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Pekka Nuottaj:irvi

H)'va Tampereen seudun su-
krtutkimusseuran jasen. Il-
mojen puolesta "hyva wan-
hanajan kesa" on taittumassa
syksyksi ja yhdistyksemme
toiminta py6rahtaa jiilleen
kiiyntiin. Uudistuneen halli-
tuksen jasenet, kukin tehe-
viense mukaan, ovat kesAn
aikana valmistelleet tulevan
kauden ohjelmaa.

\.time maaliskuun vuosi-
kokouksessahan hallituksen
moniwotiset jAsenet Antti
Hietal4 Kristiina Hopia ja
Milja Piepponen halusivat
jett?iii paikkansa uudelleen
taltettaviksi. Heille kiitoket
pitkaste ansiokkaasta ty6$a
seuran hyvaksi: Antille pal-
jon tydte vaatineesta julkai-
sujen vastaavan toimittajan
tehtavasta, Kristiinalle tar-
kasta sguran raha-asioiden
hoidosraja Miljalle, joka sih-
teerinii vastuullisesti huolehti
seuran paperitoistri ja juokse-
vista asioista.

Uusiksi jaseniksi hallituk-
seen valittiin Eino Koskinen,
Virpi Nissila ja Minna Savo-
l4 joka jatkaa Miljan tydta
sihtee.ina.

Menn''t kausi oli vilkas ja
toimintM t?iysi. Viime tam-
mikuun perinteiselle Suku-

PuheenlofuEanyakta

tutkimuspaivalld Sampolassa
vietimme samalla seunn 20-
\,lotisjuhlaa ja saimme lu-
kuisat omittelut naapuriseu-
roilta. Tilaisuus oli onnistu-
nut, osallistujia oli yli 400 ja
jasenmeariimmekin ylitti nel-
jansadan rajan pdivan aikana.

Monet seuramme jasenet
osallistuivat helmikuussa
Suomen Sukulutkimusseuran
jadestamiille Sukuohjelmisto
8.0 -kurssille Ylttjiirvella.
Maaliskuussa seuralla oli
edustus ja osasto valtakun-
nallisilla sukututkimuspaivil-
le Mefiessa. Kustaan Mes-
suilla kesakuussa Tampereen
Tullikamarilla esittelimme
seuran toimintaa ja julkaisuja
runsaslukuiselle yleis<ille
Oma kevatretkemme tehtiin
huhtikuussa Helsingin suun-
taaq Kansallisarkistoon ja
Gallen-Kallelan museoon
Tarvaspiiahzin.

Toukol'uussa Johanna
Kurela ja Minna Savola j:ir-
jestivat intemet-kurssin, kos-
ka Johannan tekem?in jasen-
kyselyn pelusteella tallaiselle
oli tarvetta. Vastaavanlainen
kurssi jai4estett?ineen syksyl-
la tarpeen mukaan. Tampe-
reen Tydvaenopistossa ja
Ahjolan Kansalaisopistossa

seka usean ymparistdkunnan
kansalais- ja tyovdenopistos-
sa on tulevana talvenakin
mahdollisuus saada sukutut-
kimusopetusta.

Viime talvikautena toteu-
tettu pienryhmien kokoontu-
miskokeilu ei saanut kovin
suurta menestystA, Joten sita
ei toistaiseksi jatketa. Samaa
sukua tai aluetta tutkivat
voivat silti jatkossakin oma-
toimisesti kokoontua vaihta-
maan tietoja ja ajatuksia
Vanhan kirjastotalon luento-
salissa ennen j?isenkokousten
alkua.

Omien jasenten sukututki-
mukseen tai historiaan liitty-
vat esitelmiit ovat edeileen
varsin toivottavia. Jos Sinul-
la on jokin aihe, mista voisit
toisillekin kertoa, niin ota
yhteltta hallitukseen. PFin
olemaan tavattavissa ennen
kokou$en alkua seuran kir-
jastossa. Siella voimme kes-
kustella ajankohtaisista aja-
tuksist4 tehdii ehdotuksia tai
yrittea ratkaista yhdessa jo-
takin ongelmaa.

Toivotan seuran jdsenille
vilkasta ja tuloksekasta tut-
kimussyksyel Tule mukaan
ja tuo oma panoksesi seuran
toimintaan.
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Tampereen selldun sukutut-
kimusseuan kevaan 1999
retki p?iatettiin tehde Helsin-
kiin. Liihtd tapahtui lauantai-
aamuna 19.4.1999 kello 8
Vanhan kirkon rappusten
edesta. Sateisesta seeste
huolimatta matkalle lehti
tiiysi bussilastillinen retkelai-
sia. Ensimmaistd kertaa mu-
kana oli myiis Nokian suku-
tutkijoiden jesenia.

Helsinkia lAhestlttaessa
sade loppui. Ensimm?iinen
kohteemme oli sukututktoita
e.ityisesti kiinnostava Kan-
sallisarkisto (ent. Valtionar-
kisto).

Kiertokeynti ja
esitelma

Kansallisarkistossa

Kansalli sarkisto palvelee tut-
kimusta" viranomaisia ja
kaikkia muita, jotka tarvitse-
vat sen tietoja. Vanhin asia-
kirja arkistossa on kuningas
Birgerin suojeluskirje Kar-
jalan naisille wodelta 1316.
Vanhin yhtendinen asiakirja
on voudintilit, jotka alkavat
wodesta 1537.

Sukututkimuksen kannal-
ta tiirk€ita ovat henkikidat,
maakirjat, tuomiokirjat ja
p€runkidoitukset. Heikikir-
joja pidettiin v. 1634-1989.
Niissa oli !,uoteen 1925 asti
luettelo niista l5-61-woti-
aista, jotka maksoivat henki-
rahaa.

Ari Vesola

Tuomiokirjoissa on pdlte-
kirjoja k?irejiltii. Ne tuovat
mielenkiintoista lis?itietoa
tutkimuksille. Kansallisarkis-
tossa sailltetdan puhtaaksi-
kirjoitettuja tuomioki.joja.

Perunki.joitukset ovat
tarkkoja luetteloita vainajan
omaisuudesta, veloista ja
saatavista- Kansallisarkistos-
sa on perunkirjoitukset paa-
asiassa mikrofi lmeina. Alku-
perziiset ovat yleensa maa-
kunta-arkistoissa.

Ruotujakolaitoksen aikai-
sista sotilaista ldltyy tietoa
Militaria-sarj asta.

Kansallisarkistossa siiily-
tetddn seuraavia viranomais-
ten alkuperaisia arkistoja:

. voudin- ja liiiinintilit v.
1537-1808

. sotilasasiakirjat ennen
vuotta 1809

. alioikeuksien pitytiikirjo-
jen hovioikeuksille lahe-
tet'4 kappaleet l600lu-
lun alkupuolella alkaen

. Ven5jS:in v. 1721-1812
kuuluneen Vanhan Suo-
men arkistot

r valtiosihteerinviraston ja
kenraalikuvernci<irinkans-
lian arkistot v. 1808-
1918

. valtioneuvoston ja minis-
terididen arkistot l,llodes-
ta  l9 l8

. korkeimpien oikeuksien
arkistot luodesta 1918

. keskusvirastojen a.kistot
l80olululta alusta leh-
tien

. Uudenmaan l?ianinhall!
tuksen arkisto 16001u-
wlta lahtien

. Uudenmaan laiinin pii.i-
ja paikallisviranomaisten
arkistoja

. Porvoon tuomiokapitulin
ja useiden Uudenmaan
l,iAnin seurakuntien ar-
kistot.

Arkistossa on myds karttoja
ja piirustuksia, joista van-
himmat ovat 1600luwn
puolimaista. Siella sailyte-
t,izin myits paljon ihmisten
yksityisarkistoj a ja asiakirja-
kokoelmia.

Erityisesti sukututkijoita
kiinnostavat Suomen asutuk-
sen yleisluettelo (SAY) ja
seurakuntien historiakirjojen
jaljennttkset sailytet?iiin Kan-
sallisarkistossa. Suomen
kaiktien seurakuntien noin
\uotta 1860 vanhemmat asia-
kirjat ovat kiiytettevissa
mikrofilmein?i. Parhaillaan
kopioidaan mikrokorteille
varhoja vaestokirjoja noin
vuoteen 1900 saakka.

Arkistolla on myds roin
77000 nidetta ja 200 aika-
kauslehtea k?isitteva kirjasto,
jossa on mm. kaikki Suomen
paikall ishistoriat.

Jokaisella on oikeus
niihdii Kaffallisa.rkistossa
sailltetteve julkinen asia-



kirja. E.aiden alkuperaisasia-
kirjojen kalttd on rajoitettu.
Niista saa kii).tt6onsii mikro-
filmikopioita.

Suomen asiakirjoja saily-
tettiin Ruotsin vallan aikana
Tukholmassa Kun Suomi
liitettiin Venaijaan vuonna
I809 ja sai autonomisen
aseman, perustettxn oma
keskushallinto Keisarillisen
senaatin arkistosta muodos-
tui keskusarkisto, kun sinne
alettiin siirtaa myds muiden
viranomaisten asiakirjoja
Senaatin arkisto avattiin ylei-
sdlle \uonna 1859 ja sen
nimi muutettiin Valtionar-
kistoksi wonna 1869. Val-
tionarkisto nimettiin Kansal-
lisarkistoksi 1994.

Kansallisarkiston vanhin
C. G Nystrdmin suunnit-
telema klassistinen osa val-
mrstur !'uonna 1890 Snell-
maninkadun puoleinen siipi-
rakennus on wodelta 1928.
Viimeisimmiin, wonna 1972
valmistuneen lisdrakennuk-
sen on suunnitellut Olof
Hansson. Talldin sis?iainkeyn-
ti siirtyi nykyiseen paikkaan.

Lounas ja kiertoajelu

Retki jatkui sydmisen jal-
keen Helsingin kiertoajelulla.
Reitti kulki Suomen kansal-
listeatterin ohi Helsingin
rautatieasemalle.

Plsdhdyi n ne Sendati n b li I I e
ihaile ntaan T onioki |kkoa ja
torin u sklassista ttyliai
v i i I eAs s ri kevti I awi n gos sa.

Kuva: Ari Vcsola

Helsingin ensimm.iisen
aseman suunnitteli lzianin-
arkkitehti Carl Albert Edel-
felt. Asemella l?ihti en-
simmainen juna 31. L I862
klo 6 Hdmeenlinnaan. Matka
kesti si ihen aikaan n.4 lz
tuntia. Nykyisen aseman
suunnitteli entisen pohjois-
puolelle Eliel Saarinen. Uusi
asema toimi alkuaikoinaan
venAlAisten sotasairaalana.
Se vihitriin ka).ttd6n
5 3.1919, jonka iAlkeen
vanha asema purettiin.

Matka jatkui Unionin-
katua, jota pitkin keisari
Aleksanteri I tuli Helsinkiin
v. l819jajoka on saanut ni-
mensa muistutrikseksi Suo-
men ja Vendjzin Unionista.
Matka jatkui Pyhan Kolmi-
naisuuden ortodoksikirkorL
Saet''talon, Suomen Pankin
Ja vanhan postin kautta Se-
naatintorille

Helsinki perustettiin v.
1550 Vantaanjoen suulle
kilpailemaan Tallinnan kans-
sa. Kaupunki siinettiin ny-
kyiselle paikalleen Senaatin-
torin ymparille wonna 1639.

Helsingin palossa wonna
1808 tuhoutui 77 rak€nnusta,
joka oli noin kolmannes Hel-
singin keskustasta. Palon
seurauksena keskusta uudis-
tettiin perusteellisesti. Pda-
kaupunki Helsingisra tuli v.
1812. Sil loin kaupungissa
asui noin 4000 henkilda

Senaatintorin
auringossa lhailtiin

kirkkoa

Senaatintorin suunnittelijaksi
kutsuttiin saksalainen Carl
Ludvig Engel. Han suunnit-
teli Senaatintorin pohjois-
reunaan Nikolainkirkon
(my<ihemmin Suurkirkko ja
Tuomiokirkko), itereunaan
valtioneuvoston linnan, jossa
Bobrikov ammuttiin, Iansi-
reunaan Yliopiston pai?ira-
kennuksen ja luoteiskulmaan
Yliopiston kirjaston.

Etelapuolella olevat m-
kennlrkset ovat l700lopun
lopulta. Sininen Sederholmin
talo on Helsingin vanhin
rakennus. Se on rakennettu
v. l?57. Senaatintorin kes-
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kell?i on Aleksanteri II:n pat-
sas.

Senaatintorilta jatkoimme
Uspenskin katedraalin ohitse
Pohjoiselle Esplanadil le ja
ohitimme Presidentinlinnan,
joka oli alun perin yksityis-
rakennus, myrihemmin Kei-
sarin- ja vuodesta 1919 Pre-
sidentinlinna Kauppatorin ja
Kauppahallin jalkeen ohi
timme parhaillaan remon-
tissa olevan v. 1887 raken-
netun Hotelli K?impin.

Matka jatkui Manner-
heimintieta vanhan ja uuden
ylioppilastalon seka edus-
kuntatalon ohi Temppeliau-
kion kirkolle, jonne yritimme
turhaan peastd sisean - kir-
kossa oli parhaillaan yksi-
tyistilaisuus.

Matka jatkui Hietaniemen
hautausmaan sivuitse kohti
Eila Hiltusen tekemiia Sibe-
lius-monumenttia. Se paljas-
tettiin l0 wotta Jean Sibe-
liuksen kuoleman jiilkeen v.
1967.

Olympiastadionin ohitet-
tuamme jatkoimme Manner-
heimintiet,i pitkin ohittaen
mm. Oopperatalon, Aallon
Finlandia-talon ja Kansallis-
museon. Vastaamme tuli
Metalliliiton 100-ruotisjuh-
lakulkue, jossa oli kuvattu
tapahtumia eri aikakausina.

Lopuksi ajelimme liihetysto-
kaupunginosissa Kaivopuis-
tossa ja Eirassa. Kaivopuis-
tossa on 7 lehetystde ja Ei-
rassa 4. Eirassa on hienoja
jugend-tyylisizi taloja Huo-
lellisesti hoidettujen talojefl
pihoilla L-ukkivat keviian
ensimmaiset krookukset, nar-
sissit ja helmili l jat

Takaisin keskustaan pa-
lasimme Bulevardia, jonka
varrella on mm. Teknillinen
oppilaitos ja Helsingin Van-
ha kirkko Vanhan kirkon
ymparilla on ollut aikanaao
hautausmaa. Se on nykyaan
puistona kuten Pyynikin
kirkkopuisto Tampereella.

Tarvaspdan
taiteilrjakoti

Retken viimeinen kohde oli
Akseli Gallen-Kallelan
(1865-1931) raiteil i jakoti
Tarvaspee Espoon puolella.

Tarvasp?i?in niemi on ai-
koinaan kuulunut Albergan
(suomeksi Leppiivaara) kar-
tanolle, jonka omisti Akseli
Gallen-Kallelan vaimon Ma-
ryn suku. Nykyisin kahvilana
toimiva entinen kartanohu-
vila on Feodor Kisele{hn

lS50lurulla rakennuttama.
Sinne Gallen-Kallelat muut-
tivat vuonna 1912. Tarvas-
piiiin ateljeerakennus (nykyi-
nen museorakennus) valmis-
tui v. l9l3 Akseli Gallen-
Kallelan omien suunnitel-
mien mukaan. Se oli jo alufl
perin tarkoiteftu hanen oman
taiteensa museoksi.

Gallen-Kallelat asuivat
Tarvasp?iassa vuoteen l9l5
saakka, jolloin he muuttivat
takaisin Ruoveden Kalelaan.
Tarvasp:iahan he palasivat
ruonna I926 Talldin atel-
jeesta tehtiin asumiskelpoi-
nen.

Museossa esitelleen Cal-
len-Kallelan tdita sekai hiinen
ystaviensA ja samalla aika-
kaudella elaneiden taiteili-
joiden t6ita Lisiiksi muse-
ossa on myos esillii nykltai-
detta

Tampereelle palattiin il-
lansuussa aikataulun mukai-
sesti.

Akseli Gollen-Kallelan onan
suunnilelnan mul<aan ldken-
nettu qlereetalo Thrvsspdti
henki Dlntd tauhaa.
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Kun tartuin tuoreeseen Aa-
mulehteen heindkuun 28.
paivan aamuna, silmaani
pisd valittdmasti etusi\'ulla
ollut suu.i varivalokuva. Ku-
va esitti Tyrvuien Pyhan Ola-
vin kirkon sein?ista lo)4yn''t-
tii tuolloin viela tunnistama-
tonta piispaa kuvaavaa maa-
lausta. Maalaus oli pelkistet-
ty olennaiseenr valkoisella
seinalla nAkyi ainoastaan
muutamalla suurpiirteisella
viivalla toteutettu kihara-
tukkainen pdii, jonka peitti
piispan hiippa. Vaikka Llvan
ikonografia oli pitkalle tyy-
litelty, maalari oli kuitenkin
halunnur jaftiia vih.jeen siilii,
keta kuva esitti. Piispan vie-
reen oli nimittain piiretty
kuusisakaminen dhti, josta
kohosi risti. Vaakunoista ja
sukututkimuksesta kiinnostu-
neena en voinut olla rea-
goimafta tehdn merkkiin,
jonka tunnistin Sii.kilahti-
surun vaakunakuvioksi. Tti-
man kuvion mukaanhan Sar-
kilahti-suku tunnetusti otti
ruotsinkielisen Stjemkors-
nimen

Padstyani niiin jyviille
asiasta aloin etsia kidoistani
tietoa Sarkilahti-sukuisista
kirkonmiehistii" ja ennen pit

K1.Na L Piispd Maum III S.ir-
hlahti Tyn.icin Plh.in Olavin
kibn ulkosein(in modlauhtes-
sa. Piirttikll Kinho Kemlp6i-
nen llkka Laitisen valokuvan
poh ja I I a. Julkai$ tu Aanul ehclen

kaa paadyin pitamaan kuu-
Iuisaa piispa Maunu III Sdr-
kilahtea todennakdisimpan?i
vaihtoehtona kuvan esitta-
maksi henkiloksi. Kasitykse-
ni varmistui entisestaiain, kun
viela l6ysin Missale Aboen-
sesta peraisin olevan piirrok-
sen Maunu S?irkilahdesta ja
pystyin vertailemaan kuvia.

Tassa vaiheessa soitin
Tyrvaen kirkkoherranviras-
toon ja ilmoitin l6yddstani
seurakunnan palveluksessa
olevalle henkildlle. Vielai tas-
sa vaiheessa Tyrv?ialla ei

tunnuttu tietiiv?in piispan
henkildllisyydesta mitaiiin
Mydhemmin paivallii soitin
viela toistamiseen ja lupasin
iaheftzia asiaa koskevia mo-
nisteita. Tampereen kaupun-
ginkirjaston virkailijan Tuula
Rantasen ystevalliselle a!us-
tuksella sainkin viela samana
paivana postiin otteita muun
muassa yllamainitusta Mis-
sale Aboensesta

Seuraavan paiven Aamu-
lehdesta sain arveluilleni
vahvistuksen, L:un lukuisat
asiantuntijat vakuuttivat sei-
namaalauksen todennakoi-
sesti esittavan juuri piispa
Maunu Ill Srirkilahtea. Mi-
nun flimedni ei kyseisessa
lehlijutussa jostain syysta
mainittu, enka ole toistai-
seksi muussakaan yhteydessa
saanut asiaa koskevaa pa-
lautetta. Nain ollen jria viela
arvoitukseksi, mikd oli mi-
nlrn osuuteni piispan tunnis-
tamlsessa.

Elol-uun 6. piiiv?in aamu-
na Aamulehti julkaisi jdlleen
kuvan eraasta Pyhan Olavin
kirkon maalauksesta. Tzimui
toinenkin kuva esitti tunnis-
tamatonta henkiloa. Katsel-
tuanl tuntemattoman kuvaa
jonkin aikaa aloin jiilleen



kehitella ajatusta siitit, kuka
saattaisi olla kyseesszi. Jul-
kaisen hypoteesini n}'t en-
simmiiista kenaa.

Hypoteesi vasemman
kaden merkityksesta

Koska Tyrvean maalaukset
tehnyt taiteilija kuvasi ih-
miskasvot a?irimm?iisen pel-
kistetysti, hanen oli lisAttiiva
kuvaan jokin attribuufti eli
tunnus, jonka perusteella
hahmo oli selvasti tunnistet-
tavissa joksikin tietyksi h€n-
kil6ksi. Itse asiassa maalari
on vienyt aiheiden pelkistyk-
sen niin pitkalle, etta kon-
keettiset hahmot ovat muuF
tuneet miltei kuvakirjoituk-
seksi Esimerkiksi Maunu
S?i*ilahdefl kuva voidaan
"lukea" seuraavalla tavalla:
Piispanpaa + tzihti + risti :
piispa Stjernkors. Kysymys
on mielestani siis ennemmin
tekstiste kuin taideteoksesta
tai ndkdiskuvasta. Keskiajan

Kuva 2. Piispa Maum II
Tavast? Maalaus Pthdn Olatin
kirkon ulkorein issd. Piirldnyt
Kimno Kenppainen T omds
Madantien va lohoa n pohja lta.
Julkai s tu Aa nu lehfu n luva lla.

kirkkotaiteen yksi tarkoitus-
han oli valittea kuvallisesti
viesti lukutaidottomalle kan-
salle. Jos Pyhan Olavin kir-
kon maalaukset siis ovat ta-
vallaan kirjoitusta, eiko olisi
mahdollista turuistaa mytis
toisen kuvan henkilo mene-
tellen samalla tavoin kuin
piispa Siirkilahden yhtey-
desse?

Mikali kuva numero 2 to-
della esittaa tiettye ihmistz!
maalauksesta voisi odottaa
l6)'tevensa jo*in vihjeen
kohreen henkilollisyydesta.
Analyysizi tehdessani minulla
oli valitettava$i keFdssaini
ainoastaan Aamulehden ku-
v4 jossa niikyy vain niukalti
ihmishahmon ymp?iristata.
Siten en voi tietfi, l6'tyisikit
maalauksen liiheisyydesta
jokin tarkentava attribuutti.
Joka tapauksesta liiysin ku-
vasta mahdollisia vihjeitii.

Ensinnekin hahmon peehine
muistuftaa muodoltaan piis-
pan hiippaa vaikka onkin
kauttaaltaan viiritetty toisin
kuin Maunu Siirkilahden
hiippa kuvassa l. Toinen
yksityiskoht4 johon kiinnitio
huomiot4 on tuntemattoman
hahmon kohotettu ja kou-
kistettu vasen kiisi. NAltiiA
aivan silte, kuin kiisi olisi
kohotettu tervehdykseen tai
kallistetun pe?in tueksi. Mut-
ta miksi nostettu kasi on
nimenomaan vasen eikii oi-
kea? Kun kattd katsoo tar-
kasti, huomaa, efie seke ra[-
teessa ettA sormien alla on
paksu viiva. Tdme saa miet-
timaarL onko kadesse ehka
panssan.

Pidan mahdollisena, ettd
vasen kasi on juuri periian-
kuuluttamani attribuutti, joka

ilmaisee L-uvan henkildn ni-
men. Vilkaisu keskiaikaisia
vaakunoita kasirteleviian kir-
jaan nimittain paljastaa, etta
keskiaikaisen Tavast-su\un
vaakunakuvio oli juuri pans-
saroitu ja koukistettu vase,
kasi! olisiko kuvan 2 tunte-
maton joku Tavast-suwn
kirkolliselle uralle lehte-
neiste miehist?i, ehka jopa
kuuluisa piispa Maunu II
Tavast? Olisihan ihan loogis-
ta, ette kirkon seinedn olisi
(postuumisti?) kuvattu kaksi
aikakauden kuuluisaa piis-
paa, Maunu II ja Maunu III.

Tulkintani on kieltematte
sang€n epavarma mutta silti
perusteltavissa, kun ka)'tt:ia
piispa Sarkilahden kuvaa tul-
kinnan avaimena ja esimerk-
kitapauksena. Szirkilahden ta-
pauksessahan turmistaminen
onnistui selven attribuutin
ansiosta melko suurella var-
muudella. Ei siis liene kovin
kaukaa haettua, etta toisesta-
kin kuvasta voisi ldyt,ia su-
kuvaakunaan viittaavan ai-
heen, mikiili kuva n''t todella
esift aia historiallista henkilda.

Voi kylla kysyii, olisiko
maalari kuvaonut kirkon sei-
neen ensin tunnetun piispan
ja sitten vain jonkin keksityn
hahmon ilman mitaan kon-
tekstia.

Tyrv?iiin seindmaalauk-
sessa esitetyn keden asento
on paljon pystympi kuin
Tavastien vaakunamerkissii
mutta kun tutkii keskiaikaisia
sinetteje, havaitsee, ettai vaa-
kunakilven vino asettelu
kiiiint?iii kilpeen L-uvatun ke-
den asonnon usein katsojaan
ndhden pystyksi (kuva 3).
K6d€n asento Tavastien vaa-
kunoissa vaihtel€e, mutta
nimelomaan piispa Mallnun



Kuva 3. Linnani!.intai Olo.f Ta-
vartin (kuoli I160) voakuna
hcinen hautahvcssd.in Turun
fi@niohrkossa. Elias Brenne-
fin piirros 1670-l yan al sta
(Gottl nd 1832).

Tavastin vaakunassa kasi on
kuvattu kammenpuoli eteen-
piiin (kuva 4). T?issa yhtey-
dessa on myais sylta mainita,
eftii miltei samanlaista vaa-
kunaa kAltti Stelarm-sulu
Vaakunat eroavat kuitenkin
toisistaan sikali, ette Stel-
armien vaakunan kasi osoit-
taa (itsest?ien katsoen) oi-
kealle eika vasemmalle kuten
piispa Tavastin tunnus.

On myds mahdollista ver-
rata Tyrv?i?in maalausta er?ia-
seen varmasti Maunu Ta-
vastia esittiivaen kuvaan.
Tdllainen kuva ldytyy Pyhan
Henrikin muistoarkun kyljes-
€. Tyrvaien taiteilijan viit-
teellinen tyyli esta?i persoo-
nallisten kasvonpii.teiden
venailun, mutta ainakin voi-
daan todeta, etta kummassa-
kin kuvassa on esitetty ka-

peakasvoinen mies. Jotakin
my6s Tyrveen maalaukset
toki paljastavat kohteensa
fyysisesta olernuksesta, on-
han ainakin piispa Siirkilahti
ollut pydreakasvoinen kiha-
rapad myds Missale Aboen-
sen mukaan. Mikali kuva 2
todella esittiia piispa Maunu
ll Tavastia, on tosin mahdol-
lista, ettA kuva on tehty
kauan aikaa piispan hlole-
man jiilkeen ilman tarkkaa
tietoa Tavastin todellisesta
ulkonaostA.

Kuten sanottu, en naiillii pea-
telmillA voi pZiiistii lfiel-
lekiian varmaa tietoa, mutta
toivon t?illa kirjoituksella
voivani inspiroida uusia tul-
kintoja Tyrvaien Pyhan Ola-
vin kirkon erikoisista maa-
lauksista niin, ettA kuvien
ndennaiisen primitiivisyyden
takaa voitaisiin ldytAd kiit-
kettyjai merkityksia.

Kiitokset

Tuula Rantanen, Tampercen
kaupunginkirjasto

Kuvo 1. Piispa Ma n II T(i-
ya:hn sinetfi. jotsa hdnen vaa
hnansa (lkts ivarsi) alhaala
oikealla. (Hausek 1900.)

Lahteet

C. A. Gottlund 1832: Otava
eli suomalaisia huvituksia C.
A. Gottlundilta. II osa. B. M
Bredbergin kirjapaja, Tuk-
holma 1832.

Reinhold Hausen 1900: Fin-
lands medeltidssigill i afbild
utgifna af Finlands statsarkiv
genom Reinhold Hausen.
Tidnings & Tryckeri-Aktie-
bolagets Tryckeri, Helsing-
fors 1900.

Tietoa Stdhle-suvusta

Kevaalla toimittaja Jussi
Hartoma piti esitelman ruuk-
kisepista. Esitelman jalkeeh
hiinen puheilleen tuli suku-
tutkija, joka tiedusteli Har-
tomalta Stiihle-sulusta

Toimittaja Hartoma on
nlt ldltan',t uutta tietoa t?istA

sumsta ja han pyyt:ii! eftA
kevAalla hdnen kanssaan
Stehleista keskustellut tutkija
oft aisi heneen yhtettta.

Jussi Hartoman yhteys-
tiedot saa sihteeriltai.



Teksti ja kuvat
Eino Koskinen

Kun jotakin asiaa pidetziAn
itsestaien selviona ja sitten
yhtak:ldd huomataar! ettei asia
olekaan niin, tulee tieto kuin
salama kirkkaalta taivaalta
aiheuttaa muminoita: "Niin
mutta is?i tai aiti sanoi niin..."
Niiin kiivi vaimolleni. Hiin oli
lap suudestaan asti ollut site
mielta, etta hiioen eidin?iitinse
isti joka oli merikapteeni, oli
ensimmdisenA suomalaisena
kieftenlt maapallon Kap
Homin kautta purjelaivalla.

Nain ei kuitenkaan ollut
tapahtunut, vaan teon oli
tehn)4 vaimoni ziidin ?iidin
is:in veli, merikapte€ni Peler
Gtstal ldndn. Tdmd asia pal-
jastui, kun aloitin tutkia myats
vaimoni sukua. Tai lienee pa-
rempi sano4 etta kerasin su-
lun tiedot yht€en. Tiima oli-
kin helppoa, koska suwn
vaiheet olivat jo tulleet aikai-
semmin varsin seikkaperiii-
sesti tullut tutkittua.

Pietarsaaren
ldmaneissa useita
merikapteeneja

Peter Gustaf oli syntyn)'t
Pietarsaaressa 6. maaliskuuta
l'796 ja pa\dsi ylioppilaaksi
16. lokakuuta 1813. Han lahti
seunutvana wonna merille ja

, f  ,  r

ryentwa suKu

vietti nuoruusvuotensa liihin-
nii etelaisille merillai. Navis
Fennica (Pekka Toivanen)
mainitsee, etta henet hyvak-
st4tiin Pietarsaaren laivapor-
variksi v. 1827. Laivanvarus-
taja Peter Malm nimitti hdnet
juuri valmistuneen parkki
laiva Herculeksen pe?illikdksi.

Hercules-laiva lahti maa-
ilman merille keviiallii 1845.
Suuntana oli ensin Marseilles,
minne se vei lankkuja ja ter-
va4 tlypillisiai suomalaisia
senaikaisia vientituotteita.
Ldhddssa tapahtuvan kaptee-
niluettelon kirjoittamisen yh-
t€ydesse tod€ttiin, etta Peter
Gustaf oli tehnyt kymmenen
matkaa jonkun toisen kaptee-
nin alaisuudessa ja 25 matkaa
itse kapt€enirE ja kaikki mat-
kat ilman haveria. Samassa
luettelossa mainitaan hanen
osanneen ruotsin kielen li-
sdksi englannin, saksan ja
nnskan kielet. Luultavasti
han osasi myos jonkun verran
suomen kielte. Voidaan sanoa
hiinen olleen varsin kielitai-
toinen merikapteefli.

Htule,n isitnsi Johan Israel
Idnan ja hd;ircn veljerrsd Karl
Edvanl kuitr myos tdman
poika Johan Edvdrd olivat
kaikki merikapteenej a. Nain
voidaan tdydella syylld puhua
purjehtivasta suvusta.

Kapteeni vaikuttaa
laivan

varustamiseen

Peter Gustaf oli pietarsaare-
laisen kauppiaan ja laivanva-
rustajan luottokapteeni, jonka
mielipiteillii oli pailoa kaup-
pias Malmin laivahankinnois-
sa. Kun Amerikassa kehitet-
tiin varsin nopeakulkuinen
purjealustlyppi, ns. klipperi,
halusi Malm laivastoonsa
myds tAllaisen aluksen, mutta
Peter ldman oli hanketta vas-
taar\ koska syvdlla uiva alus-
tyyppi ei soveltuisi hlvin
Pohjarmaan mataliin rantave-
siin ja satamiin. Sen sijaan
rakeonettaviin laivoihin teh-
tiin paranruksia.

Erzis tallainen oli alusten
kupariworaus seka rakentei-
den kiinrittdminen toisiinsa
kuparipulteilla. Ulkopuolisen
kupariworauksen tarkoituk-
sena oli estaA matosimpukkaa
eli ns. laivamatoa neivede-
mdsta laivan rungon puuosia
pilall€. Laivamato pystyi nai-
vert,imden kalk*ihampaillaan
ka,'tavia kovaankin puuhun
n:iin pilaten aluksen.

Parkki Hercules .akennet-
tiir maailmanmarkkinarahteja
varten. Sen vetoisuus oli



melko pieni, vain 200 lesti4
joka vielti rakennu svaiheessa
pieneni 178 lastiin. Mit?i teme
on nykymitoiss4 on hieman
arvailujen varass4 koska yksi
lasti vaihteli 12-24 tynnyilln.
Joissakin tapauksessa lastiin
mahtui jopa 40 tynnyriii riip-
puen siite, kaytettiinkat mittaa
nesteiden vai kuivan tavaran
mittaamiseen.

Lfidetaan siit:i" ette lesti
oli kuivan tavaran mittaami-
see4 joten nykymitoissa tdma
antaisi vetoisuudeksi 354 nL
joka nykyisten laivavetoi-
suuksien mukaan olisi noin
125 rekisteritonnia. Siis var-
sin pieni alus. Kdlin pituus oli
89,6 ja,lkaa = 27 ,3 m ja leveys
27 jalkaa = 8,2 m.

Maailmanymperys-
matka alkaa

Laiv^ nalyttdil vastanneen
odoluksia h).vi4 silld kaptee-
ni Idman kirjoitti jo Helsin-
giiristii varustamolle arvionsa

laivan ominaisuuksista. Hiirl
kirjoitti. "Hercules purjehtii
hyvin hankavastaiseen ja se-
hiin on erinomainen asia. Se
kantyy helposti ja on sill?i
monia muitakin kelpo omi-
naisuuksi4 mutta se wotaa
pahasti. Jouduimme pump-
puamaan veden pois joka
kahdeksas lasi matkalla t?in-
ne." Niinpe alus jouduttiin
kallistamaan Marseillessa
pohjan kuflnostusta varten.

Kdlin haalauksen jtilkeen
rahtitilarne Marseillessa oli
melko huono ja Idman sai
vain pienen rahdin Odessaan
MustanmereD rannalle. Siellii
tilanne ei kuilenkaan ollut
juuri sen parempi. Rahtia kui-
tenkin ldytyi. Rautakuulia,
ruotia, talia ja herr€ita piti
vieda Englantiin. Plymouthis-
sa Hercules purki 27.7.1845
150 tonnia talia ja 160 vuotaa
ja vei sitten loput lastista
Lontooseen.

Lontoosta saatiin uusi rahti
Eteld-Amerikkaan. Lastiin si-
sailtyi muun muassa 7 tonnia

ruutia. Idmanin mielestii fail-
lainel lasti oli vakuutettava.
Vakuutukseen olisi kuitenkin
huvennut parituhatta puntaa.
Aika kallista touhua ja va-
rustamo ei t?ih:in suostunut-
kaan. Niin laiva suuntasi keu-
lan kohti Rio de Janeiroa il-
man vakuutusta. Suojelus-
enkelit olivat mukan4 koska
parkki Hercules parin kuu-
kauden purjehduksen jdlkeen
saapui jouluaattona 1845 oD-
nellisesti m?i?iraisatamaansa.

Kun rahtia purcttiin, Peter
Gustaf €tsiskeli sopivaa rahtia
takaisin Eurooppaan, mutta
rahdit olivat edelleen tiukas-
sa. Etenkin jatkuvat sateet
Brasiliassa olivat vaikeutta-
neet tavaroiden saantia sisa-
maasta rannikolle ja nain
myds rahtien saannissa oli
ankaraa kilpailua. Hiin sai
kuitenkin rahtisopimuksen
rahdata Riosta ja etelempaii
Paranaguasta 3500 espanjan-
taalaain arvosta tavaraa man-
tereen toisella puolella ole-
vaan Valparaisoon. Kapteeri



ei ollut lainkaan tyyt)'vaiinen
rahdin tuottoon, mutta minkais
teet. Muutakaan rahtia ei ollut
saatavilla- Idman toivoi lis?i-
rahdin Paranaguasta paranta-
van tilannetta. Nein kavikin,
ja lastauksen jiilkeen lfiti
alus kiertamzi?ln 2.4.1846 Kap
Homin ympari kohden Valpa-
raisoa.

Tema purjehdus kesti 63
vuorokautta. Herculeksen
purjehdus oli sujunut suurem-
mitta vahingoitta, mutta jotain
oli sentiiiin sattunut. Rungon
kupariuroraus oli kulunut ja
fokkaraaka katkennut myrs-
kyssa.

Valparaisossa oleskelun
aikana Peter Idman tapasi pie-
tarsaarelaisen kapteenin Gus-
tav Sylvanderin, joka purjehti
myiis laivanvarustaja Peter
Malmin laivastoon kuuluvalla
Veloce-aluksella.

Tahitin kautta takaisin
Eurooppaan

Kun kalliksi tulleet korjaukset
oli saatettu piiiitdkseen, las-
tattiin laiva4n muonavaroja:
tuoretta lihaa" elavie kanoja,
yksi sika, perunoit4 kaakaot4
kookospzihkin<iitii ja hedel-
mie. Ranskan valtion kanssa
saatiin aikaan rahtisopimus
lastin viemisesta Otahaitiin
eli nykyiselle Tahitin saarelle.
Lisdrahtia saatiin vield Cal-
laosta, sekin Ranskan valtion
laskuun. Lokakuun puolessa
valissa v. 1846 laiva oli Tahi-
tin vesilla.

Tahitilta matka jatkui Ba-
taviaan eli nykyisin parem-
min tunnettuun lndonesian
peakaupunkiin Jakartaan.
Alus saapui sinne loppiaisena
1847. Matka kesti yhteensa

59 !,uorokautta. Taalla oli jo
rahtikausi ohi, kun Idman
sinne piiasi, ja niiin ollen piti
ottaa miti rahtia sattui saa-
maan. Sita onnistuttiin kui
tenkin saamaan, nimittain 60
tynnyria arrakkia, 600 paalia
tupak*aa ja muutama tonni
riisiii. Naiden ma?hasatama
oli Rotterdam Belgiassa. Rah-
tia jouduttiin odottamaan
pitkii.iin, joten laiva ehti Afri-
kan lounaisrannikolla olevaan
St. Helenin saarelle vasta
kes?ikuun alussa. Saareen poi-
kettiin lfinna taydent?imzian
vesivarastoja. Perilla Rotter-
damissa Heraules oli vasta
e lokuun1Lpe iv i i1847.

Kotisatamaan
kattotiililastissa

Laivan maailmanymp:iripur-
jehduksen aikana rahdit olivat
nousseet Euroopassa tunfu-
vasti, ja koska ldmanin matka
rahtitulojen osalta ei ollut mi-
tenkA?in tyydtttava, toivoi
varustamo ldmanin jatkavan
vielii matkaa Mustanmeren
satamakaupunkeihin parem-
pien rahtien saamiseksi. Nain
ei kuitenkaan tapahtunut,
koska laiva menetti puol€t
miehistosliiiin Rotterdamissa
karkaamisten vuoksi.

Miksi ndio kavi ei ole tie-
dossa- Yksi mahdollinen se-
litys on se, etta pitka matka
oli aiheuttanut kovan koti-
ikavzin ja matkan jatkaminen
Mustallemerelle ja sielt?i epa-
maeraiseen tulevaisuuteen oli
ollut miehistolle liikaa. Peter
Idmania pidettiin oikeuden-
mukaisena ja hyviina kaptee-
nina.

Kotisatamaan Pietarsaa-
reen tuotiin 14000 kattotiilta,

vatustamolle tynnyri sokeria
ja tynnyri jouluherkkuja ku-
ten rusinoita, luumuj4 mante-
leita seki arvopuutavaraa.

Laivan miehistddn kuului-
vat kapteeni Idmanin lis,iksi
per?imies Karl Edvard Wen-
man seka 14 miehistain jiisen-
ta. Yksi miehistdn jasenistd
nimeltiian wiklund kuoli Hy-
vafioivonniemen ymperi
kie.rettdessii Alrikan etela-
kiir jessa 13.5.1847. Hiinelle
H) r'antoivonniemi ei ollut
hlnr'a enne, vaikkajo kotisata-
maa liihestlttiinkin, niin kuo-
lema tuli ja oni omansa.

Herculekselle ei alun perin
suunniteltu maailmanympiiri-
purjehdusla. N,iin vain k,ivi
kulloisenkin markkina- ja
rahtitilanteen mukaan. Viime
kedesse varustamon lahette-
met kirjeet ja kapteenin oma
harkida meerasivet matkojen
suunniur- Joka tapauksessa
kapte€ni Peter Gustaf Idman
oli ensimmiiinen suomalainen
merenkdvij ii, joka kiersi maa-
pallon purjelaivalla paha-
maineisen Kap Homin kautta.

On sanottu, etta laivat ja m€-
riviiki ovat kartoittaneet maa-
pallo4 liittaneet maat ja
maanosat toisiinsa sekd kan-
taneet kulttuurin hedelmid jos
kohta katkeria rikkaruohoja-
kin merien yli. Vaimoni esi-
vanhemmista moni on ollut
ttissd toiminnassa mukana.
Onko se ollut sitten siunauk-
seksi vai turmioksi, en pysty
sita arvioimaan, mutta uskoi-
sin kuitenlcin, voittopuolisesti
siunaukseksi

IO



Patkkilafua Herculeksei rcitti maailfian y(npxi Lotltoon, Rio de ,J.uciro , Kap Homin, Tahitin,
Jakartan, Hyvantoivonniemen ja Rotterdamin kautta takaisin kotisatamaan Pietarsaareen. Matka
alkoikevaelle 1845 ja p?iattyi syksyll:i 1847.

Kirioittaisi tko Orp an a an?

Tampereen seudun sukutut-
kimusseuran lehti Orpana
ilmestyy kaksi ke.taa \,uo-
dessa. Lehdess?i ti€dotetaan
seulan toiminnasta ja kero-
taan menneista tapahtumista.
Orpanassa julkaistaan myds
muistelmia, kertomuksia, su-
kututkimusta koskevien kir-
jojen arvosteluja ja esittelyje
yms. sukututkijoita kiinnos-
tavaa. Otamme mielellamme

vastaafl sekd lyhyita efte
pidempia artikkeleita.

Jos Sinulla on kiinnostava
aihe, muttet itse osaa tai ehdi
kidoittaa siitd Orpanaan, niin
ots yhteyttd toimitukseen I
Ehkapa lahetamme luoksesi
toimittajan, joka kirjoittaa
tekstin puolestasi.

Artikkelit voi lahettiia
toimitukselle joko siististi
koneella kirjoitettuna tai txt-
muotoiseksi talletettuna le-

vyk*eella. Tekstie ei saa
taluttaa eika muutenkaan
muotoilla - toimitus tekee
sen kylla puolestasi. Kuvia
voi mielellaain liittiia jutui-
hin mukaan. Valokuviin on
liitettavii tiero kuvaajasta.

Tewetwloa Orpanan
avustalien ioulkoon!

l l



Pekla Nuottajzirvi

Suftutut kimusseura Kust a an Me ssui [[a

Herrasv oi fte oiftin ru fi ftci4 m oiri n
Kuluvana \,uonna 220 ..l.rolla
$)ttav,i Tampereen kaupunki
jzidesti yhtena juhlavuotensa
tapahtumana Kustaan Messut
6. kesakuuta 1999 Tullikama-
rin aukiolla ja pakkahuoneel-
la Tapahtumaan osallistuivat
lukuisat eri harrastuspiireja
edustavat tamperelaiset seurat
ja yhdistykset, jotka esitteli-
vat toimintaansa ja sen tulok-
sia. Niinpa oma 2o-!uotis-
juhlaansa viettava Tampereen
seudun sukututkimuss€u-
rammekin oli varannut tilan
Tullikamarin pakkahuoneelta.
Saimme osaston hyvalta pai-
kalta, aivan esiintymislavan
vierefte.

Sateinen sunnuntaiaamu
selkeni kauniiksi poutapzii-

viiksi, kun Keskustorilta lah-
tenlt paraatikulkue saapui
messupaikalle tuoden muka-
naan runsaasti yleisd?i. Seu-
ranrme hallituksen jasenet ja
toimihenkildt esittelivat seu-
raa, sen toimintaa ja julkai-
suja, kertoivat sukututkimuk-
sesta ja antoivat opastusta ja
neuvontaa. Kiinnostunutta
messuyleiso:i oli ajoittain
ruuhkaksi saakka osastol-
lamme ja tapahtuman ansiosta
olemme saamassa lisa?i jase-
nia yhdistykseemme.

Seuran edustajat katselivat
worotellen muitakin osastoja,
joita oli my6s ulkona Tullin-
aukiolla. Tuttavuutta tehtiin
muiden seurojen kanssa ja
niiden €dustajia poikkesi

osastollamme. Omia seuram-
me jaseniai oli myds paljon
liikkeell?i.

Osastoltamme esiintymis-
lavan vierelta saimme seurata
tamperelaisten eri harrastepii
rien monipuolista ohjelmaa.
Oli musiikkia eri instrumen-
teilla ja kokoonpanoilla esi-
tettynai, balettia ja muita tans-
siesityksia seke kuorolaulua.
Ohjelmaa oli myds pienelld
esiintymislavalla ja seka si-
sallii etta ulkona osastojen
lomassa.

Ruotsi-Suomen aikaista
historiaa ja Kustaa III:n aikaa
edusti messuilla ruotsalainen
Gustavianerna-ryhma, joka
osallistui paraatiin ja liikus-
keli messualueella koko piii-
van. Taidokkaisiin 1700-lu-
wn lopun ylaluokan asuihin
pukeutuneet Eugdne Ude-
bom, Gdsta Sandell sekii hei-
ddn daaminsa Jaqueline Ga-
bom ja Margareta Scherdin
herzittivat ansaittua huomiota
ja ihailua yleisdn keskuu-
dessa.

Vauhtia, menoa, yleisdd ja
markkinatunnelmaa riitti

Seutun usi sihleeri Minna
Savola pifiti scltraa p naisean
tdkkiin J.1 valkoiscen petuukkiin

lakelhtneelle Gista :hndelli lle.

Kuvar Pckka Nuottai5rvi
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koko pAiv?iksi. Seuramme sai
nain hyvan tilaisuuden tehdA
itseii.iin ja toimintaansa tun-
netuksi kaupunkilaisille seka
muille seuroille ja yhdistyk-
sil le.

Hy.villa mielin purimme
osastomme tapahtuman p,Ut-
tyessai illansuussa ja laksim-
me viettemean loppua Kus-
taanpeivee kukin tahollemme.

Ktstaviaaniseh ajan tapakult
luuriin erikoistun t ruo|salainen
Gustqvianernq-ryhmtt vieraili
seuramme nessuosastolla- P
hee nl o hta| a Pe kks Nuo t lajtirve n
rinnalla hynyilevdt .Iaqteline
Caborh j6 Margareta Schedin
sekri thgAne Udebom.

Ku\?: Virpi Nissilii

Uusia iulkaisuia tulossa:
sukututkii aluett elo ia lis cia esipoMtaulu ia

Syksyn 1999 jasenkirjeen
mukana tuli lomake, jolla voi
ilmoittaa tietonsa Tampergen
seudun sukututkimusseuran
uuteen sukututkijaluetteloon.
Entinen onkin jo 80-luwn
puolelta ja pahasti vanhentu-
nut.

Uudesta luettelosta ovat
kiinnostuneita paitsi seuran
omat J,isenet my6s muut su-
kututkijat.

Jokaista seuran jasent,i
kehotetaankin nlt tatttamdan
kaavake huol€llisesti ja pa-
lauttarnaan se marraskuun

loppuun mennessa joko jd-
sentilaisuuksissa sihteerille
tai postitse Johanna Kure-
lalle.

Uuden sukututkijaluette-
lon toivotaan ilme$yvan ke-
viian 2000 aikana.

Esipolvitaulukirjaan
materiaalia

Sukututkijaluettelon lisaksi
suunnitteilla on uuden kirjan
julkaiseminen seuran Esipol-
vitauh.rja-sarjassa. Ennes-

taan sarjassa on ilmestyn)4
kuusi osaa.

Esipolvitaulut voi toimit-
taa joko erityisille lomakkeil-
le selkeasti tekstattuina tai
tietokoneliuskoina. Lomak-
keita voi ostaa j?isenilloissa
Milja Piepposelta.

Esipolvitaulukirjan toi-
mittaa Eino Koskinen, jolta
saa tarkempia ohjeita. Hrinen
kanssaan kannattaa neuvo-
tella mm. silloin, jos epiiilee,
onko omaa materiaalia riitta-
vash.
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Mima Savola

S uftututfr.ii at v erftoss a
En si m m lii n e n s u kut ut fri1 o i [e n int ern et - fr.urss i o [i m en e sty s

Seuramme jarjesti 18. touko-
kuuta yhden illan mittaisen
internet-kurssin seuran jese-
nille. Kurssi pidettiin Tampe-
reen yliopiston paatalossa, ja
sen vetaijina toimivat Johanna
Kurela ja Minna Savola. Kurs-
sille osallistr,ri varsinaisena
oppilaana kymmenen naista ja
yksi mies, kuunteluoppilaita
oli kolme naistaja yksi mies.

Kurssilla selvitettiin ensin
yleisesti internetin kaltda ja
liikkumista verkossa, ja kes-
kitlttiin sitten sukututkijoita
kiinnostaviin sivuihin.

Suometr Sukututkimusseu-
ran sivuilta peitd''ttiin HisKi
projektin sivuille (osoitteessa
wrvw.genealogia.fi /historia), ja
kurssilaisia opastettiin tieto-
kannan kaltt6on. Hadoitus-
tehtavien kautta saatiin kuva,
millaisia tietoja tietokannassa

on ja mit€n ne voi parhaiten
l6ltiiii. HisKi-tietokannasta ei
ldydy viela kaikkien seurakun-
tien historiakirjoja, mutta ti-
lanne muuttuu kaiken aikaa

Kurssin osallistujat harjoit-
telivat llisKi-tietokannan kdyr
tda etsimalla sielta omia suku-
laisiaan. Monet loysivatkin it-
s€lleen uutta tietoa ja saivat
tiedot mukaansa paperille tu-
lostettuna

Kurssilla painotettiin, etta
tietokannasta ldltyrr'iit tiedot
tulee aina tarkistaa alkuperiii
sistai Iahteistii. Kurssilla kerrot-
tiin myds muista sukututkijoita
kiinnostavista si\,nista. Esi$er-
kiksi MAP-kirkon sivuilta
(www.familysearch.org) l6y-
tyy suomalaistenkin esivan-
hempia.

Oman seurammekin jAsenil-
le on mahdollisuus vaikuttaa

tietokannan laajenemiseen.
HisKi-projektin vetaja ja Suo-
men Sukututkimusseuran toi
minnanjohtaja Leif Mether ru-
lee lauantaina 2.10 1999 kerto-
maan seurallemme tastA pro-
jektista, ja samalla jasenet saa-
vat tietoa siita, miten yksityi-
nen sukututkija voi ruveta
HisKi-tallentajaksi. Tietokan-
nasta on esimerkiksi turha ha-
kea viela Tampereen tai usean
Pirkanmaan seurakunnan his-
toriakirjoj a.

Ensimmaisen sul-ututkijoiden
internet-kurssin ilmoittautu-
misluettelo tA'4tyi hetkessa,
joten tAllaisesta opetuksesta on
ollut tarvetta Syksylla 1999
jiidestetaiin lisae intemet-kurs-
seja. Naiden |urssien mainok-
sia on toisaalla tessa lehdesse.

U I ko m a a la is ia s u kututki m ustieto ka nto ia

Myohempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Krkko
. mormonikirkontietokanta
. sisalta,i myds suomalaisia sul-uja
www.familysearch,org

Ancestry.com
o amerikkalainen,iatkuvasti kasvava kaupallinen tietokanta
. aluksi kalttd on ilmaista, laihdetietojen saaminen on maksullista
www,aocestry.com
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Eino Koskinen

Vi ro faiset sukututftljat toufrokuuyo 7999 Tnny ereef[n

Virossa sufrututfrimus on vaifr"eaa

Pilvinen mutta poutainen aa-
mu kirkastur.l Tampeeren
pa?ikirj aston Metson edessa.
Linja-auto ajaa kirjaston
eteen ja sieha purkautuu 19
sukulaiskansan Viron suku-
tutkijaa. He saapuvat Val-
keakoskelta sikrilaisen su-
kututkimusseuran nykyisen
puheenjohtajan llpo Kulta-
rannan ja entisen puheen-
johtajan Ydo Halmarin joh-
dolla tutustumaan Tampe-
reen nahtavyyksiin ja siihen,
miten kaupunki voi palvella
takelaisi?i sukututkijoita.
Eesti Genealoogia Selts on
saapunut vastavie.ailulle
Suomeen ja myds Tampe-
reelle.

Tampereella vieraiden

isentana oli Tampereen seu-
dun sukututkimusseura, jon-
ka puheenjohtaja Pekka
Nuottajiirvi toivotti vieraat
t€rvetulleiksi kaupunkiin. Vi-
rolaisvieraille jaettiin terve-
tuliaislahjana seuramme esit-
teit4 muutamia Orpana-leh-
tia seka pieniii muistoesineita
Tampereesta.

Illalla Valmarinniemessa
Viron sukututkijat antoivat
omat tuliaisensa Tampereen
seudun sukututkimusseural-
le. Lahjaksi saatiin mm. viro-
laiseen tapaan ystavyytte
symboloiva ruisleipa, Kures-
saare leib.

Tutustuminen
Metsoon

Alkuseremonioiden jdlkeen
astuimme kirjastoon, jossa
Tuula Rantanen tutustutti
vieraat ja isannat Metson
ihmeelliseen maailmaan.
Rafltanen kertoi, etta kirjas-
tossa kay paivittain 6000-
7000 lainaajaa. Mutta on kir-
jastossa myds mista lainata.
Metsossa on puoli miljoonaa
teosta, Joista puolet on suo-
raan kirjahyllyista lainatta-
vissa. Toinen puoii on va-
rastossa ja sielta tilattavissa
lainaksi. Varaston vanhim-

at kirjat ovat l500lu\un
alkupuolelta. Kirjojen lisiiksi
Metsossa on suuri medrd
aikakauslehtia, videokaset-
teja ja mikofilmeja Vieraat
tutustuivat myos suk-ututki-
joita kiinnostavaan mikro-
fi lmien lukuhuoneeseen.

ltcsli Genealoogia Sehsn
puheenjohtata Harri Talvoja
oltaa rasladn lbnpereek se -
dfi suktlllkin :se rsh esit-
leit.i .hhanna Kurelaha.
Valkeakosken teudun s kututkF
nusseumn pj. Ilpo Kultaranla

Ja Nokian s htltkiiaxlen pt.
Timo Koivilb scuraaval lapah-

Kuvar Pekk;r Nuottajri{'v i
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Metsosta siirr''ttiin Tam-
pereen yliopiston kirjaston
ravintolaan sydmazin lounas-
ta. Keskustellessa virolainen
Vilhelm Kohv kertoi olleen-
sa Karjalan kannaksella tais-
telemassa suomalaistel rin-
nalla vihollista vastaan. So-
dan jiilkeen hiinet karko-
tettiin muiden mukana Sipe-
riaan moneksi ruodeksi.

Virossa vain yksi
sukututkimusseura

Kohv asuu Viljandissa ja
totesi sukututkimuksen Vi-
rossa melko hankalaksi, kos-
ka arkistoja ei oikeastaan ole
kuin Tallinnassa ja Tartossa.
Tallinnassa ovat henkild- ja
Tartossa historia-arkistot.
Arkisto perii lahettami$aan
vastauksista noin 25 Suomen
markkaa, mikZi virolaisen
pussista on tuntuva summa.
Tietenkin voi itse menna ar-
kistoihin tutkimaarL mutta
vieraspaikkakuntalaiselle
matkat ja majoitukset tuievat
kalliiksi. Mikrofi lmiaineistoa
ei ole paljoa kii'lettaivissd ei-
ka sitd ainakaan ole kirjas-
toissa, kuten meill?i Suo-
messa.

Viro[ainen sukululbiJa hdm-
mti ste I ee momohi e n suhiut h -
muskskus Yaamassa tal/l a,
missti esitet icih sllkujohloja
aina Aatamiin ja lkvaanasl.

Kuva: Pekka Nuo$jarvi

Eesti Genealoogia Seltsin
puheenjohtaja Hani Talvoja
kertoi, etta Virossa on vain
yksi sukututkimusseura, mut-
ta kaikissa suurissa kar:pun-
geissa on oma alaosastonsa,
joka kokoontuu kuukau-
sittain jeseniltaan. Kaikkiaan
seurassa on jesenia 200.
Jasenmaksu on 50 kruunua
wodessa (noin 20 markkaa),
mikii Talvojan mukaan suuri,
koska j,isenet ovat etupii isse
eliikel?iisia. Jesenmaksu on
kuitenkin seuran ainoa rahoi
tuslahde, koska valtio ja kun-
nat eivat anna mitaan tukea.

Seuralla on oma tieto-
pankki, jota he pyrkivat kas-
vattamaan Suomesta on saa-
tu lahjoituksena mikrofil-
mien katselulaitteita seka
jonkin verran mikrofilmeje.
Uusille jasenille pyrit?ien
antamaan sukututkimuskou-
lutusta. Tilaustydnti tehtya
sukututkimusta ei Virossa
ainakaan vielii esiinny.

Sukututkimus oli
kiellettya

Talvojafl mukaan a.kistoja ei
tuhoutunut paijoa sodan ai-
kan4 silla ne saatiin hyviss,i
ajoin turvaan. Sefl staan
ennen sotaa tehdlt 2000-
2500 sul-ututkimusta tuhou-
tui tai tuhottiin. Neuvosto-
vallan aikana sukututkimus-
ten teko oli kielletty?i. Jon-
kinlaista sukuseuratoimintaa
esiintyi, mutta j?isenina olivat
vain ministerit ja maan kor-
keat virkamiehet, ja tutkimus
palveli vain ns. virallista
ideologiaa.

Puheenjohtaja Ha.ri Talv-
oja oli kiitollinen suoma-
laisille kollegoilleen siita
a!'trst4 jota he olivat saaneet,
ja erityisesti han tahtoi kiit-
fiia Akaan, Nokian, Valkea-
kosken ja Tampereen suku-
tutkimusseuroja, jotka olivat
taloudellis€sti mydtaivaikut-
taneet retken onnistumiseen.
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Mormonikirkossa
etsittiin

sukututkimustietoja

Lounaafl jelkeen suunnattiin
bussin nokka kohti Myit-
hempien Aikojen Pyhien Jee-
suksen Kristuksen Kirkon
Tampereen Vaaman suku-
tutkimuskeskusta, jossa tu-
tustuttiin Ingmar Liddbergi[
johdolla laitoksen toimin-
taan. Lindberg kertoi, etta
Mormonikirkolla on 2500
sulututkimuskeskusta ympa-
ri maailmaa. Momonien ta-
voitteena on kereta 6 9
miljardia nimea Salt Lak€
Ciryn keskusrekisteriin ja tdl-
le hetkelle kerattyna on jo
2,5 miljoonaa nimea. Miko-

filmausta suoritetaan miltei
kaikkialla maailmassa, poik-
keuksena Kiina ja Pohjois-
Korea, joissa heilla ei ole
lupaa tyaiskennella.

Suomessa mikrofilmaus
aloitettiin vuonna 1949. Tal-
ld hetkelle on yli 7000 rullaa
valmiin4 ja Suomessa ke-
reystyo on ka]'tanndllisesti
katsoen valmis. Uusista suo-
malaisista tehdA,in jatkuvasti
taydennysfilmau sta.

Mormonikirkolla on tar-
jottavana sukututkijoille il-
maisia internet-palveluita
(www.familysearch.org).
Samoifl sukututkijat ovat
tervetulleita h€iden sukutut-
kimuskeskuksiins4 joissa
tutkijoiden ka'4dssd ovat fll-
miarkistot ja tietokoneet-
Mikofi lmejii voidaan kauko-

Iainata Tampereen, Helsin-
gin, Turur! Oulun ja Kuo-
pion keskuksista.

Virolaisvierailla oli mah-
dollisuus etsia omia suku-
taustojaan Mormonikirkon
arkistoist4 mutta yhteyksia
ld),tyi melko vahen, silla
Virossa ei ole tehty vielai ko-
vin paljon ker?iysty6te. Lind-
berg vakuutti, ette seuraa-
valla vierailulla on tulosta jo
enemman nak' r'illa.

lllalla vierailla ja osalla isan-
nista oli yhteinen illanvietto
Valkeakosken Valmarinnie-
mell?i, ja sunnuntaina 30
toukokuuta 1999 vieraat pa-
Iasivat takaisin kotiin.

6V
/ u o sifr.iri a ta a s s a atav i[[a

Viime kevdtkauden jeseniltojen ja sukututkimusp?iiven esitelmist?i koostuva Vuosikirja on ilmes-
tyn]'t. Vuosikirja nro XX:l sisdltaa seu.aavat kiinnostavat artikkelit:

Pj. Pekla Nuottajiirvi. Suhul lkimuspdivtn ava$ 23.0I.I999
FM Marja-Liisa Putkonen Torpryn esFis.ind
Dosentti Anneli Miikel'L- Alitalo. Vanhinmat vallasnoiset
Toimittaja Jussi Hartome. Hdnkalqt jdUet eli rutkkiseppien kilereillci
Arkistopti5llikkd Katriina Avonius: Tdmpereen kaupungin vkisto suhtllt lkiJqn apwu
Opettaja Olavi Kallioniemi Karkun hrkkovenekauden loppuajal
DI Mikko Kylliainen: Mitd drkistot keltot'dt vcsilqhteldisista esi-isistdmme?
Tutkija Eeva-Liisa Sterharamar. Kolimaisten hellen tulkimuskeskuksen Nimiarkisto kokoelmat

Vuosikirjan voi ostaa jasenilloissa tai erikseen tilata julkaisujen myynti?i hoitavalta Milja
Piepposelta, puh. 03J23 2168.
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Johanna KLrela

Jdsenkysely paljasti

fiamafaisniuuremme

t t yvat il ef) R0 n(( nK6 uff1 f 6 tt0 mme

Kevaailla 1999 liihti jokai-
selle Tarnpereen seudun su-
L-ututkimusseuran yli 400 ja-
senelle kysely, jossa selvi
teltiin tietokoneenkayltbtai-
toja ja alueita, joista jasenis-
tdmme on sukututkimusmie-
lessai kiinnostunut Taman
kyselyn tarkoituksena oli
saada tietoa, jonka perusteel-
la seuian toimintaa kehite-
ta?in

Kysymykset olivat ilmei'
sesti hankalia, sill?i vain kol-
mannes J,isenistosta - 135
henkea vastasi maiiirapai-
varin mennessa tiedusteluun.
Vastaajat edustavat kuitenkin
hWin jasenistd,imme, silla
eri-ikaisiii naisia ja miehia
oli vaslanneissa jokseenkin
samassa suhteessa kuin koko
Jdsenlst0ss?i

Kolmella neljasta
on tietokone

Tietokone-vastaukset paljas-
tivat yllattliv?in, iloisen asian:
kolmella vastaajalla neljasta
(76 %) on kaytdssaan oma
tietokone. Vain neljanneksel-
la ei tietokonetta ole, mutta
heistakin monet kertoivat
harkitsevansa sen hankki
mista

Sukututkijamiehet ovat
selva$i naisia paremmin ot-
taneet uuden teknologian
kaltbdnsA. miesvastaajista
vain joka kymmenennella ei
ole tietokonetta, kun taas
naisista tietokoneettomia on
380h.

Sukututkimus on hyviia ja
kiinnostavaa tydtii" mikii pi-
tiia mielen vireana ja vas-
taanottavaisena uusille
asioille. Tamai nakyy vas-
tauksista selvesti: yli 75-
vuotiaista vastaajista lahes
puolella (42 o/o) on tietokonel

Eniten tietokoneettomia
on 55 64-luotiaissa, jotka
ovat viela tydelamassa mu-
kana ja jotka eivat ilmeisesti
viela pysty keskittymiiiin su-
kututkimukseen niin intensii-
visesti kuin mita mieii tekisi.
Elakkeelle peestessa lo).tyy
paremmin aikaa sukututki-
muksellekin, kotiin hanki-
taan oma laite ja arvokkaat
tiedot tallennetaan tietoko-
neelle.

Varsinaista sukututkimus-
ohjelmaa kalttaa yli puolet
vastanneistai 76 henkea ker-
toi kaltftv?insa jotakin suku-
tutkimusohjelmaa. Heistd
monella oli kA'ldssaan pa-

rikin eri ohjelmaa tai niiden
demoa.

Harmillista kylla, niiita ham-
mastlttava! htrr'ia tuloksia
tietokoneer*alttotaidoista ei
voi soveltaa suoraan koko
jasenistddn. Todemakdisesti
nimenomaan nama tietoko-
nekysymykset ovat karsineet
vastaajista pois ne, joiden
mielesta kysymykset olivat
vaikeita tai joista on tuntunut
pahalta vastata kaikkiin ky-
symyksiin kielteisesti. Vaik-
ka tzimAn varauksenkin ottai-
si huomioon, ovat tulokset
kuitenkin hyvin ilahduttavat:
tietokone on naihty j,irkevdna
tapana tallentaa suuria ja
muuttuvia tietomzi?iria.

EteenDAin elavan mieli

Virked ja oppimishaluinen
mieli kavi ilmi myds inter-
net-taitoja kysltaessa. Puo-
l€t vastaajista osaa k,i',ttaa
intemetia ja toinen puoli - se
joka ei viela osaa - tahtoo
oppia senl Vain muutama
harva vanhimman ikdryhmiin
vastaaja ei ollut kiinnostunut
internetin oppimisesta

Internet on kiinnostanut
miehid enemmtin kuin naisia,
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silla kyselyyn vastanneista
miehistai 63 Yo ja ndsista 37
70 ilmoitti osaavansa ke).ttaa
lmemeua.

Tampereen seudun suku-
tutkimusseuran hallitus on
n)'t l-uullut jas€niston toivei-
ta ja vastauksia on alkanut
tulla: ensimmaiiflen seuran
jarjestama internet-kurssi oli
toukokuussa. Taman kurssin
paikat tAlttyivat hetkesse
eikai moni opetusta haluava
mahtunut mukaan. Uusia in-
temet-kursseja jArjestetiien
syksylla 1999 ja naille kurs-
seille on jokainen seuran ja-
sen liimpimesti tervetullut.
Kursseilla opetellaan inter-
netin kAlttdA sukututktan
apuvalineena, mutta samoja
taitoja voi tietenkin kaltt?iii
muitakin asioita tutkittaessa.

Jaseniston toiveiden pe-
rusteella seura jadestd?i myds
syksylla 1999 tietokoneen-
kayton alkeiskurssin, jolle
toivotetaan tervetulleiksi
kaikki, jotka eivat ole aikai-
semmin olleet missaidn teke-
misissa detokoneiden kanssa.

Eityisesti naisia kehote-
taan tulemaan seuran jiirjes-
tamille kursseille. Jos osaa
k?i),ttai:i kirjoituskonetta ja
television kaukosaiadinta,
niin oppii kylla tietokone-
taitojakinl Varsinkin inter-
netin kaFdn voi oppia hel-
posti ja nopeasti.

Hamalaisia ollaan,
ja varsinkin

tamperelaisia

Jasenkyselyn toisessa osassa
plTdettiin kertomaan, mitka
pitejat kiinnostavat vastaajaa
eniten sukututkimuksen ka[-
nalta.

Tamperelaiset sukututki-
jat ovat lahtoisin laajalta alu-
eelta: meidan sukujuuremme
levittaltyvat Lapista eteliii-
selle rannikolle ja lansiranni-
kolta luowtetuille alueille
Syvimmin juurernrne ovat
kuitenkin pureutuneet Pir-
kanmaalle, Hemeeseen. Sa-
volaisuutta meisse on vain
niukalti, eike polialaisuutta-
kaan liiemmin.

Kirkkaasti kiinnostavim-
maksi pitejiiksi nousee vas-
tauksista Tampere, varsinkin
kun siihen luetaan muinainen
Messukylii ja Teiskokin.

Pitaji?i ei kuitenkaan ole
Iahetty yhdistelem?ian t?illa
tavoir! vaan on tyyd)4ty laa-
timaan luettelo niiden nimien
perusteella, mite vastauksiin
oli kidoitettu. Jokainen Pirk-
kalasta kiinnostunut tietea,
missa suhteessa Harju ja
Pohjois-Pirkkala ovat siihen,
ja samalla tavoin on laita
myds mm. Toijalan ja
Akaan, Karkun ja Suonie-
men.

Vastauksissa oli selvasti
maeritettyj en pitiijien lisaksi
runsas joukko epdmAerdi-
sempiA ilmauksia, kuten
"Pirkanmaa", "Kalajokilaak-
son alue" tai "luowtettu Kar-
jala", mite ei luetteloon ole
otettu. Mukaan ei ole otettu
mydskiiiin ulkomaita.

Naitri tuloksia ka)'tetii?in
seuran retkia suunniteltaessa
ja kirjallisuutta hankittaessa.

I A npe re la i s tu I kij oi tu h i nnos ta -
yal kuvan tumnennetut olueet.

Kiinnostavimmat
pitauat

Vdhintean kymmenen Tam-
pereen seudun sukututkimus-
seuran jasentii tekee tutki-
musta seuraavien pitajien
alueella:

Vesifahti 25 vasta jaa
Kangasala 23
Ruovesi 2l
Mouhijiirvi 20
Pirkkala 20
Tampere 20
H?imeenkyrd I 8
Orivesi l8
Tyrvaia l8
Ikaalinen 17
Lempziala 16
Karkku 14
Kuhmalahti l3
Sahalahti l3
Urjala 13
Kuru 12
Saaksmziki l2
Vinat 12
Pailkiine I I
Luopioinen l0
Langelmziki l0
Messukyla l0
Teisko l0
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Ahlainen
Aitolahti
Akaa
Alah?irma
Alaj iirvi
Alastaro
,qla\.lrs
Anjala
Antrea
Artjarvi
Elimaki
Erajarvi
Eura
Eurajoki
Fiskars
Forssa
Halikko
Hamina
Harjavalta
Harju
Hattula
Hauho
HausJarvi
Heinjoki
Heinola msk.
Helsinki
Hiitola
Hikia
Honkajoki
Huittinen
Humppila
Hyrynsalmr
Hyvinkziii
Hiimeenkyrd
Haimeenlinna
Ii
Iisalmi
Ikaalinen
Ilmajoki
Ilomantsi
Impilahti
Isokyrd
Jalasjairvi
Jamkkala
Jokioinen
Juuka
Juupajoki

Kaikki vastaajia
kiinnostavat pitajet

Juva
J).vaskyla
Jamijarvi
Jaaski
Kaarina
Kalajoki
Kalvola
Kangasala
Kangasniemi
Kankaanpiu
Karjaa
Karj alohja
Karkku
Karstula
Karvia
Kauhajoki
Kauhava
Kaukola
Kauvatsa
Kemid
Kerimiiki
Kestila
Keuruu
Kihnid
Kiikka
Kiikoinen
Kirkkolahti
Kirlu
Kisko
Kitee
Kiukainen
Koivisto
Kokemzi.ki
Kokkola
Koryiseka
KortesJarvi
Kotka
Kuhmalahti
Kuhmo
Kullaa
Kuorevesi
Kuortane
Kurikka
Kuru
Kuusamo
Kylmakoski
Kymi
KyyJarvi
Kdylio
Laihia
Laitila

Lammi
Lapinjiirvi
Lappajiirvi
Lappi TL
Lapua
Lavia
Lehtim?iki
Lempaala
Lieto
Liljendal
Lipefl
Loimaa
Luopioinen
Luvia
Langelmaiki
Mamila
Masku
Merimasku
Messukyla
Metsapirtti
Miehiklzil?i
Mikkeli
Mouhij?irvi
Multia
Muolaa
Mustasaari
Mustio
Muurla
Mantta
Mantyharju
Naantali
Nakkila
Nastola
Nokia
NoormarkL_u
Nutamaa
Nurmes
Nurmo
Niirpid
Oravainen
Orimattila
Orivesi
Oulainen
Padasjoki
Paimio
Paltamo
Parikkala
Parkano
Perho
Pernaja
Perni6

I
1
'1

2
l
I
I
2
z
I
2
7
2

2
I
1
I
2
I
4
5
2
I
I
2
I
l
I
1
2
I
I

18
1
I
I

17
4
I
2
6
I
2
3
1
I

1
I
2
3
I
2
I

I
5
1
I

14
2
1
I
2
I
2
I
3
1
6
2
8
I
I
2
1
t
2
2
2
I
2
I
I

13
I
3
4
I
2

12
2
3
I
I
2
3
2

2
I
3
2
4
9
l

16
1
1
I
3

l0
2

10
I
2
I

10
2
I
I

20
I
I
I
I
I
I
1
I
3
I
7
I
1
1
2
I
2
I

18
I
2
I
2
I
6
2
I
3
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Pohjois-Pirkkala 1
Pomarkl-u
Pori

Pertteli
Pieksemaki
Pielisjzirvi
Pedersdre
Pihlajavesi
Pirkkala
Pohja

Ruovesi
Rym?ittyle
Riiisalzi
Saarijiirvi
Sahalahti

I
I
2
I

20
I

I
3

t 1

I
4
1

l3
Sakkola 3

Seiniijoki
Siikainen
Simo
Sippola
Soini
Somero
Sonkajervi
Sortavala
Sotkamo
Suistamo
Suodenniemi
Suomussalmi
Suoniemi
Sysma
S?ikktervi
S?ikyla
S?ifkisalo
Saiiksmaki
Tammela
Tampere
Taryasjoki
Teisko
Tenhola
Teuva
Tohmajiirvi
Toholampi
Toijala
Tottijiirvi
Turku
Tuupovaara
Tyrvantit
Tyrvaa

Titysa
Ulvila
Urjala
Uskela
Uusikaarlepyy
Uusikaupunki
Uusikirkko
Vaasa
Valkeala
Valkjarvi
vammala
Vampula
Vehkalahti
Vesanto
Vesilahti
Viiala
Viipuri
Viljakkala
Vilppula
Vimpeli
virolahti
Virrat
Vuoksela
Vdyri
Yliharma
Ylimarkku
Ylistaro
Ylane
Ylatjarvi
Ypaja
Aetsa

Porvoo 3
Posio I
Pudasjzirvi 2
Punkalaidun 6
Puolanka 2
Pyhiijiirvi Ol. I
Pyhajzirvi Vpl. 6
Pyhamaa I
P:ilkane 1l
Rantasalmi I
Ranua I
Rauma I
Rautu 2
Renko 2
Riihimiiki I
Rovaniemi 2

2
I
I
2
I
2
I
1
2
I
6
2
7
I
I
1
1

12
6

20
I

l0
2
2
2
I
I
8
3
I
I

l8

I
2

l3
3
I
I

2
2
2
I
2
I
1
I

25
2
2
8
I
I
2

t2
l
I
2
t

2
9
I
I

An si oitu n ut p cidtoim ittdid v ap aalle
Antti Hietalalle kukkid ia viiri

arulla, mik?i on huomatta-
vasti parantanut lehtien ulko-
nzikde. Hainen toimikautensa
huipentui 20-wotisjuhla-Or-
panaan (nro l/1999), jossa
oli ensimmaiste kertaa seu-
mn toiminnan aikana neli-
varikuvitus.

Antti Hietala sai vuosiko-
kouksessa 1999 klkkia ja

seuran viiiin vaatimattomana
kiitoksena hanen a.vokkaasta
tyiistiiiin seuran hyv?iksi.

Antti ja hzinen apunaan
toiminut julkaisutoimikunta
ovat n'4 siirtyneet hyvin an-
saituille vapaapziiville.

Antti Hietalan seuraajaksi
valittiin Johanna Kurela.

Tampercen seudun sukutut-
kimusseuran julkaisujen an-
sioitunut peatoimittaja Antti
Hietala on j,ittaltyryt tehe-
vA$ii?in. Antti on ollut julkai-
sujen vastaava toimittaja
wodesta 1994 lahtien.

Antti Hietalan p?iatoimit-
rajakaudella seuran julkaisut
alettiin toimittaa tietokoneen



Helvi Salonen

Sola raunioitti kaupunkiarrune
Tamperetta. Vanhempi veljenj
oli kaatunut sodassa Kuhmon
rintamalla, toinen veli haavoit-
tui vaikeasti seke nuorin seta-
ni kaatunut talvisodan viimei
scn,i pauvana.

Silti piti jaksaa ja ajatella
elamaa eteenpaln.

Solmin avioliiton ja lapset
syntyivat. Vallitsi kova asun-
topula, silki tehtaat vetiviit
tyovakea. Lapsia syntyi ennii-
lysmuiar?i eli ns. suuret ikzi-
luokat NAina vuosina luotiin
pohja nykyiselle hlwinvoinnil-
lemme.

Asuntopulaa helpottamaan
oli rakennettu luokrataloja,
joissa oli yhteiskeittid jajokai-
sella perheella oli se sitten
kooltaan suuri tai pieni oma
kamari osakeittion yhteydessa

Koti J uhannuskvlassa

Tdma osakeitti6-asuntomme
sijaitsi Juhannuskyliissd Erk-
kilSnkadun varrella Tuomisen
kivimuuria vastapaata Talos-
sa asusti kolme muuta perhet-
ta meidan lisaksemme. Talon
omisti rouvashenkild Han ei
itse asunut siina. Perheeseem-
me kuului isd, aiti ja kolme
lasta, silla nuorimmainen syn'
tyi tiialld asuessamme.

SisMnkaynti huoneeseem-
me oli eteisestd. Muut perheet
asuivat osakeittion puolella.

AS Ut t t I n 0s a K( lt t tqss a

Naapurin kaftiloihin
kurkittiin

Yhteiskeittidssii oli yksi hella,
jossa kukin perhe valmisti
ruokansa omalla vllorollaan.
Puuliiterit olivat talon alaker-
rassa, josta kukin haki tarvit-
tavat omat puunsa halkolaati-
koihin keittidon, seka kama-
reihin, joissa oli lammitettavii
kaakeliuuni. Tassa uunissa oli
arina .ia ruokaa voitiin mybs
valmistaa siinti Nain veltettiin
tlydtttamasta naapureiden
uteliaisuutta, joka kohdistui
kattilan sisAlt6on. Sinne nimit-
tain kurkattiin ja tutkittiin,
mita oli valmisteilla kulloise-
nakin paivrina. Keitti66n tuli
kylm?i vesija siellii oli viemdri.

Kamarimme uunissa oli
vikaa, silla sawa tuli siselle ja
niinpa palokurman korjaus-
maiiraykselle uuni laitettiin
kuntoon valitettuani viasta pa-
lokuntaan. Tarkastuksessa sita
ei oltu huomattu

Talon pihassa oli pesutupa
plykkipatoineen, jossa kasin
pestiin perheen pyykit Pyyk-
kilauta oli hyvana apuna tyos-
sA Kuivaus tapahtui asuinka-
marissa, johon vedettiin kui-
vausnarut. Pyykkiri tuli niin
paljon, etta joka toinen paiva
sai ripustaa vaatteita narulle
kuivumaan. Kesalla L:uivatus
tapahtui ulkona.

Pihan periillii oli lisiiksi
mukavuuslaitos, eli kaikkien
yhteisesti kiilttam.i puusee.

Huoneemme oli sisr.rstettu
seuraavanlaiscsti: Pd'14 ja
tuolit, kirjahylly seka piironki
ja kaksi avattavaa hetekaa
(Heteka-nimi on lyhenne val-
mjstajan nimesta eli Helsingin
teraskaluste). Huonekalut oli
ostettu aikanaan kodinperus-
tamislainalla, joita myonnettiin
nntamamiesten perheille

Naapurikateutta

Uusi matto aiheutti naapu-
reissa kateutta kun aiitini toi
kutomansa maton. Itsekin nii-
ta valmistin jopa myyntiin,
silla riidilki oli koivusta tehdyt
kangaspuut.

Leskirouva HeJmi Pajuojan
paastavedettaiv?in parisangyn
pitsipeittoa myos kadehdittiin.
Han oli anmatiltaan muis-
taakseni mlyjiitar. Salmisen
Anja-tytdn pieni lasten pirtti-
kalusto herdtti niin ikden ka-
teutta

Sairauksia

TLrhkarokkoa vastaan ei ollut
tuohon aikaan viela rokotetta
ja niinpa lapset sen sairastivat.
Tautia hoidettiin seuraavanlai-
sesti: ikkunaan ripustettiin
ruskea rautapaperikaihdin, sil-
la potilaan silmiii suo.jeltiin
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liialta valolta. Sen uskottiin
heikentevan potilaan nakoa.
Huoneesta oli eristetty poti-
laalle verholla ns. alkovi.
Taiilta verhon takaa kuultiinja
kuunneltiin kulmakunnan par-
haat juorut, kuten muinakin
iltoina oli tapa.na tehda. Talon
rouvat olivat koolla sLrkkia
palsimassa ja juoruamassa.
Potilaspa ei nukkunutkaan
vaan kuunleli tarkkaan mite
puhuttiin. Taisi jutut helpottaa
tautikipuj akin.

Joulun vietosta

Joulu tuli osakeittiddn kdy-
hillekin lapsille ja pukki tuli ja
hzinet tunnistettiin naapuriksi,,
eli Salmisen lasten isziksi Puk-
ki toi nuken ja satukidan ni-
melta Prinsessa Ruusunen.
Kirjan kun avas;, niin siita
nousi kuvat esille

Jouluna Lrsein myds pure-
taan perheissd patoutumat.
Joulupukin lisaksi tuli myds
riita. Sitten lahdettiinkin pot-
k-ukelkalla Amuriin. Amurin
serkuilla ei ollutjouluaja niin-
pe toinen lahjoista piti luo-
\,!ttaa serkkutltdlle. Valinta
oli vaikea, ja serkku sai sen
satukidan.

T?illa aattoillan matkalla
tdrmdttiin viele kahteen joulu-
pukkiirq joista toinen tuli ny-
kJisen Metson kohdalla vas-
ta4n.

Vastasatanut lumi laimmitti
murheisten kulkijoiden mieha.

Naapureista

Samassa korttelissa naapuri-
talossa asusti heraskaista vzi-
kea. Heihin kuuluivat mm
Tampereen ensimm?iinen Kau-
punginorkestedn kapellimes-

tari Eero Kosonen vaimoineen
ja tyttarensri Virpi. Samassa
talossa asusti nalttelijapari
Toivo Maikela ja trma Seik-
l-ula kolrnine lapsineen. Ra-
kennuksessa oli my6s Alar-
gon suutarinverstas, jonka
omistajan tltzil Arneli, Koso-
sen Viryi, Makel.in Maarita ja
tlttareni Raija-Liisa leikkiviit
yhdessii Tuomiokirkon puis-
tossa.

Ensimmiiiset kihlajaiset
t]4tAreni vietti jo 6-\,!otiaan4
silla han meni naapurin poja:r
Suomisen Pe.tin kanssa kih-
loihin. H?|nkin oli ialtii.ain kuusi
\.uotta Kihlaus paattyi niin
onnettomasti, ettA sormus
taltyi sahauttaa sormesta pois
kultasepalla. Olikohan kih-
lausasioista kuultu rouvien
iltapalavereissaan puhelevan?

Kirkossa ei tarjoiltu
parvekkeelle

Tuomiokirkko oli vieressa ja
lapset saivat mennti sinne py-
h?iaamuisin omin nokkineen.
Era?ina sunnuntaina oli kir-
kossa tarjottu ehtoollista ja
kuusiwotias ei si*i ymm:tda-
n)4, miksi kaikki eivat paas-
seet siita osalliseksi. Kotiin
tultua tlttdni vaikutti vihai-
selta ja kun kys].ttiin sn4a
moiseen suuttumukseen, sly-
kin sitten selvisi. "Muille tar-
jottiin jotair ja kovasti ne
naltti nauttivan " Parvekkeelle
ei oltu tarjoiltu m aan, kertoi
t!44r.

Sauna, joka oli nimeltairin
Yleinen sauna oli asukkaiden
varsinainen pesupaikka ja siel-
lA ka)4iinkin peseyqmassA.
Miten mukavalta se didista
tuntui kun sai pesun jiilkeen
pukea pienokaisilleen l?impi-

mat puhtaat laamapaidat paal-
le ja ostaa joskus pullo Pyyni-
kin Helmea janojuomaksi.

Kefian erAs saunoja kysyi
minulta, etta kerkesitteko rou-
va lainkaan itseiinne pesta Sa-
noin vair! etta heitin vahan
vetta pdalleni.

Huoneenwokralautal-unta
osoitti antamallaan lapulla
perheellemme isomman asun-
non, 3 huonetta ja keittidn,
\,uonna 1952. Siella oli sisa-
wc ja jopa kylpyaome Vesi
ftimpesi siihen kuumavesi
boilerissa. Keslnslamrnitysta
ei ollut. Kaakeliuunit ja hella
lzimmitettiin puilla

MeistZi tuli suurpe.he, silla
sisareni seka vanhempani
muuttrvat asumaan kanssam-
me. Silloin elettiin olympia-
vuotta ja Armi Kuuselan miss
Universum -aikaa.

N'1 katsellessani Juhan-
nuskylzin maisemia parvek-
keeltamme muistelin menn)1ta
aikaa, jolloin kauniina kesa-
sunnuntaina pakattiin evas-
koriin leipaa ja maitoa ja liih-
dettiin lasten kanssa Niisi-
jiiruen rannalle koko paiviin
kestaviille retkelle. Silloin tin-
gittiin kaikesta ja eipa kelliian
sen kummempaa ollut. Aika
oli toinen

Tampereen seudun suku-
tutkimusseuran kirjoitus-
krlpailun 1998 satoa
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-.,"$331e. Tampereen seudun sukututkimusseura
; I T? ] 3 idriesrtil iiisenitteen svksvtti) 1999
ur\}/d ftaftsi tietoftonefr.urssia

Kurssi soveltuu sellaisille sukututkijoille, jotka osaavat kalttda detoko-netta- muftajotka eivat aikai-

."..in of" tal',,fu"", internetia Kurssilla opitaan intemetin kalton alkeetja harjoit€llaan HisKF

tietokamal tehokasta ka]ttoa

Mukaan mahtuu 11 varsinaista oppilasta, joilla on ka)4ossaan oma tietokone' ja 3 kuunteluoppilasta'

jotka seuraavat opetusta" mutta eivat itse ka]'tA konetla

Ilmoittautumiset viimeistaiin 23 syyskuuta 1999 Johanfla Kurelalle' pvh 03261 2292

lnternet-kurssi
sukututkijoille

tiistaina 19 ja torstaina 2l lokakuuta 1999 klo 17 00 20 00

Tampereen yliopiston mikroluokka 3, Kalevantie 4

kurssin hinta varsilaisilta oppilailta 180 mk ja

kuunteluoppilailta 25 nk
opettajina Johanna Kurelaja Minna Savola

tiistaina 5. lokal1luta 1999 klo 17 00-20 00'
Tampereen yliopiston mikoluokka 3, Kalevantie 4

L-urssin hinta varsinaisilta oppilailta 100 mk ja

kuunteluoppilailta 25 n*
opettajina Johanna Kurelaja Minna Savola

Tietokoneen
kogt6n
p@ruskurssi

Kurssi on tarkoitettu sukututkijoille, jotka eiviit aikaisemmin ole ka''ttaneet tietokonetta Ensimmzii-

.#li 
"t" 

ft"n"ii"fr"an Worditekstinkasittelyohjelman kaltda.ja toisena iltafla opitaan inlernetin

kalton alkeet.

Kurssille otetaan 11 varsinaista oppilasta, j oista j okaiselle on varattu k?i''ttddn oma tretokone'

Ui,tuon oi"tuun rnyti, : kuuntelutppilasia, jotka seuraavat opetusta' mutta eivat itse harioittele

koneella.

IlmoittautumisetViimeist?i?in23,syyskuutalgggJohannaKurelal|e'p\h'03-2612292'

Kurssei[fe ovat syicimef[kesti tewetu[[eita myds se[[aket'

i otka y dfr.a av at fi eto kon e it a!
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Artiftftefit
Pekka Nuottajrirvi
Puheerjohlajan palsta

Ari Vesola
Kevatetki kuk*ivaan Helsinkiin

Kimmo Kempprinen
Tyrvaan Pyhiin Olavin kirkon sein6-
maalausten tulkintaa sukututkijan niikdkulmasta

Eino Koskinen
Purjehtiva suku

Pekka Nuottaj iirvi
Sukututkimusseura Kustaan Messuilla -
He asv?ikeakin tuli kaym{en

Minna Savola
Sukututkij at verkossa -
Ensimm?iinen sukututkijoiden
intemet-kurssi oli menestys

Eitro Koskinen
Virolaiset sukututkijat toukokuussa 1999 Tampereella -
Virossa sukututkimus on vaikeaa

Johanna Kurela
Jasenkysely paljasti hamaliiiset juuremme &
hyvat detokoncenkayttotaitomme

Helvi Sdonetr
Asuttiin osakeittidssa

14

l5

l 8


