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Vi niiki aikoja

Muistelus, vaikkapa vain oman sukupolveni alkuaioilta eli soctan ielkeiselte
vuosilrymmenelta, tuntuukin akkiA hyvin jannittavelta.

lstuimme iltaa mokillA Syden-Hiimeessi veden aiArella. Me kaksi avioparia
annoimme muistoille tilaa. Kesekuun alku ja reheva ruoho vei mielikuvat meiden nuoruusaikamme heini-
pellolle ja sielta kuorman siirtamiseen latoon. Valokuvasta se l:ihti, muistin vaimoni ajamassa hevosen reelle
vetimaa "heinarinniA". Kaija-rouva, toka on kotoisin Pohjois-Karjalasta, oli aivan ihmeiss:ian eik:i ymmerten)d

sanaa ollenkaan. Saimme kohta kohclalta kertoa mika se "heinarinni" on. Sehdn on heiniihiikki, iloitsi Kaiia-
rouva.

Kuva on siis se, jol(a sittenl(in kertoo nopeasti ja muistoja lavealti herattevestii asiayhteydesta. Olipa piirretty

tai koneella tehty, se on erityisen ldinnostava ia lul(ijaa inspiroiva. Arvaatteldn jo mil(si nein on. Asialdrjat ku-
vattuna, perhejuhlat, henldlokuvat, erityistilannekuvat suvusta ja monet muut muistin lisekuvathan ovat meille
sukututkijoil le mannaa.

Kuvien liittaminen tutkimuksiimme on entiste helpompaa, kiinnostavampaa ja ennen kaikkea halpaa ja help-
poa kerrontaa, ioka palkitsee tekiiAnsa. Uskon meiden iokaisen saavan kuvia valittavaksi asti. Kuvan tekstiin
kannattaa liittaa tilannetta rikleasti kuvaavia sanoia. ehka murrettakin.

Henl(il6historiat ia omaelamakerathan ovat nyt yleisen mielenkiinnon kohteina. Sukututldmuksen levene-
minen on mielestAni hieno haaste, iohon io monet sukututkilat ovatldn vastanneet. Toivon saavamme ensi
kauclella uusia tapoia ilmaista itseamme suvun kautta.

Taste nekdkulmasta - kuvakulmasta - vaihdamme varmaankin tapaamisissamme aiatuksia ja mahclollisia
nAyttoie.

Liihclenkin nyt kuvaamaan rakentamaani eril(oispdntt6on pesinytta puukiipiiaa.

Sanoin kuvaamatonta loppul(esee ja syksyii meille l<aikillel

Anttl l-^ihcle
puheenjohtaja
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KylHt, talot ja ihmiset Ruotsin vallan aikana
/ika; keskiviikkoisin 12. 1 0. -2. 1 1.2005 kto 1 7.00-1 9. 30

Kouluttaja: FL Tiina Miettinen

Kohderyhmii
Kurssi soveltuu sukututkijoitte, kyta- ja tatohisto-

riikkien tekijiiilte, kotiseutuharrastajitte ja kaikitte
Suomen historiasta kiinnostuneilte. Ei tarvitse otta
aiempaa kokemusta esim. sukututkimuksesta, van-
ho is ta  kes ia lo i s ta  ta i  l ah te iden  kav td ' s ta .

SisiiltiS
Kurssitla perehdytaan tarkemmin kytiin, tatoihin

ja ni iden asukkaisi in 1500-1600-tuvui t ta.  Miten
ihmiset saivat irti peltoitta jokapiiiviiisen teipiinsii
ja mit tais ia ihmisi i i  asust i  kyt issa ja taloissa?

Kurssin pohjana ovat Ruotsin vattan ajatta syntyneet
voudin- ja ta;nintitit. Nama muodostavat taajan ja
monipuotisen liihdekokonaisuuden, josta Suomen
asutuksen yteisluetteloon on vatittu vain hyvin pieni
osa. Tutustutaan siihen, mita kaikkea voudin- ja
taanintitit sisettavat, mista ne ttiytiiii ja miten niita
voi keyttee. Tarkastettaan lahdeaineiston syntya, sen
erityispii rteita,. kasiataa ja merkintetapoja tukuisin
entalsln eslmerKeln.

ia taanintitien nikiikulmasta. Tutustumme ihmisten
irkipiiiviiiin heidbn omassa kotiymparistiissaan. Mita
tarkoittavat esim. koukku, jousi ja nauta? Kurssitta
setvitetean liseksi, miten voudin- ja tiiiinintitejii voi
hy t i dyn tea  es im .  s  u  k  u  t  u  t  k  i  m  u  k  s  e  s  s  a  ta i
kytahistoriikeissa sekii opeteItaan merkitsemaan
tehdeviitteet.

Hinto
70 euroa

l lmo i t t au tumise t  30 .9 .2005  menness i i

Tampereen keseyliopisto
YtioDistonkatu 60 A. 4. krs
33,100 TAMPERE
puh. (03) 223 8433
kesaytiopisto@uta.fi
www. uta.fi /kesaytiopisto

Kiiydiiiin tiipi Suomen historian tapahtumia voudin-
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6iro Workioen kunniajdseneksi

Entinen puheenjohtajamme Eino Kosl(inen kutsuttiin
Sampolan sukututl(imuspaivien yhteyciesse seuran
kunnial:iseneksi. Eino Koskinen toimi seuran hallituk-
sessa 1 999-2OO4, puheeniohtaiana vuoclesta 2OO 1.

Seuramme mwntipoydAn edressd Satu Yriitle Pas.), ISOO-
luvun lopun kavelypukuun pukeutunut Nina ]ervensivu ja
Hauhon kansallispukuun pukeutunut Tiina Miettinen. Kuva
Velkko L6vttvniemi,

Neyttelypitytien daresse riifti katselemista. Moni tapasi
tilaisuuden aikana my6s sukututkijaysteviaien ja l6ysi uusia,
kaukaisia sukulaisia. Kuva Pe(<l<a NuottaieNi.

Kuvassa oikealla Eino Koskinen. Vasemmalla Tiina Miettinen
ja Maiatta Nntala, puhujankorckkeella nykyinen puheenjoh-
taia Anfti Lehde. Kuva Pekka NuottaieNi.

Tampeteen sukututkimuspeiville osallistui Uinlikin vuonna
useita satoja kiinnostuneita, ja Sampolan juhlasali Hytt/i
nopeasti kuulijoista. Tilaisuus on yksi Suomen suutimmista
ja vanhimmista toistuvista sukututkimustapahtumista. Kuva
Pelka NuottaieNi,
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&uraioen isrinncin oalinla 1630 luoulla'
oaimolle sgglinki, pienokainen perinnolk)

Tuomloklrlolstt avautau sukutatkryan sllmien
eben enti*tian elimin vafol*t puoll. Nykyalan
nikdkulnash la vaoslsataln lleventemene mo-
net tarlnat hn tuvat huvlttavllta. Tolslnaan kiiri-

likertom u kslsta lii,ii I u klan m ieftii kaivelemaan
henklldlclen valkuttimet Miti alattellkaan esl-
merkiksl Luvlan LuoclonkyHin Tommllan lsintli
Eskll Helklnpolka, Joka vuonna 1632 tunasi
testam entll laan vat mon sa to I meentu lon, m ulta

liittl plen okal sen sa peri nn iittii?

Euraioen karaiilla 1653 Niemenkylan Pentti Nii-
lonpoika Penttila per:isi noin zl-vuotiaan vaimonsa
Marketta EskilintyttAren puolesta Marketan isan- ia
aidinperintda. Kyseessii ei ole tavallinen perint6riita,
jossa kiistell:ian siita, montako lehmAii olisi kullekin
perilliselle kuulunut. Marketta ei nimittain saanut lain-
lGan perintoosaansa, eivatki hanen isansa veli ja taman
vaimo, jolG oliMarketan aidin sisar, ecles aikoneet sita
henelle maksaa.

Marketan isa Luvian Luoclonkyliin Tommilan isanta
Eskil Heildnpoika oli kuollut vuoden 1645 tienoilla ja

henen eitinse Riitta Simontyter vuotta myohemmin.

Marketta oli tAllcjin noin 14-vuotias ja vanhempiensa

ainoa laillinen perije. Tommilan talon otti haltuunsa
Esldlin l(uoltua teman veli Juha HeildnpoilG, jol(a oli

asunut vaimoineen talossa. Huoltaia hanlddutui ldirees-

ti orpob oste eroon: Marketta mainitaan jo 1647 Pentti

Niilonpoian vaimona, ioten han lienee avioituessaan
ollut vasta 15 vuoden ikeinen.

Marketan setA luha Heikinpoika ldisti b/t6n perinto-

oil<euden ja selitti, ettei Marketta ole syntyn).t avio-

vuoteesta. Juhan mulGan Marketan isli oli renki Erkki

Matinpoika, ioka ail(oinaan palveli Juhan Eskil-veljen

luona. VaikkaJuhaja h{nen vaimonsa Anna Simontytar

asuivat samaan ailGan Tommilassa, ei luha voinut to-

distaa vaitetteen asiatoclistein eik:i toclistaiien avulla.

Eskllln testamentti

Tommilaan oli tullut oletettavasti 1630-luvun alussa

Juhan Anna-vaimon sisar Riitta Simonbrtar Korven

Marttilasta. Talon isente Eskil HeikinpoilG oli tAlloin

iskenyt silmansa naiseen. Eskil oli tuolloin oman ai-

lGnsa nakdkulmasta kesld-ikainen - henet mainitaan

SAY: ssa Tommilan isantana noin vuodesta 1614 - ioten
Riitan tullessa taloon Eskil on ollut io yli 3o-vuotias.
Tiettavasti Eskilillii ei ollut aiemmin vaimoa eiki h:i-

nellii ainakaan ollut laillista periida. Eptiilemiittit Eskilin

veli luha oli bD/q/vaisena pannut tilanteen merldlle ja

luottanut siihen, etta han tai hanen jalkelaisense tulevat
perimiian talon Eskilin kuoltua; asiasta oli varmaankin

sovittu suullisesti Esldlin ja Juhan kesken jo aiemmin.

Tilanteen sekoittitaloon tullut Riitta Simontytar Eskil

otti henet vuoteeseensa, ja kun yli vuoclen yhteiselon

ialkeen Riitta tuli raslGalGi, oli Esldlin tehtava ratl€isun-

sa. Han kihlasi Riitan ia avioituitaman kanssa. Avioliiton

solmittuaan han laati 1O.7.1632 lGppalaisen, herran

MArthen Magnin avulla asialdrjan, jossa han testament-

tasi l(aiken kiintean perintonsa ja hanl(ldmansa tilukset

veljensa Juha Heil(inpoian lapsille kuolemansa jalkeen.

T:ista hyvasta Juhan lasten piti huolehtia syytingilla

Esldlin leskesta hanen kuolinpeiveanse asti. Telle tes-

tamentilla Eskil tal€si leskensa elatulsen, mutta tel(i
pienokaisensa perinnottomal€i.

Muutama kuulGusi vihkimisen talkeen Riitta synnytti

Oeana Z/Z@5
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Marketta-tyttaren, toka oli jo vanhempiensa heiden
yhteydessa saarnastuolista kuulutettu Esldl Heildnpojan
lapseksi. Myohemmin parisl(unta sai vielA pojan. Poika
lienee kuollut lo lapena iaviimeisteAn ennen vuoclen 1653
kiirAi:initaa, ionlG ailGna haineen viitataan vain kerran.

Eskll hakee avloeroa

Ennen poilGvauvansa syntymaa Eskil oli kuitenkin
p)4ytenyt piispalta avioeroa, mutta tama ei ollut sita
myontanyt. - Avioeroa ei voinut 16oo-luvulla hakea
vain siksi, ette oli kyllastynyt puolisoonsa. Eskililla
on taytynyt olla siihen ioldn valGvampi s)4/, mika ei
kay karaiaasiakirjoista ilmi. lll&a Mantylan mukaan
(1969: 64) ainoa peruste, jolla 16oO-luvulla saattoi
saada avioeron, oli puolison taydellinen hylkaaminen.
Hylkiiamiseste tai hylieksimisesta ei ilmeisesti Esldlin

ia Riitan suhteessa ollut kysymys, saihan pariskunta
myohemmin viela lapsenldn.

Epaily uskottomuuclesta ei riittlnyt avioeroon, mutta
kir:ijariitaan lrylla. Uskottomuuden seuraulGena saattoi
olla jopa kuolemantuomio (Mentyle 1969: 58). Tal-
laista oikeusiuttua Riitan ia Eskilin velille ei tiettevasti
ollut. Epeluulota puolisoiclen moraalin suhteen oli

Tt4 -0f

kuitenldn: luha epiiili Riitan syyllistyneen huoruuteen
rengin kanssa. Eskil oli puolestaan toclistettavasti
aviottoman lapsen isa - hen oli saanut 1612 Kerttu
Abrahamintyttaren kanssa aviottoman lapsen, ionlG
tunnusti ja iosta oli malcanut sald(oa kuninkaalle ja
piispalle. Lisaksi henen juoruttiin maanneen (lagesmel)
veljenpoil(ineen Loyiyn Heikki Simonpojan vaimon
Agnes Erildnbrttaren lGnssa; tama huhu todettiin kui-
tenldn perattomaksi vuonna 1644

Eurajoen kirajaoikeus paatti pe ntoriidan Marke-
tan h)ryeksi - olihan b/tt6 syntynyt pitkan avoliiton
tuloksena, hanet oli lGstettu ja julistettu kirkossa
Esldlin tyftareksi ia liseksi vanhemmilla oli toinenldn
yhteinen lapsi. Oikeus paatti, ette Pentti Niilonpojan
vaimo Marketta Eskilinb er saa peria isans:i ja :iitinsa
yhclesse Juha Heikinpojan lGnssa aviokaaren 2. pykii-
Ian mukaisesti, ja Juha kaupunginlain perintolGaren
19. pykiiliin mul€isesti saa nauttia edukseen Eskilin
tekeman testamentin, nimittain joka kymmenennen
penningin, ia loppu menee ial(oon maanlain perintd-
kaaren 1. pykalan mulGisesti.

TatA tuomiota vastaan Juha Heikinpoil(a LuodonKy-
laista iattivaateen ia malGoi siita asiaankuuluvat kolme
markkaa.

Orpana 2/2OO5



Sukulaisavlolllttoia iilklpolvlssa

Luvian Luoclonkylen Tommilan veljekset Eskil ja

luha Heikinpoika olivat naineet sisarukset. Riitta ja
Anna Simontyter olivat Luvian Korven Marttilan Simo
Mikonpojan qrttarie. Tommila periytyi vuocten 1653
oikeuslutun tuloksesta huolimatta Juhan ia Annan
ielkeleisille. luha ehti olla Tommilan isiintene Erkilin
kuoltua vain vuoteen 1650.

Keskineiset sukulaisuusuhteet vahvistuivat viele
30.6.1 701 , iolloin Penttilan Pentti Niilonpojan ia
Marketta Eskilinb.ttaren pojan.luhon Pentinpojan leski
Riitta Erkinbfter vihittiin Tommilan Juho Heikinpojan
ja Anna SimonryttAren leskeksi jihneen pojanpojan
Matti Yrjonpojan kanssa. Penfiilen Juhon tytar Liisa
muutti Tommilaan Aitinse kanssa. Leskien ensimmei-
sista avioliitoista syntyneet lapset Liisa luhonq.ter ia
Matti Matinpoika vihitti in avioliittoon 13.1.1715. He
olivat keskenean kaksinl(ertaiset kolmannet serkut,
miGli Marketta Eskilintytteren isii oli Tommilan Eskil
Heikinpoika.

Eurajoen kar:ijat 27.4. 1 629.

Euraioen karajat 4.-5.4-l 644.

Eurajoen kir:UAt 3O.9.-1. 10. I 653.

Eurajoen kareiet 1 6.- | 7. 1 O. | 656.

Luvian seural<unnan kirkonkirjat.

Miinllii, llkka: Ia yhteinen rahvas todisti. Kollaasi
160O-luvun suomalaisista tuomiokirjoista. Porvoo
- Helsinki: Werner Soderstr6m Oy, 1969.

Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY): Eurajoki.

VIrpt Nlsslli (tiedot) - Ulla Kosklnen (ki:innokset)
- fohanna Kurela (teksti) - f[na Mlettln€n (piirros)

Eagugko apua?
Waleissa ffosias %in*nn suku @rioedellri

Aitini uldd Josias Niemi syntyi Oriveclelle 4.1 1 .1871
ja kuoli Nilsiaissa 2.3.1962. Hanen vaimonsa oli Rant-
silassa syntyn).t Selma o.s. Kansanniva.

Josias muutti Orivedelte Kangasalle. Sen ielkeen hen
lShti merille, muutti Ouluun ia nahkurin opin saatuaan
iatkoi edelleen Nilsiean. HAn oli paikkakunnalla varsin
toimelias henkil6. Josias Niemi oli mukana perusta-
massa mm. osuuskassaa (n)ttemmin Osuuspankki) ia

osuuskauppaa (nyk. SOK).

Olen yrittenyt haeskella tietoa losiaan hemeleisista
juurista iuurikaan onnistumatta, Osaisiko kukaan Or-
panan lukijoista auttaa?

lsmo Pentlkilnen
puhelin: O5O 567 7O2O
s-posti: ismo.pentikainen@dnainternet.net
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%soisrin bogrgpuI
Kahclen vanhan valokuvan perusteella piiffedy
hdyrypursi Kisa, joka on aikoinaan l<uulunut K.
O. Koskiselle. - Piifios Eino Koskinen.

|*2.!&*

Fr.' t '

€&n.-o s-

i t .

Kuulln muutama vuosl sltten. eltii isoisiillini

olisi ollut hdyrypurci. Asia klinnostl mlnua
ja aloin etsii tietoia mainitusta laivasLz, Luln

muutamia Tampereen vesllli lllkkavlsta lai-

volsLt klfoftettuja kirjoja, mutta niissii ei tullut

vastaan etsimiAnl tletoa. Vllme kesenA futtelin
ereAn tuttavani kanssa. Keskustelumme sivusl

nyiis laivofu, silli hiin oll ltse remontolmassa

van haa Hime -nlmlstii hdyrylalvaa. Tattavan i

kehottl mlnua ottamaan yhteyt#i Tampereen

vesilli purjehtineista laivolsta ktrlaa klrloltta-

vaan fuhanl Valantoon, ioka tietii - ios kukaan
- niiillii vesillii liikkunelsta vanholsta lalvolst\.

Hineftii slt:li tletoa alkol talla, vielipi kuvien

kera.

lsoisani omistama pursi rakennettiin taAlla Tampe-
reella MustanlahdenlGtu 15 pihassa: talo oli silloin
nimelteen Turvala. Ral(entaiana toimi rautasorvarilGi
tituleerattu herra K. F. Kannas. Alus valmistui vuonna
1906 ja sai nimel€een Kisa - tai ainakin sen nimisena
se oli isoisAni omistulGessa. Se oli Duurakenteinen.

kahdeksan metria pitka ia 2,1 metriA levee. Tehoa

hoyrykone kehitti l(olme hevosvoimaa, ioten ei laivan

vauhti l(ovin paata huimannut, mutta ei siihen ailGan
niin l( i irekaan ollut kuin nykyaan.

K. F. Kannas myi laivansa vuonna l91O teiskolaiselle
maanvil jeli ja, tyomies Juho Anton Korpiselle, jol<a

asui Vaha-Vesassalossa olevalla tilallaan. Merkillinen
yhteensattuma on, etta serld(uni ja Juhon pojanpoika

ovat aviopari, joten hoyrypurrella on enemmankin

sukulaissiteita.

Isoisani, puuseppe ja Finlaysonin eraiden Amurin

taloien talonmies Karl Oskar l(osldnen oli syntynyt
22. tammikuuta 1872 Suoclenniemell: i. Han osti

laivan l(orpiselta vuonna 1916. Laiva oli paljon hu-

viajokaytossa, silla isoise ajelutti pal|on Finlaysonin ja

muitaldn Tampereen herroia metsestysretl(ille Teiskon

Viitapohjaan. Er:ialla herroista oli sielle Ahvenisto-ni-

minen huvila, jota kaytettiin majapaildGna metsestys-

retldlla. Vuonna 1923 Lapinniemen Puuvillatehdas osti

huvilan henkilokunransa lepol(odiksi.

Oma iseni kertoi joskus, miten han oli ollut laivapoi-
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kana ja lemmittiijene hdyrypurressa, jolla kuljetettiin
tamperelaisia metsestajie Viitapohjaan, mutta minulla
ei ollut mitaan tietoa siita, etta laiva kuului isoisalle.
Er:is isani iuttu oli siitii, miten han joutui tekemaian
sopivan kokoisia ldapeja laivan hoyrypannun tulipe-
siian sopiviksi. Han.ioutui ne sinne itse heitemeenkin
ajon ail€na, ioten oli hyva, jos klavut olivat sopivan
kokoisia, silla silloin ne paloivat vireammin ja antoivat
paremman hoyrynpaineen.

Vene mielle

Erlilillii retkellii ioku metsamiehista oli ollut hieman
pahalla piiiillii, noussut kai v;iarallA jalalla vuoteestaan.
Hen oli koko laivamatlGn ajan settinyt mets:istystove-
reitaan ia laivan miehistOe milloin mistakin mitett6m:is-
te asiasta. Miehiston mukana oli telle matlGlla my6s
isoisan eras tuttava, viree ia h).vin voimakas mies,
Paulajervi nimeltean. Metsastysretkelle lehdettaessa
laivan peraen otettiin hinaulGeen usein soutuvene.
Kun peestiin Paarlahden peraien Viitapohjaan, ajettiin
Ahveniston rantaan, josta nousi hyvin iyrkke rinne
Ahveniston huvilalle. OIi sovittu, etta velittdmesti
lehdetaan veneelle tiettyyn metsiistyspaikkaan, kunhan
ensin on viety tarpeettomat tavarat huvilaan. Soutu-
vene irrotettiin laivan per:iste ia nenestettiin rantaan.
Nenestys tarkoittaa tesse tapaulGessa, efta veneen

koklG vedettiin vain sen verran maihin, ette vene pysyi

pailGllaan. Tem:in tehtevan olitehn)t Paulaiervi. Mutta

eikos mitel Pahantuulinen metsestysherra oli kerta

kaikldaan polttanut pereense - ette joku ilke:ia jattaa

veneense niin huolimattomasti rantaan!

Paulaiarvi kuunteli korvat punaisena saarnaa, ja kun

se oli loppunut, miteen sanomatta oli ottanut veneen

kokan renl€asta kiinni, vetenyt veneen 20-30 metria

rinnetta ylos ia jattanyt sen siihen. Otti sitten retldta-

varansa kannettavakseen ia lehti kiivelemaAn huvilaa

kohti. Muut metsastajetoverit peestivei mahtavat

naurut vihjaillen, ette siinahan sitii onkin hauld<ujalle
puolen paivan homma saada vene takaisin rantaan.

Sopu palasi seurueeseen.

Laiva myytiin vuonna 1918 syysta, jota en tunne.
Ilmeisesti qD/na oli kansalaissodan epavarmat ja vaa-
ralliset ajat. Hdyrypursi meni ensin Visuvedelle ja sielta
Virroille Suutalan taloon. Talon seppa l. Pesonen toimi
vuosia laivan konemestarina. Laivan tamen ielkeisiste
vaiheista en tiede mitaan, mutta tusldn se enee on
purjehcluskelpoinen, varsinkin kun se oli puurakentei-

nen eika todennekdisesti ole kestanvt aian hammasta
vastaan.

Elno Kosklnen

'Wou 
Eirlniub, Waanna Waununlglcir"

Vieni lagta @ameen ooudinlileisfui

Hemeen 1 500luvun voudintileie selatessa vastaan
voi tulla mite tahansa. Kuningas Eerik XIV:n puolisolla
Kaarina Maununbrttarella on Suomen historiassa ta-
runomainen asema. Sil€i oheiset pienet l(uittaukset
pysehdyttivet. Oli kuin kuningatar Kaarina, iosta on
niin vahan tietoa, olisi itse yllatteen ia odottamatta
Duhunut vuosisatoien talGa.

Seuraavat nelja kuittia oli kopioitu alkupereisista
vouclintileihin.

"MinA, LiulGialan Kaarina Maununtytar teen taten
tietteveksi, ett:i olen ottanut vastaan g/ttareni Sigridin
Kuningas Eerildnb/fteren puolesta rehelliseltA Kunin-
lGan uskotulta vouclilta SAAksmAen kihlakunnassa
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Ioaldm Bertelinpojalta 50 taalaria rahaa. Val(uudeksi
painan alle sinettini. LiulGiala 13.4.1591."

"Mina, Liul(sialan Kaarina Maununtytar eclesmen-
neen Kuningas Eerildn lesld, vahvistan keranneeni ia ot-
taneeni vastaan tyttereni Sigriclin puolesta rehelliselte
ja ymmertaveiselte Joakim Bertelinpojalta selvAe rahaa
I ZO taalaria. Varmemmal6i vakuucleksi alla sinettini.
Liul(siala 2.3. | 591 ."

"Mine Sigricl Kuningas Eerikinb,tar teen tieftavaksi,
etta olen ottanut vastaan SaAksmaen kihlakunnan
vouclilta loakim Bertelinpojalta 80 taalaria rahaa. Va-
l<uudeksi painan alle sinettini. Liuksiala 19.3. I 59O."

"Mine Sigrid Kuningas Eerikintytar vahvistan etta
olen ottanut vastaan l<uninl(aan uskotulta miehelta
Seeksmeen kihlakunnan voudilta Joakim Bertelinpoialta
10O taalaria rahaa. Varmemmal€i vakuudelGi alla rouva
Kaarina Cyllenstiernan sinetti. Vuonna 1 59 1."

fllna Mlettlnen (iiedot ia teksti) - Ulla Kosklnen
(kAannos)

I,r*8.
-t*f 4i

\
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Wurluooiden ia kirkkoien Eansi 9/usimaa
Werlomrs seuran keoalrelkefta 26.5.2005

Kaunlln kevdlsend, loskln melkolsen klrpeiin

vllleini aamuna 28. toukokuuta kello 8.35

Iihdlmrne Vanhan klrkon edestii EinslllnJoJen

bussllla kohtl etelii. Vllmelnen matkalalnen

nousl mukaannme lanakkalan Llnnatuulesta.

Tampereen seucl un sukufittkim u sseuran kevit-

retkl lfintlselle Uudellemaalle oII alkanut.

Aioimme moottoritieta kohti Helsinkia. Saavuttuam-
me aina uuteen kuntaan retkemme johtaia Jukka Siren
kertoili iotakin kunnan historiasta, kartanoista, taloista
ja merkkihenldldistai. Ihmetysta heretti Janaldclan pite-
jess:i aikanaan asuneiden aatelisten suuri meer5.

Ensimmeisena tutustuimme Vihdin kirkkoon. Vihclin
nykyinen, Antti Piimaisen rakentama tiilikirkko, on
vuodelta 1772. Ruotsin silloisen kuninkaan mulGan
kirld(o vihittiin Kustaan kirkoksi. Vuonna 1818 salaman
iskusta syttynyt tulipalo oli tuhoisa kirkolle. Kirkko
saatiin korjattua ja valmiiksi neliA vuotta mydhemmin,
mutta ialleen vuonna 1846 salama iski kirkkoon. Kirld(o
koriattiin ja vihittiin ialleen uuclelleen vuonna 1848.
Kustaan kirkko koriattiin perusteellisesti 1 92&1 929,
jolloin sen toinen ristivarsi sisustettiin kirkkosaliksi ja
toinen sakaristolGi. Kaikista koriauksista huolimatta
kirld(o on seilyttanyt alkuperiiisen pohjapiirustulGen-
sa.

Kirkonmeelte laskeuduimme alas vehmaaseen Hii-
denveden rantaan, iossa on vanhan, jo 1300-lzlo0-
luvun vaihteessa rakennetun keskiaikaisen kirkon
rauniot. Kirkon seinamuurit oli rakennettu harmaasta
kiveste kaksinkertaisilGija valit oli taytetty irtomaalla ja
tiilenpalasilla. Pohjoisseinalla on pieni sal€sti, jossa ny-
kyaankin pidetaiin kaksi iumalanpalvelusta kesasse.

Siun.lbyn hienosti entis6ity kartanolinna, Kuva Anfti Lahde.

Slgffd Aronus [orslus, Vlhdln suurmles

Vihctisse oli 1500-1600-luvulla Forsius-sukuisia
pappeja. Heiden sukulaisensa Sigfricl Aronus Forsius
opiskeli Turun l€teclraalikoulussa, Saksan yliopistoissa
ja Uppsalassa. Hen toimi mm. sotilaspappina Virossa
ja Suomessa seke toimi Kaarle-herttuan hovisaarnaa-
jana. Vuonna 1601 Forsius lahetettiin Hieronymus
Birckholtzin ia Daniel Hiortin kanssa suorittamaan
Lappiin mittauksia ja kartoituksia. Matkan jelkeen hA-
net nimitettiin Narpion kirkkoherran paikalta Kemidn
kirkkoherraksi. Vuonna 1606 hanta slD/tettiin siita, etta
hin oli vehkeillyt kuninkuudesta erotetun Sigismundin
hyviiksi ollessaan Saksassa 1605. Vapauduttuaan vuo-
den pituisesta vankeuclesta Forsius toimi 160&161O
tahtitieteen professorina Llppsalassa. Vuonna 161 3 hiin
tuli Tuldolman Riddarholman ldrkkoherralGi .ia pAatyi
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lopulta, menetettyean velille astrologisten puuhailu-

iensa ia ennustustensa takia virkansa, vuonna 1621
Tammisaaren kirkkoherraksi.

Forsius toimitti ensimmaisena Tukholman ia Turun
hodsontin mukaan sovitettuia almanakkoja vuodesta
1608 alkaen. Viimeisin hanen toimittamansa alma-
nakka on vuodelta 1623. Htinen luonnontieteellisiste
teoksistaan mainittakoon vuodelta 161 1 Physica eli
luonnollisten olioiden ia ominaisuuksien kuvaus sekd
vielli Minerographia vuodelta 161 3. H:in kirjoitti my6s
saarnoia, virsie, runoelmia sekai Suomen kronikan.

Vleralsllla Sultlan kartanossa

Vihdiste jatkoimme Lohtan hariua pitkin lounaaseen,
kiiennyimme kohti Siuntion eli Siundein noin runsaan
5O0O asukkaan l€ksildeliste kuntaa. Suitian kartanossa
meita odotti oppaamme Hilkka Toivonen. Siirrylm-
me vAlittdmasti kartanon pohiakerrokseen, ioka on
Flemingien a.ialta | 5oolwulta. Kivirakennus on 27
metria pitka ia 8,5 metria levea- Se on rakennettu ns.
parituvaksi, iossa oli eteinen keskelld ja suuri huone
kummassakin piAsse.

Kaikkien Suomen ! 5oo{wun kartanoiclen kiviraken-
nuksista Suitialla on selvin rakennushistoria. Tallinna-
lainen ldvenhal*aaja Tomas Tomasinpoika otti 154O
tehtavakseen rakentaa Erik Flemingille harmaaldvisen
talon. Se valmistuiviimeistaen 1550, sille kiveste veis-
tetty vaakuna, iossa oli tamevuosiluku, oli aikaisemmin
siseenkeynnin ylepuolella. Sen lahiymperistd6n Erik
Fleming antoi istuttaa Tallinnasta ostamiaan heclel-
mapuita, ja siten Suitia sai maamme ensimmeisen
tunnetun puutarhan io I soo-luvun alkupuolella.

Suitia slilyi Flemingien ialkelaisten omistuksessa
aina vuoteen 1730. Sen iAlkeen seurasivat kenraali
Karl Gustav Wrangel (17 3 l-17 54) ia vapaaherrallisen
Reuterholm-suvun iesenet vuodesta 1755 vuoteen
1817. Vuonna 1758 sattuneen tuhoisan tulipalon
jalkeen kivirakennulcen ylakerta purettiin ja tiileste
muurattiin uusi toinen kerros. Taman ielkeen Suitia oli
I TOoluvun t)ryliin rakennettu talo

Suitia muutettiin viele kerran, vuosina 189&1899,

vapaaherra August Wreclen ostettua tilan. Tall6in
kartanon l Too-luvun leima katosi, ia rakennuksesta
tuli nyt romanttinen linna porrastettuine paiatyineen
ja suippokaari-ikkunoineen.

Tomas Tomasinpoian lsoo-luvulla tekemen tydn
jSljet havisivat 1890- luvun jeljittelyn tieltii. Kivira-
kennuksen muutostydt kertoivat l(uitenldn August
Wreden koko kartanolle omistamasta huolenpidosta.
Kivirakennukseen tehtiin ritarisali, jonka veistettyjen
paneeliseinien ia muun arvokkaan sisustuksen val-
mistuminen kesti kuusi vuotta. Kartanon vieresse
siiaitseva, io l7oo-lwulla perustettu puisto ialavineen,
tammineen ia vaahteroineen kunnostettiin ja myds he-
delmatarhaa laaiennettiin. Kivirakennuksen alapuolella
on Wrede-swun perhehauta.

August Wreden kuoltua Suitia siirtyi valtiolle, joka
vuodesta 1934 lehtien salli Vapaussoclan invalidiliiton
yllepitae kivirakennuksessa invalidikotia. Koti siirtyi
1945 Sotainvalidien Veljesliitolle. NylgliAn Suitia toi-
mii Helsingin yliopiston koetilana. SiellS on mm. suuri
lehmekarja asianmukaisine navettoineen.

Siundbyn kaftanolinnan emente Margaretha Segersven
esittelee kotinsa suufta salia. Kuva Antti Uhde.
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Sluntlon klrkkoon ia Slundbyn kartanoon

Siirryimme leheiseen Siuntion kesldaikaiseen kirk-
koon, jol(a on muiclen kesldaikaisten kivildrkl(ojemme
tapaan suoral(ulmion muotoinen. Runkohuoneeseen
liittyi alun perin asehuone ia sakaristo, mutta nema
purettiin 1823. Kirkkohuoneen iakaa kolme pylviispa-
ria kolmeen laivaan. KeskiailGiset maalaulGet saatiin
esille suurelta osin vuonna 1938. Kirkon vierella on
puinen kellotapuli. Paakirkon rinnalle rakennettiin
169O-luvulla suomenkielisille oma temppeli puusta,
mufta se m)4ytiin ja purettiin 188 | .

Kiersimme myds Siuntion hautausmaalla, missa
nAimme Adlercreutz-suvun hautojen lisaksi suo-
malaisen kiriallisuuden tunnetuimman mesenaatin,
pitokol&i Charlotta Lonnqvistin haudan. H:in asusti
Fanjunkarsin torppaa, jossa my6s kirjailija Aleksis Kivi
asui vuosina 1863-187O. ltse torppa jAi aikoinaan
Porkkalan vuokra-alueelle, ja se purettiin neuvos-
toliittolaisten toimesta. Nyt torppaa ollaan jiilleen
rakentamassa alkuperaisen nakoiselGi.

Siuniion lq/lpylasse nauttimamme maittavan ia run-
saan aterian jelkeen liihdimme Sjunctbyn kartanoon.
Kartanon emente Margaretha Segersven toivotti
meidet tervetulleelGi ia kertoi kartanon historiaa. Kier-
simme myos rakennuksen ala- ia ylakerrassa.

Sjundbyn suuren harmaan kivilinnan rakensi noin
vuonna 1560lacob Henriksson Hitstesko, ionka suvun
vaakuna oli otettu irti ruumiskirstun l€nnesta Siuntion
l{rkon lattian alta, kunnostettu ia siloitettu arvopaikalle
Tottien, Sparrein, Creutzien ja Adlercreutzien vaa-
kunoiclen kanssa kartanon eteisaulan seinalle. lacob
Henrikssonin kuoleman i5lkeen hiinen leskensA meni
uusiin naimisiin valtaneuvos Klaus Akesson Tottin
kanssa, ja sen jiilkeen Tottit hallitsivat Sjunclbyta aina
vuoteen 1654. Henrik Tott meni vuonna 1597 naimi-
siin Sigrid Vaasan (Vasa) lGnssa, joka sittemmin hallitsi
lGrtanossa yksin 34 vuotta.

Neimme myds Kaarina Maununbftteren nimild(ohuo-
neen, jossa hen ydpyi keydess:ian tytterense luona.
My6s Sigricl Vasan ainoa poika, kuuluisa 3o-vuotisen
sodan sankari " Lumiaura" Ate tott on asustanut

Jukka SirCn ja Seija Pessi ihailevat nakymia Siuntion kitkon
sein ustalla. Kuva Antti Lehde.

lGrtanossa. Sittemmin lGrtanossa ovat asunut mvds
Creutz-sukua.

Kartanon nykyinen omistaja voi laskea suvun omis-
tuksen alkaneen vuonna 1698. Tuolloin kartanon osti
kuninl<aan varainhoitaja Tomas Teuterstrdm Lohjan

Suur-Ieutarista. Henet aateloitiin vuonna 17OO nimellh
Adlercreutz. Laamanni Carl Adlercreutz rakennutti

I SOOjuvun alussa rakennulseen aumatun seterilcton

,a muuttijonkin verran ikkuna-aukkoja, jolloin talon ul-
komuoto muuttui. My6s sisustusta uusittiin olennaisilta
osin. Suuren ylakerran salin kattoon pingotettiin purje-

kankaat, jotka ruotsalaiset olivat voittaneet venelaisiltii
Ruotsinsalmen meritaistelussa 1 79O.

Viimeinen Adlercreutz-niminen omistaja oli Selma
Adlercreutz, joka meni naimisiin maanviljelysneuvos
Ture Lindebergin kanssa. Vuoclesta 1 92 1 laihtien heidAn
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ielkeleisense ovat omistaneet Siundbyn. He ovat suurin

uhrauksin pitaneet kartanon kunnossa etenldn niiden

laiminlyontien jelkeen, jotka kohclistuivat kartanoon

Porkl€f an alueen vuolsa-ailGna 1944-1956.

Siuntiossa jetimme hwiistit HilldGToivoselle ja otim-

me suunnan kohti lentte. Ajoimme Degerbyn entisen

kirkonkyliin lepi ia neimme rallitahtemme Marcus

Grdnholmin tilan. Marcus Gronholm sai maailman-

mestaruutensa kunniaksi Inkoon kunnalta katuvalot

lasten koulutien varteen.

lnkoo Kunlnkaantlen varrella

Ajoimme ns. Kuninkaantieta Inkoon kirkonllyliian.
Sielle vanhan ldvikirkon kupeessa meita odotti Inkoon
oppaamme Birgit Rennola. Siirryimme ihailemaan van-
haa ldrkkoa. Inkoon vanhin ja koko Suomen yksi van-
himmista rakennuksista on iuuri tam:i ldrkko. Inkoon
kirkon vanhin osa, Pyhalle Nikolaukselle omistettu
kivikappeli jol€ sijaitsi nylqyisen kirkon paikalla, on
ajoitettu 1 200-luvun puolivaliin. 1 zoo-luvun lopulla
sitA laajennettiin.

Seuraava rakennusvaihe oli 1 3oo-luvun puolivalissa.
Talldin iatkettiin kuoriosaa ia tornia seke muurattiin pit-
kille sivuille pari l!,/lkiaista ia sakaristo. Nylqy'isen muo-
tonsa ldrkko sai vuoden 150O vaiheilla. Unionisotien
aikana vuonna 1 5O9 havittivet tanskalaiset rakennusta,

ia yli sata vuotta my6hemmin heiniikuussa 1623 tuli
tuhosi katon, joka uusittiin vuonna 1625. Isonvihan
aikoina kirl&o oli rappiotilassa l:ihes 20 vuotta, kunnes
rakennusmestari lohan Schultzen lohclolla rakennusta
koriattiin useiclen vuosien aikana. lSOOIuvulla tehtiin
uusia ikkuna-aukkoja. Vuodesta 1988 on restauroin-
titoite iohtaneet Esko Jarventaus ja vuodesta 1994
Carl-lohan Slotte.

Erittain mielenkiintoisia olivat lGlkkimaalaukset sei-
nilla ja holveissa. NiimS oli aikaisempien korjausten
aikana peitetty lGlkkivArilla. TAma tapahtui kirkon
kuntoonpanon yhteydessa viimeist:ian heti isonvihan
jalkeen. Vuonna 1894 arkeologisen komission tutki-
muksen jalkeen osa kalkkikerrolGesta poistettiin, mm.
"Kuoleman-tanssi" poh.ioisseinella. Tata motiivia ei ole

Suomen muissa kirkoissa, mutta loytyy useista SalGan
vanhoista kirkoista.

Vuonna 
'1954 

otettiin esiin miltei lGild(i maalauk-

set ia ne konservoitiin. Naiste mainittakoon piispa

Maunu Stiernkorsin (Sarkilahden) vaakuna, vihkiristi,
naisfiguurit jotka esittavat ilmeisesti Elisabetia ja Ma-
riaa, viimeinen tuomio, Marian kuolema 1Z apostolin
ymparoimana, Kaanaan haat, eri apostolien tunnukset:
Markuksen leijona, Matteuksen enkeli, Luukkaan herkai
ja lohanneksen kotka. Nayttaia silte, etta kyseiset maa-
laulGet ovat saman tyyppisia kuin Pohjois-Saksassa ja

Baltiassa.

Kirld(oon tutustumisen jalkeen pidimme kahvipaus-

sin ia nautimme lnkoon satamassa olleen Delta Cafen
kahvista ja pullista.

lagewlkin vlehittivli teolllsuuskyH

Suuntasimme bussin Kuninkaantieta kohti Fagervikie.

Ohittaessamme Inkoon pappilan oppaamme kertoi,

etta vuonna 1562 Inkoon silloisen ldrld(oherran luona
yopyivat Juhana-herttua ia t5men vastavihitty puolalai-

nen puoliso Katarina Jagellonica kotimatkallaan Puolas-

ta. Heid:in laivansa oli kovassa myrskyssa rantautunut
Ihheiselle Pikkalan lahdelle. Kirl&oherran ja kuningas

luhanan viilille syntyi ystaUD/ssuhcle, ja Juhana ihastui

kirkkoherran olueeseen ja ruokaan siine maarin, efie
kirkkoherra oli sittemmin oluen paiatoimittaja Turun

linnaan. Kyseinen kirkkoherra oli Henricus Thomae,
Hagerus-sukua.

Fagervildn vanha lGrtano ja teollisuusyhdyskunta

sijaitsevat luonnonkauniilla paikalla h).van sataman

iiarelle Fagervildn lahteen laskevan Kvarntraskin ran-

nalla. Alue on kartanolinnoineen, puukirl&oineen ja

ruuldnkylineen elevii muisto 1 7oo-luvulta. Fagervikin

todellinen rakentaja oli vuorineuvos lohan Hisinger
(17 27-179O), joskin sen historia rautaruul&ina alkoiio

tuldolmalaisen Carl Bilstenin perustamana rautaruuk-

kina vuonna 1646. Rautamalmi tuotiin Ruotsista asti,

mutta perustamiseen vaikutti muut edell)/tylGet, kuten

vesivoima, suuret metset ia hwet vesiyhteyclet.
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Fagerviwn kartanolinnan ylviis, keltainen peerakennus, lossa on 20 huonetta. Kartano on yki6/isomis-
tuksessa. Kuva Antti l;ihde.

lsonvihan jailkeen ruuldd oli rappiolla, javuonna 1723
sen ostivat Hisingin veliekset. Karoliinikapteeni Johan
Hising kunnosti tehtaan ia alkoi valmistaa nauloja,
ty6kaluja, tinattua rautapeltia ynne muuta vastaavaa.
Henen poikansalohan Hising, aateloituna Hisinger, otti
kAytt6on mm. ranskalaisen takomistavan, joka kohotti
huomattavasti ruukin tuotantoa. Tehdaslaitokset suure-
nivat, javuonna 1 773 valmistui Turun kaupunginarkki-
tehti C. F. Schroderin suunnittelemat Fagervikin pa5- ia
siipirakennukset. Kartanossa on oppaan mukaan oma
kummitus, "Hisingerin bfter", joka olivastoin tahtoaan
naitettu Ruotsiin.

Kartanon yMas rauta-aita, jonka barokkibrylisesse
portissa on kiriaimet .1. H. ia vuosiluku | 781 , on ruu-
kin omaa tuotantoa. Keltaisessa paerakennuksessa
on 20 huonetta. Yksi vanhimmista rakennuksista on
kartanokompleksin pohjoispuolella rannassa oleva
punamultainen hirsirakennus, jossa on jyrkka karolii-
ninen katto.

Fagervikin lGrtanoa ympardi laaja kaunis metsii.
Tammet, saarnet, jalavat, lehmukset sekii muut ialot
lehtipuut nah/ivet viihbrven kotimaisten miintyjen seu-
rassa h)rvin, myds etelaisen Suomen lehtowdhykkeen
luonnonkukat olivat keveisessa loistossaan.

Kavelimme ruukinkylen lepi, iossa on noin parisen-
kymmente punaista ruukkilaistaloa, ainakin osassa
oli io kevaiste toimintaa. Alueella on my6s pieni
kahvitupa. Paluumatkalla ohitimme viela Fagervikin
yksityisen hautausmaan. Ruukkilaisten hautaiaisissa oli
ollut tapana peittea havuilla surusaattueen tie kylSltlt
hautausmaalle asti.

Kotimatkalla v:isymys io alkoi painaa. Matkan piris-
teeksi Eino Koskinen esitti hienosti Aaro Hellaakosken
runon "Rompin ukko". Perinteiset arpaiaiset pidettiin,
ja erikoispalldnnon voitti Eino Koskinen.

fukka Slr6n
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Wobiu/an isrinlien
puumerkkejri ouodefta I 603

Seuraavat Kulsialan isennat olivat toimineet vuonna

1603 autiotilojen tarl€stusmiehina. Kulsialaan luettiin

osa nyl$/ista Palkanette ia osa Tyrventoa. Ioiclenldn
isentien puumerkit olivat harvinaisen monimutkaisia

ia koristeellisia.

Voudintilit, nide 4365, Kulsialan autiotilojen luettelo,

Kansallisarldsto.

Tllna Mlettlnen
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Orpana 2/2005 17



Woolonmarssi %orian lunlureilla

Kun Kaarle XII oli 3O.11.1718 kaatunut Etefti-
Nodassa, miirliltlln Ruotsln No4assa olevat
joukot viillttdmisti palaamaan kotlmaahansa.
Kenraallluutnanttl Kaarle Kustaa Armfeft oll
tillain komentamansa lem annln armelJan
kanssa Tronclhelmln lihlseudullla. Valkelden
kulkuyhteykslen vuoksl tleto kunlnkaan kuo-
Iernasta saavuttl Armfeftln vasta Joulukuun 17.
pilviin tlenollla.

Paluumatl€sta tunturien yli Ruotsiin muodostui karo-
liinien kuolinmarssi. Ioukot olivat kehnosti varustettuja
ia s:ia lisaksi poikkeuksellisen lrylmii. Marssin seurauk-
sena tuntureille jiii noin 23OO kuollutta, jonka lisaksi
12OO miesta kuoli myohemmin paleltumiin ja muihin
sotaretken rasitulGiin. Armfultin armeijasta oli kalci
kolmasosaa suomalaisia. Niinpa monen sukututldjan
eteen tulee kirkonkirjoja ia armeijan rullia tutkiessaan
merldnte "dog pe fallen" (kuoli tuntureilla).

Orpanassa 2/2QQ2 kerroin ereen esi-iseni Martti
Dahlmanin vaiheista tuolla Norjan sotaretkellii. l..lrjalan
kotiseutulehti, Airanteen aallot, jullGisi numerossaan
1zt-1512003 viihin lyhennettyne Orpanassa olleen ju-

tun. Kotiseutulehden toimittaja Valo Saild(u oli lisenn).t

ldrjoitukseen Kansanopiston laulukir.iassa olleen laulun
"Norjan tuntureilla". Kun laulu kuvaa vaikuttavalla ta-
valla tuota kuolonmarssia, ajattelin, ette my6s Orpanan
lukijoil la olisi mahdoll isuus tutustua lauluun.

Laulun teldja Viktor Karl Emil Wichmann (1856-

1938) oli koulumies ja ldrjailija. Han toimi UudenlGar-
lepyyn seminaarin lehtorina 188!1916 ja johtajana

1912-1916. Hanen sanotaan olleen mahtiDontinen
ruotsalaisuuclen ihailiia.

l. Kril l 'kirl- lo - icr tel. l,ot nc-

ne Nor - ju o.t piil - ly - - nyE

sur - mae - va luo - l i  jo

Ruo t - s i l  .  h  r r ah  .  t i  on

2 Nii! ricmuitd laaksoissa Noria! mfn
n)lt vuosicn v.ihtccss. onnitcliran.
Mc urhoine maatrmm. puoll.lliin,
nyt kiviiri olkoho! scinilli siin'.

3. Oo meamichen heusk. nyt joului l laan,
ci vr ivoia, murhia muislakaan,
mut kuiskalaan : ruolsalaisjoukoi l lcn
nyt hautoia luo lumi t !Bturi€n.

4. J. l imrndl l i  iausuvi maamics ni io:
oyt vcljct, auttajiks' r;iintyviin,
nyl uhmaksi myrskyn, ci ihmisl.n,
v.in hylki6 iii talan iirchen.

5. Hc suksilla vuorillc kiitivit
ja ruolsalaisjoukon hc l6tsivi t ,
kaikl '  upscerit ,  miehcl nc vicrckkirn
or herkkuiBa korppi.n riekkyviin.

6. Ja Suomcata luhennct urhot on
ni in kaukana t, !pune.t kuolohorl
ia {unturin hankea hYisin suin
irc suulelec palkkan; taistetuin,

K. E. lVkhnann. (Suomr.4/p, Nopon.n.l.

a i . . v a n  m a a 6 s ' .
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Kansanopiston Laulukirjan ensimmeinen painos
ilmestyi vuonna 1909. sen ielkeen siite on ilmestynyt
useita painoksia. Laulukiria sisaltae virsie ia hengellisie
lauluja, isenmaallisia ia maakunnallisia lauluja seke
lauluia erl aloilta.

Otpana Z/Z@2.
Airanteen aallot nro 14-15/2@3.
Kansanopiston laulukirja I 947: Kustannusosakeyhtio

Otava, Helsinki.
Otavan Iso Tietosanakirja 1 965: Kustannusosakeyh-

ti6 Otavan kirjapaino, Keuruu.

Pekka Sillanpii

n, l l ,  , f ,  1 ,  I  ,  l  l  t t ,  . ,  lr.)ewKmrcilnen lielooisamme boukulli ocikea

@ a I h k u n n a I I is e I s u k u lu lk i m u s pti i o il E a bdass a m a a ft,s k u usra 2005

Tannpereen seualun sakututkimasseura osal-
Iistut 19.-20. maallskuutt 2(N5 Lthden valta-
ku nnal II sll Ie su kuttttklm u spilvlll e. Esttte I 116 I ni
tolmlvat lauanh na Tllna Mletdnen fu &ttu Yrl6-
Ii. Sunnuntalna vuorossa ollvat Nina lirenslvu
Ja Anttl Liihde.

Viikeil oli paljon ja tilat kavivat ahtaiksi. Leppoisat
lahtelaiset pysahryiv:it tuttelemaan ja katselemaan
esittelypoytAamme. Kauppoiakin syntyi tasaiseen tah-

tiin. Esipolvitaulukirjat seke Vuosikirjat olivat suosituin
selailu- ia ostokohde. Myds penkomiskorin aiirelle
syntyi toisinaan iopa tungosta. Olisimme ehdottomasti
tarvineet toisen esittelypdyd:in. Vahingosta viisastu-
neina varaamme seuraaville valtakunnallisille piiiville

lcksi pdytee.

Yksi s)4y' sille, ette poytemme oli niin suosittu, oli

tietokilpailumme. Satu Yrjole keksi iclean seuraamme
koskevasta leil&imielisestii l(ilpailusta. lhmiset saivat
vastata kirjallisesti lGhteen kysymykseen, ia kaiklden

vastanneiden kesken arvottiin palkinnoksi seuran jul-

kaisuia. Lippuset koottiin suureen lasipurkkiin.

*r.l
,,.{i

. *S
Seunmme mwnnisse olevat tuotteet ftyttivet kett(Es:imme
ol leen poyden Lah d en val takun nal I i si I la su kututki m uspeivi IE.
lauantaina mrymasse olivat Tiina Miettinen (vas.) ja Satu
Y iile. Kuva Nina lervensivu.
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Arvaaia: tuhansia iisenli

Paperifapulla of i kaksi l$/symystd: Mikii on Orpana
ja Montako jiisenfi on Tampereen seudun sukututki-
musseura ry:l6? Koska lqyseessli oli taysin leikkimie-
Iinen tierol(i lpailu. niin h)rvAksyimme ensimmaiseen
lqysymykseen kaksi vastausta: Orpana tarkoittaa seka
serl<kua etta seuramme lehtea. Molempia vastauksia

tarjottiin. Muutama arveli orpanan tarkoittavan or-
poa.

Enemman hajaannusta aiheutti llysymys seuramme
jiisenmaeraistii. joku epeili, efta jasenmaara olisi yli

8000 henkee, ia toinen arveli maareksi 57 henkea. Var-
sin moni arvioi j:isenmaaraksi zlOO-500 henkeA, miki

on lahella oikeaa. Meille on iiisenmalsunsa maksaneita

j:isenia hiukan yli 5OO. Vastausten kirjoittelu pq.tamme

aereessA iohti moniin keskusteluihin sukututldmuk-

sesta. Se oli koko iclean perimmainen tarkoituskin.
Epailemefta my6s ilmaiset lGrldt houkuttelivat yleisda

tutustumaan p6ytaemme.

Emme erotelleet oikein tai v:iarin vastanneita, vaan

arvoimme palldnnot 7.4.20O5 hallituksen kokouksessa

kaiklden vastanneiclen kesken. Onnetar suosi seuraavia

henldloit* Aria Forss, Laul&oski; Kosti Olld(ola, Keuruu;

Maria-Leena Sairanen, Kurikka. Palldnnot on postitettu.

Kiitamme kaiklda osallistuneita!

Tilna Mlettinen

%okkukolari Wokn*aella oaonna 7692

Lllkenneonnettomuus tapahtul Rallalan la
Yllstaron villselll tleosuudella. Vantsnestarl
Feuchdngln hevonen aJautu| vasttantulevan lli-
kenben kalstalle. Hen Hl6vahlngollta viilgldln.
Alkoholllla el tleltiiviistl ollut osuulta aslaan.

Korpraali Claes Linclelof haastoi lokakuussa 1693
kar;Uille varusmestari Carl Henrich Feuchtingin. Kyse
oli Linclelofin hevosesta, jota Feuchting oli haavoittanut
vuoden 1 692 maaliskuussa Raijalan.iaYistaron vailisel-
la maantiell:i. Hevonen oli myohemmin kuollut haavan
seurauksena. Lindel6f anoi korvauksena hevosen arvoa

sekii oikeudenkiyntikulujaan eli yhteensa 1 24 taalaria
ja 7 eyria hopearahaa. Han oli kayn).t lukuisia kertoja
ldhlakunnanoikeudessa sekii maaherran luona.

Hevosta sohltaan mlekalla

Feuchting kertoi, ettei ollut suinlGan jaAnyt aiemmin

omasta tahdostaan tulematta keriiiille, kuten Linclelof

vaitti. vaan hen oli ollut monta l(ertaa esteellinen.
Kersantti Olof Schylderin ja kapteeni Magnus Johan
von Wadenfeltin 3.1O.1693 annetun todistuksen
mukaan Feuchting oli anonut lupaa poistua viime
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ryl(mentinkatselmulGesta Turusta paestekseen k.ir:Uille
Kokemaelle vastaamaan s)Artteeseen. Eversti ei ollut
antanut luDaa.

Feuchtingin ilmoituksen mulGan Linclelofi n renki
Mild<o Tuomaanpoil(a oli pees)D/ hevosen menehtymi-
seen. Mild(o oli tullut Feuchtingie vastaan Huittisten
ja KokemAen velisella tielle eike antanut tieta, vaan
puhutteli hantAhepeallisesti kelmilsi javarl€aksi. Siita
Feuchting ldukustui, ia eGistylsisseen, vahingossa ja

tahtomattaan tuli vahingoittaneeksi hevosta mielGlla
siiGiin, kun hal&asi luokkia hajalle. Nain vaitti sotilas

Juha Liinaharja Ylistarosta, ioka oli varusmestarin
l(anssa matl€ssa.

Ylistaron Uotilan Martin renld Heikki Markuksenpoika
vahvisti taman myos valalla ja lis:isi, etta Mikko tuli
vastaan yhdessa Anolan kartanon ratsastajan Pelfta Re-
konpojan ja er:ian hauholaisen isannen kanssa. Mil&o
itse kulietti hevosta etummaisena. Renld Heil&i Mar-
kuksenpoil€ tuli viimeisena hevosten periisse puhellen

samalla ratsastaian ia Hauhon isennen kanssa.

"Mllli astollla kuliette, hunsvotit?"

Vastaantulevan Feuchtingin hevonen osui yhteen

Mikon hevosen lGnssa. Siita koko riita sai alkunsa. Mik-
ko sanoi sotilas Liinaharjalle, joka kulietti Feuchtingin
peressa peitsia ia kottikirryjii: "Kelmit hunsvotit, milla
asioilla kuliette, kun haluatte vieda koko tien meilta,
joilla on vaikeammat kuormat?"

Feuchting vaitti, etta Liinaharja ajoi heiden seuruees-
taan ensimmaisena ja han oli vasta seuraavana. Nain
kertoi myos Liinaharta.

Mikko ldelsi paattavaisesti herjanneensa Feuchtingia

ia hanen seuruettaan. Hen kertoi, efte Hauhon isennan
hevonen oli etummainen, ratsastajan seuraava ja hanen
viimeinen. Kaildd siirtyivat pois tielta niin nopeasti l(uin
ehtivat, mutta koslG heillA oli vaikea kuorma, he eivat
p:i:isseet niin nopeasti kuin Feuchting vaati.

Ratsastaja Pekka Rekonpoika kertoi valalla, ette
Feuchting oli alulsi ly6nl,t Hauhon isAnnen luoldn irti.
Sitten han oli tavoitellut Pekkaa miekalla, mutta tama
oli ehtinyt vetaytya syrj:ian ja vaistiie iskun. Feuchting
tuli Mikon hevosen luo ja loi Gctessaan olleella pal-
jastetulla miekalla luoldn pois ia vahingoitti samalla
hevosta kahdella sakiien tulleella laiakitsemattdmalla
haavalla.

Mikon mukaan he ajoivat vastaantuliioiden edesta
tien sivuun ja Feuchting olisi ilman sopimatonta toimin-
taansa voinut ajaa seurueineen suoraan tieta eteenpein.
Mild(o vannoi valalla, ettei ole herjannut Feuchtingia
eike sotilas Liinaharjaa.

Lindel6f vakuutti maksaneensa hevosesta lGl(si
vuotta aiemmin 60 taalaria 16 ayria kuparirahaa, ja se
oli silloin kolmannella talvellaan. Kun Feuchting haa-
voitti sita, se oli paljon parempi, koska oli vanhempi
ja parhaassa lihassaan.

Lautamiehisto p:iatti seuraavasti: 1 ) Feuchting myon-
taia itse lydneensa mielGlla Lin€lelofin hevosta niin, etta
se siita kuoli, joten maksakoon sen 60 kuparitaalarilla
Linclel6fille ja antakoon kuluina 20 kuparitaalaria. Z)
Mikon herjaulGet Feuchtingia kohtaan siirreta:in paa-
tettaviksi sil(si, kunnes Hauhon isanta tulee pail(alle.

Kokemaki lZ.-1 4.1O.1693, s. 33O-332.

Vlrpt NlsstH (tieclot) - lllla Kosldnen (keennos)
- Tllna Mlettlnen (tel(Sti)
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Wuunmillauslailoksen arkislo aoallu
()7r . .  |  1..
u goasKgn$a

Maanmlttauslaftoksen arklsto aloltd tolmlntan- Erikoisluetteloihin on kiriattu muun muassa kyla,

a lsuiiskylissii vuoden 2lX)5 aluss. Elokuu*a kohclekiinteiston nimi ja rekisterinumero, maanmit-

Iehtlen sen atnelstot ovat olteet tutkttotden taustoimituksen laji, muoclostuneet tilat, toimitusin-

keytirsse. 
- sin6ori. arkistotunnus, vuosiluku, karttoien lukumeire

ia asiakirialehtien lukum5ere.

Arkistoien siiffot lyvesh/laan on aloitettu vuoden
20O5 alussa. Tilli hetkellii on mahdollista tutkia io
siirrettyje arkistokokonaisuulGia eli aiemmin Hameen,
Pirkanmaa-Satakunnan, Pohjanmaan, Pohiois-Karjalan,
Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ia Pohjois-Pohjanmaan
maanmittaustoimistoissa siiainneita maanmittausarkis-
toja. Loput arldstokokonaisuudet siirretiien Jwiiskyl;ien
syksyn 2005 kuluessa. Arkistoon kootaan nylqyiseen
kiinteistdiarjestelmean liittyvat pysyviisti sei\.tetta-
v5t alkuperaiset toimitusasiakirjat ja -kartat kaikista
maanmittaustoimistoista. Arkistojen siirtamisella var-
mistetaan pysyviisti seilytettevien arkistoaineistojen
sailyminen.

Maanmlttauslaftoksen
rnonlpuollset alnelstot

Maanomistus on liittynyt oleellisena osana monien
sukujen vaiheisiin, olipa suvun piirisse sitten kartano
tai kartanon torppa. Maanmittausarkisto teydentee
sukututldjan perinteisie tietolehteite eli seurakuntien
ja maakunta-arkistojen henkilotiecloista kertovia ai-
neistoia.

Maarekisterildrjoihin ja eril(oisluetteloihin on kirjattu
kaikki maanmittaustoimitukset kylittain niiclen suorit-
tamisierjestyksessA. Maarekisteriss:i on muun muassa
kunnittain, kylittain ja taloittain tehtyja merkintdia
klinteist6issa tapahtuneista muutol(sista noin vuoteen
1 995 saal&a. Maarekisterist:i luovuttiin sahkdisen kiin-
teistdrekisterin mydta 199O-luvun puolivelisse.

Kun kokonainen tila on vaihtanut omistaiaa, eika
maanmittaria ole tarvittu, maanmittausarkistoihin ei ole
tallennettu tietoja omistajanvaihcloksista. Neme tieclot
on selvitetteve maakunta-arkjstoissa ja kar4eoikeuksis-
sa seil)dettiviste tuomiokuntien asiakirjoista.

Alnelstolen tutklmlnen

Maanmittauslaitoksen uusi arkistorakennus siiaitsee

Jyviiskyliissii maakunta-arkiston vieressd,. Alkupe-
reisten maanmittausasiakirioien tutkiminen tapahtuu
kuitenkin lyv:isb/lan maakunta-arkiston tutkijasalissa,
ja maanmittauslaitolGen arldston asiakaspalvelu hoi-
cletaan siirretyn aineiston osalta maakunta-arkiston
asiakaspalvelun kautta 1.8.2005 lahtien. Maakun-
ta-arkiston asiakaspalvelu ottaa vastaan tutkiioi€ien
tilaulGet ia velitt:ie ne edelleen Maanmittauslaitoksen
paivystejelle. Maakunta-arkiston osoite on Pifldkatu
23, Jyv,iiskyle. Maakunta-arkiston tutkiiasalissa on yksi
paikka (ns. kartanlukupaikka) varattuna maanmittaus-
arkistojen tutkiioille.

Maakunta-arkiston asiakaspalvelussa opastetaan
luetteloiclen k6/tt6on ja tilausten tekemiseen. Maan-
mittauslaitoksen arl(iston henkil6kunta puolestaan
toimittaa aineistot tutkijasaliin ia vastaa maanmittaus-
arkistojen siselldllisesta neuvonnasta. My6s asiakirjoien
kopiointi- ja skannausty6t seka kopioiden laskutus
tehd:ian Maanmittauslaitoksen arkiston puolella.
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Maanmittauslaitoksen alkupereble asiawioja vol tutkla lyv*skylen maakunta-atuston tllolssa, Kuva Matjaana Kuokka, b/-
veslglen m a* u nta-at M st o.

Maakunta-arkiston asiakaspalvelussa on ti H hetkelH
ka)dettaviss:i maanmittausarkistoista laaditut paperi-
muotoiset arkistoluettelot. Tulevaisuudessa tutki.iat voi-
vat kaiyttaia my6s sahkoiste maanmittausarkistoa, jota
varten asiakaspalveluun tule€ erillinen tietokone.

Tutkia taytt:iii kiriallisen tilauslomakkeen (tutkirakor-
tin), iossa lq/swian tutkiian yhteystiedot, tutkimustar-
koltus seka tilattavan aineiston arkistotunnuks€t. Ai-
neistoja toimitetaan tutkiioille arkisin klo 8.0O-t 5.0O.
Kello l5 .ialkeen ia lauantaisin ietetyt tilauslomakkeet
kAsltelllilin seuraavana arki peivena. Maakunta-arkiston
tutkiiasalissa tilatut ainelstot ovat kii)rt6sse viikon aJan
niiden toimittamisesta.

los tutkiia on tulossa Jyvesryl:iin pitken matkan
takaa, h:inen lGnnattaa solttaa etukateen Maanmittaug
laitoksen arkiston palvelunumeroon (O2O5 41 6915) tai
lehettae siihkopostia (ark@maanmitiauslaitos.fl ). Neln
tutkiia voi tilata haluamansa aineistot etuketeen, ja ne
ovat valmiina kun hdn saapuu Jyvrislqylaitn.

Ykslttilsen tllan tuddmlnen

Tutkimustyon maakunta-arkiston tutkiiasalissa voi
aloittaa kahdella tavalla. Maanmittaustoimlstosta voi
etukateen pyyt:ie sellaisen tilaa koskevan kiinteisto-
rekisteriotteen, jossa nakJD/ kiinteist6n muodostu-
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misketju arldstotunnulGineen. Maanmittauslaitoksen
arldsto ei voi toimittaa reldsteriotteita. vaan otteen

voi pyytea mist6 tahansa maanmittaustoimistosta.
Kun tutldialla on rekisteriote mulGnaan, hen voi tilata

suoraan haluamiensa toimitusten asiakiriat ia lGrtat
tutldttavalGeen.

Ios tellaista tietoa ei ole etukateen, tutldja voi aloittaa

tutldmisen tilaamalla tiettya l(untaa l(oskevat maare-

ldsterit ia eril(oisluettelot. Naiste hAn voi hakea halua-

mansa tilan, sitA kosl(evat maanmittaustoimitukset ia
eri toimitusten arkistotunnul(set. Tamen ialkeen tutldia
tekee uuden tilauksen haluamistaan toimitusten asia-
ldrjoista ia lGrtoista. Kiinteistorekisteriote siis nopeut-

taa asialdrioien tilaamista, mutta toisaalta esimerkil(Si
alkuperaisiss:i maarekisterildrjoissa on lisatietoia, ioita
ei ole viety kiinteistoreldsteriin.

Maarekistereita ia eri l(oisluetteloita tutkittaessa
kannattaa huomata, ettA kuntaiaot ovat saattaneet
muuttua vuosisatojen varrella, eivatG kuntajaot valt-
tamattA noudata seurakuntaiakoia. Esimerkiksi vanha
sukutila, jol(a rippikirjoissa on merldtty tietyn seurakun-
nan rippikirjoihin, voi ollaldn maanmittausarldstossa

uuclen, jonldn lq/lAn pohjalta muodostetun, l(unnan
maareldsterissa.

Maanmittaustoimitusten asiakiriat ia lGrtat ovat
julkisia asiakirjoja. Asiakirjat siseltevat kuitenldn myds
henldldtietoia, joiclen kasittelyyn sovelletaan henki16-
tietolakia ja toiden kaytto on raioitettua. Tata varten
tutkijoita py/detAan tayttamaan tutkijakortti, jossa
selvitet:ian muun muassa tietojen ko/ttotarkoitus. Tut-
kijakortti toimii samalla tilauslomald(eena. Rajoitul6ia
alkuperaisaineistojen kayttodn saattaa jossain tapauk-
sissa asettaa my6s aineistojen heikko kunto.

Sihktiinen arklsto tulossa

Maanmittauslaitos on ottanut kaytto6n myos sah-
koisen arldstoiariestelmAn. Sahkoiseen arldstoon tal-

lennetaan vuoden 2004 ialkeen syntynyt aineisto sek:i

osia aikaisemmin arkistoicluista aineistoista. Karttuva

sahkoinen arldsto on asiaklGiden keyteftaviss:i lGildssa

Maanmittauslaitoksen toimipisteisse ja iatl(ossa my6s

D/vaiskylan maakunta-arkiston asialGspalvelussa. Tule-

vaisuudessa osia maanmittausarldstosta tarjotaan myos

Maanmittauslaitol6en www-sivuilla.

Ylltarkastala Kalsla Savola,
fyv:lskyHn maakunta-arklsto

fyvilskylin maakunta-arkisto
Pitk2ikatu 23, fyv:iskyH

Avoinna sl4rskuun alusta toukokuun loppuun
ma-pe klo 8.OO-18.OO, la klo 1O.OO-14.OO.

Kesiaikana maakunta-arkisto on suljettu lauantaisin.

Maanmittauslaitoksen arkistotilaukset
puhelin: OZO5 41 6915

s-posti: ark@maanmittauslaitos.fi

L:sefertoia
http;//www.maanmittauslaitos.fi /

http ://www.narc.fi /Arkistolaitos / jyma/

- ,4
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Winkul oiubuioal 1600-luoun Waubolla

Mlekat ovat todisteltavastl vluhuneet I 6(N- Iu -

vun Hauholla. Kunnla oll he*ki asia virka- fu
sotllass,iiidyn mlehllle, iotden vydlli rllppul
mlekka. lopa hauholalselta paplltakln saattoi
Iayty1 mtekka, kuten seuraavasta tarlnasta
kiy llml.

Tapahtuman neyftemona oli ilmeisesti hauholainen
lsouvitai kievari keseisene paivenevuonna 1633. Liih-
teesta ei kay ilmi, misse tame kievari Hauholla sijaitsi.
Kyse voi olla my6s epavirallisesta anniskelupaikasta.

Varmaa on vain se, etta molemmat mieldca kantaneet

herrat olivat nauttineet sielle m)D/tya olutta.

"AH tee aplnankonsteta hatullanl"

Ereene ke*ipeivane vuonna 1633 oli Hauholla sijait-

sevaan anniskelupaikkaan kokoontunut tuopilliselle
ja aikaansa kuluttamaan joukko hauholaisia herroja.

Aatelisia neme herrat eivat olleet, mutta varalGsta

s:iatylaisvakee kuitenkin. Tarkemmin sanoen he kuu-

luivat virlcsaebryn. Kaikki kolme herraa olivat my6s

merldttavia tilanomistajia Hauholla. NylqailGna joku

voisi kutsua heite nousuldGiksi.

Kihlakunnan vouti Joakim Eerikinpoika Portaasta
ja t(appalainen herra lohan Vuoliioelta ryhtyivai pe-

laamaan korttia. Korttipeli oli l(ulkeutunut Suomeen

Euroopasta 3o-vuotisen sodan ailGna ja oli siis tuttua
puuhaa Hauhollakin io 1630-luvulla. Miesten peli kes-

keytyi, kun luutnantti lohan DanielinpoilG Ruld(oilasta

saapui paikalle.

Mainittu luutnantti oli onnistunut lyhyessa ajassa

kokoamaan itselleen Rukkoilan kvleste melkoisen

maaomaisuuden. HAn oli perinyt Niemen ja onnistunut

hankkimaan vielii lisaekin maata. Rukkoilan Hannulan

isanta Hannu Tuomaanpoilc oli verorestiensa vuolGi
joutunut m)4ymaan tilansa sukuoikeul€ineen lohan
Danielinpojalle. Kasvavan omaisuuden seuraulcena
luutnantilla oli 163O-luvulla yhta ja toista riitaa niit-

tyjen ia peltoien omistussuhteista Rul&oilan isantien
kanssa.

Luutnantti Johan Danielinpoil(a tuli korttia pelaavien

herra Johanin ja vouti Joaldmin luo. Miehet tunsivat

toisensa, koslG he l(ail&i olivat sukulaismiehia. Johan
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Danielinpoika otti velipuolensa herra lohanin peestA

hatun, paiskasi sen lattiaan ja sanoi: "Mite sina teella
teet?" Herra lohan vastasi siihen: "Sina n5et rakas veli

mita mina taallA teen. Mutta ala leiki eli tee apinan-
konsteia minun hatullani. Anna mieluummin minun
olla rauhassa."

Kappalalnen lskee mlekalla

Luutnantti lohan Danielinpoika oli iuovuksissa eika
suostunut perumaan narrimaiseksi luonnehclittua
tekoaan. Taista qlystA herra Johan tuli pahantuuliseksi
ja kolhaisi velipuoltaan lgD/narpeallA suulle. T:ista luut-
nantti kiivastui ja tempaisi esiin miekkansa. Toclistajien
mukaan l€ppalainen herra lohan oli ollut nopeampi
ja notkeampi kii,sistiien. Hiin nimiftein kiskaisi miekan
velipuoleltaan niin etti tiille jlii vain huotra k:isiin. Sen
tehrye5n kappalainen kislGisi esiin oman miekkansa ja

loi silla luutnanttia suoraan Deehan. Seurauksena oli
verta vuotava haava.

Uhkaavasta alusta huolimatta tilanne lienee rauhoit-

tunut melko nopeasti. Oikeuclen selvityksen mukaan
herat olivat Doikenneet kotimatkallaan oluelle. Paikalla
olleet luotettavat miehet Pentti Pentinpoika, Johan
Sveninpoika ja Yrj6 l6nsinpoika toctistivat keriiiilla,
ette kievarin ulkopuolella oli kayty pienimuotoinen

mellakka oluen nauttimisen ielkeen.

Oikeus tuomitsi herra Johanin lqyyniirpliiillii kolhai-
susta kolmen markan sakkoon ia m:iarAsi hinelle lisAksi
yhcleksiin markkaa sakkoa hairi6n aiheuttamisesta
seke viela kymmenen markkaa paehan lydclyste ve-
rihaavasta. Luutnantti Johan Danielinpoika ei saanut
sald(oia. HAn ldyttliytyi narrimaisesti mutta ei ehtinyt
aiheuttaa vahinkoa. Kuten oikeus totesi: herra lohan
oli ollut nopeampi kiisist:ien.

foka mlekkaan tarttuu...

Tiissa tapauksessa paiistiin ilman pahempia seuraa-
muksia. Toisin oli kayn).tvuonna 1629 kaydyssa kaha-

kassa. Hauhon Vitsialan Kekkosen isantae nimismies
Tuomas Paavonpoikaa syytettiin ker:ijille miestaposta.
Hiin oli ensin pahoinpiclell)d ja sitten surmannut ratsu-
mies Sipi Tapaninpojan. Toclistajien mukaan mainittu
Sipioli ollut vastassa Tuomas Paavonpoikaa, kun t:ime
oli kevellyt kotiinsa Elias Kallenpojan luota Okerlan
Petial:iste. Kekkosen talon pihamaalla Sipi oli rynnannyt
paljastettu miekka Gdessiiin Tuomaksen l<imppuun.
Seuranneessa kahakassa Tuomas oli kuitenkin surman-
nut paellekarl(aaiansa.

Tuomas piiloutuieike tullut kuultavaksi keviiiin 1630
kiir4ille. Miestaposta oli rangaistulGena kuolema. Enti-
nen nimismies Tuomas Paavonpoika julistettiin k:ir:Uille
henkipatoksi. Vuonna 1633 Tuomas oli vastaamassa
teostaan, koslG telloin henen asiansa kisiteltiin Hauhon
kardilla. llmeisesti lo).tyi useita luotettavia henkil6ita,

iotka vakuuttivat Tuomaan tehneen tekonsa itsepuolus-
tulGena. Miestapon kasittely lehetettiin hovioil(euclen
ratkaistavaksi.

Emme tieda p:iatdsta, koska hovioikeuksien arldstot
ovat palaneet. Muiclen asiakirjoien perusteella kay kui-
tenkin ilmi, efteTuomas Paavonpoikaa ei tuomittu kuo-
lemaan. Hen nekyy olleen eclelleen Vitsihldn Kekkosen
isent:i ia liseksi hen toimi Hauholla luottamustoimissa
vielii 1650-luvulla.

Hollolan ylinen kihlakunta: Hauhon, Luopioisten,
Tuuloksen ja Lammin karejat vuosilta l629-1633, mf .

Kansallisarldsto.

Artil&eli on aiemmin jullGistu eri nimisene, hieman

toisessa muodossa vuoden 2OO4 Niskavuoren Sano-

missa.

Ilina Miettlnen
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$uo*nn @suluksen Stnittrellelon
digiloinli oaubdilluu

Suomen Asutuksen Ylelslueltelo eli 5AY on
monllle sukututkijollle lo tuttu apuvfrllne
eslvanhemplen eblmlseen alalta ennen klr-
konklrlolen alkua. Plrkannaan alueen pltlflen
osalta SAY on mlkrcfflmelnfr lueltavlssa muun
muassa Tannpereen kaupunglnklrlastossa. Ny'
SAY on tulossa yhi useamplen ulottuvllle la
helpomnln kiytel6viksl, kun sen kwaannlnen
I ntern etl ln o n keynn lstynyt.

SAY - kooste tlllklrlatlecloista

Suomen Asutuksen Yeisluettelo (SAY) on vouclin- ja

laanintileista keratty kooste taloista ja niic'len asukkais-
ta. Se kattaa enimmill:ian koko naiclen tilikirjasarioien
l€isittam:in aian elivuoclet 1 539-18O9. Kattavuudessa
on alueellisia vaihteluita, mutta parhaiten eclustet-
tuna on luettelon lahtdalue Hame. SAY on kereeiien

laatima kooste tilikirjoien tiecloista, joten se ei ole
alkuperiislihcle ja siina on tAmAn vuoksi my6s tul-
kinnanvaraisuuksia, virheiti ia puutteita. Luettelo on
kuitenldn monille sukututldtoille ainoa keino paiasta

kiinni 1 500- ia 1600-luvuil la eli ineisiin esivanhempiin,
sille telte aialta ei ole juuri kirkonkirloja ia alkuperAisten
tilikirjojen lukeminen on tydleste ia aikaavieviiii. Niinpa

SAY:n cligitoiminen internetiin, kaikkien saataville ja

helposti kli)ftetteveksi, on sukututkimuksen kannalta

erittain merkitteve hanke.

SAY:n all(uunpanija ja icleoija oli monitoiminen l(ir-
jailiia ja teatterimies Jalmari Finne ( 1874-1938), jonka

panos historian- ia sukututkimuksen edistemiseksi on

iaenyt monesti unohduksiin. V5rikkiiene persoonana

tunnetun Finnen alkuperainen aiatus oli tutlda kaikld

Hiimeen alueen vanhat suvut ia muodostaa niiden

j:isenistA yhteiso nimelte Hameen huone. Kangasala-

laisena Finne laski myosyliisatakuntalaiset h:imalaiseen

heimoon kuuluviksi. Nain Tampereen seutukin peiisi

mukaan jo projektin alkuvaiheessa.

Finne aloitti tyon apulaisineen vuoden 1906 tienoilla,
ja ker:iys lopetettiin vuonna 1977. Nein muoclostui
vehitellen piteie pitajalta suuren osan LAnsi-Suomen
maaseutua kattava luettelo taloista ja niiden asukkaista

koottuna kirjoil(si, loiclen joka aukeamalle on tiivistetty
parin-kolmen talon tieclot kahclenkymmenen vuoden

ajalta. Aukeamat on jaettu vuosittaisiin saral&eisiin,
joista kuhunkin on merkitty talon asul&aat kyseisenii

vuotena. Perusajatuksena oli koota verotustietojen
pohjalta talo- ja isentaketiuia, jolloin tutkijoiclen ei
tarvitse yhte taloa tutkiessaan hakea tietoja vuosi

vuoclelta erillisistA tilikirjaniteiste.

Dlgitoltavana l8O 0O0 aukeamaa

Alkuperaisia SAY-kirioja *iilyteteen Kansallisarkistos-
sa Helsingissi. Mikro6lmikopioina ne ovat tutkijoiden
ke).tossa muissa arldstoissa ja ldrjastoissa. Tampereella

toimivan lalmari Finnen S:iati6n piirissavirisi kuitenl(in
iclea SAY-aineiston cligitoimisesta, joka helpottaisi
suku- ia historiantutkiioiclen tyota. S:iati6n asiamies,
filosofian tohtori Mervi Kaarninen kertoo, etta siiAtid
peetti ryhrya rahoittamaan SAY:n digitointia suorana

iatkona sille tehtevalle, jonka Finne itse oli miarin-

nyt,

- SSAtion tehtevene on lalmari Finnen aloittamien
HAmette koskevien henkilohistorial listen tdiden iatka-
minen seke Hemeen historian, erityisesti henkil6his-

torian. tutldmuksen ia sukututkimul(sen edistaminen.
Digitointihanld(een valmistelu lahti liikkeelle jo vuonna
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Z0OZ yhteistyosse Kansallisarldston kanssa. Selvitys-
ja neuvotteluvaihe venyi pitl€lGi, mutta loppukesalla

2005 SAY-aineiston kuvaus cligitaaliseen muotoon
p:iasi alkuun. Jalmari Finnen Saiatio osallistuu digitoin-
nista l(oituviin kustannuksiin Z5O OOO eurolla.

- Kyseessa on suuri hanke. Tarkoituksena on kol(o

SAY-aineiston digitointi tietokantaan, mike merkitsee
perati 180 O0O aukeaman kuvaamista. Liseksi tutldjoi-
den avuksi luodaan lqlahakemistoja, Mervi Kaarninen
Kenoo.

- Kuvaaminen ja muu kaytann6n toteutus tapahtuu
Kansallisarldstossa, jossa on varattu sitA varten omat
tyotilat seka tyon suorittajat, l(uvaaiat ja vastuuhenldlot.
Kol(o uralen on miiiira olla valmiina vuonna 2010.

Sukututldioiclen ei kuitenlGan tarvitse oclottaa nain
lGuan, ennen kuin omia sukulaisia voi alkaa etsia in-
ternetista. SAY tulee luettavaksi sita mukaa, kuin sita

saaclaan cligitoitua. Tampereen seudun sukututkijoille
Kaarnisella on h) ./ie uutisia:

- Pitatat kuvataan aald(osiarjestylGesse, mutta kuiten-

kin HAmeen alue ensin. Aloitusjerjestys on siis sama
kuin lalmari Finnella aikanaan.

llmalseksl io nyt kiytettlivissii

Digitoinnin edistyessA SAY tulee olemaan lGil&ien

kaytettAvissA ilmaiseksi arkistolaitolcen kotisivuilla.

Aineistoa on jo nyt viety koemielesse jonkin verran
nettiin ja talla hetkella luettavana on pitajia aakkos-
velilta Akaa-llmajoki. SAY tulee projeldin edistyesse

saamaan oman sivuston, mutta toistaiselGi netista
loytf/ee aineistoa paasee tutldmaan Kansallisarkiston

digitaaliarldston sivujen lGutta Ihttp://digi.narc.fi/
digi/search.kal kirjoittamalla hakukentt:ian "asutuksen

yleisluettelo".

SAY-aineisto kuvataan internetiin aukeamittain. Ai-

neistoa voi selata kuva kuvalta tai siirtyii hakemistosi-

vulla olevien aakkosellisten kvlelinldden avulla suoraan

haluamansa kylan kohctalle. Kylie voi etsia sivustoilta

my6s vapaasanahaun avulla. JolGisesta cligitoidusta
kuvasta saa raj'attua pienemman alueen, jota voi tar-
kastella suurennettuna.

Jalmari Finnen S:iatid uskoo, etta digitoinnista tulee

olemaan sukututldioille paljon hydlrii:

- latl(ossa SAY-aineistoa pa:isee selaamaan koti-

koneelta ja etsiminen helpottuu lrylahakemistojen

avulla. Digil(uvat ovat myds huomattavasti selkeampia
kuin mustavall(oiset mikrofilmit. TarkeAa on, etta nyt

SAY:ssa keyteb/t vari kooclit tulevat n:ils/viin. Eri tileiste,

esimerldlGi maakirjasta ja henldldrjasta, otetut tiedot

on merldtty luetteloon eri varisilla musteilla, mikai jaa

mil(rofi lmien kaytteiilta helposti huomiotta.

- Toivottavasti digitoinnin my6te SAY avautuu

sukututkijoille uuclella tavalla ia entistA useampi voi

kayttea tate ainutlaatuista aineistoa hyddyksi, Mervi

Kaarninen toivoo.

Mervi Kaarnisen haastattelun liseksi lahteena on
kaytetty seuraavaa ldrjallisuutta:

MiikelA, Anneli: Suomen asutuksen yleisluettelo.
Tampereen sukututldmusseuran vuosikirja 1 98!1 986
Yl:2-

Orrman, Eljas: Suomen Asutuksen Yleisluettelon
opas: An Introduction in Finnish and Swedish. Valtion-
arkisto, Helsinki 1975.

Ulla Koskinen
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@ e u ra n sg n lg m r)p ci i o ci o nn i lle lu I
pubeenjobtalalle

Seuramme puheenjohtaia Antti Lahde te).tti 70 vuot-
ta kevattalvella 2005. Antin toiveesta hanen juhlaansa
vietettiin ilman heliniia hallituksen tydkokoulGessa.
Kokouksen yhteyclessli varapuheenjohtaja T ina Mietti-
nen luovutti seuramme punavalkean viirin Antille, joka
on vuosien aian monella taholla ansioitunut tekemella
harrastustamme tunnetuksi ia eclistemella sukututki-
joiclen telmista tietemyste. - Lempimet onnittelumme
viele kerran Antille!

Antti Lahde sai syntymep velahjakseen seuran pirrttistan-
daa n, Kuva Malu Lahde,

Sukututkimusseuan hallituksen koko-
uksen yhteydesse juhlittiin puheen-
johtajan syntymepeivee. Kuvassa
puheenjohtaja Antti Lahde (vas.),
varapuheenjohtaja Tiina Miettinen,
sihteefi Matjatta Rintala, Oryanan toi-
mittaja Johanna Kurela, nhastonhoi-
taja Nina lANensivu ia rctkivastaava
Jukka Si6n. Kuva Marju L:ihde.

L-
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$ u ku kirian o i imeisle lgoaibeen le/tkio ir;

EI kannata huokalsta helpoluksesta vlelii sllni
valheessa, kun sukuklrlan koko materlaall on
kooss vllmelsintlkln kuoltnalkaa n yaten. Sa-
kukltbn tekstl n vl Im el stely el totAmattomalta
kiy kiden kiiinteessl parla piilvii ennen klr-

lapalnoon vlemlstA. VIelfr on pallon tehtiiviii!

Sukukirjan tekoon ei yleense voi varata liiaksi aikaa.
Pelkaistaian tutkimuksen tekemiseen kuluu riDeeltekin
useita kuukausia, varsinkin jos tutkimuksen eclistymi-
nen eclellytte5 seurakuntien lahettemia tietoja. Tarl&a
tutkittavan alueen rajaus helpottaa ty6n edistymiste.
Tavallisin tutkimusraiaus on viuhkan mallinen: tutki-
taan esimerkiksi viisi sukupolvea lahtdpariskunnan
jelkeleisiii.

Lueta tekstl ulkopuollsella

Tutkiminen on sukukirjan teon vaivalloisin ja suurin,
mutta samalla myds kiinnostavin vaihe. Kun aineisto on
koottu ja tarl€stettu seki lehteet ja kirtallisuus huolelli-
sesti merkitty, seuraa oikolukuvaihe, mike monesta on
kaikkein tuskallisinta. Sukuiuhlat lahesbryet, paino- tai
kopioliikkeesta on jo varattu painotyolle aika, tyd ei ole
en:ia kovin innostavaa, ja tekstista putkahtelee jatku-
vasti esiin karmivia kirioitusvirheite. Huolettomampi
heittae homman siina vaiheessa jo sikseen ia kiikuttaa
sukukirjanraakileensa painettavaksi. Sukutauluthan ne
ovat terkeimmatl

Kannattaa aina pyytaa jotakuta ulkopuolista luke-
maan tutkimus tekstiosuuksineen ennen kuin ryhbD/
itse taittamaan tai teettiie iulkaisun taiton eli tekstien
asettelun sivuille. Omalle tekstille tulee sokeaksi;
kielikuvat menevat helposti sekaisin. Hullunkurisia

esimerkkeje t5ste ovat klassiset /ertokone ojensi
auttavan ketense ia lantaa levitettiin traktoristu kesin-
Sukutaulujen veheisiinkin tietoihin voi putl€htaa kir-

ioitusvirheite. Naurattikohan site, ionka ammatiksi oli
merkilly ti i n tarkastaja?

Monella tuntuu olevan se luulo, ettA kiriapainossa
tekstin virheet koriataan. Nain eiole. Kirioja ei ole enae
pitkiin aikoihin laclottu kiisin, joten painovirheitekeen

ei enAA tule. Painettava tai monistettava aineisto
toimitetaan liikkeeseen ioko cligitaalisena telGtine tai
painovalmiina tulosteena, originaalina. los telGtisse on
kirjoitusvirheita, ne menevat nykyeen aina kirjoittaian
piikkiin-ia niin ne itse asiassa menivet aikaisemminkin,
sille tekstin ensimmeinen veclos lehetettiin kirjoittajalle
oikoluettavaksi ja hyvaksytteveksi. - Suuremmista
painotaloista voi told ostaa telGtin oikoluku- ia tait-
topalveluia, mutta se on varsin kallista. Mihinkaan
tekstin sisilldn tarkistamiseen ei tellaisissa tapauksissa
luonnollisestikaan ole mahclollista rvhwe.

Karsl lyhenteitA ia tarldsta taltto

Viimeisesse vaiheessa kannattaa kovalla kedelle
karsia lyhenteita, varsinkin tekstiosuuclesta. Jos ly-
henteita on keytettiiva, tarldstalGa niiden ldrioitustapa
ldelenoppaista. Omaa sukua lyhenneteen o.s. (ei "os.",
mikA tarkoittaa osoitetta), muun muassa lyhenneteen
mm. (ei "mm", mika tarkoittaa millimetrie). - Ereen
sukukirlan tekiia oli riehaantunut keksimaen valtaisat
ma:irat lyhenteita, joiden tarkoituksena oli ilmeisesti
s:i:Gt:ie tilaa - ja aiheuttaa paenvaivaa lukiialle. Han
keytii paikkakuntalyhenteite, joiden merkitysta sai
arvailla: TjLA ooijala?), Tyrv. oyrvaa vai Tyrvant6?)

la niin eclelleen. Ecles kaiklden paikkakuntien yleisesti
keytosse olevat lyhenteet eivet kauempana asuville ole
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tuttuia, ioten niitel*iAn ei tule kiiyttaie. Misse maailmaan
tulikaan se, joka syntyi Uklssa? Omapereiset lyhenteet
ovat kuitenkin pahimpia. Miten ihmeesse pitiiisikeain
lukea edelle mainitsemani kirjoittaian kehittama lyhen-
ne "Z:o v:mo"? - "Kaksio vaimo"?

Samalla lukukerralla voi tarkastaa, onko tekstiin
suiahtanut naisten ammatteihin liitettyih turhia -far-

paatteita. Varhaisimmista sairaanhoidon oppilaitol(5is-
tamme valmistui sairaanhoita,attaria ja seminaareista
opettajattaria, mutta nykynaisten ammattinimikkee-
seen ei feminiinis)otte korostavaa liitette pide lis.iite.
Lukija osaa kyllii piiiitellli sukupuolen etunimeste.
Feminiininen liite voi iohtaa harhaan. Pappi ia papi-
tar eivat tarkoita samaa, kuten eivet kauppaneuvos

ia kauppaneuvoksetarkaan. Kannattaa vel$iie my6s
nais-alkuisia termeje. Naiskauppias ei tarkoita yksin
naispuolista lGuppiasta, naissankari ei tarkoita nais-
puolista sankaria. - Nais-alkuinen ammattinimike on
kylle paikallaan esimerkiksi seuraavassa lauseessa: NN
oli kunnan ensimmAinen naisl;i:ikiri.

Kun oikaisuluennan aikana havaitut virheet on kor-
iattu, on vuorossa tekstin taittaminen eli sommittelu
kirian sivuille. Teman vaiheen moni tekee kustannus-
syista itse. Tietokoneen tavutusohjelmaa voi keyttee,
mutta lopputulos te).b4y tarkistaa itse. Tavutuksessakin
voi tulla hassuia virheite:

Sukukirialla on suvun iiisenille suuri merkitys. Sita
ei velttematte tieclosteta kovin selvasti, mutta har-
voin kuitenkin ldrjahylly5 raivatessa sukukirja valitaan
kirpputorille vietevaksi. Mummovainaan hyllyste poi-
mitaan sukukiria talteen - kuka perillisistai ehtii siepata
sen? - ,a myydliAn loput antikvariaattiin. Sukukirjalla
on pitki ike. Se siis kannattaa tehde viimeisen paelle
huolellisesti.

Huolellinen kieli ja rauhallisen b6/likes ulkoasu ta-
lGavat my6s sen, etta kirjan siseltddn suhtaudutaan
vakavammin ja site picletiian luotettavana. los teksti-
osuudessa vilisee virheita, herai velitt6masti epailys
siita, ette my6s sukutauluien tiedoissa on virheitii.

lohanna Kurela

siirtomaat-
avarakauppa

saarna-
ajalle ("saanaajalle")

lapiot-
ytt

unelma-
ansa ("unelmaansa")

talonpoika-
istul

h) /entekeva-
isyys

moniala-
istuminen.

9/usi es ipo /o i lau lu leos lu /ossa

Tampereen seuclun sukututkimusseuran
Esipolvitauluja-teossarjaan saadaan
yhclel<slis osa ensi keviiSnli. Parhaillaan
tekeillii oleva osa koostuu Kirsti Vimparin

pitkeaikaisten sukututkimusten tuloksista.
Teos pyritien saamaan valmiiksi Sampolan
sukututkimusDeiveksi 14. tammil(uuta 2006.
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Toirnnluinen nakakulma lalon- ia
pilr)jdnnimiin

hte r n etl n k e s k u ste I u pal sto I I Ia p u I pahtaa tava n
takaa eslln lgrsymys slftli, mften talonnlml tullsl
valmllssa sukuselvUksessl eslttii sellalsessa
tapau kse s *t, I o s sa n I m I tutkiltavan alan k o h dan

llilkeen tykkiinian on muultunut toiseksi. $zna
koskee palkkakuntla sllloln, kun kirkkopft,iiJiit
ovat Waatuneet, kunnat ovat llfttyneet yhteen
tat ralola on muuten vain siinelty.

Seuraavassa esittelen, miten asian olen ratlGissut
Orpanan numerossa | /2QO4 (s. 38) mainitussa suku-
kirjassa. Sukuselvitykselle tiissa ymmarretaan mita ta-
hansa tutldmustuotetta, ioka on tarkoitettu muidenkin
kuin teldjansa luettavalGi.

Perinteinen esitystapa

Tarianneveden pohiul€ssa siiaitsevan Monoskyliin
talot kuuluvat nykyaan Virtain lGupunkiin, mutta
vuosina 1927-1972 ne olivat osa Pohjaslahtea, kun
temenniminen l(unta oli itsenainen. Ennen Pohiaslah-
den itsenaistymista kylan asuldGat olivat satoiavuosia
ruovetisia. Ei siis ihme, jos asioihin perehtymeton

hammeng4y lukiessaan sul(uselvitylGesta henkil6n
syntyneen Ruovedella, harjoittaneen ammattiaan Poh-

iaslahclella ia kuolleen Virroilla - vaildG tietaa henl(ilon
kol<o iklinsii asuneen samassa pihapiirisse.

Sukututldjoiclen h)rva tapa lienee perinteisesti nou-
dattanut ailGlaisnekdkulmaa: syntyma- ja kuolinpitaia
on ilmaistu sen pitajejaon mul€isesti, mik:i on ollut
syntyma- tai kuolinhetkelle voimassa. Tarkemmin sa-
nottuna on ilmaistu, minkenimisesse silloisessa pitaiais-

sa henkil6n kotitalo sijaitsi syntyme- tai l(uolinhetkelle;
ainahan ei edes voida tietae toclellista syntym:i- tai
kuolinpitej:ie (esimerldl(si henki16 kuollut matkoilla tai
sotakentalla). TAma perinteinen nakokulma on tiulGsti
tietolAhteeseen sidottu jopa niin, ette esitystapa it-
sess:ian ilmoittaa tietolahteen. Kun sukuselvitylGesse
lukee, ettii "syntyn)d Ruovedelle", saa luldja yleense

samalla tietea tietolehteen: Ruoveden ldrl(onkiriat - il-
man, efie site erikseen tarvitsisi tekstissa mainita.

Lukiian vaatimukset

Keta varten sukuselvitys laaditaan? Mita vaatimulGia
luldiakunta asettaa tiedon esitystavalle?

Karkeasti voitaneen lukiiat ial€a lGhtia: toisaalta
sukututldjat (olivatpa sitten ammattilaisia tai harras-
teliioita), toisaalta muut asiasta kiinnostuneet (esi-

merkiksi sukututkimukseen perehtymaton henki16,
joka saa suvustaan laaditun sukukirjan keteense).
Oleellisin ero naillA on siina, etta sukututkiiat - toisin
kuin muut asiasta kiinnostuneet- keyttavet lukemansa
sukuselvityl(sen tietoja sellaisenaan hyvekseen omissa
tutldmulGissaan; iulkaistu sukututkimus toimii tulevan
sukututldmulGen lehteene. Koska sukututldjalle oleel-
lisen terkeate on saada tietiie kiytetty tietolehde, pal-

velee perinteinen syntyma- ja kuolinpitAjAn esitystapa
h) ,/in sukututkijaa.

Tavallisen tallaalan vaatimukset ovat osin toiset.
Hen harvoin on perille hallinnollisten raioien historial-
lisista muutolGista, tusldn on edes niista kiinnostunut.
Hanelle ri i ttanee pail(an maantieteell isen sijainnin
ymmartaminen nimenomaan nykyisen maantiedon
valossa. Hanella on joko maantieto p:i:issaan, tai han
voi tukeutua lg/llin suurimittalGavaiseen lGrttaan.
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Palkkakunnannimen esittAminen

Oma esitystapani pyrldi palvelemaan sukututkimuk-
sen kumpaakin keyttaieryhmea. Mikeli nykyinen kunta
- esimerldl(si l(unta, jonka alueella syntyma- tai kuolin-
talo nykyaan sijaitsee - eroaa tutldmuksen kohteena
olevan ailckauden kirkkopitaj:ista, esitetaan nyllyinen
kunta hakasuluissa mainitun ailGkauden kirl&opitAjan
per:issa, esimerkilci Ruovesi lvirratl, kun puhutaan siita
pail&akunnasta, joka nykyiiiin tunnetaan Virtain kau-
punkina, mutta puhutaan ajankohdasta ennen vuotta
1651 , jolloin Virrat erosi Ruovedesta (t:isse tapaulGessa
Ruoveden alaiselGi lGppeliksi).

Pariskunnan vihkimispaiklGkunnan (vihldmispitajen)
ilmoittamisessa noudatetaan samaa periaatetta. Mee-
r:iavana on telldin vihldmisDaildc. siis kirl&o tai koti.

Talonnlmen eslttimlnen

Aitoia, sukupolvelta toiselle peri).t) /iA sukunimia on
LAnsi-Suomen rahvaalla ollut kAytdssa yleisesti vasta
runsas sata vuotta. Aitoon sukunimeen verrattavia
mutta harvoin periytyvia nimia (kisity6laisen "lisani-
mi", sotilasnimi) on sen sijaan esiintynyt useammin.
Sukuselvitysten perushenkilcjtiedoissa (henkil6e kuvaa-
vista tiecloista ne, jotlG esitet*in vakiojarjestylGesse ja
valdomuotoisina) on puuttuvan sukunimen asemesta
monesti ilmoitettu henkilon asuman talon (tai torpan)
nimi. Voisi kuvitella, etta t:istA on saattanut eraisse
tapaulGissa syntye epeselvJD/ft4 sen suhteen, onko
sukuselvitylGessa esitetty nimi ymmarretteva sukuni-
melGi vai talon (torpan) nimeksi.

Taman veerinkesitylGen eliminoimiseksi olen k6/t-
tenyt erilaista esitystapaa neille kahclelle nimilaiille.

Jos miespuolisella henkilolla on aito sukunimi tai muu
sellainen nimi ("lisanimi", sotilasnimi), se esitetaan
normaaliteksrillA etu- ja patronyyminimen per:issa.
esimerldlci sotamies Tuomas YridnpoilG Wessman.
Tavallisesti tallaista nimea ei siis taallapain Suomea
ole. Siina taDauksessa esitetaian henldldn asuman talon
tai torpan nimi TIKKUKIIgAIMIN, mutta vain mikali on
kyseessa talollinen, lampuoti (koko talon vuokaaja) tai
torppari (osatalon vuokraaja).

Kuten paiklckunnan ilmoittamisessa t:issakin teh-
daen ero silloisen ja nykyisen viilillii. MiGli talosta
tai torpasta nykyaan kaytettava nimi tylddnaAn eroaa
tutldttavana ajankohtana kaytossa olleesta nimeste,
esitetaian nylryinen nimi hakasuluissa mainitun aika-
l<auden nimen perlissa. esimerl(il(si MEHTILANTAIVAL
IPYLKASL kun puhutaan eraan lsoo.lwulla perustetun
virtolaisen talon alkuaioista. Tasse ei tarkoiteta ta-
pauksia, ioissa vain nimen ldrjoitusasu (oikeinkirjoi-
tus) muuttuu (esimerkiksi Herrais > Herranen), vaan
tapaulGia, joissa nimilla ei ole keskenaan etymologista
yhteytta.

Merldntatapa ei poissulje sita mahdollisuutta, etta
nyhyeankin olisi olemassa senniminen talo, jolG on
hakasulkuien eclelle, kuten .PAKARI TVASIKKANIEMII
Ahterinreitin varrella. Tasse tapauksessa Pakari jaet-
tiin l(ahclel(si samannimiselGi taloksi jo 15OO-luvulla.
Vasta lSOOJuvulla toinen taloista sai oman nimen
Vasikl€niemi.

Eclellisessa esimerkissa nahtava tahti talonnimen
edesse on itsenainen, talonnimen vaihtumisesta riippu-
maton merkintatapa, jolla vain halutaan osoittaa, ette
talo oli tutkittavana ajankohtana laettu talo ja talon osat
esiinq/vat aikaislahteisse samalla nimella. Teme vihie
saattaa tulevalle tutldialle olla hyoclyl€i.

Vaimoihmisille mahclollisesti esiiettevaen isasta tai
eclelliseste puolisosta johtuvaan "jelkinimeen" sovel-
letaan samoja edelle esitetryje periaatteita.

Punnlntaa

EclellA kuvattua hakasulkuja kayttavaa tietojen esi-
tystapaa voidaan tietysti soveltaa myos lqlannimen
ja minkii tahansa pailcnnimen esittAmiseen. Toisaalta
esitystavan kayttoa ei pida tarpeettomasti laajentaa
perushenkildtietojen ulkopuolelle eli perushenldl6tie-

toja seuraaviin vapaamuotoisiin, vaihtelevanlaaiuisiin
elemekerrallisiin tietoihin. Voiclaan kai niinldn sanoa.
ette mista kerran on lukijaa esiteltav:in henkil6n
osalta informoitu, sita ei tarvitse toistaa. la ainakin
tikkukirjaimien l(Aytto perheraulun suorasanaisessa.
elamakertatietoia sisaltav:issa tekstiosuudessa io liil(aa

L-
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hyppisi silmille, ia sita paitsii vaikka nimi siine esiintyisi
kyseisen henkildn osalta ensimmeisen kerran, key
yleense tekstiyhteycieste ilmi, onko lqy'se sukunimesta
tai muusta sellaisesta nimesta vaiko talon (torpan)
nimesta (katso esimerkit lopussa).

loku voi pitee esitystapaa turhan raskaana. Mutta
tarl(emmin ajatellen esimerkiksi pelko tilantarpeen
kasvamisesta saattaa osoittautua - jos ei aivan aiheet-
tomaksi niin ainakin - liioitelluksi. Tamen esitystavan
ansiosta nimiftain oletettavasti vahenee tarve muulla
tavalla monisanaisesti selitella lukijalle mainittuia men-
neiqlyclen ia nykyisyyden velisia yhteyksia. la varsinkin,
jos valtiovallan painostamana ollaan tulevaisuudessa
entistekin ponnekkaammin aiamassa kuntia ia sen
mukana seurakuntia yhteen.

Se on lgdld mydnnettave, etta jonkinlaista perehty-
mista paikallishistorioihin temen esitystavan sovelta-
minen vaatii. Mutta sehan kuuluu asiaan.

Eik6 sukututkimuksessa voisi ottaa kayttdon - ellei
sit5 lo ole keksitty tehde - uuclen esitysteknisen ke-
sitteen ielkinimi? Se tarkoittaisi mita tahansa henkildn
identifioimiseen keytettye, etu- ja patronJ4/minimen
(tai matron)D/minimen) peresse esitett5vea nimea:
suvusta, ammatista tai asuinpaikasta johtwaa nimea.
Asuinpaikkojen nimiste voisi sitten muoclostaa ialki-
nimien ketiun. mikAli henkilolle on eliiminsA varrella
useita ehclot tayttevia asuinpaikkoja ja ne halutaan
perushenkilotietojen esittelyssa iulkituocla kerralla,
esimerkiksi PAAVOLA/YLl-IKKALA.

Kolme eslmerkkli

1) Yrio Eskonpoika KAIALAI-m INIEMI], s. 1676, k.
Teisko lKurul 

'l 746. Renki ia sotamies Pirkkalassa m6-
j5rvellal Pengonpohjan Intisse ja Kuusiston Laadussa.
Sitten talollinen Teiskossa [Kurussa] Kaitalahclen lq/len
Kaitalahdessa 17 @-17 29.

Seligs: Yl6jiirvi erotettiin 1839 eme-Pirkkalasta sen
alaiseksi kappeliksi. Vuonna 1954 toteutettiin aluelii-
tos. iossa siihen asti Teiskoon kuulunut Kaitalahclen
kyle liitettiin Kuruun.

2) Lauri Laurinpoika Kekkonen. Talollinen Ruove-
delle, kappelin perustamisesta 1627 liihtien Keuruulla
lvilppulassal Keuruunkylan Kolhossa 1 61 7-1636.

Selitys: Keuruu erotettiin 1627 Ruovedeste sen
alaiseksi kappeliksi. Jo kolmen vuoclen kuluttua se
itsenaistyi kirkkoherakunnaksi. Kun Vilppula itseneistyi
Ruovecleste 19O4, liitettiin siihen myos osia Keuruun
pitaiasta, muun muassa Kolhon talot Keuruunlqy'lliste.

3) Vihitty ErAieNi lorivesi] 9.7.1854 Heta Liisaluhon-

b ar TAHKOLAHfl, s. Erlijiirvi lorivesil 26.9.183O, k.
Orivesi6.2.19l2. Torpparin b iir Erdervelta lorivedel-
tel Uiherlan *Peltolan taloon kuuluvasta Tahkolahclen
torpasta.

Selitys: Pitejenpuuseppe Aukusti Taavetinpoil(a He-
linin puoliso syntyi Tahkolahclessa ja kuoli Oriveclen
emaseurakunnassa Pehulan lg/liissA. Ereiervi liitettiin
1973 Oriveteen. iosta se aikoinaan oli erotettukin.

ll,larkku Kalllollnna
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@iiti ouolla kimppabommad

Porukassa Velkko Helkkllii, Anttl ldhde, Penttl
Nurml la Enslo NirIS.Inen tull iiskeltiiln esll-
Ie, kulnka kauan olemme lo tydskennelleet
yhdessl. loku lausahtl: "loko slti on vllsl
vuoltt." Kun laskeltlln alkaa taaksepfrln, nlln
tocleltlln, elfri vllsl vaotlta talee te)fteen, kun
sukututklmuskurssln lilkeen Penltl Numl
ku6ul kokoon malnlfi henklldt. KefrsE 2 X)
lihtlen olemme vuoroln vlerallleet tolstemme
kodelssa fu Antln kesihuvllalla. Kolme vuotta
slfren kerrolmme klmppahommastamme lopa
Orpanan palstollla. Nyt on kyselty, vlel,itk6 yh-
telselomme ldkau Ja nften se lakaa.

Jatkuu se ia hyvin jaksaa. Viiclen vuoclen taipaleen
Wttymiste muistelimme Mariu ia Antti Lahteen ke-
sepaikassa Oriveclen Pitkajarvelle 5.7.2OO5. Suomen
lippu juhlisti pihaa. Se ei liehunut, sille ilma oli tyyni

ia aurinkoisessa seaissa oli lampde selvasti yli 20 as-
tetta.

Onko meiclin sul<ujemme tutkiminen niin hidasta,
etta siihen eiviisivuottakaan riite? Kaikki tietevet, efte
sukututkimus on hiclasta, mutta kylle yhteistydmme

on tuonut jatkuvasti esille uusia mielenkiintoisia tut-
kimiskohteita, iotka ainakin sivuavat iollakin tavalla
sukututldmusta. TiillSl<in kerralla tutustuimme Mariu-
rouvan runsaiden poyden antimien liseksi kannettavan

tietokoneen ja digivideokameran keyttddn. Saattoipa

iiiade niiist5kin kokeiluista joku siemen item.ien hwiiiin
maaperh5n. Kokoontumistemme velille hoiclamme
tietenkin yhteyksie puhelimen ja Internetin velitykselle.
Olipa meille keksitty osuva nimildn, Verkkovaarit.

Mike on sitten pitanyt ryhmaa koossa? Lyhyesti sa-

noen yllepitejene on uuclen oppiminen ja miellyttavi
ilmapiiri. Tuohon uuden oppimiseen siseltyy paljon.
Sukututkimuksen apuvelineiclen hankinta ja kaytto
alkoi pieneste sattumasta.

Er:is tuttava otti kameralla kuvia mikofilmin l(atse-
lulaitteesta. HAn kertoi ottavansa neytdlte digikuvia,
siirtaviinse ne kamerasta tietokoneeseen ia tutldvansa
niita suurennettuina kuvaruudulta. Tiistl alkoi rvhm:im-
me digiaika.

Keskustelimme ensin yhteisen kameran hanlddmises-
ta. V(si kavi digikuvauskurssin syksylla 20O1 ja hankki
digikameran. Se todettiin niin k5)rtt6kelpoiseksi sekA
sukututkimuksessa etta muussa kuvauksessa, etta
muutaman kuukauden sis.iille kaikilla oli digikamera.
Kukaan ei ole missaen yhteydessA katunut sen hank-
ldmista. Kameroista saatavat hyoclyt ovat merkittevie,
kun paiisee kuvaamaan ihan lahelta vaikkapa asiakir-
iaa, kun tuloksen nekee heti, kun voi kuvata aanenkin

Ve*kovaarit Antti Lehteen maikillI heinekuussa 2005, Va-
semmalta Veikko Heikkil;,, Pentti Numi, Ensio Neriiinen ia
Antli Uhde. Kuva Mafiu Uhda

\
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siseltevee vicleota ja kun kuva tallentuu muistiin, ioka
voidaan tyhjentea kuvien tietokoneeseen siirtemisen
jalkeen. Erikoisesti vanhojen kaisin kirioitettujen asia-
ldrioien lukeminen helpottuu, kun tietokoneen naytdll:i
kuvaa voidaan suurentaa ia selventia monin keinoin.

Pian alkoi kertya digitaalisessa muodossa olevia
kuvia, jotlG tarvitsivat ldintole\ytilaa seka varmistuk-
seen tallentavia cd-asemia. Niinpa tietokoneita oli
laajennettava uusimalla koneet, joissa oli suurempi
kiintoleU/, tallentava cd-asema ja kuvien ldisittel)D/n
riittav:isti keskusmuistia. Otettuja digikuvia oli tietysti
paiastiivA parantelemaan ja leikkelemiiiin. Tahan tarvittiin
kuvanldisittelyohielma, joka jolleldn tuli uuden l(oneen
mukana ja jonlG toiset hankkivat ostamalla. Erittein pal-
jon toimintoja sisaltavissa kuvaohjelmissa on ollut ia on
eclelleen paljon yhdesse oppimista ja neuvomista.

Iokaisella oli vanhoia paperil(uvia, negatiivifi lmeje
ja diakuvia. Naita piti saada tallennetuksi digimuo-
toisena tietokoneeseen ja tietovAlineille. Kaildlle iuli
tarve hanldda kunnollinen slGnneri eli kuvanlukija. Sille
tallennettiin vanhoja jo osittain vaurioituneita kuvia
tietokoneeseen ja l(orjattiin kuvaohjelmien avulla al-
kupereistekin parempaan kuntoon. VaiklG negatiivien
ja clioien lukeminen sl(annerilla onkin viele suhteellisen
hidasta, ne voidaan lukea ja tallentaa uuclelle nykyailGi-
selle tietovelineelle oleellisesti k .tt6l(elpoisempina.

Kameroiden ja sl€nnerien kayt6n ailGna kuvia on
kertynyt jo palion. Yhclelle cdleB/lle hyvalaatuisia
kuvia mahtuu vain noin 50O l€ppaletta. Oli syyta siirtya
taas askel eteenpain eli hanldttiin tallentavat dvd-ase-
mat. Sopivasti kolme ryhman j;isenta taytti kuluneen
vuoden aikana 70 vuotta. Kuvankisittelyohjelma ja

clvd-asema olivat iuhlijoille mieluisia lahjoia.

On my6s ollut sopivasti tietol(oneongelmia. Tapaa-
misissamme on korostetusti tullut esille varmistusten
valttamatt6m)D/s. Kahcielta on koneesta rikkoontunut
ldintoleU/, jolloin varmistusten tarpeellisuus on tullut
ihan seMeksi. Tamen luldiat, muistalca tekin varmis-
tul(set.

Vanhoien ryhmakuvien tallentamisessa on kelGitty
ratkaisuia henldl6n merldtsemisel€i siten, ette heneen

voiclaan tel(stisse viitata. Tehen mennessa Darhaim-
malta vail(uttaa oheisen kuvan mulGinen malli, jossa
henkiloon on merkitty l(uvanlcisittelyohielmalla sopi-
vaan paiklGan numero ja sitten kuvan alle numeroitu
luettelo. Mallikuva on osa vuoden 1925 koulukuvaa.

Yhteiset matlct Kansallisarkistoon ia Turun maakun-
ta-arldstoon ovat olleet miellyttaviA ia hyoclyllisia.

Tdmdn vuoden aikana ryhmii on ottanut kayttoon
tietokonepuhelut. Puhelu toimii siis tietokoneen j'a
Internetin lGutta. Vielakd jotain yhdessa opittavaa on
ialiella?

On, on toki. Suurista l(uvamearistii pitaisi rakentaa
eri teemoia kesittevie albumeia. Kannettavan tietoko-
neen ja digivicleolGmeran sel(e vastaavien ohjelmien
kaytossa otimme vasta ensi askeleet.

VaildG tasse itse sukututkimusta on kaisitelty vain
vehen, niin hyvilla valineilla ja ohjelmilla seki jo toi-
mintoja opetelleiden antamilla ohjeilla on sul(ututki-
mulsessa erittain suuri merldtys. Oppiminen ryhmiiss:i
kannustaa ia motivoi miellyttavalla tavalla toimintaa.
YhdessA saavuttamamme tulol(set ovat varmasti palion
suuremmat kuin neljan henkilon ylGina:in saama tulos.
Viiden vuoden ialkeenkin ryhmamme paatti jatlGa
kokoontumisia ailGisemman kaytannon mulGisesti.

Enslo Nirlilnen

1. tuntematon, 2. tuntematon, 3. TWne Aijd.
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Weorian ja kesrin 2OO5 sukusilppua
$ukuail:eisia poiminloja lebdislasla

Sukututklfun sakset ovat taas llksuneet, kun
vuoclen 2(N5 keviiiin Ja kesiin alkana lehdtstiis-
si on Julkalstu Hinnostavia sukututklnukseen
Ilttgvli adlkkelelta. NiiI6 tletoJa on teydennet-
gr internetln avulla.

Oriien iilkeliinen

Viime Orpanassa ihmettelimme Yhdysvaltoien
presiclenttiehdoklGiclen sukujuuria, jotka johtivat mer-
kittaviin ja varakkaisiin sukuihin. Mutta kuka on telle
hetkella maailman vaikutusvaltaisin nainen? la kuka on
maailman vaikutusvaltaisin musta nainen sitten Saaban
kuningattaren? Tietenkin Yhdysvaltolen ulkoministeri
Condoleezza Rice. Hdnen vanhempansa ovat John
Wesley Rice lr (s. 1924) ia Angelina Ray (s. 1924).
Vanhempien sukujuuret johtavat suurten plantaasien
puuvillapelloilla tyoskennelleisiin orjiin. Huhutaan, etta
er:is Aidin Angelina Rayn esi-isista saialkunsa valkoisen
plantaasinomistajan ia tamen mustan palvelijattaren

suhteesta. (Lehteet: www.ancestry.families.aol.com

ia www.newstateman.com.)

Seikkailiiakapteenin suku

lel leen suoritetaan sukututkimusta dna:n avulla!
Englannissa tutldtaan 1 6o0-luvun hauclasta ldytyneitA
jaann6ksia, joiden epiiilliiiin kuuluneen seildGilijakap-
teeni Bartholomew Gosnoldin sukulaisille. Gosnold oli
yksi ensimmaisista asuttajista Yhdysvaltojen Virginian

Jamestownissa 4O0 vuotta sitten. Tutldttavat vainajat
ovat Bartholomew Gosnoldin sisar ia sisarentytAr.

Iamestownista on l6ycletty miehen ruumis, iol(a oli
hauclattu upseerinsauva mukanaan. Henen epeilleen

olleen Bartholomew Gosnold. Varmuus henkil6llisyy-
desta saaclaan, kun verrataan hinen la varmuudella
hanen sukulaisikseen tiedettyjen naisten dna:ta.
Lopullinen tieto sukulaisuussuhteista saadaan tamen
vuoden lopulla. (Aamulehti 19.6.2005.)

Sukututkllan karmea liiytii

Englantilainen sukututldia Tony Williams epeilee, etta
hAnen sukulaisensa sir lohn Williams oli 1880luvun
lopulla Englantia lGuhun vallassa pitenyt murhaaja
"Viiltaia-Jack". Sir lohn Williams oli kuningatar Vildorian
lasten gynekologi ja Walesin lGnsalliskirjaston perus-

taia. Tony Williams loysi sukututldmusta tehclessaan
sir lohnin henldlokohtaisia tavaroita kuten veitsen ja

paivekirjoja, joistavuoden 1888 sivut oli repaisty pois.
Tony Williams on kirjoittanut aiheesta kirjan Uncle lack.
Sy/lGi ilotyttdihin kohdistuneisiin murhiin Tony Wil-
liams epeilee lapsettomuuden aiheuttamaa katkeruutta
tai ette sir John hanl&i murhien avulla prostituoitujen

elimia leel(etieteellisiin kol(eisiinsa. Tavoitteena oli
etsie keinoja heclelmattdmyyden hoitoon. Sir lohnilla
ja henen vaimollaan ei ollut lapsia. Williamsin teoria
"ViiltAja-lackin" henkildllisyydeste ei ole vakuuttanut
kaikkia murhamysteeriin perehtyneite. (Aamulehti

3.7.2OO5.\

Englannln kruununperliii Suomessa

1 7-vuotias inkoolaispoika Patrick Rappu ldysi inter-
netista sivuston, jolle oli listattu Englannin kruunun-
perijat. Listan ykkonen on tietenkin prinssi Charles
mutta sijalla 333 oli tuttu nimi: Patrick Rappu! Yllatys
oli melkoinen, vaikka Patrick tiesi polveutuvansa aitinsa
puolelta aatelisswusta. Henen isoisansa on salcalainen

\
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kreivi l(astell-Riiclehausen, joka lahetettiin Suomeen olisin paljon mieluummin Englannin kuningas", toteaa
sotalapsena. Aikuisena tema avioitui inkoolaisen kaup- Patrick. (Helsingin Sanomien Kuukausiliite 6/2O05.)
papuutarhurin tyttaren kanssa. Ruotsin kuununperi-
myslistalla Patrick on vieli korkeammalla silalla: hhnen
aitinsa on prinsessa Victorian pikkuserkku. "Kyllh mh Tllna Mlettlnen
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