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Ldihtdkohtia

Sukujulkaisutydn alku on usein eucrunrlin tai vii-
hemrndn sattumanvarainen. Joku suvun jiisen
innostuu penkomaan tietoja suvun esipolvista ja
kasattuaan mappikaupalla rnuistiinpanoja ja va-
lokopioita, hiin alkaa pohdiskella, miten materi-
aali saataisiin jonkinlaiseen jiirjestykseen, jol loin
siit i i  voisi olla i loa muillekin suvun ji isenil le.
Harvemmin tilanne lienee se, ette tutkija heti
alusta asti tietdii keriiiiviinsii materiaalia tulevaan
sukukirjaan.

Rajaus

Viimeisti i i in sil loin kun tutkijalle tulee a.iatus
tietojen jakarnisesta muillekin, kannattaisi alkaa
nriettiii rajauksia. Jos haluaa pysyfi lryvin suppe-
assa, pienelle piir i l le jaettavassa julkaisussa, voi
suunnittelun tehdii . ioko yksin tai l i ihipiir in kans-
sl. ' I i i l laincn olisi c'siru. Scrkuslcrr kiria tai 4-5
polven esipolvitaulu lalrjaksi sisaruksil le, lapsil le
tai ystiiviille. Mutta mikiili tavoite on laajenrpi,
avustajakuntaa ja suunnitteluapua kanrrattaa
hankkia enemmdn. Jos sukuseura toirnii, sieltii
voidaan koota tyriryhmii, jonka kanssa tutkija
voisi mietti i i  mm. rajauksia.

Polrdittavia seikkoja on esint.
- Lcihtdkohta eli kuka on tutkinruksen l5lttiilren-
kild tai milte aikatasolta hiinet pitiiisi ldyt?i[.
- Ptititekohta: nrilrin ajankohtaan asti tutkirnus
ulotetaan:
a) tietyn ajankohdan tasolle
b) tietty miiiirA sukupolvia

- Agnattinen vai kognatlinen tulkintus vaiko
niiden yldistelnM
a) agnaattinen: vain tt iruettkanlajat eli poikierr

.i i i lkeli i iset

Aineistosta julkaisuksi - ajatuksia sukukirjoista
Esimerkkinii satakuntalainen suku

h) kognaattirrcrr: sck[ poikicrr clt i i  tytt l ir icn jt i lkc-
liiiset urukaan
c) ylrdistelnrfl: esinr. vnnhernrnissa polvissa vain
poikicn j l l lkclt l isct, nuorcnurrissa rrrolcrnpion tui
varhaispolvista rnukaan vain esipolvikeduun
kuuluvat henkil6t ja vasta 1700-1800-luvulta
varsinainen "liihttihenkilti", jonka kaikki jelkeliii-
set tutkitaan.
- Henkilr)- ja lauslatietojen laujuus
'favoitellaanko:

a) luetteloa, jossa on vain henkikiiden perustie-
dot, muttei eliim6kertoja.

b) matrikkelia, jossa perustietojen lisiiksi ly-
hyita elemakertojakin.

c) suvun lristoriaa, jossa nratrikkelitietojen li-
siiksi suku on pyritty asettalnaan historiallista
laustaansa vasten.

d) krorrikkaa, jossa pcrustictojcrr lisiiksi rurr-
saasti kertovaa ainesta. Sisiiltiiii yleensii vain
pienen aikavii l in suvun historiasta (esinr. 3-4
sukupolvea). Mukana runsaasti perinne- ja
muistit ietoa.

e) sukutalon historia: lalon .ja siell i i  asuneiden
pcrlrciderr vailrcct.
- I'k.ti vui useanrlti julkuisu

Jos aineisto joudutaan julkaisernaan useanr-
nrassa osassa, jaetaanko esirn:

a) sukuhaarojen mukaan
b) varhaispolvet ja mytihenrniit polvet eri

kirjoihin
Sukukirjaa vahnistellessa tulee tietysti eteerr

rnonia rluitakin kysyrnyksiii, mutta perusratkaisut
ylliimainituista seikoista vaikuttavat tietojen ke-
ri iykseen, joten rre kannattaisi telrdii nrahdoll i-
sinrrnarr varlraisessa vaiheessa. Sivuutatt tiissii
yhteydessii muut kirjan teossa esiin tulevat seikat
kuten esim:

- tutkimuksen rahoitus: tutkimuskulut, painatus
- painatuksen jiirjestiiminen ja kirjan ulkoasu
- kirjan nrarkkinointi ja t iedotus
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Sellainen suku, josta l i iytry trseanrpia tutkijoita,
voi olla onnell inen. Tyiit i i  jakamalla voidaan lut-
k imuksissa piiiistii syvemrniil le. Vaikka vanhojen
asiakirjojen lukemisesta ei saataisi monia innos-
lumaan, suvun jiisenet voivat toki auttaa tutkijaa
monella tavalla. l-le voivat esim. koota tietoja
nykysuvusta, hankkia valokuvia sekii keriitii
muistit ietoa.

Sukututkimus vanhan Sastamalan alu-
eelta

Julkaisin keslillli 1996 kirjan Raivaajia, sotiloita
jo talonpoikia Sotakunnosta. Erkki Juhonpoiktr
Aspin (1762-1809) suku" Kun edell?i korostin
rajauksen tlirkeyttii sukukirjan teossa, tein sen
omasta kokemuksestani, sillii minun on valitetta-
vasti tunnustettava, eftii rajaukset muuttuivat
monta kertaa tyiin kuluessa. Monia muitakin asi-
oita tein mahdoll isimman vaivalloisesti, toivotta-
vasti rnieheni suvusta tekeil ld oleva kirja pysyy
paremmin raameissa.

Muutama sana kirjan nimestA. Minusta suku-
kirjan nimen pit?iisi kertoa lukijalle heti niin pal-
jon, ettii hiin tietiiisi, onko hiinell?i mahdollisesti
kirjaan kosketuskohtia. ltAsuomalaiset pysyvine
sukunimineen ovat tessA suhteessa paremmassa
asemassa. Kun omassa tutkimuksessani nimet
ovat liintiseen tapaan ensin liihinnii talonnimi?i tai
soti lasnimiii la 1800-luvulta alkaen nimiii vaih-
detti in tavan takaa, en voinut antaa kirjalle suku-
nimeen pohjautuvaa nimeii. Niinpii piiiidyin kak-
siosaiseen ralkaisuun. Alkuosassa pyrin luonneh-
limaan sukrra sekii si joittamaan sen rnaantieleell i-
sesti. Sen lisi iksi katsoin tarkoituksenmukaiseksi
mainita nimessii tutkimuksen keskeisen henkil i in.

Tutkimustyd oli vireil l i i  kymmenkunta vrrotta.
Torppari lisakki Haavislon (s. 1825 Kiikoisissa,
k. siellii 1896) jAlkelliset alkoivat jiirjestiiii suku-
tapaamisia 1980-luvun alussa. Niiitii tapaamisia
varten selvit in ensin Iisakin .i! i lkeli i iset. Sitten
aloin tutkia sekli l isakki l laaviston ettd hiinen
kahden vaimonsa esipolvia (Eeva Kaisa Perttala
s.1822 Suodenniemelli i , k. 1870 Kiikoisissa ja
Hilma Henrika Kankaanhuhta s. 1846 Kiikoisis-
sa, k. siell i i  1929). Edelleenkin ajattelin l i ihinnii
sukuseuran jiisenten kiinnostusta, mutta kun esi-
polvitutkimus luisti melko mukavasti, mielen-
kiinto laajeni ja silloin tiillijin viiliihti mielessii jo
jonkinlainen julkaisu. PAiitinkin sitten, eftii pyrin
loytl imii i in mahdoll isimman varhaisen Iisakki
Ilaaviston mieskantaisen esi-isiin, jonka otan jiil-

kipolvitauluien l i iht<tlrenkitt iksi. Tavoitteena oli
suorat nrieskantaiset j i i lkipolvitaulut I500-luvulta
1800-luvulle, siten elte sisaruksista selvitettl i isi in
vain, nrinne lre avioituivat eikii heil le siis tehtl i isi
omia tauluja. Vasta Iisakki Flaavistosta liihtien oli
tarkoitus ottaa mukaan kaikki jAlkeli i iset. - Suun-
nitelmat kuitenkin muuttuivat siinii vaiheessa kun
minulla oli perusmateriaali jo koossa ja tein tar-
kashrksia sekii hain lisiitietoja lukemalla mm.
tuomiokirjoja. Kaukainen, tuntematon sukulainen
eli I isakki l{aaviston sediin j i i lkeli i inen oli kuullut
tyiistiini, otti yhteyttA ja pyysi laajentamaan tydt6
siten, ettii hiinenkin sukuhaaransa tulisi siihen.
Tiimii merkitsi Iisakki Flaaviston isoisiin, ruotus-
otilas Erkki Juhonpoika Aspin( 1762-1809) otta-
mista keskushenkilciksi ja tutkimuksen oleell ista
laajentamista uudemmasta p?iiistii. Erkki Aspilla
oli nimittiiin viisi perheellistii lasta. Tilanne mer-
kitsi myits loppuvaiheessa kiirettli, koska olin
tullut luvanneeksi sukukirjan kesiin 1996 kokouk-
seen.

Sukukirjan sisii l td

Kirja siis jakautuu j i i lkipolvitutkimukseen ja esi-
polvitutkimukseen. Kirjan l i ihti ihenkil<t on 1500-
luvun jiilkipuol iskol la elAnyt H e ikki Mikonpo ika
Hoipo Kiikan Hoipolan kyliistii. Hoipon isiintien
jilkeen viidennessii ja kuudennessa polvessa mu-
kaan trtlee sotilaita eli Juho Matinpoika Hoipole-
rrlrc (k.l7l4) ja Juho Juhonpoika Hurtig (k.
1765). Tiimiin j i i lkeen esipolviin tulee ensimmlii-
nen torpan raivaa-ia(Vll-polvi) Juln Juhonpoika
Nttlo (k.1779), jonka poika olikin sitten aiemmin
mainittrr ruotusotilas Erkki Juhonpoika Asp. Tii-
hiin asti suku l i ikkui l i ihinnii Kiikan ja my6hem-
miin Kiikoisten alueella.

lX-polvesta alkaen tutkimus kasittaa Erkki As-
pin jiilkefiiiset: Hiinen vanhin poikansa Matti Er-
kinpoika (1785-1845) muutti Kokemiielle ja vil-
jeli siellii pitkiiiin lampuotina Hiidenoja-Horelin
taloa Ylistarorr kylAssA. Hlinen lapsistaan kuudella
oli j[lkeliiisiii. Lapset avioituivat sekli talollisper-
heisiin ettii torppiin. Matin jiilkeliiisistii valtaosa
sijoittui joko Kokemiien tienoille tai muutti Porin
suuntaan.

Erkki Aspin seuraava poika Anui Erkinpoika (
1787-1868) oli suvun varsinainen raivaaja. Hfrn
perusti Huhdanp dtin torpan K i ikan Kiimajiirvel le
ja sai v. 1845 Suomen Talousseuran hopeisen
mitalin maataloudell isista ansioista. Palkintoa
varten torpassa pidettiin katselmus, josta klivi



tarkkaan ihni Antin tekenrii, nykyilrrnisen ndk<i-
kulmasta kesittamaton raadanta (nrm. hiin rakensi
l6 talousrakennusta, raivasi peltoa n. l6 tyn-
nyrinalaa ja veti niisti i  3550 kuormaa kivii i , l i-
siiksi raivatti in niittyje, kaivettiin oj ia, pystytetti in
aitoja, rakennettiin teitii, silto.ja ja latoja). Antin

jAlkeliiiset sijoittuivat aluksi liihinnii Kiikkaan ja
Kiikoisiin, mutta pian tyrin periissii kauernmaksi-
kin: TyrvAiille, Laviaan sekii Porin ja Tampereen
tienoille. Maatalouden olrella kuvaan tulivat nryds
teolliset ammatit. Huhdanpiiiissii asuu edelleen
suvun jiiseniii,

L,rkki Aspin kolmas poika oli isiinsii kainra -&)k-
ki (1796-1882). Hen perusti .Flaavislon torpan
Kiikoisten NevanperAlle. l l i inell i i  oli kuusi sukua
jatkanutta lasta, joista seuraava Haaviston isiintii
oli aiemmin mainittu Iisakki Haavisto. Tiiml su-
kuhaara on tavattoman suuri, koska myds seuraa-
vassa polvessa oli kaikilla useita perheellisiii lap-
sia. Tiimii osuus on muutenkin kirjan laajin, koska
kun yleensii pyrin tuomaan eri haarat viihintiiiin
XII-polveen asti, Iisakki Haaviston jiilkeliiiset
tutkin 199O-luvulle asti eli yleensii XV-polveen.
Haaviston sukuhaaran jiisenistd levittiiytyi nope-
asti koko Satakuntaan sekii ntaaseudulle ettii kau-
punkeihin. Aika pian yksitteisie jeseniii liihti kau-
ernrnaksikin, tosin ltii- ja I'ohjois-Suonreen vain
joitakin harvoja. Haaviston nykyinen isiintii on
torpan perustajan suora jiilkeliiinen kuudennessa
polvessa.

Erkki Aspin nelj i is poika Juha ( 1798-1879)
raivasi itselleen Hanhelu -nimisen torpan Kii-
koisten Jaaran kyliiiin. Aluksi jiilkeliiiset sijoittui-
vat liihinnii Kiikoisiin ja Laviaan, rnutta pian
myds kauenurraksi. l lanhela orr edelleen suvr.ul
hal lussa.

Erkki Aspin lapsista kuopus trforia ( 1800-
1868) avioitui Vareslalden torppaan Kiikoisten
Hongistonmaahan. H?inen lapsensa nruuttivat pois
Varcslahdesta, hcidlin pcrhecnsii asuivat Kiikas-
sa, Kcikyiissii ja Kiikoisissa. Kaksi poikaa jntkoi
isoisiinsii perintcit i i  1800-luvun puolivi i l issii, kurr
muutanraksi vuodeksi perustetti in uudelleeu ruo-
tujakoisia joukko-osastoja. Saipa toinen niiistii
pojista saman sotilasnimen kuin isoisiinsA eli Asp.
Tiistii sukulraarasta muutti vuosisadatt vailtteessa
yksi jiisen Kajaaniin, nrittkii settrauksena tnyiis
rurelkomoiuetr joukko kainuulaisia on ntukatta
kirjassa.

Pyrin liittiimliiin tutkirnukseen rny<is erilaisia
taustatietoja, joita on varsinkin kirjan alussa.
Eliinriikertatiedot otr tavau mukaau sijoitettu lii-
hinnii taulujen yhteyteen. Sen lisiiksi on pieniii

juttuja, sananparsia, erilaisia oheispaloja liihinnii
ao. ihnristen tai sukuhaarojen yhteydessd. Kun
minulle jei runsaasti vanhaa tuorniokirja-
aineistoa, jota en voinut liittee sukutauluihin enkii
esipolvitauluihin, keriisin loppuun rnuutaman
sivun jakson "Sukua kiirAji l l i i", jonka toivoin arr-
tavan mycis ajankuvaa eliimiistii 1600- luvulla ja
I 700-luvun alkupuolella.

Muutama sana esipolvitauluista: Iisakki Haa-
viston esipolvet ovat asuneet suurimmaksi osaksi
Kiikassa ja Kiikoisissa, mutta mukana on myds
lluitt ista ja Kauvatsaa. Eeva Kaisa Perttalan esi-
polvet ovat pii i iasiassa Suodonnierrrclt i i  ja l l i i-
meenkyrOstii, Hilma Kankaanhuhdan Kiikoisista,
Kiikasta, 1'yrviiiiltd ja Mouhijiirvelte. Mukana on
piiiiasiassa talollisia, nrutta sen lisAksi rnyris so-
tilaita ja kiisitytiliiisi?i. Esipolvia koskevat tiedot
ulottuvat useissa tapauksissa ensimrniiiseen maa-
kirjaan, joskus kauemmaksikin. Varsinkin kiik-
kalaisia ja suodennierniliiisiii sukuja tutkivilla on
suuri todenu?ikdisyys liiytiiii yhteisi?i esivanhem-
pia.

Vrihdn kihteista: Kirkonarkistojen ja SAY:n
ohella luin my6s varsin paljon sellaisia voudin- ja
liiiinintilejii, jotka eiviit s isiil ly SAY :lryn. Soti lasa-
siak i rjoja ol i luorrrrol I isesti kiiytettiivii, koska nr u-
kaua oli varsin uronta amnratin edustajaa, Erityi-
sen antoisiksi koin 1600-luvun tuomiokirjat, joi-
den avulla pystyi selvittiimaain muutamia suku-
johtoja ja joista sai mukavaa elamiin makua.
Lainhuudot ja perukirjat antoivat myds lisiitietoja.
Muita sukututkijan kannalta arvokkaita paikkoja
olivat esiln. maanmittauslaitoksen arkisto. Eloa
tutkirnukseen pyrin saamaan nrycis mnr. ninrist<i-
t iedoil la, joita sain Kotinraisten kielten tutkinrus-
keskuksen nilnitoirnistnsta. Morret yksityislrenki-
kit antoivat nrytis kotiarkistonsa aartei(a kiiyttdti-
ni. Muistit iedon osuus olisi saanut olla suurernpi,
sitii on mukana, mutta kokonaisuuden kannalta
ku itcrrkin verratcrr viihiirt.

Suku ott siis tnvall ista uraalaisviikcii, j t l ttka vatr-
hinrrnnt polvct asuivat Kokenriienjoctt rattlatalois-
sa. Kuu kaikki civiit voineet saada taloa, ruotuja-
kolaitos tarjosi 1700-luvulla yhden mahdollisuu-
den elannon hankkirniseen. Sen jiilkeen kun torp-
pien perustaminerrlT00-luvun lopulla helpottui,
moni suvurt jiisen liihti raivaatnaan uutta torppaa,
joista useat ovat nykyiiiin kelpo taloja, vaikkakaan
kaikki eiviit eniiii suvun hallussa. Suvun jiisenet
ovat raivanneet tiluksia ennen kaikkea Kiikoisis-
sa: sieltii piiin kotoisin olevat saattavat tuntea
ainakin nimeltA Nuton, Flaaviston, Hanhelan,
Jiirvenpiiiin, Miikipiiiin ja Pohjalan. Huhdanpiiii on

Ki ikan 1
olivat su,
ammatit t
t i lal l isia,
renkejii ja
sisadan a
miiiirin ve
kuin se 1
Suvun en
1922. Suc
heet niiky
vun jiiseni
44 nuoret
aikana all
koulutettiit
kaupunkiir



liihinnI
$, Kun
riokirja-
iln enkii
[utaman
voin an-
tvulla ja

rki Haa-
si osaksi
on myds
alan esi-
t ja l l i i-
'ikoisista,
ukana on
mYOs so-
vat tiedot
een maa'
kin kiik-
kivilla on
rivanhem-

la SAY:n
voudiu'ja
,. Sotilasa'
koska mu-
aa. Erityi-
kirjat, joi-

mia suku-
ln makua.
lislitietoja.
n paikkoja

[isto. Eloa
n. nintistii-
I tutkimus-
pityishenki

ita klyttiiii-
I suurelnPl,
tn kannalta

I jonka vatl-
i rantatalois-
[a, ruotuja-
pahdollisuu-
pn kun torP-
p helpottui,

iltta torppaa,

I vaikkakaan
pvun jiisenet

fa Kiikoisis-

Fvat tuntea

I Hauhelan'

luhdanniia 
on

Kiikan puolella. Kaikissa ensimmIiset asu jat
olivat suvun ji isenii i. Viihitellen suvun ji isenten
ammatit t ietysti monipuolistuivat, mutta taloll isia,
ti lal l isia, torppareita, miikitupalaisia, itsell isi i i ,
renkejii ja tyrimiehiii oli paljon. Vasta tiirniin vuo-
sisadan alussa alkoivat kaupungit suuremmassa
miiiirin vet5ii puoleensa. Koulutusta ei juuri ollut
kuin se pakollinen, jonka avulla piiiisi avioon.
Suvun ensimmflinen ylioppilas sai lakkinsa v.
1922. Suomalaisen yhteiskunnan kehitys ja vai-
heet niikyviit suvun historiassa: vuonna l9l8 su-
vun ji isenii i taisteli molemmilla puoli l la ja 1939-
44 nuoret miehet olivat sodassa. Sodan jiilkeisenii
aikana alkoi nopea murros: uudet sukupolvet
koulutettiin paremmin ja yhii useampi muutti
kaupunkiin. Suvun ji isenii i toimii kuitenkin edel-

leen maatalouden parissa useampi kuin Suomessa
keskinri i ir in. Valtaosa suvun jl isenisti i asuu edet-
leen liintisessa Suonressa tai sitten piiiikaupunki-
seudulla.

Ltiytyykd suvulle muita yhteisia piirteita? Suu-
reen joukkoon mahtuu monenlaista ellimiintari-
naa. Pari asiaa on kuitenkin pistiinl silmiiiin,
vaikkakaan en ole niit6 tilastollisesti tutkinut:
kaksosia on paljon ja suvussa on my<is varsin
runsaasti pitkiiikAisiii. Aktiiviurheilijoita kiytyy
190O-luvulla eri sukuhaaroistaja eri tasoilta: ny-
kyihmisille tunnetuimmat lieneviit sulkapalloilija
Pontus Jlintti t'lelsingistn ja squashin pelaaja
Tuula Myllyniemi Tampereelta. t


