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Viime keviiiin vuosikokouksessa jdsenistd va-
litsi minut uudelleen seuran puheenjohtajaksi,
josta luottamuksesta ja kunnianosoituksesta ha-
luan vielii kiittiiii jiisenistoti.

Samassa kokouksessa hallituksen kaksi jii-
sent6, Pirkko Laine ja Antti Lahde, pyysiviit
eroa hallituksen jiisenyydestii. Pirkko Laine toi-
mi seuran rahastonhoitajana usean vuoden ja
Aftti Lahteen posti oli jfiestiia esitelmOijat
seuran tilaisuuksiin. Hallituksen puolesta esiten
heille kiitokset siita arvokkaasta tyOstii, jota he
tekiv?it seuran hyviiksi.

Naiden kahden eronneen jiisenen tilalle va-
littiin kauppatieteiden maisteri Vesa Rinkinen,
j oka hallituksen j iirjestiiytymiskokouksessa va-
littiin seuran varapuheenjohtajaksi. Toiseksi
uudeksi jiiseneksi vuosikokous valitsi maisteri
Tiina Miettisen, joka sai perinn6ksi Antti Lah-
teen tehtavag eli han huolehtii jiisentilaisuuk-
sien esitelmoijista.

Seuran sihteerinii toimii edelleen ansiok-
kaasti Marjatta Rintala. Julkaisutoiminnasta
vastaa yha Johanna Kurela.

Toivotan hallituksen entisille ja uusille j[se-
nille onnea ja menestyst6 seuran toiminnassa.

Seuran muita toimihenkiloita ovat kirjaston-
hoitaja Hanna Turppa, julkaizujen myynnistti
vastaava Hilkka Jdrvinen sekti merkkipiiiviiseu-

rannasta ja onnitteluadressien lfiettiimisestii
vastaava Marja Lintula. Heille myos kiitokset.

Edellinen keviitkausi oli vilkas ja kasitttitik-
seni myds jiisenkuntaa aktivoiva. Sampolan pe-
rinteinen sukututkimuspiiivii tammikuussa ke-
r6si jalleen sankan osallistujajoukon, joka kuuli
korkeatasoisia esitelmid teemasta raha. Esitel-
moijini olivat tohtori Aino Katermaa, yliak-
tuaari Tuukka Talvio seki dosentti Anneli Mti-
kela-Alitalo.

Keviitkauden jaseniltoja oli yhteens6 seitse-
mtin. Niiihin tilaisuuksiin osallistui jiisenid 50-
I 00 henke6. Kevtitretki suuntautui Jyviiskyliitin,
jossa tutustuttiin mm. Jyviiskyltin yliopiston
historian laitoksen karttakokoelmaan. Pekka
Nuottajiirvi on kirj oittanut toisaalla lehdessiim-
me tarkemman kertomuksen tiistii mielenkiin-
toisesta retkestii.

Retkellii j fi estettiin arpaj aiset, jonka tuotto
tallennetaan Tampereella vuonna 2004 pidettti-
via valtakunnallisia sukututkimusptiiviii varten.

Lopuksi haluan omasta ja hallituksen puo-
lesta toivottaa seuran jdsenille oikein hyvdti
syyskautta, uusia virikkefta ja aktiivista osallis-
tumista seuran toimintaan.
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Pekka Nuottajiirvr

Kauniina, kevtiisenb huhtikuun lauantaiaamuna
suuntasi tamperelaisten retkibussi kohti Jyviis-
kylaa matkustajinaan liihes puolensataa seu-
ranrme jiisentl. Retken jiirjestelyt oli hoitanut
Erkki Sivi, joka toimi myos matkanjohtajana.

Vakiintuneen tavan mukaan erddnd retken
matkaohjelmana pidettiin arpaj aiset, johon seu-
ran johto oli hankkinut palkinnot. Menomatkan
aikana awat myytiin ja palatessa suoritettiin ar-
vonta.

Ensimmiiinen kohde oli Jyviiskyliin yliopis-
ton historian laitos.

Saapuessamme hiukan etuajassa Jyviiskyltin
yliopistoalueelle oli erikoistutkija, historian do-
sentti Heikki Rantatupa kuitenkin jo vastaanot-
tamassa. Rantatupa johdatti meidat Historica-
rakennukseen, missi hbn luentosalissa esitteli
kalvoilta l600luvun maakirjakarttoja seka
muita vanhoja karttoja ja kertoi niiden taustois-
ta.

Rantatuvan mukaan Suomesta on jo 1400-
luvulta muutamia karttoja, lSOOJuvulta 25-30
kpl, lahinnti yleis-, raja- ja nautintakarttoja.
Jaakko Teitti oli tiimiin vuosisadan huomatta-
vin kartoittaja, jonka laatimat kartat ovat Etelii-
ja Itii-Suomesta.

I 600-luvulla tehtiin karttoja jo runsaammin.
On yleis-, maakunta-, raja- ja kylikarttoja,
myds kaupallisia karttoja. Niistd on koottavissa
liihes kattava kokoelma koko maasta. Kartoista
niihdiiiin ldntisen Suomen vanhat ryhmakylat,
Savossa ja Karjalassa sita vastoin talot olivat jo
1600-luvulla tilustensa alueella. Kuten tiede-
t?iiin, 1600-luvun kylittaiset maakirjakartat on

Keviitretki Jwiiskvlaan 20 .4 .2002

siirretty my6s Internetiin, missii ne loytyvat
o soitteesta www. c sc. fi I maakirj akartatl .

Kartat on aikanaan laadittu verotustarkoi-
tuksiin ja on huomattava, etti ne on ryhmitelty
sen ajan laanijaon mukaan. Esimerkiksi Tam-
pereen ympiiriston kartat on etsitttivii Turun ja
Porin laanista.

Tultaessa 1700-luvulle tehtiin entistd run-
saammin ja parempiakarttoja. Vuosisadan puo-
liviilistii lahtien myos asutus alettiin merkita
karttoihin. Tiilt?i vuosisadalta on yleis-, verolle-
pano-, raja-, isojako- ja teemakarttoja. Yleis-
kartoista ttirkein on Hermelinin kartasto. Teh-
tiin myd s pitiljilkarttoja. Kansalli sarki sto ssa nii-
tii on 28 kpl, Ruotsin KA:ssa kahdeksastakym-
menestii maamme pitiijiistii. Myds Ruotsin So-
ta-arkistossa Suomen pitajakarttoja. Ruotsissa
sailytettavii maamme karttoja ei lukuisista yri-
tyksistii huolimatta ole saatu kotimaahan. 1700-
luvun jiilkipuoliskolla aloitettu isojako tuotti
runsaasti karttoja ja niiden selvityksia. Tehtiin
myOs vesistokarttoja.

Rantatuvan kertoman mukaan kuluvan vuo-
den toukokuun aikana Internetiin siirretiibn
noin 3000 kpl 1700-luvun karttoja. Tavoitteena
on saada kaikki isoajakoa edeltavat 1700-luwn
kartat verkkoon esille. Liiiineittiiin, pitajittain,
kylittain, ehka taloittainkin, verollepano- ja pi-
ttijtikarttoja. MyO s kartta- ainei sto a ko skeva kes-
kustelufoorumi avataan nettisivuille.

Seuraavalla vuosisadalla, siis 180O-luwlla
tehtiin maastamme uusi yleiskartta, myds pitii-
jankarttoja, tiekarttoja, sotilaskarttoja ym. Sa-
moin edelleen jatkuva isojako ja sen tiiydentd-
minen tuotti palj on kartta-ainei stoa.

A/ Lnttoja, nrfristltietoa ja taifetta
KEVATRETKEN OHJELMAA JA ANTIA
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Parin vuoden kuluttua valmistuu Jyvbskyltin
maakunta-arkiston naapuriin tilat valtakunnalli-
selle Karttakeskukselle, j ohon kootaan keskite-
tysti kaikki maamme vanhat kartat sailytetta-
viiksi ja tutkijoiden kayttoon. Toivottavasti ta-
m6 on parannus nykyiseen tilanteeseen, jossa
vanhoja karttoja on Maanmittauslaitoksen ar-
kistoissa, Kansallisarkistossa ja maakunta-ar-
kistoissa.

Esitelmansii jiilkeen dosentti Rantatupa joh-
datti retkeliii set rakennuksen nelj enteen kerrok-
seen, missl on esillA Erik Fredrikssenin kartta-
kokoelmaan perustuva Suomen karttakuva -
niiyttely. Rantatupa esitteli ndyttelyd, jossa on
karttoja keskiajalta lahtien eri puolilta maa-
ilmaa ja Suomesta. Saksalaiset, hollantilaiset ja
ranskalaiset olivat edelliikiivijoitii kartoituk-
sessa. Esillii oli myds mm. maakuntakarttoja
Suomesta l600Juvulta, ja niita oli mahdolli-
suus ostaa, kuten muutakin karttoihin liittyvtiii
aineistoa.

ta-arkiston toimialue on entinen Keski-Suomen
laani. Aineistoa on 4900 hyllymetriii, mikro-
filmeja 12000 rullaa ja 83000 korttia. Hirvonen
kertoi tavoitteena olevan kaikkien 1850-1900
ajalta olevien kirkonkirjojen mikrokorttien saa-
misen maakunta-arkistoihin.

Edelleen saimme kuulla arkistossa olevan
tuomiokunnittain laaditun hakemiston alueen
perukirjoihin sekii lainhuudatuskortiston wo-
desta 1860 lahtien. Arkistolaitoksen kotisivuja
Internetissii kehitetaan jatkuvasti, arkistoluette-
lot ja hakemistot tulevat verkkoon. Perushaku-
muotona ne ovat jo nyt valmiit. Ainakin Jyv?is-
kylan maakunta-arkiston kotisivuilla on myds
luettelo lainattavista mikrofilmirullista.

Luentosalissa kuullun esittelyn jalkeen yli-
tarkastaja Hirvonen vei meidat tutustumaan ar-
kistomakasiineihin ja esille otettuihin esimerk-
keihin mm. perukirjoista, tuomiokirjoista ja
yksityisarkistoista.

Seuraavana kohteena
maakunta-arkisto

Jouduimme jAfiAmAAn kartat ja teimme muuta-
man korttelin mittaisen jalkamatkan Jyvilskyliin
maakunta-arkistoon, seuraavaan kohteeseem-
me. Siellli ylitarkastaja Piiivi Hirvonen otti
meid?it vastaan ja otrjasi luentosaliin. Meita en-
nen han oli juuri esitellyt arkistoa Keurusseliin
seudun sukututkijoiden retkikunnalle, jonka ja-
senia tapasimme ja vaihdoimme kuulumisia
sisii?in tultuamme.

Aluksi puheenvuoron sai Keski-Suomen Su-
kututkimusyhdistyksen puheenjohtaja FM
Heikki Vuorimies. Hiin tervehti seuraamme,
esitteli omaansa, sen toimintaa ja kertoi 30-
r,uotiaassa yhdistyksess:i olevan jiisenia noin
80 ja luentokertoja olevan kolme sekd syys- et-
tii keviitkaudella, lisiiksi yksi retkipiiivii. Yhdis-
tys jiirjesti yhdessii Suomen Sukututkimusseu-
ran kanssa valtakunnal I i set sukututkimu spiiiviit
Laukaan Peurungassa vuonna 2000.

Vuorimi ehen j iilkeen biineen piitisi yl itarkas-
taja Hirvonen. Hdn kertoi wonna 1967 peruste-
tusta Jyviiskylan maakunta-arkistosta ja sen ai-
neistosta. Arkisto muutti uusiin ajanmukaisiin
tiloihin pari vuotta sitten. Jyviiskyliin maakun-

Ylitarkastaja Pciivi Hirvonen esittelee Jyvrislqtldn
maakunta-arki stoa j a sen ainei stoj a.
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Iltaptiivii olikin jo pitkiille kulunut ja oli aika
lahtea ruokailemaan kaupungin laidalle Viher-
landiaan- Kahvila-ravintola Eedeniin. Maitta-
van aterian jalkeen jai aikaa katsella Viher-
landian myymiil?in keviiistii kasvi- ja kukkatar-
jontaa. El?ivien viherkasvien ja kukkien ohella
oli tarjolla myos hyvin aidon nakoisia, helppo-
hoitoisia keinotekoisia kukkia ja kasveja sekii
sisii- ettii ulkokayttoon.

Alvar Aalto -museoon

Fyysisen puolen tultua tyydytetyksi ruokaile-
malla olikin sopivaa saada seuraavaksi henkistii
ravintoa. Sitii saatiin retken viimeisestd koh-
teesta: Alvar Aalto -museosta. Museo on itse
Aallon suunnittelema ja valmistunut 1973.
Kansainviilisestikin erittein tunnettu ja moder-
nin arkkitehtuurin mestariksi tunnustettu arkki-
tehti Alvar Aalto (1898-1976) ehti uransa aika-
na suunnitella lukuisia erilaisia kohteita seka
kotimaassa ettii ulkomailla. Aallon suunnittele-
mina on rakennettu monia kirkkoja, julkisia ra-
kennuksia, tehdasrakennuksia ja tehdasalueita
asuntoalueineen, kerros- ja rivitaloja seka asun-
toalueita. Htin on suunnitellut myds yksityis-
asuntoja ja huviloita.

Alvar Aalto tunnetaan my6s muotoilijana.
Hiin suunnitteli mm. huonekalui a. valaisimia.

Sirklat ja Matti Koittola tarknstelevat Jyvdslqtlcin
maakunta-arki ston vanhoia sidoksia.

astioita ja maljakoita. Ehkii tunnetuimpla muo-
toilutoistii ovat Aalto-nojatuoli ja Aalto- mal-
jakko. Museossa oli esilla tydkaluja sekii muot-
teja, joilla Aalto oli valmistanut Aalto-tuolin
prototyyppejri. Klassinen Aalto-nojatuoli oli
esilki ja siihen istuminen oli sallittua. Samoin
siella oli hyvin havainnollisesti esitetty Aalto-
maljakon valmistus kasityona vaiheittain sulas-
ta lasimassasta puhaltamalla muotin avulla val-
miiksi tuotteeksi, viimeistelyii my6den. Tyon
vaativuutta kuvasi vieressii oleva laatikko, jos-
sa oli kasapiiin epiionnistuneita tai tydn aikana
siirkyneitii malj akon aihioita.

Museossa oli esillii runsaasti Aallon tuotan-
toa. Kalusteita, kalustoja, erilaisia astioita ja as-
tiastoja, valaisimia, koruja sek?i suunnittele-
miensa rakennusten pienoismalleja. Esillii oli
kookkaita kuvia taustatietoineen Aallon suun-
nittelemista rakennuksista ja rakennuskokonai-
suuksista kotimaassa ja ulkomailla.

Sukututkijaa kiinnosti erityisesti seinilla
kiertiivii Aallon elamaa ja sen eri vaiheita valo-
kuvin ja tekstein esittelevii kuvakavalkaadi.
Sen rinnalla kulki vastaava kuvin ja sanoin
Suomen historiaa samalta ajalta kuvaava sarja.
Niiin tuli entistii tutummaksi taman maamme
eriiiin suurmiehen elAmA, elamantyd ja saavu-
tukset seka miten ne liittwat Suomen histo-
riaan.

Kotia kohden

Iltapiiiviin kiitintyessii lopuilleen oli aika jAfiA
hyviistit keviiiselle Jyviskyliille ja lahtea koti-
matkalle. Oli myos aika katsoa" ketd onnetar
suosi tallA kertaa, kun alkumatkasta myytyjen
arpalippujen voittonumerot arvottiin. Parikym-
mentii palkintoa l6ysi tyytyviiiset voittajansa, ja
seuran johtokin oli hyvillaan 'Juhlakassan"

karttumisesta.
Arvonnan jalkeen seuran puheenjohtaja Ei-

no Koskinen esitti humoristisen pakinan.
Loppumatkasta saimme bussin televisioruu-
duista niihdii Erkki Sivin seuran edellisiltd, ret-
kilta kuvaamia katkelmia. Jiims?iss?i poikettiin
viela pullakahvilla, josta tyytyviiisillii ja taas
kokemuksia rikkaammilla retkeldisilla oli enaa
tunnin matka Tampereelle.
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Suomen Sukututkimusseura aloittaa Tampe-
reella yhdess?i meidan seuramme kanssa uuden-
laisen HisKi-tallennusprojektin. Tiihiin asti tii-
kiiliiiset HisKi-tallentajat ovat olleet vapaaeh-
toisia, mutta nyt hitaasti edennyttii hanketta
vauhditetaan paikallisia pitktiaikaistyottomiii
palkkaamalla. Vastaava hanke on ollut Turussa
kiiynnissii jo pitkaan, ja kokemukset ovat olleet
erittein positiivisia. Turun tienoon historiakirj at
on saatu jo varsin kattavasti Internetiin.

Suomen Sukututkimusseura etsii nyt meidan
seuramme jiisenistii tamperelaisille HisKi-tal-
lentajille tydnohjaajaa, jonka tehtiivana on pitaa
siiiinndllisesti yhteyttii tallentajiin ja auttaa hei-
tii tarvittaessa seka valvoa, ett?i tyot tulee teh-
tyi. Tyonohjaajalle ei makseta palkkaa.

Tehtavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa
Suomen Sukututkimusseurassa Leif Mether ja
Tampereen seudun sukututkimusseurassa Jo-
hanna Kurela.

Tiina Miettinen

Joskus voi sukututkimusta harrastaa arkeolo-
giankin muodossa, kun kirjoitetut liihteet lop-
puvat. Minii ja ystiiviini Ulla Koskinen py6riii-
limme heiniikuun alussa kaksi ptiiviiii Hauholla.
Olimme jo talvella tarkkaan selvittiineet van-
hoista kartoista ja kirjoista muinaisen Hyvikka-
liin rblssikartanon paikan. Se kuului todistetta-
vasti esi-isiillemme jo 1340-luvulla. Kartano on
ajat sitten kadonnut ja rakennuksetkin siirretty
muualle. Vain harva enddtietdit ettii kumpuile-
valle ohrapellolle katkeytyy salaisuus ja ettii
mitaton peltotie on ainut siiilynyt osa ikivan-
hasta tiestii Hauhon kirkolle.

Alueelta on ldytynyt l20OJuvulta periiisin
oleva ristiretkiaikainen ritarin miekka seka ai-
van kartanon paikalta viikinkiaikaisen miekan
ponnen alusta. Voimme siis olettaa niiden ole-
van yhteydessi kadonneeseen riilssikartanoon
ja ehkiipii siten myds esi-isiimmekin. Hyvikkii-
liin nimen oletetaan viittaavan muinaissuoma-
laiseen etunimeen "Hyvikk6". Seuraavaksi et-
simme liihellii olevan kuppikallion, johon uhra-
simme kunnioittavasti hieman riisisuklaata. Oli

todella juhlallista katsella kallioon kaiverrettuja
kuoppia ja ympiirilla levittaytyvia viljapeltoja.
Tunnelman kruunasivat pelolle laskeutuneet
kaksi mustaa korppia ja liiheisessti jiirvessii uis-
kenteleva joutsen.

Sade oli puhdistanut l?iheisen kesantopellon
mullasta kivet niikyviin. Kumarruin ja poimin
maasta pienen littean kiven. Ajattelin viedii sen
matkamuistoksi. Kun pesin sita, huomasin ettei
se ollutkaan kivi. Kiidesstini oli kappale kampa-
keramiikkaa mahdollisesti jopa 5000 vuoden
takaat. Mielelliini ja hyviillii syyllii uskon, ettii
loysin palan ruukusta, jota joku muinainen esi-
vanhempani on kayttanyt. L6ysimme myds kel-
taisia ikkunalasin siruja, palaneita lasinpaloja,
kvartsi-iskoksia ja tiilenpaloja. Maa oli siiilyttii-
nyt ja arkistoinut meille lukuisia muistoja ka-
donneista sukupolvista.

Yhta mieltii olimme siita, etta retkeily esi-
vanhempien asuinsijoilla on yksi olennainen
osa sukututkimusta. Vaikka rakennukset ovat
muuttuneet tai kokonaan kadonneet, niin maa
senttiiin on ja pysyy. Se ei unohda.

ffi [e ffista iuuri en ft,aiv amist a



Pekka Sillanpiiii

URJALALAI  N EN KAROLI  I  N I  sOTARETKELLA NORJAssA

Rakuuna Martti Dahlnnanin tanna

Hautakivi U rjalankyldn
sakastin luona

Urjalan pitajan Urjalankylassd, josta koko Urja-
la on saanut nimensi, on Suomen pienin keski-
aikainen kivisakasti. Sen sisiimitat ovat 3,2 x
2,1 m. Sakasti on rakennettu 1540- tai 1550-lu-
vulla. Samanaikaisesti on rakennettu sakariston
eteen puinen kirkko. Eriiiden arveluiden mu-
kaan tiimii Urjalan ensimmtiinen kirkko olisi ra-
kennettu jo 1400-luwn loppuvuosina.

Tiimiin ensimm0isen kirkon tilalle rakennet-
tiin 1668 uusi kirkko, joka oli paikallaan aina
vuoteen 1806 saakka, jolloin nykyiseen Urjalan
kirkonkyliian, Laukeelaan, rakennettiin kirkko.
Talloin Urjalankylan kirkko purettiin ja jaljelle
jai vain kivestii rakennettu sakaristo.

Kivisakastin paikalla arvellaan olleen aikoi-
naan pakanallinen uhrilehto. Tuomas-piispan
alkana vuonna 1229 amettiin paavillinen bulla,
jonka nojalla kirkko otti haltuunsa pakanalliset
kalmistot ja uhrilehdot. Niinpti alueella olevassa
Urjalan entisten kirkkojen muistokivessh tode-
taan, ettit "tillla pyhallii paikalla on jo l200Ju-
vulla Jumalaa palveltu'

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Suomen
Muinaismuistoyhdistyksen toimesta jirjestetyis-
s?i kaivauksissa loydettiin vanhan kirkon nurk-
kakivia, joiden perusteella on pliitelty kirkon ol-
leen suorakaiteen muotoinen ja mitoiltaan 16,8
x 9,5 metriii. Nykyiiin on kivisakastin vieressii
nahtavissA irtokivin merkittynii vanhan kirkon
pohjapiirustus. Kirkko rakennettiin ita-lansi-
suuntaan, niin ettii kuori oli itipiiiidyssti. Tiim2i
oli stiiintdnii senaikaisessa kirkkorakentamises-
sa. Sistiiinkiiynti kirkkoon on eteltisivustalta sa-

moin kuin sakaristoonkin. Niiin ollen sakastin
ovi johti kirkkosaliin alttarin vierestii kuten oli
tapana.

Kirkon sisaankaynnin oikealla puolella eli
kuorin puoleisessa piiilssii on seiniin ulkopuolel-
la vanha hautakivi, jonka pinta on niin turmeltu-
nut, niin ettii marraskuussa 2001 siita saattoi
erottaa vain vuosiluvun 1734. Kun l99Oluvun
puoliviilissii olin ystiiviini kanssa tutustumassa
Urjalan niihtiivyyksiin, tuli kivisakastin vieressii

--

Urjalanlrylcin kivi s akas ti,
manin hautakivi.

jonka edessci on Dahl-
Kuva: Pekka Sillanpcici
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olevasta entisestd lukkarin puustellista mies esit-
telem?iiin meille kivisakaristoa. Hiin oli elakkeel-
la ollut entinen opettaja Osmo Urjanheimo. Hiin
kertoi samalla tarinan hautakivestil.

Urjanheimon mukaan paikalle on haudattu
Martti Dahlman -niminen mies, joka oli isiinttin-
sd, Nuutajtirven kartanon omistajan mukana
kenraali Armfeltin Norjan sotaretkellii. Hiin oli
estiinyt isiintiiiinsii paleltumasta kuoliaaksi liim-
mittiimiillii tittd omalla kehollaan. Isiinti oli lu-
vannut, ettl jos hAn selviaa elavana kotiin, hiin
antaa miehelle Nuutajdrven kartanosta niin suu-
ren maapalan, jonka tiimii piiivtissd ehtii kiert6-
mii6n. Isiintii oli myds esittanyt toivomuksen,
ettii heidiit haudattaisiin vieretysten. Kun isiintii
kuoli, hanet haudattiin kirkon lattian alle, mutta
kun hainen sotakaverinsa ei ollut aatelinen, ei
hiinti voitu haudata kirkon lattian alle, vaan hii-
net haudattiin mahdolli simman ltihelle istintiiiinsii
eli seiniin viereen kirkon ulkopuolelle.

Myds setini kertoi samanlaisen tarinan, mut-
ta maapalstan luovuttamisen han yhdisti Tourun
torppaan. Dahlman sensijaan asusti Tuulensuun
torpassa.

Koska Martti Dahlman on esi-islni, piidtin
tutkia, onko tarinassa mitaAn perii.

Ruotsi-Suomen sotilaspoliitti nen
tilanne vuonna 1718

Suomessa vallitsi isonvihan aika. Veniiliiiset sai-
vat maan haltuunsa l7l4 Isonkyron Napuen ky-
lassa kaydyn taistelun jiilkeerq jolloin Ruotsi-
Suomen armeijan rippeet vetiiytyiviit ensin poh-
joiseen ja sitten saman vuoden elokuussa Ruot-
sin Liinsi-Pohjaan.

Suomen siiiityliiiset ja varah,kaat porvarit pa-
kenivat Ruotsiin. Niiiden joukossa oli myos Ur-
jalan Nuutaj?irven kartanon isiintiiviiki. Kaik-
kiaan Suomesta pakeni 30.000 henke6, mikii
vastasi 7,5 yo maan viiest6stii. Suunnitelman
mukaan jokaiseen seurakuntaan tuli jaadii viihin-
tiiiin yksi pappi. Niimii saivat osakseen miehitta-
jan taholta monesti ar*araa kohtelua. Esimer-
kiksi Urjalan vanhaa kirkkoherraa Simon Walli-
nusta kidutettiin niin, etta han kuoli.

Kuningas Kaarle XII oli palannut vuoden
l7l5 joulukuussa Ruotsiin 15 vuoden poissa-

olon j6lkeen. Hiin yritti vuonna 1716 vallata
Norja tanskalaisilta, mutta tiimii epiionnistui.

l718 hiin pd+irttr tehdii uuden yrityksen. Talla
kertaa valmistelut olivat huolelliset. Hanella oli
kAyteftavisstiiin 60.000 miehen armeija. Kaarlen
suunnitelmana oli, ett6 osa armeijasta hyokkaa
pohjoisemmasta ja valtaa Trondheimin, kun han
itse puolestaan johtaa armeijan p?iiijoukkoa Ete-
lii-Norjaan. Tiimiin pohjoisemman eli Jamtlannin
armeijan johtajaksi han nimitti kenraaliluutnantti
Kaarle Kustaa Armfeltin, joka aiemmin oli ollut
Suomessa olleiden j oukkoj en komentaj ana.

Joukkojen kokoaminen ja varustus

kmfelt valitsi joukkojensa kokoamis- ja varus-
telupaikaksi Liinsi-Jiimtlannissa sijaitsevan Du-
vedin linnakkeen, joka on nykyisin osa A.ren
kuntaa. Jimtlannin armeijan kokonaisvahvuus
oli n. 10.000 miest6. Kaksi kolmasosaa tiistii oli
suomalaisia joukkoja. Naiden lisiiksi mukana oli
Jiimtlannin ja Hiilsinglannin rykmentit.

Nuutajiirven kartanon poika Hans Johan
Bick (nuorempi), joka on t6mdn tarinan toinen
osapuoli, kuului everstiluutnantti Otto Ernest
Tauben johtamaan Turun laanin jalkaviikiryk-
menttiin. Rykmentin vahvuus oli 469 miestii.

Kymmenentuhannen miehen armeijasta kuu-
lui n. 8200 miestii taisteluosastoihin. Huolto-
miehistdii, johon myos ilmeisesti esi-is?ini Martti
Dahlman kuului, oli yli 1000, ja lisiiksi tuli 727
nostokastalonpoikaa, joista kukin hoiti neljtu
kuormajuhtaa.

Sotilaiden vaatetus oli seuraavanlainen.
Piiiissii oli ns. kolmikolkkahattu, jonka lierit oli
kiiiinnetty yl6s, mutta ei kiinnitetty kupuun.
Kerrotaan myos, ettii joillakin olisi ollut kar-
keasta villakankaasta tehdyt lakit, joissa oli alas
kaannettaviit sivuliipdt. Takkina oli tummansini-
sestii verasta tehty yksirivinen takki, jossa oli
keltaiset kai^?inteet. Takin helmat kiiiinnettiin
kenttiioloissa. Pitkd kaulaliina oli musta tai ryk-
mentin tunnusviirin mukainen. Keltainen nahkai-
nen hihallinen liivi oli ilmeisesti ainut liimmin
vaatekappale. Liivin alla saattoi olla myds paita.

Keltaiset polvihousut olivat sarkaa tai nah-
kaa. Jaloissa oli pitkat villasukat, jotka sidottiin
mustalla nahkaisella sukkanauhalla, jossa oli
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solki. Tylppakarkisissa kengissii oli messinkisol-
ki ja oikea ja vasen kenka olivat samanlaiset.

Lisiiksi oli eriille rykmenteille, mm. Turun
liiiinin jalkavakirykmentille onnistuttu hankki-
maan vihreiistii verasta valmistetut priiillysviitat.
Kdsineet olivat nahkaa ja samoin vyo valkoista
nahkaa. Olkahihnasta roikkui patruunalaukku,
jossa oli 25 patruunan tuliannos.

Kaksi kolmasosaa miehistdstd oli aseistettu
pistimilla varustetuilla musketeilla. Kolmasosal-
la oli liki viisimetriset saarnipuiset keihaat. Kai-
killa oli lisiiksi lyomiimiekat.

Armeijalle kuului myos neljii kevyttii tykkia.
Kuningas oli kieltanyt raskaamman tykiston mu-
kaanoton, ja niiin hnn jo etukiiteen tuomitsi ret-
ken epdonnistumaan.

Armfeltin armeijan ldhtdkdsky

Karoliinit, joiksi Kaarle XII:n sotilaita kutsut-
tiin, saivat lahtokaskyn 15.8.1718, jolloin osa
Jiimtlannin armeijasta lahti liikkeelle. Piiiiosa ar-
meijasta liihti vasta 19.8.

Norjalaisten joukkojen komentajana Trond-
heimin alueella oli kenraalimajuri Vincent Bud-
de, joka oli syntynyt 1660. Hiin oli p2i?ittiiviiinen
ja kokenut soturi, joka oli osallistunut mm. Es-
panjan perimyssotaan ( 1 70 l- 17 l4). Hiinen iso-
isiinsii Fredrik Godslevsson oli ollut Trondhei-
min jalkavakirykmentin komentajana 1649-
1650. Vincent Buddella oli kaytossbiin n. 8000
miestli, joista n. 3000 oli Ruotsin rajalla.

Norjalaisilla oli Ruotsin rajan liheisyydessii
vahvasti varustettu Stenin linnake, josta norja-
laiset lahtiviit kuitenkin taistelua v?iltt?ien. Arm-
feltin armeija sai linnakkeesta mukaansa kolme
tykkiii. Ntiin sillti oli nyt seitsemiin kevyttii kent-
tiitykkiii mukanaan. Armfelt jatti linnakkeeseen
500 miestii ja jatkoi marssia lanteen. Noin 15
km:n piiiissii Trondheimin vuonon rannalla si-
jaitsi Skanesin linnake, jonka liivinmaalainen ko-
mentaja luovutti taistelutta Armfeltille. Linnoi-
tuksessa oli huomattava muonavarasto.

Armfeltin ensimmiiiset sotatoimet olivat siis
olleet menestyksellisiii. Runsaassa viikossa hii-
nen armeijansa oli edennyt Ruotsin ja Norjan ra-
jalta merelle. Jiitettyii?in Skinesiin pienen varus-
v?ien Armfelt lahti kohti Trondheimia.

Trondheimin valloitusyritykset

Huono s?iii oli vaivannut Armfeltin armeijaa
melkein alusta alkaen. Jatkuvat kaatosateet peh-
mensiviit tienpohjat, joet tulvivat yli iiyriiidensii
ja joukot sairastelivat huonoista varusteista joh-
tuvista vilustumisista. Lisiiksi ankar a ruokapula
alkoi vaivat a armeljaa.

Armfeltin joukot saapuivat 17 9 Stjdrdalin
joelle. Norjalaiset olivat havitt,ineet joen yli joh-
tavat sillat. Kun ruokapula alkoi ahdistaa entistii
pahemmin ja tulvivan joen ylitys niiytti mahdot-
tomalta, niin sotaneuvottelun tuloksena Armfelt
paatti vetiiytyii takaisin pohjoiseen p?iin Verda-
leniin. Hiin kirjoitti kuninkaalle esittaen kohtaa-
miaan vaikeuksia. Syyskuun lopulla joukot ma-
joittuivat Levangerin seuduille.

Kuninkaalta tuli tiukat miiiiriykset, ettd
Trondheim on kaikista esteist?i huolimatta val-
loitettava. Saatuaan keriittyii alueelta parin vii-
kon muonavaraston saattoi Armfelt l?ihteii to-
teuttamaan kuninkaan mdiiriiystii. Talla valin
olivat suot ja kapeat vesialueet jaatyneet, mika
helpotti suuresti liikkumista.

28.10 lahtivat liikkeelle Uudenmaan jaHA-
meen sekd Turun ja Porin ratsurykmentit johta-
janaan kenraalimajuri Reinhold Johan de la Bar-
re, joka samalla oli myds Jiimtlannin armeijan
varakomentaja.

Kenraali Budde oli vetiiytynyt Trondheimiin.
Hiinen avukseen liihetettiin lisiivoimia Etelii-
Norjasta, mm. ratsurykmentti, jota komensi hii-
nen velj ensii, everstiluutnantti Fredrik Budde.

De la Barren johtama suomalainen ratsuviiki
saapui Trondheimin edustalle tiistaina 4.11. ja
pddarmerja torstaina 6. 1 L

Sen aikainen Trondheim sijaitsi miltei koko-
naan wonon ja Nda-joen viilisellii niemekkeel-
la, jonka yhdisti mantereeseen parinsadan met-
rin levyinen kannas. Talla kannaksella oli pysy-
via linnoituslaitteita. Pohjoissiwstaa suojasivat
wonolle ankkuroidut sotalaivat, joiden tuli pys-
tyi pyyhkimiitin kannaksen linnoituslaitteiden
etumaastoa. Kaupungin itapuolella, joen Trond-
heimista erottamalla korkella paikalla, oli Kris-
tianstenin linnoitus.

Kaupunki oli tarkea satamapaikka ja sielta
oli lyhin matka kuljettaessa Pohjanmerelta Poh-
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janlahdelle. Siellti sijaitsee pohjoismaiden suurin
tuomiokirkko, Nidarosin tuomiokirkko, joka on
erityisesti omistettu Norjan pyhimyskuninkaalle
Olaville. Suomalaisetkin tekivdt keskiajalla py-
hiinvaellusmatkoja Trondheimiin, kunnes Kus-
taa Vaasa kielsi tallaiset matkat. Kuningas Ola-
vin mukaan Suomessa nimettiin mm. Olavinlin-
na ja [Ilvila.

Buddella oli Trondheimissa kiiyt6ssiiiin n.
7.000 miestii ja sata kanuunaa. Amfelt upsee-
reineen totesi, ettd ainoa mahdollisuus kaupun-
gin valtaamiseksi oli yittiid vtikirynniikkdii sen
eteldpuolelta. Tiimin vuoksi oli ensin ylitettava
Nda-joki. Armfelt ryhtyikin rakennuttamaan
lauttasiltaa joen yliijuoksulle. Lauttasilta oli val-
mis 17. marraskuuta, ja armeija marssi Nida-
joen etelipuolelle. Norjalainen 600 miehen rat-
surykmentti yritti hAirita joen ylitystti, mutta de
la Barre 550-ptiisen ratsumiesjoukon kanssa
karkotti vihollisen ja ajoi sita sitten takaa kauas
eteliiiin. Kuudessa piiiviissii de la Barre eteni
140 km.

Nori an-s otare tkeri hwain-
nollistava piirros Eirik Horn-

borgin kirjasta "Karoliini Arm-

fe It". Katkoviiva kuvaa pririjouk-
koj en mars si r e i tti ri, pi lkkuvi iva
de la Barren osastoien reittiri.

Nida-joen ylityksen j[lkeen Armfelt majoitti
joukkonsa Gaula-joen laaksoon ja siirsi niita va-
hitellen yliijuoksulle piiiry niin ettii lopulta ma-
joituspaikat ulottuivat Storenin pitajiian saakka.
Talldin han todenndkdisesti oli luopunut vtiki-

rynniikdn ajatuksesta.
Armeijan vahvuus 30.11. tehdyn tiedonan-

non mukaan oli n. 5.000 tervettii ja hiukan yli
500 sairasta miestii. Lisiiksi tulivat huoltomie-
het, joiden miirdst?i ei ole tarkkaa mainintaa.
Jossain todetaan heita olleen muutamia satoja.

Kuningas Kaarle )OI oli 1.9. hydkiinnyt Ete-
la-Norjaan. Hiin sai 30.11.1718 kuolettavan
luodin piiiihiinsii ollessaan tarkastamassa varus-
tuksia Fredriksstenin linnan ulkopuolella. Kun
tieto kuninkaan kuolemasta saapui Tukholmaan
5.12., niin ruotsalaisille joukoille annettiin kasky
vetiiytyii vilittOmasti Norjasta. On arveltu, ettii
Armfelt sai tiedon kuninkaan kuolemasta ioulu-
kuun 17. pdivtin tienoilla.

9
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Armfeltin paluu Norjasta

Armfeltilla oli useita reitteja valittavanaan pii6s-
tikseen pois Norjasta. Eriis reiteista kulki Holt-
dalenin ja Tydalin kautta kohti rajalla olevaa
Ena-jokea ja Handolia Ruotsissa. Armfelt valitsi
t[m6n, koska se oli lyhin. Se oli kuitenkin talvi-
olosuhteissa vaikein reitti.

Armfelt oli siirtanyt joulukuussa joukkonsa
Stdrenistii ylos Gaula-joen vartta Holtdaleniin,
jossa de la Barren ratsuvbki yhtyi paajoukkoon
joulup?iivien jalkeen. Viimeiset joukot lahtivat
Holtdalenista 29.12. Etujoukot olivat tiilldin
nousemassa Bukhammarenin tunturille. Siia oli
ollut kohtalainen joukkojen lahtiessa liikkeelle,
mutta muuttui tunturin laella koillismyrskyksi,
minkii vuoksi karoliineilla oii vaikeuksia loytaa
oikeaa tietii. Noin 25 km:n matkalla Holtdale-
nista Floreniin kuoli n. 200 karoliinia myrskyn
kourissa.

Hajalleen mennyt karoliiniarmeija saapui
Floreniin ja sen kihistdllii olleisiin kyliin joulu-
kuun 29. ja 30 piiivinii. Pakkanen vaivasi jouk-
koja, ja he polttivat lampimikseen useita latoja
ja ulkorakennuksia. Florenissa fumfelt rummut-
ti joukkonsa kokoon ja ilmeisesti ilmoitti miehil-
le kuninkaan kuolemasta.

Uudenvuodenpiiiviinii I 7 I 9 Armfeltin joukot
olivat Tydalin viimeisessii asutussa kyliissii, Ost-
byssii. Ainakin osa armeijaa kokoontui tiiiillii
kenttiijumalanpalvelukseen ennen liihtoa kohti
Ruotsia. Joukot ltihtiviit liikkeelle aamupiiivtillii
tienniiyttiijiit ja Armfelt karjessii. Vahitellen
osasto toisensa jiilkeen liittyi matkarivistOon.
Viimeisenii illan suussa lAhti Jamtlannin ratsuvii-
kikomppania.

Ilma oli lahtiessa ollut kirkas ja kylmii, mutta
puolenpliviin aikaan ankara lumimyrsky hyok-
kasi karoliinien kimppuun. Taivas pimeni ja lu-
mipyry oli niin sakea, ettei niihnyt kattA edes-
siitin. Monet joutuivat eksyksiin tunturimaastos-
sa ja jiiivlt sille tielleen. Lumimyrskyn takia ar-
merjan jalkijoukko palasi takaisin ja pysyi pa-
himman myrskyn ajan Tydalissa. Ostbysta lah-
dettiessti tie nousi pitkin Oy-tunturin kuvetta.
Tunturi oli korkeimmalta kohdaltaan yli 1200
metrii merenpinnasta.

Ensimmiiisen piiiv?in iltana etujoukot tulivat
Essand-jlrvelle, j onne leiriydyttiin nuotiotulille.

Kunnollista polttoainetta ei puuttomassa tuntu-
rimaastossa ldytynyt, joten sotilaat polttivat ki-
viiiirinperid, rekia, satuloita ja kaikkea muuta
palavaksi kelpaavaa. Kuitenkin monet sotilaat
jaatyivij/- kuoliaaksi seuraavan ydn aikana. Niiis-
sti oloissa myos Nuutajiirven kartanon poika
Hans Johan Biick ja hdnen aseenkantajansa, esi-
isiini Martti Dahlman taistelivat henkensd puo-
lesta kylmyyttii vastaan.

Tammikuun toi sena p?liviinii elo onj ?iiineet so -

tilaat jatkoivat epiitoivoista marssia kohti Ena-
jokea ja Handoliii. Rajuilma ja pakkanen jatkui-
vat, ja yhti useampi karoliini tuupertui tien var-
teen siitii koskaan eniiii nousematta. Toisen pili-
viin iltana ensimmriiset joukot piiiisivit Ruotsin
rajalle ja joutuivat jalleen viettiim?i?in kylmiin
ydn nuotiotulien iiiiressi. Aamulla ei moni endii
noussut jatkamaan matkaa. Toinen ydpyminen
vaati enemmiln uhreja kuin ensimmiiinen.

Kolmannen piiiviin iltana ensimmiiiset j oukot
saapuivat Handdliin. Se oli Jtimtlannin iiiirim-
miinen asutus tiillii suunnalla ja kiisitti vain kol-
me taloa. Armfeltin suostumuksella revittiin yk-
si rakennus polttopuiksi nuotioihin, joiden loiste
otrjasi tuntureilla riimpijditri kohti pelastusta.
Seuraavina piivinii Handoliin vaelsi miehiii yksi-
tellen ja ryhmissii. Matka Tydalista HandOliin oli
tavallista talvitietii pitkin 5 5 kilometriii.

Handdlissii valskarit amputoivat miehilta
tynnyreitt?iin paleltuneita jasenia.

Tydaliin palannut jiilkijoukko lahti liikkeelle
vasta 4. piiivii tammikuuta rajuilman menty?i ohi
ja selvisi saman piiiviin iltana Hand6liin ilman
suuria menetyksiii. Handolistd joukot marssitet-
tiin tai kuljetettiin edelleen Duvediin.

On esitetty erilaisia arvioita siita, kuinka monta
miestii tuhoutui tuntureilla vuodenvaihteessa
1718-1719. Arviot vaihtelevat 2.300 miehesti
3.500 mieheen. Eriiiin laskelman mukaan tuntu-
reilla kuoli n. 2.300 miestii ja sen jiilkeen 1.200
miestii paleltumiin ja muihin sotaretken rasituk-
siin. Joka tapauksessa voidaan todeta, ettii tiimii
on tuhoisin luonnon aiheuttama onnettomuus
Pohjoismaissa. Kaikki liihteet ovat olleet yksi-
mielisia, ettii vuodenvaihteessa 171 8-1719 nriil-
lii seuduilla oli kylmempiiii ja myrsky pahempi
kuin miesmuistiin.
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Rauha ja paluu Suomeen

Ruotsin hallitus allekirjoitti 30 8.1721 Uuden-
kaupungin rauhan. Kun tieto siita levisi, alkoi-
vat pakolaiset ja sotavangit valmistautua palaa-
maan kotimaahan. Piiiiosa pakolaisista ja sota-
vangeista saapui Suomeen keviHlla ja kesiillii
1722. Niin myds Nuutajirven kartanon omista-
javiiki Palatessaan takaisin omistajat totesivat
kartanon tulleen isonvihan aikana ryOstetyksi
miltei putipuhtaaksi.

Nuutajdrven kartano ja B€ick-suku

Nuutajiirven kartano sijaitsee Urjalan pitajan
Nuutajiirven kyliissii. Riilssitila syntyi
17.10.1606, kun Kaarle-herttua antoi sen liiiini-
tyksenti Carl Beckille palkkiona siita, ettii tiimii
oli s aattanu t tataarikaani en I iihetyst 6n Viipuri st a
Tukholmaan. Nuutajiirven lisiiksi lahjoitukseen
kuului Kinolan ja Weramunden kylat.

Carl Beckin isii oli ratsumestari Kaarle-hert-
tuan palveluksessa. Suku oli kotoisin Reinin-
maalta ja muuttanut Suomeen 1500luvulla.
Carl Beck sai Kustaa II Aadolfilta lisiiii lahjoi-
tusmaita, kuten Valajiirven, Vtikkiiriin, Meran-
nan, Uittamon, Oinilan, Ryssbdlen ja Keuruun
sekti useita tiloja Saarioisten ja Stiiiksmiien pitA-
jista.

Carl Beck kuoli 1616. Hiinen vanhin poikan-
sa Carl Beck peri Nuutajtirven isiinsi jiilkeen.
Hiinet aateloitiin nimellti Btick i Finland. Hiinen
aikanaan Nuutajiirvi laajeni edelleen kuningatar
Kristiinan suomilla lahjoitusmailla. Biick sai
puolisoineen verovapaina seuraavat tilat: Ori-
niemi, Menoinen, Wuoltis, Matku ja Humppila.

Carl Backin vanhin poika Hans Johan Biick
(vanhempi), joka oli syntynyt 1650, peri isiinsii
jalkeen Nuutajdrven siteritilan. Hiinen aikanaan
Nuutajiirvi menetti ns. neljiinnesperuutuksen
johdosta osia tilasta, nimittain Brusilan, Matkun
ja Vuolteen.

1680 valtiopiiivilla Kaarle )(I sai aikaan ns.
ison reduktion, joka merkitsi kaikkien suurten
lahjoitusten peruuntumista. Hans Johan Biick
luopui Turun ja Porin l6^0nissi olevista muista
lahj oitu smaistaan Nuut aftw en j a tiimiin sivutilo-

jen hyviiksi. Piiiikartano muutettiin siiteriratsuti-
laksi.

Hans Johan Biick palveli everstiluutnanttina
Uudenmaan ja Hiimeen laanin ratsurykmentissl.
Hiin kaatui 1701 Nevanlinnan luona kiiydyssti
taistelussa. Hiinella oli neljii poikaa ja seitsemin
tytiirte.

Vanhin pojista, Carl Gustaf, oli henkikaartin
luutnantti, joka kaatui 1700 Narvan luona. Toi-
nen poika, Henrik Johan, oli myds luutnatti.
Hiin joutui vangiksi Perevolotsnassa 1709 ja
siirtyi sitten Pfaltzin vaaliruhtinaan palvelukseen
Zweibniggeniin palaamatta endd Suomeen. Kol-
mas poika Melker oli henkirykmentin varusmes-
tari ja kuoli ennen vuotta 1720. Nuorin pojista
oli Hans Johan (nuorempi), joka osallistui Nor-
jan sotaretkeen.

Hans Johan Bdck nuoremDi

Hans Johan Biick, joka on siis tiimiin tarinamme
toinen piifienkilo, syntyi 25.12.1698 Urjalassa
Nuutajiirven kartanossa. Hiin pestautui jo var-
hain armeijaan ja oli 1717 korpraali Turun laa-
nin jalkaviikirykmentin Laitilan komppaniassa.
|.2.1718 hiinet ylennettiin kersantiksi ja
27.9.1718 viilpeliksi everstiluutnantti Otto Er-
nest Tauben johtamaan Turun laanin jalkaviiki-

rykmentin everstiluutnantin komppaniaan. Tiissii
vakanssissa hiin palveli sitten Norjan sotaretken
loppuun asti.

3 . 5 . 17 19 pidetyssii katselmuksessa todettiin,
etta hAn on 22-vuotias ja ollut htinen majesteet-
tinsa sotapalveluksessa 3 vuotta. Lisiiksi katsel-
musrullassa sanotaan, ettl hiin on palveluksessa
suorittanut ne tehtavat, joihin hiinet on komen-
nettu, ja ettdt han on Norjan tuntureilla palellut-
tanut molempien jalkojensa varpazt ja on vielii
hoidossa, niin ettii ei ole vannaa tietoa, tuleeko
hiinesti marssikuntoista. Lopuksi todetaan, ettii
han on taitava aliupseeri.

Katselmusrullassa 18. 1 1. l7l9 todetaan, ettd
palellutettuaan kaikki varpaansa Norjan tuntu-
reilla, on saanut sotakollegiolta eron 1.8.1719.
Toivuttuaan myohemmin niin paljon, ettti saat-
toi kiivellii, ja koska upseerit hiinte erikoisesti
kehuivat ja koska han oli aatelismies, oli saanut
jitilda palvelukseen. Hiin erosi kuitenkin sotapal-
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veluksesta 5.7 1722ja samalla hiinet ylennettiin
viinrikiksi. Hanellti oli Turun laanin jalkaviiki-

rykmentin everstiluutnantin komppanian viiiipe-
lin virkatalo Hirmuinen Mietoisissa aian
27 .e.1718-5 .7  .1722

Palattuaan Suomeen hiin ryhtyi kunnosta-
maan ensin iiitinsli ja sitten perikunnan lukuun
isonvihan aikana rappeutunutta kartanoa. Nuu-
tajiirven kartanon omisti siihen aikaan Hans Jo-
han Biickin iiti vapaaherratar Elisabet Grass, jo-
ka l6-vuotiaana morsiamena oli saanut sen huo-
menlahjakseen. Elisabet Grass kuoli 1724, ja
perinnonjako hanen jiilkeensii suoritettiin
9. r . t725.

Perinn6njaossa vanhin elossa oleva poika,
luutnantti Henrik Johan Back sai Nuutajiirven
kartanon. Muut tilat jaettiin muiden perillisten
kesken. Tytiir Maria (1684-1758), joka oli nai-
misissa Halikon kirkkoherran Arvid Paulinin
kanssa. sai Oriniemen ratsutilan.

Kun Henrik Johan Biick ei kuitenkaan palan-
nut ulkomailta, hoiti Hans Johan Biick Nuuta-
jarven kartanoa jakamattomana kuolinpesiinii
perikunnan lukuun. Hans Johan Biick kuoli nai-
mattomana 25 .2.17 53, ja kartano oli jakamatto-
mana kuolinpeslinii perikunnan hallussa woteen
1757, jolloin Hans Johan Biickin sisarentltiiren
Marian aviomies pormestari Henrik Agricola lu-
nasti kartanon. Tiimiin jiilkeen Henrik Agricolan
sisaren mies majuri Jacob Wilhelm de Pont
omisti kartanon vuosina 178l-1797. Tamiin j6l-

keen kartanon omistus siirtyi Furuhj elm-suvulle.
Majuri Jacob Wilhelm de Pontin is6, ylijoh-

taja Jacob Reinhold de Pont oli 1748 perustanut
Suomen toisen lasitehtaan, Avikin, Somerolle.
Kun tehdas oli menestynyt hyuit, paafii Jacob
Wilhelm de Pont perustaa Nuutaj?irvelle, jossa

oli paljon metsiii, lasitehtaan. Kumppanikseen
han sai Honkolan kartanon haltijan Harald
Furuhjelmin. 25.2.1793 kumppanukset saivat
myonteisen p?i?itdksen perustamisanomukseen-
sa. Niiin syntyi Suomen vanhin nykyiHn toimiva
lasitehdas, Nuutajiirven lasitehdas.

De Pont myi 1797 osuutensa lasitehtaasta
sekd Nuutaj iirven ja Y alafiinen kartanot Har ald
Furuhjelmin nuoremmalle veljelle Johan Furu-
hjelmille. Niiin piiiittyi Biick-suvun yli 190 vuot-
ta kestdnyt omistus Nuutajiirvella.

Martti Dahlman

Martti (Mirten) Dahlman syntyi 1701 Loimaan
pitajan Malliiisten kylan Karjen talossa. T?imii
paikka kuuluu nykyiiiin Alastaron pitiijiitin. Kir-
konkirjojen mukaan hiinet kastettlin 2.11. Ha-
nen syntymiiajakseen on Loimaan kilri4lp}fiA-
kirjassa 1702 merkitty sama piiiviimtitirii.

Htin oli Mallaisista olevan talollisen Pertti
Luukkaanpoj an j a Kerttu Simontyttiiren avioton
poika. KArejapdytiikirjaan on iiidin nimeksi kui-
tenkin merkitty Kerttu Niilontytiir. Lapsen-
elatusjuttua kasiteltiin Loimaan karajilla 8.-
10. I l. 1702. Intlimi kanssakayminen oli karaja-
poytakirjan mukaan tapahtunut Poytybn pitafiin
Karinaisten kyliissii, kun oli oltu matkalla Turun
talvimarkkinoille. Pertti Luukkaanpoika tuomit-
tiin sakkojen listiksi huolehtimaan lapsen elatuk-
sesta siihen asti, kun tiimii itse pystyy ansaitse-
maan elantonsa.

Martti Dahlman oli jossain vaiheessa joutu-
nut rengiksi Nuutajiirven kartanoon. Kun Hans
Johan Biick liihti sotaan, seurasi Martti Dahl-
man todenniik6isesti mukana. Ttimii voidaan
piiiitellii siita, etta kun vanhempi poika Henrik
Johan 1707 lahti sotaan, niin hiinelle ja hanen
rengilleen annettiin hevonen ja muut varusteet.
Loogiselta tuntuu, ettb myds nuorempi veli olisi
saanut sotilaspalvelijan mukaansa.

Perimiitiedon mukaan Martti Dahlman oli
mukana Armfeltin Norjan sotaretkellii ja palel-
lutti sielh myos jalkansa, mutta pelasti henken-
sii, koska han tunsi seuraavanlaisen pakkas-
loitsun:

Tule tuli sukkihini,
Kekdleppi kenkdhiini.
Pakkanen pahantapanen.
Atapas jalkoihini kajoa.
Nioskele niityn syrj dt,
Paneskele pajun juuret;
Atapas kristittyyn ihmiseen kajoa

Ilmeisesti jalkojen paleltumisvammat eiviit kui-
tenkaan olleet niin pahat kuin isiinniillaan, koska
hiinet hyviiksyttiin rakuunaksi Uudenmaan ja
Hiimeen rakuunarykmenttiin. Katselmusrullassa
4.10.1743 htinet on merkitty mainitun rykmen-
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tin Siitiksmtien komppanian toiseen korpraali-
kuntaan ruotunumerolla 46. Mainitussa katsel-
muksessa hiinen iiikseen on merkitty 39 wotta
ja palveluvuosien miiiireksi 18. Sen mukaisesti
han olisi pestautunut mainittuun rakuunaryk-
menttiin wosina 1723-1725. Luultavasti h6n
sai armeijaan pestautuessaan myds sukunimek-
seen Dahlman. Martti Dahlman kaytti puumerk-
kini2in ruotunumeroa 46, mika on nahtavissa
Hans Johan Backin perukirjassa.

Martti Dahlman vihittiin 6.12.T729 Kirsti Ju-
hontyttiiren kanssa. Vaimon isii oli Nuutajiirven
renkivouti Juho Joosepinpoika, joka oli kotoisin
Someron Joensuun Mattilasta, ja aiti Beata Ju-
hontytiir Loimaan Kojonperlin Mikkolasta.
Martti ja Kirsti Dahlmanilla oli seuraavat lapset:
Walborg, Matti (12.9 . 17 3 4-l 6. 5 . I7 9 6) j a Maria
(s. 7.5. r744)

Rippikirjassa 1769 esiintyy viela nimi Martti
Dahlman, mutta 1772 ntlru on muuttunut Orr-
maniksi. Tiim?i lienee johtunut siita. etta aiem-
min Nuutajiirven varustama ruotu numero 46
siirtyi Nuutajiirven omistamalle Oriniemen rat-
sutilalle, joka varusti yhteensi kolme ratsumies-
ta. Naiden kolmen ratsumiehen nimet olivat Or-
re, Orrman ja Orrflycht. Niiin Oriniemen varus-
tamien ruotujen ratsumiehet olivat nimeltaan
Orr-alkuisia. Oriniemesta kaytettiin siihen ai-
kaan nimeii Orriniemi.

Martti Dahlman kuoli Martti Orrman-nimi-
senii 79-vuotiaana 30.4. 1 780.

Martti Dahlman asui koko Nuutajirvelli
oloaikansa Tuulensuun torpassa. Tuulensuun
alue sijaitsi vastapdiitii Nuutajiirven kartanoa
Nuutaj?irven toisella rannalla, missii kartanon
palveluskunta asui. Virallisesti Tuulensuun torp-
pa muodostettiin 1758. Martti Dahlmanin poika
Matti oli sitten kuolemaansa asti tiimiin torpan

Martti Dahlmanin puumerkki Hans Johan Bdckin
peruhrjassa.

Hautakiven arvoitus

Kansakoulunopettaja Juho Vtiino Hirsjiirvi
inventoi I 880-luvulla muinaismuistoyhdistyksen
toimeksiannosta Tammelan kihlakunnassa
olevia muinaismuistoja. UrjalankylAn kivisaka-
ristosta ja hautausmaasta hiin mainitsee selvityk-
sessiiiin seuraavaa:

Wiime aikoina on sakaristossa siiilytetty kyldn
paloruiskuja. Ainua ikkuna on muurattu umpeen.
Kellaria kdytti seppd Juha Reilin vainaja olvikel-
larinansa. Wanha hautausmaa on sakariston ym-
piirillii. Sitii on jo kauvan aikaa kiiytetty niittynii.
Mitiidn hautamerkkiii ei hautausmaalla ole, mufia
sakariston seiniin nojalla on yksi irtonainen hau-
takivi, jossa on kirjoitus: "Tiisii lepii edesmennyt
torpari Nutaidrven kartanosta kuniullinen ja us-
kolinen Mathias Martin poika Dahlman syntynyt
se 9? piivd joulukuusa 1734 -------- 9? piiivii
toukokuusa 1796 ----- ndinen isdntiinsii----her
majori Jagob Wilhelm dp Pont la-ki kiven."

Edelleen Hirsjarvi mainitsee, ettii riiiitiili Dahl-
man sanoi hanelle, ettii hautakiven laittoi torp-
parinsa haudalle Nuutaj iirven lasiruukin peru sta-
ja majuri de Pont.

Hautakiveii ei siis laitettu rakuuna Martti
Dahlmanin, vaan hanen poikansa Matin muis-
toksi. Onko hautakivi nyt silki paikalla, johon
Matti Dahlman on haudattu, on epivarmaa,
koska Hirsjiirven mukaan kivi oli irrallaan sa-
kastin seinustalla 188O-luvulla. Mahdollista on-
ettii Matti Dahlman haudattiin samalle paikalle
kuin isiinsii, mutta fastAkaan kuten ei oikeasta
hautapaikasta ole mitaan varmuutta.

Kuten usein hautakivissii niin tiissiikin on vir-
heita paivam?iiirissii. Matti Dahlman syntyi 12
piiivii syyskuuta eikii 9. piiivti joulukuuta kuten
hautakivessii on virheellisesti.mainittu. Kuolin-
p[iviiksi on hautakivessa merkit-iy 9 5.1796 Sa-
ma piiivdmiiiirii on myos perukirjassa. Kirkon-
kirj oj en kuolleiden luettelo ssa kuolinpiiiviiksi on
kuitenkin merkitty toukokuun 16. piiiva 1796.

Tari nan toden perdisyys

Armeijan rullat osoittavat, ettdt Nuutajiirven
isiintii Hans Johan Biick todella oli kenraali

torppanna.

13



Armfeltin Norjan sotaretkellti ja tuli siella invali-
diksi. Kun sotilaspalvelijoita ja renkejii ei mer-
kitty mihinkdtin luetteloihin, jaa Martti Dahlma-
nin mukanaolo sotaretkella vain perimatiedon ja
todenniikdisyyden varaan.

Mitaan palkkiota isiinttinsti hengen pelasta-
misesta Martti Dahlman ei ntiytti saaneen.

Kun Nuutajiirven kartanon omisti perikunta,
ei Hans B?ick voinut luovuttaa siita maata Dahl-
manille, jos hiin sellaista oli mahdollisesti luvan-
nut. Haudattiinko Hans Johan Biick kirkon lat-
tian alle, on epiiselviiti. Urjalan historiassa mai-
nitaan, ettii Nuutajiirven herrasviiet olivat raken-
nuttaneet erityiset hautapaikat kirkkomaalle vii-
meisttiiin I TO0luvulle tultaessa.

Loppusanat

Urjalankylan hautausmaalla on arvokas 1700-
luvulta periiisin oleva hautamuistomerkki, j ollai-
sia ei Suomessa ole monia. Toivottavasti Urja-
lasta lOytyy kulttuurimielta ja varoja, ettii t?imii
hautakivi voitaisiin restauroida ja tehda siita to-
dellinen matkailunfittivyys.
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Johanna Kurela

Vaifrea lmm(irt(i(i v an han rultsin o ifreinfrig oitust a?
-  HARJOITTELE ENsIN sUOMELLAI

Sukututkimus on kaksivaiheinen harrastus. En-
sin selvitellaan suvun perusrunko kirkonkirjo-
jen perusteella ja sen jalkeen kiiydiiiin kiisiksi
muihin lahteisiin, mistii yritetaan loytaa tietoja,
mitkii puhaltavat runkoon sielun. Monella nii-
mii kaksi vaihetta kulkevat kiisi kiidessii. Jo ai-
van sukututkimuksen alkuvaiheessa muistiin
kirjoitetaan jo muutakin kuin pelkkia kaste-,
siunaus- ja vihkitietoja.

Papit ovat kristinopin taitamisen, lukutai-
don, rokotusten ja ehtoollisella kiiymisen lisak-
si kirjanneet rippikirjoihin muistiin mm. tietoja
ktiriijiituomioista. Toisinaan pappi on raapusta-
nut huomautussarakkeeseen havaintojaan seu-
rakuntalaisensa eliimiintavoista. Esimerkiksi
Liingelmtien Hautaanlahdessa 1800-luvun tait-
teessa elineen Jaafet Jaafetinpojan kohdalle on
pappi katsonut parhaaksi kirjoittaa, ettai tiimii
on "begifven pi sl6seri" (tuhlaavainen).

Viittaukset karaj atuomioi hi n kutkuttavat su-
kututkijan mielta. Jokainen tutkija tietiiii, ettii
juuri tuomiokirjoista loytyvat ne parhaat jutut,
mistti riittAA suwlle kertomista. Moni on yrittA-
nyt tuomiokirjojen lukemista, mutta peliistynyt
tekstin vaikealukuisuutta. Monet eiviit ole us-
kaltautuneet edes niin pitkalle, vaikka mieli te-
kisi.

Tuomiokirjoihin tuntuu liittyvan monta ylit-
sekiiymiittdmiin vaikealta tuntuvaa estettii. Van-
hat kasialat ovat monimutkaisia. Ruotsia ei
osata kovin hyvin, ja vaikka nykyruotsia osaisi-
kin, niin vanhan ruotsin oikeinkirjoituksesta on
hankala saada selvtiti. Muutaman tunnin hikis-
ten ponnistelujen jtilkeen tutkija jafiAA petty-
neenii yrityksensii. - Harjoittelemalla niimti
kaikki vaikeudet ovat kuitenkin voitettavissa.

Vanhat kasialat voi oppia. Oppiminen ei
vaadi muuta kuin hyviiii alkuopetusta, jota saa
kyllii Tampereella esimerkiksi tyoviienopistos-

sa, ja sen jiilkeen sitketiii harjoittelua - ja viela
lisiiii harjoittelua. Myos ruotsin kielen perus- ja
jatkokursseja jiirjestetiiiin kansan- ja ty6viien-
opistoissa. Ja jos on saanut alkeisopetusta jo
nuorempana, niin vanhat taidot kyllii palautuvat
varsin nopeasti.

Vanhan ruotsin oikeinkirjoituksen ymmtirtii-
mistii voi jokainen treenata itsekseen lukemalla
vanhaa kirjasuomea. Kun oppii lukemaan zuju-
vasti iiiineen Michael Agricolan suomea, niin
pystyy saamaan huomattavasti helpommin sel-
viiti myos vanhasta ruotsista. Kielet eiviit itses-
s66n ole muuttuneet kovinkaan paljoa, mutta
niiden kirjoitusasu on. Kun oppii jujun suomen
kielella, voi soveltaa tekniikkaa my6s vanhaan
ruotsiin.

Tuomiokirjat ovat kyllA kaiken ttimin vai-
van arvoisia. Kaikki ponnistelut unohtuvat, kun
sukututkimuksessa pelkkinii niminii esiintyneet
hahmot saavat persoonallisuuden. Tiimti esiiiiti
oli luonteeltaan helposti kuohahtava - han me-
ni ja liiimiiytti naapurin emiinndltl kirkonmiiel-
lii myssyn maahan. Tuo esi-isii oli kyl6n arvo-
miehia - hiin esiintyi usein todistajana rajarn-
doissa. Tiimti toinen oli puolestaan kylan juop-
polalli, joka kannipiiissiian hurjasteli kylanrai-
tilla hevosrattaillaan. Ja t[mtin talon lehmiit oli-
vat nimeltiiiin Punike ja Kukkanen.

Q U I N  C A R H U  5 I K I O N S  N O L E ' K E L E .
N I N 5  T A T E  L U E  I A  H A R I O I T T T L E .

5 I J T T T 5  S A A T  H E N C , E N  W R H U D H E N  /
P I A M B  Q U I N  5 E  R W M I N 5  W A K E W Y D H E N .

- Agricolan Psalttareiden esipuheesta -

--
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Veikko Heikkila - Antti Liihde - Pentti Nurmi - Ensio Niiriiiinen

Kinnppahommaa
sukututkinnuks essa

Moni tutkii sukuaan yhdessi sukulaistensa
kanssa. Tutkimus etenee niiin nopeammin ja
hauskemmin, kun tutkimusliiydiit voi heti
jakaa toisten kanssa. Yhdessfl on myiis hel-
pompi selvitii ongelmakohdista.

Pienryhmlisti on suurta apua, vaikka ei
tutkisikaan samaa sukua. Seuraavassa Ensio
Nliriflinen, Antti Lflhde, Penffi Nurmi ja
Veikko Heikkilii kertovat, miten monilla eri
tavoilla heille on ollut iloa ja hyiifn toisten-
sa avusta.

!.rl.o1t

Ensio Nririciinen:

Tampereen seudun sukututkimusseuran pu-
heenjohtaja Pekka Nuottaj?irvi piti Atrjolan su-
kututkimuksen jatkokurssia Kaukajiirven kou-
lulla kevtittalvella 2000. Kurssilla olivat mm.
Veikko Heikkila, Antti Liihde, Pentti Nurmi ja
tiimlin osan kirjoittaja. Kurssi antoi hyviii virik-
keita sukututkimuksen tekemiseen.

Tietotekniikkapainotteisen tyokokemukseni
pohjalta olin kokeillut jo kurssin alkaessa eri
sukututkimusohjelmia ja pilAgnyt kayttamaan
Juuret-ohjelmaa. Ilmoitin kurssin loppupuolel-
la, etld jos joku ottaa, kilyfio6nsii Juuret-ohjel-
man ja tarvitsee sen sekii yleensii tietokoneen
kaytossa opastusta, niin olen kaytettavissa.

Pentti Nurmen aloitteesta Antti Liihde ja
Veikko Heikkila olivat pitiineet yhteytta toi-
siinsa ja piiiittiineet kokoontua kesiillA 2000
miellyttiiviissii Satakunnankadun kahviossa. He

pyysiviit myds minut sinne mukaan. Olinhan
tdtii ennen ollut Pentti Nurmen kotona asenta-
massa Juuret-ohjelmaa sekii opastamassa sen
kayttamista.

Siinti kahvin ja teen juonnin yhteydessii kes-
kusteltiin my6s tietokoneista ja hankituista oh-
jelmista. Vilkkaan keskustelun jalkeen todet-
tiin, ettii olisi tarve kokoontua siiiinndllisin v?ili-
ajoin my6hemminkin ja etta tietokoneeseen ja
ohjelmiin tutustuminen ktiy luontevammin, jos
ne ovat kaytettavissii. Niinpii Pentti Nurmi kut-
sui meidiit seuraavaksi hanen kotiinsa. Tlstii al-
koi sitten kiertiminen toistemme kodeissa noin
neljan viikon viilein.

Kuluneen kahden vuoden aikana yhteisissii
tapaamisissa on kasitelty Juuret-ohjelman toi-
mintoja, Windowsia, tietokoneen perustoimin-
toj a, Word-tekstinkiisittelyA, Internetin kayt t6a,
kuvien kasittelyA, virusten torjuntaa ja digitaa-
likuvausta. On my6s kiiytiinndss?i jouduttu
poistamaan kolmesta koneesta viruksia. Ko-
koontumisten viiliaikoina on pidetty yhteytta
puhelimitse ja siihk6postilla sekii kayty tois-
temme luona selvittam?issii kieli- ja tietokone-
ongelmia.

Neljiin hengen ryhm0 on osoittautunut kool-
taan varsin sopivaksi. On sovittu kohtalaisen
hyvin saman tietokoneen iiiireen ja kahvip6y-
datkin ovat olleet juuri neljalle mukavasti sopi-
via.

Kokoontumiset ovat kestiineet 4-6 tuntia
kerrallaan ja aika on mieluummin tuntunut ly-
hyeltl kuin pitkalta. Miellyttavan ilmapiirin
vallitessa on saatu toisiltamme tietoja, miten
joku tehtavii voidaan ratkaista. Omalta kannal-
tani erityisen suuri merkitys on ollut silla, etta

-
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on ollut selvii tarve pitaa ylla tietotekniikan tai-
toja ja opiskella monia uusia asioita. Toisten
edistyminen on selviisti lis[nnyt motivaatiota
edistyii omi s sakin tutkimuksissa.

Antti kihde:

Onpa mukava jatkaa aiheesta, joka on muutta-
nut omaakin niikemyst[ni ja kokemistani suwn
tutkimisesta.

Uskon vahvasti nyt ja tiesin jo tydeliimiiko-
kemuksista tiillaisen "kimppahomman" vah-
vuudet asioiden ja ajatusten toteuttamisessa.
Vauhti ei paata huimaa, mutta tulokset sen si-
jaan- kylla.

Sukututkimuskurssihan on varmaan monelle
se juttu, josta saa ovia auki tahan loputtoman
mielenkiintoiseen harrastukseen, jonka soisi
tietysti jatkuvan mahdollisimman monen "ela-
miintapana" . Unohtamatta tietenktitin sukututki -
musseuraan liittymistti ja alan lehtien ja kirjalli-
suuden seuraamista.

Olen kerran kokenut kurssien jiilkeisen tyh-
jiin piiiille putoamisen, enka soisi sita kelle-
kaan. Muutama jiilkeenpiiin ajatellen mitatto-
miiltii tuntuva vastoinkiiyminen tukahdutti ha-
lun harrastaa.

Jo Pekan kurssilla kuuntelin "toisella kor-
valla", kun veljet juttelivat ko. ohjelmasta ja
sen kiianteentekeviistii tavasta rikastuttaa ja sel-
keyttiili tutkimusta. Heillii oli koneet, minulla
ei. Kyselin varovasti jossain vaiheessa, ettd
saiskos luvan liittya joukkoon innokkaaseen.
Sehan heille sopi. Lukija voikin jo nyt huoma-
ta, ettd konehankintahan siita tuli - kyllii kan-
nattil

Meidiin tapauksessammehan kaikki mika
liittyi koneella toteuttamiseen kulminoituu En-
sio Niiritiisen hienoon ja karsivlilliseen tapaan
opettaa ja auttaa lahes mihin vuorokauden
aikaan hyviinsii, koneiden ja kavereiden kom-
puroidessa. Toki meilla jokaisella on roolimme
tiissii niiin hyvissl merkeissii jatkuneessa tyos-
kentelyssii.

Haluan omassa niikokulmassani tuoda vah-
vasti esille tiimiin tyotavan iloisen, kevetin ja
joskus tietysti huumorinkin siivyttiimin etene-
misen. Luotan silti jokaisen "vapauden" siiily-
viin, mikii on mielestiini hyvin toteutunut.

Lopuksi totean sukututkimustietojen vaih-
don tiirkeyden. Se ei mihinkaan katoa, piiinvas-
toin, sitahan tapahtuu koko ajan ja vastavuoroi-
sesti, kun neljiili pai.italyod[iin yhteen.

Kun minulta tdstii meidAn tiimistiimme ky-
sellaan, kerron hyvin mielellani ja kehotan ko-
keilemaan.

Pentti Nurmi:

Hyvin todenniik6isesti on monelle aloittelevalle
sukututkijalle kiiynyt kuten minullekin - saa ki-
piniin tahan mukavaan harrastukseen liian myo-
hiiiin ajatellen niitii elossa olevia vanhoja suku-
laisia, joilla olisi ollut paljon tietoa suwn eri
vaiheista - mutta kun ei saanut kysyttyii. Olo
on kuin 50 vuotta avioliitossa olleen vanhan
avioparin hautakirj oituksessa, j ossa j iilj elle j aa-
nyt muistelee, ett6 "niin paljon sanomatta jiii".

Oma isdni kuoli talvisodassa ollessani ialta-
ni viiden woden paikkeilla ja mummu ja vaari
melkein heti periiiin ja iiitimuori meni uusiin
naimisiin - verevii kun oli, joten tietoisuus
isiinpuoleisesta suvusta jiii varsin heikoksi.
Mutta eipii se eloa haitannutkaan, tyoeliimii ja
harrastukset veiviit eteenpiiin kunnes tulivat
sairaudet, tydeliike ja vapaata atkaa. 9O-luvun
alussa se suku alkoi kiinnostaa - kuka olet,
mist?i tulet, ja yllatykset alkoivat. Ensimmiiinen
yllatys oli se, ettii ei sopinut tyoviienopiston
kurssille Metsoon. Lannistuin ja unohdin koko
asian kuudeksi vuodeksi.

Seuraavan kerran yritin Ahjolan kurssille
9O-luvun lopulla. Se oli hyvii ratkaisu, sill[
Nuottajiirven Pekan mainiossa ohjauksessa
piiiisi pian juonesta kiinni ja oppi hakemaan
esi-i siii?in j a niiiden lapsiparvia p[iv?invaloon

"Haluan omassa ndk6kulmassani
tuoda vahvasti esille timdn tyotavan
iloisen, kevedn ja joskus tietysti huu-

t-
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erilaisilta filmeiltii. Ja ylliityksia tuli lisiiri, iso-
isii oli ollut tarkk'ampujana Hiimeen 7. tark,k'-
ampujapataljoonassa Hiimeenlinnassa autono-
mian ajalla (asia ja aikakausi, josta on hammas-
tyttivin vihin tutkimuksia). Htin on niihnyt
hyviiss?i lykyssii jopa Mannerheimin, joka vie-
raili usein Pietarin sotaleireillti Krasnoje Selos-
sa, jossa Sota-arkistossa olevien piiiviikirjojen
mukaan suomalaiset kavivat kesiisin harjoitus-
leireillii tsaarin j oukkojen kanssa.

Isiinpuol einen suku niiyttiiii olleen torpparei-
ta ja tilallisia Lavian ja Mouhijiirven alueilta
ptiiittyen ilmeisesti 1600-luvun vaskiseppii
Henrikinpoikaan Mouhijiirven Salmista. Sa-
moin iiidinpuoleinen suku niiyttiiii saaneen al-
kunsa Mouhijarven Kortejiirven Niuralta.
Timiin reitin loytaminen taaksepiiin on ollut
hyvin jannittavaa, koska mitiian tietoa ei aikai-
semmin ollut.

Kaiken tiimiin ty6n kruunaa se mukava yh-
teishenki, joka syntyi Ahjolan kursseilla erityi-
sesti Heikkilan, Lahteen ja Niiriiiisen kanssa.
Se poiki juuri hankitulle tietokoneelleni (onka
kasittelysta aluksi en ymmirtdnyt "sen honka-
sen p6lihtiiviiti") Juuret-sukuohjelman, jonka
avulla tiedot pysyviit hyvin kasassa huolimatta
silloin tiilloin sekaan yrittAvastii viruksesta. Tii-
mil ei ole kuitenkaan meita kauheasti haitannut
- onhan meidan tuki ja turyamme Ensio kai-
kessa tietotekniikan asiassa.

Tallainen pienimuotoinen yhteistyd onkin
varsin suositeltavaa kaikille sukututkimusta
aloitteleville ja varmasti muillekin. Siiiinnolli-
set kokoontumiset jossain sovitussa paikassa ja
siinii rupattelua sek?i tietojen vaihtoa vanhoista
ja uusista asioista pitaa paakopan jonkinlaises-
sa jiirjestyksessi entistii paremmin. Toimeksi
va in . . .

Antti Lrihteen mdhlki Oriveden
Pitkdjcirve lld 6. 6. 200 I . Vasemmalla
Veikko Heikkila, Pentti Nurmi, Antti
Lcihde ja Ensio Nciriciinen.
Kuva: Mqriut Ldhde

Veikko Heikkila:

Yli kolmenkymmenen woden kansalaisopis-
tossa tydskentelyn jalkeen oli mukava lahtea
tJj;illla Kaukajarvella sukututkimuskurssille
opiskelijana. Siellii oli hyvii todeta, ettii kaikki
wosien mittaan tydn puolesta kerrotut kehumi-
set aikuisopiskelun hyvistti puolista pitiviit hy-
vin paikkansa: ilmapiiri miellyttiiv?i, opiskelu
oli tuloksekasta, kurssi-iltaa suorastaan odot-
ti. Opiskeltuja asioita piiiisi myds valittomas-
ti kokeilemaan ja kayttamaan, kun ptiiisi oman
suwn rippi- ja historiakirjojen pariin Metsossa
j a mormonien tutkimustiloissa.

Opiskelun "sivutuotteena" oppi ainakin jon-
kin verran tuntemaan muita kurssilaisia. Varsin
pysyviit kontaktit sitten muodostuivat, kun kah-
den vuoden kurssien jalkeen me nelj?i piititim-
me jatkaa opiskeluamme t?issii kuuluisassa ryh-
miissiimme.

Monenlaiset ongelmamme on tbss6 ryhmas-
sd ratkaistu. Neh?in ovat olleet suuressa miiirin
sukututkimusohjelmiin ja niiden kayttoon seka
yleisesti tietokoneisiin liittyvi6. Meillii esille
tulleet varsinaisen sukututkimuksen pulmat on
useimmiten kasitelty moni ssa keskusteluissam-
me hyvin vapaamuotoisesti. Paljon olen saanut
virikkeita ja ohjeita omalle tydlleni myos jo

ryhmiissii valmistuneista sukuselvityksista.
Kaiken kaikkiaan t?imii neljiin ryhmiin ko-

koontumiset ovat olleet sekii hyddyllisia har-
rastuksellemme ettti monella tavalla mukavia
kokoontumisia.

I
I
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Tiina Miettinen

H i sto n antvrtki nn uks en
I uusimmat tuufet

Kesiikuun 3.- 4. piiivii jiirjestettiin Tampereen
yliopistossa valtakunnallisen historiantutkija-
koulun jatkokoulutuskonferenssi. Sinne ko-
koontui suuri joukko vaitoskirj ojaan valmiste-
levia historiantutkijoita keskustelemaan omista
tutkimuksistaan. Se oli siis mainio tilaisuus sel-
vrttdd", miten historiaa nykyisin tutkitaan ja mil-
laisista aiheista on liihiaikoina valmistumassa
uutta historiantutkimusta. Koska historia on su-
kututkijoille tiirkeii tieteenala, niin pieni kurkis-
tus konferenssiin on paikallaan my6s tiissii leh-
dessii. Ovathan nimenomaan sukututkijat se

ryhm?i, joka eniten lukee ja hyodyntiii histo-
riantutkij oiden tekemiii tutkimuksi a. Avataanpa
siis hieman "historiatieteen norsunluutornin"
ovea Orpanan lukijoille.

Hi storiatieteiden tutkij akouluun kuuluu pari
sataa viiitdskirjan tekijaA kaikista Suomen yli-
opistoista. Suurin osa "koululaisista" on nuoria
jatko-opiskelijoita eli nousevia kykyja. Esitel-
mien, keskustelujen ja tyoryhmien kautta histo-
riantutkijat pohtivat konferenssissa sita, edis-
tyyko historian tutkimus Suomessa ja mika on
historiantutkij an rooli yhteiskunnassa.

Konferenssin avasi Tampereen yliopiston
Suomen historian professori Pertti Haapala, jo-
ka on my6s tutkijakoulun johtaja. Esitelmoijik-
si paikalle oli kutsuttu vaitelleita kokeneempia
tutkijoita. Professori Juha Sihvola Jyvaskyliin
yliopistosta puhui aiheesta "Tiede ja edistys
historiassa". Mielenkiintoinen oli myos Tam-
pereen yliopiston dosentti Pirjo Markkolan esi-
telmii "Edistyyko naishi storia?"

Professori Juha Sihvolan mukaan historia-
tieteen tiirkein tavoite yhA parempi ja todenmu-
kaisempi kuva historiasta. Hiinen mukaansa on-
kin erikoisen tdrkeiiii tutkia niita ihmisrvhmia.

l

joihin ei ole aiemmassa kiinnitetty huomiota.
Tallaisia ryhmiii ovat naiset, lapset, perheet,
vammaiset, erilaiset v?ihemmistot ym. Juuri
niiiden ryhmien tutkimus on tuonut esiin paljon
uutta tietoa menneisyydestii. Oikeastaan nk.
valkoisia laikkia ei Suomen historiasta en?iii
loydy. Jo tutkittuihin tapahtumiin loytyy uusia
ntikokulmia, jotka tuovat uutta tietoa. Toki uu-
sia lahteitakin edelleen loytyy, mutta nekin la-
hinnii vain tiiydentdxdttjo olemassa olevaa tie-
toa. Uusien nakokulmien ja uusien kysymysten
avulla historiantutkimus uudistuu ja kehittyy
jatkuvasti. HWti ja huolellinen historiantutki-
mus voi Sihvolan mukaan parhaimmillaan
edist?iii jopa moraalisia piiiimiiaria ja lisiitii su-
vaitsevaisuutta yhteiskunnassa.

Kyse ei ole siita, ettti historiantutkijat mieli-
valtaisesti kirjoittaisivat ja korjailisivat jo ker-
taalleen perusteellisesti kirjoitettua historiaa
uudelleen. Niiinhiin kuulee aina joskus vaitetta-
viin. Kokonaiskuva menneisyydestli tulee sel-
ke?immiiksi, koska site tarkastellaan eri kulmis-
ta eri aikoina. Vanhoillakin historiantutkimuk-
silla on sijansa uusien tutkimuksien perustana.
Ttirkeintii tutkijalle on pyrkiii rehellisyyteen ja
puolueettomuuteen eli htinen tulee kertoa vain
se, minka lahteista saa selville. Omien piiiitel-
mien kanssa on oltava arna ddrrmmiiisen varo-
vainen. Samaa ohjenuoraahan kannattaa myos
sukututkijan seurata.

Naisten osuutta historiassa on tutkittu perus-
teellisesti vasta parikymmentti vuotta. Samalla
tavalla sukututkimuksessakin naisten osuus on
korostunut ja sukuja tutkitaan kokonaisvaltai-
sesti eikii vain patrilineaarisesti. Naishistorian
tutkimuksen kehityksesta esitelmoi dosentti
Pirjo Markkola. Hiinen mukaansa naishistorian
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tutkimuksen alkuaikoina korostettiin naisten
kautta vuosisatojen kokemaa epiitasa-arvoa,
halveksuntaa ja alistamista. Markkolan mukaan
tutkimuksessa on nyt siirrytty liihes piiinvastai-
seen niikdkulmaan. Menneiden aikojen naisten
ainutlaatuista vahvuutta ja sankarillista selviy-
tymistii arjen askareista on korostettu jo liiaksi-
kin. Osittain selviytymistarinoiden avulla on
ehkii haluttu kannustaa ja rohkaista myos nyky-
ajan naisia toimimaan Lisiiksi vahvat naiset
kiinnostavat lukijoita enemmln kuin surulliset
uhritarinat. Kolikolla on kuitenkin aina kaanto-
puoli, joka saattaa melkein unohtua. Naiset toki
selviytyivat, mutta olivat silti vallitsevien olo-
suhteiden uhreja. Kohtalo oli usein kovempi
naiselle kuin miehelle. Markkolan mukaan his-
toriantutkij alla pitaa olla rohkeutta edelleen
kertoa myos sorrosta, vaientamisesta ja epata-
sa-arvosta, jota naiset ovat menneisyydessii ko-
keneet.

Sukututkijan kannalta on miellyttiiviiii se, et-
tii nykyinen tutkimussuuntaus keskittyy etu-
piiiissii juuri ns. arkipiiiviin historiaan. Se on
siis sita tavallisten ihmisten historiaa, jota su-
kututkijakin kipeiisti usein kaipaa omia suku-
selvityksia tehdessiiiin. Varsinkin perhehisto-
rialliset vaitoskirjat anlavat sukututkijoille ar-
vokasta tietoa, jota voi soveltaa omiin sukutut-
kimuksiin. Viime vuosina on ilmestynyt useita-
kin perhetta kasittelevia vaitoksiii, kuten Kirsi
Sirenin Suuresta suvusta pieneen perheeseen.
Itcisuomalainen perhe I T)0Juvulla (1999), Eli-
na Warikse n Yksi ssci I eivi ssci. Ruokolahte lainen
pe rhe lai tos j a yht e i so I li nen toim inta I 7 5 0- I 8 5 0
(1999) ja Kirsi Vainio-Korhosen Kdsin tehty.
Miehelle ammatti, naiselle qnsioiden ldhde.
Kcisityotuotannon rakenteet ja strategiat esi-
te olli se ssa Turussa Ruotsinaj an lopulla ( 1 998).
Tampereen kaupungin piiiikirjasto Metso on
jostain syystii sijoittanut kaksi ensinmainittua
teosta perhesosiologian luokkaan (30.15) eika
historiaa kasittelevien kirjoj en joukkoon.

Sukututkijan kannattaa rohkeasti tarttua v?ii-
t6skirjoihin kirjastoissa. Historiantutkijoilta
edellytetaan nykyisin mahdollisimman selkeiiii
kielta, jota on helppo lukea. Lisiiksi Suomen
historian alan viiit6skirjat kirjoitetaan senttiiin
edelleenkin suurimmaksi osaksi suomeksi eikii
enslanniksi.

Mutta millaisia vaitdskirjoja Suomen histo-
rian alalta on tiillii hetkellti valmistumassa? Kir-
jo onkin sangen laaja. Viiitoskirjoja on tekeillii
niin kruununverotuksesta keskiajalla kuin ren-
qvistiliiisestii her?itysliikkeestiikin. Lisiiksi on
tulossa tutkimuksia mm. kunnianloukkauksien
oikeuskasittelysti 1600Juvulla, suomalaisista
sotilasmuusikoista l700Juvulla, perhelaitok-
sesta Karjalan kannaksella, ikaantyneiden nais-
leskien elamankulusta 1700- ja 180O-luvuilla,
maaseutuyhteison selviytymiskeinoista 1930-
luvun pula-aikana ja aviottoman lapsen synnyt-
tiineistti naisista Hiimeessii. Kiintoisalta vaikut-
taa myds aihe naiset ja kieltolaki. Keskiajan
tutkimus on edelleen muodissa, ja Suomen kes-
kiajasta on valmisteilla kiinnostavia viiitoskir-
joja Samoin sotahistorian alalta on tulossa
joukko viiitdskirjoja. Tutkimusta jatketaan niin
kansalaisodasta kuin viime sodistakin. Uutta
tietoa ja aivan uudenlaisia jannittavia niikokul-
mia on siis luvassa tulevina vuosina nuorilta
tutkijoilta. Epiiilemiittii niistii ainakin osa her?it-
tiiii ilmestyessiin myos laaj empaakin keskuste-
lua.

Orpanaan kaivataan juttuja

Tampereen seudun sukututkimusseuran jasen-
lehti Orpana ilmestyy kaksi kertaa wodessa.
Kaikki sukututkijat, olivatpa sitten seuran jtise-
nia tai eivdt, voivat lahettiiii lehteen sukututki-
mu sl oyt6j iiiin, henkilohi storialli sia katsauksia,
kirj a-arvo steluj a, matkakertomuksia, piirroksia,
valokuvia - mita tahansa, mika edistiiti suku-
tutkimu sta tai kiinno staa toista sukututkij aa.

Endii ei kannata katkea kynttilaa vakan alle
eikii piilotella j linnitttivia sukututkimusloytdj ii.
Iakakaa toki kiinnostavat loytonne toisten su-
kututkijoiden kanssa!

Orpanaan ei yleensti ole ollut artikkeleista
ylitarjontaa, joten hylktitimistii on turha pelata.
Lyhyet artikkelit mahtuvat kuitenkin parhaiten
lehteen. Toimitus korjaa pienet kirjoitus- ja
kielioppivirheet puuttumatta kuitenkaan tekstin
sisiilt66n tai persoonalliseen ilmaisuun.

Kiitos kaikille Orpanan avustajillel
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Orpanassa 212001 oli hallitusten jiisenten esit-
telykirjoituksia, joissa annettiin lyhyt lapileik-
kaus kunkin hallituksen jiisenen t?irkeimpiin
elamanvaiheisiin liittyvistii tapahtumista. Jo-
hanna Kurela katsoi hyviiksi, ettii nykyinen hal-
litus kokonaisuudessaan esittaytyy tiiniikin
vuonna. Eli my6s me entiset jtisenet jatkamme
tietojemme antamista.

Olin nelihenkisen perheen jasen. Isii, iiiti,
kaksi vuotta nuorempi sisar ja minii muodos-
timme onnellisen perheen. Vanhempani ovat
olleet haudan levossa jo pitkiisti yli kymmenen
vuotta. Sisareni on viela elossa. Muistelen kai-
hoten lapsuuttani, etenkin iiitini sukulaistalossa
Ruovedellii vietettyjii ihania kesi6 (silloin ei sa-
tanut koskaan!). Heiniitoiden aikana sain ajaa
hevosen vet?imiiii hein?iharavaa, mikii tietenkin
pisti noin lO-vuotiaan pojan rinnan rottingille.
Toinen hyvin mieleenjiiiivii asia oli kun talon
vanhimman pojan sylissii istuen sain otrjata ta-
lon henkiloautoa, joka oli maailmankuulua
"viiksifoordi"-mallia. TAlla autolla tehtiin usei-
ta hauskoja matkoja ltihiseudun matkailukoh-
teisiin. Eriiiillii ttillaisella matkalla tutustuin en-
si kerran sellaiseen ihmejuomaan kuin sitruuna-
sooda. Ai ettii se maistui hyvAltA.

Talvisodan aikana olin osaksi Tampereella,
mutta pahimpien pommitusten aikana Lempiiii-

Itissti. Siellii katselimme, kun vihollisen koneet
lensiviit kohden Tamperetta ja kohta alkoikin
pommituksen jyly kuulua Lempiiiilii?in asti. Pi-
me0n tultua niikui palavan kaupungin liekkien
kajo tummaa taivasta vasten.

Jatkosodan aikana jouduin l7-vuotiaana ke-
viiiillii 1944 umeijaan. Riihimiiellii oli silloin
kentttitykist6n koulutuskeskus (KTR 3) ja mi-
nut komennettiin heti aliupseerikouluun. Soti-
lasval aa vannottaessa kasarmin harj oituskentlil-
lii juhannuksena kuului Kannaksen taistelujen
tykistojyly selviisti Riihimiielle asti... Olihan se
vaikuttavaa tau stamu siikkia.

Meid:in joukko-osastomme ei kuitenkaan
enniittiinyt eniiii rintamalle, vaikka se hyvin lii-
hellti olikin, kun aselepo solmittiin syyskuun
alussa. Vuonna 1946 jouduin sitten asevelvolli-
suuslain nojalla uudelleen armeijaan ja tieten-
kin Riihimtielle, jossa sain tulenjohtoaliupsee-
rin koulutuksen.

Olen pitkiilti sota-ajan lapsi ja omakohtai-
sesti kaupunkilaispoikana kokenut ruoan niuk-
kuutta ja puutetta seki kuullut sodan aiheutta-
maa jylyaja niihnyt sen tuhoja, jota en todella
toivo eniii kenenk?i"?in kokevan.
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Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja
toiminut teollisuudessa liki 40 vuotta talous-,
hallinto- ja linjajohdon tehtivissii, viimeksi Otis

Sukututkimusta olen aktiivisemmin harrasta-
nut siirryttyiini eliikkeelle kaksi wotta sitten.
Tutkin Rinkisen suvun sita sukuhaarafl, jonka

vanhin tiillti hetkella tiedossa oleva kantaisii on
vuonna 1714 syntynyt Taavetti Rinkinen. Sukuni
juuret ovat Kesiilahdella, josta Taavetti Heikin-
poika Rinkinen muutti Kerimtielle vuonna 1818.
Kerimiiliiisia olivat esipolveni sitten aina isiibni
asti. Nykyiiiin on sukuhaaramme asuinsijoja eri
puolella Suomea. Sukuni vanhin jtisen asuu Tuk-
holmassa. Suvun vaiheiden tutkiminen on vienyt
minut paitsi arkistoihin, myds retkille sukuni
vanhoille asuinsijoille Kerimiielle ja Kestilahdel-
le. Tiin?i kesiinii loysin Kesilahden Puruiiirven

Rajavaarasta Rinkilan talon, joka alun perin lie-
nee saanut nimensii juuri em. Taavetti Rinkisen
mukaan. Taavetti mainitaan nimittain ensimmiii-
senii, joka perusti kruunun uudistilan rajan pin-
taan, kun 1700-luvun puoliviilin jalkeen kruunun
toimesta alettiin asuttamaan Uudenkaupungin
rauhan rajan tuntumassa sijaitsevia seutuja. Ku-
luvalle kolmivuotiskaudelle valittuna Rinkisten
sukuseuran puheenjohtajana olen entistl tiiviim-
min myos sukuseuramme tyossii mukana.

Perheeseeni kuuluu vaimo ja nelja aikuista
lasta. Jiilkipolvia on lisiksi kolme lastenlasta.
Harrastuksiani ovat sukutukimuksen lisiiksi Suo-
men yleinen- ja sotahistoria, Viron kieli ja kult-
tuuri, vapaaehtoinen maanpuolustus, tutkiva kir-
joittelu, Lappi ja liihialueet seka retkeily.

Es iv anh emmat hufr,as s fr?
TEE ETSI  NTAKUULUTUs ORPANAAN

Orpanassa on vuosien saatossa julkaistu lukuisia
esivanhempien etsint?ikuulutuksia. Varsinaista
palstaa ei kuitenkaan ole tiihiin mennessii ole ttil-
laisille kuulutuksille ollut - mutta nyt on.

Kuka tahansa esivanhempiaan etsivii saa tie*
dustella tiillii palstalla "tyhjastii" ilmestyneen su-

kulaisensa taustaa tai hiinen elemanvaiheitaan.
Nimettomiii tiedusteluj a ei julkaista.

Tiedustelut voi liihettiiii Orpanan toimitukselle
joko postitse tai siihkopostitse. Yhteystiedot loy-
tyviit lehden sisiikannesta.

:
I
I
I

I
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Tydskentelen toimistosihteerinti Pitkiiniemen
sairaalassa, jossa toimin my6s sairaalan Perin-
neyhdistyksessii seka museotoimikunnassa.
Naiden tehtijviln;a. on Pitkiiniemen perinteen ke-
riiiiminen ja sailyttaminen. Olen haastatellut
tiissii yhteydessii useita entisiti sairaalan tyonte-
kij oita jopa sairaalan alkuvaiheilta.

Sukututkimuksen aloitin kaytyani 1982 en-
simmtiisen sukututkimuskurssin, jonka opetta-
jana oli Jorma Rtisiinen. Ttilloin keskityin aluk-
si mieheni suvun tutkimiseen" mutta kun han
kuoli 1986, menetin viihiiksi aikaa kiinnostuk-
seni koko sukufutkimukseen. Muutama vuosi
sitten sain uuden kipinain, kun serkkuni tayffi
50 vuotta, ja tein henelle sukupuun lahjaksi.

Andin suku on Viljakkalasta: lahtotaloina
Leppiikoski ja Uppa Hiiroisten kylasta ja Nikki
ja Selenski Karhen kyliistii seka muita Viljak-
kalan ja Htimeenkyr6n taloja mm. Riitttiri, Ilot-
tula, Miikela, Seppal6, Nuutti, Saukko, Laurila,
Plihtari, Pirjola, Servo ja Perttala. Isiin suku on
Vesilahdelta: Kolkkala ja Friman Kuralan ky-
lasta (suvun miehet ovat yleensii olleet renkejii
ja naiset piikoja). Molemmat suvut haarautuvat
sitten moniin lahipitajiin. Varsinkin iiidin su-
vun tutkiminen on ollut mielenkiintoista, koska
nyt on ltiytynyt useampi saman suwn tutkija,
ja olemme tehneet yhteistyota sekii kiiyneet
katsomassa vanhoja suvtrn taloja Hiimeenky-
rossii j a Vilj akkalassa.

Riitta Kiviniemi-Varj onen

Etsin Kiviniemici ia Keskisici

Tietiiiik6 kukaan, onko joku jo tutkinut Kuhma-
lahden, Sahalahden ja Tampereen seudulla asu-
neita tai asuvia Kiviniemi[ tai Keskisia?

Isiinisiini Kalle Hjalmar Kiviniemi (e. Kes-
kinen) oli syntynyt Kuhmalahdella 15.1.1894.
Hiinen isiinsii Joel (synt. Tuuloksessa v. 1857)
oli kaksi kertaa naimisissa. Ensimmtiinen vai-

mo oli Wilhelmina ja toinen Maria, molemmat
olivat syntyneet Kuhmalahdella.

Kalle Hjalmarilla on ollut veljiii ja sisari4
joista olen osan saanut selville. Olisi mukava
tietild., jos jollakin on hiukan tietoa tfi6n su-
kuun kuuluvista Kiviniemistii.

Riitta Kiviniemi-Varjonen
02-823 5103
riitta. hviniemi-varjonen@sunpoint. net
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T ampereen seudun sukututkimu ss euran ertiiis s?i
vuosikokouksessa olen tullut valituksi hallituk-
seen. Annettuna vastuualueena seuran j iisenret-
kien jiirjestelyt. Olisi jiisenistomme joukosta
varmaankin joku toinen saattanut olla sove-
liaampikin, en osannut aikoinaan karheta Teille
vastaan.

Talla palstalle "omankuvan" luominen on
sitten tavallisen vaikeaa. On vain jotain kuiten-
kin yritettavii. Aluksi haluan vritata taannoin
noin vuosi sitten kirjoitettuun vastaavaan rii-
pustukseen Orpana-lehdessiimme. - Niin, mo-
nellako tuo lehti eniii olisi tallessa ja mistii nu-
merosta sen sitten loytaisikaan? Ja tietenkin
joukkomme on kasvanut aivan uusillakin jlise-
nillii, joten aivan pieni kertaus saattaisi olla pai-
kallaan.

Aiko inaan siirtye s siini ty6eliimiistii eliikep tii-
ville, niin siittikin taisi alkaa jo toinenkin wosi-
kymmen. Havaitsin ettd piiivien nuotit vaihtui-
vatkin tangosta polkaksi. Oli monia asioita, joi-
ta pitr laittaa tiirkeysjiirjestykseen, sille rajansa
laittoi aika. Kas kummaa, ei ollut endii puhtia
niin paljolti kuin nuorempana.

Ensimmiiisinti eltikevuosina tuli pidettyii
toista "kotia" Pyynikin niikotornin kerhotilois-
sa. Radioamatooriharrastus ja etenkin sen ker-
hotoiminta on ollut erdiinlainen elaman suola.
Jonka toveruutta kutsumme "hamspiritiksi ".

Paljon on ollut asioita eliikepiiivien. saatossa
joita on nyt saanut toteuttaa. Ei piiiviiniikiiiin
ole tarvinnut itseltaan kysellii "ettii miti tdndan-
kin tekisin".

Siita taitaa olla jo aikaa muutama vuosi, jol-
loin seuramme "vdrvdrit" saivat minut ylipu-
huttua ja hittymaiin mukaan. Oli tullut oltua

mukana muutamalla sukututkimusta kasittele-
viillii luennolla ja kurssilla. Jotain oli jaanyt
asiastakin mieleenkin, olihan oman suvun tut-
kiminenkin kauan jo mieltani kaivellut.

Tiissii sita nyt koitan varoen etsiii pienen su-
kuni juuria. Tarkkaan kuunnellen ja katsellen
Teidan kokeneimpien jiisenten ohjeita sekii op-
peja. Kovin on ollut tutkimukseni kivien ja
JUURIEN viiiintelyl, olisi pitanyt aloittaa jo
vuosikymmenia sitten. Mielenkiintoista tiimii
kuitenkin on ollut. Muutamat kirjatut, hatarat
muistitiedon rippeet kuin umpeutuvan polun
merkkeind. On tullut loydettyti "aarteita" kirk-
kojen seka maakunta- ja sota-arkiston ktitkois-
ta.

Maallemme mennyt aika on ollut sodan, jo-
pa kahdenkin sodan vaikeuttamaa. Esipolvet
ovat jiitt?ineet joidenkin perimiitietojen kerron-
nan jatkamisen; maan turvallisuuden, lain tai
salassapidon woksi tekemdttti. Joita ne saattoi-
vat heidiin mielestiiiin olla. Tiinii aikana ne ei-
vdfi endd niitakaan olisi, minii hekin niita piti-
viit.

Oikaisu

Edellisen, vaaleanvihrebkantisen Orpanan ul-
kokanteen oli unohtunut vanha julkaisunumero.
Lehti ei ollut siis numero 212001. vaan 112002.
Lehden sisiikannessa on oikea numero.
Pahoittelen virhettii.
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Olen syntynyt ja kasvanut Tampereella. Sukuni
on kuitenkin ihan muualta. Isiini koko sukujuu-
risto on pii?iosin Karjalan kannaksen Valkjar-
vellii ja Viipurin seudulla. Ritini sukujuuret
taas ovat yhta tiukasti Kanta-Hiimeen ja Vana-
javeden seudun pitajissii. Olen siis tiiysin puh-
taasti sekii karjalainen ettii kantahiimiiliiinen.
Muita Suomen heimoja ei ole oikeastaan suku-
puuhuni piitissyt pesiytymiiiin sitten 1600-lu-
vun.

Minulla on ollut onni kasvaa sukupiirissii,
jossa suvun vanhinten muistitieto kattaa jopa
neljan sukupolven taakse. Ei siis ihme, ettdha-
lusin jo lapsena tietiiii yhii enemmiin isovan-
hempieni isomummuista ja -vaareista. Halusin
tietad keita heidan vanhempansa olivat olleet.
Kun kukaan ei voinut auttaa, piti asia selvittaa
itse. Olin varsinaista sukututkimusta aloitelles-
sani ehke l5-vuotias. Sukututkimuskursseille
menin joskus 1980-luvun lopulla. Kurssien ve-
tiijiinii toimi Jorma Riisdnen, seuran entinen an-
siokas puheenjohtaja. Parempaa opettajaa tus-
kin kukaan voi itselleen toivoa. Muistan hanta
erittain suurella kiitollisuudella.

Koska olin sukututkimusta aloittaessani
nuori, niin ammatinvalinta oli ajankohtainen.
Piiiitin suunnistaa osittain sukututkimuksen in-
noittamana Tampereen yliopistoon Suomen
historiaa lukemaan. Ruusuisesti kuvittelin, ettd
voisin silloin huvitella sukututkimuksen parissa
tiiysipiiiviiisesti. Kuvitelma oli tietysti tdysin
vddrd. Historiantutkimus on ihan muuta kuin
omien sukujuurien etsimistti. Erikoistuin yli-
opistossa perhe- ja sosiaalihistoriaan 1700-lu-
vulla. Pro graduni kiisitteli aviottoman lapsen

synnyttiineita naisia Hauholla 1700-luvun lo-
pulla. Lisensiaattityoni laajentaa aihetta avioi-
tumiskbytiintoihin hauholaisissa suvuissa ja
perheissii. Tydtti varten olen selvittanyt yli 80
hamalaista perhettii ja sukua, joista piiiiosa on
tilattomia. Talla tavoin olen voinut siis yhdistiiii
sukututkimusta hi storiantutkimukseen.

En harrasta sukututkimusta ihan perinteisel-
la tyylillti. En tee sukuselvityksia eri sukuhaa-
roista nykyaikaan asti, vaan pysyttelen mennei-
syydessii. Minua kiinnostaa sukujen ja perhei-
den elinkeinot, avioliitot, omaisuuden siirrot ja
ylipiiiinsii selviytyminen 1600- ja 17OO-luvuil-
la. Eli teen sukututkimusta omassakin suku-
puussani enimmiikseen vaakasuoraan enka pys-
tysuoraan. Ttill0in my6s monet muut suvut
kuin omani ovat tulleet tutuiksi. Juuri talla het-
kellii kiinnostukseni kohdistuu Luopiosten
Lemmettyliin Bock-sukuun ja Pdlkineen Kir-
vun Knaapila-Ekorren sukuun, joihin olen yh-
teydessii ?iitini suvun kautta. Niiden listiksi olen
tehnyt sukututkimu sta valkj iirveliiisten sekii pa-
rikkalalaisten sukujen parissa. Myos Etela-Sa-
vossa sij aitsevan Miintyharjun mielenkiintoiset
sukuverkostot ovat tulleet tutuiksi.

Jotta eltimii ei senttiiin olisi pelkiiii mennei-
den tonkimista, niin tongin myos ihan oikeasti
maataja juuria. Puutarhanhoito on minulle tir-
keti harrastus. Erityinen kiinnostukseni kohde
on vanhojen pensasruuzujen kasvatus. Kuulun
Suomen ruususeuraan ja minulta voi siis roh-
keasti kysellii myds ruusujen hoitoon liittyvistii
asioista.

Kuvassa Tiina Retulan saaren sillalla Tyrvcinndssri.
Kuvannut T. Suojoki

25



!

HALLITU K5 EN ]A5 EN ET E5 ITTAYTTVAT

!"Eo"oo \uotto

I ptlJ.tu*1"n LoinlLLaia

o
o

) tiUtyryt rzuzaan vuowtn IQQT

sEuzatL LJtUuE*ooo ouoLoto lgg?

Juo *o S"frut"tfr [nzuuzuzan ftJttt"t*n i ciozn

) ufruluuzio Safufrunnntl{I, }arnr.atti, tttta-

9).E**" Jto, 9{y*"loofi*ooo ia 
(Vteto*to

Yliopisto-opintojen yhteydessi kavin jo won-
na 1991 Helsingissii Anneli Makelii-Alitalon
vetiimiin vanhojen kasialojen kurssin. Kurssi ei
mitenkaan liittynyt varsinaiseen opintoalaani,
mutta kuulosti hauskalta ja osoittautui hyvin
kiinnostavaksi - eika yksin Miikelii-Alitalon
huumorintajun takia. Kurssilla opitut tiedot jiii-
viit moneksi vuodeksi uinailemaan, kunnes pari
vuotta sitten oli alkakaivaa ne esiin, kun ystii-
viini ja sukulaiseni Virpi Nissllii ja minii piiii-
timme ryhtyd tutkimaan eriistii l600luvulla
elanytta esi-isiiiimme. Vahva motivaatio sekii
heti alkuvaiheessa loytamamme mehukas oi-
keusjuttu vetreyttiviit perustaidot, ja onnistumi-
sen riemu oli - tarpeetonta kai sanoakaan -

huumaavaa. Jos en olisi jo aikaa sitten joutunut
sukututkimuskoukkuun, niin nyt se olisi tapah-
tunut.

Aidinaitini opetti minulle aikoinaan, ettei
koskaan kannata juosta miehen eikti linja-auton
periissli, sillii niitii tulee aina uusia. Ja jos tar-
peeksi kauan odottaa, tulee sama uudelleen. En
ole vielaka?in rohjennut tunnustaa hiinelle, ettii
nyt minii juoksen miehen periissii, ja vieliipii
pitkin Eurooppaa. Olen jahdannut tietoja esi-
is[stiini suomalaisten arkistoj en lisiiksi Ruotsis-
ta, Virosta ja Skotlannista. Hypistelen jo lom-
pakkoani ja tutkistelen Internetistb lentoaika-
tauluja, silla seuraavaksi aion suunnistaa Ams-
terdamiin, missti suurkauppiaana toiminut esi-
isiini Peter Udny on my6s vaikuttanut.

Tamd" liihes 350 vuotta sitten kuollut mies
on opettanut minulle sukututkimuksen teknii-

kasta enemmiin kuin mikaan kurssi olisi voinut
opettaa. Olen vuosikausia paasannut siita, mi-
ten tiirkeiiii on merkitti jokaiseen asiakirjako-
pioon huolelliset liihdeviitteet - ja siita huoli-
matta tein alkuinnostuksessani liihdeviitevirhei-
tti. Vasta tutkimusprosessin edetessii ymmiirsin,
ettii on myds tilrkedti kirjata muistiin, mitkii
asiakirjasarjat olin jo tutkinut Eika yksiktiiin
asiakirja ole auennut minulle kokonaan kertalu-
kemalla, vaikka olisinkin sen samalla kirjoitta-
nut puhtaaksi. Samaan tekstiin kannattaa palata
aina uudelleen, kun kielen ja kasialan ymmiir-
rys on kasvanut.

Tiedonhakutaitoni ovat tiimiin projektin ta-
kia saaneet valtavasti lisiiharjoitusta. Kirjasto-
ja arkistotietokannat ovat tulleet entist?ikin tu-
tummiksi. Arvokasta apua olen saanut my6s
er drlta ansioituneilta suku- ja historiantutkij oil-
ta - kaikkea tietoa ei ole painettu kirjoihin.

Sukututkimustekniikan lis[ksi esi-is?ini on
opettanut minulle sitkeyttti, huolellisuutla 1a
ndyryyttii. Tutkimusta aloittaessani uskoin yl-
peisti kykenevini penkomaan lapi jokseenkin
kattavasti ne 1600-luvun ltihdesarjat, joissa pu-
hutaan esi-isiistiini. Tiimii naiivi oletukseni on
kutistunut jokaisella Kansallisarkiston vierai-
lullani yha pienemmdksi. Mitii enemmiin on
esi-isiistiini ldytynyt tietoq sit?i selvemmin olen
ymmtirtiinyt, etten milloinkaan kykene kartoit-
tamaan kattavasti hanen eltimiiiins ii. T avo itteeni
ovat yhai korkealla, mutta jalat ovat jo maassa.

Kuva n nu t Maur i Vcici n ci n e n
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Tiina Miettinen
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Kilttiasuiset miehet, siikkipillit, viski ja klaanit.
Ne yhdistetddn aina Skotlantiin. Kirjailija sir
Walter Scott, runoilija Robert Burns seka ku-
ningatar Victoria tekiviit parhaansa 1 800-luvul-
la nostaakseen Skotlannin Yliimaan erikoisen
menneisyyden yleisen ihailun kohteeksi. Moni
suomalainen sukututkij a on tormiinnyt Skotlan-
nista tulleisiin esi-isiin ja tuntee siksi suurta
kiinnostusta maan menneisyyttii kohtaan. Su-
kututkijan kannalta kiintoisinta Skotlannissa
ovat tietenkin Yliimaan klaanit, joiden juuret
ulottuvat aina tarunomaiseen hamaraan asti. Ja
juuri siksi onkin paikallaan selvittaiii mistii oi-
keastaan oli kyse Yltimaan klaanijiirjestel-
mdssii.

Heimokuninkaiden aika

Klaanien syvimmiit juuret piileviit jossakin Ir-
lannin heimoyhteisdjen myyttisessi mennei-
syydessii. Skotlannin lantisille saarille rantautui
pohjoisen Irlannin Dalriadan kuningaskunnasta
4O0-luvulla ainakin kolme paallikoiden johta-
maa skottilaista heimo- ja sukukuntaa: Cenel
Loairn, Cen6l nOengusa ja Cen6l nGabr6in.
Keltinkielinen sana Cen6l tarkoittaa sukua tai
klaania.

Kaikilla ryhmilla oli oma heimokuningas
(ri), joita yhdisti useamman heimon ylikunin-
gas (ruiri), jonka yliipuolella oli vielii ylikunin-
kaiden ylikuningas (ri ruirech). Cen6l nGabr6i-
nin sukukunta saawtti Dalriadan ylikuninkaan
aseman. He laskivat polveutuvansa Irlannin
muinaisista puolijumalallisista Taran kunin-
kaista.

Tietyn suvun ylivalta perustui sen suuruu-
teen ja siihen, kuinka paljonko sotilaita se pys-
tyi varustamaan. Dalriadan heimot olivat jatku-
vissa sodissa toisia heimoja vastaan seka kavi-
vtit sisiiisiii sotia. Vain harvoin varhaiskeski-
ajalla Dalriadan ylikuningas ehti kokea luon-
nollisen kuoleman.

Skotlannin lansiosiin laajentuneella Dalria-
dan kuningaskunnalla oli idiissii ja eteliissii vas-
tassaan piktit ja britonit.

Piktien salaperiiinen heimo asutti alkuasuk-
kaina suurinta osaa Skotlannista muodostaen
Fortriun kuningaskunnan. Jotkut tutkijat ovat
arvelleet, ett?i Fortriun piktikuninkaat valittiin
iidin puoleisesta suvusta, siis matrilineaarises-
ti. Tama selittaisi osittain senkin, miksi For-
triun kuninkaaksi nousi lopulta Dalriadaa joh-
tava Alpin-suku. Piktit ovat edelleen tutkijoille
suuri mysteeri. Kukaan ei tarkkaan tieda, mistii
kansa oli tullut Skotlannin alueelle ja minne se
lopulta katosi kelttien tielta.

Kenneth mac Alpinia on pidetty Skotlannin
yhdistiijena H?in oli 8O0-luvulla elanyt Dalria-
dan ja piktien ylikuningas, jonka esi-isiin myds
Taran kuninkaat lukeutuivat. Alpinin suvun va-
linta myohemmin kaikkien skottiklaanien yh-
teiseksi kantasuvuksi oli poliittisesti korrekti
ratkaisu. Alpinien suku ensinniikin yhdisti suu-
rimman osan Skotlantia Alban kuningaskun-
naksi, ja sita kautta syntyi lopulta yhteniiinen
Skotlanti.

Alban kuninkaat taistelivat jatkuvasti poh-
joisesta 900luvulla levittaytyvia viikinkeje
vastaan. Viikingit perustivat useita pieniii ku-
ningaskuntia Brittein saarille. Mahtavimpia oli-
vat Orkneyn ja Man-saaren kuningaskunnat.
Yliimaan piiiillikk6suvut jaetaankin kahtia si-

27



!

ten, ettii osa polveutuu viikingeistii ja laskee
esi-isiinsii aina Skandinavian kuninkai s iin asti.

Avioliittojen kautta viikinkien jiilkeliiiset
yhdistyiviit my6s Dalriadan kelttisukuihin.
Kenneth mac Alpinin sisaren kautta vaitetiran
polveutuneen Somerledin, Argyllin kuninkaan.
Tiimii vuosina ll56-1164 Argyllia ja eteliiisi2i
saaria hallinnut kuningas siis yhdistdisi niiin
ollen myos pohjoisen viikinkisuwista alkunsa
saaneet klaanisuvut Dalriadan ja Taran kunin-
gassukuihin.

Perimltieto yhdisttiii my6s piktien heimon
Dalriadan Alpinin suvun verenperintdOn. Vii-
tetiiiin, ettii Kenneth mac Alpinin isoiiiti oli pik-
tien kuninkaan sisar. Niiin ollen Skotlannin le-
gendaarinen yhdistaja oli siis verisitein yhdis-
tetty kaikkiin Skotlantia asuttaneisiin kansoi-
hin Niinpii kaikki hanen jalkelaisens?i, eli jo-
kainen skotlantilainen, kantaisi veressiidn kaik-
kien alueen kansojen verenperint6il. Toki on
selviii, ettii kansat ja heimot sekoittuivat Skot-
lannin alueella toisiinsa, mutta voiko sen todis-
taa kirjallisista lahteisti kootuilla sukutauluilla
onkin jo epiivarmempi juttu.

Kuninkaista linnanherroiksi

Mielikuvissa meillAi ovat omilla alueillaan asu-
vat ja yhteniiistii ruutukangasasua kayttaneet
klaanit, joiden kaikki jbsenet olivat sukua toi-
silleen ja kayttivat siksi samaa sukunimeii.
Klaanin paallil,ko jakoi oikeutta ja piti huolta
tasapuolisesti kaikista alaisistaan. Tarkoittaa-
han jo sana clqnn "lasta" ja moc "poikaa". To-
dellisuus ei kuitenkaan ollut niiin selke?i.

Kyse oli osittain samanlaisesta feodaalisesta
laanitysjarjestelmiistii kuin muuallakin keski-
ajan Brittein saarilla ja Euroopassa. Skotlantiin
feodaalinen maanomistus levisi normannival-
loituksen myotii I 100-luvulla.

Kuningas jakoi maat vasalleilleen, jotka
saattoivat olla kuninkaan seurueen jiiseniii tai
sukulaisia. Vasallit eiviit saaneet maata omaksi,
vaan se kuului kuninkaalle. Rahvas maksoi
wokraa ja oli riippuvainen linnanherran oikuis-
ta. Linnanherran eli kuninkaan vasallin velvol-
lisuus oli suojella alaisiaan vihollisilta.

Jiirjestelmii havisi Linsi-Euroopasta jo
1300-luvulla. Skotlannin Yliimaan tekee ainut-

laatuiseksi juuri se, ettii siellli saman tyyppinen
jiirjestelmii jatkui aina vuoteen 1746 asti.

Yltimaalla ja myos muualla Skotlannissa
feodaalisen maanomistuksen mydt6 ikivanhat
keltinkieliset arvonimet vaihtuivat keskiajan
kuluessa uusiin: entisistii heimo- ja ylikunin-
kaista tuli jaarleja ja lordeja. Heidiin alapuolel-
laan olevat piiAllikdt muuttuivat kartanonomis-
tajiksi, jotka hallitsivat aluettaan seka heimoku-
ninkaina etti paroneina. Vahvimmin sukusitei-
siin perustuva, muinaista heimoyhteisoa muis-
tuttava j iirj estelmii siiilyi Skotlannin Yliimaalla.
Ylilmaa on suunnilleen muinaisen Dariadan ku-
ningaskunnan aluetta.

Ylamaalla halvinkin paimen korosti ylpeiisti
olevansa piiiillikdn sukulainen. Tiissii piili juuri
klaanien voima. Sukusiteiden tietoinen ja julki-
nen korostaminen teki alustalaiset lojaaleiksi
piiiillikkosuvulle j a kasvatti klaanin yhteenkuu-
luvaisuutta. Todellisuudessa sukuside klaanin
jiisenten viilillii oli monesti olemassa vain hen-
kiselli tasolla. Sukua keskeniiiin olivat joskus
vain klaanin sisipiiri eli peellikkosuvun jiisenet
lahimpine sukuhaaroineen. Klaanit eivat olleet
tasa-arvoi sia sukuyhtei soj b, vaan piiiillikkd suku
oli selkeiisti muiden ylapuolella.

Sekii klaani- ettii feodaalijarjestelmii olivat
molemmat joustavia ja monimuotoisia. Ne ky-
keniviit muuttumaan ja uudistumaan koko ajan.
Uusia valtaapitavia sukuja nousi valtaan ja van-
hoja sukuja kuoli pois. Yhteisen sukulaisuuden
johtaminen mahdollisimman kuuluisaan mui-
naiseen sankariin oli valtaan mielivdlle suvulle
t?irke?iii. Tietoa sukujuurista vaalittiin hyvin tar-
kasti, mutta tarvittaessa sukupuita oltiin valmii-
ta joskus vtiiirentiimdiin "oikeiksi". Kantaisii
klaanille valittiin joskus hyvinkin harkiten.
MacGregorit vaihtoivat yhteista esi-isiiiinsii jo-
pa kolmesti, silla Kenneth mac Alpinkin vaih-
tui vielii 1500-luvun alussa paavi Gregorius I
Suureen.

Klaanien jdsenet

Samoin kuin muinaisen Dalriadan heimojen,
myos niisti polveutuvien klaanien valta perus-
tui voimaan. Pelkastaiin oman suvun miehet ei-
viit aina yksin pystyneet turvaamaan klaaninsa
asemaa. MacDonaldien hallussa oli keskiaialla
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Hebridien saaret ja Rossin jaarlikunta, joita su-
ku hallitsi liihes tiiysin itseniisesti. MacDonal-
dien yhteinen esi-isiinsii oli Islesin Lordi Do-
nald, joka eli 1200-luwlla. Hiin oli Argyllin
viikinkisukuisen kuninkaan Somerledin pojan-
poika. Mahtavaan ja vaikutusvaltaiseen klaa-
niin kuului kuitenkin todistettavasti eri suvuista
tulleita alipaiillikOitii. MacDonaldien klaani-
paallikko hyviiksyi alipdalliktiikseen mm. Mac-
Leodien ja Macleansien jiiseniii, vaikka niimii
siis tulivatkin eri klaaneista.

Glenorchyn Campbellit olivat my6s klaani,
mutta he omaksuivat liihes tiysin feodaalisen
maanomistuksen. Campbellit vuokrasivat hal-
lussaan olevaa maata riippumatta siitA, olivatko
tulevat alaiset heille sukua vai eiviit. Niimii
vannoivat uskollisuutta klaanille aivan samoin
kuin sukulaismiehetkin.

Clan Chattan taas perusti klaaninsa suuruu-
den liittosuhteille. Klaanin suojissa eli lukuisia
pienempiii klaaneja, jotka tukivat sen pyrki-
myksiii.

Yliimaan klaaneilla ei ollut laheskaan aina
omistuksessaan vakiintunutta maa-aluetta. Pie-
nemmiit sukuyhteisot asettuivat usein jonkin
suuremman klaanin alaisuuteen tai sitten he
maksoivat yhdelle paallikkolle maavuokraa,
mutta eiviit pittineet hiintti silti omana paAllik-
k6niiiin.

Polveutuminen Alpista pitaa varmimmin
p aikkan sa aateli sten piiiillikko sukuj en kohdalla,
mutta muiden kohdalla se jaa iiiirimmiiisen ep?i-
varmaksi. Todellisuudessa suurimmalla osalla
kaikista Skotlannin klaanisuvuistakaan suku-
juuria ei voi todistettavasti laskea kuin hiidin
tuskin keskiajalle, puhumattakaan yhteiseen
kantaistiiin 800-luvulla. Vain hyvin harvalla
ylaimaalaisella oli l50Oluvulla sukunimi, mika
vaikeuttaa sukututkimusta. Jotkut paallikot
myos yllyttiv?it alaisiaan omaksumaan oman
sukunimensii huolimatta siita, oliko alainen to-
dellisuudessa sukua. Vielii l700luvullakin sa-
maan klaaniin saattoi kuulua ihmisie, joilla oli
eri sukunimia.

Sekin on muistettava, ettd viiketi ja sukuja
tuli Skotlantiin monelta eri suunnalta. Liihes-
kiiiin kaikkien mahtisukujen alkuperti ei ollut
keltti- tai viikinkikuninkaissa. Anglo-noffnan-
neista polveutuivat mm. Chisholmit, Fraserit,
Sinclairit ja Stewartit. Nekin kuitenkin yllapiti-

viit tiivistii sukutunnetta yhdistettynii feodaali-
seen maanomistusj iirj estelmiiiin.

Skotlannin Alamaallakin yhteisillii sukusi-
teillii ja niiden korostamisella oli tavallista suu-
rempi merkitys. Klaanipiiillikdiden ja sukujen
valtaa yllapidettiin varsin paljon myos aviolii-
toilla, kuten oli tapana muunkin Euroopan aate-
liston keskuudessa.

Verisissii klaanisodissa oli kysymys politii-
kasta ja vallasta paallikdiden viilillti. Kruunun
vaikutusvalta ei piiiissyt tunkeutumaan syrjiii-
selle Yliimaalle, jonka vtiki oli siksikin siiilyttii-
nyt oman kelttilaisen kielensd. Klaanien tuho-
kin oli kuvaava: Yltmaan mahtavat ja omaval-
taiset klaanisuvut nousivat puolustamaan
maanpaossa eldneen Skotlannin prinssi Kaarle
Stuartin oikeutta Englannin kruunuun. Vasta-
rinta kukistettiin verisesti Cullodenin nummella
vuonna 1746.

Totta vai tarua?

Yliimaalaiset niihtiin pitkiiiin Skotlannin Ala-
maalla ja Englannnissa vastenmielisinii resuisi-
na roistoina, jotka l?ihinnii kunnostautuivat kar-
javarkaina. Yldmaata pidettiin kdyhiinii aluee-
na, jonka viiki oli sivistym?it6nta ja raakaa.
Vasta 1800- ja l900-luvuilla syntynyt todelli-
nen Yliimaa-kultti romantisoi koko jarjestel-
miin ja alkoi n[hdii sen erityisyyden. Silloin
alettiin tehdii sukututkimusta, laatia klaanikart-
toja, perustaa sukuseuroja ja suunnitella klaani-
suvuille omia tartaanikankaita. Tiilldin alettiin
kansallisromanttisessa hengessii myos korostaa
kaikkien yliimaalai sten polveutumista Kenneth
mac Alpinista.

Monet Skotlannissa eiviit helposti hyviiksy
sita, etta klaanijiirjestelmdssii olisi ollut kyse
feodalismista. Klaanien erityisyyttii halutaan
korostaa ja site, efiii koko jiirjestelmii perustui
sukusiteisiin ja oli siksi tasa-arvoinen. Klaani-
sukuja esittelevAt teokset kertovat ltihinnii aate-
lisista ptitillikkosuvuista ja yllapitaviit osittain
tahtomattaan mielikuvaa hyvin j tirjestlytynees-
tii yhteniiisestti klaaniyhteiskunnasta.

Virallinen historiantutkimus on selvittanyt,
ettii todellisuus Yliimaalla oli varsin monimut-
kainen. Kuvaava onkin historiantut$a R. W.
Munron toteamus: 'Ei ole ollut olemassa mi-

29



r

ttiiin sellaista kuin tyypillinen klaani, viel?i vii-
hemmdn on ollut olemassa klaanijiirjestelmbi."
Kuitenkin sukusiteiden ja yhteisten esi-isen
merkityksen korostaminen lapi vuosi satojen te-
kee Yliimaan klaanien historian poikkeavaksi.
Siita kaikki ovat yhta mielta. Yliimaalla on ol-
lut oma kieli, omat lait, oma vaateparsi sekii
kiehtova muinaishistoria. Jo ne tekevdt sen
suomalaisen lukijan silmissi eksoottiseksi,
vaikka itse klaanijirjestelmii olisikin ollut poh-
j immiltaan feodaalista maanomistusta.

Ldhteet

Skotlannin historia:

Barrow, G. W. S: The Anglo-Norman era in Scot-
lands History. 1980.

Duncann, A. A. M: Scotland. Making of the
Kingdom. 1965.

Economy and Society in Scotland and Ireland
1500-1939. 1988.

Ireland in Early Mediaeval Europe. 1982.

Lynch, Michael: The New History of Scotland.
1991.

Mason, Roger; Scotland and England 1286-1815.
1988.

Nicholson, Ranald: Scotland. The Later Middle
Ages.1974.

Smout, T. C.: A History of Scottish People 1560-
1830. 1969.

Skotlantilaisista suvuista:

Blackie, Loma: Clans and Tartans the Fabric of
Scotland. 1990.

Fox-Davies, A. C.: Complete Guide to Heraldy.
1996.

Innes of Leamey, sir Thomas: The Tartans of the
Clans and Families of Scotland. 1952.

Moncreiffe of that llk, sir lan: The Highland Clans.
t969.

Scarlett, James D: Scotland Clans and Tartans.
1984.

Johanna Kurela

Kuningas Kustaa Aadolf viirviisi mahtava.an ar-
meijaansa runsaasti sotilaita ulkomailta. Hiin
oli erityisesti mieltynyt skotlantilaisiin, jotka
muodostivatkin hanen henkivartijakaartinsa.
Sodassa kunnostautuneet skotit saivat hanelta
samoin kuin hanen ttffiArehaan kuningatar Kris-
tiinalta laanityksia mm. Suomesta ja Inkerin-
maalta. Ruotsi-Suomeen on 1600-luvulla tullut
myos palj on skotlantilaisia kauppiaita.

Moni aivan tavallinen suomalainen polveu-
tuu tietiimdittiiiin tiillaisista skottisuvuista. Niitl
ovat mm. Ramsay, Forbes, Bruce, Douglas,
I,-raser, Guthrie, Hay, Ogrlvie, Ross ja Stuart.

Esimerkiksi Skotlannissa ja 1600-luvun Ruotsi-
Suomessa mahtavan Ogilvie-suvun jalkelaisia
on runsain mitoin vesilahtelaisissa talonpojissa.

Listitietoja Ruotsi-Suomeen tulleista skot-
lantilaisista l0ytyy mm. seuraavista teoksista:

Otto Donner 1884: A brief sketch of the Scottish
Families in Finland and Sweden.

Theodor A. Fischer 1907: The Scots in Sweden,
being a contribution towards the history of the Scot
aboard.

SL"ttzia on Suo*E Lafr.Ln
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6/tr*t a fr,0 y yy u a m a fituu ftir ft"0 ryt en fr"fri in ?
Elisabet Jordanin ja Annika Watzin nujakka

Syyskuun puoliviilissL 1699 oli Kokemiien kii-
rajille kokoontunut joukko viiketi. Elina Jaa-
kontytiir, jonka mies oli kirkkoherra Henric
Paulinuksen ratsumiehia, tunnisti joukosta hii-
rijdrveliiiset Briitta Sigfredintyttiren ja Simo
Kallenpojan vaimon Briitta Daavidintyttiiren.
Tattaran kylbsti oli paikalle tullut Henrikki Si-
monpojan vaimo Briitta Matintyttir ja Lammai-
sista oli paikalla isiintd Jaakko Hinrikinpoika
Keskipere akatemiassa opiskelevan veljensi
Andreas Higgbergin kanssa. Maria Akselinty-
tiir oli tullut Harjavallan kyltistti ja Agneta Tuo-
maantytiir Torvelasta.

Heidiit oli kutsuttu paikalle selvittamiian
Harjavallan kappelissa kayfia hiipeiillistii nu-
jakkaa. Sunnuntaina 71. kesiikuuta 1699 oli
kappelissa naisten puolella melskattu niin, ettii
Ulvilan kirkkoherra Gabriel Fortelius oli asiaa
p ari kuukautta harkittu aan p ddtttdnyt vied 6 asi an
maalliseen oikeuteen. Hdn esitti asian ja selvi-
tysvaatimuksensa 15. elokuuta piiiviityssii kir-
jeessiiiin.

Kruununvouti Lars Hauff oli taman toimek-
siannon perusteella haastanut oikeuteen kaksi
nuorta naista. Haasteen olivat saaneet jalosu-
kuisen luutnantti Eric Blifieldin vaimo Elisabet
Jordan ja inspehtori Lars Nielsson Giersin vai-
mo Annika Watz. Naiset olivat tulleet kArajille
yhdessii miestensii kanssa.

Rouva Annika Watz oli karunalaisen haavu-
ri Robert Watzin ja tdmdn Lisa-vaimon tytiir.
Hiin oli muuttanut paikkakunnalle vasta iisket-
tiiin, kun hiinet oli vihitty itseii?in 20-30 vuotta
vanhemman inspehtori Giersin kanssa.

Rouva Elisabet Jordan oli Nakkilasta kotoi-
sin, mutta muuttanut sielta pois mentyiiiin hil-
jattain naimisiin luutnantti Blifieldin kanssa.
Blifield oli 45-vuotias leskimies, jolla oli usei-
ta lapsia edellisesti avioliitostaan. Alkukesiistd
1699 oli 19-vuotias Elisabet-nuorikko palannut
Nakkilaan tapaamaan omaisiaan. Elisabetin
mukana oli hinen miehensii ja tytiirpuolensa,
l8-wotias Catharina ja 1O-vuotias Elisabet.

Ensin luoa. sitten kielto

Kruununvouti Lars Hauff, syytetyt, naisten
edusmiehet ja todistajat alkoivat selvitella ta-
pahtumien kulkua. Kirkkoherran syytteen mu-
kaan inspehtori Giersin vaimo Annika Watz ei
ollut piiiistiinyt luutnantti Blifieldin vaimoa
Elisabet Jordania istumaan viereensii kirkon-
penkkiin. Elisabet oli kuitenkin sinnikkaasti
pyrkinyt penkkiin tytiirpuolensa kanssa, minka
vuoksi naisten valillii oli kayty kirkonmenojen
aikana pientii kiisikiihmtib j a sananvaihtoa.

Inspehtori Giers, jonka Annika-vaimo oli
syytettynii, ei pitiinyt vaimoaan milliiin tavalla
nujakasta vastuullisena. Giersin mukaan kahak-
ka oli kayty Elisabet Jordanin ja tiimiin Cathari-
na-tytiirpuolen vtilillti, kun tytiirpuoli oli kolaut-
tanut Elisabetia polvellaan tiimiin yritttiessii
tunkeutua samaan penkkiin

Luutnantti Blifield kertoi puolestaan, miten
hiin oli sopinut Annika Watzin kanssa jo tam-
mikuussa 1699 Vitikkalassa siita, ettii Bli-
fieldin naiset voisivat tulla paikkakunnalla vie-
raill essaan Annika W atzin kirkonpenkkiin. 816-
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field oli varmistanut asian viela Lammaisten
Keskipereen Jaakko-isiinnin sek?i kirkkoherran
itsensii kanssa. Tistd sopimuksesta huolimatta
Annika Watz ei ollut er66nd aiempana sunnun-
taina pii?istiinyt Blifieldin lO-vuotiasta Elisa-
bet-tytiirtii viereensii kirkonpenkkiin, vaikka
siinii oli ollut tilaa.

Sunnuntaina ll. kesdkuuta luutnantti Ble-
field ja Elisabet Jordan saapuivat perheineen
Harj avallan kappeliin. Blifi eld saattoi naisviien
Annika Watzin penkin luokse ja ohjasi Cathari-
na-tytttirensii ensimm?iisenii penkkiin. Elisabet
Jordan pyrki penkkiin hiinen periissiiiin, mutta
ei mahtunut. Elisabetin mukaan Annika esti ta-
hallaan hanta piiiisemiistd istumaan.

Kirkonmenot olivat jo alkaneet, ja laulun ai-
kana Elisabet Jordan kysyi Annikalta:

- Muori hyvii, miksi ette piiiistii minua
penkkiin?

- Teillii ei ole ffiiEJla mitaan tekemistii, vasta-
si Annika Watz jyrkiisti.

- Mutta minullahan on teidiin ja kirkkoher-
rankin lupa, muistutti Elisabet Jordan.

- Jaa kirkkoherran, kirkkoherran lupa, oli
Annika tuhahtanut tahAn halveksivasti.

Oikeudenkiiynnissil Annika Watz kiisti pu-
huneensa miteen tillaista. Annikan mukaan hiin
oli sanonut Elisabetin pyrkiessii hiinen penk-
kiinsi.

-Taillla on muuallakin hyviiii tilaa eikii [tiis-
sii penkissii ole tilaal teille kaikille. Kuka tietdii
miten kauan te tiissii penkissii kiiytte.

Ratsumiehen vaimo Elina Jaakontytiir todis-
ti, ettii tiillaista sananvaihtoa oli kiiyty, ja ettei
se ollut piiiittynyt vielA siihen. Elinan oli lopul-
tataytynyt muistuttaa naisille, ettei moinen sa-
nanvaihto sopinut kirkonmenojen aikana, mika
sai Elisabetin ja Annikan hiljaiseksi.

Elina kertoi myos huomanneensa myOhem-
min, miten luutnanska Elisabet Jordan oli tuu-
pannut tyttirpuoltaan niin voimakkaasti, ettb
tytto oli kaatunut inspehtorska Annika Watzin
piiiille.

Oliko penkissa tilaa?

Elina Jaakontytiir, joka oli itse istunut Annika
Watzin penkissti, oli heti Blifieldin naisten
pyrkiessii penkkiin tehnyt heille tilaa. Hiinen

mielestiiiin naiset olisivat kylla mahtuneet
penkkiin, missii istui tuolloin - inspehtorska
mukaan lukien - kuusi henkeii.

Briitta Sigfredintytdr, joka oli seuraava to-
distaja, my6nsi, ettd yhteen kirkonpenkkiin
mahtuu viihintiitin kymmenen henkeii. Hiin oli
huomannut, etti Elisabet Jordan ja hanen tytiir-
puolensa olivat olleet kovin ahtaasti inspehtors-
kan penkissii, vaikka sen toisessa piiiissti olikin
tilaa. Briitta oli taman vuoksi ehdottanut rou-
valle, ettii tdmi antaisi tytiirpuolensa tulla istu-
maan hanen penkkiinsii, joka oli seuraavassa ri-
vissii.

* Hiin olkoon ny. f]d;alla, oli siihen luutnans-
ka vastannut.

Briitta Matintytlr, joka oli istunut kuorikiiy-
tiiviillii sakastin liihella, ei osannut sanoa mitaan
siitA, oliko Annika Watzin penkki ollut tiiynni
viiked vai ei. Hin oli kuitenkin huomannut, mi-
ten luutnanska Elisabet Jordanin piika oli seu-
rakunnan noustessa seisomaan ottanut pallin,
joka oli ollut AnnikaWatzinpenkilla. Piian tar-
koituksena oli ollut antaa jakkara Elisabet Jor-
danille, jotta tiimii voisi istua silla. Annika oli
kuitenkin siepannut pallin takaisin itselleen.

Luutnantti Blifield kutsui seuraavaksi todis-
tajakseen Jaakko Hinrikinpoika Keskipereen ja
titmdn ylioppilasveli Andreas Hiillbergin, mutta
inspehtori Giers protestoi tdtd vastaan Inspeh-
torilla oli todistettavasti ollut maarlitoja ja
muutakin erimielisyyttii heidiin kanssaan, joten
kruununvouti Lars Hauff jaavasi heidat. Lain
mukaan vihamielisiti todistajia ei tarvinnut
kuulla.

Harjavaltalainen Maria Akselintytiir (tai Es-
kelintytiir; patronyymi vaihtelee asiakirjassa)
puolestaan osoitettiin epiiluotettavaksi todista-
jaksi. Harjavallan kappelissa oli toisinaan kaksi
pappia saarnaamassa, ja Marian mielestii Jor-
danin jaWatzin viilistti kahakkaa kaytiin tallai-
sena kahden saarnan sunnuntaina jumalanpal-
veluksen ensimmiiisen saarnan aikana. Inspeh-
tori Giersin mukaan kyseisenii sunnuntaina
Harjavallassa oli vain yksi saarna, joten Marian
muihinkaan puheisiin ei ollut luottamista. Kos-
ka paikalla ei ollut ketiiiin, joka olisi luotetta-
vasti pystynyt kertomaan, montako saarnaa si-
nii sunnuntaina kuultiin, jatettiin Marian todis-
tus myohemmin kuultavaksi.
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Seuraavaksi kutsuttiin Agneta Tuomaantytir
kunniansa kautta kertomaan totuuden tapahtu-
neesta. Agnetan mukaan luutnantti Blifieldin
tytiir oli ensin astunut Annika Watzin penkkiin.
Elisabet Jordan oli pyrkinyt tytirpuolensa pe-
riissii penkkiin, joka oli kuitenkin niin tdynnd,
etti Elisabet sai sinne mahtumaan vain toisen
jalkansa. Elisabet ty6nsi tytiirpuoltaan saadak-
seen itselleen penkkiin tilaa. Agnetan mukaan
tiissii viilissd Elisabetin ja Annikan vtilillti kiiy-
tiin sananvaihtoa, mutta ei osannut kertoa siitii
enempiiii.

Oikeudenkiiynti keskeytettiin, kun molem-
mat osapuolet pitiviit jtitiriipiiisesti kiinni omas-
ta kannastaan. Elisabet Jordanin todistajien mu-
kaan kirkonpenkissii oli runsaastr tilaa, kun taas
Annika W atzin todistaj ien mielestii ei.

Asian ratkaisemiseksi kruununvouti Lars
Hauff antoi lautamiesten tehtavaksi selvittAA
kaksi asiaa: kuinka monta istuiaa mahtuu kir-

konpenkkiin ja oliko Harjavallan kappelissa 11.
kesiikuuta enemmiin kuin yksi saarna. Niimii pi-
ti selvittaa seuraaviin ktiriij iin mennessii.

Kirkkoherra Fortelius oli ilmeisestikin oi-
keudenkiiynnin jiilkeen saanut Elisabet Jorda-
nin ja Annika Watzin riittavasti katumaan ka-
hakkaansa, sillb asiaa ei eniiii karajilla kasitelty.
Nain jaa meilta kuulematt4 montako naispep-
pua mahtui lautamiesten mielestii Annika
W atzin kirkonpenkkiin.

Ldhteet

Tor Carpelan 1954: Attartavlor ftir de pi Finlands
Riddarhus inskrivna iittema.
Kokemiien keriijet 16.-19.9.1699 ja 22.9.1699 (mf
ES le31)

Reijo V. Alho

Suoritan sukututkimus- ja henkilohistoriallista
tydtii iiitini isinisiin perheestii. Yksi kohdehen-
kilOistii on Ellen Poppius.

Ellen Poppius syntyi 21.1876 Viipurissa.
Hiin suoritti vuonna I 898 kansakoulunopettaja-
tutkinnon Sortavalan seminaarissa, minka jal-
keen hAn toimi kansakoulunopettajan Musto-
lassa, Kemissb, Karihaarassa, Pirkkalassa sekii
Helsingin vammaislaitoksessa seka lopuksi
vuodesta 1925 Vuoskosken koulussa Viitasaa-
rella. Hiin siirtyi elakkeelle 1935 ja muutti Vi-
vamoon Lohjalle. Hiin kuoli Lohjan kauppalas-
sa 11.7.1949"

Ellen Poppius oli ainakin vuonna 1912 opet-
tajana Tampereen tai Pirkkalan Sankilassa.
Tuolloin hanen mukanaan oli hiinen iiitins?i
Emilia (Mila) Poppius, o.s. Ohman, joka oli
syntynyt Haminassa 4 11.1848. Mila Poppius
kuoli 30.9. 193 1 ViitasaarenKannonkoskella.

Ote Tampereen Sankilassa (tai Sonkilassa)
25.3.1912 piiivltystii kirjeest6: "Naapureita
meilla ftallij' on viih6n, mutta kunnon naapurei-
ta ovatkin. Rovasti Ebelingin perhe, samoin
koulunopettajan. Jalkimmaisella on kolme
pientii lasta, joita mielell?imme rutistelemme. "

Olen kiitollinen kaikista mahdollisista tie-
doista tai lahdeviitteista, jotka koskevat Pop-
piuksia tai edellisessd kirjeessd mainittuja naa-
pureita ja heidiin lapsiaan. Olen kiinnostunut
muistelmista, maininnoista esim. kirj eiss?i sekii
valokuvista. Onko joku tuntenut itse jonkun
em. henkildistii? Vieltiko koulunopettajan (ku-
ka han oli?) lapset ovat elossa? Mistii voin loy-
til?i koulun arkiston? Onko olemassa koulun
historiikkia?

Reijo V. Alho
09-464 852
reijo.v. alho@kolumbus.fi

Etsin ttetoa Ellen Poppiuksesta
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Johanna Kurela

T amp eY een yliopiston kiriasto
on kaikiffe avoin

Tamperel ai stutkij oill a on kaytettavissdiin Tam-
pereen kaupunginkirj aston hyviit palvelut, mut-
ta niiden lisiiksi tarjolla on myds viihemmdn
tunnettu vaihtoehto. Tampereen yliopiston kir-
jasto.

Tampereen yliopiston - kuten kaikkien mui-
denkin suomalaisten yliopistojen * kirjasto on
ensisijaisesti tarkoitettu yliopistojen opiskeli-
joille ja henkilokunnalle, mutta ne ovat avoi-
mia muillekin tutkijoille Kuka tahansa saa
kayftaa niitii. Kirjastokortin saa, vaikka ei olisi
milloinkaan opiskellut yliopistossa.

Yliopistoj en kirj astot on tarkoitettu tutkij oil-
le, joten niihin hankittava aineisto poikkeaa ta-
vallisista kirj astoista. Vanhoja Tekniikan Maa-
ilman numeroita tai ristipistolehtia ei niistii l6y-
dy, kuten ei vauvajumppakirjoja tai viimeisintii
pehmeiikanti sta kauhubestselleridk66n.

Sen sijaan vankkaan tutkimukseen perustu-
vaa tietoa kaipaaville yliopistojen kirjastot ovat
ehtymdttomid aan eaittoja. Kotimai sten teosten
lisiiksi niihin hankitaan myos ulkomailla ilmes-
tynyttii tietokirj all i suutta.

Attilan aarreaitta

Tampereen yliopiston kirjaston piiiirakennus si-
jaitsee Yliopistonkadun ja Itsendisyydenkadun
risteyksessii, entisessii Attilan kenkiitelrtaassa.
S isiiiinkiiynti on Yliopi stonkadun puolella.

Rakennukseen on sijoitettu kirjaston lisiiksi
muitakin yliopiston tiloja. Kirjastoon pidstiiin
pienen eteissalin vasemmassa kulmassa olevas-
ta ovesta.

Kirjasto on levittaytynyt kuuteen kerrok-
seen. Heti sisiiiinkiiynnin tuntumassa on lai-
naustiski, jonka henkilokunnalta saa odottaessa

kirjastokortin, kun on tiiyttiinyt siihen vaaditta-
van lomakkeen j a todistanut henkiloll isyytensd.
Kirjat voi sen jalkeen lainata (a myohemmin
palauttaa) paitsi henkilokunnan myds itsepalve-
lulaitteiden avulla.

Ensimmiisessii kerroksessa on lainaustoi-
miston lisiiksi Tampereen yliopiston oma kir-
jamyymala seka kirjaston kayttajiii varten lu-
kuisia tietokoneita. Yliopistossa on kiiytossii eri
kirjasto-ohjelma kuin kaupunginkirjastossa,
mutta ohjelma ei ole vaikea.

Kellarikerroksesta ldytyvat uudet ja vanhat
lehdet. Toiseen kerrokseen on sijoitettu kasikir-
jasto sek?i Tampereen yliopistossa tehtyja pai-
namattomia opinniiytetdita, pro graduj a.

Sukututkijoita erityisesti kiinnostava osasto,
historia, sijaitsee ylimmiissii eli viidennessii
kerroksessa (kirjastossa on hissi). Historia-
teosten joukossa on varsin hyvin paikallishisto-
rioita myos muiltakin alueilta kuin pelkastaan
Pirkanmaalta. Jos jotakin kirjaa ei loydy kau-
punginkirj astosta, kannatlaa sita tulla etsimiiiin
fjd;L',/.a.

Kirjaston kopiokoneet toimivat korteilla,
joita voi ostaa henkilokunnalta. Kopioiden hin-
ta on edullinen, kalleimmillaan yksi kopio
maksaa noin 17 senttiii (l mk), halvimmillaan
noin 5 senttiti (0,3 mk).

Kirjastossa jArjestetiian varsinkin syksyisin
opastettuja tutustumiskierroksia seka lyhyita
kursseja, joilla opetetaan, miten kirjaston tieto-
koneita kaytetaan. Naille kieroksille ja kurs-
seille voi kuka tahansa osallistua. Seniori-ikiii-
siakaan ei niiss?i katsota karsaasti - opiskelemi-
nen on kaikkien ikiirvhmien oikeus.
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P u fr e en1 o frt aJ n th s y nt! *,U,iiv oiv iiri

Puheenjohtajamme Eino Koskinen tiiytti viime
syksynii 75 vuotta. Seuran hallituksen tarkoi-
tuksena oli luovuttaa hiinelle syntymdpiiiviilah-
jaksi seuran kaunis punavalkea viiri hallituksen
kokouksessa, joka pidettiin syyskauden 2001
ensimmiiisen j?isenillan jalkeen. Tuo piiivii oli
1I.9.200T - piiivii, jolloin terroristit tuhosivat
New Yorkissa World Trade Centerin ja surma-
sivat satoja ihmisiii. Se ei ollut mikaan ilon piii-
vii, joten hallitus piiiitti siirtaa viirin luowtuk-
sen toiseen ajankohtaan.

Uusi ja onnellisempi hetki koitti seuran vuo-
sikokouksessa keviiiilla 2002, jolloin saimme

viirilahjalla puheenjohtajamme ttiysin ylliite-
tyksi.

Onnea vielii kerran Eino Koskiselle!
Samassa vuosikokouksessa kiitettiin kukka-

sin seuran hallituksesta poistuvia jasenia. Suu-
resti arvostettu rahastonhoitaj amme Pirkko Lai-
ne vastaanotti kukkansa itse. Valitettavasti Ant-
ti Lahde, jolle oli myos varattu kaunis kimppu,
ei ollut itse paikalla. Niinpii varapuheenjohtaja
luovutti kukat sihteerille, joka on ne myos tiiy-
sin ansainnut seuran hwiiksi toimiessaan.

Johanna Kurela

Tampereen seudun sukututkimusseuran julkai-
susarjassa on tiihiin mennessii ilmestynyt seitse-
min osaa esipolvitauluja. Niimii esipolvitaulu-
kirjat kiinnostavat suuresti yleisoii mm. suku-
tutkimuspiiville. Niiti myds ostetaan tasaiseen
tahtiin.

Tekeilla on nyt uusi, kahdeksas osa. Kevti?il-
la moni sukututkija tiedusteli mahdollisuutta
julkaista tutkimuksensa tiissii kirj assa. Toivom-
me nyt, euii toimitatte puhtaaksikirjoitetut tut-
kimuksenne joko sihteerille tai puheenjohtajal-
le syyskuun loppuun mennessi. Myohemmin-
kin voi viela tarjota tutkimuksiaan julkaista-
vaksi.

Kirjassa julkaistavat esipolvitaulut voivat
ollajoko tietokoneella tehtyja tai siististi seuran

lomakkeelle kasin kirjoitettuja. Esipolvitaulu-
teoksen toimittajalla ei valitettavasti ole mah-
dolli suutta kirj oittaa tekstej ii puhtaaksi.

Esipolvitauluteoksessa saa julkaista tutki-
muksiaan, vaikka juuret eiviit olisikaan Pirkan-
maalla.

Nyt teilla on mahdollisuus julkaista ilmai-
seksi tunnetussa julkaisusarj assa monivuotisen
tutkimustydnne tulokset. Kiiyttiikaa toki tilai-
suutta hwiiksenne!

-tttoo Sia[h* Ettuaa sErLEanL

y [Litt ;oaot i ry nfy m<i/zatvamttt*amt*rtaan

Tulossa uusi esipolvitauluteos
MUKAAN MAHTUU VIELA
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Suhu, ouhu [**PaLtanL

Sukututkija aukoo monet portit,
kun yksiniiiin hiin puurtaa.

On hanella apuna mikrokortit
ja aatokset niihin hiin suuntaa.

Voi rippikirjakin tulla esiin
ja tuomiokirjat sattua kasiin,
kun suvun vaiheita selaillaan.

Kas hauskaa, jos vihje keksitaan
ja esi-isti loydetaAn,

vaan mustalampaaks jos todetaan,
han tuskin muistiin kirjataan.
Vaan annas olla, jos kreivi on,
on suwn maine taas verraton
ja rummuin, torvin soitetaan,

niiin aateluutta juhl itaan.

Muu mika onkaan vikana,
jos pahantekijaa ei huolita?

H6n ehkti tehnyt on joskus viiiirin
ja tuomionsa kiirsinyt,

jos riittiinee se maailmalle,
niin miksei sitten tutkijalle.
Tapaus vain sopan maustaa

ja tukee tutkijan omaa taustaa.

On sukututkimus taas piiiv?in PoP,
ei kukaan vaadi, jo riittaa, stop!
Voi siitii iloa paljonkin saada,

jos suvun vaiheet selviiia,
mutt saattaa murheen alhossa maata,

jos viitirdt tiedot vain piivittiiii.

ttr- \"o"Ei,r'o
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