
HYVÄT SARPARANTA SUVUN JÄSENET

Hyvää Joulun odotusta teille kaikille !

Jouluilta  Vänrikki Karl Gustav Polvianderin perheen Hainarin puustellissa Kurussa, valkoisen 
lumen keskellä oli varmasti hyvin runollinen. Takkavalkean loimussa Vänrikki luki suuresta 
raamatustaan  Jouluevankeliumin  Joulun  viettoon  kokoontuneelle  perheelleen,  ja  kauniin 
Jouluvirren sävelet täyttivät hirsisen puustellin. Oli pyhän Jouluyön aatto, ja tähtitaivas tuikki 
kirkkaana,  valaisten koristeelliset   lumen peittämät puut.  Korkeat  kimaltavat   lumihanget 
kietoivat pehmeään vaippaansa seudun talot joissa kaikkialla hiljennyttiin viettämään Joulua. 

                 
                        Vänrikki Stoolin tupa, Kuru. kuva Albin Aaltonen

Anna-Kaisa  Polviander  tyttärineen oli  kattanut  kauniisti  kynttilöillä  valaistun  Joulupöydän, 
jonka ympärille perhe istuutui Vänrikin itsensä tekemille kauniille empire tuoleille nauttimaan 
hyvälle tuoksuvaa maukasta juhla anteriaa. 

Jouluillallisen nautittuaan musikaalinen Vänrikki otti käteensä viulunsa ja siirtyi salikamariin 
istumaan  itse  tekemäänsä  kauniiseen  mustaksi  lakattuun  valkoisin  kukin  koristettuun 
kiikkutuoliiin.  Salikamarin  kynttiläkruunun  kynttilät  ja  pronssiset  kyntteliköt  valaisivat 
huonetta, luoden pehmeän kodikkaan tunnelman perheen ympärille. Anna – Kaisa lapsineen 
asettautui istumaan Runebergin paljon käyttäneen kustavilaiseen pinnasohvan nurkkaukseen 
ja  yhdessä  koko  musikaalinen  perhe  lauloi  kaikki  iloiset  Joululaulut  isä  Vänrikin  viululla 
säestäessä. 

                                     Polvianderin salikamari, Kuva Albin Aaltonen



Aamulla  reki  hevosineen  odotti  Polvianderin  perhettä  puustellin  pihalla  lähtemään  Kurun 
kirkkoon.  Kauniin  lämminvärisen  kotikutoisen  raanunpeittämän  karhuntaljan  alla  vänrikin 
perhe matkasi aisakellon helistessä, ja  soihdun valaistessa, Kurun kauniiseen puukirkkoon, 
jossa vänrikin isä ja veli paljon olivat saarnanneet. Kirkon Joulukellojen kutsun juhlallisesti 
kumahdellessa Kurulaisten kirkkoreet saapuivat kirkolle, jossa he kaikki yhdessä  hiljentyivät 
kuulemaan Joulun rakkauden sanomaa Jeesuksen syntymästä.

Hyvää ja Rauhallista Joulua teille kaikille !
Hyviä lukuhetkiä  ”Vänrikin Tarina” kirjan parissa !

                                            Tuulikki Sillanpää-Janssen

” VÄNRIKIN  TARINA ”
KARL GUSTAV  POLVIANDER

PORIN  RYKMENTIN  LIPUNKANTAJ A

Kirja Runebergin ystävästä ja Vänrikki Stoolin esikuvasta, Porin Rykmentin Suomen sodan
taisteluista Adlercreutzin, Gripenbergin, von Döbelnin, Eekin, ja Grönhagenin johdolla.
Vänrikin ja Runebergin metsästys ja kalastusmatkat Hirvenhiihtäjien alkulähteillä,luonnon-
kauniissa  ja  linturikkaassa  Kurussa.  Suomen  sodan  veteraanien  Kallenpäivien  vietosta, 
Vänrikki  Stoolin  tarinoiden  syntyyn.  Alkulause  Porin  Rykmentin  komentaja  eversti  Eero 
Pyötsiä.
                                           
Tämä ainutlaatuinen runsaasti kuvitettu kertomus Runebergin Suomen-Sodan Vänrikistä on 
nyt vihdoin ilmestynyt, ja suku otti sen vastaan suurella innostuksella. Kaikkien mielet täytti 
iloinen  odotus  saada  tutustua  kuuluisan  esi-isän  kaikkiin  vaiheisiin,  hänen  lapsiinsa,  ja 
kaikkiin  hänen esivanhempiinsa, jotka kantaisästä lähtien olivat kaikki käyneet yliopiston. 

Näemme  hänen   lapsuutensa  Ruoveden  pappilan,  ja  hänen  synnyinkotinsa  Mouhijärven 
pappilan, jonka entiselle paikalle on Vänrikille pystytetty muistomerkki, hänen museotalonsa 
vaiheet   ja  hänen elämästään tehdyn oopperan.  Porin  Rykmentin  historian ja  taistelujen 
valaisemana   elämme   Vänrikin  ja  Runebergin  kanssa  kansallisen  itsenäisyytemme 
heräämisen. Se on rikasta henkistä perintöämme ja perus suomalaista kansallishistoriaamme. 



Everstiluutnantti evp. Antti Mikkola, Porin Prikaatin historian kirjoittaja,yhdessä edesmenneen 
eversti Sutelan kanssa, kirjoitti: 
” Kunnioitettava  Rouva Sillanpää-Janssen ! Parhaimmat onnitteluni Hyvin onnistuneesta 
työstä.  Teidän  kirjanne  täyttää  loistavalla  tavalla  yhden  kirjamme  aukoista.  Ruotsin 
suurvaltaajalla  ja  1700-luvulla  oli  joukko-osastomme  riveissä  monia  henkilöitä  joiden 
vaiheet olisivat kiinnostaneet. Kiitokseni Teille siitä, että minä sain vastaanottaa Teidän 
upean kirjanne. Elinikäisenä historianharrastajana eläkeläisenä tutkijanakin osaan antaa 
sille suuren arvon.”

Ilmavoimien majuri evp. Mikko Sarparanta kirjoitti:
 ” Hyvä pikkuserkkuni,  Kiitos hienosta kirjasta, jonka aikaa ja vaivaa säästämättä olet 
kirjoittanut. Vasta nyt minä ja muut sukulaiset ovat päässeet selville Vänrikistä, hänen 
suvustaan ja vaiheistaan ja siitä, miten merkittävä, monipuolinen ja monitaitoinen mies 
hän  oli.  On  ollut  antoisaa  ja  mielenkiintoista  tutustua  tällaiseen  esi-isään. 
Mielenkiintoista  on  myös  ollut  havaita,  kuinka  pitkä  ja  lämmin  ystävyys  on  vallinnut 
Vänrikin ja Runebergin välillä. Kirja kokonaisuudessaan on arvokas teos meille kaikille 
vänrikin jälkeläisille. On upeata tietää kuuluvansa tällaisen miehen jälkeläisiin. Olen ylpeä 
siitä.  Kirja  on  merkittävä  mielestäni  myös  Suomen  historian  kannalta.  Vielä  kerran 
parhaat kiitokseni ”

Myös suuri yleisö on ollut erittäin kiinnostunut kirjasta. Onhan ” Vänrikin Tarina ” aihe josta 
koskaan aikaisemmin ei ole kirjaa kirjoitettu. Upeita kuvia ! Vänrikin kuva ja hänen 
omakätinen allekirjoituksensa koristaa kirjan sinivalkoista paperista suojakantta. 
Kutistemuovisuojatussa runsaasti kuvitetussa kirjassa on siniset kovat kangaskannet ja 
selustan teksti on hopeakirjaimilla. ”Vänrikin Tarina” on arvokas lahjakirja kaikille !

 Kirjan ovh on 22,90 € ja sitä myyvät kaikki kirja ja verkkokaupat ympäri Suomea, mm. 
Stockmann Akateeminen Kirjakaupan liikkeet sekä  www.akateeminenkirjakauppa.fi. 

http://www.akateeminenkirjakauppa.fi/

