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Haalistuvat
muistot
esiion juhlien aikaa.On valmistujaisia,rippi- ia
ylioppilasjuhlia,hiiit6, hautajaisia,sukuseurojen
tapaamisia,mokki-iltoia tuttavien kanssayms.
osana
Kaikkiin ndihin iuhliin liittw olennaisena
valokuvat.
luhlan sankari,juhlat itsessiiiinja paikalla olleetvieraat
paesevittahtoen tai tahtomattaansalamavalojenloisteeseen.
Tapahtumatallennetaanpaikallaolleidenkameroihin ja kiinnykriihin. Isompiin juhliin saatetaanpalkataammattivalokuvaqa.
Joskatsommevanhojavalokuva-albumeitammetai uudempia tietokoneemmekovalelylle tallettamiammekuvia, usein
aiheenaon jokin juhla. Sensijaanarkeaemme juurikaan
kuvaa.Ajattelemme,etti sitdhin me naemmemuutenkin,
miksipd'sit6 kuvaamaan.
Arjen katkaisevatjuhlahetket, eldmimme taitekohdatja
saalrrtuksemme,ne me talletammemuistoihimme. Niiden
kautta saamme\.uosienkinkuluttua oalautettuamieliimme
monet merkifiavat tapahtumat.
Valitettavan usein kuvat jiiiiviit p,iiyt?ilaatikkoon,kameran
tai tietokoneenmuistiin. los saammevietyd ne albumiin,
kuvatekstitjiiiiviit pois. Miksi sit6 n1t tuttujen ihmisten nimie
liihtisi ykis kirjaamaan.Onneksi uusimmistakuvista monet
teettiiviitkuvakirjoja.
Kun aika kuluu ja vuosikymmenetvierivat, tutuista tulee
tuntemattomia.Kuvat - varsinkin l97Oluvulla otetut - haalistuvatia muuttavatvariaan. Samallatavoin kdy muistoillemme. Emme enddmuista tydkavereistammekuin etu- tai
sukunimen. Lastemmehidvieraistaemme muista kuin
omat sukulaisemmejos niitiikiiiin. fa kun meisti aika jdttd,6,
jiilkeliiisemmeeivd'ttied6 edessitiikdiinkenen elamaanpoytaKannessa
Ad6laideLabille-Guiardin
maalausMadameRolandista
vuonna1787.
KuvaWikimediaCommonsista.

laatikosta loytyneet kuvat liitt).vat.
Muistakaa.etta valokuvatovat osasukumme historiaa.
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aikkakunnansijainti
vanhanHameenlinnasta Turkuunjohtaneen
HameenHarkatien
varressaon vaikuttanut
voimakkaastiasutuksensynt)Tn ja
kehitykseen.
Somerooli aikanaanaahaluttuaseutua
telistenkeskuudessa
ihanteellistenliikenneyhteyksiensii
ja viljavienmaidensa
lr:oksi,mistii
kertooio yksisteense,etti kunnassa
on yhteensiil4 kartanoa.

Pilu kyyditsi herlat
Somerolle
Aloitimme retkemme Pellavakeskuksesta,missdkahvittelunlomassa
saattoitutustuapaikallistenkddentaitajienja taiteilijoidentuotteisiin.
Pellavakeskuksessa
on myiis Elixi
jossaon
Oil Oy:ntehtaanmrymdld,
mp.tdvdnd kaikkea mita pelavasta
saa.
Tdssdvaiheessa
mukaamme
liittyi
myds1800-lul'unmallin mukaiseen
asuunpukeutunutoppaammeEeva
Vuorinen.
Joheti alustalehtienopasluetteu
issukuien
nim idja r.uosilukuja
aatel
niin valtavasti,eftakuulijaaalkoi
kartanoihirviffda.Joensimmaisten
denjdlkeenolimmeaivanpedstdmme pyoriillii.Matkanaikanasaimme
todellisenrautaisanoppaaltamme
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noksensukuhistoriaa.Valitettavasti
tilo.jenmuu historiajiii viihemmiille
kokonaisuudenndin
opastuksen
hiemankdrsiessii.
varrellajokaisesVuosisatojen
sakartanossaoli asunutlukuisia
aatelisiaja muita herroja.Tulimme
vakuuttuneeksisiite,ettaolimme vaIinneetkohteemmeoikeinja olimme
kartanopitajasse.
todellisessa
Siita,miten kartanotolivat saaneet
alkunsa,kertoovanhakansantarina.
Kerrotaan,ettapiru olisi tuonut
kartanonherratpitdjddnlentien
Someronyli suuri sdkkiseldssdin.
Painava,"herramiehit' teynneo ut
sakkijdi lennetteessii
kiinni Huikjolloin
pussirepesija
konmiikeen,
sensisdltdputosimdenrinteeseen.
Seurauksena
oli, ettepirun tuomat
herrat alkoivat ajaapois talonpoikia
mailtaan.
Todelllsena
s1rynd
ovatolleetkuija muut vastoinkeytenkinsota-ajat
miset,minka seurauksena
talonpoiat
eiviitkyenneetmaksamaanverojaan.
Tilat joutuivatkruunulleja sen
mycitii ne ltiiinitettiin ja lahjoitettiin
aatelisille.

Kartanon kunnostaminen
on vuosien urakka
Ensimmiinenkohteemmeoli
Lahdenkartano,jota parhaillaan
kunnostetaan.

Lahdenkyl?imainitaanensimmeijo vuonna
senkerranasiakirjoissa
1492.Kyliinkuudestatalostaviisi
yhdistettiinluoden 1637vaiheilla
Lahdenkartanoksi
ia monna 1654
tilaan yhdistettiin viimeinenkin
kyldn kuudestatalonpoikaistalosta.
ny\i Kartanonpedrakennuksen
sin omistavatoimitusjohtajaArno
Latvus on kunnostanut rakennusta
vuodesta1997alkaen.Omistaiaei
itseollut paikalla,joten paasimme
tutustumaanvain uuteenpiharakennukseenja kartanoa 1.rnp6r<iiv66n
purstoon.
Jopihapiiri kertoi siitii, ettii kartanoaon kunnostettuvuosia.Puisto
oli hyvin hoidettu, taynna pabaita
ja suihkuliihteitii.
Tiiysin qTlinmukaisestitehty,sisatiloiltaanmonta
metriii korkeapiharakennusoli jo
nehtaqyssinanseenglantilaistrylisi
ne keittidineen,
Euroopasta
hankittuine kattokruunuineen
kalusteiia
neen.
Myiihemminkuulin, eltd samalla omistajallaon kaksimuutakin
kartanoa,yksi fanakkalassaja yksi
Virossa.
Lahdenkartanostajatkoimme
matkaaSomeronjoen
varrellasiiaitsevaanAvikin kartanoon. Vuonna
1799valmistuneenpddrakennuksensaimmendhdiivain ulkoapiiin
linia-autonilftunasta,silJdpuiston

emPireasuunsa.
Lahdenkartanoaon entisoityvuodesta1997alkuperiiiseen

ympdrciimikartanooli parhaillaan
Suomenmatkallaan
remontoitavana.
I:n kerrotaan
Aleksanteri
keisari
aterioineentalon puistossa.
Avikin kartanonsyntyhistoriaon
teysintoisenlainenkuin Someron
muidenkartanoiden.Seei ole aatelin
lahjoitusmailleperusteftuseteri,
vartenSillanpdiin
vaanlasitehdasta
luotu
suurtila.
kylaen
perustettiin
Avikin lasitehdas
vuonna1748.Tehdastuotti aikanaan
sekatiilkkejaja
mm. apteekkipulloja
ikkunoita.
Kun omistajatrakennuttivat
ruukinpatruunalle
lasitehtaalle
asunnon,siitemuodostui
soveltuvan
Vuonna1833lasitehherraskartano.
taanpalonjdlkeenkartanostatuli
pelkkiimaanviljelystila.
Vuoteen1818astiAvikin alueella
perustoimi myosruukirpatruunan
jolla
oli
seurakunta,
tehtaan
tama
ja
omakirkko pappi.
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Tilan toimintaaia senpiidrakennuksenmeilleesittelitalonemanta.
Tilanhoidonohellah2inpiteemyds
Myiitdtuuli-nimistdmajataloaSome
rolla sekekirjoittaaniiytelmiii.

Jakautunut kadano
Jurvalastamatkammejatkui Kimalan kyliiiin. Kimala-nimi mainitaan
kerran asiakir.joissaio Yuonna

492erdin riitajutun yhteydessi.
Kimalan kartano s1.ntyi,kun Claes
Ramsayyhdisti 1670-lulllla Kima-

Aarikoiden Juruala
Seuraava
kohteemmeoli Jurvalan
kartano.Tila on yksi vanhimpia
Someronkartanoista,si a semainitaanensimmdisen
kerranseterind
io
r.rronna1608.Vuonna1927kartano
siirtyi Nakkilasta kotoisin olevalle
Aarikan sur,rrlle.
Alma ja Vdin<iAarikanperheen
muuttaessatilalle sennykyinen
piiiirakennusei ollut vieldvalmis.
VdinoAarikka halusiyksinkertaistaa
rakennustatalonpoikaisemmaksi.
Tiissdvaiheessa
rakennuksesta
poistettiin senkatollaollut ndkdtorni,
sisddnkeyn
nit vaihdettiinsekepoistettiin ikkunoidenlakritsil<uvioiset
pikkuruudut.Samalla
entinentorni
siirrettiinpihalJelastenleikkimtikiki.
AarikoidenmuutettuaJurvalaan
perheeseensyntyi viel?iyhdeksiis
lapsi.
PerheenkuopusKaijaAarikka
(1929-2014)on tullut tunnetuksi
muotoiluana.Hanenperustamansa
60-luotiasAarikka-niminenperheyriryson eriloistunutpuukoruihin
ja piensisustustuotteisiin.
Yritysta
jatkavat nykyisin hdnenkolme lrtdr-

taen.

Sotienjilkeen monetSomeron
kartanoistajoutuivat luot'uttamaan
osanalueistaanKarjalastatulleille
siirtolaisille.MyosJurvalantalosta
meni puoletkarjalaisille.
lurvalantila on edelleenAarikan suvunhallussa.Vuodesta1995
alkaentilan pidelinkeinonaon ollut
luomukananmunien
tuotanto,jota
vartentiJallaviljellddnmm. kauraa.
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ja
lan kylen neljetalonpoikaistaloa
rakennutti paikalle asuinkartanon.
Kartanonautti sdterioikeuksia
vuooesra 1b/).

PysiihdyimmeKimalankartanon
eteen- tai oikeamminkartanoiden
eteen- ihastelemaan
kunnostettuja
rakennuksiaja niite ymperdivie
puistoja.
Kimalaeli Kimalagird on kokenut lahesneljesataavuotisen
historiansaaikanaloistonja rappionaikoja.
Seon ollut jaettunaviilillii kahteen,
hetkenjopa kolmeenkinosaan,vdlilla taasyhdistettyjataasiaettu.
Tila siirtyi 1800lulrrn alussa
Avellan-suvulle.Rahavaikeuksien
Vuoksitalostajouduttiin kuitenkin
myymiLiLn213jakaftano halottiin
kahteenosaanl820luurlla.
17OOJumlta
periisin olevakartanon vanhapedrakennus
on tienevasti Someronvanhin asuinrakennus.
Kartanonjakautumisenjd,lkeen
Kimalanvanhanpiiiirakennuksen
viereenrakenneiin 1850uusipeerakennus.TdmiinjiilkeenKimalan

Jurvalankartano.

vanhaaosaakutsuttiinomistajansL
mukaanAvellaniksija uutta osaa
Konsiniksi.
KonsinienKimalajoutui oston
kautta 1846Someronkirkkoherran
Henric Konsininomistukseen.
Konsinin suku omisti tilaa aina 19001ulun alkuun saakka.Sittemmin
kartanoon ollut useideneri henkildiden omistuksessa,
kunnestila
siirtyi 1931 Avellanienomistukseen
ja kartanoyhdistyijiilleen.Avellanit
omistavatedelleenkartanonviljelysmaat,mlrttatilan piiiirakennuksesta
puistoineenhe ovatluopuneet.
Vuonna 1946sotienjdlkeensdiide
t)-n maanhankintalainseurauksena
KonsinienKirnalantalouskeskus
kartanonvanhoinepddrakennuksi
neenja site)anperdivinemaineen
siirtyi Muolaastakotoisinolevalle
Toukkarin sur.ulle.

Entinen suu ila

Seuraavana'r,ttorossa
oli lounas,
mika tarjottiin meille Hiirkiiliin
kartanossa.
Hdrkelemainitaanensikerran
yuosia1613-1614
saterikartanona
koskevassa
rd.lssiluettelossa,
mutta
seon ollut epdilematteolemassa
jo
useitar.uosiaennensitd.
Vuonna1873kartanonomistajaksi tuli kollegireistraattori
Emil
ReinholdGammal.Hdnoli ostanut
tuolloin Paddaisten
kartanonja Hdrkele tuh kaupanmukana.Gammal
rakennuttitilannykyisen
piidrakennuksenr,uonna1882.
Gammaliltatilan osti agronomi

lj'' .'

puolikkaiden
puolentietd,tien halkaistessa
Kimalan
kartanonmolempien
talouskeskukset
sijaitsevat
rinnakkain
samalla
ralouskeskuksen.Tien
toisellapuolellasijaisevattiloien jykevit kivinavetatja muut talousrakennukset.

TobiasVillehard Sainio,jonka aikana
maatalouttanykyaikaistettiin ja
uudistetliinvoimakkaasti.Talon na
vetassa
oli tuolloin 90 pdinen karja.
Lyhyessaajassatapahtuneet uudistuksetnielivdtpaljon varoja,mika
herdtti epeilyksia talon omistajan
rahojen riittdr.lydestd. Isdnta totesi
kuitenkin, etta "Ennen Hiirkdldn
salmestavesi loppuu, ennen kuin
minulta rahatl" Rahat kuitenkin
loppuivat ja kartano ajautui velat
taanneelleAvikin kartanon omistajalle August Haggrdnille, joka myi
Hiirkdliin tilan vuonna 1905 valtiolle.
Tilan torpparit olisivat halunneet
ostaakartanon, mutta senaattiesti
sen.Lahes 1 500 hehtaaria kasittaneen kartanon maista muodostettiin
51 itsendista
tilaa ja 43 palstatilaa.
fiiljelle.liiiineen75 hehtaarin suuruisen pddtilan ja siihen liittyneen

suurenrakennuskannan
osti Ypdjdn Haunionkartanontilanhoitaia
AugustMauritz Sandholmvuonna
1909.Hdnenkuoltuaan1920tila
m11.tiinSomeronkunnalle,joka
perustisinne!'uoteen1979astitoimineenvanhainkodin.
1920-luvullavanhainkotieli vai
vaistalooli pelottavapaikka,jonne
iouduttiin. Tilaaviljeltiin myosvanja talo eli luontaishainkotiaikana,
taloudessa,
mikd merkitsisite,ette
kaikki tekivatelantonsaeteentdita
voimiensamukaan.
Tiimiinj?ilkeenkartanoaomisti
apteekkariKeijo Miikelii.H?inen
a i k a n a akna r t a n o s sk a v it a i t e i l i j o i
ta. Siela pidettiin kurssejaja salit
ja ateljeetoimivattaidekeskuksena
na. Mdkelensukupiti taloamy<is
keseasuntonaan
sekdvarastona.

Hirkildn kartanonnykyisetomistaiatostivatkahdenhuoneenhuvilan,
lonkaohessatuli myiis noin | 000 mr kisittiivii kartanorakennus.

Huvilan kylkiiisend
tuli kartano
Kartanon nykyinen isentiipari
toimittaja Raino Hurme ja ekonomi
Soili Suominen-Hurme ovat kartanon 27. omistajat. He ostivat kahden
huoneen huvilan, jonka ohessatuli
mycisnoin I 000 m')kdsittdvdkartanorakennus.Odotettavissa
olevastl
suurestakunnostusurakastahuolimatta he paattivat otaa haasteen
vastaan.
Talo vaati suuren remontin, mutta
talon kunnostamisen kannalta oli
h1wd,etti rakennukseen ei ollut
laitettu muoveja kuin yhteen huoneeseen.Peruskorjauksenyhteydessdviisikymmenta metrie pitkdn
kartanon pddrakennuksensalit ja
salongitpalautettiinI 800- 1900-lumn vaihteen mukaisiksi.
Huoneet on sisustettumenneen

Hovilanl84l rakennettu
39
metrii pitkd pddrakennus
ktsitteekaikkiaannoin
400 m')asuintilaa.
Hovilan
pihapiirissa
on my6stoinen
perdisin
lS80Juvulta
olevaasujnrakennus,
ioka
sisiltii l900luvun alussa
rakennetunvtentuvania
| 600luvunlopultaperdisin
olevanholvatunkellarin.
Rakennukseen
on li$ksi
liitefty kuisti | 930luvulla.

ajan henkeen sopiviksi, ja niiti koristavat vanhojen huonekalujen ohella
Kiinasta ja Japanistatuodut esineet
kertoen samalla omistajien jo 30
\rrotta iatkuneestakiinnostuksesta
Aasiaan.Erikoisuutena sisustuksesta
voisi mainita my<isnSltillii olleen
Someronkirkosta aikanaan poistetun enkelimaalauksen.
Hdrkdld,nkartanon erikoisuuksiirr
kuuluu my<isSisd-Suomessa
harvinainen, kaksiosainenholvikellari
1600-luvulta.Alun perin kellari on
s i j a i n n utti l a n v a n h a np d d r a k e n n u k sen alla.
Lisdksitalon yJdkerlaanoli koottu
Nostalgiand;,ttelysekaVintage-vintti, iossamn4iin mm. vanhojr tuoleja
ja ruokailuryhmid.
Somerolaistenkartanoiden pihoissasilmiinpistaved oh erilaisten
patsaidensuuri mddrd.Erdsryhmdstdmme totesikin leikilliiiin H?irk?iliin
isdnnSlle,ettd paikkakunnalla lienee
kierrelllt ioku iobbari, kun patsaita on kaikkialla. Ylldtykseksemme
isentetotesikin nein kdyneen.
Nykyisin Hdrkildn kartanoa
\uokrataan juhliin ja kokouksiin.
Sielldjdrjestetdin my<isantiikki- ja
taidena).ttelyita.Lisaksi se tarjoaa
myris maatilamajoitusta.Kartano on
avoinnavain tilauksesta.

Sorkkarauta,tulaia
Yarkaat kartanon riesana
Someronvanhin rakennus161t1ry
kirkonkyldstd.
Kirkkomaallasijaitsevakivisakasti
on perdisin1490-luja
kuulunut
vulta seon
Someron

vanhaankirkkoon. Hautausmaan
vieressdsijaitsevanykyinenkirkko
on Tampereenhiippakunnantoiseki
suurin kirkko. Kirkkoon sopii sisdlle
kaikkiaannoin 1 500kuulijaa.
Pitdjdnkeskustaan
perustettiin
aikanaanmytiskoko kirkkomaan
viereisenHarjun kylen kasittiinlt
sdterikartano.
purettiin
Tilan vanhapddrakennus
jo r.uonna1960ja senpaikallerakennettiinuusi moderni asuinrakerrnus.Ennenrakennuksenhevittamiste varkaatveivetoppaammemukaan
tilanantiikki-irtaimiston.
Uudempikin asuinrakennus
oli jo poissa,
silJd
sentuhosi tulipalo vuonna2011.
liiljellii oli eniidvain tyhia tontti.

Lopuksi Yierailimme
Hovilassa
joimmeHovilankarta
Lahtdkahvit
nossa,jonka historiaulottuu mycis
1600-luvun
alkuun.
Tuolloinsyntyi useitaIhamden
kylen taloiayhdistiimilli Hans
Ramsayn
omistamalhamdensateri
kartano.Ramsay-suvun
suomalaisen
sukuhaarankantaisaoli skotlantilaissyntyinenratsumestariHansRamsay
(k. 1649).HdnenaikanaanIhamien
kyldn Hovila eli loistoaikaansa.
KansanmielestaHovila on ollut
todellinen"hovi" eli enemmdnkuin
seudunmuut kartanot.
Ramsaynjilkeen tila oli monihallussa.
en eri sotilashenkiliiiden
Sotilassukujen
aikakausipddttyi
Hovilassa1825ratsutilallisenGabriel
Nikanderinostettuatilan.

Hdn rakennuttiHovilaan1841uujossaoli suuri
den pddrakennuksen,
jatkettiin viele
kiirdjiisali.Rakennusta
I 870Juvulla kymmenelldmetrillii.
vuosllcymmenelld
valmistui
Samalla
my<istilan kivinavetta,joka sainykyisin niiyttelytilanatoimivantoisen
kerroksenruonna 1952.

Kulttuurih istoliallisesta
arvokas kohde
Vuodesta2008HovilaaovatisdnnoineetMarttija Arja Torkkomdlc.
He aloittivatheti kartanossalaajat
kunnostustyiitvanhaakunnioittaen.
Vaikkatila oli ollut asumattomana
vuosia,restaurointitydta
helpotti
se,ettatilan pearakennusta
ei ole
missddnvaiheessa
modernisoitu.
Entistamistydon pyritty tekemaan
huoneidenaito tunnelmaseillttaen
ja mahdollisimmanvdhin korjaten.
Tavoitteena
on ollut 1800-lulr:n
lopun interidttrienpalauttaminen
ja puistossa.
pidrakennuksessa
Restauroinninyhteydessd
pdd
rakennuksenhuoneidenkatoista
paljastuikattomaalauksia.
Kolmessa
huoneessa
ne voitiinsiiilytt?iii.
Paiirakennukseen
kuuluu mydspirtti,
jossaon 60:nleivdnuuni.
NykyisinHovilatoimii matkailukohteenasekdjuhlatilana.Kartanon
nykyiseeneldmddnkuuluvatolennarsenaosanamy<iskesaisinjdrjestettavet taideneFtel)'t.a
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Koakewi)en ke*ontaa
7600- ia 17oo-luootilta
T I I N AM I E T T I N E N

Viime syksynija keviind jdrjestimmepari iltaa,joissakerrattiinvanhojakdsialoja
1600-ia 1700-luvuilta.Tekstit
etukdteenja jdsenetottivat
lulkaistiinOrpana-lehdessd
jiseniltaan.Nyt julkaisemmemolempieniltakurssientekstit vieldsekd
sen mukaansa
kuvinaettd litteroituina.Voitsiisharjoitellaniidenavullakisialojaitse.Samallandet
millaisiaasiakirjatolivat kyseiselliaikakaudella.
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W. 1778130 p. Elok. Kr.rulusteltin Ruotsimaendrengin Simon
lacoin pojan Kaltoxistd mennlt
Sunnuntainna]umalan palvelu
xen alla:josta anettin tiete, ettd
(hin) Kuorissaviskelipihlavan
marioiatoistensilmdlle,ja ettd
hdn on muulloinkin sitd tehnF;
ja n),1vielatutkinnosatahdox
kaikki kielt:i ja valhexi tehdii
vastaismydsroyhkiosti:jonka
tehdenja ettiihdnja muut ovat
usiastivaroitetutsemmoisista. Tehtin seuravainenpidtcis:
Koskaei hdn tahtonut ndyr).t
johon mydsviele
ta itsiansd,
setule, ettd hdn ylonkatsella
kohtais Luckatia,Kuin hdnte
(haetti) Kirkon kokoulcreen,
nijn pite han istumanjalkapuusa
tenApend,ettii rippi Scholalapset
ndkisit.
ut Supra
And. Litzelius

Iehtdvi 2 (Orpana 2/2O1,41:
Harjunkappeliseurakunnan
henkikirja| 756

Hrriu Cappelgidld
Rusthil:PetterWikman, Brita p, BeataDh
D(ito) L. B. Henrich,Anna h
D(ito) L. B. Jacob,Mar h, JohS'/:, Kirstin p.
Pardola
Sdtt.rusthiil:L. B. friran,CaisaS,Marg Dh
D(ito) 1..B. )<iranPietilii,Matts Il lz, Kirstin S
D(ito) Torp.Thomas,Anna h, Andersd.
AndersErola,And., Mattss, Hend S % , Kirstin d, Maria Sh
Nuoliala
IacobNickilii,foranS,Hend S %,Maria Sh
JacobPdrttula,Maria h, Michel B %, Maria (S % ?),Walb.p
HenrichIsoperi,Marg h, WalbS,Mar. p
Anderslsoperd,Anna h, Anna p, Sophiahu
willialii
Rusthil:Kirstin Wdrd,Hend.Mich. S %, Ileatap, Brita Dh
Carla
Rusthel:SaraGottleben,hotiritts.auscut.Christ.S,lriran,Simon,Ioh. D,
\\ralbolg,Lena,Lisa,Maria p, Gretad, lvlaliad, NIarDh
Sochneskrifl.JosephAurell

:i

-i,

,i.i

':i..

-l la
I/,
,i

-i

I

212015Orpana 13

Tehtdvi 3 (Orpana 1,/2OL5)l

Pirkkalan
henkikiria| 663
Gemene
Knechters
hemman
till skatt 663, Erich Simonsson,Walbor hust.
Nils Nilsson,Maisa l.rustro
JohanMatsson,Gertru hustro
MatsMichellssonGertru hust:Brita Sr
Olof Matsson,Gertru h: GrelsMig, Lisirhust:
Anders Sigfersson,Michell Son,Walbor S:l.r:Lisa Rdttareh.
Kirsten och Walbor huuskonor
Friheettill Lifstijdh
Sal:CarLSigfrijdssonsEnckia
Erich Ehrsson,Walborh: Johand. Walborpiga
SigfredhAndersson,Maisa h; Lisa ocl.rKarin Sr
H: Anna Leut:Matsd. Maisaoch Anna pigor
H. MargetaTomasdr:Simonoch Mats dr: Walborp
Frtilsseefler NorkidpingsBesluth
Sal Gree;f
Arfwed Wittenberghs
Sofring Markusson,Agnis hust. GrelsSon, Karin hustro
HenrichHansson,Walborh
EskillMatsson,lohan Sor, Maisahust:HellgaK:h: Lisadotter
SimonMichellsson,
Gertru H: MaisaSr,Anna piga
friran Erichsson,Brita h. Gertud dotter

Sorckala
Sikois

Runsas
Lielax

Pardoila
Hiirmile
Lielax

Birckala
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Tehtivi 4 (Orpana t / 2ot5lt

Pirkkalan
maakirla
1663

Ofredell:
fordebookfiir Ofre Satagundens
ProAnno 1663
(sarakkeissa:
Hemman.Mantall.Skatten.Kirir.R:intan)

'r6ffi1#
BirckalaSochn
HermiilA
GabriellCarllssonRdnttar
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Penningar
R. Penningar
Spanmil (9 tynnyriii)
Hafra (9 3/'ttynnyriii)
Smor(13 naulaa)
Kiott (1 leiviskii,l9 naulaa)
F a a r( 1 1 /1 2s t . )
Hoo(3%ihm,aamia)
Dagsrvirken(3 % st.)
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629den 3. septem
bris hafwerSahl.Carl
Sigfledssonsefterlewerskabekommittill
sin lifstidh

rborla'.
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Pardoila
Michell Michellssonrantt:r
(samatparseelitkuin edellisessd,
vain mdd
rd vaihtelee)
MichellJacobsson
ibidem
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l'1erld<ausl
ina vuodelta 1749.Sill<illiklrjottujen l<uvioidenjoul<ossa
on l<uvanaisesra,
iolla on vaaleanpunainen
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Suomalaismies
eurooppalaisessa
pukuiulkaisussa
Das merkwordiSste
von der Nation
und dem Lande.
Funck(en)Johann
Michael1723-1728.

1(nnsnr(t.r@^
arkeen tafuhlaan
Suomalaisista
kansanpuvuista
tLDtK6 LEHTTNEN

ArtikkeliperustuuHelsinginyliopistondosenttilldik6 Lehtisenesitelmiiiin Sampolansukututkimuspiifuillii
tammikuussa
2015

Pukeutuminen
on samallayksilollinenja sosiaalinen
ja
ilmio.Talonpoikaisoloissa
kdytetytkansanpuvut
vastaavasti
mycismuotipuvutkertovatpikemminkin
siitd,minkdlaisia
haluammeolla eivdtkdsiitd
minkilaisiaoikeastaan
olemme.

212015Orpana 17

0//o,/om,o i{a,t,'.1,' ./,/gt :r" *i

tytz

,tQt,
Pohjalainen
nainenpyhipuvussa.
C. P Elfstriiminakvarelli1808.

Kansanpuvut
Pukeutumisellaan
naisetja miehet
ovat viestittaneetkdsitystadnomasta
itsestaen,paljastaenikea, aviosdetyd,
s o s i a r l i s taas e m a aa. m m a t t i aj a j o p a
uskonnollistasitoumusta.Kuitenkin
myds pukeutumista on aina seedetty
normein ja rajoituksin, pr.wuilla on
ylliipidettyihanteitaia kri)'ltaf ymisn o r m e j aP
. u k e uul m i n e no n y k s i l c i l
lisen ja sosiaalisenka).ttiiltymisen
vuoropuhelu,diskurssi.
Suomessakansanpukuja on
tutkittu useastaeri ndk<ikulmasta.
Museokokoelmiinperustuvatutkimris kdsittea pukuia materiaalisina
esineina,sidoksissakehoon.ArkisLotietoih
n n o j a t e nv o i d a l n s e l v i t t d , i
kansanpukujasitovia normeja ja
arvoja.Toini-lnkeri Kaukosenja Bo
L c i n n q v i s t i(n1 9 6 4K - l I . 1 9 6 6K l i ,
1974 K-21) laatimiin Museoviraston kyselyihinsaapuneelvastauksel
selvensivdtkansanpukujen kdyttci
l8 Orpana 2/2015

Pohialainen
mies pyhipuvussa.
C. P Elfstrominakvarelli1808.

tilanteita lehinna I 900-luvun alun
muistelijoihinperustuen.
Kansatieteentutktat ovat viime
aikoina paneutuneetpukeutumiseen
aikakauslehtienantaman kuvan
perusteella.Pdivi Aikasalo on selvittenlt naiskuvaaja naisihannetta
selaamallaKotilieden kirjoituksia.
Arja Turunen on seurannut keskustelua naistenlehtien palstoilla naisten
pddllyshousujenkdytostd. Hdnen
mielestaen pukeutumista koskevat
ohjeet kertovat paitsi ihanteistaja
kdFenteiste, mutta myds naisen
asemastaosana yhteiskuntaa.

Saety-yhteiskuntaia
sen aseftamat rajat
Saaty-yhteiskunnassa
pukeutuminen
oli kiintedssdyhteydessa
seatyasemaan.Vaatteidenperusleikkaukset
olivat samanlaisia
saiidystariippumatta.\4irit ia kankaanlaadut
ja sosikertoivatkaf tdjiincsemasta

aalisestastatuksesta.Pukeutumiseen
p u u t u t t i i nl a i l l aj a y l e l l i s y T s a s e t u k s i n
sdddettiin eri sdddyille sopivat vaatekappaleetja kankaanlaadut.
"Tule temen cautta Kieltyxi caikelda Palckawdeldd/nijn Caupungeisa
cuin maallakin/nijn myos muulda
irtaimelda yhteiseldi Car.rsalda
c i r r ) d iao t a c u t aS i l c k iw a a t e t t r S
/ ilcki
Basteja/puolda Silkiii/ Hollandin
Lijnaa/ Netteldukia/Floria/ Klosteri .iaWarendorfti Lijnaa/ olisco
se Lackeina/ Tr<iijyind/ Hufwoina/
Styckeinii/Caulalijnoina/ taicka
muina waatteina.Mutta Cartuneja sallitaanheiddn ainoastanspite
Iackinaja Caula ja esi-lijnoina.. ."
(1729;Pylkkiinen 1982 26.)
Koreilunhalu kuitenkin oli vahvaa.
Lelnpaelannaisistasanottiinvuonna
1 7 5 3e. t t i ih e p u k e u t u i v a"tm i t , ik a l .
leimmista silkkikankaista tehtyihin
nyssyihin". Punaisiaverkahameita
arvostettiin. Asiakirioista pai6tellen

vaimo.KuvaM.Seifert1860.
Joutsenolainen

sellainenhame taYirllisesti
pantirttiilr
ja tabnkauppojatehtliessd
annettiin hyvitykseksieDtisenomistajan
Yailnolle.
Kaulahuivejapiclettiin,ja kielloist:1lluolimattaIiIhvaannaisilla
saattoiolla kaulassalrusta taftinen
Muotipu
tai silkkinenkaulahr.rivi.
vustahaluttiin tehdii sliiit)'ldisnaistcn
ja kansaltakiellettiin mm.
etuoikcus,
pdnkkiihaneenkiiytt6iivuonna
1 73 1 .
''Lr
. . r l i r t am u i r l c r rp i t i p c i n l . il r r r n r e h i t i l(/u i n c o l k i r L r r r n ra rn\ L o i \ t L l
Wirimonpuolden;
rnuttlralhaisemmille.jaPalckapicolle
tule periiti pos
kieltyxinijt;i canda.San.retti/
lackcjl/
Hufl'oja, iviulieja eli \\tantuhita ei
mahdayhteinenCansaja Palcka
wdki candal'(Pylkkilnen1982:26.)
Vuonna 1771asetuksessa
todet
tiin, ettl naistentuleepukeutua
seutunsa
perinteiseenpukupalteeIl
. r l \ , ) i) l e l l i \ !r \ i l s c l s
\ . i r k . r v . r l t\ a

\'arsinkin kirkorrten noLldirttamistil
pyhinii. Rantasalnella1733loppilis
kirkossa tarkasti varaLiiinir.rvishairl
i
PetteIPomeliusherkilcikohtaisesti
kirkkokansanpuVut.Hayaittuaan
sotilairnvaimoillaja piioilla kiellett,vjd paiiihireitahrin pyysi nimislniestai
riisnmaanslf'llisiltaimyss).t.(Sihvo
2 0 0 5 :1 . 1 . )
P r r k < r r l rurir. e n * , i : i r r) J . j . ipr o i * l c l
tiin vuonna 1794.

Ldnnen ja iddn vdlissd
Suomalainenpukukulttuuri sijoittuu
l J r r r r c r r ;i.dr a n r : i l i i n .L Jn 5i . u unr , tl i li
seen kusanpukuun kuului yksiviirinen tti laidallinen hame,paita,
,vliset,esiliina,liivija erilaisetuseinr
n-IitenVaftalonm)'dtiiiset
ia muotiiL
Piiiihineet
vaihtelivrt
peilaavatrriijlt.
pehlneiistatanustatykkimyssyihin
eli silkkisiin koppalalikeihin.
Kar.jirlirssa
1'ksiviirinenhane
ja valkoisenahohtavapaita oli\'!rt

Askolalainen
t/tto. KuvaReinholdHausen1893.

l l c i s i i .l - i i l i i n o i s ' ; r . . ' . r ot llol ai l r i c r r
pellavapitsi eli nlytinki. Ayr:imiiis
naistenasuunkuului ruudullinen
hurstuthirneja veniiliiisnrallinen
olkainhane. Luterilaisennaisen
piiihinecnd oli taidokkaastilaskos
tettu huntu, ortodoksisellirnaisella
otsakappaleesta
kirjontakoristeincn
sorokka.
iUiestenpuYussasarkakangas
siiilyi pitkririn.Paita,pellavakankaiset
vdljiil housut,Iiivi ja eclestdavonainen sarkatakkioliYattalonpoikais
puvr.rnarkivaatteit.r.
ml ijs
JLrhlissa
miehet pukeutuivatvarojenrnukarn
koreastirikkoen siiiityrajoja.Muo
dikkuus ja nu.rodinsLLosimat
vaatckapp:lleetjuurtuivilt pukuun, niiin
ainakin Liinsi-Suonrcssa,
etenkin
P o h . j rr r r . r l l l ja. t s r r l . r l r r r r r a : s\a. i.. i misl<iihousut,
raidallisestrkankaasta
onmeltr.rliir.i,verkairen takki jir
silliliiaenkaulahuiyikuuluivatnuorten lnicstenasuunesimerkiksiSara
2 / 2 0 1 5O r p a n a l 9
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Wacklininkuvauksessa
Pohjanmaalla.
Nuorukaisella
oli yllddnlumivaljoka tiukastiympariii
keaverkatakki,
hoikkaauumaaja jossaoli pienet
poimut sivusaumoissa
ja joka oli vdlja liepeesta.
Takkiulottui seariinasti.
Kaksipunaistavillalankapunoksista
ommelluaterettekulki kuvioinatakin selkdsaumoja
mytiten.Kauluksen
kddnteet
olivatpienetja nutunkaulusja etumusreunustetutpunaisella
kankaallaja punaisillapunoksillaja
takki napitettiinpienilldkulkusten
nekiiisillehopeanapeilla.
Lumivalkea
paidankaulus
oli vedettymustan,
joka oli
silkkisenkaulaliinan
piidlle,
solmittukaksinkertaiseen
solmuun
kulmat riippuviksi.Senaltaloisti
suuri,kullattu hopeasolki.Uuman
yrnpiirilliioli punainenharvikkokangasryd,rninkii pddtrimssuineen
riippuivattoisellakupeelJa.
Liivit oli
hiinell2ikirjavaakalminkkia,kaatiot
keltaistasaamiskaa
ja polvienkohdaltasidotutpunaisillavillanauhoilla
jaloissaoli harmaat
tupsuineen,
villasukatja pystykdrkiset
pieksut.
(Wacklin1924.)
Uutuudetlevisivatnopeammin

Nuorianaisia
| 890luvulla.Tyt6t
olivatolleet Lapuan
Haapakosken
nuorisoseuralla
herinneidenkeseiuhlilla
ja menneetsieFi
joukollavalokuvaan.
Kuvassa
Mariaeli
MailaKotala(nro
r , r 8 7 8 - t 9 6t ) j a
KaisaAdolfiina
eli
FiinaKotala(nro 2,

r87s-r954).
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miestenkuin naistenpukuun.
Miehethiinliikkuivat paljonja
tutustuivatuusiin vaatekappaleisiin.
Uudellamaalla
rdiitiilin ompelema
miestenpuku muistuttisenaian
johon kuuluivatpitkdt
virkapukua,
housut,vytitiirdstdpoimutettutakki
kasayeika, o stokankaastaommeltu
liivi ja silkJ<ihuivi
valkoisen
paidan
kauluksessa.

Pukeutuminen
modernisaatlon osana
Suomessa
pukeutuminenvapautui seetyjenraiaamistakahleista
l800luiulla. Pirkko Sihvoon
ansiokkaastiselvittiinytSuomen
kansallismuseon
kansanpukujen
keruun vaiheita.Pukujaon kerdttyerr
paikkakunnilta,ja samallaotettiin
valokuviaentisajanpukuihin sonnustautuneista
naisistaja miehistdL.
Pukujaon myrisvada vastenteetetty
museokokoelmiin.
Karjalaistenkansanpukujen
seillttamiseenkiinnitettiin tietoisesti
huomiota.Vuoden1852SuomettarennumerossaesiteltiinJeesken
pukua,ja taiteiltat l?ihtiviitjoukolla

ikuistamaankarjalaisiapukujaaina
1860-lu1'ulta
lehtien.Kansallistaaal
tettavastaavillepuvuilleoli tarvetta
jo niihtiiviisti1880luwlla. Suomen
KasirydnYstevat
valmistivat
ensimmaisetkansallispulutkeisarinna
Maria Feodorovnanvierailuavarten
I885.TheodorSchvindtsuunniflelr
ensimmiisetmuinaispuvutl'ltonna
1887.
Suurinosakansasta,
oli kyseessii talonpoikaisrahvas
tai tyovdki,
pukeutuikuitenkin tuohon aikaan
toisin.Naisillaoli hameja edestd
napitettavalyhyt roijy,miehillii housur,pairaja liivi. Esimerkkind
sopisi
vaikkaAskolantytrin asu.
Seoli tehtypyhiipiiiviiinehameja
rciijy,kohtu,pusero,mita piettii pyhA
pdivdnvanhempiivaatteitaarkena
saunanjdlkeenpantiin puhtashame
pailletai oltii paitahihasillaan.(Rautu I. LainenK-11.)
Rippikoulustapdiistessa
on tyt<iilldollut vanhaanaikaantumma,
joskaanei ainamustapuku. 1920-lululla alkoivatjotkut keytteevakoista
pukua,mutta kiirttileiseteivetsite
hlwiiksyneetlapsilleen.Kiiyhillii

qtriilliiei ollut varaahankkiarippikouluvuonnakaan
kuin yksi puku,
ja sepiti hankkiaetupaessa
jatkuvaa
kalttddvarten.Niinpd ollessani
rippikoulussa
1926.oli osallamustat
puvut.osallavalkoiset,
sittenmuutamabeige,I violetliia I mustapohjarnenvalkoraitainen
pumpulimekko.
(Reisj?irvi:
A. KananenK-11.)
Mistehenvarittdm)ysjohtuu?
Modemisaatiota
tutkineetKati
Mikkolaja LauraStarktotesivat,
ette
kulutuson dramaattisesti
kasvanut
Suomenmaaseudulla
1800luvun
loppupuoliskolla.
1830-lurultaliihtien tehdastekoiset
puuvillakankaat
ja mycis"rahvaalla
tulivatedullisiksi
oli varaahankkianiitii. 1840-luvulta
lehtienperustettiin
useitaverkatehtaita.
Kun kankaidentuotantokasvoi,
niidenhinta laskija ostokankaat
alkoivatyleistydpalkollistenja ty<ivdenkdlt6sse.Kauppoihinilmestyi
entisteenemmentavaraa,ndin myos
kankaitaia vaatteita,ja kauppaverkostoon uudistanutmyiisostoskaytteytymista.Liikenneyhteydet
alkoivatparantuamm. rautatieliija Saimaan
kenteen
kanavan
avattua.
ja koulujiirjesKansakoulutoimesta
tyksestaannettiinasetus.Puhelin-ja
sdhkcilaitos
aloittivattoimintaansa.
Ite-Suomessa
sahatavarabuumi
(1873 -1877)tuotti uusiakuluttaiia,
joille kaupoistahankittavatvaatteet
olivatitsestedn
selvl4tii.(MikkolaStark2009:6.)
Herrojenja rahvaanvalinenraja
rikl<outui.Kiiyhiitmaanviljelijiitja
torpparitsaattoivat
pukeutuakotite
k o i s i i nv a a t t e i s ivi n
i e l d1 8 8 0 - l u v u l l e ,
ja tehdastydmuttametsd-,rautatievdestdlle
ei juuri ollut muutakeinoa
hankkiakankaitakuin ostamalla.
Mydsrengitia piiat alkoivatpukeutua tehdasvalmisteisiin
vaatteisiin.
Lauri Kuusanmekitotesi,ette
"iiskeinenkiiyhdkansa
1870-luvulla
pukeutuivallanverkaan
ja kiiltdviirkenkiinvdlittemattdsddtyasemastaan1TukkimiehilLija rengeillii
(Kuusanmdki
saattoi
ollasilintereitdl
1 9 3 61: 1 2 1
, 03.)

Rumat ne
vaatteilla koreilee
Suomimodernisoitui,kuitenkin
vastoinkeymisiekin
oli. Suuret
ndlkdvuodet1866-1868kiristiviit
ddrimmilleen
talonpoikien
voimia.
Keskeisidtalonpoikaisiaarvojaolivat
sedstavdislTs,
f)Tsisentydnlekemin e nj a l a i s k u u d esne k ds i i h e nl i i t t y vin herraskaisuuden
vdlttdminen.Se
joka oli
oli suomalainentalouseetos,
valistavaja rationaalista.
Vaatimattomuuden
ihannekoh.
distui pukeutumiseen.
\fdritdntepuja saastevei
keutumistasuosivassa
syyteenkehottavassa
ajattelutavassa
on kysekotitaloudenkritiikistd.
Herraskaista
pukeutumistapahekja
suttiin.Kotikutoiset
sarkavaatteet
ostokankaiset
verkavaatteet
alkoivat
symbolisoidakahtaelemant)Tlie.
")okaon verassaseon velassa,
joka
sarassa
seon rahassa."
SatuApo on
todennut,ettetamanajattelutavan
a6rimmilleenvietyni esimerkkind on kiirttildispuku.(Apo 1995:
165-168;Sihvo2006.)
Talonpoikienja tyiiveenarkeen
vaikutti voimakkaastiuskonnollinen
herdnniisrysliike.Suomalaisten
kanja
sanpukujenmonivivahteisuuden
verilV[ais]Tdentuhosi korttileis]Ts.
Satakunnasta
1800-luvunalussa
noussutherdnndisliikelevisinopeasti Savoon,Hdmeeseen,
Pohjanmaalle ja myiis Karjalaan.Saarnaa.jien
silmltikkuna oli kansanvdrikds
pukeutuminen,varsinkaanpunaista
vdridei siedetty.
Hankasalmelainen
K. Takkinen
sy)tti PaavoRuotsalaisen
herdtyshuuto.javarittomastevaatetuksesta. Henenvuonna 1875syntyn)'t
"Pappl
isoaitinsakertoi seuraavasti.
Bernelsaarnastuolissaan
oli kesken
saarnan
sanonut:'Seurakunta
dlkdd
hemmastykii,perkeletuli kirkkoonl'
Tiilliiin oli kirkkoon tullut nuori
(K-11.)
naisenpunaisessa
puvussa."
Tummahame,lyhf rdijyja tum
ma huiYi olivatherdnnaisten
tunnusmerkkejd.
Vaatimatonvaatetus
yleistyi,kun saarnoissa
paheksuttiin
koreilua.silkkejiija varsinkinpunaisenkalttoa. Rippipukujenv?iriksi

yleistyimustaseurakunnanpappien
toivomuksesta.
1830-lulultaaina 1870Juvullejatkuneetmoitteetkoreilustakertovar
siite,ettdkaikestahuolimattanaisilla
oli haluapukeutuaentiseentapaan
varikladsti.Suomalaiset
kansanpuvut suosivat
tiettevesti
punaista
vdrie
ja lisiiksikoruja.Niiden katsottiin
ja
olevanmerkki hienostelusta
ylpeydestii.V?irik$7sedustimyiis
rikkaidenmatkimista.
Vaatteillaylpeily koski my<is
kansallispukuja.
l920luvun Suomessavdrikkaitekansallispukuja
on nehtyliiankoreina."Aitieja ned
vanhemmateivdthetikddnpukua
hywiiksyneet
sillii ainakinyksi sry
'syntisen
oli, etteseol
koria'eli sen
puvun piteiaoh niinku 'mustalaas
aikkal"(Alajiirvi:Mari Piri K-19.)
Vaatimattomuudesta
t uli suomalaisenk?ilttiilt).missainnrinihanne.

Kansallispukuia
valojen mukaan
Kalevalanmy<itdalkoi suomalaisuudenja suomalaisen
identiteetin
jonka
tietoinenrakentaminen,
s y m b o l e i t a r v i t t i i nY. k s in a i s t e
oli
ja
kansanpuku senpohialtasuunniteltu kansallispuku.
Suomioli
modernisoitumassa.
Pukeutuminenon yksil<illinen
ja samallayhteisiillinentoiminta.
Kalevalan
Suomitarvitsiidentireet
ti6 kuvastaviaasuja,ja niit?itehtiin useita.PirkkoSihvo(1984).fa
sittemminDerekFewster(2006)on
tutkinut Jadsken
pukuaidentiteetin
j
a
i l m a i s u n a . s eo l i v a i ny k s iv a i h t o ehtomonienjoukossa.1900lur.un
alussavaikutti useitakansanpukujen
muunnoksiakansallispuku-aatetta
sisaltden.
Kun olin vieldnuorenaniin isot
q.tot ka).ttivalkoistapuseroatummaaliivid ja tummaahamettapunaisellakantattuja valkoistaesliinaa,
seoli niin kuin kansallispuku,
yli 50
vuottaon kulunut kun seoli muotia
oikein.(Rautu:I. LaineK-11.)
Vastaaja
haastatteliHilma Salmea,
joka on syntynlt 1905ja ollut koko
ikdnsdAlahdrmdnSaarenkylessa,
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Kuopionraittiusseuran
sekakuoron
idseniii1923 1924.

hdn kertoi, ett:i kaikkia kansallispukuja sanottiin yhteiselld nimelld
'
Kar.jalanpuvuiksi''.Kangaskudottiin raitaista(1916),ra se ei tarvinnut
m i t d ; n k a a v a am a t k i d .M a l l i s a d t t o i
olla "mumman" raitaistakrepuhiinta
kangasta.
1921:opettajaLapualtaLempi
Jaakkolapiti Aino-pukua. Tdstd alkoi kansallispukuharrastus.Ensin oli
'Aino-puvut"
ia sitten sellaiset,iotka
voitiin vahin tciin ja kustannuksin
valmistaa.Kansallispukujakiiyttiviit
nuoret naisetja nuoret emdnnat ia
olipa sellainenpian rikkaitten ja
herrain lapsilla. Kansallispuku oli
juhlapuku, sitii kiiytettiin kesdjuhlissasekdretkilld,vieraisilla...(Alahdrmd: Maria Piri K-19.)
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"Pariisin oikut" ja
kansallispuvut
1920-lur.ullaaikakauslehtienpals
toilla ja kirjallisuudessa esiintlJ. "nyk y a i d nt f t d ' ' . M e r v i K a a r n i n e nr o t e s i
tutkimuksessaan(1995:12),ettii
hdn oli "kaupunkilainen, itsendinen,
tupakoiva, jazzia tanssiva,lyhltham e i n e n .s h i n g l a t t Lhr u. v i t l e l ea\ q 4 t o .
H a m e e nh e l m aj a l y h y e th i u k s e to l i vat nykyajan tlton erityiset ulkoiset
tunnusmerkit."
ModernisoituvassaSuomes
sa enemmistti suomalaisistaasui
kuitenkin maaseudulla eikd ndin
ollen "nykyajan t1'ttd"voinut edustaa
tnpillist:i. Tavallinen suomalainen
tytto oli kansakoulun suorittanut
maalaistlttd tai kaupunkilainen
tehtaantlttd.

K a h d e nn a i s r y l p i nk. a u p u n k i l a i
sen "nykyajan tytdn" ja maalaistltdn
vastakkaisasettelukertoi, etta naisen
a s e m a s raal k o i t a p a h t u im
t uulok5il
j a yhteiskunnallinen sukupuoli.jrir
jestelmd oli murroksessa.Sosiologi
Irma Sulkusen mukaan naisliikkeen
sanoma kite)tyi koti ja iiidillislys
ideologiaan.Ty,triistdpiti tulla hyvd
diti ja hlwd perheenemante,joka
kasvatti ja hoiti uutta sukupolvea.
T)tdstd piti samalla tulla tydntekija,
ioka pystyi eliittemddn itsensdomalla
tyrilliinn.
I 920-luvulla lisattiin tuntuvasti
tlttdjen kotitalousalan ammattiopetukseen suunnattuja voimayaroja. 1928 ammattikoulukomitean
suunnitelmissa q'tdille sopivina
ammatteina pidettiin kotiapulaisen,

(Turunen201l:
jen parantamiseksi.
188.)
Pukuiatarjottiin eri ammatteihin
erilaisia,Naistenvapaaehtoinen
Lotta Sviird-iariestiisaialkunsa1918ja
lottapuku hlw2iksyttiinjo 1922vuo(Olsson1999:82.)
sikokouksessa.
SOK:nvaatetustehtaat
valmistivat
kouluilleja laitoksillesuoja-,tyd- ja
oppilaspukuja.Esimerkiksi karjakonpuku oli esillii ravintomessuilla
1938.(Lappalainen
& Almay1996:
136.)
My<isvapaa-ajanharrastuksetovat
muuttaneetpukeutumista.Voimistelunia hiihtoharrastuksen
mydte
yleistyiviitmm. housutnaisten
pukeutumiseen.

Kauneuden ylistys
- romantisoitu maaseutu

kutoiania ompelijattarenammatteja.
Kotimaistaompelutaitoahaluttiin
vahvistaa,
etteimaahantaryitsisi
tuodaniin paljonulkomaisiavalmisvaatteita.Kutomakurssitmainitaan
kyselyihin saapuneissa
vastauksissa
kansallispukuharrastuksen
innoittajina.
Pukeutumisen
kannaltaArja
Turusenmukaan\seessii on luonja
teeltaanmoderniayhteiskuntaa
aikaakonstruoivadiskurssi.Pukeutuminen siisteihin, nykyaikaisiin
ja funktionaalisiin vaatteisiin oli
nylcyaikaa.Aikakauslehtienpalstoilla rationaalis-sivistyksellinen
pukeutumisdiskurssi
edustikansanvalistukellistalinjaa,joka pohjautui
kansansivistysjdrjestdien
tydhttn ja
tavoitteisiinsMstys-ia terveysolo-

ja urbaanissa
Modernisoituvassa
Suomessa
agraarineneliimdnmuoto on ollut vahvastilisni. Leena
Hangasmaaon tarkastellutuseaan
otteeseen
suomalaisen
maaseudun
romantisointiaja nostalgisointia.
talonpoikaiSuomenitsendistyttyd
nen eldmdpysyiedelleensuomalaisuudensynonlrymina.
Talonpoikaiset
arvot nostettiinialustalle:talonpojastatuli kansa.My6skansatieteen
kansaja kansanomaitutkimuksessa
nen kulttuuri tarkoittivat talonpoikaiskulttuuria,josta suljettiinpois
kaupunkilais- ja s?ietylaiskulttuuri.
Maatalousnaisten
yhdistykset,kotija Marttaliitto
teollisuusyhdistykset
ovatkannattaneet
maalaiskulttuuria,
johon katsotaankuuluvaksi mm.
naistenkesity6neuvonta.
Romantisoitusuomalaisuus
maaseutu-idyllinion levinnlt laajalti
koko Suomessa
Martta Wendelinin
kuvauksina.Hin sulki kuvistaan
pois teollistuYanSuomen,tehtaat,
kaupungitja tydleiset.Wendelin
kuvasimaaseutua
ajattomanaonnelana,jossaperheasuuonnellisenaja
perinteisinmenetelmin
tydskentelee
ilman ty6koneita. Hlvinhoidettuun
pihapiiriin jaruimaisemataustallaan
kuuluiolennaisena
kansallispukuinen tlttd. Kuvatlevisivdtoppikirjojen ja Kotiliedenkansikuvinaaina

1929lahtien1950asti.
Pirjo Korkiakangastoteaakin, ettd
Wendelininkuvastoon suomalaista
maaseutua
esittavemielenmaisema,
Siteei ehkasellaisenaan
ole ollut,
muttaseon silti jatkuvasti"olemassa".Wendelininmielikuvatarjosi
lukijoilleja oppilaillejuuri sellaisen
ihanteelliseneldminmallin,johon
suomalaisia
haluttiin kasvattaa.
Paivi Aikasalo tutki naistenvaatevalintojaja pukeutumisihanteita
aikakauslehti
Kotiliedenpalstoilla
1920-luvulta
aina1950-lur.ulle
asti.
pukeutumifiirkevddnja asialliseen
seenvannoutunut lehti otti kantaa
muodin seuraamiseen
liittyvissii
lcysymyksissii.Modernin ja nykyajan
pukeutumiseniidnitorvenalehdessd
mainostettiinsuomalaisen
vaateteollisuudenmerkkejiialusvaatteista
housuihin.
Pula-aikanakorostuikdsityo-osaaminen ja kekselidisyys.
Moderni ilme
kuvastuimainoksistaja keskusteluista,kuitenkinkansikuvana
oli miltei
poikkeuksettaMartta Wendelinin
ajatonpiirros.Pukeutumisohjeet
koja isdnmaalrostivatsuomalaisuutta
Iisuuttaosoittaen,miten vaatteiden
valinnallavoitiinviestieomaakansallistaidentiteeflia. Kansallispukuja
ehdotettiinnuortennaistenkesepur.uiksi.Kansallispukuvalinta
oli myos
saesteviiis)Tslqsymys.
Kotiliesitoimi
rationaalisenpukeutumisenpuolestapuhujana.
Kansallispukuja
valmistavalla
Helmi VuorelmaOy:llii oli 35 pukumallialuonna 1930.Vuonna1935
vietettiinKalevalani00-vuotisjuhlaa
ja pukuiatilattiin ennetysmaere.
Toisenas11'nd
oli Nuoriseuraliikkeen
tanhujenesitys.l930lu\Ln viimeisind vuosinavalmistauduttiinviettamidn olyrnpialaisiaja kansallispukuia ommeltiinkiivaassatahdissa.
Vuonna 1939pukujatehtiin 10 000.
Aikakauslehtienpalstoilla kansallispukuiatarjottiin edullisenavaihtoehtonaja vastakohtana
muodin
ja modernin
oikuille.Kansallisen
ristiriita heijastuumyiiskansallispukudiskurssiin. Hintava tai kdsity6tartoa edell)'ttdvdkansallispukuon ollut
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esteettinenja lisiiksiaatteellinen
valinta.

Olemmekosuomalaisia?
Kansallispukuedustaasuomalaisuutta, lisdksisiihenkiteytlT kasitydnarvostr.rs.
Muistelmissaiiiti ja varsinkin
r n u n rt n o n i h d i i r t p r r i l spi u l l a n t r r o k suisenamycisonpelevana,kutimien
kanssatai muita krisitditdtehden.
Mielikuva ompelevasta
aidistd
vahvistuimyos oppikirjojen avulla.
Kodin ja koulur oppikirjassakoti
esitettiinmaalaiskotina.Aiti hoitaa
lapsia,tekee ruokaa tai kiisitrjitii.
Elddkijmeissdmenneislys?Vaikuttaakotalonpoikaiseetos
edelleeD?
Onko kdsitykscmmekauneudesta
san-ranlainen
kuin ennen?
Suomalaisessa
pukukulttuurissa
on runsaastikollektiivisestitiedostamattomia itsestiidnseh,)l'ksia,
joistavoi $syd, miksi suomalaiseelr
vaatevarastoonkuuluvat farkut,
verr)ttelypuvut ja tuulipuvut ovat
tete kollektiivista tiedostamatonta.
(Ruohonen2002:27.) Ovatko ne
jdiinnetalonpoikaisetiikasta?
Kuluttajaekonomian professori
Visa HeinoneDtotesi2009,etta
Suomessaedelleenl<d).tetadnselviistipienempiosa kulutusmenoista
yiratteisiinkuin muuallaEuroopassa.
"Koreiluja vaatteillaerottautuminen
on vielikin hienar) sopimatonta.
Kulutusmentaliteetin
pohjallavditalonpoikainen
etiikkaa
nak)T
.jyvd
edelleen."
C)ntoinenkin vaikuttavavoima.
Puku on toisaaltah)'vin intiimi,
onhan kysevartalon peittamisesti,
.jatoisaaltasamallayhteiscillinen
kuvastaenyhteiscinmakua, norme.ja
ja arvoja.Ennen kehon virheitd on
saatettukor.iatavaatteilla.Nyt kehon
epiitdl'dellis11'ttiimuokataan kdlt
tiimiilld kauneuskirurgiaa.Nykydin
k r u n i s u l k o n r i k oy h d i s t e t d ; nm y d n
teisendpidettyihin ominaisuuksiin.
(Kinnunen 2008: 175).Huoliteltu
ulkondkci on tayoite, kriyntikortti ja
eteenpdinvievdvoima.
Nuorten pukeutumistatutkinut
SinikkaRuohonentotesi,ettepukeuja
tuminen on yhd osaeldmdntapaa
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(Ruohonen2002: 19).
sosiaalisuutta
Nuoret ovat tarkkoja pukeutumi
sesta.Koska sovittllja tapaamisia ei
endaole, pitiii aina olla ulkoasr,rltaan
\.almis.
TaiteilijaMaria Duncker on vdldyte111tkansallispukumalleja nykyajan
materiaaleistaeli nluovikasseista.
Olisiko kansallispukujokin muu,
koko kansan klyttdmd asu?Ehkii
tasaraitapaita?
Aika na).ttea.a
Lehteet
Painamattomat

llhteet

Museovirasto,
Kansatietee
linenarkisto

1996.Kansakunnan
vaatettajat.
Porvoo:
WSOY

N.4ikkola,
Kati& Stark,Laura2009.Himotutja halveksitut
kulutustarvikkeet.
UusierkJlLtLslofumLrstel
varkutuksel
suornalaisiin
maalaisyhteisdihin
1800,u'
vun loppupuole
laja 1900-luvun
alussa.
Teoksessa
Historiallinen
aikakauskirja
1 0 7 . 1 / 2 0 0 9H. e l s i l h S
i:LomeH
n i s l o-r
allinenSeuraja Historian
Ystevdin
Liitto.
4,17.

Olsson,
Pia1999.Eteenvapahanvalkea n S u o a ' r e. K a n s a l i e ' eneel lnr u l k r m u s
paikallisella
lottatoiminnasta
tasolla
vuoteen1939.Kansatieteellinen
arkisto
4 5 . q e l sn k i :S J o m e rl \ 4 L i nsam u i s t o l h distys.

Kansallispuvut.
B(o)L(onnqvist)
&
T(oini)l(nkeri)Kaukonen.
Seurasaari.
julkaisu1972.K-19
Seurasaarlseetidn

Pylkkbnen,
Riitta1982.Sedtyleisnaisen
pLkeutuminen
Suorressd1700-luvul
a.
SuomenMuinaismuistoyhdistyksen
Aikakauskirja
84. Helsinki.

Vaatetus
er tilanteissa
vanhanpolven
muistitiedon
rnukaan.
T(oini)-l(nkeri)
K a u l o n e nS. e L r a s a aSr .e u r a s a sai a L r onjulkaisu1964.K 11.

Ruohonen,
Sinikka2001.Nuortenpu
keutuminen:
erottumista,
e dmyksid,
harkintaa.
loensuu:JoensuuUniversity
Press.

Painetut lehteet
Aikasalo,
Peivi2000.Seuratkaamme
ja jerkeveamuotia.Naisten
terveellistd
ja vaatevalinnat
pukeutumisihanteet
1920 luvulta1960 luvunlopulle.Kansatieteellinen
arkisto47.Helsinki:
Suomen
Muinaismuistoyhdistys.
Apo,Satu1995.Naisenvdki.Tutkimuksia suomalaisesta
kansanomaisesta
ja ajattelusta.
kulttuurista
Helsinki:
Hank i l aj e e .
Hangasmaa,
Leena2007.Maaseudun
ja nostalgisorllSuome5
romarrisointi
sa.Teoksessa
Hei,muistatkos...?
Pirjo
Korkiakankaalle
omistettu6o-vuotisjuhlakija LO.7.2O47.
foim. MaaritKnuuttila,
TiinaRiittaLappi,Heena Ruotsala
&
ElinaSalminen.
Helsinki:
Ethnosry.
59 86.
Kaarninen,
l\4ervi
1995.Nykyajan
tytot
Koulutus,
luokkaja sukupuoli
1920-ja
1930 luvunSuomessa.
Bibliotheca
His
torica5. Helsinki:
SuomenHistorial
inen
Seura.
Kinnunen,
Taina2008. Kauneuskirurgra
arjenestetiikan
teknologiana.
Teoksessa
Kalevalaseuran
vuosikirja
87. J)^v;<ky
d.
170,190.
Korhal argas.P'r,o2005. Romanl\o rmaaseutu.
Teoksessa
Suomalaisten
syrnbolit.
Toimittaneet
TeroHalonen&
LauraAro..lyvdskyle:
Atena.
Kuusanmak
, Lauri1936.Kulutustavarainlevi6minen
maalaisvdestdn
keskuu
teen.Teoksessa
SuomenKulttuurihis
torialV.Jyvasky
a: K.-J.Gummerus
Oy.
96- 119.
Lappalainen,
Piippa& A may,N4irja

Sihvo.Pirhko2005.NaisenpLrku.
Teoksessalldik6Lehtinen
& PirkkoSihvo.
puku/ FolkCostume.
Rahwaan
Helsink:
Ivluseovlrasto.

perSihvo.Prrkko2006. KansanpukJjen
ja innokasvainooja.
vihollinen
Teoksessa
SuomenMuseo112.Helsinki:
Suomen
Muinaismuistoyhdistys.
II3 I32.

Turunen,
Arja2011."Hame,housut,
hamehousutl
Vaimikeon tulevaisuutem
me?'NaistenpiiAllyshousujen
kdlttde
ja niisse
pukeutumisohjeet
koskevat
rakentuvat
naiseuden
ihanteetsuoma
laisissanaistenlehdissa
1889 1945.
Kansatieteellinen
arkisto53. Helsinki:
SuomenMuinaismuistoyhdistys.

Perukirjoissa esiintyvista
kankaanlaaduista
Sukututkijatkysyvait
useinperukirjoissa
esiintyvistd
kankaanlaaduista.
RiittaPylkkanen
on
selvittenytSuomessa1600luvulla kaytettyjakangaslaatuja.
Katso:
Pylkk6nen,
Riitta1970.Barokin
pukumuoti
Suomessa
16201720.SuomenMuinaismuistoyhdistyksenAikakausknja 71,-Liile7.
Suomessa1600-luvullakaytetyje
kangaslaatuja
selityksin.

Anliikin kreikkalainen
filosofi ja tiedemies

(384-322
Aristoteles
eaa.)
on Platonin
ohella
yksilinsimaiseen
alatteluunenitenvaikuttaneistafllosofeista.

Sukututkiiaia

Aristoteles
M A R K K UK A L L I O L I N N A

Sattuipaniin,ettd sukututkija(S) piiiisi
haastattelemaan
Aristotelesta.Seuraava
referaattikdydystdkeskustelusta
on
joten
laadittupelkdnulkomuistin
varassa,
se yksityiskohdissaan
saattaasisiltdd
epdtarkkuuksia.Tdltd
osinvastuujdd lukijalle.
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Virtainrippikirla1842-1852
s.376

S:Tissi olisi otos Virtain seurakunnan rippikirjasta
1842-51 sir{lta 376. Mit€n Sine site analysoisit, eritoten rivi?i, joka alkaar 'Hru Lowisa,.."? Mitii voimme
tietii sen perusteella?
Arlstoteles:Tjaa!- Joukkolumppumassalle
musteella
muotoiltujasielullistenvaikutustensymboleja.Jasielullisetvaikutuksetkinvainjaljittelevettodellisuutta.Koska
emmesiisvoi saadavelitontdhavaintokokemusta
tuon
tekstikatkelman
tarkoittamasta
kohteesta,
voimmevain
pyrki?ijiirkeilemiilliikartoittamaantodellisuudenluonnetta siltaosin.
Valmistautuakseni
tahenhaastatteluun
pdasinpuhuttamaantamantekstinIaatijaa,kappalainenPackalenia,
joka
ystdvdllisesti
selostiminulle rippikirjan laatimisperusteet.
Koskapamiesvaikuttaaluotettavalta,
ldhdensiitaoletuksesta,etti kaikki tassiitoisenkd.denldhteessd
ilmaistuvastaatodellisuutta.
Selvdstikintuon tekstikudelmantakaa
ldfyy olio.
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S; Mitlh, olio! Kuules ukko, puhuttelet tuolla tayoin
arvoisaa esiditidni! Luulen, ettii tiimii haastattelu loppuu lyhyeen, ellet viisastelija oitis peru puheitasi.
Aristoteles: Alii, ?il?i
hywiimieshikeenny.Asiahanon
niin, ettdmitd ikina tdssamaailmankaikkeudessa
niin
'bn' sanotusti
ainakinkaikki sellainen,mistl voidaan
olla tietoisiaja mistdvoidaanpuhua- on olio, tapahtuma
tai muu ilmiij. Meillefilosofeille,viisaudenystdville,olio
on n€utraalikesiteilman mitaenarvolatauksia.
Mini ia
sindolemmeolioita siindmissdkivenmurikka,jolla istut,
tai pilvenhattara,iota katsot.

ja satunnaisia
Perusolemus
ominaisuuksia
SrNo minknslainen olio semuka on?
Arlstoteles: Tarkemminsanottunakyseessa
on ihminen.
SrMufta tiimiihiin on uutinen!
Arlgtoteles: Rauhoituhannlt! Minka tahansaolion keskeinenominaisuus
on substanssi
eli perusolemus;
tdssi tapauksessa
seon ihmisrys.Substanssi
on riippumatonkaikestaitsensiiulkopuolellaolevasta.Jossekatoaisi,mytis
kokonaisuuskatoaisi.Samallalailla hevosensubstanssi
on hevosuus.Hevosuuson vaikeastimeariteltave
ominaisuus:sevksinkertaisesti
tekeevksildste
hevosen.
SrVoi herran pieksut, t?imetanssi on minulle kyllii ihan uusi. fa rippikirjuusko tekee rippikirjasta rippikirjan?
Arlstoteles: Aivan niin. Mutta substanssin
lisdksijokaisella
oliolla on lukematonmdird muita ominaisuuksia.
mutta ne ovat
muuttuvaisiatai muutensatunnaisia,
aksidentiaalisia.
Ndmd
ominaisuudetovatjokaisessa
yksil<ioliossa
eli partikulaarissa
kiinnittyneindolion substanssiin.
On olemassa
flysisid,psrykkisiii.jasosiaalisia
ominaisuuksia.
Ne kuuluvatvastaavasti
flJsiseen,psrykkiseentai sosiaaliseen
todellisuuteen.
S: Siis substanssion viih?in niin kuin soinnun pohjasiivel, joka
tyypittelee koko soinnun. Soinnun muut slvelet eri kokoonpanoissaanantavat soinnulle sitten persoonallisen ilmeen
kuten safunnaiset ominai$uudet olioll€?
Aristoteles: Tavallaan.
Sekeoliot ettetapahtumatovatolemas(kreik.
sa,ne ovatolevia
to on, semitd on). Kunkin olevanja
yhteenliittymaakutsummetosiasiaksi- asiantilaksi,
senominaisuuksien
joka vallitseemaailmassa,
siistodellisuudessa.
Jatieto on se,mitd sinullaon
hallussasi
tiedon kohteesta,
kun tieddtjostakinjotakin. Jokusaattaapitae
temenlaisiaontologisia,meta0Tsisiepohdiskelujajonninjoutavanaajanhaaskuuna,mutta mehdnemmenditdpuheitakuuntele.Me pyrimmeldhestyja kaikkeinsuurintaviisautta.
maeniumalallistatietamyst?i
S: Selvii se,p[?im[?ire:i asettaessaanei pid?i olla turhan vaatimaton,

Luokitteluja
Aristoteles:Mutta palataksemme
tutkimuksemmekohteeseen,
tdltlT huomataerdstapahtumaMessukyldssd
31.pdivdndelokuutavuonna 1799.Tutkimammeolio sattuuolemaantapahtumansubjekti:olio syntyi.Voidaanolio
tosin selitteetemdntapahtumanobiektiksikin:olio synnltettiin.
Sinullehannuo ajatovatniin kaukanatakanapdin,ettetole niita ndhnlt.
Minulle ne taasovatniin kaukanaedessiipain,
ettentule niite koskaannekemddn.Jotentapahtumanominaisuuksista
emmevoi sanoamitedn- oliko
tapahtumahelppo,iloinen,pitkaveteinen.
.. Yleensdkinolen sitamielta,ette
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menneiqTttetulkitsevatieto ei voi esittee,miten asiat
joskustarkalleenottaentapahtuivat,mutta kyllekin,miten ne olisivatsaattaneet
tapahtua.
kauniilla
Syntymisessa
voitiin
tavallanihdd aineen
(kreik.hyle)ja muodon (kreik.morfe)yhdistyminen.
kategorisointija luokittelu
My<isolion eldmdnpituinen
ominaisuuksien
perusteellaalkoi ensihetkiste.Kategoriat ovatperimmdisidluokkia,joihin oliot ia niiden lajit
voidaansijoittaa.
Ensisijainen,
tdrkeinkategoriaon substanssi,
ioka
yksiliiolion
ilmaisee
olennaisimmanominaisuuden,perusolemuksen.
Muut kategoriatovatmuiden,satunnaisten ominaisuuksien
ryhmia:kvantiteetti(kutenpituus,
painojne.),kvaliteetti(hiustenviiri, temperamenttijne.),
relaatio(sukulaisuus,
omistus,s)y jne.),paikka,aika...
Joaikaisemminmainitutolevienja niiden ominaisuuksienyhteenliitrymetmuodostuvatnimenomaankategorioidenilmaisemillatavoilla.Nain kategoriatiasentavat
koko maailmantodellisuutta.
ettapyrimmelttltamaanslTn
On ymmerrettavaa,
jokaisellehavaitsemallemme
asialle,mydstalle tapahtumalle.Todettakoonvain, etti oliolla itsellddnei siind ollut
miteenosuutta.
S:Heh, heh! No eihiin tiissii syyllisiii olla etsimisse...
Atlstoteles: Puhutaansyy-kasitteeste
tuonnempana.
Mutta tihdn olioon liittry toinenkinvarhainentapahtuma,vain yhdenauringonkierronverranedellisenjiilkeen:kaste.Siihenon kltk6ksissi kastajaja aikamoinen
joukko muitakin olioita,kummeja.Sukututkijankannalta
tapahtumaoli merkittavesikali,etteolio tuli siitelahtien
pysyviistikuulumaansiihenjoukkoon,jonka muodostivat
kaikki Lowisa-nimiset,
saatuetunimi
ia vain he. Kasteessa
kuuluusosiaaliseen
todellisuuteen.
Syntymastaan
saakkahdn oli sitdpaitsiollut tytttijen
joukon jdsen.Kumpikinjoukko kuuluu suurempaan,
ihjoukkoon.
pitkaa
hanestd,
lukemattomisten
tuli
Jaennen
mien muidenkinjoukkojenjdsen.Tdtenolion luokittelua
voitaisiinjatkaaloputtomiin.Lopultakaikkienluokkien
yksil<iIeikkauspisteeseen
.ldisivain hdn - ainutkertaisena
oliona.Kun vain tuntisimmehdnetparemmin:kuuluuko
hdnhonteloihinvai riskeihin,idnekkeisiinvai hiliaisiin,
dkkioikaisiinvai
tummatukkaisiinvai vaaleatukkaisiin,
vakaisiin...?
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Potentiaalisuus
u
aktualisoitu
S: No nythiin alan piiiistl kiirryille! Tarkistin juuri,
ett?ijoukkojen "suomalaiset ', "31.8.1799 syntyneef ja
"Lowisa-nimiset" leikkaukseen kuulunee hlnen lisiikseenvain yksi alkio.
Aristoteles: No siiniipiimelkeintiiydellinenyksiltin idenlehtien
tifikaatioja logiikanperuskurssi.Syntymastaen
han oli tyttii, mutta potentiaalisesti
nainen.Nimittein
kaikki se,rniti oliostavoi koskaantulla tai miksi sevoi
muuttuasenolemassaolon
aikana,td1t1yolla sisddnrakennettunaolioon itseensd,
eli olla oliossapotentiaalisuuaktualisoituu,potentiaalisena
tena.Kun potentiaalisuus
'piilossa"
ollut mahdollisuustai ominaisuustuleeolevaksi
tai nii$wiiksi. Tiissdtapauksessa
aktualisoituminenvei
ja
vallitessaseei ollut
aikaa, suurenlapsikuolleisuuden
edesitsestdinsehlys.
Koskapataidattykateklttyrae, kun tutkimaamme
'blioksi'l
oliota nimitdn
niin voimmehantesteeteenpain
nimitteehentaLowisaksi.RippikirjanmukaanLowisa
siioittuupaikkakategorian
suhteenPekkalantorppaan.
Muistamme,ettevuonna 1799asiaoli toisin:tamekateaikasidonnainen.
soriaon vahvasti

Tietojaja taitoja
Aristotel€s: Lowisaoli osallisenamyriserindisissd
kirkollisissatapahtumissa:
lukusillaja ehtoollisilla.Hiinen
kristinopin tiedoistaanvoisi rippikirjaanlukusillamerkittyjen kruksienperusteellesanoayhteja toista.
Mutta mita han itseasiassa
tiesi?Oliko sepelkkiiii
ulkoalatelemista?
Hdn oli omaksunutkdstinopin valitut
- sikdlikuin ymmdrsine oikein:Lutheopinkappaleet
Athanasiuksen
rin katekismuksen
kuusipeakappaletta,
uskontunnustuksen,
huoneentaulun,
oppinutvastaamaan
katekismuksen
kysymyksiin(Svebiliuksen
selitystenkuusi
ja oppinut Daavidinkatumuspsalmit.
pddkappaletta)
Teiddnopissanneon ymmartaaksenikyseaistihavaintojen ulkopuolellaolevastaensimmaisesta
liikuttaiasta.
Siihen,ovatkondmii opinkappaleet
tietoa,en voi ottaa
kantaa,koskatdllaisenpelastajan
tai messiaantulostaolen
juutalaisilta
vain kuullut ennustuksia
profeetoilta.Yhti
hlwin kuin perittydkykyetallentaamuistiinsaja palauttaa
mieleenseasioitakruksienmeeraia muototosin saattavat
kertoak).vystesietdiikinkeritupientunkkaistailmaatai...
Siihen,mit?ifyysisidjdlkid noidenasioidenp?iiihiin
panttaysaivorustinkiinoli jettenlt, en osaasanoamitden.
Meilld filosofeillaei nddsole niin sanotustikompetenssia
aivanmihin tahansa- eiketarvetta.Meidanrydmme
viilirajatylittevea,poikkitieteellistl.
on erikoistieteiden
Tyijmmetahteesiihen,ettatutkijat ymmarteisivat,mita

olisi h1'vdvdovattekemassa.
oikeastaan
Jotenky a teidin genealogienkin
hdn kuunnellemeitd.
ohellaLowisaoli ulkoa oppinutkatekisKristinopinopinkappaleiden
abc-kirjaneli aapisen.Mutta Lowisaosasimyiislukea.
mukseensisdlq-vdn
mutta
oli epdilemdttavaatinutomatponnistuksensa,
T6mdkin,sisdlukutaito,
ennenkaikkeaseoli edelllttdnlt taiPumuksia.
S:Miniipii olen niihnyt vanhoja muuttokirioja' joissa pari\rmppisen
Lowisan lukutaitoa kuvaillaan ensin viilttiiviilsi, pari lrrotta myiihemmin
sitii kehutaan jo per[ti hyv?iksi.Ei ihme, h?inentodetaan olevan el?imiintavoiltaan rehellinen ja nuhte€ton.
Kun hdn
Aristoteles: Namekaikki kuuluvatpsrykkiseentodellisuuteen.
ja
nakemenvalmius
muuntaa
oli
kyky
lukemaan,
hdnelld
kerranoli oppinut
sdtekstiverbaalisiksisanoiksija toivottavasti muodostaatekstinmukaitemakinedell)tti haneld tietoa,ei-propositionaasiamielikuvia.Itseasiassa
tieto siitii,kuinka lukea.
kiiltanniillinen
hanella
oli
listatietoa:
S: Jees!Hiinen hallussaan oli "knowhow': Mutta olet kirioituksissasi
'blevan vaimo tai
oudoksunut sitii, ett[ jollakin sanotaan
vainolla mies". Voisitko v?ihiin avata tete?

Rakenteita
Aristoteles: Tuo kuulostaa siltd, kuin puhuttaisiin omaisuudesta
tai ominaisuudesta,vaikka emmehdn tarkoita muuta kuin yh
dessdasumista.Lowisalla oli totta kai monenlaatuisia yhteyksii
toisiin olioihin, tapahtumiin ja muihin ilmioihin.
Huomaamme muun muassa,ettd Lowisa on toisena osapuolena kahden olion muodostamassarakenteessa.Rakenteet
ovat usean olion muodostamia kokonaisuuksia,joissa olioiden
viilillii vallitsee jokin relaatio eli suhde. Aikaisemmin mainituissa
joukoissahan alkioiden viilillii ei mitiidn relaatioita ole, alkioilla

rakenteesTdssdnimenomaisessa
ei velttamattdedesyhteisiaominaisuuksia.
sarelaatiostaon ilmoitettuvain, ettdLowisaon Petterinvaimo.
Relaatioon asymmetrinen,silla Petterei ole Lowisanvaimo.Sennimittein
Ensinndkinmeilli on aistihavainnoista
voimmepddtellddeduktiivisesti:
ia
muistakokemuksistariippumaton(lat.a Priori, ennenkokemusta)tieto,ettd
kaikki Petteritovatmiehii; toiseksijo sanojenmerkityksienperusteella(a
priori) meilldon selvdkdsitys,etti miesei voi olla vaimo.
KoskaLowisaon Petterinvaimo,on Lowisaa priori mytisPetterinpuoliso
samanrakenteenkoossapiteve
ia PetteriLowisanpuoliso.Tiissdtapauksessa
relaationa:siindsuhdepdtee
voimavoidaansiisselittaamydssymmetrisene
molempiinsuuntiin!
S: No t?it?ien olisi kyll?i itse keksinyt. Mutta kyllii sukumme perimetieto
puhuu Pietarista, ei Petteristi. Toisaalta Pekkalan torpan vanhaisiint:i
on minulle kertonut kuulemaansatarinaa iostain kauan sitten etineeste
"sorvan Pekasta";Pekkala sijaitsee Sorvanj?irvenrannalla.
Aristoteles:No nythdnminullekinvastavalkenitorpannimen s)T Mieste
ehkdpuhuteltukinPekaksitai Pietariksi,muttosiasiassa
on yhteisdssean
on
ta mindhdnvoin nojatavain niihin nimiasuihin,iotka tietoldhteeseen
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Pllrrettv.
Mutta palataanpatuohon kahden olion rakenteeseen.
Tuskin paljon erehclyn,jos oletan tiimiin rakenteen muo
toutumisens)Tnd olleensatunnainenrakastuminen
tap htuma,jota ulkopuolisensaattaaolla vaikeahavaitaja
sitenk)dentaa.Mutta he sentunsivat:ikiidn kuin kahdessa ruumiissaasuisiyksi sielu.
S: Olisipa rakenne nlt kuuntelemassa selityksiiisi!
Aristoteles:Rakastuninenkuuluu puhtaastipslykkiseen
pdin sisiiseenmaailmaan- relaation
todellisuuteen,
virallistaminenpapin edessdpuhtaastisosiaaliseen
todel
lisuuteen,Toisin kuin fyysisilldtosiasioillapslrykkisilliija
sosiaalisilla
tosiasioillaei ole avaruudellistaulottuvuutta,
Koko perheon jo astettamonimutkaisempirakenne.
Siinddskenmainitulla Petterilldon asymmetrinenrelaatio
yksitellenperheennelj:iiinmuuhun olioon, lapsiin.Ndmii
relaatiotovat puhtaastigeneettistdlaatua.Vanhemmista
tietoliihteistiisaisimmevarnuuden siitii,onko myos Lowisallavastaavatrelaatiot- temd ldhde ei siti viele takaa.
S: Kyllii on. |a vastaava relaatio on k3isitte:ikseni myits
samalla siyulla mainitulla Sophialla Lowisaan nihden.
AristotelesrTdstrionkin lyhlt matka sukuun,kun perheitii
kootaangeneettisinrelaatioinyhteenyhii laajemmiksija
laa.jenlmiksi
rakenteiksi.Myds Lou'isaitsessaan
muodostuu mkenteesta.ja
senelementityhii pienemmisteraken
teista.Mutta emme nyt lihde spekuloirnaanasialla,mistd
emrnetiedii yksityiskohtia.Mainittakoon kuitenkin vielii
yksi tiirkedasymmetriseenrelaatioonperustuvarakenne:
jo kasteessa
Lowisastaoli tullut seurakunnanjdsen.

Pddmddri6
Aristoteles:Mind sanon:onnellisuuson tdydellinenja itsessiiiinriittdvahyvi ja se on tekojemmepdamaara.Mutta
emme tiedd,oliko onnellisuusLowisankorkein pd;im:iiirii
(kreik. telos)eldmdssii.
Lowisa kykeni kyllii jrirkensii avulla kiisittaimadnoman
luonnollisen paikkansa kosmoksessa;jiirki kertoi myds
hinen haluavallesielunsaosallemiten milloinkin oli toimittavasekdyksityisenettd yhteisdllisenelimdn alueella.
Mutta oikeaan toimiDtaan taryittiin myciskdltdnn<illistri
harjaantumista.
Kovir vlhiin siis Lowisaslahenkilone
tiediimne vlhiten hilnen flysisesti:ipuolestaan.Mutta
sentiidnolemme selvittiineethinen geneettisetsuhteensa.
Totta kai saatatmielessiisi
liittaa heneenvaikl<aminkiilaisiaominaisuuksia,mutta ne ovat vain kuvitelmia.
Kr,rvitelmael ole tietoa: se ei ole "h).vin perusteltu tosi
uskomus",niin kuin oppi-isiini olisi asian ilmaissut.
Niikee, ettd Lowisir oli aikoinaan kokenut sellaisenkir.r
ilmiiin kuin isorokko.Seei vield ollut kohtalokas,mutta
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mycihempi,r'uoden 1848marraskuun3. paiviin tapahtuma oli. l'apahtuman sry oli "hi\.r.rtustautina"tunnettu
ilmio, kaiketi keuhkotauti. Vielii yhdeksiin piiiviiii myo
hempi tapahtumaliittyi hiineen.Silloin hdnenvdhitellen
katoava, ei-olevaanvaipuva fllrsinen osansalaskettiin
perinteisinseremonioinmaahan maahan,joka veden,
ilman ja tulen ohellaon kuun alapuolisenmaailmanpe
ruselementtejii.
Lorvisansyntyrlinen aikoinaanmerkitsi,
ettd san.rallajotain muuta hiivisi hriviiimineu rnerkitsi
nlt, ettii samallajotain muuta syntli. ..
S: Tuota tiiytyy viih[n aiatella. Mutta tiediitktis, olen
niihnyt hiinen j?ilkeense 9. lokakuuta 1849 laaditun
perukirjan. Siitii liil'try mm. viiden kopeekan arvoinen
rukki!
Aristoteles:Jaa,tdstekappalainenei maininnutkaan
mitdan.Mutta jos kerta ndin on, vield perunkirjoituskin
kosketti hiintii. Tapahtuman syynd voisi katsoa olevan
sellaisenyleisenilrnicinkuin lainkuuliaisuuden,
viime kdja
dessdlainsziiid[nn<in.
Lowisa rukki muodostavatjdlleen
uuden rakenteen,.jossa
olioiden r':ilisendasynInetrisend
relaationaon onistusoikeus.
Tuo rukki tosin on minulle tuiki tuntematonkdsite
- taitaaolla jotain modernia tekniikkaa.., Kulkuviline
kenties?
S: faa, kyllii se erddnlainen polkupyiirli on.
Kiitos haastattelusta!
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JohnSalosyntyi
Viipurinseudulla
vuonna1893.
l4-vuotiaana
hin lihti merille.
vuoden
Muutaman
hiinjdi
seilattuaan
Yhdysvaltoihin,
jonka laivastossa
Salopalveli
aliupseerina
ensimmeisen
maailmansodan
aikana.
ameJohnSalooli yksitunnetuimmista
ammattilaisjuoksirikansuomalaisista
ioista.
odanjiilkeenJohnSalo
jatkoi vesilliijokilair.urinaHudsonjoella
New Yorkin liihistollii.
Niilti ajoiltajuontuu
Salonmy<ihemminsaamalempinimi
stryrmannieli perdmies.Kotinsa
itarannikolla
SaloperustiPassaiciin,
pikkuNew Jerseyssi
sijaitsevaan
kaupunkiin. Hdn avioitui Vr-ronna
1917Amalia Huovilankanssa
(1894-1956).Heilli oli kaksilasta
Leo(s.1918)ja Helen(s.1922).Laselemanvaiheista
ten my<ihemmistd
minulla ei ole tietoa.

Salovoitti tipiAmerikan hal-

NewYorLosAngelesiin
l929.Juoksu
78 piiiviiii.

Paavo Nurmi
sytlrtti kipindn
Uusi aikaJohnSaloneldmissdkoitti
talvella1925,jolloin juoksijainkuningasPaaYoNurmi oli Amerikan
kiertueella.Nurmi juoksi sisiradoilla

ymperi maatavoitostavoittoon.New
Yorkin MadisonSquareGardenissa
kymmenientuhansienkatsojienjoukossaNurmenjuoksuaoli seuraamassamyiisIohn Salo.Hdnsaindjuoksukipindn,
kemdstiidnsellaisen
ettii peetti ryhtye harjoittelemaan
juoksemista,vaikkaolikin aloittelevaksijuoksijaksijo melko idkds.
Hlnelld oli kuitenkin pitkiin matkan
juoksijankykyjii ja sinniklqryttii.
suoSaloliittyi maineikkaaseen
m a l a i s s e u r aFaAnA C : h e n( F i n n i s h AmericanAthletic Club,New York),
jonkakirkkaintdhtioli moninkertainen olympiavoittajaVille Ritola.
olivat
Salonharjoitusolosuhteet
ankeat,silldhdnjoutui iuoksemaan
tydnse\.uoksi laivan kannella.Yksi
maili talttyi 37 kierroksestakannen
ymp6ri. EnsimmeisenkilpailunsaSalojuoksi helmikuussa1926.
Mainittavaa julkisuutta han saar,'utti
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samanvuodenhuhtikuussaperlntel
s e l l dB o \ t o n i nm a r a t oi nl l av a r m i s t a mallaneljantenejuoksijanaFAAC:n
j oukkuevoiton.Vu osina 1926-1927
Salojuoksi useitamaratonejaja
muita pitkid juoksumatkojasaavuttasuurtamenestysld.
mattakuitenkaan
Hdnenmaratonenndtyksensa
oI
hiemanpiidllekolmentunnin.
Niin Saloltakuin moneltamuulta
juokstaltaunohtuivathaaveetosall i 5 t u m i s e sAt a
m s t e r d a moi nl y m p i a
laisiinvuonna 1928,kun liikemies,
j a sirkustirehtodurheilumanageri
riksikin mainittu CharlesC. Pyle
ryhtyi jarjestamaiinyli 5000kilometrin mittaistaammattilaisiuoksua
Amerikanmantereenhalki Los
Angelesista
New Yorkiin.luoksukilpailu oli nimeltdenTransConti
nentalFootrace.Pylenapunatoimi
muun muassaamerikansuomalainerr
urheilumanageri
Hugo Qvist.
Saloja 274muutajuoksiiaajiittivet
ja osallis
h).vestitamatiioriurheilulle
ensin
harioitusleirille,
minkd
tuivat
199juoksijaaldhti tavoittele.j?ilkeen
maan25 000dollarinvoittopalkin
toa.
Pyleoli houkutellutjuoksuun
mukaanmy<isPaavoNurmea,jota
kilpailu oli kiinnostanutkin.Nurmi oli kuitenkinempinlt: ei vain
menettemisen
amatocirioikeuksien
r,r.roksi,
vaanmyrissanomalla,etta
"seei piru ole leikintekoajuostajoka
piiivi maratoni'iVille Ritolanp1ylamiseste
on olemassa
kahdenlaisla
tietoa,muttaRitolakaanei siiskisaan
llhtenyt,vaanjuoksi Suomenpuolestakultaaja kunniaaolympialaisiskuten Nurmikin
saAmsterdamissa
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Amerikan halki
juoksemalla
Pddstdkseen
ldhtopaikalleJohnSalo
osti vanhanautonja aioi silla mantereenhalki. Ajomatkakesti 13peivaa.
PdivisinSalokorjasiautoaja oisin
ajoi.Maaliskuun4. pdivdr.uonna
1928juoksijatlehtivdtmatkaan,
jota kesti 84 pdivdd,jokainenmetrr
omin jaloin iuosten.Matkaakertyi
jopa 5600kilometrii. Kyseessd
oli
etappikilpailusiten,ettapaivamatkat
vaihtelivatnoin 40 kilometristanoirr
120kilometriin.
- kaikki
Suomalaisjuoksijoita
lisdksi
mukana
siirtolaisia oli Salon
seuraavasti:
William Kolehmainen (HannesKolehmaisenisoveli,
jo 1910luvulla),
ammattilaisjuoksija
Olli Vdnttinen,Arne Suominen,
NestorErickson,Otto Laakso,Laurr
L e h t oG
, unnaN
r i l r s o nC. e o r g eP o r konen,PaulSalmija Carl Willberg
sekdYhdysvaltainkansalaisuuden
ottanut AndersFager,entinenFajoka oli saar..uttanut
gerstr<im,
USA:n
maaslojuok\ujouklueessa
olympia
hopeaaPariisissa1924.
pitivd,talkuun
Johtopaikkaa
Kolehmainen,Vinttinen ja Suominen,jotka kuitenkin kaikki joutuivat
keskeyttiimiiiin.
Viinttinenkeskelttr
kylkiluumurtumanvuoksijouduttuaanautontoltdisemdksiChicagon
ldhelld.Lopultasuomalaisen.juok
nousiJohn
sumaineenpelastajaksi
Salo,joka myosoli jddddautonalle
Hdn ammensijuoksu
Chicagossa.
voirnansanlltiinhalusta. Kilpailun
edellditsevarmaWilliam Kolehmainenoli sanonutSalonndhtyadn:
"Mita tuokin taa d tekee?"
Toukokuussa
styryrmannlyltyi
hurjaanvauhtiin.Hdn kuroi pdivittiiin kiinni yli 30 tuntia edellaen

ollutta oklahomalaista Andrew
Paynea.Matka vain loppui kesken. Eroksi voittajaan i:ii runsas 15
tuntia. Toukokuun 26. pdivdni Salo
saavutti maalin 54 muun juoksijan
kanssaNew Yorkin Madison Square
C a r d e n i s ssai j o i t t u e nk o k o n a i s k i l p a i lussa toiseksi. Hdn sai palkinnoksi
10 000 dollaria. Sevastasi esimerkiksi rakennusrriehen kolmen ruoden
palkkaa.

Riemua kotikaupunElissa
Vuoden 1928juok'un loppuvaihei
siin liittyi kaksi koskettavaatapausta.
Salon kotikaupungissa oltiin huolestuneita tdmen turvallisuudesta. Niin
pe sotaveteraaniiarjestdAmerican
L e g i o nj.o n k aj d r e nS a J oo l i . j a k a u
pungin pormestari, lihettivdt Salon
turvaksi ClevelandistaNew Yorkiin
neljd autoilevaalegioonalaistara
moottoripydrdpoliisin.
Passaicinldpi kilpailijat juoksivat
Salon syntym6pdivlnd 25. toukokuuta. Kotikaupunki odotti suurta
poikaansa riemua pursuten. Kadut
oli koristeltu suurin kyltein: "Johnny,
Wellcome Home'l Konttorit ia kauppaliikkeet sulkeutuivat, tehtaiden
p i l l i t s o i v a tp, a i k a l l i n e nl e h t ij u l k a i " i
u u s l ap a i n o k s i al u n n i n v i l e i n e t u s i r'rrllaan Salon kuva. Ensimmdisend
kaupunkiin.juossutta Saloaolivat
vastassavaimo ja lapset. Kun Salo
otti heiddt maalissasyleilll'nsd, niin
koko hurraava monituhatpiinen
kansanjoukko hiljentyi ia antoi kun
nioituksensa jdlleenndkemiselle.
John Salosaa!.uttiensimmajsesse
Amerikan halkijuoksussaankunnian
ohella taloudellisen menestyksen.
Palkintorahansalisdksi hdn sai
kotikaupunkinsa asukkailta 10 000
dollarin lahjarahan.LisdksiPassaicin
porme5tarimyiinsi kaupunginsuu
r e l l es a n k a r i l l pe o l i i s i na r v o nj a r y d n
2 100 dollarin r.uosipalkalla.

Tiukka kamppailu
vei voit{ajaksi
Vuonna 1929Amerikanhalkijuoksu
. j u o s t i iknu t s u k i l p a i l uenrai r e i t i l l ij a
eri suuntaankestdennlt 78 paivaa

NewYorkistakohti Los Angelesia
ldhti31.maaliskuuta69 juoksijaa.
muut amerikansuomaSalonlisd,ksi
laisetjuoksijatolivatedellisr.uoden
tapaan
Olli Vdnttinen,Arne Suomi
nenja GeorgePoikonensekduutena
AnttiAhlfors.Salooli n1t suurin
voittaja
kun edellisvuoden
suosikki,
ei ollut mukana.
Payne
Kilpailustatuli Salonja edellis'vuonna
joutuneen
keskeyttemean
PeterGal'uzitalialaisenglantilaisen
zinvdlinentiukka kamppailu,joka
ratkesivastaviimeisendp vana 16.
juostulla
keslkuutaLosAngelesissa
maratonilla.
Salovoil.titementoisen
minuutin ia 47
halkijuoksunkahden
kokonaisaika
erolla.
Salon
sekunnin
oli 525tuntia 57 minuuttiaia 20
saapuiperille.
l9 juoksijaa
sekuntia.
n1t
oma
huolto.
oli
Juoksijoilla
vaimolleen
Saloomistikinvoittonsa
joka kulki huoltoautossa
Amalialle,
"Raavaanliha,
munatja
mukana:
joita vaimoni sydttimiperunat,
nulle,auttoivatminut voittoon, eike
jalkanii'
KilpailunjiirjestajiiC. C. Pyle
joutuisuuriintaloudellisiinvaike-

uksiin.Hiin ei pystynl'tmaksamaan
kilpailijoilleluvatlujapalkintorahoja.
Niinpii JohnSalojiii ilman 25 000
dollariaan.Ereidentietojenmukaanhdn olisi saanut4000dollaria
keskuudessa
NAinsuomalaisten
nimitetty
kansamaratoniksi
Amerikanhalkijuoksusaiikdvdn
olivatjohta
lopun.Pylenongelmat
aikana
s i i h e ne, t t i
n e ejto k i l p a i l u n
jiianeeljuoksijateivdl
hentapaiiihiin
Heiddn
endi kilpailleettosissaan.
todettiin taittaneenmatkaamyds
autoissaistuenja heitakutsuttiinkin
"riikyytiliiisiksi'l
Sankalin

tapaturmainen kuolema
Salojatkoi vield seuraavana\llonna
ammattilaisjuoksijana osallistuen
hlwdlli menestykselldmuun muassa
Kanadassapidettlyn kuuden piivdn
juoksuun ja juoksuihin hevosia
vastaan.Lumikenkdjuoksuihin Salo
ei tiett:ivdsti osallistunut.
John Salon sankaritarina sai
tarunhohtoisen lopun, tosin surullisen. Lokakuun 4. pdivdnl r..uonna
1931 han oli poliisina valvomassa

jirjestystd Passaicinbaseball-kentdn
laidalla. Pelin aikana pallo lensi
kentdn ulkopuolelle ia osui Salon
piiiihiin. H?in kuoli iskusta saamiinsa
vammoihin saman paiven iltana vain
38-\.uotiaana.
Salo haudattiin kotikaupunkiinsa
suurin sotilaallisin juhlamenoin.
Hautaiaisten kunnianosoitus muodostui niin suureksi, ette harvoin
Amerikassa kuolleen suomalaisen
osaksi sellaistaon tullut.
Saloaluonnehdittiin Iuotettavaksr
ja uskolliseksi niin kansalaisenaja
poliisina kuin urheilijana.Vahvista
mattomien tietojen mukaan Charles
C. Pyle ldhetti seuraavanviestin hautajaisiin: "Tulen suorittamaan hlvdn
ystdvdni ja luotettuni ja minuun
luottaneen miehen leskelle,mrs.
Salolle,sen summan, minke olen
velkaa Salon voittamasta palkintorahastal' a
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Kaksipdivii JohnSalonkuolemanidlkeenkirjoitettu kuolintodistus.
on merkitty "Findland".
Todistuksessa
JohnSalonsynnyinmaaksi
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Romaani
"Flanaglaninjuoksu"
En maininnutliihteenevuonna1982julkaistuaskotlanjuoksu".
tilaisenTomlvlcNabin
romaania"Flanaganin
jonka
perusjuonena
Romaanin
on Amerikanhalkijuoksu,
taoahtumatovatmoniltaosinverrattavissa
todelliseen
JUOI(sUUn.
Romaanissa
halkijuoksu
on sijoitettuvuodelle1931,sen
paAjArjestiijen
etunimetovatsamatCharlesC.,jerjestejille
jopa kuolee
yksijuoksija
on suuriaraha-ym.vaikeuksia,
auto-onnettomuudessa
Chicagossa,
PaavoNurmesta
jne.
puhutaanmonessakohdassa

lAnreer
Kiriat
BerryHarry,1990. FromL. A. to
NewYork,from NewYorkto L. A.
Eccleston,
England.

juoksijoitaon yli 2000 ja maaliinastijuoksee
Romaanissa
juoksuissa
myosyksinainen.Todellisissa
ei ollutmukana
yhtdennaisjuoksUaa.
Yksisuomalainen
on romaanissakin
juoksuoita,
karkipeAn
muttaei lainkaanniinhyvdkuinJohn
Salooli oikeasti.Paejiirjestajan
sukunimiFlanagan
saattaa
jolla
ollamukaellenlainattuvuoden1929 halkijuoksusta,
C h a r l eC
s .P y l e nl i i k e k u m p p a nl ai nk i m i e h e noal iJ o h nG .
Flanigan.
Voinsuosilellaromaaninlukemista

PihkalaLauri,L926la 1924.
Tahkonmukanajenkkienmaassa,ll nide.
RaevuoriAntero,1988. Paavo
Nurmi- juoksijainkuningas.
Porvoo.
RitolaVille,1974.PantiinRito
laksi(toim.JoukoLehtonen).
Helsinki.
Sanoma- ja urheilulehdet
Aamulehti
1928-1931
Helsingin
Sanomat1928-1931
NewYorkinUutiset1925-1932
Raivaaja
1928-1931
SuomenUrheilulehti
f92A- 1932
TurunSanomat1928-1929
UusiSuomi1928-1929
Muut lehteet
Kirjallisetlahteetmuun muassa
(N.J.,USA)poliisilaitokPassaicin
seltaja kaupungjlta,kirjoittajan
hallussa.
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Klaus Hiriin
elokuvasuunnitelma
KunJohnSalonsyntymasta
oli kulunutsatavuotta,niin
juttuja,joitajulkaistiinuseissalehdissa
kirjoitinhanestai
Helsingin
olleenjutunoli lukenut
Suomessa.
Sanomissa
nuori,taideteollisessa
korkeakoulussa
elokuvaohjausta
ja kasikirjoittamista
opiskellutKlausHdro.HAnotti muutamavuosimyohemmin
opiskelukaverinsa
kanssaminuun
ja tapasimmekin
yhteytte
Helsingisse,
missdhe suunnittelivat Salontarinastaelokuvan
tekemistei.
joka on sukua1920-luvun
pikajuoksUalle
Hairo,
kuuluisalle
ja
(viisi
LauriHarolle
100 200 metrilleja muun
SlVl:iia
vuonna7922),ei saanuthankmuassaSE 10,8satasella
keelleenkuitenkaan
rahoitusta.
l\4inunrooliniolisiollut
ja kAsikirjoittajan
toimialahdeaineistojen
asiantuntijana
apuna.
Tietdenja tuntienKlausHZiron
sittemminohjaamien
elokuvienmestarilliset
aiheetjataitavatkuvaukset,
on helppo
vaiuskoa,ettahanolisisaanutJohnSalonel6mAstakin
ja tunteisiinvetoavan
kuttavan
elokuvan.

perehtyminen
Sukujuuriin

poistaa
juurettomuutta
J O R M AL A P P A L A I N E N

Monion joutunutjo lapsenamuuttamaantoistuvasti
ja vieli useampion muuttanutaikuisidssd
asuinpaikkakuntaa
koulutuksen
toiselle,
ia tyopaikkoienvuoksipaikkakunnalta
maakunnasta
toiseenja joskustoiseenmaahankin.
ltselldnikin
on
juurettomuutta
timmoisistdmuutoistakokemusta.Tdstd
aiheutuvaa
useinilmaistaan
sanomalla,
ettei tunne olevansamistddnkotoisin.

len kuitenkinhuoMonellavoi olla vddri luulo,etti
mannut,ettaomiin
kaikki sukujuuretolisivatlaht6isin
sukujuuriinperehsuppealtaalueelta.Kokemukseni
tyminenvoi lievittad
mukaanesivanhempia
on useista
juurettomuuden
kylisteia pitajista.]oissakinammatunnettatai iopa poistaasenlahes
teissaon ennenkinliikuttu paikkaKun on saanutselville
kokonaan.
kunnaltatoisellekuten esimerkiksi
nimet ja syntymapapit,virkamiehet,sotilaatja myds
esivanhempiensa
ja kuolinajat,tietamystavoi s).venkesitydlaiset
tekivet.Talonpoikaistiiaperehtymiillamonipuolisesti
suluistaon ldhdettyperustamaan
vaikkapa
aluksivain isovanhempien
uudisasutusta
kauaksientisesta.
j a siihenympariseliimiinvaiheisiin
Tltteret ovatmenneetminidiksi tai
t6iinja kulttuuriin,iossaisovanhem- piioiksija nuoremmatpojatvdi,yiksi
matovateleneet.Historiankirjoista
tai rengeiksitoisiin taloihin,lyliin
ja pitiijiin. Siksimeistamonetovat
voiltiitye tapahtumia,joissahe ovat
mukanataiiotkaovattapahtu- jo sukujuuriltaankotoisinmonesta
olleet
neetheiddnelinaikanaan.
paikasta.
Tuollainenesivanhempi
voi olla
Ihmisenkotiseutuidentiteetin
ei
menneisrydessd
tarvitserajoittuayhteenpaikkakunjos vain hdntd koskevaatietoa
taanvaansevoi olla laajempi.Joku
liiydettavissa.
Kaikki tieto ei liiydy
voi olla identiteetiltdsavolainentai
ja helpostieikii yhdestdpaikasta. pohjalainen,joku toinen savolaisja
kanssaliiytry uusial?ihteit?i
pohjalainenjne.
Niiidenar.ullakauvo
S u k u j u u r i itnu t u s t u m i s e
n i s i i s Messukyliinvanhakirkko.Vanhoihin
kirkkoihinliinyy paljoneri paikkakuntien
sittenelen)'thenkildvoi tulla
ndhdii erdinlaisenaterapianakin,
historiaa.
Voi mydsmatkustaa
mutta seon myoskunnianosoitus
niihin paikkoihin, jotka
menneillepolville.o
esivanhempieneldmdin tai
historiaan.
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Ruotusoti
laidenjeiIkeldinen
puolustusvoi
mien palveluksessa

Tampereen autovarikolIa
TEKsflELMARBADERMANN.
KUVAT
EtNoHtRvosENJALKELA|STEN
ALBUMtSTA

AppiukkoniEino Hirvonensuoritti eldmintehtdvinsi
palveluksessa,
SuomenDuolustusvoimien
viimeiseksi
hdnoli
kuljetusvdlinevarikon
varastopidllikkonisotilasarvoltaan
yliluutnanttina
Tampereella.
Einokertoi minullejo vuosina1966ia
ja
| 968 magneettinauhoille
eldmdstdin,
nuoruusvuosista
Savossa
vanhemmistaan.
ja
Tissd kirjoituksessa
kerron aluksihdnennuoruusvuosistaan
esivanhemmistaan.Toisessa
osassaon hinen kertomuksensa
siitd,miten sodanjdlkeenvuosina1945-1947Kalkkuun
piti luovuttaaNeuvostoliittoonja miten
tullut sotamateriaali
valvontakomissio
mdirdsiasian.

1. Ruotusotilaiden

muuton tullen pantiin polttopuuksi.
Sittenkun Heikillii oli kaksihevosta,
otettiin huonekalutmukaanmuutettaessa,
Eino Hirvonen pdivittelisenaiLapsuusvuodet Savossa
kaistenkoyhienihmistenel2imdd.
Eino Hirvonen syntyi HeindveSitdei voi nykyddnkuvitellakaan,
delldviattomienlastenpeivana
mutta silloin oli kaikilla kiiyhilla
28.12.1902.
Isii Heikki oli kivitydsamanlaista.
UseinEino sanoiolemiehenerakentamassa
rautateite.
vansa'lellainenpuulusikanaikaiPerhejoutui muuttamaansitdmukaa
nenl ]okaisellaoli oma lusikka,joka
kun rautatievalmistui.Pisinaika
aterianjalkeenpistettiinseindhirsien
yhdessdpaikassaoli 3 \,'uottaja I
rakoon.Voitaoli useinvain perheen
kuukausi,lyhyin vain muutama
elattajalle.
Eino muisti joskuspienekuukausi.
na plTteneensavoita leivdnpddlle:
"Pankeeiesmerkki."Eino saiaina
Eino kertoi:"Ty<lvdked
tuli kerralja asunla paljon paikkakunnalle,
vanhemmiltaveljiltepieniksijeaneet
noistaoli pula.Taloista\.uokrattiin
vaatteet,molskihousutesimerkiksi
jokin huone,esimerkiksiporstuan
Einokertoitarkastiisestean
Heiperiikamari.Joskussaatiinvuokralle
kisteja henenfydsteiin
kivenmuokpirni,.jolloo
i nl i e n e m m e tni l a aJ. o s kaajana.Heikki Hirvonen rakensi
sainoli torakoitatolkuttomasti.Niite
esimerkiksisiltarumpujarautateilld
ja
ja
tipahtelikatostakin koulukirjoista.
asemienlaitureita.Sitdmukaakun
tyti edistyi,perhesiirtyi seuraavalle
Jossainoli yksinkertaisetikkunat,
jotka olivatpaksussa
jddssdkovilla
paikkakunnalle.Ndin rakennettiin
pakkasilla.Kanahdkkioli uunin
mm. Savonrata.
ja
juottovasikla
vieresse
ovenpielessd
Aiti Liisa (o.s.Ruuskanen)oli
pirtissa.Oli kaikki aromit.Aamulla,
jddnlt
aikaisemminollut naimisissa,
kun ldhti kouluunhiihtiimiiiin,oli
leskeksija toi perheeseen
neljdlasta.
syljetmustia.Oli niin ptilyistii."
Naimisiinmenonjdlkeeneldmdoli
Heikki teki itsehuonekalut,jotka
ja -hoitamista.
lastentekoa
Aiti leipoi

jdlkeliinen paatyi
sotilasuralle

AlikersanttiEino Hirvonen
Viipurissa
kesilli 1923
Hiekanportin
edessd
Opelissa.
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leivdtja ompelivaatteet,mytthemmin kesinpyoriteft
avdlldompelukoneella.
Iseei tdistatultuaanruvennut
Igselemaen,mite kukakin oli tehn1,t,
vaanantoi selkdsaunan
kaikille
poiilleentodeten,ettiijotain pahaa
ne olivatkuitenkintehneet.Veljet
olivatrajumpia,Eino olisi mielelldanlueskellut,mutta kirjoistaoli
pulaa.Kerranhiinluki jopakiisiinsii
saamansa
keittokirjan paremman
puutteessa.
Joskushdntdkiusattiin
haukkumalla$'ttiipoj aksi.

Esi-isissi kolme
ruotusotllasta
KirkonkirjojenmukaanEinon esivanhemmistasuurin osaon Savosta
Eino itseei
ia osaPohjois-Karjalasta.
muistanut
kuin ettasukuolisi Rddkkotoisin.Tetaei kuitenkaan
lryleste
voitu vahvistaa.
kirIisalmenmaaseurakunnan
konkirjoistalciltyi 1741erasSimon
Gregorsson
Hirwonen.Y etysoli,
ettatamenisaGregoroli sotilasni'hirvil
mell?iHjorth eli
Sotilasrullan
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mukaanhdn oli syntyn)'t1716ja oli
Savosta
kotoisin.Hiin astuipalvelukseen1734,lopetti 1749.H6nen
jilkeliisensdsaivat sukunimekseen
Hirvonen.
RuotsinvallanaikanaSuomen
ruotusotilaat
saivatuudetlyhyetsukunimet,jotta heit6voitiin komentaa
helpommin.Vihollinenolisijo ehtin)4ampua,ennenkuin Mdkdrdistd
olisi komennettuampumaan.
Einon didin Liisa Ruuskasen
esi
isdLarsRuuska,syntyn,t 1727, sai
Hdneton mersotilasnimen'Ruskl
kitty Iisalmenkomppaniaanruotuun
nro 38 sotilaaksivuoteen1769asti
Vield kolmas sotilasliiltyy Einon
nimeltaenSonck.
esivanhemmista,
Kun etsinEinon esiaidinMaria
Sonckinvanhempia,ajattelinheti
tuomiokirkonsuunnitTampereen
Lars
Sonckin
sukua.Pieleen
telijan
meni! Kuuluisanarkkitehdinsuku
tuli Hinnerioeltatai Raumalta.
Mormonikirkon IGlluettelosta
missdeli luk-kari
tuli vihjeSulkavalle.
SalomoSonck,jolla oli 12lasta.Hanen isinsi oli rakuunaeli ratsumies

DavidSonck,maininu]uvankomppaniassa,
syntynlt 1745.Kirkonkirjoista liiyfyi ise talollinen Matts
SoilkanenSulkavanRauhaniemeste
ja tamankolme esipolvea
r.'uoteen
1635asti.Eli Soikkasesta
tuli Sonck.
Toisinkuin Hjorthin ja Ruskin
suku teme Sonckin suku siiil).tti
sotilasnimenmyiis myohemmissd
polvissa.
AppiukkoniEino Hirvosenesivanhemmissa
oli siisainakinkolme
ruotusotilasta.Kun tutkin kaikki
sekdditienetti isiensukuhaarat
mydsinternetiaja valmiiksitutkittuja sukujaseuraten,piidsinvield
r,uoteen1480asti(Ville Jiippisen
oma tutkimusJoroisesta)
sekiiSipi
syntynlt
1470
UudelVesterinen
takirkolta. Tutkittuja sukuja on 19,
joiden joukossaovatmm. Korhonen,
Leppdnen,Nykdnen,Savolainen,
Vartiainen.

Einon nuor[usvuodet
yhteensiinelEino kdvi kansakotrlua
je vuotta.PdLiistritodistus
on Kuolemajdrvenylemmdstakansakoulusta

LJ.

T

i

siis12-r.uotiaana.
14.5.1915,
Vendjdnvallankumouksen
aikaan

Viipurin vuodet ja
asevelvollisuus

asui Kdkisalmessa,ja Eino
ndki tsaarin sotamiehid. Suomen
sisdllissodan
aikaan Kiikisalmi oli

Kiuruvedelle Iisalmi-Kajaarataarakentamaan,Eino meni
ja vanhempien veljien kanssa
ratatydmaallehevosmieheksi,

Eino lahti l'uonna 1922asevelvolliseksiViipuriinautopataljoonan
2.
komppaniaan.Vaikkahin oli huono
ampumaan,h6netlahetettiinHelsinkiin Autopataljoonanaliupseerikouluun, mistahan pedsikorpraalinaja
sittenalikersantiksi.
Todistuksen4.6.i923 mukaanon
"saanutopetustaautonja moottoripy<irdnrakenteentuntemuksessa
ja ohjauksessa'l
Eino saisiisjo 1923
isenaajokortin,vuosimyriasevelvolJ
hemmin siviilin kortin.
runtikirEinoaplTdettijn iaaimaen
juriksi, sillii hiinelliioli hyvii k?isiala,
han osasikirjoittaahlvin suomeaja
ja ahkera.Tuntikirjuri
oli huoleUinen
oli siviilivirkamies.Miehetpanivat
tekemansatunnit tauluun,tuntikirjuri otti ne sielteja senmukaan

vuotiaspoika ei pystyn)'t viele

-^l-^^4::rrrd(sEruL

puolella.IsdHeikki Hirei ollut mukanapunikkitoimutta vendleistenvaralta
pistettiinpunainenrusetti.
Sotaoli suuri onnettomuus,Rinoli kaukana,mutta Eino ndki

joidenperusilmiantoia,
lahtarit kevivet hakemassa.
Einonensimmdinentyiipaikkaoli
Puunjalostusliike
Oy Kiir-uonna1917.SielleHirehtivatviliela yhteni kesdnd
perhe
perunaa.Kdkisalmesta

-^tl-^+
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tulla tehtaaltavaraosia.
Kilyhiin ja ankeanlapsuuden
jalkeenseurasivat
vilkkaatja antoisat
luodet Viipurissa.
Ihmisieja elemae
sielli ei turhaankehutailoisiksi.
Tyrivdenopisto
oli henkinen,ei poliittinen koti. Eino oli isinmaallinen
ja tunsi sympatioitatydvaenhikette
kohtaan.Hdn arvostikoulutustaia
kunnollisuuna.
Hen ei ke)fliin''talkoholiaeikdtupakoinut,eikdkukaan
muukaanystdvdpiirissd.
Sukulaisissa
pari
mieste.
oli
viinaanmenevea
Eino kiivi Linnalan kauppakoulun
iltakouluna kolmen kuukauden aikakauppina.Hdn kertoihaaveilleensa
aanammatista,mutta armeijaanhdn
jai, ia sesopi hanenluonteelleen.
Ty6veenopistonopiskelijoilla oli
my<isvilkastavapaa-aiantoimintaa.Einollaoli kiiltdssiidnarmeijan
sivuvaunullinenmoottoripyiira,.jota
saikaltaa mydsyksityisajoihin.

Huoltorykmentissii huollettiin
ja kentmm. autot,hevosaioneuvot
takeittiiit.Varaosiatehtiin aluksiitse.
PurettiinesimerkiksiBenzja siiti
otettiin osamalliksi.V?ihitellenalkoi
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1.940-luvun
alussa
Tahmelassa.

'lnl

Sotavuodet
Viipurissa la Mikkellssd
Maailmanpoliittinentilannekehittyi
huolestuttavaan
suuntaan,ja Suomessaidrjestettiinlokakuussa1939
yleisetharjoitulGet,joistakaltettiir.
lyhennettiiYH. Miehetkutsuttiin
sotaharioituksiin.
YH:n alkaessa
Eino Hirvonen siirrettiin 7. erilliseen
autokorjaamoon1939.
Viipurissakoulut suljettiinja
ihmisiiikehotettiinlahtemeenpois
kaupungista.Vaimo ja qftiir menivet
Savoonsukulaistenluo. He palasivat
marraskuunlopulla,ja vajaanviikon
peeste
30.11.1939
alkoisota.
Eino jiii Viipuriin hoitamaan
virkaansa.Henet nimitettiin Autovarikko 7:n varastopa likiiksi helmikuussa1940.
Rintamallevirtasi miehie ja materiaalia. Tdite tehtiin y6ta myoten,ia
pommitukset ja aavetykinammukset
heiritsivat elamaa.Tykit olivat niin
kaukana,ettii laukausteniianet eiyat
kuuluneet.Einon kirjeistii saahyvdn
kuvan hinen tyiistdenja siita, miten
kaupunkiviihitellenautioituiia rau-
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nioitui.
Sota-aikana
Einon organisointi ja
j iirj estelykyvytpaiisivdtoikeuksiinsa.
Hiin tunsi tekeviinsatiirke?iery6te,
eike henentarvinnut tappaaihmisia.Sotavangeista
hen sanoi:"KyUe
hekin olisivatmieluumminkotonaan
lastensaluona."
RauhanaikanaYiranhoitoei ehla
aina tuntunut niin terkealta,mutta
hentotesi,etteiniin pientaia mitat<intdvirkaaolekaan,etteisehdiritsisi yksityiseldmiii.
Eino oli helmikuun 1940alkupuolellakomennuksella
Laatokan
ja saimuutaman
pohjoispuolella
lomapiiiviin, niin etta pystyi k?iymddnSavossa
perhetteantapaamassa.Sillii aikaaoli varikko siirretty
turvallisemmalleseudulle"metsidnl
Tarkkaasijaintia ei saanutkertoa.
Einon ldyteessaryiipaikkansase
oli melkoisessa
kaaoksessa.
Hdn pani
ja joutui pian taas
asiatj?irjestykseen
muuttamaan.Siirryttiin liihemrniis
ja lopultaMikkeliin,
Lappeenrantaa
missiioleskelukestivain vajaatkolme kuukautta.

Viipurissahdn kiivi viimeisenkerran rauhanteonjiilkeisenapdivana
I4.3.I940.Hin sailuvankuljettaa
ja perpoishetekan,ompelukoneen
heen valokuva-albumit.
Perhearkistossaon siiilynlt kirjeitii
talvisodanajalta,sukukirjaantiirkeimmdton kopioitu konekirjoitettuina. Ne antavathyvdnkuvanmm.
Viipurin tilanteesta,pommituksista
ja henkildkohtaisten
tavaroiden
siirrosta.Muutamakirje on my<is
sotasensuurin
kesitteleme.

2. Miten Tampereen
autovadkko syntyi
Eino Hirvonen kertoi varikon
20-\'l]otispdivena
4.6.1959muistelmia varikon alkutaipaleelta:
"Tampereelleoli perustettu
puolustusvoimienautovarikko jo
ja setoimi kaupungin
14.10.1939
alueellauseassakin
eri paikassa.Miehistdnmajoituspaikkoina
olr
ensin YH:n aikana Palanderintalo
Keskustorinvarrella,sittenEsson
yliikertalinja-autoaseman
luonaja

paviljonKissanmaan
ampumaradan
muutettiin
ki. Helmi-maaliskuussa
Varalaan.
Vaikkaryhjaste
oli aloitettu,varikollemuodostuivehitellen
mydsvarastoja.
'Autoja
oli siviilikorjaamois
sa,niidenpihoissaja Tammelan
pallokentiillii.
Muuta materiaaliaoli
niin
sanottuunKeskuskerlintynyt
(Hemeenpuisto
J7).Siitd
Autohalliin
juontaaalkunsavielekin ka)-titssa
'Keskusvarastol
Se
olevanimitys
oli suurivarasto,pinta-alayli 1500
m'z.Sielldoli sodanloputtuariiykkiiiittiiin lumiketjuja, tydvelneite,
voileluaineita
mahdollista
ia kaikl<ea
tavaraal'
autoalan
Mikkelistd
tultuaEinonimitettiirr
Autovarikon varastotoiTampereen
piiiillik<iksi7.7.1940.Varikon
majoituspaikkana toimi

Varalanurheiluopisto.
"Varikonesikuntamuutti syk1940Varalasta,koska siellii oli

man lammityslaitteita
huoneissa,
RatinanEssolle.
ne olivatsyksryn1942,jolloin
varikkoalueellevalmistui

esikuntarakennus.
'Autovarasto
oli Ratinanurheiluja
kentdlld varastontoimistokentdn
ravintolarakennuksessa.
"Varaosavarastoa
laajennettiin
pariin paikkaan.Kalkun varastoaluhiili- ja
eellaoli oli)'t,ketjut,renkaat.
pilkevarasto,
hdkdkaasuttimet,
romut
ja kaltet)t varaosat.Romukuormat
ohjattiin Kalkkuun
sotatoimialueelta
ja pysiikilletydskentelivakituinen
-^ -^*,,+.-^-..L
-:
,,J. r urrruLu
/, rrrd.

"Varikon tavaraliikennepaisuivaltavaksi.Koko valtakunnanrengaskauppa lieneekriynlt varikon kautta,
koskasinnetuli Kansanhuoltoministeridnmyiintamdtostoluvat,joilla
mydnnetlt renkaatvarikkotoimitli
lupien saajille.Parhaanapaiviinetuli
varikkoon 13junavaunuarenkaitaja
niita mydslahti joka piiiva.
"Lisddnlwddtavaravahrysta
ja
hoitamaan
tarkorjaustoimintaa
vittiin my<isyhi lisaiinty-vemeere
henkiliistiid.Vuoden-43 lopussa
varikon henkildvahrrrusoli 412+
lJ./ soravanKla.

Eino Hirvonen sanoi"varikon

padllikiinolleensitemielta,efteheita
oli liikaa,mutta ensinnakinmiehistd
oli B-kakkosia,invalideja,sairaita
t.m.s.ja toisekeentehtdvieei voil.L
lykatiiniin kuin rauhanaikanatycivoimanpuutteessa'l
"Henkiliistdosallistuimottitalkoisiin.Varikkokulutti yuosittainn.
2500m' halkojaja varikonpalve
Iuksessa
olevat(250ruokakuntaa)
samanverran.Kun 5000mottia
jaettiin, siitetuI sellaiseen
tyiihtin
pyst).vienmiestenosalle16 m' ia
naisille6 m'. Jamotit hakattiin."
Eino mietti: "Kuinkahanmoni n1t
lahtisivapaaehtoisesti
mottimetsadn
ja luo\.uttaisitekopalkansosiaalisiin
tarkoituksiin?"
Henkikikunnallaoli varikonalueellaperuna-ja kasvimaita,joiden
tuotteillahelpotettiinruokapulaa.

Jatkosota
latkosotaalkoi kesikuussa1941.
ToiveViipuriin paluustaeli sodan
edistlessaja suomalaisten
vallattua,
t a k a i s ikna u p u n g i nE.i n oe i k u i t e n kaanhalunnutsiirtydsinne.vaikkl
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hdnelletarjottiin mahclollisuutta.ja
n , , i r ( ll l r l l , l ! Jj I. r5 u k l . , i \ e ll l u l l i
!al sinne.
lir.ro Hilvoncn,vlcllnettiiD lLlut
n a n t i k s2i 2 . 1 2 . 1 9 4 1 .
Kcsiilli 1942 Eino Hirvonen
L u n r , . r r ' r icnl lt e k (r l , r i r t u l l r \ I l | l n i .
rnJtkr ltii \uonrclr.Lutokcntt.rIrrik
koihiu. Nlirtka suuntlrutui \.allattuurl
Itd-Karjalaanja Suorren vanhoille
alueilleAzinislinnaan,
Uunitsaan,
Kirrhuniil<een, Suojiirvelle,Pitl<lrantaln, Aunukseen,Syviirille,Sorta
valaanja \'-iipuriir.r.Sieltdhfu hivi
Kannaksella.Paluuoli junalla Hel
singirrkaulta.Nlatkastaon raportti,
mutta siind on tiuliasti vain tyoasiaa,
ei r.leisidhavaintojaeiki tunnelnia

Sotasaaliin
palauttaminen

vetureihinasti."
Sitter.rtuli kiisky sotasaaiistavaran
l:ihcttiimiscstii Nc Llvostoliittool.r,
mil(d toteutettiinhelmikuun aikana
1945.
"Sotasaalis
oli nyos vdliriruhasopimuksenmukaan palirutettava.
Nilnpd liihetettiinNeuvostoliittoolr
Autovalik0staautojan. 600 kp1
kuukaudessaja selvittelykeskuksista
saman vcffalt.
"l,\rK eli liittoutuneidenvalvontal o r n i . . i oo l i k L r i t c r r kti)nl t ) n r i r J r r l
. r 8 . t . l q 1 r r r l kr J r L I e t t Jl i . , i l , L i j , i l jellii olevatkoriauskelpoiset
sotasaa

I i ' . r . j ( ' r r c r n , ,kt ,u' lr il , lr ul r " , rp J l . r u l e L
tava I 5.3.19.15lnentlessii.
V . r r r k o no ' . r l l . rI i r n J n r c r k i t . i' i t . r ,
ettd 272 ajoneuvoaoli liorjattirva
kahdessaviikossa,selvittelvkeskuk
:riia [. t,UU.\ errl]ii,<. .ir ir litritct]
kaan ehtineetniitii niin nopeassa
joten palaLlt
t!rhdissavastaanottaa,
t . r - n i n c n . ; , r L lt<, ruui L , r l ( u ul no l l u l r n
johon rrlennesse
19,15,
meottori. r j o n c u \ o . jtirrr JliJ h c t c r y k .1i l r t c c n . r i
1748autoa,262 traktorjaylll.
"Koskir korjattnyat a.joneuvot
olivat sdii).tettdviniimlrastossapitkin
mersiii,ne olivatjiiiit)'neetmaaharl

Kalle LehtomJenprlrpi.r"osvuodeira 1942 Eiron roin'isrosta: LisJJpapere,ta.

ll

\ o l i l N LU \ o \ r o l i i l ro . l \ , r \ I J J l o f | U i

sllskuussaI944 solmittuun vdlirauhaan.Saks:ilaisten
karkottaminen
Lapistakestihuhtikuuhln] 1945.
'lbukokuussa
1945Eino nimitet
t i i n i u r . k o r tr l ' u l . r i . p J t i l l i k o k .5i i.i r
tynisvaihe rauhan ailiaan muoclostru
josl<usvirikearnmaksi
Einon t,vcissii
kuin sodanaikaisten
tehtiivienhoita

ti
.{1F
?P"Lb'

ltlii-lclt.

"Reseri'iliisetkotiutettiinja
sotavangitliihetettiinpois.Autokcnt
tiivariliot lakkautettiin ja niissd ollut
I ' r . . , l r r . t u " l . -' r, irtr,l 'al rr r . r. i i rr c l t i i r
Kalkkuun.
"KotirLttamiskLlun-reessa
oli
tavarainpakkaussuorilettujopa
tcjrke:inhuoliln:rttolnasti. Saapur.rccn
nrateriaalinsuhteenehtlittiin tuskin
. r , , ' irl r . r .crIrsi Irrr' ri i rr rn I . r r l c . jr. r o i t
telu,jossapiliranturniscllc
arimmat
Akut
ta\.aratotettiin hr.rollettaviksi.
valaltiin,kLrcrmapeitteet
kuivattiin
jne
"Sittenpohjoisestaalkoi saa
pua ns. saksalaistaviu:ra.
Sitii tuli
pirhimpienslyssateidenail<ala
loka-marraskLussa
I9.1,1
noin 70
vautlukuorn-raa.
Tavarainnukana
e o l t l l l u l l ' rl . r l - e t r t pr 1 ' s 1 -; . '11. , , ' '
rahlikilja nerkinndin'.sotilaslavaraa'
niin ja niin moDtir vaunuliuoLrnaa.
'lhvala
kdsitti kaikkeamahclollista
I ' i l k r r r r - r : r n t i i p p , ; . i \ r :Li . r 1 ' c . r r . r i d .
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kiinni,niin ettiiesimerkiksi
traldorit
piti irrottaadynamiitillardjiilttiien.
Kiireoli...
"Sittenvalvontakomissio
mdiiriisi
toimitettavaksi
sotamateriaalin
keskityssiirrotajalla16.3.-14.4.45.Kaikki Suomensotamateriaali
oli kootja
tavayhdeksdinkeskusvarikkoon
kuuteenerikoisvarikkoon. Kalkkuun
hrli tavaraayhden kuukauden aikana
1770vaunukuormaa
rautateitse
plus
maanteitse
tulevamateriaali.
"Tdmln valtavanmateriaalimeaja kasittelem
rilnvastaanottamista
istii vartenoli palkattavaylimidrdistd

tyoviikeii 600 henkeii,joka ty<iskenteli kolmessalrrorossaymperiyuorokauden,
"Tilaisuuttakeltdvat h) /iikseen
myitsvarkaatja gangsteritl'
Eino kertoi:"Kun kerrankintyiista
lahtiessasuoritettiinliiht<ipaikalla
tarkastushenkil6kunnankuljetusautoissa(niite oh parikymmenta),
IdFyi poisvieteveksi
varattuiatavaroita autoienalta,Iokasuoiienpeelta,
autonlavoilta,istuimienalta,tien
s)'r'jaanheitettyinejne. Eikii kukaan
ollut ndhnlt kenenkaentuovantai
heittevenpois ko. tavaroital'
Eino Hirvonen vaatialaisiltaan
ahkeruutta,huolellisuuttaja rehellis).)tta. Jokutyitntekijii ei ollut
pitanyt Hirvosenjamptiydestaja
kosti tekemdlldilmiannon,ettaEino
ia tydnjohtaiienesimiesolisivat
sryllistyneetvallatunsotasaalistavaran anastukseen.
Syltetyt pidetettiin
asiantutkimisenajaksi.Kertoman
mukaanEinoasyltettiin jonkun lotan turkin varastamisesta.
Turkki oli
pitiin)'t Hhettae Helsinkiin tietqTn
osoitteeseen.
Poliisitloysivatturkin
ja ilrniantotodettiin
osoitteesta,
perdtt<imiiksi.

Eliimi elpyy
Vahitellenolot normalisoituivat.
Einon tyd jatkui varikolla,n1t
Keskusvarikko
9. Ty6hijnkuului
neuvottelupeivid
ia hankintamatkoja
autoliikkeisiin.
Talohaave
eli, mutta tarjollaoli
tonttejaIkurista,siihenaikaankorvestaja "ruotsalaistaloja" Nekalasta.
EinoHirvonenasuikuitenkinmieluummin rannallavuokralla,aluksr
ns. PispanhuvilassaTahmelassa,
my<ihemminnaapuritalossa
Hirvitielld./a sitteninflaatiostii saast6t.
Vuonna 1949Hirvosetkuulivat
Raholaanperustettavasta
siirtolapuutarhasta.
Sesytltti. Alue oli liihelldrantaa,hyvienkulkuyhteyksien
varrellaja puutarha.
Einooli jo Viipurissaviljellyt tomaatteja,kurkkuia,
iuuriklaitaja perunoita.N).tsaataisiin omenapuitakinja marjapensaita.
Palstatolivatkaupunginr,uokratontteja,mokit rakennettiinitse

ja viljelijiit muodostivatRaholan
siirtolapuutarhan
viljelijiit ry:n.
Yhdistystarjosi muutakintoimintaa
kuin kasveistahuolehtimista.Eino
ja saunavalittiin tilintarkastajaksi
toimikuntaan.Saunarakennettiin
talkoillarantaan.
1962Einosaisiiddetyn
eroamisian
perusteellaplytamiinsderonpuolustuslaitoksesta.
Varikon asunnostakrn
piti luopua,missi Eino oli asunut
vaimon kuolemanjiilkeen.Eino osti
asunnonTampereenkeskustasta.
KesdtkuluivatedelleenRaholassa.
Eino
toimi mm. Raholansiirtolapuutarhan viljelijiit ry:n johtokunnassa.
Hanentyopanostaan
taryittiin
kuitenkin puolustusvoimissa
edelleen.Vuonna1963hanetotettiin
lilapeiseen
tavarantarkastajan
tehtdvdin Kuljetusvd.linevarikossa,
mikii
oli Kalkun varikon silloinennimi.
Vielii eliikeltiiseniiEino liihti
kuljetusvdlinevarikon
vasaramieheksieli huutokaupanpit?ijiiksi.Hiin
oli suosittumeklarimm. savolaishuumorinsaansiosta.Ndirl esim,
18.10.1967.
Eino tyriskenteliautojenparissa
koko pitkdn uransa,43 vuotta,mutta
ei koskaanhankkinut omaaautoa.
Viipuristal?ihdettyiihan ei ajanut
enld armeijankaanautojakuin joskus ani harvoin.
Eino Hirvonen kuoli kolmanteen
sydiininfarkiin I0.4.1975..
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MiteSavonLappalaisista
on saatuselville

dna-tutkimuksen avulla?
JORI\,1A
LAPPALAINEN

-sukuseuran
jisenilletehty dna-sukututkimus
SuomenLappalaiset
on paljastanut
mielenkiintoisia
seikkojasukuhaarojen
keskindisistd
yhteyksistd
sekdkoko suvungeneettisestd
alkuperdsd.

Miksi
dna-sukututkimus?

Dna-tutkimuksellaon kuitenkin
rajoituksiakin,jotka on hlwii pitiiii
mielessdtutkimustaaloitettaessa:

Tutkimuksenamlla haluttiin saada
selvilleSavonLappalaisten
eri
Dna-tutkimus ei koryaa perinteis
sukuhaarojen
sukulaisuus,
mikd
te sukututkimusta vaan tdydentae
ei ollut onnistunutpelkiistiiiin
site - se ei ole mikddn oikotie.
1500-1600-lulrrnverotietoien
Dna tutkimus ei ole helppoa ja se
(maakirjat,henkikirjat)ja asutus
on koko ajan kehityksen tilassa.
tutkimuksen(mm. Arvo Soininen)
Sen aloittaminen ja testin tilaaal.ulla.Lappalaisia
on ollut Savossa
minen on kylld helppoa, mutta
paljonja heillii on ollut samojaetu
tulosten tulkitseminen onkin
nimie runsaasti,eikdverotiedoissa
tolnen juttu.
(maakirjatja henkikirjat)olejuuri
Dna-testeje kohtaan on joillakin
ollenkaanisdnnimid.Ndidensyiden
ennakkoluuloja. Siksi kaikkien
r.uoksisukujuontojentekemiseen
sukuhaarojen ihmisid ei saada
perinteisinmenetelminkoskien
riittevasti mukaan testaukseen.
1600 ia l500lukuja on jaen).t
Ihmisilld voi esimerkiksi olla epiiipaljonkysymysmerkkeje,
lyji
ulkomaisten tutkimuslaitosten
ioita
tietoturvasta. Siihen ei tieteekseni
dna-tutkimuksenon toivottuvoivarl
ole kuitenkaan aihetta.
ratkaista.
Lisdksidna-sukututkimuksen
Alan asiantuntijuus on hajallaan
avullaon mahdollistaltiltda geeja Iiihinni harrastajien kasissii.
joilla on muita sukuTutkimuslaitoksilta ei saariittavae
nisukulaisia,
opastustatulosten tulkinnassa,
nimid,jotka ovatesimerkiksiajalta
vaan on itse etsittevetietoa moennennykyisidsukunimid.Lisdhy<i
nista eri lehteistd.
tynatutkimuksestaon ollut slwenteviiI ieloLappalaisten
esihistoriasta
eli siite,miten Lappalaiset
liittl.vat
feskus- ja
Suomenvarhaiseen
asutushistoriaall tutkimustilanne
sekamuinaisiinvaiheisiinennen
SukuseuraSuomenLappalaiset
ry:n
jeseniaon testattu14 + t henkil<iii
Suomeen
tuloa,
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(YDNA67).Testintekijii FamilyTreeDNA (Genealogyby Genetics,
Ltd., USA),jonka testilaboratorioon
UniversityofArizona.
Dna-sukututkimuksen
aineisto
na eivdtole vain ede e mainittuun
sukuseuraan
kuuluvattestatut,
vaan myiis muut testatuttarjoavat
valttemettdmanvertailuaineiston.
FamilyTreeDNA:n
kauttaon testattu
jo yli 700000henkil<id,ja suomalai
siakinjo yli 5 300henkilo?i.
Osumiaesimerkiksiminulla on
12markkerintasollajo pelkiistiiiin
Suomesta
noin I 300.Suomen
lisd'ksi
osumiakiytyymm. Vendj;lta
(l l5), Ruotsista
(67),Noriasta(27),
(19)ja Saksasta
(9).
Iso-Britanniasta
Lfieisimmdn osumateli 67 mark
kerin osumat(46) ovatyhta Iukuun
ottamattaSuomesta.
Seyksi poikkeava on TverinKarjalasta.
Molempienloytyneidengeneettistenpeahaarojen
osaltaon tehty
ns.tarkenlavia
SNP-lesteia
ia myds
ns. genominlaajuinen
FamilyFindertesti.Paljonuutta tietoatuleekoko
(esim.Muiaiantulostentulkinnasta
nainenSuomi-foorumi,GedMatchsir,usto,Eurogenes
Blog).
Fylogeneettisista
sukupuistalolt1T

hlyaedetoamonestaldhteestd(mm.
ovat
ISOGGja YFull).Suomessa
sukupuilTlogeneettisia
ansiokl(aasti
taN-taloryhmdstiikehitelleetmm.
fuhani\4iyrynen, JaakkoHiikkinenja GeorgDunkel.Jotkutniiste
perustuvat
STR-mutaatioihin(STR
= ShortTandemRepeat),jotkut
(SNP= Singular
SNP-mutaatioihin
NucleotidePolymorphism)ja jotkut
niidenyhdistelmiin.Kaikkianditd
myrisLappalais
on k?iytetry
hy'v?iksi
tenosalta.
on tullut paljon
Viime\..uosina
lisdtutkimuksiin:
mahdollisuuksia
mm. 111markkerinYDna-testi,
IamilyFinder, yksittdiset tarkentavat
snipsiteli SNP-testitja erilaisetuukutenBig Y.Tarkendettestipaketit
tavatSNP-testitovatosoittautuneet
hyiidyllisimmiksi,tosin aikaajoin
joitakinsuomalaisia
kiinnostavia
testeiaei ole ollut saatavillaainakaan
tilattuna.
erikseen

Piituloksia
Tulostenmukaan kaikki testatut
Lappalaiset
kuuluvatsamaanNsukumiiiineli geneettisen
haploryh
Hekaikkiovatsiis
puunpddhaaraan.
sukulaisia.
enemmdn
tai vdhemmdn
N-haploryhmdon yleisinisdlinjan
ja kaikista
haploryhmiSuomessa,
(n.
yleisinseon Pohjois-Savossa
Kaikki testatutkuuluvatns.
80o/o).
alkuperiisitemerensuomalaiseen
vdestiirin
isdlinjansa
osalta.Sukulai(yhteisenesi isdnajoitus)
suusaste
kuitenkinvaihteleetestattujenvalile
suurestr.
jakaantuvatn1t
Lappalaiset
tehtyjentestienperusteellakahteen
ja kun toinenpddpiidsukuhaaraan,
jakaantuupuolestaan
sukuhaara
kahteenhaaraan(sukuhaarat2 ja 3),
voidaanpuhuakolmestapaehaarasta:
e Sukuhaaral: Leppavirran,
Kuopionja Iisalmenldnsiosan
Lappalaiset
o Sukuhaara2: Sutelanja Nerkoon/
KaukaisVarpasenLappalaiset.
ta sukuatdlle sukuhaaralleovat

Testattujen Lappalaisten
ja niiden
sukuhaarat
karkeaajoitus(huom.eri
saaajoitusmenetelmilld
tuloksia).
daanerilaisia

L.pp,ivirran/ri3a,nen/xuop,on
L.ppararsct

.Lukkari,an

d"E:f/."
Lpp.,,.",
pohjoislatakhahisel"

myosPuumalanLappalaiset.
. Sukuhaara3: LuRarilanLappalaiset
ja LukkaNerkoo.Varpanen
Sutela,
rila ovatvanhanIisalmenpitiijiin kyyhteinenesi-isdeli
lil. Sukuhaarojen
vuosiasittenjossakin
useitatuhansia
Ural-v'uortenlensipuolellaehkii
nykyisenUdmurtian tienoilla.Sen
jdlkeenovatsyntyneetpdehaarat,
jotka ovatlevinneetldnteenhieman
eri reittejaja eri aikoina.

Sukuhaara 1
johon siiskuuluvat
Tdmi sukuhaara,
Leppavirran,Kuopionja vanhan
LappaIisalmenpitiijiin l?insiosan
geneettista
laiset.on osaitetsuudien
klaania.SilletunnusomaisetSNPmutaatiotovatVL29, CTS9976)a
cTS3451.
Tsuudienklaaninlevidmisreitistd
on paiidyttysiihen,ettaklaanion
pari tuhattavuottasittenjossakin
jakautunut
Laatokanetelepuolella
kahteenjoukkoon,ioistatoinen on
levinnlt ldnsireittiiiSuomenldnsiosaan(ldnsitsuudit)ja toinen (ml.
ehkdAdnisenja Vienan
Lappalaiset)

kauttaSavoon(itatsuudit).
Testeklaanistaarvellaannlt, etta
senesi-isdtkuuluivattarunomaiseen
ja historiassamerkittavaensuokansaannimeltdan
mensukuiseen
tsuudit.Noin tuhat ruotta sitten
tiuudeilla oli kaksi asutuskeskittyja
maa,toinen Laatokaneteldpuolella
toinen Vienanmerenliihistcill2i.
ja
TSuudion arkeologiassa
ereista
historiantutkimuksessa
kadonneista,itdrnerensuomalaisista
tai muistasuomalais-ugrilaisista
kdFettynimitys(mm. ns.
vaestdistd
Olhavantsuuditja taipaleentakaiset
tsuudit).Tsuudituleevenaleisesta
sanastar{y[b (T5ud).Veniil5isissii
taruissatsuuditkuvattiinyleviksija
kauniiksi.Tbuudejaei pide sekoittaa
tsuhniin.Ndilli sanoillaon aivanerr
merkitys.
perustamiVendjdn(Novgorodin)
kronikassatsuudit
sestakertovassa
mainitaanyhdessdslaavienja viikin
kien kanssaVendjdn(Novgorodin)
perustajiksi.He ovatolleettdrked
ja
Novgorodissa
tekijii muinaisessa
Veniijiillii.TbuuditovatasuneetpitkeanSuomenitepuolella,ja viel?ikin
ldlqT iakid heista.
karttanimistiissd
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He ovatlevinneetsuhleellisenmydhdisessdvaiheessamm. Savoon,ehkii
vasta silloin kuin slaayitalkoivat voi
mallisemmin levitd Pohjois-Veniijiille.

Sukuhaara2
johon siiskuuluTdmdsukuhaara,
vat Sutelan,Nerkoonja Varpasen
Lappalaiset,
on osapre-savolaista
eli
pohjoislaatokkalaisten
geneettista
klaania.Silletunnusomaiset
SNPmutaatiotovatmm. 21936,21935
)a 21927. TemdnHaaninnimi on
tarkentunutaikaisemmasta
prepre-savolaiseksi.
karialaisesta
Klaanion liiheisti sukuanykyisille
ja karjalaisille.Seon osa
savolaisille
suurempaa
laatokkalaisten
klaania,
johonkuuluvatseuraavat
alahaarat:
o 'lavolainen'haara(mm. Lukkarilan Lappalaiset)
o "karjalainen'haara
. "pre-savolainen
eli pohjoislaatokkalainen'haara(mm. Sutelan,
Nerkkonja VarpasenLappalaiset)
Laatokkalaisten
on arveltualkaneen
IevitaSuomeenjoskuspronssikaudelJa(noinkolmetuhatta\.uottasitten)Yla-Volgan
seuduilta.
Heitdoli
Laatokantilld puolellaviimeistaen
ajanlaskunalkuaikoina,jopa mahdollisestipaljon ennenkin(eli noin
1000-1500
vuottaennenajanlaskun
alkua).
Pohjoislaatokkalaisten
kieli oli
luultavimminvarhaisimmassa
vaiheessa
vieldvanhakantainen
ldnsiurali,
my<ihemmin
ehkdesi-tai
kantasaamelainen
kielitai tuntematon uralilainenkieli. Pohjoislaatokkalaisen
pddryhmiin
vaeston
piirisse
ei harjoitettu
pitkdanaikaanmaataIouttavaanp)Tntielinkeinoja.
My<!s
pohjoislaatokkalai
nenldaani
on jakautunut
aikojenkuluessa
erillisiin alaklaaneihin.
Yksi alaklaani
lciytryEtelii-Pohjanmaalta
Nurmon
ja Lapuanseuduilta,
toinenalaklaani
j;
ldytyyKainuusta
ia Koillismaalta
kolmasSavonja Pudasjdrven
vdliltd,
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iohon mydstestatutLappalaiset
kuuluvat.Sittenon vieldpari kaukaisempaaalaklaania,yksi Varsinaisja yksi Savonja PohjanSuomessa
maanvdlilld.Viimeksimainittuun
kuuluvatPuumalanLappalaiset.
Laatokkalaiseen
klaaniinkuuluvilla on luonnollisestipaljon muitakin
sukunimiiikuin Lappalainen.
TdmA
koskeemm. niitd,joidensukunimi
on muuttunutlensisuomalaisen
perinteenmukaisesti.
Pohjoislaatokkalaisista
lii).ffy
rnerkkejdarkeologisista
ldyddistd. Varhaisrautakaudella
eli noin
vuodesta0 vuoteen200,niin sanottu
Luukonsaaren
keramiikkakertoo
Saimaanvesistdalueella
elineestd,
pddasiassa
ehkd.jdrvikalastusta
harjoittaneestavaesttistii(mm. j:irvilappalaisista).
He olivatluultavasti
ja geneettisid
kieJelJisid
esivanhempia
niille my<ihempien
aikojenSisS-Suoja kalastajaveestdilmen metsastejele,joita maanviljelijdtovatperinteisestinimitteneet"lappalaisiksi"
myiisSavossa.
Myossuurienjaruien
rannoiltaliiyt)'vdtlapinrauniotliittlvdt tahanvaestddn.
Dna-tutkimuksena\ulla voitiin
mydsldilaa kahdensukuhaaran
eli
Sutelan
ia Leppdlahden-NerkoonVarpasenLappalaisten
yhteinen
I 500Jur.ullaeldnlt esi-isi.

Sukuhaara3
johon siis kuuluTdmdsukuhaara,
vat LukkarilanLappalaiset,
on osa
savolaista
geneettistd
klaania.Tdhbn
klaaniinkuuluvistaLappalaisista
on
valitettavastivastayksi testitulos.
Klaanion osajo edelldkuvattuja
laatokkalaisia.
TdlleklaanilletunnusomaisiaSNP-mutaatioita
ovatmm
ja 25893.
21936,21935,CTS3223

N-haploryhmensynnysta
ja varhaisvaiheista
Nylcykiisityksenmukaan N-haploryhme on syntynlt n. 22 000\'uotta
sittennykyisenPohioisVietnamin

tienoilla.Senalahaploryhmd
N1c on
syntyn)'tnoin 14 500\'uottasitten
Eteld-Siperiassa
nykyisenKhakassian
tienoilla.N-haploryhmenesi-isat
ovatsaapuneet
Vietnaminja EtelaKiinanalueelle
useanl.uosikymmenen kuluessaAfrikastaja luultavasti
rannikkoreittiii.
EnsimmeisetN-haploryhmdn
edustajatovatlevinneetnykyisen
SuomenalueelleLaatokanlinsipuolella alle4 000vuottasitten.Suomen
alueellaon ollut varhaistaeurooppalaistavdestiidjo heti jiiiikaudenjiilkeen.Eri aikaantulleetveestdtovat
sulautuneettoisiinsa./iilkiii niiistii
litltlT paitsidna:stamydskielestdeli
ny\rsuomen sanastosta.
Noin 5 000
kilometrin matkaanKhakassiasta
Suomeenon siiskulunut noin 10000
vuotta eli edettiinkeskimiiarinvain
puoli kilometridvuodessa.
Tosinse
ei ole ollut mitiiiin piiemearatietoista
vaellusta,
vaanhy.vinhidastavdest<in
Ieviimistdperhekunnittaineri suuntiin, mm. lannensuuntaan.

lsdlinja ei ole
koko perimi
Kaikki sukututkijattietevat,etta
meilldkaikilla on suuri midrd
ja heiddnmuodostaesivanhempia
miaansukulinjojasuoranisdlinjan
lisiiksi.Edelliiolevassa
on kesitelty
vain suoraaisdlinjaa,jota tutkitaan
Y-kromosominmarkkerienarulla.
Genominlaajuista
dna:tavoidaan
tutkia mm. FamilyFinder-tutkimuksenarulla.Senavullasaadaan
laajempikuva itsekunkin perimlistii.
Suomenensimmeiset
alkuasuttajat (n. 8 000eKr) tulivat liinnestii,
ja idd,std.
eteldstd
Suomenalkuasuttajateivatpuhuneetsuomenkielen
esimuotoa.Myrihemminvdestdjd
on h.rllutuseassa
aallossasamoista
suunnista.Namavaestiitovatkuuluneetvarhaiseeneurooppalaiseen
veestddn.
Euroopanvdestdnpeakomponenteistatiedeteanseuraavaa:
. Ensimmeisessa
aallossatulivat

Euroopan
alkuasuttam i n e n( R i n c o 2
n014).

I Eufopean
Hunter-Gatherers
I EarlyEuropeanFarmers
r AncientNorthEurasians
Atter 7.000years ag(

45.000years ago

Lehteite

7,000yearsago

joi ta ldltyysuomaAsiantuntijasivustoja,
laisillesopiviakehitelmie
fylogeneettisiste sukupulsta:
JuhaniVeyrysen
kotjsivut:
http://koti.
mbnet.filjuhani39/

muinaiset mets?istii.jri
kerdiliiet
(EuropeanHunter Gatherers)
45 000 \.uotta sitten Ldnsi-Er.rrooppaan. Jddkaudenmaksimin
aikanahe olivat llanskan
ja tspanjarrpohjoisosan
etel.iosan
vdliselli alueella.
r Toisessaaallossirtuli 7 000 \.uotta
sitten viljeliiavtiestoalahi ideste
(EarlyEuropeanFarmers).
. K t l l m a n n e s sr a l l o r s cl u l i v a lm u i
(Annaisetpohjoiseuraasialaiset
cientNorth Eurasians).Jddkauden
jalkeenndmii ovat levinneet
ympiiri Eurooppaajir suuressa
mddrin sekoittuneet keskenddn.
Neidenvaestojenmuinais dna:ta
lo)4)l nylq suomirlrisista.Lappalcistenosaltaon tiissdmielessdanalysoituyksi henkilci kunmastakin
pdiihaarasta.Ndmd henkikit, vaikka
ovatkiniselinjanosrlta kaukaisia
sukulaisia,ovat kuitenkin FamilyFinderinmukaanjonkin asteisia
serkkuja.
M u i n a i s - d n a :tn' s u l t un i i d e n h e n kiltiiden
o s a l t ak o r o s l r r rmr r r i n a i s t e n
lantistenmetszistijdkeftiilijoiden
perinii (EHG). Varhainenviljelijiiperime(EEF)puolestaanndFtad
0levanvdhiista.Samansuuntainen
jakaumaneyttdii olevan tD,pillista
pohjoiseurooppalaisille
yleisimn.rin
kin.Niinpd ei olekaan ,ylldttdr'ad,etta

Elina Salmelanvuonna 2012julkaistustasuomalaistageeniperinaa
kdsittelevistdvditoskirjastakertova
tiedoteuutisoitiin otsikolla"Suoma

J a a h kH
o e k k r s epnL o l i t J r vaal k u p e ' ; r s sivusto:
www.elisanet.f
i/alkupera/(mm.
hyv;; I eloaladlokkdldrsrslaJasLorralaistenalkuperesta)

l . r i s t e rpre r i m d s s oi n t u i r d i s t li d n t t d
.latilkkanen itda"l

GeorgDunkel:www.kolumbus.filgeodUn/YDNA/SNP
N TREEFlNjpg(N hap
lonSNPsukupuu;kuvapdivittyy
usein)

Suku ei ole
pelkkaa dna:ta
Geneettinenklaani eli isllinjan hap
loryhmd ei mdiritd kaikkea, myris
muu perimd ja kulttuurinen heimo
ovat tdrkeita. Savon Lappalaisetovat
enemmantai vdhernniin juuriltaan
vankkojasavolaisiatai savokarjalaisia. Meitd yhdistiiil Lappalaisten/
Iappalaisten
muinainen perinne
pyyntikar.rsana.Meidin muinaiset
esi-isdmmeovat eldneetpohjoisen
n ) e t s i . sj;a j d r v i c n r i r n n , r i l l tau h a n
sia vuosia eteviniimetsristtijine
ia
erityisestikalastajira.Esi-isienme
voi sanoa olleen kestiivln kehityksen
edelliikiivijriitii. Vieliikin heidiin kulttuur istaanja elintavoistavoisi olla
oppin.rista(Ks. esiDr.Matti Sarmelan
Suomenperinneatlas).o
Huotn, Artikkelissakiiytetyistii termaistti ldyt)), selitfs alLl mainitultq
Ahti Kurrin dna sivustolto. Kittery't
geneettisten
klaaniennimet eiviit ole
vakiintuneita. Ne ovat epAvirallisia
alau harrastajien ontamia io voi11al
l,ielii nluuttua.

Muita hyiidyllisie lahteite:
AhtiKurrindna kotisivut:
www.kurrinsuku.net
International
Societyof Genetic
www.isogg.orgltree
Genealogy:
(mm.fylogeneettinen
sukupuueri
haploryhmille)
Toolsfor DNAand Genealogy
Research:
v2.gedmarch.com/logi41.pl-p
(lydkauJa
jatkojalostuk
mm. FamilyFindertulosten
seenJ
GeneticGeneaogyToos: www.ystr.org
( isiiiityokaluja)
YF!ll.Y-Chr
Interpretation
Sequence
www.t4ull-com/tree
Service:
Eurogenes
Blog.Focusng on European
population
genetics
and modernphysica
anthropo
ogy:eurogenes.blogspot.fi
RinconP: Europeans
draw| from
threeancient'tribes'.
\t7.9.2074)
www.bbc.com/news/science-envlronment29273892
Stringer
C.:Vainyksijai.Mltenmeista
tuli ainoaihmislaji.
Gaudeamus
2014.
"Suomalaisten
perimzissd
on tuhdisti
ylilenttdja tilkkanenited."Helsingln
opisto.Lehdistotiedote
koskienElina
Salmelan
vditoskirjaa.
27.9.20L2.
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Aloitin sukututkimuksen
harrastamisen
vuoden1996
keviilli. Sykdyksenharrastamiseenantoi se sama
mikd niin monen muunkinon saanut
viikatemies.
ja tulevaisuudesta
kddntimidn katseennykyisyydestd
kohti mennyttd.lsdnikuoli ylldttdenvain S4-vuotiaana,
ja suruanituntui hiemanhelpottavan,
kun syvennyin
selvittdmiin hdnenj uuriaan.N iissi riittikin selvittdmistd,
silli en tuntenut kovin hyvinedeshinen ldhisukuaan.

saniaidin sisaretAino ja Anna
olivat muuttaneetRuotsiin
jo 1950-lumlla,ja vailka
kevimmejoka wosi useita
kertoja Ruotsissavierailulla,
tunsin hiemanliheisemmdksi
suhteenainoastaanisaniAino-tetiin.
Anna-tdti oli kuollut lapsettomana
jo ennenslnt)'rnedni.Isaniserkut
olivatpa.ljonminua vanhempia,
eiviitkiiheidiinlapsensapuhuneet
eneasuomea.
Aili-mummini ja hanensisartensa
vanhemmistatiesin nimet. Lapsuudenjoulutraditioihimme
kuului
kiiynti Aili-mummin iiidin haudalla
Ylcijiirvell?i.
Aili-mummin isd oli
kuollutvilustumiseen
hdnenpudotjiiihin
tuaanheikkoihin
ruoden 1917
alussa.Hinen hautapaikkaansaen
tiennlt, sila hautao[ jaanytYlitjirven hautausmaan
uusintatiiisse
kaltavan ale.
Isiini isdnpuoleisen
sul'untilanne
oli puolestaantd/ellisessii nollatilassa.Isaei itsekaantiennyt omasta
juuri muutakuin
isestaanJaakosta
nimenja sankarihautapaikan.
tsdnisd
oli ollut VienanKarjalanpakolaisia,
jokaoli tullut lapsena
ykSuomeen
sin, ilman perhettddn.Vastasukututkimul$en my6tasaintietda,etta
h6nelldoli ollut lukuisiasisaruksia.
Jaakkoehti olla Aili-mummini
kanssanaimisissavain muutaman
moden, ja siitikin aiastasuurimman
osanpari eli kaukanatoisistaan,

kun Jaakkooli sotarintamalla,
ensin
talvi- ja sittenjatkosodassa.
Puolison
kuolemaTalin suurtaisteluissa
oli
Aili mummille kipeiipaikka,josta
hin ei milloinkaanselvinnlt kunnolla. Isenioppi jo lapsenavaromaan
tetasielullistahaavaa,joten han ei
Iqselft - eike tienn).l- juuri mitaan
isestaen.
lsenpuoleiset
sukuhaaraniolivat
siisjokseenkinneitseellistitutkimusmaastoa,
kun ensimmeistd
kertaameninTampereen
kaupunginkirjastoonmikrofilmejdselailemaan.

Siniruutuvlhkoien
kausi
Olin lainannutjonkin sukututkimusoppaanja todennut,etteisukututkimus ainakaanalkuvaiheessaan
ollut mitaanrakettitiedette.
En siis
mennytsukututkimuskursseille
- mahdoinkohanedestietaa,etta
sellaisiajiirjestettiin- vaansuoraan
aineistonkimppuun.Muistiinpanoni
todistavat,ettdaluksietsintietoa
pitej:inhistorioista.
Ihka ensimmSinenkokemuksem
mikrofilmien rullailustatapahtui
muistiinpanojenimukaanMetsossa
jonakin maalis-tai huhtikuun 1996
'torstaina
klo 14.00-16.00
mikrofilminlukulaitteella
9'l Olin juuri jiitt?ija
professorille
nlt siyuainegraduni
minulla oli ylimd.dreiste
aikaaennen
kesdtiiidenalkamista.
Alku oli hiemanhankalaa,kun
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en osannutpujottaafilmia oikein
odotettiinpitavensukukokoukissa
paikalleen.Ylpeyskuitenkinesti
esitelrniisukujuurista.Siniruutuvihpyltemestaapua,ia sitked.sti
vddnsin
koistatietojenesiinkaivaminen
kdvi
kampeaja v?ililliitytinsinsormilla
hitaasti.Haaveilinsaavanitutkimussilustafilmid kohdalleen.Heti alusta
tiedot kdsillevain nappiapainamalla.
alkaentein hlviii lt!)'tdjeia minulle
kir.joitin
Jossakinvaiheessa
jein tutkimuskdvivanhanaikaisesti:
puhtaaksiaidineitini suvuntutkityitnjiinnityksenkoukkuun.
mustiedotja sidotin niista muutamia
Mikrofilmien asettelulukulaitkirjoja,joita annoinl?ihipiirille.
teeseensuiui seuraavalla
kerrallajo
Tiihiin kirjaan oli hyw?itehd2ijatkossa
paremmin,ja pian opin tekemeen
k?isinlisiiyksiiija korjauksia.Mite
sennopeastija tehokkaasti.Kasikaukaisemmasta
ajastaoli lryse.sitii
varsilihaksetkin
vahvistuivat,kun
enemmiinjulkaisuuntuntui tulevan
vispasinmikrofilmia edestakaisin.
oikaisuja.Pddtin,ettajossakinvaiNykypdivien internetsukututkijat
heessa
kiiynsukututkimukseni
ldp.
eivetosaaaavistaakaan,
miten monra
kokonaanuudelleen.Tarkistanjokaituntiaennenvanhaansaattoimenne
jokaistahenkil<lii
sentiedon,seuraan
pelkkiiiinmikrofilldpi hdneneldmiinsii
mienkelaamiseen.
ja varmistan,ette
Siniruutuvihkoista esivanhempieni
Tutkimustuloktietojen esiin kaiva- kaikki sisaruksetkin
senikirioitin kesin
sinikantiseen
ruutu- minenkdvi hitaasti. tulevattutkimukvihkoon.Liihdeviitseenmukaan.
teetmerkitsinalusta
Tdmd"tarkistan
alkaenhuolellisestimuistiin.Testa
vieldjoskuskaiken' -paetdsliittyi
ensimmdisestl
vihostaalkoi nopemielessenisukututkimusohjelman
astiedennlt sukututkimustyii,ioka
hankintaanja internetindigitoitui.
tayftikaikkiaan16pienelliikiisialalla
hin alkuperdisaineistoihin.
Suunnittdytetfydruutuvihkoa.Perinpoh.laitelin hankkivaniohjelman,kunhan
sestien ehtin)t saadatutkimustani
nettiin on saatunylryistakin kattavalmiiksi,ja tyii jiii useinpitkiksi
vammin kirkonkiria-aineistoa.
Sitten
aioiksitauolletyo- ja perhe-eliimiin
keynlahleetuudelleen
huolellisest.
vaatimustentakia.Siniruutuisten
I?ipija vien tietokantaanainoastaan
vihkojenipariin palasinaina,kun
tarkistettuatietoa.
aikaaoli. Hitaastituthmuseteniyhe.
Olin tokijo alustaalkaen),rnmdrlmpulsslna
tdnlt, eftesuurija koko ajankasvava ysteven ohlelma
datameare
olisi tarvinnutjonkin
Tiistdpassiivisesta
odotteluntilasta
tehokkaamman
sdilyyspaikankuin
minutherdttiystiiviiniVirpi Nissilii,
joka oli hankkinutmoden 2014lovihkot.Harkitsinsukututkimusohjelmanhankkimistajo 2000Juvun
pulla itselleenuudensukututkimustaitteessa
muttasiirsin sitaaina
ohjelman.Virpille oli jo ennestaan
mytihemmdksi.
Tietokoneiden
keylollut sukututkimusohielma
mutta
tdiariestehetia ohjelmatkehittyivat
nyt han vaihtoi senkotimaiseen
tuohonaikaanhyvin nopeastienke
tuotteeseen.
Virpille saintutustua
joka olisi
halunnuttehddhankintaa,
tiihdn ohjelmaan,senkelttoliittyollut io seuraavana
luonna pahasmeenja tapaan,milla tietoja\riedaan
ti vanhentunut.Tarjollaoli useita
tietokantaan.
sukututkimusohjelmia
eiki kiinEn ole tietojenkiisittelyn
suhteen
nostukseniriitten)'tperehrymaan
mikaandinosaurus.
KiiFiin tyttssan
i
niihinja vertailemaan
niidenerojaja
piiivittaintekstinkasittely-,
esitteansioita.
ly- ja taulukkolaskentaohj
elmia,
Ohjelmanhankkimisenpuolesta
kdsittelenkuvia,pidiin ylln blogia,
alkoi puhua my<issevaiva,mitd
osaanhtml-koodata.
Sukututkimusminullaoli ajoittain,kun minun
ohjelmaantietojenlisdiminen ei
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vaikuttanutmilean tavoinvaikealta
tai monimutkaiselta,
vaikkalomake
ndlttikin vanhanaikaiselta.
Tayttaminenonnistuivaivattailman
miteanohjeita.
Erityisentlgwiiinen olin, kun
huomasin,ettatietokannasta
voi
siirtddvalmiin aineistontekstinkesittelyohjelman
puolelle,missdsitd
voi muokatasamallatapaankuin
mite tahansatekstid.Taitonjdlkeen
materiaalinvoi julkaistavaikkapa
pdf-tiedostona.
Aineistosta
saamyds
ja
erilaisiakaavioita sukupuupiirroks1a.
Tein hetkesse
peatiikseni:tdmd
ohjelmaminun on saatava.
Viikon
pdestdjouluaattonapakettikasasta
paljastuikintiimii toivottulahja.
Heti aattoiltanaoli ihan pakkoviedii
tietokantaanensimmaisettiedot.
Siit?isealkoi,liihes18vuotta
aikaisemminaloitetunsukututkimuksentarkastuskierros.
Tyiitateen
kahdenlaitteentaktiikalla:
sukututkimusohjelmaakiiytdnkannettavalla
tietokoneellaja rippikirjojaja muita
lihdeaineistojaselailensamaan
aikaaniPadilla.Tehokasta
ia kateviie,
suosittelen!
Suosittelen
mytismuita kaltaisiani
vanhanlinjan jdAridottamaanjiir.jen
kateenja siirrymeanruutuvihkokaudesta2000-lurllle.
Seuraava
steppisukututkijan
urallanion dna-sukututkimuksen
teettaminen.Senkintiedotsaanvietya uuteensukututkimusohjelrnaani.
a

iisenistdn toiveesta syysretki tehdiin Turkuun.
Ohjelmassaon mm. kiiynti tuomiokirkossa sekii
opastettu vierailu maakunta-arkistossa,missE on
mahdollisuusiiiiidl tutkimaan aineistoia.
tarkentuuslyskuunaikana.Ajantasallaolevaohjelmaon
Retkiohjelma
kerrotaanmyos
Ohjelmasta
www.tamsuku.fi.
seurannettisivuilla,
nahtavilla
jasenilloissa.

Kielikylpyyn
ennenleht6e!
liihteviekehoteRetkelle
Turun
taan perehtymaan
ennenmat
murteeseen
kallelehto6.Retkiopaslus on suomeksimutta
ja vie
lounasravintolassa
voi kuulla
railukohteissa
turkua.
selvitat
Murretietovisalla
Teetesti
lahtotasosi.
www.alypaa.
osoitteessa
com/pelit/murre/turku.
retkioPPaan
lvluistakaa
vaatimus:Reisusei saaP
praakataruakottomil

Vanhankirkonedestaklo 8'00
Lahtii lauantaina13.10.2015Keskustorilta
Paluu samaanpaikkaannoinklo 19.00.
Retken alustaya hlnta on jasenille60 € ja muille70 €. Hintaansiseltyy
opastus,lounasja kahvit.
bussimatkat,
voi
llmoittautua
tultuajasenistolle.
llmoittautuminenalkaaOrpanan
jdsenilloissa
osoitteeseen
sdhkopostitse
tai
kautta,
www.tamsuku.fi-sivuston
voi
ilmoittautua
ei ole kafiettaivissa,
sahkOpostia
N4ikali
sylvikki@gmail.com.
p.
jasensihteeri
L527.
O4O
76Q
Maelle,
puhelimitse
Aila
myos
llmoiftautuesaa kelto
ja sahkopostiosoite
. retkelletulijoidennimi/nimet,osoite,puhelinnumero
. oletkosinaja mahdollinen
seudun
Tampereen
seuralaisesi
jdsenie
sukututkimusseuran
. ruokarajoitteet
(suositeltava
. lahetetaanko
tapa)vai postitse
laskusehkopostitse
Kotlmaan rotkillo llmoittautumisesta
mahdollisimman
on ilmoitettava
retkelleon sitova.Esteesta
llmoittautuminen
pianjasensihteeri
AilaMaelle,niinettdvapautunutpaikkavoidaanantaa
olevalle.
varasijalla
perumisesta
seuraavaa:
Seuranhallituson paattanltretkiilmoittautumisten
. Kotimaahansuuntautuvanretkenvoi peruavapaastiviikkoaennenlehtod'
seura
. Josretkenperuutiimanjelkeentai ei ilmoitapoisjdemisestean,
puoletretkenhinnasta.
periiilmoittautuneelta
seura
. Josilmoittautunut
slyn poisjaAmisestAan,
esittAahyvdksytaivdn
periiilmoittautuneelta
5 euroa.
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Pehr H jllesrrom ( 1732- l8l6): Piikaammenraal<eittoakattilasla.- KuvaWikimedia Commol
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Ennenvanhaan
eldmdoli
Niinhdnsitdvieldkinajatellaan:
Naisetmenivdtnaimisiinnuorena,saivat
selkedmpdd.
pallonlapsiaja elivit samanmiehenkanssaeldminsd
loppuunasti.Josnainenoli saanutaviottomanlapsen,
Naisenoli pidstdvdnuorena
hdnenelimdnsdoli pilalla.
yli
naimisiin,
silldkukaanei huolinutvaimokseen
kolmekymppistivanhaapiikaa.

luutuneetmieliku
voi n)'t heittearomuTodellisuusei
nein yksitotista.
Elokuussa2015

ilmesryihistoriantutkija
Tiina Miet
joka
tisenkirja Piikojenvaltakunta,
kasityste1600-1700-luvuilsyventee
la eldneiden
naistenperhe-eldmdstd
ja ty<istd.Kirjaanon koottu asiakirjatietoihinpohjautuviapienoisnaisista.Tarinoiden
eldmekertoja
mutta
naisetovatpadosinHameeste,
muutamaon myosEtele-Suomesta
ia
Ruotsinpuolelta.

Naimisiinkolmikymppisend
- Talollistentyttlret menivatnaimisiin nuorena,mutta tilallisten
kohtalooli toinen,Tiina Miettinen
kertoo.
Rippikoulunjiilkeenuseimmat
vuodeksi
tylotIehtiviitmuutamaksi
toistenpalvelukseen.
tienaamaan
Talontyttiirilliijiii tiime tydtaitojen
isenja mydtejdisten
keredkehittym
misenaikalyhyemmdksikuin tilatto
maanvdestiirinkuuluvillanaisilla.
- Tilattomatnaisetsaattoivat
tehddpitkdiinkintlitd toisten
palveluksessa
piikana.Osaheista
kuten
oli jonkin tyiin erikoisosaajia

leipoiia, kutojia tai karjakoita. Niiillii
sinkkunaisilla oli oma ura, jota he
edistivdt hakeutumalla tciihin isoihrn
taloihin tai pappiloihin. Arvostettuna ammattilaisena he saattoivat
saadaparempaa palkkaa kuin monet

- Aviottoman lapsen saaminen ei
valttemdtte pilannut naisen mainetta
eika heikentan)'t hinen my6hem
pid avioitumismahdollisuuksiaan,
Miettinen toteaa. - Valtaosalapsista
syntyi kuitenkin avioliiton aikana.

renglt.
jokaisenodotet
Yhteiskunnassa
tiin avioituvan, ja taloudellista ja

Uusperheeteivat uutta

sosiaalistaturvaa tuova avioliitto oli
tilattomienkin naisten tavoitteena.
Tavallista oli, ettd pitkiiiin piikana
toiminut nainen avioitui vasta lahempdnd kolmeakymmenta ikevuottansa.
Avioliittomarkkinoilla tdllainen
kolmilcymppinen nainen ei ollut
mitenkiiiin hyljeksittava. Miehet
arvostivat tyoteliestii naista,jolla oli
omaa omaisuuttaja monenlaisiataitoja. Nuorten miestenja vanhempi
en, uraa luoneiden naisten avioliitot
olivat yleisid.
Tilattomalta vaelte avioliiton
s o J m i m i n e jna p e r h e e np e r u s t a m i nen onnistui vasta kun taloudelliset
edellytykset olivat kunnossa. Pitkien
odottelur'uosien aikana kihlauksia
solmittiin ja purettiin, eikd aikaa
vietetty selibaatissa.Vaikka kirkko
suhtautui ankarasti esiaviollisiin suh
Leisiin,oli yhteisdym mertaveisempi.

Monimutkaisiauusperheitasyntyl
suurenkuolleisuudenmyotd,kun
leskeksijddneetavioituivatuudelleen
ja taasuudelleen.Perheissii
saattoi
o l l a ! u n , m u n .s u ne d e l l i s epnu o l i sosiaiemmanavioliitonja meiddn'
lapsia.
- Meilld on mielikuvaentisaikojen
suurperheesta,
iossasamankaton
allaelddsuurijouklo vdkedisovanhemmistalapsenlapsiin.
Yllattavan
moni menettikuitenkin molemmat
v a n h e m p a njsoan u o r e l liad l l dl.s o vanhemmateivetoleet suurperheiss dni i n t a v a l l i s ki au i n m i t dk u v i t t e lemme.
- Sensijaantaloissa
saattoipydrid
runsaastikinemdnndnja isdnndn
naimattomiasisaruksia,
Miettinen
toteaa. Sisarussuhde
oli pitkdkestoisempikuin suhdeomiin vanhempiin.
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FTTiina Miettinenon Tampereenseudunsukututkimusseuran
varapuheenlohtaja.
- KuvalohannaKurela

TllnaMlottlnen
Piikojen
valtakunta.
Nainen,
tyoja perhe
1600-17oGluvuilla.
Jyveskyle:
Atena,
20L5.

Sukututkijapiikojenjaljilla
T I I N AM I E T T I N E N
Sukututkimusta
tehdesseei veftamett6kiinnit6huomiotamuuhunkuinesididin
syntymdvuoteen,
avioitumisvuoteen,
aviomieheen,
syntyviin
lapsiinja avioparin
eri
asuinpaikkoihin.
ja
Rippikirja
ei suoraanpaljastanuorennaisenkaikkiavaiheitaripillepaijsyn
vAlilta.Nopealla
avioitumisen
silmayksella
tilatonperhepysyyrippikirjassa
kokonaisena,kunnestyt6rsolmiiavioliiton,
mikeuseinon merkittyselkeaisti
marginaaliin.
Helpostipaadytiiiin
siihen,ettetWEretavioituivat
suoraankotoaan.
lvlonesti
voi kuitenkinhavaita,ettatorpparipehtoollismerkintoja
seuraamalla
ja
palannutkotimokkiin
erheentytAronkinvuodenpoissakotoapalveluksessa,
palvelukseen.
lehtenyttaas
Yhteenrippikirjaan
mahtuu5-10 vuottaeikepalveluksessaolleitanuoriavelttdmdttdvedettyyli tai poistettuperheenyhteydestaennen
kuinhe solmivatavioliiton.
lAhitaloissa,
Josnuorioli palveluksessa
hensaattoikeyddehtoollisellakin
kojolloinsekeenmerkint6ei paljastapalveluspaikkaa.
tivdkensekanssa,
Joskus
aikuistuvatytto voi ldytyAkahdestaeri paikasta:tF6rena kotimokistaja piikana
palveluspaikasta.
Joskusvoiollaniinkin,etteipappiedesmuistanutmerkitenaista
jos se oli samassakylassa.
palveluspaikkaan,
Rippikirja
on ihmistentarkkojaelamdnvaiheita
selvitellesse
ainasuuntaaantava.
Se kertookyllaperhekokonaisuuden,
muttase ei kerrosita,missdihmisettodelyonsaja soivdtruokansa.
lisuudessa
nukkuivat
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II
I

I Joukkorahoitustasukukiriaan
I

I J O H A N NKAU R E L A
I

I
Sukukirlaprojekti
on tdynni haasteita.Tyolidn
jilkeen alkaauusi,
aineistonkeruula tutkimisvaiheen
useinyhtd vaativavaihe,kun materiaalityostetdin
juIkaisuksi.Kirloittamis-,tietojentarkistusja
kuvituksenhan
kintavaihetta seuraaoikaisuluentaja
graafi
sen ilmeentoteuttaminen.Viimeistddntdssi
on mietittdvdsukukirjanpainatuksen
vaiheessa
rahoittamista.

seimmathoksaavatp)T4ee
sukulaisiltajo tiedonkeruuvaiheessa
sitoutumista
tulevansukukirjanhankintaan.Ennakkotilausten
perusteellaon helpompaaarvioida,miten
paljonsukukirjaapiteisipainattaa.
Ei kannatatilata satojenkappaleiden
erdd,jos teoksesta
on ennaltakiinnostunutvain muutamakymmenen
henkiliiii.
Kokemustenmukaansuuri osasukulaisistaherld kuitenkin kirjanhankintaanvastasiindvaiheessa,
kun
teoson tullut painosta.Sukukirjan
siseltdei valttematte
lunnu kiinnostavaltaennenkuin senon ndhnlt
itse.Vastakun kirjaa on tullut selailtua kaukondktiisemmdn
sukulaisen
luona,herddhalu saadaseomaksi.
Sukukirjaa
kannatlaa
siisyleensd
ottaaennakkotilauksia
suurempi painos.Aina ei kuitenkaanole
taloudellistamahdollisuuttasatsata
painatukseen
niin suurtasummaa
kuin haluaisi.Joslnhipiiristiiei loydy
joka haluaa
varakasta
henkil<id,
toimia sukukirjahankkeen
taloudellisenatuk|ana, voi painokulujenkattamiseki kokeillajoukkorahoitusta.
Yhteisorahoituspalveluja
on Iukuisia.Suomenensimmdinenkaikille
suunnattuyhteisorahoituspalvelu
Mesenaatti.me
Idyt)T internetistd.

seen(2.161€) ja yhdistyssiihkiiisen
naapuriapupalvelun
toteuttamiseen
(29.540€).
Kaikilleyhteisiirahoitusta
etsiville
ideoilleei kuitenkaankliy niiin hyvin. Joukkorahoitusmahdollisuutta
ei yleisesti
tunneta,ia erinomainenkin projektivoi jii2idi ilman rahaa,
mikdli potentiaalisetmesenaatiteivet
dedeavoinnaolevastarahoitusmahdollisuudesta.
Kun avaayhteisorahoituskampanian,
on siitdkerrottava
mahdollisimmanlaajalti.MainosYhteisdrahoituspalvelun
arulla kuka
tuksessaon satsattava
rahoitettavan
ja uskottavaan
tahansavoi pntae omalleprojekideanselkeddn
esill€tilleen rahoitusta.Vastaavasti
kuka
tuontiin. Hdlmoilletai epemearaisiltahansa
voi anlaahaluamansa
mddle hankkeilleei kenenkiiin lompakko
rin rahaaprojektille,ioka tuntuu
avaudu,
tiirke?iltii.
Yhteisiirahoitusta
kannattaa
Elokuussa2015Mesenaatti.meyritt?iii!Joukkorahoitusmahdollipalvelunavullaetsittiin rahoitusta
suu5voi sopiaerityisenhy.vinkylii-.
ja kotiseutukirjojen
mm. valokuvakirjantekemiseen,
kaupunginosaja gluteenittanssielokuvaprojektiin
sekayritys- tai yhdistyshistoriikkien
tomanleipomokahvilan
perustamirahoituskanavaksi.
Mycislaajojentai
seen,Vuoden2015aikanaMesenaat- yhteiskunnallisesti
mielenkiintoisten
ti.me-palvelunavullarahoitustaovat
sukujensukuselvitykseen
saattaateta
saaneetmm. eduskuntavaaliehdokas kauttaavautuaaivanuudenlainen
(l .370€), bandi
vaalikampanjaansa
rahapussi.
lerynjulkaisukiertueen
toteuttami-

Yhteisiirahoituspalvelu Mesenaatti.me
Yhteisoelijoukkorahoituson laillinen,
viimevuosinayleistym6ssd
olevatapa hakea
projekteille.
yksijoukkora
rahoitusta
Suomessa
hoituspalvelu
istaon internetissa
toimivalMesenaatti.me.
Seon ilmoituspaikka,
misserahoituksen
hakijaja tarjoaja
kohtaavat.
Rahoitusta
voi hakeaMesenaatti.me-palvelussa
kahdella
tavalla.Yleishyddyllinen
yhdistys
voi keratatoimintaansa
rahoitusta
vastikkeettomasti.
Tellainen
kerdysvaatii
poliisihallitukselta.
kuitenkin
rahankerSysluvan
llmanrahankeriiyslupaa
rahoituksen
tuleeainaollavastikkeellista.
Vastikkeen
tulee
ja esimerkiksi
ollasuhteessa
annetunrahoituksen
mddra6n,
kirjahankkeessa
vastike
voiollakirja.Rahoittajalle
missdajassavastiketoimitetaan.
on ilmoitettava,
palvelussa
Mesenaatti.me
avoinnaolleillakampanjoilla
on saaturahaamm.julkaisu-,
musiikki, kuvataide,
teatteri, tietoteknologia
sek6hyvantekev6islysprojek, urheiluteille.
Kllnnostuitko?Katso lisatietoia
www.mesenaatti.melteryetuloa-yhtelsorahoitus/

212015O?pa'na 57

Sampolansukututkimuspiivd
23.L.20Lg
jarjestetty
iva
Sampolassa
sukututkimuspd
on Tampereen
seudun sukututkimusseuransuurinvuosittainen
tapahtuma.
Tammikuussa2015paikalle
tuli yli 370 kevijee.
Heistavaltaosa
oliTampereelta
tai lahikunnista,muttamielenkiintoinen
ohjelmaveti
kavrjoita
kauempaakin.
Ensivuonnasukututkimuspaiva
on
lauantaina
23.7.20116.
pAiviijo nytkalenteriisi!
Merkitse

Julkaisuja
voit tilata
sihkiipostitse
Seuranvuosikirjoja
sekaOrpana-lehtia
on mlttavdndSampolan
sukututkimusja jeisenilloissa.
peiville
Niitevoimyos
tilatasahkopostitse
seuranjulkaisumyyjalG
JormaLappalaiselta
Uorma.
lappalainen@tamsuku.fi).
Hdnelte
voi
samointilatakopioita
seuranvanhoissa
julkaisuissa
olevista
artikkeleista.
Saatavilla
on yhZiTampereen
seudun
vuosisukututkimusseuran
uusimpia
paha
kirjoia:HWA
suku kirjoituksia
suvustaja sukututkimuksesta
seka
Alustaloppuun- Ohjeitasukututkimusja jo ty'nse paefteneille.
ta aloitteleville
Varmista,
ettdsinullaon ndmdteokset
loppuun!
ennenkuinpainosmlydaen

Tykkii meisti
Facebookissa!
Tampereen
seudunsukututkimusseura
on Facebookissa.
Facebookissa
kerrojaetaan
taanseurantoiminnasta,
sukututkimusvinkkejiija kerrotaanuutisia.
Jossinakinolet Facebookissa,
niin mikmeistd!
sipaet tykkaisi
SeuratiedottaatoiminnastaanFacebookin lisaksijdsenilloissa,
Orpana-lehdessa, www.tamsuku.f
i-nettisivuilla
seka
pahtumakalenAamulehdenlvlenoinfo-ta
teflssa.
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Yhteystietojenv6littiimisestii
periaateoadtoksen
Seuranhallituksen
mukaan
jesententai muiden
seuraei annaeteenpain
tutkuoidenyhteystietoja.
jonkunjesenentai
Mikaili
seuraltapyydetaan
Orpanan kirjoittajan yhteystietoja,
seura ottaa
ja
yhteytte
tavoiteltuun
henkil00n valitteehiinelle yhteydenottoplynnon.
Naintavoiteltu
henkilo
saaitsepeattaa,
vastaako
hankysyjalle
vaiei.

Muistaosoitteenmuutokset
ja siirtynlt
Oletkoluopunut lankapuhelimestasi
kokonaan
matkapuhelimen
kaiyttoon?
Onko
sinullasahkopostiosoitetta?
Onkosahkopostivaihtunut?
osoitteesi
Kevaelle
2015jasenistolle
ldhetettiin
tietoniista
yhteystiedoista,
mitdseurallaon.llahduttavan
monitarkistineja ilmoittiseuralleajantasalla
olevattiedot.
lvluistathan
ilmoittaamuuttuneet
tietosijatkosjdsensihteeri
Ailal/laelle(aila.maki@
sa seuran
tamsuku.fi)!
Huomaathan,
ettiiSuomenSukututkimusseura
ja Tampereen
seudunsukututkimusseu
ra ovat
yhdistysta.
kaksieri
Osoitteenmuutokset
on
ilmoitettava
kummallekin
erikseen.

Minneseuraavaksimenndiin?
Jesenistolle
onjatkuvasti
mahdollisuus
vaikuttaasiihen,minneseuratekeeseuraavat
retkensa.
Kerroretkivastaavalle
tai hallitukjasenilloissa
senjasenilleretkitoiveesi
tai
sahkopostia
lahettamalla.
Seuranverkkosivuilla(www.tamsuku.fi)
on luettelopaikkakunnista,
missdseuraon retkeillW
senalpaikkakunnalle
kuvuosista
lahtien.
Samalle
jos edellisesta
voidaanlahtea,
retkeste
on
kulunutriittavdnpitkaaika.

Tampereen
seudunsukututkimusseura
ry

Syksyn 2015 esitelmat
Tampereen
ran esitelmdtila
isuudet pideteen
seudunsukututkimusseu
(Keskustori
Tampereen
Vanhankirjastotalon
4) luentosalissa
klo l-8.
ja pdasyma
Tilaisuudet
avoimia
ksuttom
ia.
ovatkaikillekiinnostuneille
Makeldnkabinetissa
SeurankirjastoVanhankirjastotalon
on avoinna
(vuosikokousiltaa
lukuunottamatta)ennenjdseniltojaklo 77-L8.
Seuranjdsenetvoivatlainatakirjastostakirjoja.

15.9.2015
PIIKAILTA
-kirjansa
pohjalta.
pysytaen
TiinalViettinen
alustaaPiikojen
valtakunta
lvliten
jaljilla?
paikasta
piikojen
piikoja
liikkuvien
Tule
millaisia
toiseen
kertomaan
omansukusipiiristdon loytynyt.
29.9.20ts
Veli-MattiPussinen:SOTILASAINEISTOT
ENNENVUOTTA
1809
Perusteellinen
katsaus
Ruotsin
aiansotilasasiakirioihin.
13.10.2015
RETKI
TURKUUN
Eijeseniltaa,
vaanpaivaretki
klo8 19Turkuun,
missa
mm.
tutustutaan
jaadiimuutamaksi
maakunta-arkistoon.
l\4ahdollisuus
tunniksi
arkistoon
Lisatletoja
retkesta
tutkimaan.
Orpanan
sivulla53.
lViikeldn
kabinetin
kirjasto
ei avoinna.
27.LO.20L5
KATSAUS
DNA-SUKUTUTKIMUKSEEN
ja
N4illaisia
suvuista?
Tulekysymaan
tietojaonsaatuldhiseutujen
keskustelemaan
vapaamuotoisesti.
Aiheesta
alustaalvlarja
Pirttivaara.

I

10.11.2015
TUTKIMUS
UllaMoilanen:MUINAIS-DNA:N
ja
Arkeologinen
aineisto
ei koostupelkista
esineista
vaanmyosihmisten
jaanteista.
Mitaarkeologisesta
elainten
aineistosta
tehtavedna-tutkimus
paljastaa
alkuperastemme?
24.LL.20L5
JuhaSimola:OMANSUVUNTAIPERHEEN
TARINA
DIGITAALISESSA
MUODOSSA
ja ideoltasiihen,mitenhistoriaa
Ajatuksia
voitallentaa
digitaalisena
kertom
uksena.

TerttetulOa!

www.tamsuku.ri
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