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Raportti kirjoittajaltaMusiikkiteoksesta tulossa iso ja upea!

Jalasjärven sukujuhlista

Petter ja Elisabeth Hällströmin suvun
henkinen ja hengellinen perintö

HISTORIAA...

Hautaniemen tilan vaiheet

Puheenjohtajan
palsta
Merellinen tuulahdus ja keväinen
tervehdys Kaakosta!
Perinteinen sukuseuran kirje sisältää tiedotusasioiden lisäksi Mika Piirron viime kesänä Jalasjärven
juhlissa esittämän puheen lyhennelmän ja Päivi-Liisa
Hannikaisen terveiset järkälemäisen, peräti 900-sivuisen musiikkiteoksen tekemisen vaiheista. Kirja
on valmistumassa pian ja nyt kannattaa tilata teos
ennakkoon, sillä sen saa vielä hintaan 50 euroa.
Valmistumisen jälkeen tilatun kirjan hinta on 55
euroa. Ennakkotilaukset: Eila Lehtikallio Vesalantie
53 A, 00940 Helsinki gsm 040 715 1952 tai nettikaupastamme. Kirjoitan myös sukuseuran julkaisemasta
talokirjasta (IV) otteen Hautaniemen tilan vaiheista.
Meillä on tarinoita jaettavaksi.
Kevätkirjeen sivujen
mukana on myös lasku.
Jäsenmaksu laskutetaan
kolmen vuoden välein.
Alle 18-vuotiaista jäsenmaksua ei kerätä, mutta
yli 18-vuotiaille jäsenmaksu on 36 euroa/3 v. toimikaudelta 2016-2018.

Lisätietoa juhlan järjestelyjen etenemisestä ja tulevasta ohjelmasta saatte kaksi kertaa vuodessa postitettavista jäsenkirjeistä ja suvun facebook-ryhmästä,
”Petter ja Elisabet Hällströmin suku” sekä uusilta
nettisivuiltamme petterhallstrom.fi.
Sukuneuvosto on juhlien toteutuksen hyvässä ideointivaiheessa, mutta mitään ei paljasteta, ennen kuin on
saatu täysi varmuus esiintyjistä, puhujista ja kaikesta
muusta, mitä suvun suuret juhlat ovat tarjonneet.
Joka tapauksessa jo ihastuttava merellinen miljöö,
kaunis ja historiallinen Vaasa, on viehkeä ja tutustumisen arvoinen paikka ilman hällströmiläisten juhlaakin. Olemme perinteisesti viettäneet sukujuhlia
näyttävästi, joten eiköhän mennä isosti edelleenkin.
Kannattaa allakoida jo itselle ja läheisille päivät 15.16.6.2018 varatuksi. Tapaamisiin Vaasassa!
Jatkossa jäseneksi liittyminen ja yhteystietojen muutos on mahdollista tehdä PDF-lomakkeella. Paperinen ilmoitus toimii entisellä mallillaan sähköisen
rinnalla. Muuttuneet yhteystiedot saa ilmoittaa myös
puhelimitse. Perinteisen
tilauslomakkeen lisäksi
tuotteita voi jatkossa tilata
myös nettisivustomme
kautta. Verkkopankkimaksua emme kuitenkaan
ole mahdollistaneet eli
tuoteiden maksu hoituu
laskulla.

Sain yhteyden muutamiin
kaakossa asuviin sukulaisiin ja olen järjestämässä
paikallisille sukulaisille
Uuden neuvoston toimiPuheenjohtaja Marju Viertola, tyttären tytär Heta ja
tapaamista
toukokuulle.
kausi on lähtenyt käyntiin
6.5.2016 syntynyt pojan poika. Onnea Marju!
Jos tämä kirje tavoittaa
vilkkaasti. On ideoitu tulevaa juhlaa, nettisivusto uusittu, kiitos Rami Haloselle, sinut, jolla on kiinnostusta tutustua kaakon hällströmiläisiin, ota yhteys minuun. Riitta Vainionpää on
jäsenkirjettä muokattu lehtimäisempään muotoon,
järjestänyt vastaavanlaisen tilaisuuden Vaasassa ja
kiitos Mika Piirrolle ja varmasti kaikenlainen perinsen onnistuminen innosti ja aktivoi myös minut
teen ja uudistumisen sopiva sävel muotoutuu ajan
toimimaan. Todennäköisesti tapaamisia on järjestetkuluessa. Jännittävintä on odottaa musiikiteoksen
valmistumista, siitä tulee komia! Kaikilta meiltä Päi- tävissä myös muualla, mikäli innostusta riittää. Aika
näyttää, mitä puhuria akselilla Kotka Vaasa saadaan
vi-Liisalle isot tsemppaukset loppurutistukseen!
aikaiseksi! Mielenkiinnolla odotan minäkin. Yhteystiedot: Marju Viertola gsm 040 560 6011 ja @mail
Seuraavat sukujuhlat juhlitaan Vaasassa, 15.16.6.2018 ja niiden järjestelyt ovat jo alkaneet. Kaik- marju.wiertola@gmail.com
ki te, jotka asutte Vaasan alueella ja haluatte antaa
Ystäväni, joka on oman sukuseuransa puheenjohtaja,
panoksenne juhlien järjestelyyn, niin ”kökkäväkeä”
kysyi minua alkuvuodesta mukaan esitykseen. Hän
rekrytoi Riitta Vainionpää. Tervemenoa mukaan
oli saanut arvokasta kirjeenvaihtoa esiäitinsä jäämistutustumaan! Tekemisen iloinen tunnelma tiivistyy
töstä, tutki sitä mielenkiinnolla ja kirjeistä muotoutui
mitä lähemmä juhlien ajankohta rientää. Yhteystiehieno ajankuva Suomen vaiheista vuodesta 1895 vuodot: gsm 040 776 0474 ja @mail: riitta.vainionpaa@
teen 1907. Esitin äiti Annaa ja hänen neljän lapsensa
netikka.fi

ääninä oli ystäväni sukulaisia. Koin sykähdyttävän
ja liikuttavan hetken tulkitessani äiti Annan kirjeitä. Äiti Anna lähetti vuonna 1907 yhden kirjeensä
vankilaan, poikansa ampuneelle murhamiehelle.
Kirjeen tunnelma oli täysi-ikäisen poikansa väkivaltaisesti menettäneen äidin riipivää kysymystä - Miksi? Vuoden 1907 sisäpoliittiset levottomuudet olivat
aiheuttaneet perheelle suuren menetyksen ja surun.
Kalle, joka oli saanut siirron Helsingistä linjakasööriksi Viipurin asemalle, ehti olla uudessa virassaan
vain reilun kuukauden, kun hänet ammuttiin ryöstön
yhteydessä. Onkin jo toinen tarina, miten kirje päätyi
takaisin äiti Annalle…
Miksi haluan tuoda tämän esille? Sen takia, että
suvullamme varmasti on tallella paljon aikalaistietoa menneisyydestä. Etenkin kirjeenvaihdoista voi
rakentaa upean kokonaisuuden. Kuljettakaa aittojen,
ylisien, kellarien ja lipastojen aarteita mukana, älkää
hävittäkö arvokasta aineistoa. Jos itseä ei kiinnosta
tai ei ole aikaa, mikä on hyvin ymmärrettävää näinä
päivinä, voi kuitenkin joku muu innostua luomaan
huikean tarinan muiden ihailtavaksi. Ne vievät meitä
eteenpäin, niistä ammennamme nykyisyytemme
ja tarinoilla on historiallisesti merkittävä voima.
Elämämme on kaikessa monimuotoisuudessaan jo
tarina. ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen”, lauloi
osuvasti haminalainen Veikko Lavi.

Sukulaiset ovat hienosti jakaneet vanhoja valokuviaan esimerkiksi facebook-ryhmässämme. On
ymmärrettävää, etteivät kaikki ole netissä. Sen takia,
me nuoremmat, jos nyt itseäni nuoreksi voin enää tituleerata, voisimme esitellä vanhemmillemme läppäreistä ja iphoneista kuvia. Samoin sukukirjojen esiin
ottaminen ja niiden tutkiminen yhdessä, läheisten
parissa, on aina riemastuttava kokemus. Muisteloita,
mistä m’oomma lähtöösin, on hyvä viedä nuorisomme tietoon.
Muistetaan myös se, että heraldikko Gustav von Numersin vuonna 1977 suunnittelema suvun vaakuna
on patentti- ja rekisterihallituksessa rekisteröity. Sen
käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa ei ole sallittua. Jos sinulla on vaakunamme kuva jossakin, niin
kerrothan myös kyselijöille, mistä se on lähtöisin.
Vaakunamme herättää kauneudellaan huomiota.
Huomaan kirjettä kasaan laittaessani, että ajatukseni kirmailevat muiden tekstien äärellä. Niin paljon
kertomuksia, aihioita, tulevia julkituloja muodossa
jos toisessa lepää käsissämme. Muistan Virtain pienoismusikaalin Simon ja Katariinan vaiheista. Kyllä,
on meillä sangen vahva näyttö osaamisestamme. Ne,
joilla on ollut mahdollisuus olla läsnä sukujuhlilla
usein, ovat olleet tyytyväisiä ja palanneet. Joku meihin tenhoaa, menneisyys ja nykyisyys, yhteisöllisyys.
Ystävällisin terveisin 		
		
				Marju Viertola

UUSI SUKUNEUVOSTO 2015-2018 KOKOONTUI
ENSIMMÄISTÄ KERTAA TAMPEREELLA

Takarivi: Maisa Toivakainen, Tuija Veija, Eila Lehtikallio, Tero Tammela, Jorma Aro,
Mika Piirto, Marja-Liisa Saunela, Heikki Loppi, Riitta Vainionpää
Istumassa: Marja-Riitta Rintamäki, Terhi Pirilä-Porvali, Marju Viertola, Eira Siltanen
Kuvasta puuttuvat: Sirkka Uschakoff, Elina Kivi

Kirja Hällström-suvun muusikoista
ja musiikinharrastajista ilmestyy!
Kesällä 2016 yksiin kansiin talletetaan erilaista
Hällström-sukuhistoriaa, kun noin 820 suvun muusikkoa ja musiikinharrastajaa esittelevä teos (900
s.) ilmestyy. Sen sivuilla lukija tutustuu suvun huippuammattilaisten, monipuolisten taiteilijoiden ja
pedagogien sekä suuren musiikinharrastajajoukon
jäsenten elämänvaiheisiin, musiikkiopintoihin ja
musiikkitoimintaan.
Klassisen musiikin tunnettuja nimiä kirjassa edustavat mm. säveltäjät ja musiikkivaikuttajat Heikki
Klemetti ja Sulho Ranta, professori Veikko Helasvuo,
pianisti, kapellimestari ja säveltäjä Olli Mustonen,
säveltäjä Sampo Haapamäki, kapellimestarit Susanna
Mälkki ja Santtu-Matias Rouvali, huilistit ja huilunsoiton professorit Walfrid Kujala ja Mikael Helasvuo,
laulutaiteen professori Matti Tuloisela, oopperalaulajat Johanna Tuomi, Juuso Hemminki ja Mika Nisula,
pianomusiikin professori Tuija Hakkila, cembalisti
Elina Mustonen, sellistit Sennu Laine, Hannu Kiiski,
Samuli Peltonen ja Tuomas Lehto, alttoviulisti Atso
Lehto ym. ja perheittäin näkyvää musiikkikulttuuria
mm. Helasvuot, Kiisket, Lehdot ja Peltoset. Myös

kirkkomusiikissa meitä riittää; vanhoja polvia edustavat Petter Elfbring, Östmanit, Juho Ranta ym. ja
nuorempaa polvea diplomilaulaja Maarit Rautanen
ja diplomiurkurit Jouko Palomäki, Ismo Hintsala,
Henri Tuominiemi jne. Kevyen musiikin alueella
tunnettuja ovat mm. artistit ja lauluntekijät Pate
Mustajärvi, Topi Latukka ja Jussi Asu, ja näyttämömusiikin alueella mm. säveltäjät ja kapellimestarit
Esa Helasvuo ja Lasse Hirvi. Kansanmusiikin parissa
suvun jäsenistä vahvimmin piirtyvät professori Erkki
Ala-Könni, viulupelimanni Aleksanteri Ranta eli
Rannan Santeri ja haitaripelimanni Sameli Elomaa,
joka myös rakensi satamäärin harmonikkoja. Jazzin
puolella heitä ovat mm. saksofonisti Jorma Tapio ja
laulajatar Iris Rautio sekä nuoren polven taiteilijat
basisti Ville Rauhala, fonisti Ville Vannemaa ja harmonikkavirtuoosi Henna-Maija Vannemaa, joka on
kotonaan niin klassisessa kuin kevyessä musiikissa,
argentiinalaisessa tangossa kuin kansanmusiikissakin.
Tiesitkö muuten, että television klassisen musiikin
ohjelmatuotantoon musiikkiohjelmia teki vuosikymmeniä suvun jäsen Anna-Kaarina Kiviniemi, joka
ansioitui musiikkitoimittajana myös kouluradion
puolella 1970-luvulla? Hänen Pikku Prinssi -radiokuunnelmaan säveltämästään musiikista kestosuosi-

kiksi on jäänyt laulu Kesytetty. Entä tunnetko Riitta
Korpelan, joka on luomansa TiTi-Nalle-perheen
kanssa laulattanut lapsia lukemattomissa lastenohjelmissa ja sadoissa konserteissa? Entä tiesitkö, että
Hollywoodin noin 600 elokuvan musiikkituotannoissa (mm. Hevoskuiskaaja, American Beauty, Joe Black
ym.) ja lukuisissa tv-sarjoissa (mm. Family Guy)
soittaa sukulaisemme, myös jazzmuusikkona tunnettu huilisti ja fonisti Steve Kujala?
Suvun musiikkipersoonien vaiheita esittelevä kirja
tallentaa sekä nykypolven että menneiden sukupolvien rikasta kulttuuritoimintaa aina 1700-luvulta
asti. Mikä tällaisessa teoksessa lukijaa voisi kiehtoa?
Henkilöartikkeleissa ja henkilökuvissa tavoitteena
on antaa, aina kun vain mahdollista, musiikkitietosanakirjaa monipuolisempi kuva henkilöstä, hänen
näkemyksistään ja toiminnastaan. Luonnollisesti
lukijalle on palkitsevaa löytää juurensa ja tunnistaa
ainakin osa musiikillisen geenistönsä polveilusta
Hällström-suvun kautta. On myös kannustavaa
nähdä, miten musiikin lahjat ja niiden hoivaaminen
saavat aikaan rikkaita, musiikin kentässä monialaisia
ammatillisia uria ja harrastamisen muotoja! Miten
suurta rikkautta musiikki eri sukupolvissa ja eri
yksilöiden kohdalla on merkinnyt, sitä kukaan voi
tuskin sanoin kuvata, mutta jotakin siitä kaikesta voi
henkilökuvista aistia. Kokonaiskuvaa suurentelematta voidaan myös sanoa, että hällströmiläisten jälki
on Suomen musiikkielämän mittakaavassa suuri ja
värikylläinen.

Kirjahanke on vienyt aikaa huomattavasti kauemmin
kuin mitä alkujaan suunniteltiin. Syitä on monia ja
haluan ne pahoittelujen kera saattaa tässä tiedoksi.
Työn alkuvaiheen yllätyksiä olivat tutkimuksen kohdehenkilöiden suuri määrä ja massiivinen selvitystyö,
johon vaikuttivat mm. H. Klemetin, S. Rannan ja
E. Ala-Könnin monimuotoinen toiminta ja heihin
kytkeytyvät laajat kirjalliset lähteet. Ensimmäisenä
vuonna prosessia viivytti myös väitökseni loppuun
saattaminen. Jälkikäteen viisastuneena voin myös
todeta, että valmisteluvaiheessa oli mahdotonta
arvioida projektin kokonaiskesto vaativan päätyöni
rinnalla. Kun vuonna 2011 käsi- ja kaularankavaurioni alkoivat oireilla hermokipuina, sittemmin tehtiin
kaksi leikkausta, ja kokonaisuuteen kytkeytyi useiden
vuosien työkyvyttömyys ja ennenaikainen eläköityminen päätyöstä 2015, on hiekkaa rattaissa ollut
riittämiin. Ongelmat ehkäisivät pitkään kirjoittamisen ja rajoitukset ovat arkeani tänäänkin. Haasteista
huolimatta tutkimus- ja kirjoitusprosessi on ollut
monin tavoin antoisa.
Kiitänkin jo tässä vaiheessa siitä suuresta ilosta,
jota kontaktit teihin suvun jäseniin ovat antaneet, ja
lämpimästä tuesta, jota olette monin tavoin osoittaneet! Muistoistani nousee mm. yksi poikkeuksellinen
hetki, jolloin yllätin puhelulla erään ajat sitten poisnukkuneen kansansoittajan tyttären. Hänellä oli itku
lähellä, koska joku oli vuosikymmenien jälkeen vielä
kiinnostunut siitä, miten meidän pappa soitti viulua!
Parhain terveisin Päivi-Liisa Hannikainen
MuT, kirjan päätoimittaja

			 Kirja 		
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Petter ja Elisabeth Hällströmin suvun henkinen ja hengellinen perintö
Tietäkää että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt,
ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. (Psalmi 100:3)
Omasta kokemuksestani käsin voin havaita, että ihmisen ikääntyessä oma sukuhistoria alkaa kiinnostaa
enemmän. Millaisia ihmisiä on ollut suvussani? Missä on asuttu? Miten elämä ylipäänsä ennen vanhaan
on sujunut? Omasta suvustamme on valmistunut tai
valmistumassa tutkimus sukumme lääkäreistä ja sukumme musiikkiteos, mitkä omalta osaltaan kertovat
kiinnostuksesta sukumme henkisiä arvoja kohtaan.
Tätä puhetta valmistellessani olen huomannut, että
kuta enemmän olen sukuumme tutustunut, sitä
enemmän olen halunnut saada myös selville, millaista hengellistä arvoperintöä esi-isämme ovat meille
jättäneet.
Sukumme alkuaikoina elettiin
voimakkaassa
yhtenäiskulttuurissa, jossa
kristinuskolla oli
merkitystä lähes
jokaisen ihmisen
elämään. Sen
tiedon pohjalta, mitä meillä
esi-isistämme on,
voidaan olettaa,
että sukumme on
kasvanut Petter ja Elisabeth
Hällströmin ajoista alkaen kristinuskon viitoittamalla arvopohjalla. Ehkä yksinkertaisin tapa arvioida
sukumme henkisten ja hengellisten arvojen periytymistä on tarkastella sukuumme kuuluvien ihmisten ammatinvalintaa ja ammattien periytymistä.
On mielenkiintoista huomata, että suvussamme on
esimerkiksi suhteellisen paljon lääkäreitä. Sukumme
alkuaikoina lääkärin ammatissa toimi vain Carlin sukuhaaran jälkeläisiä, mutta tässä juhlassa julkaistavan
Irja Kajander-Vierkensin tutkimuksen perusteella
lääkäreitä löytyy tällä hetkellä kaikista sukuhaaroista
yhteensä noin 180 ja hammaslääkäreitä noin 55. Lääkärin ammattia on aina pidetty eettisenä arvovalinta-

na, mitä kuvaa vaikkapa lääkärin vala, jossa luvataan
kunnioittaa jokaista ihmiselämää ainutlaatuisena
pyrkien sen pelastamiseen. Kajander-Vierkensin
sukumme kannalta varsin merkittävän tutkimuksen
mukaan halu auttaa ihmisiä ilmeni selvänä sukumme
jäseniä yhdistävänä tekijänä heidän valitessaan lääkärin ammatin. Tutkimus viittaa myös siihen, että sukumme alkuaikoina lääkärintyötä tehtiin tarvittaessa
ilmaiseksi ja on myös todisteita siitä, että sukumme
lääkärit muullakin tavalla auttoivat ja puolustivat
vähempiosaisia ihmisiä [1].
Lääkärin ammattiin liittyvä ihmisten auttaminen ja
omaan yhteisöön kuuluvien ihmisten palvelualttius
saattaa olla myös koko Petter ja Elisabeth Hällströmin sukua yhdistävä arvo. Tällaiseen tulkintaan
viittaa mm. se, että pitäjän yhteisten asioiden hoitamiseen, vaikkapa kirkon palveluun, raittiusliikkeisiin ja koulujen johtokuntiin ovat sukumme isät
osallistuneet varsin aktiivisesti. Tyttärien sukuhaaroissa Hällströmin miehet valittiin usein esimerkiksi
kirkonisännän luottamustoimeen, mihin kuului
seurakunnan omaisuuden ja talousasioiden hoitaminen. Sukumme ensimmäisenä kirkonisäntänä toimi
1850-luvulla Juho
Jussila ja sen jälkeen oli enemmän
sääntö kuin poikkeus, että kirkonisäntä Ilmajoelle
valittiin suvustamme. Kirkonisännät
saattoivat hoitaa
taloudellisten tehtävien lisäksi myös
hengellisiä tehtäviä. Varsinainen
monitoimimies oli
esimerkiksi Ilmajoen kirkonisäntänä
1900-luvun alussa
toiminut Mikko Kivistö, joka Höyrysahayrityksensä
ja kunnallisten tehtäviensä ohessa piti lapsille pyhäkoulua ja toimi tarvittaessa kanttorin sijaisena. Uskollisuutta ja omistautumista tehtävään kuvaa se, että
lapsille hän jaksoi opettaa hengellisiä asioita noin
30 vuoden ajan. Nyanssina mainittakoon, että myös
omasta Ilmajoella eläneestä Marian ja Elisabethin
sukuhaaraan kuuluneesta mummostani, Aili Rannosta, omaa sukua Kuivaniemestä, on maininta, että
hän piti pyhäkoulua 22 vuoden ajan ja hänet tunnettiin muutenkin rukouksen ihmisenä. Myös Jalasjärvellä, Peräseinäjoella, Teuvalla ja Ylistarossa toimi
tyttärien sukuhaarojen miehiä kirkonisäntinä. Carlin

sukuhaarasta löytyy yksi kirkonisäntä, Johan Edvard
Hällström, joka peräti 52 vuoden ajan vastasi Liperin
kunnassa tehtävästä 1800-luvun puolivälin ajoilta lähtien. Johan Edvard Hällströmin kohdalla on
maininta, miten hän vastasi seurakunnan köyhäinhoidosta ja katovuosien aikana hoiti viljanjakelua
Pohjois-Karjalan katoalueilla. Tehtävien huolellisesta
hoidosta hän sai usein kiitosta piispantarkastuksissa.
Kirkonisännistä voi lukea lisää Irma-Liisa Särkän
tekemästä historiikista, joka löytyy ensimmäisestä
sukukirjasta [2].
Pappeja ja teologisen koulutuksen saaneita tiedemiehiä löytyy sukumme alkuajoilta pelkästään Carlin
sukuhaarasta. Niin kuin useimmat meistä muistanevat, niin Elisabethin ja Petterin ainoa poika Carl
sai teologisen koulutuksen ja hänet valittiin Ilmajoen
kirkkoherran apulaiseksi sekä myöhemmin Sulvan
kappalaiseksi ja nimipastoriksi. Carlin puoliso, Anna
Rein kuului pappisukuun. Mielenkiintoinen sukujatkumo löytyy Carlin toisen pojan, Gustaf Gabrielin,
aateloidusta af Hällströmin suvusta. Monella tavalla
ansioitunut tiedemies Gustaf Gabrielin sai pappisvihkimyksen vuonna 1804, mistä lähtien hän yleensä
käytti pappispukua. Gustaf Gabrielin merkittävimmät ansiot liitetään fysiikkaan ja astronomiaan. Sen
lisäksi hän toimi aktiivisesti kirkon palveluksessa,
mm. 15 vuoden ajan tuomikapitulin jäsenenä. Hänen suvustaan löytyy merkittävimpiä kristilliseen
työhön suuntautuneita jälkeläisiämme; esim. viidennessä sukupolvessa Jakob Elielin pappisura etenee
lääninrovastiksi asti. Kuudennessa polvessa Kyllikki
Margareta valitsee puolisokseen pappismiehen Aleksi
Lehtosen, josta tulee ev.lut. kirkkomme arkkipiispa.
Margaretan ja Aleksin rakkaustarina alkaa, kun Margareta af Hällström 17-vuotiaana soittaa pappi Aleksille ja ilmoittautuu rippikouluun. Lisää tästä rakkaustarinasta sekä arkkipiispa Aleksi Lehtosen elämästä
ja muista mielenkiintoisista sukutarinoista voi lukea
Sukuyhdistys af Hällström ry:n julkaisemasta sukukirjasta nimeltään Yhteishenki ja yhteenkuuluvuus.
Vielä mainittakoon, että heidän pojastaan Samuel
Lehtosesta tuli Helsingin piispa.
Musikaalisuus on sukumme tiedetty tunnuspiirre.
Päivi-Liisa Hannikainen on tehnyt yliopistollista
musiikkitutkimusta 30-vuoden ajan ja on koonnut ja
pääosin kirjoittanut tänä vuonna ilmestyvän Petter
ja Elisabeth Hällströmin suvun musiikkiteoksen [3].
Päivi-Liisa Hannikaisen mukaan on suuri armolahja,
että ihminen voi luoda musiikkia, esittää ja harrastaa sitä sekä antaa musiikin välityksellä kokemuksia
itselle ja toisille; musiikin avulla ihminen palvelee
luojaansa ja kanssaihmisiä. Hannikaisen tekemään

tutkimukseen osallistuneiden ja sukulähteisiin tallentuneiden musiikin harrastajien ja ammattilaisten
määrä suvussamme on 775. Pian saanemme lukea
lisää sukumme henkisestä perinnöstä tästä musiikkiteoksesta.
Nämä äsken mainitsemat ammatinvalinnat, kuten
lääkärit, papit ja kanttorit ovat helposti miellettävissä
kristinuskonkin pohjalta nouseviksi elämänmittaisiksi suuriksi arvovalinnoiksi, joissa palvellaan ihmisen
hengen, sielun ja ruumiin hyvinvointia ja terveyttä.
Myös monet muut sukuumme liittyvät ammatinvalinnat edellä mainittujen lisäksi kuvaavat sukumme
arvoperintöä, mutta esitelmästäni tulisi kyllä liian
pitkä, jos kaikki ammattiryhmät mentäisiin läpi. On
kuitenkin selvää, että esi-isämme ovat kantaneet
näitä kristinuskon arvoja ja sanomaa tuleville sukupolville ammatinvalinnasta riippumatta. Tämä on
varmasti näkynyt suvussamme vaikkapa niin, että
äidit ja isät ovat opettaneet lapsilleen ja lasten lapsille iltarukouksia. Oma äitini opetti minulle jo hyvin
varhaisessa vaiheessa pienen iltarukouksen: siunaa
Jeesus isää, äitiä, Mikaa ja Piaa ja kaikkia maailman
ihmisiä. Musikaalisessa suvussamme on varmasti
laulettu paljon virsiä ja hengellisiä lauluja. Lapsille
on laulettu iltalauluja ja heidät on lähetetty pyhäkouluun. Isät ovat pitäneet ruokarukouksia. Kinkereihin,
jumalanpalveluksiin ja herätysliikkeiden seuroihin
on osallistuttu huomattavasti laajemmin kuin nykypäivänä. Suurin osa sukumme elämästä on liittynyt
maaseutupitäjiin ja sitä kautta hyvin arkisiin maanviljelytoimiin, joissa on perinteisesti laitettu turva
Jumalaan.
Vielä tulee mieleeni vaikeat olosuhteet kuten sodat,
nälänhätä ja sairaudet. Voi vain kuvitella sitä hätää ja
ahdistusta, mitä esi-isämme ovat kokeneet vaikkapa
1800-luvun loppupuolen katovuosien aikana, kun
perheen lapsille ei ole ollut antaa riittävästi ruokaa ja
heikon ravinnon heikentämät lapset kuolivat monenlaisiin sairauksiin kipua kärsien. Toisen sukukirjan
historiikki kuvaa näitä sukumme perheiden vaikeita
aikoja [4]. Jalasjärvellä oli nälänhätää jo vuonna
1866 ja seuraavina vuosina koko maakunnan syrjäseudut kokivat kovia. Suurimmassa osassa tyttärien
sukuhaarojen kodeista useat lapset kuolivat ennen
ensimmäistä ikävuottaan vielä pitkään näiden nälkävuosien jälkeenkin. Myös Carlin suvussa erityisesti lääkäriperheiden kohdalla lapsikuolleisuus oli
korkea, mikä puolestaan johtui siitä, että potilaiden
hoidossa tarttuvat taudit tulivat kotiin. On helppo
mieltää, että tämänkaltaiset menetykset ja esimerkiksi Suomen osalle tulleet sodat käänsivät sukumme
isät ja äidit rukoukseen ja Jumalan etsimiseen.

Henkisten ja hengellisiä arvojen siirtyminen sukupolvelta toiselle ei ole kokonaan arvioitavissa
tai ymmärrettävissä ammatinvalinnalla tai millään
muullakaan ihmisen menetelmällä. Vasta ihmisen
henkilökohtainen tunteminen ja kirjoitetut ja kerrotut elämänkerrat valottavat asiaa hivenen tarkemmin.
Näihin sanoihin ja siunauksen toivotuksiin on hyvä
päättää puheeni.

Lopuksi laulan teille säveltämäni psalmin 127, jonka
oma rakas vaimoni Outi Piirto tulkitsee viittomakielellä. (Youtube ”Mika Piirto Psalmi127”)
[1] Petter ja Elisabet Hällströmin suku X (2015). Lääkäreitä Hällströmien suvussa. Irja Kajan-der-Vierkens
[2] Petter Hällströmin suku I (2. painos 1993). Sukupolvet 1-5, M. Sakari Siltaloppi. Sukuhistoriikki, Irma-Liisa
Särkkä
[3] Petter ja Elisabet Hällströmin suvun musiikkiteos (ar-

Kiinnostukseni kristillisiin arvoihin, auttamistyövioitu valmistumisvuosi 2016). Päivi-Liisa Hannikainen
hön sekä musikaalisuuteni lienevät omalta osaltaan
Hällströmin suvun perintöä. Usko Jeesukseen on kui- [4] Petter Hällströmin suku II-III (1991). 6. sukupolven
tenkin aina viime kädessä Jumalan lahja itse kullekin. perheet, M. Sakari Siltaloppi. Sukuhistoriikki, Irma-Liisa
Särkkä

Psalmi 127
Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät.
Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.
Turhaan te nousette varhain ja myöhään menette levolle ja syötte leipänne murheella:
yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessansa.
Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti.
Niinkuin nuolet sankarin kädessä, niin ovat nuoruudessa synnytetyt pojat.
Onnellinen se mies, jonka viini on niitä täynnä!
Eivät he joudu häpeään, kun portissa puhuttelevat vihamiehiänsä.

3. isäntä
Talon kolmas isäntä oli edellisen poika Juho Matinpoika 1809. Pso Kreeta Matintytär.

Petter Hällström Suku IV
Sukutalohistoriat-kirjasta ote:

Hautaniemi
Kauhajoen pitäjän Kauhajoen kylän nro 11. Kts.*
Vanhastaan talo oli numero 43 kylässä. Nykyisin
kyläkuntaa, johon Hautaniemi kuuluu, sanotaan
Heikkilän kyläksi. Talo on 4-5 km:n päässä Kauhajoen kirkolta, luoman varrella niemekkeessä, jossa
on ollut suuri vanha tervahauta. Talon nimi johtunee
tervahaudasta.
1. isäntä
Hautaniemen ensimmäinen isäntä oli Matti Tuomaanpoika, s 5/9 1725, k 1787. Hän oli uudisviljelijänä 1757 alkaen, asui aikaisemmin vävynä Kirkonkylän Heikkilässä. Hautaniemen uudisviljelyksistä on
kartta vuodelta 1764. Isojaon aikaan hautaniemessä
oli 21/3 1772 maata yhteensä 664 ha, josta Kauhajärvellä Vähämäen yhteismaalla 205 ha. Luvut ovat
mahdollisia vain, jos niihin sisältyy myös joutumaa.
Piirimaanmittari I. H. Wänman mittasi hautaniemen
tilukset 1761-64. Hautaniemen uudistilan tuli saada
tynnyrin- ja kapanaloissa metsää 933:11 ja niittyraivausmaata 31:-, yhteensä 964:11. Metsä annettiin
kahdessa lohkossa. Kotimetsäpalstan koko oli 737
tynnyrinalaa ja loppuosa oli ulkometsäpalstana. Viljelyksistä ei ole mitään mainintaa vielä silloin.
Pso Riitta Juhontytär Kirkonkylän Heikkilästä s
1730.
2. isäntä
Hautaniemen toinen isäntä oli edellisen poika Matti
Matinpoika 1788-1808, s 1751. Pso Vappu Jaakontytär s 1749 4/1.

Talossa asunut suku vaihtui Suomen sodan aikoihin. Perimätieto tietää kertoa siitä värikkään
jutun. Sodan aikana Mäkirannan torppari otti talossa
majailleen kasakkajoukon kapteenilta ratsun. Kasakoiden poistuttua hän tuli hevosen kanssa Hautaniemeen ja pyysi lupaa jättää hevosen talon talliin
kunnes hän ehtisi saada sille suojan omalla torpallaan. Sama kasakkajoukko palasikin takaisin. Varastettu hevonen kuuli tutun kavioiden kapseen ja alkoi
kovasti hirnua. Kapteeni meni talliin ja näki siellä
hevosensa. Raivostuneena hän vaati isäntää tuomiolla, ammuttavaksi omalla pihallaan. Emännän rukoilu
auttoi säilyttämään isännän hengen, mutta kovila ehdoilla: oli löydettävä kolmessa päivässä samanlainen
hevonen kuin kapteenin hevonen ja luovutettava se
kasakoille. Kasakan vartioimana isäntä lähti etsimään
hevosta. Aikansa harhailtuaan he päätyivät Hyypän Pantin talon Iso-Ojaniemen torppaan, josta he
löysivät samanlaisen hevosen, mutta omistaja ei ollut
halukas sitä myymään. Kun ostaja kertoi häntä odottavasta kohtalosta, Iso-Oja oli valmis luovuttamaan
hevosen ehdolla, että Hautaniemi luovuttaa talonsa
ja saa hevosen ja Iso-Ojan torpan. Hinta hevosesta
oli kova, mutta kauppaan oli suostuttava mikäli mieli
henkensä säilyttää.
4. isäntä
Talon neljäs isäntä oli Matti Juhonpoika Pantti
1810-1835, s 1770, k 1835. Matin vanhemmat olivat
Juho Pantti ja Pirkko Yrjöntytär. Hän oli Kauhajoen
kirkonisäntä Jaakko Keski-Aron jälkeen 1817-35.
Hän sai Hautaniemen haltuunsa kauppakirjalla 22/9
1809. Kauppakirja vahvistaa perimätietoa sikäli, että
tärkeimpänä kauppaehtona sovitaan Hautaniemen
talon vaihtamisesta Pantin talon torppaan, jonka
lisäksi Matti Juhonpojan oli maksettava 100 velkariksiä välirahana. Ehkä se oli hevosen hinta.
Hautaniemessä oli vuonna 1815 kaksi torppaa
Kuru ja Vähämäki. Matti Juhonpojan vanhin poika
Herman (s 1801), josta todennäköisesti oli aiottu
seuraavaa isäntää kuoli jo 1832. Toinen poika Kalle
Maunu s 1811 siirtyi samoihin aikoihin Keski-Aron
isännäksi (ks Korpi-Aro). Talon jatkajaksi tuli
Hällströmin sukuun kuuluva vävy Antti Antinpoika.

*Vuoden 1875 maakirjan mukaan Hautaniemi oli yksi maakirjatalo, 1 1/6 vanhaa ja 5/24 vero- ja 1/48 kruununluonteista uutta manttaalia, ruplavero oli 7,30 ruplaa, ei metsäveroa. Verollepano tehtiin 1/6 manttaalisena 2/9 1765, johon
lisättiin 1/24 manttaalia 1775 ja 1/48 manttaalia 15/2 1797. 5/24 manttaalia lunastettiin veromaaksi perintökirjalla 7/7
1790, 1/48 manttaalia oli yhä kruununmaata, joka senaatin määräyksellä 30/1 1894 siirrettiin veromaasarakkeeseen.

Matti Hautaniemi ei kuollessaan enää ollut isäntä,
joten hänen 20-21/6 1836 laaditusta perukirjasta ei
saa täyttä kuvaa millainen talo oli isännyyden vaihtuessa. Kiinteistö oli jo Antti Antinpojan omistuksessa.
Silti perukirjasta saa vaikutelman, että Hautaniemen
talo oli hyvissä varoissa ja hyvin hoidettu. Matti
Juhonpojalla oli hopeinen taskukello hopeaketjulla
(15.-, luvut pankkiruplia), kaksi hopeapikaria, hopealusikoita, käteisenä velkariksejä ja yli 11 leiviskää
ruotsalaisia ja venäläisiä lantteja (arvo lähes 600.-),
isompi ja pienempi kuparinen viinapannu, kahvipannu. Viljaa oli 17 tynnyriä ruista, neljä tynnyriä huonompilaatuista ruista, 7 ½ tynnyriä ohria, 2 ½ tynnyriä ruisjauhoja ja yksi tynnyri kaurajauhoja. Yhden
ruistynnyrin arvo oli siihen aikaan 9 pankkiruplaa.
Isännän arvokkaimmat vaatteet olivat koirannahkainen turkki (30.-) ja lampaannahkaturkki sinisellä
päällisellä (8.-). Vaatteita perukirjassa luetellaan
pitkä rivi. Hevosia oli kaksi, musta valakka (40.-)
ja ruskea tamma (20.-). Lehmiä tai muuta karjaa ei
ollut. Arvokkaimmat ajokalut olivat kaksi maalattua
keisiä pyörineen (á 15.-). Parhaan kirkkoreen arvo
oli 10 ruplaa. Talossa oli posliinilautasia ja posliinilaseja. Varojen summa oli noin 2740 pankkiruplaa,
osta puolet oli saatavia. Velkoja ei ollut. Suurimmat
saatavat olivat kapteeni Bernd von Schantzilta (200.-)
ja Jaakko Yrjänäiseltä (338,33 1/3).
Pso Kaisa Kreeta Mikontytär s 1777.

kalla ym. ehdoilla.
Talossa oli v. 1882 seitsemän torppaa: Vähämäki,
Lehdenniemi, Harju, Ojala, Mäkiranta, Väliharju ja
Kivimäki.
Maataloustilaston vuodelta 1881 mukaan Hautaniemessä oli noin 50 ha viljelysmaata, 40 ha luonnonniittyjä ja 550 ha hyödyllistä metsämaata. Silloin
oli kylvetty neljä tynnyriä rukiita, kolme ohjraa, 5
kauroja ja 7 perunoita ja saatu satona (kun kylvö on
vähennetty) 15 tynnyriä rukiita, 15 ohria, 25 kauroja ja 35 perunoita. Pellavaakin oli viljelyksessä ja
viljelystapana oli Kauhajoella tavanomainen kolmivuoroviljelys. Talven yli elätetyn karjan määrä kuusi
hevosta, 15 lehmää, nuorta karjaa viisi, lampaita 25
ja muutama kana, oli vähän keskimääräistä taloa
suurempi, mutta ei varsinkaan lehmien osalta kovin
suuresti muista suuremmista taloista poikkeava.
Pso Sofia Jaakontytär Aronen s 1845, k 1909.

7. isäntä
Seitsemäs isäntä oli Filip Julius Borneman Lundbye
1883-1891, s Tanskassa 1849, k Helsingissä 1912.
Oltuaan vuodesta 1880 Hautaniemessä vuokraaja, hän osti 17/4 1883 talon. Ulkomaalaisena hän
tarvitsi kiinteistön omistamiseen luvan, jonka senaatti myönsi 4/2 1884. Aikalaiset kutsuivat häntä
Lumipyyksi. Hänen ja Herman Antinpojan välistä
15 vuodeksi tehtyä vuokrasopimusta luonnehdittiin
epäedulliseksi ja hankalaksi, joten Herman katsoi
5. isäntä
parhaaksi myydä Hautaniemen jo kolmen vuoden
Talon viides isäntä oli dellisen vävy Antti Antinpoika kuluttua vuokraajalle. Kauppahinta oli 17000 mk,
Ala-Hyövältistä 1836-1868, s 1809, k 1869, (T59).
jonka suorittamiseen Lundbye sai 1000 mk lainaksi
Talossa oli v. 1840 kolme torppaa Samuli Juhonpo- Kirkollisviraston leski- ja orpokassalta Turussa ja
jan, Jaakko Erkinpojan ja Kaapo Matinpo-jan torpat
7000 mk C. W. von Schantzilta. Mittavat rakennus- ja
ja 1856 neljä torppaa Vainionpää, Vähämäki, Lähuudisraivaustyöt hän myös rahoitti lainavaroilla.
teenniemi ja Ojala. Hän osti ensim-mäisen vaimonsa
Lundbye oli Hautaniemen isäntänä tarmokas. Pelkanssa Hautaniemen appivanhemmilta 5/4 1835.
toala kasvoi 25-30 hehtaarin vuosivauhdilla niin, että
Kauppahinta oli 1050 velkariksiä eli 1400 pankkirup- v:een 1888 mennessä uutta peltoa oli raivattu 129 ha.
laa ja eräitä muita ehtoja. Hän oli Kauhajoen kirkon- Talosta oli tullut suurtila, jossa oli mm. navetta 70
isäntä appensa jälkeen 1836-68.
lehmälle ja oma meijeri. Talossa suoritettiin katselPso 1 1835 Serafia Vilhelmiina Matintytär Hautamus ja arvio 25/7 1887. Vaikka se ei olekaan Herman
niemi s 1817, k 1858.
Antinpojan ajalta, antanee se viitteitä myös aikaisemPso 2 Vilhelmiina Hermanintytär Rahko s 1833, k pien isäntien ajalta. Ei voi olla pelkästään Lundbyen
1916.
ansiota vaan myös aikaisemman isännän ansiota,
että talo ja rakennukset olivat kaikin puolin hyvässä
6. isäntä
kunnossa.
Talon kuudes isäntä oli edellisen poika Herman AnVuonna 1901 Hirvisalon palstan lohkaisemisen
tinpoika 1869-1882, s 1842, k 1917, (T 59:4).
yhteydessä suoritettu Hautaniemen kartoitus antaa
Hän oli Kauhajoen kirkonisäntä isänsä jälkeen
mahdollisuuden verrata pinta-aloja, koska 1890-luja on v:sta 1879 Korpi-Ahon isäntä, jonne hän 1880
vulla uudisraivausta ei liene merkittävästi tapahmyös muutti. Hän peri vanhemmiltaan Hautanietunut. kaikki tilukset mitattiin uudestaan, koska
mestä 11/540 manttaalia ja osti kolmella kauppakirviljelysalat olivat isojaon jälkeen merkittävästi muutjalla 20/7 1868 loput kanssaperillisiltään 4084 martuneet. Kotipalstassa oli peltoa 79,75 ha, peltomaata

92,80 ha ja metsäpalstassa peltomaata 23,80 ha, yhteensä 196,35 ha. Metsämaata oli kotipalstassa 264,40
ha ja metsäpalstassa 182,24 ha. Kokonaispinta-ala oli
642,99. Tähän lukuun sisältyvät myös torpat, mutta lohkaistu Hirvisalon palsta 10 ha niittyä ja 10 ha
metsää on erikseen. Vertailu vuoden 1881 tilaston
tietoihin on mahdollinen laskelmalla yhteen pellot,
peltomaa ja niityt. Erotus on 102 ha, joka voisi olla
Lundbyen isännysaikana tapahtuneen uudisraivauksen määrä. Mahdollisesti hän aloitti voimaperäisen
uudisraivauksen jo vuokrausaikanaan.
Lundbye oli järjestyksen mies, saavutti pitäjäläisten luottamuksen, sulautui pitäjän seurapiireihin ja
piti Hautaniemessä seurapiirijuhlia. Vuonna 1891
Lundbye osti Östermyran kartanon Seinäjoelta, myi
Hautaniemen ja siirsi muuttaessaan Hautaniemen
suurilukuisen karjan Östermyraan.
Pso 1874 Petrine Margareta Höggild s 1847, k
1939.
8. isäntä
Mikko Juhonpoika Koski eli Koskue 1982-98, s Teuva
1851. Hautaniemestä hän muutti Kuja-Kokkoon.
Hän maksoi Lundbyelle hautaniemestä 50000 mk.
Lundbye oli mm. vapauttanut osan torppareista tarksvärkkipäiivistä ja asetti kaupan ehdoksi mm., että
talon alle kuuluvat torpparit oli pysytettävä torpissaan entisillä oikeuksillaan. Pso Hedvig Sofia Jaakontytär s Teuva 1847.
Mikko Juhonpoika suoritutti talossa katselmuksen
lainan saamista varten. Talon silloista maantieteellistä asemaa kuvaa se, että talon sanotaan sijaitsevan
60 km Seinäjoen rautatieasemalta ja 52 km Kristiinankaupungista. Talon laajuudeltaan 507 ha tilukset,
joista noin 250 ha oli metsää, 148 ha niittyä ja peltoa
sekä 109 ha viljelykseen kelpaavaa maata, olivat yhdessä lohkossa.
9. isäntä
Kaarle Kustaa Teodor Wuorinen 1898-1906, s Kankaanpää 1868, joka tuli Messukylästä ja muutti
Tampereelle. Ostohinta oli 50000 mk. Hän oli mukana perustamassa Kauhajoen Maamiesseuraa v.
1901. Hänen aikanaan torpparien ja isännän välit
kiristyivät. Tähän asti jakamat-tomana ja yhtenäisenä
pysyneestä Hautaniemestä hän myi useita palstoja
niin, että talon pinta-ala pieneni 137 ha. Pso Naimi
maria Walli-Björn s Eura 1869.
10. isäntä
Kaarlo Oskari Matinpoika Laulaja 1907-10, s Tampere 1876. Hän osti 5/5 1906 talon 53736 markalla,
mukana myyty irtaimisto arvioitiin 6000 markaksi.

Vapaan elämänmenon seurauksena talo joutui pakkohuutokauppaan 12/5 1910. Pso Iida s Kangasala
1881.
11. isäntä
Antti Antinpoika Kaura osti 8/12 1911 talon huutokaupasta 31000 markalla. Hän tarjosi taloa kunnalle, mutta kunnan kieltäydyttyä palstoitti maat ja
erotutti ne palstatiloiksi. Päätilan hän myi 5/12 1912
Aleksanteri Möykylle, joka 6/5 1914 myi talon Alex
Liljeträskille. Seuraavat kantaosan isännät olivat Juho
Latva-Heikkilä (Latva-Äijö, T 818), v:sta 1920 teuvalaiset Hilja ja ViljamiHeikkilä.
Loppusanat
Talon suuruudenaika oli Lundbyen aikana. Möykyn aikana talon hyvät metsät hakattiin. Lundbyen
aikaansaannoksista on jäljellä hänen raivauttamansa
pellot monella kymmenellä eri omistajalla, hyväkuntoinen vilja-aitta, tuuliviiri, jossa on vuosiluku
1888 ja kirjaimet B. L. Jäljellä on päärakennuksen se
osa, joka rakennettiin todennäköisesti Antti Hautaniemen (alk. Hyövälti Ilmajoelta) aikana noin 1840.
Vilja-aitta lienee myös Antin rakennuttama.

Mistä m’oomma?

Petter ja Elisabeth Hällströmin Sukuseura ry
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