
Tahvo Tuomaanpoika Rytkölä  
02.09.1870 Seiskari - 12.11.1945 Helsinki 
 
 
Lehtiuutisiin ja lehti-ilmoituksiin perustuva läpileikkaus Tahvo Rytkölän elämäntaipaleelta vuosilta 
1886 – 1910, noin 25 vuoden ajalta; hänen ikävuosiltaan 16 - 40. 

 
Seiskarilainen laivurin poika Tahvo Tuomaanpoika Rytkölä sai päästötodistuksen kansakoulusta 
Koivistolla 1886. Hän valmistui ylioppilaaksi Viipurin Suomalaisesta lyseosta vuonna 1894. Alla 
vasemmalla on ”Wiipurin Sanomien” uutinen 15.5.1886 ja oikealla ”Wiipuri” -lehden uutinen 
7.6.1894.  
 
 

       
 
 
Lääninvirkamiehet. Lavansaaaren piirin ruununnimismies Thure Broman’ille on yksityisiä asioita 
varten myönnetty virkavapautta kuuden viikon ajaksi, t.k. 22 p:stä lukien; sijainen ylioppilas Tahvo 
Rytkölä  -  Haminan Sanomat 23.6.1896  
 
Tahvo Rytkölä suoritti lääketieteen kandidaattitutkinnon vuonna 1899 ja lisensiaattitutkinnon 
vuonna 1904 Helsingissä. Hän erikoistui kirurgiaan. Uusi Suometar 31.12.1899 uutinen alla 
vasemmalla, ja oikealla uutinen lehdestä Åbo Underrättelser 24.5.1904. 
 

       
 



 
 
Työuran alkuvaiheita vuonna 1904  
- Savonlinnassa sairashuoneen lääkärin viransijaisena kesä-heinäkuussa 1904  
- Heinolassa kaupunginlääkärin viransijaisena n. elo-syyskuussa 1904 
- Haminassa tilapäisen sotilassairaalan alilääkärinä loppuvuodesta 1904 alkaen 
  (myös yksityisvastaanotto, jossa palveluihin sisältyi myös hampaiden paikkausta) 
 
Uusi Suometar 29.5.1904: Savonlinnan sairashuoneen lääkärille.. on myönnetty virkavapautta 
kesäkuun 1 p:stä elokuun 1 pv:ään, sijainen lääket. lis. T. Rytkölä. 
 
Päivälehti 26.6.1904: Olavin kylpylaitokseen oli toisella kylpyviikolla kesäk. 13-20 p. ilmoittautunut 
seuraavat kylpyvieraat:…. tohtori T. Rytkölä Savonlinnasta…, 
 
Keski-Savo (Savonlinnassa) lauantaina 4.6.1904: Ilmoituksia. v.t. lasarettilääkäri Rytkölä, joka 
samalla hoitaa kaupunginlääkärin virkaa, ottaa vastaan sairaita maisteri Cannelinin talossa 
Puistokatu 2 klo ½9 - ½11 ap ja 5 - 6 ip. Tavataan lasaretilla ½1 - ½2 jpp. 
 
Hufvudstadsbladet 5.7.1904: Våra badorter.  Vid St. Olofsbads kuranstalt ha anmält sig följande 
badgäster från den 6 juni till den 2 juli… doktor T. Rytkölä från Nyslott… 
 
Hufvudstadsbladet 10.7.1904: Med. kand nn och med. lic. T Rytkölä hafva förordnats att förestå 
stadsläkaretjänsten i Heinola under åt ordinarie stadsläkaren beviljad tjänstledighet, nn från den 
25. juli till 30 september och Rytkölä från sistsagda dag till 10. november. 
 
Kotka Nyheter 8.11.1904: Konvalescenthemmet i Fredrikshamn. Som underläkare vid det i förra 
finska kadettkörens byggnader nyinrättade konvalescenthemmet komma att fungera doktorerne A. 
Krook och T. Rytkölä. 
 
Fredrikshamns Tidning 23.11.1904: Temporära militärlasarettet i Fredrikshamn. 
Medicinalstyrelsen har anbefallts att af t.f. direktorn för finska kadettkåren mottaga de indragna 
finska kadettkåren tillhöriga, oanvända byggnaderna i Fredrikshamn samt utan ordna de medel, 
som befinnas nödiga för Inrättande af ett provisionellt lasarett i byggnaderna och underhållet i 
detsamma, intill dess behofvet uppbör, af 50 offlcerare och 200 man sårade och sjuka, som 
evakuerats från krigsskådeplatsen. Medisinalstyrelsen har förordnat medicinalrådet Uno Lojander 
att med biträde af förrådsförvaltaren i medicinalstyreIsen Emil Orädd å sagda styrelses vägnar 
emottaga byggnaderna. Att närvara vid förrättningen har byggnadsöfverstyrelsen utsett M. 
Schjertbeck. Den fullständiga personalförteckningen öfver lasarettets funktionärer är: öfverläkare; 
med. och kirurg. doktorn Rob. Elmgren; assistenten: med. licentiaterna A. V. Krook och Tahvo 
Rytkölä, syssloman: öfverstelöjtnant E.S. Tigerstedt; öfversköterska fru Jakobsson; massör; G. V. 
Nylander. 
 
(Sairaalan virallinen nimi ruotsinkielellä oli: ”Finländska sanatoriet och lasarettet för från 
krigsskådeplatsen evakuerade sårade och sjuka”.) 
 
Tässä on suomenkielinen uutinen Haminan sotilassairaalan perustamista koskevasta päätöksestä: 
 
 Haminan sotilassairaala. Hänen Majesteettinsa Keisari on esiteltäessä senaatin 
 ehdotusta marrask. 1 p. tänä vuonna suvainnut armossa sallia, että lakkautetulle 
 kadettikoululle kuuluviin käyttämättömiin rakennuksiin Haminassa saadaan järjestää 
 tilapäinen sairaala ja että valtion varoista maksetaan ne kustannukset, jotka tarvitaan 
 mainitun sairaalan perustumiseksi sekä korkeintaan 50 upseerin ja 200 sotamiehen, 
 jotka haavoittuneina ja sairaina on lähetetty pois sotanäyttämöltä, ylläpitämiseksi niin 
 kauan kuin tarve vaatii. – Uusi Aura 12.11.1904. 
 



 
 

  Koitar 3.12.1904 
 
 
 
 
 

Alkuvuosi 1905 vielä Haminassa, avioliitto 25.3.1905 Mikkelissä 
 
Koitar 2.3.1905: Lääkäreitä. Tri T. Rytkölä 10 - ½12 ja ½5 - ½6 plombeeraa myös hampaita. 
Asunto: ent. kadettik. laboratooriorak. 
 
Mikkeli 27.3.1905: Päivän pakinaa. Vihityt. Lauantaina vihittiin täällä morsiamen kotona lääket. 
lisensiaatti Tahvo Rytkölä ja ylioppilas neiti Elsa Alopaeus, lehtori F.U. Alopaeuksen ja puolisonsa 
os. Nysten tytär. 
 
 

                           
 

                           28.03.1905 Helsingfors-Posten (avioliittouutinen yllä) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Viipurin lääninsairaalassa kesällä 1905 
 
Avioliiton solmittuaan Tahvo haki mm. Kuopion ja Hämeenlinnan lääninsairaaloihin alilääkäriksi, 
mutta ei tullut niihin toimiin valituksi. Alla on ote näitä viranhakuja koskevasta lehtiuutisesta: 
 
 20.04.1905 Suomalainen Wirallinen Lehti / viranhakuja: Tahvo Rytkölä on hakenut 
 alilääkärintointa Kuopion lääninsairaalassa ja Hämeenlinnan lääninsairaalassa. 
 
Sen sijaan Tahvo Rytkölä sai viransijaisuuden Viipurin lääninsairaalaan heinä-elokuun ajalle 1905. 
Tätä sijaisuutta hoitaessaan hänen yhtenä potilaanaan oli santarmi-översti Kramarenko, joka 
menehtyi ampumahaavoihin heinäkuun 1905 loppupuolella. 
 
 
 Suomalainen Wirallinen Lehti 29.06.1905. Lääkintölaitos. Lääket. lis. T. Rytkölä on 
 heinäk. 1 pstä elok. 26 pvään määrätty hoitamaan Viipurin lääninsairaalan toisen 
 alilääkärin virkaa. 
 
 Raahen Lehti 25.7.1905: Uusi murhayritys Viipurissa. Kuten sähkösanomalla 
 viime lehdessä kerroimme, ammuttiin viime perjantaina klo 3.15 i.p. Viipurissa 
 kaupungin puistossa, Aleksanterin- ja Torkkelinkatujen kulmassa, santarmi-översti 
 Kramarenkoa vastaan noin 2-3 askeleen päästä browning -pistoolilla kolme (kaksi?) 
 laukausta, joista toinen sattui kylkeen, toinen jalkaan. Ampuja on Reinikan jutussa 
 tunnettu maalari Kalle Procopé.  Ampuja koetti paeta, mutta hänet otti kiinni kaksi 
 konstaapelia Katariinan- ja Aleksanterinkatujen kulmauksessa. Hän vietiin 
 poliisivankilaan. Haavoitettu käveli ensin vähän matkaa ja astui ajuriin, jolla hän ajoi 
 kotiinsa, missä hänen haavansa sitoi ensim. kaupunginlääkäri Schröder ja pari 
 venäläistä sotilaslääkäriä. Täältä vietiin hän lääninsairaalaan.  
 
 Kahdesta ammutusta laukauksesta meni toinen sisälle takaapäin kymmenennen 
 kylkiluun välistä ja tuli ulos vatsasta vähän yläpuolelta navan. Sisäiset jaloimmat 
 elimet näyttävät vahingoittuneen ja potilaan tila on hyvin arveluttava. Toinen laukaus 
 lävisti reiden. Lääninsairaalassa, jonne haavoitettu kannettiin paarilla, tutkivat haavat 
 tohtori Juselius ja Rytkölä sekä kaksi sotilaslääkäriä. Potilas oli kaiken aikaa 
 tajuissaan. Kello 7 i.p, annettiin översti Kramarenkolle keittosuolaliuosruis- kutuksia 
 laskimoihin. Hänen tilansa oli silloin niin huono, ettei oletettu hänen elävän aamuun 
 saakka. Hän kuoli kello 7.15 i.p.   
 
 
 

Koivistolla syksystä 1905 vuoteen 1911 

 
Syksyllä 1905 Tahvo Rytkölä siirtyi Koivistolle, josta hän sai kunnanlääkärin viran. 

  
Suomalainen Virallinen Lehti 10.8.1905 (uutinen alla) 
 
 

 



Tahvo Rytkölä toimi Koiviston kunnanlääkärinä vuoteen 1911 saakka. Tänä aikana hän on hakenut 
mm. Joensuun ja Lappeenrannan kunnanlääkärin virkoja, tulematta valituksi. 
 
 Suomalainen Virallinen Lehti 12.1.1906: Joensuun kaupunginlääkärin virkaa 
 ovat hakeneet: … Koiviston kunnanlääkäri, lääket. lisens. T. Rytkölä,… 
 
 Itä-Suomen Sanomat 21.11.1907: Lappeenrannan kaupunginlääkärin virkaa ovat 
 hakeneet.. Tahvo Rytkölä… 
 
 
Koiviston kunnanlääkärinä toimiessaan hän hoiti toisinaan viransijaisuuksia Viipurin 
lääninsairaalassa (mm. kesällä 1906 ja kesällä 1908): 
 
 Finlands Allmänna Tidning 2.7.1906. Medicinalsverket… T. Rytkölä viransijaisena 
 Viipurin lääninsairaalan toisen alilääkärinvirassa heinä-syyskuussa 1906.  
 
 Viipuri 30.6.1908: Lääninsairaala. ..alilääkärin viransijaisuus heinä-elokuun ajaksi tri 
 T. Rytkölälle. 
 
 
Koivistolla Tahvo Rytkölä toimi myös koleralääkärinä. Alla on muutamia uutisia näihin tapauksiin 
liittyen, sekä sairashuoneen perustamiseen liittyviä uutisia: 
 
Helsingin Sanomat 13.6.1907: Arpajaislupia. Kenraalikuvernööriltä ovat seuraavat… henkilöt 
saaneet luvan toimeenpanna arpajaiset: tohtorinna Elsa Rytkölä ja kunnanlääkäri Tahvo Rytkölä 
kuluvan kesä-, heinä- tai elokuun kuluessa Koiviston pitäjään rakennettavan sairastuvan 
rakennusrahaston hyväksi. 
 
Viborgs Nyheter 16.8.1907: Försiktighetsåtgärder mot kolera. Kommunalläkare i Björkö T. 
Rytkölä har upphyrt lokal för profvisionellt koleralasarett. 
 
Kyminlaakso 19.09.1908: Epäiltäviä sairastapauksia. Koiviston Saarenpäässä on muuan 
merimies.. sairastunut epäilyttävien oireiden vallitessa. Kunnanlääkäri Tahvo Rytkölä on 
matkustanut Saarenpäähän ja on hänet määrätty eristämään sairas. Varmuudella ei tiedetä, onko 
tauti koleraa, mutta oireet ovat epäilyttävät. 
 
Kolera. Uusi tapaus Koivistolla? Eilen iltapäivällä sairastui Koivistolla Tervahartialan kylässä 
kauppias Nybergin palvelijatar tautiin, jonka oireet osoittavat koleraa. Tohtori Rytkölä eristi 
sairaan ja toimitti hänet Koiviston kolerasairaalaan klo 9 illalla. Kauppias Nyberg oli viime 
sunnuntaina pannut toimeen kilpapurjehduksen, ja otti siihen osaa myöskin pietarilaisia, joten tauti, 
jos se on koleraa, lienee kulkeutunut niiden mukana. – Suomalainen Kansa 14.7.1909 
 
Kyminlaakso 17.7.1909: Koivistolla sairastunut palvelijatar kuollut. Kaksi uutta epäilyttävää 
sairaustapausta. Keskiviikkona klo 8 aikaan illalla kuoli Koiviston kolerasairaalassa edellisenä 
päivänä epäilyttäviin oireisiin sairastunut nainen. Hänen nimensä oli Maria Andrejewa ja oli hän 
ollut pesijättärenä kaupp. Müsterin huvilassa. Koleralääkärit Rytkölä ja Alopaeus ovat varmasti 
vakuutettuja, että kolera on kysymyksessä. Samassa huvilassa, jossa Andrejewa sairastui, on 
nyttemmin sairastunut kaksi muuta henkilöä ja ovat nämä sekä neljä muuta henkilöä eristetty 
erääseen pienempään rakennukseen huvilaan kuuluvalla alueella. Lääkintähallitus on senaatille 
ilmoittanut, että Saarenpäässä kuolleella laivuri Kanalla on ollut koleraa. Erikoisesti tarkastukseen 
valmistautunut vahtimestari on ryhtynyt desimifioimistoimenpiteisiin niillä paikoilla, missä sairas oli 
oleskellut. Kuokkalassa sairastunut palvelijat. Helena Nikolajewna on eilen lääkintähallituksen 
määräyksestä lähetetty pois sairaalasta. 
 
 



Ahkera lääkäri sai myös huomionosoituksia: 
 
 Suomalainen Wirallinen Lehti 07.07.1908. Ritarimerkkejä. Stanislain 3. luokan 
 ritarimerkin ovat saaneet… alilääkäri T. Rytkölä… 

 
 
 
 
Joukkomurha Koivistolla 26.2.1910 
 
Varmasti yksi järkyttävimmistä tapauksista Tahvo Rytkölän työuralla oli helmikuussa 1910 sattunut 
joukkomurha, jossa uhreina oli Suomenlahden ulkosaarelta, Lavansaarelta, lähtöisin olevia 
henkilöitä. Arvattavasti kaikki uhrit olivat hänelle tuttuja.  
 
Nimittäin Koiviston Kotterlahdella sattui helmikuun lopulla vuonna 1910 joukkomurha, jossa 
menehtyi viisi henkilöä; kauppias Erik Piispa, hänen vaimonsa Maria (os. Hovi), heidän 16- ja 12-
vuotiaat tyttäret (Ida ja Hilja Siviä) sekä heidän kodissaan kortteeria pitänyt merikoulun oppilas 
Lavansaarelta, Tahvo Tahvonpoika Klaus (21 v).  
 
Kirveen- ja puukoniskuista selvisivät hengissä kauppiaan veljenpoika Tahvo Simonpoika Piispa 
(joka myös oli merikoulun oppilas, ja piti kortteeria setänsä luona Koivistolla), sekä 
kauppiasperheen palvelijatar Eva Karvonen (joissakin uutisissa palvelijattaren sukunimenä on 
”Karvinen”, nimi saattaa olla myös ”Karvanen”).  
 
Kauppias Piispa oli perheineen muuttanut Lavansaarelta Koivistolle vuonna 1902. Perheeseen 
kuului edellä mainittujen uhrien lisäksi poika Adolf (s. 1887) ja tytär Anna (s. 1890). Nämä eivät 
olleet surmatyön aikaan kotona.  
 
Koiviston kunnanlääkäri Tahvo Rytkölä osallistui uhrien tutkintaan, ja hengissä selvinneiden 
hoitoon. Tapaus sai luonnollisesti suurta huomiota lehdistössä. Alla on yksi uutinen liittyen 
hengissä selvinneiden toipumiseen: 
 
 
 Karjala 10.4.1910 – Koiviston joukkomurhassa haavoittuneet palvelijatar 
 Karvinen ja merikoululainen Tahvo Piispa ovat jo parantuneet jotensakin täydellisesti.  
 Palvelijatar Karvinen niin, että on päästetty terveenä kotiinsa ja Piispa siksi hyvin, että 
 voipi liikkua ulkona ja tuon tuostakin käydä itse lääkärin luona. Kumpaisenkin 
 parantuminen on edistynyt säännöllisesti jättämättä suurempia ruumiillisia tai henkisiä 
 vammoja, joten ne tiedot, joita eräät sanomalehdet levittivät, ettei heistä muka tulisi 
 täysin terveitä, ovat kokonaan aiheettomia. Sairaita on koko ajan huolella hoitanut 
 Koiviston kunnan lääkäri Tahvo Rytkölä. 
 
 
 
Mainittakoon tässä, että joukkomurhan tekijä oli kauppiaan palveluksessa ollut mies, joka oli 
syntynyt Inkerinmaalla Krasnaja Gorkassa vuonna 1883. Tämä jäi pakomatkallaan kiinni melko 
pian, maaliskuun alkupäivinä Helsingissä. Kuulusteluissa hän ensin kiisti tehneensä veritöitä, mutta 
pian tunnusti tekonsa. Hän yritti paeta vielä kiinnijäätyäänkin, ja lopulta hyppäsi Helsingin 
Korkeavuorenkadun varrella olleen talon viidennen kerroksen ikkunasta kadulle, ja menehtyi. 

 
 
 
 



Helsingin Kuvalehti no 5/1910 on julkaissut tähän joukkosurmaan liittyen kolme valokuvaa 
Koivistolta. Kuvassa alla vasemmalla on kauppias Erik Piispan talo, jossa murhatyöt tehtiin. Alla 
oikealla on kuva, jossa ruumiita lähdetään viemään hautausmaalle. 
 
 

            
 
 
 
Yksi kuva on perheen ainoasta eloon jääneestä pojasta.  
 

  
 
 
 
Koiviston Kirkonkylän osuuskauppa rl:n hallinnossa 
 
Keväällä 1906 perustettiin Koiviston Kirkonkylän osuuskauppa. Tahvo Rytkölä oli mukana yhtenä 
puuhamiehenä tässä hankkeessa, ja hän kuului osuuskunnan hallitukseen, toimien jonkin aikaa 
sen varapuheenjohtajanakin. (Kuva: Yhteishyvä 2.7.1909). 
 

 



 
 
 

 
Tahvo Rytkölän kirjallisia pyrkimyksiä: 
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Kirjallisuutta. Puritas kirjasto. Ulkomailla suurta huomiota ja suosiota herättänyt ”Puritas kirjasto” 
on nyt alkanut ilmestyä suomenkielelläkin Yrjö Weilinin kustannuksella. Ensimmäisenä kirjaston 
kuudesta numerosta on nimittäin ilmestynyt: Emma F. Angell Drake:n lääketieteellinen ”Mitä 
avioliitossa olevan naisen tulee tietää”. Kaikkiaan tulee ilmestymään paitsi yllämainittua seuraavat 
niteet: Mitä avioliitossa olevan miehen tulee tietää, Mitä pojan tulee tietää, Mitä nuoren miehen 
tulee tietää, Mitä tytön tulee tietää ja Mitä nuoren naisen tulee tietää. Kunkin niteen hinta on 3 mk. 
Sarjan toimittavat suomeksi lääket. tohtori Tahvo Rytkölä ja jumaluusopin tohtori Paavo 
Snellman. – Itä-Karjala 6.10.1905. 
 

http://www.juvekim.fi/
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Tiedot on koonnut Jorma Leino, hyödyntäen pääosin kansalliskirjaston digitoituja aineistoja. 
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PS: 
 
Sittemmin Tahvo Rytkölä on toiminut Viipurin lääninsairaalassa 1911 - 1919 ja sen jälkeen 
Sortavalan yleisessä sairaalassa lääkärinä ja ylilääkärinä 1930-luvun loppupuolelle saakka. 
Hänellä oli useita luottamustoimia, ja hän on kuulunut Sortavalan kaupunginvaltuustoon.  
 
Tahvo ja Elsa Rytkölälle syntyi kolme poikaa: Erkki Ilmari (1905-1974), Veikko Olavi (1914-2001) ja 
Heikki Veikko Tapani (1921-2010). 
 
 
 


