
Ulla Koskinen

Serkun kutsuminen siskoksi ja yst?iviin
kutsuminen veljeksi ovat esimerkkej2i
niin sanotusta symbolisesta sukulai-
suudesta. Tarkoitan sillii perheenjiiseniii
kuvaavien termien kayftamistii perhepii-
rin ulkopuolisista ihmisistd, jotka eiviit
vAlttamiitta olleet edes sukulaisia. Tiimii
menneinii vuosisatoina yleinen ilmi6 oli
tapa rinnastaa sukulaisuus ja ystdvyys
toisiinsa. Se on mytis osoitus siit i i , ettei
ntiitii kahta kAsitettii pyritty aina erotte-
l€maan jyrk?isti toisistaan.

Tama kirjoitus perustuu tydn alla
o le r  aan r  i i i t c ;sk i r ja ru tk imukseen i .  jo55a
tarkastelen vallankayftda ja sosiaalisia
verkostoja I500-luvun lopulla. Aiheen-
valinnan taustalla oli havainto, efta 1500-
lu r  u l la  th te iskunnan ja  ha l l innon to imin-
ta perustui pitk,i l t i  viranhalti joiden henki-
ldkohtaisiin suhteisiin. Porrastettua hal-
l intokoneistoa ei ollut vieli i  luotu. Soslaa-
Iisten suhdeverkostojen yllapitaminen oli
tafke:i i i . ja niissii ysti ivyydell i i  ja sukulai-
suudella oli merkittavii rooli.

LAhestyn aihetta niin vaitdskirjassa
kuin ti issii kirjoituksessa esimerkki-
tapauksen kautta: kohteena on aatelis-
mies Arvid Henrikinpoika Tawastja h?ien
verkostonsa. Tawast on yh[ monil le tuttu
nimi; onhan sen kantajista Arvid jiiiinyt
historian Iehdil le maineikkaana sotapii i i l-
l ikkdnii 1a Maunu yhtena Turun keskiai-
kaisista piispoista. Tosin nii iden kahden
miehen ja samalla keskiaikaisen ja 1500-
lu run  Tauas l -suvur r  v i i l i l l i i  e i  o le  p lsg t -

ry osoittamaan mitaAn sukulaisuutta. Tu-
kimuskohteeni Ar.rid Henrikinpoika Ta-
ast synryi Hauholla vuoden 1540 tienoil la
ja  h i ine t  aa te lo i t i i n  vuonna 1582.  H i in  e i
ollut valtakunnall isesti merkiftaviia su-
kua, vaan hAmalaistA paikall isri i lssii i ,

Kun serkku oli sisko ja ystdvd veli
Sukulaisuus ja ystavyys 1500-luvul la

mutta nousi siita huolimatta korkeisiin
virkoihin. Tawast oli uransa aikana mo-
nien eri linnojen piiiillikkdnii ja pitkiiiin
jaJkaviien ylipaAll ikkdnA eli everstinii,
kuten siihen aikaan sanotti in. Hiin kuului
siis Suomen aatelin johtorniehiin. I

Arvid Tawastin eli imiin ajalle osui 25-
vuotinen Venajan-sota (1570 95) seka
1590-luvun lopussa Ruotsin sisail lrssota
ja  s i ihen  Suomessa l i in ln ) t  nu i jaso ta .
Kaarle-hefttuan voitettua sis,illissodan
Arvid Tawast maiiraftiin pa:ittiimiiiin piii-
vansA mestauslavalla vuonna 1599, sil lA
hiin kuului haviajan, kuningas Sigismun-
d in  tuk i jo ih in .  Ar r  id  Tawast in  ra imo
Margareta Meftenintytar oli kotoisin
Lammin pitAjan Kurjalan kartanosta.
Perheeseen syntyi vain yksi aikuiseksi
elanyt lapsi, poika Ivar, joka mestatti in
isansa kanssa vuonna 1599, noin 27-
vuotiaana. Ivaril la oli lapsia, joiden kaut-
ta suku.iatkui eteenp?iin.'

M iks i  r  a l i t s in  lu tk imuskohreeks i  juur i
Arvid Tawastin? Eriis syy on se, ettA hA-
nesti i on saatavil la aineistoa. Tawastilta
on  s i i i15ny t  k i r jekokoe l rna-  jossa  on  no in
500 kirjetta ja 100 kirjekonseptia, seka
til ikirjoja hiinen omistamistaan kafta-
noista, jotka olivat HiimeessA Hattulan
Vesunta ja Lammin, nykyisen Hdmeen-
kosken Kurjala, Uudellamaalla Tenholan
Karsby sekii Virossa Kunda.

Ar r id  fauas t  o l i  r i i l ss i rn ies-  jo ten
t.imA kirjoituskin kasittelee ystavyytu ja
sukulaisuutta nimenomaan yhteiskunnatr
ylempien keffosten nAkdkulmasta. Taval-

I  Tawastst jerna 1920. s. l-29: Ranlsa-v 1915, s.
474-4',7 5' l r u a - t . t i r r r a  

I v 2 0  .  |  2 0  R d m c a r  l a l .  q
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l isen kansan osalta tamanryyppisia asioita
on liihteiden puutteessa vaikea tutkia.
Voidaan kuitenkin aruella, etta monessa
suhteessa riilssilla ja muulla kansalla oli
samantyyppinen kasirys sukulaisuudesta
ja ysta\yydesta. Yhteiskunta ei ollut viela
| 500-luvulla eriytynyt jyrkasti suljetuiksi
saadyiksi, vaan ylemm?it ja alemmat ker-
rokset olivat vuorovaikutuksessa keske-
n?iAn.

Kaavamaiset ja toistavat kirjeet

Selv inaakseni  sos iaal is i in  suhte is i in
liitettyja kasityksia olen tutkinut Arvid
Henrikinpoika Tawastin kirjeenvaihtoa
1570 90-luvuilta ja etsinyt sielta ysta-
vyyteen ja sukulaisuuteen viittaavia il-
maisuja. 1500-luvun kirjeet sopivat t?ihiin
hyvin, sillii vastaanottajan ja lahettaj,in
viil isen suhteen kuvaaminen oli niissli
korostuneessa asemassa. Oikeiden puhut-
telumuotojen avulla tuotiin esiin osapuol-
ten viilinen arvoj?irjestys ja siihen liitetyt
normi t .  K i r jeet  o l ivat  kaavamais ia ja  er i
yhteyksiin sopivia, vakiintuneita ilmarsu-
ja toistettiin ja kopioitiin sanatarkasti.
Syyna tahan oli, etta kirjeenkirjoituksesta
oli keskiajalla kehittynlt oma oppiai-
neensa, jota opetettiin kouluissa ja jonka
saanndt pohjautuivat antiikin retoriselle
perinteelle ja auktoriteettien kirjeille.
Kirjoittajien avuksi oli laadittu lukemat-
tomia mallikirjoja, joita kaytettiin jo kes-
kiajalla Ruotsin valtakunnassakin ja jois-
la \oitiin suoraan kopioida sopivia fraa-
seja.l

Miksi puhuttelut olivat niiin tarkei-
ta? Koska elettiin viel?i puolittain suulli-
sessa kulttuurissa, kirjeet eiv?it olleet ny-
kyisessii mielessii yksityisiii. Ne saneltiin
kirjurille ja ne saatetliin lukea A?ineen
vastaanottajalle. Puhuttelujen piti siis olla
korrekteja. koska ne eivat jAiineel vain
lahettajan ja vastaanottajan viilisiksi."
Toisaalta puhuttelujen kautta tunnustet-

t i in osapuolten valinen hierarkia, mikii oli
tarkeaa yhteiskunnan jzirjestyksen sail-
misen kannalta. Hall into ei perustunut
tahan aikaan niink?iiin virallisiin instituu-
t io ih in ,  vaan hen l ' i l t i koh ta is i in  suh le is i in .
Kun ihmisten v?ilinen hierarkia hyviiksyt-
ti in ja sit i i  yl l i ipidetti in muun muassa pu-
huttelujen alulla, vallitsi jarjestys. Se
puolestaan merkitsi pysy\ryytta, vakautta,
normien tayftamistii, siiiidynmukaisuutta
ym. kaikkea positi ivista ja pysyvad ep?i-
varmassa maailmassa.

Valitsin esimerkiksi aatelismies Bengt
Johaninpojan kirjeen vuodelta 1584 (ku-
va 1, kaiannds l i i teosassa), joka on tarkoi-
tukseen sopivan lyhyt. Kirjeen osat on
erotettu toisistaan: ensimmiiisenii on aloi-
tus eli protokolla. sitten tekstiosa ja vii-
meisenii lopetus eli eskatokolla. Protokol-
lan alussa on tervehdys, joka on usetn
sanasla sanaan samanlainen eri kirjeissii.
Sitten seuraa kaaramainen kiitososa ja
puhuttelu. Puhuttelu on erityisen tairkea,
sil la juuri se paljastaa, millainen suhde
lahettajan ja vastaanoftajan viilillii oli.
TAssa tapauksessa liih,ettajA sanoo Arvid
Tawastia ystiiv?ikseen-'

Sitten vasta paastAan varsinarseen
asiaan eli kirjeen tekstiosaan. Usein aloi-
tukseen ja lopetukseen kului yli puolet
kirjeen rivim?iiiriist?i. Tassakin tapaukses-
sa kirjeen varsinainen asiasisaltd on mel-
ko vaatimaton. Tekstiosassakin viitataan
ystAvyyteen. Kirjeen lopetusosassa on
ensimmiiisenii lopputervehdys, sekin
kaavamainen, ja lopuksi paivays ja alle-
kirjoitus. Viela kuoreen kirjoitetussa
osoitteessakin muistetaan mainita yst?i-
vyys. Yhteensa ystaryys mainitaan seit-
semAn kertaa n?iin lyhyessai kirjeessii (li-
havoidut kohdat).

I Llansson 1988, s. l6-21; Utterstrcim 1968, s. 26-
29.
r l-ahtinen 2002 a, s. l-2.
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Kuva L Hanikk"qlan Bengt Johaninpojan
kirie Arvid Henrikinpoiks Trm,astille v.
t it't.6

Kesiiys ystavyydeste

Kasitteita tutkittaessa on otettava
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6 RA, AIlTsl, Hartikkalan Bengt Johaninpoika
Arvid Henrikinpoika Tawastille KAkisalmesta
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huomioon, etta ne voivat muuttua ajan
ku luessa.  Kun 1500- luvun k i r jeess i i  pu-
hutellaan toista ystavaksi, se ei vailttamiit-
t i i  tarkoirtanut samaa kuin n1 kl i i i in.
Nziyttaa sihii, ettii ystavyys k?isitettiin
1500- luvu l la  hyv in  laa jas t i .  Sen ymmi i r -
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tamiseksi t i iytyy ensin ottaa esil le rauhan
kasite. Yhteiseen rauhan-piiri in kuuluivat
keskiajalla ja myrihemmin henkilatt, jotka
e iv i i t  o l lee t  v iho l l i suuks issa  keskenaAn.
Heidan vali l laan vall itsi rauha eli oloti la,
jossa ei harjoitettu viikivaltaa. Lisiiksi
rauhan-yhteisiitin kuuluvien kesken val-
l i tsi ystavyys, jota puolusteniin yhdessii
ulkopuolisia uhkia vastaan. Rauhanyhtei-
siin saaltoi\al Leskiajalla muodostaa esi-
merk  i ks i  l? i? in i5  ksenha l t i ja  sukup i i re i -
neen ja alamarslneen.

Tlihiin keskiaikaiseen ajattelumalli in
perustuu tulkintani 1500-luvun kirjeisti i
esiin nousevasta ystavyyskiisityksestA.
Rauha ja ysta\.ryys liittyivat edelleen IZi-
heisesti yhteen. Ystiivyyden taustalla oli
sama ajatus kuin nykyiiiin sanonnassa
"ystavat ja viholl iset": kaikki samalla
puolella olevat ovat ystevie keskeniien.
Normaalit i lassa valtakunnan sisalla val-
l i t s i  rauha.  jo ten  ka ikk i  yh te isen kun in -
kaan alamaiset kuuluivat samaan rau-
hanyhteisddn ja sita kautta heidan vali l-
lAiin vallitsi mytis yst?ivyys.

Keskiajalla yhden valtakunnan sis?il l i i
saano i  ku i tenk in  o l la  y l imys ten  joh tamia

ryhmittymi?i, jotka olivat viholl isuuksissa
ja jopa ilmisodassa keskenii i in. Kun val-
takuntia sitten alettiin koota keskusvallan
kontroll i in, yhtenaisessa valtiossa ei enii i i
siedetty sisaistA eripuraa.s Arvid Tawas-
tin aikaan valtion keskittamisprosessi oli
kiiynnissii Ruotsin valtakunnassa. Voi-
daan ajatella, ettA tdlldin samaan rau-
hanyhteisii6n kuuluivat kaikki kuninkaan
alamaiset ylimmaistii herrasta yhterseen
rahvaaseen asti (kuvio l). Rauhan-
yhteisttn ulkopuolelle jiiiviit kuninkaan
viholl iset.

Yhtenii isti imispyrkimykset eivat vai-
kuttaneet hetkessA, vaan yksil<!illii saattoi
yh?i olla valtion sisii l l i i  omia vihamiehii i.
Talla ei tarkoitettu mitazin ke\.yfia, pienta
ja ohimeneviiii riitaisuutta, vaan tdrke?iA
loukkausta, jonka seurauksena rauhantila
ei voinut palautua i lman sovitusta. Esi-
merkki tdllaisesta rauhanloukkauksesta

7 Hietaniemi 1992, s. 159.
" Hietanicmi 1992. s. 158.

on surmatyd, jollaisen uhriksi joutui Ar-
vid Tawastin veli Klaus. Tekijiin ja uhrin
omaisten vAli l le syntyi viholl isuus, joka
piti poistaa joko verikostolla tai muulla
sovituksella. Tappaja joutui pakenemaan
maasta, mutta piiiisi palaamaan kahden
\ uoden pA:ista kuninkaan suojelukirjeen
turvin ja piiilsi ystaviensa viilityksellii
sovintoon Tawastin perheen kanssa. Ve-
rikosto-ajattelu havisi vahitellen vasta
1600-luvun kuluessa, kun oikeuslaitos
tehostuija sita mydtii henkirikosten viral-
l inen kasittely tuli pakoll iseksi. '

Kuvio I l i i t teissa. Rauhanyhteiso, ystA-
rlys ja sukulaisuus.

Kirjoitetussa kielenkiiytcissii rauhan-
yhteisit ja ystAvien piiri eivat kuitenkaan
olleet taysin sama asia. Esimerkiksi Ar-
vid Tawast ei puhutellut suinkaan kaikkia
henkildita ysti ivikseen, vaikkei heidan
v?il i l l?i i in ollutkaan viholl isuutta. Rajoi-
lulsen asell i henkikiiden vii l inen hierar-
kia: kovin korkea-arvoista henkil6a ei
voinut sanoa ystavAksi, ei rny<iskii?in ko-
vin paljon alempiarvoista, vaikka kuulut-
tiinkin samaan rauhanyhteisiidn. Ei kAy-
ny t  laa tuun.  e t t i i  es imerk iks i  aa te l i smie-
hen palveli ja olisi kutsunut isantaAnsA
ystavakseen tai sotapA?illikkd puhutellut
sotilaitaan ystavinaAn. Arvid Tawast ei
kayttanyt ystava-termid koskaan kunrn-
kaasta eika toisaalta palveli joistaja taval-
lisesta kansasta. Sen sijaan lAheisyydellii
ei ollur merkiqsti i. si l l i i  ysri ivi iksi voiti in
sanoa etaistii ja lahes tuntematontakin
henkiliiii, kunhan vain kuulutiin saman
kuninkaan alamaisuuteen eikii oltu hie-
rarkisesti l i ian kaukana toisistaan.

Arvid Tawast oli aatelismies, joten
hiinen yst?iv?ipiirins?i kattoi kaikki aateli-
set, sek?i hiintii korkea-arvoisemmat ettii
samantasoiset. Lisiiksi ysti ivien piir i in
kuului joukko hierarkiassa alemmaksi
sijoittuvia aatelittomia ihmisia, mutta
ti imii joukko oli pieni ja siihen kuuluvat
olivat sazitylAisiA, lAhinna vouteja tai lain-

" Hietaniemi 1992. s. 159-160; Yl ikangas 1999- s.
64-69, 102; 

' lawastst jema 
l9l8-20, s. 735.
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lukijoita tai sitten pappissaatya. Suurinta
osaa aatelittomista ihmisistl i  Tawast ei
lutsunur yst:ir ik,ccn. fzihin D hmaein
kuului koko niin sanottu tavall inen kansa
eli rahvas ja l isi iksi alempia sa:itylaisia,
kuten kirjureita, voudinapu lais ia .ja aJiup-
seereita.

Ystavyys tuoti in esiin kayttamiil la ys-
t i r ,1 ; teen v i i t taar  ia  .anon io j r .  K i r je iss i i
esiintyvdt toistuvasti i lmaukset "hyvii
ystav.i", "pyydain ystavall isesti", "i lmoi-
tan yst2ivii l l isimmin" ja niin edelleen.
Ystiivyyskasitykseen liittyi voimakkaasti
a ja tus-  e t tA  suhtees ia  p i r i  o l l r  h1c ; t5a  rno-
lemmille osapuoli l le. Ystaviit paasivat
osall isiksi toistensa resursseista, sil l i i
olennainen osa ystavyytta oli vastavuo-
roinen palvelusten, t ieto.jen ja tavaroiden
vaihto. Tallaista lah.jojen vaihtamrseen
perustuvaa vuorovaikutusta on kutsuttu
"lah.jan logiikaksi" ja se on ollut merkit-
t i iv.i osa monia prirnit i ivisi i i  kulttuureita.
multa tultu mycis nyky-yhteiskunnassa. '"

Ikivanha ajattelutapa nakyy mulnals-
skandinaavisen Edda-runoelman Kolkean
runossa:
"39. En niihnyt niin aulista antajaa, ettei
vartoisi vastalair. jaa,
niin avokatista omastaan, etti i  pahastuisi
palkinnosta.
41. I lahduta ysli iviA asein ja vaattein, sen
parhailen oivallat itse;
lah.jat enentiivAt ystiivyyden ikiiii, jos
kohtalo ka:inlyy oikein.
42. YstavAnsa yst2ivii olkoon mies ja kor-
vatkoon lah jalla lahjan;
nau l t r l la  rn iehet  Inaksakoo l  naurun j r
palkitkoon valheella vilpin."' '

Vastavuoroisuuteen perustuva ajatte-
lutapa poikkeaa mydhemmAstai ystA-
vyysihanteesta, jossa tarke impanii pide-
taan tunnepuolta" ystavysten liiheisyyfta.
ja jossa pakoll isten vastalahjo.ien kautta
l r p r h t u \  r  l l ) d d ) n t a r o i t t e l u  l < o c t a a n  r i e -
raaksi. l. i iheislys .ja sitoutuneisuus oli
ihanne nryds 1500-luvulla, mutta sen
ohella "tosiysti i lrystenkin" suhteissa var-

L0  Hassc lbc rg  1998 ,s  103 -104 ,  138 -142
" Korkean rlmo. saikccl 39, 41-42 [ddanlunral-
f trrrol( 1998).

kuttivat vastavuoroisten palvelusten vaih-
tanr isen  pcr iaa t lee t .  J rk rminen o l i  l  s t i i -
vyysihanteelle olennaista, koskipa se
s i t ten  t i< to ja .  p r l re l t rk : ia  ra i  o rna is r ru t -
1a. 2

Sukukdsitys

Suku yli l t i  ysti ivyyden rajat siinii mieles-
sa, etta siihen saattoi kuulua ihmisii i  hie-
rarkian eri tasoilta. Anid Tawastin tapa-
uksessa sukupiiri tunnetaan melko huo-
nos t i .  Ta \ \  as t ien  kahdeksanp l inen s i .a -
ruskatras kunlui alempaan aateli in, mutta
serkuissa ja muissa kaukaisemmissa su-
kulaisissa l ienee ollut paljon aatelittorria
henkilci it i i , mycis sellaisia, joita Arvid
Tawasl ei kutsunut ystaivikseen. Ylem-
p ia r \o is i \ la  su lu la ic i r ta  e i  o le  t ie toa ,
nrutta ainakin teoriassa heitdkin saattoi
o l l a . r i

Keita sukuun sitten laskelti in kuulu-
r  i ks i?  Mi l l i i  pe lu . tcc l l r  .uku l r i .p i i r i
muodostui? TAssakin tapauksessa piti i i i
ottaa huomioon, etta kasitteen sisii l td
muuttuu ajan my{i1ai. Ensinnatkin tnuuttuu
se, miten polveutuminen lasketaan: isi in-
puolelta, i i idinpuolelta, kuinka monta
sukupolvea ja niin edeJleen. TAhAn pa-
laan tuonnempana. Toisekseen muuttuu
se, mihin sukulaisuussuhde perustuu.
Kejta ihmiset pit i ivi it sukulaisinaan? Ny-
ky : idn  .uk  u  l r  i . i ks i  laskeraan p ;aas ia5 .a
verisukulaiset eli biologiset sukularset.
Sukupiiri in voidaan lukea myds avioli i-
ton kautta sukuun li i ttyneet langot, k,i l ,vt
yrn. Avioli i ton kautta syntynytti i  sukulai-
sulrtta voidaan kutsua yleisnimell?i lan-
koudeksi. Scn sijaan nykyii i in on ti iysin
r  ie ras  a ja tus  p i t i i i i  es i rnerk iks i  k t rn tme ja
sukulaisina. Nii in kuitenkin ajatelt i in ka-
tolisella keskia.jalla, . jolloin kummeisla
tuli kasteessa seka lapsen etta toistcnsa
hengell isi i i  sukulaisia. Kurnmius lasket-

'T?ima 1ulce esi in nnn. keskiaikaisessa. vntpir i
Eurooppaa lcvinnccssa Iarinassa Alnicus ja Anle-
l ius nimisisle yst i i \ ' \ 'ksisla Kls Reirrholdsson
1998 ,  s .228 -229 .
rr Ramsa1 l9l5, s 475: Iarvastst ierna 1920, s.2.

\.
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tiin yhci piitevAksi avioesteeksi kuin
verisukulaisuus. ' '

Millainen sukukiisitys vallitsi Arvid
Tawastin aikaan? Lain mukaan
avioesteen aiheuttavana sukulaisuutena
pidettiin verisukulaisuutta ja lankoutta.
Hengell inen sukulaisuus oli poistettu
uskonpuhdistuksen jalkeen avioesteiden
joukosta." Mutta entA ihmisten omat
k,isirykset? Lukemissani An id Tawastin
kirjeissii ei juuri koskaan mainita
sukulaisuutta, kun on kyse serkuista,
p ikkuserku is ta  ra i  mu is ta  perhep i i r in
ulkopuolisista sukulaisista. Tawastin
kirjeenvaihdossa ei kAyteta muita
sukulaistermejii kuin perheenjiisenia
tarkoittavat sanat isii, iiiti, poika, tyt?ir,
veli ja sisar. Vain perhesuhteiden tarkalla
erittelylla niiyftaa olleen merkityst?i.
Muista sukulaisista voitiin joskus kiiyttiiii
temia "fiande", naisista "fri inka", joka
tarkoittaa sukulaista, mutta ei erittele
sukulaisuuden laatua.

Tast?i seuraa, ettii on toisaalta vaikea
tietaA, keta Arvid Tawast piti sukulaisi-
naan. Toisaalta se saattaa merkitii sitii,
ettei arkipiiiviin elaimiissii ol lut merkitysta
sil l i i ,  oliko henkilddn olemassa biologi-
seen sukulaisuuteen perustuva side vai ei.
T?imdn ongelman ratkaisemiseksi on tar-
ka ' te l ta ra .  mika  o l i  surun .  perheen ja
ysta\yyden yhteys.

Elettiinko ennen "sukuyhteis-
kunnassa"?

Historiantutkimuksessa on ollut pitkddn
vallalla kuva muinaisesta
sukuyhteiskunnasta. Sen mukaan suku oli
vanhalla ajalla yhteiskunnall isen
jiirjest2iytymisen perusyksikkd, josta
l? jns ima inen th te iskunta  s i i rq  i  kes l ia jan
feodalismivaiheen kautta nykyaikarseen
valtioyhteiskuntaan, jossa suvun vanhat
tehtav?it ovat siirtyneen valtiolle. Samalla
suvun merkifys v?iheni ihmisten

' '  Tolvanen 2002, s. 106-l l2: Knuuti la 1990, s.
I 4 9 - 1 5 1 .
L'Knuuti la 1990, s 157-160.

elAmAssa. On ajateltu, etta uuden ajan
alussa I 500- 1700-luvuil la tapahtui
muutos suvusta perheeseen, jolloin
laajempi suku menetti merkitystaiin
pienempien perheyksikriiden tielta. r6

Kasitys muinaisesta sukuyhteis-
kunnasta seka sen evoluutionomaisesta
kehityksesta kohti valtioyhteiskuntaa
kyseenalaistetti in 1980-luvulla. Sil loin
syntyneen tutkimussuuntauksen mielestli
nykyisenkaltainen pienperhe oli ollut
aina yhteiskunnan perusyksikkd ja kau-
kaisemmalla suvulla oli ollut vain vaihan
merkitystA ihmisten eliimiissii. r7

Uusin kasitys on tavallaan yhdistelm?i
molempia zisken mainittuja. Monien
tutkijoiden mielest?i jokapZiiviiisessii
elAmassa perhe oli ihmisen tiirkein
yhteisii. Sen Iisaksi toimi kuitenkin
laajempi sukulaisten ja ystiivien verkosto,
joka koostui perheenjiisenistii,
verisukulaisista, langoista, ystavisci,
naapureista ja muista, joiden kanssa
kulloinkin olt i in l i iheisissa tekemisissii.
Erona vanhaan sukuyhteiskunta-
ajatukseen on se, etta nyt ajatellaan, etta
verkostossa merkityksellistii ei ollut
biologinen sukulaisuus sinansii, vaan
ystavyys. Arvellaan, etta menneinA
vuos isa to ina  suku la isuus  ja  1s t2 i r  11s
dnnastettiin toisiinsa eika niiden viilillii
niihty jyrkkiia eroa. On huomattu
esimerkiksi, ettA ruotsin kielessii
keskiajalla sanalla " l l i inde" voiri in
tarkoittaa seka sukulaisia etta ystiiviai.
Huomiota on kiinnitett)' myris siihen
edellii mainittuun seikkaan, ett?i
sukulaisuuden perusteina voiti in
verenperinndn lisiiksi pitiia avioliittoa tai
kummiutta-'o

N.iin ollen p:iAdytAan siihen, ettA
150Oluvulla suvulla ymmiirretti in
kahdenfyppistii ilmidta. Ensinniikin
perhe ja yst?iviipiiri muodostrvat

'n Matikainen 2002, s. 56-58; Makela 1989, mm.
s .  192 -193 .
r7 Matikainen 2002. s. 59-60.
r" Malikainen 2002. s. 64-66; Rcinholdsson 1998,
s. 150-152; I- lcrmanson 2000, s. 9-11: Tolvancn
2002, s. 106.
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arkip?iiv?iss?i vaikuttavan yhteison,
tukiverkoston, jota voidaan kutsua
"suwksi ja ystiiviksi". T?issA suku-
kasityksessA verisukulaisuudella er
siniill:iiin ollut suurta merkity$a, eika
sukulaisia ja ystavia eroteltu toisistaan.
Liiheisin ja tiirkein l ksikkri oli perhepiiri.
jonka u lkopuole l le  suhte i ta  luo l i in  ja
lujitettiin muun muassa avioliittojen
avulla. Liittosuhteiden luomisen taustalla
oli eliitin keskuudessa usein poliittisia tai
taloudellisia tavoitteita. re

Toinen merkitys suku-sanalle oli
verisukulaisten joukko. Syntyper?i oli
ratkaiseva tulevan eliim?in kamalta, sillii
se mAArasi ihmisen mahdollisuudet,
sosiaalisen aseman, identiteetin ja paikan
yhteisdssa. Verisuku ei kuitenkaan
ilmeisesti toiminut yhdessii erillisenii
ryhmAnii muuten kuin erityistilanteissa,
esimerkiksi perinndnjaoissa. Vaikka
verisukulaisuus sinAnsA ei ollut
Iiiheisyyden peruste, verisukulaisilla
saattoi tietenkin olla suuri merkitys
arkipiiiviin suku- ja yst?iv?iverkostossa.20

Sosiaalinen verkosto

Arkipiiiviin kannalta merkityksellisimpia
olivat ne ystAvat, joihin oltiin liiheisissii
yhteyksissii, olivat he sitten sukulaisia tei
eivAt. Mutta myiis kaukaiset ja et?iiset
ystaqyden piiriin kuuluvat henkilcit,
joiden kanssa ei yleensii ollu tekemisissd.
saanoival osoittaulua joissakin ti lanteissa
tarkeiksi. Esimerkiksi jos Tawastilla oli
pyyntd kuninkaalle, hiin saattoi kaiintyii
Tukholmassa asuvan kuninkaan sihteerin
puoleen ja vedota heidan viilillZiiin
vallitsevaan, joskin siihen asti ainoastaan
nimelliseen, ystiir.yyteen.

Olen tulkinnut tam?in niin, etta oli
olemassa ihannekuva ystAqiyssuhteen
toiminnasta, "ystavyyden kiioittamatto-
mat saanndt".2r NiinpA nimell isten

D Matikainen 2002, s- 64; Tolvanen 2002, s. 123-
127; Lahtinen 2002 b, s. 356-358.
20 Matikainen 2002, s. 64-65.
rr Kts. esim. Hasselberg 1998, s. 195-196,222.

ystAvien laajan joukon piiriss2i vallitsivat
teoriassa samat kiiyttiiytymisnormit kuin
todellisten ystavien viilillii. Niihin
kuuluivat muun muassa keskiniiinen
luottamus ja avunanto. TastA oli etua
henkildkohtaisiin suhteisiin perustuvassa
hallinnossa: viranhaltijoiden v?ilill?i
vallitsi alusta asti ystAvyyteen perustuya
kiiyttiiyf misnormisto eikii suhteita
tarvinnul luoda aivan Shjiisl?i. Liiheinen
ja todella luotettava ystaryyssuhde
edellytti kuitenkin pitkaaikaista
yhteistydta ja luottamuksen hidasta
kasvattam ista.

Vastavuoroisia ystavyyssuhteita
yllapitiimalla henki16 kokosi itselleen
yhteistyd- ja tuvaverkoston. (kuvio 2
liitteissA) YstaivapiiriA voidaankin tutkia
sosiaalisena verkostona.
Verkostotutkimus on viime aikoina ollut
muodissa historian-tutkimuksen piirissii.
Se lfitee ajatuksesta, ettii yksildt
linkifiyvdt toisiinsa sosiaalisten suhteiden
kautta ja muodostavat nain verkoston.
Asiaa havainno ll istetaan usein
kuvaamalla yksiliit pisteiksi, joita
yhdistav,it toisiinsa kontakteja ja
resurssivirtoja kuvaavat viivat. Kuvio 2
esittaia niin sanottua yksildkeskeista
verkostoa, jossa on yksi keskushenkil<i.22
Verkoston j i isenil l i i  on puolestaan omia
kontakteja, joihin he ovat yhteydessa.
Nii in alkuperii inen verkosto laajenee ja
keskushenhiki paiisee hydtymiian
sellaisistakin ihmisistii, joihin h6nella ei
ole suoraa kontaktia.

Verkosto laajenee nopeasti.
Julkisuutta saaneen teorian mukaan
nykymaailmassa kuka tahansa ihminen
on korkeintaan kuuden linkin pii i issii
kenesta hhansa toisesta ihmisestA. 1500-
luvulla, jolloin vi&e?i oli viihiin, voidaan
helposti arvella, ettii ainakin kaikki
Ruotsin valtakunnan ri iJssimiehel ja suuri
osa muita virkamiehiii oli Tawastista
korkeintaan kahden linkin piiiissii.

Konkreettisesti tdld perheen ja
ystavien muodostamaa verkostoa voidaan

4 l

"  Ma r t r l a  &  Uus i l q l i i  1999 ,s  l 0 - l l .
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tarkastella kartan avulla (kartta 1
l i ine iss i i ) .  S i ihen on  I  awast in  omien
kartanoiden ohella merkitry hiinen
sisarustensa sek?i kirjeissii "ystavikseen"
puhuttelemiensa henkikjiden kafianoita.
Mukana ovat vain Tawastin pAAkartanot;
niiden l isi iksi h?inen hallussaan oli kyli i i
ja taloja useil la seuduil la. Tawastin suvun
pa ika l l i ' uu t ta  oso inaa.  e t ta  s isarusp i i r in
om istamar karlanot sijaitsivat piiAasiassa
Hameessa. Niitii olivat muun muassA
Hauhon Skytt?ilii, Janakkalan Kemaala,
Padasjoen Kasiniem i, Sij i iksmiie
Jutikkalan puolikas sekii kotitalo Hauhon
Kokkala. Kanalta hahmottuu perhepiirin
hallussa oleva Hiimeen eri kolkkiin
ulottuva karlanoiden verkosto.

Lisiiksi katalle on merkitty
tArkeimmat linnat, joiden p iiiill ikkiiin ii
useimpina vuosina oli Tawastin
ysfiviipiiriin kuuluneita miehi2i. Yhdessii
kafianoiden kanssa ne kattavat laajan
alueen. Ldhteiden puutteellisuuden
huomioon ottaen Tawastin verkosto oli
todell isuudessa laajempi. Yhteyksii i oli
mycis Ruotsin puoJeJJe ja Viroon.
Tuttaviensa kautta Tawast oli yhteydessii
Iaa jan  a lueen ihmis i in  ja  lapah lumi in .
Tama merkitsi muun muassa tehokasta
tiedonvalirystA ja uutisointia. Tawastilla
oli myds majapaikkoja nonella
suunnalla. Henkildkohtainen tapaamlnen
ja neuvottelu oli tarkeaii, silla elettiin
vieli i  paljolt i suull isessa kulttuunssa.
Kirjeisiin lisAttiin usein, ettA
keskustellaan asiasta enemman, kun
tavataan. Ihmiset vierailivat alituisesti
toistensa kartanoissa. Ja jos ei vierailtu
henkil i ikohtaisesti, l i iheretti in lerveisii i .
Esimerkiksi niiin: "min?i ja Jakob
Olofinpoika tervehdimme teita seka
rakasta vaimoanne ja Karin-rouvaa ja
pikku-Arvidia monel la-.tuhannella hyviill?i
pii ivi i l la . ja ydll?i"." Karin-rouvalla
tar[.oiteniin tAssA Ar\id Tawastin pojan
Ivarin vaimoa Karin Finckeii, ja pikku-
Arvid oli hiinen poikansa.

2t RA, AHTsl, Sr;derkullan Berlel Henrikinpoika
Arvid Hcnrikinpoika Tawastille Hameenlinnasta
3 .4 .1598 .

Verisukulaisuus ja lankous

Edellri on tullut todettua, ettii
verisukulaisuudella tai sen julki-
tuomisella ei valttiimiittA ollut suufia
merk;r) sla ihmisren arL ieli imiissii.
Kirjeiss?i osapuolten viilisen hierarkian
esilletuominen oli t?irkeiimpiiii kuin
sukulaisuus eika sukulaisuutta yleensa
edes mainittu. Esimerkiksi Arvid
Tawastin pikkuserkku Karin Pederinq't?ir
puhutteli Tawastia vain "rehelliseksi,
jalosukuiseksi mieheksi" ja henen
miehensd Hans .Ska lm "s5  dAmeni
rakkaaksi is?iksi".'. Olen ldytAnyt
atnoastaan yhden perhepiirin
ulkopuolisen henkildn, jota Alvid Tawast
kutsui sukulaisekseen termillii "ft2inde".
Hiin oli vouti Joakim Bertelinpoika,
mutta ei kuitenkaan tiedeta, mita sukua
nan o|l I awastlte.

Samaa ilmiiitii osoittaa sotapaallikkci
Arvid Stilarmin kirje Awid Tawastille,
jossa han puhuu pikkuserkkunsa Cecilia
Johanintyttairen haista: "minua on
pyydetry jarjestamaiin [...] haal koska
kenellak:i[n hiinen fmorsiamen] veljistii
tai suvusta ei ole varaa tai halua pitaa
haita". Stelarm ei nainitse Cecil iaa
pikkuserkukseen tai edes sukulaisekseen,
vaan pAinvastoin sanoo, ettei kukaan
suku la inen j i jUes ta  ha i ra .  S t i la rm e i  s i i s
pikkuserkkuna edes katsonut kuuluvansa
sukulaisten joukkoon.26

Vaikkei ark iel?imiissii I erisukulaisuu-
della olisikaan ollut suurta merkitystii, oli
se kuitenkin tiirkeAA lain edessa.
Per in tdas io i5sa  su \  us ta  ja
polveutumisesta oli oltava selvil la, jotta
voi valvoa etuaan. Jos maata mlytiin,
sukulaisil la oli si ihen etulunastusoikeus.

tt Re, ,.tHTsI, Hans skalm;r
PcderinlytHren panfiauskirja
Henrikinpoika Tawasti l le 12.3. l5?9.

" RA, AHT.1, A*id Henrikinpoika Tawast
Joakim Bertelinpoialle, ei paivZiysn.
" RA, AH1'sl, Arvid Erikinpoika Stalarm Arvid
HenrikinpoikaTawaslille, ei paivaysta.

ja Karin
Arvid
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Avioli i ttoon aikovien oli myds tiedettava,
etteiv?it he olleet sukulaisia, sil la sukulai-
suus oli avioeste. Alun perin varhaiskes-
kiajalla sukuJaisuus lasketti in jopa seit-
semdn sukupolven takaa, mutta sittem-
min maardysta l ievennetti in koskemaan
ne l jaa  .ukupo l \ec .  . lok r  lapruk \essa es i -
vanhemmat oli ainakin periaatteessa tun-
nettava pjtkAIle" ja nruutamat tuomiokir-
joissa sii i lyneet perinn6njakotapaukset
osoittavat, etti i  suku todella voiti in t ietaa
usean sukupolven taakse. Yleensa perintd
kuitenkin jaetti in perheen sisii l l i i ,  eikii
kaukaisemmalla sukulaisuudella ollut
merkitysta. Kolmas tapaus, jossa ve-
risukulaisten joukko nousi esil le avioli i-
ton ja perinndnjaon lisi iksi, oli verikosto
eli suvun ji iseneen kohdistureen surma-
tydn kostaminen tai sovituksen hankki-
minen.  f i " i i k in  {apauIsessa sor  innon
vaa l i jo ina  o l i \  a t  I  leersd  uh I in  perhcen ja i -
senet, eivAt kaukaisemmat sukulaiset.2?

SekA perintdoikeudessa ettA
avioliittoesteissii seka isan- ett:i
i i idinpuoleisella suvulla oli merkitysta.
Suku lasketti in siis bilateraalisesti, jolloin
mukaan tulivat yhUlli isesti kaikki miehen
ja naisen kautta sukua olevat.
Maaseudulla perintti i i  kuitenkin annetti in
tytti ir i l le puolet siita, mita poji l le.
Per inndn j rossa suos i t t i i nk in  5 lccn ' i i
patri l ineaarista mall ia eii maaomaisuuden
periytymista vanhimmalle pojalle. lsi i-
poika -sukujohtoon pefustuva patri-
l ineaar i r rcn  suLu vak  i in tu  i  kesk ia ian . ia
1500-luvun kuluessa linjaksi- jonka
mukaan myds rdlssisukujen vaakuna,
sukunimi, arvo ja maaor-nalsuus
periytyiviit.28

Sukujohtoja selvitellessa kannattaa
kuitenkin muistaa, ett, i viela 1500-luvulla
vaakuna ja  sukun i rn i  per i l t y i r i l t  to is inaan
myds ,i idin suvulta tai joltakin muulta
esi-isailta katsomatta siihen, oliko polveu-
tuminen puhtaan nieslinjainen. Vaa-
kunakilpi voiti in my6s vaihtaa ja kiiyt-

r7 Matikainen 2002, s.61.65 66ia alavi i t tcct ?2
.id8.1: Knuuhla 1990. s. 10.1.
rt  Tol lanen 2002- s. 107-108, l15:Hermanson
2000, s.8; Lappalarnen 2002. s.3,15.

tddn ottaa esimerkiksj vaimon tai jopa
esirniehen suvun vaakuna. Jos siis niikee
jo l laku  l la  kesk ia ika ise l la  henk i lo l la  es i -
rnerkiksi sinettikuviona tietyn vaakunan,
ei voi automaattisesti olettaa, etu henkild
kuului sita kuviota kiiyttavii: in sukuun
isansa kautta. Mahdoll isesti hiin ei ollut
lainkaan sukua, kuului sukuun ii i t ins2i
kautta taijotakin muuta tietd.

Miten lankous eli sukulatsuus
avioli i ton kautta i lmenee li ihteissii?
Suomen kielen monimutkaista sukulais-
nimitysj2irjestelmii?i (nato. kaly, kyty jne.)
ei kAytetty ruotsinkielisissii lZihteissii.
Useimmiten esiintyy sana "sviger", joka
kiiannetadn yJeensii langoksi tarkoittaen
r t l k lL ie le 's i i  va imon r  e l je i i  ta i  . i sa ren
miesta. Naisista kAytetti in vastaavassa
yhteydessA terrnii i  "sviigerska", joka
kiiiinnet?iiin klllyks i.

"Sv iger " -  ja  s r  dgerska ' -sano i l la  vo i -
t i in  ku i tenk in  rnu ino in  ta rLo i t taa  rn lds
muuta avioli i ton kautta sukua olevaa
rn ie . t i i  j a  na is ta .  "  I i  ro i  ' i i ,  auromaan i -
sesti olettaa, etta 1500-luvulla langoksi
kutsuttu mies olisi lanko sanan nykymer-
kityksess:i, vaan sukulaisuuden tarkempi
luonne tAytyy pAatellA muista yhteyksista.
Esimerkiksi Tawast puhuttelee kirjees-
siiAn eldstai aatelismiesta Lasse Tors-
ten inpo ikar  sano in  " re l i .  lanko ja  e r i t y i -
sen hyva ystdvd".-'" Lasse Torsteninpojan
vaimo oli Arvid Tawastin vaimon serkku,
joten lankoussuhde oli olemassa, mutta
kaukainen.

Kuten  a lu5 ia  L l j r i  i l rn i .  re l jeLs i  pu-
huttelu ei valttAmaftd merkinnyt todell ista
\uku  lc  i suu f la .  Ver l i rs ikc ;  lan lo  s i t ten
varrnasti avioli i ton luomaa sukusidett2i
vai oliko sekin vain symbolinen termi?
Lanko-sana esiintyy kirjeissii huomatta-
vasti harvemmin kuin veli-sana, ja
useimmissa tapauksissa taustalta voidaan
sukuselvityslen avulla ldyti i i i  jonkinastei-

\ r cn . ka  ak r r l c rn re  t :  n r r l huk  r c r k l o r c r :
hakusanat "sveger" ia "s!agcrska
[h1tp://g3.spraakdata. gu.se/saob/ I.
" 'Rn- AHl s l ,  , \rvid Hcnrikinpoika Tawast Brdt-
torpin Lasse' l  orsleninpojal le Savonlinnasta
10 .9 .1595 .
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nen lankoussuhde. l lmeisesti lanko-sanaa
kiiytettiin tahan aikaan piiaasiassa "todel-
l isessa", ei symbolisessa merkityksessa.r I

Jostakin syysta termia ei kuitenkaan kAy-
tetty aina, vaikka kyseessii olisi ollut l i i-
heinen lankoussuhde. En ole esimerkiksi
niihnyt Arvid Tawastin puhuttelevan si-
sartensa miehiii kertaakaan langoikseen.

Jos onnistuu seuraamaan sukuaan
keskiajalle asti, voi joskus tulla eteen
myds ruotsin kielen termi "mag" kaytet-
lynii eri merliryksessa kuin nlkyaan.
Nykyisinhiin silla tarkoitetaan vevyii eli
tyftAren aviomiesta, ja tAssa merkitykses-
s?i sanaa on kaltetty l600-luvulta lahtien.
Mutta vieli i  1500-luvulla sil la voiti in tar-
koinaa mliis samaa kuin sanalla "sv6-
ger", siis sukulaismiesta avioli i ton kautta.
"M6g"-runu voi sen vuoksi johtaa suku-
tutkijat helposti harhaan, jos sen olettaa
kirjaimellisesti tarkoittavan tyttaren mres-

Symbolinen sukulaisuus

Ystevyyden ohella tutkimistani kirjeistii
nousee selvasti esiin symbolinen sukulai-
suus eli siis tapa kayrtzia sukulaisiin. eri-
ryisesti perheenjzisen iin r iinaavia termejii
perheen ulkopuolisista henki16istii. Toisin
sanoen joitakin henkilii it i i puhuteltiin
isaksi ja ii idiksi, joitakin pojiksi ja tyttii-
riksijajoitakin veljiksi ja sisariksi ilman,
etta heihin oli olemassa sukulaisuussuh-
detta. Yha nyky?ian tuttu esimerkki tasta
on katolisen papin puhutteleminen isaiksi.

Perhe oli ihmisten laheisin yhteisd.
Sen vuoksi keskiajalla ja 1500-luvulla
kzisitys perheenjiisenten valisist?i suhteista
oli tarkea osa ihmisten maailmankuvaa.
Kaikkia suhteita katsottiin niiiden perus-
suhteiden kautta. Uuden ajan alun yhteis-

rr Myohcrnmin (o l6loluvul la) "svager"-sanalla
on larkoiletlu symbolisesti mm. ysl?ivaii. Kts.
Svcnska akadeniens ordbok, verkkoversio, haku-
sana " sv ager" Ihttp://93. spraakdata.gu. se/s aob/] j a
Droste 1998, s. 17.
'r  

Svcnska akademrens ordbok, \erkto\er5io,
hakusana "mlg"
Ihtlp://g3.spraakdata.gu-s€/saob/].

kuntaa on kuvattu "prim?i?iristen suhtei-
den yh te iskunnaks i " .  jo l la  v i i ta taan juur i
perussuhteiden tarkeyteen ihmisten aja-
tusmaailmassa. Perheenj?iseniksi voidaan
katsoa niin sanottu velitdn suku eli van-
hemmat, sisarukset ja lapset. Puhutaan
kahdesta ydinperheestA: syntymiiperhees-
ti i , johon kuuluvat vanhemmat ja sisaruk-
set, sekii avioperheesta, johon kuuluvat
puoliso ja lapset."'

Perhetermistcin kiiyttd perheen ulko-
puolisista ihmisist?i ei j?iiinyt tdysin sym-
boliselle tasolle, sil l i i  i lmaisujen taustalla
oli t iefty kayttaytymisihanne. Perhesuh-
teisiin liitetyt kaltt,iltymisnormit halut
ti in heijastaa muihin sosiaalisi in suhtei-
siin. L.hkii tahan on syyna se. efta per-
heessa katsotti in vall i tsevan luonnostaan
ihannepiirteitai, joita sosiaalisissa suhteis-
sa  tavo i te l t i i n ;  raLLaus,  om is tau luminen,
auttaminen seka selva patriarkaalinen
hierarkia, jossa jokaisella perheenji isenel-
l i i  oli oma paikkansa, omat tehtavansa ja
velvoll isuutensa."

Patriarkaalista j i ir jestysta opeterti in
kansalle muun rnuassa kristi l l isen huo-
neentaulun avulla. Patriarkaalisen per-
heen ji ir jestys perustui isi invaltaan: isZi oli
perheen paa ja hall itsi kotitaloutta. Ha-
nell i i  oli ki isky- ja rankaisuvalta perheen-
j?iseniinsA. Vaimo oli miehen kumppani
ja auttaja ja hiinen piti totella miestiiiin.
Lasten oli toteltava sekA isa?i ettii iiitiii,
samoin kotitalouden palveli joiden. Jiir jes-
telmasta saa helposti kovin ankaran ku-
van. Opetuksessa kuitenkin edellytetti in,
etta perheen paa, patriarkka, ei saanut
olla mielivaltainen tai kova, vaan hiinen
piti kiiyftaa valtaansa lempeydella ja rak-
kaudella.r5

Kun jotakin ulkopuolista henkild?i
puhuteltiin perheenj?iseneen viittavalla
sanalla, i lmaisu valitt i in niin, etta sen
avulla voiti in rinnastaa asianosaisten rd-

33 Malikainen 2002, s.61;Tolvancn 2002, s. l0?,
109 .
'o Sablonie' 1984. s. 213; I lassclbcrB 1998, s.
185 .
15  Aa l l o  1991 ,  s .  133 ,  138 - l 4 l ; L i l i cqu i s t  2002 .  s .
8l-82: Ei lola 2002, s. l0l .
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l inen suhde perheen sis[l l i i  vall i tsevaan
patriarkaaliseen hierarkiaan (kuvio 3 l i i t-
leissii). f i imii tarkoini . it i i . enii r lempiar-
voiset puhuttelivat ylempidiin vanhem-
piin viittaavil la sanoil la.ja ylenmat vas-
taavasti alernpia lapsia tarkoittavil la sa-
noil la. Samalla arvoasteella olevat kut-
suivat toisiaan velj iksi . ja sisariksi. Kun
joku puhutteli Arvid Tau'astia isi ikseen,
han sitoutui toimimaan samalla tavaila
ku in  o iLean po jan  odote t t i in  to imi ran
isiiansa kohtaan.

"Teiddn isdl l inen hurskautenne"

Isi i-sanaan sisaltyi vi ittaus isiin ja lapsen
suhree.cen l i i te t t l  ih in  r ro rm inmuka i .  i i n
piirteisiin. Vieraista henkildista k,iytetti i-
essii se osoittaa puhuteltavan auktolteet-
tia puhutteli jaan niihden. "lsi i" oli hrerar-
kiassa selviisti ylempana ja hanen arvo-
valtansa Lunnustetti i l l .  Hdncn ci Luiten-
kaan ta rv innu l  o l la  puhut tc l i jaa  r  anher r rp i
eika heidan vali l lai in ollut v[ltf irnatta
sukulaisuussuhdetta. Esimerkiksi palveli-
jat voivat puhutella isantaansii isi iksi.
lo isaa l ra  i s? iks i  vo i t i in  puhute l la  e ' in re r -
kiksi enoa, setAa tai appea. Isiiksi puhut-
telu osoittaa luottamuksell ista.ia l i iheisu
suhdetta. Miti i  tahansa suhdetta ei voitu
rinnastaa tarkeaan vanhempi-lapsi-
suhteeseen. Puhuttelu osoitt i molemmrn-
puolista kunnioitusta. Vastaavasti arvo-
valtaista naista voiti in puhutella i i idiksi. 16

Naisil le kirjoitettuja kirjeit i i  on sli i lynyt
ylipiiiinsti v2ihiin eikii Tawastin kokoel-
massakaan o le  ku in  mr ru lama hanen ra i -
molleen ki{oitettu kirje. Niinpii en ole
li jytAnyt sieltA esimerkkeji i i i idiksi puhut-
telusta.

Puhuneli jan oma asema vaikutti niin,
etta mita alempisiiatyisemm[st[ henkil6s-
ta oli kyse, sita helpompi h:incn oli kut-
sua loista henkil6ii isi ikseen. Kyll in kor-
kea ' ta t r rks incn  hcnk i l c j  c i  puhute l lu t  i . l i k -
seen ja i i idikseen keti i i in ulkopuolisia;
nii in muun rnuassa Arvid Tau,ast. t l i in oli

i tse niin korkeassa asemassa, aatelrsmres

.ja arvostetuissa viroissa, etta hanen kun-
niaansa ja taysivaltaisuuttaan olisi lou-
kannut tunnustaa joku isiikseen, isi i l l isen
vallan kAyttajAksi. Arvid Tawastia kut-
suivat isakseen etupAassii omat palveli jat
ja ralssittdmAt saiatylaiset, kuten lainluki-
jat, voudit ja aliupseerit, mutta myds osa
papeista ja alempaan ri i lssiin kuuluvasta
viiesta.

Isiiksi voiti in puhutella useampiakin
henkil i i i t i i  sarnanaikaisesti. Tiimii kuu-
lostaa nykykuuntelijan korvaan err-
koiselta. Esimerkiksi muuan papprsmres
kirjoitt i yhteisesti Arvid Tarvasti l le ja
kahde l le  rnuu l le  henk i ld l le  puhute l len
he i l i  \eur ra \as t i ;  ' j r lo  j . r  l r l r i i suku i Ie
isii Anid Henrikinpoika, rehell inen isii
Johan Larsinpoika ja Lars Johaninpoika".
Toinen esimelkki asiasta on tunte-
nattoman lahettajan kirje, joka on osor-
tettu "Vcsunnan Arvid Henrikinpojalle,
e r i l )  i scn  h)  \  J l l c  i ' i i l l en i  .  I  i r  i i t  ku i ten-
kaan ka ikk i  a ia i5e l  puhurc l l cer  c i i rn ies-
ta i in  i . i ks i .  L . i tnerL ik : i  e rz i \  u lseer i  pu-
hutteli Tawastia sanoil la "rakas eversti".
mikii t ietysti kuulostaa nykyisin yhti i ou-
dolta kuin isi iksi puhutteleminenkin.rr

Ls imerLk ik i l jeen  t  k i i i i nnc js  2  l i i t te i *
sa) on lahettanyt Arvid Tawastille hiinen
palveli jansa Klemet Sigfridinpoika, joka
oli keriiamassa Tawastil le kuuluvia vero-
ja Yli i-Satakunnassa. Vuosilukua ei ole
. A i l ) n ) 1 .  K i r j e e . l S  t u l e e  h ; r i n  e s i i n .
kuinka i lm aisurepertuaari sovitetti in i l-
mentamaal pojan nominmukaista suh-
tautumista isiiZi kohtaan. Vaikka teksti on
h y r i n  l y h 1 t .  \ i i n i i  l o i \ l u u  \ a n a  n d l r ) ) s
nelj i i  kerlaa (l ihavoidut kohdat). Ndyryy-
tensA. alamajsuutensa ja palveluhalunsa
lisi iksi Klenet iki iankuin ohimennen
rnainitsee. ettei t ieda, miti i  isant?i ajattclee

I  RA, AH-fs l .  Hans Mrckcl inpoika An' id I lenfi
kinpoika |, lvasti l lc. Johan Larsinpojal le ja l .ars
. lohaninpojal lc Sorkkalasia 12 6 lvuosi luku puul-
llLul. RA. AHTSl. tuntenattonran lihett?ij.in Ar
r i J  Hc r r r r k r r rp . r r L  r  I r \ a ' l l l l e  L , so r t r . r n . rn  k r r Jcen
kuori:  RA: n H Isl.  Hans Mickel inpoika An id
I lcnrikinpoika-lawasl i l lc I lui t l is ista l8 I  1585r" Lahrinen 2002 a. s. 1.5



Mirten Larsinnpojan ehdotuksesta korva-
ta verovil ja l ihalla. Hiin ei siis rohkene
edes suoraan pyytAa isannaltaan ohjeita,
vaan esittiiii asian kautta rantain.

"lsi in" ja "pojan" suhde oli saman-
tyyppinen kuin herran ja palveli jan suh-
de.  Ta i  p ikemmink in  ro i . inp i i in .  her ra  ja
palvelija rinnastettiin is?i?in ja lapseen.
Molemmissa noudatettiin samaa patriar-
kaalista vallankiiyttdii. Ajattelu-
maailmasta saa jonkinlaisen kuvan iain-
IuL i ja  Henr ik  Jakob inpo ika  Spe i tz in  es i t -
t?iess2i kiisifksensii omasta asemastaan
pa l re l i jana :  "min i i  o len  \ah , i inen  ja  ky -
kenemiitdn, / en kukaan /, [olen] varn
palveli ja, velvoll inen osoittamaan herral-
leni kuuliaisuutta ja uskoll isuutta". Vir-
keftA ei tietenkaan voi pitiia osoituksena
todell isesta ti lanteesta, vaan nimenomaan
vall itsevista arvoista. Koska SpeitziA
epiiiltiin kirjoitushetkellii v?i?irinkiiytiik-
sista, hanen etunsa mukaista oli vahatellA
omia mahdoll isuuksiaan parhaansa mu-
kaan ja esitt?ili tilanne aatelismiehelle
mieluisassa valossa.38

Vanhempi-lapsi -suhteen toinen puoli
eli pojaksi ja tyttareksi kutsuminen ei ole
tutkimissani kirjeissii kovin yleisti i . Se ei
liity isa-puhutteluun niin, etta Arvid Ta-
wast puhuttelisi pojakseen henkild?i, joka
puhuttelee h,int:i isaksi. Tawasl ei e5i-
merkiksi koskaan puhu palveli joistaan
lapsinaan. Sen sijaan hAn kiiyfiAa
puhuttelua miniAstiiAn ja lastenlapsistaan
ku lsuen he i t i i  sano i l la  "qn i i ren i ja  p ienet
poikani"." Nii iden l is?iksi olen ldytanyt
vain yhden pojaksi puhutellun henkil<in.
Kdster Mattsinpoika Bjcimram, nuorr
aatelismies, oli 1590luvun lopussa van-
hemman herran G6dik Fincken kanssa
Savonlinnan paallikkiin5. Tawast kirjoitti
heil le yhteisesti lukuisia kirjeit i i  ja aloitt i
ne puhuttelulla "rakas veli Gcidik Fincke

rr RA, AtlTsl, Ucnrik Jakobinpoika Speitz Arvid
Henrikinpoika Tawastille Hauholta 30 I I l59l
'" RA, AHTSl, Arvid Heffikinpoika TawasI lvar
ArvidinpoikaTawastille Viipurista 2.7. Ivuosilu-
ku puuttuu; pitiiisi olla 15991.

ja poika Krister Mattsinpoika".au Kumpi-
kaan ei ollut varsinainen sukulainerr.

"Sinun rakas vel jesi"

Ehk2i m ielenkiintoisin symbolisen suku-
laisuuden muoto on veljeys, joka vall itsi
muun muassa askeisessii esimerkissii Ar-
vid Tawastin ja Gddik Fincken vii l i l l i i .
Veljeyteen ja sisaruteen liittyy nykyisin
vahva mielikuva tasa-arvoisuudesta.
1S00-lur,ullakin veljeksi ja sisareksi pu-
hutteleminen osoitti samantasoista ase-
maa puhujaan niihden. Erityisesti veli-
puhuttelu on Arvid Tawastin kirjeissii
edftAin yleinen, sillii Tawast kaytti sitii
useimmista aatelismiehista, joiden kanssa
o l i  te l 'e rn is iss i i .  Ve l i -sanaa k i i y ten i in  s i i .
merkityksessii "saatyveli": sama siiaty-
asema yhdisti miehet toistensa velj iksi.

Aatelissiiaty ei kuitenkaan ollut yhte-
nainen. Siina erottui ylempi kenos, johon
kuuluivat valtaneuvoston jasenet ja muut
ylhaisaateliset suvut, ja toisaalta alempi
aa te l i .  joka  o l i  pa l jon  suurempi  ryhmai  ja
johon Arvid Tawast itse kuului. Ne hen-
kil6t, joita Tawast puhutteli velj iksi ja
sisariksi, olivat nimenomaan alempaa
aatelia. Han n?iytt?iii sisiillyttiineen kiiy-
tanndssa kaikki taman ryhman miehet
veljeysretoriikan piiriin katsomatta suh-
teen liiheisg,teen tai muihin tekijitihin.
Ylemm?in aatelin jiiseniii Tawast puhutte-
l i sit i i  vastoin henoiksi ja rouviksi.

Esimerkkikirjeen (ka;inntts 3 liitteis-
sA) lahettiija Aryid Stalarm oli ehkii Ar-
vid Tawastin lfieisin yst2ivii. Hiinen kir-
jeitaan on Tawastin kokoelmassa siiilynyt

1Ii nelj i ikl mrnenli i. Tiissiikin kirjeess?i on
samanlaiset aloitus- ja lopetusosat kuin
?iskeisessil palvelijan eli niin sanotun "po-
jan" kirjoittamassa kirjeessa, mutta tyyli
on tuttavallinen osoittaen lAhettajAn ja
vastaanottajan tasaverlaisuutta. Stalarm
pyytiiii suorasukaisesti suufta viljalainaa

au IdA, Avskiftsamlingen efler I520, vol. l3:
CUd i l  F rn . l es  reg r r t r a tu r  l 5q8 - l 5qq . :  lU5
Arvid Henrikinpoika Tawast Gddik Finckelleja
Krister Maft sinpojal le Vi ipurista 7.6. 1599.
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ja vetoaa lopuksi velje,4een, jotta plTn-
tdii noudatettaisiin. Lihavoiduista kohdis-
ta huomaa veli-sanan esiintyvan perati
seitsemAn kedaa.

Lainan pyytaminen oli tyypillinen
veljesten viilinen asia, Siihen tavallisesti
suostuttiin muitta' mutkitta. Muita
useimmissa kirjeissa toistuvia asioita
olivat uutisten ja tiedonantojen liihettii-
minen. neuvol ja \ aroitukset ja ) lipaiinsa
kaikenlainen toisten auttaminen.

NykyAan veljista ja vastavuoroisesta
palvelusten tekemisesta puhuttaessa tulee
helposti mieleen "hyvii veli" -verkostotja
niiden kulissientakainen toiminta. Mie-
lestAni hyva veli -jarjestelman rinnastus
1500-luvun veljien verkostoihin ei ole
kovin kaukaa haerru ajatus. Aatelismie-
h i l la  o l i  s i ihen a ikaan y leens?i  jok in s i r i i -
li- tai sotilashallinnollinen virka, jonka
tehtiivia he hoitivat yhteistyitssa "veljien-
sA" ja ystavaverkostonsa kanssa. Kuiten-
kin tayryy pitaa koko ajan mielessA, etta
1500-luvulla veljien ja verkostojen toi-
minnassa ei ollut mitaan salattavaa tai
hAmAriiperaistii. Asioiden hoitaminen
henkilitkohtaisten suhteiden kautta oli
normaalia ja hyv?iksyttyii, koska hallinto-
koneisto ei ollut. viela kehittynl ny-
kyisenkaltaiseksi."'

Kaikki suhteet. mycis hallinnon vi-
ranhaltijoiden valiset suhteet, k,isitettiin
henkiliikohtaisiksi ysta\yyssuhteiksi.
TiimA tarkoitti muun muassa velvollisuut-
ta auttaa ystAviA. Ei ollut erikseen "yksi-
ryisia" ja "virallisia" suhteita. Henkild-
kohtainen tunteminen oli tifkeaa, jotta
voitiin luottaa, ettii asiat hoituivat hyvin.
T?iman mydla enlisajan hallirnossa vai-
kutti vastavuoroisuuden periaate: veljet
tekiv?it toisilleen palveluksia, antoivat
lahjoja. lupasivat vastapalveluksia ja niin
edelleen. TAtA ei pidetty mitenkaAn
kummallisena. Esimerkiksi Tawast liihet-
ti kuninkaan sihteerin Hans Krankan
vaimolle 100 kyynAraiA hamAlaist?i palt-
tinakangasta, kun halusi pAAstA eroon
epamieluisasta kuninkaan mAaraamastA

a1 Vrt. l800luvun alun tilanne Hasselberg 1998,
s .202 .

toimeksiannosta. Lahjojen liihettely vir-
kamiehille kuului normaaliin asiointiin
vielii yli parinsadan vuoden ajan, eikii
siina nahry mitaan arveluttavaa.42

Veljien yhteiso

Kirjeiden puhutteluosassa veli-sanan yh-
teyteen lisattiin yleensa jokin ystayyyteen
viittaava maAre:joko "hyv?i ystiiv?i", "eri-
ryisen hyva ystava" tai "luotettavan hyvii
ystAvA". Veljeys oli ystiivyyden erikois-
muoto, liiheisimpien ystiivien joukko.
Tamii perustui yhteiskunnan hierarkiaan
ja ihmisten eriarvoisuuteen. Liihernen
y.taivyyssuhde oli r alli lsev ien normien
mukaan mahdollinen vain samansaatyis-
ten ihmisten kesken. Tietenk?i?in kaikkien
"veljien" kanssa ei oltu yhta lfieisissii
tekemisissii, mutta oma saiiry oli kuiten-
kin se ryhmii, jonka piirista ldytyivAt ny-
kyajan ystiiqry skiis itysta vastaavat ysta-
vat.

Tiirkeii osa veljeyden yllapitamista oli
yhteenkokoontuminen ja juhliminen iloi-
sessa seurassa. Kokoontumiset lisAsiviit
yhteisyyden tunnetta. Keskiajalla voitiin
puhua joulua vieftAmAan kokoontuneista
'Jouluveljistii". Monissa kirjeissii esite-
tAan kutsuja, jotta voidaan keskustella
asioista tai kokoontua viettiimiiiin juhla-
palvra.

Matts Larsinpojan hiiiikutsusta (kiiiin-
nits 4 liitteissa) kiiy selviiksi, mikA oli
juhlinnan tarkoitus: pit?i i "lystiA ja haus-
kaa" hyv ien ys l? iv ien karssa.  Yhte is l ls
ilmenee myris jakamisena. ls?int?i julistaa
veljeyden hengessii jakavansa maallisen
hyvansa mielellaan vieraidensa kesken
niin, eftA ystavaitkin paAseviit osallisiksi
hAnen vauraudestaan.

Kun juhlissa pidettiin lystiii ja haus-
kaa isollajoukolla, niin oluenjuonnilla oli
tietysti merkiftavA rooli va$inkin tahAn
aikaan, jolloin sitii juotiin arkisinkin suu-
ria maAria, saati sitten juhlapZiivinA. Lop-

" RA, AHTs1, Arvid Henrikinpoika Tawast Hans
Krankalle 2.6.1583; Hasselberg 1998, s. 202-205.
"" Reinholdsson 1998, s. 221-223iaalavi i te 468.
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puun otan lainaukseksi viimeiset rivit
kirjeestii, jonka Arvid Tcinnenpoika Wil-
deman kirjoitti uutenavuotena 1590 Ar-
vid Tawastil le:

"TehkAa hyvin ja teryehtikaa rakasta
vaimoanne ja poikaanne ja kaikkia hyvia
ystavii i  minun puolestani monelle hyvalla
ydll i i  ja onnell isella paiivall i i  seka mrnun
palveluksellani. Lzihetetty kiireellii meilta
kaikilta Sven Juomanlaskijan kammiosta,
jossa joimme lapsenoluita joukolla hyvi-
en ystavien kanssa, eik?i ole minun velje-
ni ja hiinen rakkaan vaimonsa maljaa
unohdettu, vaan kaikella ahkeruudella
juotu".aa
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Liitteet

Kdcinnds I kn'dn I kirjeesld (sivulln 3)
Bengt Johaninpojan kirje Arvid Henrikinpoika Tawastil le vuonna 1584
Yst?iviillinen ja hyvAntahtoinen tervehdykseni lahetetry kaikkivaltiaan Jumalan mydtzi
niin nyt kuin aina ennenkin. Seuraavaksi ystivi i l l inen ja ahkera kiitos monista hyvista
tit ista, jotka tulen kaikella hyvii l  l i i  korvaamaan.
Rakas Arvid Henrikinpoika, veli ja hyvii ysttive,
koska Lasse Erikinpoika on selvitt i inyt ja tehnyt t i l in raha-asioista, jotka h?inell i i  vieli i
oli Viipurissa, eikii kukaan voi esitt?ia h?inelle niisti i  vaatimuksia, niin sen vuoksi on
ystiiviillinen pyyntdni teille, efta tekisitte hyvin veljen?ini ja hryiinii ystiiviiniini, ja l?i-
hettaisitte kirjeen isiinniillenne Viipuriin niiiden sotamiesten mukana, etta hiin (Lasse)
saisi tavaransa takaisin.
Ei erityisempaa tallii kertaa, vaan teidiitja teidiin rakkaan rouvanne, minun rakkaan sisa-
reni, taten Jumalan lempeiiiin ja arrrolliseen turvaan ja huomaan ikuisesti eliimiin ja sie-
lun puolesta omistaen.
Kiikisalmi 30. joulukuuta vuonna 84
Teil le, rakas veljeni, mieliksi, Hartikkalan Bengt Johaninpoika

(kuori:) (...) jalolleja hyviisukuiselle Kurjalan Arvid Henrikinpojalle, minun veljelleni
ja hyviille yst:iviilleni tiima ystiiviillisesti (kirjoitettu)

Kddnniis 2.
Klemet Sigfridinpojan kirje Arvid Henrikirpoika Tawastil le{5
Aivan niiyri i ja alamainen tervehdykseni teidiin isi i l l iselle hurskaudellenne nyt ja
aina liihetetty kaikkivaltiaan Jumalan myiitii.
Rakas hurskas ise,
i lmoitan teidan hurskaudelleen niiyrimmiisti, etta taii l la Pirkkalan ja Kangasalan pitajis-
sii oli koottuna jonkin verran vil jaa, jonka oli maara tulla teidan hurskaudellenne, mutta
joka annetti in ennen joulua ratsumiesten muonitukseen. Ja sen vuoksi jouduimme Sig-
frid ja minii lAhtemaan uudestaan kiertamaAn kihlakuntaaja kerAiimazin vil jaa uudelleen
kokoon, ja nyt sita on kedynyt muutamia tynnyreitA viidettakymmenettA. Viel?i haluai-
sin min?i viivytell i i  muutamien tynnyrien toivossa, mutta M.arten Larsinpoika haluaa
ottaa 3 leiviskaii i l ihaajoka tynnyrilta. Miti i  teid?in is?il l inen hurskautenne siit i i  arvelee,
en tiedii.
Tiiman my6ta teidiin isi i l l isen hurskautenne kaikkivaltiaan Jumalan huomaan iankaik-
kisesti omistaen.
Pirkkala 5. helmikuuta
Aina teidiin isi i l l isti i  hurskauttanne palvellen aivan niiyr5sti, Klemet Sigfridinpoika

(kuori:) Jalolle ja hyvasukuiselle Vesunnan Arvid Henrikinpoika Tawastil le, minun
rakkaalle isiinniilleni, tama aivan niiyriisti lahetetty.

'" RA, AHTSl. Klcnret Sigfridinpoika Arvid Henrikinpoika Tawaslille I'rfkkalasta 5.2. lvuosiluku puut-
rDul.



Kddnniis 3.
Arvid Erikinpoika StAlarmin kirje Arvid Henrikinpoika Tawastil le vuonna 1583{o
Aivan hyvantahtoinen ja veljell inen tervehdykseni lahetetty Jumalan mydta niin nyt
kuin ennenkin.
Seuraavaksi, rakas veli, mitA Pienen Kosken komppaniaan tulee, olen jo aiemmin kir-
joittanut sinulle asiasta. Ja i lmoitan sinulle, rakas veli, ett?i en ole saanut tZinne vil jaani"
en Viipurista, I ivananlinnasta enkii Liivinrnaalta, ja olen sen vuoksi oikein hati ia karsi-
m?issii vi l jan suhteen. Pyydiin sen vuoksi, rakas veli, etta l i iheftaisit kirjelapun palveli-
jallesi Mickeli l le ensi t i lassa, etta saisin 20 tynnyria ruistaja saman verran ohraa. Muut
saan kyll i i  Turusta. Jajos sind, rakas veljeni, haluat takaisinmaksun Viipurissa. niin
annan sinulle mielell i ini 100 tynnyria tai enemmiin, niin monta tynnyrii i  kuin vain pyy-
diit ja siell i i  on. Rakas veli, toimi tzissd asiassa niin kuin sinusta uskon.
T:iman myiita haluan omistaa sinut Jumalan huomaan eli imiin ja sielun puolesta.
Lindti 25. huhtikuuta.
Sinun rakas veljesi Lindtin Arvid Erikinpoika

KaAnnds 4.
Harvialan Matts Larsinpojan kirje Arvid Henril<inpoika Tawastil le vuonna l59Jr7
Hyviintahtoinen ja veljell inen tervehdykseni kaikkivaltiaan Jumalan mydt?i niin nyt kuin
aina ennenkin.
Rakas veli Arvid Henrikinpoika,
Seuraavaksi kaikkinaisen hyvinvoinnintoivotus ja veljell inen kiitos kaikesta hyv?isti i,
jota minua kohtaan olet osoittanut ja jonka aina mielell i ini korvaan.
Ja i lmoitan sinulle veljell isesti, etti i  aikomukseni on Pyhiin Kolminaisuuden nimeen
pitaa rakkaan vaimoni piian, Valborg Olofintyttl iren, hAat ja kunniapii ivi in rehell isen ja
hyvinoppineen miehen herra Paulus Laurentin kanssa ti i l l i i  minun kartanossani Har-
vialassa seuraavan paastonajan ensimmiiisenii sunnuntaina, joka on 4. maaliskuuta.
Pyydiin sinua sen vuoksi veljell isesti tekemaan hyvin ja vaivautumaan edella mainittuna
ajkana tanne piti imii i in lysti i i  ja hauskaa minun ja useiden hyvien ysti ivien kanssa,
joiden toivon sil loin olevan ti i i i l l i i  koolla. Miti i  hyvdii kaikkivaltias Jumala ja ar-
moll inen kuninkaani ovat minulle suoneet ja lahjoittaneet, sen haluan hyviisti i  tah-
dosta mielell i ini jakaa sinun kanssasi, ja sinun vaivanniikdsi samassa ja kaikessa
muussa mitassa mielell?ini koryata.
Ja omistan sinut t i i ten veljell isesti kaikkivaltiaalle Jumalalle.
Hawiala2l helmikuuta vuonna 93.
Harvialan Matts Larsinooika

" RA, Al I- l  s l .  Arvid l- .r ikinpoika Stalarm Arvid f lcnrikinpoika I a\rast i l le t- indrist i i  25.,1. l !uosi luku
p_uuttru: pit i i is iol la l58l l
" '  RA. Al l  l  s l .  l  lanialan Matts Larsinpoika Arvid I  lcnrikinpoika TaNasti l le I  lan ialasla 21.2 159i.
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Kuvio l. Rauhanyhteisd jq ystijws
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Kuvio 3, Symbolisten sukulaistermien kdyttciminen.
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Kartn I Arvid Henrikinpoika Tawastin ja hcinen suhdeverkostonsajAsenten omistamia

Q::
A Tawastin karhno
Ct sisarusten kartano
a "yst5vien" kartano
I t inna
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