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Pekka Nuottajiirvi

Tata kirjoittaessani kesii-heiniikuun vaihteessa
on vuodesta 2000 jo puolet kulunut ja kasi tot-
tunut merkitsemiiiin vuosiluvun kakkosella al-
kavaksi. Sydiinkesii on parhaimmillaan ja au-
rinko lataa ihmistii jaksamaan pimeiin talven
ylitse.

Sukututkimusalalla ttimin vuoden p aatap ah-
tuma on Suomen Sukututkimusseuran jarjesti-
mii Sukututkimusviikko Helsingissii elokuun
14.-20. piiivinti. Se huipentuu Sukututkimus-
ptiiviin viikon kahtena viimeisenii paivdnd.
Oma seuramme on varannut niiyttelyosaston
sukututkimuspiiiville, ja hallituksen jasenia on
siellA esittelemiissii seuran toimintaa ja julkai-
suja. Toivon, ettd myds mahdollisimman moni
seuramme jiisen voisi osallistua hlntii kiinnos-
taviin sukututkimusviikon tapahtumiin: esitel-
miin, kursseihin, retkiin ja alan n?iyttelyyn su-
kututkimuspiivien alkana. Viikon monipuoli-
sesta tarjonnasta ldytyy jokaiselle jotakin, millii
voi syventaa ja kehittii?i tietiimysti,iian ja taito-
jaan.

Valtakunnallisella tasolla on nostettu esiin
kysymys sukututkimuksen laadusta. Eli siis
millaista hyviin ja luotettavan sukututkimuksen
tulisi olla. Suomen Sukututkimusseuran ja Su-
kuseurojen Keskusliiton viime talvena yhdessii
jiirjestiimiin laatukyselyn tuloksia voidaan
odottaa julkaistavan tulevan vuodenvaihteen
tienoilla. Kenties sen myotii saamme ohjeita
sukututkimuksemme laadun kohottamiseksi
hyviiksyttiivtille tasolle.

Kes[ on sukukokousten aikaa. Osallistumi-
nen oman suvun kokoukseen saattaa olla kesiin
paras ja vaikuttavin kokemus. Tutustumalla
kaukaisempiinkin sukulaisiin sukutunne voi-
mistuu ja sukututkija saa virikkeitii sekii uutta
intoa tutkimuksiinsa.

Oman kesiini kohokohta oli juhannusviikol-
la, kun saimme painosta ulos kyltikirjan omalta
kotikyliiltii. Sain olla neljiin vuoden ajan muka-
na sen teossa monen muun kotikyliin mennei-
syydestii kiinnostuneen kylalaisen ja sielta ko-
toisin olevan kanssa. Taas tuli koetuksi, kuinka
sukututkimus ja paikallishistoria sopivat hyvin
yhteen ja tlydentiivtit toisiaan. Kyltikirjaa voi
hoystiiii sukutiedoilla, ja hyviissii sukukirjassa
puolestaan on mukana paikallishistoriaa sito-
massa suvun henkiloitti paikkaan ja omaan ai-
kaansa.

Tampereen seudun sukututkimusseuran
syyskauden toiminta pyoriihtiili ktiyntiin syys-
kuussa. Ohjelmassa on taas jaseniltojen esitel-
mia eri aiheista, neuvontatilaisuuksia ja retkiii.
Uutena aiheena lokakuussa kuvankasittelykurs-
si.

Toivotan hyvdtdt loppukesiiii ja vireiiii syksyti
j okaiselle sukututkimusharrastajalle ! Ole aktii-
vinen jlsen ja anna oma tiirkeii panoksesi mo-
nipuolistamaan seuran toimintaa.

HWaTampeYeen seudun
sukututkivrr u s seur an icis en !

lztrasi Vr,osiki rja myy^^isso

Sukututkimuspiiiviin ja kevitkauden 2000 esi-
telmiii sisiiltiivii Vuosikirja on myynnissii Hel-
singin sukututkimuspiiiviltti lahtien seuran jii-
senilloissa. Vuosikirja maksaa 30 mk ja sen voi
myos tilata Virpi Nissilalta, joka nykyiiiin vas-
taa julkaisuj en myynnistii.

Eino Koskisen toimittamaa uutta Esipolvi-
tauluja-teosta on edelleen saatavilla samoin
kuin seuran 20-wotishistoriikkia.



Johanna Kurela

Kuvankcisittelykurssi tdqyrcg i io iuh annuksen a
S.ur^".".vo k"r^rsi ovr loko-mo,^,^ork,nrn vaihte essci

Tampereen seudun sukututki-
musseuran lokakuun alussa
jiirjesttimii kuvankasittely-
kurssi osoittautui jo monta
viikkoa ennen ilmoittautumis-
ajan loppumista suurmenes-
tykseksi: kurssille ilmoittautui
viikeii nlin taajaan, ettei eniiii
juhannuksen jiilkeen mukaan
mahtunut.

Seura jiirjestiiiikin nyt suu-
ren kysynniin vuoksi uuden
vastaavan kurssin. Myos tiille
kurssille mahtuu 20 sukutut-
kijaa.

Kurssin vetiijana on edel-
leenkin ATK-opisto-HePin
Heikki Pettila, joka tunnetaan
mukavana ja kiirsiviillisenii
opettajana. Hiin on aiemmin
opettanut menestyksekkaasti
tietokonetaitoja mm. Mum-
mon Kammarin jiirjestamilla
kursseilla, ja Heikin kursseille
voi huoletta menn6, vaikka
ep?iilisi, ettei pysty oppimaan
asioita riittavan nopeasti.
Heikhi Pettiltin kursseilla ei
edetii nopeimpien tahdissa -
jokainen, joka seuraa opetus-
ta, pysyy kyllii ktirryilla. Suk-
kelammatkaan eiviit kuiten-
kaan turhaudu. silla kuvia saa
kasitella omaatahtia.

Kuvankasittelykurs sil le
voi tulla, jos osaa ennestiiiin
kayttaa jonkin verran tietoko-
netta. Jos hallitsee Windows-
kayttdjarjestelmiin perusteet,
selviaa kurssilla mainiosti.
Kurssilla liihdetiiiin aivan al-

keista, eika mitaan aikaisem-
paa kuvankasittelykokemusta
tawita. Omassa kotikoneessa
ei tarvitse olla kuvankasittely-
ohjelmaa ennen kurssille tu-
loa - voi kuitenkin olla, ettii
kurssi innostaa hankkimaan
kotiinkin kuvakopiokoneen
eli skannerrn ja tarvittavat oh-
jelmat.

Kurssi on r?iiitiildity suku-
tutkij oiden tarpeita vastaavak-
si ja sen aikana keskitytaan
erityisesti vanhojen valoku-
vien kasittelyyn. Kurssilaiset
harjoittelevat omilla valoku-
villaan, mikii tekee opiskelus-
ta erityisen kiinnostavaa ja
palkitsevaa.

Kurssin aikana opitaan ku-
vankasittelyn perusteet, ja sen
jiilkeen kurssilaiset osaavat
mm. erottaa yksittaisia henki-
loita ryhm?rvalokuvasta, yh-
distlili samaan kuvaan osia eri
kuvista, muuttaa v?irikuvan
mustavalkokuvaksi, korjata
kuvan ja (kuvattavan) pienia
virheita (esim. poistaa alkupe-
riiistii kuvaa kehitettiiess?i tul-
leita "roskia" tai viihenttiii ku-
vatun neniin piiilltii pisamia),
suurentaa ja pienentiiii kuvia,
viihentiiti taitosten tai repeii-
mien niikymistii.

Ennen kaikkea kurssilaiset
tulevat havaitsemaan- ettti ku-
vien manipulointi on suhteel-
lisen yksinkertaista ja ettij-va-
lokuvakin voi valehdella.

Kurssilla opitaan myos,
miten kuvat siirretiiiin tekstin
sekaan - monissa sukututki-
musohjelmissahan on mah-
dollisuus liittaa mukaan ku-
via.

Kurssi on tarkoitettu ensi-
sijaisesti Tampereen seudun
sukututkimusseuran j iisenille,
mutta myds muut sukututkijat
voivat osallistua sille, mikali
trlaa rnttad. Kurssi on kes-
toonsa niihden erittain edulli-
nen, joten ilmoittautukaa no-
peasti!

Kuva nkci s ittelykur s s i

Aika: 3 l .  10. - 2.11.2000
(t i ,  ke, to) klo 16.00-19.15

Paikka: ATK-opisto-HeP,
Sor inkatu3A(2.krs) ,
Tampere

Kurssimaksu: 240 mk

Ilmoittautumiset: Sitova
ilmoittautuminen 30.9.2000
mennessii Johanna Kurelalle,
p .261  2292

Sydi\m.lli 'esti
Iewetuloo mrkoon!



Seuran tietoon on tullut keviitkauden 2000 alkana,
ettii seuraavat j?isenemme ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen.
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Pekka Nuottajiinvi

Jorma Olavi Riisiinen
s.3.2.1914 Antrea

k. 7.5.2000 Tampere

Toukokuun alussa saapui suruviesti: Tampe-
reen seudun sukututkimusseuran kunniajiisen
Jorma Riisiinen on poistunut joukostamme.

Jorma Riisinen oli yksi seuramme perustaja-
jiisenistii ja sen ensimmtiinen puheenjohtaja.
Seuran alkuvaiheiden toiminta rakentui pitkalti
juuri Jorma Riisiisen varaan. Kolmen puheen-
johtajakauden jalkeen Riisiinen toimi viela viisi
vuotta seuran hallituksessa varapuheenjohtaja-
na. Hiin oli aktiivinen seuran iiisen aina viime
vuosiin saakka.

Tdmii lisbksi Jorma Rdsiinen opetti sukutut-
kimusta Tampereen tydviienopistossa monien
wosien ajan, ja sitii kautta kanavoitui jatkuvas-

ti uusia osaavia jlseniii seuraamme. Riisiinen
laati myds useita oppaita aloitteleville sukutut-
kijoille. Htin toimi myOs pitkiiiin oman suku-
seuransa Rdsisten hallituksessa ja julkaisi tut-
kimuksia ja sukukirjoja seka omasta ett?i vai-
monsa suvusta.

Sukututkimus oli Jorma Rtisilselle mieluisa
ja tiirkeii harrastus. Hin oli hiljainen uurastaja,
joka ei tehnyt suurta numeroa tdistii?in eika toi-
mistaan. Riisiisen ansiot sukututkimuksen hy-
viiksi kyllii tunnetaan ja tunnustetaan.

Jorma Riisbsen muisto siiilyy pitkaan Tam-
pereen seudun sukututkimusseuran jtisenten

mielessil.

&rruviesti s aavutti suftututftl1 at
Seuran ensimm6inen puheenjohtaja kuollut



Ari Vesola Turun retki 15.4.2000

Kevatretkella

&romen ffirussn
Suomen vanhimpaan kaupun-
kiin Turkuun suuntautuvalle
retkelle oli lahdossii 46 henki-
loa l5 huhtikuuta. Matkan
varrella poikkesimme Kylmii-
koskella, jota meille esitteli
Erkki Sivi.

Turun keskusta sijaitsee
30-50 metriii korkeiden m?i-
kien viilisessti Aurajoen laak-
sossa. Aurajoen laakso oli jo
esihistoriallisella ajalla kau-
pan keskuspaikka. Eriidtt tut-
kijat viittiiviit Koroisten nie-
melle syntyneen 1 150-luvulla
kauppapaikan.

Piispanistuin siirrettiin
wonna 1229 Nousiaisista
Koroisille eli ns. vanhaan
Turkuun. Tiitii vuotta Turku
pitaa perustamisvuotenaan.
Mitaan asiakirjoja Turun pe-
rustamisesta ei ole olemassa.

Piispanistuin siirrettiin
1290-luvulla Koroisista Tu-
run kaupunkiin Unikankareen
kummulle, johon asutus oli
keskittynyt tuomiokirkon ym-
piirille. Kaupunkimaista asu-
tusta Turkuun alkoi muodos-
tua 1300Juvun alussa.

Kenraalikuvemcicirin asuin-
paikka oli 1620-luvulta lah-
tien Turussa. Piiiikaupunki
siirrettiin wonna 1812 Turus-
ta Helsinkiin, koska ventiliiis-
ten mielest?i Turku siiaitsi

liian liihellil entisen emimaan
Ruotsin piiiikaupunkia Tuk-
holmaa.

Virastot muuttivat Helsin-
kiin kuitenkin vasta vuonna
1819. Piiiikaupungin mene-
tyksen tilalle Turku sai arkki-
piispan johtamaan Suomen
luterilaista kirkkoa. Piitikau-
punkiaseman menettiimistti
enemmiin Turun elamaan kui-
tenkin vaikutti Turun palo 4.
-5.9. t827.

Turun vanhimmat raken-
nukset lienevit Turun linna ja
Turun tuomiokirkko, joiden
rakentaminen aloitettiin 1200-
luwn loppupuolella, seka
Maarian ja Kaarinan (ny-
kyiiiin Pyhiin Katariinan kirk-
ko) harmaakivikirkot, jotka
rakennettiin 1300- tai 1400-
luvulla.

Turkuun perustettiin yli-
opisto wonna 1640. Se siir-
rettiin Helsinkiin Turun palon
jalkeen vuonna 1828 ja sen
nimeksi tuli Aleksanterin yli-
opisto. Itseniiistymisen jal-
keen perustettiin Turkuun
ruotsinkielinen yliopisto Abo
Akademi 1918 (aloitti 1919)
sekA ensimmirinen kokonaan
suomenkielinen yliopisto Tu-
run yliopisto 1920 (aloitti
1922). Turun kauppakorkea-
koulu aloitti 1951.

Turku laajenee

Turun naapurikuntiin Maa-
rraan jaKaarinaan alkoi muo-
dostua 1800Juvun lopussa
esikaupunkeja, jotka alkoivat
rasittaa ko. kuntien taloutta.
Tiimiin esikaupunkiongel man
ratkaisemiseksi liitettiin esi-
kaupunkialueet Turkuun.

1931 Pansion alue siirret-
tiin Raisiosta Turkuun, koska
Turku omisti Pansion aluetta
ja sinne suunnitteltiin sata-
maa. Vuoden 1939 alussa
Kaarinan esikaupungit liitet-
tiin Turkuun. Kaarinan kun-
nan viiestostii noin 85 % siir-
tyi Turun kaupunkiin. Kaari-
nan kirkko mm. jAr Turun
puolelle.

1944 liitettiin Maarian
kunnan esikaupunkialueet
Turkuun. Maarian pinta-alas-
ta yli puolet liitettiin Turkuun
ja yli 90 Yo'.sta sen asukkaita
tuli turkulaisia. Maarian kun-
ta jlii liitoksen jiilkeen erittain
pieneksi. Maarian kirkko si-
jaitsi tiimiin jalkeen Turun
puolella. Loput Maariasta
liitettiin Turkuun I 967.

Kakskerran kunta pakko-
liitettiin Turkuun 1968. Paat-
tisten kunta liitettiin Turkuun
1973. Kaarinaa on myds oltu
liittamass?i kokonaisuudes-
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saan Turkuun, mutta hank-
keessa ei olla onnistuttu. Li-
siiksi Turkuun on liitetty pie-
nempia alueita naapurikun-
nista.

Turku kirkon
keskuksena

Turku oli ja on edelleenkin
Suomen kirkollinen keskus.
Turussa oli aikoinaan seka
suomen- ettii ruotsinkieliset
seurakunnat vuoteen 1845
asti, jolloin ne yhdisteuiin.
Turun linnalla oli myds oma
seurakuntansa, joka yhdistet-
tiin Turun seurakuntaan.
Turun srk. jaettiin 1921
neljaan osaan. Turun tuomio-
kirkkoseurakunnaksi, Mikae-
lin, Martin ja Turun ruotsa-
laiseen seurakuntaan. Vuonna
1959 Kakskerran srk. liitettiin
Martin seurakuntaan. 1963
perustettiin Turun eteltiosiin
Henrikin srk.

Turussa ensimmiiinen var-
sinainen kohteemme oli siir-
tolaisuusinstituutti. Koska
olimme Turussa hieman etu-
ajassa, niin piiiitimme kayda
ennen sita pikaisesti Turun
tuomiokirkossa.

Tuomiokirkon vanhin osa,
nelidmainen sakaristo ajoittuu
1200-luvun lopulle. Tiilinen
runkohuone ja uusi sakaristo
rakennettiin vuoteen 1300
mennessii. Kirkko vihittiin
tuomiokirkoksi vuonna 1300,
joten ikaa silla on tasan 700
vuotta.

Kirkkoa on laajennettu ai-
kojen kuluessa. Se tuhoutui
sisiiltti ja tornista Turun pa-
lossa. Nykyinen tornin ylaosa
on vuodelta 1831. Sen on
suunnitellut C. L. Ensel. Tor-

nin huipun korkeus meren-
pinnasta on 101 metriii. Kir-
kon lattian alle on haudattu
ihmisi[ aina 170O-loppuun
asti. Eri puolilta kirkkoa on-
kin loydett?ivissi merkkihen-
kiloidemme hautakivia ia
muistomerkkejti.

Si i rtolais uusi nstitu uti n
laajat kokoelmat

Siirtolai suusinstituuttia meille
esitteli Elisabet Ushanov.
Siirtolaisuusinstituutti on siir-
tolaisuuden ja muuttoliikkei-
den tutkimus- ja dokumentaa-
tiolaitos. Se aloitti toimintan-
sa syksylla 1974. Siirtolai-
suusinstituutin toimipaikka
on tiillii hetkella Piispanka-
dulla, mutta se siirtynee muu-
taman vuoden sisilla Vartio-
woren miellii sijaitsevaan
entiseen tiihtitorniin, joka on
stiiistynyt Turun palossa.
Instituutin sivutoimipaikka on
Periiseiniijoella.

Siirtolai suusinstituutin toi-
minta-alueita ovat tutkimus,
arkistokokoelmat, kirjasto,
siirtolaisrekisteri, julkaisut,
ndyltelyt, seminaarit ja kan-
sainviilinen yhteistyo.

Instituutin kirjastossa on
noin 7000 julkaisua muutto-
liikkeista ja niiden taustateki-
joista. Kirjasto koostuu bib-
liografioista, tutkimuksista,
siirtolaisuuteen liittyvistii
laeista, asetuksista ja mietin-
ndistii, kaunokirj allisuudesta,
henkilohistoriikeista, elama-
kerroista ja matrikkeleista,
kalentereista, jotka sisiiltiiviit
muisto- ja merkkipaivakirjoi-
tuksia siirtolaisista, sanoma-
ja aikakauslehdistii (mm.
kaikki ulkosuomalaisten iul-

kaisemat lehdet), siirtolais-
alueiden paikallishistoriat se-
kii yhdistysten historiikit ja
juhlajulkaisut. Siirtolaisista
on osin vielii keskeneriiinen
ATK-rekisteri.

Siirtolaisuusinstituutin ar-
kistossa on asiakirja-aineistoa
noin 200 hyllymetriii. Se ka-
sittaa mm. poytakirjoja, vuo-
sikertomuksia, talouden asia-
kirjoja ja todistuksia. Kirjako-
koelmassa on yli 10000 kirjaa
ja valokuvakokoelmassa noin
1 0000 valokuvaa. Postikortti-
kokoelmassa on noin 450
kirjetta. Siirtolaisuusmusiik-
kia on noin 1000 savikiekkoa.
Diakuvia on noin 3000 kpl.
Lisiiksi arkistossa on lehtilei-
kekokoelma seka tietoja mui-
den laitosten ja arkistojen
siirtolaisaiheisista kokoelmis-
ta.

ATK-pohjainen siirtolais-
rekisteri on perustettu vuonna
1989. Rekisterin aineisto
koostuu 1) laaninhallitusten
ja maistraattien passiluette-
loista vuosilta 1820-1920.
joista on syotetty tietokantaan
runsaat 100000 tietuetta. 2)
Suomen Hdyrylaiva Oy:n
matkustajaluettelot vuosilta
1892-1950, joita on sy6tetty
tietokantaan 300000 tietuet-
ta. 3) IJlkoasiainhallinnon ar-
kistoaines ulkomailla kuol-
leista suomalaisista. Tiiss?i
tietokannassa on 12000 tie-
tuetta. 4) Lehti- ja kirjalli-
suusviitteet, joita on noin
14000 tietuetta. Passiluette-
loista tietokantaan sydtettyj en
henkiloiden tietoja voi hakea
suku- ja etunimen sekA koti-
paikan perusteella siirtolaisre-
kisteristd internet-osoitteesta:
www. utu. fi/erill/instmigr I fin/
s rekist.htm. Samoilla sivuil-



la on myos muuta tietoa siir-
tolaisuu sinstituutista.

Instituutin kokoelmissa on
lisiiksi aineistoa Tanskan
(1868-1896), Goteborgin
(1869-1900) ja Bergenin
(1874-1924) kautta matkusta-
neista suomalaisista, kolmen
amerikansuomalaisen seura-
kunnan kirkonkirjojen mikro-
filmit, Yhdysvaltain ruotsa-
laisten seurakuntien kirkon-
kirjoista poimitut suomalai-
set, Suomen kansalaisuuden
saaneet ulkomaalaiset 1832-
1917, Australian ja Uuden-
Seelannin suomalaisia koske-
va aineisto sekii internet-tie-
tokannat koti- ja ulkomailta.

Tutustuminen
maakunta-arkistoon

Ruokailun jiilkeen tutustuim-
me Turun maakunta-arkis-
toon, jota meille esitteli Veli-
Matti Pussinen. Samalla
myds Turun seudun sukutut-
krjat ry esitteli oman seuransa
toimintaa.

Maakunta-arki stoj en tehta-
viinii on varmistaa kansallisen
kulttuuriperinteeseen kuulu-

vien asiakirjojen siiilyminen
ja niiden pitaminen kaytetta-
viinii sek6 edistiiii tutkimusta.

Turun maakunta-arkisto
on perustettu 1932, ja sen
alue kasitti vuoteen 1997 Tu-
run ja Porin laanin, minka
jtilkeen alueena on ollut Sata-
kunnan ja Varsinais-Suomen
maakunnat.

Maakunta-arkisto sAilyftAa
alueella toimineiden ja toimi-
vien valtion viranomaisten 40
wotta vanhemmat, pysyviisti
siiilytettiiviiksi mtitiriityt asia-
kirjat. Arkistossa on myos
useiden seurakuntien, kun-
tien, liikelaitosten, jiirjest6jen
ja yksityishenkiloiden arkis-
toja

Liitininhallituksen tiliasia-
kirjat, veroluettelot sekti tuo-
miokuntien kArajapoytakirj at
alkavat 1600-luvulta. Vanhin
asiakirja Turun maakunta-
arkistossa on rajankiiyntiasia-
kirja Huittisista vuodelta
1510 .

Tiirkeimmiit kortistot ovat
lainhuuto-, perunkirja- ja hen-
kikirjakortistot seka Turku-
aiheinen Dahlstrdm-kortisto.
Dahlstrom-kortisto on jaotel-
tu asianmukaiseen, nimenmu-
kaiseen, korttelinmukaiseen,

katukortistoon, kaupungin
maiden mukaiseen ja perun-
kirjakortistoon.

Alueella toimineiden
evankelis-luterilaisten seu-
rakuntien wotta 1860 van-
hempien arkistojen keskeiset
asiakirjat ovat arkistossa k?iy-
tettiivissii mikrofilmeinii ja -
kortteina.

Turun maakunta-arkisto
tarjoaa tutkijoille seuraavia
palveluja: tutkijansalin, arkis-
toluettelon, lainaustoimintaa,
kopiopalvelua, kirjaston, jal-
jenndkset sekf, neuvontaa ja
ohjausta.

Turun maakunta-arkistosta
siirryimme Turun ammatilli-
seen aikuiskoulutuskeskuk-
seen, jossa laitoksen rehtori
Anssi Ollikkala tarjosi retke-
liiisille kahvia ja kakkua. Tiis-
ta kiitokset hanelle. Kahvin
jiilkeen Anssi Ollikkala esit-
teli meille omia Tampereen
seudulle menevid sukuhaaro-
jaan ja kysyi meiltii, josko jo-
ku tietiiisi lis?iii hiinen suvr,rs-
taan. Jotakin listitietoja Ol-
likkala saikin.

Tiim?in jiilkeen oli aika pa-
lata kotiin Tampereelle.

H i tnka n +i lasiotieto a, - kevaan esitelma+ k,.tralii ami)i\rineen

Jukka Peltovirta: Hiimeen Heimoliiton toiminta
Maija Louhivaara: Retkiti Tampereen kaduilla ja niiden nimien taustaa
Tap io Viihiikan gas : Hiimeenko sken Porvolan suku
Voitto Silfverhuth: Kalevankankaan hautausmaan ja Tampereen seurakunnan
vaiheista
E nsio Niiriiiin en : Henkildtietolain piiiisi salto sukututkij an kannalta
Elmar Badermann. Miten ldydiin esivanhempani Saksasta

67 kuulijaa
70
47
57

74
56
5 l
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Sukututkimuspiiiville I 5. I .2000 osallistui 53 0 henkeii.



Johanna Kurela

Kokoustif aongelma on heffittanfr
- kevcitkaudella ei icisenilloissa ruuhkia

Tampereen seudun sukututkimusseura on viime
wosina kasvanut ripeiisti. Talla hetkella (hei-
niikuussa 2000) jiiseniii on jo melkein 470 ja on
odotettavissa, ettl maaginen 500 jiisenen raja
rikkoutuu jo ensi tammikuun sukututkimuspiii-
villa. Tampereella onkin Suomen toiseksi suu-
rin paikallinen sukututkimusseura. Edelliimme
ovat ainoastaan oululaiset, joita oli viime hel-
mikuussa oli noin 550 jiisentii.

Nopea kaswtahti on niikynyt varsinkin kau-
den 1998-1999 jaseniltoina, kun sukututkijat
yrittiviit mahtua Vanhan kirj astotalon luentosa-
liin. Kaikkien aikoj en kuulij aenniitykseen piiiis-
tiin helmikuussa 1999, kun arkistopiitillikkd
Katriina Avonius kertoi Tampereen kaupungin-
arkiston aineistoista. Avoniusta oli kuulemassa
tiism?illeen sata sukututkijaa. Kaikki mukana
olleet muistavat paitsi erinomaisen esitelman
myos tungoksen ja hapenpuutteen.

Muita suurmenestyksiii ovat olleet Aarre
L?intisen Ylii-Satakunnan rustholleista, maakir-
ja-, ratsas- ja rakuunataloista kertova esitelma,
jonka kuuli 94 sukututkijaa, ja puheenjohtajam-
me Pekka Nuottajiirven esitelma "Nimet ja su-
kututkimus", jota oli kuulemassa 90 henkeii.

Keviiiillii 2000 on ruuhka hieman hellittanyt,
johtuneeko se sitten siita, etta osa jtisenistdstii
on tilanpuutteen vuoksi luopunut kokouksissa
kdynneisttiiin. Keviiiilla 2000 j aseniltoihin osal-
listui keskimiitirin 60 henkeii. Kiinnostavim-
maksi esitelmaksi osoittautui Ensio Niiriiiisen
esitys henkilotietolaista, asiasta kiinnostuneita
oli paikalla 74.

Eturivissii tilavasti ja ilmavasti istuvaa halli-
tusta on moitittu siita, ettei se ole huomannut
ahdinkoa takanaan. Tilaongelma on kuitenkin
ollut tiedossa jo pitkan aikaa, ja sen ratkaisemi-
seksi on tehty aktiivisesti selvitystyotii syksyllii
1999 ja seuraavana kevii?inii. Vaikka keviiiillii
hyviii istumapaikkoja riittikin kaikille, ei ongel-

maa ole vielii lopullisesti selvitetty. Seuran on
muutettava kokouspaikkaansa parin seura aav an
vuoden alkana.

Hallitus on yrittanyt jo parin woden ajan
loytaa kaupungistamme edullista kokoustilaa,
jonne mahtuisi satapiiisen kuulij ajoukon lisiiksi
myos seuramme kirjasto.

Meille ei kuitenkaan tunnu loytyvan sijaa.
Monet muut sukututkimusseurat - kuten esi-
merkiksi Porissa ja Valkeakoskella - kokoon-
tuvat kaupunginkirjastossa. Samaa mekin
olemme tiedustelleet mutta turhaan.

Tampereen kaupunginkirjastosta ei meille
ole tilaa saatu jtirjestymddn. Metsosta ldytyisi
kylla riittaviin suuri luentosali, mutta seuran
oman kirjaston jiirjestlminen samaan yhteyteen
osoittautui ylivoimaiseksi : py6rillii kulkevan ja
lukittavan kirjastokaapin teetttiminen Metson
yleiseen tyyliin sopivaksi tulisi liian kalliiksi.

Kaupungin keskusta-alueen oppilaitoksista
saattaisi loytya tarpeeksi tilavia auditorioita
mutta niidenkaan yhteyteen ei ole mahdollista
saada kirjastoamme.

Hallituksen mielestii ei ole mahdollista eikti
jarkevaakaan pitaa kirjastoa eri paikassa kuin
kokouksia. Kirjastoruuhkan viilttiimiseksi on
jiiseniston puolelta ehdotettu, ettii kirjasto olisi
avoinna muutaman tunnin joka viikko. Tiimii ei
valitettavasti ole mahdollista, ellei kirjaston-
hoitajallemme saada apulaista ja ellemme ole
tiiysin varmoja siita, etta kirjastossa on kavijoi-
tii my6s niinii piiivinii, kun ei ole jtiseniltaa -

maksammehan wokraa kaikesta siita ajasta,
mika on meille varattu.

Toistaiseksi meidan on siis pysyminen Van-
han kirjastotalon tiloissa ja tyytyminen siihen,
ettii kirjastoomme piiiisee vain joka toinen
viikko loma-aikoja lukuun ottamatta. Toivom-
me kaikilta kiirsiviillisyytta - tilanteeseen yrite-
taAn ldytaa jokin ratkaisu.



Pekka Sillanpaa

Esi-isieni joukossa on myds
muutamia pappissiiiityyn kuu-
luneita henkiloitii. Heistii tun-
netuimmat ovat Kangasalan
kirkkoherra Georgius Hen-
rici 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 tyttii-
renpoika Hannu Hannunpoika
Svarthafra meni naimisiin
Matti Matinpojan pojantyttii-
ren Margareta Abrahamintyt-
tiiren kanssa. Heidiin aviolii-
tostaan syntyi sitten eriis esi-
isiini Kustaa Hannunpoika
Svarthafra, joka toimi film.
kruununvoutina ja kihlakun-
nantuomarina Kangasalla.

Kummankin edellamainitun
kirkkoherran henkilotiedoista
Abo Stifts Herdaminnessa
1554-1604 kay ilmi, ett?i he
ovat 19.6.1593 allekirjoitta-
neet Turussa Upsalan ko-
kouksen piibtdsasiakirjan seka
antaneet 23.2.1594 Upsalassa
uskollisuudenvakuutuksen ku-
ningas Sigismundille ttimiin
kruunajaisten yhteydess?i. Li-
siiksi kumpikin oli ollut liisnii
Linkopingin valtiopdivilla I 600.

Kun en ollut aiemmin
kuullut tiillaisesta Upsalan ko-

Lutenlai su uden vdkiin tunt in en
Ruotsi-Suomessa

kouksesta, oli syyta viihiin
kerrata historiantietoja. Ensin
kuitenkin muutama sana nlis-
t[ mainituista kirkkoherroista.

Yrjd Heikinpoika
lsoherra

Yrjd Heikinpoika oli syntynyt
noin 1565 todenniikdisesti
Pirkkalan pitajan Hiirm?iliin
kyliissii. Siellti oli keskiajalla
kaksi taloa, joista toinen ilmei-
sesti kuului Yrjo Heikinpojan
suwlle. Hiinen poikansa Heik-
ki Yrjonpoika, josta my6s tuli
Kangasalan kirkkoherra, myi
tiimiin tilan 1620-luvulla luut-
nantti Kaarle Sipinpojalle 43
talarilla. Viimemainittu osti 60
talanlla myds kyliin toisen ti-
lan entisen isdnnin Esko Es-
konpojan leskelta ja yhdisti
tilat ratsutilaksi.

Yrjo Heikinpojan asemaa
Kangasalla kuvaa se, ettii kan-
sa antoi htinelle lisiinimen Iso-
herra. Hiinet nimitettiin vir-
kaan 1585 jahiin oli siinti vuo-
teen 1609. Hiin oli myos laii-
ninrovasti. Han kaytti Upsalan
kokouksen piiiit6sasiakirjan
allekirjoituksessa itsestiiiin ni-
mitystii pastori ja seurakunnan
esimies (pastor et praeposi-

tus). Yrjd Heikinpojan maini-
taan myds allekirjoittaneen
papiston kymmenysluettelot
vuosina 1587-1608.

Yrjo Heikinpojan puoliso
oli nimeltaiin Anna. Heillii oli
aiemmin mainitun pojan Hei-
kin lisiiksi ainakin tytiir Karin,
joka oli naimisissa nimismies
Hannu Eskilinpojan kanssa.

Matti Matinpoika
Coll inus

Matti Collinus oli syntynyt ar-
violta 1565 vaiheilla. Oltuaan
ensin kappalaisena Vihdissii
htinet nimitettiin Karkun kirk-
koherraksi 1589, ja han oli sii-
nii virassa kuolemaansa asti v.
1639.

Sukunimi johtuu hanen
omistamastaan Kollanen-nimi-
sestii maatilasta Karkussa.
Hiin osti tilan l602ja otti su-
kunimekseen Collinus. Tila oli
sittemmin vuoteen l74l sa-
man su\un hallussa eli kuusi
polvea ja noin 140 wotta.

Matti Matinpoika Collinus
on suuren suvun kantaisii.
Vanhimpina aikoina suvun jii-
senet kiiyttiv?it nimia Colla-
nius, Collanus ja Collinus,
myohemmin nimiii Collin ja

[r



Collan tai samoja k-kirjaimella
kirjoitettuna.

Kollasen tila saavutti Matti
Matinpoika Collinuksen aika-
na suurimman laajuutensa, sil-
lii hiin yhdisti siihen v. 1608
neljii muuta Karkunkyliin
taloa, ja tilasta tuli myds rat-
sutila.

Hiinen vaimostaan ei ole
tietoa, mutta hanellii oli poika
Abraham Matinpoika, joka oli
kappalaisena siinii osassa
Karkkua, josta v. 1639 muo-
dostettiin Mouhijiirven pitaja.
Hiin omisti myos Kollasen rat-
sutilan i s?ins?i j iilkeen.

VALTIOLLISET OLOT
RUOTSI-SUOMESSA

l sOO.LUVULLA

Kustaa Eerikinpoika Vaasa
(1496-1560) oli Ruotsi-Suo-
men hallitsijana 1523-1560.
Hiinellii oli neljI tiiysi-ikaisek-
si varttunutta poikaa: Eerik,
Juhana, Magnus ja Kaarle.
Niiistii Eerikistti tuli kuningas
nimellii Eerik KV- Juhanasta
nimella Juhana III ja Kaarlesta
nimella Kaarle X.

Noustessaan valtaan Kus-
taa Vaasa joutui turvautu-
maan hansakaupunki Lyype-
kin apuun, joka saamiaan
kauppaetuja eli privilegioita
vastaan toimitti Kustaa Eeri-
kinpojan avuksi saksalaisia
palkkasotureita. Naiden avulla
vallattiin mm. Tukholman lin-
na. Palkkasotureiden kayttd
johti siihen, ett?i valtakunta
joutui raskaisiin velkoihin
Lyypekille.

Luterilaisuus alkoi Ruotsi-
Suomessa vahitellen levita
Kustaa Vaasan alkana. Luthe-

rin aloittaessa uskonpuhdis-
tuksen l517 Wittenbergissii
oli kaupungissa samaan alkaan
opiskelemassa mm. ruotsalai-
nen Olaus Petri ja Pietari Siir-
kilahti Turusta. He aikanaan
toivat Lutherin aatteet Ruotsi-
Suomeen.

Kustaa Vaasa seurasi kiin-
nostuneena uusia oppeja. Kun
protestanttisuus oli Itiimeren
eteliipuolella levinnyt, Kustaa
niiki sen poliittiset ja taloudel-
liset edut.

Vdsterisi n valtiopriivilld
kirkon valta murrettiin

Kirkko omisti paljon kultaa ja
hopeaa seka maa-alasta liki
neljiinneksen aatelin omistaes-
sa myds neljdnneksen. Kaik-
kiaan kirkko omisti yli 13000
t1laa.

Paavi nimitti piispat, ja
piispoilla oli joka hiippakun-
nassa linna. Turun piispan lin-
na oli Turun saaristossa Kaa-
rinassa- Kuusiston saaren ita-
kilrjessii, noin 15 km Turusta.
Piispoilla oli huomattava ta-
loudellinen ja poliittinen valta.

Kun Lyypekki vaati velko-
jensa takaisinmaksua, kohdis-
tuivat kuninkaan ajatukset kir-
kon omaisuuteen. H[n kutsui
koolle valtiopiiivit kesiillii
1527 Yasterisiin.

Valtiopiiivillii kuningas sai
ajettua lapi paatoksen, jonka
mukaan Jumalan sanaa on
saarnattava "selviisti ja puh-
taasti" ja ettd kirkon liika
omaisuus otetaan valtiolle.
Kuningas sai tahtonsa lapi uh-
kaamalla erota ja lupaamalla
aatelille takaisin ne maat, jot-
ka se oli joutunut luovutta-

maan kirkolle vuoden 1454
jiilkeen.

Viister&sin piitit6s merkitsi
kAannekohtaa Ruotsin histo-
riassa. Kirkon ja piispojen ta-
loudellinen ja poliittinen valta
murrettiin kokonaan. Kruunu
otti kirkon hallinnon itselleen
samoin kuin kirkon ja luosta-
rien omaisuudet ja tulot. Ku-
ninkaasta tuli kirkon pii6.

Piispat menettiviit myds
paikkansa neuvostossa, jossa
he olivat istuneet keskiajalta
lahtien. Piispojen maatiloista
tehtiin kuninkaan- tai karja-
kartanoita, joiden tuli olla sa-
malla mallitiloina. Piispanlin-
nat ja luostarit revittiin, ja nii-
den kivet kaytettiin linnojen
rakentamiseen j a korj aukseen.

Kuningas eteni opillisissa
kysymyksissb varovasti. Niin-
pii Ruotsi-Suomessa toimitet-
tiin pitkiiiin sekii katolisia ettti
luterilaisia jumalanpalveluksia
rinnakkain.

Kustaa Vaasa nimitti 1531
arkkipiispaksi Olaus Petrin
veljen Laurentius Petrin, joka
oli opiskellut kuninkaan kus-
tannuksella Wittenbergissi.
Hiinest?i tuli Ruotsin ensim-
miiinen evankelinen arkkipiis-
pa, ja niiin oli viimeinenkin si-
de Roomaan katkaistu.

Samoihin aikoihin kunin-
kaan viilit Lyypekin kanssa
katkesivat. Kuningas oli mak-
sanut kolmanneksen velas-
taan, mutta nyt privilegiot lak-
kautettiin. Lyypekki yritti vie-
la sodan avulla 1534 kukistaa
Kustaa Vaasan, mutta epiion-
nistui siin6.



Ruotsi-Suomesta
1544 virallisesti

evankelinen valtio

V[sterisin valtiopaivilld 1544
vahvistettiin Orebron herrain-
kokouksessa nelja wotta ai-
kaisemmin tehdyt piiiitokset,
joilla Ruotsista tehtiin perinto-
valtakunta. Kruunun oli miiiirii
siirtya vanhimmalle pojalle ja
muille pojille annettiin hert-
tuakunnat. Tyttiiret taas saivat
naimisiin mennessiitin huomat-
tavat myotiijiiset.

Valtiopiiivillii vahvi stettiin,
ettii Ruotsi on evankelinen
valtio. Pyhimystenpalvonta ja
sielunmessut kiellettiin. Sa-
moin kiellettiin pyhiinvaelluk-
set ja teiden varsilla olevat
krusifiksit poistettiin. Samoin
vahvistettiin, ettd kuningas on
kirkon p66.

Kustaa Vaasaa pidettiiin
modernin Ruotsin valtion luo-
jana. Sukututkimukseenkin
hanen toimillaan on ollut vai-
kutusta. Han nimittain organi-
soi maakirjojen laatimisen
Suomessa n. 1540.

Kustaa Vaasan pojat

Kustaa Vaasa oli tehnyt testa-
mentin, jonka han luki kesalla
1560 ympiirillii oleville pojil-
leen. Testamentin mukaan
kruunu annettiin Eerikille ja
muille pojille herttuakunnat.

Juhana sai Suomen, joka
kasitti silloin Varsinais-Suo-
men, Satakunnan, Kokemiien
kartanon laanin, Raaseporin
liiiinin ja Ahvenanmaan. Mag-
nus sai herttuakunnakseen Ita-
Godtanmaan ja Dalin maakun-

nan. Kaarlen osaksi tuli So-
dermanland, Niirke ja Viirm-
lanti.

Herttuakuntien oli mildrdt
mennd perintoni poikien per-
heess?i. Herttuat saivat hallita
herttuakunnissaan kuten k:u-
ningas, mutta eiviit kayda so-
taa tai tehdii rauhansopimusta
ilman kuninkaan suostumusta.

Kustaa Vaasa oli itse aika-
naan jattanyt koulunkaynnin
kesken, mutta pojilleen han
antoi sen ajan parhaan kasva-
tuksen. Pojat kasvatettiin mo-
derneiksi renessanssiruhti-
naiksi.

Kapinan jdlkeen
kuninkaaksi Juhana ll l

Kustaa Vaasa kuoli kesiilla
1560 ja Eerik kruunattiin ku-
ninkaaksi samana vuonna Up-
salan tuomiokirkossa. Eerik
tuli sittemmin mielisairaaksi.
ja muut veljekset nousivat ka-
pinaan ja kukistivat Eerikin
1568. Kuninkaaksi valittiin
nyt Juhana. Eerik kuoli van-
keudessa 1577.

Juhana oli avioitunut 1562
Puolan kuninkaan Sigismund
Augustin sisaren Katarina Ja-
gellonican kanssa. Katariina,
jonka aiti oli rikasta Sforzan
sukua Milanosta, oli harras
katolinen.

Juhanasta tuli 3 I -vuotiaana

kuningas Juhana III Hiin oli
Eerikiii tilykkiiiimpi ja htinen
suuret harrastuksensa olivat
historia ja teologia.

Juhana III rakensi paljon
kirkkoja ja linnoja. Hiin halusi
puuttua myds kirkon jumalan-
palvelusjarjestykseen eli litur-
giaan. Juhana tahtoi saada

kirkkoon enemmiin kauneutta
ja arvokkuutta. Kiinnostus us-
kontoon hanella oli jo lap-
suusvuosilta. Vaimon katoli-
suus vaikutti hiineen voimak-
kaasti, minka vuoksi han tah-
toi yhdistiiii katolisuuden ja
luterilaisuuden.

Juhana julkisti oman ehdo-
tuksensa kirkon liturgiaksi eli
jumalanpalvelusj tirj estykseksi.
Se oli nimeltaan Liturgia Sve-
canae Ecclesiae catholicae &
orthodoxae conformis 1576.
Punaisten kansiensa vuoksi si-
ta nimitettiin Punaiseksi kir-
jaksi ja se tuli julkisuuteen
vuoden 1577 alussa. Se hy'
viiksyttiin myos valtiopiiivillii
samana wonna.

Juhana III:n liturgia oli
jonkinlainen katolisen messun
ja protestanttisen jumalanpal-
velusj iirj estyk sen sekoitus.

Liturgiariita

Juhana III:n Punainen kirja sai
aikaan Ruotsin papistossa voi-
makasta vastustusta. Ntiin al-
koi kirkossa lahes parikym-
mentii vuotta kestiinyt liturgi-
nen, jumalanpalveluskaavaa
koskeva riita.

Juhana vaati, ettd" uusi li-
turgiakirja otetaan kiiyttOon
koko valtakunnassa, ja vastus-
tuksesta huolimatta kuningas
kieltaytyi luopumasta litur-
giastaan. Vastahakoisia pap-
peja painostettiin uhkaamalla
erottaa heidiit. Uutta liturgiaa
vastustavat piispat erotettiin
yksi toisensa jdlkeen. Pian oli
nelja seitsemiistii piispanistui-
mesta tytrjiine.

Monet papit muuttivat
herttua Kaarlen hallinnoimaan
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Upsalan kokouksessa (1593) priritettiin virallisesti, ettci Ruotsi-Suomen valtionuskonnoksi tuli
luterilaisuus. Suomesta tahan kokoukseen osallistui I3-henkinen seurue, jota johti piispa Eerik

Sorolainen. Kokouksen prlcitosasiakirjaan koottiin jdlkeenpdin allekirjoituksia eri puolilta
valtakuntaa. Allekirjoittaneiden luettelo on julkaistu Confessio Fidei -kirjassa, ja ohessa on
teokse sta suomalai sten kirkkoherroi en nimi luette lon alkua.
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Sddermanlannin herttuakun-
taan, joka oli kuin valtio val-
tiossa. Siella ei koko liturgia-
riidan aikana otettu kayttoon
Punaista kirjaa. Niiin muodos-
tui Kaarlen herttuakunt aan vd-
hitellen voimakas oppositiolii-
ke, jota Kaarle kafti hyvak-
seen mydhemmin politiikas-
saan.

Vanhoillisessa Suomessa ei
uusi liturgi a her dttdnyt palj on-
kaan vastarintaa.

Juhana nimitti Turun ja
Viipurin piispaksi 1583 Eerik
Sorolaisen, joka kannatti uutta
liturgiaa. On arveltu, ettei hiin
sopuisan luonteensa takia ha-
lunnut riidella muotoseikoista,
koska liturgia ei sistilttinyt
hanen mielestiiiin olennaisia
poikkeamia evankelisesta
opista.

Neuvottelut
katolisuuden

palauttamiseksi

Juhanan uskonnolliset harras-
tukset saivat hiinet ottamaan
salaisia yhteyksiii Vatikaaniin,
ja vakavia yrityksia tehtiin
protestanttisen ja katolisen
kirkon yhdistiimiseksi.

Juhanan katolisen innon ta-
kana oli myds poliittisia ja ta-
loudellisia intressejti. Vaimon-
sa Katarina Jagellonican pe-
rintonii hanella oli vaatimuksia
joihinkin italialaisiin tiloihin ja
omaisuuksiin.

Juhana halusi s?iilyttdii ase-
mansa Ruotsin kirkon johdos-
sa. Lisiiksi hiin vaati pappis-
avioliittojen sallimista, ehtool-
lisen jakamista maallikoille se-
ka kansankielistii jumalanpal-
velusta. Niiissii asioissa paavi

ei halunnut tehda mydnnytyk-
si6 ja niin neuvottelut katkesi-
vat. Kun lisiiksi kuninkaan ka-
tolinen puoliso Katariina Ja-
gellonica kuoli 1583, laimeni
kuninkaan katolisuuden har-
rastus.

Juhana III kuoli 54 vuoden
ikiiisena 17.1T.1592 ja hiinet
haudattiin Upsalan tuomio-
kirkkoon.

Upsalan kokous 1593

Juhanan poika ja kruununperi-
jii Sigismund oli saanut katoli-
sen kasvatuksen. Kun oli pe-
lattavissa, ettii Sigismundin
noustessa Ruotsi-Suomen val-
taistuimelle katolisuus valtaisi
alaa v altakunnassa, astui hert-
tua Kaarle esiin luterilaisen
uskon puolustajana. Hiin kut-
sui seka maalliset mahtimiehet
ettii kirkon johdon koolle Up-
salaan.

Upsalan kokous alkoi
25.2.1593. Kokoukseen oli
kutsuttu papistosta "etevim-
miit ja oppineimmat". Ko-
koukseen osallistui kaikkiaan
306 pappismiestl ja lisiiksi ko-
ko joukko maallikoita.

Suomen papistosta ko-
koukseen osallistui 13 henkeii.
He olivat piispa Eerik Sorolai-
nen ja tuomiokapitulin jiisenet,
Turun kirkkoherra Thomas
Laurentii ja koulun rehtori
Gregorius Martini Teit, naiden
lisiiksi Pernion kirkkoherra
Simon Erici, Hemming Hen-
rici Maskusta, Henricus And-
reae Rymiittylasta, kirkkoher-
rat Jacobus Smirid Porista,
Andreas Henrici Eurasta ja
Eschillus Henrici Narpiosta,
sekd pohjanmaalaiset papit

Simon Johannis Kyrostii, Hen-
ricus Martini Mustasaaresta ja
Liungo Thomasson Kalajoelta
sekii lopuksi Henricus Henrici
Vitikka Helsingistii.

Suomalaisten vtihiiiseen
osanottoon lienee vaikuttanut
paitsi talviset olosuhteet myos
se jannittynyt tilanne, joka val-
litsi Kaarle-herttuan ja Suo-
men kaskynhaltijan, marski
Klaus Flemingin viilillii. Meren
ylitys talvisaikaan oli vaikeaa
ja niinpii piispa Eerik Sorolai-
nenkin seurueineen jonkin
verran mydhiistyi Upsalan ko-
kouksesta.

Papiston lisiiksi kokouk-
seen osallistuivat my6s halli-
tus, aateliston edustajat, kau-
punkien pormestarit ja raati-
miehet sekii jotkut porvariston
edustajat.

Kokouksen kulku kavi mal-
tillisessa ja rakentavassa hen-
gessd. Kokouksessa hyviiksyt-
tiin kolme vanhaa yleiskirkol-
lista tunnustusta, nimittain
apostolinen uskontunnustus,
nikealai s-konstantinopolilai-
nen uskontunnustus ja ns.
Athanasiuksen uskontunnus-
tus sekb Augsburgin tunnus-
tus valtakunnan uskonkasityk-
sen ilmaisuksi.

Luterilaisuus
valtionuskonnoksi

Kaikki Upsalan kokouksen
liisntiolijat lupasivat henkensii
uhalla puolustaa luterilaista
uskoa. Luterilaisuus oli taten
tullut Ruotsi-Suomen valtion-
uskonnoksi.

Tiimiin jiilkeen kirottiin Ju-
hanan liturgia samoin kuin
muutkin paavilliset erehdyk-
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set. Liturgian kannattajat pa-
kotettiin esittamaan julkinen
anteeksipyyntd. Heidan jou-
kossaan olivat piispa Eerik
Sorolainen ja Turun kirkko-
herra Thomas Laurentii.

Kaikti poikkeavaisuudet
protestanttisuudesta ja kaikki
kerettilliset liikkeet kiellettiin.
Kalvinilaisuuden tuomitsemis-
ta vdiraoppisuudeksi oli voi-
makkaasti vaatimassa rlm.
piispa Sorolainen, joka sai
niiin kalvinistisesta Kaarlesta
itselleen ikuisen vihamiehen.

Upsalan kokouksen pAA-
tdsasiakirja allekirjoitettiin
20.3.1593. Siihen hankittiin
jiilkeenpiiin liihes kaikkien val-
takunnan pappien, johtavien
aatelismiesten, virkamiesten
sekii kaupunkien ja kihlakun-
tien edustajien allekirjoitukset,
kaikkiaan 2167. Kaarle-hert-
tua ja neuvosto niiet paneutui-
vat asiaan ja mtitiriisiviit
27.5.1593, ettii piiiitos oli jul-
kituotava maan eri paikkakun-
nilla, minka jalkeen aateliston,
porvariston ja kihlakuntien si-
netit oli hankittava piitdksen
alle.

Turun pappeinkokous

Upsalassa ndyrtymiitin pako-
tettu piispa Eerik Sorolainen
kutsui pappeinkokouksen
Turkuun kesiillii 1593 Heikin-
markkinoiden aikaan. Niinpti
19.6.1593 Turun hiippakun-
nan l69ja Viipurin hiippakun-
nan 2l pappia painoi sinettin-
sii Upsalan kokouksen piititds-
asiakirjaan Turussa. Heidtin
joukossaan oli myds alussa
mainitut kaksi esi-isiiiini.

Myohemmin koottiin nimia
poisjaaneiden keskuudessa,
niin ettii allekirjoitus saatiin
useimmilta Suomen papeilta.

Suomen aateliston joukos-
sa ei Upsalan kokouksen piiii-
tdsasiakirja saanut kovin suur-
ta kannatusta johtuen siita, et-
td marski Klaus Fleming kiel-
tafyi allekirjoittamasta pAA-
tostii ja oletettavasti painosti
myos alaisiaan olemaan alle-
kirjoittamatta.

Seuraavana vuonna jul-
kaistiin Tukholmassa Ruotsin
kirkon ensimmiiinen tunnus-
tuskirja Confessio Fidei, joka
sisaltaa kolme vanhakirkollista
uskontunnu stu sta, Augsburgin
tunnustuksen, Upsalan ko-
kouksen piiiitdksen sekii kerii-
tyt allekirjoitukset.

Sigismundin
kuninkaanvakuutus

Perimysjfiestyksen mukaan
oli Juhana III.n poika Sigis-
mund laillinen kruununperija.
Kuningas joutui antamaan en-
nen kruunajaisia kuninkaanva-
kuutuksen, jossa han lupautui
kunnioittamaan Ruotsin lakia
ja Upsalan kokouksen piiiitdk-
sia. Edelleen han sitoutui sii-
hen, etti virkoihin ei oteta
muita kuin valtakunnan ylei-
sen uskonnon kannattajia.

Sigismund kruunattiin
Upsalan tuomiokirkossa
19 21594. Hiin oli talloin 27-
vuotias ja hanen puolisonsa
Anna oli 25-vuotias.

Pari piiiviiii mydhemmin eli
23.2.1594 vannoi kruunajais-
vtiki uskollisuudenvalan ku-
ninkaalle. Tdssii joukossa oli-
vat myos esi-isiini Yrjo Hei-

kinpoika Isoherra ja Matti
Matinpoika Collinus.

Valtakunnan hallintoa var-
ten Sigismund jakoi maan
kuuteen maaherrakuntaan,
joista Klaus Flemingin osalle
tuli Suomi. Flemingistti tehtiin
myos laivaston ja armeijan ko-
mentaja. Kukin maaherra oli
suoraan kuninkaan alainen.
Kaarle-herttuan asema heikke-
ni, kun hiinest?i nyt tehtiin ta-
vallinen maaherra.

Kun kuningas oli maasta
poissa, oli valtakuntaa hallit-
seva herttua ja neuvosto yh-
dessii. Kumpikaan ei kuiten-
kaan saanut kutsua valtiopiii-
viii koolle.

Kuningas palasi heiniikuus-
sa 1594 Puolaan.

Kaarle-herttua
kaappaa vallan

Samana wonna Kaarle-hert-
tua kutsui neuvoston koolle ja
nimitytti itsensii valtakunnan
johtajaksi ja erotti maaherrat.
Ainoa, johon hanen vaatimuk-
sensa eiviit tehonneet, oli Suo-
men maaherra ja kaskynhaltija
Klaus Fleming, joka otti miiii-
riiyksensi vain lailliselta ku-
ninkaalta Sigismundilta.

Kuninkaan kiellosta huoli-
matta Kaarle-herttua kutsui
syksyllii 1595 valtiopiiivtit 56-
derkopingiin. Siellii Kaarlesta
tehtiin virallisesti valtakunnan
johtaja, jonka taytyi tehdii
piiiit6kset yhdessii neuvoston
kanssa.

Suomessa sen sijaan Klaus
Fleming kutsui aateliston ja
sotapiiiillyston Turun linnaan,
jossa vahvistettiin, ettii Sigis-
mund on laillinen kunineas
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eika laittomien valtiop?iivien
piititoksiii ole syytti noudattaa.

Klaus Fleming kuoli Akilli-
sesti huhtikuussa 1597. Uu-
deksi Suomen kiiskynhaltijaksi
tuli Arvid Stilarm.

Kaarle-herttua sai vtihitel-
len koko Ruotsin valvontaan-
sa. H?in kukisti Sigismundin
joukot Stingejoen luona kiiy-
dyssii taistelussa 9.9.1598.
Tukholman valtiopiiiviit erotti
24.7 .l 599 Sigismundin.

Kaarle-herttua matkusti
Tukholman valtioptiivien jal-
keen Suomeen, jossa hiin ku-
kisti vastustajansa ja toi mu-
kanaan vankeina Tukholmaan
mm. Arvid Stilarmin ja piispa
Eerik Sorolaisen.

Valtiopeiivait
LinkOpingiss€i

Helmikuussa 1600 valtakun-
nan siiiidyt kokoontuivat val-
tiopiiiville Linkopingiin. Mu-
kana oli mm. pappeja joka
hiippakunnasta, niiiden jou-
kossa myds esi-isAni Yrjo Hei-
kinpoika ja Matti Collinus.

Kokous juhli Kaarle-hert-
tuaa kuninkaana ja h?inen poi-
kaansa Kustaa Aadolfia kruu-
nunperijAnA. Kaarle-herttua ei
kuitenkaan ruvennut heti kayt-
tilmiiiin arvonimei kuningas,
vaan vasta joitakin vuosia
myohemmin.

Linkdpingin valtiopiiivillii
tuomittiin myos huom attavrm-

mat vangit, jotka olivat vas-
tustaneet Kaarle-herttuaa tai
olleet liitossa Sigismundin
kanssa. Osa sai kuolemantuo-
mion, mutta Eerik Sorolainen
selvisi huomattavilla sakoilla.
Hiin sai parin woden jtilkeen

ryhtya jiilleen hoitamaan piis-
panvirkaansa, jossa han oli
kuolemaansa saakka vuoteen
1625.

Kuningas Sigismund eli
67-vuotiaaksi ja kuoli muuta-
ma kuukausi ennen kuin Kaar-
le IX:n poika Kustaa II Aa-
dolf kaatui Llijtzenn taistelus-
sa 6.11.T632. Sigismundin
poika Vladislav pystytti Var-
sovan kuninkaanlinnan eteen
isiilleen muistomerkin.

Lyhyesti sanoen

Viisterisin valtiopiiivdt 1527
aloitti uskonpuhdistuksen
Ruotsi-Suomessa. Kustaa
Vaasa ryosti valtakunnan kir-
kot puhtaiksi katolisen apn
rikkauksista. Hiinen poikansa
Juhana III yritti palauttaa vd-
hiin entistii loistoa kirkkoihin.
mutta ei tiissti tiysin onnistu-
nut.

Upsalan kokous 1593 teki
piiiit6kset, joilla vahvistettiin
luterilaisen kirkkomme tun-
nustuspohja. Ttimti on sellai-
senaan siiilynyt meidtin piii-
viimme asti.
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TIETOVARKAUDET

O\/AT \/AKA\/A ONGEL^AA

Aissa kulke,e vqrkquden ja lainaamisen raja?

Seuran jiisenilloissa kuulee
usein pettyneiden ja vihais-
ten sukututkijoiden kerto-
muksia siita, kuinka he ovat
hyviiuskois ena ja luottavaise-
na antaneet toiselle tutkijalle
oman tutkimustydnsti tulok-
sia ja saaneet myohemmin
hammastyksekseen havaita,
ettii toinen onkin julkaissut
tutkimuksen omissa nimis-
sdiin.

Tallaiset tietovarkaudet
eivat ikava kyllii ole sukutut-
kijoiden joukossa epiitavalli-
sia. Usein on kyse vain muu-
taman piivdmddrdrn tai hen-
kilotiedon offamisesta, mutta
vakavaksi ongelma muuttuu,
kun varkaus kattaa useita su-
kupolvia, joiden selvittami-
seen on kulunut monen r,'tro-
den intensiivinen tyo.

Johanna Kurela

Tietovarkauden uhriksi
eivtit joudu yksin amatoori-
tutkijat vaan ammattilaiset-
kin. Sukututkimuksia tydk-
seen tekevA Anja Nieminen-
Porkka kertoo, miten han on
muutaman kerran havainnut,
ettii hanelta tilattuja tutki-
muksia on esitelty itse tehtyi-
nii.

Missii sitten kulkee lai-
naamisen ja tietovarkauden
viilinen raja?

Raja on yksinkertainen ja
selv6: Tieto, joka on otettu
tai saatu muualta kuin alku-
periiisestii asiakirj asta, on lai-
nattua. Se siiilyy lainattuna,
vaikka sen itse tarkistaisi al-
kuperiii sl tihteestii.

Jos lainatusta tiedosta ei
mainitse l?ihdettii, on kysees-
sii tietovarkaus.

Ltihteet aina ndkyviin

Hyva sukututkija merkitsee
aina kaikki liihteens?i niiky-
viin - kirkonkirjatkin. Joh-
donmukaiset viittaukset lah-
deteoksiin ja asiakirjoihin
ovat tieteellisen tutkimuksen
perusvaatimuksia. Vaikka ta-
voitteena ei olisikaan mikaan
varsinainen tieteellinen tutki-

mus, lisiitiviit lahdeviitteet
tutkimuksen arvoa ja tutkijan
luotettawutta.

On kuitenkin muistettava,
ettit vanhemmat sukututki-
mukset voivat olla arvokkai-
taja rehellisesti tehtyja, vaik-
ka niissii ei olisikaan lahde-
viitteita. Tiistii asiasta eiviit
kaikki sukututkimusopettajat
ole aikoinaan puhuneet, joten
sukututkijat eiviit ole osan-
neet ottaa sitii huomioon.

Nykyisessii sukututkimus-
koulutuksessa korostetaan
lahdeviitteiden merkitsemi-
sen ttirkeyttd, ja uudelta su-
kututkijapolvelta onkin lupa
odottaa ttismiillisyyttii ttissil
asiassa. Myos vanhemmat
sukututkijat, jotka eiv?it ole
stiiinnollisesti merkinneet
lahteita muistiin. voivat ottaa
nyt itselleen uuden hyviin
tutkimustavan.

Tieto, joka on soalu muu-

altq kuin alkuperiiisestii

asiakirjasta, on lainottuo.

Jos lahdetta ei moinito.

kyseessci on tietovorkaus.

Hyva sukututkiju mainit-

see aino kcikki lahteensa
- kirkonkirjotkin.
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Tietovarkauden
osoittaminen usein

mahdotonta

Tietovarkautta on usein hy-
vin vaikeaa osoittaa todeksi.
Varkauksista syytetyt puo-
lustautuvat silla, eUA he ovat
voineet tutkia asian itsekin:
arkistothan ovat kaikille yhta
julkisia eika kukaan voi kiis-
tila sita- etteiviitko samaa
asiaa tutkivat voisi piiityii sa-
moihin tuloksiin. On tdysin
mahdollista, ettii kaksi toisis-
taan tietaimiitontii sukututki-
jaa selvittaia samoja sukuhaa-
roja ja lOytaa samat tiedot.

Viihiiiset tietovarkaudet
jildv at usei m miten ai noastaan
tekijiinsii tietoon. Sukututki-
joilta vaaditaankin korkeaa
moraalia. Jokaisen tulee var-
tioida itseii,tin, ettei syyllisty
pieneenkaan tietovarkauteen.
Kyse on sis?iisestd rehellisyy-
destii. Kun oma tutkimusmo-
raali on korkea, voi ja saa sa-
maa v aatia toi siltakin.

Miten saa lainata
ja mistd?

Kaikista julkaistuista tutki-
muksista saa lainata tietoja
kysymiittii erikseen lupaa kir-
joittajalta. Ttilloin on kuiten-
kin ehdottomasti jokaisen
tiedon kohdalla mainittava,
mistii liihteestii se on periii-
sin. Pelkkti ylimalkainen
huomautus esipuheessa siita,
ettii kirjoittaja on kAftanyt
jotakin teosta apunaan, ei rii-
fi.

Julkaisemattomat tutki-
mukset ovat ongelmallisia,
sillii niitii voidaan pitiiii yksi-
tyisinii. Niistii ei mitiiiin osaa
saa lainata kysymiittii lupaa

kirjoittajalta tai hdnen peri-
kunnaltaan.

Sukututkimusten suhteen
on toisinaan epbvarmaa, on-
ko jokin monistenippu tar-
koitettu julkiseksi vai ei. Mo-
nethan laativat alustavia su-
kututkimusraporttej a ainoas-
taan rajoitetun sukulaispii-
rinsii tiedoksi, ja tiillainen
sukuselvitys voi vahingossa
joutua ulkopuolisten kasiin.
Epiivarmoi ssa tapauksissa on
otettava yhteytta tutkimuk-
sen kirjoittajaan.

Entd jos huomaa
tehneensd samaa

tutkimusta?

Mikali on aiemmasta julkai-
susta tietiimatta tehnyt omaa
tutkimusta ja havaitsee sa-
maa sukua koskevan, jo jul-
kaistun tutkimuksen vasta
myohemmin, voi oman tutki-
muksensa esipuheessa todeta
asian suoraan:

"Saatuani ntimii sukuhaa-
rat selvitettyii sain keviitillii
19xx selville. ett?i samaa su-
kua on tietiimtittlini tutkinut
myds NN. Verratessani omaa
tutkimustani hanen tutki-
mukseensa huomasin, ettii
selvitykset vastaavat hyvin
toisiaan muutamia vahaisia
piiiviim?idriipoikkeuksia lu-
kuun ottamatta. Mainitsen
havaitsemani eroavuudet
myohemmin."

Paallekkiiiseltii tutkimus-

ryolta tuskin koskaan voi
valttya, mutta varkaussyy-
tOksilta voi suojautua.

Kun oma tulkimusmoraoli

on korkeo. soo samaa

vaotia muiltakin.

Miten tietovarkauksia
voi veilttdid?

Taistelu tietovarkauksia vas-
taan on aloitettava omasta
itsestii. Ei saa sallia itselleen
pieniiikiitin lipsumisia rehel-
lisyydestii. Toisen tutkimusta
on arvostettava.

On myos oltava varovai-
nen omia tutkimuksia toisille
lainatessa. On ymmiirrettdv d,
mita riskejii liittyy siihen,
ettii antaa omia sukututki-
mustiedostoja tai -mappeja

vieraille ihmisille. Tuttu ja
muuten luotettava henkilokin
voi yllattaen osoittautua tie-
tovarkaaksi.

Pelkiistiiiin suppealle su-
kulaispiirille tarkoitetusta
tutkimuksesta on kAytava
selviisti ilmi, ettei sitii saa an-
taa ulkopuolisten nahtaviiksi.

Keskustelu jatkuu

Mitii sitten sukututkija voi
tehda, jos hanen tutkimuk-
sensa julkaistaan toisen ni-
missti? Mitii voi tehdii, jos it-
seii syytettiiin tietovarkaudes-
ta?

Millaisia oikeuksia suku-
tutkijalla on omaan tyoh6n-
sA? Pitaisikd kaiken sukutut-
kimustiedon olla julkista ja
v apaata? Kannattaako toisel-
le antaa omia tutkimuksia
luettavaksi?

Kuinka paljon tietoa voi
lainata toisen tutkimuksesta,
vaikka mainitsisikin liihteen?

Liihettiikiiii ajatuksianne,
kommenttejanne ja koke-
muksianne Orpanaan!

Keskustelu aiheesta jatkuu
kevdiin 2001 Orpanassa.
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Meidcin lastenia
naapurin kaka Yoiden leikit

Lapset ovat maailman sivu
olleet irti maasta. Jos eiviit
voi purkaa energiaansa
leikkimiseen, alkaa pahan-
teko tulla mieleen. Kun
katselee nykyisiii lapsia,
tuntuu hieman hflmmenti-
vIltfl, etti heillli lapsuus
Ioppuu jo miltei vaippa-
ikiiiin. Lapsilla ja etenkin
nuorilla ei ole mitiiin paik-
kaa, missfl voisi jotakin
harrastaa. Nfiin voi kuulla
timin tiistii.

Toki tiiytyy myiintiiii, et-
tii kaikki takapihat ja

"prankujat" ovat nykyisin
asfaltoitu autojen parkki-
paikoiksi, joten sellaisia
jiinniii leikkipaikkoja ei
enflfl ole, jollaisissa meikfl-
liinen yli 60 vuotta sitten
lapsuuttaan kulutti. Mutta
tiiytyy myiis valittaen tode-
ta, etteivf,t nykyiset lapset
halua tai osaa leikkiii sellai-
sia teikkejii kuin minun
ikfipolveni lapset. Ehkiipii
leikit ovat liian lapsellisia
nykyisille varhaiskypsille
taimille.

Mutta hauskaa meillii
ainakin oli ja aika kului
hupaisastio eikfl kovin pal-
jon ehditty tehdii pahaa,
puhumattakaan ilkivallas-
ta.

Eino Koskinen

Seuramattia
Ndsinkall iol la

Enten tenten teelikamentten
oli loru, jolla valittiin leikin
jiisenet tai puolueet. Seura-
matissa ensimmiiisenii kulke-
va miiiiriisi reitin ja reitin ai-
kana tehtiiv?it taidonniiytteet.
Kaikkien periissii tulevien oli
tehtavA samat temput kuin
mita johtaja oli tehnyt. Jos
hiin epiionnistui omassa teh-
tiiviissiiiin, siirtyi jonossa toi-
sena oleva uudeksi johtajak-
si, joka miiiriisi tahdin. Niiin
rivisto eteni paikasta toiseen.

Jos joukko muodostui
vain pojista, kavi reitti usein
Niisinkalliolle, jota me sil-
loin kutsuimme Mustaksikal-
lioksi. Siella kiipeilimme
kallioilla ja puissa, joissa
usein hypittiin oksalta toisel-
le kuin tarzanit konsanaan.
Mitiiiin vakavia onnetto-
muuksia en muista tapahtu-
neen.

Toinen ryhmiileikki oli
kuurupiilo, josta I0 tikkua
laudalla muodosti jannitta-
viimmiin version. Lauta tuet-
tiin keskeltii joko kivella tai
puupalikalla ja laudan piiiille
asetettiin yht?i monta tikkua
kuin leikissii oli osallistujia.
Seuraavana luettiin Enten
tenten teelikamentten, jolla
valittiin ensimmiiinen kuu-
ruttaja. Leikki alkoi, kun jo-

ku meistii iski jalallaan lau-
dan koholla olevaan piahdn,
jolloin tikut lensiv?it mika
minnekin. Kuuruttajan tehta-
v?inii oli keriitii tikut takaisin
laudalle, minka aikan muut
riensiviit piiloon. Kuuruttaja
lahti etsimddn piilossa olevia
ja kun hiin loysi jonkun, toi
tiimtin laudan liiheisyyteen.
Loydetyllti oli viela mahdol-
lisuus piiiistii takaisin piiloon,
jos joku piilossa olija p0iisi
kuuruttajan huomaamatta
polkaisemaan tikut uudelleen
taivaan tuuliin. Kuuruttaja
joutui taas keriiirmiiiin tikut
laudalle, jonka aikana aiem-
min loydetyt piiiisiviit uudel-
leen menemiitin piiloon.

Isiini kertoi aikanaan lap-
suudestaan tarinan kuurupii-
loleikistii. Siihen aikaan
kuten viela minunkin lapsuu-
teni aikaan - kuului kaupun-
kitaloihin hyvin yleisesti ul-
kohuusit eli kiiymiiliit. Pihal-
la oli pitka rivi huusikoppeja;
kukin koppi oli tarkoitettu
vain muutaman perheen
kayttoon. Kopit olivat lukit-
tavia, 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 huusissa piiles-
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kellyt Liisa kuuli kuuruttajan
askeleet, han kipusi nopeasti
lautaseiniin yli naapurikopin
puolelle. Mutta voi hurja,
edellinen kiifitaja olikin jat-
tiinyt huusinluukun auki ja
hupsista vain sita mentiin
reian lapi solkenaan ruuman
puolelle! Vaikka pudotus oli-
kin lahes pari metriii, ei muu-
ta vahinkoa p?i6ssyt synty-
miiiin kuin ettii tytto oli ylta
piitiltii paskassa.

Leikki loppui, kun Liisa
alkoi kolistella ja huutaa
apua suljettujen ruuman-
ovien takana. Ovi avattiin ja
Liisan puhdistusoperaatio
aloitettiin saman rakennuk-
sen pesutuvassa. Tiettitihtin
sen, ettd vaatteet siinii kastui-
vat, mutta kun oli kestiaika,
liihdettiin pihasta ulos kal-
lioille istuskelemaan ja anta-
maan auringon kuivattaa
vaatteet. Ja kuivuivathan ne.

Myohemmin kun Liisa
meni kotiinsa, hiinen istinsii,
joka hieman sihautti s-kir-
jainta, huudahti: "Mutta Lii-
5a, miS5ii Sinii oikein olet ol-
lut, kun Sinii hai5et ihan paS-
kalta?"

Puupyssyja ja
puhallusputkia

Kun olimme kakaroita, mil-
tei jokaisessa talossa oli oma
liiteri, jossa sailytettiin talvi-
set puut, perunat ja hillot ja
jossa me koltiaiset voimme
niiperrell?i omia kasitoitam-
me. Varsin yleinen leikkika-
lu oli puupyssy. Se sahattiin
laudasta ja viimeisteltiin
puukolla kateen sopivaksi.

Kun kaikki olivat saaneet
"Coltinsa" valmiiksi. alettiin

leikkiii rosvoja ja poliiseja tai
paremminkin rosvoja ja 5e-
riffejii tai inkkareita ja kal-
peanaamoja. Hyviit ja pahat
taistelivat tiilldin reaaliajassa
kesken?iiin ja yleensii hyviit
voittivat. Joskus inkkarit
saattoivat ottaa jonkun tytdn
vangikseen ja kdyfiAl hdnet
puuhun, kunnes urheat pelas-
tajat tulivat paikalle ja piiiis-
tiviit tyton piilkiihiistii. Kii-
tokseksi ei kyllii saatu puolta
valtakuntaa.

Toinen suosittu pyssyleik-
ki oli ns. pum-sota, jossa
taisteltiin mies miestii vas-
taan. Poikajoukko hajaantui
sopivaan maastoon ja hiipi-
miillii etsi sen jasenia. Kun
kaveri niihtiin niin hyvin, ettii
hdnet voitiin tunnistaa, huu-
dettiin: "Allu pum, kuolit!"
Kaveri oli pelistii pois, tosin
tavallisesti protestien jLl-
keen: "Minii huusin ensin
Eikka pum!" - vaikka ku-
kaan ei sita ollut kuullut.

Kun oli pyssyihin tutus-
tuttu, alettiin niilta vaatia ak-
tiivisempaa roolia leikeissii.
Rakennettiin hernepyssyjii.
Ne tosin vaativatjo huomat-
tavasti taidokkaampaa kiisi-
tyotaitoa kuin tavanomaiset
poliisi- ja rosvopyssyt. Vain
aniharvat saivat aikaan toi-
mivan pyssyn ja senkin usein
istin avustamana.

Tumpelot, peukalo kes-
kella kammentti olevat pojat
keksivtit korvikkeeksi lasi-
tai metalliputken, jonka lapi
puhallettiin kuivia herneita
tai marjoja. Itse asiassa putki
olikin hyvin kayttokelpoinen
laite. Itse sain kunnon tukka-
pollytyksen, kun ammuskelin
puhallusputkella papuja
eriiiin tiiti-ihmisen poskeen.

Onnettomuudeksi ljd;ti tunsi
minut. vaikka mini en tunte-
nut tatia, jatama meni kante-
lemaan isiilleni asiasta, joka
taas tunsi suurta niirkiistystii
ansiokasta harrastustani koh-
taan.

Ritsat olivat myos aktiivi-
sia aseita, joilla ammuskel-
tiin rautalangasta U-muotoon
kiitinnettyjii kuteja. Yleensii
ammuttiin tarkkuutta johon-
kin pulloon tai rasiaan. Enkd
muista, ett?i olisimme ampu-
neet niillii lintuja. Saattaapa
silti olla niin, ett?i muistikat-
kos peittaa huonon omantun-
non. Toinen mahdollisuus
oil, ettii olimme ampuessa
niin eptitarkkoja, ettei lin-
nuill a ollut mitaan hataa.

Viihiin varttuneempana
tehtiin itse ruutia. Ostettiin
apteekista laakehiilta, rikkiii
ja salpietaria, joista sitten se-
koitettiin mustaruuti. Tata
laitettiin limonadipulloon ja
pullo sopivaan kivenkoloon.
Polttolasilla sytytettiin pul-
lossa ollut filminptitkii ja a-
mii vuorostaan sytytti ruuti-
panoksen. Juhlallinen pa-
maus siitii tuli. Eikii onneksi
sattunut tulemaan vahinkoja-
kaan, vaikka niistii kylla
kuultiin.

Jdyndd ja jdlkien
seurantaa

Eriis meidiin leikkimme oli
ns. nuoliseuranta. Porukka
jaettiin kahtia, joista toinen
puoli lahti ensi liikkeelle ja
teki matkansa varrella maa-
han merkkejii kulkusuuntan-
sa mukaan. Joissakin risteyk-
sissii oli lupa tehdli myds
harhautusnuolia, yleensii ei
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enempaa kuin yksi. Jiilkien
seuraajat liihtiviit tietyn ajan
kuluttua seuraamaan nuoli-
merkkejii ja etujoukkoa yrit-
tlien tavoittaa sen. Niiin saa-
tettiin tehdti pitkiakin lenkke-
ja ennen kuin jalkijoukko ta-
voitti karkulaiset.

Jossakin vaiheessa No-
kian Kumitehdas teki pieniii
kumisia kuorma-autoja. Itse
sain myos sellaisen lahjaksi.
Silla oli mukava leikkia pi-
halla. Pihat olivat santaisia ja
hiekkaan oli helppo tehdii
maanteitii, siltoja ja losso-
paikkoja. Tulitikkurasioista
saatiin talot ja asemat, jolloin
maisemasta tuli todenmukai-
sempi. Risuista, jakalista ja
sammaleista tehtiin puita ja
pensaita. Tavallisesti maise-
man rakentamiseen meni
enemmiin aikaa kuin varsi-
naiseen leikkimiseen. mutta
mitapa sillii oli valid, kun
hauskaa ajankulua piisasi.

Osattiin sita tehda jiiynaa-
kin aikuisille. Mustan karhu-
rihman paahan sidottiin van-
ha rahakukkaro. Tietenkin
tyhja. Rihma vedettiin palo-
kuja aidan alta ja kukkaro ja-
tettiin keskelle jalkakayta-
vad. Kun sitten ohikulkija
huomasi kukkaron ja kumar-
tui poimimaan sita itselleen,
nyk?iistiin se turvallisempaan
paikkaan aidan alitse.

Jotkut tunsivat jekun ja
astuivat ensin rihman piiiille
jalkansa ja sitten tarttuivat
kukkaroon ja ottivat sen hal-
tuunsa. Tavallisesti kylla
heittivat sen meille takaisin
hurjan naurunriikiityksen
saattamana. Tiesiviit nimit-
tiiin, ettii me koltiaiset pidim-
me piiiimajaamme aidan ta-
kana olevassa palokujassa.

Oli toki muutamia "asiakkai-
ta", jotka eiviit ymmiirtiineet
meidan huumoriamme. Kun
kukkaro lipsahti sormien
ulottuvilta, kuului miesten
suusta kirouksia ja vanhat
naiset siunailivat ja langetti-
vat yllemme kaikki helvetin
tulet. Yleensa kuitenkin nau-
ru saatiin palkkioksi. Jopa
erdiltd emiinn6lt6, joka ei en-
simmiiisen yrityksen jalkeen
viel6 ymmiirtanyt mita oikein
tapahtui, kun kukkaro hypiih-
ti muutaman sentin kaden
ulottuvilta, ja tati yritti ur-
heasti uudelleen siunaillen
itsekseen merkillistii raha-
pussia, joka pystyy hyppele-
mtiiin ihan itsekseen.

Ehkti pahin ilkeys oli pi-
runviulun soitto. Jotakin ra-
siaa. tavallisesti tulitikkura-
sia kaytettiin kaikupohjana.
Rasian pohjaan kiinnitettiin
karhulankaa muutama metri.
Rasia kiinnitettiin nastalla
vingutuksen kohteeksi joutu-
neen ikkunan pieleen. Rihma
vedettiin suoraksi vingutta-
jien piilopaikkaan. Hartsin
kappaleella vedettiin rihmaa
edestakaisin ja pirunviulu an-
toi ilkeiin ddnen, joka tieten-
kin kuului sisiille kuin tyhjaa
vain. Vingutettavaksi valit-
tiin meille v?ihemmiin miel-
lyttavia henkiloita. T?imii
puuha oli pimeiden syysilto-
jen touhuja, koska silloin ei
ollut niin selvi?i kiinnijoutu-
misen vaaroja. Joskus jou-
duttiin ottamaan nopeasti kii-
palat alle, kun talon islintii

rynt?lsi hurjistuneena ulos ja
meidan periiiimme. Meillii oli
kuitenkin omat piilolouk-
komme, emmekii joutuneet
kiinni, mikii olisikin tarkoit-
tanut selkiisaunaa.

Syysiltoina oli mukavaa
ja varsin jannittavaa leikkia
taskulampuilla. Kasvoihin
tehtiin jos jonkinlaisia irvis-
tyksiii ja lampun valo osoi-
tettiin alhaalta leuan kautta
kasvoihin, jolloin saatiin pe-
lottavanniikoisiii hahmoja,
jopa haamuja syntymiiiin.
Joskus kilpailtiin siita, kuka
osaa muuttaa kasvonsa niin,
etteivit kaverit voineet tun-
nistaa hanta.

Pallopelejd, urheilua

Tietenkin meidan ajan lasten
leikkeihin kuuluivat tavan-
omaiset pallopelit: nelimaali,
pesiipallo, jalkapallo ja lento-
pallo. Tosin usein ntiistii teh-
tiin omien siiiintojen mukaan
variaatioita. Er?is oli pers-
matti, jossa mattina oleva
yritti osua pelaajiin, jotka
saivat torjua heiton vain jal-
kojensa awlla. Myos tiimii
peli johti variaatioon, jossa
matti yritti polttaa keinuissa
keinuvia pelaalia. Siihen ai-
kaan kaupunki jo rakensi
puistoihin tavallisesti kolmen
keinun ryhmiii.

Talon lasten leikkeihin
kuuluivat my6s erilaiset ur-
heilukilpailut. Kerran kesiis-
sii pidettiin olympialaiset,
jossa eri ikiikausilla oli omat
sarjansa. Sen sijaan tytot ja
pojat kilpailivat samassa sar-
jassa, paitsi painissa ja nyrk-
keilyssii. Uimassa ktiytiin ah-
kerasti ja naama siniseni ja
hampaat kalisten vastattiin
aikuisille, jotka kyseliviit ve-
den ldmpimyyttii, ettii hir-
veiin liimmintii oli vesi ta-
niiiin.
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Tyt6t hyppiisivtit ruutua ja
ni!rua seka pelasivat seinti-
palloa, joskin pojat saattoivat
silloin tiilloin innostua otta-
maan osaa niiihin leikkeihin.

Ntim?i olivat leikkiasiat
minun lapsuudessani. Hyvin
harvoin tapeltiin tai kiusattiin
toisiamme. Naapuritalojen
lasten kanssa leikittiin yhta-
lailla yhdessai, sill6 me huo-
masimme, ettA mitA suurem-
pi joukko, sen mahtavammat
leikit saatiin. En muista. ettii

kukaan olisi koskaan esittii-
nyt kysymystii, miksei meillii
ole mitaan paikkaa, missii
voisimme toteuttaa itseiim-
me. Emme varmaankaan ol-
leet niin valveutuneita kuin
nykylapset ja -nuoret.

Lopsuusmuistot
mieleen

Suomalaispoikien leikkeja
on eloisasti kuvattu mm.
Viiino Riikkilan, Kaarlo Me-
rimaan, Aapelin ia Aaro
Hongan teoksissa. Niiden
avulla voi syyssateiden ro-
pistessa tehda hauskan retken
lapsuuteen.

Johanna Kurela ja Pekka Nuottajiirvi

Tampereen seudun sukututkimusseura on
myontiinyt vuoden 2000 keviiiillii Pekka Nuot-
tajtirvelle ja Kristiina Hopialle seuran puna-
valkean pdytiistandaarin kiitokseksi heidan ar-
vokkaasta toiminnastaan seuramme hyvtiksi.

Puheenjohtajamme Pekka Nuouajiirvi sai
seuralta kukkia ja poytAviirin 4. tammikuuta
2000 syntymiipaivalalqana ia ennen kaikkea
suurkiitoksena hAnen jatkuvasta uutterasta
tyost?i?in, jonka tuloksista hyotyy paitsi seu-
ramme myos koko sukututkimusharrastus.
Pekka vietti merkkiptiiviiiinsn hiljaisesti, ja
viirikin luovutettiin tiitd toivetta kunnioittaen

vaatimattomasti seuran hallituksen kokouksen
yhteydessii. Viirin ojensi varapuheenjohtaja
Virpi Nissilii.

Tampereen seudun sukututkimusseuran
vuosikokouksen yhteydess?i 14. maaliskuuta
2000 luovutettiin seuran p6yttistandaari vuosi-
na 19961000 hallituksen jaseneni ja rahas-
tonhoitajana ansiokkaasti toimineelle Kristiina
Hopialle. Viirin ja kukat ojensivat sihteeri
Minna Savola ja puheenjohtaja Pekka Nuotta-
jarvi.

Kuvaaja: Johanna Kurela

Vii,^i+ li.h*va+ kiitosta

^\
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Pekka Nuottajiirvi

HisKi on hWdi renk| mutta huono isdntd

Suomen Sukututkimusseuran kotisivuilla Inter-
netissi olevan HisKi-ohjelman tietokantaan on
tallennettu tietoja joko kokonaan tai osittain yli
kolmestasadasta seurakunnasta. Tyo on vielii
pahasti kesken, koska tallennettavia seurakuntia
on noin 530. HisKi-tietokantaa piivitetdan jat-
kuvasti uusilla tiedoilla ja vanhoja tietoja korja-
taan. Toistasataa vapaaehtoista tekee tyotii tal-
lentaen seurakuntien historiakirjojen tietoja
elektroniseen muotoon.

"HisKi on hakemisto. Hakemiston avulla et-
sitaan paikka, misti tiedot lofyvat mikrofilmilta
tai -kortilta. Hakemiston avulla ei voi tehdii var-
sinaista tutkimusta ja jos t?lmiin muistaa, niin
HisKi on hyvii apuviline." (Sukutieto-lehti 2l-
ee.)

Tdttd ei kuitenkaan kaikki aloittelevat suku-
tutkijat muista, vaan joutuvat kiusaukseen yrit-
aa rakennella esivanhempaintaulua kayttaen
piiiiasiassa HisKiti tietoliihteenii, varsinkin jos
oman tutkimusalueen seurakuntien tietoja on
sinne jo tallennettu. On kuitenkin syytii muistaa,
ettii HisKi on todellakin vain v?iline etsiii apua
tutkimukseen, ei tutkimuksen ltihde. Sama ptitee
kaikkeen Internetissii tarjolla olevaan sukututki-
mustietoon, erityisesti ulkomaiseen. Mitaan ei
pida hyvaksyii tarki stamatta alkuperai slahtei sta.

Kadoksissa olevien henkiloiden etsimisessii
HisKi on mainio apuviiline, mutta siitii saadut
tiedot on ehdottomasti tarkistettava historiakir-
jojen mikrofilmeilta ja -korteilta. Lisiiksi luotet-
tavan sukututkimuksen tekemiseen tawitaan
myds rippikirjojen tietoja perhesuhteiden var-
mistamiseksi.

On myds "sukututkijoita", joita ei juurikaan

niihdii tutkimassa alkuperiiislahtefta, vaan he te-
kevat "tutkimustaan" Internetin tiedoilla ia lai-
nailemalla seka yhdistelemallii toisten julkaise-

mia tutkimuksia ja esivanhempaintauluja. Tiillii

tavoin koottujen sukutietojen luotettawus on
hyvin kyseenalainen. Kuvaan kuuluu myds, ettii
tietoja ei ole tarkistettu ja tietoliihde jatetaan
mainitsematta.

Maamme sukututkimuksen johtohenkilot
ovat huolissaan sukututkimuksen laadusta. Tut-
kimuksellahan pyritaan mahdollisimman totuu-
denmukaiseen lopputulokseen, eika siihen paas-
tii oikoteita kaftamalla. Sukututkimukselle ei
ole olemassa ainakaan viela mitaan varsinaisia
siiiintdji, mutta hyvia ohjeita saa tutustumalla
opaskirjoihin ja useampiin julkaistuihin hyviin
sukukirjoihin.

Jokainen tekee tutkimuksensa ja julkaisunsa
taitojensa seka taloudellisten mahdollisuuksien-
sa mukaan. Olemassa olevia ohjeita ja vakiintu-
neita tapoja on tutkijan silti syytii noudattaa saa-
dakseen tydlleen arvostusta.

HWa sukututkimus ei ole pelkkiiii nimien ja
p?iivtim?i?irien kokoamista, ettei sukujulkaisusta
tulisi puhelinluetteloa muistuttava. Pitiiisi muis-
taa "Ei henkiloiden lukumiiiir?i, vaan heistii
saatu eliimiikerta- ja muu tieto sek?i laatu ratkai-
see." Ihmiset on saatava elamaan asiakirjojen
pohjalta eika esitteia heita kylmien numeroiden
ja nimien luettelona. Sukujulkaisusta pitiiisi loy-
tya henkildt ja selketisti heidan keskiniiiset su-
kulaisuussuhteensa sekii my6s mahdollisuuksien
mukaan henkiloiden elamankaaret. Eli mita he
ovat tehneet, miss6 paikoissa asuneet ja koska
seka mita ovat saaneet aikaan eliimiinsii varrella.
Suvun henkilot pitaisi myds lgrtkeii omaan ai-
kaansa ja asuinpaikkaansa ja niiden tapahtumiin.

Et varmaan pitaisi itsekaan, jos Sinut joskus
jossakin sukukirjassa kuitattaisiin vain nimi- ja
piiivdmiidiriitiedoilla, jotka nekin kenties tarkis-
tamattomina olisivat osaksi virheellisiii. Puhu-
mattakaan, ettli Sinusta ei olisi viitsitty etsia mi-
taan elamiikertatietoi a.
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Johanna Kurela

Sukututkimuksen keinoin voi-
daan suomalaisia talonpoi-
kaissukuja selvittaa varsin
yleisesti aina 154O-luvulle as-
ti eli samoihin aikoihin, jol-
loin maastamme tuli luteri-
lainen. Tiimiin kauemmaksi ei
esivanhempiaan yleensii saa
selvitetyksi, jollei vaihda tie-
teellistii tutkimusmetodia toi-
seksi. Ihmiskunnan alkupe-
rditn ja syntyyn ottavat nimit-
tdin monet mytologiat ja us-
konnot kantaa. Ntiistti tari-
noista loytyvat meidan esi-
iiitimme ja -isiimme.

Kristinuskon mukaan ih-
minen on Jumalan luoma
olento. Vanhan testamentin
alussa ensimmiisessti Moo-
seksen kirjassa on perAikkain
kaksi erilaista kertomusta ih-
misen luomisesta. Ensimmtii-
sen mukaan Jumala loi ihmi-
sen omaksi kuvakseen eli
mieheksi ja naiseksi.

Tiimii taru ei tarkemmin
kerro, mistii aineksista ihmi-
nen valmistettiin, mutta heti
seuraavassa luvussa ptiiistiiiin
yksityiskohtiin. Sen mukaan
Jumala teki ensin maan to-
musta miehen ja mydhemmin
miehen kylkiluusta miehet-
tiiren eli naisen.

Niimii Raamatussa esitetyt
kolme teemaa - ihminen on
jumalan kaltainen, ihminen
on tehty maasta, ihminen on
tehty toisen olennon osasta -

toistuvat muissakin mytolo-
gioissa.

lhmisen tekemisessd
piru mukana

Suomesta on tallennettu mo-
nia hauskojakin kristillispoh-
jaisia luomistarinoita, mitka
jiirkeviisti selittavat, miksi ih-
minen on paha siitii huolimat-
ta, ettd han on Jumalan luo-
mus.

Muolaassa on tiedetty vie-
Iti 1960-luvulla, ett?i luomis-
tydssfl on pirulla ollut sor-
mensa pelissii. Kun Jumala
alusti vitivalkoisen puhdasta
taikinaa, josta oli tarkoitus
tehdii ihminen, sattui piru
paikalle. Piru harhautti Ju-
malaa ja tuikkasi taikinaan
kourallisen tuhkaa. Jumala
huomasi teon, mutta valoi
kuitenkin massasta ihmisen,
jossa siitii liihtien ovat hyvii ja
paha riidelleet keskeniiiin.

Kuusjoelta on puolestaan
vuonna 1938 tallennettu kris-
tillisest?i perinteestii poikkea-
va tarina, jonka mukaan ihmi-
nen on syntynyt maalle ajau-
tuneesta veden vaahdosta,
jonka aurinko kuivatti.

Veden kuohusta on synty-
nyt muutakin kuin vain ihmi-
sia - kaikki muistavat, etta
kreikkalaisen mytologian rak-
kauden jumalatar Afrodite oli

noussut meren vaahdosta. Af-
roditen ptiiivalmistusaineena
ei kuitenkaan ollut meren
kuohu, vaan Uranoksen penis,
joka oli sivallettu viikatteella
irti ja pudonnut taivaalta me-
reen.

Raaka-aineena
lihapulla tai kirput

Ihmiskunta on kreikkalaisen
mytologian mukaan saanut al-
kunsa vasta suuren vedenpai-
sumuksen jiilkeen. Tulvasta
selviytyivat titaanien eli jatti-
liiisten lapset Deukalios ja
Pyrrha, jotka loivat ihmiset
oraakkelin neuvon mukaan
heittamalla olkansa yli "iiitin-
sa luita" eli maan kiviii. Niiis-
6 kivistii muodostui sitten
ihmiskunta.

Kiinassakin ihmiskunta on
luotu uudelleen vedenpaisu-
muksen jtilkeen. Ukkosen ju-
malan aiheuttama tulva tuhosi
koko ihmiskunnan kahta sisa-
rusta lukuun ottamatta. Pit-
kaan Nuwa-tytto kieltaytyi ot-
tamasta puolisokseen Fuxi-
veljeiiiin, mutta suostui lopul-
ta ja synnytti talle lihapallon.
Kun Fuxi pilkkoi pallon kir-
veellaan, tuuli puhalsi palaset
ympiiri maailmaa ja kappa-
leista syntyi ihmisiii.

Toisen kiinalaisen tarun
mukaan maailman on synnyt-

tf  .  .  f  .  f fMm6 en lumalatnen alKupern
JJ

lhmiskunnan synty eri mytologioiden mukaan
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tanyl Panku-niminen ihmis-
mbinen hahmo. Vuoret ovat
muodostuneet Pankun jiise-
nistii ja ihmiset ovat puoles-
taan saaneet alkunsa Pankun
kuolleen ruumiin kirpuista.

Myos Siperian samojedien
keskuudessa on eliinyt usko
siita, etta ihmiset ovat eliii-
men jalkelaisia. Samojedit ei-
vit sentiiiin lukeneet itseiiiin
kirpuista syntyneeksi vaan
heidiin esi-isiinsii oli taivaasta
laskeutunut karhu. He olivat
my6s vakuuttuneita siita, etta
tietyt menot tehtyAan voi ih-
minen edelleenkin muuttua
eltiimeksi j a piiinvastoin.

Montagnais-intiaanien k?i-
sitys on, ettti vedenpaisumuk-
sen jalkeen Michambo eli
Suuri Jdnis rakensi uudelleen
maailman savenpalasta, jonka
piisami oli sukeltamalla nou-
tanut hiinelle. Maailman val-
mistuttua Suuri Janis nai pii-
samin ja heidan lapsistaan
muodostui uusi ihmiskunta.

Australian aboriginaalien
mukaan koko luomakunta -

ihmiset mukaan lukien - on
luotu uniaikana, jolloin esi-
isien henget vaelsivat maan
piiiillii noustuaan maan alta
nukkumasta. Kun esi-isait oli-
vat luoneet maan ja ihmiset,
vetiiytyivtit he sen jiilkeen ta-
kaisin nukkumaan. Keski-
Australiassa asuvan aranda-
heimon mukaan heidan esi-
isiinsi on lisko ja he ovat siis
sen jalkelaisia.

Maa-aineksista on savi ol-
lut jumalten erikoissuosiossa
helpon muovailtawutensa an-
siosta.

Kiinalaiset kertovat, miten
Nu Kua, joka oli puoliksi
naishahmoinen, puoliksi lohi-
kaarme, loi ihmiset savesta.

Assyyrialais-babylonial ainen
Mami-jumalatar puolestaan
lisiisi savesta muotoilemaansa
ihmishahmoon jumalan verta,
jotta siihen olisi saatu henkeii.

Toisenkin assyyrialais-ba-
bylonialaisen tarun mukaan
ihmisen valmistusaineena on
ktiytetty verta: Marduk-nimi-
nen jumala nimittain loi ih-
misen surmaamansa Kingun
verestii. Kiqgu oli ollut Tia-
mat-hirvidjumalattaren sota-
joukkojen johtaja.

Maa-aineesta on ihminen
saanut alkunsa myds liettua-
laisessa kansanperinteessii.
Runojen Kalervo-niminen
sankari kynti mets?it ja meret
kynsillaan ja varpalllaan niin,
etta jaljelle jai varn yksi mii-
ttis, josta syntyi kaksi poika-
lasta: ensimmiiiset ihmiset. -

Arvoitukseksi jiiti, miten heis-
tii sikisi koko ihmissuku.

H6yhenistd ihmisiri
saunassa

Mutaa on kaytetty myds ny-
kyisen Kalifornian alueen in-
tiaaniheimojen tarustossa
maailman raaka-aineena.

Toisissa intiaanien taruissa
ihmisen on luonut Kojootti,
joka laittoi risuja tai hoyhenia
hikimajaan mikii vastaa
meidan saunaamme - ja sa-
noi. "Tulkoon niiistii ihmisiii!"
Ja niiin tapahtui.

Skandinaavisessa tarustos-
sa ihmiskunta on syntynyt
puista, joihin ylijumala Odin
kahden aasajumalan kanssa
puhalsi hengen. Ensimmiiinen
mies oli saarnista luotu Ask
(tai Askr, Aske) ja ensimmiii-
nen nainen oli ilmeisesti iala-
vasta luotu Embla.

Puusta on ihminen saanut
alkunsa myds melanesialai-
sessa tarustossa. Qat-niminen
henki veisti ihmiset puusta ja
teki heistd elavia rummutta-
malla. Ihmisten lisiiksi Qatin
kerrotaan luoneen siat - ei
kuitenkaan ole tiedoss a, kayt-
tiko hiin samaa raaka-ainetta.

Kalevalaisessa runoudessa
ei ihmisen syntyti kerrota.
Maailma on luotu linnun
(usein sotkan) munasta, mutta
ihmisen tulosta ei tarkemmin
puhuta. Vtiin?imoisen synty
sen sijaan kerrotaan tarkasti -

neitseellinen Ilmatar tuli ras-
kaaksi merestii ja kantoi Viii-
niimoistil kolmekymment6
vuotta kunnes tiimii kylliistyi
ahtauteen ja tyontyi ulos koh-
dusta.

Maailmanmuna-myytti si-
saltaa muualla kuitenkin
myos ihmisen synnyn. Esi-
merkiksi hindujen luojaju-
mala Brahma jakoi ensimmiii-
sen munan neljiiiin osaan,
joista tulivat mies, nainen,
taivas ja maa.

Polveutuminen
suoraan jumalasta

Ihmisen katsotaan olevan
jumalansa kuva muissakin
kuin yksin kristillisessii luo-
miskertomuksessa. Aina ei
ole tyydytty olemaan pelkkii
jumalan luomus, vaan ihmistii
on pidetty suoraan jumalten
jiilkeliiisenii.

Havaijilaisessa tarustossa
ihmiset ovat polveutuneet
suoraan jumalista - ilmeisesti
viela ennen liihetyssaarnaa-
jien tuloa 1700- ja 1800-lu-
wlla havaijilaiset ovat muis-
taneet tarkan polveutumislin-
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jansa myyttisestii alkuajasta
lahtien.

Se, ettd kaikkia ihmisia pi-
detiiiin jumalasta polveutunei-
na, on varsin poikkeuksellista
- yleisemp66 on, ettii mytolo-
gioissa katsotaan vain osan
ihmisistii olevan jumalallista
alkuper?iii.

Niin on japanilaisessa ta-
rustossa: vain keisarillinen
perhe on taivaallista viikeii.
Mikadon ja keisarisuvun kat-
sotaan olevan maallistuneita,
niikyviii jumalia ja auringon
jumalattaren, Amaterasun,
jalkelaisia.

MyOs muinaisen Egyptin
hallitsijasukua pidettiin suo-
raan jumalasta polveutunee-
na. Egyptin tavallinen rahvas
oli puolestaan yhden tarun
mukaan tiivistynyt alkujuma-
lan hiestii tai kyynelistii, toi-
sen tarun mukaan noussut
Niilin mudasta. Kolmannen
mukaan alkuaikojen luojaju-
mala oli muovannut heidiit
maasta ja viimeistellyt teko-
sensa savenmuotoiliian drei-
jalla.

Onko ihminen jumalansa ku-
va vai luomus? Valmistusai-
neina kirput, savi tai liha-
pulla? - Vaihtoehtoja on pal-
jon. Kukin valitkoon mielei-
sensti tarun.
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Pekka Nuottajiirvi

Kokouksessaan 16. marraskuuta 1999 Tampe-
reen seudun sukututkimusseuran hallitus paafii
kutsua kunniajiisenekseen Milja Piepposen
woden 2000 alusta lahtien. Kunniajiisenyys
julkistettiin Tampereen Sukututkimuspaivana
15. tammikuuta20O0.

Milja Piepponen on vuodesta 1982 aina td-
miin vuoden alkuun saakka hoitanut Tampereen
seudun sukututkimusseuran julkaisujen myyn-

titehtilvildl. Lisiiksi han on toiminut seuran
hallituksen jiisenenii ja sihteerinii vuosina
t996-t999.

Milja Piepponen, jos kukaan, on kunnia-
jasenyyden ansainnut pitkiiaikaisella, pyyteet-
tdmiillii ja ahkeralla tyolliiiin seuramme hyvak-
si.

Onnittelumme koko jiiseniston puolesta !
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Virpi Nissila ja Johanna Kurela

Satakuntalai sia 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 Vii-
nikkalan tyt?ir. Hiinen sukuun-
sa liittyy kaksi kertomusta noi-
dista. Niiistii tiidinpuoleiseen
sukuun liittyv[ tarina perustuu
tositapahtumiin kun taas isdn-
puoleiseen sukuun liittyvat
kertomukset ovat kansantari-
noita - joissa tosin on hiiiviih-
dys totuutta mukana.

Paksusta eroon
noituudella

Maria Heikintytrir Viinikkalan
iiidinistin isiinisii Klemetti Joo-
sefinpoika mestattiin 16401u-
vun alussa. Klemettiii syytet-
tiin siita, ettii hiin oli noidan
avulla surmannut julman isti-
puolensa Markus Jaakonpoika
Paksun.

Markus Paksu isiinnoi Vii-
nikkalan taloa vuosina 162I-
i636. Hiinen tiedet?iiin olleen
siiiilimiittomiin epiiinhimillinen
sukulaisiaankin kohtaan.

Sadonkorjuun aikaan 1635
tuli Makelastii Yrjo Rekonpoi-
ka auttamaan Klemetti Viinik-
kalaa viljanleikkuussa. Tiill6in
Klemetti oli syviisti huolissaan
valittanut Yrjolle, miten hanen
isdpuolensa Markus Paksu oli

raa'asti ajanut hiinet ja hiinen
Liisa-vaimonsa pois tilalta.

Miehet pohtivat yhdessii tii-
tii vakavaa ongelmaa. Lopulta
Yrjo ehdottr, ettd tilanteen rat-
kaisemiseksi ktitinnyttliisiin
Lapin pitiijiissii asuvan Elina-
nimisen noitavaimon puoleen.
Noita jarjesttiisi asiat niin, ettii
Markus Paksu sairastuisi ja
suku piiiisisi hiinestii joksikin
aikaa rauhaan.

Huojentunut Klemetti lupa-
si Yrjolle, joka asioisi noidan
kanssa, haran ja lehman lyp-
settiiviiksi vuoden ajaksi.

Yrjo kavi neuvottelemassa
noidan kanssa, teki sopimuk-
sen ja antoi palkkioksi omasta
puolestaan kaksi kappaa her-
neita ja Klemetin puolesta
ruistynnyrin, leivisklin voita
sekii liiskiii ia lihaa.

- ' *
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Noidalle annetusta suuresta
korvauksesta huolimatta mi-
tiiiin ei tapahtunut kahteen
viikkoon. Markus Paksu oli
edelleen yhta haijy kuin aikai-
semminkin, jollei suorastaan
entistii ilkeiimpi.

Tilanne kiristyi Viinikkalan
tilalla niin, ettti Yrjon apua tuli
anomaan Laihran Matti, joka
oli Klemetin appi, ja Tuomas
Martinpoika, joka oli Kleme-
tin eno. Matti pyysi itkien
Yrjoltii: "Mene Jumalan ni-
messii matkaan ja pyydii sitii
eukkoa tekemiiiin jotakin Mar-
kus Paksulle." Samalla han
lupasi antaa noidalle tynnyrin
ruista. Tuomas puolestaan an-
toi noidalle viettiviiksi neljii
herneleipiiii.

Yrjo lAhti uudelleen Lap-
piin noidan puheille. Noita ei
ilahtunut listipalkkioista, vaan
kiroili ja tiuskaisi kiivaasti:
"Hittojako ljd,alla yhteniiiin
ramppaat!"

Uuden avunpyyntdreissun
jalkeen Markus Paksu kuoli
vuonna 1636.

Julman Markuksen kuole-
masta helpottuneet viinikkalai-
set eiv?it kuitenkaan ehtineet
nauttia montakaan vuotta rau-
hoittuneesta tilanteesta, sillii
viranomaiset saivat selville, et-
tei Markus Paksun kuolema
ollut luonnollinen, vaan suku-
lai sten noituudesta j ohtuva.

Syytos oli vakava.
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Tapahtumien kulkua kasi-
teltiin Euran karajilla 5. maa-
liskuuta T64l ja myohemmin
Turun hovioikeudessa. Tutki-
musten jiilkeen syytetyistii Yr-
j6, Klemetti ja Tuomas tuomit-
tiin kuolemaan. Ainoastaan
Larhian Mattia ei tuomittu, sil-
la noitakysymystii selviteltdes-
sii han viela kuolinvuoteel-
laankin jyrkasti kiisti kaikki
syytteet. Elina-noita oli tuo-
mittu jo aikaisemmin Veh-
maan kihlakunnassa.

Kestillti 1641 tuli Euraan
Turun linnan vankilasta jouk-
ko profosseja eli piiskureita
sekii pydveli, ja niin miehet
mestattiin.

JtilkiniiytOs esitettiin jo sa-
man vuoden lopulla. Joulu-
kuun 2. piiivii 164l haastettiin
karajille mestatun Klemetin
vaimo Liisa. Vaaniin talon
Matti-isiintd vaati haneltA kor-
vauksia siita, efia oli majoitta-
nut kesiillii linnan viikeii ja
pyovelin. Vaaniin Matin mie-
lestii Liisan piti maksaa mie-
hensii teilaaj ien kulut.

Raftakitti noituu
Yrjdin sudeksi

Maria Heikintytiir Viinikkalan
isiinpuoleinen suku oli alku-
jaan Melliliin Viihiiperiin Py-
tylta. Tahan sukuun liittyy ta-
rina Riittiikitti- tai Prettakitti-
nimisestii noidasta.

Rattakitti oli Nousiaisten
velhon tytar. Kun Melliltin
Mannisten kyltin Tepon nuori
isiintd oli Turussa kiiydessiiiin
nilhnyt Aurajoen sillalta joella
venettii soutavan neidon, ajat-
teli han ihastuneena: "Tuon
tytdn ottaisin emlinniikseni."
Samassa ihana neito seisoikin

jo hAnen vieressiiiin ja 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 seitsenhaa-
rainen kynttiliinjalka. Pytyn
emlintii oli varkaudesta rai-
voissaan ja meni pyytiimiiiin
RattiikittiA noitumaan varkaan
sudeksi.

Noita kysyi, noidutaanko
sittenkin, vaikka varas olisi su-
kua. "Vaikka olisi oma poika-
ni", vastasi tuohtunut emiintii.
Varas loitsuffiin, ja niin muut-
tui Pytyn poika Yrjii sudeksi.

Toisen tarinan mukaan Py-
tyn em?intti oli vihainen Yrja-
pojalleen, koska tiimii oli ko-
vin jumalinen. Rltt?ikitti yritti
emiinniin vaatimuksesta noitua
Yrj?in, mutta se ei onnistunut,
silla Yrje siunasi itsensii aina
aamuisin. Rattakitti neuvoi
emiintiiti pistiimtitin Yrjiin sdn-
gyn oljet tuleen ennen kuin
poika hertiii ja ehtii siunata it-
sensti. Emiintti teki niin, ja tuli-
palosta siiikiihtynyt Yrja hyp-
piisi woteesta" kirosi ja huo-
neesta liihdettyiiiin muuttui su-
deksi ja juoksi metsdiin.

Sudenhahmoiselle Yrjiille
jai ihmisen ominaisuuksia.
H?in n?iki ihmisen kuvan juo-
dessaan vettd l?ihteestii ja hti-
nen oli koko ajan pysyttiivii
tuulen alapuolella, etteiviit
muut sudet olisi haistaneet,
ett?i h?in on 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 ko-
tinsa pihalle odottamaan, kun-

... paikalle sattui liian aikaisin
palvelustytto...

nes hiinen ?iitins?i tuli nouta-
maan aitasta lihaa. Kun iiiti
lahti aitasta, oli susi odotta-
massa aitan kynnyksellii ham-
paat irvessii. Emdntii arveli
suden olevan hiinen poikansa
ja heitti kylmtiverisesti sille
sian reiden.

Myohemmin Yrja kertoi,
ettii sudet olisivat syoneet hii-
net, ellei lihaa olisi loytynyt
Muinakin jouluina han kiivi
kotona ja sai aidiltaan lihaa ja
leipiiti.

Kerran Yrja etsi taas saalis-
ta metsbstii, muttei ldytAnyt
mitaan. Niinpti han lahti ko-
tiinsa, mutta l6ysi ainoastaan
kissan saunan ikkunalta. Kis-
san liha oli sitkeiiii ja tiistii sai
alkunsa sanonta "sitkeiiii kuin
kissan liha", silla "Pytyn poika
sen tiesi, kun oli itse syonyt".

Yrja eli seitsemln tai yh-
deksiin vuotta sutena. Sen jiil-
keen hiinen piti itsesttiiin muut-
tua ihmiseksi, mutta sita ei
kukaan saanut niihdti. Miiiirii-
aikana han meni lammaspihat-

r--
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toon riisumaan suden pukua.
Paikalle sattui liian aikaisin
palvelustyttd, ja niin jai YrjAl-
le korttelin pituinen hiintti.
Istuessa siihen koski niin, ettii
Yrjiin piti kiljaista, ja niinpii
Pytyn saunan penkissii kerro-
taan olleen reika tAmAn han-
niintyngiin vuoksi.

TAhiin kansantarinaan liit-
tyy kiinnostava, tosi yksityis-
kohta. Johtuneeko se sitten tii-
miin onnettoman Yrjiin tari-
nasta tai sattumasta, mutta Py-
tyn talossa ei ole koskaan - ei
ainakaan 1540-luvun ialkeen -

kastettu poikaa Yrjiiksi tai Yr-
joksi, vaikka nimi on paikka-
kunnalla ollut kiivtdssii.
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Hol I i+,nksesso mrar,riok sia

Jrisenkokouksessa 28. maaliskuuta seurqn uusi
sihteeri Marjatta Rintala (oikealla) ojensi kuk-
kia edelmjalleen Minna Savolalle.

Kuva: Pekka Nuottaitirvi

|vlar)a*a Rinfalasta seural"r r^r^si sihfee.ri

Maaliskuun vuosikokouksessa sihteeri vaihtui
jiilleen. Maisteri Minna Savola, joka ehti toimia
Milja Piepposen jiilkeen sihteerinti vain yhden
vuoden, pyysi kokoukselta vapautusta sihteerin
toimesta, sillii htin ei eniiii ehtinyt hoitaa sita
toivomalla an tav alla vaativammaksi muuttunei-
den tyotehtiiviensii ja jatko-opiskelunsa takia.

Vuosikokouksessa valittu uusi hallitus valit-
si keskuudestaan seuran uudeksi sihteeriksi
Marjatta Rintalan. Marjalta on toiminut suku-
tutkimusseurassamme jo pitktitiry hiin on mm.
ollut 1 9 8 0-luvull a Orpanan puhtaaksikirj oittaj a.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa viela ta-
miin kauden ajan Pekka Nuottaj?irvi. Muissa
tehtavissAan jatkavat Virpi Nissilii (varapu-
heenjohtaja), Eino Koskinen (vastuualanaan
ohjelma-asiat), Ari Vesola (retket) ja Johanna
Kurela (ulkaisut). Seuran rahastonhoitajana on
toiminut vuoden 2000 alusta lahtien Pirkko
Laine.
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Sisoiftri

Pekka Nuottajiirvi: Puheenjohtajan palsta

Johanna Kurela: Kuvankasittelykurssi tayttyijo juhannuksena -
Seuraava kurssi on loka-marraskuun vaihteessa

In memoriam

Pekka Nuottajiirvi: Suruviesti saavutti sukututkijat -

Seuran ensimmiiinen puheenjohtaja on kuollut

Ari Vesola: Keviitretkella Suomen Turussa

Hiukan tilastotietoa - keviiiin e sitelmAt kuulij amiitiri neen

Johanna Kurela: Kokoustilaonselma on hellitttinvt -

Keviitkaudelli ei j iisenilloissa ruuhkia

Pekka Sillanpiiii: Luterilaisuuden vakiintuminen Ruotsi-Suomessa

Johanna Kurela: Tietovarkaudet ovat vakava ongelma -

Missii kulkee varkauden ja lainaamisen raja?

Eino Koskinen: Meidan lasten ja naapurin kakaroiden leikit

Johanna Kurela ja Pekka Nuottajiirvi: Viirit liehuvat kiitosta

Pekka Nuottajflrvi: HisKi on hyvii renki, mutta huono isiintii

Johanna Kurela: Ihmisen jumalainen alkuperii -

Ihmiskunnan synty eri mytologioiden mukaan

Pekka Nuottajiirvi: Milja Piepposesta kunniajtisen

Virpi Nissilii ja Johanna Kurela: Satakuntalaisia noitatarinoita

Johanna Kurela. Hallituksessa muutoksia -

Marjatta Rintalasta seuran uusi sihteeri
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