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Keisarilliset vierailut Suomeen
Kaikki Venäjän keisarit Pietari Suuresta lähtien ovat vierailleet Suomen kamaralla. Pietari Suuri
(1672-1725) kävi Suomen puolella suuren Pohjan sodan aikana kolme kertaa (vuosina 1710, 1713 Ja
1719), Katariina II (1729-1796) vieraili Uudenkaupungin rauhan jälkeen Venäjään liitetyssä osassa
Imatralla (1772) ja Haminassa (1783), jossa tapasi Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n, Aleksanteri I
(1777-1825) viiteen kertaan, vuonna 1803, 1809 kahteen kertaan Porvoon valtiopäivillä, 1812
matkalla Turkuun, jossa tapasi Ruotsin kruununprinssin Kaarle Juhanan, ja sitten vuonna 1819
pitkällä kolme viikkoa kestäneellä kiertomatkaan Itä-Suomen kautta Ouluun ja pitkin Pohjanmaan
rannikkoa Turkuun, Hämeenlinnaan, Tampereelle, Kangasalalle, Helsinkiin, Porvooseen, Haminaan
ja Viipuriin.
Nikolai I (1796-1855) vieraili Suomessa neljä kertaa, Aleksanteri II (1818-1881) samoin neljä kertaa
kuten myös Aleksanteri III (1845-1894). Aleksanteri III teki sitä paitsi yksityisluontoisia lomamatkoja
erityisesti Turun saaristoon, kaikkiaan tällaisia epävirallisia matkoja kertyi yhteensä 21 kertaa.
Mukana oli usein seuraava ja Venäjän viimeinen tsaari Nikolai, tsaarina Nikolai II (1868-1918), jonka
virallisluonteisia matkoja oli kaksi ensimmäisen maailmansodan vuosina (1914 ja 1915).

Matkan valmistelut ja poliittinen tilanne Venäjällä ja Suomessa
Aleksanteri I:n Suomen vierailun taustavaikuttajana voidaan pitää Pietarissa Suomen asiain
komitean sihteerinä, myöhemmin ministerivaltiosihteerin tittelillä toiminutta Robert Rehbinderiä.
Rehbinder oli saavuttanut luottamukselliset suhteet keisariin, ja tätä väylää hän koetti parhaansa
mukaan käyttää matkan järjestelyissä. Suomessa toivottiin valtiopäivien koollekutsumista, kun
Porvoon valtiopäivistä oli kulunut jo useita vuosia, ja matkan toivottiin vaikuttavan suotuisalla
tavalla keisarin halukkuuteen tässä asiassa. Pietarin hovissa Suomen asemasta oli ristiriitaisia
mielipiteitä ja juonitteluja, joita historioitsija J.R. Danielson-Kalmari kuvaa hyvin teoksissaan Suomen
valtio- ja yhteiskuntaelämää Aleksanteri I:n aikana. Epäluuloa tunnettiin erityisesti Suomessa yhä
vaikuttavaan vetoon Ruotsin suuntaan. Rehbinder laati keisarille Suomen tilannetta koskevan laajan
muistion, jossa ruotsalaisuuden vaikutusta tietyissä piireissä ei kielletty, joskin sellaisia
”pahantahtoisia henkilöitä” oli vähän. Vaikka matka vaikutti ulospäin enemmän tutustumisretkeltä
kuin virallisluonteiselta matkalta, oli pohjimmiltaan kysymys valtiollisesta ja poliittisesta matkasta.
Keisarille haluttiin osoittaa kansan vilpittömiä tunteita uutta hallitsijaa kohtaan. Keisarin
henkilökohtainen käynti vähentäisi epäluuloja ja vakuuttaisi kansan hallitsijan hyväntahtoisuudesta.

Ongelmalliseksi arveltiin ennen kaikkea länsirannikkoa ja sen ruotsinkielistä osaa, ja tämän takia
matka suunnattiin erityisesti länsirannikon kaupunkien kautta. Matkan vihdoin toteutuessa ItäSuomen ja Savon alueella viivyttiin kuitenkin kaksi-kolme vuorokautta pitempään kuin oli aiottu.
Lupaus matkasta oli saatu jo kesällä 1818, mutta vielä alkukeväästä 1819 oltiin epävarmoja sen
toteutumisesta. Vasta heinäkuun alussa 1819 Rehbinder saattoi kirjoittaa luotettavalle ystävälleen
Helsingin rakennuttamisesta vastaavalle luotetulleen Johan Ehrenströmille, että matka on varma ja
matkan järjestelyt voivat alkaa. Rehbinder varoitti kuitenkin tekemästä asiasta suurta julkisuutta,
eikä matkaa pitänyt julistaa kirkon kuulutuksilla. Julkisuutta ei kuitenkaan voitu välttää: teitten ja
siltojen parannukset matkareitillä, maaherrojen, pappiloiden ja kestikievareiden varautuminen
korkean vieraan tuloon ei voinut jäädä huomaamatta, ja joka paikassa, vähintään keisarillisen
saattueen pysähdyspaikoissa, kansaa kerääntyi spontaanisti keisaria ja Suomen suuriruhtinasta
näkemään ja tervehtimään. Itse asiassa tätä kautta tullut julkisuus olikin paras tae ja menestys
matkan onnistumiselle. Kuukautta ennen matkan alkamista saattoi Rehbinder lähettää pikalähetin
kautta tiedon keisarin tulevasta kulkureitistä ja suunnitellun aikataulun.

Keisari Aleksanteri I:n matkareitti Suomessa 1819
Venäjällä oli aina vuoteen 1918 saakka käytössä juliaaninen kalenteri, joka oli läntisessä Euroopassa
käyttöön otettua gregoriaanista kalenteria jäljessä 1800-luvulla 12 päivää. Autonomian aikana
Suomessa käytettiin virallisissa esityksissä molempia ajanlaskutapoja, vanhaa lukua (v.l.) ja uutta
lukua (u.l.). Seuraavassa aikatauluesityksessä käytetään yksinomaan gregoriaanista kalenteria eli
uutta lukua.
Ennen Suomeen saapumista keisari teki pitkän tutustumismatkan Arkangelin kuvernementtiin.
Tämä matka alkoi keisarillisesta hovista Tsarskoje Selosta 6. päivä elokuuta 1819, josta palattiin
parin viikon matkan jälkeen Aunuksen kuvernementtiin. Vuonna 1812 muuhun Suomeen liitetyn ns.
vanhan Suomen rajan keisarillinen seurue ylitti Salmissa 22.8.1819. Suomen matka alkoi.
22.8.: Salmi, Sortavala, Valamo. Valamo 22.-23.8. (yöpyminen)
23.8.: Sortavala, Ruskeala, Pälkjärvi, Tohmajärvi 23.-24.8. (yöpyminen)
24.8.: Taipale (Joensuu) 24.-25.8. (yöpyminen)
25.8.: Kaavi, Jännevirta, Tivala, Kelloniemi,Toivala, Kuopio 25.-27.8. (2 yötä)
27.8.: Toivala, Alapitkä, Sihvonlahti, Kähkölä, Paloinen, Iisalmen pappila, Valkeiskylä, Vieremä,
Salahmi, Nissilän kestikievari 27.8. Siellä yö 27.-28.8.
28.8.: Saaresmäki, Vuolijoki Haapalalankangas 28.8. Aamuateria tallirakennuksessa. Venematka
Oulujärveä ja Ärjänselkää myöten Kajaaniin. Jalkamatka Mainuaan Ronkalan taloon. Yöpyminen 28.29.8.
29.8.: Mainua, Vuottolahti, Suiotarila, Saaresmäki Pippola. Nissilän kestikievari. Täällä yötä 29.30.8..

Suomen varsinaiset maantiet Suomen sodan 1808 aikana ja Aleksanteri I:n matkareitti 1819
yöpymispaikkoineen.
Kartta: Danielson-Kalmari, Suomen sota ja Suomen sotilaat 1808.

30.8.: Nissilä, Piippola, Limingan tulli, Oulu. täällä yötä 30.8.-31.8.
31.8.: Oulu, Tornio. Täällä yötä 31.8.-1.9.
1.9.: Tornio, Kemi, Haukipudas, Oulu. Täällä yötä 1.-2.9.
2.9.: Oulu, Revonlahti, Siikajoki, Raahe. Täällä yöpyminen 2.-3.9.
3.9.: Raahe, Himanka, Kokkola, Kruunupyy, Ähtävä, Pietarsaari, Uusikaarlepyy. Täällä yötä 3.-4.9.
4.9.: Uusikaarlepyy, Oravainen, Vöyri, Mustasaari, Vaasa. Täällä yötä 4.-5.9.

5.9.: Vaasa, Laihia, Pirttikylä, Övermark, Närpiö, Kristiinankaupunki, Merikarvia, Noormarkku läpi
yön.
6.9.: Pori, Rauma. Täällä yötä 6.-7.9.
7.9.: Rauma, Uusikaupunki, Mynämäki, Masku, Turku. Täällä yöpymiset 7.-9.9.
9.9.: Turku, Kaarina, Maaria, Lieto, Marttila, Tammela, Renko, Hämeenlinna. Täällä yötä 9.-10.9.
10.9.: Hämeenlinna, Hauho, Pälkäne, Kangasala, Vääksyn kartano, Tampere, takaisin
Hämeenlinnaan, jossa yötä 10.-11.9.
11.9.: Hämeenlinna, Luolaisten leiri (Parola), Helsinki. Täällä yötä 11.9.-13.9.
13.9.: Helsinki, Porvoo, Hamina. Matka jatkui yöllä kohti Viipuria.
14.9.: Viipuri, matka jatkui kohti Pietaria yötä myöten.
15.9.: Pietariin yöllä 15.9. Matka oli päättynyt. Kaikkiaan matka kesti 24 päivää eli kolme viikkoa.

Karjalan ja Savon maantiet 1800-luvun alussa
Suomen tieverkosto oli hyvin vaatimaton Karjalan ja Savon alueella Aleksanteri I:n
matkajärjestelyiden aikana, eikä ollut paljon vaihtoehtoja matkasuunnitelmia tehtäessä. Saattoipa
olla niin, että ns. Vanhan Suomen alueella, vuonna 1812 muuhun Suomeen yhdistetyn Karjalan
puolella, oli valmiimpi ja parempi tiestö kuin sitten Savon puolelle siirryttäessä. Suomen
kenraalikuvernööriksi nimitetyn Fabian Steinheilin kartastosta vuodelta 1805 nähdään, että Salmista
Pitkärannan ja Impilahden kautta Sortavalaan johti aivan mallikelpoinen tie asutusten halki. Tämä
tekeekin ymmärrettäväksi Aleksanterin nopean siirtymisen Salmin alueelta pitkälle Suomeen
Ruokolahden kautta Tohmajärvelle käytännössä yhden vuorokauden aikana, jollei oteta lukuun
Sortavalasta Valamoon tehtyä venematkaa.
Tohmajärveltä Kuopion suuntaan käytettiin yleisesti vesiteitä, mutta Kustaa III:n aikana Suomen
poikittaistiet alkoivat vihdoin hahmottua. Vanhaa postitietä seuraillen valmistui vuoteen 1792
mennessä jokseenkin kelvollinen ajotie Tohmajärven, Taipaleen ja Kaavin välille. Kaavilta päästiin
tuohon aikaan maanteitse Kuopioon, vaikkakin Jännevirralta puuttuva lauttayhteys haittasi
matkantekoa.

Kevytrakenteiset kiesit ja virran ylitys veneeseen rakennetulla kannella Jakov Grotin aikana 1846.
Keisarillisia vaunuja saattoi Savon mäkisillä teillä kiskoa 6-8 hevosen valjakko. Museovirasto.

Vanhempaa perua oli Savon ja Oulun välinen maantieyhteys. Iisalmelta Säräisniemeen eli Vuolijoelle
johti ehkä jo 1500-luvulla jonkinlainen tieura, ja Nissilästä Pyhännän, Piippolan ja Temmeksen
kautta Ouluun vievä tie on tunnettu 1630-luvulla. Paremmin liikennöitävässä kunnossa nämä
Pohjois-Savon tiet olivat kuitenkin talvisaikaan, jolloin Ouluun johtava tie varustettiin talvisin
toimivin kestikievarein. 1700-luvun puolivälissä Toivalan salmen yli perustettiin lauttayhteys, ja
kesätie jatku täältä Kasurilan ja Paloisten kautta Nissilän kestikievariin. Täältä tie jatkui Pohjanmaan
ja Oulun suuntaan Ahon kestikievarin kautta. Nissilästä tieuraa oli suunniteltu SaaresmäenSäräisniemen suuntaan, ja tämäkin tieura oli niin pitkällä, että se 1700-luvun puolivälissä voitiin
varustaa kestikievarein. Näitä yhteyksiä Aleksanteri I käytti matkallaan. Pohjanmaan rannikolla Suuri
Rantatie oli Suomen vanhimpia varsinaisia maanteitä, ja se oli ollut liikennöitävässä kunnossa
Pohjalahden ympäri jo 1600-luvun alussa.

Matkaseurue
Keisarin matkaseurue Suomen-matkalla oli valittu mutta erittäin pieni, mikä osoittaa että hän tunsi
luottamusta uusiin alamaisiinsa. Suomen edustaja Pietarissa valtiosihteeri Rehbinder kirjoittaakin,
ettei koskaan aikaisemmin keisari ole matkustanut vähemmällä väellä. Muun muassa sotilassaattue
puuttui kokonaan. Mukana seurasivat koko matkan ajan ruhtinas Nikita Volkonski, joka samalla
toimi jonkinlaisena henkivartijana ja oli velvoitettu asumaan aina samassa talossa matkan aikana
kuin keisari. Koko matkan mukana oli baronetti, henkilääkäri James Wylie. Lisäksi seurueeseen
kuului hovimestari hovikokki O. Müller, kamaripalvelija F. Feodorov, vaunumestari eversti Solomka,
kuski Ilja Baikov, kasakka-aliupseeri Ovtsharov, sekä keittiö- ja ajomiehistöä. Suomen rajalta saakka
Salmista mukaan liittyi suomen kielen tulkkina silloinen vänrikki Carl Mauritz Martinau, joka opetti
matkan varrella keisarille pieniä suomenkielisiä fraaseja, joilla saattoi tervehtiä suomalaisia.
Kuopiossa 25.8. matkaan liittyi vielä suoraan Pietarista matkustanut valtiosihteeri kreivi Rehbinder.
Nissilän majatalossa matkaseurue sai vahvistuksen kapteeni Sebastian Gripenbergistä, jonka
tehtävänä oli varmistaa Kajaanin matkan onnistuminen. Gripenberg seurasi keisarillista matkuetta
sittemmin ainakin Ouluun saakka. Keskustelukielenä saatettiin käyttää paitsi venäjää myös ranskaa
ja englantia.
Suomenmatkan venäläisjäsenet olivat Aleksanteri I:n uskottuja miehiä, jotka seurasivat häntä
yleensäkin matkoilla, myös hänen viimeisellä matkallaan vuonna 1825 Pietarista Taganrogiin
Krimille, jolla matkalla hän menehtyi.
Matkan aikana ja erityisesti levähdys- ja yöpymispaikoissa Aleksanteri tapasi runsaasti paikkakunnan
huomattavimpia edustajia, maaherroja, rovasteja, pormestareita, kruunun virkamiehiä, laivureita,
tavallista rahvasta, jopa entisiä ”tuttuja” Porvoon valtiopäivien ajalta 1809, kuten
talonpoikaissäädyn edustajan Heikki Tervosen. Joku maaherra saattoi seurata osan matkaa mukana
kohteliaisuudesta, mutta yleensä keisarillinen matkaseurue pysyi vakiona ja pienenä. Esimerkiksi
Oulusta Tornioon suuntautuvan vuorokauden mittaisen matkan keisari teki aivan supistetun
matkaseurueen kanssa.

Ruhtinas Volkonski

Henkilääkäri, baronetti Wylie

R. H. Rehbinder

Fabian Steinheil, Suomen kenraalikuvernööri

Kuvat: Museovirasto.

Aivan pieni matkaseurue ei siis kuitenkaan ollut, eikä ainakaan huomiota herättämätön. Keisarilliset
vaunut olivat jo sinänsä ennen näkemätön ilmiö Suomen maanteillä. Muukin seurue herätti
huomiota, ja jo keittiökalusto vaunuineen saattoi erehdyttää rahvaan luulemaan niitä keisarillisiksi
ajopeleiksi. Matkaseurue oli jaettu kahteen osastoon, joissa oli yhteensä 10 ajopeliä.
Kestikievareihin ja muihin hevosten vaihtopaikkoihin tarvittiin aina kerrallaan vähintään 30-40
hevosta. Kyytiraha maksettiin kaksinkertaisena mukaan kutsutuista hevosista. Tällaista menoa ei
Savon maanteillä ollut nähty sitten Suomen sodan päivien 1808.

Matkavarusteet
Matkaa tehtiin katetuissa vaunuissa, joista on jonkinmoinen kuvaus Sara Wacklinin kertomuksessa
Aleksanterin matkasta Oulun tienoilla. Matkaa jatkui usein iltamyöhään tai sitten aloitettiin ani
varhain aamulla pikkutuntien aikaan, joten vaunuissa voitiin myös nukkua ainakin pieniä pätkiä.
Yöajoa varten oli vaunuihin varattu soihtuja. Päivämatkat saattoivat olla jopa 100 kilometrin
luokkaa, eikä suurempia levähdysaikoja harrastettu muuta kuin muutamassa paikassa. Kymmenessä
retkikuntaan kuuluvassa matkavaunuissa oli täydelliset ruokailukalustot, teetä, kahvia,
vaatevarastot ja jokapäiväiseen elämään kuuluvat välineet. Ruokailussa, vaikka se tapahtui
kenttäolosuhteissa, ei unohdettu etikettiä ja pöytätapoja. Pöytäkeskustelut kuuluivat ehdottomasti
asiaan, keskustelukielenä mikäli mahdollista ranska. Keisari totesi mm., että matka aina Iisalmeen
saakka oli osoittanut Suomen kauniiksi, jopa Välimeren maiden veroiseksi, ja hän kutsui Suomea
Pohjoismaiden Italiaksi.
Keisarilla oli mukanaan myös ehkä Napoleonin sotaretkillä omaksuttu tapa nukkua kenttäsängyssä.
Kestikievareissa piti olla varattuna muutama kupo puhtaita ja pitkiä olkia, ja kortteerissa piti olla
Rehbinderin ohjeiden mukaan ostettavissa voita, munia, kananpoikia, lintuja, metsänriistaa,
karitsaa, vasikkaa tai häränlihaa sekä hedelmiä ja vihanneksia. Pappiloissa ja maaherran asunnossa
oli kyllä varauduttu parempaankin palveluun, vaikka usein keisari jatkoi tällaisen yökortteerin
hyläten matkaansa seuraavaan kohteeseen. Kaikesta päätellen keisari halusi matkustaa
yksinkertaisesti.

Halki Suomen sodan taistelutantereitten Mattilan kestikievariin
Vieremän Nissilään
Rajalta Kuopioon
Suomen rajan keisarin seurue ylitti Salmissa 22.8. ja samana päivänä saavuttiin Sortavalaan. Täältä
vierailtiin Valamon luostarissa, jossa yövyttiin. Sieltä siirryttiin seuraavana päivänä Sortavalaan
takaisin, ja matka kohti Savoa alkoi. Matkareitti lienee käynyt Ruskealan, Pälkjärven ja Tohmajärven
kautta nykyiseen Joensuuhun, Taipaleelle. Täältä oli mahdollista jatkaa kahta tietä, mutta
Nervanderin saaman perimätiedon mukaan matka kulki luoteista tietä, eli Tuusniemen, Kaavin,

Jännevirran, Tivalan ja Kelloniemen kautta Kuopioon, minne saavuttiin myöhään illalla 25.8. klo 23.
Kuopiossa mukaan liittyi valtiosihteeri Rehbinder, joka oli matkustanut sinne suoraan Pietarista.

Tarkempi selonteko keisarillisen seurueen osastoista ja hevosjaostoista sisältyy Nervanderin
teokseen. Normaalisti matkaa tehtiin noin 30 hevosen vetämässä saattueessa.

Savon maantiet Hermelinin kartaston mukaan 1799.

Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta keisari otettiin vastaan Kuopiossa eläköön –huudoin.
Majoittuminen tapahtui maaherra Gustaf Aminoffin taloon; Aminoff oli taistellut Suomen sodassa
10 vuotta aikaisemmin venäläisiä vastaan useilla paikkakunnilla. Seuraavana päivänä keisari oli jo
varhain liikkeellä, kuten hänen tapansa oli. Hän vieraili tuomiokirkossa, joka rakennettu ”Keisärin
ALEXANDERin Isen lembiän hallituxen alla”. Hän kävi myös sotilas- ja lääninsairaalassa ja tapasi
vankilan asukkaita. Vankilakäynnistä Nervanderille kertoi Ville Ruotsalainen, joka oli kotoisin
Iisalmen Peltosalmelta. Joitakuita armahdettiin keisarin käynnin yhteydessä.
Tapaan kuului myös esitellä keisarille paikalliset virkamiehet. Rehbinder esitteli keisarille muutamia
Suomen asioita. Koko ajan kansanjoukot olivat kaupungissa liikkeellä innostuneine eläköönhuutoineen.
Kuopiossa viivyttiin kaksi vuorokautta. Viimeisenä iltana oli juhlaillallinen.

Iisalmen pappilassa
Aamulla 27.8. matka jatkui Kelloniemen lossilla Toivalansalmen yli, jossa oli edelleen nähtävissä
Sandelsin prikaatin taistelupaikat Suomen sodan ajalta. Rannalla keisaria tervehti 12 valkopukuista
nuorta tyttöä laululla. Kuopion porvaristo oli varustanut komean purren, soutajina Kuopion pitäjän
talonpoikia. Salmen toisella puolen oli lyhyt aamiaishetki. Kyytihevosiksi oli saatu kertomuksen
mukaan paikallisia hevosia, ja ajurina toimi nuori talonpoika Savonkylästä. Tarinan mukaan keisarin
vaunuja veti peräti 8 hevosta. Iisalmen pappilaan tultaessa kyytimiehenä ohjashevosen selässä oli
Tuomas Savolainen, joka vahingossa, pääkuski Baikovin varoituksista huolimatta, ohjasi vaunut ojan
kautta mutta onneksi ilman vahinkoa, vaikka pelkäsikin seurauksia.
Iisalmen pappilassa oli totuttu korkea-arvoisiin vieraisiin. Vuonna 1816 pappilan
vieraanvaraisuudesta oli nauttinut Suomen kenraalikuvernöörinä toiminut, ja sitten Napoleonia
vastaan käydyissä sodissa sotamarsalkaksi ja venäläisjoukkojen ylipäälliköksi nimitetty Barclay de
Tolly takastamassa Iisalmen alueen linnoitussuunnitelmaa; ”tavattoman huomaavainen ja kohtelias
herra” kirkkoherra Collanin mukaan.
Keisarin oli alun perin syödä päivällistä, mahdollisesti yöpyäkin pappilassa, mutta Rehbinder ilmoitti,
että matka oli jo viivästynyt eikä aikaa ollut. Pappilaan oli kerääntynyt seurakunnan papisto
kirkkoherra Pehr Johan Collanin ohjauksessa. Sattumalta pappilassa oleskeli myös myöhemmin
ankarana suomalaisuusmiehenä tunnetuksi tullut nuori dosentti Adolf Ivar Arwidsson, joka näin sai
ensi tuntuman uuteen hallitsijaan. Vieraasta väestä läsnä oli lisäksi Haapaniemen kadettikoulun
lehtori tri E.A. Crohns, joka vietti osan kesästä pappilassa; hänen sisarensa Elisabet oli kirkkoherran
vaimo. Oliko Cronhsin paikallaolo sattumaa vai ei, joka tapauksessa hänellä täytyi olla varma tieto
keisarillisesta vierailusta. Arwidssonin pappilan vieraanvaraisuudesta nauttimaan oli saanut hänen
runonkeräysmatkansa Iisalmeen.
Kun kirkkoherran rouvan, ”Karjalan Helmeksi” mainitun Elisabet Crohnsin veljelleen, ja myöhemmin
rovasti Collanin samalle henkilölle eli langolleen kirjoittamat kuvaukset keisarin matkan
aiheuttamasta hyörinästä majoituspaikassa ovat aikalaiskuvauksista ainoat laatuaan ja ne varmasti
voidaan yleistää moneen muuhunkin paikkaan, lainataan kirjeitä tässä Timo Linkolan CollanKollanus –sukuseurassa vuonna 2009 pitämän esitelmän mukaan.

Iisalmen rovasti Pehr Johan Collan

Elisabet Collan

Kuvat: Museovirasto.
Elisabet Collan veljelleen E. A. Crohnsille:
”Maaherra pyysi meitä varustautumaan siihen, että 6 viikon kuluttua saisimme keisarin
vieraaksemme ja kuvitteleppa paras veljeni mikä hyörinä täällä on siitä pitäen. Collan tekee
tilauksia ja valitsee parhaan puusepän, maalarin ja muurarin korjaamaan ja täydentämään kaikkea
mikä on puolivalmista tai tekemätöntä huoneissamme.Minä puolestani olin eilen heti kun olin
saanut matkan jälkeen unen hierottua silmistäni navetoissa ja tarkastin hiehot, vasikat, kalkkunat,
hanhet ja porsaat, joita heti aletaan juottaa ja ruokkia, että hyvin maistuisivat hänen
Majesteetilleen. Sisareni istuvat kirjailemassa, jotta kaikki näyttäisi joten kuten siistiltä. Sofie
koettelee kureliivejään ja palvelustyttö panee olutta tänään.Tästä näet paras veli että askaroimme
parhaan kykymme mukaan. Vieläpä Jeremias vie tänään myllyyn kolme kuormaa viljaa
lestytettäviksi. Vain isänäiti oleskelee tyynenä huoneessaan kerii vyyhtiään ja laulaa säkeitään
milloin istuen, milloin seisten...”
Rovasti Collan langolleen:
”Täällä kerrotaan varmana asiana, että hänen Majesteettinsa tulee matkustamaan tätä kautta niin
varhain, että hän juhannukseksi ehtii Tornioon. Se vuoksi onkin Kruununpalveluskunta saanut
ankarat käskyt kunnostaa maantiet ym. Jos nyt sattuisi niin, että Hänen Keisarillinen Majesteettinsa
majoittuisi Iisalmen pappilaan on tärkeätä tietää onko se haltijan (allekirjoittaneen) esittäydyttävä
frakissa ja saappaissa tai onko hänen välttämättä hankittava viitta, silkkisukat ja puolikengät, mitä

pukimia hänellä ei valitettavasti ole. Annapa lankoni pikimiten tiedoksi väjäämätön mielipiteesi
tässä asiassa... ”

Kuvauksesta käy ilmi, että keisarin matka aiheutti paitsi talolle myös kruununpalvelijoille hyörintää.
Maaherran pyyntö pappiloille varautua korkean vieraan tuloon oli vähäistä siihen verrattuna, mitä
käynti aiheutti nimismiehille, kruununvoudeille, siltavoudeille ja sitä kautta pitäjien talonpojille.
Teitä kunnostettiin ajoneuvojen kulun helpottamiseksi, siltoja korjattiin ja rakennettiin uusia,
suurimpien vesistöjen ylikulkuun varauduttiin korjaamalla losseja ja veneitä, ja Oulujärvelle Kajaanin
käyntiä varten hankittiin Oulusta saakka purjeveneet, joitakin seikkoja tässä mainiten. Tallainen
tavaton hyörinä maantieyhteyksien parantamiseksi ei voinut jäädä huomaamatta maalaisyhteisössä,
ja valtiosihteeri Rehbinderin alun perin kaavailema matkan toteutus suhteellisen vähäisellä
mainostamisella jäi auttamatta toteutumatta. Rehbinderin pelko mahdollisista vähäisistäkin yleisön
aiheuttamista välikohtauksista oli kuitenkin turhaa. Sana keisarillisesta matkasta oli kiirinyt kylästä
toiseen, pitäjästä seuraavaan, ja kaikkialla matkaseurue sai suorastaan hurmioituneen vastaanoton.
Siirrytään vielä pappilan sisätiloihin. Voidakseen ottaa vastaan mahdollisimman arvokkaasti korkean
vieraansa oli rovasti Collan tilannut viinejä Oulusta. Oli nimittäin annettu ymmärtää, että keisari
aterioisi, jopa mahdollisesti yöpyisi pappilassa. Keisarillinen seurue saapui kuitenkin aikaisin
aamupäivällä, viipyi pappilassa vain joitain tunteja ja jatkoi matkaa eteenpäin. Pappilaan keisari
saapui varsinaiselta maantieltä koivukujaa pitkin kävellen. Alkutervehdyksen piti rovasti Collan
ranskaksi; kerrotaan tämän teologian tohtorin hallinneen peräti yhdeksää kieltä. Keisari vastasi
puheeseen myös ranskaksi. Arwidssonin kanssa keisari puhui saksaa. Tällaisessa seurassa tulkki
Martinaun palvelukset olivat tarpeettomia.
Pappilan olohuoneen seinälle oli ripustettu keisarin muotokuva, jota Aleksanteri oli hymyillen
tarkastellut. Hän ilmaisi ihmetyksensä siitä, että täällä tapasi ranskalaisia ja saksalaisia
sanomalehtiä, osoitus rovastin harrastuksesta tiedonsaantiin. Lapsiin keisari suhtautui lämpimästi,
suuteli heitä otsalle ja sanoi heidän isälleen: ”Olette minua onnellisempi, Teillä on lapsia”. Keisarin
omat lapset olivat kuolleet nuorina. Keisari esitti lopuksi toivomuksen saada nähdä talon rouvan, ja
toivomus tietenkin täytettiin. Ruustinna oli raskaudentilassa, jonka vuoksi hän oli katsonut
aiheelliseksi olla näyttäytymättä. Keisari suuteli hänen kättään ja tarkasteli liikuttuneena ja ihaillen
kaunista nuorta äitiä. Muistoksi niistä tunneista, jotka hän vietti pappilassa, lahjoitti hänen
Majesteettinsa korun ruustinna Collanille.
Dosentti Arwidssonin kanssa keisari kävi keskustelua, jossa tuskin kuitenkaan kosketeltiin
syvällisemmin aikakauden yliopistoihin levinnyttä radikalismia. Jopa Arwidssonin tehosi keisarin
lumovoima. Hän kirjoitti keisarillista matkaa ja keisarin olemusta kuvaten 12.10.1819: ”Häntä täytyy
rakastaa, kun hänet vain näkeekin, ja joka on hänen kanssaan puhunut, häneen ihastumatta, hän ei
ansaitse ihmisen nimeä. Lempeä, alentuvainen ja yksinkertainen kun hän on, houkuttelee hän
pienet lapsetkin ja pelokkaat erämaanlaisnaisetkin ympärilleen kuin suojelevan jumaluusolennon
turviin; ja sehän hän Suomelle onkin!” Aleksateri esitti Iisalmen pappilassa Arwidssonille kutsun olla
tavattavissa myöhemmässä matkan vaiheessa Turussa, mutta tähän tapaamiseen Arwidsson ei
koskaan mennyt.

Vierailu pappilassa päättyi teenjuontiin. Ulkona tapahtui vielä muistiin jäänyt episodi. Ulos
kerääntynyt rahvasta Aleksanteri tervehti suomeksi ja ruotsiksi ”Hyvästi lapset – adjö barn”. Joku
väen joukosta huudahti: ”Hän puhuu kieltämme kuin todellinen maan isä”. Rovasti käänsi
suomenkielisen huudahduksen keisarille, joka liikuttui tästä kyyneliin saakka.
Aikakauden ylisanoja käyttäen Aleksanterin käyntiä kuvattiin siten, että ”hänen lumoava hyvyytensä
ja rakastettava arvokkuutensa voitti kaikkien sydämet”.
Keskusteluissa oli käynyt selville, missä paikassa Aleksanteri I:n ystävä, Suomen rintamalle jossakin
määrin vastahakoisesti lähetetty ruhtinas kenraaliadjutantti Mihail Dolgoruki oli kaatunut Virran
taistelussa 27.10.1808. Paikka ei ollut kaukana pappilasta, joka sodan aikana oli lähes
sotatantereena, kun demarkaatiolinja/aselepolinja ennen taistelua kulki Iisalmen kirkon kohdalla
Poroveden poikki. Tie pohjoiseen Oulun suuntaan sillan kautta kulki hieman etelämpänä kuin
nykyisin. Kohtalokas tykinlaukaus oli tavannut Dolgorukin tällä tiellä Koljonvirran itäpuolella.
Paikalle hautakummulle oli pystytetty puinen mustaksi maalattu muistomerkki. Keisari piirsi
lyijykynällä muutaman ranskankielisen sanan muistomerkkiin, mutta sade pyyhki ne aikanaan pois.
– Nykyinen valurautainen Dolgorukin muistomerkki pystytettiin vuonna 1848 kuolinpaikalta hieman
pohjoiseen nykyisen tien pohjoiselle puolelle.

Nissilässä Mattilan majatalossa
Iisalmen pappilasta matka jatkui Oulun tietä kohti pohjoista vielä samana päivänä. Matkaa oli
takana Kuopiosta lähtien jo 80-90 kilometriä/virstaa, ja seuraavaan yöpymispaikkaan Nissilään
Mattilan kestikievariin vielä yli 50 kilometriä. Päivästä oli tuleva pitkä. Takana oli ollut Kuopiosta
lähtien jo lukuisia kestikievareita ja vetohevosten vaihtopaikkoja ennen Iisalmea: Kuopio, Kasurila,
Mika, Paijujärvi, Ollikkala, Taipale ja Paloinen. Iisalmen pappilasta eteenpäin jatkettaessa vakinaiset
kestikievarit olivat Partalassa, Vieremällä, Salahmissa ja sitten Nissilässä. Orjallisesti vanhaa
kestikievariverkkoa ei kuitenkaan noudatettu, ja hevosia voitiin vaihtaa muuallakin matkan varrella.
Seuraava pysähdys ja hevosten vaihtopaikka, josta on muistitietoa, oli Valkeiskylässä noin 20
kilometrin päässä.
Iisalmelainen Ville Ruotsalainen tiesi kertoa tästä tapauksesta 70 vuotta vanhaan perimätietoon
nojautuen:
Valkeiskylään oli kokoontunut rahvasta läheltä ja kaukaa, Kiuruvedeltä saakka. Eräällä talonpojalla
oli ”ruotsalaisesta verasta” tehty sarkapuku, joka kiinnitti keisarin huomiota, ja tämä kysyi, mikä
sarkapukuinen on miehiään. ”Minä olen talon isäntä”, oli talonpojan itsetietoinen ellei peräti
savolainen vastaus. Keisari oli huomauttanut, että talonpojan takin tulee olla harmaata sarkaa eikä
verkaa, mikä kiiltää, ja nappien tulee olla saralla päällystettyjä eikä kiiltävää metallia. - Tuskinpa
isäntä kuitenkaan komeasta puvustaan luopui…
Pysähdyspaikalla joku tyttönen toi keisarille maistettavaksi marjoja puulautasella. Muistitiedon
mukaan keisari oli samalla huomannut kaksi naista, jotka eivät olleet vain toimettomia katselijoita,
ja hän kutsui nämä luokseen. Kuullessaan, että nämä olivat morsiamia ja juuri menossa naimisiin,
lahjoitti hän näille molemmille 5 ruplaa morsiuslahjana.

Ja hurraahuudot kajahtivat kun paikalta lähdettiin. Matkan muistoksi veistettiin hevosten
vaihtopaikalla olleeseen petäjään vanhan tavan mukaan käynnin päivämäärä ja vuosiluku. Puuta
ryhdyttiin kutsumaan ”Keisari Aleksanterin karsikoksi.” Petäjä seisoi paikallaan vuosikymmeniä,
kunnes joku sen tietämättömyyttään kaatoi.
Matkalla ohitettiin Vieremän kylä, jonka kestikievaria piti Henrik Nissinen, mutta sinne ei liene
poikettu. Kylän lähellä sijaitsi aidalla eristetty kalmisto, joka oli perustettu Suomen sodan aikana.
Hiekkaharjuun oli haudattu Sandelsin joukkojen menehtyneitä sotilaita Koljonvirralta
peräännyttäessä. Sotajoukkojen vetäytymistie oli sama, jota keisarillinen seurue matkasi.
Hautausmaa on sittemmin hävinnyt ja unohtunut.
Nissilän majataloon saavuttiin samana päivänä 27.8. iltasella klo 19. Matkaa oli päivän aikana
kertynyt noin 130–140 kilometriä/virstaa. Määrä on kunnioitettava hevosvetoisella aikakaudella,
ottaen vielä huomioon aikaa vieneet vastaanotot, seurustelut, ja että mukana seurasi koko ajan
muutakin ajokalustoa.
Suunnitelmissa oli ollut alun pitäen vielä samana iltana matkata Vuolijoelle Haapalankankaalle
illallista syömään ja palata takaisin Nissilään. Tästä matkasta kuitenkin luovuttiin, ja 27.-28.8.välisen
yön keisarillinen seurue vietti Nissilän majatalossa. Illallistarjoilusta vastasi kestikievarinpitäjän
Matti Nissisen ja vaimonsa Hedvigin (omaa sukua Lippoin, Lipponen) tytär Margareta Nissinen (synt.
1799). Keisari pani mielihyvin merkille kauniin ja sorjan tyttären, jossa hän erään seurueen jäsenen
kertoman mukaan oli nähnyt luonnollisen kauniin savolaisen naisen perikuvan. Mattilan
kestikievarin ikkunan lasiruutuun keisari oli timanttisormuksella raapustanut muistolauseen
käyntinsä muistoksi.

Valkeiskylästä Vieremän ja Salahmin kautta Nissilään johtava tie Suomen sodan taisteluiden
aikana 1808. Ruotsin Sota-arkisto.

Valkeiskylä 1840-luvun pitäjänkartassa. Tie kulkee Valkeisen ja Pienen Valkeisen välistä. Kylässä
ei ollut kestikievaria 1800-luvun alussa, ja Aleksanteri I:n retkikunnan hevosten vaihto tapahtui
muuten sovitussa paikassa. Kansallisarkisto. Pitäjänkartat.

Nissilän kylä keisarin vierailuaikana
Vuonna 1819 kylässä oli seitsemän maakirjaan merkittyä taloa, mutta likimain kaikkia taloja asuttiin
useampana savuna; tämä johtui siitä, että osituslainsäädäntö ei sallinut talojen pilkkomista
virallisesti 1/8 manttaalia pienempiin osiin. Esimerkiksi kylän taloa n:o 1 Nissistä/Seppälää asuttiin
peräti kuutena savuna. Talon osien isännät olivat Niilo Nissinnen, Olavi Partanen, Petter Makkonen,
Johan Kapalainen, lampuoti Michel Ryth ja Lauri Kettunen. Kestikievari sijaitsi Matti Nissinen talossa
n:o 4 eli Mattilassa. Kestikievarille kuului myös talo n:o 6, jota asui Tuomas Mäkeläinen. Taloa n:o
2/Nissilä ja 7 omisti Niilo Ihko, taloa n:o 3 asuttiin kolmena savuna, isäntinä Paavo Koistinen. Paavo
Korolainen ja Matti Vallius, ja taloa n:o 5 isännöivät Henrik Asikainen ja Tuomas Höök.
Henkikirjoitettua eli siis henkirahaa maksavaa väkeä, käytännössä 15-63 vuotiaita, oli kylässä
yhteensä 108 henkeä. Kestikievarin väkeä oli tämän laskutavan mukaan 9 henkeä. Henkikirjan
väkimäärä ei kuitenkaan vastannut läheskään todellista väen määrää. Mukaan lukien kylän
torpparit, itselliset, rengit, piiat ja lapset voi laskea, että kylässä oli vähintään 160-170 asukasta,
yksinomaan Mattilan kestikievarissa noin 16 henkeä, talonväen lisäksi kolme piikaa ja kaksi renkiä.
Kestikievarin isännän Matin ja hänen vaimonsa Hedvigin (omaa sukua Lipponen) perheeseen kuului
kolme tytärtä, Gustava Charlotta (synt. 1798), Margareta (s. 1799) ja Elsa Brita (s. 1803), sekä vielä
vaimon vanhemmat Mikko Lipponen ja hänen vaimonsa Brita Reskain, molemmat syntyneet 1750luvulla.
Mattilan kestikievarissa oli elokuun lopulla eletty kiireistä aikaa. Keisaria oli paikalle odotettu
ennakkotiedon mukaan jo elokuun 25. päivänä, joten, vaikka Iisalmen pappilan vierashuoneet
jäivätkin Rehbinderin hoputtamisen takia käyttämättä, oltiin aikataulusta joka tapauksessa pari
vuorokautta jäljessä. Kun matkasuunnitelmaan keisarin nimenomaisesta toivomuksesta oli kuulunut
päivän matka Nissilästä Vuolijoen Haapalankankaalle ja Oulujärveä myöten Kajaanin ja takaisin,
odotetiin Haapalankankaallakin keisaria jo 26.8., turhaan. Pikalähettien kautta saatiin kuitenkin
tieto matkan viivästymisestä, ja 27.8. Kajaanin matkasta vastaava vänrikki Sebastian Gripenberg sai
käskyn lähteä Nissilään ja ilmoittautua siellä ruhtinas Volkonskille. Tämä kysyi, olivatko kaikki
matkajärjestelyt kunnossa, ja ilmoitti keisari saapuvan paikalle seuraavana aamuna kello 7 paikalle
ja syövän saman tien ennen järvimatkaa kevyen päivällisen. Gripenberg ilmoitti hädissään, ettei
Haapalankankaan uudistalossa ollut ainuttakaan paikkaa, missä moinen ateria voitaisiin järjestää.
Tähän Volkonsky totesi kylmästi, että hoitakaa asia. Gripenbergin vierailu Nissilän majatalossa ei
kestänyt pitkään. Samana iltana puolenyön tietämissä hän kannusti ratsunsa 30 kilometrin
taipaleelle kohti Vuolijokea, edellä jo aikaisemmin matkaan lähtenyt keisarillinen keittiö hovimestari
Müllerin johdolla.

Seikkailumatka Kajaaniin ja takaisin Nissilään

Nissilän kylässä sijaitsevasta kestikievarista ei ole säilynyt kuvaa, mutta majataloa piti Mattilan
talon isäntä Matti Nissinen. Talo oli samalla postitalo, jonka kautta posti kulki sekä Oulun
suuntaan että Kajaanin suuntaan. Talo on 1840-luvun pitäjänkarttaan merkitty postitorvella.
Kansallisarkisto.

Keisari oli ehdottomasti halunnut matkallaan omin silmin nähdä Kajaanin erämaalinnan, joka
monissa Ruotsin valtakunnan ja Venäjän välisissä sodissa oli näytellyt merkittävää osaa. Kajaani
sijaitsi myös merkittävän Vienan-kaupan reitin varrella, josta keisarilla lienee ollut myös tieto.
Kajaanin matkan järjestelyt oli uskottu vänrikki Sebastian Gripenbergille Rehbinderin ja Volkonskyn
toivomuksesta. Gripenberg tunsi Kainuun tienoot vuonna 1815 suorittamansa rekognosointi- eli
tiedustelumatkan perusteella, ja tiesi, ettei Kajaaniin ollut raivattua tietä. Itse asiassa Saaresmäestä
johti jonkinlainen postin käyttämä polku tai ratsutie Kajaaniin, minkä reitin piirilääkäri Henrik
Deutsch oli kuvannut Gripenbergin tiedustelumatkaa edeltävänä vuonna 1814; ehkäpä Gripenberg
ei ollut tästä tietoinen. Nissilästä johti tie Vuolijoelle Oulujärven rantaan, mutta siihen maayhteydet

loppuivat. Tästä eteenpäin normaaliolosuhteissa venematka oli ehdottomasti helpoin ja vaivattomin
tapa matkata Kajaaniin. Tämä oli myös Gripenbergin suunnitelma.
Vuolijoella olisi toki saatavilla tervaveneitä, mutta niitä ei katsottu sopivaksi korkealle seurueelle.
Gripenberg ehdottikin matkasuunnitelmassaan, että Oulusta 11 ½ peninkulman päästä olisi
hankittava suurempia pursia Vuolijoelle. Volkonski ja Rehbinder hyväksyivät ehdotuksen, ja näin
Gripenberg matkasi Ouluun, ja varamaaherra everstiluutnantti von Born hankki matkaa varten kaksi
purjevenettä ja 24 matruusia. Kuormasto lähti Oulusta kauppalaivuri Johan Juneliuksen johdolla,
purret nelipyöräisissä vankkureissa. Itse Haapalankankaalle Vuolijoelle rakennutettiin laiturit ja
samoin Kajaaniin maihinnousupaikalle. Kaikki oli valmista Kajaanin retkeä varten.
Aleksanteri I:n matka Nissilästä Kajaanin on tarkasti dokumentoitu, kiitos Gripenbergin
muistiinpanojen ja hänen kymmentä vuotta myöhemmin samalla reitillä suorittaman
muistelumatkan, josta laadittiin pieni kirjanen ”Kertomus Aleksanteri I:n matkasta Nissilän
kestikievarista Kajaaniin vuonna 1819” (ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi). Kun Aleksanterin Kajaanin
matka liittyy samalla Nissilään, olihan Mattilan kestikievari tavallaan tukikohta josta lähdettiin ja
jonne palattiin uuvuttavalta matkalta, kuljetaan seuraavassa vuorokauden ajan Gripenbergin
muistiinpanojen varassa.
Gripenberg matkasi Nissilästä yötä vasten, ja saapui aamuyöllä 28.8. klo 03 Haapalankankaalle.
Tuntia myöhemmin sinne saapui hovimestari Müller keisarillisen keittiön kanssa. Vuolijoen varrella
olevaan Haapaniemi-nimiselle uudistilalle oli Juho Rissanen hakenut rakennusluvan vuonna 1804,
joten tyhjästä ylösotettu uudistila ei vielä 15 vuotta myöhemminkään ollut ehtinyt varttua kovin
suurelliseksi. Keisarin vierailuaikana tilalla asuivat Juhon äiti Anna ja veljensä Olli sekä näiden
sukulaisia. Juho itse oli jo ehtinyt kuolla.
Talon savupirttiin ei sopinut suurempi vierasjoukko, ja lehdesmaja-ajatus hylättiin mm. sateen
pelossa. Ainoa mahdollisuus keisarillisen varhaisaamiaisen tilaksi oli puhdistaa uudistalon melko
uusi talli ja tehdä siitä ruokasali. Tallin korkeus oli kuitenkin vain n. 4 kyynärää, leveys 8 ja tila ovelta
pilttuihin 3 kyynärää. Valo talliin saatiin pienestä ovesta.
Talli lakaistiin ja puhdistettiin, seinät verhottiin tuoreilla koivuilla, jotka hävittivät tallin hajun, ja
lähitalosta lainattiin pöytä. Lankuista tehtiin penkit, jotka Gripenberg peitti veneistä varatuilla
punaisella veralla.

Karl Martinau, Aleksanteri I:n tulkki Suomen matkalla, ja Sebastian Gripenberg, matkan Kajaanin
osuuden järjestäjä. Museovirasto.

Täsmälleen klo 7 aamulla saapui vaunuilla keisari, Volkonski ja henkilääkäri Wylie, sekä vänrikki
Martinau. Tässä vaiheessa etiketin mukaan esiteltiin Gripenberg keisarille, joka vuorostaan esitteli
laivuri Juneliuksen. Keisari tervehti matruuseja ja paikalle kokoontunutta rahvasta.
Portin vieressä seisoi eräs talonpoika, Henrik Tervonen, joka kantoi Porvoon valtiopäivämitalia
rintapielessään. Se herätti keisarin huomiota, ja paljastui, että Henrik oli ollut Porvoon valtiopäivillä
talonpoikaissäädyn edustajana 1809. Keisari totesi: ”Tiedätttekö Gripenberg, että tämä mies on
vanha tuttava, olemme nähneet toisemme Porvoon valtiopäivillä 1809”. Tulkin välityksellä käytiin
pieni keskustelu, keisari kyseli oliko Henrik naimisissa ja kuinka monta lasta hänellä oli, oliko tämä
onnellinen maamiehenä, ja muuta jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiaa.
Hovimestari Müller valmisti ruokaa uudistilan savutuvassa savun keskellä näkymättömissä. Kun
hovimestari astui esiin, kyseli keisari missä on varsinainen ruokasali. ”Vaihteen vuoksi tallissa” – ja
tämä vastaus huvitti kovasti keisaria.
Ruokapöytään keisari toivoi saavansa Mattilan kestikievarin emännän kirnuvoita, joka oli
valmistettu tuoreesta kokomaidosta, ja ratsulähetin kerrotaan noutaneen tätä herkkua
Haapalankankaalle.
Haapalankankaan pöytäseurue on ikuistettu Gripenbergin kymmentä vuotta myöhemmin
maisemamaalari Bolmsin maalaamaan tauluun. Kuvassa oikealla istuu keisari Aleksanteri, sitten

ruhtinas Volkonsky, mukaan pöytäseurueeseen pyydetty vänrikki Gripenberg, baronetti Wylie ja
vasemmalla äärimmäisenä vänrikki Martinau. Ateria kesti 20 minuuttia. Sen aikana käytiin
kaikenlaista keskustelua, ja keisarilla oli tarjottavana Gripenbergille maistelua mm. Karjalassa
lahjoitetusta puolukkahyytelöpurkista, joka keisarin mukaan oli Tohmajärven papinrouvan lahja.
Tohmajärven kautta oli siis matkattu. Kajaanista Gripenberg mainitsi, että siellä oli huone varattu
pappilassa kirkkoherra Appelgrenin luona. Tarjolla oli myös hovimestarin varaamia ananashedelmiä,
mutta keisari ei halunnut hedelmiä aamulla klo 7 aikaan, ne pantiin syrjään ja lahjoitettiin aikanaan
Kajaanin pappilaan.
Matka jatkui varhaisaamiaisen jälkeen puoli yhdeksän aikaan. Keisari astui suurempaan ja mukavasti
sisustettuun purteen, johon asettautuivat myös Volkonsky, Wylie, Martinau, Gripenberg,
kamaripalvelija Feodorov ja kasakka-aliupseeri Ovtsharov. Aluksi matkattiin Vuolijokea alaspäin
puolisen peninkulmaa ja sitten tultiin Oulujärvelle. Järvellä tuuli lujasti. Kapteeni Junelius ilmoitti,
että purtta oli kevennettävä, ja näin Martinau, kamaripalvelija ja kasakka siirtyivät pienempään
purteen.
Sara Wacklin kertoo keisarin matkasta Oulujärvellä, että tämä halusi myrskyn uhallakin jatkaa
matkaa purrella. Ärjänselkä näytti voimansa. Soutamassa oli kahdeksan reipasta suomalaista
matruusia, ja kapteeni piti perää. Laineet löivät purteen vettä, kaksi matruusia lappoi vettä ulos,
mutta kaikki kastuivat. Aleksanteri kysyi tuon tuosta kapteenilta englanniksi, oliko kulku vaarallista,
ja kapteeni vakuutti että kaikki oli kunnossa. Myrskyssä katkesi peräsimen varsikin, mutta Junelius
vaihtoi huomaamatta toisen sen tilalle. Keisari itse pysytteli ulkoisesti täysin tyynenä.
Matka noin 3.5 tuntia. Kello kaksi saavuttiin laituriin Ämmän putouksen alle Koivukoskelle virran
pohjoisrannalle. Laiturilla vastaanottamassa oli lukematon kansanpaljous, kaupungin porvaristoa,
silmäätekeviä, pormestari Flander, Paltamon kirkkoherra Aejmelaeus ym. Hurraahuudoin
tervehdittiin saapuvia. Pormestari lausui keisarin tervetulleeksi ruotsiksi, jonka puheen Gripenberg
tulkkasi ranskaksi. Kirkkoherra Aejmelaus tervehti saksaksi, johon keisari vastasi samalla kielellä.

Tunnettu kuva Haapalankankaan ”päivällisiltä” Juho Rissasen uudistilan tallirakennuksessa.
Kuvassa näkyvät myös retken osallistujat: oikealta lukien keisari Aleksanteri I, sitten ruhtinas
Volkonski, vänrikki Gripenberg, baronetti ja henkilääkäri Wylie ja vasemmalla äärimmäisenä
tulkki, kapteeni Martinau. Tallin seinät on koristeltu koivuvesoilla ja pöytä lainattu naapurista.
Museovirasto.

Maisemamaalari Bolmsin näkemys kapteeni Juneliuksen ohjaamasta purresta Oulujärven
Ärjänselän myrskyssä. Museovirasto.

Kajaanin linnanraunioille oli tilaisuutta varten muurattu kivilatomus, josta voitiin katsella näkymiä.
Keisari viipyi siellä tuokion Volkonskyn kanssa. Sitten matka suuntautui kirkkoon, raatihuoneelle ja
pappilaan. On esitetty muistitieto, että keisari, havaittuaan raatihuoneen kehnoksi, oli kehottanut
rakentamaan uuden hänen kustannuksellaan.
Pappilaan kirkkoherra Appelgrenin luokse oli saapunut juuri parahiksi Turusta papin rouvan sisko
Ulla Holmberg, joka esiteltiin keisarille. Hän sai myös kunnian tarjoilla. Pöydässä käytiin
ranskankielistä keskustelua.
Paluumatka päätettiin myrskyisän Oulujärven vuoksi tehdä maitse.
Gripenberg totesi, että matka tulisi olemaan vaikea, ylitettävänä oli rämeitä, soita ja kivikkomäkiä.
Paikalliset ehdottivat, että odotettaisiin myrskyn tyyntymistä, mutta keisari halusi maitse matkaan
kiireen takia. Kaikki olivat hämmästyneitä, mutta keisari pysyi päätöksessään. Jalkaisin tapahtuvaan
matkaan ei ollut varauduttu mitenkään, ja Kajaanista löytyi vain yksi kehno satula keisarille. Muut
saivat tyytyä satuloiden puuttuessa tyynyihin ja köydestä valmistettuihin jalustimiin. Matkaan
lähdettiin jo kello puoli kolme samana päivänä. Kajaanin visiitti jäi siis lyhyeksi.

Matkaseurue ja ratsukulkue oli seuraava: etumaisena kulki kaupungin porvaristoon kuuluva Erkki
Määttä, joka toimi oppaana, sitten Martinau ratsain, sitten Volkonsky, sitten Aleksanteri itse, sitten
henkilääkäri Wylie, kamaripalvelija Feodorov ja kasakka Ovstsharov. Matkatavaroita kuljetettiin
kahdella hevosella 8 talonpojan saattamana.
Kajaanista erämaitten läpi kulki postin käyttämä polkutie, jonka Kajaanin piirilääkäri Henrik Deutsch
on kuvannut vuonna 1814, siis ennen keisarin matkaa. Ainakin osittain tätä polkua Erkki Määttä
johdatti kulkuetta. Edessä oli vain jalkapolkuja ja soitten yli pitkospuita, joilla hevoset eivät
tahtoneet pysyä. Illalla puoli seitsemän aikaan 28.8. saavuttiin peninkulman ja neljänneksen päähän
Kajaanista Kivimäen Vanhaantaloon. Täällä pidettiin juomatauko, ja jatkettiin vielä puoli
peninkulmaa Ronkalan taloon Mainuan kylään. Ennakkotieto keisarin seurueesta oli tullut vähän
aikaisemmin, ja talon väki oli varannut vierailijalle pienen huoneen. Keisari huolehti täällä, kuten
yleensäkin, että myös kyytimiehet saivat ruokaa ja hevoset rehua. Taloon kerääntyi väkeä läheltä ja
kaukaa keisaria katsomaan. Illallisruoaksi seurueelle tarjottiin keitettyjä perunoita ja voileipiä, joita
keisari jakeli lähelle tuleville lapsille. Levolle käytiin klo 10 illalla. Seurue nukkui pirtissä heinillä, joita
oli kannettu sisälle. Seuraavana päivänä herätys oli jo kello 3 aamulla. Nautittiin kevyt aamupala,
leipää, voita ja maitoa, ja taipaleelle lähdettiin puoli neljä aamulla.
Runsaan parin tunnin päästä klo 6 saavuttiin valtiopäivämies Henrik Tervosen taloon Mainuaan.
Tervosta sanottiin ”Mainuan kuninkaaksi”, kun tämä oli ollut valtiopäivämiehenä sekä Ruotsissa että
Porvoon valtiopäivillä. Tervonen itse ei ollut paikalla, vaan odottamassa keisaria Haapalankankaalla,
jonne seurueen piti alkuperäisen suunnitelman palata veneillä. Etuviesti keisarin vierailusta oli kyllä
saapunut kylään, mutta ei tavoittanut oikeaa taloa. Silti Tervosen emäntä oli valmistanut siistin
kamarin, jonne vierasta pyydettiin. Tuvan pöydälle järjestettiin kiireesti leipää, voita ja maitoa, ja
emäntä itse painui keisarin kamaripalvelijan kanssa perunamaalle. Savossa edistyksellisissä
talouksissa oli jo 1800-luvun alkupuolella perunanviljelystä, vaikka nauris jokapäiväisessä taloudessa
olikin edelleen voimissaan.

Keisari Aleksanteri I Kajaanin linnan raunioilla. Linna oli räjäytetty hajalle suuren Pohjan sodan
myllerryksissä vuonna 1716, eikä sitä enää rakennettu entiselleen. Keisaria varten oli valmistettu
portaat linnan ylimmälle säilyneelle muurinosalle näköalaa varten. Museovirasto.

Keisari nautti hiukan etupalaa, sitten kypsennettiin vasikanpaisti, jonka kirkkoherra Appelgren rouva
oli lähettänyt seurueen mukana. Potaatit keitettiin, viilipytty laitettiin pöytään, oli voita ja leipää –
normaali talonpoikainen ruokavalio.
Parin tunnin päästä jatkettiin taas matkaa. Nyt kuljettiin ilmeisesti juuri postipolkua 2 ½
peninkulmaa Suotarilan taloon Vuottolahden kylään. Täällä tapahtui virran ylitys pienellä veneellä
siten, että keisari Aleksanteri istui perällä, hämmentynyt porvarismies Määttä seisoi keskellä ja
ruhtinas Volkonsky souti. Yli päästiin kuitenkin, tosin jalat märkinä rantasavikon takia. Rannalle
tehtiin tilapäislaituri muuta seuruetta varten, ja hevoset uitettiin yli. Suotarilassa viivyttiin tunti, ja
nautittiin viiliä ja ruisleipää. Taas jatkettiin 1 ¾ peninkulmaa Pippolan majataloon Saarestenmäen
kylään, jonne tultiin illalla kello seitsemän. Paikka sijaitsi Nissilän – Oulujärven välisellä tiellä, ja siellä
oli oltu edellisenä päivänä kun mentiin Oulujärven suuntaan. Vielä oli matkaa jäljellä 1 ½
peninkulmaa Nissilään. Matka oli väsyttänyt Aleksanteria, ja näin tehtiin maalaistalon kärryistä oljilla
pehmustetut ajopelit ja jatkettiin eteenpäin.
Tällä välin Gripenberg oli viettänyt yön Kajaanissa, ja saapunut seuraavana päivänä (29.8.)
mukavasti veneellä Haapalankankaalle. Täältä hän oli matkannut keisarin henkikuskin Ilja Baikovin

kanssa Nissilään, jonne tultiin illalla samana päivänä hevosten ja ajoneuvojen kanssa. Nissilässä
vaunumestari eversti Solomka ja muut seuralaiset olivat hämmästyneitä ja huolissaan, kun keisari ei
ollutkaan mukana. Gripenberg arveli, että keisari saapuisi valtatielle Saarestenmäen kohdalta,
mutta ei uskaltanut jäädä tätä odottelemaan, vaan matkasi suoraan Nissilään. Nissilästä lähetettiin
nimismies Efving kuriirikärryillä keisaria vastaan, ja seurueiden kohdatessa vaihdettiin sitten keisarin
maalaiskärryt Elfvingin tuomiin kärryihin. Keisari saapui Nissilään 29.8. illalla 21-22 välillä. Arvion
mukaan keisari oli runsaan vuorokauden aikana kulkenut 2,5 peninkulmaa ratsain ja 5 peninkulmaa
jalan. Tyytyväinen hän oli joka tapauksessa. Keisari totesi Gripenbergille, ettei koskaan unohda
vaivalloista mutta hauskaa matkaa Kajaaniin! Matkaa muistelivat jälkeenpäin vänrikki Martinau,
kamaripalvelija Feodorov ja opastaja Määttä.
Mattilan kestikievarissa keisari piti tavallista pitemmän lepotauon. Matka jatkui kuitenkin jo
seuraavana aamuna 30.8. kello 7-8 aikaan paikalle kokoontuneen rahvaan onnentoivotusten ja
siunausten saattelemana. Tutustuminen Savoon ja varsinkin sen maalaiskansaan oli kestänyt vajaan
viikon ajan. Matka jatkui Ouluun, Tornioon, takaisin etelän suuntaan suurta Rantatietä
rannikkokaupunkien kautta Turkuun, Hämeenlinnaan, Tampereelle, Helsinkiin, Porvooseen,
Haminaan, Viipuriin ja Pietariin. Haminassa keisari oli jo saanut hälyttäviä uutisia Venäjällä
sotilassiirtokunnissa puhjenneista kapinoinneista, jotka kuitenkin ankaralla kädellä ja julmasti
ehdittiin jo kukistaa. Huoleton lomamatkan kaltainen Suomen kierros oli päättynyt. Valtiolliset
huolet odottivat keisaria.

Saaresmäen kestikievarin ja Kajaanin välinen postinkuljetusta palveleva polku vuoden 1814
kartassa piirilääkäri Henrik Deutschin mukaan. Oppaana toiminut Erkki Määttä lienee käyttänyt
polkua ainakin osittain hyväksi, ja pääpiste Saaresmäki saavutettiin juuri polkua käyttäen.
Kansallisarkisto.

Matkalla Kajaanista Nissilään retkikunnan oli ylitettävä lukuisia puroja ja virtoja. Mieliinpainuvin
tapahtuma oli Mainuan kylän jälkeen Mainuanjoen ylitys, josta Gripenbergille kertoivat muut
matkalla olleet osallistujat. Virta ylitettiin siten, että keisari istui peräsimessä, ruhtinas Volkonski
souti etutuhdolla, ja keskellä seisoi ihmeissään raatimies Erkki Määttä. Muu retkikunta seuraa
jännittyneenä virran ylitystä. Museovirasto.

Nissilästä Pohjanmaalle kuljettiin pääasiassa talviteitä myöten Raahen suuntaan, tai sitten
Piippolan – Pukkilan ja Rantsilan kautta Liminkaan ja sitä kautta Ouluun. Tässä vuoden 1775
kartassa Rantsilan – Limingan tie on vielä suunnittelun asteella, samoin Raahen tie, jota ei ehditty
rakentaa ennen Suomen sotaa. Oulunläänin maaherran kertomus 1776. Riksarkivet, Ruotsi.

Muisto keisarin käynnistä Nissilässä
Keisarin vierailua 27 vuotta myöhemmin Nissilän kestikievariin poikkesi matkallaan Aavasaksalle
Pietarista Helsinkiin muuttanut tiedemies, Venäjän kirjallisuuden ja historian professoriksi nimitetty
Jakov Grot. Matkaseurana hänellä oli, ei kukaan vähempi kuin Elias Lönnrot, joka tähän aikaan
edelleen hoiti Kajaanin piirilääkärin virkaa. Grot tunsi hyvin muitakin tuon ajan suomalaista
sivistyneistöä, mm. J. L. Runebergin, jonka luona Porvoossa oli asunut jonkin aikaa. Lönnrotista Grot
löysi oivan matkakumppanin. Molemmat sopeutuivat mainiosti kestikievarikyyteihin ja
yksinkertaiseen talonpoikaisruokaan mitä oli tarjolla. Grot olikin kirjeissään todennut, että ilman
Lönnrotia matkasta tuskin olisi tullut mitään.

Nissilä kestikievarissa kaksikko yöpyi 7. päivä kesäkuuta 1846. Kestikievarissa oli emäntä, joka 27
vuotta aikaisemmin oli ottanut keisari Aleksanteri I:n vastaan. Grotin mukaan emäntä ei näyttänyt
kovain vanhalta ja hänen ulkonäkönsä oli miellyttävä. Lönnrotille emäntä, joka siis oli nimeltään
Hedvig, haastoi suomea, eikä puuttunut Grotin ja Lönnrotin ruotsinkieliseen keskusteluun ennen
kuin puhe kääntyi Aleksanterin matkaan. Emäntä muisti hyvin keisarin saapumisen, hänen matkansa
Kajaaniin ja paluun takaisin Mattilaan. Kaikkia yksityiskohtia Grot ei kirjannut muisteluksiinsa, eikä
ehkä ymmärtänyt suomeksi käytyä keskustelua. Mattilaan oli keisarin Kajaanin matkan ajaksi jäänyt
odottelemaan 24 henkeä seurueen alempiarvoista henkeä. Keisari palasi matkaltaan 29.8. illalla
kello 10 aikaan, ja lähti seuraavana aamuna jo kello 7 tienoilla matkaan kohti Oulua. Ruhtinas
Volkonski oli tuntenut itsensä huonovointiseksi ehkä matkan rasitusten vuoksi, ja jäänyt lepäämään
iltapäivään kello neljään saakka.
Keisarin seuruetta varten Nissilässä oli teurastettu yhdeksän hiehoa. Palkkioksi yöpymisistä ja
aterioista keisari oli ojentanut emännälle 500 ruplaa.

Matkan saavutukset
Mitään merkittäviä valtiollisia uudistuksia tai saavutuksia Aleksanterin matkan tuloksiin tuskin
voidaan kirjata, vaikka keisari olikin antanut puolittaisen lupauksen valtiopäivien koollekutsumisesta
”niin pian kuin asianhaarat sen sallivat”. Säännöllinen valtiopäivätyö siirtyi vielä vuosikymmenillä
aina Aleksanteri II: aikakaudelle vuoteen 1863. Suomessa ei ehkä vielä aavistettukaan, että vuonna
1819 Aleksanteri I oli kääntynyt vanhoillisuuteen, ja häntä kiehtoivat enemmän uskonnollinen
mystiikka ja Venäjän sisäinen lujuus kuin yhteiskunnalliset ja valtiolliset uudistukset. Maaorjuuden
lakkauttamisesta, josta Aleksanteri haaveili hallitusaikansa alkupuolella, luovuttiin näistä syistä.
Talonpoikien itsenäisyydestä hänelle jäi kuitenkin Suomen matkan yhteydessä hyvä kuva, ja
talonpoikaisvapauden nimissä aikanaan oli Vanha-Suomi, Venäjään liitetty Viipurin ja Käkisalmen
lääni, yhdistetty muuhun Suomeen vuonna 1811.
Ennen kaikkea matka yhdisti hallitsijaa ja kansaa. Keisarin mutkaton käytös ja hänen muutamat
suomenkieliset fraasinsa tekivät hänestä ”meidän hallitsijamme”, ja hälvensivät viimeisetkin
epäluulot uutta hallitsijaa kohtaan. Suhde oli lämmin, naiset saattoivat kosketella keisarin hienoja
vaatteita ja ihailla uljasta käyntiä, ”voi kuinka se on kaunis ja laupias, niin kuin Herran enkeli”.
Keisari puolestaan saattoi todeta, että näkyy, etteivät ihmiset koskaan ole olleet täällä orjia ja ettei
heidän ole ollut pakko madella ankaran maanomistajaisännän edessä.
Kaikkialla keisarin vierailu kokosi paikalle sankkoja väkijoukkoja, lapsia myöten. Sara Wacklin kertoo
muistelmissa Pohjanmaalta huvittavan tapauksen, millaisen vaikutuksen vierailu ja väkijoukot
tekivät lapsiin. Isä oli vierailun jälkeen tiedustellut viiisivuotiaalta pojaltaan, oliko tämä ehtinyt
nähdä keisaria. Kyllä vain, isä, oli poika ylpeänä vastannut. No, miltä keisari sitten näytti, oli isä
kysynyt. Ihmisen näköinenhän tuo oli, vastasi poika. Isä jatkoi tiedustelua: minkä näköiseksi sinä
sitten häntä luulit? Suden näköiseksi, oli poika vastannut. Kun isä torui poikaansa tyhmästä
vastauksesta, poika oli itkua tuhertaen selvittänyt, että viime kesänä, kun väki kerääntyi
sudenajoon, oli ollut samanlainen meteli ja huuto kuin keisarin käydessä, joten hän oli varmasti
suden näköinen.

Keisari vieraili joka paikassa missä mahdollista kouluissa, vankiloissa ja sairaaloissa. Kirkot, niin
luterilaisessa maassa kuin oltiinkin, kuuluivat myös ehdottomasti vierailukohteisiin, ja näin
Aleksanteri kiihkeästä ortodoksisuudestaan huolimatta edusti kovin ekumeenista käsitystä. Tämä ei
jäänyt Suomessa huomaamatta. Suurta mielenkiintoa Aleksanteri osoitti matkan loppuvaiheissa
Suomen sotaväkeä kohtaan. Hän vieraili Luolaisten leirillä Hämeenlinnan lähistöllä, ja lahjoitti
joukko-osastolle lipun. Erityisen lähellä hänen sydäntään oli Helsingin kehittäminen ja
rakentaminen. Engelin piirustukset ja kaupungin rakentaminen saivat suurta huomiota matkalla.
Aleksanteri I:n aikana syntyneet lämpimät ja luottamukselliset suhteet keisarin, meillä Suomen
suuriruhtinaan, ja kansan välillä elivät siten, että Venäjän tulevatkin tsaarit aina Nikolai II:een saakka
toistivat uskollisesti Aleksanterin aikaan periytyvän hallitsijavakuutuksen. Näin taattiin Suomelle
omaleimainen kehityskulku. Vasta Venäjän vallan loppuaikoina hallitsijanvakuutusta ruvettiin
tulkitsemaan Venäjän näkökulmasta.

Matkaan liittyviä henkilöitä:
Aleksanteri I (1777-1825; hallitsijana vuodesta 1801). Aleksanteri opettajina varhaisvaiheessa
toimivat sveitsiläissyntyinen Ranskan vallankumousta ihaileva C. F. La Harp ja uudistuspolitiikkaa
ajav Mihail Speranski. Kasvatusihanteiden takana oli isoäiti Katariina II. Aleksanteri osallistui
Napoleonia vastaan käytyihin sotaretkiin vuodesta 1804 lähtien, milloin vastustajana, milloin
tilapäisenä liittolaisena, jolloin mm. Suomi liitettiin Venäjään. Suomen kannalta sattui otollisesti,
että Aleksanteri eli vuonna 1809 vielä jokseenkin liberaalia kauttaan. Uskonnolliseen vakaumukseen
Aleksanteri kääntyi viimeistään Moskovan palon 1812 jälkeen, ja kiihkouskovaiseksi haaveilijaksi
Wienin kongressin jälkeen 1814/15. 1820-luvun alussa alkoivat uskonnolliset tilaisuudet ja toisaalta
sotilaalliset näytökset ja sotilasostojen tarkastukset viedä yhä enemmän keisarin aikaa. Matkallaan
Krimille keisari sairastui ja kuoli 1825.
Aejmelaeus Karl Fredrik. Paltamon ja Kajaanin kirkkoherra, teologian tohtori Aleksanteri I:n
vierailun aikaan Kajaanissa 1819.
Aminoff, Gustaf (1771-1836). Haminan kadettikoulu, eversti Suomen sodan aikana 1808, maaherra
Kuopion läänissä 1810, ero 38 palvelusvuoden jälkeen 60-vuoden ikäisenä. Asettui Ruovedelle
Aminoffien sukutilalle. Hänen ansioluettelossaan on mainittu Suomen sodan taistelupaikat:
Savonlinna, Parkumäki, Kärnäkoski, Savitaipale, Revonlahti, Lapua, Alavus, Kuortane. KA. TjänsteFörteckning .
Appelgren Simon Wilhelm. Toimi Kajaanin kirkkoherrana Aleksanteri I:n vierailun aikana.

Arwidsson, Adolf Ivar (1791-1858). Kirjailija, historiantutkija, poliitikko, rettelöivä dosentti.
Kansallisromantikko, vaati kansan yhtenäistämistä. Runonkeruumatkalla Iisalmeen tapasi
Aleksanteri I:n, ja lumoutui hänen persoonastaan. Kirjoitti perusmaansa Åbo Morgonbladiin
räväköitä kirjoituksia kansan oikeuksista ja hallituksen velvollisuuksista. Arwidsson ei alistunut
sensuurin määräyksiin, ja kirjoitustensa vuoksi hänet erotettiin yliopiston viroista ja käytännössä
karkotettiin Suomesta, siirtyi Ruotsin puolelle 1823.
Baikov Ilja, Aleksanteri I:n uskottu kuski Suomen matkalla 1819.
Collan Elisabet, Lisette (os. Crohns), kirkkoherran rouva Iisalmen pappilassa 1819. Kävi
kirjeenvaihtoa mm. keisarin vierailuun liittyen veljensä E.A. Cronhnsin kanssa.
Pehr Johan Collan, Pehr Johan (1771-1833). Iisalmen rovasti. Runebergin Vänrikki Stoolin
tarinoitten mukaan eversti Sandels nautti kaikessa rauhassa lounasta ja lohta Iisalmen pappilassa
juuri Collanin kanssa ennen Virran taistelua. Collan avioitui maakunnan, ”Karjalan Helmeksi”
kutsutun Elisabet Crohnsin kanssa vuonna 1809. Heillä oli kaikkiaan 10 lasta, joista neljä oli syntynyt
ennen keisarin käyntiä pappilassa vuonna 1819, ja viides lapsi, jonka nimeksi tuli keisarin käynnin
kunniaksi Alexander, syntyi pian vierailun jälkeen.
Kirkkoherraksi Collan nimitettiin vuonna 1813 ja teologian tohtoriksi 1826.
Crohns Erik Anders. Toimi Haapaniemen, myöhemmin Haminassa topografikunnan opettajana,
vuodesta 1824 Helsingin pitäjän kirkkoherra, professori. Kävi uutterasti kirjeenvaihtoa Iisalmen
pappilan väen kanssa.
Ehrenström Johan Albrecht (1762-1847). Helsingin rakennuttaja, senaattori, Robert Rehbinderin
uskottu Helsingissä Aleksanteri I:n vierailun aikana 1819.
Feodorov, kamaripalvelija ja Aleksanterin uskottu. Mukana matkalla Suomessa 1819.
Gripenberg Johan Ulrik Sebastian (1795-1869). Vapaaherra, senaattori. Palveli Haapaniemen
kadettikoulun topografiosastossa, kartoitti mm. Kajaanin seutuja ja oli Aleksanteri I:n matkan
järjestäjä kapteenina 1819 Kajaaniin. Erosi palveluksesta everstiluutnanttina, ja toimi sitten
Mustialan maanviljelyskoulun ensimmäisenä johtajana.
Junelius Johan, oulainen laivuri. Vastasipursineen keisarin kuljetuksesta Vuolijoelta Kajaaniin
Oulujärveä myöten.
Martinau Karl Mauritz (1797-1863). Syntynyt Tukholmassa. Opiskeli Haapaniemen kadettikoulussa
topografiaa. Aleksanteri I:n tulkki Suomen matkalla 1819 vänrikkinä. Kenraaliluutnantti 1855.
Haminan kadettikoulun johtaja 1858-63.
Müller, keisarillinen hovimestari, pääkokki matkalla 1819.
Määttä Erkki, kajaanilainen kauppias, matkaopas keisarin matkalla Kajaanista Nissilään 1819.
Nissinen Matti, Mattilan kestikievarin pitäjä Nissilässä 1819.
Ovstsakov, kasalla-aliupseeri keisarin matkassa 1819.

Rehbinder Robert Henrik (1777-1841). Suku oli lähtöisin Paimiosta. Vuosina 1811-41 Rehbinder
toimi Pietarissa Suomen asian komitean valtiosihteerinä, tehtävänä mm. esitellä Suomen asiat
keisarille. Vuodesta 1834 lähtien Rehbinder virkanimitys oli ministerivaltiosihteeri. Häntä on kuvattu
lujaluonteiseksi, vastuuntuntoiseksi, mutta myös konservatiiviseksi. Kalleisen mukaan aristokraattiskonservatiivinen luonnehdinta sopii ehkä parhaiten. Suurelta osin Rehbinder oli Aleksanteri I:n
vuoden 1819 matkan taustajärjestäjä, ja osallistui matkaan Kuopiosta lähtien itsekin.
Ruotsalainen Ville, Iisalmen Peltosalmesta, muisteli Nervanderille Aleksanteri I:n vierailua Kuopion
lääninvankilassa ja Iisalmen pappilassa.
Savolainen Tuomas, keisarin kyytimies Iisalmen suuntaan.
Solomka, eversti, vaunumestari matkalla Suomessa 1819.
Steinheil Fabian, Suomen kenraalikuvernööri 1810-1824. Johti Viipurin läänin kartoitustöitä 17981804.
Tervonen Henrik/Heikki, Paltamolainen valtiopäivämies, osallistui valtiopäivätyöhön
talonpoikaissäädyn edustajana sekä Ruotsin vallan aikana että Porvoon valtiopäivillä 1809. Tapasi
Aleksanteri I:n Vuolijoen suulla matkalla 1819.
Volkonsky Nikita (1781-1844). Isä oli Sergei Volkonsky, Napoleonin sotien ja kenraali Suvorovin
johtavia kenraaleja. Nikita Volkonsky otti osaa myös Napoleonin sotiin, eversti 1807, sitten
Aleksanteri I:n adjutantti. Vuonna 1813 ylennettiin kenraaliksi. Osallistui lukuisiin taisteluihin KeskiEuroopassa. Esiintyi vuonna 1814 Wienin kongressissa yhdessä keisarin kanssa. Aleksanteri I:n
matkakumppani 1819 Suomen matkalla. Kääntyi lopulta ortodoksisuudesta katolilaiseksi. Kuoli
Italiassa.
Wylie James, baronetti, Aleksanteri I:n henkilääkäri.
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Ehrenströmin kirjekokoelma: R.H. Rehbinderiltä saapuneet kirjeet 1812-1835.
Kenraalikuvernöörin kanslia: suomenkieliset aktiluettelot
Fabian Steinheil: Viipurin läänin kartasto 1805.
1819, Kart. 10 N:o 91: keisarin matkasuunnitelma Suomeen vuonna 1819.
Collan-Kollanus suvun arkisto: Kirjeenvaihtoa. Timo Linkolalta saatua aineistoa.
Timo Linkolan esitelmä sukuseurassa 2009. Internet, Collan-Kollanus sukuseura.
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