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Haalistuvat
muistot

esii on juhlien aikaa. On valmistujaisia, rippi- ia
ylioppilasjuhlia, hiiit6, hautajaisia, sukuseurojen

tapaamisia, mokki-iltoia tuttavien kanssa yms.

Kaikkiin ndihin iuhliin li ittw olennaisena osana

valokuvat.

luhlan sankari, juhlat itsessiiiin ja paikalla olleet vieraat

paesevit tahtoen tai tahtomattaan salamavalojen loisteeseen.

Tapahtuma tallennetaan paikallaolleiden kameroihin ja kiin-

nykriihin. Isompiin juhliin saatetaan palkata ammattivaloku-

vaqa.

Jos katsomme vanhoja valokuva-albumeitamme tai uudem-

pia tietokoneemme kovalelylle tallettamiamme kuvia, usein

aiheena on jokin juhla. Sen sijaan arkea emme juurikaan

kuvaa. Ajattelemme, etti sitdhin me naemme muutenkin,

miksipd' sit6 kuvaamaan.

Arjen katkaisevat juhlahetket, eldmimme taitekohdat ja

saalrrtuksemme, ne me talletamme muistoihimme. Niiden

kautta saamme \.uosienkin kuluttua oalautettua mieliimme

monet merkifiavat tapahtumat.

Valitettavan usein kuvat jiiiiviit p,iiyt?ilaatikkoon, kameran

tai tietokoneen muistiin. los saamme vietyd ne albumiin,

kuvatekstit jiiiiviit pois. Miksi sit6 n1t tuttujen ihmisten nimie

liihtisi ykis kirjaamaan. Onneksi uusimmista kuvista monet

teettiiviit kuvakirjoja.

Kun aika kuluu ja vuosikymmenet vierivat, tutuista tulee

tuntemattomia. Kuvat - varsinkin l97Oluvulla otetut - haa-

listuvat ia muuttavat variaan. Samalla tavoin kdy muistoil-

lemme. Emme endd muista tydkavereistamme kuin etu- tai

sukunimen. Lastemme hidvieraista emme muista kuin

omat sukulaisemme jos niitiikiiiin. fa kun meisti aika jdttd,6,

jiilkeliiisemme eivd't tied6 edes sitiikdiin kenen elamaan poyta-

laatikosta loytyneet kuvat liitt).vat.

Muistakaa. etta valokuvat ovat osa sukumme historiaa.

Kannessa Ad6laide Labille-Guiardin
maalaus Madame Rolandista
vuonna 1787.
Kuva Wikimedia Commonsista.
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aikkakunnan sijainti
vanhan Hameenlinnas-
ta Turkuun johtaneen
Hameen Harkatien
varressa on vaikuttanut

voimakkaasti asutuksen synt)Tn ja
kehitykseen. Somero oli aikanaan aa-
telisten keskuudessa haluttua seutua
ihanteellisten liikenneyhteyksiensii
ja viljavien maidensa lr:oksi, mistii
kertoo io yksisteen se, etti kunnassa
on yhteensii l4 kartanoa.

Pilu kyyditsi herlat
Somerolle

Aloitimme retkemme Pellavakes-
kuksesta, missd kahvittelun lomassa
saattoi tutustua paikallisten kdden-
taitajien ja taiteilijoiden tuotteisiin.
Pellavakeskuksessa on myiis Elixi
Oil Oy:n tehtaanmrymdld, jossa on
mp.tdvdnd kaikkea mita pelavasta
saa.

Tdssd vaiheessa mukaamme liittyi
myds 1800-lul'un mallin mukaiseen
asuun pukeutunut oppaamme Eeva
Vuorinen.

Jo heti alusta lehtien opas luetteu
aatel issukuien ni m id ja r.uosilukuja
niin valtavasti, efta kuulijaa alkoi
hirviff da. Jo ensi mmaisten kartanoi-
den jdlkeen olimme aivan pedstdm-
me pyoriillii. Matkan aikana saimme
oppaaltamme todellisen rautaisan-

noksen sukuhistoriaa. Valitettavasti
tilo.jen muu historia jiii viihemmiille
opastuksen kokonaisuuden ndin
hieman kdrsiessii.

Vuosisatojen varrella jokaises-
sa kartanossa oli asunut lukuisia
aatelisia ja muita herroja. Tulimme
vakuuttuneeksi siite, etta olimme va-
Iinneet kohteemme oikein ja olimme
todellisessa kartanopitajasse.

Siita, miten kartanot olivat saaneet
alkunsa, kertoo vanha kansantarina.

Kerrotaan, etta piru olisi tuonut
kartanonherrat pitdjddn lentien
Someron yli suuri sdkki seldssdin.
Painava, "herramiehit' teynne o ut
sakki jdi lennetteessii kiinni Huik-
konmiikeen, jolloin pussi repesi ja
sen sisdltd putosi mdenrinteeseen.
Seurauksena oli, ette pirun tuomat
herrat alkoivat ajaa pois talonpoikia
mailtaan.

Todelllsena s1rynd ovat olleet kui-
tenkin sota-ajat ja muut vastoinkey-
miset, minka seurauksena talonpoiat
eiviit kyenneet maksamaan verojaan.
Tilat joutuivat kruunulle ja sen
mycitii ne ltiiinitettiin ja lahjoitettiin
aatelisille.

Kartanon kunnostaminen
on vuosien urakka
Ensimmiinen kohteemme oli
Lahden kartano, jota parhaillaan
kunnostetaan.

Lahden kyl?i mainitaan ensimmei-
sen kerran asiakirjoissa jo vuonna
1492. Kyliin kuudesta talosta viisi
yhdistettiin luoden 1637 vaiheilla
Lahden kartanoksi ia monna 1654
tilaan yhdistettiin viimeinenkin
kyldn kuudesta talonpoikaistalosta.

Kartanon pedrakennuksen ny\i -

sin omistava toimitusjohtaja Arno
Latvus on kunnostanut rakennusta
vuodesta 1997 alkaen. Omistaia ei
itse ollut paikalla, joten paasimme
tutustumaan vain uuteen piharaken-
nukseen ja kartanoa 1.rnp6r<iiv66n
purstoon.

Jo pihapiiri kertoi siitii, ettii kar-
tanoa on kunnostettu vuosia. Puisto
oli hyvin hoidettu, taynna pabaita
ja suihkuliihteitii. Tiiysi n qTlinmu-
kaisesti tehty, sisatiloiltaan monta
metriii korkea piharakennus oli jo
nehtaqys si nanse englantilaistrylisi-
ne keittidineen, Euroopasta hankit-
tuine kattokruunuineen ia kalustei-
neen.

Myiihemmin kuulin, eltd samal-
la omistajalla on kaksi muutakin
kartanoa, yksi fanakkalassa ja yksi
Virossa.

Lahden kartanosta jatkoimme
matkaa Someronjoen varrella siiait-
sevaan Avikin kartanoon. Vuonna
1 799 valmistuneen pddrakennuk-
sen saimme ndhdii vain ulkoapiiin
linia-auton ilftunasta, silJd puiston
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Lahden kartanoa on entisoity vuodesta 1997 alkuperiiiseen emPireasuunsa.

ympdrciimi kartano oli parhaillaan
remontoitavana. Suomen matkallaan
keisari Aleksanteri I:n kerrotaan
aterioineen talon puistossa.

Avikin kartanon syntyhistoria on
teysin toisenlainen kuin Someron
muiden kartanoiden. Se ei ole aatelin
lahjoitusmaille perusteftu seteri,
vaan lasitehdasta varten Sillanpdiin
kylaen luotu suurtila.

Avikin lasitehdas perustettiin
vuonna 1748. Tehdas tuotti aikanaan
mm. apteekkipulloja seka tiilkkeja ja

ikkunoita.
Kun omistajat rakennuttivat

lasitehtaalle ruukinpatruunalle
soveltuvan asunnon, siite muodostui
herraskartano. Vuonna 1833 lasiteh-
taan palon jdlkeen kartanosta tuli
pelkkii maanviljelystila.

Vuoteen 1818 asti Avikin alueella
toimi myos ruukirpatruunan perus-
tama tehtaan seurakunta, jolla oli
oma kirkko ja pappi.
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Aarikoiden Juruala
Seuraava kohteemme oli Jurvalan
kartano. Tila on yksi vanhimpia
Someron kartanoista, si a se maini-
taan ensimmdisen kerran seterind io
r.rronna 1608. Vuonna 1927 kartano
siirtyi Nakkilasta kotoisin olevalle
Aarikan sur,rrlle.

Alma ja Vdin<i Aarikan perheen
muuttaessa tilalle sen nykyinen
piiiirakennus ei ollut vield valmis.
Vdino Aarikka halusi yksinkertaistaa
rakennusta talonpoikaisemmaksi.
Tiissd vaiheessa rakennuksesta pois-
tettiin sen katolla ollut ndkdtorni,
sisddnkeyn n it vaihdettiin seke pois-
tettiin ikkunoiden lakr its il<uvio ise t
pikkuruudut. Samalla entinen torn i
siirrettiin pihalJe lasten leikkimtikiki.

Aarikoiden muutettua Jurvalaan
perheeseen syntyi viel?i yhdeksiis
lapsi.

Perheen kuopus Kaija Aarikka
(1929-2014) on tullut tunnetuksi
muotoiluana. Hanen perustamansa
60-luotias Aarikka-niminen perhe-
yrirys on eriloistunut puukoruihin
ja piensisustustuotteisiin. Yritysta
jatkavat nykyisin hdnen kolme lrtdr-
taen.

Sotien jilkeen monet Someron
kartanoista joutuivat luot'uttamaan
osan alueistaan Karjalasta tulleille
siirtolaisille. Myos Jurvalan talosta
meni puolet karjalaisille.

lurvalan tila on edelleen Aari-
kan suvun hallussa. Vuodesta 1995
alkaen tilan pidelinkeinona on ollut
luomukananmunien tuotanto, jota
varten tiJalla viljellddn mm. kauraa.
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Tilan toimintaa ia sen piidraken-
nuksen meille esitteli talon emanta.
Tilanhoidon ohella h2in pitee myds
Myiitdtuuli-nimistd majataloa Some
rolla seke kirjoittaa niiytelmiii.

Jakautunut kadano
Jurvalasta matkamme jatkui Kima-
lan kyliiiin. Kimala-nimi mainitaan

kerran asiakir.joissa io Yuonna
492 erdin riitajutun yhteydessi.
Kimalan kartano s1.ntyi, kun Claes

Ramsay yhdisti 1670-lull l la Kima-
lan kylen nelje talonpoikaistaloa ja
rakennutti paikalle asuinkartanon.
Kartano nautti sdterioikeuksia vuo-
oesra 1b/).

Pysiihdyimme Kimalan kartanon
eteen - tai oikeammin kartanoiden
eteen - ihastelemaan kunnostettuja
rakennuksia ja niite ymperdivie
puistoja.

Kimala eli Kimala gird on koke-
nut lahes neljesataavuotisen histori-
ansa aikana loiston ja rappion aikoja.
Se on ollut jaettuna viilillii kahteen,
hetken jopa kolmeenkin osaan, vdlil-
la taas yhdistettyja taas iaettu.

Tila siirtyi 1800lulrrn alussa
Avellan-suvulle. Rahavaikeuksien
Vuoksi talosta jouduttiin kuitenkin
myymiLiLn 213 jakaftano halottiin
kahteen osaan l820luurlla.

17OOJumlta periisin oleva karta-
non vanha pedrakennus on tienevas-
ti Someron vanhin asuinrakennus.
Kartanon jakautumisen jd,lkeen
Kimalan vanhan piiiirakennuksen
viereen rakenne iin 1850 uusi pee-
rakennus. Tdmiin jiilkeen Kimalan

vanhaa osaa kutsuttiin omistajansL
mukaan Avellaniksi ja uutta osaa
Konsiniksi.

Konsinien Kimala joutui oston
kautta 1846 Someron kirkkoherran
Henric Konsinin omistukseen. Kon-
sinin suku omisti tilaa aina 19001u-
lun alkuun saakka. Sittemmin
kartano on ollut useiden eri hen-
kildiden omistuksessa, kunnes tila
siirtyi 193 1 Avellanien omistukseen
ja kartano yhdistyi jiilleen. Avellanit
omistavat edelleen kartanon viljelys-
maat, mlrtta tilan piiiirakennuksesta
puistoineen he ovat luopuneet.

Vuonna 1946 sotien jdlkeen sdiide-
t)-n maanhankintalain seurauksena
Konsinien Kirnalan talouskeskus
kartanon vanhoine pddrakennuksi
neen ja site )anperdivine maineen
siirtyi Muolaasta kotoisin olevalle
Toukkarin sur.ulle.

Entinen suu ila
Seuraavana'r,ttorossa oli lounas,
mika tarjottiin meille Hiirkiiliin
kartanossa.

Hdrkele mainitaan ensi kerran
saterikartanona yuosia 1613-1614
koskevassa rd.lssiluettelossa, mutta
se on ollut epdilematte olemassa jo
useita r.uosia ennen sitd.

Vuonna 1873 kartanon omista-
jaksi tuli kollegireistraattori Emil
Reinhold Gammal. Hdn oli ostanut
tuolloin Paddaisten kartanon ja Hdr-
kele tuh kaupan mukana. Gammal
rakennutti ti lan nykyisen piidraken-
nuksen r,uonna 1882.

Gammalilta tilan osti agronomi

Jurvalan kartano.
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Kimalan kartanon molempien puolikkaiden talouskeskukset sijaitsevat rinnakkain samalla puolen tietd, t ien halkaistessa ralouskes-
kuksen.Tien toisella puolella sijaisevat tiloien jykevit kivinavetat ja muut talousrakennukset.

Tobias Villehard Sainio, jonka aikana

maataloutta nykyaikaistettiin ja

uudistetl i in voimakkaasti. Talon na
vetassa oli tuolloin 90 pdinen karja.

Lyhyessa ajassa tapahtuneet uu-

distukset nielivdt paljon varoja, mika
herdtti epeilyksia talon omistajan

rahojen riittdr.lydestd. Isdnta totesi

kuitenkin, etta "Ennen Hiirkdldn

salmesta vesi loppuu, ennen kuin

minulta rahatl" Rahat kuitenkin

loppuivat ja kartano ajautui velat

taanneelle Avikin kartanon omista-
jalle August Haggrdnille, joka myi

Hiirkdliin tilan vuonna 1905 valtiolle.

Tilan torpparit olisivat halunneet

ostaa kartanon, mutta senaatti esti

sen. Lahes 1 500 hehtaaria kasitta-
neen kartanon maista muodostettiin

51 itsendista ti laa ja 43 palstati laa.

fiiljelle .liiiineen 75 hehtaarin suu-
ruisen pddtilan ja siihen liittyneen

suuren rakennuskannan osti Ypd-
jdn Haunion kartanon tilanhoitaia
August Mauritz Sandholm vuonna
1909. Hdnen kuoltuaan 1920 tila
m11.tiin Someron kunnalle, joka
perusti sinne !'uoteen 1979 asti toi-
mineen vanhainkodin.

1920-luvulla vanhainkoti eli vai
vaistalo oli pelottava paikka, jonne

iouduttiin. Tilaa viljeltiin myos van-
hainkotiaikana, ja talo eli luontais-
taloudessa, mikd merkitsi site, ette
kaikki tekivat elantonsa eteen tdita
voimiensa mukaan.

Tiimiin j?ilkeen kartanoa omisti
apteekkari Keijo Miikelii. H?inen
aikanaan kar tanossa kavi  ta i te i l i jo i
ta. Siela pidettiin kursseja ja salit
toi mivat taidekeskuksena ja ateljee-
na. Mdkelen suku piti taloa my<is
keseasuntonaan sekd varastona.

Huvilan kylkiiisend
tuli kartano
Kartanon nykyinen isentiipari

toimittaja Raino Hurme ja ekonomi

Soili Suominen-Hurme ovat karta-
non 27. omistajat. He ostivat kahden
huoneen huvilan, jonka ohessa tuli
mycis noin I 000 m')kdsittdvd karta-
norakennus. Odotettavissa olevastl
suuresta kunnostusurakasta huo-

limatta he paattivat otaa haasteen
vastaan.

Talo vaati suuren remontin, mutta

talon kunnostamisen kannalta oli
h1wd, etti rakennukseen ei ollut
laitettu muoveja kuin yhteen huo-

neeseen. Peruskorjauksen yhtey-
dessd viisikymmenta metrie pitkdn

kartanon pddrakennuksen salit ja

salongit palautetti in I 800- 1900-lu-
mn vaihteen mukaisiksi.

Huoneet on sisustettu menneen

Hirkildn kartanon nykyiset omistaiat ostivat kahden huoneen huvilan,
lonka ohessa tuli myiis noin | 000 mr kisittiivii kartanorakennus.





Hovilan l84l rakennettu 39
metrii pitkd pddrakennus
ktsittee kaikkiaan noin
400 m') asuintilaa. Hovilan
pihapiirissa on my6s toinen
lS80Juvulta perdisin
oleva asujnrakennus, ioka
sisiltii l900luvun alussa
rakennetun vtentuvan ia
| 600luvun lopulta perdisin
olevan holvatun kellarin.
Rakennukseen on li$ksi
liitefty kuisti | 930luvulla.

ajan henkeen sopiviksi, ja niiti koris-

tavat vanhojen huonekalujen ohella

Kiinasta ja Japanista tuodut esineet
kertoen samalla omistajien jo 30

\rrotta iatkuneesta kiinnostuksesta
Aasiaan. Erikoisuutena sisustuksesta

voisi mainita my<is nSltillii olleen

Someron kirkosta aikanaan poiste-

tun enkelimaalauksen.

Hdrkdld,n kartanon erikoisuuksiirr
kuuluu my<is Sisd-Suomessa har-

vinainen, kaksiosainen holvikellari

1600-luvulta. Alun perin kellari on

s i ja innut  t i l an  vanhan pddrakennuk-

sen alla.
Lisdksi talon yJdkerlaan oli koottu

Nostalgia- nd;,ttely seka Vintage-vint-

ti, iossa mn4iin mm. vanhojr tuoleja
ja ruokailuryhmid.

Somerolaisten kartanoiden pi-

hoissa silmiinpistaved oh erilaisten
patsaiden suuri mddrd. Erds ryhmds-

tdmme totesikin leikilliiiin H?irk?iliin
isdnnSlle, ettd paikkakunnalla lienee

kierrelllt ioku iobbari, kun patsai-

ta on kaikkialla. Ylldtykseksemme
isente totesikin nein kdyneen.

Nykyisin Hdrkildn kartanoa
\uokrataan juhliin ja kokouksiin.

Sielld jdrjestetdin my<is antiikki- ja

taidena).ttelyita. Lisaksi se tarjoaa
myris maatilamajoitusta. Kartano on

avoinna vain tilauksesta.

Sorkkarauta, tula ia
Yarkaat kartanon riesana
Someron vanhin rakennus 161t1ry
kirkonkyldstd. Kirkkomaalla sijait-
seva kivisakasti on perdisin 1490-lu-
vulta ja se on kuulunut Someron

vanhaan kirkkoon. Hautausmaan
vieressd sijaitseva nykyinen kirkko
on Tampereen hiippakunnan toiseki
suurin kirkko. Kirkkoon sopii sisdlle
kaikkiaan noin 1 500 kuulijaa.

Pitdjdn keskustaan perustettiin
aikanaan mytis koko kirkkomaan
viereisen Harjun kylen kasittiinlt
sdterikartano.

Tilan vanha pddrakennus purettiin
jo r.uonna 1960 ja sen paikalle ra-
kennettiin uusi moderni asuinrakerr-
nus. Ennen rakennuksen hevittamis-
te varkaat veivet oppaamme mukaan
tilan antiikki-irtaimiston. Uudempi-
kin asuinrakennus oli jo poissa, silJd
sen tuhosi tulipalo vuonna 2011.

liiljellii oli eniid vain tyhia tontti.

Lopuksi Yierailimme
Hovilassa
Lahtdkahvit joimme Hovilan karta
nossa, jonka historia ulottuu mycis
1600-luvun alkuun.

Tuolloin syntyi useita Ihamden
kylen taloia yhdistiimilli Hans
Ramsayn omistama lhamden sateri
kartano. Ramsay-suvun suomalaisen
sukuhaaran kantaisa oli skotlantilais-
syntyinen ratsumestari Hans Ramsay
(k. 1649). Hdnen aikanaan Ihamien
kyldn Hovila eli loistoaikaansa.
Kansan mielesta Hovila on ollut
todellinen "hovi" eli enemmdn kuin
seudun muut kartanot.

Ramsayn jilkeen tila oli moni-
en eri sotilashenkiliiiden hallussa.
Sotilassukujen aikakausi pddttyi
Hovilassa 1825 ratsutilallisen Gabriel
Nikanderin ostettua tilan.

Hdn rakennutti Hovilaan 1841 uu-
den pddrakennuksen, jossa oli suuri
kiirdjiisali. Rakennusta jatkettiin viele
I 870 Juvulla kymmenelld metrillii.
Samalla vuosllcymmenelld valmistui
my<is tilan kivinavetta, joka sai ny-
kyisin niiyttelytilana toimivan toisen
kerroksen ruonna 1952.

Kulttuurih istoliallisesta
arvokas kohde
Vuodesta 2008 Hovilaa ovat isdn-
noineet Martti ja Arja Torkkomdlc.
He aloittivat heti kartanossa laajat
kunnostustyiit vanhaa kunnioittaen.

Vaikka tila oli ollut asumattomana
vuosia, restaurointitydta helpotti
se, etta tilan pearakennusta ei ole
missddn vaiheessa modernisoitu.
Entistamistyd on pyritty tekemaan
huoneiden aito tunnelma seillttaen
ja mahdollisimman vdhin korjaten.
Tavoitteena on ollut 1800-lulr:n
lopun interidttrien palauttaminen
pidrakennuksessa ja puistossa.

Restauroinnin yhteydessd pdd
rakennuksen huoneiden katoista
paljastui kattomaalauksia. Kolmessa
huoneessa ne voitiin siii lytt?iii. Paii-
rakennukseen kuuluu myds pirtti,
jossa on 60:n leivdn uuni.

Nykyisin Hovila toimii matkailu-
kohteena sekd juhlatilana. Kartanon
nykyiseen eldmddn kuuluvat olennar-
sena osana my<is kesaisin jdrjestetta-
vet taideneFtel)'t. a
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Koakewi)en ke*ontaa
7 600- ia 17oo-luootilta

TI INA MIETTINEN

Viime syksyni ja keviind jdrjestimme pari iltaa, joissa kerrattiin vanhoja kdsialoja
1600- ia 1700-luvuilta.Tekstit lulkaistiin Orpana-lehdessd etukdteen ja jdsenet ottivat
sen mukaansa jiseniltaan. Nyt julkaisemme molempien iltakurssien tekstit vield sekd
kuvina ettd litteroituina.Voit siis harjoitella niiden avulla kisialoja itse. Samalla ndet
millaisia asiakirjat olivat kyseiselli aikakaudella.

Tehtivd I (Orpana 2/2OL4}.

Myndmden kirkonkokouksen poytdkirja | 778

A;

a

,1
3

W. 17781 30 p. Elok. Kr.rulustel-
tin Ruotsimaen drengin Simon

lacoin pojan Kaltoxistd mennlt
Sunnuntainna ]umalan palvelu
xen alla: josta anettin tiete, ettd
(hin) Kuorissa viskeli pihlavan
marioia toisten silmdlle, ja ettd
hdn on muulloinkin sitd tehnF;
ja n),1 viela tutkinnosa tahdox
kaikki kielt:i ja valhexi tehdii
vastais myds royhkiosti: jonka
tehden ja ettii hdn ja muut ovat
usiasti varoitetut semmoisis-
ta. Tehtin seuravainen pidtcis:
Koska ei hdn tahtonut ndyr).t
ta itsiansd, johon myds viele
se tule, ettd hdn ylonkatsella
kohtais Luckatia, Kuin hdnte
(haetti) Kirkon kokoulcreen,
nijn pite han istuman jalkapuusa
tenApend, ettii rippi Scholalapset
ndkisit.
ut Supra
And. Litzelius

firr/eo/; e'
;:;.i .Jntr4n
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Iehtdvi 2 (Orpana 2/2O1,41:

Harjun kappeliseurakunnan henkikir ja |  756

Hrriu Cappelgidld

Pardola

Nuoliala

Rusthil: Petter Wikman, Brita p, Beata Dh
D(ito) L. B. Henrich, Anna h
D(ito) L. B. Jacob, Mar h, Joh S'/:, Kirstin p.
Sdtt. rusthiil: L. B. friran, Caisa S, Marg Dh
D(ito) 1.. B. )<iran Pietili i, Matts Il lz, Kirstin S
D(ito) Torp. Thomas, Anna h, Anders d.
Anders Erola, And., Matts s, Hend S % , Kirstin d, Maria Sh
Iacob Nickili i, foran S, Hend S %, Maria Sh

Jacob Pdrttula, Maria h, Michel B %, Maria (S % ?), Walb. p
Henrich Isoperi, Marg h, Walb S, Mar. p
Anders lsoperd, Anna h, Anna p, Sophia hu
Rusthil: Kirstin Wdrd, Hend. Mich. S %, Ileata p, Brita Dh
Rusthel: Sara Gottleben, hotiritts. auscut. Christ. S, lriran, Simon, Ioh. D,
\\ralbolg, Lena, Lisa, Maria p, Greta d, lvlalia d, NIar Dh
Sochne skrifl. Joseph Aurell

willialii
Carla

, i-l
-i

I

:i-i,
,i.i
' : i . .

la
I/,
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Tehtdvi 3 (Orpana 1,/2OL5)l

Pirkkalan henkikir ia | 663

Sorckala
Sikois

Runsas
Lielax

Pardoila

Hiirmile
Lielax

Birckala

f"fr;t*

qh.r%l

Gemene Knechters hemman
till skatt 663, Erich Simonsson, Walbor hust.
Nils Nilsson, Maisa l.rustro
Johan Matsson, Gertru hustro
Mats Michellsson Gertru hust: Brita Sr
Olof Matsson, Gertru h: Grels Mig, Lisir hust:
Anders Sigfersson, Michell Son, Walbor S: l.r: Lisa Rdttare h.
Kirsten och Walbor huuskonor
Friheet till Lifstijdh
Sal: CarL Sigfrijdssons Enckia
Erich Ehrsson, Walbor h: Johan d. Walbor piga
Sigfredh Andersson, Maisa h; Lisa ocl.r Karin Sr
H: Anna Leut: Mats d. Maisa och Anna pigor
H. Margeta Tomasdr: Simon och Mats dr: Walbor p
Frtilsse efler Norkidpings Besluth
Sal Gree;f Arfwed Wittenberghs
Sofring Markusson, Agnis hust. Grels Son, Karin hustro
Henrich Hansson, Walbor h
Eskill Matsson, lohan Sor, Maisa hust: Hellga K:h: Lisa dotter
Simon Michellsson, Gertru H: Maisa Sr, Anna piga
friran Erichsson, Brita h. Gertud dotter

- vb1441'rr

l*;t'rilo.E,k*-
fi^'lw.-rftn^av 'qvr4 q
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Tehtivi 4 (Orpana t / 2ot5lt

Pirkkalan maakirla 1663

fordebook fiir Ofre Satagundens Ofredell:
Pro Anno 1663
(sarakkeissa: Hemman. Mantall. Skatten. Kirir. R:intan)

'  Xi"n{ff'
,tffb)tz - -4b;.a (;*p--

,n 8:A-,.
-!.--i,u-.-- 2;zt,2o.
*9*l:-*.- - :tz 6.

- t,.ge-,9--: 4._ z,z*tt*
u- 9+V9-/* -. - 'tiil*

n . " e z 6  / .  I  a  - - .-  13/&gJ: . -  - .  I ; t  rF
- tt!rg.f2:i+t -. | ,111n:---
- tk$.l^'.L* -" - ,zl't 

' '

- 3+4*q,:: - 3,8,-
-  l i s t .  9 - - .  l JU. ,  ^ , to . t7i-r,J:n' _,r-q,u I

rborla'.

1&- q: ;  - - -=-+ r : - , -
t oz . 9- *ii.!-- - ,. 6..-

Birckala Sochn
HermiilA
Gabriell Carllsson Rdnttar

Penningar
R. Penningar
Spanmil (9 tynnyriii)
Hafra (9 3/'t tynnyriii)
Smor (13 naulaa)
Kiott (1 leiviskii, l9 naulaa)
Faar  (1 1/  12 st . )
H o o ( 3 % i h m , a a m i a )
Dagsrvirken (3 % st.)

fl
I

629 den 3. septem
bris hafwer Sahl. Carl
Sigfledssons efterle-
werska bekommit til l
sin lifstidh

fl
fl

Pardoila
Michell Michellsson rantt:r
(samat parseelit kuin edellisessd, vain mdd
rd vaihtelee)
Michell Jacobsson ibidem

s"l
Optagne til l skatt 666o;:

'r6ffi1#

9

.,rI
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l '1erld<ausl ina vuodelta 1749. Si l l<i l l i  klr jottujen l<uvioiden joul<ossa on l<uva naisesra, iol la on vaaleanpunainen
5 , r . r e_a  v l _ r . r  v t - r r l o r r - r u l , : i r en  t o  j y .
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Suomalaismies
eurooppalaisessa
pukuiulkaisussa
Das merkwordiSste
von der Nation
und dem Lande.
Funck(en)Johann
Michael 1723-1728.

1(nnsnr(t.r@^
arkeen tafuhlaan

Suomalaisista
tLDtK6 LEHTTNEN

Artikkeli perustuu Helsingin yliopiston dosentti lldik6 Lehtisen esitel-
miiiin Sampolan sukututkimuspiifuillii tammikuussa 201 5

Pukeutuminen on samalla yksilollinen ja sosiaalinen
ilmio. Talon poikaisoloissa kdytetyt kansanpuvut ja

vastaavasti mycis muotipuvut kertovat pikem minkin
siitd, minkdlaisia haluamme olla eivdtkd siitd

minkilaisia oikeastaan olemme.

ka nsa n puvu ista
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Pohjalainen nainen pyhipuvussa. C. P Elfstriimin akvarelli 1808. Pohialainen mies pyhipuvussa. C. P Elfstromin akvarelli 1808.

Kansanpuvut
Pukeutumisellaan naiset ja miehet
ovat viestittaneet kdsitystadn omasta
itsestaen, paljastaen ikea, aviosdetyd,
sos ia r l i s ta  asemaa.  ammat t ia  ja  jopa

uskonnoll ista sitoumusta. Kuitenkin
myds pukeutumista on aina seedetty
normein ja rajoituksin, pr.wuilla on
yll i ipidetty ihanteita ia kri) ' l taf ymis-
normeja .  Pukeu l  uminen on  yks i l c i l
lisen ja sosiaalisen ka).ttiiltymisen
vuoropuhelu, diskurssi.

Suomessa kansanpukuja on
tutkittu useasta eri ndk<ikulmasta.
Museokokoelmiin perustuva tutki-
mris kdsittea pukuia materiaalisina
esineina, sidoksissa kehoon. Arkis-
Lo t ie to ih  in  no ja ten  vo ida ln  se lv i t td , i
kansanpukuja sitovia normeja ja

arvoja. Toini-lnkeri Kaukosen ja Bo
Lc innqv is t in  (1964 K- l  I .  1966 K l i ,
197 4 K-21) laatimiin Museoviras-
ton kyselyihin saapuneel vastauksel

selvensivdt kansanpukujen kdyttci

l8 Orpana 2/2015

tilanteita lehinna I 900-luvun alun
muisteli joihin perustuen.

Kansatieteen tutktat ovat viime
aikoina paneutuneet pukeutumiseen
aikakauslehtien antaman kuvan
perusteella. Pdivi Aikasalo on sel-
vittenlt naiskuvaa ja naisihannetta
selaamalla Kotilieden kirjoituksia.
Arja Turunen on seurannut keskus-
telua naistenlehtien palstoilla naisten
pddllyshousujen kdytostd. Hdnen
mielestaen pukeutumista koskevat
ohjeet kertovat paitsi ihanteista ja

kdFenteiste, mutta myds naisen
asemasta osana yhteiskuntaa.

Saety-yhteiskunta ia
sen aseftamat rajat
Saaty-yhteiskunnassa pukeutuminen
oli kiintedssd yhteydessa seatyase-
maan. Vaatteiden perusleikkaukset
olivat samanlaisia saiidysta riip-
pumatta. \4irit ia kankaanlaadut
kertoivat kaf tdjiin csemasta ja sosi-

aalisesta statuksesta. Pukeutumiseen
puutu t t i in  la i l la  ja  y le l l i syTsasetuks in
sdddettiin eri sdddyille sopivat vaate-
kappaleet ja kankaanlaadut.

"Tule temen cautta Kieltyxi caikel-
da Palckawdeldd/ nijn Caupungeisa
cuin maallakin/ nijn myos muulda
irtaimelda yhteiseldi Car.rsalda
c i r r )da  io tacu ta  S i l ck i  waate t t r /  S i l ck i
Basteja/ puolda Silkiii/ Hollandin
Lijnaa/ Netteldukia/ Floria/ Klos-
teri .ia Warendorfti Lijnaa/ olisco
se Lackeina/ Tr<iijyind/ Hufwoina/
Styckeinii/ Caula l i jnoina/ taicka
muina waatteina. Mutta Cartune-
ja sall itaan heiddn ainoastans pite
Iackina ja Caula ja esi-l i jnoina. . ."
(1729; Pylkkiinen 1982 26.)

Koreilunhalu kuitenkin oli vahvaa.
Lelnpaelan naisista sanotti in vuonna
1753.  e t t i i  he  pukeutu iva t  "mi t , i  ka l .
leimmista silkkikankaista tehtyihin
nyssyihin". Punaisia verkahameita
arvostettiin. Asiakirioista pai6tellen



sellainen hame taYirl l isesti pantirtt i i lr
ja tabnkauppoja tehtl iessd annet-

ti in hyvitykseksi eDtisen omistajan
Yailnolle.

Kaulahuiveja picletti in, ja kiel-
loist:1 l luolimatta IiIhvaannaisil la

saattoi olla kaulassa lrusta taftinen

tai silkkinen kaulahr.rivi. Muotipu

vusta halutti in tehdii sl i i i t) ' ldisnaistcn

etuoikcus, ja kansalta kielletti in mm.
pdnkkiihaneen kiiytt6ii vuonna

17 31 .
' ' L r  

. . r l i r ta  mu i r l c r r  p i t i  pc in l . i  l r r r -

n reh i t i l /  (u in  co lk i rL r r rn ran  ar \Lo i \ tL l

Wirimonpuolden; rnuttlr alhaisem-

mille.ja Palckapicolle tule periit i  pos

kieltyxi nijt; i  canda. San.retti/ lackcjl/

Hufl'oja, iviulieja eli \\tantuhita ei
mahda yhteinen Cansa ja Palcka

wdki candal' (Pylkkilnen 1982: 26.)
Vuonna 1771 asetuksessa todet

ti in, ettl naisten tulee pukeutua

seutunsa perinteiseen pukupal teeIl
\ . i r k . rv . r l ta  \ . r l \ , ) i  )  le l l i \ !  r \ i l sc l  s

ten noLldirttamisti l \ 'ar sinkin kirkorr-

pyhinii. Rantasalnella 1733 loppil is

kirkossa tarkasti varaLiiinir.rvishairl i

PetteI Pomelius herkilcikohtaisesti

kirkkokansan puVut. Hayaittuaan

sotilairn vaimoil la ja piioil la kiellett,v-
jd paii ihireita hrin pyysi nimislniestai

ri isnmaan slf ' l l isi ltai myss).t. (Sihvo

2005:  1 .1 . )
Pr rk<r r lu r  r  r  i .en  * , i : i r )  rJ . j . i r  po i * l c l

t i in vuonna 1794.

Ldnnen ja iddn vdl issd
Suomalainen pukukulttuuri si joittuu
lJ r r r rc r r ; . r  idan  r : i l i i n .  LJ  n  5  i .  uu  n  r , t  l i l  i

seen kusanpukuun kuului yksivii-

rinen tt i laidall inen hame, paita,

,vliset, esil i ina, l i ivi ja eri laiset useinr

n-Iiten Vaf talonm)'dti i iset ia muotiiL

peilaavat rri i j l t . Pii i ihineet vaihtelivrt

pehlneiista tanusta tykkimyssyihin

eli si lkkisiin koppalalikeihin.
Kar.j ir l irssa 1'ksiviir inen hane

ja valkoisena hohtava paita oli\ ' !rt

Askolalainen t/tto. Kuva Reinhold Hausen 1893.

l l c i s i i .  l - i i l i i n o i s ' ; r . . ' . r t l o i  o l l a  l r i c r r

pellavapitsi eli nlytinki. Ayr:imiiis

naisten asuun kuului ruudull inen

hurstuthirne ja venii l i i isnrall inen

olkainhane. Luterilaisen naisen

pii ihinecnd oli taidokkaasti laskos
tettu huntu, ortodoksisell ir naisella

otsakappaleesta kirjontakoristeincn

sorokka.
iUiesten puYussa sarkakangas

sii i lyi pitkririn. Paita, pellavakankaiset
vdlj i i l  housut, I i ivi ja eclestd avonai-
nen sarkatakki oliYat talonpoikais
puvr.rn arkivaatteit.r. JLrhlissa ml i js
miehet pukeutuivat varojen rnukarn

koreasti rikkoen sii i i tyrajoja. Muo

dikkuus ja nu.rodin sLLosimat vaatc-
kapp:lleet juurtuivilt pukuun, nii in

ainakin Liinsi-Suonrcssa, etenkin
Poh. j r r r r  r r r . r l l l a  j . t  s r r l . r l r r r r ra :sa .  \ . i . i -

misl<iihousut, raidall isestr kankaasta

onmeltr.r l i ir. i , ver kairen takki j ir

si l l i l i iaen kaulahuiyi kuuluivat nuor -

ten lnicsten asuun esimerkiksi Sara

Joutsenolainen vaimo. Kuva M. Seifert 1860.
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Wacklinin kuvauksessa Pohjanmaalla.
Nuorukaisella oli yllddn lumival-

kea verkatakki, joka tiukasti ympariii
hoikkaa uumaa ja jossa oli pienet
poimut sivusaumoissa ja joka oli vdl-
ja liepeesta. Takki ulottui seariin asti.
Kaksi punaista villalankapunoksista
ommellua terette kulki kuvioina ta-
kin selkdsaumoja mytiten. Kauluksen
kddnteet olivat pienet ja nutun kau-
lus ja etumus reunustetut punaisella
kankaalla ja punaisilla punoksilla ja
takki napitettiin pienilld kulkusten
nekiiisille hopeanapeilla. Lumivalkea
paidankaulus oli vedetty mustan,
silkkisen kaulaliinan piidlle, joka oli
solmittu kaksinkertaiseen solmuun
kulmat riippuviksi. Sen alta loisti
suuri, kullattu hopeasolki. Uuman
yrnpiirillii oli punainen harvikko-
kangasryd, rninkii pddt rimssuineen
riippuivat toisella kupeelJa. Liivit oli
hiinell2i kirjavaa kalminkkia, kaatiot
keltaista saamiskaa ja polvien koh-
dalta sidotut punaisilla villanauhoilla
tupsuineen, jaloissa oli harmaat
villasukat ja pystykdrkiset pieksut.
(Wacklin 1924.)

Uutuudet levisivat nopeammin

miesten kuin naisten pukuun.
Miehethiin liikkuivat paljon ja
tutustuivat uusiin vaatekappaleisiin.
Uudellamaalla rdiitiilin ompelema
miesten puku muistutti sen aian
virkapukua, johon kuuluivat pitkdt
housut, vytitiirdstd poimutettu takki
ka s ay e ik a, o stokankaasta ommeltu
liivi ja silkJ<ihuivi valkoisen paidan
kauluksessa.

Pukeutuminen
modernisaatlon osana
Suomessa pukeutuminen vapau-
tui seetyjen raiaamista kahleista
l800luiulla. Pirkko Sihvo on
ansiokkaasti selvittiinyt Suomen
kansallismuseon kansanpukujen ke-
ruun vaiheita. Pukuja on kerdtty err
paikkakunnilta, ja samalla otettiin
valokuvia entisajan pukuihin son-
nustautuneista naisista ja miehistdL.
Pukuja on myris vada vasten teetetty
museokokoelmiin.

Karjalaisten kansanpukujen sei-
llttamiseen kiinnitettiin tietoisesti
huomiota. Vuoden 1852 Suomet-
taren numerossa esiteltiin Jeesken
pukua, ja taiteiltat l?ihtiviit joukolla

ikuistamaan karjalaisia pukuja aina
1860-lu1'ulta lehtien. Kansallista aal
tetta vastaaville puvuille oli tarvetta
jo niihtiiviisti 1880luwlla. Suomen
Kasirydn Ystevat valmistivat ensim-
maiset kansallispulut keisarinna
Maria Feodorovnan vierailua varten
I885. Theodor Schvindt suunniflelr
ensimmiiset muinaispuvut l'ltonna
1887.

Suurin osa kansasta, oli kysees-
sii talonpoikaisrahvas tai tyovdki,
pukeutui kuitenkin tuohon aikaan
toisin. Naisilla oli hame ja edestd
napitettava lyhyt roijy, miehillii hou-
sur, paira ja li ivi. Esimerkkind sopisi
vaikka Askolan tytrin asu.

Se oli tehty pyhiipiiiviiine hame ja
rciijy, kohtu, pusero, mita piettii pyhA
pdivdn vanhempii vaatteita arkena
saunan jdlkeen pantiin puhtas hame
paille tai oltii paita hihasillaan. (Rau-
tu I. Lainen K-11.)

Rippikoulusta pdiistessa on ty-
t<iilld ollut vanhaan aikaan tumma,
joskaan ei aina musta puku. 1920-lu-
lulla alkoivat jotkut keyttee vakoista
pukua, mutta kiirttileiset eivet site
hlwiiksyneet lapsilleen. Kiiyhillii

Nuoria naisia
| 890luvulla.Tyt6t
olivat olleet Lapuan
Haapakosken nuo-
risoseuralla herin-
neiden keseiuhli l la
ja menneet sieFi
joukolla valokuvaan.
Kuvassa Maria eli
Maila Kotala (nro
r ,  r878- t96  t )  ja
KaisaAdolfi ina eli
Fiina Kotala (nro 2,
r87s-r954).
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qtriil l i i ei ollut varaa hankkia rippi-
kouluvuonnakaan kuin yksi puku,
ja se piti hankkia etupaessa jatkuvaa
kalttdd varten. Niinpd ollessani
rippikoulussa 1926. oli osalla mustat
puvut. osalla valkoiset, sitten muuta-
ma beige, I violetli ia I mustapohjar-
nen valkoraitainen pumpulimekko.
(Reisj?irvi: A. Kananen K-11.)

Mistehen varittdm)ys johtuu?
Modemisaatiota tutkineet Kati
Mikkola ja Laura Stark totesivat, ette
kulutus on dramaattisesti kasvanut
Suomen maaseudulla 1800luvun
loppupuoliskolla. 1830-lurulta liih-
tien tehdastekoiset puuvillakankaat
tulivat edullisiksi ja mycis "rahvaalla

oli varaa hankkia niitii. 1840-luvulta
lehtien perustettiin useita verkateh-
taita.

Kun kankaiden tuotanto kasvoi,
niiden hinta laski ja ostokankaat
alkoivat yleistyd palkollisten ja ty<i-
vden kdlt6sse. Kauppoihin ilmestyi
entiste enemmen tavaraa, ndin myos
kankaita ia vaatteita, ja kauppaver-
kosto on uudistanut myiis ostos-
kayt teytymista. Liikenneyhteydet
alkoivat parantua mm. rautatielii-
kenteen ja Saimaan kanavan avattua.
Kansakoulutoimesta ja koulujiirjes-
tyksesta annettiin asetus. Puhelin- ja
sdhkcilaitos aloittivat toimintaansa.
Ite-Suomessa sahatavarabuumi
(187 3 -1877) tuotti uusia kuluttaiia,
joille kaupoista hankittavat vaatteet
olivat itsestedn selvl4tii. ( Mikkola-
Stark 2009: 6.)

Herrojen ja rahvaan valinen raja
rikl<outui. Kiiyhiit maanviljelijiit ja
torpparit saattoivat pukeutua kotite
kois i in  vaat te is i in  v ie ld 1880- luvul le ,
mutta metsd-, rautatie- ja tehdastyd-
vdestdlle ei juuri ollut muuta keinoa
hankkia kankaita kuin ostamalla.
Myds rengit ia piiat alkoivat pukeu-
tua tehdasvalmisteisiin vaatteisiin.

Lauri Kuusanmeki totesi, ette
1870-luvulla "iiskeinen kiiyhd kansa
pukeutui vallan verkaan ja kiiltdviir-
kenkiin vdlittemattd sddtyasemas-
taan1 TukkimiehilLi ja rengeillii
saattoi olla silintereitdl (Kuusanmdki
1936:  112,  103.)

Rumat ne
vaatteilla koreilee
Suomi modernisoitui, kuitenkin
vastoinkeymisiekin oli. Suuret
ndlkdvuodet 1866-1868 kiristiviit
ddrimmilleen talonpoikien voimia.
Keskeisid talonpoikaisia arvoja olivat
sedstavdislTs, f)Tsisen tydn lekemi-
nen ja  la iskuuden sekd s i ihen l i i t ty -
vin herraskaisuuden vdlttdminen. Se
oli suomalainen talouseetos, joka oli
valistava ja rationaalista.

Vaatimattomuuden ihanne koh.
distui pukeutumiseen. \fdritdnte pu-
keutumista suosivassa ja saastevei
syyteen kehottavassa ajattelutavassa
on kyse kotitalouden kritiikistd.
Herraskaista pukeutumista pahek-
suttiin. Kotikutoiset sarkavaatteet ja
ostokankaiset verkavaatteet alkoivat
symbolisoida kahta elemant)Tlie.
")oka on verassa se on velassa, joka
sarassa se on rahassa." Satu Apo on
todennut, ette taman ajattelutavan
a6rimmilleen vietyni esimerkki-
nd on kiirttildispuku. (Apo 1995:
165- 168; Sihvo 2006.)

Talonpoikien ja tyiiveen arkeen
vaikutti voimakkaasti uskonnollinen
herdnniisrysliike. Suomalaisten kan-
sanpukujen monivivahteisuuden ja
verilV[ais]Tden tuhosi korttileis]Ts.
Satakunnasta 1800-luvun alussa
noussut herdnndisliike levisi nopeas-
ti Savoon, Hdmeeseen, Pohjanmaal-
le ja myiis Karjalaan. Saarnaa.jien
silmltikkuna oli kansan vdrikds
pukeutuminen, varsinkaan punaista
vdrid ei siedetty.

Hankasalmelainen K. Takkinen
sy)tti Paavo Ruotsalaisen herdtys-
huuto.ja varittomaste vaatetukses-
ta. Henen vuonna 1875 syntyn)'t
isoaitinsa kertoi seuraavasti. "Pappl
Bernel saarnastuolissaan oli kesken
saarnan sanonut:'Seurakunta dlkdd
hemmastykii, perkele tuli kirkkoonl'
Tiilliiin oli kirkkoon tullut nuori
naisen punaisessa puvussa." (K- 1 1.)

Tumma hame, lyhf rdijy ja tum
ma huiYi olivat herdnnaisten tun-
nusmerkkejd. Vaatimaton vaatetus
yleistyi, kun saarnoissa paheksuttiin
koreilua. silkkejii ja varsinkin punai-
sen kalttoa. Rippipukujen v?iriksi

yleistyi musta seurakunnan pappien
toivomuksesta.

1830-lululta aina 1870Juvulle jat-
kuneet moitteet koreilusta kertovar
siite, ettd kaikesta huolimatta naisilla
oli halua pukeutua entiseen tapaan
varikladsti. Suomalaiset kansanpu-
vut suosivat tiettevesti punaista vdrie
ja lisiiksi koruja. Niiden katsottiin
olevan merkki hienostelusta ja
ylpeydestii. V?irik$7s edusti myiis
rikkaiden matkimista.

Vaatteilla ylpeily koski my<is
kansallispukuja. l920luvun Suo-
messa vdrikkaite kansallispukuja
on nehty li ian koreina. "Aitie ja ned
vanhemmat eivdt hetikddn pukua
hywiiksyneet sillii ainakin yksi sry
oli, ette se ol 'syntisen koria' eli sen
puvun piteia oh niinku 'mustalaas

aikkal" (Alajiirvi: Mari Piri K-19.)
Vaatimattomuudesta t uli suomalai-
sen k?ilttiilt).missainnrin ihanne.

Kansallispukuia
valojen mukaan
Kalevalan my<itd alkoi suomalai-
suuden ja suomalaisen identiteetin
tietoinen rakentaminen, jonka
symbole i ta  tarv i t t i in .  Yks i  na is te o l i
kansanpuku ja sen pohialta suun-
niteltu kansallispuku. Suomi oli
modernisoitumassa.

Pukeutuminen on yksil<illinen
ja samalla yhteisiillinen toiminta.
Kalevalan Suomi tarvitsi identireet
ti6 kuvastavia asuja, ja niit?i teh-
tiin useita. Pirkko Sihvo (1984).fa
sittemmin Derek Fewster (2006) on
tutkinut Jadsken pukua identiteetin
i lmaisuna.  ja  se o l i  va in yks i  va ihto-
ehto monien joukossa. 1900lur.un
alussa vaikutti useita kansanpukujen
muunnoksia kansallispuku-aatetta
sisaltden.

Kun olin vield nuorena niin isot
q.tot ka).tti valkoista puseroa tum-
maa liivid ja tummaa hametta pu-
naisella kantattu ja valkoista esliinaa,
se oli niin kuin kansallispuku, yli 50
vuotta on kulunut kun se oli muotia
oikein. (Rautu: I. Laine K-11.)

Vastaaja haastatteli Hilma Salmea,
joka on syntynlt 1905 ja ollut koko
ikdnsd Alahdrmdn Saaren kylessa,
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Kuopion raitt iusseuran sekakuoron idsenii i 1923 1924.

hdn kertoi, ett:i kaikkia kansallis-
pukuja sanottiin yhteiselld nimelld
' 
Kar.jalan puvuiksi' ' .  Kangas kudot-

ti in raitaista (1916), ra se ei tarvinnut
mi td ;n  kaavaa matk id .  Ma l l i  sad t to i
olla "mumman" raitaista krepuhiinta
kangasta.

1921: opettaja Lapualta Lempi

Jaakkola piti Aino-pukua. Tdstd al-
koi kansallispukuharrastus. Ensin oli
'Aino-puvut" 

ia sitten sellaiset, iotka
voitiin vahin tciin ja kustannuksin
valmistaa. Kansallispukuja kiiyttiviit
nuoret naiset ja nuoret emdnnat ia
olipa sellainen pian rikkaitten ja

herrain lapsilla. Kansallispuku oli
juhlapuku, sitii kiiytettiin kesdjuhlis-
sa sekd retkil ld, vieraisil la... (Alahdr-

md: Maria Piri K-19.)

"Pariisin oikut" ja
kansallispuvut
1920-lur.ulla aikakauslehtien pals
toilla ja kirjallisuudessa esiintlJ. "ny-
kya idn  t f td ' ' .  Merv i  Kaarn inen ro tes i
tutkimuksessaan (1995: 12), etti i
hdn oli "kaupunkilainen, itsendinen,
tupakoiva, jazzia tanssiva, lyhltha-
meinen.  sh ing la t tL r .  huv i t le le \  a  q4 to .
Hameen he lma ja  l yhye t  h iukse t  o l i -
vat nykyajan tlton erityiset ulkoiset
tunnusmerkit."

Modernisoituvassa Suomes
sa enemmistti suomalaisista asui
kuitenkin maaseudulla eikd ndin
ollen "nykyajan t1'ttd" voinut edustaa
tnpillist:i. Tavallinen suomalainen
tytto oli kansakoulun suorittanut
maalaistlttd tai kaupunkilainen
tehtaantlttd.

Kahden na is ry lp in .  kaupunk i la i
sen "nykyajan tytdn" ja maalaistltdn
vastakkaisasettelu kertoi, etta naisen
asemasra  a lko i  tapahtu i t  m uu lok5 i l
j a yhteiskunnallinen sukupuoli.jrir
jestelmd oli murroksessa. Sosiologi
Irma Sulkusen mukaan naisliikkeen
sanoma kite)tyi koti ja iiidillislys
ideologiaan. Ty,tri istd pit i tulla hyvd
diti ja hlwd perheenemante, joka

kasvatti ja hoiti uutta sukupolvea.
T)tdstd piti samalla tulla tydntekija,

ioka pystyi eliittemddn itsensd omalla
tyrilliinn.

I 920-luvulla lisattiin tuntuvasti
tlttdjen kotitalousalan ammatti-
opetukseen suunnattuj a voimaya-
roja. 1928 ammattikoulukomitean
suunnitelmissa q'tdille sopivina
ammatteina pidettiin kotiapulaisen,
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kutoian ia ompelijattaren ammatteja.
Kotimaista ompelutaitoa haluttiin
vahvistaa, ettei maahan taryitsisi
tuoda niin paljon ulkomaisia valmis-
vaatteita. Kutomakurssit mainitaan
kyselyihin saapuneissa vastauksissa
kansallispukuharrastuksen innoitta-
jina.

Pukeutumisen kannalta Arja
Turusen mukaan \seessii on luon-
teeltaan modernia yhteiskuntaa ja
aikaa konstruoiva diskurssi. Pukeu-
tuminen siisteihin, nykyaikaisiin
ja funktionaalisiin vaatteisiin oli
nylcyaikaa. Aikakauslehtien pals-
toilla rationaalis-sivistyksellinen
pukeutumisdiskurssi edusti kansan-
valistukellista linjaa, joka pohjautui
kansansivistysjdrjestdien tydhttn ja
tavoitteisiin sMstys- ia terveysolo-

jen parantamiseksi. (Turunen 201 l:
188.)

Pukuia tarjottiin eri ammatteihin
erilaisia, Naisten vapaaehtoinen Lot-
ta Sviird -iariestii sai alkunsa 1918 ja
lottapuku hlw2iksyttiin jo 1922 vuo-
sikokouksessa. (Olsson 1999: 82.)
SOK:n vaatetustehtaat valmistivat
kouluille ja laitoksille suoja-, tyd- ja
oppilaspukuja. Esimerkiksi karja-
konpuku oli esillii ravintomessuilla
1938. (Lappalainen & Almay 1996:
136.)

My<is vapaa-ajan harrastukset ovat
muuttaneet pukeutumista. Voimis-
telun ia hiihtoharrastuksen mydte
yleistyiviit mm. housut naisten
pukeutumiseen.

Kauneuden ylistys
- romantisoitu maaseutu
Modernisoituvassa ja urbaanissa
Suomessa agraarinen eliimdnmuo-
to on ollut vahvasti lisni. Leena
Hangasmaa on tarkastellut useaan
otteeseen suomalaisen maaseudun
romantisointia ja nostalgisointia.

Suomen itsendistyttyd talonpoikai-
nen eldmd pysyi edelleen suomalai-
suuden synonlrymina. Talonpoikaiset
arvot nostettiin ialustalle: talonpo-
jasta tuli kansa. My6s kansatieteen
tutkimuksessa kansa ja kansanomai-
nen kulttuuri tarkoittivat talonpoi-
kaiskulttuuria, josta suljettiin pois
kaupunkilais- ja s?ietylaiskulttuuri.
Maatalousnaisten yhdistykset, koti-
teollisuusyhdistykset ja Marttaliitto
ovat kannattaneet maalaiskulttuuria,
johon katsotaan kuuluvaksi mm.
naisten kesity6neuvonta.

Romantisoitu suomalaisuus
maaseutu-idyllini on levinnlt laajalti
koko Suomessa Martta Wendelinin
kuvauksina. Hin sulki kuvistaan
pois teollistuYan Suomen, tehtaat,
kaupungit ja tydleiset. Wendelin
kuvasi maaseutua ajattomana onne-
lana, jossa perhe asuu onnellisena ja
tydskentelee perinteisin menetelmin
ilman ty6koneita. Hlvinhoidettuun
pihapiiriin jaruimaisema taustallaan
kuului olennaisena kansallispukui-
nen tlttd. Kuvat levisivdt oppikirjo-
jen ja Kotilieden kansikuvina aina

1929 lahtien 1950 asti.
Pirjo Korkiakangas toteaakin, ettd

Wendelinin kuvasto on suomalaista
maaseutua esittave mielenmaisema,
Site ei ehka sellaisenaan ole ollut,
mutta se on silti jatkuvasti "olemas-

sa". Wendelinin mielikuva tarjosi
lukijoille ja oppilaille juuri sellaisen
ihanteellisen eldminmallin, johon
suomalaisia haluttiin kasvattaa.

Paivi Aikasalo tutki naisten vaa-
tevalintoja ja pukeutumisihanteita
aikakauslehti Kotilieden palstoilla
1920-luvulta aina 1950-lur.ulle asti.
fiirkevddn ja asialliseen pukeutumi-
seen vannoutunut lehti otti kantaa
muodin seuraamiseen liittyvissii
lcysymyksissii. Modernin ja nykyajan
pukeutumisen iidnitorvena lehdessd
mainostettiin suomalaisen vaatete-
ollisuuden merkkejii alusvaatteista
housuihin.

Pula-aikana korostui kdsityo-osaa-
minen ja kekselidisyys. Moderni ilme
kuvastui mainoksista ja keskusteluis-
ta, kuitenkin kansikuvana oli miltei
poikkeuksetta Martta Wendelinin
ajaton piirros. Pukeutumisohjeet ko-
rostivat suomalaisuutta ja isdnmaal-
Iisuutta osoittaen, miten vaatteiden
valinnalla voitiin viestie omaa kan-
sallista identiteefl ia. Kansallispukuja
ehdotettiin nuorten naisten kesepu-
r.uiksi. Kansallispukuvalinta oli myos
saesteviiis)Tslqsymys. Kotiliesi toimi
rationaalisen pukeutumisen puoles-
tapuhujana.

Kansallispukuja valmistavalla
Helmi Vuorelma Oy:llii oli 35 puku-
mallia luonna 1930. Vuonna 1935
vietettiin Kalevalan i00-vuotisjuhlaa
ja pukuia tilattiin ennetysmaere.
Toisena s11'nd oli Nuoriseuraliikkeen
tanhujen esitys. l930lu\Ln viimeisi-
nd vuosina valmistauduttiin vietta-
midn olyrnpialaisia ja kansallispu-
kuia ommeltiin kiivaassa tahdissa.
Vuonna 1939 pukuja tehtiin 10 000.

Aikakauslehtien palstoilla kansal-
lispukuia tarjottiin edullisena vaih-
toehtona ja vastakohtana muodin
oikuille. Kansallisen ja modernin
ristiriita heijastuu myiis kansallispu-
kudiskurssiin. Hintava tai kdsity6tar-
toa edell)'ttdvd kansallispuku on ollut
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esteettinen ja l isi iksi aatteell inen
valinta.

Olemmeko suomalaisia?
Kansall ispuku edustaa suomalaisuut-
ta, l isdksi siihen kiteytlT kasitydn ar-

vostr.rs. Muistelmissa i i i t i  ja varsinkin
rnunt  rno  n ihd i i r t  p r r i l s i  pu l lan t r rok-

suisena mycis onpelevana, kutimien

kanssa tai muita krisitditd tehden.
Mielikuva ompelevasta aidistd
vahvistui myos oppikirjojen avulla.
Kodin ja koulur oppikirjassa koti
esitetti in maalaiskotina. Aiti hoitaa
lapsia, tekee ruokaa tai kiisitrjitii.

Elddkij meissd menneislys? Vai-
kuttaako talonpoikaiseetos edelleeD?

Onko kdsitykscmme kauneudesta
san-ranlainen kuin ennen?

Suomalaisessa pukukulttuurissa
on runsaasti kollekti ivisesti t iedos-
tamattomia itsestiidnseh,)l'ksia,
joista voi $syd, miksi suomalaiseelr
vaatevarastoon kuuluvat farkut,
verr)ttelypuvut ja tuulipuvut ovat
tete kollektiivista tiedostamatonta.
(Ruohonen 2002: 27.) Ovatko ne
jdiinne talonpoikaiseti ikasta?

Kuluttajaekonomian professori
Visa HeinoneD totesi 2009, etta
Suomessa edelleen l<d).tetadn sel-
viisti pienempi osa kulutusmenoista
yiratteisiin kuin muualla Euroopassa.
"Koreilu ja vaatteil la erottautuminen

on vielikin hienar) sopimatonta.
Kulutusmentaliteetin pohjalla vdi-

.jyvd talonpoikainen etiikkaa nak)T

edelleen."
C)n toinenkin vaikuttava voima.

Puku on toisaalta h)'vin inti imi,
onhan kyse vartalon peittamisesti,

. ja toisaalta samalla yhteiscil l inen

kuvastaen yhteiscin makua, norme.ja
ja arvoja. Ennen kehon virheitd on
saatettu kor.iata vaatteilla. Nyt kehon

epiitdl'dellis11'ttii muokataan kdlt
tiimiilld kauneuskirurgiaa. Nykydin

krun is  u lkonr iko  yhd is te td ;n  mydn

teisend pidettyihin ominaisuuksiin.
(Kinnunen 2008: 175). Huoliteltu

ulkondkci on tayoite, kriyntikortti ja

eteenpdin vievd voima.

Nuorten pukeutumista tutkinut

Sinikka Ruohonen totesi, ette pukeu-
tuminen on yhd osa eldmdntapaa ja
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sosiaalisuutta (Ruohonen 2002: 19).
Nuoret ovat tarkkoja pukeutumi

sesta. Koska sovittllja tapaamisia ei
enda ole, pit i i i  aina olla ulkoasr,rltaan
\.almis.

Taiteil i ja Maria Duncker on vdldy-
te111t kansallispukumalleja nykyajan
materiaaleista eli nluovikasseista.
Olisiko kansall ispuku jokin muu,
koko kansan klyttdmd asu? Ehkii
tasaraitapaita? Aika na).ttea. a
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Anliikin kreikkalainen
fi losofi  ja t iedemies

Aristoteles (384-322
eaa.) on Platonin ohella

yksi l insimaiseen alat-
teluun eniten vaikutta-

neista fllosofeista.

Sukututkiiaia
Aristoteles

MARKKU KALLIOLINNA

Sattuipa niin, ettd sukututkija (S) piiiisi
haastattelemaan Aristotelesta. Seuraava

referaatti kdydystd keskustelusta on
laadittu pelkdn ulkomuistin varassa, joten

se yksityiskohdissaan saattaa sisiltdd
epdtarkkuuksia.Tdltd osin vastuu jdd lukijalle.
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Virtain rippikirla 1842-1852 s. 376

S: Tissi olisi otos Virtain seurakunnan rippikirjasta
1842-51 sir{lta 376. Mit€n Sine site analysoisit, erito-
ten rivi?i, joka alkaar 'Hru Lowisa,.."? Mitii voimme
tietii sen perusteella?

Arlstoteles: Tjaa! - Joukko lumppumassalle musteella
muotoiltuja sielullisten vaikutusten symboleja. Ja sielul-
liset vaikutuksetkin vain jaljittelevet todellisuutta. Koska
emme siis voi saada velitontd havaintokokemusta tuon
tekstikatkelman tarkoittamasta kohteesta, voimme vain
pyrki?i jiirkeilemiillii kartoittamaan todellisuuden luonnet-
ta silta osin.

Valmistautuakseni tahen haastatteluun pdasin puhutta-
maan taman tekstin Iaatijaa, kappalainen Packalenia, joka
ystdvdllisesti selosti minulle rippikirjan laatimisperusteet.
Koskapa mies vaikuttaa luotettavalta, ldhden siita oletuk-
sesta, etti kaikki tassii toisen kd.den ldhteessd ilmaistu vas-
taa todellisuutta. Selvdstikin tuon tekstikudelman takaa
ldfyy olio.

26 Orpan 212015

S; Mitlh, olio! Kuules ukko, puhuttelet tuolla tayoin
arvoisaa esiditidni! Luulen, ettii tiimii haastattelu lop-
puu lyhyeen, ellet viisastelija oitis peru puheitasi.

Aristoteles: Alii, ?il?i hywii mies hikeenny. Asiahan on
niin, ettd mitd ikina tdssa maailmankaikkeudessa niin
sanotusti 'bn' - ainakin kaikki sellainen, mistl voidaan
olla tietoisia ja mistd voidaan puhua - on olio, tapahtuma
tai muu ilmiij. Meille filosofeille, viisauden ystdville, olio
on n€utraali kesite ilman mitaen arvolatauksia. Mini ia
sind olemme olioita siind missd kivenmurikka, jolla istut,
tai pilvenhattara, iota katsot.



Perusolemus ja satunnaisia
ominaisuuksia
Sr No minknslainen olio se muka on?

Arlstoteles: Tarkemmin sanottuna kyseessa on ihminen.

Sr Mufta tiimiihiin on uutinen!

Arlgtoteles: Rauhoituhan nlt! Minka tahansa olion keskeinen ominaisuus
on substanssi eli perusolemus; tdssi tapauksessa se on ihmisrys. Substanssi
on riippumaton kaikesta itsensii ulkopuolella olevasta. Jos se katoaisi, mytis
kokonaisuus katoaisi. Samalla lailla hevosen substanssi on hevosuus. Hevo-
suus on vaikeasti meariteltave ominaisuus: se vksinkertaisesti tekee vksildste
hevosen.

Sr Voi herran pieksut, t?ime tanssi on minulle kyllii ihan uusi. fa rippikir-
juusko tekee rippikirjasta rippikirjan?

Arlstoteles: Aivan niin. Mutta substanssin lisdksi jokaisella
oliolla on lukematon mdird muita ominaisuuksia. mutta ne ovat
muuttuvaisia tai muuten satunnaisia, aksidentiaalisia. Ndmd
ominaisuudet ovat jokaisessa yksil<ioliossa eli partikulaarissa
kiinnittyneind olion substanssiin. On olemassa flysisid, psrykki-
siii.ja sosiaalisia ominaisuuksia. Ne kuuluvat vastaavasti flJsi-
seen, psrykkiseen tai sosiaaliseen todellisuuteen.

S: Siis substanssi on viih?in niin kuin soinnun pohjasiivel, joka
tyypittelee koko soinnun. Soinnun muut slvelet eri kokoon-
panoissaan antavat soinnulle sitten persoonallisen ilmeen
kuten safunnaiset ominai$uudet olioll€?

Aristoteles: Tavallaan. Seke oliot ette tapahtumat ovat olemas-
sa, ne ovat olevia (kreik. to on, se mitd on). Kunkin olevan ja

sen ominaisuuksien yhteenliittymaa kutsumme tosiasiaksi - asiantilaksi,
joka vallitsee maailmassa, siis todellisuudessa. Ja tieto on se, mitd sinulla on
hallussasi tiedon kohteesta, kun tieddt jostakin jotakin. Joku saattaa pitae
temenlaisia ontologisia, meta0Tsisie pohdiskeluja jonninjoutavana ajanhaas-
kuuna, mutta mehdn emme nditd puheita kuuntele. Me pyrimme ldhesty-
maen iumalallista tietamyst?i ja kaikkein suurinta viisautta.

S: Selvii se, p[?im[?ire:i asettaessaan ei pid?i olla turhan vaatimaton,

Luokitteluja
Aristoteles: Mutta palataksemme tutkimuksemme kohteeseen, tdltlT huo-
mata erds tapahtuma Messukyldssd 31. pdivdnd elokuuta vuonna 1799. Tutki-
mamme olio sattuu olemaan tapahtuman subjekti: olio syntyi. Voidaan olio
tosin selittee temdn tapahtuman obiektiksikin: olio synnltettiin.

Sinullehan nuo ajat ovat niin kaukana takana pdin, ettet ole niita ndhnlt.
Minulle ne taas ovat niin kaukana edessiipain, etten tule niite koskaan ne-
kemddn. Joten tapahtuman ominaisuuksista emme voi sanoa mitedn - oliko
tapahtuma helppo, iloinen, pitkaveteinen. .. Yleensdkin olen sita mielta, ette
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menneiqTtte tulkitseva tieto ei voi esittee, miten asiat
joskus tarkalleen ottaen tapahtuivat, mutta kyllekin, mi-
ten ne olisivat saattaneet tapahtua.

Syntymisessa voitiin kauniilla tavalla nihdd aineen
(kreik. hyle) ja muodon (kreik. morfe) yhdistyminen.
My<is olion eldmdnpituinen kategorisointi ja luokittelu
ominaisuuksien perusteella alkoi ensi hetkiste. Katego-
riat ovat perimmdisid luokkia, joihin oliot ia niiden lajit
voidaan sijoittaa.

Ensisijainen, tdrkein kategoria on substanssi, ioka
ilmaisee yksiliiolion olennaisimman ominaisuuden, pe-
rusolemuksen. Muut kategoriat ovat muiden, satunnais-
ten ominaisuuksien ryhmia: kvantiteetti (kuten pituus,
paino jne.), kvaliteetti (hiusten viiri, temperamentti jne.),
relaatio (sukulaisuus, omistus, s)y jne.), paikka, aika...

Jo aikaisemmin mainitut olevien ja niiden ominaisuuk-
sien yhteenliitrymet muodostuvat nimenomaan katego-
rioiden ilmaisemilla tavoilla. Nain kategoriat iasentavat
koko maailman todellisuutta.

On ymmerrettavaa, etta pyrimme lttltamaan slTn
jokaiselle havaitsemallemme asialle, myds talle tapahtu-
malle. Todettakoon vain, etti oliolla itsellddn ei siind ollut
miteen osuutta.

S: Heh, heh! No eihiin tiissii syyllisiii olla etsimisse...

Atlstoteles: Puhutaan syy-kasitteeste tuonnempana.
Mutta tihdn olioon liittry toinenkin varhainen tapahtu-
ma, vain yhden auringonkierron verran edellisen jiil-
keen: kaste. Siihen on kltk6ksissi kastaja ja aikamoinen
joukko muitakin olioita, kummeja. Sukututkijan kannalta
tapahtuma oli merkittave sikali, ette olio tuli siite lahtien
pysyviisti kuulumaan siihen joukkoon, jonka muodostivat
kaikki Lowisa-nimiset, ia vain he. Kasteessa saatu etunimi
kuuluu sosiaaliseen todellisuuteen.

Syntymastaan saakka hdn oli sitd paitsi ollut tytttijen
joukon jdsen. Kumpikin joukko kuuluu suurempaan, ih-
misten joukkoon. Ja ennen pitkaa hanestd, tuli lukematto-
mien muidenkin joukkojen jdsen. Tdten olion luokittelua
voitaisiin jatkaa loputtomiin. Lopulta kaikkien luokkien
Ieikkauspisteeseen .ldisi vain hdn - ainutkertaisena yksil<i-
oliona. Kun vain tuntisimme hdnet paremmin: kuuluuko
hdn honteloihin vai riskeihin, idnekkeisiin vai hiliaisiin,
tummatukkaisiin vai vaaleatukkaisiin, dkkioikaisiin vai
vakaisiin...?

Potentiaalisuus aktualisoitu u
S: No nythiin alan piiiistl kiirryille! Tarkistin juuri,
ett?i joukkojen "suomalaiset ', "31.8.1799 syntyneef ja

"Lowisa-nimiset" leikkaukseen kuulunee hlnen lisiik-
seen vain yksi alkio.

Aristoteles: No siiniipii melkein tiiydellinen yksiltin iden-
tifikaatio ja logiikan peruskurssi. Syntymastaen lehtien
han oli tyttii, mutta potentiaalisesti nainen. Nimittein
kaikki se, rniti oliosta voi koskaan tulla tai miksi se voi
muuttua sen olemassaolon aikana, td1t1y olla sisddnra-
kennettuna olioon itseensd, eli olla oliossa potentiaalisuu-
tena. Kun potentiaalisuus aktualisoituu, potentiaalisena
'piilossa" ollut mahdollisuus tai ominaisuus tulee olevaksi
tai nii$wiiksi. Tiissd tapauksessa aktualisoituminen vei
aikaa, ja suuren lapsikuolleisuuden vallitessa se ei ollut
edes itsestdinsehlys.

Koskapa taidat tykate klttyrae, kun tutkimaamme
oliota nimitdn 'blioksi'l niin voimmehan teste eteenpain
nimittee henta Lowisaksi. Rippikirjan mukaan Lowisa
siioittuu paikkakategorian suhteen Pekkalan torppaan.
Muistamme, ette vuonna 1799 asia oli toisin: tame kate-
soria on vahvasti aikasidonnainen.

Tietoja ja taitoja

Aristotel€s: Lowisa oli osallisena myris erindisissd kir-
kollisissa tapahtumissa: lukusilla ja ehtoollisilla. Hiinen
kristinopin tiedoistaan voisi rippikirjaan lukusilla merkit-
tyjen kruksien perusteelle sanoa yhte ja toista.

Mutta mita han itse asiassa tiesi? Oliko se pelkkiiii
ulkoa latelemista? Hdn oli omaksunut kdstinopin valitut
opinkappaleet - sikdli kuin ymmdrsi ne oikein: Luthe-
rin katekismuksen kuusi peakappaletta, Athanasiuksen
uskontunnustuksen, huoneentaulun, oppinut vastaamaan
katekismuksen kysymyksiin (Svebiliuksen selitysten kuusi
pddkappaletta) ja oppinut Daavidin katumuspsalmit.

Teiddn opissanne on ymmartaakseni kyse aistihavain-
tojen ulkopuolella olevasta ensimmaisesta liikuttaiasta.
Siihen, ovatko ndmii opinkappaleet tietoa, en voi ottaa
kantaa, koska tdllaisen pelastajan tai messiaan tulosta olen
vain kuullut ennustuksia juutalaisilta profeetoilta. Yhti
hlwin kuin perittyd kykye tallentaa muistiinsa ja palauttaa
mieleense asioita kruksien meera ia muoto tosin saattavat
kertoa k).vyste sietdii kinkeritupien tunkkaista ilmaa tai...

Siihen, mit?i fyysisid jdlkid noiden asioiden p?iiihiin
panttays aivorustinkiin oli jettenlt, en osaa sanoa mitden.
Meilld filosofeilla ei ndds ole niin sanotusti kompetenssia
aivan mihin tahansa - eike tarvetta. Meidan rydmme
on erikoistieteiden viilirajat ylittevea, poikkitieteellistl.
Tyijmme tahtee siihen, etta tutkijat ymmarteisivat, mita
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oikeastaan ovat tekemassa. Joten ky a teidin genealogienkin olisi h1'vd vd-

hdn kuunnelle meitd.
Kristinopin opinkappaleiden ohella Lowisa oli ulkoa oppinut katekis-

mukseen sisdlq-vdn abc-kirjan eli aapisen. Mutta Lowisa osasi myiis lukea.

T6mdkin, sisdlukutaito, oli epdilemdtta vaatinut omat ponnistuksensa, mutta

ennen kaikkea se oli edelllttdnlt taiPumuksia.

S: Miniipii olen niihnyt vanhoja muuttokirioja' joissa pari\rmppisen

Lowisan lukutaitoa kuvaillaan ensin viilttiiviilsi, pari lrrotta myiihemmin

sitii kehutaan jo per[ti hyv?iksi. Ei ihme, h?inen todetaan olevan el?imiinta-

voiltaan rehellinen ja nuhte€ton.

Aristoteles: Name kaikki kuuluvat psrykkiseen todellisuuteen. Kun hdn

kerran oli oppinut lukemaan, hdnelld oli kyky ja valmius muuntaa nakemen-

sd teksti verbaalisiksi sanoiksi ja - toivottavasti - muodostaa tekstin mukai-

sia mielikuvia. Itse asiassa temakin edell)tti haneld tietoa, ei-propositionaa-

lista tietoa: hanella oli kiiltanniillinen tieto siitii, kuinka lukea.

S: Jees! Hiinen hallussaan oli "knowhow': Mutta olet kirioituksissasi
oudoksunut sitii, ett[ jollakin sanotaan 'blevan vaimo tai
vainolla mies". Voisitko v?ihiin avata tete?

Rakenteita

Aristoteles: Tuo kuulostaa siltd, kuin puhuttaisiin omaisuudesta

tai ominaisuudesta, vaikka emmehdn tarkoita muuta kuin yh

dessd asumista. Lowisalla oli totta kai monenlaatuisia yhteyksii

toisiin olioihin, tapahtumiin ja muihin ilmioihin.

Huomaamme muun muassa, ettd Lowisa on toisena osa-

puolena kahden olion muodostamassa rakenteessa. Rakenteet

ovat usean olion muodostamia kokonaisuuksia, joissa olioiden

viilillii vallitsee jokin relaatio eli suhde. Aikaisemmin mainituissa

joukoissahan alkioiden viilillii ei mitiidn relaatioita ole, alkioilla

ei velttamattd edes yhteisia ominaisuuksia. Tdssd nimenomaisessa rakentees-

sa relaatiosta on ilmoitettu vain, ettd Lowisa on Petterin vaimo.

Relaatio on asymmetrinen, silla Petter ei ole Lowisan vaimo. Sen nimittein

voimme pddtelld deduktiivisesti: Ensinndkin meilli on aistihavainnoista ia
muista kokemuksista riippumaton (lat. a Priori, ennen kokemusta) tieto, ettd

kaikki Petterit ovat miehii; toiseksi jo sanojen merkityksien perusteella (a

priori) meilld on selvd kdsitys, etti mies ei voi olla vaimo.
Koska Lowisa on Petterin vaimo, on Lowisa a priori mytis Petterin puoliso

ia Petteri Lowisan puoliso. Tiissd tapauksessa saman rakenteen koossapiteve

voima voidaan siis selittaa myds symmetrisene relaationa: siind suhde pdtee

molempiin suuntiin!

S: No t?it?i en olisi kyll?i itse keksinyt. Mutta kyllii sukumme perimetieto

puhuu Pietarista, ei Petteristi. Toisaalta Pekkalan torpan vanhaisiint:i

on minulle kertonut kuulemaansa tarinaa iostain kauan sitten etineeste

"sorvan Pekasta"; Pekkala sijaitsee Sorvanj?irven rannalla.

Aristoteles: No nythdn minullekin vasta valkeni torpan nimen s)T Mieste

on yhteisdssean tosiasiassa ehkd puhuteltukin Pekaksi tai Pietariksi, mut-

ta mindhdn voin nojata vain niihin nimiasuihin, iotka tietoldhteeseen on
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Pllrrettv.
Mutta palataanpa tuohon kahden olion rakenteeseen.

Tuskin paljon erehclyn, jos oletan tiimiin rakenteen muo

toutumisen s)Tnd olleen satunnainen rakastuminen
tap htuma, jota ulkopuolisen saattaa olla vaikea havaita ja

siten k)dentaa. Mutta he sen tunsivat: iki idn kuin kahdes-
sa ruumiissa asuisi yksi sielu.

S: Olisipa rakenne nlt kuuntelemassa selityksiiisi!

Aristoteles: Rakastuninen kuuluu puhtaasti pslykkiseen

todell isuuteen, pdin sisiiseen maailmaan - relaation

virall istaminen papin edessd puhtaasti sosiaaliseen todel
l isuuteen, Toisin kuin fyysisil ld tosiasioil la pslrykkisil l i i  ja

sosiaalisi l la tosiasioil la ei ole avaruudell ista ulottuvuutta,

Koko perhe on jo astetta monimutkaisempi rakenne.

Siind dsken mainitulla Petteri l ld on asymmetrinen relaatio
yksitellen perheen nelj: i i in muuhun olioon, lapsiin. Ndmii
relaatiot ovat puhtaasti geneettistd laatua. Vanhemmista
tietoli ihteisti i  saisimme varnuuden siit i i , onko myos Lo-
wisalla vastaavat relaatiot - temd ldhde ei sit i viele takaa.

S: Kyllii on. |a vastaava relaatio on k3isitte:ikseni myits
samalla siyulla mainitulla Sophialla Lowisaan nihden.

Aristotelesr Tdstri onkin lyhlt matka sukuun, kun perheiti i
kootaan geneettisin relaatioin yhteen yhii laajemmiksi ja

laa.jenlmiksi rakenteiksi. Myds Lou'isa itsessaan muodos-

tuu mkenteesta.ja sen elementit yhii pienemmiste raken

teista. Mutta emme nyt l ihde spekuloirnaan asialla, mistd
emrne tiedii yksityiskohtia. Mainittakoon kuitenkin vieli i

yksi t i irked asymmetriseen relaatioon perustuva rakenne:
jo kasteessa Lowisasta oli tullut seurakunnan jdsen.

Pddmddri6
Aristoteles: Mind sanon: onnell isuus on tdydell inen ja it-
sessii i in ri i ttdva hyvi ja se on tekojemme pdamaara. Mutta
emme tiedd, oliko onnell isuus Lowisan korkein pd;im:ii ir i i
(kreik. telos) eldmdssii.

Lowisa kykeni kyllii jrirkensii avulla kiisittaimadn oman
luonnollisen paikkansa kosmoksessa; jiirki kertoi myds
hinen haluavalle sielunsa osalle miten milloinkin oli toi-
mittava sekd yksityisen ettd yhteisdll isen elimdn alueella.

Mutta oikeaan toimiDtaan taryittiin mycis kdltdnn<illistri
harjaantumista. Kovir vlhiin siis Lowisasla henkilone

tiediimne - vlhiten hilnen flysisesti:i puolestaan. Mutta

sentiidn olemme selvitt i ineet hinen geneettiset suhteensa.
Totta kai saatat mielessiisi l i i t taa heneen vaikl<a min-

kii laisia ominaisuuksia, mutta ne ovat vain kuvitelmia.
Kr,rvitelma el ole tietoa: se ei ole "h).vin perusteltu tosi
uskomus", niin kuin oppi-isiini olisi asian ilmaissut.

Niikee, ettd Lowisir oli aikoinaan kokenut sellaisenkir.r
i lmii in kuin isorokko. Se ei vield ollut kohtalokas, mutta
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mycihempi, r 'uoden 1848 marraskuun 3. paiviin tapah-
tuma oli. l'apahtuman sry oli "hi\.r.rtustautina" tunnettu
ilmio, kaiketi keuhkotauti. Vielii yhdeksiin piiiviiii myo
hempi tapahtuma li i ttyi hiineen. Sil loin hdnen vdhitellen
katoava, ei-olevaan vaipuva fllrsinen osansa laskettiin
perinteisin seremonioin maahan maahan, joka veden,

ilman ja tulen ohella on kuun alapuolisen maailman pe
ruselementteji i . Lorvisan syntyrl inen aikoinaan merkitsi,
ettd san.ralla jotain muuta hiivisi hriviiimineu rnerkitsi

nlt, etti i  samalla jotain muuta syntl i. ..

S: Tuota tiiytyy viih[n aiatella. Mutta tiediitktis, olen
niihnyt hiinen j?ilkeense 9. lokakuuta 1849 laaditun
perukirjan. Siitii liil'try mm. viiden kopeekan arvoinen
rukki!

Aristoteles: Jaa, tdste kappalainen ei maininnutkaan
mitdan. Mutta jos kerta ndin on, vield perunkirjoituskin
kosketti hiintii. Tapahtuman syynd voisi katsoa olevan
sellaisen yleisen i lrnicin kuin lainkuuliaisuuden, viime kd-
dessd lainszii id[nn<in. Lowisa ja rukki muodostavat jdlleen

uuden rakenteen,.jossa olioiden r': i l isend asynInetrisend
relaationa on onistusoikeus.

Tuo rukki tosin on minulle tuiki tuntematon kdsite
- taitaa olla jotain modernia tekniikkaa.. , Kulkuvil ine
kenties?

S: faa, kyllii se erddnlainen polkupyiirli on.
Kiitos haastattelusta!
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Ra ine Rait io
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Raine Ra i t io

24.10. Geneettisen su kututkim u ksen perusteet
lvla rja Pirttivaa ra

14.1L. fab- ia kylah istorian
Raine Rait io

28.11. Talo- ja kylah istorian
Ralne Rait io
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klo 10.00- 16.00
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35 euroa). Sitova ilmoitta u-
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vi ikkoa en nen tapahtumaa
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tai  puhel imitse 010 387 7900.
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sivuilta www.genea logia.fi.
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klo 9.00- 16.00
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Juha Vuorela
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212015 Orpa'n 3l



32 Orpana 212015



Salo voitti tipi-
Amerikan hal-

NewYor-
Los Angelesiin

l929.Juoksu

John Salo syntyi
Viipurin seudulla
vuonna 1893.
l4-vuotiaana
hin lihti meril le.
Muutaman vuoden
seilattuaan hiin jdi
Yhdysvaltoihin,
jonka laivastossa
Salo palveli
aliupseerina
ensimmeisen
maailmansodan
aikana.

odan jiilkeen John Salo
jatkoi vesillii jokilai-
r.urina Hudsonjoella
New Yorkin liihistollii.
Niilti ajoilta juontuu

Salon my<ihemmin saama lempinimi
stryrmanni eli perdmies. Kotinsa
Salo perusti Passaiciin, itarannikolla
New Jerseyssi sijaitsevaan pikku-
kaupunkiin. Hdn avioitui Vr-ronna
1917 Amalia Huovilan kanssa
(1894-1956). Heilli oli kaksi lasta
Leo (s. 1918) ja Helen (s. 1922). Las-
ten my<ihemmistd elemanvaiheista
minulla ei ole tietoa.

Paavo Nurmi
sytlrtti kipindn

Uusi aika John Salon eldmissd koitti
talvella 1925, jolloin juoksijain ku-
ningas PaaYo Nurmi oli Amerikan
kiertueella. Nurmi juoksi sisiradoilla

John Salo oli yksi tunnetuimmista ame-
rikansuomalaisista ammattilaisjuoksi-
ioista.

ymperi maata voitosta voittoon. New
Yorkin Madison Square Gardenissa
kymmenien tuhansien katsojien jou-
kossa Nurmen juoksua oli seuraa-
massa myiis Iohn Salo. Hdn sai nd-
kemdstiidn sellaisen juoksukipindn,
ettii peetti ryhtye harjoittelemaan
juoksemista, vaikka olikin aloitte-
levaksi juoksijaksi jo melko idkds.
Hlnelld oli kuitenkin pitkiin matkan
juoksijan kykyjii ja sinniklqryttii.

Salo liittyi maineikkaaseen suo-
mala isseuraan FA AC:hen (F innish-
American Athletic Club, New York),
jonka kirkkain tdhti oli moninkertai-
nen olympiavoittaja Ville Ritola.

Salon harjoitusolosuhteet olivat
ankeat, silld hdn joutui iuoksemaan
tydnse \.uoksi laivan kannella. Yksi
maili talttyi 37 kierroksesta kannen
ymp6ri. Ensimmeisen kilpailun-
sa Salo juoksi helmikuussa 1926.
Mainittavaa julkisuutta han saar,'utti78 piiiviiii.
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saman vuoden huhtikuussa perlntel
se l ld  Bo\ tonin maraton i l la  varmista-
malla neljantene juoksijana FAAC:n
j oukkuevoiton. Vu osina 1926-1927
Salo juoksi useita maratoneja ja
muita pitkid juoksumatkoja saavutta-
matta ku itenkaan suurta menestysld.
Hdnen maratonenndtyksensa oI
hieman piidlle kolmen tunnin.

Niin Salolta kuin monelta muulta
juokstalta unohtuivat haaveet osal-
l i5 tumisesta Amsterdamin o lympia
laisiin vuonna 1928, kun liikemies,
urheilumanageri j a sirkustirehtod-
riksikin mainittu Charles C. Pyle

ryhtyi jarjestamaiin yli 5000 kilo-
metrin mittaista ammattilaisiuoksua
Amerikan mantereen halki Los
Angelesista New Yorkiin. luoksu-
kilpailu oli nimeltden Trans Conti
nental Footrace. Pylen apuna toimi
muun muassa amerikansuomalainerr
urheilumanageri Hugo Qvist.

Salo ja 274 muuta juoksiiaa jiittivet
h).vestit amatiioriurheilulle ja osallis
tuivat ensin harioitusleirille, minkd

.j?ilkeen 199 juoksijaa ldhti tavoittele-
maan 25 000 dollarin voittopalkin
toa.

Pyle oli houkutellut juoksuun
mukaan my<is Paavo Nurmea, jota
kilpailu oli kiinnostanutkin. Nur-
mi oli kuitenkin empinlt: ei vain
amatocirioikeuksien menettemisen
r,r.roksi, vaan myris sanomalla, etta
"se ei piru ole leikintekoa juosta joka
piiivi maratoni'i Ville Ritolan p1y-
lamiseste on olemassa kahdenlaisla
tietoa, mutta Ritolakaan ei siis kisaan
llhtenyt, vaan juoksi Suomen puo-
lesta kultaa ja kunniaa olympialaisis-
sa Amsterdamissa kuten Nurmikin

Amerikan halki
juoksemalla
Pddstdkseen ldhtopaikalle John Salo
osti vanhan auton ja aioi silla mante-
reen halki. Ajomatka kesti 13 peivaa.
Pdivisin Salo korjasi autoa ja oisin
ajoi. Maaliskuun 4. pdivd r.uonna
1928 juoksijat lehtivdt matkaan,
jota kesti 84 pdivdd, jokainen metrr
omin jaloin iuosten. Matkaa kertyi
jopa 5600 kilometrii. Kyseessd oli
etappikilpailu siten, etta paivamatkat
vaihtelivat noin 40 kilometrista noirr
120 kilometriin.

Suomalaisjuoksijoita - kaikki
siirtolaisia oli Salon lisdksi mukana
seuraavasti: William Kolehmai-
nen (Hannes Kolehmaisen isoveli,
ammattilaisjuoksija jo 1910 luvulla),
Olli Vdnttinen, Arne Suominen,
Nestor Erickson, Otto Laakso, Laurr
Lehto,  Gunnar Ni l rson.  Ceorge Por-
konen, Paul Salmi ja Carl Willberg
sekd Yhdysvaltain kansalaisuuden
ottanut Anders Fager, entinen Fa-
gerstr<im, joka oli saar..uttanut USA:n
maaslojuok\ujouklueessa olympia
hopeaa Pariisissa 1924.

Johtopaikkaa pitivd,t alkuun
Kolehmainen, Vinttinen ja Suomi-
nen, jotka kuitenkin kaikki joutuivat
keskeyttiimiiiin. Viinttinen keskelttr
kylkiluumurtuman vuoksi jouduttu-
aan auton toltdisemdksi Chicagon
ldhelld. Lopulta suomalaisen.juok
sumaineen pelastajaksi nousi John
Salo, joka myos oli jdddd auton alle
Chicagossa. Hdn ammensi juoksu
voirnansa nlltiinhalusta. Kilpailun
edelld itsevarma William Koleh-
mainen oli sanonut Salon ndhtyadn:
"Mita tuokin taa d tekee?"

Toukokuussa styryrmannl yltyi
hurjaan vauhtiin. Hdn kuroi pdi-
vittiiin kiinni yli 30 tuntia edellaen

ollutta oklahomalaista Andrew

Paynea. Matka vain loppui kes-
ken. Eroksi voittajaan i:ii runsas 15

tuntia. Toukokuun 26. pdivdni Salo

saavutti maalin 54 muun juoksijan

kanssa New Yorkin Madison Square

Carden issa  s i jo i t tuen kokona isk i lpa i -

lussa toiseksi. Hdn sai palkinnoksi

10 000 dollaria. Se vastasi esimerkik-

si rakennusrriehen kolmen ruoden
palkkaa.

Riemua kotikaupunElissa
Vuoden 1928 juok'un loppuvaihei

siin liittyi kaksi koskettavaa tapausta.

Salon kotikaupungissa oltiin huoles-
tuneita tdmen turvallisuudesta. Niin

pe sotaveteraaniiarjestd American
Leg ion .  jonka jd ren  SaJo o l i .  ja  kau

pungin pormestari, lihettivdt Salon

turvaksi Clevelandista New Yorkiin

neljd autoilevaa legioonalaista ra
moottoripydrdpoliisin.

Passaicin ldpi kilpailijat juoksivat

Salon syntym6pdivlnd 25. touko-

kuuta. Kotikaupunki odotti suurta
poikaansa riemua pursuten. Kadut

oli koristeltu suurin kyltein: "Johnny,

Wellcome Home'l Konttorit ia kaup-
paliikkeet sulkeutuivat, tehtaiden

p i l l i t  so iva t ,  pa ika l l inen  leh t i  ju lka i " i

uus la  pa inoks ia  lunn in  v i le in  e tus i -

r'rrllaan Salon kuva. Ensimmdisend

kaupunkiin.juossutta Saloa olivat

vastassa vaimo ja lapset. Kun Salo

otti heiddt maalissa syleilll'nsd, niin

koko hurraava monituhatpiinen
kansanjoukko hiljentyi ia antoi kun

nioituksensa jdlleenndkemiselle.

John Salo saa!.utti ensimma jsesse

Amerikan halkijuoksussaan kunnian

ohella taloudellisen menestyksen.

Palkintorahansa lisdksi hdn sai
kotikaupunkinsa asukkailta 10 000

dollarin lahjarahan. Lisdksi Passaicin
porme5tari myiinsi kaupungin suu

re l le  sankar i l le  po l i i s in  a rvon ja  rydn

2 100 dollarin r.uosipalkalla.

Tiukka kamppailu
vei voit{ajaksi
Vuonna 1929 Amerikan halkijuoksu

. juost i in  kutsuki lpa i luna er i  re i t i l l i  ja
eri suuntaan kestden nlt 78 paivaa
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New Yorkista kohti Los Angelesia
ldhti 31. maaliskuuta 69 juoksijaa.
Salon lisd,ksi muut amerikansuoma-
laiset juoksijat olivat edellisr.uoden
tapaan Olli Vdnttinen, Arne Suomi
nen ja George Poikonen sekd uutena
Antti Ahlfors. Salo oli n1t suurin
suosikki, kun edellisvuoden voittaja
Payne ei ollut mukana.

Kilpailusta tuli Salon ja edellis-
'vuonna keskeyttemean joutuneen
italialaisenglantilaisen Peter Gal'uz-
zin vdlinen tiukka kamppailu, joka
ratkesi vasta viimeisend p vana 16.
keslkuuta Los Angelesissa juostulla
maratonilla. Salo voil.ti temen toisen
halkijuoksunkahden minuutin ia 47
sekunnin erolla. Salon kokonaisaika
oli 525 tuntia 57 minuuttia ia 20
sekuntia. l9 juoksijaa saapui perille.

Juoksijoilla oli n1t oma huolto.
Salo omistikin voittonsa vaimolleen
Amalialle, joka kulki huoltoautossa
mukana: "Raavaanliha, munat ja
perunat, joita vaimoni sydtti mi-
nulle, auttoivat minut voittoon, eike
jalkanii'

Kilpailun jiirjestajii C. C. Pyle
joutui suuriin taloudellisiin vaike-

uksiin. Hiin ei pystynl't maksamaan
kilpaili joille luvatluja palkintorahoja.
Niinpii John Salo jiii ilman 25 000
dollariaan. Ereiden tietojen mu-
kaan hdn olisi saanut 4000 dollaria
NAin suomalaisten keskuudessa
kansamaratoniksi nimitetty
Amerikan halkijuoksu sai ikdvdn
lopun. Pylen ongelmat olivat johta
neet  jo  k i lpa i lun a ikana s i ihen,  et t i
hentapaiiihiin ji ianeel juoksijat eivdl
endi kilpailleet tosissaan. Heiddn
todettiin taittaneen matkaa myds
autoissa istuen ja heita kutsuttiinkin
"riikyytiliiisiksi'l

Sankalin
tapaturmainen kuolema
Salo jatkoi vield seuraavana \llonna

ammattilaisjuoksijana osallistuen

hlwdlli menestykselld muun muassa

Kanadassa pidettlyn kuuden piivdn

juoksuun ja juoksuihin hevosia

vastaan. Lumikenkdjuoksuihin Salo

ei tiett:ivdsti osallistunut.

John Salon sankaritarina sai

tarunhohtoisen lopun, tosin surul-

lisen. Lokakuun 4. pdivdnl r..uonna

1931 han oli poliisina valvomassa

jirjestystd Passaicin baseball-kentdn

laidalla. Pelin aikana pallo lensi

kentdn ulkopuolelle ia osui Salon

piiiihiin. H?in kuoli iskusta saamiinsa

vammoihin saman paiven iltana vain

38-\.uotiaana.

Salo haudattiin kotikaupunkiinsa

suurin sotilaallisin juhlamenoin.

Hautaiaisten kunnianosoitus muo-

dostui niin suureksi, ette harvoin

Amerikassa kuolleen suomalaisen

osaksi sellaista on tullut.

Saloa luonnehdittiin Iuotettavaksr
ja uskolliseksi niin kansalaisena ja

poli isina kuin urheil i jana. Vahvista

mattomien tietojen mukaan Charles

C. Pyle ldhetti seuraavan viestin hau-

tajaisiin: "Tulen suorittamaan hlvdn

ystdvdni ja luotettuni ja minuun

luottaneen miehen leskelle, mrs.

Salolle, sen summan, minke olen

velkaa Salon voittamasta palkintora-

hastal' a
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Kaksi pdivii John Salon kuoleman idlkeen kirjoitettu kuolintodistus.
Todistuksessa John Salon synnyinmaaksi on merkitty "Findland".
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Sanoma- ja urheilulehdet

Aamulehti 1928-1931

Helsingin Sanomat 1928-1931

New Yorkin Uutiset 1925-1932

Raivaaja 1928-1931

Suomen Urheilulehti f92A- 1932

Turun Sanomat 1928-1929

Uusi Suomi 1928-1929

Muut lehteet

Kirjalliset lahteet muun muassa
Passaicin (N. J., USA) poli isi laitok-
selta ja kaupungjlta, kirjoittajan
hallussa.

Romaani
"Flanaglanin juoksu"
En maininnut li ihteene vuonna 1982 julkaistua skotlan-
tilaisen Tom lvlcNabin romaania "Flanaganin juoksu".
Romaanin perusjuonena on Amerikan halkijuoksu, jonka
taoahtumat ovat monilta osin verrattavissa todelliseen
JUOI(sUUn.

Romaanissa halkijuoksu on sijoitettu vuodelle 1931, sen
paAjArjestiijen etunimet ovat samat Charles C., jerjestejil le
on suuria raha- ym. vaikeuksia, yksijuoksija jopa kuolee
auto-onnettomuudessa Chicagossa, Paavo Nurmesta
puhutaan monessa kohdassa jne.

Romaanissa juoksijoita on yli 2000 ja maaliin asti juoksee
myos yksi nainen. Todellisissa juoksuissa ei ollut mukana
yhtden naisjuoksUaa. Yksi suomalainen on romaanissakin
karkipeAn juoksuoita, mutta ei lainkaan niin hyvd kuin John
Salo oli oikeasti. Paejiirjestajan sukunimi Flanagan saattaa
olla mukaellen lainattu vuoden 1929 halkijuoksusta, jolla
Char les C.  Pylen l i ikekumppanin lak imiehena o l i  John G.
Flanigan.

Voin suosilella romaanin lukemista

Klaus Hiriin
elokuvasuunnitelma
Kun John Salon syntymasta oli kulunut sata vuotta, niin
kirjoitin hanestai juttuja, joita julkaistiin useissa lehdissa
Suomessa. Helsingin Sanomissa olleen jutun oli lukenut
nuori, taideteollisessa korkeakoulussa elokuvaohjausta
ja kasikirjoittamista opiskellut Klaus Hdro. HAn otti muu-
tama vuosi myohemmin opiskelukaverinsa kanssa minuun
yhteytte ja tapasimmekin Helsingisse, missd he suunnitteli-
vat Salon tarinasta elokuvan tekemistei.

Hairo, joka on sukua 1920-luvun kuuluisalle pikajuoksUalle
Lauri Harolle (viisi SlVl:iia 100 ja 200 metrille ja muun
muassa SE 10,8 satasella vuonna 7922), ei saanut hank-
keelleen kuitenkaan rahoitusta. l\4inun roolini olisi ollut
toimia lahdeaineistojen asiantuntijana ja kAsikirjoittajan
apuna.

Tietden ja tuntien Klaus HZiron sittemmin ohjaamien eloku-
vien mestarill iset aiheetja taitavat kuvaukset, on helppo
uskoa, etta han olisi saanut John Salon el6mAstakin vai-
kuttavan ja tunteisiin vetoavan elokuvan.
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Sukujuuriin perehtyminen

poistaa
juurettomuutta
JORMA LAPPALAINEN

Moni on joutunut jo lapsena muuttamaan toistuvasti
asuinpaikkakuntaa ja vieli useampi on muuttanut aikuisidssd
koulutuksen ia tyopaikkoien vuoksi paikkakunnalta toiselle,
maakunnasta toiseen ja joskus toiseen maahankin. l tselldnikin on
timmoisistd muutoista kokemusta.Tdstd aiheutuvaa juurettomuutta

usein ilmaistaan sanomalla, ettei tunne olevansa mistddn kotoisin.

len kuitenkin huo-
mannut, etta omiin
sukujuuriin pereh-
tyminen voi lievittad
juurettomuuden

tunnetta tai iopa poistaa sen lahes
kokonaan. Kun on saanut selville
esivanhempiensa nimet ja syntyma-
ja kuolinajat, tietamysta voi s).ven-
tiia perehtymiilla monipuolisesti
vaikkapa aluksi vain isovanhempien
eliimiinvaiheisiin j a siihen ymparis-
t6iin ja kulttuuriin, iossa isovanhem-
mat ovat eleneet. Historiankirjoista
voi ltiitye tapahtumia, joissa he ovat
olleet mukana taiiotka ovat tapahtu-
neet heiddn elinaikanaan.

Tuollainen esivanhempi voi olla
menneisrydessd

jos vain hdntd koskevaa tietoa

liiydettavissa. Kaikki tieto ei liiydy
ja helposti eikii yhdestd paikasta.
kanssa liiytry uusia l?ihteit?i ja

Niiiden ar.ulla kau-
sitten elen)'t henkild voi tulla

Voi myds matkustaa
niihin paikkoihin, jotka

esivanhempien eldmdin tai

Monella voi olla vddri luulo, etti
kaikki sukujuuret olisivat laht6isin
suppealta alueelta. Kokemukseni
mukaan esivanhempia on useista
kyliste ia pitajista. ]oissakin amma-
teissa on ennenkin liikuttu paikka-
kunnalta toiselle kuten esimerkiksi
papit, virkamiehet, sotilaat ja myds
kesitydlaiset tekivet. Talonpoikais-
suluista on ldhdetty perustamaan
uudisasutusta kauaksi entisesta.
Tltteret ovat menneet minidiksi tai
piioiksi ja nuoremmat pojat vdi,yiksi
tai rengeiksi toisiin taloihin, lyliin
ja pitiijiin. Siksi meista monet ovat
jo sukujuuriltaan kotoisin monesta
paikasta.

Ihmisen kotiseutuidentiteetin ei
tarvitse rajoittua yhteen paikkakun-
taan vaan se voi olla laajempi. Joku
voi olla identiteetiltd savolainen tai
pohjalainen, joku toinen savolais-
pohjalainen jne.

Sukujuur i in  tu tustumisen voi  s i is
ndhdii erdinlaisena terapianakin,
mutta se on myos kunnianosoitus
menneille polville. o

Messukyliin vanha kirkko.Vanhoihin
kirkkoihin liinyy paljon eri paikkakuntien
historiaa.

historiaan.
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Ruotusoti la iden jei I keld i nen
puol ustusvoi m ien palvel uksessa

Tam pereen autovari kol Ia
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Appiukkoni Eino Hirvonen suoritti eldmintehtdvinsi
Suomen Duolustusvoimien palveluksessa, vi imeiseksi hdn oli
kuljetusvdlinevarikon varastopidllikkoni sotilasarvoltaan
yliluutnanttina Tampereella. Eino kertoi minulle jo vuosina 1966 ia
| 968 magneettinauhoille eldmdstdin, nuoruusvuosista Savossa ja
van hemmistaan.

Tissd kirjoituksessa kerron aluksi hdnen nuoruusvuosistaan ja

esivanhemmistaan.Toisessa osassa on hinen kertomuksensa
siitd, miten sodan jdlkeen vuosina 1945-1947 Kalkkuun
tullut sotamateriaali piti luovuttaa Neuvostoliittoon ja miten
valvontakomissio mdirdsi asian.

1. Ruotusotilaiden
jdlkeliinen paatyi
sotilasuralle

Lapsuusvuodet Savossa
Eino Hirvonen syntyi Heindve-
delld viattomien lasten peivana
28.12.1902. Isii Heikki oli kivityd-
miehene rakentamassa rautateite.
Perhe joutui muuttamaan sitd mukaa
kun rautatie valmistui. Pisin aika
yhdessd paikassa oli 3 \,'uotta ja I
kuukausi, lyhyin vain muutama
kuukausi.

Eino kertoi: "Ty<lvdked tuli kerral-
la paljon paikkakunnalle, ja asun-
noista oli pula. Taloista \.uokrattiin
jokin huone, esimerkiksi porstuan
periikamari. Joskus saatiin vuokralle
p i rn i , . jo l lo in  o l i  enemmen t i laa.  Jos-
sain oli torakoita tolkuttomasti. Niite
tipahteli katostakin ja koulukirjoista.

Jossain oli yksinkertaiset ikkunat,
jotka olivat paksussa jddssd kovilla
pakkasilla. Kanahdkki oli uunin
vieresse ja juottovasikla ovenpielessd
pirtissa. Oli kaikki aromit. Aamulla,
kun ldhti kouluun hiihtiimiiiin, oli
syljet mustia. Oli niin ptilyistii."

Heikki teki itse huonekalut, jotka

muuton tullen pantiin polttopuuksi.
Sitten kun Heikillii oli kaksi hevosta,
otettiin huonekalut mukaan muutet-
taessa,

Eino Hirvonen pdivitteli senai-
kaisten koyhien ihmisten el2imdd.
Sitd ei voi nykyddn kuvitellakaan,
mutta silloin oli kaikilla kiiyhilla
samanlaista. Usein Eino sanoi ole-
vansa'lellainen puulusikan aikai-
nenl ]okaisella oli oma lusikka, joka
aterian jalkeen pistettiin seindhirsien
rakoon. Voita oli usein vain perheen
elattajalle. Eino muisti joskus piene-
na plTteneensa voita leivdn pddlle:
"Pankee ies merkki." Eino sai aina
vanhemmilta veljilte pieniksi jeaneet
vaatteet, molskihousut esimerkiksi

Eino kertoi tarkasti isestean Hei-
kiste ja henen fydsteiin kivenmuok-
kaajana. Heikki Hirvonen rakensi
esimerkiksi siltarumpuja rautateilld
ja asemien laitureita. Sitd mukaa kun
tyti edistyi, perhe siirtyi seuraavalle
paikkakunnalle. Ndin rakennettiin
mm. Savon rata.

Aiti Liisa (o.s. Ruuskanen) oli
aikaisemmin ollut naimisissa, jddnlt
leskeksi ja toi perheeseen neljd lasta.
Naimisiinmenon jdlkeen eldmd oli
lastentekoa ja -hoitamista. Aiti leipoi

Alikersantti Eino Hirvonen
Viipurissa kesil l i  1923
Hiekanportin edessd Opelissa.
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leivdt ja ompeli vaatteet, mytthem-
min kesinpyoriteft avdlld ompeluko-
neella.

Ise ei tdista tultuaan ruvennut
Igselemaen, mite kukakin oli tehn1,t,
vaan antoi selkdsaunan kaikille
poiilleen todeten, ettii jotain pahaa
ne olivat kuitenkin tehneet. Veljet
olivat rajumpia, Eino olisi mielel-
ldan lueskellut, mutta kirjoista oli
pulaa. Kerran hiin luki jopa kiisiinsii
saamansa keittokirj an paremman
puutteessa. Joskus hdntd kiusattiin
haukkumalla $'ttiipoj aksi.

Esi-isissi kolme
ruotusotllasta
Kirkonkirjojen mukaan Einon esi-
vanhemmista suurin osa on Savosta

ia osa Pohjois-Karjalasta. Eino itse ei
muistanut kuin etta suku olisi Rddk-
lryleste kotoisin. Teta ei kuitenkaan
voitu vahvistaa.

Iisalmen maaseurakunnan kir-
konkirjoista lciltyi 1741 eras Simon
Gregorsson Hirwonen. Y etys oli,
etta tamen isa Gregor oli sotilasni-
mell?i Hjorth eli 'hirvil Sotilasrullan
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mukaan hdn oli syntyn)'t 1716 ja oli
Savosta kotoisin. Hiin astui palve-
lukseen 1734, lopetti 1749. H6nen
jilkeliisensd saivat sukunimekseen
Hirvonen.

Ruotsin vallan aikana Suomen
ruotusotilaat saivat uudet lyhyet su-
kunimet, jotta heit6 voitiin komentaa
helpommin. Vihollinen olisi jo ehti-
n)4 ampua, ennen kuin Mdkdrdistd
olisi komennettu ampumaan.

Einon didin Liisa Ruuskasen esi
isd Lars Ruuska, syntyn,t 1727 , sai
sotilasnimen'Ruskl Hdnet on mer-
kitty Iisalmen komppaniaan ruotuun
nro 38 sotilaaksi vuoteen 1769 asti

Vield kolmas sotilas liiltyy Einon
esivanhemmista, nimeltaen Sonck.

Kun etsin Einon esiaidin Maria
Sonckin vanhempia, ajattelin heti
Tampereen tuom iokirkon suunnit-
telijan Lars Sonckin sukua. Pieleen
meni! Kuuluisan arkkitehdin suku
tuli Hinnerioelta tai Raumalta.

Mormonikirkon IGlluettelosta
tuli vihje Sulkavalle. missd eli luk-kari
Salomo Sonck, jolla oli 12 lasta. Ha-
nen isinsi oli rakuuna eli ratsumies

David Sonck, maininu ]uvan komp-
paniassa, syntynlt 1745. Kirkon-
kirjoista liiyfyi ise talollinen Matts
Soilkanen Sulkavan Rauhaniemeste
ja taman kolme esipolvea r.'uoteen
1635 asti. Eli Soikkasesta tuli Sonck.

Toisin kuin Hjorthin ja Ruskin
suku teme Sonckin suku siiil).tti
sotilasnimen myiis myohemmissd
polvissa.

Appiukkoni Eino Hirvosen esi-
vanhemmissa oli siis ainakin kolme
ruotusotilasta. Kun tutkin kaikki
sekd ditien etti isien sukuhaarat
myds internetia ja valmiiksi tutkit-
tuja sukuja seuraten, piidsin vield
r,uoteen 1480 asti (Ville Jiippisen
oma tutkimus Joroisesta) sekii Sipi
Vesterinen syntynlt 1470 Uudel-
takirkolta. Tutkittuja sukuja on 19,
joiden joukossa ovat mm. Korhonen,
Leppdnen, Nykdnen, Savolainen,
Vartiainen.

Einon nuor[usvuodet
Eino kdvi kansakotrlua yhteensii nel-
je vuotta. PdLiistritodistus on Kuole-
majdrven ylemmdsta kansakoulusta
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14.5.1915, siis 12-r.uotiaana.
Vendjdn vallankumouksen aikaan

asui Kdkisalmessa, ja Eino

ndki tsaarin sotamiehid. Suomen

sisdllissodan aikaan Kiikisalmi oli

puolella. Isd Heikki Hir-
ei ollut mukana punikkitoi-

mutta vendleisten varalta
pistettiin punainen rusetti.

Sota oli suuri onnettomuus, Rin-
oli kaukana, mutta Eino ndki

i lmiantoia, joiden perus-
lahtarit kevivet hakemassa.

Einon ensimmdinen tyiipaikka oli
Puunjalostusliike Oy Kii-

r-uonna 1917. Sielle Hir-
ehtivat viliela yhteni kesdnd
perunaa. Kdkisalmesta perhe

Kiuruvedelle Iisalmi-Kajaa-

rataa rakentamaan, Eino meni
ja vanhempien veljien kanssa

ratatydmaalle hevosmieheksi,

Viipurin vuodet ja
asevelvollisuus
Eino lahti l'uonna 1922 asevelvol-
liseksi Viipuriin autopataljoonan 2.
komppaniaan. Vaikka hin oli huono
ampumaan, h6net lahetettiin Helsin-
kiin Autopataljoonan aliupseerikou-
luun, mista han pedsi korpraalina ja
sitten alikersantiksi.

Todistuksen 4.6. i923 mukaan on
"saanut opetusta auton ja mootto-
ripy<irdn rakenteen tuntemuksessa
ja ohjauksessa'l Eino sai siis jo 1923
asevelvolJ isena ajokortin, vuosi myri-
hemmin siviilin kortin.

Einoa plTdetti jn iaaimaen runtikir-
juriksi, sillii hiinellii oli hyvii k?isiala,
han osasi kirjoittaa hlvin suomea ja
oli huoleUinen ja ahkera. Tuntikirjuri
oli siviilivirkamies. Miehet panivat
tekemansa tunnit tauluun, tunti-
kirjuri otti ne sielte ja sen mukaan
- ^ l - ^ ^ 4 : : -  - ^ t l - ^ +
r r rd (sEruL P4Ndr .

Huoltorykmentissii huollettiin
mm. autot, hevosaioneuvot ja kent-
takeittiiit. Varaosia tehtiin aluksi itse.
Purettiin esimerkiksi Benz ja siiti
otettiin osa malliksi. V?ihitellen alkoi

tulla tehtaalta varaosia.
Kilyhiin ja ankean lapsuuden

jalkeen seurasivat vilkkaat ja antoisat
luodet Viipurissa. Ihmisie ja elemae
sielli ei turhaan kehuta iloisiksi.
Tyrivdenopisto oli henkinen, ei po-
liittinen koti. Eino oli isinmaallinen
ja tunsi sympatioita tydvaenhikette
kohtaan. Hdn arvosti koulutusta ia
kunnollisuuna. Hen ei ke)fli in''t al-
koholia eikd tupakoinut, eikd kukaan
muukaan ystdvdpiirissd. Sukulaisissa
oli pari viinaanmenevea mieste.

Eino kiivi Linnalan kauppakoulun
iltakouluna kolmen kuukauden aika-
na. Hdn kertoi haaveilleensa kauppi-
aan ammatista, mutta armeijaan hdn
jai, ia se sopi hanen luonteelleen.

Ty6veenopiston opiskelijoilla oli
my<is vilkasta vapaa-aiantoimin-
taa. Einolla oli kiiltdssiidn armeijan
sivuvaunullinen moottoripyiira,.jota
sai kaltaa myds yksityisaj oihin.vuotias poika ei pystyn)'t viele
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1.940-luvun alussa
Tahmelassa.

' lnl

Sotavuodet
Viipurissa la Mikkellssd
Maailmanpoliittinen tilanne kehittyi
huolestuttavaan suuntaan, ja Suo-
messa idrjestettiin lokakuussa 1939
yleiset harjoitulGet, joista kaltettiir.
lyhennettii YH. Miehet kutsuttiin
sotaharioituksiin. YH:n alkaessa
Eino Hirvonen siirrettiin 7. erilliseen
autokorj aamoon 1939.

Viipurissa koulut suljettiin ja
ihmisiii kehotettiin lahtemeen pois
kaupungista. Vaimo ja qftiir menivet
Savoon sukulaisten luo. He palasivat
marraskuun lopulla, ja vajaan viikon
peeste 30.11.1939 alkoi sota.

Eino jiii Viipuriin hoitamaan
virkaansa. Henet nimitettiin Autova-
rikko 7:n varastopa likiiksi helmi-
kuussa 1940.

Rintamalle virtasi miehie ja mate-
riaalia. Tdite tehtiin y6ta myoten, ia
pommitukset ja aavetykin ammukset
heiritsivat elamaa. Tykit olivat niin
kaukana, ettii laukausten iianet eiyat
kuuluneet. Einon kirjeistii saa hyvdn
kuvan hinen tyiistden ja siita, miten
kaupunki viihitellen autioitui ia rau-
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nioitui.
Sota-aikana Einon organisointi ja

j iirj estelykyvyt paiisivdt oikeuksiinsa.
Hiin tunsi tekeviinsa tiirke?ie ry6te,
eike henen tarvinnut tappaa ihmi-
sia. Sotavangeista hen sanoi: "KyUe
hekin olisivat mieluummin kotonaan
lastensa luona."

Rauhan aikana Yiranhoito ei ehla
aina tuntunut niin terkealta, mutta
hen totesi, ettei niin pienta ia mita-
t<intd virkaa olekaan, ettei se hdiritsi-
si yksityiseldmiii.

Eino oli helmikuun 1940 alku-
puolella komennuksella Laatokan
pohjoispuolella ja sai muutaman
lomapiiiviin, niin etta pystyi k?iy-
mddn Savossa perhettean tapaamas-
sa. Sillii aikaa oli varikko siirretty
turvallisemmalle seudulle "metsidnl
Tarkkaa sijaintia ei saanut kertoa.

Einon ldyteessa ryiipaikkansa se
oli melkoisessa kaaoksessa. Hdn pani
asiat j?irjestykseen ja joutui pian taas
muuttamaan. Siirryttiin liihemrniis
Lappeenrantaa ja lopulta Mikkeliin,
missii oleskelu kesti vain vajaat kol-
me kuukautta.

Viipurissa hdn kiivi viimeisen ker-
ran rauhanteon jiilkeisena pdivana
I4.3.I940. Hin sai luvan kuljettaa
pois hetekan, ompelukoneen ja per-
heen valokuva-albumit.

Perhearkistossa on siiilynlt kirjeitii
talvisodan ajalta, sukukirjaan tiir-
keimmdt on kopioitu konekirjoitet-
tuina. Ne antavat hyvdn kuvan mm.
Viipurin tilanteesta, pommituksista
ja henkildkohtaisten tavaroiden
siirrosta. Muutama kirje on my<is
sotasensuurin kesitteleme.

2. Miten Tampereen
autovadkko syntyi
Eino Hirvonen kertoi varikon
20-\'l]otispdivena 4.6. 1959 muistel-
mia varikon alkutaipaleelta:

"Tampereelle oli perustettu
puolustusvoimien autovarikko jo
14.10.1939 ja se toimi kaupungin
alueella useassakin eri paikas-
sa. Miehistdn majoituspaikkoina olr
ensin YH:n aikana Palanderin talo
Keskustorin varrella, sitten Esson
yliikerta linja-autoaseman luona ja



Kissanmaan ampumaradan paviljon-
ki. Helmi-maaliskuussa muutettiin
Varalaan. Vaikka ryhjaste oli aloitet-
tu, varikolle muodostui vehitellen
myds varastoja.

'Autoja oli siviilikorjaamois
sa, niiden pihoissa ja Tammelan
pallokentiillii. Muuta materiaalia oli
kerlintynyt niin sanottuun Keskus-
Autohalliin (Hemeenpuisto J7). Siitd
juontaa alkunsa vielekin ka)-titssa
oleva nimitys 'Keskusvarastol Se
oli suuri varasto, pinta-ala yli 1500
m'z. Sielld oli sodan loputtua riiyk-
kiiiittiiin lumiketjuja, tydvelneite,
voileluaineita ia kaikl<ea mahdollista
autoalan tavaraal'

Mikkelistd tultua Eino nimitettiirr
Tampereen Autovarikon varastotoi-

piiiillik<iksi 7.7. 1 940. Varikon
majoituspaikkana toimi

Varalan urheiluopisto.
"Varikon esikunta muutti syk-

1940 Varalasta, koska siellii oli

man lammityslaitteita
huoneissa, Ratinan Essolle.

ne olivat syksryn 1942, jolloin

esikuntarakennus.
'Autovarasto oli Ratinan urheilu-

kentdlld ja varaston toimisto kentdn
ravintolarakennuksessa.

"Varaosavarastoa laajennettiin
pariin paikkaan. Kalkun varastoalu-
eella oli oli)'t, ketjut, renkaat. hiil i- ja
pilkevarasto, hdkdkaasuttimet, romut
ja kaltet)t varaosat. Romukuormat
sotatoimialueelta ohjattiin Kalkkuun
ja pysiikille tydskenteli vakituinen
-^  -^ * , ,+ . -^ - . .L  - :
, , J .  r  u r r r u L u  / ,  r r r d .

"Varikon tavaraliikenne paisui val-
tavaksi. Koko valtakunnan rengas-
kauppa lienee kriynlt varikon kautta,
koska sinne tuli Kansanhuoltomi-
nisteridn myiintamdt ostoluvat, joilla
mydn netlt renkaat varikko toimitli
lupien saajille. Parhaana paiviine tuli
varikkoon 13 junavaunua renkaita ja
niita myds lahti joka piiiva.

"Lisddnlwdd tavaravahrysta ja
korjaustoimintaa hoitamaan tar-
vittiin my<is yhi lisaiinty-ve meere
henkiliistiid. Vuoden -43 lopussa
varikon henkildvahrrrus oli 412 +
lJ./ soravanKla.

Eino Hirvonen sanoi "varikon

padllikiin olleen site mielta, efte heita
oli liikaa, mutta ensinnakin miehistd
oli B-kakkosia, invalideja, sairaita
t.m.s. ja toisekeen tehtdvie ei voil.L
lykatii niin kuin rauhan aikana tyci-
voiman puutteessa'l

"Henkiliistd osallistui mottital-
koisiin. Varikko kulutti yuosittain n.
2500 m' halkoja ja varikon palve
Iuksessa olevat (250 ruokakuntaa)
saman verran. Kun 5000 mottia
jaettiin, siite tuI sellaiseen tyiihtin
pyst).vien miesten osalle 16 m' ia
naisille 6 m'. Ja motit hakattiin."

Eino mietti: "Kuinkahan moni n1t
lahtisi vapaaehtoisesti mottimetsadn
ja luo\.uttaisi tekopalkan sosiaalisiin
tarkoituksiin?"

Henkikikunnalla oli varikon alu-
eella peruna- ja kasvimaita, joiden
tuotteilla helpotettiin ruokapulaa.

Jatkosota
latkosota alkoi kesikuussa 1941.
Toive Viipuriin paluusta eli sodan
edistlessa ja suomalaisten vallattua,
takais in kaupungin.  E ino e i  ku i ten-
kaan halunnut siirtyd sinne. vaikklvarikkoalueelle valmistui
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hdnelle tarjotti in mahcloll isuutta.ja

n , , i r ( l  l l r l l , l ! J I  j . r  5 u k  l . , i \ e l  l l u  l l i

!al sinne.

lir.ro Hilvoncn,vlcllnettiiD lLlut
n a n t i k s i  2 2 . 1 2 . 1 9 4 1 .

Kcsiilli 1942 Eino Hirvonen
L u n r , . r r ' r c l l  i n  t e k (  r l , r i r  t u l l r \ I l | l n i .

rnJtkr lt i i  \uonrclr.Lutokcntt.rIrrik

koihiu. Nlirtka suuntlrutui \.allattuurl

Itd-Karjalaan ja Suorren vanhoil le

alueil le Azinislinnaan, Uunitsaan,

Kirr hunii l<ee n, Suoji irvelle, Pitl<lran-

taln, Aunukseen, Syviiri l le, Sorta
valaan ja \'-iipuriir.r. Sieltd hfu hivi
Kannaksella. Paluu oli junalla Hel

singirr kaulta. Nlatkasta on raportti,

mutta siind on tiuliasti vain tyoasiaa,

ei r. leisid havaintoja eiki tunnelnia

Sotasaal i in
palauttaminen
\ o l i l  NL  U \  o \ r  o l i i l r  o . l  \ , r \ I J J  l o f |U i

sllskuussa I944 solmittuun vdlir au-
haan. Saks:i laisten karkottaminen

Lapista kesti huhtikuuhln] 1945.
' lbukokuussa 

1945 Eino nimitet
t i in  iu r .kor t  r l ' u l . r i .pJ t i l l i kok . i .  5 i i r

tynisvaihe rauhan ailiaan muoclostru

Einon t,vcissii josl<us virikearnmaksi
kuin sodanaikaisten tehti ivien hoita

ltlii-lclt.

"Reseri ' i l i iset kotiutetti in ja

sotavangit l i ihetetti in pois. Autokcnt

tiivariliot lakkautettiin ja niissd ollut

I ' r . . , l r r . t u " l . - r i t , ' l  ' ,  r r  l a r  r  r . r  . i i r  r c l t i i r

Kalkkuun.
"KotirLttamiskLlun-reessa oli

tavarain pakkaus suorilettu jopa

tcjrke:in huoliln:rttolnasti. Saapur.rccn
nrateriaalin suhteen ehtl itt i in tuskin
. r , , ' r  i l r . r . r  c  I  r  s  i  I  r  r  r  ' r  i  i  r  r r  n  I . r r l c . r  j . r o i t

telu, jossa pil iranturniscllc arimmat

ta\.arat otetti in hr.rollettaviksi. Akut

valalt i in, kLrcrmapeitteet kuivatti in
jne

"Sitten pohjoisesta alkoi saa

pua ns. saksalaistaviu:ra. Siti i  tuli

pirhimpien slyssateiden ail<ala
loka-marraskLussa I9.1,1 noin 70

vautlukuorn-raa. Tavarain nukana

e o  l t l l  l u l l ' r  l . r l -e t r tp  r1 's1- . '1  ;  1 . , , ' '

rahliki l ja nerkinndin'.soti laslavaraa'

niin ja niin moDtir vaunuliuoLrnaa.
' lhvala 

kdsitt i kaikkea mahcloll ista

I ' i l k r r r r - r  : rn  t i ipp , ; . i \ r : i  L . r1 'c . r r . r id .
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vetureihin asti."

Sitter.r tuli kiisky sotasaaiistavaran

l:ihcttiimiscstii Nc Llvostoliittool.r,
mil(d toteutetti in helmikuun aikana
1945.

"Sotasaalis oli nyos vdliriruha-

sopimuksen mukaan palirutettava.

Nilnpd li ihetetti in Neuvostoli i ttoolr
Autovalik0sta autoja n. 600 kp1

kuukaudessa ja selvittelykeskuksista
saman vcffalt.

"l,\rK eli l i i t toutuneiden valvonta-

l o r n i . . i o  o l i  k L r i t c r r k i n  t ) l  t )  n r i r J r r l
. r 8 . t . l q 1 r  r r r l r  k J r L I  e t t J  l i . , i l , L i j , i l -
jell i i  olevat koriauskelpoiset sotasaa

I i ' . r . j ( ' r r c r n , , t , ' l i  k u r l , r l  l u r " , r  p J l . r u l e L -

tava I 5.3. 19.15 lnentlessii.
V . r r rkon  o ' . r l l . r  I i rnJ  n rc rk i t . i  ' i t . r ,

ettd 272 ajoneuvoa oli liorjattirva
kahdessa viikossa, selvittelvkeskuk

:ri ia [. t,UU. \ errl] i i ,<. . ir ir l i tr itct]
kaan ehtineet niit i i  niin nopeassa

t!rhdissa vastaanottaa, joten palaLlt
t . r -n incn . ; , rL l<u i  t , ruL , r l (uun lo l lu l rn

19,15, johon rrlennesse meottor i-

. r joncu\o . j i r  t r rJ i  l Jhc tc ryk . i  1 l r tccn . r i
1748 autoa, 262 traktorja yll l .

"Koskir korjattnyat a.joneuvot

olivat sdii).tettdvinii mlrastossa pitkin
mersii i , ne olivat j i i i i t) 'neet maaharl

Kalle LehtomJen prlrpi.r"os vuodeira 1942 Eiron roin' isrosta: LisJJ papere,ta.
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kiinni, niin ettii esimerkiksi traldorit
piti irrottaa dynamiitilla rdjiilttiien.
Kiire oli...

"Sitten valvontakomissio mdiiriisi
toimitettavaksi sotamateriaalin kes-
kityssiirrot ajalla 16.3.- 14.4.45. Kaik-
ki Suomen sotamateriaali oli koot-
tava yhdeksdin keskusvarikkoon ja
kuuteen erikoisvarikkoon. Kalkkuun
hrli tavaraa yhden kuukauden aikana
1770 vaunukuormaa rautateitse plus
maanteitse tuleva materiaali.

"Tdmln valtavan materiaalimea-
riln vastaanottamista ja kasittelem is-
tii varten oli palkattava ylimidrdistd

tyoviikeii 600 henkeii, joka ty<iskente-
li kolmessa lrrorossa ymperi yuoro-

kauden,
"Tilaisuutta keltdvat h) /iikseen

myits varkaat ja gangsteritl'
Eino kertoi: "Kun kerrankin tyiista

lahtiessa suoritettiin liiht<ipaikalla
tarkastus henkil6kunnan kuljetus-
autoissa (niite oh parikymmenta),
IdFyi poisvieteveksi varattuia tava-
roita autoien alta, Iokasuoiien peelta,
autonlavoilta, istuimien alta, tien
s)'r'jaan heitettyine jne. Eikii kukaan
ollut ndhnlt kenenkaen tuovan tai
heitteven pois ko. tavaroital'

Eino Hirvonen vaati alaisiltaan
ahkeruutta, huolellisuutta ja re-
hellis).)tta. Joku tyitntekijii ei ollut
pitanyt Hirvosen jamptiydesta ja
kosti tekemdlld ilmiannon, etta Eino

ia tydnjohtaiien esimies olisivat
sryllistyneet vallatun sotasaalistava-
ran anastukseen. Syltetyt pidetettiin
asian tutkimisen ajaksi. Kertoman
mukaan Einoa syltettiin jonkun lo-
tan turkin varastamisesta. Turkki oli
pitiin)'t Hhettae Helsinkiin tietqTn
osoitteeseen. Poliisit loysivat turkin
osoitteesta, ja ilrnianto todettiin
perdtt<imiiksi.

Eliimi elpyy
Vahitellen olot normalisoituivat.
Einon tyd jatkui varikolla, n1t
Keskusvarikko 9. Ty6hijn kuului
neuvottelupeivid ia hankintamatkoja
autoliikkeisiin.

Talohaave eli, mutta tarjolla oli
tontteja Ikurista, siihen aikaan kor-
vesta ja "ruotsalaistaloj a" Nekalasta.
Eino Hirvonen asui kuitenkin mie-
luummin rannalla vuokralla, aluksr
ns. Pispan huvilassa Tahmelassa,
my<ihemmin naapuritalossa Hirvi-
tielld. /a sitten inflaatio stii saast6t.

Vuonna 1949 Hirvoset kuulivat
Raholaan perustettavasta siirtola-
puutarhasta. Se sytltti. Alue oli lii-
helld rantaa, hyvien kulkuyhteyksien
varrella ja puutarha. Eino oli jo Vii-
purissa viljellyt tomaatteja, kurkkuia,

iuuriklaita ja perunoita. N).t saatai-
siin omenapuitakin ja marjapensaita.

Palstat olivat kaupungin r,uok-
ratontteja, mokit rakennettiin itse

ja viljelijiit muodostivat Raholan
siirtolapuutarhan viljelijiit ry:n.
Yhdistys tarjosi muutakin toimintaa
kuin kasveista huolehtimista. Eino
valittiin tilintarkastajaksi ja sauna-
toimikuntaan. Sauna rakennettiin
talkoilla rantaan.

1962 Eino sai siiddetyn eroamisian
perusteella plytamiinsd eron puolus-
tuslaitoksesta. Varikon asunnostakrn
piti luopua, missi Eino oli asunut
vaimon kuoleman jiilkeen. Eino osti
asunnon Tampereen keskustasta. Ke-
sdt kuluivat edelleen Raholassa. Eino
toimi mm. Raholan siirtolapuutar-
han viljelijiit ry:n johtokunnassa.

Hanen tyopanostaan taryittiin
kuitenkin puolustusvoimissa edel-
leen. Vuonna 1963 hanet otettiin
lilapeiseen tavarantarkastajan tehtd-
vdin Kuljetusvd.linevarikossa, mikii
oli Kalkun varikon silloinen nimi.

Vielii eliikeltiisenii Eino liihti
kuljetusvdlinevarikon vasaramie-
heksi eli huutokaupan pit?ijiiksi. Hiin
oli suosittu meklari mm. savolais-
huumorinsa ansiosta. Ndirl esim,
18.10.1967.

Eino tyriskenteli autojen parissa
koko pitkdn uransa, 43 vuotta, mutta
ei koskaan hankkinut omaa autoa.
Viipurista l?ihdettyii han ei ajanut
enld armeijankaan autoja kuin jos-
kus ani harvoin.

Eino Hirvonen kuoli kolmanteen
syd iininfarkiin I0.4.197 5..
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Mite Savon Lappalaisista
on saatu selville

d na-tutki m u ksen avu lla?
JORI\,1A LAPPALAINEN

Suomen Lappalaiset -sukuseuran jisenille tehty dna-sukututkimus
on paljastanut mielenkiintoisia seikkoja sukuhaarojen keskindisistd
yhteyksistd sekd koko suvun geneettisestd alkuperdsd.

Miksi
dna-sukututkimus?
Tutkimuksen amlla haluttiin saada
selville Savon Lappalaisten eri
sukuhaarojen sukulaisuus, mikd
ei ollut onnistunut pelkiistiiiin
1500- 1600-lulrrn verotietoien
(maakirjat, henkikirjat) ja asutus
tutkimuksen (mm. Arvo Soininen)
al.ulla. Lappalaisia on ollut Savossa
paljon ja heillii on ollut samoja etu
nimie runsaasti, eikd verotiedoissa
(maakirjat ja henkikirjat) ole juuri
ollenkaan isdnnimid. Ndiden syiden
r.uoksi sukujuontojen tekemiseen
perinteisin menetelmin koskien
1600 ia l500lukuja on jaen).t
paljon kysymysmerkkeje, ioita
dna- tu tkimu ksen on toivottu voivarl
ratkaista.

Lisdksi dna-sukututkimuksen
avulla on mahdollista ltiltda gee-
nisukulaisia, joilla on muita suku-
nimid, jotka ovat esimerkiksi ajalta
ennen nyky isid sukunimid. Lisdhy<i
tyna tutkimuksesta on ollut slwen-
tevii I ielo Lappalaisten esihistoriasta
eli siite, miten Lappalaiset liittl.vat
Suomen varhaiseen asutushistoriaall
seka muinaisiin vaiheisiin ennen
Suomeen tuloa,
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Dna-tutkimuksella on kuitenkin
rajoituksiakin, jotka on hlwii pitiiii
mielessd tutkimusta aloitettaessa:

Dna-tutkimus ei koryaa perinteis
te sukututkimusta vaan tdydentae
site - se ei ole mikddn oikotie.

Dna tutkimus ei ole helppoa ja se
on koko ajan kehityksen tilassa.
Sen aloittaminen ja testin tilaa-
minen on kylld helppoa, mutta
tulosten tulkitseminen onkin
tolnen juttu.

Dna-testeje kohtaan on joillakin
ennakkoluuloja. Siksi kaikkien
sukuhaarojen ihmisid ei saada
riittevasti mukaan testaukseen.
Ihmisilld voi esimerkiksi olla epiii-
lyji ulkomaisten tutkimuslaitosten
tietoturvasta. Siihen ei tieteekseni
ole kuitenkaan aihetta.

Alan asiantuntijuus on hajallaan
ja Iiihinni harrastajien kasissii.
Tutkimuslaitoksilta ei saa riittavae
opastusta tulosten tulkinnassa,
vaan on itse etsitteve tietoa mo-
nista eri lehteistd.

feskus- ja
tutkimustilanne
Sukuseura Suomen Lappalaiset ry:n
jesenia on testattu 14 + t henkil<iii

(YDNA67). Testin tekijii FamilyT-
reeDNA (Genealogy by Genetics,
Ltd., USA), jonka testilaboratorio on
University ofArizona.

Dna-sukututkimuksen aineisto
na eivdt ole vain ede e mainittuun
sukuseuraan kuuluvat testatut,
vaan myiis muut testatut tarjoavat
valttemettdman vertailuaineiston.
FamilyTreeDNA:n kautta on testattu
jo yli 700 000 henkil<id, ja suomalai
siakin jo yli 5 300 henkilo?i.

Osumia esimerkiksi minulla on
12 markkerin tasolla jo pelkiistiiiin
Suomesta noin I 300. Suomen
lisd'ksi osumia kiytyy mm. Vendj;lta
(l l5), Ruotsista (67), Noriasta (27),
Iso-Britanniasta (19) ja Saksasta (9).
Lfieisimmdn osumat eli 67 mark
kerin osumat (46) ovat yhta Iukuun
ottamatta Suomesta. Se yksi poikkea-
va on Tverin Karjalasta.

Molempien loytyneiden geneet-
tisten peahaarojen osalta on tehty
ns. tarkenlavia SNP-lesteia ia myds
ns. genominlaajuinen FamilyFinder-
testi. Paljon uutta tietoa tulee koko
aian tulosten tulkinnasta (esim. Mui-
nainen Suomi -foorumi, GedMatch-
sir,usto, Eurogenes Blog).

Fylogeneettisista sukupuista lolt1T



hlyae detoa monesta ldhteestd (mm.

ISOGG ja YFull). Suomessa ovat
ansiokl(aasti lTlogeneettisia sukupui-
ta N-taloryhmdstii kehitelleet mm.

fuhani \4iyrynen, Jaakko Hiikki-
nen ja Georg Dunkel. Jotkut niiste
perustuvat STR-mutaatioihin (STR
= Short Tandem Repeat), jotkut
SNP-mutaatioihin (SNP = Singular
Nucleotide Polymorphism) ja jotkut

niiden yhdistelmiin. Kaikkia nditd
on k?iytetry hy'v?iksi myris Lappalais
ten osalta.

Viime \..uosina on tullut paljon
mahdollisuuksia lisdtutkimuksiin:
mm. 111 markkerin YDna-testi,
IamilyFinder, yksittdiset tarkentavat
snipsit eli SNP-testit ja erilaiset uu-
det testipaketit kuten Big Y. Tarken-
tavat SNP-testit ovat osoittautuneet
hyiidyllisimmiksi, tosin aika ajoin
joitakin suomalaisia kiinnostavia
testeia ei ole ollut saatavilla ainakaan
erikseen tilattuna.

Piituloksia
Tulosten mukaan kaikki testatut
Lappalaiset kuuluvat samaan N-
haploryh miiiin eli geneettisen suku-
puun pddhaaraan. He kaikki ovat siis
enemmdn tai vdhemmdn sukulaisia.

N-haploryhmd on yleisin isdlinjan
haploryhmi Suomessa, ja kaikista
yleisin se on Pohjois-Savossa (n.

80 o/o). Kaikki testatut kuuluvat ns.
itemerensuomalaiseen alkuperiis-
vdestiirin isdlinjansa osalta. Sukulai-
suusaste (yhteisen esi isdn ajoitus)
kuitenkin vaihtelee testattujen valile
suurestr.

Lappalaiset jakaantuvat n1t
tehtyjen testien perusteella kahteen
piidsukuhaaraan, ja kun toinen pdd-
sukuhaara jakaantuu puolestaan
kahteen haaraan (sukuhaarat 2 ja 3),
voidaan puhua kolmesta paehaarasta:
e Sukuhaara l: Leppavirran,

Kuopion ja Iisalmen ldnsiosan
Lappalaiset

o Sukuhaara 2: Sutelan ja Nerkoon/
Varpasen Lappalaiset. Kaukais-
ta sukua tdlle sukuhaaralle ovat

myos Puumalan Lappalaiset.
. Sukuhaara 3: LuRarilan Lappa-

laiset
Sutela, Nerkoo. Varpanen ja Lukka-
rila ovat vanhan Iisalmen pitiijiin ky-
lil. Sukuhaarojen yhteinen esi-isd eli
useita tuhansia vuosia sitten jossakin
Ural- v'uorten lensipuolella ehkii
nykyisen Udmurtian tienoilla. Sen
jdlkeen ovat syntyneet pdehaarat,
jotka ovat levinneet ldnteen hieman
eri reitteja ja eri aikoina.

Sukuhaara 1
Tdmi sukuhaara, johon siis kuuluvat
Leppavirran, Kuopion ja vanhan
Iisalmen pitiijiin l?insiosan Lappa-
laiset. on osa itetsuudien geneettista
klaania. Sille tunnusomaiset SNP-
mutaatiot ovat VL29, CTS9976 )a
cTS3451.

Tsuudien klaanin levidmisreitistd
on paiidytty siihen, etta klaani on
pari tuhatta vuotta sitten jossakin
Laatokan etelepuolella jakautunut
kahteen joukkoon, ioista toinen on
levinnlt ldnsireittiii Suomen ldnsi-
osaan (ldnsitsuudit) ja toinen (ml.

Lappalaiset) ehkd Adnisen ja Vienan

Testattu jen Lappalaisten
sukuhaarat ja niiden
karkea ajoitus (huom. eri
ajoitusmenetelmilld saa-
daan erilaisia tuloksia).

kautta Savoon (itatsuudit).
Teste klaanista arvellaan nlt, etta

sen esi-isdt kuuluivat tarunomaiseen
ja historiassa merkittavaen suo-
mensukuiseen kansaan nimeltdan
tsuudit. Noin tuhat ruotta sitten
tiuudeilla oli kaksi asutuskeskitty-
maa, toinen Laatokan eteldpuolella ja

toinen Vienanmeren liihistcill2i.
TSuudi on arkeologiassa ja

historiantutkimuksessa ereista
kadonneista, itdrnerensuomalaisista
tai muista suomalais-ugrilaisista
vaestdistd kdFetty nimitys (mm. ns.
Olhavan tsuudit ja taipaleentakaiset
tsuudit). Tsuudi tulee venaleisesta
sanasta r{y[b (T5ud). Veniil5isissii
taruissa tsuudit kuvattiin yleviksi ja
kauniiksi. Tbuudeja ei pide sekoittaa
tsuhniin. Ndilli sanoilla on aivan err
merkitys.

Vendjdn (Novgorodin) perustami-
sesta kertovassa kronikassa tsuudit
mainitaan yhdessd slaavien ja viikin
kien kanssa Vendjdn (Novgorodin)
perustajiksi. He ovat olleet tdrked
tekijii muinaisessa Novgorodissa ja
Veniijiillii. Tbuudit ovat asuneet pit-
kean Suomen itepuolella, ja viel?ikin
karttanimistiissd ldlqT iakid heista.

L.pp,ivirran/ri3a,nen/xuop,on .Lukkari,an d"E:f/."L.ppararsct Lpp.,,.",

pohjoislatakhahisel"
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He ovat levinneet suhleell isen myd-
hdisessd vaiheessa mm. Savoon, ehkii
vasta silloin kuin slaayit alkoivat voi
mallisemmin levitd Pohjois-Veniijiille.

Sukuhaara 2
Tdmd sukuhaara, johon siis kuulu-
vat Sutelan, Nerkoon ja Varpasen
Lappalaiset, on osa pre-savolaista eli
pohjoislaatokkalaisten geneettista
klaania. Sille tunnusomaiset SNP-
mutaatiot ovat mm . 21936,21935

)a 21927 . Temdn Haanin nimi on
tarkentunut aikaisemmasta pre-
karialaisesta pre-savolaiseksi.

Klaani on liiheisti sukua nykyisille
savolaisille ja karjalaisille. Se on osa
suurempaa laatokkalaisten klaania,
johon kuuluvat seuraavat alahaarat:
o 'lavolainen' haara (mm. Lukkari-

lan Lappalaiset)
o "karjalainen' haara
. "pre-savolainen eli pohjoislaatok-

kalainen' haara (mm. Sutelan,
Nerkkon ja Varpasen Lappalaiset)

Laatokkalaisten on arveltu alkaneen
Ievita Suomeen joskus pronssikau-
delJa (noin kolme tuhatta \.uotta sit-
ten) Yla-Volgan seuduilta. Heitd oli
Laatokan tilld puolella viimeistaen
ajanlaskun alkuaikoina, jopa mah-
dollisesti paljon ennenkin (eli noin
1000-1500 vuotta ennen ajanlaskun
alkua).

Pohjoislaatokkalaisten kieli oli
luultavimmin varhaisimmassa
vaiheessa vield vanhakantainen
ldnsiurali, my<ihemmin ehkd esi- tai
kantasaamelainen kieli tai tuntema-
ton uralilainen kieli. Pohjoislaatok-
kalaisen pddryhmiin vaeston piirisse
ei harjoitettu pitkdan aikaan maata-
Ioutta vaan p)Tntielinkeinoja.

My<!s pohjoislaatokkalai nen ldaani
on jakautunut aikojen kuluessa eril-
lisiin alaklaaneihin. Yksi alaklaani
lciytry Etelii-Pohjanmaalta Nurmon
ja Lapuan seuduilta, toinen alaklaani
ldytyy Kainuusta ia Koillismaalta j;
kolmas Savon ja Pudasjdrven vdliltd,
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iohon myds testatut Lappalaiset
kuuluvat. Sitten on vield pari kaukai-
sempaa alaklaania, yksi Varsinais-
Suomessa ja yksi Savon ja Pohjan-
maan vdlilld. Viimeksi mainittuun
kuuluvat Puumalan Lappalaiset.

Laatokkalaiseen klaaniin kuuluvil-
la on luonnollisesti paljon muitakin
sukunimiii kuin Lappalainen. TdmA
koskee mm. niitd, joiden sukunimi
on muuttunut lensisuomalaisen
perinteen mukaisesti.

Pohjoislaatokkalaisista lii).ffy
rnerkkejd arkeologisista ldyddis-
td. Varhaisrautakaudella eli noin
vuodesta 0 vuoteen 200, niin sanottu
Luukonsaaren keramiikka kertoo
Saimaan vesistdalueella elineestd,
pddasiassa ehkd .jdrvikalastusta har-
joittaneesta vaesttistii (mm. j:irvi-
lappalaisista). He olivat luultavasti
kieJelJisid ja geneettisid esivanhempia
niille my<ihempien aikojen SisS-Suo-
men metsasteje- ja kalastajaveestdil-
le, joita maanviljelijdt ovat perin-
teisesti nimitteneet "lappalaisiksi"

myiis Savossa. Myos suurien jaruien
rannoilta liiyt)'vdt lapinrauniot liittl-
vdt tahan vaestddn.

Dna-tutkimuksen a\ulla voitiin
myds ldilaa kahden sukuhaaran eli
Sutelan ia Leppdlahden-Nerkoon-
Varpasen Lappalaisten yhteinen
I 500 Jur.ulla eldnlt esi-isi.

Sukuhaara 3
Tdmd sukuhaara, johon siis kuulu-
vat Lukkarilan Lappalaiset, on osa
savolaista geneettistd klaania. Tdhbn
klaaniin kuuluvista Lappalaisista on
valitettavasti vasta yksi testitulos.
Klaani on osa jo edelld kuvattuja
laatokkalaisia. Tdlle klaanille tunnus-
omaisia SNP-mutaatioita ovat mm
21936, 21935, CTS3223 ja 25893.

N-haploryhmen synnysta
ja varhaisvaiheista
Nylcykiisityksen mukaan N-haplo-
ryhme on syntynlt n. 22 000 \'uotta
sitten nykyisen Pohiois Vietnamin

tienoilla. Sen alahaploryhmd N1c on
syntyn)'t noin 14 500 \'uotta sitten
Eteld-Siperiassa nykyisen Khakassian
tienoilla. N-haploryhmen esi-isat
ovat saapuneet Vietnamin ja Etela-
Kiinan alueelle usean l.uosikymme-
nen kuluessa Afrikasta ja luultavasti
rannikkoreittiii.

Ensimmeiset N-haploryhmdn
edustajat ovat levinneet nykyisen
Suomen alueelle Laatokan linsipuo-
lella alle 4 000 vuotta sitten. Suomen
alueella on ollut varhaista eurooppa-
laista vdestiid jo heti jiiiikauden jiil-
keen. Eri aikaan tulleet veestdt ovat
sulautuneet toisiinsa. /iilkiii niiistii
litltlT paitsi dna:sta myds kielestd eli
ny\rsuomen sanastosta. Noin 5 000
kilometrin matkaan Khakassiasta
Suomeen on siis kulunut noin 10 000
vuotta eli edettiin keskimiiarin vain
puoli kilometrid vuodessa. Tosin se
ei ole ollut mitiiiin piiemearatietoista
vaellusta, vaan hy.vin hidasta vdest<in
Ieviimistd perhekunnittain eri suun-
tiin, mm. lannen suuntaan.

lsdlinja ei ole
koko perimi
Kaikki sukututkijat tietevat, etta
meilld kaikilla on suuri midrd
esivanhempia ja heiddn muodosta-
miaan sukulinjoja suoran isdlinjan
lisiiksi. Edellii olevassa on kesitelty
vain suoraa isdlinjaa, jota tutkitaan
Y-kromosomin markkerien arulla.
Genominlaajuista dna:ta voidaan
tutkia mm. FamilyFinder-tutki-
muksen arulla. Sen avulla saadaan
laajempi kuva itse kunkin perimlistii.

Suomen ensimmeiset alkuasutta-
jat (n. 8 000 eKr) tulivat liinnestii,
eteldstd ja idd,std. Suomen alkuasut-
tajat eivat puhuneet suomen kielen
esimuotoa. Myrihemmin vdestdjd
on h.rllut useassa aallossa samoista
suunnista. Nama vaestiit ovat kuu-
luneet varhaiseen eurooppalaiseen
veestddn.

Euroopan vdestdn peakomponen-
teista tiedetean seuraavaa:
. Ensimmeisessa aallossa tulivat



I Eufopean Hunter-Gatherers
I Early European Farmers
r Ancient North Eurasians

muinaiset mets?istii.jri kerdiliiet
(European Hunter Gatherers)
45 000 \.uotta sitten Ldnsi-Er.r-
rooppaan. Jddkauden maksimin

aikana he olivat llanskan
etel.iosan ja tspanjarr pohjoisosan

vdliselli alueella.
r Toisessa aallossir tuli 7 000 \.uotta

sitten viljeliiavtiestoa lahi ideste
(Early European Farmers).

.  K t l lmannessa ra l lo rsc  lu l i va l  mu i

naiset pohjoiseuraasialaiset (An-

cient North Eur asians). Jddkauden
jalkeen ndmii ovat levinneet

ympiiri Eurooppaa jir suuressa

mddrin sekoittuneet keskenddn.
Neiden vaestojen muinais dna:ta

lo)4)l nylq suomirlrisista. Lappalcis-

ten osalta on ti issd mielessd ana-
lysoitu yksi henkilci kunmastakin

pdiihaarasta. Ndmd henkikit, vaikka

ovatkin iselinjan osrlta kaukaisia

sukulaisia, ovat kuitenkin Family-

Finderin mukaan jonkin asteisia

serkkuja.
Muina is -dna:n  t ' su l tu  n i iden  hen-

k i l t i i den  osa l ta  koros l r r r r  m r r ina is ten
lantisten metszisti jd kefti i l i joiden
perinii (EHG). Varhainen vil jeli-
j i iperime (EEF) puolestaan ndFtad

0levan vdhiista. Samansuuntainen
jakauma neyttdii olevan tD,pillista
pohjoiseurooppalaisil le yleisimn.rin

kin. Niinpd ei olekaan ,ylldttdr'ad, etta

Atter 7.000 years ag(

45.000 years ago

7,000 years ago

Elina Salmelan vuonna 2012 jul-

kaistusta suomalaista geeniperinaa
kdsittelevistd vditoskirjasta kertova
tiedote uutisoiti in otsikolla "Suoma

l . r i s te r r  per imdss i  on  tu i rd is t i  ldn t td

.la ti lkkanen itda"l

Suku ei ole
pelkkaa dna:ta
Geneettinen klaani eli isl l injan hap
loryhmd ei mdiritd kaikkea, myris
muu perimd ja kulttuurinen heimo

ovat tdrkeita. Savon Lappalaiset ovat

enemman tai vdhernniin juuriltaan

vankkoja savolaisia tai savokarja-
laisia. Meitd yhdistiiil Lappalaisten/
Iappalaisten muinainen per inne
pyyntikar.rsana. Meidin muinaiset

esi-isdmme ovat eldneet pohjoisen
n)e ts i .s ;  ja  jd rv icn  r i rnn , r i l l a  tuhan
sia vuosia etevinii metsristt i j ine ia
erityisesti kalastajira. Esi-isienme
voi sanoa olleen kestiivln kehityksen

edelliikiivijriitii. Vieliikin heidiin kult-
tuur istaan ja elintavoista voisi olla
oppin.rista (Ks. esiDr. Matti Sarmelan

Suomen perinneatlas). o

Huotn, Artikkelissa kiiytetyistii ter-
maistti ldyt)), selitfs alLl mainitultq
Ahti Kurrin dna sivustolto. Kittery't
geneettisten klaanien nimet eiviit ole
vakiintuneita. Ne ovat epAvirallisia
alau harrastajien ontamia io voi11al
l,ielii nluuttua.

Euroopan alkuasutta-
minen (R incon 2014) .

Lehteite
Asiantunti jasivustoja, joi ta ldltyy suoma-
laisil le sopivia kehitelmie fylogeneettisis-
te sukupulsta:

Juhani Veyrysen kotjsivut: http://koti.
mbnet.fi l juhani39/

Jaahko Hekkrsen pLo l i t J rva  a lkupe ' ; rs -
sivusto: www.elisanet.f i/alkupera/ (mm.
hyv;; I eloa lad lokkd ld rsrsla Ja sLorra-
laisten alkuperesta)

Georg Dunkel: www.kolumbus.fi lgeo-
dUn/YDNA/SNP N TREE FlNjpg (N hap
lon SNP sukupuu; kuva pdivittyy usein)

Muita hyiidyll isie lahteite:

Ahti Kurrin dna kotisivut:
www.kurrinsuku.net

International Society of Genetic
Genealogy: www.isogg.orgltree
(mm. fylogeneettinen sukupuu eri
hap lo ryhmi l le )

Tools for DNA and Genealogy Research:
v2.gedmarch.com/logi41.pl-p (lydka uJa
mm. FamilyFindertulosten jatkojalostuk
seenJ

Genetic Genea ogy Too s: www.y str.org
( isi i i i  tyokaluja)

YF!ll. Y-Chr Sequence Interpretation
Service: www.t4ull-com/tree

Eurogenes Blog. Focus ng on European
population genetics and modern physica
anthropo ogy: eurogenes.blogspot.f i

Rincon P: Europeans draw| from
three ancient'tr ibes'. \t7.9.2074)
www.bbc.com/news/science-envlron-
ment29273892

Stringer C.: Vain yksijai. Mlten meista
tuli ainoa ihmislaji. Gaudeamus 2014.

"Suomalaisten perimzissd on tuhdisti
lenttd ja ti lkkanen ited." Helsingln yli-
opisto. Lehdistotiedote koskien Elina
Salmelan vditoskirjaa. 27.9.20L2.
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Aloit in sukututkimuksen harrastamisen vuoden 1996
keviilli. Sykdyksen harrastamiseen antoi se sama
viikatemies. mikd niin monen muunkin on saanut

kddntimidn katseen nykyisyydestd ja tulevaisuudesta
kohti mennyttd. lsdni kuoli ylldttden vain S4-vuotiaana,

ja suruani tuntui hieman helpottavan, kun syvennyin
selvittdmiin hdnen j uu riaan. N iissi riittikin selvittdmistd,

silli en tuntenut kovin hyvin edes hinen ldhisukuaan.

sani aidin sisaret Aino ja Anna
olivat muuttaneet Ruotsiin
jo 1950-lumlla, ja vailka
kevimme joka wosi useita
kertoja Ruotsissa vierailulla,
tunsin hieman liheisemmdksi

suhteen ainoastaan isani Aino-tetiin.
Anna-tdti oli kuollut lapsettomana
jo ennen slnt)'rnedni. Isani serkut
olivat pa.ljon minua vanhempia,
eiviitkii heidiin lapsensa puhuneet
enea suomea.

Aili-mummini ja hanen sisartensa
vanhemmista tiesin nimet. Lap-
suuden joulutraditioihimme kuului
kiiynti Aili-mummin iiidin haudalla
Ylcijiirvell?i. Aili-mummin isd oli
kuollut vilustumiseen hdnen pudot-
tuaan heikkoihin jiiihin ruoden 1917
alussa. Hinen hautapaikkaansa en
tiennlt, sila hauta o[ jaanyt Ylit-
jirven hautausmaan uusintatiiisse
kaltavan ale.

Isiini isdnpuoleisen sul'un tilanne
oli puolestaan td/ellisessii nollati-
lassa. Isa ei itsekaan tiennyt omasta
isestaan Jaakosta juuri muuta kuin
nimen ja sankarihautapaikan. tsdnisd
oli ollut Vienan Karjalan pakolaisia,
joka oli tullut lapsena Suomeen yk-
sin, ilman perhettddn. Vasta suku-
tutkimul$en my6ta sain tietda, etta
h6nelld oli ollut lukuisia sisaruksia.

Jaakko ehti olla Aili-mummini
kanssa naimisissa vain muutaman
moden, ja siitikin aiasta suurimman
osan pari eli kaukana toisistaan,

kun Jaakko oli sotarintamalla, ensin
talvi- ja sitten jatkosodassa. Puolison
kuolema Talin suurtaisteluissa oli
Aili mummille kipeii paikka, josta
hin ei milloinkaan selvinnlt kunnol-
la. Iseni oppi jo lapsena varomaan
teta sielullista haavaa, joten han ei
Iqselft - eike tienn).l - juuri mitaan
isestaen.

lsenpuoleiset sukuhaarani olivat
siis jokseenkin neitseellisti tutki-
musmaastoa, kun ensimmeistd ker-
taa menin Tampereen kaupunginkir-
jastoon mikrofi lmejd selailemaan.

Siniruutuvlhkoien
kausi
Olin lainannut jonkin sukututkimus-
oppaan ja todennut, ettei sukutut-
kimus ainakaan alkuvaiheessaan
ollut mitaan rakettitiedette. En siis
mennyt sukututkimuskursseille
- mahdoinkohan edes tietaa, etta
sellaisia jiirjestettiin - vaan suoraan
ai neiston kimppuun. Muistiinpanoni
todistavat, ettd aluksi etsin tietoa
pitej:inhistorioista.

Ihka ensimmSinen kokemuksem
mikrofi lmien rullailusta tapahtui
muistiinpanojeni mukaan Metsossa
jonakin maalis- tai huhtikuun 1996
'torstaina klo 14.00-16.00 mikrofil-
minlukulaitteella 9'l Olin juuri ji itt?i-
nlt siyuainegraduni professorille ja
minulla oli ylimd.dreiste aikaa ennen
kesdtiiiden alkamista.

Alku oli hieman hankalaa, kun
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en osannut pujottaa filmia oikein
paikalleen. Ylpeys kuitenkin esti
pyltemesta apua, ia sitked.sti vddnsin
kampea ja v?ilillii tytinsin sormilla
silusta filmid kohdalleen. Heti alusta
alkaen tein hlviii lt!)'tdje ia minulle
kdvi vanhanaikaisesti: jein tutkimus-
tyitn jiinnityksen koukkuun.

Mikrofi lmien asettelu lukulait-
teeseen suiui seuraavalla kerralla jo
paremmin, ja pian opin tekemeen
sen nopeasti ja tehokkaasti. Kasi-
varsilihaksetkin vahvistuivat, kun
vispasin mikrofilmia edestakaisin.
Nykypdivien internetsukututkijat
eivet osaa aavistaakaan, miten monra
tuntia ennen vanhaan saattoi menne
pelkkiiiin mikrofil-
mien kelaamiseen.

Tutkimustulok-
seni kirioitin kesin
sinikantiseen ruutu-
vihkoon. Liihdeviit-
teet merkitsin alusta

Siniruutuvihkoista

minen kdvi hitaasti.
tietojen esiin kaiva-

odotettiin pitaven sukukokoukissa
esitelrnii sukujuurista. Siniruutuvih-
koista tietojen esiin kaivaminen kdvi
hitaasti. Haaveilin saavani tutkimus-
tiedot kdsille vain nappia painamalla.

Jossakin vaiheessa kir.joitin
puhtaaksi aidineitini suvun tutki-
mustiedot ja sidotin niista muutamia
kirjoja, joita annoin l?ihipiirille.
Tiihiin kirjaan oli hyw?i tehd2i jatkossa
k?isin lisiiyksiii ja korjauksia. Mite
kaukaisemmasta ajasta oli lryse. sitii
enemmiin julkaisuun tuntui tulevan
oikaisuja. Pddtin, etta jossakin vai-
heessa kiiyn sukututkimukseni ldp.
kokonaan uudelleen. Tarkistan jokai-
sen tiedon, seuraan jokaista henkil<lii

ldpi hdnen eldmiinsii
ja varmistan, ette
esivanhempieni
kaikki sisaruksetkin
tulevat tutkimuk-
seen mukaan.
Tdmd "tarkistan

vaikuttanut milean tavoin vaikealta
tai monimutkaiselta, vaikka lomake
ndlttikin vanhanaikaiselta. Tayt-
taminen onnistui vaivatta ilman
mitean ohjeita.

Erityisen tlgwiiinen olin, kun
huomasin, etta tietokannasta voi
siirtdd valmiin aineiston tekstinke-
sittelyohjelman puolelle, missd sitd
voi muokata samalla tapaan kuin
mite tahansa tekstid. Taiton jdlkeen
materiaalin voi julkaista vaikkapa
pdf-tiedostona. Aineistosta saa myds
erilaisia kaavioita ja sukupuupiirrok-
s1a.

Tein hetkesse peatiikseni: tdmd
ohjelma minun on saatava. Viikon
pdestd jouluaattona pakettikasasta
paljastuikin tiimii toivottu lahja.
Heti aattoiltana oli ihan pakko viedii
tietokantaan ensimmaiset tiedot.

Siit?i se alkoi, liihes 18 vuotta
aikaisemmin aloitetun sukututki-
muksen tarkastuskierros. Tyiita teen
kahden laitteen taktiikalla: sukutut-
kimusohjelmaa kiiytdn kannettavalla
tietokoneella ja rippikirjoja ja muita
lihdeaineistoja selailen samaan
aikaan iPadilla. Tehokasta ia kateviie,
suosittelen!

Suosittelen mytis muita kaltaisiani
vanhan linjan jdArid ottamaan jiir.jen
kateen ja siirrymean ruutuvihkokau-
desta 2000-lurllle.

Seuraava steppi sukututkijan
urallani on dna-sukututkimuksen
teettaminen. Senkin tiedot saan vie-
tya uuteen sukututkimusohjelrnaani. a

alkaen huolellisesti muistiin. Testa
ensimmdisestl vihosta alkoi nope-
asti edennlt sukututkimustyii, ioka
tayfti kaikkiaan 16 pienellii kiisialalla
tdytetfyd ruutuvihkoa. Perinpoh.lai-
sesti en ehtin)t saada tutkimustani
valmiiksi, ja tyii jiii usein pitkiksi
aioiksi tauolle tyo- ja perhe-eliimiin
vaatimusten takia. Siniruutuisten
vihkojeni pariin palasin aina, kun
aikaa oli. Hitaasti tuthmus eteni yhe.

Olin toki jo alusta alkaen ),rnmdr-
tdnlt, efte suuri ja koko ajan kasvava
datameare olisi tarvinnut jonkin
tehokkaamman sdilyyspaikan kuin
vihkot. Harkitsin sukututkimusoh-
jelman hankkimista jo 2000Juvun
taitteessa mutta siirsin sita aina
mytihemmdksi. Tietokoneiden keyl-
tdiariestehet ia ohjelmat kehittyivat
tuohon aikaan hyvin nopeasti enke
halunnut tehdd hankintaa, joka olisi
ollut io seuraavana luonna pahas-
ti vanhentunut. Tarjolla oli useita
sukututkimusohjelmia eiki kiin-
nostukseni riitten)'t perehrymaan
niihin ja vertailemaan niiden eroja ja
ansioita.

Ohjelman hankkimisen puolesta
alkoi puhua my<is se vaiva, mitd
minulla oli ajoittain, kun minun
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vield joskus kaiken' -paetds liittyi
mielesseni sukututkimusohjelman
hankintaan ja internetin digitoitui.
hin alkuperdisaineistoihin. Suunnit-
telin hankkivani ohjelman, kunhan
nettiin on saatu nylryistakin katta-
vammin kirkonkiria-aineistoa. Sitten
keyn lahleet uudelleen huolellisest.
I?ipi ja vien tietokantaan ainoastaan
tarkistettua tietoa.

lmpulsslna
ysteven ohlelma
Tiistd passiivisesta odottelun tilasta
minut herdtti ystiiviini Virpi Nissili i,
joka oli hankkinut moden 2014 lo-
pulla itselleen uuden sukututkimus-
ohjelman. Virpille oli jo ennestaan
ollut sukututkimusohielma mutta
nyt han vaihtoi sen kotimaiseen
tuotteeseen. Virpille sain tutustua
tiihdn ohjelmaan, sen kelttoliitty-
meen ja tapaan, milla tietoja \riedaan
tietokantaan.

En ole tietojenkiisittelyn suhteen
mikaan dinosaurus. KiiFiin tyttssan i
piiivittain tekstinkasittely-, esitte-
ly- ja taulukkolaskentaohj elmia,
kdsittelen kuvia, pidiin ylln blogia,
osaan html-koodata. Sukututkimus-
ohjelmaan tietojen lisdiminen ei



Kielikylpyyn
ennen leht6e!

Retkelle li ihtevie kehote-
taan perehtymaan Tu run
murteeseen ennen mat
kalle lehto6. Retkiopas-
lus on suomeksi mutta
lou nasravintolassa ja vie
railukohteissa voi kuulla
turkua.

Murretietovisalla selvitat
lahtotasosi. Tee testi
osoitteessa www.alypaa.
com/pelit/murre/turku.

lvluistakaa retkioPPaan
vaatimus: Reisus ei saaP
praakata ruakottomil

iisenistdn toiveesta syysretki tehdiin Turkuun.
Ohjelmassa on mm. kiiynti tuomiokirkossa sekii
opastettu vierailu maakunta-arkistossa, missE on
mahdollisuus iiiiidl tutkimaan aineistoia.

Retkiohjelma tarkentuu slyskuun aikana. Ajan tasalla oleva ohjelma on

nahtavilla seuran nettisivuilla, www.tamsuku.fi. Ohjelmasta kerrotaan myos
jasenilloissa.

Lahtii lauantaina 13.10.2015 Keskustorilta Vanhan kirkon edesta klo 8'00

Paluu samaan paikkaan noin klo 19.00.

Retken alustaya hlnta on jasenille 60 € ja muille 70 €. Hintaan siseltyy

bussimatkat, opastus, lounas ja kahvit.

llmoittautuminen alkaa Orpanan tultua jasenistolle. llmoittautua voi

www.tamsuku.fi-sivuston kautta, jdsenilloissa tai sdhkopostitse osoitteeseen

sylvikki@gmail.com. N4ikali sahkOpostia ei ole kafiettaivissa, ilmoittautua voi

myos puhelimitse jasensihteeri Aila Maelle, p. O4O 76Q L527.

llmoiftautuesaa kelto
. retkelle tulijoiden nimi/nimet, osoite, puhelinnumero ja sahkopostiosoite
. oletko sina ja mahdollinen seuralaisesi Tampereen seudun

sukututkimusseuran jdsenie
. ruokarajoitteet
. lahetetaanko lasku sehkopostitse (suositeltava tapa) vai postitse

Kotlmaan rotkillo llmoittautumisesta

llmoittautuminen retkelle on sitova. Esteesta on ilmoitettava mahdollisimman
pian jasensihteeri Aila Maelle, niin ettd vapautunut paikka voidaan antaa

varasijalla olevalle.

Seuran hallitus on paattanlt retkiilmoittautumisten perumisesta seuraavaa:
. Kotimaahan suuntautuvan retken voi perua vapaasti viikkoa ennen lehtod'
. Jos retken peruu tiiman jelkeen tai ei ilmoita poisjdemisestean, seura

perii i lmoittautuneelta puolet retken hinnasta.
. Jos ilmoittautunut esittAa hyvdksytaivdn slyn poisjaAmisestAan, seura

perii i lmoittautuneelta 5 euroa.
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Niinhdn sitd vieldkin ajatellaan: Ennen vanhaan eldmd oli

selkedmpdd. Naiset menivdt naimisiin nuorena, saivat

pallon lapsia ja elivit saman miehen kanssa eldminsd

loppuun asti. Jos nainen oli saanut aviottoman lapsen,

hdnen elimdnsd oli pi lal la. Naisen oli pidstdvd nuorena

naimisiin, si l ld kukaan ei huolinut vaimokseen yli

kol mekymppisti vanhaapiikaa.

luutuneet mieliku
voi n)'t heittea romu-

Todellisuus ei
nein yksitotista.

Elokuussa 2015

i lmesryi historiantutkija Tiina Miet
tisen kirja Piikojen valtakunta, joka
syventee kasityste 1600- 1700-luvuil-
la eldneiden naisten perhe-eldmdstd
ja ty<istd. Kirjaan on koottu asia-
kirjatietoihin pohjautuvia pienois-
eldmekertoja naisista. Tarinoiden
naiset ovat padosin Hameeste, mutta
muutama on myos Etele-Suomesta ia
Ruotsin puolelta.

Naimisiin kolmikymppisend
- Talollisten tyttlret menivat nai-
misiin nuorena, mutta tilallisten
kohtalo oli toinen, Tiina Miettinen
kertoo.

Rippikoulun jiilkeen useimmat
tylot Iehtiviit muutamaksi vuodeksi
tienaamaan toisten palvelukseen.
Talontyttiirillii jiii tiime tydtaitojen
kehittym isen ja mydtejdisten kered-
misen aika lyhyemmdksi kuin tilatto
maan vdestiirin kuuluvilla naisilla.

- Tilattomat naiset saattoivat
tehdd pitkdiinkin tlitd toisten
palveluksessa piikana. Osa heista
oli jonkin tyiin erikoisosaajia kuten

leipoiia, kutojia tai karjakoita. Niiillii

sinkkunaisilla oli oma ura, jota he

edistivdt hakeutumalla tciihin isoihrn

taloihin tai pappiloihin. Arvostet-

tuna ammattilaisena he saattoivat

saada parempaa palkkaa kuin monet

renglt.
Yhteiskunnassa jokaisen odotet

tiin avioituvan, ja taloudellista ja

sosiaalista turvaa tuova avioliitto oli

tilattomienkin naisten tavoitteena.

Tavallista oli, ettd pitkiiiin piikana

toiminut nainen avioitui vasta la-

hempdnd kolmeakymmenta ikevuot-

tansa.
Avioliittomarkkinoilla tdllainen

kolmilcymppinen nainen ei ollut

mitenkiiiin hyljeksittava. Miehet

arvostivat tyoteliestii naista, jolla oli

omaa omaisuutta ja monenlaisia tai-

toja. Nuorten miesten ja vanhempi

en, uraa luoneiden naisten avioliitot

olivat yleisid.

Tilattomalta vaelte avioliiton

soJmiminen ja  perheen perus tami -

nen onnistui vasta kun taloudelliset

edellytykset olivat kunnossa. Pitkien

odottelur'uosien aikana kihlauksia

solmittiin ja purettiin, eikd aikaa

vietetty selibaatissa. Vaikka kirkko

suhtautui ankarasti esiaviollisiin suh

Leisiin, oli yhteisd ym mertaveisempi.

- Aviottoman lapsen saaminen ei
valttemdtte pilannut naisen mainetta

eika heikentan)'t hinen my6hem
pid avioitumismahdollisuuksiaan,

Miettinen toteaa. - Valtaosa lapsista

syntyi kuitenkin avioliiton aikana.

Uusperheet eivat uutta
Monimutkaisia uusperheita syntyl
suuren kuolleisuuden myotd, kun
leskeksi jddneet avioituivat uudelleen
ja taas uudelleen. Perheissii saattoi
o l la  !un,  mun.  sun edel l isen puol i -
sosi aiemman avioliiton ja meiddn'
lapsia.

- Meilld on mielikuva entisaikojen
suurperheesta, iossa saman katon
alla eldd suuri jouklo vdked isovan-
hemmista lapsenlapsiin. Yllattavan
moni menetti kuitenkin molemmat
vanhempansa jo  nuore l la  id l ld .  lso-
vanhemmat eivet oleet suurperheis-
sd n i in  taval l is ia  ku in mi td kuv i t te-
lemme.

- Sen sijaan taloissa saattoi pydrid
runsaastikin emdnndn ja isdnndn
naimattomia sisaruksia, Miettinen
toteaa. - Sisarussuhde oli pitkdkes-
toisempi kuin suhde omiin vanhem-
piin.
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Tllna Mlottlnen
Piikojen valtakunta.
Nainen, tyo ja perhe
1600-17oGluvuilla.
Jyveskyle: Atena,
20L5.

FTTiina Miettinen on Tampereen seudun sukututkimusseuran varapuheenlohtaja.
- Kuva lohanna Kurela

Sukututkija piikojen jaljilla
TIINA MIETTINEN

Sukututkimusta tehdesse ei veftamett6 kiinnit6 huomiota muuhun kuin esididin
syntymdvuoteen, avioitumisvuoteen, aviomieheen, syntyviin lapsiin ja avioparin eri
asuinpaikkoih in.

Rippikirja ei suoraan paljasta nuoren naisen kaikkia vaiheita ripillepaijsyn ja
avioitumisen vAlilta. Nopealla silmayksella tilaton perhe pysyy rippikirjassa kokonai-
sena, kunnes tyt6r solmii avioliiton, mike usein on merkitty selkeaisti marginaaliin.
Helposti paadytiii in siihen, ette tWEret avioituivat suoraan kotoaan.

lvlonesti ehtoollismerkintoja seuraamalla voi kuitenkin havaita, etta torpparip-
erheen tytAr onkin vuoden poissa kotoa palveluksessa, palannut kotimokkiin ja
lehtenyttaas palvelukseen. Yhteen rippikirjaan mahtuu 5-10 vuotta eike palveluk-
sessa olleita nuoria velttdmdttd vedetty yli tai poistettu perheen yhteydesta ennen
kuin he solmivat avioliiton.

Jos nuori oli palveluksessa lAhitaloissa, hen saattoi keydd ehtoollisellakin ko-
tivdkense kanssa, jolloin sekeen merkint6 ei paljasta palveluspaikkaa. Joskus
aikuistuva tytto voi ldytyA kahdesta eri paikasta: tF6rena kotimokista ja piikana
palveluspaikasta. Joskus voi olla niinkin, ettei pappi edes muistanut merkite naista
palveluspaikkaan, jos se oli samassa kylassa.

Rippikirja on ihmisten tarkkoja elamdnvaiheita selvitellesse aina suuntaa antava.
Se kertoo kylla perhekokonaisuuden, mutta se ei kerro sita, missd ihmiset todel-
lisuudessa nukkuivat yonsa ja soivdt ruokansa.
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I Joukkorahoitusta sukukiriaan
I
I  JOHANNA KURELA
I

I
Sukukirlaprojekti on tdynni haasteita.Tyolidn
aineistonkeruu- la tutkimisvaiheen jilkeen alkaa uusi,
usein yhtd vaativa vaihe, kun materiaali tyostetdin
ju I kaisu ksi. Kirloittamis-, tietojentarkistus- ja

kuvituksenhan ki ntavai hetta seuraa oikaisul uenta ja
graafi sen ilmeen toteuttami nen.Vi imeistddn tdssi
vaiheessa on mietittdvd sukukirjan painatuksen
rahoittamista.

seimmat hoksaavat p)T4ee
sukulaisilta jo tiedonke-
ruuvaiheessa sitoutumista
tulevan sukukirjan han-

kintaan. Ennakkotilausten perus-
teella on helpompaa arvioida, miten
paljon sukukirjaa piteisi painattaa.
Ei kannata tilata satojen kappaleiden
erdd, jos teoksesta on ennalta kiin-
nostunut vain muutama kymmenen
henkiliiii.

Kokemusten mukaan suuri osa su-
kulaisista herld kuitenkin kirjanhan-
kintaan vasta siind vaiheessa, kun
teos on tullut painosta. Sukukirjan
siseltd ei valttematte lunnu kiinnos-
tavalta ennen kuin sen on ndhnlt
itse. Vasta kun kirjaa on tullut selail-
tua kaukondktiisemmdn sukulaisen
luona, herdd halu saada se omaksi.

Sukukirjaa kannatlaa siis yleensd
ottaa ennakkotilauksia suurem-
pi painos. Aina ei kuitenkaan ole
taloudellista mahdollisuutta satsata
painatukseen niin suurta summaa
kuin haluaisi. Jos lnhipiiristii ei loydy
varakasta henkil<id, joka haluaa
toimia sukukirjahankkeen taloudel-
lisena tuk|ana, voi painokulujen kat-
tamiseki kokeilla joukkorahoitusta.

Yhteisorahoituspalveluja on Iukui-
sia. Suomen ensimmdinen kaikille
suunnattu yhteisorahoituspalvelu
Mesenaatti.me Idyt)T internetistd.

Yhteisdrahoituspalvelun arulla kuka
tahansa voi pntae omalle projek-
tilleen rahoitusta. Vastaavasti kuka
tahansa voi anlaa haluamansa mdd-
rin rahaa projektille, ioka tuntuu
tiirke?iltii.

Elokuussa 2015 Mesenaatti.me-
palvelun avulla etsittiin rahoitusta
mm. valokuvakirjan tekemiseen,
tanssielokuvaprojektiin ja gluteenit-
toman leipomokahvilan perustami-
seen, Vuoden 2015 aikana Mesenaat-
ti.me-palvelun avulla rahoitusta ovat
saaneet mm. eduskuntavaaliehdokas
vaalikampanjaansa (l .370 €), bandi
lerynjulkaisukiertueen toteuttami-

Yhteiso eli jou kkora hoitus on lail l inen, viime vuosina yleistym6ssd oleva tapa hakea
rahoitusta projekteil le. Suomessa yksi joukkora hoituspalvelu ista on internetissa
toimiva lMesenaatti.me. Se on i lmoituspaikka, misse rahoituksen hakija ja tarjoaja
kohtaavat.

Rahoitusta voi hakea Mesenaatti.me-palvelussa kahdella tavalla. Yleishyddyll inen
yhdistys voi kerata toimintaansa rahoitusta vastikkeettomasti. Tellainen kerdys vaatii
kuitenkin rahankerSysluvan poli isihall itukselta.

l lman rahankeriiyslupaa rahoituksen tulee aina olla vastikkeell ista. Vastikkeen tulee
olla suhteessa annetun rahoituksen mddra6n, ja esimerkiksi kirjahankkeessa vastike
voi olla kirja. Rahoittajalle on i lmoitettava, missd ajassa vastike toimitetaan.

Mesenaatti.me palvelussa avoinna olleil la kampanjoil la on saatu rahaa mm. julkaisu-,
musiikki , kuvataide, teatteri , t ietoteknologia , urheilu- sek6 hyvantekev6islysprojek-
teil le.

Kllnnostuitko? Katso lisatietoia

www.mesenaatti.melteryetuloa-yhtelsorahoitus/

seen (2.161 €) ja yhdistys siihkiiisen
naapuriapupalvelun toteuttamiseen
(29.540 €).

Kaikille yhteisiirahoitusta etsiville
ideoille ei kuitenkaan kliy niiin hy-
vin. Joukkorahoitusmahdollisuutta
ei yleisesti tunneta, ia erinomainen-
kin projekti voi jii2idi ilman rahaa,
mikdli potentiaaliset mesenaatit eivet
dede avoinna olevasta rahoitusmah-
dollisuudesta. Kun avaa yhteisora-
hoituskampanian, on siitd kerrottava
mahdollisimman laajalti. Mainos-
tuksessa on satsattava rahoitettavan
idean selkeddn ja uskottavaan esill€-
tuontiin. Hdlmoille tai epemearaisil-
le hankkeille ei kenenkiiin lompakko
avaudu,

Yhteisiirahoitusta kannattaa
yritt?iii! Joukkorahoitusmahdolli-
suu5 voi sopia erityisen hy.vin kylii-.
kaupunginosa- ja kotiseutukirjoj en
seka yritys- tai yhdistyshistoriikkien
rahoituskanavaksi. Mycis laajojen tai
yhteiskunnallisesti mielenkiintoisten
sukujen sukuselvitykseen saattaa teta
kautta avautua aivan uudenlainen
rahapussi.

Yhteisiirahoituspalvelu Mesenaatti. me
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Sampolan sukututkimuspiivd
23.L.20Lg

Sampolassa jarjestetty sukututkimuspd iva
on Tampereen seudu n sukututkimusseu-
ran suurin vuosittainen tapahtuma. Tammi-
kuussa 2015 paikalle tuli yli 370 kevijee.
Heista valtaosa oli Tampereelta tai lahikun-
nista, mutta mielenkiintoinen ohjelma veti
kavrjoita kauempaakin.
Ensi vuonna sukututkimuspaiva on
lauantaina 23.7.20116.
Merkitse pAivii jo nyt kalenteriisi!

Julkaisuja voit t i lata
sihkiipostitse

Seuran vuosikirjoja seka Orpana-lehtia
on mlttavdnd Sampolan sukututkimus-
peiville ja jeisenilloissa. Niite voi myos
tilata sahkopostitse seuran julkaisu-
myyjalG Jorma Lappalaiselta Uorma.
lappalainen@tamsuku.fi). Hdnelte voi
samoin tilata kopioita seuran vanhoissa
julkaisuissa olevista artikkeleista.
Saatavilla on yhZi Tampereen seudun
sukututkimusseuran uusimpia vuosi-
kirjoia: HWA paha suku - kirjoituksia
suvusta ja sukututkimuksesta seka
Alusta loppuun - Ohjeita sukututkimus-
ta aloitteleville ja jo ty'nse paefteneille.
Varmista, ettd sinulla on ndmd teokset
ennen kuin painos mlydaen loppuun!

Tykkii meisti
Facebookissa!

Tampereen seudun sukututkimusseura
on Facebookissa. Facebookissa kerro-
taan seuran toiminnasta, jaetaan suku-
tutkim usvin kkejii ja kerrotaan uutisia.
Jos sinakin olet Facebookissa, niin mik-
sipa et tykkaisi meistd!

Seura tiedottaa toim innastaan Faceboo-
kin lisaksi jdsenilloissa, Orpana-lehdes-
sa, www.tamsuku.f i-nettisivuilla seka
Aam ulehden lvlenoinfo-ta pahtumakalen-
teflssa.

Yhteystietojen v6l ittiimisestii

Seuran hallituksen periaateoadtoksen mukaan
seura ei anna eteenpain jesenten tai muiden
tutkuoiden yhteystietoja.

Mikaili seuralta pyydetaan jonkun jesenen tai
O rpa na n ki rjoittaja n yhteystietoja, seu ra ottaa
yhteytte tavoiteltuun henkil00n ja valittee hiinel-
le yhteydenottoplynnon. Nain tavoiteltu henkilo
saa itse peattaa, vastaako han kysyjalle vai ei.

Muista osoitteenmuutokset

Oletko luopu nut lankapuhelimestasi ja siirtynlt
kokonaan matkapuhelimen kaiyttoon? Onko
sinulla sahkopostiosoitetta? Onko sahkoposti-
osoitteesi vaihtunut?
Kevaelle 2015 jasenistolle ldhetettiin tieto niista
yhteystiedoista, mitd seuralla on. llahduttavan
moni tarkisti ne ja ilmoitti seuralle ajan tasalla
olevat tiedot.
lvluistathan il moittaa muuttuneet tietosi jatkos-
sa seuran jdsensihteeri Aila l/laelle (aila.maki@
tamsuku.fi)!

H uomaathan, ettii Suomen Sukututkimusseura
ja Tampereen seudun sukututkimusseu ra ovat
kaksi eri yhdistysta. Osoitteenmuutokset on
ilmoitettava kummallekin erikseen.

Minne seuraavaksi menndiin?

Jesenistolle on jatkuvasti mahdollisuus vai-
kuttaa siihen, minne seura tekee seuraavat
retkensa. Kerro retkivastaavalle tai hallituk-
sen jasenille retkitoiveesi jasenilloissa tai
sahkopostia lahettamalla. Seuran verkkosi-
vuilla (www.tamsuku.fi) on luettelo paikka-
kunnista, missd seura on retkeillW sen al-
kuvuosista lahtien. Samalle paikkakunnalle
voidaan lahtea, jos edellisesta retkeste on
kulunut riittavdn pitka aika.
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Tampereen seudun sukututkimusseura ry

Syksyn 2015 esitelmat
Tampereen seudun sukututkimusseu ran esitelmdtila isu udet pideteen
Tampereen Vanhan kirjastotalon (Keskustori 4) luentosalissa klo l-8.
Ti laisuudet ovat kaiki l le ki innostuneil le avoimia ja pdasyma ksuttom ia.
Seuran kirjasto Vanhan kirjastotalon Makeldn kabinetissa on avoinna
(vuosikokousiltaa lukuun otta matta) ennen jdseniltoja klo 77 -L8.

Seuran jdsenet voivat lainata kirjastosta kirjoja.

15.9.2015
PIIKAILTA
Tiina lViettinen alustaa Piikojen valtakunta -kirjansa pohjalta. lvliten pysytaen
paikasta toiseen liikkuvien piikojen jaljilla? Tule kertomaan millaisia piikoja
oman sukusi piiristd on loytynyt.

29.9.20ts
Veli-Matti Pussinen: SOTILASAINEISTOT ENNEN VUOTTA 1809
Perusteel l inen katsaus Ruotsin aian soti lasasiakir ioihin.

13.10.2015
RETKI TURKUUN
Eijesenil taa, vaan paivaretki klo 8 19 Turkuun, missa tutustutaan mm.
maakunta-arkistoon. l \4ahdoll isuus jaadi i  muutamaksi tunniksi arkistoon
tutkimaan. Lisatletoja retkesta Orpanan sivulla 53.
lVi ikeldn kabinetin kir jasto ei avoinna.

27.LO.20L5
KATSAUS DNA-SUKUTUTKIMUKSEEN
N4illaisia tietoja on saatu ldhiseutujen suvuista? Tule kysymaan ja
keskustelemaan va paam uotoisesti. Aiheesta alustaa lvlarja Pirttivaara.

10.11.2015
Ulla Moilanen: MUINAIS-DNA:N TUTKIMUS
Arkeologinen aineisto ei koostu pelkista esineista vaan myos ihmisten ja
elainten jaanteista. Mita arkeologisesta aineistosta tehtave dna-tutkimus
paljastaa alkuperastemme?

24.LL.20L5
Juha Simola: OMAN SUVUN TAI PERHEEN TARINA
DIGITAALISESSA MUODOSSA
Ajatuksia ja ideolta siihen, miten historiaa voi tallentaa digitaalisena
kertom uksena.

I

TerttetulOa! www.tamsuku.ri
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