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Terttu
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TALVITAUDEI{ TAPAETU}IIA
piiytaviirit

I5S :n ensi-maiset

Tanrpereen seudun sukututkinusseuran
juhlahetkeksi.
Vasara ja

Varsinais!en

sihteeri

Leila

numeroitua pdytavliriEi
1e,

kunniajasenla
neytti

lausuivat

nuutania

seuran

luovuttivat

seuran kunniajasenille
ja

orvo Lipposelle

j:ilkeen

kokousasioiden
l&ikinen

Rakel (ivimaa11e.
kukin

aikaisenpaan

toinintaan

nelje

Raimo

ensimnaista

Jorna Res:ise11e, Meri Tilaf-

Tilaisuudessa

nykyisten

nruodostui

puheenjohtaja

seuran

lesnaolleet

Sen jailkeen Leila

onan kiitoksensa.

joissa

diakuvia,

20,11.1990

syyskokous

kunniajesenten

aktiivisesti

Makinen

liseksi

osallisEuneita

kolrne

nahtiin

henki16ite.

Heista muulamat ovat jo edesmenneite.
Seuraavan esitehaEilaisuuden

yhteydessa,

samoissa merkeisszi. Jorna Rasenen, joka
si

01lut

kertoi

lasna

jakotilaisuudessa.

sijoittaneensa

keen Leila

saamansa vlirin

Makinen suoritti

sai viirin

Nyt

vlele

n:o 1, ei esteen vuok-

han lausui

ja

onan kiitoksensa

kunniapaikalle

ptjyteviirin

jatkettiin

3.12.1990,

ja

esittefyn

Sen ja1-

kotiinsa,
kertoi

sen synty-

vaiheista.
Seuran vuosikokooksessa
p6ytaviirin.

roidun
er.i

tehtavissii

H2in on

14.2,1991 l4atti
vuodesta

198i

Koittofa

sai

alkaen

seurassamme: tll intarkastajana

,

viidetr!e!

loimino!

!ure-

aktilvisestl
jasenen.i

hallituksen

ja

' " a r a p u h e e n j o h L a j a n as e k a l u k u i s t e . r r e t k i e n j a r j e s t a j a n a .

ISS:n sukututki-nuspaiva

19. 1. 1991

Tana vuonna saapui
ko vake5 eri
dettiin

puolilta

lulleen
ja

suosi

Sarnpolaan sukututkimuspaivea
naata0me. Ilnoittautuneita

kolneltakyrurenelta

esitelfilen

otsikot

olivat

keen sainfie kuul1a leaketieteen
nuksen
aihe

oli

merkityksesta

oli

sei!sema1!a

eri

mielenkiln!oisia.

tohtori

Matti

221, ja

pukuhistor iall inen . Akateenikko

Tervehdyksien

Salon esitelnan

Pertti

heidEin to*

paikkakunnalta.

(irjastonhoitaja

laaketieteelle.

jouk-

viettEinEiEin suuri

Virtaranta

Anni

Saa
je1-

sukutulkiPakarisen

kertoi

Tverin

karjalaisista,
Sanpolan aulaan

o1i

perinteisesti

jZirjestetty

n6yttely,

jonka

yh!ey-

I

dessti oli

tilaisuus

Sukutietotekniikka

jasenten

ry:n

opastanina

tutustua

tietokoneen kHyltijdn sukutuEkimuksessa.
myyntl oli
Seuramme julkaisujen
'rP,iivan
silloin
uutuulena"
ilrnestyi
TEim?inhakemiston
vaativaa.

laatininen

Tydh6n osallistui

jesenta.

Monista

ahkerista

Heikki

ainoas!aan

toteuLtamisen,

Suuri

o11u!

sen

eri

suori t!i

kuuluu

kiitos

koolla

lokakuun

lahdessa,

kaisujamme o1i

jarjestivEit

ja

vilkasLa

Hemeenlinnan naakunta-arkistossa
perustava

sukutu!kinusseuran
nimeksi tuli
tlin

jSlkeen
ojensi

kokous,

hoiLaja
piti

tiiflen klrjoittaja
myds uudelle

tri

seuralle

tuki

Lahden
Jul-

Raino Vasaran neyt!elyyn

mielenkiintoa.

johon

paikallisen

21.11.1990

saapul

henkea,

n,50

ja sen puheenjohtajaksi

Seppo Myllyniemi.
esiLyksen

pidelliin

sie115 nuutamia.

o1i

pide!tiin

Hameenlinnan sukutulkinusseura

rnaakunta-arklston

joka

sukututkimuspaiv:n-

Paiva

6.10.1990.

puheenjohtajanne

herattivat

tuomal sukujuuritaulul

ja

suunniEtelun

Saatiiifle,

perinteisen

MeiLai !amperelaisia

nyynnisse,

seuramme

ja Porissa

Hedeenlinnassa

ensimn:iisene lauantaina,

aikuiskoulutuskeskuksessa.

tydla

yhteydessa

t:issd

lopullisen
Finnen

Jalmari

pafion

toistakynnente

mainitlakoon
tyi;n

ja

HA(EMTST0.

myijnt:ime1la 2000 markan apurahan.

Lahden Seudun Sukututkijat
slj

hankalaa

vaibeissa

uurastajista

t:iman hakeniston palnattarnlsta

Sukututkijoita

hyvin

vilkasta.

1-4:n

Esipolvilauluja

01i

joka

Heino,

hyvin

sukututkinuspaivane

omista

Seuran
valit-

Perustavan kokouksen
sukututkinukslslaan

Tanpereen sukututkinusseuran

ja

onnitleluadres-

sin.
Vuoden 1991 valtakunnalliset
sa

lauantajna

Porin

ja

sunnuntaina 9.-10.3.

Suonalaisen (lubin

reen seuras!a
esitelnat
seintillii

sukututkinusopintopaivat

meite 01i

kuunneltiin

ja

lleit;

kristallikruunujen
puolisen
ruuat

tusinaa.

a1le

sukututkijoita

Poriskokoontui

15hes parisalaa.

Tampe-

Kahden paiv:in mielenkiiotoise!

seka kahvlt

nziinne seurarutre jasenten

pidetllin

nautittiin.

Pekka Nuortajarven

NZiytlelyhuoneen
ja

Sylvi

Aa1lon

tyot.
Sunnuntai-iltana
o1i julkaisujemne

palasnnne tyytyviiisin

mielin

myynti aika mukavasli tayttanyt

kotiin-

RabalippaarruTrekin

56 tr.do, minkd joku rksityiren oa jonahin
on tdlletetoja lahtd@ sadnut hankitt};ti,
ta& peiLdki
sewddt)ale ajoua.

Pekka Nuottajervi

MANNER]iEIM.
(IRKON VAIHEILTA
TOTTAJA TARUALANGEL}XIEN
VANHAN
Ldngelmaki e1i "LengelmSr', kuten site
nainitaan

ensirnrn5isenkerran

0riveden kappelina

Laingelnakeenkuului vield

nykyinen Kuorevedenaluekin.

vuonna Suomensillolnen

poikkesi natkoillaan

vuonna 1593. Silloin
Vuonna 1640 pziZisi

seurakunnaksi, jonka kappeli o1i Kuorevesi. Mai-

Lzingefnaki itsenaiseksi
nlttuna

vanhenpina aikoina nimitettiin,

kenraalikuvern66ri kreivi

LAnge1mee11e.Hen antoi

Pietari

Brahe

sen aikaisessa nimisrnies-

talossa naaliskuun 24 paivan;i seurakunnan perustamista koskevan asiakirjan, seke vahvisti
piispan naar?iyksen Matti Pietarinpoika Vanaeuksen
ninityksesle

Uingeln:ien ensim,a:ilseksi kirkkoherraksl.

0riveden

o1i

silloisen

kirkkoherran,

jo

Lankipohjassa oli

Pietari

Matti Pietarinpoika

Jaakonpoika Vanaeuksen,

Langelnaen kappelialkolna

kirkkotupa

sijainnut

saarnatupa, jossa oriveden papit oliva! kayneet silloin tdllijin pitainzissa jumalanpalveluksla, Mutta nyt, seurakunnanitseneistyttya, rakennetefi

Karvian eli

tiin
jossa

Kylanojan kylzian oikea kirkko,

l;ingelneen kirkkoherrara

Se rakennetliin

1753-71 toinineen

maisteri

paika11e,
0deniuksen

muistiinnerkltsen:in perinaitiedon nrukaaneres pappi, edellenainitun
Pietarinpojan

Matti

Johannes Pietarinpoika,
01i Lijngelneelle
tekenallaen saarnamatkalla tu1lut mielenheiri66n ja aurnannut arean paiflenen. Sen jiilkeen hen o1i kulkenut muutamia satoja askelia veden pael1e
jdrven

y1i

nuorenpi

Tunkeloon ja

kuitenkin

o1i

sitlen

veli

vield

niin

ja

kuluttua

h6n parantui

Johannes Pietarinpoika
teysin

ja

vaikkapa

esiin

tul1ut

kuljetEaa

lleventdvia

asian-

Jonkin ajan

syytteesta.

pedsi 0riveden kappalaiseksi

vuonna 1669. (Lieventevana asiaoa voi-

tuona aikana pitde esimerkiksi sita,

sensa sopivat

tuli

vapautettiin

terveeksi

vuonna 1644, seka kirkkoherraksl

nutta

ette h:inen ornaistensa taytyi

pols. Asiaa tutkittaessa

haaroja,

tiin

Seuraavana paivdnd han

saarnannut L:inklpohjan kirkkotuvassa,

aivan raivopaiseksi,

henet vakivalloin

sanoin takaisin.

tul1ut

rahakorvauksesta

ette syytetty
vahinkoa

tai

hanen omai-

karslneen

osapuolen,

tdsse tapauksessa surnatun onaisten, kanssa.)
Asian tekee kirjoittajalle

lSheiseksi se, etta Johannes Pietarinpoika,

jonka sanotaan tehneeD tenen surrEty6n,
lani.

Tzina tietenkln

herelti

on eras kaukaisista

mielenkiintoni

esivanhennis-

asiaan, ja halun kayda tutsus-

tunassa vanhan kirkon paikkaan, jossa tarne perinatiedon kertoma rnurheel-

t)

iil//4-4fu,r*;

\.1p.NrtxN

Ir.r'telu$mn

Krl.eorri !n1y-y..,q
Piirros:

linen

tekokin

nahryani
puretusta
olen

o1i

iehEy.

hereisi halu

ersia

kir joitelmani

lisAa

kirjallisuudesra

1641. Kirkko

ny!
oli

kirkon

nelko

kuningaLar Kristiinan
Anomus tiettavasti

najesteetilta
ei

n. i6 metria,

ja

oli

kooltaan

ja

kayrya.

y11 2OO vuotra

kirkosta.

lehdist.i

jaitsi

srtten
sit:i

ainekslsra

olen

niis!a

n.4x4

Se valnistui

suuri.

verran,

vuonna 1645

hankkimiseen.

hatjenneen.

Nyr anor

korjaurtamiseen,

Se oli

suorakaiteen

kuori

ja

luoreisslvulta

(irkko

sijairsri

ny6den natkaa satakunta netrle.
niin

nuoloinen,

pituutta

oli

mukaanluerruna n.23 merrizj. Leveytra

papinvalkamaan,

Tuohon aikaanhan

vuonna

koska muutaman vuosikynmenen kulut_

ke11on edelliskeveena

nerri:i.

jo

siis

oli
Sieft5

pappi

kylklelsena

ottut

mersaisetl:i
lolvasti

alaspain

rannasta oli

kuin

saKarrsro

nAenr1nteelt:i.
viettavad

aikanaan polku

kirkkokansakin

tlikkuiva!

veneilla

tasszi vesirikkaassa pirEjjasse.
(irkkorakennus oli pituussuunnassa lounaasta
koilliseen,
lispaasse, paaovi lounaaseen. (aakkoissivulla
otl pienenpi
johti

paikan

Jonkinverran

Kijyha seurakunra kaanryi

tuloksen,

apua kellon

L:ingelneveden rantaan,

kirkkoon.

ruti

puoleen pyyraen avustusra kirkonkellon

mydhemi0inlisarry

yhdeksAn metrin

paljon

oikeas!a

vaarinra!on.

luottikin

ollut

01i

peltoa

teista jo

rieloa

rakentamiseen,

vuonna 1680, kerrorriin

Kirkko

sirren

koonnut.

Palatkaame

liin

kesena sieIla

Langelmaen enslmnaisesre

lijytanytkin

tua,

Viine

I'iarja Pekantylajr Nuotraj:irvi.

risrikaytAva

kirkkosatin

tavanmukaan sakariston

halki

sakarisron

puoleisella

sivulla

ovetle.
kuorin

alttari

koi.L_

vaheovi,

josta

Saarnaruoti

si_

edesse, lukkarin

penkki ehkzi vastapaiselle seinAlld sanalla kohtaa. Koristuksena on o11ut
luultavasli nuutal'la puusta veistetty apostolin kuva, kenties jonkinlainen
alttari taulukin.
Ajanmittarlna
kuului

kirkossa
"mustapenkki" ja

o1i

tiinalasi.

luultavasti

Tuon ajan
jalkapuukin.

kirkonkalusteisiin
Kufimankin ulko-oven

edesse ofetetaan olleen eteisen.
Mlteiin kuvaa tal

pohjap:iirustusta ei tasta herranhuoneesta o1e seily-

nyt Jalkipolville,
nutta ede11a olevien tietojen perusteella voi nielikuvituksen avul1a hahrnotella ninkalainen kirkko on ol1ut ulkoa ja sisalta.
Paikalta, joka on kunnostettu vuonna 1959, litytyy viele perusklvet. A1ttarin

paikalle

on sijoitettu

muistokivi,

jossa lukee: JUUALANKUNNIAKSI

JA SEURAKUNNAN
RA(ENNUKSE(SION TALLii PAIKALLA OLLUT LANGEN'JiEN
KIRKI(O
V tNA 1641-1772Kirkon keuotapuli
tapulin
tietoa,

korjaanisesta

on ollut
ja

ilrneisesti

erillinen,

uuden rakentEnnisesta.

koska puhutaan kelloSen sijainnista

ei

ole

multa paikkaa katsellessa voisi olettaa sen olleen kirkon pohjois-

350 vuotta vanhat kirkon ovet.
Vasemmlla sakastin ovet
j€
o i k e a lI a k i r k o n u l k o - o v e L .

-1

tai

lanslpuolella.

le,

niin

se on ollut

perustuksista
hauddlr'jn
e

Jos kirkkonaa

e11 hautausnaa on ol1ut

melko pieni,

alaltaan

osd vrild_ijl

a

jo muutanan netrin

silla

pe.iss:j

ja

naa muuttuu epatasaiseksi

sulr

ynp:iri1-

kirkon

kivikkoiseksi.
NAihin aikohin
jol Fn kirkkonddn
lal 'an alle,

kirkon

ehk; tar\ innLr suuri oLLakaan
Nykypaivana paikka

Eunluu tavattonan

tielLA

sinne

metrin

paasse, muun asutuksen ollessa

lienee

tie

vesilie

Vlereinen

on matkaa noin 2 kllometri:i-

0rivedelta

on tuonut

0rivesi-LAnkipohja

syrjaisella.

naatalo

100

kauempana. Kirkon kayl6ssaoloaikana

l,Jnkjpohjaan kulkenur kirkon

nonesta

on noin

ja

lahe1te,
-

suunnasLa kirkkoranlaan.

ainakin
pidetEan

Paikalla

nyky:iijn kerran kesAss:i nuisEojunalanpalvelus.
Piispa

Juhana Gezel:ius kAvi

tarkastusmatkoilla
kellotopuljr

korjattavrksr , nilloin

pilkAtukkaisia
tukkaisia

tukkansa. Lukkari

Jo nziihin

aikoihin

jo

o1i

n.1350 henkee, ja

osallistumaan
kirkon
01i

piEka tukka ja jorka

ei saa laskea ehtoo1lise11e

ennen-

Tenan ma:ir:iyksen mukaan ei pitki-

kirkkoa

1600-fuvun

ahtaaksi,

10pulIa,

pienet

thmekaan, silU

ennen suuria

in.

ikkunaE peatettin

Vuonna 1701 nd:irettiin

eike

siihen

olivat

junalanpalveluksi

se:inniillisesli

pineea.

liian

Myijs kirkkokansan kayttayty-

sai seistai sakastin ove11a estamassa

seurakuntalaiset

etelSnpuoleiset

!ai

lapsen kummiksi eika avioliittoonkaan,

valitettiin

Langelnaien vdkiluku

kertaa

vuoden 1682 piispantarkastukses-

paesenast:i ehtoolliselle.

rnyitskaenhyvaksytty

kuusi

h?jn miizirasi kirkkoa

miehia, jol11a oli

niire

pijyhkeillakseen,

s:ilai kenties

kuin ovat kerlnneel

nistakin.

Esimerkiksi

huolta.

sa annerLiin na:ir:iys, e!ra

1677-1701 kaikkiaan

.Joka kerralla

Lijngelmaell:i.

inisesLa piispa kantoi

kayttevat

vuosina

nalk:ivuosia,

aikaan velvoitettuja

(Vuoden 1695 vaiheilla
suurentaa,

koska sisalle
ja

pernanto uusitlavaksi

kaLto

taas tervaLtavaksi. )
Isonvihan
neena,

aikana

flutta

ryiislanyt,

j.tse

irtainisto

kirkkorakennus
haivisi

nelkein

oli

Pohjannaalle

nukaansa, ja site

oli

hAnelta siellzi

!lin,

etl:j

kirkonkellokin

011

k6yh:i seurakunta ei

pystynyt

ma6n epasointuisella

rikkineisella

(un kirkkoa
ja.

(uorin

jorspuolen
kirkkoa

ja

rauhan tultua
lehterin

paanukatto.

\tonna

172l

osan

kirkkoherra

aikana

01i

rappeutuvihollinen

Run8ius

taas

otlanut

haljennut,

vaan piEi

korjauttamaan,

tyytyd

nutta
soitta-

ke11o1la.

tarkasteltiin,

alusEan 1at!ia!

Seinat

pahoin

peassyr haviama€in. Vuonna 1724 todet-

isonvihan

sita

seinA uhkasi sortua

korjattiin.

kokonaan,

paennut

osan

joskin

sAilyi,

havaittiin

olivat

ja ulkokattokin

laudoitettiin

seurakunta

sai

pahasti

siinzi

paljon

kallistunee!,

vikopoh-

o1i vuotava. Tzimanjalkeen

ulkoapEjin
kiitokset

ja

siita,

laitettiin
ette

uusi
rybr

o1i

suoritettu.
Kirkko

jo alunperlnkin

oli

yha ahtaamnaksi. Jonkinverran

sa se kavi

1736-37 jatkeEtiin
Nain kirkon

kirkkoa

tiin

rakentaa

hankittiin

uusi

kun vuosina

saatiin,

kuori

kirkon

kasvaes-

koillispa2ih6n.

seitseman ne!ria.

Uuden kuorin

korkeanunalla.

nyijs jo kaynyt niin

oli

uusi

yli

lisaainLyi

pernanlo o1i muuta latliaa
Kellotapu]i

1iszi5 lilaa

rakentanalla

kokonaispituus

ja vakiluvun

pleneksi,

liian

tehty

tapuli.

huonoksi,
jo

Se valndstuikin
joka painoi

mycjs uusi ke1lo,

vuonna 1738 peetet-

et!a

seuraavana vuonna. Siihen

28 leivisk:i:i

13 naulaa, e1i n.250

kiloa.
Kuten jo

edel1a

kerrottiin,

I(aikkihan

halusivat

haudata

maksu oli

6 ayrie

ja

1767 tarkastuksessa
niin

taynnd,

etta

piispa

saa haudata sinne,
huolellisesti. rr

ja

jopa

sitten
kin,

johtuva

riitoja,

kun jotkul

taas johli

kaytavien

Niinpd

sitlen

siita

Siihen

vaan mycis se,

etta

Sen vuoksi

sinne,

ei

haudattlin

huolinatla

ruuniita.

siila,

tastalehin

lehda riittdvzin

elta

laittoivat

lalollisel

yhtean ruu-

ei

ja peiteta

syviksi

jatkuvasti

ahtaus aiheutti

hankaluutta

penkkeja,

lisaA

rnika

uusia penkkijakoja-

kapeneniseen. Suoritettin
lisaantynyt.

vuonna 1762 lailettiin

rakentamlsesta.

alle

haittaa,

e11ei hauloja

siite

nutta eihen tila

vainajansa

seuraa paljon

siite

pienuus ja

lattian

kirkkonaahan hautaaninen maksutonta. Vuoden
maaresi: ir(un kirkon alusEa on jo ruuniiLa

ulos

misla

Kirkon

kirkon

ja

veden nousua kirkon

kysynys

yksin kirkon

vaikutLanut

kirkko

vireille

hautausmaa olivat
alla

ahtaus ja huono kunto,
vesiperaisell?i

hautoihin

oleviin

uuden kirkon

ei

maa11a.

saatu edes ojia

kaivamalla estelyksi.
Vuonna 1767 pidettiin
jolenkuten

hirret

vlela

huono.

Sen vuoksi

pieni,

etta

suurina

Uuden kirkon
tee

kaikkia

ka!se1mus, Siina
auttalsivat,

kirkko

oli

kolnas nahdollinen

1an kylessa.
vasta

syyteen
va1$istui
kirkko

kirkon

yksinielisia,

lyydytteva

paikka.

halusivat

paikka oli

Hiukkaan kyleakin

Kirkko

monien selvitysten

ja

si11e

piti

Ehdotettin

muutanan kifonetrin
Paikasta

kalselnusten

vuonna 1772 Hakosalnen kylEian Antti

o11ut

o11 nlin

mahtui sisean.
lijy-

Hakosalnen

paessa Softti-

padstiin

jelkeen.

vain

vanhan kirkon

sen rakennetlavaksi

ehdotettiin.

seina-

alunperin

vain kolnasosa pyrkljitlste

y1zipu01e11a olevaa mekea, toiset
kylaan,

01i

kal1el1aan.

oltiin

larpeellisuudesta

etta

kivijalka

pahasti

ny!

juhlapyhina

seurakuntalalsia

nutta

havaitliin,

yksinieliUusi

kirkko

Piimasen rakentanana.

Tana

palvelee edelleen l;ingelnaen seurakuntaa.

Uuden kirkon

valmlstuttua

tana vanha niin

sanottu (arvian

kirkko

puret-

tiin.

N;ihin

uudessakirkossa, huutokaupattiin.
muutania t:im:in vanhan kirkon

LEngelmEien kirkkomuseossa sailytertavejr

ja

kello

ei tarviltu

saakka on s;11ynyt

!iiviln

esineista.

ovat

joita

Ne kalusleet,

puupohjalle

kaunis

peraiisin

ainakin

kahdesta

kellosta

naalattu

vanhasta

suurempi

on

Nykyisen

ilneisesti

on

jossa

taulu,

kirkosra.

!linalasi

eli

tiima-

vuosiluku

kirkon

vanhan kirkon

kirkon

1693,

kellotornin
koska

ajoil!a,

se on valeElu Turussa 1741.
Huurokaupassa vanhan kirkon
puuleikkauksin

kauniisti

toisessa

talossa.

k1n oli

Attilan

kl L;ssi

m u r E ao n r i e r t a v a s r i
Edellanainitut

Ereslahder

halruun.

peraisin

eriir

talon

(auniit,
nonista

paetella

ovet

saatiin

vuotta

vanhat

Nii!a

viine

vir.kaansa,

on vain

ovet

Ne ovai

nyt

ka!sellessaan

ovat

takaisin
sijaitse-

museoksi.
o11een nykylsta
175 sn.

Paiiovessa

ovessa vain 110 sm.
ihmeen hyvin

s:iilyneet,

kertomassa luon a-ian kansanvoi

nielessa:in

on kulkenut

Paljon ne nakenasla;in kerloa

vierell:j

kirkkokansan

korkeus

kesiine, LAn-

lahjoituksena

nykyisen kirkon

entisaikojen

huolimat!a.

miehen kadenLaidols!a.
niista

yliikku-

Tuuliviiri-

hoitamassa entistd

140 sm ja kapeamnassasakariston

ehkd 350

vakee, joka

huusln

navetar

joka on kunnoslettu

Molenpien pariovien

vaiheistaan

talon

kaari-ikkunat,

seurakunnan 350-juhlavuotena,

voi

leveyttzi

on o1lut

palvelleet

jo hajonnut ja havinnyt.

vassa en!isessa pitajannakasilnissa,

pienikokoisempaa .

esinerkiksi

()11eet ladon ovina

olivat

olevat

Ne ovat nyt neht5visse

Ovien koosta

ovet

katolla

pitdjaa.

ovat

Kirjasniemen

molemmat vanhan kirkon

gelmaen kunnan ja
kirkon

ulko ovet

sakastin

noina sanotaan olevan kirkosta

pitkin

levisi

koristellut

(oristeelliset

erAdssa talossa.
ovina

kalustoa

sisaan Ja u1os, iloineen
jos osaisival.
voisival,

kuvitella
ja

sita

suruineen.

LAHTEET:
Laaksi.

A.E.

0riveden ja Ruo!eden seutujen
luvulla.
Helsinki 1970.

Lzingelnaen hlstoria
Aanulehti

II.

Hiineenlinna 1954.

23.6.1930

Oriveden sanona! 28.6.199A

kirkollisista

oloista

1600-

SukutekniikkaaTampereella.
Sukulutkijoilh or rybaikaisen,
lchittFecn
torttorikon€tckniilar aru|la nahdo[isuus rillentaa tu&imustulolseusa hel.
posti luetrayaar ja painoasultaar
rnoit&ettonaan muotoon. Lisiksi
tietojen korjailu ja [siys ovat
erittiin helppojs. Nnista vifineisrn parhaimpla ovat mil(rotietokoo€ ja hyva, hulppum las€rkirjoiaiD. Sukutietietojer talerrul(secn tarvitaatr my6s sopivat
otj€lnat.
Tietotekniikan kafdn tunnetukitekcmiseki ja sopivien ohjelmiotr
kehittiimiseksi on maaiamme poruslettu vuonna 1984 yhdisqs nimelaiin Sukutietotclniikka ry. Se
toi Ruotsista ohjeLnaq jonka se
suomensijajota on xnyynytDime i
Suluohjetmisto 33. Talla ohjelmala onjo ehditty talentaa paljon
tetoa ja tulostettu ainatin kolme
sukulnjaa.
Oqet-a
rA1o
"" siita
"ltl"yron julkaGtu
"ill"" uusi
hees€en,effi
versio 35. Siina on muutamia
kelrtita helfottavia muutoksia ja
uusia lisdmahdollisuukia antavia
ominaisuukia.
Sulutu&imuspeiville Tampereet,
la t2nhikuussa 1991 oli esitteille
3.3 version anilla tehtyja esipolvija j:ilkipolvitautuja sekii kuvaruudulla oli niihHvissa suluohjeltDan toimintaa. Kiinnostus asiaa
tobtaan oli suuri ja ktstmykie rut
runsaasti kosld€n itse sukuohjelnaa etti nyits mikronkaytr6a
yleeDsaja muita *ilpa.ilevia tallennusohjelmia.
Tamperccn seudunsul-uottimusseuranjulkaisenan sarjan Esipolvitauluja nelj;in ensimm.aiser nit€eD haledsto tietokoneversiona
oli myiis niih6viini kuvaruudullaSe o! t€hty Paradox kordstoohjelnala ja K'sely-toimiDnon
aluua koneelta voitiin kys€lli sattuisiko joku esivanleEmista olemaan hakemistossa. Sen ka)tti;

ede tttiiii
€tt:i koneeseen on
as€nnettuParadox-objelna ja ette
klsyje osaa ohjclnan kef6n alkeet. TallenDustiedot ovat saatavissa kidoittajalta. Tietoja on din
paljon, etta vaativat vfibtaiin 72)
ld levyldeen.

Juho Laeswori
ja laajuudessakuin tarvetla ilmeSukutietotetniik,n toisesta on
valEistettu ohjelma Kastcuu, jo a
tallemetaar tnkonknjoje! ticdot
Iastetuista lapsista. Myithenmin
sarjaa jatketaal triir, ctla myits
vihityt ja tuoueet saadaar tallcnnenriki li€totekniika! awlla luotuun ja yliipid;itt:iva;h hakerDjstoon. Ohjelma on vapaasti kaikkieDkeltettavissa.

Mitrotietokoo€tra
sututu&inulse,rsa kalttavia oo Tamp€reen
seudula jo niitr runsaasti et!?isyrtyi ajatus p€rustaa oma paikallisosastoTampcrcclle. Sita varten
oii kirjeitselfietetry kutsusaapua
Talbnnustyij on aikaavicvaa ja
Metsoon 15 p?iiviine h€Ioikuuta
hankalaa. Vaikeutena or on mopenrstamaancnsimmeinetrpaikalnien seurakuntien ti€doissa olsvat
lisosasto. Luentosali 5 oli aivar
puutteet ja tckstit ovat paitoin vaija
t;ilnne
puhotta siele johri
keasti
luettavissa.L:ihteeia keltepiiiiyhdistykcn puleeDjohraja trif
t;i.an
Suom€n SukututkiEusscuran
Mether. Keskustelun j;ilkeen
toimesta
laadittujen ns. Mustien
p:i;itettii!, etta todella perustetaan
kirjojen
milrof
miko{teja. Vaipaikallisosasto,alu.Lsitosin epevikeimmin
lueftavissa
olevat kohdat
ralisena. Kotoukessa valirriin
taytry
keyd;i
tarkistamassa
Valrion
nelja he da keyrrist;ina:in roiarkislossa
alkuperifdst;
tihtcisrii.
ja
minta
hc ovat sulunimen mutaisessa aaltosj:irj€stylsessa Esa Talh trett€Ia kastettuje! tietojen
tallennus on teteilli 3 seuralurKtrutl4 Ju[o l,aesvuori Juha
nar osalt4 valmiina on tolrnetr ja
ja Tom Sriderholm.
R?is?inen
julka;seEatta viiden kohdalra.
Uusi osasto ei tule kitpailcmaan Monien TaDpereen seudu[ s€uTamp€reen seudu sululutkimusral-u{ieE osalta tyit on aloit€tru.
seuran kanssa. Kummallakin on
Tallefiukset tarkistaa toiretr henoma tehtav?inse.HolsingisseSukukilit kui! kidoittaja.
tietotekniilka toimii yhreisty6ssa
Miki sitt€n n;iin suuri vaivaja ryit
Suomen
Sukututkimusseuan
tehd:iiin uudellee4 onlan mcilh
kanssa kaylucn hrrr'iiki niita arMustatLirjatja Icl-korrisro? IcIvokkaita tictoja, joita on talennetja puutrcclkorGto on vajavainen
tu men-neidcnvuosicn a.ikara. Suja dmet kidoite$u ilmatr
lin€n
kutietotetdilka puolcstaan tarskandinaavisia kirjainxia ja Musjoaa palvelulsiadn uusin keboin ja
tien kirjoj€D kopiot ovat arkistoisv;ilhein lehtyjen p:ucmpien hasa Kun tallelluk€t monien wok€mislojen nuodossa. Toivottasi€n j:ilkeen ovat valmiit, voidaan
vasti yhteisry6 ondstuu Eyits
Diista
painaa selvilukuisct monisTaEpereela yhla hyvirl kuin Hcljoita voi lukea p?iivanvalossa
teet,
singissa.
kolora miloh vain- Ei tarvitse tiEnsinn;i"cn uudco osastonj:irlata ai*aa lukulaitteellc cika
jestiim?i tapahtuma on suluohjelnenna itse Metsoon vaikcanldn
mistor v€rsion 3.5 kaytt6e opasta- na&an talaa- Niis6 voidaan
va loulutEtilaisuus
Sampolan tehdii my6s pareEpia mikokortATK-luokassa 6.4. klo 1G.15.Tart€ja kuin nyt on saataviss4kun ei
koitus on myits pitaa kuukausiko- tarvitse filmata heitkoja alkupekoukia ja jatkaaj:isenistbntoivo- r;iisia Lihteita. Mikrotr ordstajalla
musten muka;sta neuvonta- ja
on silloir tilaisuus modpuoliseen
opastustoimintaa
siinii muodossa hakuun kotimikron :iiirelle.
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Nama pari
vuoden ajan,

kopioleikeLta

Ruoveden historiakirjoi

aina

kur.kistaessaan,

hyrJyksen - nyl,

mapista

kun niiden

aiheuttamat

3.6.1722 Sarvanaan syntyi

on luhonnut
unohdksiin.
10

taas tulkitsi

Heikin

Toltaan vanhiflr,nanpojan Maili

Paluumatkalla

aiheuttaneet

ovat

jo

nuutaman

nukavan mielen-

Heikki Yrjdnpoika. Pappilassa kirjoihin

28.10.1798 Sarvanassa vihiLtiin

haseksi merkittiin

sra

poiantyt.ir

r111i

sen pojan nimeksi.
Vappu Yrjij.ryt.jr

Juhonpojan kanssa. (irioihin

l;,,sul-

Juho Heikinpoika.
pappilaan

nnristiinpanoE.

on j:rrvel la
Myijs pitojen

volnut

olla

tarjoilulLa

sade tai
saattaa

"74

,7,t Lr"lt-t.

-, *, 6i*

hankaluudet ovat kaukana takana.

vain :i.sainnimi Jdran. Puhtaaksikirjoitt3Ja

si-Teiskon

'r*

'n14

myrsky, joka
l)11a osansa

Maija

Ranta 1a

SUVUI Ii{BITITYS LAEI_IDAI{
Kiinoostukseni

ja

perheessa virisi

1982 ItiiJerusalemissa.

asuessani heidan parissaao 1980ny6s Lainsirannan ja Siinain beduiini-

Vierailin

perheissa seka osallistuin
joka kiisitteli

perheen rakenteeseen, avioliittoon

islanilaisen

jasenten rooliin

eri

}'USLI}IILLE

Jerusalenin hebrealaisen yliopiston

nn. kyseiste

aihetta.

kurssille,

Pohjana kuvaukseen keytan myiis kir-

ja.t]j suudesLaanmen
Lamian i L ieLoja .
sukuyhteisiijen

jotka

paljon piirteita,
(570-632 e.Kr.),
gisessa

ja

perhe-

Lahi-idan

(perhe,

niin

uskonnollista
tarkoin

sul<u, heino)

useissa arabimaissa.
vakea,

kuin

ovat s5ilytteneet

kylien

on viela

Eanaan nehtevissa

Muhanettilaisuuden

ja saennitksia. Beduiinit

vaan on saanut lisapiirteite
hyvin

olivat

Beduiinien keskuudessavaLlinnut selkearajaisuus genealo-

hierarkiassa

arabien parissa

nii11e

yllattevan
rakenteessa vallitsee
oninaisia jo ennen Muhannedin aikaa

I{e eivdt
ja

kuitenkaan

kaupunkien arabit.

elananpiirissaen

nyijta jarjestelna
ovat pohjinnaltaan

tunte

I(oraanin

T?istii syysta

sanonaa

beduiinit

muita arabeja enefinan pakaluudenaikai-

sia tapoja ja seadiiksia.
Heiro
HeiJno e1i klaani
sukupolven takaa.
esi-isiaan
ovat

kesitt€ia
Ei

joi11a

o1e harvinaista,

on yhteinen

ettai

arabi

esi-ise

pystyy

nuutaman

luettelemaan

jopa seitsemen sukupolvea taaksepefu,

3-5 sukupolvea,

ylpeita

suvut,

ornasta heinostaan.

pyrittiain

Sen arvostusta

Yksittaisten jesenten teoista ja toininnoista

Arabit

kohottamaan,

koko heiro on vastuussa.

Maaseudulla saattaa yksi heino nuodostaa yhden ky1an. Ileirnon johtajan,
velvollisuus

selkin,
asioissa,

mutta

on kuunnella

ny6s koota

alamaisiaan

yhteen

palvelenaaa

ja nuuteD vaan tariroimaan,

politiikasta

ennenkaikkea sosiaalisissa

Seikiksi

A11Ehia,

keskusteleinaan

valitaan

heinon vaqhen-

nisla miehista arvostetuin.
Arabilapselle
sukupolvien

takaisen

heinon elaviin
desszi juttu
joka

o1i

annettu
ja

nini

esi-isen.

kuolleisiin

paljastaa

Sen avu11a korostetaan
jeseniin.

ereeste irakilaisesta

joutunut

usein paitsi
Esinerkiksl

islamilaisesta

pakenemaan Saddam Husseinia

isen,

myijs jopa

verisukulaisuutta

hiljattain

o1i 1eh-

oppineesta, nullahista,
ja

asuu nyt

Syyrlassa.
11

'A1i
Hanen ninense on Mohanmad
All

telunimi,

isan

Hama-dan Tabatabai.

Hamadan jonkun esi-isan

nimi,

Viineksimainiltu

nini.

t,ar oo

i ^ <r
Moharimadinpolveuluvan suoraan seka:iidin
Tuttavallisessa

ja

si

miestzini

ett:i

taisessa

heimojen

Hasanin ise.

viillset

<;1i

^\

-r

L6.cr

-r-

Vastakohtana

heinoa.

siteeE o\aL perrntersestr

tb.ptl..t
ja

|

asiassa

-r

rd

kiinteydelle

o6

kiinreat,
useanr,nan

Ia

heimo.ten vAliset

beduiinien kuin my6s muiden

h6.l'

Yhteiskuntarakenteen
kinverran

lujittuneer.

i. i on. To-i

raakalaismaiselta

in ih^

m^

.n

r -.i i -^,

kuulostavia

Vlime

lausunroja

vihol-

mydte arabihei mojen vai1ll

kehittymisen

ova!

haimo Fn \.ris

Jos mennaian hierarkiassa
uskonto

yhteydesta.

on

.

lbyi yy r;

Sanon!a

kansa-astetta

yhdlstav:i

"vain

k u i n k a v o i m a k k a a n ai s l a m i n
kaikille

jon

Arabiheinot rnuodosta\at kansoJa. kansat arabikano

side.

uskon!o"
laki,

korkeannalle

tullaan

Puhutaan islanilaisten

kuulos!aa

huonol!a,

\ r ? \i -

r\ds

;htav 5s;

Sanotaan, ett:i esimerkiksi
Libanonissa rauhan saavuttamisen
p
reen; ov"
i rldd i-, vbl .ar jarl,Lv€r . ir iel s..d.r .

vain

rv^-

r..\l -n

sin.

Jossa

saraa

la

naihi.n pilkkarLrnoihin.

lj.sj.staan on verraltu

so ..

|

niin

pilLl,a
" hJr.ji.r,,r Lnot. -o:lla
" "'s"
ovat muinoln solvanneeL vlerasheinolaisia.

Saddem Husseinin

oD

asutuksen a1uee11a ky1.i-

l-rr r'

o11eeE lijyhat niin
ar

ovat

sd-ro r.Lij .r"b

kaupunk:ien asujat

aikaisia

sisiiselle

-

Abu il-banet

heimoa itse

Jrr"dd

I

poikia.

(iintedn

;,

heinon

Useinuriten tamankal-

siteet

pi tavat

sukututkijat

perheen muodostanana jdttil:jisperheen:i.
il-i, a

!alttamart;

eike

on vain tytrijja.

perheitten

sisalla

Jaakon Sidik-

Jaakko-poikamne mukaan.

lr1e lainkaan

ei

henen vanhimran

keinotekoinen

olfa

Abll Hasan olisi

nimi miehe11e, jol1a

monet Lahi-idan

ette

saattaa

tapauksessa rnlehelld

epakohlelias
Eri

Jaakon iseksi,

abu Ja'qubiksi,

esimerkiksi

ninilel:ian

td Dn

Moham,nadlsta.

jmm Ja'q[biksi,

ninua sanottiin

Nyky:jaiD tema puhuttelunimi
kerro,

puhutelltavaa

keskustelussa

poikansa nukaan. Esimerkiksi

iszin puolelta

ett:i

puhut-

Mohamnadlienee

pa.ies-

taso11e,
kansojen

kun

ajatEelee

elanbn ta yhteiskunnan

sharr'a , ulottuu

a1uei11e.
U|]trjU]|dP|P|||F||dl]UL^dPU]|JdU

r.,.nerfitd'r,,r
muutoksia,

pakd a licj'n

toisissa

nijssa kuitenkin

o : I c uc L. ;s ' Ly l . i i .

maissa enennen (Turkkl),

esim.

verikosto

Lal.i,

toisissa

on va11a11a viela

o

12

arabln,

on kuoleman tuottaneen

relty

vehemmen. Kaytinyleisesti.

heimon Jasen tulee murhatuksi on heinon velvollisuus
kostaa
murhaaja tai joku hanen sukunsa jasen. Jos joku ajaa autolla
islaninuskoisen

I'yll;

Jos

joku

tappamalla
kuoliaaksl

henki vaarassa. Erais keino

veiltty:j

kuofenanrangaistukselta

heuttanut

hyvirta:i

rekonsa naksanalla

summanrahaa. Beduiineilla

Perinteinetr

jolla

on yksi

sissa

ofevar

inslituu!io

ovat.

pojat

jollaisia

ns ydinperhe,

huonattavan

perheineen.

useinmar neikal:iiset

johon kuuluu yksi

vaimoa, nainatlomat

ja

tytlairel

vanhempi nies,

pojat

seka nalmi
ja

Koska perhe on perusyksikk6

yhleiskunnassa,

islanilaisessa

retaan julkisia

krro11een sukulaisille

Se on suurperhe,

pari

tai

Kuoleman al-

ar:abiperhe

perhe ei ofe

perheet nykyisin

e11 verisakko.

naksuvalineena voi o11a esi.merkiksi kameli.

islanilainen

Islamilainen

on veriraha

sen sanelenia

keskeisin

saantoj:r

arvos-

s:i:id6ksia enenmein,

Perhe on palriarkaalinen:

Isallii

heeseensa nahden. I'i,n. lapset

ja perheen onaisuus kuuluvat

Perhe on patrilokaalinen:
piensa kotiin.

moniavioisuutta,

he11a on lupa pitaa

yksin hanelle.

jaatyaAn poika jaa asumaan vanhem-

nainislin

Tasta on paljon

Polyganiaa,

maAraamisvalla per

on lahes rajaLon

poikkeuksia,
esiintyy

varsinkin
vie15

kaupungeissa,

etenkin

maaseudulla.

Mie-

vain yksi mies. Miehen ve1vo11i

1-4 valmoa, naisella

suus on huoleSl ia lasap ioli.esr . ,okd -esld pcrh.esladn.
rb

pari

lisaksi
vainolla

-d "ru'sra

\J rbr

I

r" rr'

kolme vainoa

5siri

ju r.d

lapsineen,

dsur

rdr.dr

kukin

lsan_an

onassa huoneessaan. (u11akin

neyttl
olevan vuoroviikkonsa huolehtia miehen ruuasta, pyykistb
-drpFirrd. si'.ailla
rr- r.l rjn l,dne indj"jd E rir j n. bed,r'iniin,
an. Ni ssi

dsuiva

\Jren kd\.i

vai'rod.n l€psincar.

Endoganiaa suositaan:
isan

veljenpojalle.

Jos vieraan

tyter

naitetaan

Endoganian katsotaan

heinton poika

pitazi hanrA vihollisen

nai

leiriin

tytt:1ren,

sukuLaispojalte,
vahvistavan

tavallisinr,nin

ryhman krinteltta.

a;ritapauksessa

ty!on

suk!

alkaa

kuufuvana.

Suu, d lapsir;irib
suosi da.l. an; or c_;s t"pa li..it;
i-ldlildi-L'L
a
ma"itmas".. poi.a.aose s\'r\na or suur' o 1i. lapaJsra juhr'r€cn jdkard'
: o k . k u o ] c e j i l a m a rl ;
l" q1\ei.id nadDurio on [rosrLle. Yie. ;.
;ll-laisie,

sealit:ian.

Avioliiton

solnininen

Perinteisesti
sa puolison
ouol',or

avioliitot

valitsijoina.

pF'he-n pojill..

sofmitaan nuorina.
Tavallista

on nyds,

Vanhenmat toinivat
etta

aitj.

ja

tytar

(\sv-rvs or ldirEL'oupdsla. _os.d ci

lapsenetsivat

di d k)s/rb
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nuorlen

mielipiteit:i.

Sulhasen

varalllsuus

erta

ns Jbf.jestet) E avioliitot
paiettemair liirot.
HiSjuhlaa
joir!s.

edelta;

vir a11if.n

Varsrnalsla

joihin

ovat

onnlstuneenpia

ja

kihlaus

asia.

kuin

Vaitet.idn,

nuorten

itsensa

avioliittosopiriuksen

hdAserenonioita

uskonnolllsia

osallisrulni

tdrke5

on

ei

allekir-

l1usfinihaisse,

ole.

ainoa mies 01i sulhanen !

0dotinme mieheni kanssa jannirtyneina
meld.it 01i kutsuttu

Hziat olivat

kunniavieraina.

joihln

muslinihaiLa,

ensimnaisia

Ensimnai-

kaksipaiveiset.

senA p:jivainli kokoonnuttiin norsiamen kotiin.
Sinne piasi vain naisvakee.
vi-neJ
pu rro rd rorsidre,
i,l ui l, .
s;- kd ssd ra ro'voi _ul dn
pikaista
loppumista ! M:ina sa:in o11a nnrkana villissa
menossa, kun naiset
ja lanssivat.

lauloiva!

Laulut

sisalsivet

1e. Aikaisemmin haajuhlae kesti
Seuraavara par vini
nekemddn edes vilausta

e]:inanohjeita

I

morsiamel-

koko viikon.

jatkuivat

hJit

lahinna

I

sulhasen ko!ona.

norsiusparista,

Miehenl ei

paajssyt

istuttava

ndesten

koska hanen oli

huoneessa lunteja keslevan juhlinnan ajan. Miesten osalta se o1i pelkkee
'u '.11d id ka\\'r Lonfi". I \ al ,ora oti . ir goksF-J dsl i
i\ 'nd n-isid.
ja

Morsian

sulhanen istuivat
(uwaitissa

Sulhasella,

viehatteva

valkoinen

ja laulua s:iesreltiin

1€jhenpana kat!oa

!yosken!e1evA11a

puku, norsiamella,

eurooppalaismallinen
14,

korokkeella

insin66ril1a,

kauniilla

haAasu. Laululla

juonalaseja

kilistelenell:i

oli

tavallinen

naLematilkan

saateftiin

lattiaa.

kuin

opet tajal-

morsianta nieheldAn

yhteen sormien vailisse.

Naisen asena perheessA

Tl ton
perhe

moraalista

vastuussa.

k;) EEaiEymista tarkkaillaan.

Rangaistuksen

Eradssai tapauksessa,

josta

sairaalaan

ja

kattavissa

o1i.

r rfmi i l lrran

plas!ilkkakirurgi
-

mno:i

toimeenpano kuuluu

kuulin,

kauneuden tuhoantisla polttamalla

h.inle

suhde,

tai

kuten

hainen kasvonsa ja
yritti

My6s avioituneen

kilnleampi

is:i-poika-suhde ,

riiihin.

raan - Fnni
l4

keytetty
Ty!rd

paikatakseen

hairahduksesta

tytdn
jourLri

m1t.i pai-

voi

seurata

vaikea
on

ryt165.
irro!a

yleensa

Joko puoliso
kotoaan.

ei niel-

Airi-tyrbr-

enotionaalisesti

paljon

kuin lSnsinaissa,

Vaimon velvollisuus
nuihin

veljelle.

!ai

rintansa.

kaikkensa
naisen

o1i

oa koko

<r,'a

henen on muuten vain
nyijs

isiille

ranga:is!uksena

MiehelaAn neno ei aina suinkaan niellyra
lyta

llairahduksista

on hoitaa

Las!enhoito
kuir

t\ttdd.

kuutuu
l;nl;

kotaskareet
vain

sekd osallislua

pelto-

tai

naisvAelle.
Poikalasta henmotel
'
1
4
jopa
i m e rc r a i r
vLotLa, ii 1; pul.e"

I
!

I'paholaisen silm.ir' luulisi

pojan haneeseen, jotta
teisi

vahingoittanasta

hin

tai

henkiste

paivat

ollessa

pois

kohdatessa nuita

tukea

vaikeuksla

suvun muilta

kotoa naiset

vedenhakunatkoilla

tai

vdlt-

hente.

Naisen sairastuessa
saada apua ja

ja

henta tyt6ksi

hanen on helppo
Muutenkin nieslen

naisilla.

kokoontuvat mielellaen

kaivolle

rupattelenraan.

toistensa

Se on site

kotei-

itamaisen

naisen vapautta.
Tylijilla
0n

perheessa

on

tavallista,

ja

saa.

pojat

ette

nainisiinoenoa

vehennan

avustavat

laloudellisia

rahallisesti

velvoitteita.
koulutusta

siskojen

seka maksavat vanhemnilleen asumiseslaan heidan kodis-

Poikkeuksellisesti

naksanaan veljiense
nerkitsee

poikia

myds tytar,

koululuksesta,

se vanhenfiilfe

nikali

Jos lallainen

taloudellisla

joutuu

omaa hyvain toinen,
tyler

avioituu

aikaisin,

menetyste.

(uolerDa ja peritrtiioikeus

(uolernansairaasta

hapeilemdltZi.

sanoja. HAnen vlineisie
Puolison
mene!ysla

tai
klrin

tua

laloudenrooli

ja

isen

kuolena

isdn

tai

naiset

ovat

Naispuoleisten

huomattavasai

ja

ja

plan kuolinjotka

naisia,
esitelAAn

itkev?jt

lohdoluksen

asenasta.

Naimisissa

ja

suurenpaa
taloudelli-

ollut

suuresti

olevan naisen kuol-

vastaamaan hanen aviopuolisonsa
jAanei!len

lasEen holhoojan

perheelle.
perheenjAsenten perintdoikeudesta.

m.iaraykset eri
lapset

suvun jesenten

pienernpi.

psykologisessa

T:iysin orvoiksi

(vainot),

huomattavastl

asema perheessa on

velvolliset

laslenhoidosta.

ovat vaino

naiselle

enotionaalisessa ,

Koraanissa on tarkat

nat.

tietSd

kuuluu niehen vanhimnan veljen

Perijijit:i

l5hlnne

lauletaan

Hainen saavuttanansa

puolison

suvun nuut

Kuolevalle

suvul1e,

toivomuksiaan kuunneflaan.

niehelle

sessa miefess:i,
rilppuvainen

tieto

on sankka joukko surijoita,

vuoteen eerell:i
eaneensa ja

omaisesta lehetelaen

seke valnajan

perint6osuus

Lapsiperheessa

vainon

sisarukset

ja vanhem-

on miespuollsten
osuus

on

osuuLta

teoriassa

yksi

k a h d e k s a s o s am j e h e n o m a i s u u d e s l a , k a y t e n n b s s a e i n i t a d n .

Avioero

Mies voi erota vainostaan tolstanalla
tajan
kaanpi.

Iasnaollessa.
Eron tullen

my6nnetaAn ero

Naisen
lapset

velittcjmasli.

eroaninen
ja

kolmasti
mlehesla

erohalunsa kahden todison

huonatlavasli

perheen onaisuus j:ievdt
Naisel.Le

vasla

kolmen

miehelle.

rnutkikMiehelle

kuukauden pSaista,

t5

sille
ta

on varrnistuttava,
kohdussaan.

ettei

hen ole raskaana, eli

Eronneena han

Uuteen avioliittoon

eronneella

palaa

tyhjin

naiselfa

Arabinaiset

joka
kissa

ovat

peraisin

laistelee

vapauEunisesta on naina aikoina

paaasiassa

naissa.

valisen

koskevat perhette,

Patriarkaalisessa

yhEeiskunnassa

ei

lijydy koraanista

naaseudul!a.

ja

joita

saad6s on se, joka naaraa naiset

Vastakkaiset

Naiset

tasa-arvoisuuden

Mainittakoon,

saediikset, jotka

joita

e!!a

olivat
siihen

veLoavat

mielessa

islanilaisuuden

osin lievempid
on

helppo

Muhammedei

Lyhyet

lrns.

nopealla toitnitusajalla.
Huonaa: Turun ja Porin laanin
ja lainhuutokortisto
perukirjaTurun naakunta-arkistossa.
Pasi Ruusiluola
Yo-ky1a 46 A 16, 20510 fiJRxU
p.

92L-375

162

eeriesiYK:hon,
kai-

kuin mydhemmin.

lisatai

esirtzinyr.

tarkistukset

nakyvisse

alkuaikoina

maEirayksili,

Eres tallainen

peitt:inedn kasvonsa hunnu11a.

selvitykset,

yhteis-

saavuttanisesta
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tesse

kokeneeseen naiseen iskeEe,

ylemrnissd sos iaal iryhmlssa.

sukupuolten

naapallon

joten

herenneet kohotlamaan asenaansa perheessa ja

ovat

kaupungeissa ja

nerkit

vanhempiensa kotiin.

arabinaailDassa

kunnassa, YhA usearnpia nerkkeja
etenkin

kasin

on oikeus,

h:ipeamerkkie ei muuten monia henkisiS kolhuja
l{ainen ja ihnisoikeudet

kanna niehen onaisuut-

)

Eila ltr hriila

0li

juhlaa

todellista

ette

se oli

ri,.

i ,, u
(un

ja totta

Ruovedelta

Tarinaa

kuunnclla

esitelntiS.

Pai!si

hyvin rakennettu Ja esitetty, siin; puhuLtiin juurj
i
.elv ttari F,.
oild ci. ra vr'tcda.

..

henkil6iksi,

nlin

mita

ehk:i jokin

nimista

todellisiksi

historiallisiksi

asetamneheidbL srlhcn aikaan, Jota he elivit,

paikkaan,

asiojta,

laskiaistiistain

eritl.iin

nuutamme esivaDhempame

heidat

Keihdsjervelte

nissai he elivat,

ne

etsinne

heidan

voimrne saada selville:
jonka

peltolilkku,

0n paljon

kohralonsa.

puumerkki,

he ovat

sidomne

kirkonpenkki,

ja

raivanneer

tai

j;ttaneer

sitLen

sil1e niners.i,
(eihesj:jrven
v. |

.ti

!1.r.

.

liaar

ajattelin

Viisi!oista
V ikl"

on

Heikki
o

ld

o In-d

surulfisena,

lasta
ri

ndnp

Joosepinpoika

ar

l,\

etta

han saattoi

sukrrihin.

Kurun,

ovar vanhimpia s.iilynejr:i,

myijs se,

pF.16t.

hAir:i.

pl; '
"p., 1
s u u r i i n r a l o : i h i n , j a n i m e n o m a a np i t a j a n

Terskon

vaikka ei

ja

R,]o!eden hist.r irllkir jathan

niisr:ik.teD ole kaikki
puulluu lehti:i,

osar s:iilyneer
Teiskon klriois-

r n v o s\ i r h e i t i .

saman perheen jiiseria

etld

I

monra kertaa h.ludan luona.

turmellunut ja lisaks1

Lensa tuottaa

1o p

tld-.sani

rro

I in n" risi

v a h i n g o l t t u m a t t o m i n a . R u o v e d e nk i r j o i s L a
ta on lehtie

ennaLysrnies lapsronnensa

h a u t a a n . . . k y n m c n e nk e r r a a v i e r e t t i i n

v : i t " , a j n a k i n u s e i m m a ta v i o l t u i v a t
huomarraviin

,

art

h:in seisoi

ar' ta').

ra k. u

(urun

on

omanvaikeu

on haettava

nAisla kolnesla seurakunnasLa,srr r'd h,ro11matta,etta

kaikista

perhe ,,n kuirenkin

koko ajan asunut samassa kylJss.i ja talossa.
He.ikki Joosepinpoika

eli

Ilenrik

.losephsson e1i

maamne historian

ehke

\dikelm!ana alkana. Han slntlr

vuotta ennen suuria kuolonvuosia, jolloln

Ruovedella

arvioiden

kuoli

slvum:ier:tlld

kolmenkymmeneD
vuoden aikana.
jo

vat kuoforvuodet otivat

enemman ihmisie

TEinAhAnei

1709, ja

sin:jnsd ole

kuin

toi!a,

seuraavan

si11;

seuraa-

r s o n v r t r a n! L o d e t k a n t o l v a ! m y i j s r a s

kaan veron seudun vaestcista.
Nyt

haluankin

Tarinat

kertovat

\'

l i(c

r

i

yhdistaa

sen mj ta

piilopirteist:i
h\

p

suurissa

Fe

teit:i Kurussa ei ol.lut...

tledetedn

,r

IIe siis

slihen

erAmaissa,
,'

-,i

^11,

nika
ja
.o

on

historla
.

.LLJ

rarinaa.
kertoo
m-Ld.n

asuivat kuitenhln vaarallisen soLaLorlil

a l u e e n r u r v a l l j s e n m a s s ao s a s s a , n e k u r u l a i s c l .
Selv:i.i myijs on se,

ett:i

seurakunnan toiminta

oli

oslttain

11

yllapitaa

ei voitu

Lukiessani
kuinka

vuoden 1697 kuolinluetleloa

:

Enannan lapset

taneet

vaatteita
ei

ollut

kun jo kerran

kuitenkln

tuntenut
ajoin

raavana aafiuna lapset
kaa, ja enante oli
onko tuo

totta!

se kuvas!aa sita

tavalla
kaisen

pidelteiva

o1i

lehiffnei sest:ien.

kertoo,
"

ette Rito':luL heid.iL
ja vaih-

tavanneet nan5 redsylaiser

ja

palanneet

olival

sulkenut

ldylyneet

olivat

huulanut:

kotiinsa,
usko,

"E!!ekd

oven heidan edessaan. Seupaleltuneina

kuoliaaksi

oven ta-

jarkensa.

nenetranyt

tarina

Vanha tarina

vaan hamerissa

pols",

teid:it

todeta,

polkansa kanssa "kuo11ut naan-

Kun lapset

heita,

rlipaisevalta

'

ofivar

kanssa.

naiden

tuntui

o1i

kahdeksan kerjSltlslasta.
'
r r1lrr kak--l ker i

tie11e",..ja

:titi

isannen veli

suuren nahtitalon

pols.

yhta hyvin kuin rauhanaikana.

rekisteria

Miksi

se on elejnyt
jota

aikaa,

puoliaan,

silloilr

siti.

elettiin,

Jollain

kuinka

jo-

Lunnettava vasluunsa myds

mutta kuitenkin

0n vanha sananlasku:

300 vuotta?

liki

anna siunauksen kulkea tafosi

"Alii

ohitse. "
Palatakseni Heikkiin

Keihesjervelli,

lsansa Jooseph Heikinpoika
tyter

Heikki

Beata kuoli

Joosepinpojalla
ja

Heikin

tylar,

nen lapsi

Liisan

tuntematon,

onlan vihjeensa,
en ole

1asta.

Ninet kertovat

kuoli

o1e nerkint:ia,

valkea

Kgski

1729) ja

arvailullekin
kleloutuvat

(un
Brita

paljon

kiehtovaksi

Sipintjtt:jren

Riston!ytar

o1i

sijaa,

mut!a

Han siis

Sipin-

etta
ja

on kuollut

se an!aa

Suutarilassa.
Matti

syntyisin

SipinSuutari-

sukulaissuhteista,
(ekkosen

elta

sotaniehen

Kurussa ((ekkonenKurun (oske1ta,

mukaan kotolsin

joita

kunmallisesti

niin

sukulaisuussuhteet

Sananlalnen el:inisen

ja

eloonjAanisen

asti.
selviytyiv€it
Heikki

huono-onnisenpi .

1724-26'28-30-31-T.

Liisa

syntype16 on taval-

on vihitty

mulla

vyyhdeksi.

lapset

lukuunottamatta ,

vie1a,

l:ihan

29.12.

rnutta ensinnzii-

harvlnainen,

kielteen

Sigfridintyter

paiviin

voina kanlauluu naihin
Lilsa

lisaAn

han on ripplkirjan
on

Liisan

Vappu Heikintytar,

onaa salaperaist:i

selvitt€ia,

Hijgin puoliso

on niin

ja

Beata Matin-

19.5.1733, 35-vuotiaana, kaksi

vain Murolekosken Rikalassa

Murolekoskelta,

o1i

Jitran

18

ei

EnsimirAinen o1i

'jl.ntta 1742 Keihasjervelle

lijytenyt,

aikaisennin

54-vuotiaana.

vainoa.

Sigfrid-nini

Se esiintyy

joka

nytla

Liisa

syntynyt 9.1.1696. Hanen

kuudennusnies, ja hen kuoli

avioitunisesta

nutta

poika,

on

kaksl

1724, ja

syntyi

vuotta

4.10.173I,

01i

oLi

kuudennen lapsensa syntymdn jalkeen.

viikkoa

Isaa

o1i avioitunut

Ikosen kanssa. Jooseph o11 kirkon

1733, 68-vuotiaana.

laan

hin

Joosepinpojan

Liisa

inetti

aikuisiksi

yhte kuolleenasynly!oinen

Sipintytteren
lapsiaan,

ja

vaino

lapser
he

Klrstl

syn!yivar

syntyiveit,

yhtA

lukuunoltairatta ,
1734,

ja

kahden

hanet

vuoden

vihi!ty

o1i

valein,

28,I1.I7341

I{irsEin

esikoinen

Kirstin

seitsenas

25.4.1"740, Neiste seitsenastei kolme kuo1i,
Seltsenannen lapseo jzilkeen (irsti
kuussa

1740 syntyivet
merkintae

(lrsti,

kasvoi

joka

joista

lapsia,

kuolenasta,

ei

ei

ja

nerkintae

m:ie ei

nerkitty.

sen kohdalta
jelleen

jotka

kaksoset,

joka

ollut

siis

13.2.1780,

14-vuotiaaksi

ja

kanssa, Tuonak-

Toinen kuitenkln

kuolleiksi.

(irstin

lapsiaan.

nuorinmista
kertoo

se,

eli

7

leskena

nuorimpien las-

varmaankaan o11ut

Hiin ei

voimne lukea,

Sehan o1i

lapsista

ettei

siihen

h:in saavutti

Avionies

hanella

aikaan

useimnat kuolivat,

etle

huonatlavan korkean ien.

Klrsti

24 vuorta

kuoli

vAliste

nutla

sen ajan

Heikki

ainoa
he-

nitta-

1773, 77-

kuoli

miehensa jalkeen.

vuotla

nAhda suuren joukon lastensa

ehtivat

kasvaa

69-vuotiaana,

rivien

inettee

nen onasta ellnvoinastaan

vuotiaana.

1B 1asta,

multa

nahdolllsuutta

puuta kaytlaen

kuolee

syntynamerkinnen 1754, Vuonna 1756 syntyy

kuin

synnytti

nainen,

ehkaisykeino.

ja

Anna, jonka synty-

leskindehen

nolen,mat on nerkitty

tensa syntynan j€ilkeen,
mikeen heikko

koska syn-

seuraavaa Kirstin

kuolee 5-vuolias

Agneta, avioituu

taas

on viely

luetlelossa
Kaksi

en

ja avioltuu,

kasvaa aikuiseksi
Kirsti,

Heidzin kohdallaan

kuolleilten

Seuraava Anna kuitenkin

en lijytanyt

sukua.

011a puutteita,

syntyneisse.

molemmista, mutta sitlen

kuolee 1765. Seuraava tylar,

ja jalkoi

Vain osa lapsista

taytyy

1as!a ldylyy
ole

syntyi

seuraavana vuonna syntyi

avioitui.

o1e merkinlaa

ole

Kirsti.

nutta

historiakirjassakin

joista

lapsia,

tyy

ja

Antti

aikuiseksi

ja

rippikirjoihin,

avioitui

lapsi

sai pienen hengehdystauon, vasta helni-

kaksoset

o1e liiylanyt

nelja

7.9,

syntyi

He kumpikin
RaamaLussa sanotaan; rrlhmi_

lapsla.

sen suurin onni on nehda 1aslensa lastenlapset".
Heikin

ja

han kauhut
herrojen

hanen valnojensa
ja

parasta

niehet

ja

nuoruulla

pikkuvihan

aikuisik;i

hulluude11e haettiin
Tyiikykyiset

hasta.

lapsuutta

vietiin

o1i kahdet suuret

vat arneljan

jefjessa,

kahleissa

n:ilkevuodet,

mulla he selvisivat

on sailyltany!
panee

listaa,

t:ima Liisa

kyvyn puhutella

ajattelemaan,

lastensa

o1i

syntynesta,
arvioitsee

hanen
miettii

kuolenaan

muistakin

kerran
sefkzina_

sotaan'
nitk:i

Heidan
kulki-

hiljentyy

suuruutta.

Briit!a

eslvanherunista-

Heikki

Sipintyter.)

takaa.
surussa,

kumnien sukulaissuhteita,

myijtejZiisten

laas

kuitenkin,

meita vuosisalojen

kanssaan

isonvi-

talonpojan

01i epidenioila,

oikeastaan nine olen ylpee nziista ja kaikisla
(Se mlnun esiziitini

Silloin

maksumiesta suonalaisen

elinaikanaan

ni.

aika,

varjostivat

Josephinpoika

Hanen tarinansa
iloitsee

hdajuhlien

ainakin

sai

hdnen
vieras-

torpan...

niettiv:it
Yksi asia ninua huolestultaa:
nitiihzin ninun jalkelaiseni
0nneksi he eivet
kuitenkaan voi
ninusta kolnensadan vuoden kulutlua?
19
saada selvl11e koko !oEuulta,
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Tolmi.tuskunta

a

J. O. RSsenen:
lavoltteell"lsuus
sukututkimul(sessa
Entes sitten
kun ainellto
on koottuna?
ElLa vlhtlSIa:
Onko suvusgasl
Suurtniehla?
K. Haapanen:
Verotu&9esta
kesklaj aIla

fampereen seudun sukututkimusseura

r. y.
KansilehCi:
Kalevl

22

MEki-Klhnle

Vilho Puro
Sa t t u tra

Sattunia lijytyy aina silloin

s uku t u t k inuk

s e s sa.

!a11ijin nuualtakin kuin sotapojan keitosta.

Joskus

sukututkirnussoppaahiimnennellessasaatEaa kauhaan sattua kinpalej joka osoittautuu todelliseksi

herkkupalaksi.

Useinrniten "julkklksen"
ltiytyninen esivanhenmista aiheutta nakuelanyksen, nutta kohdalleni sattui toisenlainen tapaus, josta en
nalta o1la kertonatta.
Kaikki alkoi

v.1972 lomamatkalla Jugoslavian Petrovacissa rannalla ldhiitessa.

Kysyin natkalla

mukanaolleelta

tulevaisuudessa nyisi
olevista

onistaan tai

ilmoittaisi

!ietooni

naapureiden nyynnissa

"Elkbhen se siite sitten jarjesty .
isantamiehen vastuuseen lupauksestaan. Tilannetta

lomantikkitontei sta . Vas!aus 01i:

KoImevuotta mydhenminlaltoin
helpotti

isentziniehelta josko han joskus

teiskolaiselta

kun Ein kuuli

ettei

oflut

rantatontista

kysyrnys. Sopiva paikka liiyryi-

kin hdnen f'ari vuotta aikaisennnin (natkan jalkeen) onistukseensa hankkimalta ti1a1ta, Ko. tila 01i 60-1uvu11a perinniinjaon yhteydessa erotetttu Vanha-Savoninisesta p5atil3sta,

I(aupat syntyi ja rakensimoevainroni kanssa lomarndkintalle

aikaisemtrin Vanha-Savoon
kuuluneelle kallionyppylalle.
Kului kymrnenenvuoEta tuosta tonttikaupasta.
01in jaanyt elakkeelle ja antautunut sukututkimusharrastuksen vietaivziksi. qnien juurieni etsimisen ohel1a aloiEin
Iliinen isansa puolelta nummuo1i syntynyt Tyrrnyds vainoni suvun selvittelyn.
vad1la ja perimatiedon mukaan t:iysin tyrvaalainen. K:iynti Tyrveen kirkkoherranvirastossa osoitti

kuitenkin numnunvain puoliksi

lyrvaalaiseksi,

Hanen isensii

syntyriapaikaksi 01i merkitty Messukyla. Nyt tutkimukset siirtyiviit
nikrofilmattuun alkaan ja Melson kisikirjastoon.
Totta o1i, etta isai oli syntynyt Messukytan Aitolahdella ja hdnen aitinsd o1i syntyjaen rciskolainen. liidin syntyn?ipaikaksi

osoittautui

virkistyi

sitten

Palttala-nininen

kun tutkinuksessa Eultiin

neiden nijkkitien

varrel1a.

ltutta keita

luvun alkukymmenille? Torppari itse

torppa Teiskon Viitapohjassa.

tutulle
sitten

seudul1e, Palttala
olivat

o1i kotoisin

sijaitsee

tan?in torpan haltljat

Mieli
aivan
1800-

KuorannansotilasEorpasta ny-

kyisen Maisansalon 1iihe1t6. Torpparin eukko osoitlautui

yllettajeksi

laikkyi ja lautittavaksi
6attuma. H:in o11 Vanhan-Savon isantavaien tytar. - oli[utle pystytlaneet
sellaisen vapinan, ette soppalusikasta lienel

aiheuttaen
jai vain
m6kkirnne

vainoni esivanhenpj.en aikanaan onistanalle rnaa1le, oli ensimnainen toteanus vapinan jalkeen. Jatkossa selvisi,
ette Vanha-Savo o1i ollut suvun hallussa ison
vihan ajasta lahtien vuoteen 1849, siis noin 130 vuoden ajan.
Tdsoittaessani mbkin pihamaata huonasin, ett?i n. 10-1.5sm:n nultakerroksen alla
ja sen a1la vaaleaksi palanutta rnErata, flu1taa tai
oli n. 2-4 sm:n hiilikerros
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Psikan oninaisuudet ja kysyin naist. lbrtti
iifervahauta".
Helinilte
arviota t?iher "liiydijkseeni". Jerkkynatijn vastaus kuului:
Tasta peitellen mdkkipihadne ia sen I'iipiirist6 ovat o11eet vaimoni esivanhenPien
savea, Titaisuuden

tu11en selostin

yllepitamisessa.

keytteme paikka elinolojenss
Tontin ostossa vainooi
luopunaan siita,

niin

lievesti

Lievasti-sanan
olisi

voisi

jos nyt joutuisiEne

jZittee pois.

ja tietanettiinyys

Tapahtumien kuLun jarjestye
tunanri, Muutoin site

vastaan, nutta

hangoitteli

tekivgt

asiasta nsutittavan

voinut nimLttea tarkoituksen

rrsat-

nnrkaieeksi toiminnaksi.

ooo
SUOMENSOTAA KiSITTELEVJiA KI RJ ALL I SIJI]TTA
Jotkut
ja

seurar\ne jesenet

ovat l|atti

KoittoTan

Roth-Spf-esttyksen

nuuTToiDktn kyseTTeet Suonen €ataa kasitteTeviiti

Ja Si.kku KoittoTan kotikirjastosta
televdt teoksett

ldytyivet

JekeeD
kirjaTTiEuutta.
Matti

seuraavat tete aihetta

AisTt-

ColTiander ' Tito
Heinekuunviides pdive. 271 s. WSOy1944,
EteTe-Pohjannaan natkaiTuybdistyksen vihkosia 1955.
KoomNt C-0.J, Pelander. Niteet:. Vaasan tsisteiu,
Otavaisten taTstelu,
Jtut taan tai steTu' ATavudeo taisteT!,
Uudenkaarlepyyn tajste-Zu.
Holn'

Carl Johan
ltuistiinpanoja Suoben sodasta 1808-1809. 119 s. Vuonna1836 ilnestyneen aTkuteoksen suonentaneet Arto ja Kirsti Ingervo.
WeiTin & Giiiis 1977.

Kivekes, Koodrad F.edrik
SuoDer sot€ 1808-1809. 57 E.
1876.

KansanvaTistusseu.ar

toiaituk'ia

Koukk!]a ' Tuono
Sotatapahtwia KaarLe Pal.nrothin kirjeiden vaTossa. 24 s,
VanhanRuovedenhtstoria 1I,1, sivut 300-323. 1967.
OsnonsaTo, Etkki
Suonen vaTToitus 1808, 459 s. - WSOY1947.

l
!i

Routa' Viljo
Diibeln. 257 s. - (ustarnuso.s€.&evhti6 Sanatar ' Helsinki
Scbulnan' Hugo
Striden oh Finland. 430 6. - Vfiy 1909.
Sotasokeat ry
Muistola Suonensodasta, 150 B. - 1980.
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SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI
MIGRATIONSINSTITUTET

10.3.1991

20500 Turku 50 €' 921 317536

X I V S U T U T U T X I M U S o P T N T O P A - tPVoAr iT , 9 - 1 0 . 3 . I 9 9 1

johtaja
Siirtolaisuusinstituutin
Olavi Koivukangas TURKU

SI]RTOLAISTEN
JALKELAISET,
SUOMESSA 1992 PROJEKTI

SI I RTOLAI SREKI STERI

JA JUURET

yli
Runsaan sadan vuoden aikana
mlljoona suomalaista on
lahtenyt siirtolaiseksi,ennen
maailmansotaa paiiatoista
j
a
j
a
i
l
k
e
e
n Ruotsiin.
Y
h
d
y
s
v
a
l
t
o
i
h
i
n
siassa
sodan
Vajaa
p
a
l
a
n
n
u
t takaisin,
joten
kolmannes maastamuuttajista
on
muuttotappionme
huomioon
myos
Venajrille
muuttaottaen
neet - nousee IahelIe miljoonaa. Ulkosuomalaisia ja suomajalkelaisi:i
jokaisesta fiaailmankolkasta.
]aisten
loytyy
ja Kanadassa on y11 miljoona suoYksistaan Yhdysvalloissa
jalkel:iiset
malaissyntyista
henkil6ii. Siirtolaisternme
ovat
kiinnostuneita
esivanhempiensa syntymamaasta.Suomalainen
yhteiskunta ei kuitenkaan ole osannut riittavasti
hycjdyn
taa
voinavaraa
tata
esime!kiksi
ul komaankaupassaaan ja
kulLtuurisuhLerLtensa
h o i t a m is e s s a .
Vuonna 1992 Suofiii viettaa
75-vuotisjuhlaaitsenaisyytensa
Juhlille
ovat tervetulfeita
myos ulkosuomalaiset ja heidan
jalkeLaisensa.
puolilla
Suomi-tietoutta
IevitetAAn ja eri
maailmaa asuvat suomalaissyntyiset
henklldt kutsutaan vieja
railemaan
esi-isiensa
aitiensa synnyinmaassa. rrLdyda
juuresi
ja Suomessaoleva sukusirr -kutsu kuuluu yli maailr
r
J
u
uret Suomessa"
projektin
man,
keskeisina taustavoimina ovat Suomi-Seura ry., Finnair,MEK sekai valtiolta
saatava taloudel linen tuki.
Perinteisten
siiitolaismaiden
ohella myds Neuvostoliiton
suomalaiset ovat tervetulfeita.
loySuurinta kiinnostusta
ja
tynee inkerinsuomalaisten
Neuvosto-Karjalaan 1920- ja
1930-luv\ri1La muuttaneiden
suomalaisten jailkelaisten
keskuualessa. Paluumuuttajien joukkoon luetuilla
inkerinsuomaIaisilla
on mahdoliisuus jaad:i pysyvastikin
Suoneen.
Turussa vuodesta 1974 toimineella
SiiitolaisuusinstituutiIla
on keskeinen
tehtava "Juuret
Suomessa " proiektin
toteutuksessa.

V. 1988 vietetyn lrs. Delaware-siirtolaisuuden
350-vuotisjuhlan
pysyvana muistomerkkina
oli siirtolaisrekisterin
perustaminen. Passi- ja
matkustajaluetteloista
seka ulkomailla kuolleiden
suomalaisten
asiakirjoista
siirretaan
vaiheessa
noin
tietokoneel le
henkilorekisteri
ensi
500 000 henkilosta ajalta ennen toista maailmansotaa. Vuoteen 1992 mennessd saataneen tallennetuksi
noin 200 000
pyrkii
palvelemaan kysetapausta. mutta jo nyt rekisteri
mukaan. Siirtolaisrekisterista
lijoita
mahdollisuuksien
peritaian viihainen naksu, ja arnnattildydetyista
tiedoista
taitoiset
voivat tehda jaajempiakin selvityksukututkijat
sia ulkosuomalaisille
eri sopinuksesta.
jarjestaa
Heinakuun lopulla 1992 Siirtolaisuusinstituutti
j
e
l
k
e
l
a
i
l
s
i
l
l
e
ns. "Sukumessut" eli
ulkosuomalaisten
tarkoitetun
toimitiloissaan
Turussa. Tasukututkimuskurssin
pahtumaan liittyy
ulkosuomalaisten juurien etsinnastA ja
joka
sukututkimuksesta
keitova "L6vda Juuresi" -nayttelv,
toteutetaan yhteistyossa Suomen Sukututkimusseura
r.y.:n
ja Sukuseurojen Keskusliiton
kanssa.
Soveltuvin osin irSuja
nayttely
kumessut" -tapahtuma
tulevat
olemaan esilla
Joensuun I autu juhl i I la ja valtakunnal I i si I I a kotiseutupai villa
Pohjanmaan jairviseudulla kesalla 1992. Siirtolaisuusinstituuttl
avustaa myos Tiedekeskus Heurekaa Suomen itsenaisyyden 75-vuotisjuhlanayttelyssa
S u o r n e ns i i r t o l a i s u u d e n
osalta.
Liittyen
itsenaisyytemne 75-vuotisjuhlaan
v. I992 Siirtolaisuusinstituutissa
on krlynn i stymas sii kolmiosaisen
Suomen
siirtolaisuuden
kirjoittaminen
historian
opetusministerion taloudellisen
turvin.
Pioiektin
tuen
toteuttaminen
vie useita vuosia.
Juhlavuotena 1992 jarjestetaAn
lukuisia
tapahtumia
eri
puolella
Suomea ja myos ul kosuomal a i sten keskuudessa. Paajuhla pidetaan elokuun 1992 alussa Helsingissa.
Paluumuutpyiitaan antamaan tietoa nyky-Suonestoa suunnitteleville
ja
jalkelaisilleen
ta. Ulkosuo$alaisille
heidiin
"Juuret
Suomessa" -projekti
on tiirkea tapahtuma
suomalaisen idenja kul ttuur i per innon yllripitajana
ja vahvistajatiteetin
na.
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Matti

(oiEtolan

arkietosta

Kiiytthymis-ohjeita
fleisdlle ll iko lain kir kon portailla
Al6handorirmuislopafu
astapaljaslettaessa
EuhtiLuutr 29 pbiviinti 1894.

JoLaisen pit i istuutua portaille sopivar matkan
piia]li,n toisistans&.
Yldsnouseminen ilman todellists syytii Lielletltin
ja pikaisia sekii hEiritsoviii liiLk€ita on vbltetttv[.
Pori&ills istuttua, muuttaminer paitasta toiseer
Liollotreu, jos muuLtam;n€tr ei tepahdu tyLkiinnilr
poistumists varteo, joka pit6ii, tslahtua porlait& yl6sptiin siLI elaspdin,
Tiiss[ kuin my0s]in pahoinvoinnitr ss,t[uessa,
knytettBrce lihimmlin poliisimiehol apua.
Kun ohjelman sellaisia osia esitstiiea, jotka tulevat
ssiBoalta&n Luultevihsi, pitiid, yliistrouseimisex tapehtua
varovasti ja saapuvilla olevien poliisimiester nervojer
mtlaar;
Ett6 nuoria vastaan ei yloisii sao Dojrutua, koslo
Deidsa Lestiivnisyytt6 siihsn terkoituksoon ei voi taeta.
. Kua . portaat jullallisuuden loputtua tyhi€nee,
pi€a so ta,pahtus vercvasti je htitailem[ttii seLti poliisin laherApien neuvojen muLaan;
Vaslahakoisuus ylls olevs.a,ja poliisin muita
ditrayksiii
vastssn, jotk& terkoittavat jiirjestyst[ ja
vakurtte seke ofii€ttomuuksien ehkiiisemiste, holtaa
tottelemaitomol1pikaisen poistamisonpaiLalua.

golrlnsls{, Eutvu&bilsbldofl!

Ursi Xl{.p.le,

1394,
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UUSIA JiSEI{Iii.
V u o n f l a 1 99 0 j : i s e n e k s i

liittyneet:

EnrothAnna-Liisa,
Tampere
Heinonen Hannu, Tanpere
Ikonen Mdttj . Tampere
Ikonen Mi rjari,
Tampere
Jutila
Mauri, Lievestuore

K a n n i s t o V i 1 j o , T a m p er e
Rantala Maija, Tanpere
Trinara
S i r e n R di 1 i
fi monen Sirpa, Vilppula
Wallius Johanna, Tampere

a oO a.
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Orpanaa myytiin ja nyiis luettiin
valtakunnallisilla
sukututkinusoDintoDaivilla
Porissa.

Orpanao

)rpana-fehtenne
yhdyssiteene
joituksjsta.
ja aktiivisesti,

teyttee

7SS:n j€serter
Toivonne'

ettA

koska niiden

10

ystEviTTe

vuotta.

vali77ii.
niitd

Se on

onaTta

osaTtaan

Lehtennte koostuu Tukijoittenne
tarjotaan

julkaistavaksi

varassa on lehtenne uusikin

kir-

rohkeasti

vuosikynnen!

J ULKAI SUTOI MI KUNTA
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