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SUKUTUTKIJAN

alkoi oikeasSukututkirnusharrasteeni
Al1e lO-vuotiaana
taan varsin varhain.
isovanhenkyselin vanhemmiltani tiedot
ja
mistanl
rnerkitsin
ne Koululaisen
Muistikirjassa
olevaan pieneen esipolvitauluun.
Sitten
rninulla
o1i
onnea
siin6,
ettd nolemmat isovanhempani oliSain
vat
kirjoittaneet
rnuistelmiaan.
Niissii
lukea ne jo oppikouluikdisend.
ja
rnytis vanhenmistaan,
he kertoivat
minkii
sen
vdhdn
isovanhenmistaankin
tiesivdt.
^v r rE r ^l - ^ ^ L i ^ r +L a^r r-r r v a r s i n
Nuc>
utelias.
PUrrJor
kysyherattivet
tietenkln
muistelmat
kynyksen, sen sukututkljan
tavallisen
kenen lapsia
symyksen: Entds sitten,
olivat?
isovanhempieni
isovanhemmat
Kouluvuosina ei o11ut aikaa vastausten
ja
pii?istydni
niinp?i heti
etsiniseen,
yli,oppilaaksi
kdytin hyvdksi akateemisja aloin
vierailla
ahketa vapautta
Valtionarkistossa,
niin ahkerasrastl
lajminlyddyksj
ruli
siinS
ti,
ette
nn-infnialzin

Siihen aikaan, vuonna 1930, ei o11ut
ja vain pieni osa seuramikrofilmejd,
kuntien historiakirjoista
oli kopioitu.
Minulla o1i kuitenkin
onnea. Enslnndkin
suku o1i Bergholmin Sukuklrisiinditini
jassa, ja kun hdnen nolemmat isolsansa
o11eet pappeja ja papinpoikia'
olivat
ja Sukukirjan
eri supaimenmuistoista
melkoinen rnddrii
minulle
ltiytyi
vuista
lisiiii esivanhempia. Muistakin kirjoista
o1i apua.
kdvi se1Mycihemmin kylldkin
sitten
mahvi1le se tosiasia,
ettd kirjoihin
kohNiinpii Sukuklrjankin
tuu vlrheitd.
ett6 mieda11a oli usean kerran niin,
yksi
vaino,
rnerkitty
vain
helle
oli
vaikka nditd on o1lut kaksl tai kolmekin. Siinii vaiheessa siis se alnoa vaimiehensd kaikkien 1asrno oli rnainittu
ja niin hrin pddsi mycis miten iiidiksi,

KOKET{UKSIA

Erds ndistd o1i hienun esididikseni.
esivannoa sukua, paljon aatelisiakin
hernpia hdn toi rninu11e.-Sitten
alkanaan
jatkotutkimuksissa
ne muut vaimot tulija rnuutama esieiti
vat tietooni
ninulta
loput:
Aateliset
vaihtui.
Ja arvaatte
esivanhemnat meniveit sen tiensd nekin.
Eihdn vahj.nko suuri o11ut, ja osaksi
Kauernpaa menneise on korvautunutkin:
liiytynyt
nuutamia
syydestd on minulle
uusia aatelisla
esi-iiitej2i.
Nrjistd kirjojen
esivanhemrnistani mind
joita my6sltten tein esipolvitauluni,
hemnin olen voinut tiiydentiid kirkonkirjojen
Kovin
ne
avulla.
arvokkaitahan
Mydhernrnin
silloin
olivat
mlelestdni.
piiytiilaatlkne ldhes unohtanut
olen
- sukututkooni. Kun yksin opiskellen
kimuskurssejahan
aikaan piei siihen
r^!+.. -v 'a^a l t i n a t o n
kokemus on
ugLLy
SddLu
pitkdaikalseksi
kaikenlaisten
vaihtunut
penkomiseksi ja
rnoniupolisten ldhteiden
johtanut
siten monien vieraiden
sukujen
vaihej-den selvittdrniseen,
ovat ne omat
esivanhemmat jddneet sivuasiaksi
sukututklnusalan
monlnaisten ongelmien rinna11a. Kuitenkin, kun on selaillut
erilaisia
lehteite,
sieltai on toki tullut
vastaan omiakin esivanhempia ja heistii
jopa lisdii
uusia tietoja,
esipolvia.
Niimd olen
tietysti
kerdnnyt
tarkasti
talteen.
Joku on sanonut,
eLte 997 sukututkijolsta
vain omista eslon kiinnostunut
vanhemmistaan. En pidd noin huonoa tllannetta
Ky11ii ihmisid
uskottavana.
kiinnostaa
alnakin kuulla
sukututkijan
muistakin tuloksista.
Mutta epdilemdttd
jomelko pieni on se sukututkijaryhmd,
ka kdyttdd
aikaansa muiden kuin ornien
Ttiindn vuoksi
sukujuurien
tutkimiseen.
painokkaasti
erittdin
omana
sanoisin
kokemuksenani: Kannattaa kdyttdii aikaa
palrnuldenkin sukujen selvittdmiseen,

ja naaveluksen tekerniseen ystiivilleen
pureilleen.
Mikeli
on kyse maalaissupyrkiii
vusta,
kannattaisi
tosiaankin
selvittdmddn
sanassa kyliissd ja kihikyjoPa
muita sukuja,
lissiikin
asuneita
pitdjdn
asukkaita.
laajemmaltl
koko
Maaseudullahan avioiduttiin
varsin runasusaasti melko 1yhye11eietdisyydelld
vien kanssa. Vdhdn kauempaa menneisyydestii sils
lciytyy naapurien ja tuttavien kanssa yhteisia sukujuuria. Jos on
jo aiemmin kerdnnyt tietoja
myds heidiin
esipolvlstaan,
on vain hauskaa, kun voi
yhdistdii uudet ja vanhat tiedot
to1siinsa.
Tiissii
kokernukseenl .
tulen
tdrkeiiiin
Auttaessani
muiden sukujen selvittiimisessd olen usein, siis usein, tdrmiinnyt
joj-den vaiheet
henkilciihin,
ovat jeaneet aikaisemmln minulta selvittdndttd.
01en jopa saattanut kdyttdei paljon aikaa heldiin etsimiseensd.
Sitten se11aiyhtdkkid ndkyy ldhteessd,
nen etsitty
joka aivan mussa tutkinustehtevessii
on
osunut kiisiini.
Se on hauska kokernus,
voin vakuuttaa.
Saatan jopa huudahtaa:
" Siinahen sind o1et". Siksl suosi-tte1en palvelualttiutta
sukututkimukseen.
ja naapuripaikEikii vain yhden pitiijdn
rnaata
kakuntien osalta. Muilta puolilta
lciytyii. Ja joka tasaattaa tuo etsitty
pauksessa, mitii enenmiin ja laajemmalti
on sukututkirnuksia tehnyt, sitd enemndn
ja hyvdd kykye havalta
kertyy
taitoa
tdrkeitd
seikkoja.
Alussa mainitsin,
ettd vuonna 1930 ei
Va1o11ut vielii historiankirjakopioita
Minulla
o1i
siindkin
tionarkistossa.
onnea. Pohjanmaalta o1i jo jonkin vermuun muassa Kokkolasta.
ran kopioita,
o1i kj-rAsia o1i niln,
ettd isoisiini
joittaessaan
tietoinen
muistelmiaan
vain isoisdstiiiin
Jakob Akermanista. Tdmiin isdstd hdne112i o1i jo virheellinen
Tuon kapteeniksi ylenneen sotitieto.
1as Jakobin o1i rnerkitty syntyne:n Pohjannaalla.
Juuri Kokkolasta liSytyi kaujo11e o1i
punginvdlskdri
Daniel
A.,
SyntymiiJakob-niminen poika.
syntynyt
ai,ka tosin poikkesi muutamalla pdlviilld
Jatkotutkimukaikaisemmin tunnetusta.
tuohon 1728 syntyset kohdistettiin
mutta taDanieliln,
neeksi rnerkittyyn
Mustasaaei selvinnyt.
rndn syntypere
1727 syntynyt Dal<iytyi
resta- sitten
ette usniel A. Ikiiero o1i niin pieni,
kalsimme toi"voa onnistuneemme etsinndspian
i1o muuttui
sii. Mutta lciytiijiin
/!

pettymykseksi,
si1ld
tuo Daniel
oli
kuollut
aivan pienenii. Onkin niin, ettd
kirkonkirjoissa,
niin
luotettavia
kuin
ne senteen ovat - nuutenhan ei sukututkirnuksesta
tulisi
mitddn - niissdkin
on virheitd.
Joskus aikamddrien erossa
on kyse virheestd,
useamrnin on kyse eri
henkilcilstd.
Aina pitae koettaa tiedot
tarkistaa !
Minulle kdvi sitten niin,
ettd opiskelussa jdrki
voitti
e1l e15md pakotti
luopumaan harrasteesta.
Se jei 25 v:uodeksi. Sitten alkol tyiieldmdssd jo helnomni veihe
Ol i mahdOllista
silloin
ja tuo
tdllijin
keiydd taas arkistossa,
isdn suvun ongelma, Danielin syntyperd,
polttaa mie1ta.01i
alkoi
niin,
ette
toinen
sukumme jZisen o1i jo kerdnnyt
lisetietoa
hdnestd,
onnistumatta
kuitenkaan juurien
Epiiiselvittdmisessd.
limrne sltdkin,
ettd Daniel o1i tu1lut
Suomeen Pohjanlahden
hdn
takaa,
silld
o1i Turusta nuuttanut
Kokkolaan, mutta
syntymaitietoja
ei o1lut liiytynyt
sieltdkdiin. Ruotsalaisesta
sukukirjallisuudesta ei kultenkaan lbytynyt
hdntd.
Viimein
ldhes epAtoivoisena
ryhdyin
tutkimaan
ruotsalaisia
paimenmuistoja,
vaikka mitiidn viitteitd
ei suvussa o11ut taipumuksista
pappisala11e. Mutta
niin
vain kdvi,
ette
lciytyi.
sieltii
Kdvi vield nii.n, ettd Skaran hiippakunnasta oli kaksl paimen muistoa, ja katsoin vain mycihempdd, olettaen
sen tiiydellisemmiiksi.
Kun siind
ei Danielia
ndkynyt,
menin
eteenpdin
seuraavaan
hiippakuntaan.
Sitten alkoi mieltd vaivata tosiasia:
Miteen ei saa sivuuttaa
huolimattonasti.
Katsoin sen vanhemman
paimenmuiston 1eipi, ja sielld
hzin o1i.
Uusi paimenmuisto olikin
jatkoa ede111se11e, se ei eniidn kdsittdnyt
1700-1ukuakaan. Tdmdn jSlkeen tutklmukset
kohdistuivat
Ruotsiin.
Kdytin
sikiildisid
sukututkijoita
apuna,
halvemnaksl se
tuli
kuin omat matkat olisivat
tu11eet,
vaikka
maksoikin.
Sukumne osallistui
kyl12i
kuluihin
mielihyvin.
Sukumrne
juuria
selvisi
kolme polvea taaksepiiin,
jolloin
vuoteen 1648 asti,
noin
1625
syntyneet kantavanhemmat o1i vihitty.
Tieddttekij rnitEi lopulta
Vieselvisi.
Ie
25 vuotta
sukujuurien
selvidmisen
jdlkeen
sain Ruotsista kirjeen.
Se sisdlsi
erddn y1i 50 vuotta aikaisemmln
kuolleen miehen pdytdlaatikossa
olleita
jotka
papereita,
hdnen tyttdrensd
1dhetti.
Niissd
olivat
sukumme iuurista
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iiidindid
siln. Vi
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borgista
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tea11as
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rlloAIfd
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malaisak
moni ja
taustaa,
tyttiiris

Tosias
ja erds
nen 1eh
ettd ruo
kosta 1i
la, mutl
tamme ko
osa11e
jotka or
joiden r

01i
ette
kuin
rtutsdkln
rossa
e eri
iedot

jotka
lbhes kaikki
ne tiedot,
olin
ruotsalaisten
sukututkljain
avu11a kejo
rdnnyt. Tutklmuksissa olinkin
sitten
pitkd11d,
niin
ett6
erddt
virheet
hdnen tutkimuksessaan elviit haitanneet.
Mutta kokonaiskuva suvusta o1i hiinelld
jo o11ut oikea jo ennen kuin rninii tiiiil1d Suomessa aloitin
sukuiuurteni
etsimisen.

]piscotti
vuohe1Lloin
I tUO
lerd,
ette
innyt
kuiEpriir11ut
i hdn
nutta
sielisuu-

Aikanaan kiidnndtin ruotsikksi
selosjuurien
tutkimustuksen ruotsalaisten
ja ldhetin
tulokslstani
sen Ruotsiin
Hi1sukututkimusseuralle.
sikrildiselle
jainen toiveeni o1i, ette si i Ld ju1kaistaisiln
ainakin osa heiddn aikakauHe kiittivat
lehetyksestd,
sikirjassa.
nutta nuuta ei tapahtunut.
syy siihen
on ky11d se1vd. Ruotsinpuoleiset
tulokseni perustuivat
etupddssli kirjallisuudesta saatuun tietoon eiviitkZi siten o1leet tieteellisesti
arvokkaita.

rdyin
loja,
r o1{utta
I LJ L.
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i-e11a
tvaan
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rttaa
3[rnan
oli.
0-1ukohdisid
si se
leet,
istui
KUnme
piiin,
L625
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Vieni-sen
e siErunin
Ielta

Eu-

trista

juureni
Nuo ruotsinnaalaiset
nuuttivat asenteitani
01in nuooleellisesti.
traitosuornalainentt.
rena o11ut kiihkedsti
Nyt oli todettava
asiain uusi arvojair-.
jestys.
01i rnydnnettdvd eri sukujuurien
tasa-arvoisuus:
ei
o11ut kielteiste,
ettii o1i muitakin kuin suomalaisla juuria.
Oikeastaan olinkin
muista esipoljo ltiytdnyt
jopa saksavihaaroistani
perua. Jotenkin vain olin uskolaista
nut,
lsein ja didln
ettd
tdrkeimmiit,
suorat rnieskantaiset
sukujuuret
olisi- Lopulta kdvl jopa
vat suomenkielisid.
niin,
ettd
didinpuoleinen
naislinja,
mycis vei Ruotiiidindidinrjidin-1inja,
Viimein on todettava,
siin.
ettd vaimonikin
isdn suku on 1dnnest5, Hrilsingborgista
liihtenyt,
itse
asiassa
siis
Niin
etta
tanskal-aista
sukutaustaa.
ttielle
Suonessa vaimoni ja minA olisirnme melkein kuin muukalaisia
vieraalla
maa11a, e11ei sentdiin ofisi
monia suomalaisakin sukujuuria,
muun massa vaipoikleni
rnoni ja siis
iildiniiidiniiidinjoka
taustaa,
on Kuopion torpparien
tyttiiriste
15htenyt.
huomioon,
Tosiaslat
otettava
on slis
ja erds niistii
on maanne ruotsinkielikiusana
otr,
Siind
nen ldhdeaineisto.
opetus meil-ld on paetta ruotslnkielen
kosta liian
niukka. Muuten el volsi o17a, mutta selvdsti
on kielltilanteestamme kohtuutonta vaivaa si11e suurelle
sukututkijoita,
osa11e suomenkielisid
jotka ovat kiiyneet vain kansakoulun ja
joiden nyt pitiiisi
ruotsinkieselvltii

lisestd
laihdeaineistosta.
Asiasta olerr
kirjoittanut
Genoksessa.
Isdn suvun ohel1a olin
selvitellyt
muitakin
Vaimoni
sukujuuria.
suvusta
olin julka.issut
Genoksessa parikin
tledonantoa. Aitini
suvusta tein ensimmdijoka tuli
julki
sen artikkelini,
Genoksessa 1963. En o11ut vlelii tuolloinkaan
perehtynyt alkuperdisaineistoon
paljoa,
joten
jouduin
turvautumaan vieraaseen
apuun melkoisesti.
Ongelrnla oli varsinaisesti
kaksi. Hartolan, miste altini
isovanhemmat olivat
syntyisin,
kirkonkirjat
Lukemattomat viiiiovat surkeat.
rdt
syntymdajat rippikirjoissa
olivat
tottumattomalle
riesana. Hartolan ruusystiivdllisesti
tinna
selvitti
minulle
ja teki
pahimmat karikot
pltkiit
sukuselvitykset.
Niiden avulla pddsin 1700luvun alkupuo1e11e. Sitten
pdddyttiin
jonka syntyperd ei selvinkotivdvyyn,
nyt kirkonkirjoista.
Hdntd el ltjytynyt
ennen
avioliittooon
menoaan mistdiil
Hartolan kyldstii.
jei
Ainoaksi
yrittdri
keinoksi
etsid
hdntd tuomiokirjoista.
En vain vield
osannut
vanhoja
kdsialoja
tarpeeksi.
Aitini
suku rahoitti
vleraan avun. Me1joukko
koinen
inuistiinpanoja
seudun
ja
tuomiokirjoista
tul1 sitten kdsiini,
niistij
ldytyi
oikeustapaus, jossa tuolta
kotivdvyltii
hdnen veljenpoikansa
vaati velkaa, jota kotivdvy o1i pitdnyt
perintciosuutenaan.
Si1le
piiiistavoin
ja
Joutsan Huttulan
tlin
taloon
sen
vanhimpiin isdntiin
Vilppu Jaaasti,
konpoikaan vuodelta 1539 ja isiin nimen
avulla
tietenkin
myiis Jaakkoon, joka
itse
ei ndy missdiin liihteissd.
Suomen
Asutuksen Yleisluettelo
osoitti
t511ii
tavoin merkityksensd.
Ndmd eiviit toki o11eet ainoat ongelmat altlnl
suvussa. Tdrkeii, yhd ratkaisenaton seikka on iiidinisdni
aviottomana syntyneen didin isii. Kiivi ilmeiseksi, ettd isdn nimi o1i tietoisesti
haluttu
salata. Kastekirjaan
o1i merkitty
vain tyttiiren
nirni, ei edes hdnen Aitinsd nimeii, puhurnattakaan isdn nimestd.
Voi vain arvel1a, ettd joku korkea herra
on
esimerkiksi
metsastysretkelld
frvieraisillarr
kdynyt
iiidin
aitassa
vuonna 1818. Noin 1dhe11d nykyaikaa on
siis
ensimdinen aukko esipolvitauluissani.
Erds merkltteve
kokernus, valkka ei
ainoa laatuaan,
oli tuo eiidinisdni
didin avioton syntypera. Muutenkin aviot-

on. lsiini
tomia esivanhempia minulla
sellainen,
ett:i
suvun alku
taas o1i
vanhinta
avioparia
sakotettunnettua
I'ftjr otidig
tj-in vihkj-misen yhteydesse
yhdessZi
sdngelagtt,
liian
aikaisesta
nukkumisesta. - Opetus on se, etta i1ei minua olisi
nan noita
tapahtumia
Tdmd merkitsee
sit6,
etta
olemassa.
on
vaatimuksista
vaikka
noraalisista
pidettdvd
eikiinni,
eldrniin tosiasiat
vet ole niitd
noudattaneet.
pyrkii
Jokainen sukututkija
toki enomat suku juusirnrndiseksi selvittiinddn
hen kerdd itse,
rensa. Osan tiedoistaan
Minun kohosan saa muilta tutkijoilta.
da11ani. tiillalset
asiat
ovat jakautu0ma1ta
kahtia.
neet varsin
tasaisesti
isiinisiiosaltani
olen j-tse selvittdnyt
juuret, kun taas isdnni ja didinisdni
ja
juuret
airini
olen
didinSitlni
niidenkin
kohtosin
saanut valmiina,
Vaimoni
da1la lisliselvitystS
ltiytden.
osalta taas on kdynyt niin,
ettd hdnen
ja didinisdnsii
juuret
ovat
isiinisdnsd
mutta
o11eet ldhes valmiina
se1vi1ld,
juuja didinditinsd
hdnen isdniiitinsd
- Trissii jos
ret
olen minii liiytiinyt.
missiiiin on oppinut,
ettd sukututkijain
yhteistyii
elkd koskaan
on hyiidyllistd,
pitiiisi
panna kynttiliid
vakan a11e, kun
jotakin
on keksinyt.
Tietenkin
olen vuosien nittaan
selvihaaroja
te11yt
muittenkln
esipolvienl
linkuin suoria mies- ja naiskantaisla
joja.
Niistd olen Genoksessa julkaissut
joihin
selostuksia,
kannattaa tutustua,
ei sen vuoksi, ette ne koskj-sivat lukijaln
vaan siksi,
sukujuuria,
etta uskoisin
niiden opettavan erilaisia
keinoja piidstii taaksepdj.n rmrutoinkin kuin
kirkonkir jojen avulla.
Falck-suvun kohdalla esimerkiksi
saaja e1dketoin
osoittaa,
miten virkahakemusten avu11a voidaan pddstd se1vi11e
suvun alkuperdstd.
Sukutarinan
mukaan suku o1i kotoisin
Uplannin maakunnasta Ruotsista.
Kun suvun vanhimmat
jdsenet kuitenkin
asuneet Iteolivat
Suomessa, missd on runsaastikin
o1lut
tuota sotilasnirned kantaneita henkiltiitd, kokeneet sukututkijat
varolivat
moja, ettd tdmdnkin suvun juuret
o1ivat idiissS. Sukutarinat
ovat usein pahasti
virheel1isid,
mutta tdmdn suvun
paikkansa.
kohdalla tieto piti
StShlberg-suvun
kohdalla
taasen kiivi
niin,
ettd Turun koulun teinien
stipenpaljastivat
diluettelot
suvun tiihiin as6

ti tunnetun kantaisdn i,sdn etunimen, ja
avoimeksi jiii
vield
tdmiin asuinpaikka.
Viitteita
tdstdkin
on nyttemnmin liiytynyt sen verran, ettZi hiinen on kerrottu
puhuneen hdmrildlstd murretta.
joudui toEsipolviani
selvitellessd
teamaan esipolvitaulujen
hankaluuden:
Pe1miten vZihiin niihin
mahtuu tietoja.
kdt nimi-,
ammatti- ja alkatiedot
eiviit
vi.e1d paljoa kuvaa esivanhempia thrnisinii. 01isi
saatava esipolvitauluun
samanlaista
kertovaa
kuin jalkitietoa
polvitauluissa
Tete
tarkoittavan
on.
Genoksessa vuonna
ehdotuksen julkaisin
1965. Se ei o1e saanut paljon noudattajia,
mutta
muutamat sitii
kokeilleet
ovat kertoneet tyytyveisyytensd
siihen.
Itse tein sen mukaan poikieni
esipoljoka kuitenkin
vitaulun,
on jddnyt keskenerdiseksi.
Kiivi niin,
ettd laajemmat
tehtevet niikyviit odottaneen minua sukuOmat ja vaimoni esitutkimuskentelle.
jdiivanhemmat ovat, kuten jo kerroin,
neet viihemmdlle huomiolle.
Totta
kai jo esipolvien
etsimisessd
jouduln
tekemisiin
myiis esivanhempien
muiden j51ke15isten
kanssa. N6idenkin
vaiheiden ja muiden juurien selvittdmimielenkiintoisla
sessd ldytyi
sitten
jotka
tutkimusongelmia,
kiinnostivat
minun uteliaisuuttani
siind
kuin omat
juuret.
Myiis niiistii
tuloksistani
olen
Genoksessa kertonut.
Jatkaessani
1950-1uvun 1oppupuo1e11a
jo aisukuharrastetta
oli lShdetilanne
van toinen kuin ennen sotla.
Hlstorikirjakopiot
valmiit,
mikrofilmeolivat
jdkin o1i jo runsaasti tutkijakopioina.
Tein sukukirjamme ja osallistui
Sidinditini
suvun selvittdmlseen.
Si-tten tu1i
ratkaiseva
k?idnne. Vaimoni pikkuserkku,
idkds
ldiikdri,
oli
kerdnnyt
ison aineiston
Relander-suvustaa,
mutta
ei enddn kyennyt viemdiin sukukirjansa
kdsikirjoitusta
sellalseen
asuun, ettd
se olisi
voitu julkaista
Sukututkimusperheelseuran toinesta.
Kun hdn oli
lemme liiheinen,
tarjouduin
auttamaan
hdntii. Sii-td tuli
vuosien urakka, sil1d
juurissa
pddstiin
suvun
melkoisesti
taaksepdin ja sitten
myd's sivullepdin.
Hirvensalmen
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suvun miehet
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toisyhtejaksoisesti,
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mutta
kirkonkirjat
palaneet viimeisen
olivat
lukkarin
toimi.alkana. Jouduin selvittaja tuomiokirmddn sukua henkikirjojen
jojen avu11a, niin kuin olen Genoksessa
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Valtionarkist
hdnen vaimons
van sattumal
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lSnsisuornalai
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Kiinnostavi
presidentin
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vi11e nykyise
1600-1uvun 1c
ole voitu pi
tuhoutumisen
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min kokemia
tosin on, et
joe11e Joroi
niemen suunni
vanhimmassa
vuodelra 1541
Siitd,
mis
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01en toistai
pdillessdnion kuitenkin
viiked myijs liinsiosiin.
liiytyy
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Teimd olikin
rninulle itselselostanut.
lenl melkoinen kurssinkiiyminen.
Tuon sukukirjan
tekemisen aikana sattui
siten,
etta toisen presidenttisuvun, Kekkosen erds vaatimaton vdvy tuli
Valtionarkistoon
kyselerniiiin,
olisiko
sukua. Aihiinen vaimonsa presidentille
ja
paikalla,
van sattumalta
olin juurl
lupasin auttaa miestd. Siind hiukan jo
Silloin
mieleeni, ettd
onnistuin.
tuli
toinen, todellinen
maalaistiissii olisi
jonka
saattaisi
suku,
selvittiiminen
paljon
laiminlydtyd
itiisuomaedistdd
Siilaisten
maalaissukujen tutkirnusta.
johduin yhd jatkuvaan tutkita sitten
mustyiihdn, jonka tuloksia
nykyddn ajan
tietokoneelle.
Se ty6 vei minut monenjoita
laisten
lShteiden
ddrelle,
kaikMutkia en edes voi tiiysin kiiydri liipi.
nelkoisen ata se on antanut mlnulle
Itd-Suomen
sukututklsiantuntemuksen
muksessa.
Kekkosen suku on levinnyt
varsin 1aaja11e maassanme. I4ahdollista
oD, ettei
pddosa heistd on samaa sukujuurta,
mutjotka
ta varmaa on, ettii on myiis nii.td,
ovat muunnimistd sukua. Muhoksella,
Laitasaaren
kyldssd oleva Kekkosen talo
nimensii muillekin
siel1d
on antanut
asuneille
kuin
Kekkosille,
oikeille
liinsisuomalaisen
nimikdytdnncin
mukaisestl.
Kilnnostavj-nta
tletenkln
oD,
etta
presidentin
suku nousee leihteissii ndkyville
nykyisen Suonenjoen pohjoisosissa
1600-1uvun lopu11a. Siitd
taaksepiiin ei
pddstii Savon tuomioklrjojen
o1e voitu
Se on erds itiituhoutumisen johdosta.
suomalaisten
sukujen tutkijan
karvaimTodenndkijistii
min kokemia puutoksia.
tosin
on, ettd suku on tu11ut Suonenjoe1le
Joroisista
tai Mlkkelin-Kangasniemen suunnalta,
missd sukua ndkyy jo
vanhimmassa
verkirjassa
sdilyneess6
vuodelra 1541.
Siite,
mist6 suku on Savoon tu11ut,
yksimielinen
vallitsee
tieteen piirissd
vakaumus: Sielte mistd muutkin savolaiset,kaakosta
Karjalan Kannaksen kautta.
yksindinen e01en toistaiseksi
kovin
pdillessdni
Tosiasia
kdsitystd.
tdte
on kuitenkin,
ettd Savoon on muuttanut
vdked myiis ldnnestd,
nimenomaan Savon
ldnsiosiin.
0n nlin,
ettd
Kekko-nimed
lijytyy lliimeestd, jopa ilmeisesti
keskipaikannimen6.
aikaisena
Sen sijaan Kannaksella
lainkaan
on tuskin
sellaisia
nimiii jotka viittaisivat
tuohon sukuun.

Huvittava
sattuma on, ettii kun presijo
denttimme
Pylvdndisid,
eiti
o1i
1500-1uvu11a ndiden sukujen talot
olivat Kangasniemellii melko ldhelld
toisiaan, ja ette H'Smeestd on mytis lijydetty
muuan lautamies nimeltddn Pylvdja,
mikd
viittaa
rnyd's Pylviiniiisten
hdrndldiseen
alkuperiidn. Todisteeksi
ndmd seikat eija tuskin varmoja tovet viela riita,
disteita
koskaan l6ydetdain Hdmeen tai
Kannaksenkaan suunnan puolesta.
Kokemukseni on, ette kannattaa usein
lukea toisten
tutkimustuloksia.
Niistii
ja mikd parasta,
oppii,
niist:i
saattaa
li;ytiiii jotakin
tdydennystd omiin tutkimuksi.i-nsa. 0n nimlttdin
ndin: Kun luir
tuon toisen
tutkijan
kirjoituksen,
et
ehkii ollut
omissa tutkimuksissasi
niin
pitke11e,
ette
olislt
tiennyt
tuossa
kirjoituksessa
olevien
tietojen
koskevan myijs sinun sukuasi. Siksi siind ojddneet
levat
nimet
eiviit
mieleesi.
Uudelleen lukiessasl
nuo nimet ovatkin
ja huomaat kirjoituksinulle
tuttuja,
- Tai jos
sen sisiiltdven
uutta tietoa.
ei niiln kdy, tuo toisen tutkijan
kirjoitus
saattaa antaa uutta tietoa
1dhjotka soveltuvat
teistd,
sinunkin tutkimuksiisi.
Se voi antaa my6s vihjeen
uuteen
tutkinusrnetodiin,
opit
uuden
keinon tai menetelmdn pddstd tutkimuksessa eteeopdin, uusiin liiyttiihin.
Rohkenen tdssd viitata
vielii erdisiin
Genoksessa. Niistii
omiin kirjoituksiini
uusin
olen edel1d maininnut jo joitakin
Kirjoikeinoin
saavutettuja
tuloksia.
jotka ovat tuoneet vastoin aituksia,
olevia
tuloksia,
kaisempaa kdsitystdni
ttTietdmisen tuskaa nimistSr! 1980
ovat
ttldhteet
- ja vaikenevat"
kertovat
3a
1985. Edellisessd
ettd TietSosoitin,
vdisen suku ei ole entisiS Kietiivdisiii,
olevan
sama
vaan kyseessd
n6ytt?idkin
jonka
on
nimen kirjoi-tusasuun
suku,
Jdlkimmiiisesruotsinkieli
vaikuttanut.
Kiljanderin
suvun
sd taas kiisittelen
polveutumista
AiPuumalan Kiljusista.
yhtedn
ernpi tutkimus
ei ol1ut ltiytiinyt
joka
Antti
Kiljusta,
sopinut
olisi
Martti
Anderssinpoika Kiljanderin
isdkja vaiMind liiysin
kolne Anttia,
si.
keutena o1i
nyt puolestaan
osoittaa,
kuka heistd saattoi
ol1a se oikea Antti
Lopuksi:
Erittdln
vahva kokemus minu11a on siitii,
ette omia muisti-inpanoja
kannattaa
selai11a
uudelleen
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slvulta
sen neyttelykarttana
isojaon kartoitusVertaiKangasalan Joutsiniemestd.
lehti
ja nykytilanne
lulehti
100 v. jdlkeen
samassa mittakaavassa.

Jatkuu

sivulta

7

t-;

ja
vield
verrata
niitd
asianonaisiin
liihteisiin.
Liihteissd voi o11a sellaistd, minkd merkitystd
ei muistiinpanoa
ja omista
tehdessddn vield oivaltanut,
muistiinpanoista
on saattanut jiiiide jotakin
nerkltsemdtta
tekeilld
olevaan
sukuselvitykseen.
Kertaus on opintojen
eiti !
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yleislinja
kyennyt
valloittarnaan.
ei
Tampereen yleislinja
silrtyi
sos.dem.
puoluekokouksessa
1959 skogilaiselle
Tampereen
linja1le,
mutta kiirsittyZiiin
tyiivdenyhdityksessd ja sos.dem. piirikokouksissa 1958 ja 1959 tappion palasi
se puolueen riveihin.
joka o1i
Tampereen tydvdenyhdistys,
o1lut sos.dem. puolueen ja ammattiyhdlstyslilkkeen
keskeinen
toimipaikka,
on parlnkymrnenen vuoden aikana menettdnyt nditd aserniaan.
Tanpereen puoluekentdssd on ty6vdenpuolueitten
osuus 1960-1uvun lopulta
lehtien
o1lut pienenerndssd ja porvarien
asema vahvistumassa, rnikd seuraa yleiskoko maassa ja mota puoluekehitystii
nissa Euroopan rnaissa.
Kulttuuripolitiikassa
Tampereen tyovdenliikkeen
panos on o11ut huomattava.
Ndin esim. Tty:n
kehittynyt
suojissa
Tampereen Tydviien Teatteri
on o1lut
ja
pitkddn
maan johtavia
teattereita
tdyttd?i
1991 90 vuotta.
Samoin Tty:n
soittokunta
maassamtunnetaan laajalti
Tampereen tyd'vdentalosta
entistd
enemmdnkulttuuritalo.
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