
Janne Wijon kuolema 
Kronstadtissa 1873 

Esiäidillämme Johanna Lovisa Videnojalla (s. 
27.3.1851) oli kaksi vanhempaa veljeä: Johan Jacob 
(Janne), s. 7.2.1845 ja Alexander (Aleksi) 1847 
sekä siskot Maria 1833, Kaisa 1835 ja Fredrika 
1839. Oli myös pikkusisko Amanda Gustafva 
(1853) ja pikkuveli Carl (1857), jotka menehtyivät 
jo 1860-luvulla. Perheen vanhemmat olivat Johan 
Jacob Sakarinpoika Videnoja (s. 1811) ja Anna 
Lisa Hanhisalo (s. 1815). 

Muistan äitini Annikin maininneen vuonna 1894 
kuollutta äidinäitiään nimellä ”Videnojan kaunis 
Hanna”. Hannalla oli myös aivan saman niminen 
serkku Johanna Lovisa Iisakintytär Videnoja, pari 
viikkoa meidän Hannaamme vanhempi. 
Serkkutytön isä oli Iisak Sakarinpoika, s. 1813 ja 
äiti Maria Matintytär, s. 1817. 

Nyt kerrotaan vuonna 1845 Ullavassa syntyneen 
Janne-veljen surullisesta kohtalosta Kronstadtissa 
vuonna 1873. Lähteenä on Matti VIdenojan 
Ullavan Joulussa julkaisema kirjoitus ”Kirje 
Kronstadista”.  Matti Videnoja (s. 1938) on edellä 
mainitun Aleksi Videnojan  Matti Hjalmar –
nimisen pojan poika ja siis mm. Kirsti-Kaarina 
Kuusiston pikkuserkku. 

”Tämä Janne veli, Juho Jaakko Videnoja s. 
07.02.1845 kuitenkin myi kotitalonsa puolikkaan 
veljellensä Aleksille, ja lähti vuorostaan työnhakuun 
tavoitteenaan Kronstadin laivanrakennustelakka 
Suomenlahden perukassa Pietarin edustalla. Tällä 
telakalla työskenteli Kaustisen, Teerijärven ja 
Kruunupyyn miehiä. Sinne oli työmatkan tehnyt 
nälkävuosien aikaan myöskin Kuusiston 
musiikkisuvun kantaisä Antti Granholm, s. 
30.12.1848. Hän oli talon vävy, vihitty avioliittoon 
Johanna Lovisa Videnojan kanssa 19.05.1872. 
Ehkäpä juuri Antin kertomukset työmaasta 
rohkaisivat Jannea lähtöön. Työ telakalla oli 
kirvesmiehen työtä. Aiempaa työkokemusta ei 
kyselty, mutta testi oli: Työhön pyrkivälle annettiin 
käteen parrunveistokirves, ja tehtäväksi veistää 
pyöreä puu nelikulmaiseksi parruksi. Mestari 
katsoi päältä ja huomioi työhön kuluneen ajan. 

Janne läpäisi testin ja oli työssä kiinni. Muuttokirjan 
päiväys on 13.10.1872. Alku näytti hyvältä, mutta 
aikaa ehti kulua vajaa vuosi, kun Jannen 
vanhemmat Ullavassa saivat kirjeen:” 

”Kronstaatissa se 2 päivä elokuuta Wuonna 1873. 

Saan tietä anto minun elämäni Janne Wijo, kuinka 
onnettomasti on Jumala sallinut minullen käytä. Ja 
Rakastetut Wanhempani, nämät ovat lähetetyt 
erinomaisesti teillen tietäväksi. Waikka nämät ovat 
onnettomat ja surulliset sanomat teitä lähestyvä, nyt 
olen päässyt nuoruuten hulluuteni päähän täällä 
Wieraalla maalla. 

Lankeemiseksi minun nuoruuten hulluutelleni 
olen loukannut minun vasemman jalkani, josta 
makaan Kronstaatin lasareetissa. Ja lasareettiin 
tuotuva kohta neljäntenä päivänä sahattiin jalka 
paksun pohke lihan kohtalta poikki, sillä vika ei 
ollut niin suuri, kun laivasa putosi rauta jalka syrjän 
päällen, että se meni rikki, ja monesti niin pahat 
kipiät paranee ilman leikkaamata, mutta täällä 
tohtorit kohta leikkaavat kun joutuu heitän 
käsiinsä. 

Ja Rakastetut Wanhempani, pyytän anteeksi mitä 
olen teitä kohtaan rikkonut, kuka ties jos ei Jumala 
suo enää elävin silmin nähtä toisijamme. Sillä minä 
muistan nyt ja kuinka paljon olen teitä Wastaan 
rikkonut ja ollut totelematon lapsi, niin suokaa 
anteeksi näillä tervehtys sanomilla justiin jos olisin 
teitän hellässä kätessän kiinni. 

Kun Wielä soisi Jumala terveyteen tulla, niin tulisin 
mielelläni Wielä Suomeen. Jos Wielä yhteisesti 
pyytän anteeksi rakastetut Weljeni ja sisareni, että 
älkää muistelko minun rikoksijani, antakaa anteeksi 
kaikki yhteisesti. 

Ja ei muuta kuin jääkää Jumalan rauhaan. Samaa 
rakastettu Poikanne ja Weljenne. 

Janne Wijo” 

Kirjeen jälkikirjoituksena on vielä pyyntö pikaisesta 
vastauksesta eli ´heti kun saatte tämän kirjeen 
käteenne´. Kirjeen on kirjoittanut Jannen sanelun 
mukaan joku kirjoitustaitoinen suomalainen, ehkä 
Jannen serkku. 



Jannen toive Suomeen palaamisesta ei toteutunut. 
Hänen elämänsä päättyi samassa sairaalassa 

16.9.1873 (vanhaa lukua 4.9.1873). 

 

 
Pastori Emil Wossen kirje Ullavalle 



Pastori Emil Wosse (varmaankin Kronstadtin saksalaisen luterilaisen seurakunnan pappi) lähetti lokakuun 
alussa Jannen kuolemasta vainajan isälle tarkoitetun kirjeen. Wosse osoitti kirjeen erehdyksessä Alavuden 
kirkkoherralle, koska Suomen paikannimet eivät liene olleet hänelle tuttuja (ei ainakaan pieni Ullava). Nimet 
Ullava ja Alavus/Alavo voivat saksalaisen korvissa helposti mennä sekaisin. Wossen kirje on kuitenkin lopulta 
mennyt perille Ullavaan, jossa se edelleen on Matti ja Liisa Videnojan kotiarkistossa. 

Matti Videnoja arvelee selvittäneensä pastori Wossen kirjeessä mainitun serkun henkilön. ”Hän on Matti 
Videnoja s. 1835. muuttanut Ruokolahdelle 1868. Koska kyseinen laivatelakka on ollut hyvä ansiotyöpaikka 
eikä enää kaukana Ruokolahdelta, on mahdollista että tämä Matti-serkku on myös sinne siirtynyt.” x) 

 

x)  Matti Videnojan kirje Erkki Nickulille, Ullava 12.02.2009. 

Erkki Nickul ja Matti Videnoja 

 

Hochwürdiger Herr Prosth! 

 

Am 4 September dieses Jahres starb in hiesigen Seehospitäle nach einer Operation in Folge eines Beinbruchs 
ein Glied Ihrer Gemeinde Alavo, Johan Jakobssn Widanoja. Noch am 26 August hatte er aus der Hand des 
Hn. Pastors Hoffrén aus St. Petersburg, der in der verwaisten Schwedisch -Finnisch - Ehstnische Nikolaikirche 
hier selbst eine Vicariatspredigt hielt, das Heil. Abendmahl empfangen. Sein Vetter hat die Beerdigung 
ausgerichtet.  

 

Beifolgend erhalten Sie zu gütiger Beförderung an den Vater des Johan Jakob Widanoja siebzehn 17 Rbls. 
welche durch Verkauf der Sachen des Verstorbenen als auch durch rückständgen Arbeitslohn gesammelt 
worden sind, nebst einen Zettel von den Vetter. Gott wolle den Vater trösten. Um freundliche 
Benachrichtigung über dem Empfang bittet mit amtsbrüderlichen Gruss 

     Emil Wosse 

Kronstadt, 

2/14 October 1873.           

 

Korkea-arvoinen Herra Rovasti! 

 

Tämän vuoden syyskuun 4. päivänä kuoli täkäläisessä merisairaalassa jalan murtumaa seuranneen leikkauksen 
jälkeen Teidän Alavuden seurakuntanne jäsen Juhani Jaakonpoika Widanoja. Vielä elokuun 26. päivänä hän 
oli vastaanottanut Pyhän Ehtoollisen pietarilaisen Herra Pastori Hoffrénin kädestä, joka itse piti täällä 
sijaisuussaarnan orpoutuneessa [= vakinaista pappia vaille jääneessä] ruotsalais-suomalais-virolaisessa Nikolain 
kirkossa. Hänen serkkunsa on huolehtinut hautauksesta. 

 



Tämän mukana saatte hyväntahtoisesti edelleen Juhani Jaakonpoika Widanojan isälle toimitettavaksi 
seitsemäntoista 17 ruplaa, jotka kerättiin kuolleen tavaroiden myynnillä niin kuin myös rästiin jääneellä 
työpalkalla, sekä kirjelapun serkulta. Jumala lohduttakoon isää. Ystävällistä ilmoitusta vastaanottamisesta pyytää 
virkaveljellisin terveisin 

     Emil Wosse 

Kronstadt,  2/14 lokakuuta 1873. 

 

(Kuusistolainen n:o 13, maaliskuu 2015) 

 

 

 

 


