Lammin historiallinen hautausmaa
Lammin hautausmaa sijaitsee kir- noita lammilaisista ja Lammin eri
kon vieressä. Hautausmaa on pe- vaiheista.
rustettu 1500-luvun alussa ja sen
Tutuksi tulevat kirkkorakennuksen
kokonaispinta-ala on 7,5 hehtaaria.
erityispiireet, hautausmaan muisHautausmaalla on sankarihau- tomerkit, lammilaiset vaikuttajat
ta-alue, arkkuhautaosastoja, uurna- historian sivuilta sekä monet muut
kiinnostavat kohteet.
hautoja ja muistolehto.
Tässä esitteessä tutustutaan Lam- Lammin hautausmaakierrokseen
min hautausmaan historiaan. Valitut voi kulkea läpi myös Google-kartan
hautausmaakohteet kertovat tari- muodossa.

Hautausmaakierroksen Google-karttaversio satelliittipohjalla
Tämän esitteen sisältö on linjassa Google-karttakierroksen kanssa. Ainoa
poikkeus on siinä, että Google-kierroksella voi katsoa videoita kohteista
sekä selailla valokuvia. Kohteen tarkka sijainti kannattaa katsoa käytämällä Google-karttaa.
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Ohje Google-kartan käyttämiseen
A.

Voit tarkastella Hautausmaakierrosta älypuhelimella,
tietokoneella tai muulla älylaitteella.

B.

Kartan käyttäminen on maksutonta.

C.

Parhaimman käyttökokemuksen saa,
kun kulkee reitin läpi käyttäen tietokonetta.

1.

Mene osoitteeseen https://bit.ly/lamminhautausmaakierros
tai lue tällä sivulla oleva QR-koodi puhelinsovelluksella.
Linkki hautausmaakierrokseen löytyy
myös Lammin seurakunnan kotisivuilta.

2.

Valitse karttapohjaksi ”satelliitti”, sama joka on vasemman
sivun kuvassa. Hahmotat hautausmaan ja kohteet siten paremmin.

3.

Aloituspiste on merkattu vihreällä värillä. Kulje ensin kirkon
sisätiloihin ja sieltä sitten tarkastelemaan muistomerkkejä ja
hautapaikkoja.

4.

Lopetuspiste on merkattu sinisellä värillä.

Lue minut ja pääset
tarkastelemaan
Hautausmaakierroksen
Google-karttaa.
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Lammin kirkon pääsisäänkäynti

Keskiaikainen kirkko
le. Vuoteen 2010 saakka Lammilla
oli toinenkin kirkko, Mommilan
kirkko, joka kuitenkin jouduttiin
luovuttamaan Hausjärven seurakunnalle eteläistä Lammia koskevan
osakuntaliitoksen myötä. Mommilan kirkko on vuonna 1905 valmistunut puinen alun perin Mommilan
Lammin nykyinen kirkko on todenkartanon yhteyteen rakennettu
näköisesti rakennettu 1400- 1500
kirkko.
–lukujen taitteessa ja se on omistettu Aleksandrian Pyhälle Katariinal- Vuoteen 1918 saakka kirkon sisäKristinusko on ollut tunnettua Lammilla todennäköisesti jo 1000-luvulla. Käsitys perustuu hautalöytöön
Lammin Honkaliinin kalmistosta.
Ensimmäiset tiedot Lammin kirkosta ovat 1420-luvulta ja Lammin hallintopitäjä mainitaan jo 1374.
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muurattu kivestä. Uudet kellot
saatiin Viipurin Papulan sotilaskirkosta. Palon jälkeinen kirkon korjaus valmistui juhannukseksi 1920.
Kirkkoon saatiin sähkövalo jouluksi
1921.

osat olivat puisia. Tämä puusisusteinen kirkko paloi pahoin Suomen sisällissodan aikana 29.4.1918. Palon
jälkeen kirkosta oli jäljellä vain harmaakiviseinät. Samassa tulipalossa
tuhoutuivat vuonna 1692 kirkkoon
lahjoitettu saarnatuoli, osa kirkon
arkistoa sekä tapuli ja sen keskiaikainen kirkonkello.

Lammin kirkko restauroitiin vuonna 2002 ja Mommilan kirkko 1990–
luvulla, ulkomaalaus kesällä 2006.

Palon jälkeen kirkon ja tapulin
Kirkossa on noin 450 istumapaikjälleenrakennuksen
suunnitteli
kaa.
arkkitehti Usko Nyström. Kirkon
seinä- ja kattomaalausten suunnittelija on taiteilija Bruno Tuukkanen.
Maalaustyössä häntä avustivat B.
Liukko ja J. Grönvall. Ateneumin
veistonopettaja, itävaltalaissyntyinen Johan Friedl, veisti kirkkoon
alttarin krusifiksin, saarnatuolin
evankelistalaisveistokset, 7-haaraiset kynttilänjalat ja kolmiosaisen
alttarikoristeen, triptyykin.
Suuri alttaripöytä, alttarin kaide ja
saarnatuoli valmistettiin Lammilla Nybergin puusepänverstaassa.
Myös penkit on veistetty Lammilla.
Lammin kirkko vuoden
Alttaripäädyn sinisen, puisen orna1918 palon jäljiltä
menttikoristeen ja kuorissa olevan
virsitaulun on veistänyt lammilainen taiteilija Taimi Nyberg. Alun Teksti: LS
perin puinen tapuli rakennettiin Kuvat: MMK
uudelleen niin, että sen alaosa on GPS: 61.080215,25.012857
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Kirkon sisätilat I

Sisäänkäynnin molemmin puolin sivuseiniltä löytyvät arkkitehti Usko
Nyströmin, maalari Bruno Tuukkasen sekä hänen avustajiensa nimet.

Lammin kirkko on keskiaikainen
kivikirkko, mutta sen runsas ja värikäs sisäilme on uudempaa perua.
Kirkolle tyypilliset korkeat kaariholvaukset ja runsaat koristemaalaukset ovat perua jälleenrakentamisesta vuoden 1918 tulipalon
jälkeen.
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Kirkon korkeus on sisältä noin 13
metriä. Jokaisen kattokuvun yläosaan on maalattu raamatunlause.
Lähimpänä alttaria on lause ”Löysihän lintunen huoneen ja pääskynen
pesänsä, Sinun alttarisi, Herra Sebaot, Kuninkaani ja Jumalani.”

Kolmannessa kattokuvussa on ote
Jeesuksen vertauksesta Tuhlaajapojasta: ”Mutta kun hän vielä oli
kaukana, näki hänen isänsä hänet ja
armahti häntä, juoksi häntä vastaan
ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli
hellästi.”

Toisessa kattokuvussa on lause ”Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen
kasvojensa eteen riemulla, sillä Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy
iankaikkisesti ja hänen totuutensa
suvusta sukuun.”

Neljänteen kattokupuun urkuparven yläpuolelle on kirjoitettu ”Hyvä
on Herraa kiittää ja veisata kiitosta
Sinun nimellesi, sinä kaikkein ylimmäinen.”
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Kirkolle tyypilliset korkeat kaariholvaukset ja runsaat koristemaalaukset ovat perua jälleenrakentamisesta vuoden 1918 tulipalon
jälkeen. On uskottu, että kirkon

perustamisvuosi olisi 1444. Tämä ei
pidä kuitenkaan paikkansa, vaikka
kirkon sisätilojen koristemaalauksista löytyy kyseinen vuosiluku.

Lammin kirkko paloi 29.4.1918 ja
se vihittiin uudelleen käyttöön nopean jälleenrakennuksen jälkeen
24.6.1920.

Lammin kirkon palo liittyi sisällissotaan ja Tuuloksessa käytyyn Syrjäntaan taisteluun. Lammi ja lähipitäjät
kuuluivat punaisten alueeseen, ja
Lammin kirkon tapuli oli punaisten
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joukkojen ase- ja ammusvarastona.
Kun punaiset joukot perääntyivät
kohti Lahtea, oli lueella olleille
saksalaisille joukoille annettu tehtäväksi hävittää tai siirtää jäljelle
jääneet aseet. Aseiden hautaamisen
sijasta he kuitenkin sytyttivät tapulin tulee. Tapuli sytytti kirkon ja tuli
levisi myös muihin lähellä oleviin

rakennuksiin. Kirkosta jäivät jäljelle
vain keskiaikaiset kiviseinät.
Kirkon jälleenrakennus aloitettiin
nopeasti rakennusmestari E. Peltosen johdolla.

Kirkkoon saatiin sähkövalo jouluksi 1921
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Kirkon koristeista löytyy paljon Vihkiristi muistuttaa keskiaikaiseskristillisiä symboleja.
ta tavasta koristella kirkon seinät
12 ristillä kahdentoista apostolin
Laiva ja kalat viittaavat evankeliumuistoksi. Kirkkoa vihittäessä piismien tapahtumiin ja kirkkoon pepa voiteli öljyä ristien kohdalle.
lastuksen paikkana. Kala oli myös
Tämä vihkiristi on kuitenkin tehty
varhaisten kristittyjen tunnus.
kirkon jälleenrakennuksen yhteyAvaimet ristissä kuvaavat aposto- dessä 1920.
leille ja erityisesti Pietarille annettua valtaa antaa anteeksi syntejä.
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Taimi Nybergin antamien tietojen
mukaan veistänyt saarnatuolin talon huippuna olevan valkean kyyhkysen. Lisäksi saarnastuolin ovessa
ovat veistettynä kristilliset symboNeljää evankelistaa kuvaavat veislit usko, toivo, rakkaus, sekä viinitokset ovat Friedlin työtä. Ylhäälköynnös, joka löytyy myös alttarilä katoksen päällä on valkoinen
seinän maalauksista.
kyyhkynen, joka on Pyhän Hengen
symboli. Toivo Nyberg on sisarensa
Kirkon saarnatuoli on Johann Friedlin suunnittelema ja se on valmistettu lammilaisessa Nybergin puusepänliikkessä.
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Alttarikaapin puuveistokset ovat tiä, Jeesus ja opetuslapset viimeiJohan Friedlin veistämät ja niihin sellä aterialla sekä Jeesuksen hauon kuvattu Jeesus kantamassa ris- taaminen.

Ateneumin veistonopettaja, itä- saarnatuolin evankelistaveistokset,
valtalaissyntyinen Johan Friedl, 7-haaaraiset kynttilänjalat ja kolmiveisti kirkkoon alttarin krusifiksin, osaisen alttarikoristeen, triptyykin.
Teksti: IS, LS; muok. MMK & KK
Kuvat: MMK & LS
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Kirkon sisätilat II

Vihkiryijy valmistui vuonna 1981.
Sen on suunnitellut Raija Lehtinen
ja ryijyn ovat kutoneet Iso-Evon
Liukkalassa Anni Liukkala, Ebba
Maaniittu ja Liisa Huostila.

Kirkon koristelun on suunnitellut
ja maalannut taiteilija Bruno Tuukkanen apulaisineen. Maalauksille
on tyypillistä ornamentiikka, runsaat värit sekä kristilliset symbolit.
Keskiaikaisen tavan mukaan myös
paholainen on läsnä kirkon kuvissa.
Löydätkö paholaisen tämän holvikaaren köynnöksistä?
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28-äänikertaiset urut ovat vuodelta
1967, ja ne ovat Kangasalan urkutehtaan valmistamat.
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Kivennavan kirkon pienoismalli
Kirkon rakennussuunta ja sijoittelu
on tyypillinen keskiaikaisille kirkoille. Alttari on itäseinällä auringonnousun suunnassa. Kirkon länsipäädyssä oleva nykyinen pääovi on
verrattain pieni. Pohjoista pidettiin
pahan ilmansuuntana ja siksi kaikissa keskiaikaisissa kirkoissa ei pohjoisseinällä ole edes ikkunoita tai
ne ovat hyvin pieniä. Etelä on hyvä
ilmansuunta ja siellä on kirkon to-

dellinen sisäänkäynti ja asehuone.
Asehuoneeseen jätettiin aikaisemmin aseet kirkkoon tultaessa ja se
oli myös kirkollisten rangaistusten
paikka. Nykyään asehuoneessa
vietetään kirkkokahveja ja sieltä
löydät myös pienoismallin Karjalan
Kivennavan kirkosta, joka tuhoutui
sodassa.
Teksti: IS, LS
Kuvat: MMK
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Platen-kappeli
Lisäksi kappelissa lepää hänen poikansa kartanonomistaja ja kirjailija
Fredrik August von Platen, 17901868. Hänen kuolemansa myötä
von Platenin suvun olemassaolo hiipui Suomessa.
Lisäksi kappelissa lepää Margaretha Stjernvall (Stora Mormor/ Vanha
Kartanon Armo), 1739-1816, joka
alun perin haudattiin kirkonlattian
alle (hän oli viimeinen kirkonlattian
alle haudattu henkilö).

Gustaf Bogislaus
von Platen,
1755 – 1830
Eversti Gustaf Bogislaus von Platen
oli Suomen sodan aikana, 1808–
1809 yli-intendentti, joka vastasi
haavoittuneiden ja sairaiden hoidosta. Von Platen asui osittain
Gammelgårdissa (Vanhakartano) ja
osittain hänelle virkansa puolesta
kuuluneella palkkatilalla eli puustellissa. Tämä everstin puustelli oli
Tuuloksen Ylöskartano.

Lammin kirkon tulipalon myötä
kaikki lattian alle haudatut siirrettiin ulos hautausmaalle ja Margaretha Stjernvall siirrettiin silloin von
Platenin kappeliin.
Kappeli on kuulunut Gammelgårdin kartanoon von Platenista lähtien. Tätä nykyään kappeli toimii
Gammelgårdin perhehautana.

von Platenin
vaakuna
Eversti Gustaf von Platen rakennutti hautakappelin Lammin hautausmaalle. Hänet haudattiin sinne
Teksti: HE
1830.
Kuvat: MMK
GPS: 61.08005, 25.01274
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Muistomerkki 1 ja Jaakkolan hauta

Karjalaan jääneiden vainajain muistoksi
Lammin karjalaiset v. 1954
Vuonna 1954 Lammin karjalaiset
pystyttivät Veikko Leppäsen veistämän muistokiven Karjalaan jääneille vainajille.
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Adam Fredrik Jaakkolan hauta si- eli kirkonisäntä, joka vastasi seujaitsee Karjalaan jääneiden -muisto- rakunnan varoista. Jaakkola rakenmerkin välittömässä läheisyydessä. si manttaalikuntaa varten hirsisen
viljamakasiinin vuonna 1835. MaAdam Fredrik Jaakkola oli monikasiinin omistaa nyt (v. 2019) Lampuolisesti lahjakas ”toimellinen tami-Seura ry.
lonpoika” Jahkolan kylästä. Hän on
se henkilö, johon viitta lammilainen Suomalaisuuden edelläkävijän, K.
sanonta ”näkönä kun Jaakkola kir- A. Gottlundin arvio Jaakkolasta
kos.” Oman aikansa mielestä Jaak- kuuluu näin: ”On niitä miehiä Häkolalla oli niin paljon tietoja ja tai- meessä, muutamia muuallakin.”
toja, ettei hän enää olisi tarvinnut
saarnoissa annettavaa opetusta, hän
kun osasi ruotsiakin ja oli vieläpä
taitava kellojen korjaaja.
Jaakkola oli suomalaisuuden kannattaja, sanomalehtien ja suomalaisen kirjallisuuden lukija,
Teksti: KK
pellavakauppias, uusien maanviljeKuvat: MMK
lytapojen kokeilija ja kirkkoväärti GPS: 61.08013, 25.01344
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Hirvelän hauta

Paavo Hirvelä
Paavo Hirvelä oli Lammin kunnanlääkärinä 34 vuotta, 1930 – 1964.
Hän hoiti 1950-luvun lopulla yksinään Lammin, nykyisen Hämeenkosken ja Tuuloksen kunnan-lääkäripiiriä, jonka asukasluku oli
yhteensä noin 10 000. Hänen erityishoidossaan olivat kunnanlääkäripiirin kaikki koululaiset, kolme
vanhainkotia ja yksi kunnansairaala.

Toinen kunnanlääkäri tuli Lammille
vasta vuonna 1958.
Lammilla oli 60 vuoden ajan Hirvelä-niminen kunnanlääkäri, sillä Jouko Hirvelä jatkoi isänsä työtä vuodesta 1964 eteenpäin.
Teksti: KK
Kuvat: MMK
GPS: 61.080050,25.013602
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Vanhin hautakivi

Tuntematon hauta
Tiettävästi Lammin hautausmaan
vanhin hautakivi sijaitsee kirkkorakennusken itäseinällä, sankarivainajien muistomerkin välittömässä läheisyydessä.
Hautakiven tiedot ovat kuluneet Teksti: MMK
pois melkein kokonaan.
Kuvat: MMK
GPS: 61.08024, 25.01366
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Muistomerkki 2

Sankarivainajien muistomerkki
1939-1944
Sankarihauta-alue valmistui vuonna 1948 arkkitehti Aarno Ravealan
suunnitelmien mukaan ja alueeseen
kuuluvan muistomerkin veisti Emil
Filén.
Teksti: LS
Kuvat: MMK
GPS: 61.080321,25.013830
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Muistomerkki 3

Muistomerkki 3
Vuonna 1920 lammin suojeluskunta pystytti Urho Heinäsen veistämän muistokiven sisällissodan valkoisella puolella kaatuneille.

Muistokivessä on teksti: “Vapautensa lunnaille kiitollinen Lammi.”
- “Ylevä on kulkea, ylevä on kulkea
yhtä tietä.”

Teksti: LS & KT
Kuvat: MMK
GPS: 61.080372,25.014148
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Muistomerkki 4

Muistomerkki 4
Muistomerkki pystytettiin sotien Kiitollisina Lammin reserveläis- ja
1939-45 veteraaneille
kansalaisjärjestöt
Heidän taistelunsa ja työnsä kun- Lammin kunta ja seurakunta
niaksi 27.4.1994
Teksti: KT
Kuvat: MMK
GPS: 61.080153,25.014622
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Ranttilan hauta

Hilma Ranttila
Liesolainen Hilma Ranttila oli lähe- afrikkalaisten esineitten kokoelma
tystyössä Ambomaalla. Siellä hän on nähtävillä Lammin seurakuntateki uhrautuvaa työtään vuosina talolla.
1924 – 1959. Hänen keräämänsä

Teksti: KK
Kuvat: MMK
GPS: 61.080540,25.014685
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Saarikon hauta

Pitäjäneuvos
Kauko Saarikko,
1919 – 2003
Kauko Saarikko oli pitäjänneuvos
ja Lammin kunnanvaltuuston jäsen
vuosina 1961 – 1988. Kunnanhallitukseen hän kuului kolme viimeistä
valtuustovuottaan. Tämän lisäksi
hän kuului pitkään yleisten töiden
ja tekniseen lautakuntaan ja piti viran puolesta kymmeniä harjannostajaispuheita.

Kun Kansaneläkelaitoksen toimisto
perustettiin Lammille vuonna 1957,
toimisto sijoitettiin Kauko Saarikon
kotiin. Saarikko olikin sitten tämän
jälkeen 32 vuotta Kansaneläkelaitoksen palveluksessa.

Teksti: KK
Kuvat: MMK
GPS: 61.080565,25.015149
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Siunauskappeli

Siunauskappeli
Siunauskappeli on valmistunut
vuonna 1960. Kappelin on suunnitellut arkkitehtitoimisto Mikael
Nordenswan & Kumppanit ja sen
on rakentanut lammilainen Tiili- ja
Teräsrakenne Oy. Vuonna 1989
kappeliin valmistuivat Kangasalan
Urkurakentamo Oy:n 9-äänikertaiset urut.

Kappelissa on myös hautausmaan
toimisto, työntekijöiden sosiaalitilat sekä kylmiötilat.
Kappelissa on noin 100 istumapaikkaa. Pyörätuoliliuska on kappelin
pääovella. Lisäksi kappelissa on inva-wc.
Teksti: LS
Kuvat: MMK
GPS: 61.080921,25.015618
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Muistolehto

Muistolehto
Muistolehtoon haudatuille on mah- laittaa kynttilän vainajan muistoksi.
dollista laittaa nimilaatta muiste- Muistelupaikalla voi muistella myös
lupaikalla oleviin muistokiviin. muualle haudattuja vainajia.
Muistelukivien eteen voi viedä
ainoastaan leikkokukkia vainajan
muistoksi.
Muistelupaikalla on Eija Mutilan
suunnittelema muistomerkki (tumTeksti: LS
ma graniitti, jossa on kolme ristiä),
Kuvat: MMK
jonka edessä olevalle laatalle voi
GPS: 61.080759, 25.016293
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Kiurun hauta

Uljas Kiuru,
1927 – 2013
Uljas Kiuru oli lammilainen opettaja, joka toimi ensin muutaman vuoden Vilkkilässä, sitten Iso-Evolla
1955 – 1988, yhteensä 33 vuotta.
Hän oli kotiseutu-neuvos, joka vaikutti laajasti lammilaiseen kulttuurielämään ja urheiluun. Lisäksi hän
kirjoitti useita kirjoja ja lukuisia lehtiartikkeleita. Uljas Kiuru oli myös
Lammin kunnan taideasiamies ja
Lammin Kotiseutu- lehden pää-

toimittaja noin kahdenkymmenen
vuoden ajan. Uljas Kiuru oli syntynyt Kivennavalla ja siksi hän osallistui aktiivisesti karjalaisten pitäjäseurojen toimintaan.

Teksti: KK
Kuvat: MMK
GPS: 61.081038, 25.016900
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Lammin seurakuntatalo

Valmistunut vuonna 1955
Arkkitehtitoimisto Aulis Salo ja
Erkko Virkkusen suunnittelema
Lammin seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1955. Rakentajana oli
Tiili- ja Teräsrakenne Oy Lammilta.
Kokonaisuuteen kuuluvat myös
kanttorin ja vahtimestarin asunto
sekä pappila.
Seurakuntatalon laajennusosa valmistui vuonna 1984. Laajennuksessa tehtiin muun muassa toimisto- ja
kerhotilat.

työhuone. Seurakuntatalon yläkerrassa on kerhotila sekä seurakuntasali keittiöineen.
Kiinteistöstrategian mukaan Lammin uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu on päätetty käynnistää
Salissa on noin 80 istumapaikkaa ja
soittimena piano.

Seurakuntatalorakennuksessa ovat
kirkkoherranvirasto, pappien työTeksti: LS
huoneet, kanttorin ja diakonin työKuvat: MMK
huoneet sekä nuorisotyönohjaajan GPS: 61.0815, 25.01794
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Hurnastin hauta

Mauno Hurnasti,
1917 - 2006
Mauno Hurnasti oli Lammin pitkäaikainen kunnanjohtaja, jonka aikana alettiin rakentaa uudenaikaista
Lammia. Hän johti kuntaa vuosina
1954 – 1980. Hurnastin johtajakaudella Lammille rakennettiin Kirkonkylän keskustan vesi- ja viemärilaitos, Konnarin koulu, Pasaapelin
koulu, kunnalliskoti, kunnantalo ja
sen viereen kunnan, virkailijoiden
asuintalo, paloasema, päiväkoti,
terveyskeskus ja Iso-Evolle uusi
alakoulu. Kunnallishallinnon laajentumista Hurnastin kunnanjohtajakaudella kuvaa se, että hänen
aloittaessaan työnsä Lammilla, kun-

nan virkailijoita oli hänen lisäkseen
kuusi ja hänen viimeisenä työvuotenaan yli 20.
Edellä mainittujen rakennusten lisäksi myös Ronnin keskuslaitos perustettiin ja rakennettiin hänen toimikaudellaan. Keskuslaitos oli 29:n
Etelä-Hämeen kunnan ylläpitämä
kehitysvammaisten hoitolaitos. Nykyään (v. 2019) laitoksen paikalla on ortodoksinen Athos-Säätiön
luostarikeskus Panagia.
Teksti: KK
Kuvat: MMK
GPS: 61.081614,25.016918
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Yleiskuva hautausmaasta

Pysähdy hetkeksi ja ihastele kaunis- Mieti, kenen puolesta voisit rukoilta Lammin hautausmaata.
la nyt?
Tämä on yksi kohta, josta hautausmaa näyttää kirkolle päin katsottu- Teksti: MMK
Kuvat: MMK
na kauniilta ja arvokkaalta.
GPS: 61.08128, 25.01521
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Sinkkilän, Ahosen ja Lagerlöfin haudat

Uuno Sinkkilä,
1899 – 1994
Pankinjohtaja
Lempi Ahonen
19.9.1906 - 25.10.1971
Talousneuvos Uuno Sinkkilä kuului
Lammin kunnanvaltuustoon vuosina 1934 – 1968 ja kunnanhallitukseen 1940-luvulla.. Hän oli Lammin
Säästöpankin hallituksen puheen-

johtajana vuosina 1949 – 1971 ja
Lammin seurakunnan kirkkoneuvostossa vuosina 1944 – 1970. Lisäksi hän osallistui laajasti monien
yhdistysten toimintaan.
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Lammin seurakunnan kanttori
Dir. Cant. Alfred Lagerlöf
5.1.1868 - 27.3.1947
Alfred Lagerlöf toimi Lammin seurakunnan kanttorina vuosina 1890
– 1947 ja Lammin kirkkovaltuuston jäsenenä hän oli yhteensä 21
vuotta. Pitkän ja moniin asioihin
vaikuttaneen työn hän teki Lammin Säästöpankin toimitusjohtajana. Tässä toimessa hän oli vuosina
1920 – 1944.

Lagerlöfin ja Ahosen kausi kesti
yhtäjaksoisesti 45 vuotta. Tähän
kauteen mahtuivat 1930-luvun pulavuodet, talvi- ja jatkosota, siirtoväen asutus ja maatalouden alkavat
muutosvuodet.

Lagerlöfin perheeseen kuulunut
Lempi Ahonen, oli Lagerlöfin seu- Teksti: KK
raaja Säästöpankin johdossa. Hän Kuvat: MMK
johti pankkia vuodet 1945 – 1965. GPS: 61.080963,25.013461
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Silanderin ja Soverin haudat

Henrik Silander
1828 – 1890

Elis Soveri
1877 - 1951

Henrik Silander oli Lammin kanttorina vuosina 1851 – 1890. Hän
asui Tirmulan Jaakkolassa eli Soverilla. Silander hoiti monenlaisia
pitäjäläisten asioita kauppakirjoista käräjäasioihin. Silanderin pojat
vaihtoivat sukunimensä ja uudeksi
nimeksi tuli Soveri.

väärtinä eli seurakunnan rahoista
vastaavana kirkonisäntänä vuosina
1915 – 1918. Hän kuului myös kirkon korjaustoimikuntaan yhdessä
kirkkoherra Airilan, kanttori Lagerlöfin ja puuseppä Edvard Nybergin
kanssa. Hän oli vuonna 1928 perustamassa Lammille yhteiskoulua.

Yksi Silanderin pojista, Elis Soveri jäi Lammille Tirmulan Jaakkolaan ja osallistui kunnalliselämään
ja seurakunnan hallintoon vuosikymmenien ajan. Elis Soveri oli
kunnanvaltuustossa 14 vuotta,
kirkko-valtuustossa yhteensä 32
vuotta vuosina 1919 – 1951, kirkkoneuvostossa 16 vuotta ja kirkko-

Elis Soveri oli kahdesti kirkolliskokousedustajana.

Teksti: KK
Kuvat: MMK
GPS: 61.080942,25.013455
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August Andelinin hauta

August Andelin,
1845 - 1916
Andelin osallistui monipuolisesti
Lammin kunnalliselämään 1800lopulla ja 1900-luvun alussa. Hän
oli perustamassa Lammin ensimmäistä meijeriä vuonna 1894 ja oli
mukana meijerin hallinnossa vielä
vuonna 1916, jolloin suunniteltiin
uutta meijeriä Ormajärven rannalle.
Hän oli myös perustamassa Lammin
Osuuskauppaa vuonna 1906.

kotiin Tirmulan Sipilään eli Huovilaan. Hänen entiseen kotiinsa johtaa tänään Andelinin tie.

Kun Suomen kannalta laiton Helmikuun manifesti julkaistiin vuonna
1899, Suomessa kerättiin nopeasti
Suuri adressi toimitettavaksi Venäjän keisarille. Adressissa oli 522
931 nimeä. Adressin vei suuri lähetystö, jossa oli edustaja jokaisesta
Lammin Säästöpankki perustettiin Suomen kunnasta. Lammilta tämä
vuonna 1877 ja Andelin oli sen jär- edustaja oli August Andelin.
jestyksessä kolmas rahastonhoitaja
Teksti: KK
vuosina 1896 – 1916. Tänä aikana
Kuvat: MMK
pankki muutti Kivismäestä Andelin GPS: 61.081012,25.013713
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Hautausmaan obeliskit

Lammin hautausmaan yksi erityis- Eklund
piirteistä on niin kutsuttu obeliski- Kurkijärvi
alue, jossa on useita nelikulmaisia Karhula
pylväshautakiviä.
Liukkala
Obeliskialue sijaitsee kirkkoraken- Rouvala
nuksen pohjoispuolella.
Riikosten Ylöstalo
Alueella olevia hautapaikkoja:

Simola

Andelin

Malmberg

Isolukkari
Hakkala

Aino Kojunen (valk. kasvot. entiseltä sukunimeltään Isolukkari)

Alastalo
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Kauppilan hauta

Juho Adolf Kauppila
14.6.1871 - 8.8.1948
Juho kauppilan
vanhemmat:
Maanviljelijä Johan
Fredrik Kauppila
11.9.1842 - 8.11.1918
Emäntä Albertiina
Kauppila
28.2.1853 - 14.10.1927

Ronnin kylässä oleva Kauppilan
vanha ratsutila on ollut olemassa
jo 1500-luvun alkupuolella. Tilaa
nimitettiin myöhemmin kartanoksi. Menneinä vuosisatoina Kauppilaa ovat omistaneet esimerkiksi
Lammin kirkkoherrat Mattias Bjur
1600-luvun alussa ja Henrik Gustaf Åkerman 1800-luvun alussa. Yli
sadan vuoden ajan, 1683 – 1793,
Kauppilan omistajana oli Carstenius-Carlstedt-Carlstens-suku. Ensimmäinen tähän sukuun kuulunut
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hallinnossa. Hän oli pankin isäntien
puheenjohtaja vuosina 1905 – 1915
ja hallituksen jäsen vuosina 1916 –
1948. Tästä ajasta hän oli hallituksen puheenjohtajana vuodet 1933
Vuonna 1879 Kauppilan omistajiksi
– 1948.
tulivat Johan Fredrik (Fredrik Iisakinpoika) ja hänen vaimonsa Alber- Lammin kunta osti Kauppilan vuontina Kauppila. Suraavat omistajat na 1965 kehitysvammaisten hoitoolivat Johan Fredrikin poika Juho laitosta varten. Kauppilan alueelle
Adolf ja hänen vaimonsa Sigrid Da- perustettiin tämän jälkeen Ronnin
gmar Kauppila. Juho Adolf Kauppi- keskuslaitos, jonka myöhempi nimi
la oli aktiivisesti mukana Lammin oli Pääjärven kuntoutuskeskus ja
kunnalliselämässä 1900-luvun al- Kauppilan hoitokodit, Pääjärven
kupuolella. Hän toimi kunnallislau- kuntayhtymä. Vuonna 2012 entisen
takunnan (kunnanhallituksen) pu- Pääjärven kuntayhtymän alue siirtyi
heenjohtajana vuodet 1919 – 1927. ortodoksisen Athos- Säätiön omisKunnanvaltuustoon hän kuului 13 tukseen.
vuotta ja oli jäsenenä jo ensimmäisessä valtuustossa vuonna 1910.
Juho Adolf Kauppila teki vuosien Teksti: KK
työn myös Lammin Säästöpankin Kuvat: MMK
GPS: 61.080821,25.014166
Kauppilan omistaja oli Viipurin
piispa Henrik Carstenius ja viimeiset omistajat olivat manttaalikirjuri
Abraham Carlstenin perillisiä.
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Etholenin hauta

Georg Nikolai Etholen,
1836 - 1915
Etholen oli Lammin v. 1877 perustetun Säästöpankin ensimmäinen
rahastonhoitaja. Pankki toimi hänen kotonaan Kivismäen kartanossa vuosina 1877 – 1882.

Etholenin johdolla rakennettiin
komppanian tarvitsemat kasarmit
ja myöhemmin hän oli komppanian
päällikkö. Reservikasarmi oli käytössä vuosina 1883 – 1899.

Autonominen Suomi sai oman sotaväen vuonna 1878. Tähän ”vanhaan
väkeen” kuuluivat reservikomppaniat, joista yksi, Hämeen 25. Teksti: KK
reservikomppania, perustettiin
Kuvat: MMK
Lammille Mainiemeen. Nikoai GPS: 61.080736,25.014147
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Silenin ja Laurellin haudat

Ent. valtiopäivämies
Gustaf Adolf Silen,
1839 – 1899
Gustaf Adolf Silen oli kanttori Gus- hän esimerkiksi kannatti rautatietä,
taf Omenius Silenin poika Kuurikan joka olisi kulkenut Lammin kautta.
Kukkolasta. Kukkolan tilan isäntäSilen johti Lammin kuntakokousnä hän hoiti tilaa mallikelpoisesti.
ta ja kannallislautakuntaa lähes 20
Hänet valittiin kahdesti talopoi- vuoden ajan ja 30 vuoden ajan hän
kassäädyn edustajana valtiopäiville vastasi pitäjän lainajyvästöstä. Jyvuosina 1872 ja 1882. Valtiopäivillä västö oli erityisen merkittävä sil-
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loin, kun itävästä siemenviljasta oli
puutetta. Hänen johtajakaudellaan
rakennettiin v. 1888 punatiilinen
lainajyvästö, joka nykyään toimii
Lammin kotiseutumuseona.
Toinen
lammilainen
talonpoikaissäädyn
valtiopäiväedustaja
1800-luvulla oli Kustaa Huostila
(Huostilainen). Hän oli talonpoikaissäädyn edustajana vuoden 1867
valtiopäivillä. Hän kannatti valtiopäivillä metsänhoidon uudistamista
ja metsäveroa vastaan lunastetun

valtion liikamaan luovuttamista uudistiloille.
On todennäköistä, että nämä asiat
tulivat esille, kun vuonna 1858
Evolle päätettiin perustaa metsäopisto. Opisto perustettiin nimen
omaan valtion liikamaalle. Liikamaa oli ”ylimääräistä” maata, mikä
oli syntynyt isojaon toteutuksen
yhteydessä ja se jäi valtion omistukseen. Liikamaa oli lähinnä vain
metsää.
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August Laurell
19.6.1869 - 5.6.1944
Porkkalan kartano on ollut olemassa jo keskiajalla ja sen omistajina on
ollut useita aatelissukuja. 1400-luvulla Porkkalaa omisti Tavast-suku
ja 1500- ja 1600-luvuilla Fincke- ja
Horn-suvut. Vuosina 1757 – 1816
Porkkanan omistajina olivat ensin
Carl Gustaf Stiernvall ja sitten hänen vaimonsa Margareta Stiernvall, joka oli myös Vanhankartanon
(Gammelgård) omistaja.

rivitaloa opettajien asunnoiksi. Toinen valmistui Naskalintielle vuona
1962 ja toinen Rohkatielle kaksi
vuotta myöhemmin.
Lammin ensimmäisen uimahallin
rakennutti yhteiskoulun Vanhempainyhdistys. Uimahalli valmistui
vuonna 1970. Hakkalan ensimmäinen koulurakennus ja myös uimahalli on sittemmin purettu.

Vuonna 1898 August Laurell osti
Porkkalan Oskar Forsströmiltä.
August Laurellin jälkeen kartanon
omistajana oli hänen poikansa Mauri Laurell.
Mauri Laurell oli Lammin kunnanvaltuuston jäsen vuosina 1965 1976. Lammin Yhteiskoulun kannatusyhdistyksen puheenjohtajana
hän oli vuodet 1958 - 1976. Hänen
aikanaan rakennettiin uusi koulutalo, Hakkalan koulu, joka otettiin
käyttöön vuonna 1959 ja juhlasali
valmistui vuonna 1961.
Samana vuonna aloitti toimintansa Lammin lukio. Edelleen hänen Teksti: KK
puheenjohtajakaudellaan koulun Kuvat: MMK
kannatusyhdistys rakennutti kaksi GPS: 61.080687,25.013801
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Sjöblom ja Airila Ranta

Lammin kirkkoherra
Rovasti Adolf
Walfrid Sjöblom,
28/5 1857 - 2/6 1917

Kirkkoherra
Kustaa Eugen Airila,
1880 - 1920

Airila oli Lammin pappina vuosina
1911 – 1920. Hän seurasi tehtävässään kirkkoherra Adolf Valfrid
Sjöblomia (1857 – 1917). Airila oli
kirkkoherrana sisällissodan aikana ja kirkon korjausrakentamisen
aikana. Lammin kirkko otettiin
uudelleen käyttöön Airilan kirkko-

herrakaudella juhannuksena 1920.
Kirkkoherra Airilan puoliso Alli
Airila, myöhemmin Ranta, oli ensimmäinen Lammin kunnanvaltuustoon valittu nainen. Hän oli valtuuston jäsenenä vuodet 1937 – 1945.

Teksti: KK
Kuvat: MMK
GPS: 61.080612,25.013773
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Penttilän hauta

Vilho Penttilä,
1885 - 1956
Vilho Penttilä oli Lammin Syrjäntaustan koulun opettajana vuosina
1908 – 1948. Hän oli pidetty opettaja, kirjoitti runoja, talletti kansanperinnettä ja keräsi mittavan taidekokoelman, jossa on esillä Suomen
maalaustaiteen kultakauden taiteilijoiden töitä.

min kunnalle ja keräämänsä kansatieteelliset esineet Lammi-Seuralle.
Esineet ovat nyt (v. 2019) Lammin
kotiseutumuseossa ja taidekokoelma Hämeenlinnan taidemuseossa.

Kokoelmaan kuuluu esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan, Helene
Schjerfbekcin, Ellen Tesleffin ja
Hugo Simbergin maalauksia. Pentti- Teksti: KK
lä lahjoitti taidekokoelmansa Lam- Kuvat: MMK
GPS: 61.080506,25.013774
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Päivärinnan hauta

Rovasti
Jaakko Hanniel Päivärinta
(alunperin Jakob Hanniel Swan),
1847 - 1902
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Jaakko Päivärinta oli Lammin kirkkoherrana vuodet 1894 – 1902. Hänen aikanaan rakennettiin Lammin
seurakunnalle uusi pappila, joka
valmistui vuonna 1899.

halunnut asevelvollisuuslakia kuuluttaa. Tämän vuoksi Porvoon tuomiokapituli rankaisi häntä pidättämällä häneltä kahden kuukauden
palkan.

Rakennus hävitettiin perustuksiaan
myöten Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman rakennusten tieltä vuonna 1970. Pappilarakennus oli silloin 71-vuotias.

Päivärinta piti viimeisen saarnansa
6. 6. 1902. Hän sai sydänkohtauksen saarnan aikana ja kuoli pian sen
jälkeen pappilassa.

Päivärinta kannatti koko sydämestään kansan kaikenlaista opettamista. Hän oli perustamassa Suomen
Kansanvalistusseuraa ja kannatti
myös kansanopistojen perustamista.

Päivärinnan lapset olivat Paavo, Roine, Jaakko, Kallas, Laine ja Valve.
Näistä Jaakko ja Laine sekä Paavo
ja Valve puolisoineen on haudattu
isänsä ja äitinsä vierelle.

Päivärinta valittiin kahdesti pappissäädyn edustajaksi valtiopäiville
vuosina 1897 ja 1900. Valtiopäivillä hän esimerkiksi kannatti innokkaasti rautatie-suunnitelmaa Tampereelta nykyiseen Lahteen.
Kirkkoherra Päivärinta oli ehdoton
suomalaisuuden kannattaja, siksi
hän ei hyväksynyt Suomen kannalta laitonta asevelvollisuuslakia, joka
säädettiin vuonna 1901.
Tiedot lakien muutoksista kuulutettiin jumalanpalvelusten yhteydessä Teksti: KK
Kuvat: MMK
saarnatuolista, mutta Päivärinta ei
GPS: 61.080776,25.013500
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Lassilan hauta

Kustaa Lassila,
1905 - 1990
Kunnallisneuvos Kustaa Lassila oli
Lammin kunnanvaltuuston jäsen
vuosina 1937 – 1976, yhteensä 39
vuotta ja niistä hän oli 28 vuotta
valtuuston puheenjohtaja. Kustaa

Lassila kuului kunnanhallitukseen
vuodet 1940 – 1945. Hän osallistui
aktiivisesti ja monipuolisesti kaikkeen Lammin kunnalliselämään.

Teksti: KK
Kuvat: MMK
GPS: 61.080524,25.013103
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