etusivu

sukuseura

sukupuu

tapahtumat

palaute

SUKUKOKOONTUMINEN JOKIOISISSA 23.8.2003
TAUSTAA
Jokioinen oli valittu sukuseuran kesätapahtuman paikaksi siksi, että Abrahamin sukuhaaran esi-isät Abraham Heikinpoika
Wigilant (1815-1896) sekä hänen poikansa Karl Gustav Wigilant (1844-1907) toimivat peräjälkeen kumpikin Jokioisten
kartanon vouteina 1800-luvulla. Olimme siis juurillamme, jotka juontavat Perttelistä Jokioisiin ja sieltä eri puolille Suomea ja
Eurooppaa. Erityisesti K.G. Wigilant on ollut aikanaan merkittävä henkilö. Uusille ajatuksille altis ja edistyksellinen vouti oli
leipätyönsä ohella aktiivisesti mukana myöskin erilaisissa yhteiskunnallisissa riennoissa, kuten kunnallis- ja
kirkkohallinnossa sekä kirjoitteli lisäksi ahkerasti mielipidekirjoituksia sanomalehtiin.
LAMPUOTITILA ”PEKKA” JÄNHIJOELLA
Karl Gustav Wigilant oli kartanon voutina 1873-1896 ja siirtyi Pekka-nimisen tilan lampuodiksi 1897. Tämä talo on edelleen
olemassa Jokioisten Jänhijoella Ilvesahteentiellä, ei tosin aivan samassa paikassa, eikä tietenkään saman näköisenäkään
kuin sata vuotta sitten. Talon omistavat nykyään Siro ja Raimo Tuomola ja se on erinomaisessa kunnossa. Perinteitä on
vaalittu kiitettävällä tavalla. Osoituksena siitä olivat Raimon tekemät hauskat kuvat Karl Gustav ja Wilhelmiina Wigilant`ista.
Raimo oli ajatellut, että kun tästä varhaisesta isäntäpariskunnasta ei ole säilynyt mitään kuvia, niin täytyy antaa
mielikuvituksen lentää. Siten hän kätevänä miehenä oli maalannut kukkapenkkiin sijoitettuihin kahteen kivenmurikkaan
ukon ja akan kuvat ja pistänyt alle Karl Gustavin ja Wilhelmiinan nimet. Talon nimeksi oli 1900-luvun alkupuolella tullut
Lahdenmaa. Torpparilain tultua voimaan 1921 saattoivat kartanon lampuodit ja torpparit lunastaa hallitsemansa maa-alueet
omikseen. Iso-isämme Emil Johannes Vigilanti`n sisar Aino lunasti tällöin tilan omakseen. Talo myytiin Vigilant- suvun
ulkopuolelle kuitenkin jo 1924 ja päätyi sitten 1985 Tuomoloiden omistukseen. Yhteyden Tuomoloihin järjesti Wienissä
asuva kaukainen sukulaisemme Simo Salomaa. Simo oli sattumalta löytänyt viime keväänä netistä kotisivumme ja siitä
alkoi yhteydenpitomme. Simo pistäytyi kesäkuussa matkalla Vienan Karjalaan kotonamme Ylivieskassa, jolloin kävi ilmi,
että meillä on isoäitimme Henriika Kankon kautta kaksi yhteistä sukulaista 1600-luvulta.

"Pekka"

Karl Gustav ja Wilhelmiina Wigilant

Ajelimme vaimoni kanssa Ylivieskasta jo sukutapahtumaa edeltävänä päivänä perjantaina 22.8 Jokioisiin tapaamaan
Tuomoloita. Raimo Tuomola esitteli vanhoja alkuperäisiä asiapapereita 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Raimo oli
löytänyt niitä salkullisen verran talon vintiltä välipohjan lämpöeristeiden joukosta. Paperit olivat suurelta osin Jokioisten
lautakuntien pöytäkirjoja. Tiedämme nyt ainakin, miltä esi-isämme nimikirjoitus näytti. Sen sijaan ei ole tietoa, miten paperit
olivat vintille joutuneet. Raimon löytämissä papereissa oli myöskin Jokioisten kunnallislautakunnan pöytäkirja vuodelta
1877, jonka mukaan Abraham Wigilant oli ottanut 100 mk korvausta vastaan hoidettavakseen turvattoman lapsen Emma
Sofia Matintyttären. Pöytäkirjan mukaan kumpikin olivat Kiipun kylästä, vaikka kirkonkirjojen mukaan Abraham tuolloin asui
Jokioisten kartanon alueella. Lauantaina sukukokouksen jälkeen oli koko porukalla mahdollisuus tutustua entiseen Pekan
lampuotitilaan.
JOKIOISTEN KARTANOLLA
Ennen torpparilain voimaantuloa Jokioisissa oli hyvin vähän itsenäisiä talonpoikia, jolloin kartano oli hallinnut suurinta osaa
lähialueen tiloista. Suomen valtio lunasti Jokioisten kartanon sen viimeisen yksityisen omistajan Alfred Kordelinin kuoltua ja
maan itsenäistyttyä. Vuonna 1928 kartanon tiloihin muutti Tikkurilasta Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT).
Wigilant-sukuseura kokoontui lauantaina 23.8.2003 klo 10.00 MTT:n tiloissa Kartanon päärakennuksessa.
Tervetuliaiskahvien jälkeen ylijohtaja Erkki Kemppainen kertoi MTT:n ja kartanon nykypäivästä. Esitystä kuunnellessa ei

voinut välttyä ajatukselta, että kyllä meillä Suomessa tehdään ansiokasta työtä elintarvikkeiden tutkimuksen saralla ja
suomalaista ruokaa voi varmasti jatkossakin syödä rauhallisin mielin.

Kartanon päärakennus

Taustalla vanha viljamakasiini

Kemppaisen mielenkiintoisen esitelmän jälkeen jalkauduttiin ja tehtiin tutustumiskierros kartanon alueella. Vanha
rakennuskanta ja sitä ympäröivä kulttuurimaisema oli säilytetty hyvin. MTT:n uudenaikaiset rakennukset olivat viereisellä
alueella omana kokonaisuutenaan, eivätkä ne siten mitenkään häirinneet vanhaa kartanoaluetta, jonka rakennukset toki
olivat edelleenkin käytössä. Ennen lounasta tehtiin vielä viljelyspäällikkö Ari Turtolan johdolla lyhyt tutustumiskierros
ELONKIERTO-maatalouspuiston historialliseen osaan. Sää ei oikein suosinut koko päivänä. Vähän väliä sateli ja välillä
oikein rankastikin. Onneksi kaikkein pahimpien sadekuurojen aikana satuttiin olemaan sisätiloissa.
SUKUKOKOUS KÖNKÖN MAATILALLA
Jokioisten kartanolta ajettiin Könkön maatilamatkailutilalle Vaulammille. Siellä oli lounas odottamassa puoli kahdelta.
Ympäristö oli viihtyisä ja ruuat paikallisia perinneruokia. Sukukokous päästiin aloittamaan puoli kolmen maissa. Aluksi
kuultiin Inkeri Koskelan esitelmä, jonka pääsisältönä oli voudin toimenkuva Jokioisten kartanolla niihin aikoihin, kun
Wigilant`it siellä vaikuttivat. Reijon puheenjohdolla ja Aulin toimiessa sihteerinä käytiin kokousasiat läpi. Tiukka aikataulu
painoi päälle, joten tekeillä olevaa suvun historiikkia ehdittiin käsittelemään varsin pintapuolisesti. Yleisesti saatettiin
kuitenkin todeta, että historiikki edistyy joskin hitaasti. Sääntöjenmukainen vuosikokous päätettiin pitää 15.5.2004 alkaen
klo 12.00 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Tosin kokouksen ajankohtaa jouduttiin yhteensattuman vuoksi lykkäämään
viikolla, jolloin uusi päivämäärä on 22.5.2004.
Sukuseuran jäseniä oli paikalla 26.
SALOMONILAISET

ABRAHAMILAISET

1

Aarnipuro Hillevi

1

Hyvämäki Kirsi

2

Karrikka Helvi

2

Hyvämäki Juha

3

Karrikka Ilpo

3

Hyvämäki Sanni

4

Karrikka Jukka

4

Hyvämäki Sampsa

5

Karrikka Taina

5

Konttinen Pirkko

6

Raunio Auli

6

Konttinen Tapani

7

Sirviö Niko

7

Lahdenmaa Seija

8

Sirviö Tiina

8

Valpasvuo-Jaatinen Pirkko

9

Vainio Seppo

9

Valpasvuo Helka

10

Vuontelo Anja

10

Valpasvuo Marita

11

Vuontelo Reijo

11

Valpasvuo Kari

12

Vuontelo Harri

12

Valpasvuo Vesa

13

Vuontelo Jarkko

14

Vuontelo Jussi

Könkön tilalta autokaravaanimme suunnisti ensin Jokioisten hautausmaalle. Kirkkoonkin päästiin sisälle, mutta pääkohde
oli kuitenkin aivan kirkon vieressä sijaitseva K.G. ja Wilhelmiina Wigilant`in hauta. Haudalla oleva rautainen risti erottui
ympärillä olevista tavallisista hautakivistä. Sittemmin on selvinnyt, että kyseessä on ainaishauta. Näin ollen meidän ei
tarvitse pelätä, että hauta jonain kauniina päivänä häviää ja Jokioisten seurakunta lähettää rahapulassaan ristin
metallivalimoon.

Jokioisten kirkko

Karl Gustavin ja Wilhelmiinan hauta

Seuraava kohde oli Pekka eli Siro ja Raimo Tuomolan talo. Jänhijoen talot ovat aikaisemmin sijainneet lähempänä toisiaan
eli muodostaneet ns. ryhmäkylän. Tiuhaan rakennettu kylä kuitenkin paloi, kun isoäitimme Henriikan isän Juho Kankon
viinapannu räjähti. Siitä viisastuneena kylän uudistalot rakennettiin enemmän hajalleen. Ainoa palossa säilynyt rakennus oli
aitta, joka nykyään on Tuomolan pihapiirissä ja palvelee kotimuseona. Ryhmäkylän hajoamiseen vaikuttavana tekijänä oli
toki myöskin Isojako. Isoäitimme Henriika Kankon kotitalo sijaitsee noin kilometrin päässä Pekasta takaisin Jokioisille päin.
Isäntäväki ei ollut kotona, joten talon historiasta ei saatu mitään selvitystä. Pihapiirissä oli kuitenkin huonokuntoisia
ulkorakennuksia, jotka hyvinkin saattavat olla peräisin isoäidin ajoilta. Jokioisten kierroksen jälkeen suunnistimme vielä
Forssan hautausmaalle. Sinne on haudattu Emil Johannes ja Henriika Vigilant sekä heidän poikansa Arvo Lahdenmaa,
Aimo Valpasvuo, Ahti Valpasvuo ja Veikko Valpasvuo.
PERTTELISSÄ 24.8.2003
Sunnuntaiaamuna 24.8 suunnisti kaksi autokuntaa Pertteliin suorittamaan valokuvauksia sukuhistoriikkia varten. Toisessa
autossa oli vaimoni ja minun lisäksi Auli Raunio ja Reijo Vuontelo ja toisessa Karrikan veljekset vaimoineen. Ensimmäinen
kohteemme oli Haalin kartano Perttelin Rekijoella, jossa Abraham Wigilant oli toiminut ennen Jokioisille muuttoaan
virkanimikkeellä ”betjänt” (=palvelusmies). Kartanon omistaa nykyään Mirja Korvenoja, joka esitteli meille taloaan. Ainoa
Abrahamin aikainen rakennus pihapiirissä oli vanha viljankuivaamo, josta on kuva Perttelin nettialbumissa. Rekijoelta
ajoimme Perttelin kirkolle, mistä otimme Martti Seppälän mukaan. Kuvatuksi tulivat Ali-Seppä, Yli-Seppä, Inkeren kartano,
Pajarin kartano ja tietysti Perttelin kirkko. Kierroksemme lopuksi Martti Seppälä lahjoitti sukuseuralle Perttelin historian.
Perttu Maununpoika isännöi vuodesta 1540 Sepän taloa Perttelin Vihmalon kylässä. Sepän talo jaettiin Ali-Sepäksi ja YliSepäksi 1739. Meidän yhteinen kantaisämme Heikki Eerikinpoika jäi isännöimään Ali-Seppää. Sukuseuran perustaneiden
sukuhaarojen kantaisien Salomon Heikinpojan ja Abraham Heikinpojan (Wigilant) vanhempi veli Juho Wigilandt möi
kuitenkin Ali-Sepän suvun ulkopuolelle 1826. Yli-Seppä sen sijaan on säilynyt aina Perttu Maununpojasta samassa
suvussa, jonka viimeinen edustaja on Martti Seppälä. Inkeren ja Pajarin kartanot liittyvät sikäli sukuun, että Salomon
Heikinpoika palveli niissä renkinä ennen Turun seudulle muuttoaan.

