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Kyliihisto ria ja sukututkimus

Viime aikoina historian harrastus on levinnyt en-

tista enemman kansan keskuuteen ja saanut yhii

uusia muotoja. Se on ilmennyt mm. laajana suku-

tutkimusharrastuksena ja maaseudun kylatoimi-
kuntien kiinnostuksena oman kyl?in historiaan. Eri-
tasoisia kyla- ja kaupunginosahistorioita on jo jul-

kaistu runsaasti ja lisaa niita tiedetaAn olevan te-
keillii maassamme toistasataa. Maaseudun kylien
asukkaiden kiinnostus kotikyliin kehitystii ja histo-
riaa kohtaan on heriinnl't, kun kyliit ovat joutuneet

kamppailemaan olemassaolonsa puolesta. Edes osa
perinteestA halutaan tallentaa ja niiin vAliftaa jelki-

polvi l le.
Kyliihistoriahankkeen voi laittaa alulle kylii yksi-

nliiin tai yhdessii naapurikylien kanssa. Tdllainen
kahden- tai useamman kyl?in alue voi olla esimer-
kiksi koulupiiri tai jokin muu kyliii yhdistiivl tekijii.
Yleensii niiissii harrastajavoimin tehdyissii kylAhis-
torioissa kasitel laan 1800-luvun puolivi i l i i i  van-
hempia asioita suppeasti  ja vi imevuosisadan loppu-
puoleltakin vain merkittiiviimpien tapahtumien
osalta. Teoksissa paneudutaan esittiimiiiin tiimlin
vuosisadan ja varsinkin sen alkupuolen tapahtumia
ja ellimiili yksityiskohtaisemmin. Kyliihistorioita
on, sekli niitli voidaan tehdii monentasoisia. Esi-
merkiksi ns. Kylakirja on eriiinlainen kyliikuvaus
runsaine kuvineen ja vain liihinnii muisti- ja peri-

mlitietoon perustuvine teksteineen. Kykihistoriikki
on sellainen jossa on myos arkistotietoa otettu mu-
kaan. Kyseeseen tulevat liihinnli koulujen, yhdis-
tysten, seurojen, seurakunnan, kunnan jne. arkistot.
Sanotaan, ettii varsinaisen Kyltihistorian pyslyy

kirjoittamaan vain koulutuksen saanut historiantut-
kija, joka pyst)ry seuraamaan kyliin vaiheita vaikka
kenties siitii liihtien, kun kylii on saanut ensimmiii-
set asukkaansa. Toisaalta tiedetii2in kykenevien
harrastajienkin saaneen aikaan tasokkaita paikallis-
ja kyliihistorioita. TAssa esityksess?i kayten kuiten-
kin niiistii kaikista "Kyliihistoria"-muotoa, koska

niista site yleisesti  kaFetean.
Kyliihistoria tehdaan useimmiten harrastajavoi-

min ja k2iyett?ivissd olevien kykyjen mukaan. Se
voidaan tietenkin antaa mycis aivan ulkopuolisen
henkilon tehtavaksi, tai sitten niin ,ettii joku toi-

mittaa kirjan kyliiliiisten kokoamasta aineistosta.

Vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiii on monia, riip-
puen yleensii rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeen
toteuttajaksi sopii hlvin esimerkiksi Kansalais- tai
Tyriviienopiston opintoryhmi, vetiijiinii kyliissii
tuttu ja paikallistuntemusta omaava henkilci, jolla

on lisiiksi vielii jonkinverran historiantuntemusta ja

arkistojen kiiytt<ikokemusta. N?iin kyliiliiiset tekeviit
oman ja "omanniikriisen" kirjan ja kirjoittavat kukin
omal la n imel liiiin lukunsa. Rahoituksen j iirjestiimi-
nen kyliihistoriahankkeissa on tavallisesti suurin
ongelma. Jokaisessa hankkeessa se joudutaan rat-
kaisemaan tapauskohtaisesti. Mahdollisia rahoitus-
tai osarahoitusmahdollisuuksia ovat esim: Lahjoi-
tukset, testamentit, apurahat, kunnan/kaupungin
avustus, sponsorit jne. Yksi mahdollisuus on ottaa
laina ja maksaa se sitten myyntituloilla historian
valmistuttua.

Sukututkijalle kyl2ihistorian tutkiminen ja kylA-
historian teossa mukana oleminen sopii hyvin. Se
on melkolailla samantapaista kuin sukututkimuskin,
koska l?ihteet ovat paljolti samat. Sillli hyriissii su-
kututkimuksessa on aina mukana kyliihistoriaa ja

piiinvastoin. Kyliin talojen ja asukkaiden vaiheita
voidaan seurata kirkonkirjoista erinomaisesti. Jo
yksin niiiden kirkonkirj oj en avul la piiiistiiiin taakse-
piiin siitii ajasta mihin muistitieto loppuu. Kyl6his-
torioihin liitetaan useasti esim. kyliin kantatalojen
haltijaluettelo ja kenties tutkimus kylSn kantasu-
vuista. Kirkonarkiston tietoja voi tarvittaessa tiiy-
dentiiii verotus- ja tuomiokirjaliihteistii. Niiissii,
niinkuin muissakin arkistotutkimusta vaativissa
tehtavissa voi sukututkija taitoaan hycidyntAii.

Sukututkimusharrastajan kokemuksia
kyldhistorian teon alkutaipaleelta.

Kyliissiimme on toiminut kylatoimikunta jo pari-
kymmentii vuotta, mutta mit?iiin perinteen keriiystii
sen toimintaan ei ole liitfynyt. Niiin ollen jouduim-

me aloittamaan nollapisteest5 kylatoimikunnan
saadessa testamenttilahjoituksena rahasumman
kyliihistorian teon aloittamiseksi Oriveden Piiilah-
den alueelta. Kyletoimikunta nimitti 5-jiisenisen
historiatoim ikunnan hanketta toteuttamaan j a rajasi
kasiteltavaksi alueeksi Piiilahden koulupiirin, johon
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kuuluu useampia kylie. Lisiiksi kyletoimikunta teki
ehdotuksen paikalliselle Kansalaisopistolle kylii-
historiaryhmiin perustamisesta Piiilahden koululle.
Kansalaisopisto vastasi mycintiiviisti ehdotukseen ja

kyliihistoriaryhmii alkoi kokoontua syksyllii -96

koululla kahden viikon viilein. Koska kansalais-
opistossa tiedettiin sukututkimus- ja historiahar-
rastuksistani, minut kutsuttiin ryhmiin vetiijiiksi.

Historiatoimikunnan aloitteesta paikallislehdessi
julkaistiin uutinen kyliihistoriahankkeen kiiynnis-
tymisestii ja niin saimme heti toistakymrnentii in-
nokasta jiisentii kansalaisopiston kyliihistoriaryh-
miiiin. Mielihyv?iksemme mycis kyliikoulumme
pitkiiaikainen opettaja tuli mukaan joukkoomme.

Kaiken ensimmiiiseksi neuvoteltiin ja arvioitiin
millaiseen kirjaan meillii on kykyii ja mahdolli-
suuksia. Peadyttiin kunnianhimoisesti tehda kyla-
historiikki Piiilahden alueesta.

Laaditti in tycisuunn itelma, aikataulu (kirj a valm is
keviiiillii 2000), alustava sisiil lysluettelo, sivumiiiirii
(250-300) ja sen jakautuminen eri luvuille. Alusta-
vaan sis[llysluettelon (piiiiluvut ja niiden alaluvut)
perusteella laadittiin myciskin kirjoittajaluettelo,
mihin merkittiin minkii aiheen kukin otti osalleen.
Jokaiselle tuli useampi aihe ja paadftiin ppte-
miiiin avustajia mycis ryhmiin ulkopuolelta. Naita
ulkopuolisia avustajia on ilmoittautunut omasta
aloitteestaankin useita hankkeen tultua laajemmin
tunnetuksi (siis ns. Lumipalloteoria on toiminut).

Mistii sitten tiedot ja aineisto kyliihistoriaan?
Kartoitimme tietolAhteita ja piiiitimme aloittaa iiik-
kiiiden kyliiliiisten asukkaiden haastattelusta ja va-
lokuvien etsimisestii. Niimii kaksi asiaa voi yhdistiiii
myris samalla kertaa tehteveksi, samoin voi ottaa
selviiii, olisiko "piironginlaatikossa" kenties ai-
neistoa kyliihistoriaan. Tiissii kohtaa muistettiin
myris kyliistii eri aikoina poismuuttaneet henkilcit,
sillii heidiin hallussaan ja muistissaan saattaa olla
arvokasta tietoa. Valokuviahan kyliihistorioissa on
runsaasti, niinpii mekin olemme yrittiineet tavoittaa
kaikki sellaiset nykyiset ja entiset kylaliiiset joilla

vanhoja kuvia mahdollisesti olisi. Aineistoa kylii-
historiaamme piiiitimme etsiii kotiarkistoista, siis
niistii "piironginlaatikoista", koulujen, kyliss?i toi-
mineiden seurojen, yhdistysten ja tiekuntien arkis-
toista. Muistaen mycis toimintansa lopettaneet.
Niiistii kaikista l?ihteistii loyqy juuri sitii tarvittavaa
kyliin omaa ruohonjuuritason historiaa. Seurakun-
nan- ja kunnanarkistoista etsitiiiin omaa kyliiii kos-
kevaa tietoa kykyjen mukaan. Oriveden kirjaston
kotiseutukokoelmaan on tutustuttu. Samoin jo

1920-luvulta liihtien ilmestyneen paikallislehden
vuosikerroista etsitaan kyliii koskevia uutisia. Pai-

kallis- ja maakuntahistorioita ja muuta mahdollista
kotiseutukirjallisuutta on kAfetean apuna tutustut-
taessa kotikyliin menneisylteen. Kansanperinteen
laitoksen ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran ko-
koelmista etsitaan mahdollisia vanhoja haastattelu-
tallenteita. Maakunta-arkiston ja Kansallisarkiston
kii$d saattaa tulla mycis tarpeelliseksi.

Jokaisessa kyliissii on aikojen saatossa ollut kylii-
persoonia ja vaikuttajahenkilciitii, tarinat heistii ja

eliimiinvaiheistaan kuuluvat olennaisena osana jo-

kaiseen kyliihistoriaan. Samoin kyliissii sattuneet
erikoiset tapahtumat. Niiistiikin aiheista olemme
saaneet jo muutamia kootuksi talteen. Perimiitiedon
tarinat, jutut, kaskut, sanonnat ja taiat kylistiimme
tallennamme kirjaa varten. Vanhan katoavan ni-
mistcin kokoarninen ja tallentaminen on mycis oh-
jelmassa.

Moniin jo valmistuneisiin kyliihistorioihin ja ky-
lAkirjoihin olemme tutustuneet niihdiiksemme kuin-
ka toiset ovat sen tehneet. Tavoitteenamme on saa-
da jututettavaksemme sellainen henkil<i, joka on
tehnyt tai ollut mukana tekemiissii kyliihistoriaa.
Tiissii emme vielii ole onnistuneet. Kirjapainon
edustajan saimme jo ensimmiiisenii talvena kerto-
maan ryhmiillemme nykyajan kirjanteosta ja kirja-
painotekniikasta. Kyliikoulumme opettaja on opas-
tanut ryhmiiii kirjoittamisen taitoihin ja menetel-
miin, koska "kirjoittamisessakin on konstinsa".
Oppikirjana ryhmiissii olemme kA$Aneet Kimmo
Katajalan v. 1990 ilmestynftii Historiikin kirjoit-
tajan opasta.

Ryhmiin jiisenet ja muutamat ulkopuoliset avus-
tajatkin ovat jo antaneet valmiita tekstejiiiin ryhmiin
luettavaksi, niite on sitten varovasti ja rakentavasti
arvosteltu. Kirjoitukset on sitii myciden kun niitii on
tullut, tallennettu mahdollisesti tehtyjen korjausten
jlilkeen tietokoneen muistiin. Niist?i tehdiiiin sa-
malla varmuuslevykkeet ja paperitulosteet. Nlt
keviittalvella -98 ryhmiimme alkaa olla kohta urak-
kansa puoliv2ilissii, ainakin kiiytettiivissii olevan
ajan suhteen. Raskain ja vaativin tyri on ilman
muuta vielii edessiipiiin.

Tulevia tehtavia on kirjoitusten ja muun aineiston
saaminen ajoissa kokoon historiatoimikunnan tar-
kasteltavaksi lopullista muotoilua varten. Kirjoit-
tamisessa ja kokoamisessa opastetaan, autetaan ja

neuvotaan ryhmiin jiiseniii edelleen kokoontumis-
kerroilla ja mycis muulloinkin. Urakan viimeisiii
vaiheita ovat lopullisen muodon valinta, karsinta,
puhtaaksikirjoitus, kirjapainon valitseminen sekii
kuvien, piirrosten ja mahdollisten karttojen liittii-
minen tekstiin eli taitto. On myris sovittava siitii
kuka tai ketkii suorittavat oikoluvun sen tullessa



ajankohtaiseksi. Painosmii2irA on mycis arvioitava ja

p2iiitettiivii ennenkuin aletaan asioida kirjapainon
kanssa. Asiantuntijan neuvot ja opastus olisivat
kullanarvoisia tiissiikin tilanteessa.

Hankkeen loppuvaiheessa pitiiisi taas tavalla tai
toisella tehdii tulevaa kyliihistoriaa tunnetuksi. vii-
meistiiiin julkistam istilaisuuteen plydet?i?in lehd is-
toi i  paikal le. Markkinoinnista ja myyntihinnasta
sekii myyntipaikoista on tietenkin piiiitefiy jo hyvis-
sli ajoin. KylAkiryoilla on tiettiiviisti ollut hyvii me-
nekki, nehiin sopivat tavattoman hyvin esimerkiksi
lahjakir loiksikin.

Tdnne asti kun ollaan piiiisty toivotaan tietenkin
vain, ettii saadaan myynnillii kulut peittoon ja ett?i
j?i isi  hieman yl ikin. JAlkihoitona on viel i i  hankkees-

sa kertyneen aineiston jiirjestiiminen ja arkistointi.
On aivan luonnollista, etta aineistoa on kertynyt
paljon enemman mitd kirjaan on voitu ottaa. Voi-
daan perustaa vaikka kyliiarkisto, johon materiaali
sijoitetaan. Tai jAftAIi se paikkakunnan kotiseutuko-
koelmaan slilytettiiviiksi.

Parin vuoden kuluttua neemme, kuinka olemme
tehtavassAmme onnistuneet. Ainakin olemme mo-
nia kokemuksia rikkaampia. Saamiaan kokemuksia
ainakin sukututkija voi kayftaA hyviikseen esim.
sukukirjan teossa. Toivottavasti kyl2ihistoria val-
mistuttuaan vahvistaa kyliiliiisten yhteenkuuluvai-
suuden tunnetta ja yhteistydhalua kotikylien kehit-

tiimisessii sekii elinvoimaisena pitiimisessii. D
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