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EiLa Vihti;ilE

SUKUKRONIKAN KERTOMAA TARINAA

Suutari

Tuomas Videnius

Makipaaste

Luikalan

WK Kuuliala
asettuj-

oIi

28-vuotias

perustaakseen

Serkijarvefle

kirjoittaa

niiin:

vydfleen

ei

essaan peltojensa
1941" .

korpeen.

o.l-l-ut omastatakaa

tuppipuukko,

mailJ-e,

vj-elaikin

"Tai

kokonaan raivaamattomaan

Tuomaanpojalla

kun h5n teki

Tuomaksen isai ol-i

kai

kuin

sinne

torpan.

useammin uutisviljelije
Sappeel-aisel1a

rohtimiset

Tuomas
ja

vaatteet

rakennuspuuhansa

se ihan nj-in ollut,

raivannut

Sappeen

majansa puunjuurelle,

ja

aukaisemisen,
No, ei

laihtiessean

alka-

Sappeen taka-

mutta

sinnepein,

Sappeen takamaj_l-Ie Joenpolven

torpan,

niinpe
oIi

teme takamaaseutu o1i Tuomakselle lapsuudesta tuttur
perhe
joutunut
kuitenkin
lehtemaen raivaamastaan torpasta,
kun per-

heenisd

ja muuttamaan Mdkitriaiiihrin, kytiin laidal1e
kuol-i,
(4O-vuotias)
e1i kirkonvaivaisena,
lapset 107-vuotias
palvelukseen.
Tuomas joutuiyat

37-vuotiaana

mj-sse sokea riiti
ja

vuoti-as leena
Serkijervi

on kuitenkin

et.iampenS, tiettoman
1842.

Kyll-5

siina

vaimo Kristiina
kantoi

vielii

taipaleen

Joenpolven
takana.

muuttokuormassa

Juhontyter

esikoispoikaa

3 km

Sinne Tuomas lehti

muutakin
lehmiia ja

tal_utti

Fredrikkia,

takamaatorpasta

kevael_Ie

ol-i kuin

tuppipuukko.

toisella

kadetldiin

Tuomaksel-Ia o1i

ta]ouskalut

ia

suutarintydkalut.
Sanoinkuvaamattomalla
mihin

hartaudeLla

Tuomas rakensi

miif 1een, kivet,
kapeasta

Iusikalla

savupirttinsa

pieness5. neliossai

perustuksesta,

Suvussa on s;iilynyt
lopettaa."

olen

mille

eres

seisonut

kodiksi
kertovat

perhee]feen
omaa kieltiiain

se ensifluneinen koti

sananparsi,

Ei Tuomas kyIIa

paikalla,

silla

"Joka kauhalla
kauhalla

ja

lehslitai

rakennettiin.
aLkaa,

afkanut,

se

vaati-

3

maton oIi
masti

aLku, vaatimattomasti

han aikanaan

tuotiin

kyl;i;in,

tahti,

SrirkiiArvelta

ja

aikana,

keliri-kon

ja vaatimatto-

han elemans;i e1i
kun hiinet

siita

kantamalla

soutaen kul-jetettiin

Palkaneen kirkoll-e,
tasan 50 vuotta se retki
kesti,
ensimnaisen
ja viimeisen matkan va1i, mutta siihen sisaltyi
jatkan
paljon,
Kuulialan

sanoill-a:

a.l-kuvaiheessa sad.on vain

"Korjattuaan

viihdi-

ja

p"ffoift.,
laihoil-t.
toimellinen
torppari
saattoi
myohemmin hoitaa jo suhteell-isen
suulta ta]-outta,
esimerkiksi
silta,

Tuomas SSrkijArvi.
vattaminen.

Hanen miel iharrastuk

s iaan oli hevosten kaskaupunkimatko j a, vieden reessS.d.n

Usein hiin teki
jyvi-i;i, voita jne.

Iihatiinuja,

vahan omaj-suutta,
vanhuutensa

vaurastui

paivina

Vaikka Tuomaa.IIa oIi

hdn vuosien

mittaan

i_r

--Ionhinnan
mihin .kaupunkiin
etta

Suomessa oli

nist;i

eikii

silloin

erittaiin

SarkijArven

suuren perheen
Tuomas osti

torppa niin
jlilkeen

ruokkimisen

talollisiLta

man poikansa e.m. Fredrikin
hevosia

suuri
paljoa

miehen maksu|

,

^l
o
t _ it _ .lFu, o, , m a s

asiahan

s5ennokset
oIlut,

kanssa Pietariin.

oIi

niin,

kaupankiiyn-

ett5

siel-ta olisi
jaanyt,

nyyt5vAksi

ja kuljetti

tuotteita

pojalleen.

t - -dl -K
- -d d
E

suuntasi,

tiukat

kykeni

Kuuf i-afa ei mainltse,

kliteisef fei".

Tuomas kauppanatkansa

vaj.n

etta

sarkatakkj-sen

'r K
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, ,t1I a1 ' - i l , ^ h + + i
Kon!!r

!+ a- rK. r u! i 1 c ra- .

l-. -i a- /_] l_
l c-+, a- l- - - e n l a ^ F

niin,

j iistA talon

ostamaan naapuripitii

Mainj-taan huutokaupanp i tAj 5rr epeilleen
k\rk\ri

aluksi

ne sitten

vanhim-

Sinne vietiin

myos

nyytdv5ksi.
josta

Talon osto,
Ylisen

tilaa

Fredrik

oli

Vanhimmalle

KuuIiala

Kangasalla,

kauppahinta

nyds itse

mydtevaikuttanut

tytteirelle

myos ostettiin

3000 markkaa, se tapahtui
Kristij-na

mainitsee,

Juhontytar

oIi

Serkikosken

Kautj-al-an

6000 markkaa, mutta

kauppahinnan
talo

oli

kuoleman jeilkeen
olivat

kokoamj-sessa.

Kangasalta,

1880, tal-on pinta-ala

tussa perunkirj oitukses sa varat
ja jokaj-sen lapsen perint6osuus
kuol-tua osuus o1i

tarkoittaa

hj-nta 01i

vajaa

100 ha.

1888 toimite-

9842,79 nk.
Lapsia olj- 7,
jiilkeen 1800 mk. Tuomaan
aitinse
1200 mk,. perillisiA
oli sifloin
elossa 6.
Omai-

4.

suus,

jonka

vaati

suurla

Tuomas Sarkikoski
Naapuripit;ij

sielI;i

ne parkittiin

olivat

laajat,

Tuomas ei

ja

toimeliaisuutta

koko perhe.

Tuonas haki

kokosi,

asta

tuotiin

siita,

ettd

H i r v e n s a l - m el - t a a s t i

kuitenkaan

ja

tddollisuutta

ja vaLmistettiin

paatellen

todel-Ia

oli

mrkana

oIi

nahkoja,

jalkineiksi.

Kauppasuhteet

nalkavuosien

aikana

perheensd tarpeisiin.

huolehtj-maan vain

tyytynyt

siina

ja

Sdrkikoskelle
suurten

viljaa

merkittava

ajallisesta

hyvin-

vaan h5nellli oIi palava halu juurruttaa
lapsiinsa
se
harras usko, joka hainel-l-5 ol-i.
Sieltei tiettdman
taipaleen
takaa
ja milperheensS. kirkkomatkalle
hiin joka sunnuntaiaarnu johdatti

voinnista,

loin

luonnonesteet

olivat

niin

ettei
matkalle voitu
jolloin
kotihartauden,
lasten oIi

piti

suuret,

Tuomas kotona pitk5n
ja kuunneltava, kun vaari
hiljaa

luki

Iahtee,
oltava

joskus minian oli

Postilfaa,

piiskaan,
kun Iapset eivlit olisi
malttaneet hiljaa
kuunKuul j-a1a kirjoittaa
ndin: " Heneste jAi siunauksen muisto.

tartuttava
nelfa.
I'/16l t.j

an

lj-asta

peivatyOtean

sielunsa

nll,,+

-,1h6tta

hiinen oIi
torpasta

jo

mita

sangen varhain

kiidessailin hanen muistetaan
Kj-rkkoveneessd hiin sitten

Kotoisessa

han piti

terkeinpenii
suvj-sina

yli

vaeltaneen
paasi

y1i

unohtanut
H5nen

sunnuntalaamuina

etaiseste

korkean

Joute-

Tolme-

kaikesta.

Sappeen kj-rkkoveneeseen.

Sarkijarven
Paresoinio

Sappeenvuoren.

ja Prilkiineveden Herran

iokaisena

Tuomas S;irki jairvi

mansa sanan val-ossa.

milfoinkaan

sonnustauduttava

Teman matkan han teki
olossaan

tv6nteostaan.

hAn ei

o.Ii kirkossakeynti,

matkaan ehtiakseen

huoneeseen.

tarmokkaasta

suorittaessaan

kilvoitusta,

miel-iharrastuksensa

hanen

koitti

sunnuntaina.
kul-kea kirkossa

kuule-

Usein han kavi

oppi-massa saj-raita,
kulmakunnaLl-a oLi monia tunnonvaivoj- s saoLevia, joiden luokse han saapui
joka oli
Iohduttamaan ja kirkastamaan Kristusta.
Teta piirretta,

yhteinen

nliille

kauniina

todistuksena

noihin

aikoihin

hengen herattemille
vaikutti

sen liikkeen

mj-ehille,
syvyydestii

Pitl-kiineen takamailla."

on pj-detteve
ja

erittejn
joka
aitoudesta,

Tuomaan pojantyter
Mieleenpainunein
rukoiLlessaan
e simerkil

Gustaava

ette

saman tavan

se itseasiassa

Tuonaantytar

tyter'

Torpparin

Serkikosken

torpan

syntynyt

sanotaan

sijaitsee

suurimman yhteneisen
takana.

on se,

polvistui

Tuomasvaari

aina

poikansa

1apsille

omalla

liidn.

Isoaitini
neelta

kaikista
ja juurrutti

monj.a tarinoita.

vaaristaan

Alma on kextonut

1845' kuollut

sijaitsevan

Luikalan

metsdalueen

oli

Siirkikoski

kyliin

P?i1k5-

syntyisin
1902.

SaPPeen takamaalla'
Mikkolan

sydiimessS,

takamaalla,

tiettdmen

vaikka
maamme

taipaleen

6A.I4MATTIJAKAUTUMI STA SADAN VUODEN TAKAA

Tampereen alueen ammattij akautumat n. 100 vuotta sitten
poikkejossain
sivat
mddrin nykyisista.
Sukututkimuksen kannalta on
kiinnostavaa
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POLETEISTA (eIi

Poletin

rahakkeista

vo imme mearitella

mearettyne
vastaava

aikana
arvo.

etuisuuden

se on 01lut
on laaja:

miltei

kaikissa

mukaan.

leissa.

ne ovat

Julkiseen

kiiytt6on
Rahapajassa, josta
lisin

poletit

kavtto

kaytetty.

tai

ovat

Muodol-taan poletti

vanha kuin
kuin

kulku-

ovat mbhelle viipurilaitaneen kayt6ssa

esim.

maassa4me kiertavissii

poletit

raha.

poletteja

viela

Helsingiss;i.

a jo j-lta,

Ruotsinvallan

ovat

tivo-

haviAmiissii.

selvdsti

harvinaisia.

tarkoitetut

kaasupoletit

valmistettiin

myos Puhel inyhdi- styksen
metalli

kuparipronssi.

tai

rahakkeet

metalliseos
ja

Messinkisili

Harvemmin tapaamme raudasta,

asta valmistetun

kayttaneet

on kuitenkin

varsin

kaytto-

samasta tarpeesta

raitiotiepoletit
ovat

niiden
yhtd

on ldhes

on syntynyt
ihmiset

ryhmiin

eri

historia

poleteissamme keytetty

kuparinikkeli

suorituksesta.

iostakin

Iaadulli-

Poletin

kuitenkin

tai

Se on laaja

tapaamme vielakin

Polettien

oikeutuksen

maapallon osj-ssa.

Vanhimmat Suomessa keytetyt
nutta

saada jonkun

raha-arvoa

poletteja

Kaasupoletit

Huvipoletteja

maidrdtty

ettli

ja esimerkiksi

tutut.

sil-Ie

on ollut

siten,

Useinmat vanhdmman polven
se1le

on tai

maantieteellisesti

ja poletti

rahan historia

neuvoissa

alueella

osoituksena

Voimme ryhmitella

tarkoituksen

poletilla

ette

Si115 on saattanut

tai

sestikin.

siten,

ja miiSr5tyllli

PoLetin kHsite
esiintyy

)

sinkistS,

ovat.

Suomen
Taval-

on kupari,

alumiinisiakin
tinasta

tai

on
hope-

poletin.
on yleensd

Raitiotiepol-etit
ovat
poletteia
mikkaitakin

usein

py6red

soikeita,

esiintvv.

ja varsin
mutta

usein

kaksipuolinen.

neliskulrnaisia

ja kuf-

Suomessa poletit

jaotellaan

yleisesti

(esim. huvikentilla

ja tivoleissa

seuraaviin

kaytetyt

2.

Ammatinharj oittaj ien vastamerkkipotetit
(Gust. Lindell
Kultaseppa Tampereelta)

3.

Tydnsuor itu spoletit

4.

Tydntekijoiden
( esim. Valtion

5.

Tavarapanttipoletit
(esim. Ndsijdrven

6.
'7.
8.
9.

Puhelinyhdi

poletit)

tyoprikat
Lentokonetehdas )
Osake-Olut

stysten

tarki

1 9 0 7)

stu spoletit

Vakuutusyhti6poi-etit
Sahk6- ja kaasupoletit
Pesula- ja laj-tepoletit

10.

Tivoli-,

11.
'12.

Vankilat

huvj-kentta- ja
ja tydsiirtolat

laitepoletit

Rata- ja paasymerkit
(esim. Tampereen lui st inratamerkit

13.

Elintarvikelautakuntien

14.

Lautta-

)

poletit

15.

ja' laivaliikennepoletit
ja siltapoLetit
Liikenne(esin. Omnibus-Tampere)

16.

Kanttiinipoleti

17 .

Teolli.suuslaitosten
henkil-6kuntaruokalat
(esim. Valmetin-Tampereen Lentokonetehtaan

18.

ryhmiin:

t

19.

Kahvilat,
ravintolat,
hotellit
(esim. T.fors Societetshus)
Automaattiravintolat
ia -kahvilat

20.

Kulutuspoletit

21 .

Takuumerkit

22.

Rautaruukkien

23.

Tehtaj-den poletit

ruokala)
iikkeet

hiilipoletit

Ehkapa mielenkiintois
ryhmiilin kuuluvat
jo 1700-luvulta

ja naj oitusl

j-n ryhma on 3. Tydnsuorituspoletit.

Tahan

vanhimmasta piiiistd torpparien
taksviirkkipoletit
ja edelleen 1800-1uvu1ta.
Temen, kuten monen

muunkin ryhmen kohdalla,

kerdilijd

ja

tutkija

joutuu

vaikean

ja

materiaalitietokin
poletlei

tietopulan

usein

eteen.

arvailua,

vain

Materiaa.Iia

mutta

on todelLa

v;ihein ja

joitakin

lunnettuja

seuraavassa

a:
(1770-1880-1uku)

A.

Jokioisten

B.

RatuLan Kartano

C.

Korholan Kartano,

D.

Miehen tydpdivdn

poletti

(ylej*yyppi)

E.

Naisen tyopaivan

poletti

(ylei;tyyppi)

F.

Koylion

( Juhtapeivapoletti

Onko esim.
Nain voi

Kartano

Kartano

Sinulla

)
palkkojen

kayttanyt

sil-l-a tiedetaan,

Mikeli

(1700-1800-luku)

Rautalampi

Hatanpeen Kartano

olla,

laisia".

( ' 18 5 3 - A r t j i i r v i )

etta

on tietoa,

maksuun pofetteja?

Tampereefla on olLut
niin

ilmoittele

"poletti-

allekirjoitta-

neel-1e.
Poletit
ja

ovat

erittein

tutkimuskohde.

ole

ja

tehty

unholaan,

raal

crn nllrr+

l:

on keytetty
joita

k, .n* rj z +
- ([Jss5sad

ainakin

tai

Jos Sinulfa
Jrrcr

\JLd.

olen

halukas

in

koska ei

korkea

poLeteista

Pai

saattaa

voi

uLa

ole
J3 u0 - +
4u
0

jostakin

Jd,

i.rc
Jvr

Sinrr'l

Arkkitehdinkatu
7 F 20
33720 Tampere 72
Puh. kotiin
174 752
tydhon 635 311

pian

vn [n

inkin
Jv^rrr

Tampe-

\ 7_i . r p u r l s s a

ja bussi I iikennepolettia

mahdollinen

pofetista,
Ia

Eqim

mukana kul-keutunut

kaikki

tekemaen tariouksen.

Mile i nan

n
- _. )_l ,a_+_J_-_i *^.

raitiotie-

ett5

tiettavasti

ei

Jo yksin

tallentajia.

e r Ii lJaai JS-tsaE a

keraify-

paikkakunt.ahistoriaa

arvokasta

siirtolaisten

k5yd:i niin,

vaikea,

perustutkimusta

tiedon

ai-ka tal-lentaa

on tietoa

yrrLcy

pafjon

5 erilaista

on todennakoisesti

Nyt olisi

vaikkakin

Yhteen varsinaista

siten

joutua

miefenkiintoinen,

ei

ole

tieto

ndist5kin

ketaiiin, joka niista

sen keytoste,
Cinrrl'l

tenne.
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Sirkka Karskela

&ivia

&nea

iSuhrtutki

Ka.naclassa

j an tletokirjaan

va1-nistrrlaista

olin kesiilSaia Siirtolaisaus-

la l-983 koLne viiklroa Kanaclassa 0ttawa6sa.
ja te::veisle
Etli liaiaem. osoitteen
irestituutl.sta
tri
vieteveksi valtionarkistoon
sie]-].e. tri Eaiae oa valtioaarkistoa
pohjoisnaisen
osastoa pea]-]-ikkii ja tekee Ka4adan suomalaisten b.istoriaa.
Ilea liibetti
kaikiLl.e
sulnrtutkl joi1-l-e Suonessa
H?inen kauttsgn peesin sittea yhteyteo
e"e6.a. heitereisia.
cl6n parhainnao
sukntutkl jansa kanssa, Maurii Jalavan kanssa.
Mauri Jalava oa ].eilxt enyt lurrrsta
aoiD' 20 v'uotta sitten.
Yhtless?i Eaine ja Ja1-ava osoittelivat
sulcututni:ruLle ni)-l-aista
ja
vaLtionarkistossa
kirus KanadaEsa oa ja sanal-Ia opastivat
esitteliv?it
sit?i kellarista
kattoon aaekka. Helltii
sai.a pal-joa aiaeistoa,
joka koskettel.ee Kanadan suomalaisia.
Pal. jort,
joitlen puoleen
salo EyOs sellaisten
henkil6iilea
osoittelta,
voi

k2i6atya

sukututkinusta

koskevin

kysynyk sia

Mol-emat herrat selvittj.vet,
miJ.l-aiaea oo tilanne Kanadassa ja ni3-1.aisia tu1oksia siell-a voi sukua tutkj.a. Laine, joka
ei aiaa
tutkii
kokonaiskuvaa
o11 hi eman epiirii ivii r lahtetsta
tohtori
arwoltaan ja
16yda va:no ja l.ukuja. Eiin oa tietlenies,
hakee yleensii faktoJa ja luimmit?tr?it etviit hdaen nlelest?iEi.a
- Llhtta Uaurl Jalavar
joka tutkii
plclii paikkaansa.
sukaja hea- tekee E-onclykea lehalistiist?i tutkimsta
tai1.kil6kohtaisesti
mltii vaia oa saataviskaikki artikkel-t'
]-a betke].].e - etsii
mahilo1-1-lsta l-dytbEi es*sa. Eenen niel.estEiZitl oa byL1:i. tliysin
var}elopia,
eivethaia ne ane"lkkalalset
Juuret aiin kovtn vanhoja o1e..
Jos jolnr haluaa kirjoittaa
osoitteensa

t?ihiin:

aai1-1e berroi1'1-e liit:ta

heiclile

II

Dr Edward W. Lairne
2031 Deerhurst Court
Ottawa, Oatario K 1J 882
Canacla
ia

Mauri

Jalava

1001 - 470 Canbridge Street
South Ottawa, Ontario
K 15 4H8
Canaala
Kanaalassa haittaa
sukututkj.!0usta se, ettd kirkoa arkistoja
on niia noaessa palkassa. Vala 1 f kirkoista
on l-uovutta.aut
ja ae on nikrofilnattu.
ai:eei eto aan val-tionarkistooa
Nlia oa
sii6 kaytav2i joka ainoassa seuralfirnaassa ldtsynesse, onko tEiii1-sel.l-aista tai sel-laista
lZi kirjoissa
henklL6e tal tunnetaanko
rBuut en s e11ai. st en ibroi st e|'' tiiii11Zio1o. Va].t ioaarkisto
t e ett55
kirkon arkistojen
s eurakunti en luetteloar
Joka ei il-nesty joja ngrdskln
ka vuosi ja siiaii otr kaikbi en kirkkojed
osoitteet
nikrof i]-ninr]-]-ien
numerot.
No ayt
aikarraan
prosentti

suomalaisten kohclal-la o1i nein, ette hrrr suoloalalsia
tu.].i Anerikkaan
tai Kan:,adaarl niln heistZi vaia muutana

kirkkoon.
Elrvin rnonista syistZi
liittyi
jeseala,
o11a kirkon
1uu].erl monen ar:Taavaa mitkii

el hal-uttu
ainalria
olivat

sellainen
useinnat syyt. Vasta 1931 luotiin
kaikklea kirkkojo
Sj-itli l?iJrtlen
keskus, johon ry6s suonalaiset
kirkot
Llittyiv?tt.
Jos aikoo kirjoittaa
on tietenkin
olemassa ehjZit luettelot.
Kanad.aan tai Anerikkaa,rr olisi
tieclett6vd
lZiht6 Suonestar tulosatana ja sttteo voisi laatia
kyselyn kirkko jen kesl<uksell-e.
1900-1-ukua aikalselnnalla
ajalla
kaikki
suonalaiset,
iotka k1f,kyl-eensd Engl-annir presbytee?iseea
koon liittyivat,
liittyivet
l-6ytyvet i?tlliset kyl.le ja a€ a,rkirkkoon ja nlidea arkistoista
- 01ea ny-b j iitt?iayt
t a,mpereea s eutlua
kistot
oa nibofilnattu.
voi lEihettea
sukututkinus seuralL e pal-jon osoitteitar
ioihin
kyseJ-yje.

t2.

EiIi laine ruut en ol-i sitii nie1t6,, ett?i jos nyt on aiia,
ettei
ni]-].aZin pziiise kaoad.aLalsiia
lzihteisiia
kiinrai niia
palkkakuanan srnonal-eholisi
koetettava
saada luettavaksi
ciet. Joka airoa perheta3ah,hroa klrjoitettiia
silhea aikaan
sanoma]-ehteeo. Viine rruoEta Tutassa vditteLi
Aaja ?il]-i
Kaja h6nel1.?i, oa a?iistai, lebdLstEi aika,noiaen
nailao lebclistijst?i
nateriaall.
Kun slel1.?i kerran ei kj.rkko a olJ-ut e aiia kaikki
s5mtyniit 1 vihkiniset
ol.i tieteaki:r
aiaa jossaJa kuoleniset
ki! sanonalehdesse. - traine kehotti
kiir3rritteneZin huoniota
jo s kerran tietii?i
ry6s paikkakuDnan puJrelialuetteloihia,
haettavan heakil6a ninen. - Ko]-mas paikka, mistii, voi saada
tietoja
on 06tarioa
sukututhilous s eura, joka kokoae kaikki en
hautausto imi sto j ea kuolleittea
luettelot.
I{autaustoimi sto j ea nateriaalia
or' ayt jo koossa 20 suurta
l"aatikkoa ja nissii on nel-kein 1000 teysia selvitettye
sulnrtutkinusta.
Kandalassa on koole&inen o1lut hiuka! erl]-aista
kuin
nei11a. Se on sen'r'ro
inen tapaus. Si.e116 o1i kuo ]-enant al-o Ja,
joissa kolnen p?iiv6n aika,aa neikattu
vai[aja
o1i nayttei].]-6
ja sen kol-men p?liv2in aikana h?iaest6, tehtiia
kaikki
na.bttolliset
ja kaikki
ja ntilttea
selvitykset,
sJmtyBaajat,
tul-opaikat
toi.mistojen

arkj.stot

ovat kaikkl

tal]-eIla

koko Ka.aadassa.

t?

SUKUTUTKIJAT

SUUNNITTELEVAT

MATKAA

USA: AAN

yhteisestd
herennyt ajatus sukututkijoiden
USA:aan - Utahiin
Salt Lake Cityyn on saamassa
ja matkaohjelmuotoja.
Neuvottelut
hinnoista

Seuramme keskuudessa
tutkimusmatkasta
jo tasmallisempiii
mista

ovat

kijoiden
tuntuu
ovat

jdsentensd

seurat

matkasta.

Talkoituksena

kiiynnissii.

olevan.

varmaan kiinnostavia.

massa hetkessd
kyselijHllii
saapumisaika,

on tarvittavat
lehtdtiedot
ei

ole

kuun sukututkimuspeivillii
ensi

Palaamme asiaan.

vuoden

keskusteltu,

Lake Cityn

henkil6lukemat

kiinnostusta

kuuluj-sat

Kayneet kertovat,

saadaan maahan muuttaneesta

Matkan kestoaika
suunniteltu

Salt
SielLa

yhteisesta

kiinnostumaan

on erj. yhteyksissd

Kun asiasta

matkaa kohtaan

kautta

on saada koko maan sukutut-

tarkat

ette

tiedot-

- mahdollisesti

arkistot
muutajos
naahan

Suomesta jne.
vielii

tarkkaan

tiediimme

tiedossa.

Ehke jo

enemma.n. Ajankohdaksi

loka-marraskuuta.

tanmion

t4.

?asi. Ku-usi-Iuona

Vuosisadan vaiht e en ku::na].li sta arki.st oint ia
ER]IS I,/A}THOJE}TAS]AJ(]RJOJEI{

IOYTO

S)'ksyll-a 1982 ninu].l- a oli- orrnea ldyt:iess:ini
eraan talon viniiltti
su.hteel-Iisen laaj an asia'oaperikokoelnan. Oj-keastaan ei voi_da puhua kokoelmasta, si"1Iii kyseesse o1i vaj.n sekalainen rdykkiij erean
vuoslsadan alussa toinineen vi-rar*ra1ti jan vi_rant oinitukseen liittyneitli asiakir j o j a. Erikoi-sta
o1i- kuitenkin
se, minne niim:i vantrat
'rarkistoitu".
d-okumentit o1iNiite o1i eodilematta keytetty valikaton eristiimiseen,
sil.'l a ne oJ-i haud.attu vintilJ.e
noin pe"rink;nnnenen sentin pa](suisen nj-ekkakerroksen a11e, missa ne olivat
o1l-eet
arkistoituna
60-7O vuotta. Oma kertomulsensa olisi
se ooeraatio,
jolJ-a nuo d.okumentit sr j oituspaikastaan
pelastin.
Kyseessii oleva rakennus on Messukylen Vehmaisten kylan Gr6Otin ta1on (ilo. {) varrha od,drakerurus. Tal.ol-linen Xvert crddti. toirni rrv.
1887-1904 i/IessuJryllin kurmal-]-i s]. aut akunnan esini-ehenii.
Kunnal i sl aut akuxnan esimiehen t ehtlivii o]'i varsin vastuunalainen.
Hanen tul_i
laut akunnan kokouksissa huolehtia
si-itai, ettH. p6ytiikir jat tulivat
'rlaskukirki-r j o it etuiksi . HH,nhuolehti
kirj eenvaihdosta,
vastasi
jan oikeasta pitlimisestii'r ja hoiti
lauiakunnan asiakirjojen
sEiilytttimisestli.
iilonista t eht iiv-i st H.iin sai kr.urnallislautakunnan
esimi-es
asetuksen mukaan palkkaa vain korvaulcsen kir j oitusaineista,
postira'ikirjoittajaja luvunlaski j a-avu.n'r. I'unnal1i s J-auta"kunnan
hoista ja
josta muod-ostuikin s1&rri n tvdtehtaviin
kuu1ui my6s vai.vaishoito,
maerA ].aut akunnall e .
Eevert

Grddtin aikoihi-n ei kunnal].islauli.akunnan esimiehellii
tietenkA;in vi.el-e ollut
oroaa virastoaan
tai toirai-st oaalr, vaayL hen hoiti
asioita kotoaan kiisin. Nliin kertyi myds Gr66tin taloon monenlaista
kunnan asioid.en hoit oon liittyvAa
nateri_aalia.
f a1o]-1inen Eeve:rb
Grddti on itse kert onut seuraavaa: 'rEi mul]-e muut a annettu kun 300
nk rahaa ja kirjat.
Helenius ja Turtola toi- ne yhlesse kotiin.

l5

aina vastaan ja hoilin
asiat yksin. Kerran oyhiinEi. sanon,
ja hevoseni o1i jo
kun tur i asiakas - oli.n juuri ld.hl_dssa kirkkoon
'Ei
val- jai-ssa:
ole ny kanslianj- auki'.
?alkka oli aluksi esimiehen
t ehttiviistd. 25Q nk vuolessa, mutta nousj- nydhemmj-n lOO markkaa. "
ldytlirniiani Gr66tin paperikasaa voi.d.aan ehkd. kut sua arkistoksi,
sillii
onhan se viranomai.sen toiminnasta
syntynyt asiakirj akokoelma. Kun
sitten Eevert Grdbti vuonna 19O5 luovutti
kunnal li s laut akunnan esimiehen tehtdvdnsli seuraajall-een talollinen
K.A. Suomalalle, Iuovrrt ti han tietenkin
nyds itse] ]-adn olleet kunnan asiakirjat.
Itselleen
hzin neyt tiiii kuitenki-n jdttei.neen lahetteimiensii kir j eii;tensa konsepteja ja saamiaan viral-lisia
kirjeit?i
seka pdytekirjojen konsepteja
i[ina

otin

ja mn. verotukseen liittyvien
jotka
asiakirjojen
kaksoi-skappaleita,
itse verotust ilant e e ssa. Koska paperi oli vielli vuosisadan
syntyivlit
alkupuo1e1la. arv olav anaa, ajetteli
Gr66ii varrnaankin, ette hdnen
jdttiinist!i:in
paoereista saettaisi
mydhemnin o1J-a h5r6ly!. j os sakin
muussa tarkoituksessa.
Ja nafbtd.:lAn nii11e mydhemminkeyttija ldytyneen: Ensin on Gr dtin tytar EUen harjoitellut
saapunei_siin rirallisiin
kirjeisiin
l:aunokir j oitust a ja sitren ndkirf arkisto sir:retyn
varnae.n tal-teen p5Srakennuksen v-inti11e vH.likat on eristeeksi.
Ei
tul1ut Eevert Grddti varmaankin ajatelleeksi
tuol-1oln, ettd. seitsemis enlqrmnentd vuoita rnydherrudn joku uteli.as suicrrtutki j a nenJroisi. hd.nen varmaa tall

erail&kaansa.

ldytenieni
asj-al<i?jojen karpaleneirae
en tullut
laskeneeksi, nutta
suorina ja sileind
oaellekain aseteltuna rnuod.ostui niistd. noin puolijatoista metri5 korkea pi.nkka. fuon oirrkan si.siillbn voi karkeasti
kaa kolmeen osaan: kurena].].islauta.lflmnan ty6h6n liittyvet
d.okwtentit,
(ei kuit enkaan sanoma- eike aikaftauslehtid. ) sekli
peinotuotteet
ja Grddtin taloon 1ii-tiyviit
Eevert Grddtin henkildkohtaiset
lar:erit.
Ensimmiiisesta ryhnasta maj.nittakoon paksut verojen yl-d skant oluett e(nn. vaivaislot monien vuosien ajal-ta, eril'iset
muut tilikirjat
hoit ovaro j en t i]-ikir j at ), po-ytH,kirj o j a monenlais ista kokoulsista
(esirn. kunnal]- i s].aut akunnan ja vaivai shoitolautakunnan),
kirjeenja
vaihtoa virajnomaisten kanssa (mn. nimismiesten, sairaaloiden
mj-eli.sairaaloid.en kanssa) seke sekailaisia
nuita tuon ajan virallisia paperei.ta tai niiden konsepteja. Pai-notuoti ei-sta nainittakoon
ja lulcuisat viranomaisten kiiskyt ja kehoitu-kset, tied.usteerilaiset
l{e koskettelevat
1ut ja toimeksiarrnot.
lEihi-nnd yleensEi kunna].lishalja 16ytyy_oa sielta nlzds useita oainettuja
lintoa seke vaivalshoitoa
asepalvelukseenastumlsma1rei.-.r-ksia. Grbdtin

omiin

Danereihin

kuuluvat
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sekA temana].an vi-ranomaisten

*

irr+an

tiedotuk-

set ja tiedustelut.
'l
dytyneitten
Gr6otin te-1on vanlran -l]Clj.r'akeruruksenvi ntiltd
asiakirjojen arvo ei l(C.sitteAkseni o1e kovin nerkittava,
sil-1j ne eivlit
vaan ovat
oikeastaan rnuod.osta ninlcd.LlJ.aisia laa. j empi.a kokonaisuuksia
loppujen lopuksi vain sekalainen otanta rmosisa.d.an vaihteen kunnal] i-sen .rirarrtralt i jan paI)eri-s od.asta. Tiind. ei kui-t enkaar vahennS"
ja onhan ta1lainen
yhtaen niiden ki innostavuutta,
kokoelma arvokas
siina mielesse, ettA se kuu1-uu yhsityisen
sukututki j an omiin kokoEevert
e]-miin. GrdbtistH. ldytyneet oanerit ovat tate nykya talollinen
heJ.sinkil-aj-sen kir j ast onhoi.taj a Vuoklro
Grd6ti-n tyttArentyttHren,
i,{aj aran hallussa.
II;in pani a]-ull-e niiid"e:r Grbdtin papereid.en etsinndn ja osa].l-i.stui ni j-d-en "kaivanj-seen'r maan oimalle.
Kir jast onhoi;
taja lrlaj ara on hyvin paljon gerehtynyt Eevert Grddtin henkildhistori-aan seka Grddtin

talon

historiaan.

Ljevertr urootl_ \_Lo)4-.1-y4cJ jiuul_uu LaaJean LiessrLtylan vr-aatan su-tauun,
j oka on l:ihtdisin
i;iessukylln ]ry].:iste.
sarnarmimisestc rusthol-]ista
fevert Grdbti itse o].i .iLitonienen kyl-d.n Alasen ialon poika, nuttphZinen H.i'i;insa kuulu1.r.Vii atan sukuuJl. f evert avioitui
vuonna 1879
Vehmaisten Grdijti-n ta.1.on tyttb:ren kanssa ja tuli
nydhemrrin taJ.on
isAnnyytta
isiinnziksi. Hclnen jb.lkeensii tilan
hoiti
hiine:r vd.vynsd.,
liaarJ.o l'{artelius.
Eevert Gr66tin veli oli
L1essukylan lukkari-urkuri
joka tuli
kuuluisaksi
toimien samankaltajKustaa Teivaala,
Y1d jiirvellZi
si-ssa kunr.all-isissa tehtavissA }ruin Eevert Gr6bti-kin. Kustaa Tervaala
ja viljeli
kuu]-uisaa Ieivaalan yksinestilaa.
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