
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.   

Alfred Liuksiala – virkamiehenä ja perheen parissa 

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


  

 ”Täysin laillisessa järjestyksessä 

syntyi ensimmäinen lapsemme 

yhdeksän kuukautta naimisen jälkeen 

1855.  Sitä sitten jatkui niin että 

toinen lapsemme syntyi 1856. 

Yhdeksäs lapsi syntyi jo 1863, mutta 

niistä oli pari kaksosia, jotka kohta 

syntymän jälkeen kuolivat. 

Yhdeksässä vuodessa siis yhdeksän 

lasta – ja kaikki äidin imettämät.” 

    AM: Muistelmia 



AL 

AL 

Agathon ja Alina Meurmanin  lapset 1926 



Alfred – ”Appe” Liuksiala 1861- 1944 

Senaattori, ylen stiili 

knalli päässä, asu fiini. 

Milloin lomailemaan jouti, 

uistintaan hän aina souti 

Siimaa veneeseensä lappoi 

suuret hauet aina tappoi. 

Kolme tyttöä ja poika 

lapsia ol´ heillä noita 

Tauno, Aune , Irja, Laila 

Veljeä jo sarja vailla.  

     Aarno Liuksiala 1965 

 











Suomenkielinen Alkeis-Opisto Helsingissä 

Lukukausitodistus. Syyslukukausi w. 1873 
22 Oppilas 3:lla luokalla. A.A. Meurman 

 

     
Edistyminen 
Suomen kielessä       6 
Ruotsin kielessä  

                                      8 
Latinan kielessä 
  teoksien luennassa 
  kieliop ja kirjoituks   4

  
Uskonopissa                               8            

    
   

Maantieteessä    8 

Laskuopissa ja Algebrassa 6 

Viivannossa  ja  

       Geom muoto-op 5 

Laulussa                  7 

Voimistelussa  8 

  

     
Varoitus ahkeroitseman latinassa ja erittäin sen kirjoituksessa  



Ynglingen  Alfred Agathon Meurman     
som till Kejserliga Alexander-Universitetet  i Finland 

ankommit med vittnesbörd från Finska Elementarläroverket 
i Helsingfors och enligt stadgad föreskrift student-examen 

undergått, hvarvid honom tilldelats vitsord af egande 

Godkända kunskaper, har uti detta Kejserliga Universitets 

matrikel blifvit inskrifven såsom Studerande hörande till 

Tavastländska Afdelningen, hvilket härdelst med behörig 

underskrift och Universitets sigill bekräftas 

 Helsingfors den 23 maj 1881 
 

 W Lagus 



Käkisalmessa. Marraskuun 8 p:nä 1886 

 Rakas äiti ! 

 Kauan olen ollut kirjoittamatta siitä kun sain Äidiltä kirjeen…. 

     Koska minulla täällä ei ole minkäänlaista talvilakkia, eikä 
täältä kaupungista saa sen laista, niin pyytäisin Äitiä 
käskemään veljiä ostamaan ja lähettämään tänne jonkinlaisen 
talvilakin. Mitta, joka seuraa mukana on otettu pään 
ympäryksestä niin, että kun lakki on puoli tuumaa sisäpuolelta 
suurempi niin luulen sen olevan aivan sopivan. 

 Äitiä pyydän puolestani sanomaan sydämellisimmät terveiseni 
Isälle ja kaikille. Hyviä voimia ja terveyttä toivoo rakkaalle 

Äidillensä   Äidin oma  Alfred 



  Sortavalassa Tammikuun 29 p:nä 1889 

 Rakkaat Kotolaiset 

 Onnellisesti ja aivan terveenä saavuin tänne viikko sitten ja 
ystävällisesti otti Wikberg minut vastaan. Lappeenrannasta 
tulin tänne vuokrahevosella ja sain sen vuoksi sangen 
mukavan reen.  Tiistai iltana kello viiden vaiheilla olin täällä 
perillä. 

 

 Kiittäen kaikesta siittä rakkaudesta, joka kotonani tuli 
osakseni, lopetan kirjeeni lähettämällä  rakkaille 
vanhemmilleni ja siskoilleni sydämellisimmät tervehdykseni, 

    Teidän  Alfred 



         
 

 
 
  1889 Kielenkääntäjä, kanslisti,  kirjaaja 
  1899 ylimääräinen hovioikeudenviskaali 
  1904 Hovioikeuden neuvos 
  1906 Erotettiin  neuvoksen virasta 
  1906 Asessorin virka 
  1907 – 1910  Hovioikeuden neuvos  
 
 

         
          
         
  
 
 

ALFRED  LIUKSIALA TURUN HOVIOIKEUDESSA 



Suomen 

Kenraalikuvernöörin 

Kanslian Tirehtööri 

1909 

 

 

Konfidentielli  
 

K. Herra Asessori A.A. Liuksiala 

Kenraalikuvernööri on  antanut minun toimekseni kysyä Teiltä, 
voitteko antaa suostumuksenne siihen, että  Hänen Ylhäisyytensä 
merkitsee Teidät ehdokkaaksi sille listalle, minkä hän tulee esittämään 
HÄNEN MAJESTEETILLEEN,  KEISARILLISEN Suomen Senaatin 
Oikeusosaston muodostamista varten.  
--- 
 Pyydän, että tämä kirje jää ehdottomasti  meidän  keskeiseksi. 
     Kunnioittaen   Th. K.  
 



Suomen Kenraalikuvernöörin Kanslian Tirehtööri 

K Herra Todellinen Valtioneuvos Th. K.  Helsinki 

Teidän Herra Todellinen Valtioneuvos  arvoisassa kirjeessänne…  
 
Nöyrimmästi pyydän kiittää siitä suuresta kunniasta ja luottamuksesta,  
mitä mainittu  tiedustelu minulle tietää, mutta täytyy minun ilmoittaa, 
etten nyt ole tilaisuudessa ottamaan vastaan kysymykseen tullutta 
tointa. Kohteliain pyyntöni on, että Te  Herra Todellinen valtioneuvos 
hyväntahtoisesti  saattaisitte  tämän vastaukseni Hänen Ylhäisyytensä 
Kenraalikuvernöörin tietoon. 
 Suurimmalla kunnioituksella Teidän Herra Todellinen 
 Valtioneuvos nöyrin palvelijanne.   
 Turussa toukokuun 15 päivänä    1909 A.L 



  

 Hemkommen ifrån en förlustelse resa, 
mottog jag till min stora 

 glädje ett förlåfningskort… 

 …. Emottag egen älskade Julia vår 
innerliga lyckönskan måtte Gud den 
högste med sin stora nåd välsingna 
eder, samt städelse blifva 
hedersgästen i edert hem, förtrösta 
alltid på honom och eder skall intet 
fattas. Mottag egen Julia denna af 
hjertet gående lyckönskan af 
vännerna 

    Anders & Fanny 
 

Goda Älskade Julia  

Iitti  den 27 December 1886 



                   

    Porvoo, Maanantaina 22/VI 91 

                     kl:9 illalla 

 Oma rakas Alfredini ! 

 Minulla on täällä nykyään ompelija ja minä virkkaan, on 
kova kiire oikea ”brudbrådska”, sen tähden saat vain 
lyhyen kirjeen. 

 ---- 

    Täytyy jo lopettaa. Niin hauskaa Juhannusta kuin sinulla 
siellä yksin ollessasi voi olla toivon sinulle . Vastaanota 
monta suuteloa, jotka huomen iltana kl: 8 ajatuksissaan 
painaa huulillesi oma 

       Juliasi 
 



    
   Turussa Elokuun 4 pnä klo 7 ½ e k.p. 1891                

        

  Kallis rakas morsiameni 

 Sulhasenasi aloitan nyt viimeistä kirjettä sinulle. Pitkä 
kihlausaikamme on siis nyt jo päättymäisillään ja ehkä tämäkin 
aika on ollut hyödyllinen ja tarpeellinen . Kirjeestäsi päättäen 
tulee paljon sukulaisia…  

 Nyt siis lopetan viimeisen sulhaiskirjeen lähettämällä sinulle  
oma rakas, kallis morsiameni hellät suutelot, kunnes itse tulen 
niitä huulillesi painamaan. Vastaanota ne siksi kirjeessä omalta 
armaalta kaipaavalta sulhaseltasi, sinun ainiaan oma. 

        Alfredisi 



    

       

       Rakkaat Wanhemmat:  

       Tulevan kuun 12 päivänä olemme Julia ja minä ajatelleet että me ensimmäinen  

       kerta kuulutettaisiin. Lähettämällä sydämellisimmät terveiseni lopetan  kirjeeni.  

            Isän ja Äidin oma Alfred 
 
 Kära barn Julia och Alfred 

 I stället för ett telegram,som enligt tidens sed vore det rätta, sänder era 

föräldrar på detta gamla sätt till eder sin lyckönskan och varma 

välsignelse till den dag då edert lifsförbund tillkännagifves inför 

samlingen. 

 Gån med lätt mod att möta lifvets skriften, hvilka såsom ni väl veten, 

icke alltid förverkliga det rosenskimmer som ungdom och  kärlek måla. 

Med Guds hjelp men endast med  denna, ah med god  ömsesidriga  

vilja skall lifvet ge ett överskott på det godas  sida.Således lycka  till 

dess vi alla glada samlas till eder bröllopsdag. 

 Edra kära föräldrar. Agathon och Aline Meurman 
 



Telegrammeja hääpäivänä 8.8.1891 

 En lång och lycklig lefnad önskas unga paret af vännerna på 

Kangasala prestgård 

 Lefven lyckliga och varen flitiga  så går Eder väl. Trefligt hem 

och eget bo Der skapen lungt och ro. 

       Reinhold 

 Riittäköön Teille rakkautta aina niin ilonne käy suloisemmaksi 

ja murheenne myös kevenee  Enny Granholm 

 Rouva Rongaisen asunto 

 Morsiusparii onnittelee hääpäivänänsä äitin äiti Gustava täti 

Charlotta Blomqvist ja Klemin perhe.  

 



  Åbo den 27. December 1891 

    Älskade Mamma  ! 

     Många hjärtliga tacksägelser 
för de rikliga julgåfvor, 
hvarmed vi åter blifvit 
ihågkomna. För pengar köpte 
vi en utmärkt vacker taklampa 
med ljus tíll mit rum…. 

 Hjärtliga helsningar  samt 
varm tack för julgåfvorna 
sänder Mammas tacksamma  

   Julia 
   

    Rakkaat vanhemmat    

    --  Ostimme itsellemme Julian 
huoneeseen kattolampun, 
jonka jouluiltana ensikerran 
sytytimme ja jonka ympärillä 
sitten iloitsimme kuten ennen 
siellä rakkaassa kodissa 
joulukuusen ympärillä. Usein 
lensivät ajatuksemme sinne 
Teidän luo jouluiltana….  

 ---  Teidän kiitollinen 

poikanne     Alfred 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Turku_Puistokatu1.jpg
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Tauno  1894, Aune 1897, Irja 

1899, Laila  1903 



Pikku Liuksialassa 1926. Alfred 65 vuotta. 



Julia 1864-1934 ja Alfred 1861-1944  

    



 Uusi sukupolvi on 
kaswamassa uudella 
tiedolla, uudella tavalla 
ja uusilla harrastuksilla 
warustettuna 

 Agathon Meurman 
1904 

 

 

 

Kiitos RP 

   9.4.2011 


