös 
kaunistavat tiemaisemaa. 

Kultelan kyläyhdistys, http://www.kultela.fi/index.html



22 Mikko Leino

Sipi Heikinpoika Lukumies
b. 1635
d. 30 Jul 1723
& Kerttu Martitytär
b. 1635
d. 25 Nov 1722, Somero

Martti Sipinpoika Lukumies
b. 14 Nov 1666, Someron Kultela
d. 20 Mar 1750
& Liisa Heikintytär Sonni
b. 1674, Somero Syvänoja
d. 8 Nov 1744
m. 23 Jun 1695, Somero

Riitta Martintytär Lukumies
b. 1696, Somero Kultala
d. 20 Apr 1778, Tammela
& Sakari Sakarinpoika Bucht (Ryhtä)
b. 13 Aug 1701, Tammela
d. 24 Oct 1773, Tammela
m. 26 Jan 1724, Somero

Jaakko Sakarinpoika Ryhtä (Bucht)
b. 3 Jul 1729, Tammela
d. 9 Jun 1792, Tammela
& Anna Heikintytär Nopola
b. 8 Dec 1731, Tammela
d. 13 May 1807, Tammela

Jaakko Jaakonpoika Ryhtä (Jaakontalo)
b. 28 Jul 1758, Tammela
d. 5 May 1832, Tammela
& Riitta Juhontytär Kälkkä
b. 1 Jan 1774, Tammela Talpia
d. 17 Oct 1847, Tammela
m. 27 Jun 1794

Mikko Jaakonpoika Ryhtä (Jaakontalo)
b. 31 Aug 1795, Tammela
d. 7 Mar 1862, Tammela
& Hedvig Juhontytär Nissilä
b. 23 Jan 1808, Ypäjä Palikkala
d. 16 Jun 1867, Tammela
m. 1825

Maria Mikontytär Ryhtä (Jaakontalo)**
b. 21 Jan 1842, Tammela
d. 22 Aug 1893, Tammela
& Mikko Juhonpoika Ryhtä (Sakarintalo)
b. 12 Jul 1848, Tammela
d. 7 May 1921, Tammela
m. 17 Jun 1871

Sakari Jaakonpoika Ryhtä (Sakarintalo)
b. 27 Apr 1764, Tammela
d. 15 May 1828
& Liisa Antintytär Markkula
b. 31 Oct 1773, Tammela, Riihivalkama
d. 27 Aug 1836, Tammela
m. 30 Dec 1799, Tammela

Juho Sakarinpoika Ryhtä
b. 21 Aug 1808, Tammela
d. 3 May 1869, Tammela
& Kaisa Jaakontytär Isotalo
b. 13 Apr 1810, Tammela, Häiviä
d. 8 May 1868, Tammela
m. 8 Oct 1829, TammelaMikko Juhonpoika Ryhtä (Sakarintalo)**

b. 12 Jul 1848, Tammela
d. 7 May 1921, Tammela
& Maria Mikontytär Ryhtä (Jaakontalo)
b. 21 Jan 1842, Tammela
d. 22 Aug 1893, Tammela
m. 17 Jun 1871

Edla Sipitytär Lukumies
& Heikki Yrjönpoika Suutela
b. 1670
d. 11 Jun 1758

Kaarina Heikintytär Suutela
b. 29 Nov 1705, Somero Rautela
d. 9 Apr 1783, Somero
& Yrjö Jaakonpoika Aukusti
b. 16 Apr 1701, Somero Joensuu
d. 19 Apr 1749, Somero

Liisa Yrjöntytär Suutela
b. 3 Nov 1730, Somero Rautela
d. 29 Mar 1802, Tammela
& Yrjö Yrjönpoika Skraatari Isotalo
b. 16 Mar 1732, Tammela Häiviä
d. 9 Sep 1812, Tammela Häiviä
m. 24 Mar 1751, Somero

Aune Agneta Yrjöntytär Isotalo
b. 5 Jan 1754, Tammela Häiviä
d. 26 Dec 1826, Tammela Häiviä
& Samuli Larsinpoika Isotalo (Backman)
b. 31 Mar 1754, Tammela
d. 29 Mar 1809, Tammela
m. 30 Apr 1775, Tammela

Jaakko Samulinpoika Isotalo
b. 29 Dec 1778, Tammela
d. 9 Dec 1834, Tammela
& Liisa Matintytär Ali-Heikka
b. 24 Oct 1777, Tammela
d. 21 Jun 1844, Tammela
m. 19 Jun 1798, TammelaKaisa Jaakontytär Isotalo

b. 13 Apr 1810, Tammela, Häiviä
d. 8 May 1868, Tammela
& Juho Sakarinpoika Ryhtä
b. 21 Aug 1808, Tammela
d. 3 May 1869, Tammela
m. 8 Oct 1829, Tammela

Kahta kautta juuria Someron Kultelan Lukumiehellä

Kallion kylästä on kuljettu 
vaimoa hakemassa Härkätien 
seuduilla, mm. Somerolla ja 
Letkulla. Matkaa on ollut 
kuljettavaksi, koska suon 
kiertäminen tai ylitys sulan 
aikana on aiheuttanut omat 
ongelmansa. Lukumiehen 
tyttären Riitta Martintyttären 
tuleminen Ryhdän emännäksi 
sai toisinnon, hieman mutkan 
kautta, Kallionjärven 
vastarannalla sijainneen 
Häiviän Isotalon kohdalla, kun 
Yrjö Yrjönpoika Isotalo nai 
Someron Suutelan Liisa-
tyttären, jonka isoäiti oli Sipi 
Heikinpoika Lukumiehen  Edla-
tytär.

Yllä oleva hiukan mutkikas sukuselvitys kertoo, miten Sipi Heikinpoika Lukumiehen jälkipolvet yhtyvät 
pikkuserkkujen Mikko Juhonpoika Ryhdän (Sakarintalo) ja Maria Mikontytär Ryhdän (Jaakontalo) 
avioituessa. Tästä avioliitosta syntyivät mm. Johannes, Maria Lydia, Kalle Kustaa ja Hilma Josefiina Ryhtä, 
joiden jälkeläisten toimesta Ryhdän sukuseura perustettiin.
Ryhdän ja Isotalon suvut liittyvät toisiinsa myös kaksoisavioliiton kautta, jolloin kaksi Sakarintalon veljestä 
nai kaksi Isotalon sisarusta. (Sakari Sakarinpoika Ryhtä ja Anna Jaakontytär Isotalo myöh. Isotalon 
isäntäpari sekä Juho Sakarinpoika Ryhtä ja Kaisa Jaakontytär Isotalo, myöh. Sakarintalon isäntäpari)
Tapahtumaan liittyy myös Juhan ja Kaisan tyttären Anna Kaisan siirtyminen Isotaloon ottolapseksi, kun 
Sakarin ja Annan ainoa lapsi kuoli. Anna Kaisa peri Isotalon.
Häiviän Isotalon suku uloittaa juurensa Tammelan kirkkoherra Iisakki Matinpoika Tammelinuksen kautta 
aina Pernajan rälssiin saakka (Smeds, Teit, Ekesubbe, Jägerhorn, Ekelöf)
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HETKI

Pidä minua lujasti kiinni
Niin, että en karkaisi pois
Ota lämpimään syliisi 
Silloin, kun meillä 
vaikeinta
Nyt yksikin väärä sana
Kaiken tuhota vois
On hiljaista
Vain pajulinnun arka ääni
Jostain hiljaa soi

15.8.2016

MUSTARASTAS

Tulet taas piakkoin, 
ystävämme Mustarastas,
kotimaasi kesään iloksemme!
Laula lintumme,
laulut kauneimmat,
ylös luojan korkeuksiin.
Soita Mustarastas,
taikahuiluasi heläytä,
Kauniit onnittelusävelmät
100-vuotiaalle Suomi-neidolle!

13.1.2017
Sinikka Koivuniemi

NESTORI NIITTÄÄ

Päivä on paahtava helle. 
Järvi lainehtii auringon kilossa. 
Nestori niittää järviheinää. 

Työ alkoi jo aamun koitteessa. 
Seipään nenässä on eväsreppu. 
Kohta on puolipäivällisen aika. 
Amalia laittoi kahvia pulloon ja pullon sukkaan, 
ettei kahvi jäähdy. 
Toiseen pulloon kotikaljaa. 
Ruisleipä. 
Voita purkissa ja pala savukinkkua.

Nestori niittää. 
Kärpäset kiusaavat. 
Tunkevat sieraimiin ja silmäkulmiin. 
Rannassa niittäessä saappaat ryyppää vettä. 
Sarkahousut kastuvat, tulevat painaviksi. 
Nestori loikkaa veneeseen. 

Niittää Amalian lehmälle talviheinää. 
Saadaan maitoa, voita ja juustoa. 
Amalia on kova työtä tekemään. 
Ahkera ja reipas nainen. 

Päivä jo painuu iltaa kohti. 
Nestorin vene keinuu. 
Kallionjärvi keinuu. 
Metsä keinuu. 
Taivaskin keinuu. 
Kaikki keinuu. 
Ilta tullut Kallionjärvelle. 
Nestori niittää järviheinää.

Niittää Amalian lehmälle talviheinää. 
Saadaan maitoa, voita ja juustoa. 
Amalia on kova työtä tekemään. 
Ahkera ja reipas nainen. 

Päivä jo painuu iltaa kohti. 
Nestorin vene keinuu. 
Kallionjärvi keinuu. 
Metsä keinuu. 
Taivaskin keinuu. 
Kaikki keinuu. 
Ilta tullut Kallionjärvelle.

Irma Kaarina Notkola 



Sukuseuran perinteinen kesäretki 
lauantaina 20.5.2017
Tutustumme Hämeen Härkätien kohteisiin

Ilmoittaudu mukaan maksamalla retken hinta 30 euroa 30.4.2017 mennessä 
Ryhdän Sukuseuran tilille FI03 5025 3340 0400 09. Sis. bussimatkan ja ruokailun. 
HUOM! Osallistuminen ei edellytä seuran jäsenyyttä! 

9.00 Lähtö Tammelan kirkolta kohti Tervalammia
Tervalammi liittyy suvun lisäksi Forssa-yhtiön historiaan. Talo on 1874 Forssa-
yhtiön toimesta nykyiselle paikalleen siirretty. Lisäksi taloon liittyy sisällissodan 
aikaiset kaatuneiden haudat. 

10.15 Martti Puran kirkko
Martti Pura esittelee rakentamaansa kirkkoa. 

11.15 Kivilammin torppa
Kivilammin torppa on Suomen viimeinen ja ainoa olemassa oleva torppa, jota
”torpparit” edelleen vuokraavat. Torpan omistaa Saaren kartano. 

11.45 Hämeen Luontokeskus ja ruokailu. 
13.10 Kultelan Savenvalajamuseo, ”Juuret Kultelan Lukumiehessä” 
14.00 Someron Torppamuseo

Torppamuseolle on siirretty rakennus Haipon torpalta, joka on ollut 
Ryhtä-suvun omistuksessa. 

14.40 Someron kirkko
Kirkko on Georg Theodor Chiewitzin (Forssan tehtaiden suunnittelija ja Wahrenin työtoveri) 
suunnittelema, tyyliltään uusgoottinen punatiilinen pitkäkirkko. Kirkko on valmistunut vuonna 1859. 
Kirkossa on 1500 istumapaikkaa. Kirkko on Museoviraston luettelossa valtakunnallisesti merkittävä.

15.10 Lähtö Torron kautta paluumatkalle  
15.40 Saapuminen Tammelan kirkolle
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