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9.4.2011 

Risto  Pelkonen 

Alfred Liuksiala (  22.1.1861 – 19.12.1944)  virkamiehenä ja perheen parissa.  

Tämä kertomu äitini isästä    perustu  veljeni Jorman esitelmään vuodelta 1995.  

Jorman esitelmää olen  koristanut kuvilla ja palasilla  äitini arkistosta löytyneestä 

kirjeenvaihdosta ja muista dokumenteista.  

”Täysin laillisessa järjestyksessä syntyi ensimmäinen lapsemme  yhdeksän kuukautta 

naimisen jälkeen, huhtikuussa 1855.  ” Näin  Agathon Meurman omissa 

muistelmissaan  ”Sitä sitten jatkui niin, että yhdeksäs lapsi syntyi jo 1863 – ja kaikki 

äidin imettämät.  Yksi kaksospari kuoli kohta syntymisen jälkeen. Vielä syntyi poika 

ja kaksi reipasta tyttöä.” Alfred oli Agathonin ja Alinen lapsikatraan viides ja syntyi 

Kangasalla 1861 (  Kuvat 2-3).   

Omat muistikuvani  Alfred-ukista ovat hyvin niukat. Oksasenkadun kodissaan 30-40- 

luvulla hänellä oli tapana kävellä edestakaisin pitkällä  eteiskäytävällä ja pohtia 

maailman menoa  itsekseen hiljaisella äänellä.  Välillä kuitenkin kuului voimasana 

”Perhoset”. Lempeä voimasana kuvastaa hyvin Alfredin luonnetta. Hän oli kuuliainen 

ja vanhempiaan kunnioittava  lapsi, rakastava aviomies ja lempeä isä, Yrjö-Koskisen 

ja Paasikiven hengen mukainen vanhasuomalainen myöntyväisyysmies, 

velvollisuudentuntoinen   virkamies ja oikeudenmukainen tuomari.  Näin kuvaa 

setäänsä  Aarno Liuksiala kronikassaan (kuvat 4 ja 5):  
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Kuva  Agathon ja Aline Meurmanin lapset 1926 

 

Kuva 4. Alfred ja Julia Liuksialan perhe 
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Lapsuuden kirjeitä 

Varhaislapsuudesta on hyvin vähän tietoa, mutta muutama kirjeen repale on säilynyt. 

Isälle ja äidille kirjoitetut kirjeet kertovat, että  Alfred oli  todella kuuliainen ja 

vanhempiaan kunnioittava lapsi( Kuvat  6-8) 

Söta älskade Bertha, vuosi ? 

hur har du nu mått. Wet du att i går sköts lilla fölet för den skull att dens fot var af. 

söta Bertha skrif nu snart till din bror Alfred 

Hfors den 19 Oktober, vuosi ? 

Älskade Mamma 

Jag mår bra och är frisk. jag hade den 15 tonde hella dagen låf och inga andra had 

låf. Vi voro hos Liljenstrand och eta middag men Otto moste gå med femte klassen ut 

och med läraren att söka växter. Jag har varit på ingen teater här. Jag är den sista i 

vår klass. Vi hafva icke ännu fåt sensurböckerna och vi får icke dem förän på slutet af 

october. Jag gå ännu hos den läraren och skrifver latin hos vår lärare som lär i 

svenska på vår klas. Nu har jag icke mera att beretta åt min goda Mamma, Mamma 

hälsar alla systrar och Ivar och Werner lillla Hjalmar. Kan han ren tala  riktigt bra. 

Mammas goda Alfred. 

Hfors den 8 Mars, vuosi ? 

Goda Pappa 

Jag mår bra och är frisk. Det var så roligt att få höra af Farbror att pappa hvarit 

med Bertha rest till Kyrö. Vi fingo våra sensurböcker och jag fick i uppförande 10 i 

flit och uppmärksamhet 8 och i framsteg blev det sex.  

Vi hade lof i sista Tisdags för att det var  Kejsarens namnsdag. Pappa helsar Mamma 

och alla brödrar och Bertha af mig. Alfred Meurman 

Koulussa ja yliopistossa 

Alfred sai isältään ensiopetuksen.  Oppikoulun hän   kävi Suomalaisessa 

alkeisopistossa Helsingissä, joka silloin oli aivan uusi ja josta 1883 tuli nykyinen 

Norssi. Kolmannen luokan  todistus syyslukukaudelta  1873  kertoo, ettei  nuori 

Alfred ollut mikään mestari - ainakaan latinassa ( Kuva 9), mutta    läpäisi kuitenkin 

ylioppilastutkinnon med godkända kunskaper (Kuva  10). 1881 ynglingen Alfred 

Meurman kirjoitettiin opiskelijaksi Aleksanterin yliopiston lainopilliseen 
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tiedekuntaan   ja samalla hämäläisen osakunnan  jäseneksi. Viidessä vuodessa 

valmistui  ylempi oikeustutkinto  1886.  

23.5.1881 MEURMAN (→ LIUKSIALA) Alfred Agathon 20828 (Häm.). * 

Kangasala 22.1.1861, vanht kunnallisneuvos, valtiollinen kirjailija Agathon Meurman 

ja Alina Fredrika Tallqvist. Yo Hgin alk.op. Oikt 1886. VT 1889. Hovioik.neuvos 

Turussa 1904-07, 1910, senaattori oikeusos. 1910-17. Metsähall. notaari 1918-20, 

sotaylioik. vanh. sotaylituomari 1920-31. † Helsinki 19.12.1944. – Pso 1891 Julia 

Rongain.   ( Tiedot Helsingin yliopiston matrikkelista). 

Varatuomariksi käräjämatkoilla 

Kolme vuotta myöhemmin hän sai varatuomarin arvon. Näiltä käräjämatkoilta on 

säilynyt muutamia Alfredin kotoväelle kirjoittamia kirjeitä Käkisalmesta 

marraskuussa 1886 ja Sortavalasta tammikuussa 1889.   

                   

 

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/1853-1899/henkilo.php?id=20828
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Turun Hovioikeudessa 

Alfredin tavoitteena oli tuomarin työ Turun hovioikeudessa. Sitkeälle se otti,  sillä 

vasta viiden vuoden mittaisen yrittämisen jälkeen hänet otettiin hovioikeuden 

palvelukseen  – ensiksi vain kielenkääntäjäksi. Kielenkääntäjän virassa kului viisi 

vuotta ja sitten tulivat kanslistin ja kirjaajan eli reistraattorin  tehtävät.  Kolmetoista 

vuotta kului  loppututkinnosta ennen kuin 1899 varatuomari Liuksiala  sai Turun 

hovioikeuden ylimääräisen  hovioikeudenviskaalin viran.  

 

Tuomarin virkaan liittyvä erottamissuoja oli  heikko  Venäjän vallan viimeisinä 

vuosikymmeninä. Alfred Liuksialakin   erotettiin kahdesti  tuomarinvirastaan.   

Vuonna 1902 Suomen suuriruhtinas ja Venäjän keisari Nikolai II antoi 

hovioikeuksille ukaasin, joka oli suomalaisten oikeusoppineiden mukaan 

lainvastainen.  Tämän vuoksi suurin  osa hovioikeuksien jäsenistä ei noudattanut 

ukaasia ja  siitä seurasi, että    keisari erotti viroistaan kaikki  niskoittelevat tuomarit, 

jotka  samalla   menettivät oikeuden eläkkeeseen. Näin lähti Turun hovioikeudesta  

11 hovioikeudenneuvosta ja viisi muuta tuomaria. Alfred  Liuksiala ei  ollut heidän  

joukossaan, sillä hänet nimitettiin hovioikeusneuvoksen virkaan vasta 1904. 

Suurlakon jälkeen 1905 oikeudelliset olot pyrittiin palauttamaan lain mukaisiksi.   

Sen myötä erotetut hovioikeuden jäsenet pääsivät palaamaan virkoihinsa. Turun 

hovioikeudessa  syntyi  tästä ankara riita, kun erotettujen  neuvosten tilalle nimitetyt 

hovioikeudenneuvokset kieltäytyivät luopumasta viroistaan. Asia jouduttiin 

ratkaisemaan    poikkeuslailla vuotta myöhemmin .  Lain mukaan niiden 

tuomareiden, jotka olivat nimitetty virkoihin 1902 ja 1905 välisenä aikana 

perustuslain mukaisesta järjestyksestä poikkeavalla tavalla, oli jätettävä virkansa 

määräajassa.  Alfred Liuksiala  sai nyt potkut ja asetettiin lakkautuspalkalle.  Veljeni 

Jorman  mukaan poikkeuslaki herätti suurta katkeruutta vanhasuomalaisten piirissä 

koko maassa.  Äitini on kertonut, että jossain vaiheessa Alfredin- ukin  perhe oli 

uhkailujen ja kaikenlaisen kiusanteon  kohteena;  ulko-oven eteen ilmestyi 

ihmislantaa ja ties mitä rojua.   Kiusanteko saattoi liittyä hovioikeuden sisäisiin 
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kiistoihin ja olla  nuorsuomalaisten  reaktio siihen, että Alfred Liuksiala astui virkaan, 

josta heidät oli potkittu pois.  Liuksialan  jäsenyyttä sapelisenaatissa saatettiin myös 

pitää  myöhemmin sopimattomana.   

Niin tai näin.  Alfred Liuksiala sai samana vuonna hovioikeudesta uuden 

virkatehtävän, joka kuitenkin oli  alkuperäistä alempi. 1907 nimitettiin Liuksiala 

nimitettiin jo toisen kerran hovioikeudenneuvokseksi.   

Senaattorina Senaatin  oikeusosastossa 

Toukokuussa 1909 hovioikeudenneuvosta pyydettiin senaattoriksi senaatin 

oikeusosastoon (Kuvat  14 ja 15).  Oikeusisastoa kutsuttiin amiraalisenaatiksi ja 

plkkakirveiden mukaan sapelisenaatiksi,  koska senaatissa istui korkea-arvosia 

venäläisiä sotilaita. Kenraalikuvernöri Frans Seyn toimi sen puheenjohtajana.  

Liuksiala ei kuitenkaan ottanut heti kutsua vastaan, mutta suostui siihen vuotta  

myöhemmin.  Epäselvää on, miksi juuri hänet  kutsuttiin ja miksi hän  ensin 

kieltäytyi, mutta otti sitten vuoden kuluttua  tehtävän vastaan? Olisiko sillä ollut 

merkitystä, että Agathon isä oli kuollut saman vuoden tammikuussa tai ehkä hän  

halusi vain ottaa aikalisän ja konsultoida ystäviään. Kutsuhan oli vähän salaperäinen 

niin kuin kutsukirjeestä käy ilmi (Kuva 14).  Näin   joutui perhe muuttamaan Turusta 

Helsinkiin.  Senaattorina toimiminen  kesti  vain kahdeksan vuotta. Vuoden alussa 

AL pyysi ja sai eron  senaatista.  Miksi ? 

Venäjällä 1917  tapahtuneen maaliskuun vallankumouksen jälkeen muodostettiin 

Suomessa eri puolueista koostunut  kokoomussenaatti. Sen talousosastolla 

kummallakin puolueella sekä porvareilla että  sosiaalidemokraateilla oli kuusi 

jäsentä.  Samalla päätettiin  myös  että senaatin oikeusosasto oli muodostettava 

uudestaan saman kokoomusperiaatteen mukaisesti. Kun oikeusosastossa ei tiettävästi 

ollut sosialistisia jäseniä, Alfred Liuksiala joutui eroamaan  joidenkin muiden 

porvarien mukana.  

Kun Suomi sitten itsenäistyi,  senaatti lakkautettiin  ja sen oikeusosaston tilalle 

perustettiin Korkein Oikeus, jossa nyt  kokoonnumme.  Alfred Liuksiala jäi 

virattomaksi, sillä ainuttakaan oikeusosaston entistä senaattoria ei huolittu 

Korkeimman Oikeuden jäseneksi.  Ehkäpä pelättiin, että he olivat saaneet vaatallisen 

tartunnan venäläisestä oikeuskäytännöstä. 

Pian Liuksiala    sai kuitenkin notaarin toimen Metsähallituksesta ja pari vuotta 

myöhemmin – 1920 – hänet nimitettiin sotaylituomariksi  Sotaylioikeuteen, joka 

käsittelee sotilaiden rikosasioita. Se oli mieluisa tehtävä, vaikka kenraalimajurin 
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virkapuku ei oikein ollut  lempeän ja vaatimattoman lakimiehen tyyliin sopiva. 

Sotaylituomaria kiusasi eniten se, että torstaina pidettäviin istuntoihin oli käveltävä 

kenraalin univormussa Kaivopuistoon saakka.   

Näin Alfred-ukin  vävy Viljo Ahokas ” Luulenpa, ettei Alfred –setä niinkään surrut 

sen komean virkapuvun käyttöä kuin siihen liittyvää velvollisuutta vastata sotilaitten 

ja nuorempien upseerien tervehdyksiin. Olihan hän vielä vanhanakin aina 

huolellisesti ja vanhahtavan hienosti puettu ja kuulemani mukaan nuorempana aivan 

”spretti” eroten siinä suhteessa muista tuntemistani Meurman-Liuksialan veljeksistä.”  

Yhtään kuvaa kenraaliasuisesta sotaylituomarista Liuksialasta en ole löytänyt. 

Perhepiirissä 

Hidas eteneminen virkauralla vaikutti myös isoisäni yksityiselämään. Kihlajaiset  

Julia Rongainin kanssa järjestettiin kyllä heti,  kun Alfred sai oikeustieteellisen 

tutkinnon suoritetuksi. Mutta avioliitto solmittiin  vasta viiden vuoden kuluttua 1891. 

Silloin hän arveli, että kielenkääntäjänä  saattoi huolehtia perheen toimeentulosta. 

Isoäidin kerrotaan sanoneen, etteivät avioliiton alkuvuodet olleet taloudellisesti 

mitään ”makean leivän päiviä”.   Jotain symboliikkaa oli siinä, että samaan aikaan 

Alfred  toimi myös Turun köyhien asianajajana.  

Julia oli porvoolaisen  proviisorin Johan Rongain – varmaan savokarjalaisia Ronkasia 

– ja   Edla Nyleniuksen tytär. Julia kävi Suomalaisen tyttökoulun Helsingissä ja toimi 

kirjanpitäjänä sukulaistensa Wickströmien kirjakaupassa hääpäivään saakka. Julia oli 

järjestöihminen ja osallistui monella tavalla Suomalaisen puolueen ja naisjärjestöjen 

toimintaan. Sydän oli kuitenkin kodissa perheen parissa. Suvunkeskuudessa 

kerrotaan, että Julia oli nuorena iloinen ja välitön, perheen äitinä ankaran oloinen ja 

pessimismiin taipuvan aviopuolison vankka tuki monien vastoinkäymisten   aikana.  

Kirjeenvaihdon perusteella avioparin keskinäinen rakkaus oli syvä. Kihlat ostettiin 

siis 1886, kuulutus annettiin 1891 ja  häät vietettiin Porvoossa 1891 (Kuvat 16-20). 
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Kirjeitä kihlauksesta, häitä valmisteltaessa, kuulutuksesta ja hääonnitteluja  
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Omassa kodissa 

Yhteinen elämä uudessa kodissa alkoi  onnellisissa merkeissä.  Uuden joululahjaksi 

saadun kattolampun alla  (Kuva  21).   

 

Åbo den 27. December 1891   

  

 

   

Kun  sähkö tuli Turkuun vasta 1898, uuteen lamppuun sytytettiin elävä tuli.  

Yhteisestä kodista tuli tärkein paikka  ja huolella Julia sitä rakensi. Ennen kuin perhe 

muutti Helsinkiin,  kaunis koti sijaitsi Puistokadulla ( Kuva 22) 

Alfredille ja Julialla syntyi neljä lasta ( Kuva 23) ja  lapsille yhdeksän lasten lasta 

Taunolle kaksi tytärtä, Aunelle kaksi tytärtä ja kaksi poikaa Irjalle poika ja Lailalle 

kaksi poikaa.  Vaikka lapset lähtivätkin omille teilleen yhteyttä pidettiin ja ainakin 

Julian ja äitini välinen kirjeenvaihto oli vilkasta. Kesällä 1926 käytiin Pikku 

Liuksialassa tervehdyskäynnillä ehkä siksi, että Alfred oli täyttänyt 65 vuotta 

tammikuussa ( Kuva 24). 
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Kuva 23 Alfredin  ja Julian perhe. Tauno puuttuu joukosta. 

 

 

Alredin ja Julian yhteinen matka päättyi, kun Julia kuoli rintasyöpään 1934 (Kuva 

25). Alfred puolestaan jätti jäähyväiset kotoväelleen kymmenen vuotta myöhemmin 

1944. Molempien tomumajat ovat nyt vierekkäin Helsingin vanhan  hautausmaan 

mullassa. Koskaan emme saa tietää,   ovatko heidän sielunsakin  vierekkäin jossain 

toisessa todellisuudessa. 

 

Kuva 25. Julia 1864-1934 ja Alfred 1861-1944 

 



12 

 

Maailma muuttuu ja sukupolvet vaihtuvat 

Jälkiä jättämättä  Julia ja Alfred eivät täältä lähteneet. Me kaikki  jälkeläiset  

kannamme perimässämme heidän geenejään. Ja toivon mukaan siirrämme 

sukupolvesta toiseen heidän henkistä perintöään;  keskinäisen  kunnioituksen ja 

toisesta välittämisen ja hyvien tapojen hyveitä, oikeudenmukaisuuden periaatetta  ja 

isänmaan rakkautta.  

Kuva 26.  Leena Saxén ja Jorma Pelkonen Juliana ja Alfredina sukukokouksessa. 

Vuosi ? 
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