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Callion Kaiku
Buchtit kokoontuivat Norjassa

Sukulehti No 1

Hyvät sukuyhdistyksen jäsenet
On kulunut runsas vuosi siitä,
kun kokoonnuimme Tammelan
Bucht -suvun alkuperäisille
asuinmaille Tammelaan,
Kallion ja Riihivalkaman kylien
liepeille, Valkeaniemeen. Sinne
on juhlapäivinä kokoonnuttu
aikanaan tuliakin polttamaan.
Me saimme juhlia viihtyisässä
Valkeaniemen pirtissä.

Kokousväkeä tarkastelemassa Lauri Terhon laatimaa sukupuuta
Ryhdän sukuseuran hallituksen
jäsenet, Seija Jantunen, Kaisa ja
Antti Jokela, Riikka Kaleva, Mikko
Leino, Arja ja Lauri Terho sekä Leila
Taittonen innostuivat vierailemaan
Bucht-suvun Tornionjokilaakson
sukuhaaran tapaamisessa 5.-7.8.2011
Sommarøyn saarella lähellä
Tromssan kaupunkia PohjoisNorjassa.
Tapaamisessa oli mukana Sven
Buchtin jälkeläisiä Suomesta,
Ruotsista ja Norjasta yhteensä noin
70 henkeä. Tornionjokilaakson
sukuhaara kokoontuu joka kolmas
vuosi vuorotellen suvun asuinsijoilla edellä mainituissa maissa.
Suku pitää tiiviisti yhteyttä ja on

harrastanut aktiivisti suvun
tutkimista ja julkaissut kirjoja,
lehtiä, sukuselvityksiä ja pitää yllä
www-sivuja.
Ryhdän sukuseura (Tammelan
Bucht -suku) edustaa Sven Buchtin
jälkeläisten Tammelan sukuhaaraa.
Esi-isämme majoitusmestari Sven
Bucht asettui asumaan Tammelan
Kallion kylään Ryhdän tilalle
vuonna 1606. Tilalta suoritettiin
ratsupalvelusta, eli tila oli rustholli.
Tila on vuosisatojen saatossa
jakautunut useaan osaan. Osat ovat
edelleen suvun jäsenten hallussa.
Tammelassa ja lähikunnissa asuukin
runsaasti sukua.

Sukuyhdistyksen tarkoituksena on lisätä kanssakäymistä suvun jäsenten kesken
sekä tutkia suvun historiaa ja
kertoa siitä.
Tavoitteemme on alkaa
julkaista sukulehteä ja jakaa sitä
sukuyhdistyksen jäsenille. On
tärkeää, että meillä olisi
seurassa paljon aktiivisia
jäseniä.
Sukuseuran hallitus

Tornionjokilaakson sukuhaaran
puheenjohtaja Ove Bucht.
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SVEN MARTINPOIKA BUCHTIN LAPSET:
MYÖS TOINEN TYTÄR KIRSTI!
Bucht-suvun esi-isä, majoitusmestari Sven Martinpoika
Bucht, asettui autiona olleelle Ryhdän tilalle Tammelan
Kallion kylään 1606. Kuka oli tämä arvoituksellinen
mies, mistä hän tuli, kuka oli hänen vaimonsa?
Sukututkijat ovat selvittäneet hänen lapsiaan, joista
tietoa viereisessä kuvassa.

Thauvonius, Pacchalenius, Wallenius, Ackerman,
Ehrenhoﬀ, Fonteliu, Thoronius, Bange, ja Istmenius.
Ehkä tunnetuin on Kirstin pojanpoika Sven
Leijonmarck (Agricola, Åkerman, Åkermarck). Hänestä
tarkemmin alempana.

Sukututkijat ovat löytäneet Svenille Valpurin lisäksi
toisen tyttären Kirstin, joka oli aviossa Uskelan
kirkkoherran Cristiernus Simons Agricolan kanssa.

Svenin lapset, Kirsti

ei mukana.

Christiernus Simonis Agricolan (1593-1662) isä oli
tallimestari Simon Nilsson, joka toimi myöhemmin
huovien päällikkönä Viipurissa. Äiti oli Brita
Sigfridsdotter. Christiernus vihittiin papiksi Turussa
1617. Hän toimi Turun tuomiokirkon suomalaisen
seurakunnan kappalaisena 1623. Tuli Uskelan (Salo)
kirkkoherraksi 1626 ja kunnosti tarmokkaasti Uskelan
kirkkoa. Hän oli loppuiällään sairaalloinen ja sai
poikansa Christiernus Christierni Agricolan
apulaisekseen.
Agricola-suku on hyvin laaja pappissuku 1600-luvulta
alkaen koskien myös Kirstin lapsia ja vävyjä. Kirstin
jälkeläisiä on mm. seuraavissa suvuissa: Leijonmarck,

KIRSTIN POJANPOIKA
SVEN LEIJONMARCK (AGRICOLA, ÅKERMAN, ÅKERMARCK)
Kuuluisin Kirstin perheen lapsista lienee pojanpoikansa Sven
Agricola. Sven, nimetty kaiketi
Kirstin isän Sven Martinpojan
mukaan, syntyi 25.2.1649 Uskelassa, missä vanhemmat Uskelan kirkkoherra Krister Agricola ja Brita Forsenius asuivat.
Sven aateloitiin vuonna 1686,
jonka jälkeen hänet mainitaan
nimellä Leijonmarck. Aikaisemmin hänet mainitaan myös
nimillä Åkerman ja Åkermarck, Sveno Christierni Uskelensis.
Ylioppilas Svenistä tuli Turussa
1664 ja hän opiskeli myös Uppsalassa. Ruotsissa Sven oli Uppsalan läänin lääninsihteerinä

1679-1682. Sittemmin sotakollegion sotaviskaali 1683 ja suorituskomission syyttäjä 1684,
kamari- ja kauppakollegion
kanneviskaali 1685, kamarirevision asessori ja valtionarkiston
sihteeri 1686. Lakikomission
jäsen 1689. Turun hovioikeuden
varapresidentti 1701-1721. Sai
maaherran arvonimen. Asui
sittemmin Finnsta-nimisellä
tilallaan Skederidin pitäjässä
Roslagenissa.
Sven, valtiopäivämies, kuoli
26.7.1728. Naimisissa Sven oli
kolmesti ja lapsia hänellä oli
seitsemän.
Leijonmarck-vaakuna
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selvitteli tutkimushanketta, jossa
on tarkoitus selvittää Tarton
arkistoissa mahdollisesti olevia
mainintoja Sven Buchtista. Asiaa
Lauri Terhon sukutietoon lupautunut tutkimaan seuran
kannassa on 19500 nimeä, joista
maksamaa korvausta vastaan Fred
lähes kaikki Bucht-sukuun kuuPuss, Tartossa. Työmäärä päätetluvia. Tornionjokilaakson sukutiin rajoittaa aluksi kuuteen tunhaaran jäseniä on kirjattu julkaistiin. Jatkosta sovitaan erikseen.
tujen sukukirjojen mukaisesti.
Aina vain uusia sukukytkentöjä
Erkki Tiensuu kertoi Turun
tuntuu löytyvän, totesi Lauri. Tamaakunta-arkiston Dahlströmvoitteena on saada kaikki Svenin
kortistosta. Kortistossa on
jälkeiset sukuhaarat kirjattua yhmahdollisesti tietoja Sven ja
teen. Lauri Terholta voi tieKirsti Buchtista. Tarkoitus on
dustella sukulaisuusasioita ja
mennä tutustumaan aineistoon.
antaa myös lisätietoja.
Svenille on löytynyt ennen
tuntematon tytär Kirsti, syntynyt 1600 Turussa. Hän on
avioitunut Krister Simonsson
Agricolan (1593 - 1662) kanssa.
Heidän jälkeläisissään on runsaasti pappismiehiä!
Uskelan historiasta Lauri luki
värikkäitä katkelmia Kirstin
sukuhaaraan liittyvistä tapahtumista. Myös esitettiin tietoja
Kirstin pojanpojan Sven Agricolan (1649 - 1728) (aateloitu Leijonmarck -nimellä) ja hänen jälkeläistensä myöhemmistä vaiheista.
Suku on Suomessa sammunut,
mutta elää ja vaikuttaa edelleen
Ruotsissa.
Risto Ylitalo kertoi Per Stobaeuksen (toimii Lundissa Ruotsissa) Jaakko de la Gardien
sotajoukkojen hajottamisen jälkeen Suomeen jääneiden sotilaiden nimien ja vaiheiden tutkimuksesta. Mahdollisesti tutkimuksen edetessä saadaan tietoja
myös majoitusmestari Sven
Buchtin vaiheista. Edelleen Risto

Lisäksi pohdittiin mm. seuraavia kysymyksiä:

Sukuseuran hallitus
2011-2013
Harri Ojansuu, puheenjohtaja
0408374322
Erkki Tiensuu
0503523176
Kaisa Jokela
0505934397
Lauri Terho, sukutiedot
0505409847
Leena Toivonen
0500535476
Leila Taittonen
0443478563
Pekka Anttila
0505920852
Riikka Kaleva
0500523891
Risto Ylitalo
0408663204
Sanna Vesala
0407506597
Seija Juntunen
0505359229
Tellervo Mattila
0400221206
Mikko Leino sihteeri ja
Callion Kaiku, 050398704
callionkaiku@gmail.com
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Mikähän on ollut Bucht-nimen
kirjoitusasu aikanaan?
Häiviän Isotaloa, Ryhdän naapurissa, on Svenin isännyyden
aikaan asustanut Grotthaus- niminen saksalainen upseeri. Olisiko historiallinen yhteys Sveniin,
joka oli myös upseeri ja mahdollisesti palvellut samoissa joukoissa?
Riikassa on vaikuttanut Buchner-niminen henkilö. Voisiko
Bucht olla väännös nimestä?
Keskusteltiin laajemminkin Baltian aatelista ja Svenin mahdollisista yhteyksistä Baltiaan.
Sven Bucht kuoli Ruotsista
saatujen tietojen mukaa "taistelukentällä" vuonna 1623. Leski
nautti eläkettä vuonna 1624.
Mikä oli lesken nimi? Kuka
emännöi/isännöi tilaa Svenin
(kuoli 1623) ja Valpuri Svenintyttären isännyyden välissä (Valpuri
isäntänä 1626 alkaen).

Finsta Gården Ruotsin Norrtäljessä
oli vuodesta 1688 Sven Leijonmarckin omistuksessa. Perimätiedon
mukaan Pyhä Birgitta oli syntynyt
samalla tilalla vuonna 1303.
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Sukukuvassa - Petri Takala
Moni muistaa TV-meteorologi Petri Takalan. Nykyään
Petri on siirtynyt ruudusta johtajan pöydän taakse ja
toimii Forecan päämeteorologina. Pyynnöstä hän on
laatinut tarinaa säästä, nyt runon muodossa. Runon
löydät takakannesta. Petrin sukujuuret ovat
Tammelan Bucht-suvussa.
Muutama kysymys Petrille:
Mistä olet kotoisin?
Olen syntynyt Forssassa ja asunut monellakin
paikkakunnalla, mutta nuoruuteni kouluvuodet sain
viettää rauhassa Tammelassa.
Mitä muistat Tammelasta?
Tammelasta muistan vielä paljon. Tammela tuo
mieleeni kotoisuutta, lämpöä ja turvallista mieltä.
Erityisesti muistuu mieleen Tammelan lämpimät kesät
ja hetket Pyhäjärvellä. Uiminen ja eväsretket järven
rannoille ja saariin olivat aina kesän kohokohtia. Eväät
pakkasi mukaan useimmiten mummini, Kotituomen
Sisko.
Oletko kiinnostunut suvustasi?
En ole erityisemmin ehtinyt miettiä sukua, mutta
pikkuhiljaa se on kyllä alkanut kiinnostaa.

Oletko ajatellut osallistua sukukokoukseen 2013?
Hmm, mikäpä ettei, jos silloin en ole tuulen
perässä maailmalla...
Oletko osallistunut Hakkapeliitta-tapahtumaan?
Olen useammankin kerran, mutten ihan
viime vuosina.

Ryhdän sukuseura - Tammelan Bucht-suku
Ryhdän Sukuseura perustettiin Mikko Juhonpoika ja Maria Mikontytär Ryhdän jälkeläisten toisessa sukukokouksessa 21.8.1994. Seurassa
toimii nykyään aktiivisesti muitakin kuin Mikko ja Maria Ryhdän
jälkeläisiä eli siis Tammelan Bucht-sukuun muutakin kautta kuuluvia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Sukuviiri, isännänviiri ja sukukirja
Sukuyhdistyksen viiri on uusittu lipussa olevan
viirikuvion osalta. Vuosiluku kertoo vuoden, jolloin
suvun kantaisä majoitusmestari Sven Bucht asettui
Tammelan Kallion kylään Ryhdän tilalle. Viirikuvio
kertoo myös, että talosta on suoritettu
ratsupalvelua, eli Sven Buchtin tila on ollut ns.
rustholli. Sukukirjaa, pöytäviiriä ja samoin
tunnuksin olevia isännänviirejä on saatavilla. Kysy
hallituksen jäseniltä!

Callion Kaiku
Kädessäsi on ensimmäinen
Callion Kaiku, sukuseuramme tiedotuslehti. Lehti
alkaa ilmestyä säännöllisesti,
joko painettuna tai
sähköpostitse.
Palautetta ja ideoita voi
lähettää Mikko Leinolle p.
0503098704 tai sähköpostilla
callionkaiku@gmail.com.
Seuralla on myös kotisivut
osoitteessa
http://ryhta.cjb.net/
Uudet www-sivut ovat
valmisteilla.
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Ryhdän sukuseuran - Tammelan Bucht -suvun
seuraava sukukokous 4.8.2013 Tammelassa
Seuraava sukukokous pidetään samaan aikaan Tammelassa järjestettävän Hakkapeliittatapahtuman kanssa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
Hakkapeliittatapahtuma alkaa jo lauantaina 3.8.2013. Kello kymmeneltä on Tammelan kirkossa 1600-luvun tyylinen jumalanpalvelus ja sen jälkeen väenotto kirkonmäellä. Siinä huovit ottavat riuskoja miehiä
sotaväkeen, enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti. Samaan aikaan avataan kirkkoa lähellä sijaitsevassa
Mustialassa, entisessä kuninkaankartanossa, 1600-luvun tyyliset ohjelmalliset markkinat. Kannattaa jo
tässä vaiheessa varata kalenteriin mahdollisuus osallistua sekä Hakkapeliittatapahtumaan
että sukukokoukseen! Näin voit perehtyä monipuolisesti sukusi historiaan!
Hakkapeliittatapahtumaan voi tutustua Nuorisoseura Auran

Ryhdän sukuseura - Tammelan Bucht -suku
Sukuseuran jäsenyys ja jäsenmaksu toimintakaudelle 2014-2016
Jäsenmaksu maksetaan toimintakausittain, kolmelta vuodelta kerrallaan. Toimintakausi alkaa
sukukokousta seuraavan vuoden alusta ja kestää kolme vuotta. Sukuseuran seuraava kokous
järjestetään sunnuntaina 4.8. 2013. Jäsenmaksun maksaneet saavat vuosittain ilmestyvän sukulehden ja kutsun osallistua sukuseuran järjestämiin tapahtumiin ja sukukokouksiin.
Seuraan voivat liittyä henkilöt, jotka syntyperän, avio- tai avoliiton kautta kuuluvat sukuun
tai ovat muutoin kiinnostuneita Bucht-suvusta.
Maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (ainaisjäseksi pääset maksamalla 100 euroa) liityt seuraan
tai varmistat jäsenyytesi jatkumisen.
Merkitse maksuun tiedonantoja kohtaan nimesi, osoitteesi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi.
Maksa jäsenmaksusi nyt! Jäsenyys on voimassa heti ja jatkuu aina vuoden 2016 loppuun.
Tilin nimi ja numero on:

Ryhdän sukuseura
FI03 5025 3340 0400 09
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Opastettu tutustumisretki Tammelan hautausmaalle ja Torron kylään 9.6.2012
Aikataulu
10.00 Kokoontuminen Tammelan kirkolle
10.00 Opastettu hautausmaakierros
11.00 Lähtö bussilla Torrolle
11.30 Opastettu kierros Torrolla: kappeli,
hautausmaa, kylänraitti
12.30 Lounas Sohkasen laavulla
14.30 Paluumatka alkaa
15.00 Bussi on takaisin Tammelan kirkolla
Torron kyläläiset ovat sukuun katsomatta tervetulleita mukaan. Ilmoittautuminen 28.5. mennessä Tellervo Mattilalle puh 0400221206 tai
Kaisa Jokelalle puh 0505934397.
Retken hinta bussikyyteineen ja ateriointeineen
on 15 euroa.
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Aloittaisinko sukuni tutkimisen?
Sukututkimus eli genealogia on sukulaisuussuhteiden selvittämistä, henkilöhistoriallista tutkimusta. Usein ajatellaan, että sukututkimus on pelkästään vanhojen asiakirjojen tutkimista arkistoissa, mutta on monia asioita, joita voi valmistella ennen arkistotutkimusten aloittamista.

Mitä teen ennen arkistoon lähtemistä?
•

•

•
•
•
•
•
•

Etsi kotoa ja sukulaisilta asiakirjoja, joissa
on tietoja suvusta (kuten virkatodistukset,
perheraamatun sukupuu, perukirjat,
kauppakirjat).
Haastattele sukulaisia. Heillä voi olla perimätietoa vanhoilta ajoilta. Huomaa kuitenkin, että perimätieto ei välttämättä
pidä sellaisenaan paikkaansa, vaan se on
tarkistettava.
Tarkista, tutkiiko joku toinen samaa sukua tai onko siitä jo tietoja jossakin julkaisussa.
Osallistu sukututkimuskurssille tai opiskele sukututkimusta opaskirjoista.
Tutustu julkaistuihin sukukirjoihin, vaikka niissä ei olisikaan omaa sukuasi koskevia tietoja.
Tutustu paikallishistoriateoksiin, kyläkirjoihin yms., joista saat taustatietoja.
Haastatteluja ja kirjallisuuteen tutustumista voi hyvin harjoittaa myös arkistotutkimusten ohella.
Liity jäseneksi Suomen Sukututkimusseuraan ja/tai paikalliseen sukututkimusyhdistykseen.

Tarjolla oleva opetus kannattaa hyödyntää
Työväen- ja kansalaisopistot järjestävät erilaisia sukututkimuskursseja. Niille osallistuminen
kannattaa, sillä siten voi välttää monta karikkoa jo heti alkuunsa. Vanhat viralliset asiakirjat
ovat pääsääntöisesti ruotsiksi kirjoitettuja. Joskus asiakirjoissa on myös latinankielisiä sanoja.
Itäsuomalaisten sukujen kohdalla vastaan tulevat lisäksi venäjäksi kirjoitetut ortodoksiset kirkonkirjat. Sukututkimuksen arkistotyön pystyy aloittamaan vaikka ei osaisi kuin muutaman
sanan ruotsia. Asiakirjojen tutkiminen edellyttää lisäksi vanhojen käsialojen lukutaitoa, mitä
opetetaan kursseilla. Sukututkimusta tehtäessä tärkeimpiä ominaisuuksia ovat huolellisuus ja
kärsivällisyys. Mitään erikoisia työvälineitä ei tarvita. Tutkimuksen alkuvaiheessa lyijykynä ja
“sinikantinen vihko” riittävät. Tietokoneesta on apua, mutta se ei ole välttämätön. Työn edetessä ja henkilömäärän kasvaessa tietokoneohjelmista on huomattavaa apua. Pelkät nimet ja
vuosiluvut eivät kuitenkaan vielä tee sukututkimuksesta kiinnostavaa. Pieni lisäys tietoihin, kuten ammatti, koulutus ja asuinpaikka muuttavat sukututkimuksen jo paljon mielenkiin- toisemmaksi. Jos niihin saadaan liitettyä vielä valokuva ja ehkä jokin muu henkilöä kuvaava tieto
tai kertomus, niin aina parempi.
Lainaukset:
Tampereen sukututkimusseura http://www.tamsuku.fi/
Suomen sukututkimusseura http://www.genealogia.fi
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Ilmoita yhteydenpitoa varten sähköpostiosoitteesi osoitteeseen
callionkaiku@gmail.com

