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Pekka Nuottajiirvi

HWaTampeYeen seudun
sukututkivrru sseuran icisen!
Tata kirjoittaessanikesii-heiniikuunvaihteessa
on vuodesta2000jo puoletkulunutja kasi tottunut merkitsemiiiinvuosiluvunkakkosellaalja aukavaksi.Sydiinkesiion parhaimmillaan
rinko lataa ihmistii jaksamaanpimeiin talven
ylitse.
Sukututkimusalalla
ttimin vuodenp aatapahjarjestituma on SuomenSukututkimusseuran
mii SukututkimusviikkoHelsingissii elokuun
14.-20. piiivinti. Se huipentuuSukututkimusptiiviin viikon kahtena viimeisenii paivdnd.
Oma seurammeon varannut niiyttelyosaston
ja hallituksenjaseniaon
sukututkimuspiiiville,
siellAesittelemiissiiseurantoimintaaja julkaimoni
suja.Toivon, ettdmydsmahdollisimman
jiisen
seuramme
voisi osallistuahlntii kiinnostaviin sukututkimusviikontapahtumiin:esitelmiin, kursseihin,retkiin ja alann?iyttelyynsukututkimuspiivien alkana.Viikon monipuolisestatarjonnastaldytyy jokaisellejotakin, millii
ja taitovoi syventaaja kehittii?itietiimysti,iian
jaan.
Valtakunnallisellatasolla on nostettuesiin
kysymys sukututkimuksenlaadusta.Eli siis
millaistahyviinja luotettavansukututkimuksen
ja Sutulisi olla. SuomenSukututkimusseuran
kuseurojenKeskusliitonviime talvenayhdessii
jiirjestiimiin laatukyselyn tuloksia voidaan
odottaajulkaistavan tulevan vuodenvaihteen
tienoilla. Kenties sen myotii saammeohjeita
sukututkimuksemmelaadun kohottamiseksi
hyviiksyttiivtilletasolle.
Kes[ on sukukokousten
aikaa.Osallistuminenomansuvunkokoukseensaattaaolla kesiin
paras ja vaikuttavin kokemus. Tutustumalla
kaukaisempiinkinsukulaisiin sukutunnevoimistuuja sukututkijasaavirikkeitii sekiiuutta
intoatutkimuksiinsa.

Omankesiinikohokohtaoli juhannusviikolla, kun saimmepainostaulos kyltikirjanomalta
kotikyliiltii. Sainolla neljiinvuodenajanmukana senteossamonenmuun kotikyliin menneikylalaisenja sieltakosyydestiikiinnostuneen
toisin olevankanssa.Taastuli koetuksi,kuinka
sukututkimusja paikallishistoriasopivathyvin
yhteenja tlydentiivtit toisiaan.Kyltikirjaa voi
hoystiiii sukutiedoilla,ja hyviissiisukukirjassa
puolestaanon mukanapaikallishistoriaasitomassasuvunhenkiloittipaikkaanja omaanaikaansa.
Tampereen seudun sukututkimusseuran
syyskaudentoiminta pyoriihtiili ktiyntiin syyskuussa.Ohjelmassa
on taasjaseniltojenesitelja retkiii.
mia eri aiheista,neuvontatilaisuuksia
kuvankasittelykursUutenaaiheenalokakuussa
si.
loppukesiiiija vireiiii syksyti
Toivotanhyvdtdt
j okaisellesukututkimusharrastajalle
! Ole aktiivinenjlsen ja annaomatiirkeii panoksesimonipuolistamaan
seurantoimintaa.

lztrasiVr,osiki rja myy^^isso
ja kevitkauden2000 esiSukututkimuspiiiviin
telmiii sisiiltiiviiVuosikirja on myynnissiiHelsingin sukututkimuspiiivilttilahtien seuranjiiVuosikirjamaksaa30 mk ja senvoi
senilloissa.
myostilata Virpi Nissilalta,joka nykyiiiinvastaajulkaisujen myynnistii.
Eino Koskisentoimittamaauutta Esipolvitauluja-teostaon edelleen saatavilla samoin
kuin seuran20-wotishistoriikkia.

JohannaKurela

i io iuh annuksena
Kuvankcisittelykurssitdqyrcg
S.ur^".".vo k"r^rsi ovr loko-mo,^,^ork,nrn vaihte essci
Tampereenseudun sukututkimusseuran lokakuun alussa
jiirjesttimii
kuvankasittelykurssi osoittautui jo monta
viikkoa ennenilmoittautumisajan loppumista suurmenestykseksi:kurssilleilmoittautui
viikeii nlin taajaan, ettei eniiii
juhannuksenjiilkeen mukaan
mahtunut.
Seurajiirjestiiiikin nyt suuren kysynniin vuoksi uuden
vastaavankurssin.Myos tiille
kurssille mahtuu 20 sukututkijaa.
Kurssin vetiijana on edelleenkin ATK-opisto-HePin
Heikki Pettila, joka tunnetaan
mukavana ja kiirsiviillisenii
opettajana. Hiin on aiemmin
opettanut menestyksekkaasti
tietokonetaitoja mm. Mummon Kammarin jiirjestamilla
kursseilla,ja Heikin kursseille
voi huoletta menn6, vaikka
ep?iilisi,ettei pysty oppimaan
asioita riittavan nopeasti.
Heikhi Pettiltin kursseilla ei
edetii nopeimpien tahdissajokainen, joka seuraaopetusta, pysyy kyllii ktirryilla. Sukkelammatkaan eiviit kuitenkaan turhaudu. silla kuvia saa
kasitella omaatahtia.
Kuvankasittelykurssille
voi tulla, jos osaa ennestiiiin
kayttaajonkin verran tietokonetta. Jos hallitsee Windowskayttdjarjestelmiin perusteet,
selviaa kurssilla mainiosti.
Kurssilla liihdetiiiin aivan al-

keista, eika mitaan aikaisempaa kuvankasittelykokemusta
tawita. Omassa kotikoneessa
ei tarvitse olla kuvankasittelyohjelmaa ennen kurssille tuloa - voi kuitenkin olla, ettii
kurssi innostaa hankkimaan
kotiinkin kuvakopiokoneen
eli skannerrnja tarvittavat ohjelmat.
Kurssi on r?iiitiildity sukututkij oiden tarpeita vastaavaksi ja sen aikana keskitytaan
erityisesti vanhojen valokuvien kasittelyyn. Kurssilaiset
harjoittelevat omilla valokuvillaan, mikii tekee opiskelusta erityisen kiinnostavaa ja
palkitsevaa.
Kurssin aikana opitaan kuvankasittelynperusteet,ja sen
jiilkeen kurssilaiset osaavat
mm. erottaayksittaisiahenkiloita ryhm?rvalokuvasta, yhdistlili samaankuvaan osia eri
kuvista, muuttaa v?irikuvan
mustavalkokuvaksi, korjata
kuvan ja (kuvattavan) pienia
virheita (esim.poistaaalkuperiiistii kuvaa kehitettiiess?itulleita "roskia" tai viihenttiii kuvatun neniin piiilltii pisamia),
suurentaa ja pienentiiii kuvia,
viihentiiti taitosten tai repeiimien niikymistii.
Ennen kaikkea kurssilaiset
tulevat havaitsemaan-ettti kuvien manipulointi on suhteellisen yksinkertaistaja ettij-valokuvakin voi valehdella.

Kurssilla opitaan myos,
miten kuvat siirretiiiin tekstin
sekaan - monissa sukututkimusohjelmissahan on mahdollisuus liittaa mukaan kuvia.
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen seudun
sukututkimusseuranj iisenille,
mutta myds muut sukututkijat
voivat osallistua sille, mikali
trlaa rnttad. Kurssi on kestoonsa niihden erittain edullinen, joten ilmoittautukaa nopeasti!

Kuva nkcisittelykur ssi
Aika: 3 l. 10.- 2.11.2000
(ti, ke, to) klo 16.00-19.15
Paikka: ATK-opisto-HeP,
Sorinkatu3A(2.krs),
Tampere
Kurssimaksu: 240 mk
Ilmoittautumiset: Sitova
ilmoittautuminen30.9.2000
mennessiiJohannaKurelalle,
p . 2 6 12 2 9 2
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Seurantietoon on tullut keviitkauden2000 alkana,
ettii seuraavatj?isenemmeovat siirtyneet ajastaikuisuuteen.
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&rruviesti saavuttisuftututftl1
puheenjohtaja
kuollut
ensimm6inen
Seuran
Tdmii lisbksi Jorma Rdsiinen opetti sukututTampereentydviienopistossamonien
kimusta
Jorma Olavi Riisiinen
wosien ajan,ja sitii kautta kanavoitui jatkuvass . 3 . 2 . 1 9 1A
4 ntrea
ti uusia osaaviajlseniii seuraamme.Riisiinen
k. 7.5.2000Tampere
laati myds useita oppaita aloitteleville sukututkijoille. Htin toimi myOs pitkiiiin oman sukuTampeToukokuun alussa saapui suruviesti:
seuransaRdsisten hallituksessaja julkaisi tutreen seudun sukututkimusseuran kunniajiisen
kimuksia ja sukukirjoja seka omasta ett?ivaiJorma Riisiinenon poistunutjoukostamme.
monsasuvusta.
JormaRiisinen oli yksi seurammeperustajaSukututkimusoli Jorma Rtisilsellemieluisa
jiisenistii ja sen ensimmtiinen puheenjohtaja.
ja
tiirkeii harrastus.Hin oli hiljainen uurastaja,
Seuranalkuvaiheiden toiminta rakentui pitkalti
joka ei tehnyt suurta numeroatdistii?ineika toijuuri Jorma Riisiisen varaan.Kolmen puheenjalkeen
mistaan. Riisiisen ansiot sukututkimuksen hyjohtajakauden
Riisiinentoimi viela viisi
vuotta seuranhallituksessavarapuheenjohtaja- viiksi kyllii tunnetaanja tunnustetaan.
Jorma Riisbsenmuisto siiilyy pitkaan Tamna. Hiin oli aktiivinen seuraniiisen aina viime
pereen seudun sukututkimusseuran jtisenten
vuosiin saakka.
mielessil.

Ari Vesola

Turunretki 15.4.2000

Kevatretkella

&romenffirussn
Suomenvanhimpaankaupunkiin Turkuun suuntautuvalle
retkelleoli lahdossii46 henkiloa l5 huhtikuuta. Matkan
varrellapoikkesimmeKylmiikoskella, jota meille esitteli
Erkki Sivi.
Turun keskusta sijaitsee
30-50 metriii korkeiden m?ikien viilisesstiAurajoen laaksossa.Aurajoen laakso oli jo
esihistoriallisella ajalla kaupan keskuspaikka.Eriidtt tutkijat viittiiviit Koroisten niemelle syntyneen1150-luvulla
kauppapaikan.
Piispanistuin
siirrettiin
wonna 1229 Nousiaisista
Koroisille eli ns. vanhaan
Turkuun. Tiitii vuotta Turku
pitaa perustamisvuotenaan.
Mitaan asiakirjojaTurun perustamisesta
ei ole olemassa.
Piispanistuin
siirrettiin
1290-luvulla Koroisista Turun kaupunkiin Unikankareen
kummulle, johon asutus oli
keskittynyt tuomiokirkon ympiirille. Kaupunkimaistaasutusta Turkuun alkoi muodostua 1300Juvunalussa.
Kenraalikuvemcicirin
asuinpaikka oli 1620-luvulta lahtien Turussa. Piiiikaupunki
siirrettiinwonna 1812Turusta Helsinkiin, koska ventiliiisten mielest?i Turku siiaitsi

liian liihellil entisenemimaan
Ruotsin piiiikaupunkia Tukholmaa.
Virastot muuttivat Helsinkiin kuitenkin vasta vuonna
1819. Piiiikaupungin menetyksen tilalle Turku sai arkkipiispan johtamaan Suomen
luterilaista kirkkoa. Piitikaupunkiaseman menettiimistti
enemmiinTurun elamaankuitenkin vaikutti Turun palo 4.
-5.9.t827.
Turun vanhimmat rakennuksetlienevit Turun linna ja
Turun tuomiokirkko, joiden
rakentaminenaloitettiin 1200luwn
loppupuolella, seka
Maarian ja Kaarinan (nykyiiiin Pyhiin Katariinan kirkko) harmaakivikirkot, jotka
rakennettiin 1300- tai 1400luvulla.
Turkuun perustettiin yliopisto wonna 1640. Se siirrettiin Helsinkiin Turun palon
jalkeen vuonna 1828 ja sen
nimeksi tuli Aleksanterinyliopisto. Itseniiistymisen jalkeen perustettiin Turkuun
ruotsinkielinenyliopisto Abo
Akademi 1918 (aloitti 1919)
sekA ensimmirinenkokonaan
suomenkielinenyliopisto Turun yliopisto 1920 (aloitti
1922). Turun kauppakorkeakoulu aloitti 1951.

4

Turkulaajenee
Turun naapurikuntiin Maarraan jaKaarinaan alkoi muodostua 1800Juvun lopussa
esikaupunkeja,jotka alkoivat
rasittaa ko. kuntien taloutta.
Tiimiin esikaupunkiongelman
ratkaisemiseksiliitettiin esikaupunkialueetTurkuun.
1931 Pansion alue siirrettiin RaisiostaTurkuun, koska
Turku omisti Pansion aluetta
ja sinne suunnitteltiin satamaa. Vuoden 1939 alussa
Kaarinan esikaupungit liitettiin Turkuun. Kaarinan kunnan viiestostii noin 85 % siirtyi Turun kaupunkiin. Kaarinan kirkko mm. jAr Turun
puolelle.
1944 liitettiin Maarian
kunnan
esikaupunkialueet
Turkuun. Maarian pinta-alasta yli puolet liitettiin Turkuun
ja yli 90 Yo'.stasen asukkaita
tuli turkulaisia. Maarian kunta jlii liitoksenjiilkeen erittain
pieneksi. Maarian kirkko sijaitsi tiimiin jalkeen Turun
puolella. Loput Maariasta
liitettiin Turkuun I 967.
Kakskerran kunta pakkoliitettiin Turkuun 1968. Paattisten kunta liitettiin Turkuun
1973. Kaarinaaon myds oltu
liittamass?i kokonaisuudes-

saan Turkuun, mutta hankkeessaei olla onnistuttu.Lisiiksi Turkuun on liitetty pienempia alueita naapurikunnista.

Turkukirkon
keskuksena
Turku oli ja on edelleenkin
Suomenkirkollinen keskus.
Turussaoli aikoinaan seka
suomen- ettii ruotsinkieliset
seurakunnat vuoteen 1845
asti, jolloin ne yhdisteuiin.
Turunlinnallaoli myds oma
joka yhdistetseurakuntansa,
tiin Turun seurakuntaan.
Turun srk. jaettiin 1921
neljaanosaan.Turun tuomiokirkkoseurakunnaksi,
Mikaeja
lin, Martin
Turun ruotsalaiseenseurakuntaan.
Vuonna
1959Kakskerran
srk.liitettiin
Martin seurakuntaan.1963
perustettiinTurun eteltiosiin
Henrikinsrk.
Turussaensimmiiinen
varsinainenkohteemmeoli siirtolaisuusinstituutti. Koska
olimme Turussahiemanetuajassa,niin piiiitimmekayda
ennen sita pikaisesti Turun
tuomiokirkossa.
Tuomiokirkonvanhinosa,
nelidmainen
sakaristoajoittuu
1200-luvunlopulle. Tiilinen
runkohuoneja uusi sakaristo
rakennettiin vuoteen 1300
mennessii.Kirkko vihittiin
tuomiokirkoksivuonna1300,
joten ikaa silla on tasan700
vuotta.
Kirkkoa on laajennettuaikojen kuluessa.Se tuhoutui
sisiilttija tornistaTurun palossa.Nykyinentornin ylaosa
on vuodelta 1831. Sen on
suunnitellut
C. L. Ensel.Tor-

nin huipun korkeus merenpinnastaon 101 metriii.Kirkon lattian alle on haudattu
ihmisi[ aina 170O-loppuun
asti. Eri puolilta kirkkoa onkin loydett?ivissimerkkihenkiloidemme hautakivia ia
muistomerkkejti.

Siirtolais
uusinstitu
utin
laajatkokoelmat
Siirtolaisuusinstituuttiameille
esitteli Elisabet Ushanov.
Siirtolaisuusinstituutti on siirtolaisuuden ja muuttoliikkeiden tutkimus- ja dokumentaatiolaitos. Se aloitti toimintansa syksylla 1974. Siirtolaisuusinstituutin toimipaikka
on tiillii hetkella Piispankadulla, mutta se siirtynee muutaman vuoden sisilla Vartioworen miellii sijaitsevaan
entiseen tiihtitorniin, joka on
stiiistynyt Turun palossa.
Instituutin sivutoimipaikka on
Periiseiniijoella.
Siirtolaisuusinstituutin
toiminta-alueita ovat tutkimus,
arkistokokoelmat, kirjasto,
siirtolaisrekisteri, julkaisut,
ndyltelyt, seminaarit ja kansainviilinenyhteistyo.
Instituutin kirjastossa on
noin 7000 julkaisua muuttoliikkeista ja niiden taustatekijoista. Kirjasto koostuu bibliografioista, tutkimuksista,
liittyvistii
siirtolaisuuteen
laeista,asetuksistaja mietinndistii, kaunokirjallisuudesta,
henkilohistoriikeista, elamakerroista ja matrikkeleista,
kalentereista, jotka sisiiltiiviit
muisto- ja merkkipaivakirjoituksia siirtolaisista, sanomaja aikakauslehdistii (mm.
kaikki ulkosuomalaisteniul-

kaisemat lehdet), siirtolaisalueidenpaikallishistoriatsekii yhdistysten historiikit ja
juhlajulkaisut. Siirtolaisista
on osin vielii keskeneriiinen
ATK-rekisteri.
Siirtolaisuusinstituutinarkistossaon asiakirja-aineistoa
noin 200 hyllymetriii. Se kasittaa mm. poytakirjoja, vuosikertomuksia, talouden asiakirjoja ja todistuksia.Kirjakokoelmassaon yli 10000kirjaa
ja valokuvakokoelmassa
noin
10000 valokuvaa.Postikorttikokoelmassa on noin 450
kirjetta. Siirtolaisuusmusiikkia on noin 1000 savikiekkoa.
Diakuvia on noin 3000 kpl.
Lisiiksi arkistossaon lehtileikekokoelma seka tietoja muiden laitosten ja arkistojen
siirtolaisaiheisistakokoelmista.
ATK-pohjainen siirtolaisrekisteri on perustettuvuonna
1989. Rekisterin aineisto
koostuu 1) laaninhallitusten
ja maistraattien passiluetteloista vuosilta 1820-1920.
joista on syotetty tietokantaan
runsaat 100000 tietuetta. 2)
Suomen Hdyrylaiva Oy:n
matkustajaluettelot vuosilta
1892-1950,joita on sy6tetty
tietokantaan 300000 tietuetta. 3) IJlkoasiainhallinnonarkistoaines ulkomailla kuolleista suomalaisista. Tiiss?i
tietokannassaon 12000 tietuetta. 4) Lehti- ja kirjallisuusviitteet, joita on noin
14000 tietuetta. Passiluetteloista tietokantaansydtettyjen
henkiloidentietoja voi hakea
suku- ja etunimen sekAkotipaikanperusteellasiirtolaisrekisteristd internet-osoitteesta:
www. utu.fi/erill/instmigr I fin/
s rekist.htm. Samoilla sivuil-

la on myos muuta tietoa siirtolaisuusinstituutista.
Instituutin kokoelmissa on
lisiiksi aineistoa Tanskan
(1868-1896),
Goteborgin
(1869-1900) ja Bergenin
(1874-1924)kautta matkustaneista suomalaisista,kolmen
amerikansuomalaisen seurakunnan kirkonkirjojen mikrofilmit, Yhdysvaltain ruotsalaisten seurakuntien kirkonkirjoista poimitut suomalaiset, Suomen kansalaisuuden
saaneetulkomaalaiset 18321917, Australian ja UudenSeelanninsuomalaisiakoskeva aineisto sekii internet-tietokannatkoti- ja ulkomailta.

vien asiakirjojen siiilyminen
ja niiden pitaminen kaytettaviinii sek6edistiiii tutkimusta.
Turun maakunta-arkisto
on perustettu 1932, ja sen
alue kasitti vuoteen 1997 Turun ja Porin laanin, minka
jtilkeen alueenaon ollut Satakunnan ja Varsinais-Suomen
maakunnat.
Maakunta-arkisto sAilyftAa
alueellatoimineidenja toimivien valtion viranomaisten40
wotta vanhemmat, pysyviisti
siiilytettiiviiksi mtitiriityt asiakirjat. Arkistossa on myos
useiden seurakuntien, kuntien, liikelaitosten,jiirjest6jen
ja yksityishenkiloiden arkistoja
Liitininhallituksen tiliasiakirjat,
veroluettelot sekti tuoTutustuminen
maakunta-arkistoon miokuntien kArajapoytakirjat
alkavat 1600-luvulta.Vanhin
asiakirja Turun maakuntaRuokailun jiilkeen tutustuimarkistossaon rajankiiyntiasiame Turun maakunta-arkiskirja
Huittisista vuodelta
toon, jota meille esitteli Veli1510.
Matti
Pussinen. Samalla
Tiirkeimmiit kortistot ovat
myds Turun seudun sukututja
krjat ry esitteli oman seuransa lainhuuto-, perunkirja- henkikirjakortistot seka Turkutoimintaa.
aiheinen Dahlstrdm-kortisto.
Maakunta-arkistojen tehtaDahlstrom-kortisto
on jaotelviinii on varmistaa kansallisen
tu
nimenmuasianmukaiseen,
kulttuuriperinteeseen kuulukaiseen, korttelinmukaiseen,

H i tnka n +i lasiotieto

katukortistoon,
kaupungin
maiden mukaiseenja perunkirjakortistoon.
Alueella
toimineiden
evankelis-luterilaisten seurakuntien wotta 1860 vanhempien arkistojen keskeiset
asiakirjat ovat arkistossak?iytettiivissii mikrofilmeinii ja kortteina.
Turun maakunta-arkisto
tarjoaa tutkijoille seuraavia
palveluja:tutkijansalin,arkistoluettelon, lainaustoimintaa,
kopiopalvelua, kirjaston, jaljenndkset sekf, neuvontaaja
ohjausta.
Turun maakunta-arkistosta
siirryimme Turun ammatilliseen aikuiskoulutuskeskukseen, jossa laitoksen rehtori
Anssi Ollikkala tarjosi retkeliiisille kahviaja kakkua. Tiista kiitokset hanelle. Kahvin
jiilkeen Anssi Ollikkala esitteli meille omia Tampereen
seudulle menevid sukuhaarojaanja kysyi meiltii, josko joku tietiiisi lis?iii hiinen suvr,rstaan. Jotakin listitietoja Ollikkala saikin.
Tiim?injiilkeen oli aika palata kotiin Tampereelle.
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I 5.I .2000osallistui530 henkeii.
Sukututkimuspiiiville
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JohannaKurela

Kokoustifaongelmaon heffittanfr
- kevcitkaudella ei icisenilloissaruuhkia

Tampereenseudunsukututkimusseuraon viime
wosina kasvanut ripeiisti. Talla hetkella (heiniikuussa2000) jiiseniii on jo melkein 470 ja on
odotettavissa,ettl maaginen 500 jiisenen raja
rikkoutuu jo ensi tammikuun sukututkimuspiiivilla. Tampereellaonkin Suomentoiseksi suurin paikallinen sukututkimusseura.Edelliimme
ovat ainoastaanoululaiset,joita oli viime helmikuussaoli noin 550jiisentii.
Nopea kaswtahti on niikynyt varsinkin kauden 1998-1999 jaseniltoina, kun sukututkijat
yrittiviit mahtua Vanhan kirj astotalon luentosaliin. Kaikkien aikojen kuulij aenniitykseenpiiiistiin helmikuussa 1999, kun arkistopiitillikkd
Katriina Avonius kertoi Tampereenkaupunginarkiston aineistoista.Avoniusta oli kuulemassa
tiism?illeen sata sukututkijaa. Kaikki mukana
olleet muistavat paitsi erinomaisen esitelman
myos tungoksenja hapenpuutteen.
Muita suurmenestyksiii ovat olleet Aarre
L?intisenYlii-Satakunnan rustholleista, maakirja-, ratsas-ja rakuunataloistakertova esitelma,
jonka kuuli 94 sukututkijaa,ja puheenjohtajamme Pekka Nuottajiirven esitelma"Nimet ja sukututkimus",jota oli kuulemassa90 henkeii.
Keviiiillii 2000 on ruuhka hieman hellittanyt,
johtuneeko se sitten siita, etta osa jtisenistdstii
on tilanpuutteenvuoksi luopunut kokouksissa
kdynneisttiiin.Keviiiilla 2000 j aseniltoihin osallistui keskimiitirin 60 henkeii. Kiinnostavimmaksi esitelmaksiosoittautui Ensio Niiriiiisen
esitys henkilotietolaista,asiastakiinnostuneita
oli paikalla74.
Eturivissiitilavastija ilmavasti istuvaahallitusta on moitittu siita, ettei se ole huomannut
ahdinkoa takanaan.Tilaongelma on kuitenkin
ollut tiedossajo pitkan aikaa,ja senratkaisemiseksion tehty aktiivisesti selvitystyotiisyksyllii
1999 ja seuraavanakevii?inii. Vaikka keviiiillii
hyviii istumapaikkojariittikin kaikille, ei ongel-

maa ole vielii lopullisesti selvitetty. Seuranon
muutettavakokouspaikkaansaparin seuraaavan
vuoden alkana.
Hallitus on yrittanyt jo parin woden ajan
loytaa kaupungistammeedullista kokoustilaa,
jonne mahtuisi satapiiisenkuulij ajoukon lisiiksi
myos seurammekirjasto.
Meille ei kuitenkaan tunnu loytyvan sijaa.
Monet muut sukututkimusseurat- kuten esimerkiksi Porissaja Valkeakoskella- kokoontuvat kaupunginkirjastossa. Samaa mekin
olemme tiedustelleetmutta turhaan.
Tampereen kaupunginkirjastostaei meille
ole tilaa saatujtirjestymddn.Metsosta ldytyisi
kylla riittaviin suuri luentosali, mutta seuran
oman kirjastonjiirjestlminen samaanyhteyteen
osoittautuiylivoimaiseksi: py6rillii kulkevanja
lukittavan kirjastokaapin teetttiminen Metson
yleiseentyyliin sopivaksitulisi liian kalliiksi.
Kaupungin keskusta-alueenoppilaitoksista
saattaisi loytya tarpeeksi tilavia auditorioita
mutta niidenkaanyhteyteenei ole mahdollista
saadakirjastoamme.
Hallituksen mielestii ei ole mahdollistaeikti
jarkevaakaan pitaa kirjastoa eri paikassa kuin
kokouksia. Kirjastoruuhkan viilttiimiseksi on
jiiseniston puolelta ehdotettu, ettii kirjasto olisi
avoinna muutamantunnin joka viikko. Tiimii ei
valitettavasti ole mahdollista, ellei kirjastonhoitajallemme saadaapulaistaja ellemme ole
tiiysin varmoja siita, etta kirjastossaon kavijoitii my6s niinii piiivinii, kun ei ole jtiseniltaamaksammehanwokraa kaikesta siita ajasta,
mika on meille varattu.
Toistaiseksimeidanon siis pysyminenVanhan kirjastotalontiloissa ja tyytyminen siihen,
ettii kirjastoomme piiiisee vain joka toinen
viikko loma-aikoja lukuun ottamatta. Toivomme kaikilta kiirsiviillisyytta - tilanteeseenyritetaAnldytaajokin ratkaisu.

PekkaSillanpaa

Lutenlaisuuden vdkiintunt in en
Ruotsi-Suomessa
Esi-isieni joukossa on myds
muutamia pappissiiiityynkuuluneita henkiloitii. Heistii tunnetuimmat ovat Kangasalan
kirkkoherra Georgius Henrici eli Yrjii Heikinpoika ja
Karkun kirkkoherra Mathias
Mathiae Collinus eli Matti
Matinpoika Collinus.
Niimil molemmat esi-is?ini
olivat myds sukua keskeniiiin,
silla Yrjo Heikinpojan tyttiirenpoika Hannu Hannunpoika
Svarthafra meni naimisiin
Matti Matinpojan pojantyttiiren Margareta Abrahamintyttiiren kanssa. Heidiin avioliitostaan syntyi sitten eriis esiisiini Kustaa Hannunpoika
Svarthafra, joka toimi film.
kruununvoutina ja kihlakunnantuomarinaKangasalla.
Kummankin edellamainitun
kirkkoherran henkilotiedoista
Abo Stifts Herdaminnessa
1554-1604 kay ilmi, ett?i he
ovat 19.6.1593 allekirjoittaneet Turussa Upsalan kokouksen piibtdsasiakirjanseka
antaneet23.2.1594Upsalassa
kuuskollisuudenvakuutuksen
ningas Sigismundille ttimiin
kruunajaisten yhteydess?i.Lisiiksi kumpikin oli ollut liisnii
Linkopingin valtiopdivillaI 600.
Kun en ollut aiemmin
kuullut tiillaisestaUpsalan ko-
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kouksesta, oli syyta viihiin
kerrata historiantietoja.Ensin
kuitenkinmuutamasananlist[ mainituistakirkkoherroista.

YrjdHeikinpoika

lsoherra
Yrjd Heikinpoika oli syntynyt
noin 1565 todenniikdisesti
Pirkkalan pitajan Hiirm?iliin
kyliissii. Siellti oli keskiajalla
kaksi taloa,joista toinenilmeisesti kuului Yrjo Heikinpojan
suwlle. Hiinen poikansaHeikki Yrjonpoika, josta my6s tuli
Kangasalan kirkkoherra, myi
tiimiin tilan 1620-luvulla luutnantti Kaarle Sipinpojalle 43
talarilla. Viimemainittu osti 60
talanlla myds kyliin toisen tilan entisen isdnnin Esko Eskonpojan leskelta ja yhdisti
tilat ratsutilaksi.
Yrjo Heikinpojan asemaa
Kangasallakuvaa se, ettii kansa antoi htinellelisiinimen Isoherra. Hiinet nimitettiin virkaan 1585jahiin oli siintivuoteen 1609. Hiin oli myos laiininrovasti.Han kaytti Upsalan
kokouksen piiiit6sasiakirjan
allekirjoituksessaitsestiiiin nimitystii pastori ja seurakunnan
esimies (pastor et praeposi-

tus). Yrjd Heikinpojan mainitaan myds allekirjoittaneen
papiston kymmenysluettelot
vuosina1587-1608.
Yrjo Heikinpojan puoliso
oli nimeltaiin Anna. Heillii oli
aiemmin mainitun pojan Heikin lisiiksi ainakin tytiir Karin,
joka oli naimisissanimismies
Hannu Eskilinpojan kanssa.

MattiMatinpoika
Collinus
Matti Collinus oli syntynyt arviolta 1565 vaiheilla.Oltuaan
ensin kappalaisena Vihdissii
htinet nimitettiin Karkun kirkkoherraksi1589,ja han oli siinii virassakuolemaansaasti v.
1639.
Sukunimi johtuu hanen
omistamastaanKollanen-nimisestii maatilasta Karkussa.
Hiin osti tilan l602ja otti sukunimekseenCollinus. Tila oli
sittemmin vuoteen l74l saman su\un hallussa eli kuusi
polveaja noin 140 wotta.
Matti Matinpoika Collinus
on suuren suvun kantaisii.
Vanhimpina aikoina suvun jiisenet kiiyttiv?it nimia Collanius, Collanus ja Collinus,
myohemmin nimiii Collin ja

Collan tai samojak-kirjaimella
kirjoitettuna.
Kollasen tila saavutti Matti
Matinpoika Collinuksen aikana suurimmanlaajuutensa,sillii hiin yhdisti siihen v. 1608
neljii muuta Karkunkyliin
taloa, ja tilasta tuli myds ratsutila.
Hiinen vaimostaan ei ole
tietoa, mutta hanellii oli poika
Abraham Matinpoika, joka oli
kappalaisena siinii osassa
Karkkua, josta v. 1639 muodostettiin Mouhijiirven pitaja.
Hiin omisti myos Kollasen ratj iilkeen.
sutilani s?ins?i

rin aloittaessa uskonpuhdistuksen l517 Wittenbergissii
oli kaupungissasamaanalkaan
opiskelemassamm. ruotsalainen Olaus Petri ja Pietari Siirkilahti Turusta. He aikanaan
toivat Lutherin aatteetRuotsiSuomeen.
Kustaa Vaasa seurasikiinnostuneenauusia oppeja.Kun
protestanttisuus oli Itiimeren
eteliipuolella levinnyt, Kustaa
niiki sen poliittiset ja taloudelliset edut.

Vdsterisin valtiopriivilld
kirkonvaltamurrettiin

VALTIOLLISET
OLOT Kirkko omisti paljon kultaa ja
RUOTSI-SUOMESSAhopeaa seka maa-alasta liki
l sOO.LUVULLA neljiinneksenaatelinomistaesKustaa Eerikinpoika Vaasa
(1496-1560) oli Ruotsi-Suomen hallitsijana 1523-1560.
Hiinellii oli neljI tiiysi-ikaiseksi varttunutta poikaa: Eerik,
Juhana, Magnus ja Kaarle.
Niiistii Eerikistti tuli kuningas
nimellii Eerik KV- Juhanasta
nimella JuhanaIII ja Kaarlesta
nimellaKaarle X.
Noustessaanvaltaan Kustaa Vaasa joutui turvautumaan hansakaupunki Lyypekin apuun, joka saamiaan
kauppaetuja eli privilegioita
vastaan toimitti Kustaa Eerikinpojan avuksi saksalaisia
palkkasotureita.Naiden avulla
vallattiin mm. Tukholman linna. Palkkasotureiden kayttd
johti siihen, ett?i valtakunta
joutui raskaisiin velkoihin
Lyypekille.
Luterilaisuus alkoi RuotsiSuomessa vahitellen levita
Kustaa Vaasan alkana.Luthe-

sa myds neljdnneksen.Kaikkiaan kirkko omisti yli 13000
t1laa.
Paavi nimitti piispat, ja
piispoilla oli joka hiippakunnassalinna. Turun piispanlinna oli Turun saaristossaKaarinassa-Kuusiston saarenitakilrjessii,noin 15 km Turusta.
Piispoilla oli huomattava taloudellinenja poliittinenvalta.
Kun Lyypekki vaati velkojensa takaisinmaksua,kohdistuivat kuninkaanajatuksetkirkon omaisuuteen.H[n kutsui
koolle valtiopiiivit
kesiillii
1527Yasterisiin.
Valtiopiiivillii kuningas sai
ajettua lapi paatoksen,jonka
mukaan Jumalan sanaa on
saarnattava "selviisti ja puhtaasti" ja ettd kirkon liika
omaisuus otetaan valtiolle.
Kuningas sai tahtonsalapi uhkaamalla erota ja lupaamalla
aatelille takaisin ne maat, jotka se oli joutunut luovutta-

maan kirkolle vuoden 1454
jiilkeen.
Viister&sin piitit6s merkitsi
kAannekohtaaRuotsin historiassa.Kirkon ja piispojen taloudellinenja poliittinen valta
murrettiin kokonaan. Kruunu
otti kirkon hallinnon itselleen
samoin kuin kirkon ja luostarien omaisuudetja tulot. Kuninkaastatuli kirkon pii6.
Piispat menettiviit myds
paikkansa neuvostossa,jossa
he olivat istuneet keskiajalta
lahtien. Piispojen maatiloista
tehtiin kuninkaan- tai karjakartanoita, joiden tuli olla samalla mallitiloina. Piispanlinnat ja luostarit revittiin, ja niiden kivet kaytettiin linnojen
j a korj aukseen.
rakentamiseen
Kuningas eteni opillisissa
kysymyksissbvarovasti. Niinpii Ruotsi-Suomessa
toimitettiin pitkiiiin sekii katolisia ettti
luterilaisia jumalanpalveluksia
rinnakkain.
Kustaa Vaasanimitti 1531
arkkipiispaksi Olaus Petrin
veljen Laurentius Petrin, joka
oli opiskellut kuninkaan kustannuksella Wittenbergissi.
Hiinest?i tuli Ruotsin ensimmiiinen evankelinenarkkipiispa,ja niiin oli viimeinenkin side Roomaankatkaistu.
Samoihin aikoihin kuninkaan viilit Lyypekin kanssa
katkesivat. Kuningas oli maksanut kolmanneksen velastaan, mutta nyt privilegiot lakkautettiin. Lyypekki yritti viela sodanavulla 1534 kukistaa
Kustaa Vaasan, mutta epiionnistui siin6.

Ruotsi-Suomesta
1544virallisesti
evankelinen
valtio
V[sterisin valtiopaivilld 1544
vahvistettiin Orebron herrainkokouksessanelja wotta aikaisemmin tehdyt piiiitokset,
joilla Ruotsistatehtiin perintovaltakunta.Kruunun oli miiiirii
siirtya vanhimmalle pojalle ja
muille pojille annettiin herttuakunnat.Tyttiiret taas saivat
naimisiinmennessiitinhuomattavat myotiijiiset.
Valtiopiiivillii vahvistettiin,
ettii Ruotsi on evankelinen
valtio. Pyhimystenpalvontaja
sielunmessut kiellettiin. Samoin kiellettiin pyhiinvaellukset ja teiden varsilla olevat
krusifiksit poistettiin. Samoin
vahvistettiin, ettd kuningas on
kirkon p66.
Kustaa Vaasaa pidettiiin
moderninRuotsin valtion luojana.
Sukututkimukseenkin
hanen toimillaan on ollut vaikutusta. Han nimittain organisoi maakirjojen laatimisen
Suomessa
n. 1540.

KustaaVaasanpojat
Kustaa Vaasa oli tehnyt testamentin,jonka han luki kesalla
1560 ympiirillii oleville pojilleen. Testamentin mukaan
kruunu annettiin Eerikille ja
muille pojille herttuakunnat.
Juhana sai Suomen, joka
kasitti silloin Varsinais-Suomen, Satakunnan,Kokemiien
kartanon laanin, Raaseporin
liiiinin ja Ahvenanmaan.Magnus sai herttuakunnakseenItaGodtanmaanja Dalin maakun-

nan. Kaarlen osaksi tuli Sodermanland,Niirke ja Viirmlanti.
Herttuakuntien oli mildrdt
mennd perintoni poikien perheess?i.Herttuat saivat hallita
herttuakunnissaankuten k:uningas, mutta eiviit kayda sotaa tai tehdii rauhansopimusta
ilman kuninkaansuostumusta.
Kustaa Vaasa oli itse aikanaan jattanyt koulunkaynnin
kesken, mutta pojilleen han
antoi sen ajan parhaan kasvatuksen. Pojat kasvatettiin moderneiksi
renessanssiruhtinaiksi.

jdlkeen
Kapinan
kuninkaaksi
Juhanalll
Kustaa Vaasa kuoli kesiilla
1560ja Eerik kruunattiin kuninkaaksi samanavuonna Upsalan tuomiokirkossa. Eerik
tuli sittemmin mielisairaaksi.
ja muut veljekset nousivat kapinaan ja kukistivat Eerikin
1568. Kuninkaaksi valittiin
nyt Juhana. Eerik kuoli vankeudessa1577.
Juhanaoli avioitunut 1562
Puolan kuninkaan Sigismund
Augustin sisarenKatarina Jagellonican kanssa. Katariina,
jonka aiti oli rikasta Sforzan
sukua Milanosta, oli harras
katolinen.
Juhanastatuli 3 I -vuotiaana
kuningas Juhana III Hiin oli
Eerikiii tilykkiiiimpi ja htinen
suuret harrastuksensa olivat
historiaja teologia.
Juhana III rakensi paljon
kirkkoja ja linnoja. Hiin halusi
puuttua myds kirkon jumalanpalvelusjarjestykseeneli liturgiaan. Juhana tahtoi saada
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kirkkoon enemmiin kauneutta
ja arvokkuutta. Kiinnostus uskontoon hanella oli jo lapsuusvuosilta. Vaimon katolisuus vaikutti hiineen voimakkaasti, minka vuoksi han tahtoi yhdistiiii katolisuuden ja
luterilaisuuden.
Juhanajulkisti oman ehdotuksensa kirkon liturgiaksi eli
jumalanpalvelusjtirjestykseksi.
Se oli nimeltaanLiturgia Svecanae Ecclesiae catholicae &
orthodoxae conformis 1576.
Punaistenkansiensavuoksi sita nimitettiin Punaiseksi kirjaksi ja se tuli julkisuuteen
vuoden 1577 alussa. Se hy'
viiksyttiin myos valtiopiiivillii
samanawonna.
Juhana III:n liturgia oli
jonkinlainen katolisen messun
ja protestanttisenjumalanpalvelusjiirjestyksensekoitus.

Liturgiariita
JuhanaIII:n Punainenkirja sai
aikaanRuotsin papistossavoimakasta vastustusta.Ntiin alkoi kirkossa lahes parikymmentii vuotta kestiinyt liturginen, jumalanpalveluskaavaa
koskevariita.
Juhana vaati, ettd"uusi liturgiakirja otetaan kiiyttOon
koko valtakunnassa,ja vastustuksesta huolimatta kuningas
kieltaytyi luopumasta liturgiastaan. Vastahakoisia pappeja painostettiin uhkaamalla
erottaa heidiit. Uutta liturgiaa
vastustavat piispat erotettiin
yksi toisensajdlkeen. Pian oli
nelja seitsemiistiipiispanistuimestatytrjiine.
Monet papit muuttivat
herttua Kaarlen hallinnoimaan
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Simon

Upsalan kokouksessa(1593) priritettiin virallisesti, ettciRuotsi-Suomen valtionuskonnoksi tuli
luterilaisuus. Suomestatahan kokoukseenosallistui I3-henkinen seurue,jota johti piispa Eerik
Sorolainen. Kokouksenprlcitosasiakirjaan koottiin jdlkeenpdin allekirjoituksia eri puolilta
valtakuntaa. Allekirjoittaneiden luettelo onjulkaistu Confessio Fidei -kirjassa, ja ohessaon
teoksesta suomalaisten kirkkoherroi en nimi luettelon alkua.
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Sddermanlannin herttuakuntaan, joka oli kuin valtio valtiossa. Siella ei koko liturgiariidan aikana otettu kayttoon
Punaistakirjaa. Niiin muodostui Kaarlen herttuakuntaanvdhitellen voimakas oppositioliike, jota Kaarle kafti hyvakseen mydhemmin politiikassaan.
Vanhoillisessa
Suomessaei
uusi liturgi a herdttdnyt paljonkaan vastarintaa.
Juhana nimitti Turun ja
Viipurin piispaksi 1583 Eerik
Sorolaisen,joka kannatti uutta
liturgiaa. On arveltu, ettei hiin
sopuisanluonteensatakia halunnut riidella muotoseikoista,
koska liturgia ei sistilttinyt
hanen mielestiiiin olennaisia
poikkeamia
evankelisesta
opista.

Neuvottelut
katolisuuden
palauttamiseksi
Juhananuskonnolliset harrastukset saivat hiinet ottamaan
salaisiayhteyksiii Vatikaaniin,
ja vakavia yrityksia tehtiin
protestanttisen ja katolisen
kirkon yhdistiimiseksi.
Juhanankatoliseninnon takana oli myds poliittisia ja taloudellisia intressejti.Vaimonsa Katarina Jagellonican perintonii hanellaoli vaatimuksia
joihinkin italialaisiin tiloihin ja
omaisuuksiin.
Juhanahalusi s?iilyttdiiasemansaRuotsin kirkon johdossa. Lisiiksi hiin vaati pappisavioliittojen sallimista,ehtoollisenjakamista maallikoille seka kansankielistiijumalanpalvelusta. Niiissii asioissapaavi

ei halunnut tehda mydnnytyksi6 ja niin neuvottelut katkesivat. Kun lisiiksi kuninkaankatolinen puoliso Katariina Jagellonica kuoli 1583, laimeni
kuninkaan katolisuuden harrastus.
JuhanaIII kuoli 54 vuoden
ikiiisena 17.1T.1592ja hiinet
haudattiin Upsalan tuomiokirkkoon.

kokous1593
Upsalan
Juhananpoika ja kruununperijii Sigismundoli saanutkatolisen kasvatuksen.Kun oli pelattavissa, ettii Sigismundin
noustessaRuotsi-Suomenvaltaistuimelle katolisuus valtaisi
alaav altakunnassa,astui herttua Kaarle esiin luterilaisen
uskon puolustajana.Hiin kutsui seka maallisetmahtimiehet
ettii kirkon johdon koolle Upsalaan.
Upsalan kokous alkoi
25.2.1593. Kokoukseen oli
kutsuttu papistosta "etevimmiit ja oppineimmat". Kokoukseen osallistui kaikkiaan
306 pappismiestlja lisiiksikoko joukko maallikoita.
Suomen papistosta kokoukseenosallistui 13 henkeii.
He olivat piispa Eerik Sorolainenja tuomiokapitulinjiisenet,
Turun kirkkoherra Thomas
Laurentii ja koulun rehtori
GregoriusMartini Teit, naiden
lisiiksi Pernion kirkkoherra
Simon Erici, Hemming Henrici Maskusta, Henricus Andreae Rymiittylasta, kirkkoherrat Jacobus Smirid Porista,
Andreas Henrici Eurasta ja
Eschillus Henrici Narpiosta,
sekd pohjanmaalaisetpapit

t2

Simon JohannisKyrostii, Henja
ricus Martini Mustasaaresta
Liungo ThomassonKalajoelta
sekii lopuksi Henricus Henrici
Vitikka Helsingistii.
Suomalaisten vtihiiiseen
osanottoon lienee vaikuttanut
paitsi talvisetolosuhteetmyos
sejannittynyt tilanne,joka vallitsi Kaarle-herttuan ja Suomen kaskynhaltijan, marski
Klaus Fleminginviilillii. Meren
ylitys talvisaikaan oli vaikeaa
ja niinpii piispa Eerik Sorolainenkin seurueineen jonkin
verran mydhiistyi Upsalan kokouksesta.
Papiston lisiiksi kokoukseen osallistuivat my6s hallitus, aateliston edustajat, kaupunkien pormestarit ja raatimiehet sekiijotkut porvariston
edustajat.
Kokouksen kulku kavi maltillisessaja rakentavassahengessd.Kokouksessahyviiksyttiin kolme vanhaa yleiskirkollista tunnustusta, nimittain
apostolinen uskontunnustus,
nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus ja ns.
Athanasiuksen uskontunnustus sekb Augsburgin tunnustus valtakunnanuskonkasityksenilmaisuksi.

Luterilaisuus
valtionuskonnoksi
Kaikki Upsalan kokouksen
liisntiolijatlupasivathenkensii
uhalla puolustaa luterilaista
uskoa.Luterilaisuusoli taten
tullut Ruotsi-Suomen
valtionuskonnoksi.
Tiimiinjiilkeenkirottiin Juhanan liturgia samoin kuin
muutkin paavilliset erehdyk-

set. Liturgian kannattajat pakotettiin esittamaan julkinen
anteeksipyyntd. Heidan joukossaan olivat piispa Eerik
Sorolainen ja Turun kirkkoherra ThomasLaurentii.
poikkeavaisuudet
Kaikti
protestanttisuudestaja kaikki
kerettilliset liikkeet kiellettiin.
Kalvinilaisuuden tuomitsemista vdiraoppisuudeksi oli voimakkaasti vaatimassa rlm.
piispa Sorolainen, joka sai
niiin kalvinistisesta Kaarlesta
itselleenikuisen vihamiehen.
Upsalan kokouksen pAAtdsasiakirja
allekirjoitettiin
20.3.1593. Siihen hankittiin
jiilkeenpiiin liihes kaikkien valtakunnan pappien, johtavien
aatelismiesten, virkamiesten
sekii kaupunkien ja kihlakuntien edustajienallekirjoitukset,
kaikkiaan 2167. Kaarle-herttua ja neuvosto niiet paneutuivat asiaan ja mtitiriisiviit
27.5.1593,ettii piiiitosoli julkituotava maan eri paikkakunnilla, minka jalkeen aateliston,
porvariston ja kihlakuntien sinetit oli hankittava piitdksen
alle.

Turunpappeinkokous
Upsalassa ndyrtymiitin pakotettu piispa Eerik Sorolainen
pappeinkokouksen
kutsui
Turkuun kesiillii 1593 Heikinmarkkinoiden aikaan. Niinpti
19.6.1593 Turun hiippakunnan l69ja Viipurin hiippakunnan 2l pappia painoi sinettinsii Upsalankokouksenpiititdsasiakirjaan Turussa. Heidtin
joukossaan oli myds alussa
mainitut kaksi esi-isiiiini.

Myohemmin koottiin nimia
poisjaaneiden keskuudessa,
niin ettii allekirjoitus saatiin
useimmiltaSuomenpapeilta.
Suomenaatelistonjoukossa ei Upsalan kokouksen piiiitdsasiakirjasaanutkovin suurta kannatustajohtuen siita, ettd marski Klaus Fleming kieltafyi allekirjoittamasta pAAtostii ja oletettavasti painosti
myos alaisiaan olemaan allekirjoittamatta.
Seuraavana vuonna julkaistiin Tukholmassa Ruotsin
kirkon ensimmiiinen tunnustuskirja ConfessioFidei, joka
sisaltaakolme vanhakirkollista
uskontunnustusta, Augsburgin
tunnustuksen, Upsalan kokouksen piiiitdksen sekii keriityt allekirjoitukset.

kinpoika Isoherra ja Matti
MatinpoikaCollinus.
Valtakunnan hallintoa varten Sigismund jakoi maan
kuuteen
maaherrakuntaan,
joista Klaus Flemingin osalle
tuli Suomi. Flemingisttitehtiin
myos laivastonja armeijankomentaja. Kukin maaherra oli
suoraan kuninkaan alainen.
Kaarle-herttuanasemaheikkeni, kun hiinest?inyt tehtiin tavallinenmaaherra.
Kun kuningas oli maasta
poissa, oli valtakuntaa hallitseva herttua ja neuvosto yhdessii. Kumpikaan ei kuitenkaan saanut kutsua valtiopiiiviii koolle.
Kuningaspalasiheiniikuussa 1594Puolaan.

Sigismundin
kuninkaanvakuutus
Perimysjfiestyksen mukaan
oli Juhana III.n poika Sigismund laillinen kruununperija.
Kuningasjoutui antamaanennen kruunajaisiakuninkaanvakuutuksen,jossa han lupautui
kunnioittamaan Ruotsin lakia
ja Upsalankokouksen piiiitdksia. Edelleen han sitoutui siihen, etti virkoihin ei oteta
muita kuin valtakunnan yleisenuskonnonkannattajia.
kruunattiin
Sigismund
Upsalan
tuomiokirkossa
19 21594. Hiin oli talloin 27vuotias ja hanen puolisonsa
Anna oli 25-vuotias.
Pari piiiviiii mydhemmin eli
23.2.1594 vannoi kruunajaisvtiki uskollisuudenvalan kuninkaalle.Tdssiijoukossa olivat myos esi-isiini Yrjo Hei-
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Kaarle-herttua
kaappaavallan

Samana wonna Kaarle-herttua kutsui neuvostonkoolle ja
nimitytti itsensii valtakunnan
johtajaksija erotti maaherrat.
Ainoa, johon hanenvaatimuksensaeiviit tehonneet,oli Suomen maaherraja kaskynhaltija
Klaus Fleming,joka otti miiiiriiyksensi vain lailliselta kuninkaalta Sigismundilta.
Kuninkaan kiellosta huolimatta Kaarle-herttua kutsui
syksyllii 1595valtiopiiivtit 56derkopingiin. Siellii Kaarlesta
tehtiin virallisesti valtakunnan
johtaja, jonka taytyi tehdii
piiiit6kset yhdessii neuvoston
kanssa.
Suomessasen sijaanKlaus
Fleming kutsui aateliston ja
sotapiiiillyston Turun linnaan,
jossa vahvistettiin,ettii Sigismund on laillinen kunineas
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eika laittomien valtiop?iivien
piititoksiiiole syyttinoudattaa.
Klaus Flemingkuoli Akillisesti huhtikuussa1597. UudeksiSuomenkiiskynhaltijaksi
tuli Arvid Stilarm.
Kaarle-herttuasai vtihitellen koko Ruotsinvalvontaansa. H?in kukisti Sigismundin
joukot Stingejoenluona kiiydyssii taistelussa9.9.1598.
Tukholmanvaltiopiiiviit erotti
24.7.l 599Sigismundin.
Kaarle-herttua matkusti
Tukholmanvaltioptiivienjaljossahiin kukeenSuomeen,
ja toi mukisti vastustajansa
kanaanvankeinaTukholmaan
mm. Arvid Stilarminja piispa
EerikSorolaisen.

Valtiopeiivait
LinkOpingiss€i
Helmikuussa1600 valtakunnan siiiidyt kokoontuivatvaltiopiiiville Linkopingiin. Mukana oli mm. pappejajoka
hiippakunnasta,niiiden joukossamydsesi-isAniYrjo Heikinpoikaja Matti Collinus.
Kokous juhli Kaarle-hertja h?inenpoituaakuninkaana
kaansaKustaaAadolfiakruununperijAnA.
Kaarle-herttuaei
kuitenkaanruvennutheti kayttilmiiiin arvonimei kuningas,
vaan vasta joitakin vuosia
myohemmin.
Linkdpingin valtiopiiivillii
tuomittiinmyoshuomattavrm-

mat vangit, jotka olivat vastustaneetKaarle-herttuaatai
olleet liitossa Sigismundin
kanssa.Osa sai kuolemantuomion, mutta Eerik Sorolainen
selvisi huomattavillasakoilla.
Hiin sai parin woden jtilkeen
ryhtyajiilleen hoitamaanpiispanvirkaansa,jossa han oli
kuolemaansasaakkavuoteen
1 6 25.
Kuningas Sigismund eli
67-vuotiaaksija kuoli muutama kuukausiennenkuin Kaarle IX:n poika KustaaII Aadolf kaatuiLlijtzenn taistelussa 6.11.T632. Sigismundin
poika Vladislavpystytti Varsovan kuninkaanlinnaneteen
isiilleenmuistomerkin.

Lyhyesti
sanoen
Viisterisin valtiopiiivdt 1527
aloitti
uskonpuhdistuksen
Ruotsi-Suomessa. Kustaa
Vaasaryosti valtakunnankirkot puhtaiksi katolisen apn
rikkauksista.Hiinen poikansa
JuhanaIII yritti palauttaavdhiin entistiiloistoa kirkkoihin.
mutta ei tiisstitiysin onnistunut.
Upsalankokous 1593teki
piiiit6kset,joilla vahvistettiin
luterilaisen kirkkomme tunnustuspohja.Ttimti on sellaisenaansiiilynyt meidtin piiiviimmeasti.
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JohannaKurela

TIETOVARKAUDET
O\/AT \/AKA\/A

ONGEL^AA

Aissa kulke,evqrkquden ja lainaamisen raja?

Seuran jiisenilloissa kuulee
usein pettyneidenja vihaisten sukututkijoiden kertomuksia siita, kuinka he ovat
hyviiuskoisenaja luottavaisena antaneettoiselle tutkijalle
oman tutkimustydnsti tuloksia ja saaneet myohemmin
hammastyksekseen havaita,
ettii toinen onkin julkaissut
tutkimuksen omissa nimissdiin.
Tallaiset tietovarkaudet
eivat ikava kyllii ole sukututkijoiden joukossa epiitavallisia. Useinon kyse vain muutaman piivdmddrdrntai henkilotiedon offamisesta,mutta
vakavaksi ongelma muuttuu,
kun varkauskattaauseitasukupolvia, joiden selvittamiseen on kulunut monen r,'troden intensiivinentyo.

Tietovarkauden uhriksi
eivtit joudu yksin amatooritutkijat vaan ammattilaisetkin. Sukututkimuksia tydkseen tekevA Anja NieminenPorkka kertoo, miten han on
muutamankerran havainnut,
ettii hanelta tilattuja tutkimuksia on esiteltyitse tehtyinii.
Missii sitten kulkee lainaamisen ja tietovarkauden
viilinen raja?
Raja on yksinkertainen ja
selv6: Tieto, joka on otettu
tai saatu muualta kuin alkuperiiisestiiasiakirjasta, on lainattua. Se siiilyy lainattuna,
vaikka sen itse tarkistaisi alkuperiiisltihteestii.
Jos lainatusta tiedosta ei
mainitsel?ihdettii,on kyseessii tietovarkaus.

mus, lisiitiviit lahdeviitteet
tutkimuksen arvoa ja tutkijan
luotettawutta.
On kuitenkin muistettava,
ettit vanhemmat sukututkimukset voivat olla arvokkaitaja rehellisestitehtyja,vaikka niissii ei olisikaan lahdeviitteita. Tiistii asiasta eiviit
kaikki sukututkimusopettajat
ole aikoinaanpuhuneet,joten
sukututkijat eiviit ole osanneet ottaa sitii huomioon.
Nykyisessii sukututkimuskoulutuksessa korostetaan
lahdeviitteiden merkitsemisen ttirkeyttd,ja uudelta sukututkijapolvelta onkin lupa
odottaa ttismiillisyyttii ttissil
asiassa. Myos vanhemmat
sukututkijat, jotka eiv?it ole
stiiinnollisesti merkinneet
lahteita muistiin. voivat ottaa
nyt itselleen uuden hyviin
tutkimustavan.

Ltihteetainandkyviin
Tieto, joka on soalu muu-

Hyva sukututkija merkitsee
aina kaikki liihteens?iniikyviin - kirkonkirjatkin. Johdonmukaisetviittaukset lahdeteoksiin ja asiakirjoihin
ovat tieteellisentutkimuksen
perusvaatimuksia.
Vaikka tavoitteenaei olisikaanmikaan
varsinainen
tieteellinentutkit6

altq

kuin alkuperiiisestii

asiakirjasta, on lainottuo.
Jos lahdetta ei moinito.
kyseesscion tietovorkaus.
Hyva sukututkiju mainitsee aino kcikki lahteensa
- kirkonkirjotkin.

Tietovarkauden
osoittaminen
usein
mahdotonta
Tietovarkautta on usein hyvin vaikeaa osoittaatodeksi.
Varkauksista syytetyt puolustautuvat silla, eUAhe ovat
voineet tutkia asian itsekin:
arkistothan ovat kaikille yhta
julkisia eika kukaan voi kiistila sita- etteiviitko samaa
asiaatutkivat voisi piiityii samoihin tuloksiin. On tdysin
mahdollista, ettii kaksi toisistaan tietaimiitontii sukututkijaa selvittaiasamoja sukuhaaroja ja lOytaasamattiedot.
Viihiiiset tietovarkaudet
jildvat useimmiten ainoastaan
tekijiinsii tietoon. Sukututkijoilta vaaditaankin korkeaa
moraalia. Jokaisentulee vartioida itseii,tin,ettei syyllisty
pieneenkaantietovarkauteen.
Kyse on sis?iisestd
rehellisyydestii. Kun oma tutkimusmoraali on korkea, voi ja saa samaav aatiatoi siltakin.

Mitensaalainata
ja mistd?
Kaikista julkaistuista tutkimuksista saa lainata tietoja
kysymiittii erikseenlupaa kirjoittajalta. Ttilloin on kuitenkin ehdottomasti jokaisen
tiedon kohdalla mainittava,
mistii liihteestii se on periiisin. Pelkkti ylimalkainen
huomautus esipuheessasiita,
ettii kirjoittaja on kAftanyt
jotakin teosta apunaan,ei riifi.
Julkaisemattomat tutkimukset ovat ongelmallisia,
sillii niitii voidaan pitiiii yksityisinii. Niistii ei mitiiiin osaa
saa lainata kysymiittii lupaa

kirjoittajalta tai hdnen perikunnaltaan.
Sukututkimustensuhteen
on toisinaanepbvarmaa,onko jokin monistenipputarkoitettujulkiseksivai ei. Monethanlaativat alustaviasukututkimusraporttej
a ainoastaan rajoitetun sukulaispiirinsii tiedoksi, ja tiillainen
sukuselvitysvoi vahingossa
joutua ulkopuolistenkasiin.
Epiivarmoissatapauksissa
on
otettava yhteytta tutkimuksenkirjoittajaan.

Entdjos huomaa
tehneensd
samaa
tutkimusta?
Mikali on aiemmastajulkaisusta tietiimatta tehnyt omaa
tutkimusta ja havaitsee samaa sukua koskevan,jo julkaistun tutkimuksen vasta
myohemmin, voi oman tutkimuksensaesipuheessa
todeta
asiansuoraan:
"Saatuani ntimii sukuhaarat selvitettyii sain keviitillii
19xx selville. ett?isamaasukua on tietiimtittlini tutkinut
myds NN. Verratessaniomaa
tutkimustani hanen tutkimukseensa huomasin, ettii
selvitykset vastaavat hyvin
toisiaan muutamia vahaisia
piiiviim?idriipoikkeuksia lukuun ottamatta. Mainitsen
havaitsemani
eroavuudet
myohemmin."
Paallekkiiiseltii tutkimus-

Mitentietovarkauksia
voiveilttdid?
Taistelu tietovarkauksia vastaan on aloitettava omasta
itsestii.Ei saa sallia itselleen
pieniiikiitin lipsumisia rehellisyydestii. Toisen tutkimusta
on arvostettava.
On myos oltava varovainen omia tutkimuksia toisille
lainatessa.On ymmiirrettdvd,
mita riskejii liittyy siihen,
ettii antaa omia sukututkimustiedostoja tai -mappeja
vieraille ihmisille. Tuttu ja
muuten luotettava henkilokin
voi yllattaen osoittautua tietovarkaaksi.
Pelkiistiiiin suppealle sukulaispiirille
tarkoitetusta
tutkimuksesta on kAytava
selviistiilmi, ettei sitii saaantaa ulkopuolisten nahtaviiksi.

jatkuu
Keskustelu
Mitii sitten sukututkija voi
tehda, jos hanen tutkimuksensa julkaistaan toisen nimissti?Mitii voi tehdii,jos itseii syytettiiin tietovarkaudesta?
Millaisia oikeuksia sukututkijalla on omaan tyoh6nsA?Pitaisikd kaiken sukututkimustiedon olla julkista ja
v apaata?Kannattaako toiselle antaa omia tutkimuksia
luettavaksi?
Kuinka paljon tietoa voi
lainata toisen tutkimuksesta,
vaikka mainitsisikin liihteen?

ryolta tuskin koskaanvoi
valttya, mutta varkaussyytOksilta
voi suojautua.
Liihettiikiiii
Kun oma tulkimusmoraoli
on

korkeo. soo

vaotia muiltakin.
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samaa

ajatuksianne,
kommenttejanne ja kokemuksianne Orpanaan!

Keskustelu aiheesta jatkuu
kevdiin 2001 Orpanassa.
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EinoKoskinen

Meidcinlastenia
naapurin kaka Yoidenleikit
Lapset ovat maailman sivu
olleet irti maasta. Jos eiviit
voi purkaa energiaansa
leikkimiseen, alkaa pahanteko tulla mieleen. Kun
katselee nykyisiii lapsia,
tuntuu hieman hflmmentivIltfl, etti heillli lapsuus
Ioppuu jo miltei vaippaikiiiin. Lapsilla ja etenkin
nuorilla ei ole mitiiin paikkaa, missfl voisi jotakin
harrastaa. Nfiin voi kuulla
timin tiistii.
Toki tiiytyy myiintiiii, ettii kaikki takapihat ja
"prankujat" ovat nykyisin
asfaltoitu autojen parkkipaikoiksi, joten sellaisia
jiinniii leikkipaikkoja ei
enflfl ole, jollaisissa meikflliinen yli 60 vuotta sitten
lapsuuttaan kulutti. Mutta
tiiytyy myiis valittaen todeta, etteivf,t nykyiset lapset
halua tai osaa leikkiii sellaisia teikkejii kuin minun
ikfipolveni lapset. Ehkiipii
leikit ovat liian lapsellisia
nykyisille varhaiskypsille
taimille.
Mutta hauskaa meillii
ainakin oli ja aika kului
hupaisastioeikfl kovin paljon ehditty tehdii pahaa,
puhumattakaan ilkivallasta.

Seuramattia
Ndsinkalliolla
Enten tenten teelikamentten
oli loru, jolla valittiin leikin
jiisenet tai puolueet. Seuramatissaensimmiiiseniikulkeva miiiiriisi reitin ja reitin aikana tehtiiv?it taidonniiytteet.
Kaikkien periissiitulevien oli
tehtavA samat temput kuin
mita johtaja oli tehnyt. Jos
hiin epiionnistuiomassatehtiiviissiiiin,siirtyi jonossatoisena oleva uudeksi johtajaksi, joka miiiriisi tahdin. Niiin
rivisto etenipaikastatoiseen.
Jos joukko muodostui
vain pojista, kavi reitti usein
Niisinkalliolle, jota me silloin kutsuimmeMustaksikallioksi. Siella kiipeilimme
kallioilla ja puissa, joissa
usein hypittiin oksaltatoiselle kuin tarzanit konsanaan.
Mitiiiin
vakavia onnettomuuksia en muista tapahtuneen.
Toinen ryhmiileikki oli
kuurupiilo, josta I0 tikkua
laudalla muodosti jannittaviimmiin version. Lauta tuettiin keskeltii joko kivella tai
puupalikallaja laudan piiiille
asetettiin yht?i monta tikkua
kuin leikissii oli osallistujia.
Seuraavana luettiin Enten
tenten teelikamentten, jolla
valittiin ensimmiiinen kuuruttaja. Leikki alkoi, kun jol8

L

ku meistii iski jalallaan laudan koholla olevaan piahdn,
jolloin tikut lensiv?it mika
minnekin. Kuuruttajan tehtav?inii oli keriitii tikut takaisin
laudalle, minka aikan muut
riensiviit piiloon. Kuuruttaja
lahti etsimddnpiilossa olevia
ja kun hiin loysi jonkun, toi
tiimtin laudan liiheisyyteen.
Loydetyllti oli viela mahdollisuus piiiistiitakaisinpiiloon,
jos joku piilossa olija p0iisi
kuuruttajan
huomaamatta
polkaisemaantikut uudelleen
taivaan tuuliin. Kuuruttaja
joutui taas keriiirmiiiin tikut
laudalle,jonka aikana aiemmin loydetyt piiiisiviit uudelleen menemiitinpiiloon.
Isiini kertoi aikanaan lapsuudestaantarinan kuurupiiloleikistii. Siihen aikaan
kuten viela minunkin lapsuuteni aikaan - kuului kaupunkitaloihin hyvin yleisesti ulkohuusit eli kiiymiiliit. Pihalla oli pitka rivi huusikoppeja;
kukin koppi oli tarkoitettu
vain muutaman perheen
kayttoon. Kopit olivat lukittavia, mutta niiden viiliset
lautaseiniit eiviit ylettyneet
aivan viilikattoon asti vaan
sinne jiii noin 30-40 sentin
rako.
Kuurupiilo oli meneilliidn
ja aina joku silloin tiilldin
meni myds omaan huusiin
piiloon. Kun huusissapiiles-

kellyt Liisa kuuli kuuruttajan
askeleet,han kipusi nopeasti
lautaseiniin yli naapurikopin
puolelle. Mutta voi hurja,
edellinen kiifitaja olikin jattiinyt huusinluukun auki ja
hupsista vain sita mentiin
reian lapi solkenaan ruuman
puolelle! Vaikka pudotusolikin lahespari metriii, ei muuta vahinkoa p?i6ssyt syntymiiiin kuin ettii tytto oli ylta
piitiltii paskassa.
Leikki loppui, kun Liisa
alkoi kolistella ja huutaa
apua suljettujen ruumanovien takana. Ovi avattiin ja
puhdistusoperaatio
Liisan
aloitettiin saman rakennuksen pesutuvassa. Tiettitihtin
sen,ettd vaatteet siinii kastuivat, mutta kun oli kestiaika,
liihdettiin pihasta ulos kallioille istuskelemaanja antamaan auringon kuivattaa
vaatteet.Ja kuivuivathan ne.
Myohemmin kun Liisa
meni kotiinsa, hiinen istinsii,
joka hieman sihautti s-kirjainta, huudahti: "Mutta Lii5a, miS5ii Sinii oikein olet ollut, kun Sinii hai5et ihan paSkalta?"

ja
Puupyssyja
puhallusputkia
Kun olimme kakaroita,miltei jokaisessa
talossaoli oma
liiteri, jossasailytettiintalviset puut, perunatja hillot ja
jossa me koltiaisetvoimme
niiperrell?iomia kasitoitamme. Varsin yleinen leikkikalu oli puupyssy.Se sahattiin
laudasta ja viimeisteltiin
puukollakateensopivaksi.
Kun kaikki olivat saaneet
"Coltinsa"valmiiksi. alettiin

leikkiii rosvojaja poliisejatai
paremminkin rosvoja ja 5eriffejii tai inkkareita ja kalpeanaamoja.Hyviit ja pahat
taistelivat tiilldin reaaliajassa
kesken?iiinja yleensii hyviit
voittivat. Joskus inkkarit
saattoivat ottaa jonkun tytdn
vangikseen ja kdyfiAl hdnet
puuhun, kunnes urheat pelastajat tulivat paikalle ja piiiistiviit tyton piilkiihiistii. Kiitokseksi ei kyllii saatu puolta
valtakuntaa.
Toinen suosittupyssyleikki oli ns. pum-sota, jossa
taisteltiin mies miestii vastaan. Poikajoukko hajaantui
sopivaan maastoonja hiipimiillii etsi sen jasenia. Kun
kaveri niihtiin niin hyvin, ettii
hdnet voitiin tunnistaa, huudettiin: "Allu pum, kuolit!"
Kaveri oli pelistii pois, tosin
tavallisesti protestien jLlkeen: "Minii huusin ensin
Eikka pum!" - vaikka kukaan ei sita ollut kuullut.
Kun oli pyssyihin tutustuttu, alettiin niilta vaatia aktiivisempaa roolia leikeissii.
Rakennettiin hernepyssyjii.
Ne tosin vaativatjo huomattavasti taidokkaampaa kiisityotaitoa kuin tavanomaiset
poliisi- ja rosvopyssyt.Vain
aniharvat saivat aikaan toimivan pyssynja senkinusein
istin avustamana.
Tumpelot, peukalo keskella kammentti olevat pojat
keksivtit korvikkeeksi lasitai metalliputken, jonka lapi
puhallettiin kuivia herneita
tai marjoja. Itse asiassaputki
olikin hyvin kayttokelpoinen
laite. Itse sain kunnon tukkapollytyksen, kun ammuskelin
papuja
puhallusputkella
eriiiin tiiti-ihmisen poskeen.
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Onnettomuudeksi ljd;ti tunsi
minut. vaikka mini en tuntenut tatia, jatama meni kantelemaan isiilleni asiasta,joka
taas tunsi suurta niirkiistystii
ansiokastaharrastustanikohtaan.
Ritsat olivat myos aktiivisia aseita, joilla ammuskeltiin rautalangastaU-muotoon
kiitinnettyjii kuteja. Yleensii
ammuttiin tarkkuutta johonkin pulloon tai rasiaan.Enkd
muista, ett?iolisimme ampuneet niillii lintuja. Saattaapa
silti olla niin, ett?imuistikatkos peittaa huonon omantunnon. Toinen mahdollisuus
oil, ettii olimme ampuessa
niin eptitarkkoja, ettei linnuill a ollut mitaanhataa.
varttuneempana
Viihiin
tehtiin itse ruutia. Ostettiin
apteekista laakehiilta, rikkiii
ja salpietaria,joista sitten sekoitettiin mustaruuti. Tata
laitettiin limonadipulloon ja
pullo sopivaan kivenkoloon.
Polttolasilla sytytettiin pullossa ollut filminptitkii ja amii vuorostaan sytytti ruutipanoksen. Juhlallinen pamaus siitii tuli. Eikii onneksi
sattunut tulemaan vahinkojakaan, vaikka niistii kylla
kuultiin.

Jdynddja jdlkien

seurantaa
Eriis meidiin leikkimme oli
ns. nuoliseuranta. Porukka
jaettiin kahtia, joista toinen
puoli lahti ensi liikkeelle ja
teki matkansa varrella maahan merkkejii kulkusuuntansa mukaan. Joissakinristeyksissii oli lupa tehdli myds
harhautusnuolia, yleensii ei
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enempaa kuin yksi. Jiilkien
seuraajatliihtiviit tietyn ajan
kuluttua seuraamaan nuolimerkkejii ja etujoukkoa yrittlien tavoittaa sen. Niiin saatettiin tehdti pitkiakin lenkkeja ennenkuin jalkijoukko tavoitti karkulaiset.
Jossakin vaiheessa Nokian Kumitehdas teki pieniii
kumisia kuorma-autoja.Itse
sain myos sellaisenlahjaksi.
Silla oli mukava leikkia pihalla.Pihat olivat santaisiaja
hiekkaan oli helppo tehdii
maanteitii, siltoja ja lossopaikkoja. Tulitikkurasioista
saatiintalotja asemat,jolloin
maisemastatuli todenmukaisempi. Risuista, jakalista ja
sammaleistatehtiin puita ja
pensaita.Tavallisesti maiseman rakentamiseen meni
enemmiin aikaa kuin varsinaiseen leikkimiseen. mutta
mitapa sillii oli valid, kun
hauskaaajankuluapiisasi.
Osattiin sita tehda jiiynaakin aikuisille. Mustan karhurihman paahansidottiin vanha rahakukkaro. Tietenkin
tyhja. Rihma vedettiin palokuja aidan altaja kukkaro jatettiin keskelle jalkakaytavad. Kun sitten ohikulkija
huomasi kukkaron ja kumartui poimimaan sita itselleen,
nyk?iistiinse turvallisempaan
paikkaanaidanalitse.
Jotkut tunsivat jekun ja
astuivat ensin rihman piiiille
jalkansa ja sitten tarttuivat
kukkaroon ja ottivat sen haltuunsa. Tavallisesti kylla
heittivat sen meille takaisin
hurjan
naurunriikiityksen
saattamana. Tiesiviit nimittiiin, ettii me koltiaiset pidimme piiiimajaamme aidan takana olevassa palokujassa.

Oli toki muutamia "asiakkaita", jotka eiviit ymmiirtiineet
meidan huumoriamme. Kun
kukkaro lipsahti sormien
ulottuvilta, kuului miesten
suusta kirouksia ja vanhat
naiset siunailivat ja langettivat yllemme kaikki helvetin
tulet. Yleensa kuitenkin nauru saatiin palkkioksi. Jopa
erdiltd emiinn6lt6,joka ei ensimmiiisen yrityksen jalkeen
viel6 ymmiirtanyt mita oikein
tapahtui, kun kukkaro hypiihti muutaman sentin kaden
ulottuvilta, ja tati yritti urheasti uudelleen siunaillen
itsekseen merkillistii rahapussia,joka pystyy hyppelemtiiin ihan itsekseen.
Ehkti pahin ilkeys oli pirunviulun soitto. Jotakin rasiaa. tavallisesti tulitikkurasia kaytettiin kaikupohjana.
Rasian pohjaan kiinnitettiin
karhulankaamuutama metri.
Rasia kiinnitettiin nastalla
vingutuksenkohteeksijoutuneenikkunan pieleen.Rihma
vedettiin suoraksi vinguttajien piilopaikkaan. Hartsin
kappaleellavedettiin rihmaa
ja pirunviulu anedestakaisin
toi ilkeiin ddnen,joka tietenkin kuului sisiille kuin tyhjaa
vain. Vingutettavaksi valittiin meille v?ihemmiinmiellyttavia henkiloita. T?imii
puuha oli pimeiden syysiltojen touhuja, koska silloin ei
ollut niin selvi?ikiinnijoutumisen vaaroja. Joskus jouduttiin ottamaannopeastikiipalat alle, kun talon islintii
rynt?lsihurjistuneenaulos ja
meidanperiiiimme.Meillii oli
kuitenkin omat piiloloukkomme, emmekii joutuneet
kiinni, mikii olisikin tarkoittanut selkiisaunaa.
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Syysiltoina oli mukavaa
ja varsin jannittavaa leikkia
taskulampuilla. Kasvoihin
tehtiin jos jonkinlaisia irvistyksiii ja lampun valo osoitettiin alhaalta leuan kautta
kasvoihin,jolloin saatiin pelottavanniikoisiii
hahmoja,
jopa haamuja syntymiiiin.
Joskus kilpailtiin siita, kuka
osaa muuttaa kasvonsa niin,
etteivit kaverit voineet tunnistaahanta.

Pallopelejd,
urheilua
Tietenkin meidan ajan lasten
leikkeihin kuuluivat tavanomaisetpallopelit: nelimaali,
pesiipallo,jalkapalloja lentopallo. Tosin usein ntiistii tehtiin omien siiiintojen mukaan
variaatioita. Er?is oli persmatti, jossa mattina oleva
yritti osua pelaajiin, jotka
saivat torjua heiton vain jalkojensa awlla. Myos tiimii
peli johti variaatioon,jossa
matti yritti polttaa keinuissa
keinuvia pelaalia. Siihen aikaan kaupunki jo rakensi
puistoihintavallisestikolmen
keinun ryhmiii.
Talon lasten leikkeihin
kuuluivat my6s erilaiset urheilukilpailut. Kerran kesiissii pidettiin olympialaiset,
jossa eri ikiikausilla oli omat
sarjansa.Sen sijaan tytot ja
pojat kilpailivat samassasarjassa,paitsi painissaja nyrkkeilyssii.Uimassaktiytiin ahkerasti ja naama siniseni ja
hampaat kalisten vastattiin
aikuisille,jotka kyseliviit veden ldmpimyyttii, ettii hirveiin liimmintii oli vesi taniiiin.

Tyt6t hyppiisivtit ruutua ja
ni!rua seka pelasivat seintipalloa, joskin pojat saattoivat
silloin tiilloin innostua ottamaan osaaniiihin leikkeihin.
Ntim?i olivat leikkiasiat
minun lapsuudessani.Hyvin
harvoin tapeltiin tai kiusattiin
toisiamme. Naapuritalojen
lasten kanssa leikittiin yhtalailla yhdessai,sill6 me huomasimme,ettA mitA suurempi joukko, sen mahtavammat
leikit saatiin. En muista. ettii

kukaan olisi koskaanesittiinyt kysymystii,mikseimeillii
ole mitaan paikkaa, missii
voisimme toteuttaa itseiimme. Emme varmaankaanolleet niin valveutuneitakuin
nykylapsetja -nuoret.

Lopsuusmuistot
mieleen
Suomalaispoikien leikkeja
on eloisasti kuvattu mm.
Viiino Riikkilan, Kaarlo Merimaan, Aapelin ia Aaro
Hongan teoksissa. Niiden
avulla voi syyssateidenropistessatehdahauskanretken
lapsuuteen.

JohannaKurela ja PekkaNuottajiirvi

Vii,^i+li.h*va+ kiitosta
seuranhallituksenkokouksen
vaatimattomasti
Tampereen seudun sukututkimusseuraon
yhteydessii.Viirin ojensi varapuheenjohtaja
myontiinytvuoden2000keviiiilliiPekkaNuotVirpi Nissilii.
tajtirvelleja Kristiina Hopialle seuranpunaTampereen seudun sukututkimusseuran
kiitokseksiheidanarvalkeanpdytiistandaarin
vuosikokouksenyhteydess?i14. maaliskuuta
hyvtiksi.
seuramme
vokkaastatoiminnastaan
vuosi2000luovutettiinseuranp6yttistandaari
Pekka Nuouajiirvi sai
Puheenjohtajamme
ja
jaseneni
rahasseuraltakukkia ja poytAviirin4. tammikuuta na 19961000 hallituksen
Kristiina
toimineelle
ansiokkaasti
tonhoitajana
2000 syntymiipaivalalqana
ia ennenkaikkea
suurkiitoksenahAnen jatkuvasta uutterasta Hopialle. Viirin ja kukat ojensivat sihteeri
PekkaNuottajonka tuloksistahyotyy paitsi seu- Minna Savolaja puheenjohtaja
tyost?i?in,
jarvi.
ramme myos koko sukututkimusharrastus.
Pekka vietti merkkiptiiviiiinsnhiljaisesti, ja
viirikin luovutettiintiitd toivetta kunnioittaen Kuvaaja:JohannaKurela
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PekkaNuottajiirvi

HisKion hWdirenk| muttahuonoisdntd
Suomen Sukututkimusseurankotisivuilla Internetissi olevan HisKi-ohjelman tietokantaan on
tallennettu tietoja joko kokonaan tai osittain yli
kolmestasadastaseurakunnasta.Tyo on vielii
pahastikesken,koska tallennettaviaseurakuntia
on noin 530. HisKi-tietokantaa piivitetdan jatkuvastiuusillatiedoillaja vanhojatietoja korjataan. Toistasataavapaaehtoistatekee tyotii tallentaen seurakuntien historiakirjojen tietoja
elektroniseenmuotoon.
"HisKi on hakemisto.Hakemiston avulla etsitaanpaikka, misti tiedot lofyvat mikrofilmilta
tai -kortilta. Hakemistonavulla ei voi tehdii varsinaista tutkimusta ja jos t?lmiin muistaa, niin
HisKi on hyvii apuviline." (Sukutieto-lehti 2l-

ee.)
Tdttdei kuitenkaan kaikki aloittelevat sukututkijat muista, vaan joutuvat kiusaukseenyritaa rakennella esivanhempaintauluakayttaen
piiiiasiassaHisKiti tietoliihteenii, varsinkin jos
oman tutkimusalueen seurakuntien tietoja on
sinnejo tallennettu. On kuitenkin syytii muistaa,
ettii HisKi on todellakin vain v?iline etsiii apua
tutkimukseen,ei tutkimuksen ltihde. Samaptitee
kaikkeenInternetissiitarjolla olevaan sukututkimustietoon, erityisesti ulkomaiseen. Mitaan ei
pida hyvaksyiitarki stamattaalkuperaislahteista.
Kadoksissaolevien henkiloiden etsimisessii
HisKi on mainio apuviiline, mutta siitii saadut
tiedot on ehdottomastitarkistettava historiakirjojen mikrofilmeilta ja -korteilta. Lisiiksi luotettavan sukututkimuksen tekemiseen tawitaan
myds rippikirjojen tietoja perhesuhteidenvarmistamiseksi.
On myds "sukututkijoita",joita ei juurikaan
niihdii tutkimassaalkuperiiislahtefta,vaan he tekevat "tutkimustaan" Internetin tiedoilla ia lainailemalla seka yhdistelemallii toisten julkaisemia tutkimuksia ja esivanhempaintauluja.Tiillii
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tavoin koottujen sukutietojen luotettawus on
hyvin kyseenalainen.Kuvaan kuuluu myds, ettii
tietoja ei ole tarkistettu ja tietoliihde jatetaan
mainitsematta.
Maamme sukututkimuksen johtohenkilot
ovat huolissaansukututkimuksenlaadusta.Tutkimuksellahan pyritaan mahdollisimmantotuudenmukaiseenlopputulokseen,eika siihen paastii oikoteita kaftamalla. Sukututkimukselle ei
ole olemassaainakaanviela mitaan varsinaisia
siiiintdji, mutta hyvia ohjeita saa tutustumalla
opaskirjoihin ja useampiin julkaistuihin hyviin
sukukirjoihin.
Jokainentekee tutkimuksensaja julkaisunsa
taitojensasekataloudellistenmahdollisuuksiensa mukaan. Olemassaolevia ohjeita ja vakiintuneita tapoja on tutkijan silti syytii noudattaasaadakseentydlleen arvostusta.
HWa sukututkimus ei ole pelkkiiii nimien ja
p?iivtim?i?irien
kokoamista, ettei sukujulkaisusta
tulisi puhelinluetteloamuistuttava. Pitiiisi muistaa "Ei henkiloiden lukumiiiir?i, vaan heistii
saatueliimiikerta-ja muu tieto sek?ilaatu ratkaisee." Ihmiset on saatava elamaan asiakirjojen
pohjalta eika esitteiaheita kylmien numeroiden
ja nimien luettelona. Sukujulkaisustapitiiisi loytya henkildt ja selketistiheidan keskiniiiset sukulaisuussuhteensa
sekii my6s mahdollisuuksien
henkiloiden
elamankaaret.Eli mita he
mukaan
ovat tehneet, miss6 paikoissa asuneetja koska
sekamita ovat saaneetaikaaneliimiinsiivarrella.
Suvun henkilot pitaisi myds lgrtkeii omaan aija niiden tapahtumiin.
kaansaja asuinpaikkaansa
Et varmaanpitaisi itsekaan,jos Sinut joskus
jossakin sukukirjassakuitattaisiin vain nimi- ja
piiivdmiidiriitiedoilla,jotka nekin kenties tarkistamattomina olisivat osaksi virheellisiii. Puhumattakaan,ettli Sinustaei olisi viitsitty etsia mitaan elamiikertatietoia.

JohannaKurela

tf

.

.

f

.

ff

Mm6 enJ JlumalatnenalKupern
lhmiskunnan
syntyeri mytologioiden
mukaan

Sukututkimuksenkeinoin voidaan suomalaisia talonpoikaissukuja selvittaa varsin
yleisestiaina 154O-luvulleasti eli samoihin aikoihin, jolloin maastamme tuli luterilainen. Tiimiin kauemmaksi ei
esivanhempiaanyleensii saa
selvitetyksi,jollei vaihda tieteellistii tutkimusmetodia toiseksi. Ihmiskunnan alkuperditnja syntyyn ottavat nimittdin monet mytologiat ja uskonnot kantaa. Ntiistti tarinoista loytyvat meidan esiiiitimme ja -isiimme.
Kristinuskon mukaan ihminen on Jumalan luoma
olento. Vanhan testamentin
alussa ensimmiisessti Mooseksen kirjassa on perAikkain
kaksi erilaista kertomusta ihmisen luomisesta.Ensimmtiisen mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen eli
mieheksija naiseksi.
Tiimii taru ei tarkemmin
kerro, mistii aineksista ihminen valmistettiin, mutta heti
seuraavassaluvussa ptiiistiiiin
yksityiskohtiin. Sen mukaan
Jumala teki ensin maan tomusta miehen ja mydhemmin
miehen kylkiluusta miehettiiren eli naisen.
Niimii Raamatussaesitetyt
kolme teemaa - ihminen on
jumalan kaltainen, ihminen
on tehty maasta, ihminen on
tehty toisen olennon osasta-

toistuvat muissakin mytologioissa.

lhmisen
tekemisessd
pirumukana
Suomestaon tallennettu monia hauskojakin kristillispohjaisia luomistarinoita, mitka
jiirkeviisti selittavat, miksi ihminen on paha siitii huolimatta, ettd han on Jumalan luomus.
Muolaassa on tiedetty vieIti 1960-luvulla, ett?i luomistydssfl on pirulla ollut sormensa pelissii. Kun Jumala
alusti vitivalkoisen puhdasta
taikinaa, josta oli tarkoitus
tehdii ihminen, sattui piru
paikalle. Piru harhautti Jumalaa ja tuikkasi taikinaan
kourallisen tuhkaa. Jumala
huomasi teon, mutta valoi
kuitenkin massasta ihmisen,
jossa siitii liihtien ovat hyvii ja
pahariidelleet keskeniiiin.
Kuusjoelta on puolestaan
vuonna 1938 tallennettu kristillisest?i perinteestii poikkeava tarina, jonka mukaan ihminen on syntynyt maalle ajautuneesta veden vaahdosta,
jonka aurinko kuivatti.
Veden kuohusta on syntynyt muutakin kuin vain ihmisia - kaikki muistavat, etta
kreikkalaisen mytologian rakkauden jumalatar Afrodite oli
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noussut meren vaahdosta.Afroditen ptiiivalmistusaineena
ei kuitenkaan ollut meren
kuohu, vaan Uranoksenpenis,
joka oli sivallettu viikatteella
irti ja pudonnut taivaalta mereen.

Raaka-aineena
lihapulla
taikirput
Ihmiskunta on kreikkalaisen
mytologian mukaan saanutalkunsa vasta suuren vedenpaisumuksen jiilkeen. Tulvasta
selviytyivat titaanien eli jattiliiisten lapset Deukalios ja
Pyrrha, jotka loivat ihmiset
oraakkelin neuvon mukaan
heittamallaolkansayli "iiitinsa luita" eli maan kiviii. Niiis6 kivistii muodostui sitten
ihmiskunta.
Kiinassakinihmiskunta on
luotu uudelleen vedenpaisumuksen jtilkeen. Ukkosen jumalan aiheuttamatulva tuhosi
koko ihmiskunnan kahta sisarusta lukuun ottamatta. Pitkaan Nuwa-tytto kieltaytyi ottamasta puolisokseen Fuxiveljeiiiin, mutta suostui lopulta ja synnytti talle lihapallon.
Kun Fuxi pilkkoi pallon kirveellaan, tuuli puhalsi palaset
ympiiri maailmaa ja kappaleista syntyi ihmisiii.
Toisen kiinalaisen tarun
mukaan maailman on synnyt-
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tanyl Panku-niminen ihmismbinen hahmo. Vuoret ovat
muodostuneet Pankun jiisenistii ja ihmiset ovat puolestaan saaneetalkunsa Pankun
kuolleenruumiin kirpuista.
Myos Siperiansamojedien
keskuudessaon eliinyt usko
siita, etta ihmiset ovat eliiimen jalkelaisia. Samojediteivit sentiiiin lukeneet itseiiiin
kirpuista syntyneeksi vaan
heidiin esi-isiinsiioli taivaasta
laskeutunut karhu. He olivat
my6s vakuuttuneita siita, etta
tietyt menot tehtyAan voi ihminen edelleenkin muuttua
eltiimeksij a piiinvastoin.
Montagnais-intiaanien k?isitys on, ettti vedenpaisumuksen jalkeen Michambo eli
Suuri Jdnis rakensi uudelleen
jonka
maailmansavenpalasta,
piisami oli sukeltamallanoutanut hiinelle. Maailman valmistuttua Suuri Janis nai piisamin ja heidan lapsistaan
muodostuiuusi ihmiskunta.
Australian aboriginaalien
mukaan koko luomakunta ihmiset mukaan lukien - on
luotu uniaikana, jolloin esiisien henget vaelsivat maan
piiiillii noustuaan maan alta
nukkumasta.Kun esi-isaitolivat luoneet maan ja ihmiset,
vetiiytyivtit he sen jiilkeen takaisin nukkumaan. KeskiAustraliassa asuvan arandaheimon mukaan heidan esiisiinsi on lisko ja he ovat siis
senjalkelaisia.
Maa-aineksistaon savi ollut jumalten erikoissuosiossa
helpon muovailtawutensaansiosta.
Kiinalaiset kertovat, miten
Nu Kua, joka oli puoliksi
naishahmoinen,puoliksi lohikaarme, loi ihmiset savesta.

Assyyrialais-babylonial
ainen
Mami-jumalatar puolestaan
lisiisi savestamuotoilemaansa
ihmishahmoonjumalan verta,
jotta siihenolisi saatuhenkeii.
Toisenkin assyyrialais-babylonialaisen tarun mukaan
ihmisen valmistusaineena
on
ktiytetty verta: Marduk-niminen jumala nimittain loi ihmisen surmaamansa Kingun
verestii. Kiqgu oli ollut Tiamat-hirvidjumalattaren sotajoukkojen johtaja.
Maa-aineestaon ihminen
saanut alkunsa myds liettualaisessa kansanperinteessii.
Runojen
Kalervo-niminen
sankarikynti mets?itja meret
kynsillaan ja varpalllaan niin,
etta jaljelle jai varn yksi miittis, josta syntyi kaksi poikalasta: ensimmiiisetihmiset. Arvoitukseksi jiiti, miten heistii sikisi koko ihmissuku.

H6yhenistd
ihmisiri

saunassa
Mutaa on kaytetty myds nykyisen Kalifornian alueen intiaaniheimojen
tarustossa
maailmanraaka-aineena.
Toisissaintiaanientaruissa
ihmisen on luonut Kojootti,
joka laittoi risuja tai hoyhenia
hikimajaan
mikii vastaa
meidan saunaamme- ja sanoi. "Tulkoon niiistii ihmisiii!"
Ja niiin tapahtui.
Skandinaavisessa
tarustossa ihmiskunta on syntynyt
puista, joihin ylijumala Odin
kahden aasajumalan kanssa
puhalsi hengen.Ensimmiiinen
mies oli saarnistaluotu Ask
(tai Askr, Aske) ja ensimmiiinen nainen oli ilmeisesti ialavastaluotu Embla.
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Puusta on ihminen saanut
alkunsa myds melanesialaisessatarustossa.Qat-niminen
henki veisti ihmiset puustaja
teki heistd elavia rummuttamalla. Ihmisten lisiiksi Qatin
kerrotaan luoneen siat - ei
kuitenkaan ole tiedossa, kayttiko hiin samaaraaka-ainetta.
Kalevalaisessarunoudessa
ei ihmisen syntyti kerrota.
Maailma on luotu linnun
(usein sotkan) munasta,mutta
ihmisen tulosta ei tarkemmin
puhuta. Vtiin?imoisen synty
sen sijaan kerrotaan tarkasti neitseellinenIlmatar tuli raskaaksi merestii ja kantoi Viiiniimoistil
kolmekymment6
vuotta kunnes tiimii kylliistyi
ahtauteenja tyontyi ulos kohdusta.
Maailmanmuna-myytti sisaltaa muualla kuitenkin
myos ihmisen synnyn. Esimerkiksi hindujen luojajumala Brahmajakoi ensimmiiisen munan neljiiiin osaan,
joista tulivat mies, nainen,
taivasja maa.

Polveutuminen
jumalasta
suoraan
Ihmisen katsotaan olevan
jumalansa kuva muissakin
kuin yksin kristillisessii luomiskertomuksessa.Aina ei
ole tyydytty olemaan pelkkii
jumalan luomus, vaan ihmistii
on pidetty suoraan jumalten
jiilkeliiisenii.
Havaijilaisessa tarustossa
ihmiset ovat polveutuneet
suoraanjumalista - ilmeisesti
viela ennen liihetyssaarnaajien tuloa 1700- ja 1800-luwlla havaijilaiset ovat muistaneet tarkan polveutumislin-

jansa myyttisestii alkuajasta
lahtien.
Se,ettd kaikkia ihmisia pidetiiiin jumalasta polveutuneina, on varsin poikkeuksellista
- yleisemp66on, ettii mytologioissa katsotaan vain osan
ihmisistii olevan jumalallista
alkuper?iii.
Niin on japanilaisessa
tarustossa: vain keisarillinen
perhe on taivaallista viikeii.
Mikadon ja keisarisuvunkatsotaan olevan maallistuneita,
niikyviii jumalia ja auringon
jumalattaren,
Amaterasun,

jalkelaisia.
MyOs muinaisenEgyptin
hallitsijasukuapidettiin suoraan jumalasta polveutuneena. Egyptin tavallinenrahvas
oli puolestaanyhden tarun
mukaantiivistynyt alkujumalan hiestii tai kyynelistii,toisen tarun mukaan noussut
Niilin mudasta.Kolmannen
mukaan alkuaikojen luojajumala oli muovannut heidiit
maastaja viimeistellyttekosensasavenmuotoiliian
dreijalla.

Onko ihminen jumalansa kuva vai luomus? Valmistusaineina kirput, savi tai lihapulla? - Vaihtoehtoja on paljon. Kukin valitkoon mieleisenstitarun.
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PekkaNuottajiirvi

frunni
a1
oisen
c/fft, &tyy osesta
Kokouksessaan 16. marraskuuta 1999 Tampereen seudun sukututkimusseuranhallitus paafii
kutsua kunniajiisenekseen Milja Piepposen
woden 2000 alusta lahtien. Kunniajiisenyys
julkistettiin Tampereen Sukututkimuspaivana
15.tammikuuta20O0.
Milja Piepponen on vuodesta 1982 aina tdmiin vuoden alkuun saakkahoitanut Tampereen
seudun sukututkimusseuranjulkaisujen myyn-
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titehtilvildl. Lisiiksi han on toiminut seuran
hallituksen jiisenenii ja sihteerinii vuosina
t996-t999.
Milja Piepponen, jos kukaan, on kunniajasenyyden ansainnut pitkiiaikaisella, pyyteettdmiillii ja ahkeralla tyolliiiin seurammehyvaksi.
Onnittelumme koko jiiseniston puolesta!

Virpi Nissilaja Johanna
Kurela

Satakuntalaisia n o itatarin oita
Euran Turajiirven Poutalassa
oli 1700-luvun puolivtilissti
emiintiinii Maria Heikintytiir
Viinikkala (synt ll.l2.I7lT,
kuoli 21.2.1759) Han oli
Kiukaisten Eurakosken Viinikkalan tyt?ir. Hiinen sukuunsa liittyy kaksi kertomustanoidista. Niiistii tiidinpuoleiseen
sukuun liittyv[ tarina perustuu
tositapahtumiin kun taas isdnpuoleiseen sukuun liittyvat
kertomukset ovat kansantarinoita - joissa tosin on hiiiviihdys totuutta mukana.

Paksusta
eroon
noituudella
Maria Heikintytrir Viinikkalan
iiidinistinisiinisiiKlemetti Joosefinpoika mestattiin 16401uvun alussa. Klemettiii syytettiin siita, ettii hiin oli noidan
avulla surmannut julman istipuolensa Markus Jaakonpoika
Paksun.
Markus Paksu isiinnoi Viinikkalan taloa vuosina 162Ii636. Hiinen tiedet?iiinolleen
siiiilimiittomiinepiiinhimillinen
sukulaisiaankinkohtaan.
Sadonkorjuunaikaan 1635
tuli MakelastiiYrjo Rekonpoika auttamaanKlemetti Viinikkalaa viljanleikkuussa.Tiill6in
Klemetti oli syviisti huolissaan
valittanut Yrjolle, miten hanen
isdpuolensaMarkus Paksu oli

raa'asti ajanut hiinet ja hiinen
Liisa-vaimonsapois tilalta.
Miehet pohtivat yhdessiitiitii vakavaa ongelmaa. Lopulta
Yrjo ehdottr, ettd tilanteen ratkaisemiseksi ktitinnyttliisiin
Lapin pitiijiissii asuvan Elinanimisen noitavaimon puoleen.
Noita jarjesttiisi asiat niin, ettii
Markus Paksu sairastuisi ja
suku piiiisisi hiinestii joksikin
aikaa rauhaan.
Huojentunut Klemetti lupasi Yrjolle, joka asioisi noidan
kanssa, haran ja lehman lypsettiiviiksi vuoden ajaksi.
Yrjo kavi neuvottelemassa
noidan kanssa, teki sopimuksenja antoi palkkioksi omasta
puolestaan kaksi kappaa herneita ja Klemetin puolesta
ruistynnyrin, leivisklin voita
sekiiliiskiii ia lihaa.

-'*

t,i", #-,
41.,

v

rh
l\.-, !i .
t_ r\4

-r{ ./ 1
ID

\

-

^t

tl

I

i\

lni

L"l:i

| )l
'tr1
t-?-

I t,;

ffiffi
\J

-1

26

,#u

Noidalle annetustasuuresta
korvauksesta huolimatta mitiiiin ei tapahtunut kahteen
viikkoon. Markus Paksu oli
edelleenyhta haijy kuin aikaisemminkin, jollei suorastaan
entistii ilkeiimpi.
Tilanne kiristyi Viinikkalan
tilalla niin, ettti Yrjon apuatuli
anomaan Laihran Matti, joka
oli Klemetin appi, ja Tuomas
Martinpoika, joka oli Klemetin eno. Matti pyysi itkien
Yrjoltii: "Mene Jumalan nimessii matkaan ja pyydii sitii
eukkoa tekemiiiin jotakin Markus Paksulle." Samalla han
lupasi antaa noidalle tynnyrin
ruista. Tuomas puolestaanantoi noidalle viettiviiksi neljii
herneleipiiii.
Yrjo lAhti uudelleen Lappiin noidan puheille. Noita ei
ilahtunut listipalkkioista, vaan
kiroili ja tiuskaisi kiivaasti:
"Hittojako ljd,alla yhteniiiin
ramppaat!"
Uuden avunpyyntdreissun
jalkeen Markus Paksu kuoli
vuonna1636.
Julman Markuksen kuolemasta helpottuneetviinikkalaiset eiv?it kuitenkaan ehtineet
nauttia montakaan vuotta rauhoittuneesta tilanteesta, sillii
viranomaisetsaivatselville,ettei Markus Paksun kuolema
ollut luonnollinen, vaan sukulai sten noituudestaj ohtuva.
Syytosoli vakava.

Tapahtumien kulkua kasiteltiin Euran karajilla 5. maaliskuuta T64l ja myohemmin
Turun hovioikeudessa. Tutkimustenjiilkeen syytetyistii Yrj6, Klemetti ja Tuomastuomittiin kuolemaan. Ainoastaan
Larhian Mattia ei tuomittu, silla noitakysymystii selviteltdessii han viela kuolinvuoteellaankin jyrkasti kiisti kaikki
syytteet. Elina-noita oli tuomittu jo aikaisemmin Vehmaankihlakunnassa.
Kestillti 1641 tuli Euraan
Turun linnan vankilastajoukko profosseja eli piiskureita
sekii pydveli, ja niin miehet
mestattiin.
JtilkiniiytOs esitettiin jo saman vuoden lopulla. Joulukuun 2. piiivii 164l haastettiin
karajille mestatun Klemetin
vaimo Liisa. Vaaniin talon
Matti-isiintd vaati haneltAkorvauksia siita, efia oli majoittanut kesiillii linnan viikeii ja
pyovelin. Vaaniin Matin mielestii Liisan piti maksaa miehensiiteilaajien kulut.

Raftakitti
noituu
Yrjdinsudeksi
Maria Heikintytiir Viinikkalan
isiinpuoleinen suku oli alkujaan Melliliin Viihiiperiin Pytylta. Tahan sukuun liittyy tarina Riittiikitti- tai Prettakittinimisestiinoidasta.
Rattakitti oli Nousiaisten
velhon tytar. Kun Melliltin
Mannisten kyltin Tepon nuori
isiintd oli Turussa kiiydessiiiin
nilhnyt Aurajoen sillalta joella
venettii soutavanneidon, ajatteli han ihastuneena: "Tuon
tytdn ottaisin emlinniikseni."
Samassaihana neito seisoikin

jo hAnen vieressiiiinja sanoi:
"Tiissii minii olen." Ntiin
Riittiikitistii tuli Tepon emiintii.
Pytyn talosta oli varastettu
tavaraa.Eri tarinoiden mukaan
talosta oli hiivinnyt joko rahaa,
sormus, pikari tai seitsenhaarainen kynttiliinjalka. Pytyn
emlintii oli varkaudesta raivoissaan ja meni pyytiimiiiin
RattiikittiA noitumaan varkaan
sudeksi.
Noita kysyi, noidutaanko
sittenkin, vaikka varas olisi sukua. "Vaikka olisi oma poikani", vastasi tuohtunut emiintii.
Varas loitsuffiin, ja niin muuttui Pytyn poika Yrjii sudeksi.
Toisen tarinan mukaan Pytyn em?inttioli vihainen Yrjapojalleen, koska tiimii oli kovin jumalinen. Rltt?ikitti yritti
emiinniin vaatimuksestanoitua
Yrj?in, mutta se ei onnistunut,
silla Yrje siunasi itsensii aina
aamuisin. Rattakitti neuvoi
emiintiiti pistiimtitin Yrjiin sdngyn oljet tuleen ennen kuin
poika hertiii ja ehtii siunata itsensti.Emiintti teki niin, ja tulipalosta siiikiihtynyt Yrja hyppiisi woteesta" kirosi ja huoneestaliihdettyiiiin muuttui sudeksija juoksi metsdiin.
Sudenhahmoiselle Yrjiille
jai ihmisen ominaisuuksia.
H?in n?iki ihmisen kuvan juodessaanvettd l?ihteestiija htinen oli koko ajan pysyttiivii
tuulen alapuolella, etteiviit
muut sudet olisi haistaneet,
ett?ih?inon ihminen.
Yrja eli yhdeksiin suden
laumassa, missii kukin susi
hankki vuorollaan ruokaa.
Er'dind jouluaattona oli Yrjan
vuoro. Sattui olemaan kova
pakkanen eikii mets5n elaimia
ollut liikkeellii. Yrjii meni kotinsa pihalle odottamaan,kun-

27
r--

... paikalle sattui liian aikaisin
palvelustytto...

nes hiinen ?iitins?ituli noutamaan aitasta lihaa. Kun iiiti
lahti aitasta, oli susi odottamassa aitan kynnyksellii hampaat irvessii. Emdntii arveli
suden olevan hiinen poikansa
ja heitti kylmtiverisesti sille
sian reiden.
Myohemmin Yrja kertoi,
ettii sudet olisivat syoneet hiinet, ellei lihaa olisi loytynyt
Muinakin jouluina han kiivi
kotona ja sai aidiltaan lihaa ja
leipiiti.
Kerran Yrja etsi taas saalista metsbstii, muttei ldytAnyt
mitaan. Niinpti han lahti kotiinsa, mutta l6ysi ainoastaan
kissan saunan ikkunalta. Kissan liha oli sitkeiiii ja tiistii sai
alkunsa sanonta "sitkeiiii kuin
kissanliha", silla "Pytyn poika
sentiesi, kun oli itse syonyt".
Yrja eli seitsemln tai yhdeksiin vuotta sutena. Sen jiilkeen hiinen piti itsesttiiinmuuttua ihmiseksi, mutta sita ei
kukaan saanut niihdti. Miiiiriiaikana han meni lammaspihat-

toon riisumaansuden pukua.
Paikalle sattui liian aikaisin
palvelustyttd,ja niin jai YrjAlle korttelin pituinen hiintti.
Istuessasiihenkoski niin, ettii
Yrjiin piti kiljaista, ja niinpii
Pytyn saunanpenkissiikerrotaan olleen reika tAmAnhanniintyngiinvuoksi.
TAhiin kansantarinaanliittyy kiinnostava,tosi yksityiskohta.Johtuneekose sittentiimiin onnettomanYrjiin tarinastatai sattumasta,
muttaPytyn talossaei ole koskaan- ei
ainakaan1540-luvunialkeen-

kastettupoikaaYrjiiksi tai Yrjoksi, vaikka nimi on paikkakunnallaollut kiivtdssii.
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Rinfalasta

Maaliskuun vuosikokouksessasihteeri vaihtui
jiilleen. Maisteri Minna Savola,joka ehti toimia
Milja Piepposenjiilkeen sihteerintivain yhden
vuoden, pyysi kokoukselta vapautustasihteerin
toimesta, sillii htin ei eniiii ehtinyt hoitaa sita
toivomallaan tavalla vaativammaksi muuttuneiden tyotehtiiviensiija jatko-opiskelunsatakia.
Vuosikokouksessavalittu uusi hallitus valitsi keskuudestaan seuran uudeksi sihteeriksi
Marjatta Rintalan. Marjalta on toiminut sukututkimusseurassammejo pitktitiry hiin on mm.
ollut 1980-luvull a Orpananpuhtaaksikirjoittaj a.
Hallituksen puheenjohtajanajatkaa viela tamiin kauden ajan Pekka Nuottaj?irvi. Muissa
tehtavissAanjatkavat Virpi Nissilii (varapuheenjohtaja), Eino Koskinen (vastuualanaan
ohjelma-asiat), Ari Vesola (retket) ja Johanna
Kurela (ulkaisut). Seuranrahastonhoitajanaon
toiminut vuoden 2000 alusta lahtien Pirkko
Laine.
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Jrisenkokouksessa28. maaliskuuta seurqn uusi
sihteeri Marjatta Rintala (oikealla) ojensi kukkia edelmjalleen Minna Savolalle.
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