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Sanotaan, ettd puumerkki on talonpojan vaaku-
na. Mutta puumerkkiii ovat kaftAneet muutkin
kuin talonpojat. Myos torppareilla, kasityoliiisil-
lii, sotilailla, miikitupalaisilla, piioilla ja rengeil-
liikin oli oma puumerkkinsd. Samoin tietenkin
kaupunkien asukkailla.

Talollisilla puumerkki oli kuitenkin enemmiin
talon kuin suwn tunnus. Ttihiin tulokseen on
Jalmari Finnekin on pliiitynyt tutkittuaan hiima-
lriisia sukuja seka niiden puumerkkejii. Monessa
talonpoikaistalossa saatetaan muistaa viela oma
puumerkki. Se on stiilynyt ehkii jossakin kafto-
esineessd tai vanhassa asiakirjassa. Mistd se on
tullut ja miksi se on olemassa? Usein tieto siitii
on hiiipynyt menneisyyden hemaraen.

Puumerkki on saanut nimensii ruotsin sanas-
ta "bomiirke", joka tarkoittaa asuinpaik an tar ta-
lon merkkiii. Mltei jokaisella talolla, suvulla tai
yksityisellii henkiktllii on ollut jossakin vaiheessa
puumerkki. Se ei suinkaan aina merkinnyt sit6,
etteikd puumerkin kayfteje olisi ollut kirjoitus-
taitoinen. Puumerkki vain oli ennen vanhaan
kiiyttokelpoinen tunnus, omistusmerkki, jolla
voi merkita talon tai omat esineet seka allekir-
joittaa asiakirjat.

Puumerkit tunnetaan kaikkialla Euroopassa
ja niita voidaan pittu alkuper:iltiitin ihmiskunnan
vanhimpaan henkiseen perintdon kuuluvana. Ai-
nakin jotkut puumerkit ovat vanhan riimukirjoi
tuksen perua. Riimukirjaimia on aikojen kulues-
sa sovitettu puumerkeiksi ja sittemmin aatelis-
kilviksikin. Viikinkiajan riimukirjaimia muistut-
tavia tai niista johdettuja puumerkkejii esiintyy
varsinkin maailrme vanhimmilla asutusalueilla.
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Puumerfrit
stwun, tafon ja yfrsityisen fienftifiin tunnuksena

Eriiit puumerkit ovat pakanuuden ajan taika-
merkkejii tai niiden muunnoksia.

Kuva I. Ruotsalaiset riimukirjaimet ja pakanuuden
ailcaisia taikamerkkejci (Paavo O. Ekon teoksesta).
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Jotkut puumerkit ovat saattaneet kulkeutua
muuttajan mukana ulkomailta maahamme tai
ovat syntyneet ulkomaisen esimerkin mukaan.
Joka tapauksessa puumerkit ovat hyvin vanhaa
perua ja ne ovat kulkeneet satojakin vuosia ta-
lon tai suwn merkkini. Paavo O. Ekko on jao-
tellut ja nimittiinyt erilaisia ldnsisuomalaisia
puumerkkityyppeja. Niista tiissii muutamia eni-
ten kAytettyja.

Kuva 2. Muutamia Suomen yleisimpici puumerkki-

Wppejd Paavo O. Ekon mukaan.

joku kirjain tai monogrammi

risti

joku riimukirjain

aitamerkki

kolmio

tiimalasi
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Missd puumerkkej€i kdytetti i n?

Puumerkkeji kaytettiin esimerkiksi puuesinei-
den, astioiden, tyokalujen ja kalanpyydysten
merkitsemiseen. Puumerkki ei ollut pelkkii ko-
riste, vaan sillii oli kaytAnnollistA merkitystii.
KtiyttOesineiti ja tydkaluj a lainatliin, talkoissa
tarvittiin paljon viiketi ja tyokaluja. Puumerkki
esti tyokalujen sekaantumisen ja varastamisen-
kin. Puumerkistii niihtiin kenelle esine kuului.
Naapurit tunsivat toistensa puumerkit. Kiisi-
ty6liiiset, niin miehet kuin naisetkin, saattoivat
merkitA tydnsti puumerkilltiiin. Ttilloin se oli
vain valmistaj an merkki.

Nimikirjoituksen asemesta puumerkilla alle-
kirjoitettiin asiakirjoja. Kirjuri kirjoitti nimen
puumerkin viereen. Myos asiakirjojen todistajat
kayftivat puumerkkia. Puumerkki oli siis omis-
tusmerkki ja vastasi lainkin mukaan omakatistii
nimikirjoitusta. Sen kiiytto perustui ikivanhaan
oikeustapaan. Puumerkin vdiirentiminen tulkit-
tiin samalla tavoin rikolliseksi kuin nimikirjoi
tuksenkin vdirentdminen. Jo keskiaikainen
Ruotsin maanlaki mainitsi rakennuskaaressaan
puumerkin vdirentiimisen rangaistavana tekona.
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Talon vai suvun tunnus?

Tutkijatkin ovat eri mielta siita, onko puumerk-
ki talon vai suwn tunnus, mutta kummankin k6-
sityksen kannattajat ovat ainakin osittain oi-
keassa. Omien Oriveden puumerkkejli koskevan
tutkimukseni perusteella pidiin puumerkkia
enemmain talon kuin suvun merkkind. Talon
puumerkki saattoi tulla henkilokohtaiseksikin,
jolloin merkkiin tehtiin pieniti muutoksia.

Sukututkimuksessakin voidaan kiiytttiii puu-
merkkejii hyv6ksi selviteltaessa sukua muiden
liihteiden puuttuessa. Pitaa kuitenkin muistaa,
ettii viivykin useimmiten omaksui talon puumer-
kin isiinniiksi tultuaan. Myds leskiemannan men-
tyii uudelleen naimisiin otti uusi mies tavallisesti
talon puumerkin. Samoin talon ostanut sukuun
kuulumaton uusi isiintii, koska talonkauppaan
kuului yleensa myos irtaimisto, joka oli merkitty
talon merkillti. Niiin ollen olikin uuden omis-
tajan luontev aa alkaa kityfiaa talon puumerkkiii.
Aivan samoin kuin maamme liintisellii nimist6-
alueella sukunimen kaltainen lisiinimi muuttui
talon tai asuinpaikan mukaan.

Uusia puumerkkejii otettaessa ei yleensii pi-
detty silmeilla sen selviiii tunnettawutta, eika
kysytty muiden mielta. Nilin saattoi pitiijiissii ol-
la useitakin samanlaisia merkkeja, ei kuitenkaan
naapuritaloilla. Naisetkin saivat joskus talon-
kauppoja tehtaessa tai leskentl ollessaan piirtAa
puumerkkinsii asiakirjoihin. Jotkut emdnnit
kafltivat miehensti, siis talon, puumerkkia. Mo-
net kuitenkin omaa puumerkki66n, joka saattoi
olla muunnelma talon merkistti tai hdnen oman
sukunsa puumerkki. Varsinkin perukirjoista loy-
tyy naisten puumerkkejii. He ovat lesken omi-
naisuudessa puumerkilliilin allekirjoittaneet
miesvainajansa perukirjan. Todistajina perukir-
joissa ja kauppakirjoissa saattaa olla piikoja ja
renkejii. Erilaisista kauppakirjoista ja torpan-
kontrahdeista sekti muista asiakirjoista loytyy
kummankin sukupuolen puumerkkejii allekir-
j oittajina j a todistajina. Nimenomaan todistajien
paikalta loytyy yhteiskunnan omistamattoman-
kin luokan henkiloiden puumerkkejii.

Mist€i puumerkkeja
voi etsia ja lofiia?

Vanhoista siiilyneistli esineistd, astioista ja tyo-
kaluista. Parhaiten kuitenkin vanhoista asiakir-
joista. Monissa kirkonarkistonkin asiakirjoissa
on runsaasti puumerkkej4 kuten esimerkiksi
kirkonkokouspoytiikirjoissa, tilikirjoissa, peru-
kirjoissa ja koyhiiinhoitoasiakirjoissa. Parhaiten
niiste ldytyy seurakunnan kulloistenkin luotta-
musmiesten ja suurempien talojen isdntien puu-
merkkejii.

Kirkon luottamustoimet naftavat kulkeneen
monesti suvussa isilta pojalle tai viivylle. Su-
kuun kuulumatonkin talon uusi omistaja saattoi
periti edellisen is?inniin toimen. Joskus kirkon-
kokouksessa kasiteltiin jotakin isompaa han-
ketta. esimerkiksi uuden kirkon rakentamista tai
vanhan peruskorjausta. Ttilldin paikalla oli suu-
rin osa seurakunnan isiinnistii ja he vahvistivat
kokouspoytiikirjan kukin puumerkillaan.

Satunnaisesti voi torpparin tai kasityolaisen-
kin puumerkki l0ytya kirkonkokouksen p6yt6-
kirjan vahvistajana, jos oli kiisitelty heidiin yh-
teiskuntaluokkansa asioita.

Olen Oriveden kirkonarkiston mikrofilmeilta
ja hieman muistakin asiakirjoista etsinyt ja tal-
lentanut erilaisia puumerkkejil 1700- ja 1800-lu-
vuilta. Monien talojen puumerkit ovat kulkeneet
isiiltA pojalle usean sukupolven ajan. Myos siii-
lyneet talon merkkinti omistajasuwn vaihtuessa-
kin. Piiinvastaisiakin esimerkkeja isiintien puu-
merkkien kayto sta loytyy.

Puumerkkikulttuuri
rappeutuu 1 800-luvulla

Puumerkit siiilyiviit miltei muuttumattomina
vuosisatojen ajan, mutta viimeistdiin I 800-luvun
puoliviilistii liihtien puumerkkikulttuuri alkoi
rappeutua. Kirjoitustaito levisi v:ihitellen kansan
keskuuteen ja isiinntit sekii muutkin henkilot al-
koivat keftad vanhan puumerkkinsa asemesta
joko oman etunimensd tai talonnimen alkukir-
jainta. Sitii ei pidetii endii puumerkkinA, vaan se
on liihinnii monogrammi.



Emintienkin puumerkkeji
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Oriveden Lyytikk6lltn Sipilan is6nniin Antti Tuomaanpojan ja puolison Maria Juhonty'ttziren
puumerkit ruoden I 850 asiakirjassa
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Oriveden Pailahden Anttilan isintivien puumerkil

Isanbsipi Sipinpoika X

I 800Jurun puoliviilista

Emlnta Ulrika Y{ Ontytiir ,&

Matti Juhonpoi ka Nuottaj iin,i
Kustaa Heikinpoika Makela

Antti Juhonpoika Hautamiikr
Heikki Iisakinpoika Juurakkolahti
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Viel6 l9OOluvun alkupuolen asiakirjoista
voidaan loyttU puumerkkeji. Se ei kuitenkaan
aina johdu kirjoitustaidottomuudesta, vaan tot-
tumuksesta kaftaa puumerkkid asiakirjojen
vahvistamisessa j a todistaj ana.

Suvun puumerkki on aarre

Suomalaisissa puumerkeissd meilla on vuosisa-
tainen perinne vaalittavana. Jos tiediimme tai
loydiimme sukumme vanhan puumerkin, on
meilld hallussamme historiallinen aarre! Voim-
me ottaa aivan hyvin sen uudelleen kiiyttdon ta-
varoiden omistusmerkkind, kirjamme exlibrikse-
n6, sukuviirin tai vaakunan tunnusmerkkinii.
Kenties liikemerkkiniikin. Voimme vaikka
merkkipiiiviilahjaan piiiviinsankarille kaivemrt-
taa tai muuten merkita hdnen sukunsa vanhan
puumerkin.

Kaiken kaikkiaan vanha suvun-. talon- tai
esivanhemman puumerkki on arvokas. Otta-
kaamme se uudelleen kayttoon. Siihen on monia
erilaisia mahdollisuuksia

*****

Liihteitd

Paavo O. Ekko: Puumerkit ja riimut menneisyy-
den avaimina.

Sukuviesti-lehden vuosikertojen eri numerot.

Omat tutkimukset; pddasiassa Oriveden ja
Eriijiirven kirkonarkistojen eri asiakirjasarjoista.

Kuva 3 (siwlla 24). Endntien puumerkkejd.

Nainen ei aina la;yttanyt talon puumerkkid, vaan
fuin saattoi ldyttciti omaa merkkiddn, milcd voi olla
muunnos talon merkistci tai naisen iscin puumerkki.

Kuva 4 (sivulla 24). Torppareiden puumerkkejd.

Myds maata omistamattomilla oli omat tunnus-
merkkinsti.

Kuva 5 (sivulla 26). Talon puumerkki saattoi
periytyd isdnndltd seuraqvalle, siis usein isdltd po-
jalle. Esimerkin puumerkHsarjat on poimittu Ori-
veden kirkonkokouspdytdkirioista. I 800-luvun lo-
pulla isdnndt alkoivat ldyttdd varsinaisen puu-

merkin sijasta nimensci alkukirjainta, mono-
grammia.
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Pajukannan Sakkola

1780 Heikki Antinpoika f+

t8l8 Erkki Heikinpoika H

1834 Heikki Erkinpoika 71

Laasolan Mulli

1754 Yrjd Erkinpoika

1776 Pel*a Yrjonpoika

1804 YrjdPekanpoika

1835 JoonasAntinpoika

1867 Juho Joonaanpoika

1859 JuhoHeikinpoika H

1878 ErkkiJuhonpoika €

l8l7 Yrjo Y{onpoika

1875 Adolf Yrjonpoika
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Oriveden isintien puumerkkejl kirkonkokouspdytikirjoista

Piiilahden Mattila

1782 Erkki Matinpoika

1780 Matti Erkinpoika

I 818 Antti Erkinpoika
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Vehkalahti Eskola

JuhoSimonpoika \n n76, 
J nu, N ttst

HeikkiJuhonpoika \A l78l

Juho Heikinpoika N 1837, N :n;la

Juho Juhonpoika f 1850, J rcs+

Kustaaluhonpoika C 1863
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Hdrtsini, Isotalo


