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Aatamin perhetausta
● Vanhemmat olivat Pekka Laurinpoika Tuoriniemi 1778-

1837 ja Helena Matintytär o.s. Leskelä 1782-1865.

● Aatami syntyi Tuoriniemellä 10.3.1814 perheen viidentenä 
lapsena.

● Perhe oli aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. 
Veljistä Elias 1809-1877, Pekka 1811-1883 ja Samuli 
1823-1915 toimivat kirkkoväärteinä.

● Herännäisyys eli körttiläisyys oli osa uskonnollista 
elämää.

● Aatami ja veljet olivat tunnettuja seppiä. Elias ja 
puukkoseppä Samuli saivat palkintoja näyttelyissä.



  

Aatamin perhe

● Puoliso Hetu Martintytär o.s. Jaakola 
(Lamminaho) 28.5.1817-16.6.1870.

● Vihittiin 21.4.1837.
● Lapset: Leander 1838, Aatami 1840, Erika 

1842, Anna Leena 1844, Samuli Heikki 
1847, Sofia 1849, Fredrika 1852, Sakari 
(Saku) 1854, Hetu 1857, Eliel 1862.

● Muut tytöt paitsi Sofia kuolivat pieninä. 



  

Asuinpaikat

● Perhe muutti Tuoriniemeltä Suonenlahteen 
(Kärkelä) n. 1855.

● Suonenlahdessa Aatami oli aluksi kruunun 
vuokralaisena, mutta osti tilan itselleen 
perintötilaksi 28.12.1860. Kauppahinta oli 
20 ruplaa 18 kopekkaa.

● Niemen tilan Aatami osti helmikuussa 1865 
 9600 markalla ja myi Suonenlahden 
veljilleen Villelle ja Matille 5200 markalla.



  

Aatamin asuinpaikat



  

Aatamin viimeiset vuodet

● Aatamin muutto Niemelle ajoittui 
vuosisadan pahimpien nälkävuosien alle.

● Aatami kuoli lavantautiin 4.2.1867.
● Hetu kuoli 16.6.1870.



  

Aatamin kirkollinen toiminta

● Aatami oli paikkakunnan johtavia 
körttiläisiä, kirkkoherra Jonas Laguksen 
luottomies.

● Laguksen kuoltua 1857 Aatami oli hänen 
alaikäisten lastensa holhooja ja Laguksen 
opin ylläpitäjä Pyhäjärvellä, Kärkelän 
Seppä.



  

Aatamista sanottua
● “Kun hän oli syvästi uskonnollinen ja harvinaisen 

lahjakas mies, hän nautti hengellisenä 
neuvonantajana suurta luottamusta. Vaikka 
Tuoriniemi ei liikkunut kotiseurakuntansa ulkopuolella 
eikä sielläkään esiintynyt puhujana seuroissa, oli 
hänen toimintansa yksityisenä sielunhoitajana sitä 
merkittävämpi. Hän oli opillisilta katsomuksiltaan 
Laguksen uskollinen kannattaja ja epäilemättä hänen 
toiminnallaan oli huomattava vaikutus siihen, että 
niskaslaisuus ei saanut Pyhäjärvellä lainkaan 
kannatusta.” (Eero Matinolli, Suur-Pyhäjoen historia, 
s. 502)



  

Aatamin sanomaa
● “Ennen kuin ihminen oli valmis vastaanottamaan 

evankeliumia, oli käytävä läpi ''mitä suurimpia 
kauhunäytelmiä ylpeän, röyhkeän ja 
omavoimaisen ihmishengen nöyryyttämiseksi''. 
''Oppikaat ihtiänne pelkäämään'', neuvoi 
seppä Aatami Tuoriniemi.”(Juha Siltala, 
Suomalainen ahdistus, s. 188)



  

Aatamin jälkeläiset
● Leander ja Vappu o.s. Leskelä muuttivat Niemeltä 

Tuoriniemelle 1880-luvun vaihteessa. Tuoriniemi on 
pysynyt heidän jälkeläistensä omistuksessa. Reetta-tytär 
muutti Michiganiin Yhdysvaltoihin. Sukuhaaran 
sukunimenä on Tuoriniemi.

● Aatamin ja Kustaava o.s. Häkkisen sukua jatkoi neljä 
tytärtä.

● Samuli Heikin ja Hetu Maria o.s. Tikkalan lasten avioliitot 
olivat lapsettomia.

● Sofian ja Hiski Leskelän suku elää vahvana erityisesti 
Ylivieskaan menneen Signe Karin Haikolan o.s. Köpsin 
jälkeläisissä.



  

Aatamin jälkeläiset

● Vain Sakun ja Miina o.s. Tikkalan 
sukuhaarassa sukunimi Niemi on säilynyt, 
tosin harvalukuisena. Niemen talo on 
tämän sukuhaaran omistuksessa.

● Elielin ja Johanna o.s. Tikkalan sukuhaara 
on pienehkö, mutta elinvoimainen.

● Vuonna 2007 Aatamin jälkeläisiä asui 
Filippiineiltä Kanadan länsirannikolle ja 
Muoniosta Madagaskarille.



  

Loppukevennys
● Aatamin kutsumanimi saattoi olla Aatu. Sofia-tytär oli

rippikirjoissa nimellä Sofia Aatuntytär Niemi. Pojat olivat 
rippikirjoissa Adaminpoikia ja kauppakirjoissa 
Aataminpoikia.

● Voiko Aatamin ulkonäköä päätellä poikien kuvista?

Eliel Niemi


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12

