PekkaNuottaiiirvi

Kyliihistoriaja sukututkimus

Viime aikoina historian harrastus on levinnyt entista enemman kansan keskuuteen ja saanut yhii
uusia muotoja. Se on ilmennyt mm. laajana sukututkimusharrastuksenaja maaseudun kylatoimikuntien kiinnostuksenaoman kyl?in historiaan.Eritasoisiakyla- ja kaupunginosahistorioitaon jo julkaistu runsaastija lisaa niita tiedetaAnolevan tekeillii maassammetoistasataa. Maaseudun kylien
asukkaidenkiinnostus kotikyliin kehitystii ja historiaa kohtaan on heriinnl't, kun kyliit ovat joutuneet
kamppailemaanolemassaolonsapuolesta.Edes osa
perinteestAhalutaantallentaaja niiin vAliftaajelkipolville.
Kyliihistoriahankkeenvoi laittaa alulle kylii yksinliiin tai yhdessii naapurikylien kanssa. Tdllainen
kahden- tai useammankyl?in alue voi olla esimerkiksi koulupiiri tai jokin muu kyliii yhdistiivl tekijii.
Yleensii niiissii harrastajavoimintehdyissii kylAhistorioissa kasitellaan 1800-luvun puoliviiliii vanhempiaasioitasuppeastija viimevuosisadanloppupuoleltakin vain merkittiiviimpien tapahtumien
osalta. Teoksissa paneudutaan esittiimiiiin tiimlin
vuosisadanja varsinkin sen alkupuolen tapahtumia
ja ellimiili yksityiskohtaisemmin. Kyliihistorioita
on, sekli niitli voidaan tehdii monentasoisia.Esimerkiksi ns. Kylakirja on eriiinlainen kyliikuvaus
runsaine kuvineen ja vain liihinnii muisti- ja perimlitietoon perustuvine teksteineen.Kykihistoriikki
on sellainenjossa on myos arkistotietoaotettu mukaan. Kyseeseentulevat liihinnli koulujen, yhdistysten, seurojen,seurakunnan,kunnanjne. arkistot.
Sanotaan, ettii varsinaisen Kyltihistorian pyslyy
kirjoittamaan vain koulutuksen saanuthistoriantutkija, joka pyst)ry seuraamaankyliin vaiheita vaikka
kenties siitii liihtien, kun kylii on saanutensimmiiiset asukkaansa. Toisaalta tiedetii2in kykenevien
harrastajienkinsaaneenaikaan tasokkaita paikallisja kyliihistorioita. TAssaesityksess?ikayten kuitenkin niiistii kaikista "Kyliihistoria"-muotoa, koska
niistasite yleisestikaFetean.
Kyliihistoria tehdaan useimmiten harrastajavoimin ja k2iyett?ivissdolevien kykyjen mukaan. Se
voidaan tietenkin antaa mycis aivan ulkopuolisen
henkilon tehtavaksi, tai sitten niin ,ettii joku toimittaa kirjan kyliiliiisten kokoamasta aineistosta.
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Vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiii on monia, riippuen yleensii rahoitusmahdollisuuksista.Hankkeen
toteuttajaksi sopii hlvin esimerkiksi Kansalais- tai
Tyriviienopiston opintoryhmi, vetiijiinii kyliissii
tuttu ja paikallistuntemustaomaava henkilci, jolla
on lisiiksi vielii jonkinverran historiantuntemustaja
arkistojen kiiytt<ikokemusta.N?iin kyliiliiiset tekeviit
omanja "omanniikriisen"kirjan ja kirjoittavat kukin
omalla n imel liiiin lukunsa. Rahoituksenj iirjestiiminen kyliihistoriahankkeissaon tavallisesti suurin
ongelma. Jokaisessahankkeessase joudutaan ratkaisemaantapauskohtaisesti.Mahdollisia rahoitustai osarahoitusmahdollisuuksiaovat esim: Lahjoitukset, testamentit, apurahat, kunnan/kaupungin
avustus, sponsoritjne. Yksi mahdollisuus on ottaa
laina ja maksaa se sitten myyntituloilla historian
valmistuttua.
Sukututkijalle kyl2ihistorian tutkiminen ja kylAhistorian teossa mukana oleminen sopii hyvin. Se
on melkolailla samantapaistakuin sukututkimuskin,
koska l?ihteetovat paljolti samat. Sillli hyriissii sukututkimuksessaon aina mukana kyliihistoriaa ja
piiinvastoin. Kyliin talojen ja asukkaiden vaiheita
voidaan seurata kirkonkirjoista erinomaisesti. Jo
yksin niiiden kirkonkirj oj en avulla piiiistiiiintaaksepiiin siitii ajasta mihin muistitieto loppuu. Kyl6historioihin liitetaan useasti esim. kyliin kantatalojen
haltijaluettelo ja kenties tutkimus kylSn kantasuvuista. Kirkonarkiston tietoja voi tarvittaessatiiydentiiii verotus- ja tuomiokirjaliihteistii. Niiissii,
niinkuin muissakin arkistotutkimusta vaativissa
tehtavissavoi sukututkija taitoaanhycidyntAii.
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kuuluu useampiakylie. Lisiiksi kyletoimikunta teki
ehdotuksen paikalliselle Kansalaisopistolle kyliihistoriaryhmiin perustamisestaPiiilahden koululle.
Kansalaisopisto vastasi mycintiiviisti ehdotukseenja
kyliihistoriaryhmii alkoi kokoontua syksyllii -96
koululla kahden viikon viilein. Koska kansalaisopistossa tiedettiin sukututkimus- ja historiaharrastuksistani, minut kutsuttiin ryhmiin vetiijiiksi.
Historiatoimikunnan aloitteesta paikallislehdessi
julkaistiin uutinen kyliihistoriahankkeen kiiynnistymisestii ja niin saimme heti toistakymrnentii innokasta jiisentii kansalaisopiston kyliihistoriaryhmiiiin. Mielihyv?iksemme mycis kyliikoulumme
pitkiiaikainen opettaja tuli mukaan joukkoomme.
Kaiken ensimmiiiseksi neuvoteltiin ja arvioitiin
millaiseen kirjaan meillii on kykyii ja mahdollisuuksia. Peadyttiin kunnianhimoisesti tehda kylahistoriikki Piiilahdenalueesta.
Laadittiin tycisuunnitelma, aikataulu (kirj a valm is
keviiiillii 2000), alustava sisiillysluettelo, sivumiiiirii
(250-300) ja sen jakautuminen eri luvuille. Alustavaan sis[llysluettelon (piiiiluvut ja niiden alaluvut)
perusteella laadittiin myciskin kirjoittajaluettelo,
mihin merkittiin minkii aiheen kukin otti osalleen.
Jokaiselle tuli useampi aihe ja paadftiin pptemiiiin avustajia mycis ryhmiin ulkopuolelta. Naita
ulkopuolisia avustajia on ilmoittautunut omasta
aloitteestaankinuseita hankkeen tultua laajemmin
tunnetuksi(siis ns. Lumipalloteoria on toiminut).
Mistii sitten tiedot ja aineisto kyliihistoriaan?
Kartoitimme tietolAhteitaja piiiitimme aloittaa iiikkiiiden kyliiliiisten asukkaiden haastattelustaja valokuvien etsimisestii.Niimii kaksi asiaavoi yhdistiiii
myris samalla kertaa tehteveksi, samoin voi ottaa
selviiii, olisiko "piironginlaatikossa" kenties aineistoa kyliihistoriaan. Tiissii kohtaa muistettiin
myris kyliistii eri aikoina poismuuttaneethenkilcit,
sillii heidiin hallussaanja muistissaan saattaaolla
arvokastatietoa. Valokuviahan kyliihistorioissa on
runsaasti,niinpii mekin olemme yrittiineet tavoittaa
kaikki sellaiset nykyiset ja entiset kylaliiiset joilla
vanhoja kuvia mahdollisesti olisi. Aineistoa kyliihistoriaamme piiiitimme etsiii kotiarkistoista, siis
niistii "piironginlaatikoista", koulujen, kyliss?i toimineiden seurojen,yhdistysten ja tiekuntien arkistoista. Muistaen mycis toimintansa lopettaneet.
Niiistii kaikista l?ihteistii loyqy juuri sitii tarvittavaa
kyliin omaa ruohonjuuritason historiaa. Seurakunnan- ja kunnanarkistoistaetsitiiiin omaa kyliiii koskevaa tietoa kykyjen mukaan. Oriveden kirjaston
kotiseutukokoelmaan on tutustuttu. Samoin jo
1920-luvulta liihtien ilmestyneen paikallislehden
vuosikerroista etsitaan kyliii koskevia uutisia. Pai-

kallis- ja maakuntahistorioitaja muuta mahdollista
kotiseutukirjallisuutta on kAfetean apuna tutustuttaessa kotikyliin menneisylteen. Kansanperinteen
laitoksenja Suomalaisenkirjallisuuden seuran kokoelmista etsitaanmahdollisia vanhoja haastattelutallenteita. Maakunta-arkistonja Kansallisarkiston
kii$d saattaatulla mycistarpeelliseksi.
Jokaisessakyliissii on aikojen saatossaollut kyliipersooniaja vaikuttajahenkilciitii,tarinat heistii ja
eliimiinvaiheistaankuuluvat olennaisenaosana jokaiseen kyliihistoriaan. Samoin kyliissii sattuneet
erikoiset tapahtumat. Niiistiikin aiheista olemme
saaneetjo muutamia kootuksi talteen.Perimiitiedon
tarinat, jutut, kaskut, sanonnat ja taiat kylistiimme
tallennamme kirjaa varten. Vanhan katoavan nimistcin kokoarninenja tallentaminen on mycis ohjelmassa.
Moniin jo valmistuneisiin kyliihistorioihin ja kylAkirjoihin olemme tutustuneetniihdiiksemmekuinka toiset ovat sen tehneet.Tavoitteenammeon saada jututettavaksemme sellainen henkil<i, joka on
tehnyt tai ollut mukana tekemiissii kyliihistoriaa.
Tiissii emme vielii ole onnistuneet. Kirjapainon
edustajan saimme jo ensimmiiisenii talvena kertomaan ryhmiillemme nykyajan kirjanteostaja kirjapainotekniikasta.Kyliikoulumme opettaja on opastanut ryhmiiii kirjoittamisen taitoihin ja menetelmiin, koska "kirjoittamisessakin on konstinsa".
Oppikirjana ryhmiissii olemme kA$Aneet Kimmo
Katajalan v. 1990 ilmestynftii Historiikin kirjoittajan opasta.
Ryhmiin jiisenet ja muutamat ulkopuoliset avustajatkin ovat jo antaneet valmiita tekstejiiiin ryhmiin
luettavaksi,niite on sitten varovastija rakentavasti
arvosteltu.Kirjoitukset on sitii mycidenkun niitii on
tullut, tallennettu mahdollisesti tehtyjen korjausten
jlilkeen tietokoneen muistiin. Niist?i tehdiiiin samalla varmuuslevykkeet ja paperitulosteet. Nlt
keviittalvella -98 ryhmiimme alkaa olla kohta urakkansa puoliv2ilissii, ainakin kiiytettiivissii olevan
ajan suhteen. Raskain ja vaativin tyri on ilman
muuta vielii edessiipiiin.
Tulevia tehtavia on kirjoitustenja muun aineiston
saaminen ajoissa kokoon historiatoimikunnan tarkasteltavaksi lopullista muotoilua varten. Kirjoittamisessaja kokoamisessaopastetaan,autetaanja
neuvotaan ryhmiin jiiseniii edelleen kokoontumiskerroilla ja mycis muulloinkin. Urakan viimeisiii
vaiheita ovat lopullisen muodon valinta, karsinta,
puhtaaksikirjoitus, kirjapainon valitseminen sekii
kuvien, piirrosten ja mahdollisten karttojen liittiiminen tekstiin eli taitto. On myris sovittava siitii
kuka tai ketkii suorittavat oikoluvun sen tullessa

on mycisarvioitavaja
ajankohtaiseksi.Painosmii2irA
p2iiitettiiviiennenkuin aletaan asioida kirjapainon
kanssa. Asiantuntijan neuvot ja opastus olisivat
kullanarvoisiatiissiikintilanteessa.
Hankkeen loppuvaiheessapitiiisi taas tavalla tai
toisella tehdii tulevaa kyliihistoriaa tunnetuksi. viimeistiiiin julkistam istilaisuuteen plydet?i?inlehdistoii paikalle. Markkinoinnista ja myyntihinnasta
sekii myyntipaikoistaon tietenkin piiiitefiyjo hyvissli ajoin. KylAkiryoilla on tiettiiviisti ollut hyvii menekki, nehiin sopivat tavattoman hyvin esimerkiksi
lahjakirloiksikin.
Tdnne asti kun ollaan piiiisty toivotaan tietenkin
vain, ettii saadaanmyynnillii kulut peittoon ja ett?i
j?iisihiemanylikin. JAlkihoitonaon vielii hankkees-

sa kertyneen aineistonjiirjestiiminen ja arkistointi.
On aivan luonnollista, etta aineistoa on kertynyt
paljon enemman mitd kirjaan on voitu ottaa. Voidaan perustaavaikka kyliiarkisto, johon materiaali
sijoitetaan. Tai jAftAIise paikkakunnan kotiseutukokoelmaanslilytettiiviiksi.
Parin vuoden kuluttua neemme, kuinka olemme
tehtavassAmmeonnistuneet. Ainakin olemme monia kokemuksia rikkaampia. Saamiaankokemuksia
ainakin sukututkija voi kayftaA hyviikseen esim.
sukukirjan teossa. Toivottavasti kyl2ihistoria valmistuttuaan vahvistaa kyliiliiisten yhteenkuuluvaisuuden tunnettaja yhteistydhalua kotikylien kehittiimisessii sekii elinvoimaisena pitiimisessii.
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