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Vi niiki aikoja
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Muistelus,vaikkapavain oman sukupolvenialkuaioiltaeli soctanielkeiselte
vuosilrymmenelta,
tuntuukinakkiAhyvin jannittavelta.
lstuimme iltaa mokillA Syden-Hiimeessi veden aiArella.Me kaksi avioparia
annoimme muistoille tilaa. Kesekuun alku ja reheva ruoho vei mielikuvat meiden nuoruusaikamme heinipellolle ja sielta kuorman siirtamiseen latoon. Valokuvasta se l:ihti, muistin vaimoni ajamassa hevosen reelle
vetimaa "heinarinniA". Kaija-rouva, toka on kotoisin Pohjois-Karjalasta,oli aivan ihmeiss:ian eik:i ymmerten)d
sanaa ollenkaan. Saimme kohta kohclalta kertoa mika se "heinarinni" on. Sehdn on heiniihiikki, iloitsi Kaiiarouva.
Kuva on siis se, jol(a sittenl(in kertoo nopeasti ja muistoja lavealti herattevestii asiayhteydesta. Olipa piirretty
tai koneella tehty, se on erityisen ldinnostava ia lul(ijaa inspiroiva. Arvaatteldn jo mil(si nein on. Asialdrjat kuvattuna, perhejuhlat, henldlokuvat, erityistilannekuvat suvusta ja monet muut muistin lisekuvathan ovat meille
sukututkijoillemannaa.
Kuvien liittaminen tutkimuksiimme on entiste helpompaa, kiinnostavampaa ja ennen kaikkea halpaa ja helppoa kerrontaa, ioka palkitsee tekiiAnsa. Uskon meiden iokaisen saavan kuvia valittavaksi asti. Kuvan tekstiin
kannattaa liittaa tilannetta rikleasti kuvaavia sanoia. ehka murrettakin.
Henl(il6historiat ia omaelamakerathan ovat nyt yleisen mielenkiinnon kohteina. Sukututldmuksen leveneminen on mielestAni hieno haaste, iohon io monet sukututkilat ovatldn vastanneet. Toivon saavamme ensi
kauclellauusia tapoia ilmaista itseamme suvun kautta.
Taste nekdkulmasta - kuvakulmasta - vaihdamme varmaankin tapaamisissamme aiatuksia ja mahclollisia
nAyttoie.
Liihclenkin nyt kuvaamaan rakentamaani eril(oispdntt6on pesinytta puukiipiiaa.
Sanoin kuvaamatonta loppul(esee ja syksyii meille l<aikillel

Anttl l-^ihcle
puheenjohtaja
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KylHt,talot ja ihmiset Ruotsinvallan aikana
12.10.-2.11.2005kto 17.00-1
9.30
/ika; keskiviikkoisin
Kouluttaja: FLTiinaMiettinen
Kohderyhmii
nikiikulmasta.
Tutustumme
ihmisten
Kurssi
kyta-ja tatohisto- ia taanintitien
soveltuusukututkijoitte,
ja kaikitte irkipiiiviiiinheidbnomassa
Mita
kotiymparistiissaan.
riikkientekijiiilte,kotiseutuharrastajitte
Kurssitta
Ei tarvitseotta tarkoittavatesim.koukku,jousija nauta?
Suomen
historiasta
kiinnostuneilte.
kokemusta
van- setviteteanliseksi,mitenvoudin-ja tiiiinintitejiivoi
aiempaa
esim.sukututkimuksesta,
h o i s t a k e s i a l o i s t at a i l a h t e i d e n k a v t d ' s t a . h y t i d y n t e a e s i m . su k u t u t ki mu kse ssa t a i
kytahistoriikeissa
sekiiopeteItaanmerkitsemaan
tehdeviitteet.
SisiiltiS
perehdytaan
Kurssitla
tarkemminkytiin,tatoihin
ja niidenasukkaisiin
1500-1600-tuvuitta.
Miten Hinto
ihmisetsaivatirti peltoittajokapiiiviiisen
teipiinsii 70 euroa
ja mittaisiaihmisiiiasustikytissaja taloissa?
pohjanaovatRuotsin
Kurssin
vattanajattasyntyneet
voudin-ja ta;nintitit.Namamuodostavat
taajanja
josta Suomen
monipuotisen
liihdekokonaisuuden,
yteisluetteloon
asutuksen
on vatittuvain hyvinpieni
osa.Tutustutaan
siihen,mita kaikkeavoudin-ja
taanintititsisettavat,mistane ttiytiiii ja miten niita
syntya,sen
voi keyttee.Tarkastettaan
lahdeaineiston
ja merkintetapoja
rteita,.kasiataa
tukuisin
erityispii
entalslneslmerKeln.

llmoittautumiset 30.9.2005 mennessii
Tampereenkeseyliopisto
YtioDistonkatu
60A. 4. krs
TAMPERE
33,100
puh. (03)2238433
kesaytiopisto@uta.fi
www.uta.fi/kesaytiopisto

Kiiydiiiintiipi Suomen
historiantapahtumiavoudin-

A
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ioi//ri
@ukululkimuspa
6iro Workioenkunniajdseneksi
Entinenpuheenjohtajamme
EinoKosl(inenkutsuttiin
Sampolansukututl(imuspaivienyhteyciesseseuran
kunnial:iseneksi.
EinoKoskinentoimi seuranhallituksessa1999-2OO4,puheeniohtaiana
vuoclesta2OO1.

Kuvassa oikealla Eino Koskinen. Vasemmalla Tiina Miettinen
ja Maiatta Nntala, puhujankorckkeella nykyinen puheenjohtaia Anfti Lehde. Kuva Pekka NuottaieNi.

SeurammemwntipoydAn edressdSatu Yriitle Pas.), ISOOluvun lopun kavelypukuun pukeutunut Nina ]ervensivu ja
Hauhon kansallispukuunpukeutunut Tiina Miettinen. Kuva
VelkkoL6vttvniemi,

Neyttelypitytien daresse riifti katselemista. Moni tapasi
tilaisuuden aikanamy6s sukututkijaysteviaienja l6ysi uusia,
kaukaisiasukulaisia.Kuva Pe(<l<a
NuottaieNi.

Tampeteen sukututkimuspeiville osallistui Uinlikin vuonna
useita satoja kiinnostuneita, ja Sampolan juhlasali Hytt/i
nopeasti kuulijoista. Tilaisuuson yksi Suomen suutimmista
ja vanhimmista toistuvista sukututkimustapahtumista.Kuva
Pelka NuottaieNi,
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oalinla1630luoulla'
&uraioenisrinncin
oaimollesgglinki,pienokainenperinnolk)

Tuomloklrlolstt avautau sukutatkryan sllmien
eben enti*tian elimin vafol*t puoll. Nykyalan
nikdkulnash la vaoslsataln lleventemene monet tarlnat hn tuvat huvlttavllta. Tolslnaankiirilikertom ukslsta lii,iiI uklan mieftii kaivelemaan
henklldlclen valkuttimet Miti alattellkaan eslmerkiksl Luvlan LuoclonkyHin Tommllan lsintli
Eskll Helklnpolka, Joka vuonna 1632 tunasi
testamentll laan vatmon sa to Imeentu lon, m ulta
liittl plen okal sensa peri nn iittii?

vuoteesta. Juhan mulGan Marketan isli oli renki Erkki
Matinpoika, ioka ail(oinaan palveli Juhan Eskil-veljen
luona. VaikkaJuhaja h{nen vaimonsa Anna Simontytar
asuivat samaan ailGan Tommilassa, ei luha voinut todistaa vaitetteen asiatoclisteineik:i toclistaiien avulla.

Eskllln testamentti
Tommilaan oli tullut oletettavasti 1630-luvun alussa
Juhan Anna-vaimon sisar Riitta Simonbrtar Korven
Marttilasta. Talon isente Eskil HeikinpoilG oli tAlloin
iskenyt silmansa naiseen. Eskil oli tuolloin oman ailGnsa nakdkulmasta kesld-ikainen - henet mainitaan
SAY:ssaTommilan isantananoin vuodesta 1614 - ioten

Euraioen
karaiilla1653Niemenkylan
PenttiNiilonpoikaPenttilaper:isinoin zl-vuotiaanvaimonsa Riitan tullessa taloon Eskil on ollut io yli 3o-vuotias.
puolestaMarketanisan-ia Tiettavasti Eskilillii ei ollut aiemmin vaimoa eiki h:iMarkettaEskilintyttAren
aidinperintda. Kyseessii ei ole tavallinen perint6riita,
jossa kiistell:ian siita, montako lehmAii olisi kullekin
perilliselle kuulunut. Marketta ei nimittain saanut lainlGan perintoosaansa, eivatki hanen isansa veli ja taman
vaimo, jolG oliMarketan aidin sisar,eclesaikoneet sita
henelle maksaa.
Marketan isa Luvian Luoclonkyliin Tommilan isanta
Eskil Heildnpoika oli kuollut vuoden 1645 tienoilla ja
henen eitinse Riitta Simontyter vuotta myohemmin.
Marketta oli tAllcjin noin 14-vuotias ja vanhempiensa
ainoa laillinen perije. Tommilan talon otti haltuunsa
Esldlin l(uoltua teman veli Juha HeildnpoilG, jol(a oli
asunutvaimoineen talossa.Huoltaia hanlddutuildireesti orpob oste eroon: Marketta mainitaan jo 1647 Pentti
Niilonpoian vaimona, ioten han lienee avioituessaan
ollut vasta 15 vuoden ikeinen.
Marketan setA luha Heikinpoika ldisti b/t6n perintooil<eudenja selitti, ettei Marketta ole syntyn).t avio-

nellii ainakaanollut laillista periida. Eptiilemiittit Eskilin
veli luha oli bD/q/vaisenapannut tilanteen merldlle ja
luottanut siihen, etta han tai hanen jalkelaisensetulevat
perimiian talon Eskilin kuoltua; asiasta oli varmaankin
sovittu suullisesti Esldlinja Juhan kesken jo aiemmin.
Tilanteen sekoittitaloon tullut Riitta Simontytar Eskil
otti henet vuoteeseensa, ja kun yli vuoclen yhteiselon
ialkeen Riitta tuli raslGalGi,oli Esldlintehtava ratl€isunsa. Han kihlasiRiitania avioituitaman kanssa.Avioliiton
solmittuaan han laati 1O.7.1632 lGppalaisen, herran
MArthen Magnin avulla asialdrjan,jossahan testamenttasi l(aiken kiintean perintonsa ja hanl(ldmansatilukset
veljensa JuhaHeil(inpoian lapsille kuolemansa jalkeen.
T:ista hyvasta Juhan lasten piti huolehtia syytingilla
Esldlin leskesta hanen kuolinpeiveanse asti. Telle testamentilla Eskil tal€si leskensa elatulsen, mutta tel(i
pienokaisensa perinnottomal€i.
Muutama kuulGusi vihkimisen talkeen Riitta synnytti
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Marketta-tyttaren,toka oli jo vanhempiensaheiden
yhteydessa
kuulutettuEsldlHeildnpojan
saarnastuolista
lapseksi.Myohemmin parisl(untasai vielA pojan. Poika
lieneekuollutlo lapena iaviimeisteAn
ennenvuoclen1653
kiirAi:initaa,ionlGailGnahaineenviitataanvain kerran.

Eskll hakee avloeroa
EnnenpoilGvauvansasyntymaaEskiloli kuitenkin
p)4ytenytpiispaltaavioeroa,mutta tama ei ollut sita
myontanyt.- Avioeroaei voinut 16oo-luvullahakea
vain siksi, ette oli kyllastynyt puolisoonsa.Eskililla
on taytynyt olla siihen ioldn valGvampis)4/,mika ei
ilmi. lll&a Mantylan mukaan
kay karaiaasiakirjoista
(1969: 64) ainoa peruste,jolla 16oO-luvullasaattoi
saadaavioeron,oli puolisontaydellinenhylkaaminen.
ei ilmeisestiEsldlin
Hylkiiamisestetai hylieksimisesta
ia Riitansuhteessaollut kysymys,saihanpariskunta
myohemminviela lapsenldn.
Epailyuskottomuuclesta
ei riittlnyt avioeroon,mutta
kir:ijariitaan lrylla.UskottomuudenseuraulGenasaattoi
olla jopa kuolemantuomio(Mentyle 1969: 58). TallaistaoikeusiuttuaRiitania Eskilinvelille ei tiettevasti
ollut. Epeluulotapuolisoiclenmoraalinsuhteenoli

kuitenldn:luha epiiili Riitansyyllistyneenhuoruuteen
rengin kanssa. Eskil oli puolestaan toclistettavasti
aviottoman lapsen isa - hen oli saanut 1612 Kerttu
Abrahamintyttarenkanssaaviottoman lapsen,ionlG
tunnusti ja iosta oli malcanut sald(oakuninkaalleja
piispalle.Lisaksihenenjuoruttiinmaanneen(lagesmel)
veljenpoil(ineen
Loyiyn HeikkiSimonpojanvaimon
Agnes Erildnbrttaren
lGnssa;tama huhu todettiin kuitenldnperattomaksivuonna 1644
Eurajoenkirajaoikeuspaatti pe ntoriidan Marketan h)ryeksi- olihan b/tt6 syntynyt pitkan avoliiton
tuloksena, hanet oli lGstettu ja julistettu kirkossa
Esldlintyftareksiia liseksivanhemmillaoli toinenldn
yhteinen lapsi. Oikeuspaatti, ette PenttiNiilonpojan
vaimo MarkettaEskilinb er saaperia isans:ija :iitinsa
yhclesseJuhaHeikinpojanlGnssaaviokaaren2. pykiiIan mukaisesti,ja JuhakaupunginlainperintolGaren
19. pykiiliin mul€isesti saa nauttia edukseenEskilin
tekeman testamentin,nimittain joka kymmenennen
penningin,ia loppu meneeial(oonmaanlainperintdkaaren1. pykalanmulGisesti.
TatAtuomiotavastaanJuhaHeikinpoil(aLuodonKykolme
laistaiattivaateenia malGoisiitaasiaankuuluvat
markkaa.
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Sukulaisavlolllttoiaiilklpolvlssa
Luvian LuoclonkylenTommilan veljekset Eskil ja
luha Heikinpoikaolivat naineet sisarukset.Riitta ja
Anna Simontyterolivat LuvianKorvenMarttilanSimo
Mikonpojanqrttarie.Tommila periytyi vuocten 1653
oikeuslutun tuloksesta huolimatta Juhan ia Annan
ielkeleisille.luha ehti olla Tommilan isiinteneErkilin
kuoltuavain vuoteen 1650.

Eurajoenkar:ijat27.4.1629.
Euraioenkarajat4.-5.4-l 644.
Eurajoenkir:UAt3O.9.-1.10.I 653.
Eurajoenkareiet16.- | 7. 1O.| 656.

Keskineisetsukulaisuusuhteet
vahvistuivatviele
Luvianseural<unnan
kirkonkirjat.
30.6.1701, iolloin PenttilanPentti Niilonpojania
MarkettaEskilinb.ttaren
pojan.luhonPentinpojanleski
Miinllii, llkka: Ia yhteinen rahvastodisti. Kollaasi
Riitta Erkinbftervihittiin TommilanJuho Heikinpojan 160O-luvunsuomalaisista
tuomiokirjoista.Porvoo
ja Anna SimonryttArenleskeksijihneen pojanpojan - Helsinki:WernerSoderstr6mOy, 1969.
Matti Yrjonpojankanssa.PenfiilenJuhon tytar Liisa
muutti TommilaanAitinsekanssa.LeskienensimmeiSuomenasutuksenyleisluettelo(SAY):Eurajoki.
sista avioliitoistasyntyneetlapset Liisa luhonq.teria
Matti Matinpoikavihittiinavioliittoon13.1.1715.He
VIrpt Nlsslli (tiedot)- Ulla Kosklnen (ki:innokset)
olivat keskeneankaksinl(ertaisetkolmannet serkut, - fohanna Kurela (teksti)- f[na Mlettln€n (piirros)
miGli MarkettaEskilintytterenisii oli TommilanEskil
Heikinpoika.

Eagugkoapua?
Waleissaffosias %in*nn suku@rioedellri
AitiniulddJosias
NiemisyntyiOriveclelle
4.11.1871
ja kuoli Nilsiaissa
2.3.1962.Hanenvaimonsaoli Rantsilassasyntyn).tSelmao.s. Kansanniva.
Senielkeenhen
Josiasmuutti OrivedelteKangasalle.
lShtimerille,muutti Ouluunia nahkurinopin saatuaan
varsin
iatkoiedelleenNilsiean.HAnoli paikkakunnalla
toimeliashenkil6.JosiasNiemi oli mukana perustamassamm. osuuskassaa
(n)ttemmin Osuuspankki)ia

osuuskauppaa(nyk.SOK).
Olen yrittenyt haeskellatietoa losiaanhemeleisista
juuristaiuurikaanonnistumatta,OsaisikokukaanOrpananlukijoistaauttaa?
lsmo Pentlkilnen
puhelin:O5O567 7O2O
s-posti:ismo.pentikainen@dnainternet.net
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Kahclenvanhanvalokuvanperusteellapiiffedy
K.
hdyrypursiKisa,jokaon aikoinaanl<uulunut
- PiifiosEino Koskinen.
O. Koskiselle.
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Kuulln muutama vuosl sltten. eltii isoisiillini
olisi ollut hdyrypurci. Asia klinnostl mlnua
ja aloin etsii tietoia mainitusta laivasLz, Luln
muutamia Tampereen vesllli lllkkavlsta laivolsLt klfoftettuja kirjoja, mutta niissii ei tullut
vastaan etsimiAnl tletoa. Vllme kesenA futtelin
ereAn tuttavani kanssa. Keskustelumme sivusl
nyiis laivofu, silli hiin oll ltse remontolmassa
van haa Hime -nlmlstii hdyrylalvaa. Tattavan i
kehottl mlnua ottamaan yhteyt#i Tampereen
vesilli purjehtineista laivolsta ktrlaa klrlolttavaan fuhanl Valantoon, ioka tietii - ios kukaan

kahdeksan metria pitka ia 2,1 metriA levee. Tehoa
hoyrykone kehitti l(olme hevosvoimaa, ioten ei laivan
vauhti l(ovin paata huimannut, mutta ei siihen ailGan
niin l(iirekaanollut kuin nykyaan.
K. F.Kannasmyi laivansavuonna l91O teiskolaiselle
maanviljelija, tyomies Juho Anton Korpiselle, jol<a
asui Vaha-Vesassalossaolevalla tilallaan. Merkillinen
yhteensattuma on, etta serld(uni ja Juhon pojanpoika
ovat aviopari, joten hoyrypurrella on enemmankin
sukulaissiteita.

Isoisani,puuseppe ja Finlaysonineraiden Amurin
taloien talonmies Karl Oskar l(osldnen oli syntynyt
- niiillii vesillii liikkunelsta vanholsta lalvolst\.
22. tammikuuta 1872 Suoclenniemell:i. Han osti
Hineftii slt:li tletoa alkol talla, vielipi kuvien
laivan l(orpiseltavuonna 1916. Laiva oli paljon huviajokaytossa, silla isoise ajelutti pal|on Finlaysoninja
kera.
muitaldn Tampereen herroia metsestysretl(illeTeiskon
Viitapohjaan.
Er:iallaherroista oli sielle Ahvenisto-nilsoisaniomistamapursi rakennettiintaAllaTampejota kaytettiin majapaildGna metsestysminen
huvila,
reellaMustanlahdenlGtu
15 pihassa:talo oli silloin
nimelteenTurvala.Ral(entaiana
toimi rautasorvarilGi retldlla. Vuonna 1923 Lapinniemen Puuvillatehdasosti
tituleerattuherraK. F.Kannas.Alus valmistuivuonna huvilan henkilokunransalepol(odiksi.

1906ja sai nimel€eenKisa- tai ainakinsen nimisena
se oli isoisAniomistulGessa.Se oli Duurakenteinen.

Oma iseni kertoi joskus, miten han oli ollut laivapoi-
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kanaja lemmittiijenehdyrypurressa,jolla kuljetettiin
tamperelaisia
metsestajieViitapohjaan,mutta minulla
ei ollut mitaantietoa siita, etta laiva kuului isoisalle.
Er:isisani iuttu oli siitii, miten han joutui tekemaian
sopivankokoisialdapejalaivan hoyrypannuntulipesiiansopiviksi.Han.ioutuine sinneitse heitemeenkin
ajon ail€na, ioten oli hyva, jos klavut olivat sopivan
kokoisia,sillasilloinne paloivatvireamminja antoivat
paremmanhoyrynpaineen.

koklG vedettiin vain sen verran maihin, ette vene pysyi
pailGllaan.Tem:in tehtevan olitehn)t Paulaiervi.Mutta
eikos mitel Pahantuulinen metsestysherra oli kerta
kaikldaan polttanut pereense - ette joku ilke:ia jattaa
veneense niin huolimattomasti rantaan!

Paulaiarvikuunteli korvat punaisena saarnaa,ja kun
se oli loppunut, miteen sanomatta oli ottanut veneen
kokan renl€asta kiinni, vetenyt veneen 20-30 metria
rinnetta ylos ia jattanyt sen siihen. Otti sitten retldtavaransa kannettavakseen ia lehti kiivelemaAn huvilaa
Vene mielle
kohti. Muut metsastajetoverit peestivei mahtavat
naurut vihjaillen, ette siinahan sitii onkin hauld<ujalle
Erlililliiretkelliiioku metsamiehistaoli ollut hieman puolen paivan homma saada vene takaisin rantaan.
pahallapiiiillii,noussutkaiv;iarallAjalallavuoteestaan. Sopu palasi seurueeseen.

Hen oli koko laivamatlGnajan settinyt mets:istystovereitaania laivanmiehistOe
milloinmistakinmitett6m:iste asiasta.Miehiston mukanaoli telle matlGllamy6s
isoisaneras tuttava, viree ia h).vin voimakas mies,
Paulajervinimeltean.Metsastysretkellelehdettaessa
laivan peraen otettiin hinaulGeenusein soutuvene.
Kun peestiinPaarlahdenperaienViitapohjaan,ajettiin
Ahveniston rantaan,josta nousi hyvin iyrkke rinne
Ahveniston huvilalle. OIi sovittu, etta velittdmesti
lehdetaanveneelletiettyyn metsiistyspaikkaan,kunhan
ensinon viety tarpeettomattavarathuvilaan.Soutuvene irrotettiinlaivanper:isteia nenestettiinrantaan.
NenestystarkoittaatessetapaulGessa,efta veneen

'Wou

Laiva myytiin vuonna 1918 syysta, jota en tunne.
Ilmeisesti qD/na oli kansalaissodanepavarmat ja vaaralliset ajat. Hdyrypursi meni ensin Visuvedelle ja sielta
Virroille Suutalan taloon. Talon seppa l. Pesonentoimi
vuosia laivan konemestarina. Laivan tamen ielkeisiste
vaiheista en tiede mitaan, mutta tusldn se enee on
purjehcluskelpoinen, varsinkin kun se oli puurakenteinen eika todennekdisesti ole kestanvt aian hammasta
vastaan.

Elno Kosklnen

Eirlniub, WaannaWaununlglcir"

Vieni lagta @ameenooudinlileisfui
Hemeen1500luvun voudintileieselatessavastaan
voi tulla mite tahansa.KuningasEerikXIV:npuolisolla
KaarinaMaununbrttarellaon Suomenhistoriassatarunomainenasema.Sil€i oheiset pienet l(uittaukset
pysehdyttivet.Oli kuin kuningatarKaarina,iosta on
niin vahan tietoa, olisi itse yllatteen ia odottamatta
DuhunutvuosisatoientalGa.
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Seuraavat nelja kuittia oli kopioitu alkupereisista
vouclintileihin.
"MinA, LiulGialan Kaarina Maununtytar teen taten
tietteveksi, ett:i olen ottanut vastaan g/ttareni Sigridin
Kuningas Eerildnb/fteren puolesta rehelliseltA KuninlGan uskotulta vouclilta SAAksmAen kihlakunnassa

Orpana2/2OO5

Ioaldm Bertelinpojalta 50 taalaria rahaa. Val(uudeksi
painan alle sinettini.LiulGiala13.4.1591."
"Mina, Liul(sialan Kaarina Maununtytar eclesmenneen Kuningas Eerildnlesld,vahvistan keranneeniia ottaneeni vastaan tyttereni Sigriclin puolesta rehelliselte
ja ymmertaveiselte Joakim Bertelinpojalta selvAerahaa
I ZO taalaria. Varmemmal6i vakuucleksi alla sinettini.
Liul(siala2.3. | 591 ."
"Mine Sigricl Kuningas Eerikinb,tar teen tieftavaksi,
etta olen ottanut vastaan SaAksmaenkihlakunnan
vouclilta loakim Bertelinpojalta 80 taalaria rahaa. Val<uudeksipainan alle sinettini. Liuksiala19.3.I 59O."

"Mine Sigrid Kuningas Eerikintytarvahvistan etta
olen ottanut vastaan l<uninl(aanuskotulta miehelta
Seeksmeenkihlakunnanvoudilta JoakimBertelinpoialta
10Otaalariarahaa.Varmemmal€i vakuudelGialla rouva
KaarinaCyllenstiernansinetti.Vuonna 159 1."

KA 4293:5O.
fllna Mlettlnen (iiedot ia teksti) - Ulla Kosklnen
(kAannos)

I,r*8.

-t*f 4i
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Wurluooiden
ia kirkkoienEansi 9/usimaa
keoalrelkefta
26.5.2005
Werlomrsseuran
Kaunlln kevdlsend, loskln melkolsen klrpeiin
vllleini
aamuna 28. toukokuuta kello 8.35
Iihdlmrne Vanhan klrkon edestii EinslllnJoJen
bussllla kohtl etelii. Vllmelnen matkalalnen
nousl mukaannme lanakkalan Llnnatuulesta.
Tampereen seuclun sukufittkim u sseuran kevitretkl lfintlselle Uudellemaalle oII alkanut.

Aioimme moottoritieta kohti Helsinkia.Saavuttuamme ainauuteenkuntaanretkemmejohtaiaJukkaSiren
kertoiliiotakinkunnanhistoriasta,kartanoista,taloista
ja merkkihenldldistai.Ihmetystaheretti Janaldclanpitejess:iaikanaanasuneidenaatelistensuurimeer5.
Ensimmeisena
tutustuimmeVihdinkirkkoon.Vihclin
nykyinen, Antti Piimaisenrakentamatiilikirkko, on
vuodelta 1772. RuotsinsilloisenkuninkaanmulGan
kirld(ovihittiin Kustaankirkoksi.Vuonna1818salaman
iskustasyttynyt tulipalo oli tuhoisa kirkolle. Kirkko
saatiinkorjattuaja valmiiksineliAvuotta mydhemmin,
mutta ialleenvuonna 1846 salamaiski kirkkoon. Kirld(o
koriattiinja vihittiin ialleen uuclelleenvuonna 1848.
Kustaankirkko koriattiinperusteellisesti192&1 929,
jolloin sen toinen ristivarsisisustettiinkirkkosaliksija
toinen sakaristolGi.Kaikistakoriauksistahuolimatta
kirld(oon seilyttanytalkuperiiisenpohjapiirustulGensa.

Siun.lbyn hienosti entis6ity kartanolinna,Kuva Anfti Lahde.

Slgffd Aronus [orslus, Vlhdln suurmles

Vihctisseoli 1500-1600-luvullaForsius-sukuisia
pappeja.Heiden sukulaisensa
SigfriclAronus Forsius
opiskeliTurunl€teclraalikoulussa,
Saksanyliopistoissa
ja Uppsalassa.
mm.
Hen toimi
sotilaspappinaVirossa
ja Suomessaseketoimi Kaarle-herttuan
hovisaarnaajana. Vuonna 1601 Forsiuslahetettiin Hieronymus
Birckholtzin ia Daniel Hiortin kanssasuorittamaan
Lappiinmittauksiaja kartoituksia.MatkanjelkeenhAKirkonmeeltelaskeuduimmealasvehmaaseenHii- net nimitettiin NarpionkirkkoherranpaikaltaKemidn
Vuonna1606hantaslD/tettiinsiita,etta
denvedenrantaan,iossaon vanhan,jo 1300-lzlo0- kirkkoherraksi.
luvun vaihteessa rakennetun keskiaikaisenkirkon hin oli vehkeillytkuninkuudesta
erotetunSigismundin
hyviiksi
ollessaan
Saksassa
1605.
Vapauduttuaan
vuorauniot.Kirkonseinamuuritoli rakennettuharmaasta
ja
Forsiustoimi 160&161O
kivestekaksinkertaisilGija
valit oli taytettyirtomaalla
den pituisestavankeuclesta
Llppsalassa.
tiilenpalasilla.
Pohjoisseinalla
on pienisal€sti,jossany- tahtitieteenprofessorina
Vuonna1613 hiin
kyaankinpidetaiinkaksiiumalanpalvelusta
kesasse. tuli Tuldolman RiddarholmanldrkkoherralGi
.iapAatyi

1Z
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lopulta, menetettyeanvelille astrologistenpuuhailu- vapaaherraAugust Wreclen ostettua tilan. Tall6in
iensa ia ennustustensatakia virkansa,vuonna 1621 kartanon l Too-luvun leima katosi, ia rakennuksesta
Tammisaarenkirkkoherraksi.
tuli nyt romanttinen linna porrastettuine paiatyineen
ja suippokaari-ikkunoineen.
Forsiustoimitti ensimmaisenaTukholmania Turun
hodsontinmukaansovitettuiaalmanakkojavuodesta
TomasTomasinpoianlsoo-luvulla tekemen tydn
jSljet
1608 alkaen.Viimeisin hanen toimittamansaalmahavisivat 1890- luvun jeljittelyn tieltii. Kiviranakkaon vuodelta 1623. Htinenluonnontieteellisiste kennuksenmuutostydt kertoivat l(uitenldn August
teoksistaanmainittakoonvuodelta 1611 Physicaeli Wreden koko kartanolleomistamastahuolenpidosta.
luonnollistenolioiden ia ominaisuuksienkuvaussekd Kivirakennukseen
tehtiin ritarisali,jonka veistettyjen
paneeliseinien
vielli Minerographiavuodelta 1613. H:in kirjoittimy6s
ia muun arvokkaansisustuksenvalsaarnoia,virsie,runoelmiasekaiSuomenkronikan.
mistuminen kesti kuusi vuotta. Kartanonvieresse
siiaitseva,io l7oo-lwulla perustettu puisto ialavineen,
Vleralsllla Sultlan kartanossa
tammineenia vaahteroineenkunnostettiinja myds hedelmatarhaalaaiennettiin.
Kivirakennuksen
alapuolella
VihdistejatkoimmeLohtanhariuapitkin lounaaseen, on Wrede-swun perhehauta.
kiiennyimmekohti Siuntioneli Siundein noin runsaan
5O0Oasukkaanl€ksildeliste kuntaa.Suitian kartanossa
August Wreden kuoltuaSuitiasiirtyi valtiolle,joka
meita odotti oppaamme Hilkka Toivonen. Siirrylm- vuodesta1934 lehtiensalliVapaussoclan
invalidiliiton
me vAlittdmastikartanon pohiakerrokseen,ioka on yllepitae kivirakennuksessa
invalidikotia.Koti siirtyi
Flemingiena.ialta| 5oolwulta. Kivirakennuson 27
1945 SotainvalidienVeljesliitolle.NylgliAnSuitiatoimetria pitka ia 8,5 metria levea- Se on rakennettu ns. mii Helsinginyliopistonkoetilana.SiellSon mm. suuri
parituvaksi,iossa oli eteinen keskelldja suuri huone lehmekarjaasianmukaisine
navettoineen.
kummassakinpiAsse.
KaikkienSuomen ! 5oo{wun kartanoiclenkivirakennuksistaSuitiallaon selvin rakennushistoria.
Tallinnalainen ldvenhal*aajaTomasTomasinpoikaotti 154O
tehtavakseenrakentaaErikFlemingilleharmaaldvisen
talon.Sevalmistuiviimeistaen1550,sillekivesteveistetty vaakuna,iossaoli tamevuosiluku,oli aikaisemmin
siseenkeynninylepuolella.Sen lahiymperistd6nErik
Fleming antoi istuttaa Tallinnastaostamiaanheclelmapuita, ja siten Suitia sai maamme ensimmeisen
tunnetunpuutarhanio I soo-luvunalkupuolella.
Suitia slilyi Flemingienialkelaistenomistuksessa
aina vuoteen 1730. Sen iAlkeenseurasivatkenraali
KarlGustavWrangel(173 l-17 54) ia vapaaherrallisen
Reuterholm-suvuniesenetvuodesta 1755 vuoteen
1817. Vuonna 1758 sattuneentuhoisantulipalon
jalkeen kivirakennulcenylakerta purettiin ja tiileste
muurattiinuusitoinen kerros.TamanielkeenSuitiaoli
I TOoluvun t)ryliin rakennettu talo
Suitiamuutettiin viele kerran,vuosina 189&1899,

Siundbyn kaftanolinnan emente MargarethaSegersven
esittelee kotinsa suufta salia.Kuva Antti Uhde.
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Sluntlon klrkkoon

ia Slundbyn kartanoon

kirkSiirryimmeleheiseenSiuntionkesldaikaiseen
jol(a
kivildrkl(ojemme
koon,
on muiclenkesldaikaisten
tapaansuoral(ulmionmuotoinen.Runkohuoneeseen
liittyi alun perin asehuoneia sakaristo,mutta nema
purettiin1823.Kirkkohuoneen
iakaakolme pylviisparia kolmeenlaivaan.KeskiailGiset
maalaulGetsaatiin
esillesuureltaosin vuonna 1938. Kirkonvierella on
puinen kellotapuli. Paakirkonrinnalle rakennettiin
169O-luvulla
suomenkielisilleoma temppeli puusta,
mufta se m)4ytiinja purettiin 188| .
Kiersimmemyds Siuntionhautausmaalla,
missa
nAimmeAdlercreutz-suvunhautojen lisaksisuomalaisenkiriallisuudentunnetuimman mesenaatin,
pitokol&i CharlottaLonnqvistinhaudan.H:in asusti
Fanjunkarsin
torppaa,jossamy6s kirjailijaAleksisKivi
asui vuosina 1863-187O. ltse torppa jAi aikoinaan
Porkkalanvuokra-alueelle,ja se purettiin neuvostoliittolaisten toimesta. Nyt torppaa ollaan jiilleen
rakentamassa
alkuperaisennakoiselGi.
Siuniionlq/lpylassenauttimammemaittavania runsaanaterianjelkeenliihdimme Sjunctbynkartanoon. JukkaSirCnja Seija Pessiihailevat nakymia Siuntion kitkon
seinustalla. Kuva Antti Lehde.
Kartanon emente Margaretha Segersven toivotti
meidettervetulleelGiia kertoikartanonhistoriaa.Kiersimmemyos rakennuksen
ala-ia ylakerrassa.
Sjundbynsuuren harmaankivilinnanrakensinoin
vuonna1560lacobHenrikssonHitstesko,ionkasuvun
vaakunaoli otettu irti ruumiskirstunl€nnestaSiuntion
l{rkonlattianalta,kunnostettuia siloitettuarvopaikalle
Tottien, Sparrein,Creutzienja Adlercreutzienvaakunoiclenkanssakartanoneteisaulanseinalle.lacob
Henrikssoninkuolemani5lkeenhiinen leskensAmeni
uusiin naimisiin valtaneuvos Klaus Akesson Tottin
kanssa,ja sen jiilkeenTottit hallitsivatSjunclbytaaina
vuoteen 1654.HenrikTott meni vuonna 1597naimisiinSigridVaasan(Vasa)lGnssa,joka sittemminhallitsi
lGrtanossayksin 34 vuotta.

lGrtanossa. Sittemmin lGrtanossa ovat asunut mvds
Creutz-sukua.
Kartanon nykyinen omistaja voi laskea suvun omistuksen alkaneen vuonna 1698. Tuolloin kartanon osti
kuninl<aan varainhoitaja Tomas Teuterstrdm Lohjan
Suur-Ieutarista. Henet aateloitiin vuonna 17OOnimellh
Adlercreutz. Laamanni Carl Adlercreutz rakennutti
I SOOjuvun alussa rakennulseen aumatun seterilcton
,a muuttijonkin verran ikkuna-aukkoja,jolloin talon ulkomuoto muuttui. My6s sisustustauusittiin olennaisilta
osin. Suuren ylakerran salin kattoon pingotettiin purjekankaat,jotka ruotsalaisetolivat voittaneet venelaisiltii
Ruotsinsalmen meritaistelussa 179O.

Neimmemyds KaarinaMaununbftterennimild(ohuoViimeinen Adlercreutz-niminen omistaja oli Selma
neen,jossahen ydpyi keydess:iantytterenseluona.
joka meni naimisiin maanviljelysneuvos
Adlercreutz,
poika,
My6s SigriclVasanainoa
kuuluisa3o-vuotisen
sodan sankari " Lumiaura" Ate tott on asustanut Ture Lindebergin kanssa. Vuoclesta 192 1 laihtien heidAn
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ielkeleisenseovat omistaneet Siundbyn. He ovat suurin
uhrauksin pitaneet kartanon kunnossa etenldn niiden
laiminlyontien jelkeen, jotka kohclistuivat kartanoon
Porkl€fan alueen vuolsa-ailGna 1944-1956.
Siuntiossajetimme hwiistit HilldGToivoselleja otimme suunnan kohti lentte. Ajoimme Degerbyn entisen
kirkonkyliin lepi ia neimme rallitahtemme Marcus
Grdnholmin tilan. Marcus Gronholm sai maailmanmestaruutensa kunniaksi Inkoon kunnalta katuvalot
lasten koulutien varteen.

Suomen muissa kirkoissa, mutta loytyy useistaSalGan
vanhoista kirkoista.
'1954
Vuonna
otettiin esiin miltei lGild(i maalaukset ia ne konservoitiin. Naiste mainittakoon piispa
Maunu Stiernkorsin (Sarkilahden)vaakuna, vihkiristi,
naisfiguurit jotka esittavat ilmeisesti Elisabetiaja Mariaa, viimeinen tuomio, Marian kuolema 1Z apostolin
ymparoimana, Kaanaanhaat, eri apostolien tunnukset:
Markuksen leijona, Matteuksen enkeli, Luukkaanherkai
ja lohanneksen kotka. Nayttaia silte, etta kyseiset maaja
laulGet ovat saman tyyppisia kuin Pohjois-Saksassa
Baltiassa.

lnkoo Kunlnkaantlen

varrella

Ajoimme ns. KuninkaantietaInkoon kirkonllyliian.
Siellevanhanldvikirkonkupeessameitaodotti Inkoon
vanoppaammeBirgitRennola.Siirryimmeihailemaan
haaldrkkoa.Inkoonvanhin ja koko Suomenyksi vanon iuuri tam:i ldrkko.Inkoon
himmista rakennuksista
kirkon vanhin osa, Pyhalle Nikolaukselleomistettu
kivikappeli jol€ sijaitsi nylqyisenkirkon paikalla,on
ajoitettu 1200-luvun puolivaliin. 1zoo-luvun lopulla
sitAlaajennettiin.

Kirld(oon tutustumisen jalkeen pidimme kahvipaussin ia nautimme lnkoon satamassaolleen Delta Cafen
kahvista ja pullista.

lagewlkin vlehittivli

teolllsuuskyH

Suuntasimme bussinKuninkaantietakohti Fagervikie.
Ohittaessamme Inkoon pappilan oppaamme kertoi,
etta vuonna 1562 Inkoon silloisen ldrld(oherranluona
yopyivat Juhana-herttuaia t5men vastavihitty puolalaiSeuraavarakennusvaihe
oli 13oo-luvunpuolivalissa. nen puoliso KatarinaJagellonicakotimatkallaanPuolasTalldiniatkettiinkuoriosaaia torniasekemuurattiinpit- ta. Heid:in laivansa oli kovassa myrskyssa rantautunut
muo- Ihheiselle Pikkalan lahdelle. Kirl&oherran ja kuningas
kille sivuillepari l!,/lkiaistaia sakaristo.Nylqy'isen
tonsa ldrkkosai vuoden 150Ovaiheilla.Unionisotien luhanan viilille syntyi ystaUD/ssuhcle,ja Juhanaihastui
aikanavuonna 15O9havittivet tanskalaisetrakennusta, kirkkoherran olueeseen ja ruokaan siine maarin, efie
ia yli satavuotta my6hemmin heiniikuussa1623 tuli kirkkoherra oli sittemmin oluen paiatoimittaja Turun
tuhosi katon, joka uusittiin vuonna 1625. Isonvihan linnaan. Kyseinen kirkkoherra oli Henricus Thomae,
l:ihes20 vuotta,kunnes Hagerus-sukua.
aikoinakirl&o oli rappiotilassa

rakennusmestari
lohanSchultzenlohclollarakennusta
Fagervildn vanha lGrtano ja teollisuusyhdyskunta
koriattiinuseiclenvuosienaikana.lSOOIuvullatehtiin
Vuodesta1988 on restauroin- sijaitsevat luonnonkauniilla paikalla h).van sataman
uusiaikkuna-aukkoja.
titoite iohtaneet Esko Jarventausja vuodesta 1994 iiarelle Fagervildn lahteen laskevan Kvarntraskin rannalla. Alue on kartanolinnoineen, puukirl&oineen ja
Carl-lohanSlotte.
seiErittainmielenkiintoisiaolivat lGlkkimaalaukset
ja
nilla holveissa.NiimS oli aikaisempienkorjausten
aikana peitetty lGlkkivArilla.TAma tapahtui kirkon
kuntoonpanonyhteydessaviimeist:ianheti isonvihan
jalkeen.Vuonna 1894 arkeologisenkomissiontutkipoistettiin,mm.
muksenjalkeenosakalkkikerrolGesta
"Kuoleman-tanssi"
poh.ioisseinella.
Tatamotiiviaei ole

ruuldnkylineen elevii muisto 17oo-luvulta. Fagervikin
todellinen rakentaja oli vuorineuvos lohan Hisinger
(17 27-179O), joskin sen historia rautaruul&ina alkoiio
tuldolmalaisen Carl Bilstenin perustamana rautaruukkina vuonna 1646. Rautamalmi tuotiin Ruotsistaasti,
mutta perustamiseenvaikutti muut edell)/tylGet,kuten
vesivoima, suuret metset ia hwet vesiyhteyclet.
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Fagerviwn kartanolinnanylviis, keltainen peerakennus,lossaon 20 huonetta. Kartanoon yki6/isomistuksessa.Kuva Antti l;ihde.

lsonvihanjailkeenruulddoli rappiolla,javuonna 1723
senostivatHisinginveliekset.Karoliinikapteeni
Johan
Hising kunnosti tehtaan ia alkoi valmistaa nauloja,
ty6kaluja, tinattua rautapeltia ynne muuta vastaavaa.
Henenpoikansalohan
Hising,aateloitunaHisinger,otti
kAytt6onmm. ranskalaisen
takomistavan,joka kohotti
huomattavastiruukin tuotantoa.Tehdaslaitoksetsuurenivat,javuonna 1773 valmistuiTurunkaupunginarkkitehtiC. F.SchroderinsuunnittelematFagervikinpa5-ia
siipirakennukset.Kartanossaon oppaan mukaan oma
kummitus,"Hisingerinbfter",joka olivastointahtoaan
naitettuRuotsiin.

FagervikinlGrtanoaympardi laaja kaunis metsii.
Tammet,saarnet,jalavat,lehmuksetsekii muut ialot
lehtipuut nah/ivet viihbrven kotimaistenmiintyjen seurassah)rvin, myds etelaisenSuomen lehtowdhykkeen
luonnonkukatolivat keveisessa
loistossaan.
Kavelimmeruukinkylen
lepi,iossaon noin parisenkymmente punaista ruukkilaistaloa,ainakin osassa
oli io kevaiste toimintaa. Alueella on my6s pieni
kahvitupa.Paluumatkallaohitimme viela Fagervikin
yksityisenhautausmaan.
Ruukkilaisten
hautaiaisissa
oli
ollut tapanapeitteahavuillasurusaattueen
tie kylSltlt
hautausmaalle
asti.

KartanonyMas rauta-aita,jonka barokkibrylisesse
portissaon kiriaimet.1.H. ia vuosiluku | 781, on ruuKotimatkalla v:isymys io alkoi painaa.Matkan piriskin omaa tuotantoa. Keltaisessapaerakennuksessa teeksiEinoKoskinenesitti hienostiAaro Hellaakosken
on 20 huonetta.Yksi vanhimmistarakennuksistaon runon"Rompin ukko". Perinteisetarpaiaisetpidettiin,
kartanokompleksinpohjoispuolella rannassaoleva ja erikoispalldnnon
voitti Eino Koskinen.
jossaon jyrkka karoliipunamultainenhirsirakennus,
ninenkatto.

fukka Slr6n
l6
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Wobiu/an isrinlien
I 603
ouodefta
puumerkkejri
Seuraavat Kulsialan isennat olivat toimineet vuonna
1603 autiotilojen tarl€stusmiehina. Kulsialaanluettiin
osa nyl$/ista Palkanette ia osa Tyrventoa. Ioiclenldn
isentien puumerkit olivat harvinaisen monimutkaisia

Voudintilit, nide 4365, Kulsialanautiotilojen luettelo,
Kansallisarldsto.

ia koristeellisia.
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Woolonmarssi%orian lunlureilla

Kun Kaarle XII oli 3O.11.1718kaatunut EteftiNodassa, miirliltlln Ruotsln No4assa olevat
joukot viillttdmisti palaamaan kotlmaahansa.
Kenraallluutnanttl Kaarle Kustaa Armfeft oll
tillain komentamansa lem annln armelJan
kanssa Tronclhelmln lihlseudullla. Valkelden
kulkuyhteykslen vuoksl tleto kunlnkaan kuoIernasta saavuttl Armfeftln vastaJoulukuun 17.
pilviin tlenollla.
yli Ruotsiin
karoPaluumatl€sta
tunturien
muodostui
liinienkuolinmarssi.
varustettuja
Ioukotolivatkehnosti
lrylmii.Marssin
seuraukias:ialisaksipoikkeuksellisen
sena tuntureille jiii noin 23OO kuollutta, jonka lisaksi
12OOmiesta kuoli myohemmin paleltumiin ja muihin
sotaretken rasitulGiin. Armfultin armeijasta oli kalci
kolmasosaa suomalaisia. Niinpa monen sukututldjan
eteen tulee kirkonkirjoja ia armeijan rullia tutkiessaan
merldnte "dog pe fallen" (kuoli tuntureilla).

l. Krill'kirl-lo - icr tel.l,ot nc-

ne

sur - mae - va

Ruot-sil . h

Orpanassa 2/2QQ2 kerroin ereen esi-iseni Martti
Dahlmaninvaiheista tuolla Norjan sotaretkellii. l..lrjalan
kotiseutulehti, Airanteen aallot, jullGisi numerossaan
1zt-1512003viihin lyhennettyne Orpanassaolleen jutun. Kotiseutulehden toimittaja Valo Saild(uoli lisenn).t
ldrjoitukseenKansanopistonlaulukir.iassaolleen laulun
"Norjan tuntureilla". Kun laulu kuvaa vaikuttavalla tavalla tuota kuolonmarssia,ajattelin, ette my6s Orpanan
lukijoillaolisi mahdollisuustutustua lauluun.
Laulun teldja Viktor Karl Emil Wichmann (18561938) oli koulumies ja ldrjailija. Han toimi UudenlGarlepyyn seminaarin lehtorina 188!1916 ja johtajana
1912-1916. Hanen sanotaan olleen mahtiDontinen
ruotsalaisuuclenihailiia.
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ricmuitd laaksoissaNoria! mfn
vuosicn v.ihtccss. onnitcliran.
urhoine maatrmm. puoll.lliin,
kiviiri olkoho! scinilli siin'.

3. Oo meamichenheusk. nyt jouluillaan,
ci vrivoia, murhia muislakaan,
mut kuiskalaan: ruolsalaisjoukoillcn
nyt hautoia luo lumi t!Bturi€n.
4. J. limrndlli iausuvi maamicsniio:
oyt vcljct, auttajiks' r;iintyviin,
nyl uhmaksi myrskyn, ci ihmisl.n,
v.in hylki6 iii talan iirchen.
5. Hc suksilla vuorillc kiitivit
ja ruolsalaisjoukonhc l6tsivit,
kaikl' upscerit,miehcl nc vicrckkirn
or herkkuiBa korppi.n riekkyviin.
6. Ja Suomcataluhennct urhot on
niin kaukanat,!pune.t kuolohorl
ia {unturin hankeahYisinsuin
irc suulelec palkkan; taistetuin,
K. E. lVkhnann. (Suomr.4/p, Nopon.n.l.

KansanopistonLaulukirjanensimmeinenpainos
ilmestyivuonna 1909.sen ielkeensiite on ilmestynyt
useitapainoksia.Laulukiriasisaltaevirsieia hengellisie
laulujaseke
lauluja,isenmaallisia
ia maakunnallisia
lauluiaerl aloilta.

OtpanaZ/Z@2.
Airanteenaallotnro 14-15/2@3.
laulukirjaI 947: Kustannusosakeyhtio
Kansanopiston
Otava,Helsinki.
OtavanIsoTietosanakirja
1965: Kustannusosakeyhti6 Otavankirjapaino,Keuruu.

Pekka Sillanpii
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r.)ewKmrcilnen lielooisammeboukulli ocikea
@ aIh kunnaIIiseI sukululkimusptiioil E abdass
a maaft,s
kuusra2005
Tannpereenseualun sakututkimasseura osalIistut 19.-20. maallskuutt 2(N5 Lthden valtaku nnal IIsll Ie sukuttttklm uspilvlll e. EsttteI116
Ini
tolmlvat lauanh na Tllna Mletdnen fu &ttu Yrl6Ii. Sunnuntalna vuorossa ollvat Ninalirenslvu
Ja Anttl Liihde.
Viikeil oli paljon ja tilat kavivat ahtaiksi. Leppoisat
lahtelaiset pysahryiv:it tuttelemaan ja katselemaan
esittelypoytAamme. Kauppoiakin syntyi tasaiseentahtiin. Esipolvitaulukirjat seke Vuosikirjat olivat suosituin
selailu- ia ostokohde. Myds penkomiskorin aiirelle
syntyi toisinaan iopa tungosta. Olisimme ehdottomasti
tarvineet toisen esittelypdyd:in. Vahingosta viisastuneina varaamme seuraaville valtakunnallisille piiiville
lcksi pdytee.

*r.l

,,.{i

Yksi s)4y'sille, ette poytemme oli niin suosittu, oli
tietokilpailumme. Satu Yrjole keksi iclean seuraamme
koskevasta leil&imielisestii l(ilpailusta. lhmiset saivat
vastata kirjallisesti lGhteen kysymykseen, ia kaiklden
vastanneiden kesken arvottiin palkinnoksi seuran julkaisuia. Lippuset koottiin suureen lasipurkkiin.

.*S
Seunmme mwnnisse olevat tuotteet ftyttivet kett(Es:imme
ol leenpoyden Lahden valtakunnalIisiIla sukututkim uspeiviIE.
lauantainamrymasseolivat Tiina Miettinen (vas.)ja Satu
Y iile. Kuva Nina lervensivu.
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Arvaaia:

tuhansia iisenli

Paperifapulla of i kaksi l$/symystd: Mikii on Orpana
ja Montako jiisenfi on Tampereen seudun sukututkimusseura ry:l6? Koska lqyseessli oli taysin leikkimieIinen tierol(ilpailu.niin h)rvAksyimmeensimmaiseen
lqysymykseen kaksi vastausta: Orpana tarkoittaa seka
serl<kuaetta seuramme lehtea. Molempia vastauksia
tarjottiin. Muutama arveli orpanan tarkoittavan orpoa.
Enemman hajaannusta aiheutti llysymys seuramme
jiisenmaeraistii.joku epeili, efta jasenmaara olisi yli
8000 henkee, ia toinen arveli maareksi57 henkea. Varsin moni arvioi j:isenmaaraksizlOO-500 henkeA, miki
on lahellaoikeaa.Meille on iiisenmalsunsa maksaneita

j:isenia hiukan yli 5OO.Vastausten kirjoittelu pq.tamme
aereessA iohti moniin keskusteluihin sukututldmuksesta. Se oli koko iclean perimmainen tarkoituskin.
Epailemefta my6s ilmaiset lGrldt houkuttelivat yleisda
tutustumaan p6ytaemme.
Emme erotelleet oikein tai v:iarin vastanneita, vaan
arvoimme palldnnot 7.4.20O5 hallituksen kokouksessa
kaiklden vastanneiclen kesken. Onnetar suosi seuraavia
henldloit* Aria Forss,Laul&oski;Kosti Olld(ola,Keuruu;
Maria-Leena Sairanen,Kurikka.Palldnnoton postitettu.
Kiitamme kaiklda osallistuneita!

Tilna Mlettinen

%okkukolari Wokn*aellaoaonna7692
Lllkenneonnettomuus tapahtul Rallalan la
Yllstaron villselll tleosuudella. Vantsnestarl
Feuchdnglnhevonen aJautu|vasttantulevan llikenben kalstalle. HenHl6vahlngollta viilgldln.
Alkoholllla el tleltiiviistl ollut osuulta aslaan.

sekiioikeudenkiyntikulujaan
eli yhteensa124 taalaria
ja 7 eyriahopearahaa.Han oli kayn).tlukuisiakertoja
ldhlakunnanoikeudessa
sekiimaaherranluona.

Hevosta sohltaan mlekalla

Feuchting kertoi, ettei ollut suinlGan jaAnyt aiemmin
1693
KorpraaliClaesLinclelofhaastoilokakuussa
Kyse omasta tahdostaan tulematta keriiiille, kuten Linclelof
kar;Uille
varusmestari
CarlHenrichFeuchtingin.
oli Linclelofin hevosesta, jota Feuchting oli haavoittanut
vuoden 1692 maaliskuussaRaijalan.iaYistaronvailisella maantiell:i. Hevonen oli myohemmin kuollut haavan
seurauksena. Lindel6f anoi korvauksena hevosen arvoa

zo

vaitti. vaan hen oli ollut monta l(ertaa esteellinen.
Kersantti Olof Schylderin ja kapteeni Magnus Johan
von Wadenfeltin 3.1O.1693 annetun todistuksen
mukaan Feuchting oli anonut lupaa poistua viime
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ryl(mentinkatselmulGesta Turusta paestekseen k.ir:Uille
Kokemaelle vastaamaan s)Artteeseen.Eversti ei ollut
antanut luDaa.
Feuchtingin ilmoituksen mulGan Linclelofin renki
Mild<oTuomaanpoil(aoli pees)D/hevosen menehtymiseen. Mild(o oli tullut Feuchtingie vastaan Huittisten
ja KokemAen velisella tielle eike antanut tieta, vaan
puhutteli hantAhepeallisestikelmilsi javarl€aksi. Siita
Feuchting ldukustui, ia eGistylsisseen, vahingossa ja
tahtomattaan tuli vahingoittaneeksi hevosta mielGlla
siiGiin, kun hal&asi luokkia hajalle. Nain vaitti sotilas
Juha Liinaharja Ylistarosta, ioka oli varusmestarin
l(anssamatl€ssa.
Ylistaron Uotilan Martin renld Heikki Markuksenpoika
vahvisti taman myos valalla ja lis:isi, etta Mikko tuli
vastaan yhdessa Anolan kartanon ratsastajan Pelfta Rekonpojan ja er:ian hauholaisen isannen kanssa.Mil&o
itse kulietti hevosta etummaisena. Renld Heil&i Markuksenpoil€ tuli viimeisena hevosten periissepuhellen
samalla ratsastaiania Hauhon isennen kanssa.

"Mllli astollla kuliette, hunsvotit?"
Vastaantulevan Feuchtingin hevonen osui yhteen
Mikon hevosen lGnssa.Siita koko riita sai alkunsa.Mikko sanoi sotilas Liinaharjalle, joka kulietti Feuchtingin
peressapeitsia ia kottikirryjii: "Kelmit hunsvotit, milla
asioilla kuliette, kun haluatte vieda koko tien meilta,
joilla on vaikeammat kuormat?"

Ratsastaja Pekka Rekonpoika kertoi valalla, ette
Feuchting oli alulsi ly6nl,t Hauhon isAnnenluoldn irti.
Sitten han oli tavoitellut Pekkaamiekalla, mutta tama
oli ehtinyt vetaytya syrj:ian ja vaistiie iskun. Feuchting
tuli Mikon hevosen luo ja loi Gctessaan olleella paljastetulla miekalla luoldn pois ia vahingoitti samalla
hevosta kahdella sakiien tulleella laiakitsemattdmalla
haavalla.
Mikon mukaan he ajoivat vastaantuliioiden edesta
tien sivuun ja Feuchtingolisi ilman sopimatonta toimintaansavoinut ajaaseurueineensuoraantieta eteenpein.
Mild(o vannoi valalla, ettei ole herjannut Feuchtingia
eike sotilas Liinaharjaa.
Lindel6f vakuutti maksaneensa hevosesta lGl(si
vuotta aiemmin 60 taalaria 16 ayria kuparirahaa,ja se
oli silloin kolmannella talvellaan. Kun Feuchting haavoitti sita, se oli paljon parempi, koska oli vanhempi
ja parhaassalihassaan.
Lautamiehisto p:iatti seuraavasti: 1) Feuchting myontaiaitse lydneensamielGlla Lin€lelofinhevosta niin, etta
se siita kuoli, joten maksakoon sen 60 kuparitaalarilla
Linclel6fille ja antakoon kuluina 20 kuparitaalaria. Z)
Mikon herjaulGet Feuchtingia kohtaan siirreta:in paatettaviksi sil(si, kunnes Hauhon isanta tulee pail(alle.

Feuchtingvaitti, etta Liinaharjaajoi heiden seurueestaan ensimmaisena ja han oli vasta seuraavana. Nain
kertoi myos Liinaharta.
Mikko ldelsi paattavaisestiherjanneensaFeuchtingia
ia hanen seuruettaan. Hen kertoi, efte Hauhon isennan
hevonen oli etummainen, ratsastajan seuraava ja hanen
viimeinen. Kailddsiirtyivat pois tielta niin nopeasti l(uin
ehtivat, mutta koslG heillA oli vaikea kuorma, he eivat
p:i:isseet niin nopeasti kuin Feuchting vaati.

KokemakilZ.-14.1O.1693,
s. 33O-332.

Vlrpt NlsstH (tieclot)- lllla Kosldnen (keennos)
- Tllna Mlettlnen (tel(Sti)
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Maanmlttauslaftoksen

arklsto aloltd tolmlntanvuoden 2lX)5 aluss. Elokuu*a

a lsuiiskylissii
Iehtlen sen atnelstot
keytirsse.

ovat olteet tutkttotden
-

Erikoisluetteloihin on kiriattu muun muassa kyla,
kohclekiinteiston nimi ja rekisterinumero, maanmittaustoimituksen laji, muoclostuneet tilat, toimitusinsin6ori.arkistotunnus,vuosiluku,karttoienlukumeire
lukum5ere.
ia asiakirialehtien

Arkistoien siiffot lyvesh/laanon aloitettu vuoden
Kun kokonainentila on vaihtanut omistaiaa,eika
20O5 alussa.Tilli hetkellii on mahdollistatutkia io
maanmittaria
ole tarvittu,maanmittausarkistoihin
ei ole
siirrettyjearkistokokonaisuulGia
eli aiemminHameen,
tallennettutietojaomistajanvaihcloksista.
Nemetieclot
Pirkanmaa-Satakunnan,
Pohjanmaan,
Pohiois-Karjalan,
ja kar4eoikeuksison selvitettevemaakunta-arkjstoissa
Kaakkois-Suomen,
Uudenmaania Pohjois-Pohjanmaan
sa seil)dettivistetuomiokuntienasiakirjoista.
maanmittaustoimistoissa
siiainneitamaanmittausarkistoja.Loputarldstokokonaisuudet
siirretiienJwiiskyl;ien
syksyn2005 kuluessa.Arkistoon kootaannylqyiseen
Alnelstolen tutklmlnen
kiinteistdiarjestelmean
liittyvat pysyviisti sei\.tettav5t alkuperaisettoimitusasiakirjatja -kartat kaikista
Maanmittauslaitoksen
uusiarkistorakennus
siiaitsee
maanmittaustoimistoista.
Arkistojensiirtamisellavarmaakunta-arkistonvieressd,.Alkupemistetaanpysyviisti seilytettevienarkistoaineistojen Jyviiskyliissii
reistenmaanmittausasiakirioien
tutkiminen tapahtuu
sailyminen.
kuitenkinlyv:isb/lanmaakunta-arkiston
tutkijasalissa,
ja maanmittauslaitolGen
arldstonasiakaspalvelu
hoicletaansiirretyn aineistonosalta maakunta-arkiston
Maanmlttauslaftoksen
asiakaspalvelunkautta 1.8.2005 lahtien. Maakunrnonlpuollset alnelstot
ta-arkistonasiakaspalveluottaa vastaantutkiioi€ien
tilaulGetia velitt:iene edelleenMaanmittauslaitoksen
Maanomistus
on liittynytoleellisena
osanamonien
paivystejelle.Maakunta-arkistonosoite on Pifldkatu
sukujenvaiheisiin,olipa suvun piirissesitten kartano
23, Jyv,iiskyle.
Maakunta-arkiston
tutkiiasalissa
on yksi
tai kartanon torppa. Maanmittausarkistoteydentee
paikka(ns.kartanlukupaikka)
varattunamaanmittaussukututldjanperinteisietietolehteiteeli seurakuntien
arkistojentutkiioille.
ja maakunta-arkistojen
henkilotiecloistakertovia aineistoia.
Maakunta-arkistonasiakaspalvelussaopastetaan
luetteloiclenk6/tt6on ja tilaustentekemiseen.Maanja eril(oisluetteloihin
Maarekisterildrjoihin
on kirjattu
mittauslaitoksenarl(iston henkil6kunta puolestaan
kaikkimaanmittaustoimitukset
kylittainniiclensuorittoimittaaaineistottutkijasaliinia vastaamaanmittaustamisierjestyksessA.
Maarekisteriss:i
on muun muassa
neuvonnasta.
My6sasiakirjoien
arkistojensiselldllisesta
kunnittain, kylittain ja taloittain tehtyja merkintdia
kopiointi- ja skannausty6tseka kopioiden laskutus
klinteist6issa
tapahtuneistamuutol(sistanoinvuoteen
tehd:ianMaanmittauslaitoksen
arkistonpuolella.
1995 saal&a.Maarekisterist:i
luovuttiinsahkdisenkiinteistdrekisterin
mydta 199O-luvunpuolivelisse.
Orpana2/ZOO5

Maanmittauslaitoksenalkupereble asiawioja vol tutkla lyv*skylen maakunta-atuston tllolssa, Kuva Matjaana Kuokka,b/veslglen ma* u nta-atMsto.

Maakunta-arkistonasiakaspalvelussa
on ti H hetkelH
ka)dettaviss:imaanmittausarkistoistalaaditut paperimuotoisetarkistoluettelot.Tulevaisuudessa
tutki.iatvoivat kaiyttaiamy6s sahkoistemaanmittausarkistoa,jota
varten asiakaspalveluuntule€ erillinen tietokone.

los tutkiia on tulossa Jyvesryl:iin pitken matkan
takaa,h:inenlGnnattaasolttaaetukateenMaanmittaug
laitoksenarkistonpalvelunumeroon(O2O541 6915) tai
lehettae siihkopostia (ark@maanmitiauslaitos.fl
). Neln
tutkiia voi tilata haluamansaaineistot etuketeen,ja ne
ovat valmiina kun hdn saapuuJyvrislqylaitn.

Tutkia taytt:iii kiriallisentilauslomakkeen(tutkirakortin), iossa lq/swian tutkiian yhteystiedot, tutkimustarkoltus seka tilattavan aineiston arkistotunnuks€t. AiYkslttilsen tllan tuddmlnen
neistoja toimitetaan tutkiioille arkisin klo 8.0O-t 5.0O.
Kello l5 .ialkeenia lauantaisinietetyt tilauslomakkeet Tutkimustyon maakunta-arkiston tutkiiasalissa voi
kAsltelllilinseuraavanaarkipeivena.Maakunta-arkiston aloittaa kahdella tavalla. Maanmittaustoimlstostavoi
tutkiiasalissatilatut ainelstot ovat kii)rt6sseviikon aJan etukateen pyyt:ie sellaisen tilaa koskevan kiinteistoniiden toimittamisesta.
rekisteriotteen,jossa nakJD/kiinteist6n muodostuOparl6.Z/z@5
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misketju arldstotunnulGineen. Maanmittauslaitoksen
arldsto ei voi toimittaa reldsteriotteita. vaan otteen
voi pyytea mist6 tahansa maanmittaustoimistosta.
Kun tutldialla on rekisteriote mulGnaan, hen voi tilata
suoraan haluamiensa toimitusten asiakiriat ia lGrtat
tutldttavalGeen.
Ios tellaistatietoa ei ole etukateen, tutldja voi aloittaa
tutldmisen tilaamalla tiettya l(untaa l(oskevat maareldsterit ia eril(oisluettelot. Naiste hAn voi hakea haluamansa tilan, sitA kosl(evat maanmittaustoimitukset ia
eri toimitusten arkistotunnul(set.Tamen ialkeen tutldia
tekee uuden tilauksen haluamistaan toimitusten asialdrjoista ia lGrtoista. Kiinteistorekisteriote siis nopeuttaa asialdrioientilaamista, mutta toisaalta esimerkil(Si
alkuperaisiss:imaarekisterildrjoissaon lisatietoia, ioita
ei ole viety kiinteistoreldsteriin.
Maarekistereita ia eril(oisluetteloita tutkittaessa
kannattaa huomata, ettA kuntaiaot ovat saattaneet
muuttua vuosisatojen varrella, eivatG kuntajaot valttamattA noudata seurakuntaiakoia. Esimerkiksi vanha
sukutila,jol(a rippikirjoissaon merldtty tietyn seurakunnan rippikirjoihin, voi ollaldn maanmittausarldstossa
uuclen, jonldn lq/lAn pohjalta muodostetun, l(unnan
maareldsterissa.

Maanmittaustoimitustenasiakiriat ia lGrtat ovat
julkisiaasiakirjoja.Asiakirjatsiseltevatkuitenldnmyds
henldldtietoia,joiclenkasittelyynsovelletaanhenki16tietolakiaja toiden kaytto on raioitettua.Tatavarten
tutkijoita py/detAan tayttamaan tutkijakortti, jossa
selvitet:ianmuun muassatietojenko/ttotarkoitus.Tutkijakorttitoimii samallatilauslomald(eena.
Rajoitul6ia
alkuperaisaineistojen
kayttodnsaattaajossaintapauksissaasettaamy6s aineistojenheikkokunto.

Sihktiinen arklsto tulossa
Maanmittauslaitos on ottanut kaytto6n myos sahkoisen arldstoiariestelmAn.Sahkoiseen arldstoon tallennetaan vuoden 2004 ialkeen syntynyt aineisto sek:i
osia aikaisemmin arkistoicluista aineistoista. Karttuva
sahkoinen arldsto on asiaklGidenkeyteftaviss:ilGildssa
Maanmittauslaitoksen toimipisteisse ja iatl(ossamy6s
D/vaiskylanmaakunta-arkistonasialGspalvelussa.Tulevaisuudessa osia maanmittausarldstosta tarjotaan myos
Maanmittauslaitol6en www-sivuilla.

Ylltarkastala Kalsla Savola,
fyv:lskyHn maakunta-arklsto

fyvilskylin maakunta-arkisto
Pitk2ikatu23, fyv:iskyH

Avoinnasl4rskuunalustatoukokuunloppuun
ma-pe klo 8.OO-18.OO,
la klo 1O.OO-14.OO.
Kesiaikanamaakunta-arkisto
on suljettu lauantaisin.
Maanmittauslaitoksen
arkistotilaukset
puhelin: OZO541 6915
s-posti:ark@maanmittauslaitos.fi
L:sefertoia
http;//www.maanmittauslaitos.fi
/
http ://www.narc.fi/Arkistolaitos/ jyma/
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Winkul oiubuioal1600-luounWaubolla

Mlekat ovat todisteltavastl vluhuneet I 6(N- Iu vun Hauholla. Kunnla oll he*ki asia virka- fu
sotllass,iiidyn mlehllle, iotden vydlli rllppul
mlekka. lopa hauholalselta paplltakln saattoi
Iayty1 mtekka, kuten seuraavasta tarlnasta
kiy llml.

maaomaisuuden. HAn oli perinyt Niemen ja onnistunut
hankkimaan vielii lisaekin maata. Rukkoilan Hannulan
isanta Hannu Tuomaanpoilc oli verorestiensa vuolGi
joutunut m)4ymaan tilansa sukuoikeul€ineen lohan
Danielinpojalle. Kasvavan omaisuuden seuraulcena
luutnantilla oli 163O-luvulla yhta ja toista riitaa niittyjen ia peltoien omistussuhteista Rul&oilan isantien
kanssa.

neyftemona
oli ilmeisestihauholainen
Tapahtuman
paivenevuonna
1633.Liihlsouvitaikievarikeseisene
Luutnantti Johan Danielinpoil(atuli korttia pelaavien
sijaitsi. herra Johanin ja vouti Joaldmin luo. Miehet tunsivat
teestaei kayilmi,missetamekievariHauholla
Kyse voi olla my6s epavirallisesta anniskelupaikasta.
Varmaa on vain se, etta molemmat mieldca kantaneet
herrat olivat nauttineet sielle m)D/tya olutta.

toisensa, koslG he l(ail&i olivat sukulaismiehia. Johan

"AH tee aplnankonstetahatullanl"
Ereeneke*ipeivane vuonna 1633 oli Hauholla sijaitsevaan anniskelupaikkaan kokoontunut tuopilliselle
ja aikaansa kuluttamaan joukko hauholaisia herroja.
Aatelisia neme herrat eivat olleet, mutta varalGsta
s:iatylaisvakee kuitenkin. Tarkemmin sanoen he kuuluivat virlcsaebryn. Kaikki kolme herraa olivat my6s
merldttavia tilanomistajia Hauholla. NylqailGna joku
voisi kutsua heite nousuldGiksi.
Kihlakunnan vouti Joakim Eerikinpoika Portaasta
ja t(appalainen herra lohan Vuoliioelta ryhtyivai pelaamaan korttia. Korttipeli oli l(ulkeutunut Suomeen
Euroopasta 3o-vuotisen sodan ailGna ja oli siis tuttua
puuhaa Hauhollakin io 1630-luvulla. Miesten peli keskeytyi, kun luutnantti lohan DanielinpoilG Ruld(oilasta
saapui paikalle.
Mainittu luutnantti oli onnistunut lyhyessa ajassa
kokoamaan itselleen Rukkoilan kvleste melkoisen
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Danielinpoika otti velipuolensa herra lohanin peestA
hatun, paiskasi sen lattiaan ja sanoi: "Mite sina teella
teet?" Herra lohan vastasi siihen: "Sina n5et rakas veli
mita mina taallA teen. Mutta ala leiki eli tee apinankonsteiaminun hatullani. Anna mieluummin minun
olla rauhassa."

Kappalalnen

lskee

mlekalla

Luutnantti lohan Danielinpoika oli iuovuksissa eika
suostunut perumaan narrimaiseksi luonnehclittua
tekoaan. TaistaqlystA herra Johan tuli pahantuuliseksi
ja kolhaisivelipuoltaan lgD/narpeallAsuulle. T:ista luutnantti kiivastui ja tempaisi esiin miekkansa.Toclistajien
mukaan l€ppalainen herra lohan oli ollut nopeampi
ja notkeampi kii,sistiien.Hiin nimiftein kiskaisi miekan
velipuoleltaan niin etti tiille jlii vain huotra k:isiin. Sen
tehrye5n kappalainen kislGisi esiin oman miekkansa ja
loi silla luutnanttia suoraan Deehan. Seurauksena oli
verta vuotava haava.
Uhkaavastaalusta huolimatta tilanne lienee rauhoittunut melko nopeasti. Oikeuclen selvityksen mukaan
herat olivat Doikenneetkotimatkallaanoluelle. Paikalla
olleet luotettavat miehet Pentti Pentinpoika, Johan
Sveninpoika ja Yrj6 l6nsinpoika toctistivat keriiiilla,
ette kievarin ulkopuolella oli kayty pienimuotoinen

kassa.HauhonVitsialanKekkosenisantaenimismies
TuomasPaavonpoikaa
syytettiinker:ijillemiestaposta.
ja sittensurmannutratsuHiin oli ensinpahoinpiclell)d
Toclistajienmukaanmainittu
mies Sipi Tapaninpojan.
kun t:ime
Sipioli ollut vastassaTuomasPaavonpoikaa,
oli kevellyt kotiinsa EliasKallenpojanluota Okerlan
Petial:iste.
Kekkosentalonpihamaalla
Sipioli rynnannyt
paljastettumiekka Gdessiiin Tuomaksenl<imppuun.
kahakassa
Tuomasoli kuitenkinsurmanSeuranneessa
nut paellekarl(aaiansa.
Tuomaspiiloutuieiketullut kuultavaksikeviiiin 1630
kuolema.Entikiir4ille.Miestapostaoli rangaistulGena
julistettiin
k:ir:Uille
nennimismiesTuomasPaavonpoika
henkipatoksi.Vuonna 1633 Tuomasoli vastaamassa
teostaan,koslGtelloinhenenasiansakisiteltiinHauhon
kardilla.llmeisestilo).tyiuseitaluotettaviahenkil6ita,
iotka vakuuttivatTuomaantehneentekonsaitsepuolustulGena.Miestaponkasittelylehetettiinhovioil(euclen
ratkaistavaksi.
Emmetieda p:iatdsta,koskahovioikeuksienarldstot
perusteellakaykuiovat palaneet.Muiclenasiakirjoien
ei tuomittukuotenkinilmi, efteTuomasPaavonpoikaa
lemaan.HennekyyolleeneclelleenVitsihldnKekkosen
isent:iia liseksihentoimi Hauhollaluottamustoimissa
vielii 1650-luvulla.

mellakka oluen nauttimisen ielkeen.
Oikeus tuomitsi herra Johanin lqyyniirpliiillii kolhaisusta kolmen markan sakkoon ia m:iarAsi hinelle lisAksi
yhcleksiin markkaa sakkoa hairi6n aiheuttamisesta
seke viela kymmenen markkaa paehan lydclyste verihaavasta. Luutnantti Johan Danielinpoika ei saanut
sald(oia. HAn ldyttliytyi narrimaisesti mutta ei ehtinyt
aiheuttaa vahinkoa. Kuten oikeus totesi: herra lohan
oli ollut nopeampi kiisist:ien.

Artil&eli on aiemmin jullGistu eri nimisene, hieman
toisessa muodossa vuoden 2OO4 Niskavuoren Sanomissa.

foka mlekkaan tarttuu...
paiistiinilman pahempiaseuraaTiissatapauksessa
muksia.Toisinoli kayn).tvuonna1629kaydyssakaha-
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Hollolan ylinen kihlakunta: Hauhon, Luopioisten,
Tuuloksen ja Lammin karejat vuosilta l629-1633, mf .
Kansallisarldsto.

Ilina Miettlnen
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$uo*nn @suluksenStnittrellelon
digiloinli oaubdilluu
Suomen Asutuksen Ylelslueltelo eli 5AY on
monllle sukututkijollle
lo tuttu apuvfrllne
eslvanhemplen eblmlseen alalta ennen klrkonklrlolen alkua. Plrkannaan alueen pltlflen
osalta SAYon mlkrcfflmelnfr lueltavlssa muun
muassa Tannpereenkaupunglnklrlastossa. Ny'
SAY on tulossa yhi useamplen ulottuvllle la
helpomnln kiytel6viksl, kun sen kwaannlnen
Intern etlln on keynnlstynyt.
SAY- kooste tlllklrlatlecloista
Suomen Asutuksen Yeisluettelo (SAY)on vouclin- ja
laanintileista keratty kooste taloista ja niic'lenasukkaista. Se kattaa enimmill:ian koko naiclen tilikirjasarioien
l€isittam:in aian elivuoclet 1539-18O9. Kattavuudessa
on alueellisia vaihteluita, mutta parhaiten eclustettuna on luettelon lahtdalue Hame. SAY on kereeiien
laatima kooste tilikirjoien tiecloista, joten se ei ole
alkuperiislihcle ja siina on tAmAn vuoksi my6s tulkinnanvaraisuuksia,virheiti ia puutteita. Luettelo on
kuitenldn monille sukututldtoille ainoa keino paiasta
kiinni 1500- ia 1600-luvuillaeliineisiinesivanhempiin,
sille telte aialta ei ole juuri kirkonkirloja ia alkuperAisten
tilikirjojen lukeminen on tydleste ia aikaavieviiii. Niinpa
SAY:n cligitoiminen internetiin, kaikkien saataville ja
helposti kli)ftetteveksi, on sukututkimuksen kannalta
erittain merkitteve hanke.
SAY:n all(uunpanija ja icleoija oli monitoiminen l(irjailiia ja teatterimies JalmariFinne ( 1874-1938), jonka
panos historian- ia sukututkimuksen edistemiseksi on
iaenyt monesti unohduksiin. V5rikkiiene persoonana
tunnetun Finnen alkuperainen aiatus oli tutlda kaikld
Hiimeen alueen vanhat suvut ia muodostaa niiden

j:isenistAyhteiso nimelte Hameen huone. KangasalalaisenaFinnelaski myosyliisatakuntalaiseth:imalaiseen
heimoon kuuluviksi. Nain Tampereen seutukin peiisi
mukaan jo projektin alkuvaiheessa.
Finnealoitti tyon apulaisineenvuoden 1906 tienoilla,
ja ker:iys lopetettiin vuonna 1977. Nein muoclostui
vehitellen piteie pitajalta suuren osan LAnsi-Suomen
maaseutua kattava luettelo taloista ja niiden asukkaista
koottuna kirjoil(si,loiclen joka aukeamalle on tiivistetty
parin-kolmen talon tieclot kahclenkymmenenvuoden
ajalta. Aukeamat on jaettu vuosittaisiin saral&eisiin,
joista kuhunkin on merkitty talon asul&aat kyseisenii
vuotena. Perusajatuksena oli koota verotustietojen
pohjalta talo- ja isentaketiuia, jolloin tutkijoiclen ei
tarvitse yhte taloa tutkiessaan hakea tietoja vuosi
vuoclelta erillisistAtilikirjaniteiste.

Dlgitoltavana l8O 0O0 aukeamaa
Alkuperaisia
SAY-kirioja
*iilyteteenKansallisarkistossa Helsingissi. Mikro6lmikopioina ne ovat tutkijoiden
ke).tossamuissa arldstoissaja ldrjastoissa.Tampereella
toimivan lalmari FinnenS:iati6n piirissavirisi kuitenl(in
iclea SAY-aineiston cligitoimisesta, joka helpottaisi
suku- ia historiantutkiioiclen tyota. S:iati6n asiamies,
filosofian tohtori Mervi Kaarninen kertoo, etta siiAtid
peetti ryhrya rahoittamaan SAY:n digitointia suorana
iatkona sille tehtevalle, jonka Finne itse oli miarinnyt,
- SSAtion tehtevene on lalmari Finnen aloittamien
HAmette koskevien henkilohistoriallisten tdiden iatkaminen seke Hemeen historian, erityisesti henkil6historian. tutldmuksen ia sukututkimul(sen edistaminen.
Digitointihanld(eenvalmistelu lahti liikkeelle jo vuonna
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Z0OZyhteistyosse Kansallisarldstonkanssa. Selvitysja neuvotteluvaihe venyi pitl€lGi, mutta loppukesalla
2005 SAY-aineiston kuvaus cligitaaliseen muotoon
p:iasialkuun. Jalmari Finnen Saiatioosallistuu digitoinnista l(oituviin kustannuksiin Z5O OOOeurolla.
- Kyseessaon suuri hanke. Tarkoituksena on kol(o
SAY-aineistondigitointi tietokantaan, mike merkitsee
perati 180 O0Oaukeaman kuvaamista. Liseksitutldjoiden avuksi luodaan lqlahakemistoja, Mervi Kaarninen
Kenoo.
- Kuvaaminen ja muu kaytann6n toteutus tapahtuu
Kansallisarldstossa,jossa on varattu sitA varten omat
tyotilat seka tyon suorittajat,l(uvaaiatja vastuuhenldlot.
Kol(o uralen on miiiira olla valmiina vuonna 2010.
Sukututldioiclenei kuitenlGan tarvitse oclottaa nain
lGuan, ennen kuin omia sukulaisia voi alkaa etsia internetista. SAY tulee luettavaksi sita mukaa, kuin sita
saaclaancligitoitua. Tampereen seudun sukututkijoille
Kaarnisellaon h) ./ieuutisia:

haluamansa kylan kohctalle. Kylie voi etsia sivustoilta
my6s vapaasanahaun avulla. JolGisesta cligitoidusta
kuvasta saa raj'attuapienemman alueen, jota voi tarkastella suurennettuna.
Jalmari Finnen S:iatid uskoo, etta digitoinnista tulee
olemaan sukututldioille paljon hydlrii:
- latl(ossa SAY-aineistoa pa:isee selaamaan kotikoneelta ja etsiminen helpottuu lrylahakemistojen
avulla. Digil(uvat ovat myds huomattavasti selkeampia
kuin mustavall(oiset mikrofilmit. TarkeAaon, etta nyt
SAY:ssakeyteb/t vari kooclit tulevat n:ils/viin. Eri tileiste,
esimerldlGi maakirjasta ja henldldrjasta, otetut tiedot
on merldtty luetteloon eri varisilla musteilla, mikai jaa
mil(rofi lmien kaytteiilta helposti huomiotta.
- Toivottavasti digitoinnin my6te SAY avautuu
sukututkijoille uuclella tavalla ia entistA useampi voi
kayttea tate ainutlaatuista aineistoa hyddyksi, Mervi
Kaarninen toivoo.

- Pitatat kuvataan aald(osiarjestylGesse,mutta kuitenkin HAmeen alue ensin. Aloitusjerjestys on siis sama
kuin lalmari Finnellaaikanaan.

llmalseksl io nyt kiytettlivissii
Digitoinnin edistyessA SAY tulee olemaan lGil&ien
kaytettAvissA ilmaiseksi arkistolaitolcen kotisivuilla.
Aineistoa on jo nyt viety koemielesse jonkin verran
nettiin ja talla hetkella luettavana on pitajia aakkosvelilta Akaa-llmajoki. SAY tulee projeldin edistyesse
saamaan oman sivuston, mutta toistaiselGi netista
loytf/ee aineistoa paasee tutldmaan Kansallisarkiston
digitaaliarldston sivujen lGutta Ihttp://digi.narc.fi/
digi/search.kal kirjoittamalla hakukentt:ian "asutuksen
yleisluettelo".
SAY-aineistokuvataan internetiin aukeamittain. Aineistoa voi selata kuva kuvalta tai siirtyii hakemistosivulla olevien aakkosellistenkvlelinlddenavulla suoraan

z8

Mervi Kaarnisenhaastattelunliseksi lahteenaon
kaytettyseuraavaaldrjallisuutta:
MiikelA, Anneli: Suomen asutuksenyleisluettelo.
Tampereensukututldmusseuran
vuosikirja198!1 986
Yl:2Orrman, Eljas:Suomen AsutuksenYleisluettelon
opas:An Introductionin Finnishand Swedish.Valtionarkisto,Helsinki1975.

Ulla Koskinen
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@euran sgnlgmr)pcii ocionnilleluI
pubeenjobtalalle
SeurammepuheenjohtaiaAntti Lahdete).tti 70 vuotta kevattalvella2005. Antin toiveesta hanenjuhlaansa
vietettiin ilman heliniia hallituksentydkokoulGessa.
yhteyclessli
Kokouksen
varapuheenjohtaja
T inaMiettinen luovuttiseurammepunavalkean
viirin Antille,joka
on vuosienaianmonellatahollaansioitunuttekemella
harrastustammetunnetuksiia eclistemellasukututkijoiclentelmistatietemyste.- Lempimetonnittelumme
viele kerranAntille!

Antti Lahde sai syntymep velahjakseenseuranpirrttistandaa n, Kuva Malu Lahde,
Sukututkimusseuanhallituksenkokouksen yhteydesse juhlittiin puheenjohtajan syntymepeivee. Kuvassa
puheenjohtaja Antti Lahde (vas.),
varapuheenjohtaja Tiina Miettinen,
sihteefiMatjatta Rintala,Oryanantoimittaja JohannaKurela, nhastonhoitaja Nina lANensivu ia rctkivastaava
JukkaSi6n. KuvaMarju L:ihde.
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lgoaibeenle/tkioir;
$ ukukirian oiimeisle

EI kannata huokalsta helpoluksesta vlelii sllni
valheessa, kun sukuklrlan koko materlaall on
kooss vllmelsintlkln kuoltnalkaa n yaten. Sakukltbn tekstl n vlIm elstely el totAmattomalta
kiy kiden kiiinteessl parla piilvii ennen klrlapalnoon vlemlstA. VIelfr on pallon tehtiiviii!

esimerkkeje t5ste ovat klassiset /ertokone ojensi
auttavan ketense ia lantaa levitettiin traktoristu kesinSukutaulujen veheisiinkin tietoihin voi putl€htaa kirioitusvirheite. Naurattikohan site, ionka ammatiksi oli
merkilly ti i n tarkastaja?

Monella tuntuu olevan se luulo, ettA kiriapainossa
tekstin virheet koriataan.Nain eiole. Kirioja ei ole enae
Sukukirjantekoonei yleensevoi varataliiaksiaikaa. pitkiin aikoihin laclottu kiisin, joten painovirheitekeen
Pelkaistaian
tutkimuksentekemiseenkuluu riDeeltekin ei enAA tule. Painettava tai monistettava aineisto
useitakuukausia,varsinkinjos tutkimukseneclistymi- toimitetaan liikkeeseen ioko cligitaalisena telGtine tai
nen eclellytte5seurakuntienlahettemiatietoja.Tarl&a painovalmiina tulosteena, originaalina. los telGtisseon
tutkittavanalueenrajaushelpottaaty6n edistymiste. kirjoitusvirheita, ne menevat nykyeen aina kirjoittaian
Tavallisintutkimusraiauson viuhkan mallinen:tutki- piikkiin-ia niin ne itse asiassamenivet aikaisemminkin,
taan esimerkiksiviisi sukupolvea lahtdpariskunnan sille tekstin ensimmeinen veclos lehetettiin kirjoittajalle
jelkeleisiii.
oikoluettavaksi ja hyvaksytteveksi. - Suuremmista
painotaloista voi told ostaa telGtin oikoluku- ia taittopalveluia, mutta se on varsin kallista. Mihinkaan
Lueta tekstl ulkopuollsella
tekstin sisilldn tarkistamiseen ei tellaisissatapauksissa
luonnollisestikaan ole mahclollista rvhwe.

Tutkiminenon sukukirjanteon vaivalloisinja suurin,
muttasamallamydskiinnostavin
vaihe.Kunaineistoon
koottuja tarl€stettuseki lehteetja kirtallisuus
huolelliKarsl lyhenteitA ia tarldsta taltto
sestimerkitty,seuraaoikolukuvaihe,mike monestaon
kaikkeintuskallisinta.
Sukuiuhlatlahesbryet,paino-tai
Viimeisessevaiheessakannattaa kovalla kedelle
kopioliikkeesta
on jo varattupainotyolleaika,tyd ei ole karsia lyhenteita, varsinkin tekstiosuuclesta.Jos lyen:iakovin innostavaa,ja tekstistaputkahteleejatku- henteitaon keytettiiva,tarldstalGa
niiden ldrioitustapa
vasti esiin karmiviakirioitusvirheite.Huolettomampi ldelenoppaista.
Omaasukualyhenneteeno.s.(ei "os.",
heittaehommansiinavaiheessajo sikseenia kiikuttaa mikAtarkoittaaosoitetta),muun muassalyhenneteen
painettavaksi.
sukukirjanraakileensa
Sukutauluthan
ne mm. (ei "mm", mika tarkoittaamillimetrie).- Ereen
ovat terkeimmatl
sukukirlantekiia oli riehaantunutkeksimaenvaltaisat
ma:iratlyhenteita,joiden tarkoituksenaoli ilmeisesti
Kannattaaaina pyytaa jotakuta ulkopuolistaluke- s:i:Gt:ietilaa - ja aiheuttaapaenvaivaalukiialle.Han
maantutkimus tekstiosuuksineen
ennen kuin ryhbD/ keytii paikkakuntalyhenteite,joiden merkitysta sai
itse taittamaantai teettiie iulkaisuntaiton eli tekstien arvailla:TjLA ooijala?),Tyrv. oyrvaa vai Tyrvant6?)
asettelunsivuille.Omalle tekstilletulee sokeaksi; la niin eclelleen.Ecleskaikldenpaikkakuntienyleisesti
kielikuvatmenevathelpostisekaisin.Hullunkurisia keytosseolevatlyhenteeteivetkauempanaasuvilleole
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tuttuia, ioten niitel*iAnei tule kiiyttaie.Missemaailmaan
tulikaanse, joka syntyi Uklssa?Omapereisetlyhenteet
ovat kuitenkinpahimpia.Miten ihmeessepitiiisikeain
lukeaedellemainitsemanikirjoittaiankehittamalyhenne "Z:ov:mo"?- "Kaksiovaimo"?
Samalla lukukerrallavoi tarkastaa,onko tekstiin
suiahtanutnaistenammatteihinliitettyih turhia -farpaatteita.Varhaisimmista
sairaanhoidon
oppilaitol(5isja seminaareista
tamme valmistuisairaanhoita,attaria
opettajattaria, mutta nykynaisten ammattinimikkeeseen ei feminiinis)ottekorostavaaliitette pide lis.iite.
Lukija osaa kyllii piiiitellli sukupuolen etunimeste.
Feminiininenliite voi iohtaa harhaan.Pappiia papitar eivat tarkoita samaa, kuten eivet kauppaneuvos
ia kauppaneuvoksetarkaan.Kannattaa vel$iie my6s
nais-alkuisiatermeje. Naiskauppiasei tarkoita yksin
naispuolistalGuppiasta,naissankariei tarkoita naispuolistasankaria.- Nais-alkuinenammattinimikeon
kylle paikallaanesimerkiksiseuraavassalauseessa:NN
oli kunnan ensimmAinennaisl;i:ikiri.

siirtomaatavarakauppa

talonpoikaistul

saarnaajalle("saanaajalle")

h) /entekevaisyys

lapiotytt

monialaistuminen.

unelmaansa("unelmaansa")

Sukukiriallaon suvun iiisenillesuuri merkitys.Sita
ei velttematte tieclostetakovin selvasti,mutta harvoin kuitenkinldrjahylly5raivatessasukukirjavalitaan
kirpputorillevietevaksi.Mummovainaanhyllystepoimitaansukukiriatalteen- kukaperillisistai
ehtii siepata
myydliAn
sen? ,a
loput antikvariaattiin.Sukukirjalla
on pitki ike. Se siis kannattaatehde viimeisenpaelle
huolellisesti.

Huolellinenkieli ja rauhallisenb6/likesulkoasutalGavat my6s sen, etta kirjan siseltddnsuhtaudutaan
ja site picletiian luotettavana. los tekstivakavammin
Kun oikaisuluennan
aikanahavaitutvirheet on korosuudessa
vilisee
virheita, herai velitt6mastiepailys
iattu, on vuorossatekstintaittamineneli sommittelu
siita,
ette
my6s
sukutauluien
tiedoissaon virheitii.
kiriansivuille.Temanvaiheenmoni tekee kustannussyistaitse. Tietokoneentavutusohjelmaavoi keyttee,
mutta lopputulos te).b4ytarkistaaitse. Tavutuksessakin
lohanna Kurela
voi tulla hassuiavirheite:

9/usi esipo/oilaululeoslu/ossa
Tampereen seuclun sukututkimusseuran
Esipolvitauluja-teossarjaansaadaan
yhclel<slisosa ensi keviiSnli. Parhaillaan
tekeillii oleva osa koostuu Kirsti Vimparin

pitkeaikaistensukututkimustentuloksista.
Teospyritien saamaanvalmiiksiSampolan
sukututkimusDeiveksi
14. tammil(uuta2006.
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lalon-ia
Toirnnluinennakakulma
pilr)jdnnimiin
hte rn etln k esk usteIupal stoIIIa p uIpahtaa tavan
takaa eslln lgrsymysslftli, mften talonnlml tullsl
valmllssa sukuselvUksessl eslttii sellalsessa
tapaukses*t, I ossa nImI tutkiltavan alank oh dan
llilkeen tykkiinian on muultunut toiseksi. $zna
koskee palkkakuntla sllloln, kun kirkkopft,iiJiit
ovatWaatuneet, kunnat ovat llfttyneet yhteen
tat ralola on muuten vain siinelty.

sa henkil6n kotitalo sijaitsi syntyme- tai l(uolinhetkelle;
ainahan ei edes voida tietae toclellista syntym:i- tai
kuolinpitej:ie (esimerldl(sihenki16kuollut matkoilla tai
sotakentalla).TAma perinteinen nakokulma on tiulGsti
tietolAhteeseen sidottu jopa niin, ette esitystapa itsess:ian ilmoittaa tietolahteen. Kun sukuselvitylGesse
lukee, ettii "syntyn)d Ruovedelle", saa luldja yleense
samalla tietea tietolehteen: Ruoveden ldrl(onkiriat- ilman, efie site erikseen tarvitsisi tekstissa mainita.

Lukiian vaatimukset
Seuraavassaesittelen, miten asian olen ratlGissut
Orpanan numerossa | /2QO4 (s. 38) mainitussa sukukirjassa.Sukuselvitykselletiissa ymmarretaan mita tahansatutldmustuotetta, ioka on tarkoitettu muidenkin
kuin teldjansa luettavalGi.

Perinteinen esitystapa
pohiul€ssasiiaitsevan
Tarianneveden
Monoskyliin
talot kuuluvatnykyaanVirtainlGupunkiin,
mutta
vuosina 1927-1972 ne olivat osa Pohjaslahtea, kun
temenniminen l(unta oli itsenainen. Ennen Pohiaslahden itsenaistymistakylan asuldGatolivat satoiavuosia
ruovetisia. Ei siis ihme, jos asioihin perehtymeton
hammeng4y lukiessaan sul(uselvitylGesta henkil6n
syntyneen Ruovedella,harjoittaneen ammattiaan Pohiaslahclellaia kuolleen Virroilla - vaildG tietaa henl(ilon
kol<oiklinsii asuneen samassapihapiirisse.
Sukututldjoiclen h)rva tapa lienee perinteisesti noudattanut ailGlaisnekdkulmaa:syntyma- ja kuolinpitaia
on ilmaistu sen pitajejaon mul€isesti, mik:i on ollut
syntyma- tai kuolinhetkelle voimassa. Tarkemmin sanottuna on ilmaistu, minkenimisessesilloisessapitaiais-
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Keta varten sukuselvitys laaditaan?Mita vaatimulGia
luldiakunta asettaa tiedon esitystavalle?
Karkeasti voitaneen lukiiat ial€a lGhtia: toisaalta
sukututldjat (olivatpa sitten ammattilaisia tai harrasteliioita), toisaalta muut asiasta kiinnostuneet (esimerkiksi sukututkimukseen perehtymaton henki16,
joka saa suvustaan laaditun sukukirjan keteense).
Oleellisin ero naillA on siina, etta sukututkiiat - toisin
kuin muut asiastakiinnostuneet- keyttavet lukemansa
sukuselvityl(sentietoja sellaisenaanhyvekseen omissa
tutldmulGissaan;iulkaistu sukututkimus toimii tulevan
sukututldmulGen lehteene. Koska sukututldjalle oleellisen terkeate on saada tietiie kiytetty tietolehde, palvelee perinteinen syntyma- ja kuolinpitAjAnesitystapa
h) ,/in sukututkijaa.
Tavallisen tallaalan vaatimukset ovat osin toiset.
Hen harvoin on perille hallinnollisten raioien historiallisista muutolGista, tusldn on edes niista kiinnostunut.
Hanelle riittanee pail(an maantieteellisen sijainnin
ymmartaminen nimenomaan nykyisen maantiedon
valossa. Hanella on joko maantieto p:i:issaan,tai han
voi tukeutua lg/llin suurimittalGavaiseen lGrttaan.
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Palkkakunnannimen

esittAminen

Oma esitystapanipyrldipalvelemaansukututkimuksenkumpaakinkeyttaieryhmea.
Mikeli nykyinenkunta
- esimerldl(si
l(unta,jonkaalueellasyntyma-tai kuolintalo nykyaansijaitsee- eroaa tutldmuksenkohteena
olevanailckaudenkirkkopitaj:ista,
esitetaannyllyinen
kuntahakasuluissa
mainitunailGkaudenkirl&opitAjan
per:issa,esimerkilci Ruovesilvirratl, kun puhutaansiita
joka nykyiiiin tunnetaanVirtain kaupail&akunnasta,
punkina,mutta puhutaanajankohdastaennenvuotta
(t:issetapaulGessa
1651, jolloinVirraterosiRuovedesta
RuovedenalaiselGilGppeliksi).

Kuten paiklckunnan ilmoittamisessat:issakintehdaen ero silloisenja nykyisenviilillii. MiGli talosta
tai torpasta nykyaan kaytettava nimi tylddnaAn eroaa
tutldttavanaajankohtanakaytossaolleestanimeste,
esitetaiannylryinennimi hakasuluissa
mainitun aikal<audennimenperlissa.esimerl(il(si
MEHTILANTAIVAL
kun puhutaaneraanlsoo.lwulla perustetun
IPYLKASL
virtolaisen talon alkuaioista.Tasseei tarkoiteta tapauksia,ioissavain nimen ldrjoitusasu(oikeinkirjoitus) muuttuu (esimerkiksiHerrais> Herranen),vaan
tapaulGia,joissanimillaei ole keskenaan
etymologista
yhteytta.

Merldntatapaei poissuljesita mahdollisuutta,etta
nyhyeankin
olisi olemassasenniminentalo, jolG on
(vihldmispitajen)
Pariskunnan
vihkimispaiklGkunnan
eclelle,kuten .PAKARITVASIKKANIEMII
ilmoittamisessa
noudatetaansamaaperiaatetta.Mee- hakasulkuien
Ahterinreitinvarrella.TassetapauksessaPakarijaetr:iavanaon telldinvihldmisDaildc.siis kirl&o tai koti.
tiin l(ahclel(si
samannimiselGi
taloksijo 15OO-luvulla.
Vasta lSOOJuvullatoinen taloista sai oman nimen
Vasikl€niemi.
Talonnlmen eslttimlnen
Aitoia,sukupolveltatoiselleperi).t)/iAsukunimiaon
LAnsi-Suomen
rahvaallaollut kAytdssayleisestivasta
runsassata vuotta. Aitoon sukunimeenverrattavia
mutta harvoin periytyvianimia (kisity6laisen"lisanimi", sotilasnimi)on sen sijaanesiintynytuseammin.
(henkil6ekuvaaSukuselvitystenperushenkilcjtiedoissa
vista tiecloistane, jotlG esitet*in vakiojarjestylGesseja
valdomuotoisina)on puuttuvansukunimenasemesta
monestiilmoitettu henkilonasumantalon (tai torpan)
nimi. Voisi kuvitella, etta t:istA on saattanuteraisse
tapaulGissasyntye epeselvJD/ft4
sen suhteen, onko
sukuselvitylGessa
esitettynimi ymmarrettevasukunimelGivai talon (torpan)nimeksi.

Eclellisessa
esimerkissanahtava tahti talonnimen
edesseon itsenainen,
talonnimenvaihtumisesta
riippujolla
maton merkintatapa,
vain halutaanosoittaa,ette
talo oli tutkittavanaajankohtanalaettu talo ja talon osat
esiinq/vataikaislahteisse
samallanimella.Temevihie
saattaatulevalletutldialleolla hyoclyl€i.

TamanveerinkesitylGen
eliminoimiseksiolen k6/ttenyt erilaistaesitystapaaneille kahclellenimilaiille.
Josmiespuolisellahenkilollaon aito sukunimitai muu
sellainennimi ("lisanimi", sotilasnimi),se esitetaan
normaaliteksrillA
etu- ja patronyyminimenper:issa.
esimerldlci sotamiesTuomasYridnpoilG Wessman.
Tavallisestitallaistanimea ei siis taallapainSuomea
ole. SiinataDauksessa
esitetaian
henldldnasumantalon
tai torpan nimi TIKKUKIIgAIMIN,
mutta vain mikalion
kyseessa
talollinen,lampuoti(kokotalonvuokaaja)tai
torppari (osatalonvuokraaja).

EclellAkuvattua hakasulkuja kayttavaa tietojen esitystapaa voidaan tietysti soveltaa myos lqlannimen
ja minkii tahansa pailcnnimen esittAmiseen.Toisaalta
esitystavan kayttoa ei pida tarpeettomasti laajentaa
perushenkildtietojen ulkopuolelle eli perushenldl6tietoja seuraaviin vapaamuotoisiin, vaihtelevanlaaiuisiin
elemekerrallisiin tietoihin. Voiclaan kai niinldn sanoa.
ette mista kerran on lukijaa esiteltav:in henkil6n
osalta informoitu, sita ei tarvitse toistaa. la ainakin
tikkukirjaimien l(Aytto perheraulun suorasanaisessa.
elamakertatietoia sisaltav:issatekstiosuudessaio liil(aa

Vaimoihmisillemahclollisestiesiiettevaenisastatai
eclellisestepuolisostajohtuvaan"jelkinimeen"sovelletaansamojaedelleesitetryjeperiaatteita.

Punnlntaa
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hyppisisilmille,ia sitapaitsiivaikkanimi siineesiintyisi
Kolme eslmerkkli
kyseisenhenkildn osalta ensimmeisenkerran, key
yleensetekstiyhteycieste
ilmi, onko lqy'se
sukunimesta
1)Yrio EskonpoikaKAIALAI-m INIEMI],s. 1676,k.
tai muusta sellaisestanimesta vaiko talon (torpan) TeiskolKurul 'l 746. Renkiia sotamiesPirkkalassa
m6nimesta(katsoesimerkitlopussa).
j5rvellalPengonpohjanIntisseja KuusistonLaadussa.
SittentalollinenTeiskossa
lq/len
[Kurussa]Kaitalahclen
17@-17 29.
loku voi pitee esitystapaaturhan raskaana.Mutta Kaitalahdessa
tarl(emmin ajatellen esimerkiksipelko tilantarpeen
kasvamisestasaattaaosoittautua- jos ei aivan aiheetSeligs: Yl6jiirvierotettiin 1839 eme-Pirkkalasta
sen
tomaksiniin ainakin- liioitelluksi.Tamenesitystavan alaiseksikappeliksi.Vuonna1954 toteutettiin alueliiansiostanimiftainoletettavastivaheneetarve muulla tos. iossa siihen asti Teiskoonkuulunut Kaitalahclen
tavallamonisanaisesti
selitellalukijallemainittuiamen- kyle liitettiin Kuruun.
neiqlyclenia nykyisyydenvelisiayhteyksia.la varsinkin,
jos valtiovallanpainostamanaollaantulevaisuudessa 2) Lauri LaurinpoikaKekkonen.TalollinenRuoveentistekin ponnekkaamminaiamassakuntia ia sen delle,kappelinperustamisesta
1627liihtienKeuruulla
mukanaseurakuntiayhteen.
Keuruunkylan
Kolhossa
1617-1636.
lvilppulassal
Se on lgdld mydnnettave, etta jonkinlaista perehtymista paikallishistorioihin
temen esitystavansoveltaminenvaatii.Mutta sehankuuluuasiaan.
Eik6sukututkimuksessa
voisi ottaa kayttdon- ellei
sit5 lo ole keksitty tehde uuclen esitysteknisen kesitteenielkinimi?Setarkoittaisimita tahansahenkildn
identifioimiseenkeytettye,etu- ja patronJ4/minimen
(tai matron)D/minimen)peresseesitett5veanimea:
johtwaa nimea.
suvusta,ammatistatai asuinpaikasta
Asuinpaikkojennimistevoisi sitten muoclostaaialkinimien ketiun. mikAlihenkilolleon eliiminsAvarrella
useita ehclot tayttevia asuinpaikkojaja ne halutaan
perushenkilotietojenesittelyssaiulkituocla kerralla,
esimerkiksiPAAVOLA/YLl-IKKALA.

Selitys: Keuruu erotettiin 1627 Ruovedestesen
alaiseksikappeliksi.Jo kolmen vuoclen kuluttua se
itsenaistyikirkkoherakunnaksi.
KunVilppulaitseneistyi
Ruovecleste19O4,liitettiin siihenmyos osia Keuruun
pitaiasta,muun muassaKolhontalot Keuruunlqy'lliste.
3) VihittyErAieNilorivesi]9.7.1854HetaLiisaluhonb ar TAHKOLAHfl,s. Erlijiirvilorivesil 26.9.183O,k.
Orivesi6.2.19l2.Torpparinb iir Erderveltalorivedeltel Uiherlan*Peltolantaloon kuuluvastaTahkolahclen
torpasta.
Selitys:Pitejenpuuseppe
AukustiTaavetinpoil(a
Heja kuoli Oriveclen
linin puoliso syntyi Tahkolahclessa
emaseurakunnassa
Pehulanlg/liissA.Ereierviliitettiin
1973 Oriveteen.iostase aikoinaanoli erotettukin.

ll,larkku Kalllollnna
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@iiti ouolla kimppabommad

Porukassa Velkko Helkkllii, Anttl ldhde, Penttl
Nurml la Enslo NirIS.Inen tull iiskeltiiln esllIe, kulnka kauan olemme lo tydskennelleet
yhdessl. loku lausahtl: "loko slti on vllsl
vuoltt." Kun laskeltlln alkaa taaksepfrln, nlln
tocleltlln, elfri vllsl vaotlta talee te)fteen, kun
sukututklmuskurssln lilkeen Penltl Numl
ku6ul kokoon malnlfi henklldt. KefrsE 2 X)
lihtlen olemme vuoroln vlerallleet tolstemme
kodelssa fu Antln kesihuvllalla. Kolme vuotta
slfren kerrolmme klmppahommastamme lopa
Orpanan palstollla. Nyt on kyselty, vlel,itk6yhtelselomme ldkau Ja nften se lakaa.

noen yllepitejeneon uuclenoppiminenja miellyttavi
ilmapiiri.Tuohon uuden oppimiseensiseltyypaljon.
Sukututkimuksenapuvelineiclenhankinta ja kaytto
alkoi pienestesattumasta.
Er:istuttava otti kamerallakuvia mikofilmin l(atselulaitteesta.HAn kertoi ottavansaneytdltedigikuvia,
siirtaviinse ne kamerastatietokoneeseenia tutldvansa
niitasuurennettuina
kuvaruudulta.
Tiistl alkoirvhm:imme digiaika.

Keskustelimmeensinyhteisenkameranhanlddmisesta. V(si kavidigikuvauskurssin
syksylla20O1ja hankki
digikameran.Se todettiin niin k5)rtt6kelpoiseksi
sekA
sukututkimuksessaetta muussa kuvauksessa,etta
muutamankuukaudensis.iillekaikillaoli digikamera.
Jatkuuse ia hyvinjaksaa.Viiclenvuoclentaipaleen Kukaanei ole missaenyhteydessAkatunutsen hankMariuia Antti Lahteenke- ldmista.Kameroistasaatavathyoclytovat merkittevie,
Wttymistemuistelimme
sepaikassa
Oriveclen
Pitkajarvelle
5.7.2OO5.
Suomen kun paiiseekuvaamaanihan laheltavaikkapaasiakirjuhlisti
pihaa.
lippu
Se ei liehunut, sille ilma oli tyyni
iaa,kun tuloksennekeeheti, kun voi kuvataaanenkin

ia aurinkoisessa seaissaoli lampde selvasti yli 20 astetta.
Onko meiclin sul<ujemme tutkiminen niin hidasta,
etta siihen eiviisivuottakaan riite? Kaikki tietevet, efte
sukututkimus on hiclasta, mutta kylle yhteistydmme
on tuonut jatkuvasti esille uusia mielenkiintoisia tutkimiskohteita, iotka ainakin sivuavat iollakin tavalla
sukututldmusta. TiillSl<inkerralla tutustuimme Mariurouvan runsaiden poyden antimien liseksi kannettavan
tietokoneen ja digivideokameran keyttddn. Saattoipa
iiiade niiist5kin kokeiluista joku siemen item.ien hwiiiin
maaperh5n. Kokoontumistemme velille hoiclamme
tietenkin yhteyksie puhelimen ja Internetin velitykselle.
Olipa meille keksitty osuva nimildn, Verkkovaarit.
Mike on sitten pitanyt ryhmaa koossa? Lyhyesti sa-

Ve*kovaarit Antti LehteenmaikillI heinekuussa2005, Vasemmalta Veikko Heikkil;,, Pentti Numi, Ensio Neriiinen ia
Antli Uhde. Kuva Mafiu Uhda
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siselteveevicleota ja kun kuva tallentuu muistiin, ioka
voidaan tyhjentea kuvien tietokoneeseen siirtemisen
jalkeen. Erikoisesti vanhojen kaisinkirioitettujen asialdrioien lukeminen helpottuu, kun tietokoneen naytdll:i
kuvaa voidaan suurentaa ia selventia monin keinoin.
Pian alkoi kertya digitaalisessa muodossa olevia
kuvia, jotlG tarvitsivat ldintole\ytilaa seka varmistukseen tallentavia cd-asemia. Niinpa tietokoneita oli
laajennettava uusimalla koneet, joissa oli suurempi
kiintoleU/, tallentava cd-asema ja kuvien ldisittel)D/n
riittav:isti keskusmuistia. Otettuja digikuvia oli tietysti
paiastiivAparantelemaan ja leikkelemiiiin. Tahan tarvittiin
kuvanldisittelyohielma,joka jolleldn tuli uuden l(oneen
mukanaja jonlG toiset hankkivat ostamalla. Eritteinpaljon toimintoja sisaltavissakuvaohjelmissaon ollut ia on
eclelleenpaljon yhdesse oppimista ja neuvomista.
Iokaisella oli vanhoia paperil(uvia, negatiivifi lmeje
ja diakuvia. Naita piti saada tallennetuksi digimuotoisena tietokoneeseen ja tietovAlineille. Kaildlle iuli
tarve hanlddakunnollinen slGnneri eli kuvanlukija. Sille
tallennettiin vanhoja jo osittain vaurioituneita kuvia
tietokoneeseen ja l(orjattiin kuvaohjelmien avulla alkupereistekinparempaan kuntoon. VaiklG negatiivien
ja clioien lukeminen sl(annerillaonkin viele suhteellisen
hidasta,ne voidaan lukea ja tallentaauuclellenykyailGiselle tietovelineelle oleellisesti k .tt6l(elpoisempina.
Kameroiden ja sl€nnerien kayt6n ailGna kuvia on
kertynyt jo palion. Yhclelle cdleB/lle hyvalaatuisia
kuvia mahtuu vain noin 50O l€ppaletta. Oli syyta siirtya
taasaskel eteenpain eli hanldttiin tallentavat dvd-asemat. Sopivasti kolme ryhman j;isenta taytti kuluneen
vuoden aikana 70 vuotta. Kuvankisittelyohjelma ja
clvd-asema olivat iuhlijoille mieluisia lahjoia.
On my6s ollut sopivasti tietol(oneongelmia. Tapaamisissamme on korostetusti tullut esille varmistusten
valttamatt6m)D/s. Kahcieltaon koneesta rikkoontunut
ldintoleU/, jolloin varmistusten tarpeellisuus on tullut
ihan seMeksi.Tamen luldiat, muistalca tekin varmistul(set.
Vanhoien ryhmakuvien tallentamisessa on kelGitty
ratkaisuiahenldl6n merldtsemisel€i siten, ette heneen
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1. tuntematon,2. tuntematon,3. TWneAijd.

voiclaantel(stisseviitata. TehenmennessaDarhaimmalta vail(uttaaoheisenkuvan mulGinenmalli, jossa
henkiloonon merkitty l(uvanlcisittelyohielmalla
sopija
paiklGan
vaan
numero sitten kuvanalle numeroitu
luettelo.Mallikuvaon osavuoden 1925 koulukuvaa.
Yhteisetmatlct Kansallisarkistoon
ia Turunmaakunta-arldstoonovat olleet miellyttaviAia hyoclyllisia.
Tdmdnvuoden aikanaryhmii on ottanut kayttoon
tietokonepuhelut.Puhelutoimii siis tietokoneen j'a
InternetinlGutta.Vielakdjotainyhdessaopittavaaon
ialiella?
On, on toki. Suuristal(uvamearistiipitaisi rakentaa
eri teemoiakesitteviealbumeia.Kannettavantietokoneenja digivicleolGmeran
sel(evastaavienohjelmien
kaytossaotimme vastaensi askeleet.
VaildGtasse itse sukututkimustaon kaisiteltyvain
vehen,niin hyvilla valineillaja ohjelmillaseki jo toimintojaopetelleidenantamillaohjeillaon sul(ututkimulsessaerittainsuurimerldtys.Oppiminenryhmiiss:i
kannustaaia motivoi miellyttavallatavallatoimintaa.
YhdessAsaavuttamammetulol(setovat varmasti palion
suuremmatkuin neljanhenkilonylGina:insaamatulos.
Viiden vuoden ialkeenkin ryhmamme paatti jatlGa
kokoontumisiaailGisemmankaytannonmulGisesti.

Enslo Nirlilnen
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Weorianja kesrin2OO5sukusilppua
$ukuail:eisiapoiminlojalebdislasla
Sukututklfun sakset ovat taas llksuneet, kun
vuoclen2(N5 keviiiin Ja kesiin alkana lehdtstiissi on Julkalstu Hinnostavia sukututklnukseen
Ilttgvli adlkkelelta. NiiI6 tletoJa on teydennetgr internetln avulla.

olleen Bartholomew Gosnold. Varmuus henkil6llisyydesta saaclaan,kun verrataan hinen la varmuudella
hanen sukulaisikseen tiedettyjen naisten dna:ta.
Lopullinen tieto sukulaisuussuhteistasaadaan tamen
vuoden lopulla. (Aamulehti 19.6.2005.)

Sukututkllan karmea liiytii
Oriien iilkeliinen
Viime Orpanassa ihmettelimme Yhdysvaltoien
presiclenttiehdoklGiclensukujuuria,jotka johtivat merkittaviin ja varakkaisiin sukuihin. Mutta kuka on telle
hetkella maailman vaikutusvaltaisinnainen? la kuka on
maailman vaikutusvaltaisinmusta nainen sitten Saaban
kuningattaren? Tietenkin Yhdysvaltolen ulkoministeri
Condoleezza Rice. Hdnen vanhempansa ovat John
Wesley Rice lr (s. 1924) ia Angelina Ray (s. 1924).
Vanhempien sukujuuret johtavat suurten plantaasien
puuvillapelloilla tyoskennelleisiinorjiin. Huhutaan, etta
er:is Aidin Angelina Raynesi-isistasaialkunsavalkoisen
plantaasinomistajan ia tamen mustan palvelijattaren
suhteesta. (Lehteet: www.ancestry.families.aol.com
ia www.newstateman.com.)

Seikkailiiakapteeninsuku

EnglantilainensukututldiaTony Williams epeilee, etta
hAnen sukulaisensa sir lohn Williams oli 1880luvun
lopulla Englantia lGuhun vallassa pitenyt murhaaja
"Viiltaia-Jack".Sir lohn Williams oli kuningatarVildorian
lasten gynekologi ja Walesin lGnsalliskirjastonperustaia. Tony Williams loysi sukututldmusta tehclessaan
sir lohnin henldlokohtaisia tavaroita kuten veitsen ja
paivekirjoja, joistavuoden 1888 sivut oli repaisty pois.
Tony Williams on kirjoittanut aiheestakirjan Uncle lack.
Sy/lGi ilotyttdihin kohdistuneisiin murhiin Tony Williams epeilee lapsettomuuden aiheuttamaakatkeruutta
tai ette sir John hanl&i murhien avulla prostituoitujen
elimia leel(etieteellisiin kol(eisiinsa. Tavoitteena oli
etsie keinoja heclelmattdmyyden hoitoon. Sir lohnilla
ja henen vaimollaan ei ollut lapsia. Williamsin teoria
"ViiltAja-lackin" henkildllisyydeste ei ole vakuuttanut
kaikkia murhamysteeriin perehtyneite. (Aamulehti
3.7.2OO5.\

lelleen suoritetaan sukututkimusta dna:n avulla!
Englannissatutldtaan 16o0-luvun hauclastaldytyneitA
jaann6ksia, joiden epiiilliiiin kuuluneen seildGilijakapteeni Bartholomew Gosnoldin sukulaisille.Gosnold oli
yksi ensimmaisista asuttajistaYhdysvaltojen Virginian
Jamestownissa 4O0 vuotta sitten. Tutldttavat vainajat
ovat Bartholomew Gosnoldin sisar ia sisarentytAr.
Iamestownista on l6ycletty miehen ruumis, iol(a oli
hauclattu upseerinsauva mukanaan. Henen epeilleen

Englannlnkruununperliii Suomessa
17-vuotias inkoolaispoika Patrick Rappu ldysi internetista sivuston, jolle oli listattu Englannin kruununperijat. Listan ykkonen on tietenkin prinssi Charles
mutta sijalla 333 oli tuttu nimi: Patrick Rappu! Yllatys
oli melkoinen, vaikka Patricktiesi polveutuvansaaitinsa
puolelta aatelisswusta. Henen isoisansa on salcalainen
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joka lahetettiinSuomeen olisinpaljonmieluumminEnglanninkuningas",toteaa
kreivi l(astell-Riiclehausen,
Aikuisenatemaavioituiinkoolaisenkaup- Patrick.(HelsinginSanomienKuukausiliite6/2O05.)
sotalapsena.
papuutarhurintyttaren kanssa.RuotsinkuununperimyslistallaPatrickon vieli korkeammalla
silalla:hhnen
aitinsaon prinsessaVictorianpikkuserkku."Kyllh mh
Tllna Mlettlnen

KUNINKAALLISIA KUVIOITA ENGLANNISTA

William Cavendish,Devonshiren3. Herttua (1698-1755)

William Cavendish
(1720-t'764)

Lady ElisabetCavendish
-1796)
(1',123

Lady DorothyCavendish
(r750-1794)

William Ponsonby
(1744-1806)

I

I

I

I

Victoria
WilliamCharlesCavendish- Mary Elizabeth
( 1 8 1 9 - 1 9 0 1 ) B e n t i c k( 1 7 8 01-8 2 6 )
(1776-1861)
Ponsonby

tl

I

Alice Edmonstone V Edward i4I

(t866-r94'/
)

CharlesWitliam Cayendish- Lady ElizabethGrey
( 1 8 4 1 - 1 9 1 0 )B e n l i c k ( 1 8 1 7 - 1 8 6 5 )
(1798-1880)

SoniaKeppel
( 1900-1986)

Nina CeciliaCavendish(r865-1936) Bentick( 1862-1938)

RosalindCubit
s.l92l

GeorgeVI oo Lady Elizabeth Bowes-Lyon

I

I

I

I

I

I

Georg€ V

(r89s-19s2)
I (1900-2002)

I

Albert Edward John Spencer

(1892-197s)

I

lI

Edward John Spencer
(t924-t992)

I
I

o

-

oo-

CHARLES Walesin prinssi
s.1948

WILLIAM
s.1982
Lahteetmm:
http://worldroots.com/brigitte/dianalines
www.ancestry.com/princecharles
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I

MargaretaBaring
(1868-1906)

II

ElizabetII
s.1926

CAMILLA ShadParker-Bowles
s.194'7

I

LouisaEmily Bulteel
(1839-1892)
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I
Lady DIANA
Spencer
(1961-1991)

HENRY
s.1984

