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PuheenlofuEanyakta
H)'va Tampereenseudunsujasen. Ilkrtutkimusseuran
puolesta
mojen
"hyva wanhanajankesa"on taittumassa
syksyksija yhdistyksemme
toiminta py6rahtaajiilleen
kiiyntiin. Uudistuneenhallituksenjasenet,kukin teheviense mukaan,ovat kesAn
aikanavalmistelleettulevan
kaudenohjelmaa.
\.time maaliskuunvuosikokouksessahan
hallituksen
jAsenet
moniwotiset
Antti
Hietal4 Kristiina Hopia ja
Milja Piepponenhalusivat
jett?iii paikkansa uudelleen
taltettaviksi.Heille kiitoket
pitkasteansiokkaasta
ty6$a
seuranhyvaksi:Antille paljon tydte vaatineesta
julkaisujen vastaavantoimittajan
tehtavasta,Kristiinalle tarkasta sguran raha-asioiden
hoidosrajaMiljalle,joka sihteeriniivastuullisesti
huolehti
ja
juoksepaperitoistri
seuran
vistaasioista.
UusiksijaseniksihallitukseenvalittiinEino Koskinen,
Virpi Nissilaja Minna Savol4 joka jatkaa Miljan tydta
sihtee.ina.
Menn''tkausioli vilkasja
toimintM t?iysi.Viime tammikuun perinteiselleSuku-

tutkimuspaivalld
Sampolassa sekauseanymparistdkunnan
ja tyovdenopistosvietimmesamallaseunn 20kansalaisja
\,lotisjuhlaa saimme lusa on tulevana talvenakin
kuisatomittelut naapuriseu- mahdollisuus
saadasukututroilta. Tilaisuusoli onnistu- kimusopetusta.
nut, osallistujiaoli yli 400ja
Viime talvikautenatoteujasenmeariimmekin
ylitti neltettu pienryhmienkokoontujansadanrajanpdivanaikana. miskokeiluei saanutkovin
jasenet suurtamenestystA,
Monet seuramme
Jotensita
jatketa.Samaa
osallistuivat helmikuussa ei toistaiseksi
SuomenSukulutkimusseuran sukua tai aluetta tutkivat
jadestamiilleSukuohjelmisto voivat silti jatkossakinoma8.0 -kurssille Ylttjiirvella. toimisestikokoontuavaihtaMaaliskuussa seuralla oli
maan tietoja ja ajatuksia
edustusja osastovaltakun- Vanhankirjastotalonluentonallisillasukututkimuspaivil- salissaennenj?isenkokousten
le Mefiessa.KustaanMesalkua.
suillakesakuussa
Tampereen
OmienjasentensukututkiTullikamarilla esittelimme mukseentai historiaanliittyseurantoimintaaja julkaisuja vat esitelmiitovat edeileen
runsaslukuiselle yleis<ille varsintoivottavia.Jos SinulOma kevatretkemmetehtiin
la on jokin aihe,mistavoisit
huhtikuussa
Helsinginsuun- toisillekin kertoa, niin ota
ja
yhteltta hallitukseen.PFin
taaq Kansallisarkistoon
Gallen-Kallelan museoon olemaan tavattavissa ennen
Tarvaspiiahzin.
kokou$enalkua seurankirjastossa.
Toukol'uussa Johanna
SiellavoimmekesKurelaja Minna Savolaj:irkustella ajankohtaisista
ajajestivat intemet-kurssin,kostuksist4tehdiiehdotuksia
tai
jasen- yrittea ratkaistayhdessajoka Johannan
tekem?in
kyselynpelusteella
tallaiselle takinongelmaa.
oli tarvetta.Vastaavanlainen
Toivotanseuranjdsenille
kurssijai4estett?ineen
syksyl- vilkastaja tuloksekasta
tutla tarpeenmukaan.Tampe- kimussyksyelTule mukaan
ja tuo oma panoksesi
reen Tydvaenopistossaja
seuran
Ahjolan Kansalaisopistossa toimintaan.

Ari Vesola

Kevritretfri frukfriv
aanHekinftiin
Tampereenselldun sukututkimusseuan kevaan 1999
retki p?iatettiintehde Helsinkiin. Liihtd tapahtuilauantaiaamuna19.4.1999kello 8
Vanhan kirkon rappusten
edesta. Sateisesta seeste
huolimatta matkalle lehti
tiiysi bussilastillinen
retkelaisia. Ensimmaistdkertaa mukanaoli myiis Nokiansukututkijoidenjesenia.
Helsinkia lAhestlttaessa
sade loppui. Ensimm?iinen
kohteemme
oli sukututktoita
e.ityisestikiinnostavaKansallisarkisto (ent. Valtionarkisto).

ja
Kiertokeynti
esitelma
Kansallisarkistossa
Kansallisarkistopalveleetutkimusta" viranomaisia ja
kaikkiamuita,jotka tarvitsevat sen tietoja. Vanhin asiakirja arkistossaon kuningas
Birgerin suojeluskirjeKarjalan naisillewodelta 1316.
Vanhin yhtendinenasiakirja
on voudintilit,jotka alkavat
wodesta1537.
Sukututkimuksenkannalta tiirk€ita ovat henkikidat,
maakirjat, tuomiokirjat ja
p€runkidoitukset. Heikikirjoja pidettiinv. 1634-1989.
Niissaoli !,uoteen1925asti
luettelo niista l5-61-wotiaista,jotka maksoivathenkirahaa.

Tuomiokirjoissaon pdltekirjoja k?irejiltii.Ne tuovat
mielenkiintoista lis?itietoa
tutkimuksille.Kansallisarkistossa sailltetdanpuhtaaksikirjoitettujatuomioki.joja.
Perunki.joitukset ovat
tarkkoja luetteloitavainajan
omaisuudesta,veloista ja
saatavista-Kansallisarkistossa on perunkirjoituksetpaaasiassa
mikrofilmeina.Alkuperziisetovat yleensamaakunta-arkistoissa.
Ruotujakolaitoksenaikaisista sotilaistaldltyy tietoa
Militaria-sarjasta.
Kansallisarkistossasiiilytetddn seuraaviaviranomaisten alkuperaisia
arkistoja:
.
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keskusvirastojen
a.kistot
l80olululta alusta lehtien
Uudenmaanl?ianinhall!
tuksen arkisto 16001uwlta lahtien
Uudenmaanlaiinin pii.ija paikallisviranomaisten
arkistoja
Porvoon tuomiokapitulin
ja useiden Uudenmaan
l,iAnin seurakuntien arkistot.

Arkistossaon myds karttoja
ja piirustuksia,joista vanhimmat ovat 1600luwn
puolimaista.Siella sailytet,izin myits paljon ihmisten
yksityisarkistoj
a ja asiakirjakokoelmia.
voudin- ja liiiinintilit v.
Erityisesti sukututkijoita
1537-1808
kiinnostavatSuomenasutuksotilasasiakirjat ennen sen yleisluettelo(SAY) ja
vuotta1809
seurakuntienhistoriakirjojen
jaljennttkset sailytet?iiinKanalioikeuksien pitytiikirjojen hovioikeuksillelahe- sallisarkistossa. Suomen
tet'4 kappaleetl600lukaiktien seurakuntien noin
lun alkupuolellaalkaen
\uotta 1860vanhemmat
asiaVen5jS:in v. 1721-1812 kirjat ovat kiiytettevissa
kuuluneen Vanhan Suomikrofilmein?i. Parhaillaan
kopioidaan mikrokorteille
men arkistot
ja
varhoja vaestokirjojanoin
valtiosihteerinviraston
kenraalikuvernci<irinkans- vuoteen1900saakka.
Arkistolla on myds roin
lian arkistot v. 180877000 nidettaja 200 aika1918
kauslehteak?isittevakirjasto,
ja minisvaltioneuvoston
jossa
on mm. kaikki Suomen
terididenarkistot l,llodespaikallishistoriat.
ta l9l8
Jokaisella on oikeus
korkeimpien oikeuksien
niihdii Kaffallisa.rkistossa
arkistotluodesta1918
sailltetteve julkinen asia-

kirja.E.aidenalkuperaisasiaHelsingin ensimm.iisen Helsingin palossa wonna
kirjojen kalttd on rajoitettu. aseman suunnitteli lzianin- 1808tuhoutui77 rak€nnusta,
Niistasaakii).tt6onsii
mikroarkkitehtiCarl Albert Edel- joka oli noin kolmannes
Helfilmikopioita.
felt. Asemella l?ihti ensingin keskustasta.Palon
Suomenasiakirjojasailysimmainenjuna 31.L I862
seurauksena
keskustauudistettiin Ruotsinvallan aikana klo 6 Hdmeenlinnaan.
Matka
tettiin perusteellisesti.
PdaTukholmassa Kun Suomi kesti siihenaikaann.4 lz
kaupunkiHelsingisratuli v.
liitettiin Venaijaanvuonna tuntia. Nykyisen aseman 1812. Silloin kaupungissa
I809 ja sai autonomisen suunnittelientisen pohjois- asuinoin4000henkilda
aseman, perustettxn oma
puolelleEliel Saarinen.
Uusi
keskushallintoKeisarillisen asema toimi alkuaikoinaan
Senaatintorin
senaatinarkistostamuodos- venAlAisten sotasairaalana.
auringossa
lhailtiin
tui keskusarkisto,
kun sinne Se
vihitriin
ka).ttd6n
kirkkoa
alettiin siirtaamyds muiden 5 3.1919, jonka iAlkeen
viranomaisten asiakirjoja vanhaasemapurettiin.
suunnittelijaksi
Senaatin
arkistoavattiinyleiMatka jatkui Unionin- Senaatintorin
sdlle \uonna 1859 ja sen katua, jota pitkin keisari kutsuttiin saksalainenCarl
nimi muutettiin Valtionar- AleksanteriI tuli Helsinkiin Ludvig Engel. Han suunnitteli Senaatintorinpohjoiskistoksi wonna 1869. Valv. l819jajoka on saanut
nireunaan
Nikolainkirkon
tionarkistonimettiinKansal- mensa muistutrikseksiSuo(my<ihemmin
Suurkirkkoja
lisarkistoksi1994.
men ja VendjzinUnionista.
Tuomiokirkko),
itereunaan
Kansallisarkistonvanhin Matka jatkui Pyhan Kolmivaltioneuvoston
linnan,jossa
C. G Nystrdmin suunnit- naisuuden ortodoksikirkorL
telemaklassistinenosa valSaet''talon,SuomenPankin Bobrikov ammuttiin, Iansireunaan Yliopiston pai?iramrstur!'uonna 1890 Snell- Ja vanhanpostin kautta Seja luoteiskulmaan
kennuksen
maninkadunpuoleinensiipinaatintorille
Yliopiston
kirjaston.
rakennuson wodelta 1928.
Helsinki perustettiin v.
Etelapuolellaolevat mViimeisimmiin,
wonna 1972
1550 Vantaanjoen suulle
kennlrkset
ovat l700lopun
valmistuneenlisdrakennuk- kilpailemaan
Tallinnankanslopulta.
SininenSederholmin
sen on suunnitellut Olof
sa. Kaupunki siinettiin nytalo
on
Helsingin vanhin
Hansson.
Talldinsis?iainkeyn- kyisellepaikalleenSenaatinrakennus.
Se on rakennettu
ti siirtyinykyiseenpaikkaan. torin ymparillewonna 1639.
v. l?57. Senaatintorin
kes-

ja kiertoajelu
Lounas
Retki jatkui sydmisenjalkeenHelsinginkiertoajelulla.
Reitti kulki Suomenkansallisteatterin ohi Helsingin
rautatieasemalle.

.ls{NNNS
Plsdhdyi n ne Sendatinb li II e
ihaile ntaan T onioki |kkoa ja
torin u sklassistattyliai
vi i I eAssri kevtiIawi n gossa.
Kuva: Ari Vcsola
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kell?ion AleksanteriII:n patsas.
jatkoimme
Senaatintorilta
Uspenskinkatedraalin
ohitse
ja
PohjoiselleEsplanadille
ohitimme Presidentinlinnan,
joka oli alun perin yksityisrakennus,myrihemminKeisarin-ja vuodesta
1919Preja
sidentinlinnaKauppatorin
Kauppahallinjalkeen ohi
timme parhaillaan remontissa olevanv. 1887 rakennetunHotelliK?impin.
Matka jatkui Mannerheimintietavanhanja uuden
ylioppilastalonseka eduskuntatalonohi Temppeliaukion kirkolle,jonneyritimme
turhaanpeastdsisean- kirkossa oli parhaillaanyksityistilaisuus.
Matkajatkui Hietaniemen
hautausmaan
sivuitse kohti
Eila HiltusentekemiiaSibelius-monumenttia.
Se paljastettiin l0 wotta JeanSibeliuksenkuolemanjiilkeen v.
1967.
OlympiastadioninohitettuammejatkoimmeMannerheimintiet,ipitkin ohittaen
mm. Oopperatalon,Aallon
ja KansallisFinlandia-talon
museon. Vastaamme tuli
Metalliliiton 100-ruotisjuhlakulkue,jossa oli kuvattu
tapahtumia
eri aikakausina.

Akseli Gollen-Kallelan onan
suunnilelnan mul<aan ldkenThrvsspdti
nettu qlereetalo
henki Dlntd tauhaa.

Lopuksi ajelimmeliihetysto- lS50lurulla rakennuttama.
kaupunginosissa
Kaivopuis- SinneGallen-Kallelatmuutja
Eirassa.
Kaivopuis- tivat vuonna 1912. Tarvastossa
ja Ei(nykyipiiiin ateljeerakennus
tossaon 7 lehetystde
rassa4. Eirassaon hienoja nen museorakennus)
valmisjugend-tyylisizitaloja Huotui v. l9l3 Akseli Gallenlellisesti hoidettujentalojefl Kallelan omien suunnitelpihoilla L-ukkivat keviian mien mukaan.Se oli jo alufl
perintarkoiteftuhanenoman
ensimmaiset
krookukset,
narja
taiteensa
museoksi.
sissit helmililjat
Takaisin keskustaanpaGallen-Kallelat asuivat
lasimme Bulevardia,jonka
Tarvasp?iassa
vuoteen l9l5
varrellaon mm. Teknillinen saakka,jolloin he muuttivat
takaisinRuovedenKalelaan.
oppilaitosja HelsinginVanha kirkko Vanhan kirkon
Tarvasp:iahanhe palasivat
ymparilla on ollut aikanaao ruonna I926 Talldin atelhautausmaa.
Se on nykyaan jeesta tehtiin asumiskelpoipuistona kuten Pyynikin nen.
kirkkopuistoTampereella.
MuseossaesitelleenCallen-Kallelantdita sekaihiinen
ja samallaaikaystaviensA
Tarvaspdan
kaudella elaneidentaiteilitaiteilrjakoti
joiden t6ita Lisiiksi museossaon myosesillii nykltaiRetken viimeinen kohde oli
detta
Akseli
Gallen-Kallelan
Tampereellepalattiin il(1865-1931) raiteilijakoti
lansuussa
aikataulunmukaiTarvaspee
Espoonpuolella.
sesti.
Tarvasp?i?in
niemi on aikoinaan kuulunut Albergan
(suomeksiLeppiivaara)kartanolle,jonka omisti Akseli
Gallen-Kallelan
vaimonMasuku.
Nykyisin
kahvilana
ryn
kartanohutoimiva entinen
vila on Feodor Kisele{hn

Kimmo Kemppainenl l.8 1999

T1rvririnP1hrinOfavinftirfton
seinaimaafausre
n rufftintaa
sukututfriian noifr.ri
kufmasta
Kun tartuin tuoreeseen
Aatunnuttu tietiiv?in piispan
mulehteen heindkuun 28.
henkildllisyydesta mitaiiin
paivan aamuna, silmaani
Mydhemminpaivallii soitin
ja lupasin
pisd valittdmastietusi\'ulla
viela toistamiseen
Kuollut suu.ivarivalokuva.
iaheftziaasiaakoskeviamova esittiTyrvuienPyhanOlanisteita.Tampereen
kaupunginkirjastonvirkailijanTuula
vin kirkon sein?ista
lo)4yn''tRantasen
ystevalliselle
tii tuolloinvielatunnistamaa!ustontapiispaakuvaavaamaatuksellasainkinvielasamana
paivanapostiinotteitamuun
lausta.Maalausoli pelkistetty olennaiseenrvalkoisella
muassayllamainitustaMisseinalla nAkyi ainoastaan K1.Na L Piispd Maum III S.irsaleAboensesta
paivenAamumuutamalla suurpiirteisella hlahti Tyn.icin Plh.in Olavin
Seuraavan
viivalla toteutettu kiharalehdesta sain arveluilleni
kibn
ulkosein(in modlauhtesvahvistuksen,L:un lukuisat
tukkainenpdii, jonka peitti
sa. Piirttikll Kinho Kemlp6ipiispanhiippa.VaikkaLlvan
nen llkka Laitisen valokuvan
asiantuntijatvakuuttivatseija
poh I Ia. Julkai$ tu Aanul ehclen
ikonografiaoli pitkalle tyynamaalauksentodennakoilitelty, maalarioli kuitenkin
sesti esittavanjuuri piispa
Mihalunnurjaftiia vih.jeensiilii,
Maunu Ill Srirkilahtea.
nun flimedni ei kyseisessa
keta kuva esitti.Piispanviekaa paadyinpitamaankuulehlijutussa jostain syysta
reen oli nimittain piiretty
IuisaapiispaMaunuIII Sdrkuusisakaminen
mainittu, enka ole toistaidhti, josta
ja
kilahtea
todennakdisimpan?i
yhteydessa
kohosi risti. Vaakunoista
seksimuussakaan
kiinnostu- vaihtoehtonakuvan esitta- saanut asiaa koskevaapasukututkimuksesta
maksihenkiloksi.Kasitykse- lautetta.Nain ollenjria viela
neena en voinut olla reani varmistui entisestaiain,
kun
goimafta tehdn merkkiin,
arvoitukseksi,mikd oli mijonka tunnistin Sii.kilahti- viela l6ysin MissaleAboen- nlrn osuutenipiispantunnissestaperaisinolevanpiirroksurun vaakunakuvioksi.
Ttitamlsessa.
ja
sen Maunu S?irkilahdesta
mankuvionmukaanhan
SarElol-uun6. piiiv?inaamupystyin
kuvia.
vertailemaan
na Aamulehtijulkaisijdlleen
kilahti-suku tunnetusti otti
Tassa vaiheessa soitin
ruotsinkielisen Stjemkorskuvan eraastaPyhanOlavin
Tyrvaen
kirkkoherranvirasTzimui
nimen
kirkon maalauksesta.
toon ja ilmoitin l6yddstani toinenkinkuva esitti tunnisPadstyani niiin jyviille
asiastaaloin etsiakidoistani seurakunnan palveluksessa tamatontahenkiloa.Katseltuanl tuntemattomankuvaa
tietoa Sarkilahti-sukuisista olevallehenkildlle.VielaitasTyrv?ialla
ei
ja
sa
vaiheessa
jonkin
pit
kirkonmiehistii" ennen
aikaa aloin jiilleen

kirkkotaiteen yksi tarkoitushan oli valittea kuvallisesti
viesti lukutaidottomallekansalle.Jos PyhanOlavin kirkon maalaukset
siis ovat tavallaan
kirjoitusta,
eiko olisi
Hypoteesi
vasemman
kadenmerkityksesta mahdollista turuistaa mytis
toisenkuvan henkilo meneKoska Tyrvean maalaukset tellen samalla tavoin kuin
piispa Siirkilahden yhteytehnyt taiteilija kuvasi ihdesse?
pelmiskasvota?irimm?iisen
Mikali kuva numero2 tokistetysti,hanenoli lisAttiiva
della
esittaatiettye ihmistz!
kuvaanjokin attribuufti eli
voisi odottaa
tunnus, jonka perusteella maalauksesta
jo*in
l6)'tevensa
vihjeen
hahmooli selvastitunnistettavissajoksikin tietyksih€n- kohreen henkilollisyydesta.
minulla
kil6ksi. Itse asiassamaalari Analyysizitehdessani
keFdssaini
on vienytaiheidenpelkistyk- oli valitettava$i
ainoastaanAamulehdenkusen niin pitkalle, etta konv4 jossaniikyy vain niukalti
keettiset hahmotovat muuF
ihmishahmon ymp?iristata.
tuneet miltei kuvakirjoitukSitenen voi tietfi, l6'tyisikit
seksi Esimerkiksi Maunu
S?i*ilahdefl kuva voidaan maalauksen liiheisyydesta
jokin tarkentava attribuutti.
"lukea" seuraavallatavalla:
Joka tapauksesta
liiysin ku+ tzihti+ risti :
Piispanpaa
vasta
mahdollisia
vihjeitii.
piispa Stjernkors.Kysymys
on mielestanisiis ennemmin
tekstistekuin taideteoksesta Ensinnekinhahmon peehine
muistuftaa muodoltaanpiistai ndkdiskuvasta.
Keskiajan
pan hiippaa vaikka onkin
kauttaaltaan viiritetty toisin
kuin Maunu Siirkilahden
hiippa kuvassa l. Toinen
yksityiskoht4johonkiinnitio
huomiot4on tuntemattoman
hahmon kohotettu ja koukistettu vasen kiisi. NAltiiA
aivan silte, kuin kiisi olisi
kohotettu tervehdykseentai
kallistetun pe?intueksi. Mutta miksi nostettu kasi on
nimenomaanvasen eikii oikea? Kun kattd katsoo tarkasti, huomaa,efie sekera[teessaettA sormien alla on
Kuva 2. Piispa Maum II
paksuviiva. TdmesaamietTavast?MaalausPthdn Olatin
timaarL onko kadesseehka
kirkon ulkorein issd. Piirldnyt
panssan.
Kimno Kenppainen T omds
Pidan mahdollisena,ettd
Madantien valohoa n pohjalta.
Julkaistu Aanu lehfun luvalla.
vasenkasi on juuri periiankuuluttamaniattribuutti,joka
kehitellaajatustasiitit, kuka
saattaisiolla kyseesszi.
Julkaisen hypoteesinin}'t enkenaa.
simmiiista

ilmaiseeL-uvanhenkildnnimen. Vilkaisu keskiaikaisia
vaakunoitakasirteleviiankirjaan nimittainpaljastaa,etta
keskiaikaisenTavast-su\un
vaakunakuvio
oli juuri pansja
saroitu koukistettu vase,
kasi! olisiko kuvan2 tuntematon joku Tavast-suwn
kirkolliselle uralle lehteneiste miehist?i,ehka jopa
kuuluisa piispa Maunu II
Tavast?Olisihanihanloogista, ette kirkon seinednolisi
(postuumisti?)
kuvattukaksi
aikakaudenkuuluisaa piispaa,MaunuII ja MaunuIII.
Tulkintani on kieltematte
sang€nepavarmamutta silti
perusteltavissa,kun ka)'tt:ia
piispaSarkilahden
kuvaatulja esimerkkinnanavaimena
kitapauksena.Szirkilahdentapauksessahan
turmistaminen
onnistui selven attribuutin
ansiostamelko suurellavarmuudella.Ei siis liene kovin
kaukaahaettua,etta toisestakin kuvastavoisi ldyt,ia sukuvaakunaan viittaavan aiheen,mikiili kuvan''t todella
esiftaiahistoriallista
henkilda.
Voi kylla kysyii, olisiko
maalari kuvaonutkirkon seineen ensin tunnetun piispan
ja sitten vain jonkin keksityn
hahmonilman mitaan kontekstia.
Tyrv?iiin seindmaalauksessaesitetyn keden asento
on paljon pystympi kuin
Tavastien vaakunamerkissii
muttakun tutkii keskiaikaisia
sinetteje,havaitsee,ettaivaakunakilven vino asettelu
kiiiint?iii kilpeen L-uvatunkeden asonnonusein katsojaan
ndhden pystyksi (kuva 3).
K6d€n asentoTavastienvaakunoissa vaihtel€e, mutta
nimelomaanpiispaMallnun

peakasvoinenmies. Jotakin
my6s Tyrveen maalaukset
toki paljastavat kohteensa
fyysisestaolernuksesta,
onhanainakinpiispaSiirkilahti
ollut pydreakasvoinen
kiharapadmyds MissaleAboensen mukaan.Mikali kuva 2
todellaesittiiapiispaMaunu
ll Tavastia,on tosinmahdollista, ettA kuva on tehty
kauan aikaa piispan hloleman jiilkeen ilman tarkkaa
tietoa Tavastin todellisesta
ulkonaostA.

Kuva 3. Linnani!.intai Olo.f Tavartin (kuoli I160) voakuna
hcinen hautahvcssd.in Turun
fi@niohrkossa. Elias Brennefin piirros 1670-l yan al sta
(Gottl nd 1832).

Tavastinvaakunassa
kasi on
kuvattukammenpuolieteenpiiin (kuva 4). T?issayhteydessaon myaissylta mainita,
eftii miltei samanlaista
vaakunaa kAltti Stelarm-sulu
Vaakunat eroavat kuitenkin
toisistaansikali, ette Stelarmienvaakunankasi osoittaa (itsest?ienkatsoen) oikealleeikavasemmalle
kuten
piispaTavastintunnus.
On mydsmahdollista
verrata Tyrv?i?inmaalaustaer?iaseen varmasti Maunu Tavastia esittiivaen kuvaan.
Tdllainenkuva ldytyy Pyhan
Henrikinmuistoarkun
kyljesTyrvaien
€.
taiteilijan viitteellinentyyli esta?ipersoonallisten kasvonpii.teiden
venailun,muttaainakinvoidaantodeta,etta kummassakin kuvassaon esitettyka-

Kutensanottu,en naiilliipeatelmillA voi pZiiistii lfiellekiian varmaatietoa, mutta
toivon t?illa kirjoituksella
voivani inspiroidauusiatulkintoja TyrvaienPyhanOlavin kirkon erikoisistamaalauksista niin, ettA kuvien
ndennaiisen
primitiivisyyden
takaa voitaisiin ldytAd kiitkettyjaimerkityksia.

Kuvo 1. Piispa Ma n II T(iya:hn sinetfi. jotsa hdnen vaa
hnansa (lktsivarsi) alhaala
oikealla. (Hausek 1900.)

Lahteet
C. A. Gottlund1832:Otava
eli suomalaisia
huvituksiaC.
A. Gottlundilta.II osa.B. M
Bredberginkirjapaja, Tukholma1832.

ReinholdHausen1900:Finlandsmedeltidssigill
i afbild
utgifnaaf Finlandsstatsarkiv
genom Reinhold Hausen.
Kiitokset
Tidnings& Tryckeri-Aktiebolagets
Tryckeri, HelsingTuula Rantanen,Tampercen
fors 1900.
kaupunginkirjasto

TietoaStdhle-suvusta
Kevaalla toimittaja Jussi
Hartomapiti esitelmanruukkisepista.Esitelmanjalkeeh
hiinen puheilleentuli sukututkija, joka tiedusteliHartomaltaStiihle-sulusta
Toimittaja Hartoma on
nlt ldltan',tuuttatietoat?istA

sumstaja han pyyt:ii! eftA
kevAalla hdnen kanssaan
Stehleista
keskustellut
tutkija
oftaisiheneenyhtettta.
Jussi Hartoman yhteystiedotsaasihteeriltai.

Tekstija kuvat

EinoKoskinen

,f

,

r

suKu
ryentwa
liihinKun jotakin asiaa pidetziAn vietti nuoruusvuotensa
ja
selviona
sitten
nii
etelaisille
merillai.
Navis
itsestaien
yhtak:lddhuomataar!ettei asia Fennica (Pekka Toivanen)
olekaanniin, tuleetieto kuin mainitsee,etta henet hyvaklaivaporsalama kirkkaalta taivaalta st4tiin Pietarsaaren
aiheuttaamuminoita: "Niin variksiv. 1827.Laivanvarusmuttais?itai aiti sanoiniin..." taja PeterMalm nimitti hdnet
Niiin kiivi vaimolleni.Hiin oli juuri valmistuneen parkki
pe?illikdksi.
lapsuudestaanasti ollut site laivaHerculeksen
mielta,ettahiioeneidin?iitinse
Hercules-laivalahti maaisti joka oli merikapteeni,oli ilman merille keviiallii 1845.
oli ensinMarseilles,
ensimmdisenAsuomalaisena Suuntana
kieftenlt maapallon Kap minnese vei lankkujaja terHomin kauttapurjelaivalla.
va4 tlypillisiai suomalaisia
Nain ei kuitenkaanollut senaikaisia vientituotteita.
tapahtunut, vaan teon oli Ldhddssatapahtuvankapteetehn)4 vaimoni ziidin ?iidin niluettelon kirjoittamisen yhis:in veli, merikapte€ni
Peler t€ydessetod€ttiin,etta Peter
Gtstal ldndn. Tdmdasia pal- Gustaf oli tehnyt kymmenen
jastui,kun aloitintutkiamyats matkaajonkun toisen kapteeja 25 matkaa
vaimonisukua.Tai lieneepa- nin alaisuudessa
rempi sano4 etta kerasin su- itse kapt€enirEja kaikki matlun tiedot yht€en. Tiima oli- kat ilman haveria. Samassa
kin helppoa, koska suwn luettelossamainitaanhanen
vaiheetolivatjo tulleetaikai- osanneen ruotsin kielen lisemmin varsin seikkaperiii- sdksi englannin, saksan ja
sestitullut tutkittua.
nnskan kielet. Luultavasti
hanosasimyosjonkunverran
suomenkielte. Voidaansanoa
Pietarsaaren
ldmaneissa
useita hiinen olleen varsin kielitaimerikapteefli.
merikapteeneja toinen
Htule,nisitnsi Johan Israel
Idnan ja hd;ircnveljerrsdKarl
Peter Gustaf oli syntyn)'t
Edvanl kuitr myos tdman
6. maaliskuuta
Pietarsaaressa
poika Johan Edvdrd olivat
l'796 ja pa\dsiylioppilaaksi
kaikki merikapteenej
a. Nain
16.lokakuuta1813.Han lahti
puhua
voidaan
tdydella
syylld
seunutvanawonna merille ja
purjehtivasta
suvusta.

Kapteeni
vaikuttaa
laivan
varustamiseen
Peter Gustaf oli pietarsaareja laivanvalaisenkauppiaan
rustajanluottokapteeni,jonka
mielipiteilliioli pailoa kauppiasMalmin laivahankinnoissa. Kun Amerikassakehitettiin varsin nopeakulkuinen
purjealustlyppi,ns. klipperi,
halusi Malm laivastoonsa
mydstAllaisenaluksen,mutta
Peterldman oli hankettavastaar\ koskasyvdllauiva alustyyppi ei soveltuisi hlvin
Pohjarmaanmataliin rantavesiin ja satamiin.Sen sijaan
rakeonettaviin laivoihin tehtiin paranruksia.
Erzistallainenoli alusten
kupariworaus seka rakenteiden kiinrittdminen toisiinsa
kuparipulteilla.Ulkopuolisen
kupariworauksen tarkoituksenaoli estaAmatosimpukkaa
eli ns. laivamatoa neivedemdsta laivan rungon puuosia
pilall€.Laivamatopystyi naivert,imdenkalk*ihampaillaan
ka,'tavia kovaankin puuhun
n:iin pilaten aluksen.
Parkki Hercules .akennettiir maailmanmarkkinarahteja
varten. Sen vetoisuus oli

melko pieni, vain 200 lesti4 laivan ominaisuuksista.
Hiirl ruutia. Idmanin mielestii failjoka vielti rakennu
svaiheessa kirjoitti. "Herculespurjehtii lainel lasti oli vakuutettava.
pieneni178lastiin.Mit?iteme hyvin hankavastaiseen
ja se- Vakuutukseen
olisi kuitenkin
on nykymitoiss4on hieman hiin on erinomainenasia.Se huvennut parituhatta puntaa.
arvailujenvarass4koskayksi kantyy helpostija on sill?i Aika kallista touhuaja valasti vaihteli12-24 tynnyilln. monia muitakin kelpo omi- rustamo ei t?ih:in suostunutJoissakintapauksessa
lastiin naisuuksi4mutta se wotaa kaan.Niin laiva suuntasikeumahtuijopa 40 tynnyriii riip- pahasti. Jouduimme pump- lan kohti Rio de Janeiroailpuensiite, kaytettiinkatmittaa puamaan veden pois joka man vakuutusta. Suojelusnesteidenvai kuivan tavaran kahdeksaslasi matkalla t?in- enkelit olivat mukan4 koska
mittaamiseen.
ne." Niinpe alus jouduttiin parkki Hercules parin kuujdlkeen
Lfidetaan siit:i" ette lesti kallistamaan Marseillessa kaudenpurjehduksen
oli kuivan tavaran mittaami- pohjankuflnostustavarten.
jouluaattona
saapui
1845oDsee4joten nykymitoissatdma
Kdlin haalauksenjtilkeen nellisestim?i?iraisatamaansa.
antaisi vetoisuudeksi354 nL rahtitilarne Marseillessaoli
Kun rahtia purcttiin, Peter
joka nykyisten laivavetoi- melko huono ja Idman sai Gustaf€tsiskelisopivaarahtia
suuksienmukaanolisi noin vain pienenrahdinOdessaan takaisin Eurooppaan, mutta
125 rekisteritonnia.
Siis var- MustanmereD
rannalle.Siellii rahdit olivat edelleentiukassinpienialus.Kdlin pituusoli tilanne ei kuilenkaan ollut sa. Etenkin jatkuvat sateet
89,6 ja,lkaa= 27,3 m ja leveys juuri senparempi.Rahtiakui- Brasiliassa olivat vaikeutta27 jalkaa= 8,2 m.
tenkin ldytyi. Rautakuulia, neet tavaroidensaantiasisaruotia, talia ja herr€ita piti maasta rannikolle ja nain
Maailmanymperys-viedaEnglantiin.Plymouthis- myds rahtien saannissaoli
sa Herculespurki 27.7.1845 ankaraa kilpailua. Hiin sai
matkaalkaa
150tonniataliaja 160vuotaa kuitenkin rahtisopimuksen
Laiv^ nalyttdil vastanneen ja vei sitten loput lastista rahdataRiosta ja etelempaii
Paranaguasta
3500 espanjanodoluksiah).vi4 silld kaptee- Lontooseen.
Lontoosta
rahti
saatiin
uusi
taalaain
arvosta
tavaraamanni Idman kirjoitti jo HelsinEteld-Amerikkaan.
puolella
Lastiin si- tereen toisella
olegiiristii varustamollearvionsa
sailtyimuun muassa7 tonnia vaan Valparaisoon.
Kapteeri

ei ollut lainkaan tyyt)'vaiinen 59 !,uorokautta.
Taallaoli jo vatustamolletynnyri sokeria
rahdintuottoon,muttaminkais rahtikausi ohi, kun Idman ja tynnyri jouluherkkujakuteet.Muutakaanrahtiaei ollut sinnepiiasi,ja niiin ollen piti ten rusinoita,luumuj4 mantesaatavilla-Idman toivoi lis?i- ottaa miti rahtia sattui saa- leita seki arvopuutavaraa.
rahdin Paranaguastaparanta- maan. Sita onnistuttiinkui
Laivanmiehistddnkuuluivan tilannetta.Nein kavikin, tenkin saamaan,
nimittain60 vat kapteeniIdmanin lis,iksi
ja lastauksenjiilkeen lfiti
tynnyriaarrakkia,600 paalia per?imiesKarl Edvard Wenjiisenaluskiertamzi?ln
2.4.1846Kap tupak*aaja muutamatonni manseka14 miehistain
Homin ymparikohdenValpa- riisiii. Naiden ma?hasatamata. Yksi miehistdnjasenistd
raisoa.
Rah- nimeltiianwiklund kuoli Hyoli Rotterdam
Belgiassa.
Tema purjehduskesti 63 tia jouduttiin odottamaan vafioivonniemen ymperi
joten laiva ehti Afri- kie.rettdessii Alrikan etelavuorokautta. Herculeksen pitkii.iin,
purjehdus
oli sujunutsuurem- kan lounaisrannikolla
olevaan kiirjessa13.5.1847.
Hiinelle
mittavahingoitta,
muttajotain St. Helenin saarelle vasta H) r'antoivonniemiei ollut
poi- hlnr'aenne,vaikkajo kotisataoli sentiiiin sattunut. Rungon kes?ikuun
alussa.Saareen
kupariurorausoli kulunutja kettiin lfinna taydent?imzian maaliihestlttiinkin,niin kuofokkaraaka katkennut myrs- vesivarastoja.
Perilla Rotter- lematuli ja oni omansa.
kyssa.
Herculekselle
damissaHeraules oli vasta
ei alunperin
Valparaisossa oleskelun e l o k u u n 1 L p e i v i i 1 8 4 7 .
suunniteltumaailmanympiiripurjehdusla.N,iin vain k,ivi
aikanaPeterIdmantapasipietarsaarelaisenkapteeninGuskulloisenkin markkina- ja
Kotisatamaan
tav Sylvanderin,joka purjehti
kattotiililastissa rahtitilanteenmukaan.Viime
myiis laivanvarustajaPeter
kedessevarustamon lahetteMalminlaivastoonkuuluvalla Laivan maailmanymp:iripur-met kirjeetja kapteeninoma
Veloce-aluksella.
jehduksenaikanarahditolivat harkida meerasivetmatkojen
nousseet Euroopassa tunfu- suunniur- Joka tapauksessa
Tahitinkauttatakaisin vasti,ja koskaldmaninmatka kapte€niPeter Gustaf Idman
suomalainen
Eurooppaan
rahtitulojenosaltaei ollut mi- oli ensimmiiinen
joka
merenkdvij
ii,
kiersi maatenkA?intyydtttava, toivoi
pallon
purjelaivalla
pahaKun kalliksitulleetkorjaukset varustamoldmanin jatkavan
oli saatettu piiiitdkseen, las- vielii matkaa Mustanmeren maineisenKap Homin kautta.
tattiin laiva4n muonavaroja: satamakaupunkeihinparemNain On sanottu,etta laivat ja m€tuoretta lihaa" elavie kanoja, pien rahtiensaamiseksi.
yksi sika,perunoit4kaakaot4 ei kuitenkaan tapahtunut, riviiki ovat kartoittaneetmaaja
kookospzihkin<iitiija hedel- koska laiva menetti puol€t pallo4 liittaneet maat
mie. Ranskanvaltion kanssa miehistosliiiin Rotterdamissa maanosattoisiinsasekdkantaneetkulttuurinhedelmidjos
vuoksi.
saatiin aikaan rahtisopimus karkaamisten
lastin viemisestaOtahaitiin
Miksi ndio kavi ei ole tie- kohta katkeria rikkaruohojaeli nykyiselleTahitinsaarelle. dossa-Yksi mahdollinense- kin merienyli. Vaimoni esiLisdrahtiasaatiin vield Cal- litys on se, etta pitka matka vanhemmistamoni on ollut
laosta, sekin Ranskanvaltion oli aiheuttanut kovan koti- ttissd toiminnassamukana.
laskuun.Lokakuun puolessa ikavzinja matkanjatkaminen Onko se ollut sitten siunaukja sielt?iepa- seksi vai turmioksi, en pysty
valissav. 1846laivaoli Tahi- Mustallemerelle
tin vesilla.
maeraiseen
tulevaisuuteen
oli sita arvioimaan,mutta uskoiTahitiltamatkajatkui Ba- ollut miehistolleliikaa. Peter sin kuitenlcin,voittopuolisesti
taviaaneli nykyisin parem- Idmania pidettiin oikeuden- siunaukseksi
min tunnettuun lndonesian mukaisenaja hyviina kapteepeakaupunkiin
Jakartaan. nina.
Alus saapuisinneloppiaisena
Kotisatamaan Pietarsaa1847. Matka kesti yhteensa reentuotiin 14000kattotiilta,

IO

PatkkilafuaHerculekseircitti maailfian y(npxi Lotltoon, Rio de ,J.uciro , Kap Homin, Tahitin,
ja Rotterdamin
Jakartan,
Hyvantoivonniemen
kauttatakaisinkotisatamaan
Pietarsaareen.
Matka
ja
alkoikevaelle1845 p?iattyisyksyll:i1847.

Kirioittaisitko Orpanaan?
Tampereenseudunsukututkimusseuranlehti Orpana
ilmestyy kaksi ke.taa \,uodessa.Lehdess?i
ti€dotetaan
seulantoiminnastaja kerotaan menneistatapahtumista.
julkaistaanmyds
Orpanassa
muistelmia,kertomuksia,
sukututkimustakoskevienkirjojen arvosteluja
ja esittelyje
yms. sukututkijoitakiinnostavaa.Otammemielellamme

vastaafl sekd lyhyita efte
pidempiaartikkeleita.
JosSinullaon kiinnostava
aihe,muttetitseosaatai ehdi
kidoittaa siitd Orpanaan,niin
ots yhteyttd toimitukseenI
Ehkapalahetammeluoksesi
toimittajan, joka kirjoittaa
tekstinpuolestasi.
Artikkelit voi lahettiia
toimitukselle joko siististi
koneellakirjoitettuna tai txtmuotoiseksi talletettuna le-

ll

vyk*eella. Tekstie ei saa
taluttaa eika muutenkaan
muotoilla - toimitus tekee
sen kylla puolestasi.Kuvia
voi mielellaainliittiia jutuihin mukaan.Valokuviin on
liitettaviitierokuvaajasta.

Tewetwloa Orpanan

avustalienioulkoon!

PeklaNuottajzirvi

Suftututkimusseura
Kustaan Messui[[a

Herrasv
oifteoiftinrufi ftci4
moirin
Kuluvana \,uonna220 ..l.rolla viiksi, kun Keskustoriltalah$)ttav,i Tampereenkaupunki tenlt paraatikulkue saapui
jzidestiyhtenajuhlavuotensa messupaikalle
tuoden mukaKustaanMessut naan runsaastiyleisd?i.Seutapahtumana
6. kesakuuta
1999Tullikama- ranrmehallituksenjasenetja
rin aukiollaja pakkahuoneel- toimihenkildtesittelivatseula Tapahtumaan
osallistuivat raa, sen toimintaaja julkailukuisat eri harrastuspiireja suja,kertoivatsukututkimukja
edustavat
tamperelaiset
seurat sestaja antoivatopastusta
ja yhdistykset,
jotka esitteli- neuvontaa. Kiinnostunutta
ja sentulok- messuyleiso:i oli ajoittain
vattoimintaansa
sia. Niinpa oma 2o-!uotis- ruuhkaksi saakka osastoljuhlaansaviettavaTampereen lammeja tapahtuman
ansiosta
seudun sukututkimuss€u-olemmesaamassa
lisa?ijaserammekinoli varannuttilan niayhdistykseemme.
Tullikamarinpakkahuoneelta. Seuranedustajatkatselivat
Saimmeosastonhyvaltapai- worotellenmuitakinosastoja,
kalta, aivan esiintymislavan joita oli my6sulkonaTullinvierefte.
aukiolla. Tuttavuuttatehtiin
Sateinen sunnuntaiaamu muiden seurojenkanssaja
selkeni kauniiksi poutapzii- niiden €dustajia poikkesi
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osastollamme.
Omia seuramjaseniai
me
oli myds paljon
liikkeell?i.
Osastoltammeesiintymislavanviereltasaimmeseurata
tamperelaisten
eri harrastepii
rien monipuolistaohjelmaa.
Oli musiikkiaeri instrumenteilla ja kokoonpanoillaesitettynai,
balettiaja muitatanssiesityksiaseke kuorolaulua.
Ohjelmaaoli myds pienelld
ja seka siesiintymislavalla
sallii etta ulkona osastojen
lomassa.
Ruotsi-Suomen aikaista
historiaaja KustaaIII:n aikaa
edusti messuillaruotsalainen
Gustavianerna-ryhma,joka
osallistuiparaatiinja liikuskeli messualueella
koko piiivan. Taidokkaisiin1700-luwn lopun ylaluokanasuihin
pukeutuneet Eugdne Udebom, GdstaSandellsekiiheiddn daaminsaJaquelineGabom ja Margareta Scherdin
herzittivatansaittuahuomiota
ja ihailua yleisdn keskuudessa.
Vauhtia,menoa,yleisddja
markkinatunnelmaa
riitti

usi sihleeri Minna
Seutun
pifiti
scltraa p naisean
Savola
tdkkiin J.1 valkoiscen petuukkiin
lakelhtneelle Gista :hndelli lle.
Kuvar PckkaNuottai5rvi
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koko pAiv?iksi.
Seuramme
sai
nain hyvan tilaisuudentehdA
itseii.iinja toimintaansatunnetuksikaupunkilaisilleseka
muille seuroilleja yhdistyksille.
Hy.villa mielin purimme
osastomme
tapahtumanp,Utja laksimtyessaiillansuussa
me viettemean loppua Kustaanpeivee
kukintahollemme.

Ktstaviaaniseh ajan tapakult
luuriin erikoistun t ruo|salainen
Gustqvianernq-ryhmtt
vieraili
seuramme nessuosastolla- P
heenl ohta| a Pekks Nuo t lajtirve n
rinnalla hynyilevdt .Iaqteline
Caborh j6 Margareta Schedin
sekri thgAne Udebom.
Ku\?: Virpi Nissilii

Uusiaiulkaisuiatulossa:

sukututkii aluetteloia lisciaesipoMtauluia
Syksyn 1999 jasenkirjeen loppuun mennessajoko jdtaan sarjassaon ilmestyn)4
mukanatuli lomake,jolla voi
sentilaisuuksissasihteerille kuusiosaa.
ilmoittaatietonsaTampergen tai postitse JohannaKureEsipolvitaulutvoi toimitseudun sukututkimusseuran lalle.
taajoko erityisillelomakkeiluuteen sukututkijaluetteloon.
Uuden sukututkijaluette- le selkeastitekstattuinatai
Entinen onkin jo 80-luwn
lon toivotaanilme$yvanketietokoneliuskoina.Lomakpuoleltaja pahastivanhentu- viian2000aikana.
keita voi ostaaj?isenilloissa
nut.
Milja Piepposelta.
Uudestaluettelostaovat
Esipolvitaulukirjaan Esipolvitaulukirjan toikiinnostuneitapaitsi seuran
mittaa Eino Koskinen,jolta
materiaalia
omatJ,isenetmy6s muut susaatarkempiaohjeita.Hrinen
kututkijat.
Sukututkijaluettelonlisaksi kanssaankannattaaneuvoJokaista seuran jasent,i suunnitteillaon uudenkirjan
tella mm. silloin,jos epiiilee,
kehotetaankinnlt tatttamdan julkaiseminenseuranEsipolonko omaamateriaalia
riittakaavakehuol€llisestija pavash.
vitauh.rja-sarjassa.Enneslauttarnaan se marraskuun
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Mima Savola

Suftututfr.ii
at verftoss
a
Ensimmlii nen sukututfri1oi[en internet-fr.urss
i o[i menestys
jarjesti 18. toukoSeuramme
kuuta yhden illan mittaisen
internet-kurssinseuran jesenille. Kurssi pidettiin Tampeja
reen yliopistonpaatalossa,
senvetaijinatoimivat Johanna
Kurelaja Minna Savola.Kurssille osallistr,ri varsinaisena
oppilaanakymmenennaistaja
yksi mies, kuunteluoppilaita
oli kolmenaistajayksimies.
Kurssilla selvitettiin ensin
yleisestiinternetinkaltda ja
liikkumistaverkossa,ja keskitlttiin sitten sukututkijoita
kiinnostaviin
sivuihin.
SuometrSukututkimusseuran sivuilta peitd''ttiinHisKi
projektin sivuille (osoitteessa
wrvw.genealogia.fi
/historia),ja
kurssilaisiaopastettiin tietokannan kaltt6on. Hadoitustehtavienkautta saatiinkuva,
millaisia tietoja tietokannassa

on ja mit€n ne voi parhaiten
l6ltiiii. HisKi-tietokannasta
ei
ldydy viela kaikkienseurakuntien historiakirjoja,mutta tilannemuuttuukaikenaikaa
KurssinosallistujatharjoittelivatllisKi-tietokannan
kdyr
tda etsimallasieltaomia sukulaisiaan.Monet loysivatkinits€lleenuutta tietoa ja saivat
tiedot mukaansapaperilletulostettuna
Kurssilla painotettiin,etta
tietokannastaldltyrr'iit tiedot
tulee aina tarkistaaalkuperiii
sistaiIahteistii.
Kurssillakerrottiin mydsmuistasukututkijoita
kiinnostavista
si\,nista.Esi$erkiksi MAP-kirkon sivuilta
(www.familysearch.org)l6ytyy suomalaistenkinesivanhempia.
jAsenilOmanseurammekin
le on mahdollisuusvaikuttaa

tietokannan laajenemiseen.
HisKi-projektinvetajaja Suomen Sukututkimusseuran
toi
minnanjohtaja
Leif Metherrulee lauantaina
2.10 1999kertomaan seurallemme
tastA projektista,ja samallajasenetsaavat tietoa siita, miten yksityinen sukututkija voi ruveta
HisKi-tallentajaksi.Tietokannastaon esimerkiksiturhahakea viela Tampereen
tai usean
Pirkanmaanseurakunnan
historiakirjoja.
Ensimmaisensul-ututkijoiden
internet-kurssin ilmoittautumisluettelo tA'4tyi hetkessa,
joten tAllaisesta
opetuksesta
on
ollut tarvetta Syksylla 1999
jiidestetaiinlisaeintemet-kursseja.Naiden|urssienmainoksia on toisaallatessalehdesse.

UIkomaalaisia sukututkimustietokantoia
Myohempien Aikojen PyhienJeesuksenKristuksenKrkko
. mormonikirkontietokanta
. sisalta,imydssuomalaisia
sul-uja
www.familysearch,org
Ancestry.com
o amerikkalainen,iatkuvasti
kasvavakaupallinen
tietokanta
. aluksikalttd on ilmaista,laihdetietojen
saaminen
on maksullista
www,aocestry.com
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EinoKoskinen

Virofaiset
sukututftljat
toufrokuuyo
7999Tnnyereef[n

Virossa
sufrututfrimus
onvaifr"eaa
Pilvinenmuttapoutainenaamu kirkastur.l Tampeeren
pa?ikirj
astonMetson edessa.
Linja-auto ajaa kirjaston
eteenja siehapurkautuu19
sukulaiskansan
Viron sukututkijaa. He saapuvatValkeakoskeltasikrilaisen sukututkimusseurannykyisen
puheenjohtajan
llpo Kultarannanja entisen puheenjohtajanYdo Halmarinjohdolla tutustumaanTampeja siihen,
reennahtavyyksiin
miten kaupunkivoi palvella
takelaisi?i sukututkijoita.
Eesti GenealoogiaSelts on
saapunut vastavie.ailulle
Suomeenja myds Tampereelle.
Tampereella vieraiden

isentanaoli TampereenseuTutustuminen
jondun sukututkimusseura,
Metsoon
ka puheenjohtaja Pekka
Nuottajiirvi toivotti vieraat Alkuseremonioidenjdlkeen
kaupunkiin.Vit€rvetulleiksi
astuimme kirjastoon, jossa
rolaisvieraillejaettiin terveTuula Rantanen tutustutti
tuliaislahjana
seuramme
esitvieraat ja isannat Metson
teit4 muutamiaOrpana-leh- ihmeelliseen maailmaan.
tia sekapieniiimuistoesineita Rafltanenkertoi, etta kirjasTampereesta.
tossa kay paivittain 6000Illalla Valmarinniemessa 7000lainaajaa.
Muttaon kirViron sukututkijat antoivat jastossamyds mista lainata.
omat tuliaisensaTampereen Metsossa
on puoli miljoonaa
seudun sukututkimusseural- teosta,
Joistapuoleton suole. Lahjaksisaatiinmm.viroraan kirjahyllyista lainattalaiseen tapaan ystavyytte vissa. Toinen puoii on vasymboloivaruisleipa,Kures- rastossaja sielta tilattavissa
saareleib.
lainaksi. Varaston vanhimat kirjat ovat l500lu\un
alkupuolelta.
Kirjojen lisiiksi
Metsossa on suuri medrd
aikakauslehtia,videokasettejaja mikofilmeja Vieraat
tutustuivatmyos suk-ututkijoita kiinnostavaanmikrofi lmienlukuhuoneeseen.

ltcsli
Genealoogia
Sehsn
puheenjohtata Harri Talvoja
oltaa rasladn lbnpereek se dfi suktlllkin
:se rsh esit.hhanna
leit.i
Kurelaha.
Valkeakoskenteudun s kututkF
nusseumn pj. Ilpo Kultaranla
pt.
Ja Nokian s htltkiiaxlen
Timo Koivilb scuraaval lapah-

Kuvar Pekk;rNuottajri{'vi

l5

Metsostasiirr''ttiin Tampereen yliopiston kirjaston
ravintolaansydmazin
lounasta. Keskustellessa
virolainen
Vilhelm Kohv kertoi olleensaKarjalankannaksella
taistelemassasuomalaistelrinnalla vihollistavastaan.Sodan jiilkeen hiinet karkotettiin muidenmukanaSiperiaanmoneksiruodeksi.

EestiGenealoogia
Seltsin
puheenjohtaja
Hani Talvoja
Sukututkimus
oli
kertoi, etta Virossaon vain
kiellettya
yksi sukututkimusseura,
mutta kaikissasuurissakar:pun- Talvojaflmukaana.kistojaei
geissaon oma alaosastonsa, tuhoutunutpaijoa sodan
aijoka kokoontuu kuukaukan4 silla ne saatiinhyviss,i
sittainjeseniltaan.Kaikkiaan ajoin turvaan. Sefl staan
seurassaon jesenia 200.
ennen sotaa tehdlt 2000Jasenmaksu
on 50 kruunua 2500 sul-ututkimusta
tuhouwodessa(noin20 markkaa), tui tai tuhottiin. Neuvostomikii Talvojanmukaansuuri, vallan aikanasukututkimuskoskaj,isenetovat etupiiisse ten teko oli kielletty?i.Jonvainyksi
Virossa
sukututkimusseura eliikel?iisia.Jesenmaksuon kinlaista sukuseuratoimintaa
kuitenkinseuranainoarahoi
esiintyi,muttaj?isenina
olivat
ja
tuslahde,
koska
valtio
kunKohv asuu Viljandissa ja
vain ministeritja maankornat eivatannamitaantukea.
ja tutkimus
totesi sukututkimuksenVikeatvirkamiehet,
Seuralla
on
oma
tietorossamelkohankalaksi,
kospalveli vain ns. virallista
jota
pankki,
he
pyrkivat
kaska arkistojaei oikeastaan
ole
ideologiaa.
on saaja Tartossa. vattamaanSuomesta
kuin Tallinnassa
Puheenjohtaja
Ha.ri Talvtu lahjoituksena mikrofilTallinnassaovat henkild-ja
kiitollinen
oja oli
suomaTartossa historia-arkistot. mien katselulaitteitaseka laisille kollegoilleen siita
Arkisto perii lahettami$aan jonkin verran mikrofilmeje. a!'trst4jota he olivat saaneet,
vastauksista
noin 25 Suomen Uusille jasenille pyrit?ien ja erityisestihan tahtoi kiitmarkkaa, mikZi virolaisen antamaan sukututkimuskou- fiia Akaan,Nokian, Valkeapussistaon tuntuva summa. lutusta. Tilaustydntitehtya koskenja Tampereensukusukututkimustaei Virossa tutkimusseuroja,
jotka olivat
Tietenkinvoi itse mennaarvieliiesiinny.
kistoihin tutkimaarL mutta ainakaan
taloudellis€stimydtaivaikutvieraspaikkakuntalaiselle
taneetretkenonnistumiseen.
matkatja majoituksettuievat
kalliiksi.Mikrofilmiaineistoa
ei ole paljoakii'lettaivissd
eika sitd ainakaanole kirjastoissa, kuten meill?i Suomessa.

Viro[ainen sukululbiJa hdmmtisteI ee momohi en suhiut h muskskus Yaamassa tal/l a,
missti esitet icih sllkujohloja
aina Aatamiin ja lkvaanasl.
Kuva: PekkaNuo$jarvi
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Mormonikirkossa
etsittiin
sukututkimustietoja
Lounaafljelkeen suunnattiin
bussin nokka kohti MyithempienAikojenPyhienJeesuksen Kristuksen Kirkon
TampereenVaaman sukujossa tututkimuskeskusta,
tustuttiin Ingmar Liddbergi[
johdolla laitoksen toimintaan. Lindberg kertoi, etta
Mormonikirkolla on 2500
ympasulututkimuskeskusta
ri maailmaa.Momonien tavoitteena on kereta 6 9
miljardia nimea Salt Lak€
ja tdlCirynkeskusrekisteriin
le hetkelle kerattyna on jo
2,5 miljoonaanimea.Miko-

filmausta suoritetaanmiltei
poikkaikkiallamaailmassa,
keuksenaKiina ja PohjoisKorea, joissa heilla ei ole
lupaatyaiskennella.
Suomessa mikrofilmaus
aloitettiinvuonna1949.Talld hetkelleon yli 7000rullaa
valmiin4 ja Suomessakereystyo on ka]'tanndllisesti
katsoenvalmis.Uusistasuojatkuvasti
malaisistatehdA,in
taydennysfilmau
sta.
Mormonikirkollaon tarjottavana sukututkijoilleilmaisia internet-palveluita
(www.familysearch.org).
Samoifl sukututkijat ovat
tervetulleita h€iden sukututkimuskeskuksiins4 joissa
tutkijoiden ka'4dssdovat fllmiarkistot ja tietokoneetMikofi lmejiivoidaankauko-

Iainata Tampereen,Helsingin, Turur! Oulun ja Kuopionkeskuksista.
Virolaisvieraillaoli mahdollisuus etsia omia sukutaustojaan Mormonikirkon
arkistoist4 mutta yhteyksia
ld),tyi melko vahen, silla
Virossaei ole tehtyvielaikovin paljonker?iysty6te.
Lindberg vakuutti, ette seuraavallavierailullaon tulostajo
enemman
nak' r'illa.
lllalla vieraillaja osallaisannista oli yhteinenillanvietto
ValkeakoskenValmarinniemell?i, ja sunnuntaina30
toukokuuta1999vieraatpaIasivattakaisinkotiin.

6V
/ uosifr.iri
a taas saatavi[[a
jeseniltojen
ja sukututkimusp?iiven
Viime kevdtkauden
esitelmist?i
koostuvaVuosikirjaon ilmestyn]'t.Vuosikirjanro XX:l sisdltaa
seu.aavat
kiinnostavat
artikkelit:
Pj. PeklaNuottajiirvi.Suhullkimuspdivtnava$ 23.0I.I999
FM Marja-LiisaPutkonenTorpryn esFis.ind
DosenttiAnneli Miikel'L-Alitalo. Vanhinmatvallasnoiset
ToimittajaJussiHartome.HdnkalqtjdUet eli rutkkiseppienkilereillci
Arkistopti5llikkdKatriina Avonius: Tdmpereenkaupunginvkisto suhtlltlkiJqnapwu
OpettajaOlavi Kallioniemi Karkun hrkkovenekaudenloppuajal
DI Mikko Kylliainen: Mitd drkistot keltot'dt vcsilqhteldisistaesi-isistdmme?
Tutkija Eeva-LiisaSterharamar.Kolimaistenhellen tulkimuskeskuksen
Nimiarkisto kokoelmat
Vuosikirjanvoi ostaajasenilloissatai erikseentilata julkaisujen myynti?ihoitavaltaMilja
puh.03J23 2168.
Piepposelta,
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JohannaKLrela

paljasti
Jdsenkysely

fiamafaisniuuremme
ttyvat il ef)R0n((nK6uff1f6tt0mme
Kevaailla1999 liihti jokaiselleTarnpereen
seudunsuL-ututkimusseuran
yli 400jasenellekysely, jossa selvi
teltiin tietokoneenkayltbtaitojaja alueita,joistajasenistdmmeon sukututkimusmielessaikiinnostunut Taman
kyselyn tarkoituksena oli
saadatietoa,jonka perusteella seuian toimintaakehiteta?in
Kysymyksetolivat ilmei'
sestihankalia,sill?ivain kol- 135
mannesJ,isenistosta
henkea vastasimaiiirapaivarinmennessa
tiedusteluun.
Vastaajat
edustavat
kuitenkin
hWin jasenistd,imme,silla
eri-ikaisiiinaisia ja miehia
jokseenkin
oli vaslanneissa
samassa
suhteessa
kuin koko
Jdsenlst0ss?i

Sukututkijamiehet ovat
rikin eri ohjelmaatai niiden
selva$i naisiaparemminotdemoa.
taneet uuden teknologian
kaltbdnsA. miesvastaajista Harmillistakylla, niiita hamvain joka kymmenennella
mastlttava! htrr'ia tuloksia
ei
ole tietokonetta,kun taas tietokoneer*alttotaidoista
ei
naisistatietokoneettomia
on
voi soveltaasuoraankoko
jasenistddn.Todemakdisesti
380h.
nimenomaannama tietokoSukututkimus
on hyviiaja
kiinnostavaatydtii" mikii pinekysymykset
ovat karsineet
tiia mielen vireanaja vasvastaajistapois ne, joiden
taanottavaisena
uusille mielestakysymyksetolivat
asioille. Tamai nakyy vasvaikeitatai joistaon tuntunut
tauksista selvesti: yli 75pahaltavastatakaikkiin kyvuotiaista vastaajistalahes symyksiinkielteisesti.Vaikpuolella(42 o/o)on tietokonel ka tzimAnvarauksenkin
ottaiEniten tietokoneettomia si huomioon,ovat tulokset
on 55 64-luotiaissa,jotka
kuitenkinhyvin ilahduttavat:
muovat viela tydelamassa
tietokoneon naihtyj,irkevdna
kanaja jotka eivatilmeisesti tapana tallentaa suuria ja
viela pysty keskittymiiiinsumuuttuviatietomzi?iria.
kututkimukseen
niin intensiivisestikuin mita mieii tekisi.
EteenDAin
elavanmieli
Elakkeellepeestessa
lo).tyy
paremmin aikaa sukututki- Virked ja oppimishaluinen
Kolmella
neljasta
muksellekin, kotiin hankimieli kavi ilmi myds interontietokone
taan oma laite ja arvokkaat net-taitojakysltaessa.PuoTietokone-vastaukset
paljas- tiedot tallennetaantietoko- l€t vastaajistaosaa k,i',ttaa
intemetiaja toinenpuoli- se
tivatyllattliv?in,
iloisenasian: neelle.
Varsinaista
sukututkimus- joka ei viela osaa- tahtoo
kolmellavastaajallaneljasta
yli puolet
kalttaa
ohjelmaa
oppia senl Vain muutama
(76 %) on kaytdssaanoma
76
vastanneistai
henkea
kerharvavanhimmanikdryhmiin
tietokone.Vain neljannekseljotakin suku- vastaajaei ollut kiinnostunut
toi
kaltftv?insa
la ei tietokonettaole, mutta
heistakin monet kertoivat tutkimusohjelmaa. Heistd internetinoppimisesta
monella oli kA'ldssaanpaInternet on kiinnostanut
harkitsevansasen hankki
miehid
enemmtinkuin naisia,
mista
l8

ti

silla kyselyyn vastanneista
Tamperelaisetsukututkijat ovatlahtoisinlaajaltaalumiehistai
63 Yoja ndsista37
70 ilmoitti osaavansa
ke).ttaa eelta:meidansukujuuremme
lmemeua.
levittaltyvat Lapista eteliiiTampereenseudunsukusellerannikolleja lansirannitutkimusseuranhallitus on
kolta luowtetuille alueille
n)'t l-uullutjas€nistontoiveiSyvimmin juurernrne ovat
ta ja vastauksiaon alkanut kuitenkin pureutuneetPirtulla: ensimmaiiflenseuran kanmaalle,Hemeeseen.
Sajarjestamainternet-kurssi
oli
volaisuuttameisseon vain
toukokuussa.
Tamankurssin niukalti,eike polialaisuuttapaikat tAlttyivat hetkesse kaanliiemmin.
eikaimoni opetustahaluava
Kirkkaasti kiinnostavimmahtunutmukaan.Uusiainmaksi pitejiiksi nouseevastemet-kursseja jArjestetiien tauksistaTampere,varsinkin
syksylla1999ja naille kurskun siihenluetaanmuinainen
seilleon jokainenseuranjaMessukyliija Teiskokin.
sen liimpimesti tervetullut.
Pitaji?iei kuitenkaanole
KursseillaopetellaaninterIahetty yhdistelem?ian
t?illa
netin kAlttdA sukututktan tavoir! vaanon tyyd)4tylaaapuvalineena,
mutta samoja timaanluetteloniidennimien
perusteella,
taitoja voi tietenkin kaltt?iii
mite vastauksiin
muitakinasioitatutkittaessa. oli kidoitettu.JokainenPirkJasenistontoiveiden pekalasta kiinnostunuttietea,
rusteellaseurajadestd?i
myds missa suhteessaHarju ja
syksylla 1999 tietokoneen- Pohjois-Pirkkala
ovat siihen,
ja samalla tavoin on laita
kayton alkeiskurssin,jolle
toivotetaan tervetulleiksi myds mm. Toijalan ja
kaikki,jotka eivat ole aikaiAkaan, Karkun ja Suoniesemminolleetmissaidn
tekemen.
misissadetokoneiden
kanssa.
Vastauksissa
oli selvasti
Eityisesti naisiakehote- maeritettyj
en pitiijien lisaksi
taan tulemaanseuranjiirjesrunsas joukko epdmAerditamille kursseille.Jos osaa sempiA ilmauksia, kuten
k?i),ttai:i kirjoituskonetta ja
"Pirkanmaa","Kalajokilaaktelevision kaukosaiadinta, sonalue"tai "luowtettuKarniin oppii kylla tietokone- jala", mite ei luetteloonole
taitojakinl Varsinkin interotettu. Mukaan ei ole otettu
netin kaFdn voi oppia helmydskiiiinulkomaita.
postija nopeasti.
Naitri tuloksia ka)'tetii?in
seuranretkia suunniteltaessa
Hamalaisia
ollaan, ja kirjallisuuttahankittaessa.

ja varsinkin
tamperelaisia

Jasenkyselyn
toisessaosassa
plTdettiin kertomaan,mitka
pitejat kiinnostavatvastaajaa
enitensukututkimuksen
ka[nalta.

I Anpe rela i stu Ikij oi tu h i nnosta yal kuvan tumnennetutolueet.
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Kiinnostavimmat

pitauat

VdhinteankymmenenTampereenseudunsukututkimusseuranjasentii tekee tutkimusta seuraavien pitajien
alueella:
Vesifahti 25 vastajaa
Kangasala 23
Ruovesi 2l
Mouhijiirvi 20
Pirkkala
20
Tampere 20
H?imeenkyrdI 8
Orivesi
l8
Tyrvaia
l8
Ikaalinen 17
Lempziala 16
Karkku
14
Kuhmalahti l3
Sahalahti l3
Urjala
13
Kuru
12
Saaksmziki l2
Vinat
12
Pailkiine
II
Luopioinen l0
Langelmzikil0
Messukyla l0
Teisko
l0

Kaikkivastaajia
pitajet
kiinnostavat
Ahlainen
Aitolahti
Akaa
Alah?irma
Alaj iirvi
Alastaro
,qla\.lrs
Anjala
Antrea
Artjarvi
Elimaki

I

1
'1
2
l
I

I
2

z
I

2

7
Erajarvi
2
Eura
Eurajoki
2
Fiskars
I
Forssa
1
Halikko
I
Hamina
2
Harjavalta
I
Harju
4
Hattula
5
Hauho
2
HausJarvi
I
Heinjoki
Heinolamsk. I
2
Helsinki
I
Hiitola
l
Hikia
I
Honkajoki
1
Huittinen
2
Humppila
I
Hyrynsalmr
I
Hyvinkziii
1
8
Hiimeenkyrd
Haimeenlinna 1
I
Ii
I
Iisalmi
17
Ikaalinen
4
Ilmajoki
I
Ilomantsi
2
Impilahti
6
Isokyrd
I
Jalasjairvi
2
Jamkkala
3
Jokioinen
1
Juuka
I
Juupajoki

Juva
J).vaskyla
Jamijarvi
Jaaski
Kaarina
Kalajoki
Kalvola
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpiu
Karjaa
Karjalohja
Karkku
Karstula
Karvia
Kauhajoki
Kauhava
Kaukola
Kauvatsa
Kemid
Kerimiiki
Kestila
Keuruu
Kihnid
Kiikka
Kiikoinen
Kirkkolahti
Kirlu
Kisko
Kitee
Kiukainen
Koivisto
Kokemzi.ki
Kokkola
Koryiseka
KortesJarvi
Kotka
Kuhmalahti
Kuhmo
Kullaa
Kuorevesi
Kuortane
Kurikka
Kuru
Kuusamo
Kylmakoski
Kymi
KyyJarvi
Kdylio
Laihia
Laitila

1
I
2
3
I
2
I

I
5
1
I
14
2
1
I
2
I
2
I

3
1
6

2
8
I
I

2
1
t
2
2
2
I

2
I
I

13
I
3
4
I
2
12
2
3
I
I
2
3
2

20

2
Lammi
Lapinjiirvi
I
3
Lappajiirvi
2
LappiTL
4
Lapua
9
Lavia
l
Lehtim?iki
16
Lempaala
1
Lieto
1
Liljendal
I
Lipefl
3
Loimaa
Luopioinen l 0
2
Luvia
Langelmaiki 1 0
I
Mamila
2
Masku
I
Merimasku
10
Messukyla
2
Metsapirtti
I
Miehiklzil?i
I
Mikkeli
20
Mouhij?irvi
I
Multia
I
Muolaa
I
Mustasaari
I
Mustio
I
Muurla
I
Mantta
1
Mantyharju
I
Naantali
3
Nakkila
I
Nastola
7
Nokia
NoormarkL_u I
1
Nutamaa
1
Nurmes
2
Nurmo
I
Niirpid
2
Oravainen
I
Orimattila
1
8
Orivesi
I
Oulainen
2
Padasjoki
I
Paimio
2
Paltamo
I
Parikkala
6
Parkano
2
Perho
I
Pernaja
3
Perni6

2
Seiniijoki
I
Siikainen
I
Simo
2
Sippola
I
Soini
2
Somero
I
Sonkajervi
1
Sortavala
2
Sotkamo
I
Suistamo
6
Suodenniemi
Suomussalmi 2
7
Suoniemi
I
Sysma
I
S?ikktervi
1
S?ikyla
1
S?ifkisalo
1
2
Saiiksmaki
6
Tammela
20
Tampere
I
Taryasjoki
l0
Teisko
2
Tenhola
2
Teuva
2
Tohmajiirvi
I
Toholampi
I
Toijala
8
Tottijiirvi
3
Turku
Tuupovaara I
I
Tyrvantit
l8
Tyrvaa

Pertteli
I
Pieksemaki
I
Pielisjzirvi
2
Pedersdre
I
Pihlajavesi
20
Pirkkala
I
Pohja
1
Pohjois-Pirkkala
I
Pomarkl-u
3
Pori
3
Porvoo
I
Posio
2
Pudasjzirvi
Punkalaidun 6
2
Puolanka
I
PyhiijiirviOl.
Pyhajzirvi
Vpl. 6
I
Pyhamaa
1l
P:ilkane
I
Rantasalmi
I
Ranua
I
Rauma
2
Rautu
2
Renko
I
Riihimiiki
2
Rovaniemi
t1
Ruovesi
I
Rym?ittyle
4
Riiisalzi
1
Saarijiirvi
l3
Sahalahti
3
Sakkola

I
Titysa
2
Ulvila
l3
Urjala
3
Uskela
Uusikaarlepyy I
Uusikaupunki I
2
Uusikirkko
2
Vaasa
2
Valkeala
I
Valkjarvi
2
vammala
I
Vampula
1
Vehkalahti
I
Vesanto
25
Vesilahti
2
Viiala
2
Viipuri
8
Viljakkala
I
Vilppula
I
Vimpeli
2
virolahti
t2
Virrat
l
Vuoksela
I
Vdyri
2
Yliharma
t
Ylimarkku
Ylistaro
2
Ylane
9
Ylatjarvi
I
Ypaja
I
Aetsa

An sioitu nut p cidtoimittdid vap aalle
Antti Hietalalle kukkid ia viiri
Tampercenseudun sukututjulkaisujenankimusseuran
sioitunut peatoimittajaAntti
Hietala on j,ittaltyryt tehevA$ii?in.Antti on ollut julkaisujen vastaava toimittaja
wodesta1994lahtien.
Antti Hietalan p?iatoimitseuranjulkaisut
rajakaudella
alettiintoimittaatietokoneen

arulla, mik?i on huomattavasti parantanutlehtienulkonzikde.Hainentoimikautensa
huipentui 20-wotisjuhla-Orpanaan(nro l/1999), jossa
oli ensimmaistekertaa seumn toiminnan aikana nelivarikuvitus.
Antti Hietalasai vuosikokouksessa1999 klkkia ja

seuranviiiin vaatimattomana
kiitoksenahanena.vokkaasta
tyiistiiiin seuranhyv?iksi.
Antti ja hzinen apunaan
toiminut julkaisutoimikunta
ovat n'4 siirtyneethyvin ansaituillevapaapziiville.
Antti Hietalanseuraajaksi
Kurela.
valittiinJohanna

HelviSalonen

ASUtt tI n 0sa K(lt t tqssa
Solaraunioittikaupunkiarrune
Tamperetta.
Vanhempiveljenj
oli kaatunutsodassa
Kuhmon
rintamalla,
toinenveli haavoittui vaikeastisekenuorinsetani kaatunuttalvisodanviimei
scn,ipauvana.
Silti piti jaksaaja ajatella
elamaa
eteenpaln.
Solminavioliitonja lapset
syntyivat.Vallitsi kova asuntopula, silki tehtaat vetiviit
tyovakea.Lapsiasyntyienniilysmuiar?i
eli ns. suuret ikziluokat NAinavuosinaluotiin
pohjanykyisellehlwinvoinnillemme.
Asuntopulaa
helpottamaan
oli rakennettuluokrataloja,
joissaoli yhteiskeittid
jajokaiperheella
sella
oli se sitten
kooltaansuuri tai pieni oma
kamariosakeittion
yhteydessa

Naapurin
kaftiloihin
kurkittiin

Pihan periillii oli lisiiksi
mukavuuslaitos,
eli kaikkien
yhteisesti
kiilttam.ipuusee.
Huoneemme
oli sisr.rstettu
Yhteiskeittidssii
oli yksi hella,
seuraavanlaiscsti:
Pd'14 ja
jossa kukin perhe valmisti
ruokansaomalla vllorollaan. tuolit, kirjahyllysekapiironki
Puuliiteritolivat talon alaker- ja kaksi avattavaahetekaa
(Heteka-nimion lyhennevalrassa,josta kukin haki tarvitmjstajan
nimestaeli Helsingin
tavat omatpuunsahalkolaatiHuonekalutoli
koihin keittidon,seka kama- teraskaluste).
ostettu
aikanaan
kodinperusreihin,joissaoli lammitettavii
joita myonnettiin
tamislainalla,
kaakeliuuni.
Tassauunissaoli
nntamamiesten
perheille
arina.ia ruokaavoitiin mybs
valmistaasiinti Nainveltettiin
Naapurikateutta
tlydtttamasta naapureiden
uteliaisuutta,joka kohdistui
Uusi matto aiheutti naapukattilansisAlt6on.
Sinnenimittain kurkattiin ja tutkittiin, reissakateuttakun aiitinitoi
maton.Itsekinniimita oli valmisteillakulloise- kutomansa
ta valmistin jopa myyntiin,
nakin paivrina.Keitti66n tuli
kylm?ivesijasielliioli viemdri. sillariidilkioli koivustatehdyt
kangaspuut.
Kamarimme uunissa oli
LeskirouvaHeJmiPajuojan
vikaa,sillasawa tuli siselleja
parisangyn
niinpa palokurmankorjaus- paastavedettaiv?in
KotiJuhannuskvlassamaiiraykselleuuni laitettiin pitsipeittoamyoskadehdittiin.
Han oli anmatiltaanmuiskuntoonvalitettuani
viastapaTdma osakeitti6-asuntomme lokuntaan.
taakseni mlyjiitar. Salmisen
Tarkastuksessa
sita
sijaitsiJuhannuskyliissd
ErkAnja-tytdn pieni lasten pirttiei oltu huomattu
kilSnkadun
varrellaTuomisen
Talonpihassaoli pesutupa kalustoherdttiniin ikdenkakivimuuriavastapaataTalos- plykkipatoineen,jossa kasin teutta
saasustikolmemuutaperhet- pestiinperheenpyykit Pyykta meidanlisaksemme.
Talon kilautaoli hyvanaapunatyosSairauksia
omistirouvashenkildHan ei
sA Kuivaustapahtuiasuinkaitseasunutsiina.Perheeseem- marissa,johon vedettiinkuiTLrhkarokkoa
vastaanei ollut
me kuului isd, aiti ja kolme vausnarut.Pyykkiri tuli niin
tuohonaikaanvielarokotetta
lasta,sillanuorimmainen
syn'
paljon,ettajoka toinenpaiva ja niinpalapsetsensairastivat.
tyi tiialldasuessamme.
sai ripustaavaatteitanarulle TautiahoidettiinseuraavanlaihuoneeseemSisMnkaynti
kuivumaan.KesallaL:uivatus sesti: ikkunaan ripustettiin
meoli eteisestd.
Muut perheet tapahtuiulkona.
ruskearautapaperikaihdin,
silpuolella.
asuivatosakeittion
la potilaan silmiii suo.jeltiin
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liialta valolta. Sen uskottiin
heikentevanpotilaan nakoa.
Huoneestaoli eristetty potilaalle verholla ns. alkovi.
Taiiltaverhontakaakuultiinja
kuunneltiinkulmakunnan
parjuorut,
haat
kuten muinakin
iltoinaoli tapa.na
tehda.Talon
rouvat olivat koolla sLrkkia
palsimassaja juoruamassa.
Potilaspa ei nukkunutkaan
vaan kuunleli tarkkaan mite
puhuttiin.Taisijutut helpottaa
tautikipujakin.

tari EeroKosonenvaimoineen
ja tyttarensriVirpi. Samassa
talossa asusti nalttelijapari
Toivo Maikelaja trma Seikl-ula kolrninelapsineen.Rakennuksessa
oli my6s Alargon suutarinverstas,jonka
omistajantltzil Arneli, KososenViryi, Makel.inMaaritaja
tlttareni Raija-Liisa leikkiviit
yhdessiiTuomiokirkonpuistossa.
Ensimmiiiset kihlajaiset
t]4tArenivietti jo 6-\,!otiaan4
silla han meni naapurinpoja:r
SuomisenPe.tin kanssakihJoulunvietosta
loihin. H?|nkinoli ialtii.ainkuusi
\.uotta Kihlaus paattyi niin
Joulu tuli osakeittiddnkdyonnettomasti, ettA sormus
hillekinlapsilleja pukki tuli ja
pois
sormesta
hzinettunnistettiinnaapuriksi,, taltyi sahauttaa
kultasepalla.
Olikohankiheli Salmisen
lastenisziksiPuklausasioistakuultu rouvien
ki toi nukenja satukidannipuhelevan?
melta PrinsessaRuusunen. iltapalavereissaan
Kirjan kun avas;, niin siita
nousikuvatesille
Kirkossa
ei tarjoiltu
JoulunaLrseinmyds pureparvekkeelle
taan perheissdpatoutumat.
Joulupukinlisaksi tuli myds Tuomiokirkkooli vieressaja
riita. Sittenlahdettiinkinpotlapsetsaivatmenntisinnepyk-ukelkalla Amuriin. Amurin
h?iaamuisinomin nokkineen.
serkuillaei ollutjouluajaniinEra?ina sunnuntainaoli kirpe toinen lahjoistapiti luokossa tarjottu ehtoollistaja
\,!ttaa serkkutltdlle. Valinta
kuusiwotiasei si*i ymm:tdaoli vaikea, ja serkku sai sen
n)4, miksi kaikki eivat paassatukidan.
seet siita osalliseksi.Kotiin
T?illa aattoillan matkalla tultua tlttdni vaikutti vihaijoulutdrmdttiinvielekahteen
selta ja kun kys].ttiin sn4a
pukkiirqjoista toinentuli nymoiseensuuttumukseen,slykJisenMetson kohdallavaskin sitten selvisi. "Muille tarta4n.
jottiin jotair ja kovasti ne
Vastasatanutlumi laimmitti naltti nauttivan" Parvekkeelle
murheisten
kulkijoidenmieha.
ei oltu tarjoiltu m aan,kertoi
t!44r.
Naapureista
Sauna,joka oli nimeltairin
Yleinen saunaoli asukkaiden
ja sielSamassakorttelissanaapuri- varsinainen
pesupaikka
talossaasustiheraskaistavzilA ka)4iinkin peseyqmassA.
kea. Heihin kuuluivat mm
Miten mukavaltase didista
Tampereenensimm?iinen
Kautuntui kun sai pesun jiilkeen
punginorkestednkapellimes- pukea pienokaisilleen
l?impi23

mat puhtaatlaamapaidat
paalle ja ostaajoskuspullo Pyynikin Helmeajanojuomaksi.
Kefian erAssaunojakysyi
minulta,ettakerkesitteko
rouva lainkaanitseiinne
pesta Sanoin vair! etta heitin vahan
vettapdalleni.
Huoneenwokralautal-unta
osoitti antamallaanlapulla
perheellemme
isommanasunnon, 3 huonettaja keittidn,
\,uonna1952. Siellaoli sisawc ja jopa kylpyaome Vesi
ftimpesi siihen kuumavesi
boilerissa. Keslnslamrnitysta
ei ollut. Kaakeliuunitja hella
lzimmitettiin
puilla
MeistZituli suurpe.he,
silla
sisareni seka vanhempani
muuttrvatasumaankanssamme. Silloin elettiin olympiavuottaja Armi Kuuselanmiss
Universum-aikaa.
N'1 katsellessaniJuhannuskylzin maisemia parvekkeeltammemuistelinmenn)1ta
aikaa,jolloin kauniinakesasunnuntainapakattiin evaskoriin leipaaja maitoaja liihdettiin lasten kanssa Niisijiiruen rannallekoko paiviin
kestaviilleretkelle.Sillointingittiin kaikestaja eipakelliian
sen kummempaaollut. Aika
oli toinen

Tampereenseudunsukututkimusseurankirjoituskrlpailun1998satoa

-.,"$331e.
; I T? ] 3

ur\}/d

seudunsukututkimusseura
Tampereen
1999
svksvtti)
iiisenitteen
idriesrtil

tietoftonefr.urssia
ftaftsi

lnternet-kurssi
sukututkijoille

tiistaina5. lokal1luta1999klo 17 00-2000'
4
yliopistonmikoluokka3, Kalevantie
Tampereen
oppilailta100mkja
hintavarsinaisilta
L-urssin
25 n*
kuunteluoppilailta
KurelajaMinna Savola
Johanna
opettajina

muftajotkaeivataikaijotka osaavat
kalttdadetoko-nettaKurssisoveltuusellaisillesukututkijoille,
HisKF
harjoit€llaan
."..in of" tal',,fu"", internetiaKurssillaopitaanintemetinkalton alkeetja
tietokamal tehokastaka]ttoa
joilla on ka)4ossaan
omatietokone'ja 3 kuunteluoppilasta'
oppilasta,
Mukaanmahtuu11varsinaista
jotka seuraavatopetusta"mutta eivat itse ka]'tAkonetla
Kurelalle'pvh 03261 2292
viimeistaiin23 syyskuuta1999Johanfla
Ilmoittautumiset

tiistaina19 ja torstaina2l lokakuuta1999klo 17 00 20 00
yliopistonmikroluokka3, Kalevantie4
Tampereen
kurssinhintavarsilaisiltaoppilailta180mk ja
25 nk
kuunteluoppilailta
KurelajaMinna Savola
Johanna
opettajina

Tietokoneen
kogt6n
p@ruskurssi

tietokonettaEnsimmziiole ka''ttaneet
jotka eiviitaikaisemmin
Kurssion tarkoitettusukututkijoille,
kaltda.ja toisenailtaflaopitaaninlernetin
ft"n"ii"fr"anWorditekstinkasittelyohjelman
.#li
alkeet.
kalton "t"
omatretokone'
j oistaj okaiselleon varattuk?i''ttddn
oppilasta,
Kurssilleotetaan11 varsinaista
muttaeivatitseharioittele
jotka seuraavat
opetusta'
Ui,tuon oi"tuunrnyti, : kuuntelutppilasia,
koneella.
IlmoittautumisetViimeist?i?in23,syyskuutalgggJohannaKurelal|e'p\h'03-2612292'

ovatsyicimef[kestitewetu[[eitamydsse[[aket'
Kurssei[fe

avat fietokoneita!
i otkay dfr.a
24

Artiftftefit
PekkaNuottajrirvi
Puheerjohlajanpalsta
Ari Vesola
Kevatetki kuk*ivaan Helsinkiin
Kimmo Kempprinen
TyrvaanPyhiinOlavin kirkon sein6maalaustentulkintaa sukututkijanniikdkulmasta
Eino Koskinen
Purjehtivasuku
Pekka Nuottaj iirvi
Sukututkimusseura
KustaanMessuillaHe asv?ikeakin
tuli kaym{en
Minna Savola
Sukututkijat verkossaEnsimm?iinen
sukututkijoiden
intemet-kurssioli menestys

14

EitroKoskinen
1999Tampereella
Virolaisetsukututkijat
toukokuussa
l5
Virossasukututkimuson vaikeaa
JohannaKurela
Jasenkyselypaljasti hamaliiisetjuuremme&
hyvatdetokoncenkayttotaitomme
Helvi Sdonetr
Asuttiin osakeittidssa

l8

