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Puumerfrit
stwun,tafonja yfrsityisen
fienftifiintunnuksena
Sanotaan,
ettd puumerkkion talonpojanvaaku- Eriiit puumerkitovat pakanuudenajan taikana. Mutta puumerkkiii ovat kaftAneet muutkin
merkkejiitai niidenmuunnoksia.
kuin talonpojat.Myos torppareilla,kasityoliiisilpiioillaja rengeillii, sotilailla,miikitupalaisilla,
Kuva I. Ruotsalaiset riimukirjaimet ja pakanuuden
liikin oli oma puumerkkinsd.Samointietenkin
ailcaisia taikamerkkejci (Paavo O. Ekon teoksesta).
kaupunkienasukkailla.
Talollisillapuumerkkioli kuitenkinenemmiin
talon kuin suwn tunnus. Ttihiin tulokseenon
JalmariFinnekin on pliiitynyt tutkittuaan hiimalriisiasukujasekaniidenpuumerkkejii.Monessa
G: Y
A:4
talonpoikaistalossa
muistaaviela oma
saatetaan
B:B
puumerkki.Seon stiilynytehkiijossakinkaftoesineessd
Mistd se on
tai vanhassa
asiakirjassa.
C:L
tullut ja miksi se on olemassa?
Useintieto siitii
on hiiipynytmenneisyyden
hemaraen.
K:T
D:7
Puumerkkion saanutnimensiiruotsinsanasL:I
E:I
ta "bomiirke",joka tarkoittaaasuinpaik
an tar talon merkkiii.Mltei jokaisellatalolla,suvullatai
M:Y
F:T
yksityiselliihenkiktlliion ollutjossakinvaiheessa
puumerkki. Se ei suinkaanaina merkinnyt sit6,
etteikd puumerkinkayftejeolisi ollut kirjoitustaitoinen. Puumerkki vain oli ennen vanhaan
kiiyttokelpoinentunnus, omistusmerkki,jolla
N:A
T:1
voi merkitatalon tai omat esineetsekaallekirA
joittaa asiakirjat.
u:
It
PuumerkittunnetaankaikkiallaEuroopassa
P:B
Y:A
ja niita voidaanpittu alkuper:iltiitinihmiskunnan
vanhimpaanhenkiseenperintdonkuuluvana.AiZ: L
nakinjotkut puumerkitovat vanhanriimukirjoi
tuksenperua.Riimukirjaimiaon aikojenkuluesR:R
A: 'f
sa sovitettupuumerkeiksija sittemminaateliskilviksikin. Viikinkiajanriimukirjaimiamuistuttavia tai niistajohdettujapuumerkkejiiesiintyy
varsinkin maailrmevanhimmilla asutusalueilla.
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Missdpuumerkkej€i
kdytetti
in?

triskele

Puumerkkeji kaytettiin esimerkiksipuuesineiden, astioiden,tyokalujen ja kalanpyydysten
hannunvaakuna
merkitsemiseen.
Puumerkkiei ollut pelkkii koriste, vaan sillii oli kaytAnnollistAmerkitystii.
viisikanta
*
KtiyttOesineitija tydkaluja lainatliin, talkoissa
tarvittiin paljonviiketi ja tyokaluja.Puumerkki
kahdeksikko
ja varastamisenesti tyokalujensekaantumisen
kin. Puumerkistiiniihtiin kenelleesinekuului.
kolmikanta
Naapurit tunsivat toistensapuumerkit. Kiisitiimalasi
ty6liiiset, niin miehet kuin naisetkin,saattoivat
merkitA tydnsti puumerkilltiiin.Ttilloin se oli
tarha
vain valmistajan merkki.
Nimikirjoituksen asemestapuumerkilla alleJotkut puumerkit ovat saattaneetkulkeutua
kirjoitettiin asiakirjoja.Kirjuri kirjoitti nimen
muuttajan mukana ulkomailta maahammetai
puumerkinviereen.Myos asiakirjojentodistajat
ovat syntyneetulkomaisenesimerkinmukaan. kayftivatpuumerkkia.Puumerkkioli siis omispuumerkitovat hyvin vanhaa tusmerkkija vastasilainkin mukaanomakatistii
Jokatapauksessa
peruaja ne ovat kulkeneetsatojakinvuosiatanimikirjoitusta.Sen kiiytto perustuiikivanhaan
lon tai suwn merkkini. PaavoO. Ekko on jaooikeustapaan.Puumerkinvdiirentiminentulkittellut ja nimittiinyt erilaisia ldnsisuomalaisia tiin samallatavoin rikolliseksikuin nimikirjoi
puumerkkityyppeja.
Niista tiissii muutamiaenituksenkin vdirentdminen. Jo keskiaikainen
ten kAytettyja.
Ruotsin maanlakimainitsi rakennuskaaressaan
puumerkinvdirentiimisenrangaistavana
tekona.
hakaristi
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Kuva 2. Muutamia Suomen yleisimpici puumerkkiWppejd Paavo O. Ekon mukaan.
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joku kirjain tai monogrammi
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Talonvaisuvuntunnus?
Tutkijatkinovat eri mieltasiita,onko puumerkki talon vai suwn tunnus,mutta kummankink6sityksenkannattajatovat ainakin osittain oikeassa.OmienOrivedenpuumerkkejlikoskevan
tutkimukseni perusteella pidiin puumerkkia
enemmaintalon kuin suvun merkkind. Talon
puumerkki saattoi tulla henkilokohtaiseksikin,
jolloin merkkiintehtiinpienitimuutoksia.
Sukututkimuksessakin
voidaankiiytttiii puumerkkejii hyv6ksi selviteltaessasukua muiden
liihteidenpuuttuessa.Pitaa kuitenkin muistaa,
ettii viivykinuseimmiten
omaksuitalon puumerkin isiinniiksitultuaan.Myds leskiemannan
mentyii uudelleennaimisiinotti uusi miestavallisesti
talon puumerkin.Samointalon ostanutsukuun
kuulumatonuusi isiintii, koska talonkauppaan
kuuluiyleensamyosirtaimisto,joka oli merkitty
talon merkillti. Niiin ollen olikin uuden omistajan luontevaa alkaakityfiaa talon puumerkkiii.
Aivan samoinkuin maammeliintisellii nimist6alueellasukunimenkaltainenlisiinimi muuttui
talontai asuinpaikan
mukaan.
Uusiapuumerkkejiiotettaessa
ei yleensiipidetty silmeillasen selviiii tunnettawutta, eika
kysyttymuidenmielta.Nilin saattoipitiijiissiiolla useitakinsamanlaisia
merkkeja,ei kuitenkaan
naapuritaloilla.Naisetkin saivatjoskus talonkauppojatehtaessa
tai leskentlollessaanpiirtAa
puumerkkinsii asiakirjoihin. Jotkut emdnnit
kafltivat miehensti,
siistalon,puumerkkia.Monet kuitenkin omaapuumerkki66n,joka saattoi
olla muunnelmatalon merkisttitai hdnenoman
sukunsapuumerkki.Varsinkinperukirjoistaloytyy naistenpuumerkkejii.He ovat leskenominaisuudessa puumerkilliilin allekirjoittaneet
perukirjan.Todistajinaperukirmiesvainajansa
joissaja kauppakirjoissa
saattaaolla piikoja ja
renkejii. Erilaisistakauppakirjoistaja torpankontrahdeistasekti muista asiakirjoistaloytyy
kummankin sukupuolen puumerkkejii allekirj oittajinaj a todistajina.Nimenomaan
todistajien
paikalta loytyy yhteiskunnanomistamattomankin luokanhenkiloidenpuumerkkejii.

Mist€ipuumerkkeja
voi etsiaja lofiia?
Vanhoistasiiilyneistliesineistd,astioistaja tyokaluista.Parhaitenkuitenkin vanhoistaasiakirjoista. Monissa kirkonarkistonkinasiakirjoissa
on runsaastipuumerkkej4 kuten esimerkiksi
kirkonkokouspoytiikirjoissa,
tilikirjoissa,perukirjoissaja koyhiiinhoitoasiakirjoissa.
Parhaiten
niiste ldytyy seurakunnan
kulloistenkinluottaja suurempien
musmiesten
talojenisdntienpuumerkkejii.
Kirkon luottamustoimet
naftavat kulkeneen
monestisuvussaisilta pojalle tai viivylle. Sukuun kuulumatonkintalon uusi omistajasaattoi
periti edellisenis?inniintoimen. Joskuskirkonkokouksessakasiteltiinjotakin isompaahanketta.esimerkiksiuudenkirkon rakentamista
tai
vanhanperuskorjausta.
Ttilldin paikallaoli suurin osa seurakunnan
isiinnistiija he vahvistivat
kokouspoytiikirjan
kukin puumerkillaan.
Satunnaisesti
voi torpparintai kasityolaisenkin puumerkki l0ytya kirkonkokouksenp6yt6jos oli kiisiteltyheidiinyhkirjan vahvistajana,
teiskuntaluokkansa
asioita.
OlenOrivedenkirkonarkistonmikrofilmeilta
ja hiemanmuistakinasiakirjoistaetsinytja tallentanuterilaisiapuumerkkejil1700-ja 1800-luvuilta. Monien talojenpuumerkitovat kulkeneet
isiiltApojalleuseansukupolvenajan.Myos siiilyneettalonmerkkintiomistajasuwnvaihtuessakin. Piiinvastaisiakin
esimerkkejaisiintienpuumerkkienkaytostaloytyy.

Puumerkkikulttuuri
rappeutuu
1800-luvulla
Puumerkit siiilyiviit miltei muuttumattomina
vuosisatojenajan, mutta viimeistdiin I 800-luvun
puoliviilistii liihtien puumerkkikulttuuri alkoi
rappeutua.Kirjoitustaito levisi v:ihitellen kansan
keskuuteen ja isiinntit sekii muutkin henkilot alkoivat keftad vanhan puumerkkinsa asemesta
joko oman etunimensdtai talonnimen alkukirjainta. Sitii ei pidetii endii puumerkkinA, vaan se
on liihinnii monogrammi.

Emintienkin puumerkkeji
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OrivedenLyytikk6lltn Sipilan is6nniinAntti Tuomaanpojanja puolisonMaria Juhonty'ttziren
puumerkitruoden I 850 asiakirjassa
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OrivedenPailahdenAnttilan isintivien puumerkil I 800Jurun puoliviilista
Isanbsipi Sipinpoika
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Antti JuhonpoikaHautamiikr
Heikki IisakinpoikaJuurakkolahti
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Viel6 l9OOluvun alkupuolen asiakirjoista
voidaanloyttU puumerkkeji. Se ei kuitenkaan
vaantotainajohdu kirjoitustaidottomuudesta,
tumuksestakaftaa puumerkkid asiakirjojen
j a todistajana.
vahvistamisessa

on aarre
Suvunpuumerkki
puumerkeissd
meillaon vuosisaSuomalaisissa
tainen perinne vaalittavana.Jos tiediimme tai
loydiimme sukumme vanhan puumerkin, on
meilld hallussamme
historiallinenaarre!Voimme ottaa aivanhyvin senuudelleenkiiyttdon tavaroidenomistusmerkkind,kirjammeexlibriksen6, sukuviirin tai vaakunantunnusmerkkinii.
Kenties liikemerkkiniikin. Voimme vaikka
merkkipiiiviilahjaanpiiiviinsankarillekaivemrttaa tai muuten merkita hdnensukunsavanhan
puumerkin.
Kaiken kaikkiaan vanha suvun-. talon- tai
esivanhemmanpuumerkki on arvokas. Ottakaammeseuudelleenkayttoon.Siihenon monia
mahdollisuuksia
erilaisia
*****

Liihteitd
PaavoO. Ekko: Puumerkitja riimut menneisyydenavaimina.
vuosikertojeneri numerot.
Sukuviesti-lehden
Omat tutkimukset; pddasiassaOriveden ja
Eriijiirvenkirkonarkistojeneri asiakirjasarjoista.

25

24). Endntien puumerkkejd.
Kuva 3 (siwlla
Nainen ei aina la;yttanyt talon puumerkkid, vaan
fuin saattoi ldyttciti omaa merkkiddn, milcd voi olla
muunnos talon merkistci tai naisen iscin puumerkki.
Kuva 4 (sivulla 24). Torppareiden puumerkkejd.
Myds maata omistamattomilla oli omat tunnusmerkkinsti.
Kuva 5 (sivulla 26). Talon puumerkki saattoi
periytyd isdnndltd seuraqvalle, siis usein isdltd pojalle. Esimerkin puumerkHsarjat on poimittu OriI 800-luvun loveden kirkonkokouspdytdkirioista.
pulla isdnndt alkoivat ldyttdd varsinaisen puumonomerkin sijasta nimensci alkukirjainta,
grammia.

Oriveden isintien puumerkkejl kirkonkokouspdytikirjoista
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