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Viipurin arkistoluetteloinnille takaisku
Hyvään vauhtiin päässyt Viipurin alueen valtionarkistossa säilytettävien suomalaisten
arkistojen arkistoluetteloiden suomennostyö on ainakin toistaiseksi pysähtynyt.
Hanketta vetänyt Etelä-Karjalan-instituutin johtaja Pertti Kolari menehtyi kesäkuussa.
Suomennostyöstä vastannut Etelä-Karjalan-instituutti
toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusyksikkönä ja sen tehtävänä on muun muassa edistää
raja-alueeseen liittyvää tutkimusta. Instituutti käynnisti
joitakin vuosia sitten Pertti Kolarin johdolla entisen
Viipurin maakunta-arkiston suomalaisten arkistojen
arkistoluetteloiden suomennostyön. Nykyisessä Viipurin alueen valtionarkistossa säilytetään 450 suomalaista

fondia eli arkistonmuodostajaa, jotka sisältävät noin
139 000 asiakirjakansiota. Näistä allekirjoittanut julkaisi
luettelon jo vuonna 1996.
Suomennostyö aloitettiin yli 45 000 asiakirjakansiota käsittäneestä Viipurin lääninhallituksen
arkistosta (fond 1), ja ensimmäinen osa julkaistiin
verkkoversiona syksyllä 2012. Lääninhallituksen arkistoluettelon suomennostyö saatiin päätökseen 2015. Tänä

Viipurin Tervaniemessä sijaitsevan maakunta-arkiston on
suunnitellut arkkitehti Uno Ullberg ja se on avattu vuonna 1934.
Kuva: Jukka Partanen.
www.genealogia.fi
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aikana Kolari toimitti kaikkiaan kuusi erillistä luetteloa,
jotka julkaistiin Etelä-Karjalan-instituutin julkaisusarjassa ja ovat myös luettavissa verkkoversioina.
Viipurin lääninhallituksen arkistoluettelon suomennostyön lisäksi Kolari ehti toimittaa suomennoksen
Viipurista Karjalan tasavallan valtionarkistoon Petroskoihin siirretyistä suomalaisarkistojen arkistoluetteloista sekä aloittaa Viipurissa säilytettävien muiden
suomalaisarkistojen luetteloiden suomennostyön.
Viime mainituista ehti ilmestyä tämän vuoden keväällä
ensimmäinen luettelo, joka sisältää 62 suomalaisen
fondin suomennetut luettelot.
Erinomainen apu sukututkijoille
Suomennetut arkistoluettelot ovat erittäin tärkeä apu
suomalaisille venäjänkieltä taitamattomille tutkijoille.
Myös se, että luettelot ovat käytettävissä verkossa,
helpottaa niiden käyttöä. Tutkija voi näin kotikoneeltaan käsin todeta mitä aineistoja Viipurin arkistossa on
saatavissa ja tehdä luetteloiden avulla etukäteen tilauksia haluamistaan asiakirjoista, joita haluaa Viipurissa
tutkia.
Viipurin lääninhallituksen (fondi 1) arkistoluettelot
ovat suomennettu kuuteen osaan. Ne on puolestaan
jaettu 28 eri aihepiiriin jaettuun luetteloon eli opisiin.
Osa I käsittää luettelot 1 ja 2, osa II luettelot 8 ja 20 ja
osa III luettelot 9 ja 15. Neljännessä osassa ovat
luettelot 3−7 sekä viidennessä osassa luettelot 13–14,
16–19, 21, 23 ja 26–27. Viimeisessä eli VI osassa ovat
vielä luettelot 10–12, 22 ja 24–25.
Mainitut aineistot sisältävät tavattomasti mielenkiintoista aineistoa paikallishistorian tutkijoille ja
sukututkijoille. Sukututkijat löytävät mielenkiintoisimmat aineistokokonaisuudet luetteloista 5 (läänin ja paikallishallinnon virkamiehiä koskevia ansioluetteloitaym.
sekä kansalaisten oleskelulupia ja matkustuslupia), 12
(kansalaisuuden vaihtaminen), 13 (sukunimien
vaihtaminen) sekä 22 (maanjakoja ja tilojen hallintaa
koskevia asiakirjoja).
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Viimeksi julkaistu osa VII käsittää 62 eri arkistonmuodostajan arkistoluettelot, joista sukututkijan
kannalta antoisampia ovat kaikkien Kurkijoen kihlakunnan eteläpuolisten kihlakuntien ja pitäjien
kruununvoutien, henkikirjoittajien ja nimismiesten
arkistot sekä Viipurin maistraatin arkisto. Esimerkiksi
henkikirjoittajien arkistot sisältävät muun muassa
alueidensa henkikirjoja ja niiden konsepteja aina
vuosittain 1810-luvulta alkaen. Kurkijoen ja Salmin
kihlakunnan vastaavat luettelot sisältyvät luetteloon
”Viipurin fondit Petroskoissa”.
Arkistoluettelot on käännetty suoraan venäläisistä
arkistoluetteloista, jotka on laadittu pääosin 1950- ja
1960-luvuilla Viipurin arkistossa työskennelleiden
suomenkieltä taitaneiden inkeriläisten toimesta. Heillä
ei ollut luetteloita tehdessään tarvittavaa substanssiosaamista, mikä on havaittavissa luetteloissa käytetyistä termeistä.
Viipurin arkistoluetteloista on vielä suomentamatta
noin puolet. Seuraavassa vaiheessa vuoroon tulisivat
muun muassa Viipurin läänin kihlakuntien oikeuksien
arkistoluettelot, jotka sisältävät esimerkiksi sukututkijoille mielenkiintoisia käräjien konseptipöytäkirjoja.
Etelä-Karjalan-instituutti ei ole kuitenkaan vielä tehnyt
päätöstä siitä, jatketaanko suomennostyötä enää
lainkaan. ●
Jukka Partanen
Jukka Partanen: Leningradin oblastinarkistossa
säilytettävät suomalaiset arkistot (1996)
Pertti Kolari: Viipurin maakunta-arkiston arkistoluettelot
Yury Shikalov & Jukka Partanen: ”Sukututkija Viipurin
arkistossa”. Sukutieto 3/2010.
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HALLITUKSEN ÄÄNI

Pärjätäänkö Päätalolle?
Sukututkimusta olen harrastanut jotakuinkin 35 vuotta. Olin aloittanut opintoni silloisessa
Tampereen teknillisessä korkeakoulussa 1980-luvun alussa ja siinä sivussa kiipesin silloin tällöin
Tampereen vanhan kirjastotalon vintille pieneen ja kapeaan sukututkimushuoneeseen. Siellä oli
rivissä neljä veivattavaa mikrofilmirullakonetta, jotka varauskirjankin perusteella olivat aika vähällä
käytöllä. Sittemmin sukututkimusharrastus on levinnyt paljon isommalle joukolle, ja Internet on
tuonut ulottuvillemme yhä laajenevat mahdollisuudet päästä käsiksi monenlaisiin tietolähteisiin
lähtemättä edes kotoa.
Sukututkimus on siis minulle harrastus, vaikka sen
avaamista aiheista olen julkaissut omakustanteisesti 18
sukukirjaa, yhteensä 4 360 sivua. Ensimmäiseen kirjaan
uskalsin ryhtyä, kun Turussa sukututkimusmessuilla
tutustuin sattumalta digitaaliseen painotekniikkaan ja
havaitsin, että kirjanteko ei enää maksakaan omaisuuksia ja että voin lähteä liikkeelle pienillä painoksilla
sekä pelkällä Word-ohjelmistolla. Kohteeksi valitsin
isäni isänpuoleisen suvun, sillä samalla sain ratkaistua
hänen lähestyvän 50-vuotispäivänsä lahjapulman.
Kirjaa varten täsmensin tekemäni tutkimuksen rajausta, keräsin tietoja myös elossa olevilta henkilöiltä sekä
luin taustojen ymmärrystä lisätäkseni moniosaiset
sarjat Suomen historiasta, Satakunnan historiasta sekä
kaikki siihen mennessä julkaistut paikallista historiaa
käsittelevät kirjat eli varmaankin useampi tuhat sivua.
Sukukirjoja alueelta ei vielä juurikaan ollut tuohon
aikaan julkaistu.
Ykköskirjan vastaanotto vuonna 1996 oli hyvä, joten
innostuinkin sen jälkeen jatkamaan kirjantekoa tahtiin
kirja per vuosi. Yhtenä vuonna syntyi tästä poiketen
kaksi ohuempaa, kun eräälle ikaalilaiselle isännälle olin
luvannut ”vähän vilkaista” hänen sukuaan. Isännän
edesmenneen äidin piironginlaatikosta alkoi kuitenkin
löytyä niin mielenkiintoisia valokuvia ja asiakirjoja, että
tämän pohjalta syntyi 138-sivuinen talo- ja sukuhistoria
aikaisemmin aloittamani varsinaisen projektikirjan
rinnalla.
Kaikki sukukirjani kytkeytyvät Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Viljakkalan taloihin ja sukuihin. Kirjaprojektin
käynnistyskriteerinä on ollut se, että tutkin sukuja ja
taloja, joiden ”pirtin klasista näkyy Kyrösjärvi”. Tästä
joku paikallinen aikoinaan kysyikin, että yritänkö
kilpailla Kalle Päätalon Iijoki-sarjan kanssa tällä
Kyrösjärvi-sarjallani. Ilomielin ottaisin vastaan Päätalon
lukijamäärät, mutta valitettavasti painoksemme ovat
ihan eri luokkaa. Elämäntarinoita yritän minäkin
kirjoissani kertoa, mutta vähän suppeammin se sujuu.
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Sukututkimusta ja sukukirjoja olen tehnyt koko ajan
muun alan päivätyön ohessa. Aiemmin olin rekrytointikonsulttina, jolloin pääsin hämmentämään uusia
tuttavuuksia kertomalla, että tutkin työkseni eläviä
ihmisiä ja harrastusmielessä pääsääntöisesti kuolleita.
Sittemmin olen toiminut koulutusorganisaatioissa
johtotehtävissä ja opiskellut työn ohessa muun muassa
kauppatieteitä. ●

Margit Lumia
Suomen Sukututkimusseuran
hallituksen jäsen
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Sukuharrastuksen megatrendeistä
potkua paikalliseen
sukututkimusyhdistystoimintaan
Minä kuulun siihen sukututkijoiden ikäluokkaan, joka
on joutunut ajoittain ja useinkin kärsimään ranteen
jännetuppitulehduksesta, jonka aiheutti jatkuva mikrofilmien lukulaitteen käyttö. Suosin aina Valmet-merkkisiä lukulaitteita, koska niissä pyöritysliikke saattoi lähteä olkapäästä, mikä säästi rannetta. Niille, jotka eivät
käsitä mikrofilmien ja sukututkimuksen yhteyttä tiedoksi, että ennen vanhaan kirkonkirjoja luettiin mikrojäljenteinä.
En haikaile mikrofilmien perään, mutta niiden jäätyä
valtaosin pois sukututkijoiden käytöstä, menetettiin jotakin sukuharrastuksen sosiaalisesta puolesta. Sukututkijoiden päivittäiset kohtaamiset Kansallisarkistossa,
maakunta-arkistoissa ja kirjastoissa kuuluvat tätä nykyä
paljolti jo menneeseen maailmaan. Muistelen kuitenkin
tuota aikaa lämmöllä, sillä toisten sukututkijoiden kanssa keskusteleminen oli monella tapaa hyödyllistä.
Toinen paikka, missä sukututkijat ovat pian jo 100
vuoden ajan toisiaan tavanneet, ovat sukututkijoiden
omat yhdistykset. Suomen Sukututkimusseura täytti
tämän tarpeen yksin ja pääkaupungissa ensimmäiset
60 vuotta, mutta sitten — 1970-luvun lopulla ja 1980luvun alussa — alkoi syntyä paikallisia sukututkimusyhdistyksiä eri puolille maata.
Niillä on ollut alusta alkaen kaksi keskeistä tehtävää.
Ne ovat tarjonneet sukututkijoille jatkokoulutusta ja
paikan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Molemmat ovat
tärkeitä seikkoja omassa sukuharrastuksessa kehittymiselle.
Suomessa on tätä nykyä noin 70 rekisteröityä
paikallista sukututkimusyhdistystä tai vastaavaa yhteisöä. Osa niistä ei toimi enää lainkaan ja osalla toiminta
on hiipumaan päin. Joillakin yhdistyksillä on vaikeuksia
saada luottamushenkilöitä toimintaa pyörittämään,
toisilla taas väkeä tilaisuuksiinsa. Mutta joissakin yhdistyksissä on aktiivinen tekemisen meininki.
Paikallisen sukututkimusyhdistystoiminnan alamäki
ei johdu siitä, että tarve kokoontua yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille toisten samanhenkisten
kanssa olisi kadonnut. Se on vain muuttanut muotoaan.
Kuten hyvin tiedämme, internetin ja sosiaalisen median
yhteisöt ovat monin verroin helpompi tapa harrastaa
www.genealogia.fi

Yhteisöllisyyttä.
Miksi sitten joillakin paikallisilla sukututkimusyhdistyksillä menee hyvin? Parhaiten menestyvät ne, joissa
on ymmärretty, että toimintaympäristön nopea muuttuminen vaatii paitsi muutosalttiutta, myös jatkuvaa
oman toiminnan sopeuttamista harrastajien tarpeisiin.
Sukuharrastajat kyllä tulevat sukututkimusyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin, jos niiden ohjelma
tavalla tai toisella puhuttelee heitä. Useimmiten kyse
on siitä, että ohjelma on hyödyllistä oman tutkimuksen
kannalta. Ja mikäpä sen kiinnostavampaa olisi kuin
sukuharrastuksen megatrendeihin liittyvät aiheet.
Digitaalisuus ja genomitieto ovat tämän päivän
sukuharrastuksen megatrendejä. Digitaalisuus tuli
sukututkimukseen jo 20 vuotta sitten, kun kirkonkirjojen hakutietokanta HisKi avattiin internetissä. Sen
jälkeen digitaalisessa sukututkimuksessa on tapahtunut
niin valtavasti ja niin nopeasti, että maailmanlaajuinen
pinnallinen seuranta on lähes mahdotonta.
Genomitieto sukuharrastuksessa ei ole uusi asia
sekään ja myös sillä saralla harrastajien määrää kasvaa
nopeasti. Suomalaiset testaavat DNA:taan vauhdilla,
joka väestöpohjaan suhteutettuna on maailman
kärkipäässä.
Sukuharrastuksen megatrendit tarjoavat paikalliselle sukututkimusyhdistystoiminnalle loppumattomasti aiheita ajankohtaiseen, monipuoliseen ja suuria
harrastajajoukkoja kiinnostavaan toimintaan. Kyse on
lopun viimein siitä, osataanko tai halutaanko tämän
tilaisuus käyttää hyväksi.
Vesilahden seudun sukututkimusseura vajaalla 130
jäsenellään on Suomen mittakaavassa jo keskisuuri
paikallinen sukututkimusyhdistys, mutta monilla Vesilahtea asukasmäärällä mitattuna suuremmilla paikkakunnilla sukututkimusyhdistys ei yllä näinkään korkeaan jäsenmäärään.
On siis paikallaan kysyä, mikä sukuharrastajia vetää
mukaan Vesilahden seudun sukututkimusseuraan. Olen
itse asiassa tähän kysymykseen jo edellä vastannut.
Yhdistys tarjoaa tällä kulmakunnalla sellaista toimintaa,
joka on sukuharrastuksessa kiinnostavaa juuri nyt ja
josta jokainen joko suoraan tai välillisesti hyötyy omas-
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sa harrastuksessaan.
Vesilahdella on otettu genomitiedon käyttö sukututkimukseen vahvasti mukaan. Yhteiset esivanhemmat, runsas DNA-kartoitus ja kiinnostus tiedon
jakamiseen — voiko olla enää parempaa kasvualustaa
jäsenten keskinäiselle yhteistyölle?
Yhteistyö on vähintään yhdessä oppimista ja
parhaimmillaan se on uuden tiedon tuottamista.
Vesilahden seudun sukututkimusseuran piirissä kokoontuvat tämän alueen sukuhistorian parhaat
asiantuntijat, jotka hankkivat historiallisen sukututkimuksen lähteitä täydentävää genomitietoa. Yhdistyksen piirissä on hyvät edellytykset uudelleenarvioida ja
täydentää historiantutkimuksen vallitsevaa käsitystä
Vesilahden ja sitä ympäröivän alueen asutushistoriasta.
Kun laadukkaan sukututkimuksen tulokset yhdistetään genomitiedon tarjoamiin johtopäätöksiin, hyödynnetään monitieteisyyttä ja se on ennen kaikkea kansalaistiedettä. Ja se jos mikä on arvostettavaa harrastustoimintaa.
Suomen Sukututkimusseuran puolesta onnittelen
lämpimästi Vesilahden seudun sukututkimusseuraa sen
menestyksellisestä sukututkimusyhdistystoiminnasta ja
sen täyttäessä tänä vuonna 15 vuotta. ●
P. T. Kuusiluoma

Päivi Saloselle, Riikka Piiroselle ja Jorma Ärölälle
luovutettiin Vesilahden seudun sukututkimusseuran
pöytästandaari tunnustuksena pitkäaikaisesta
työstä seuran hyväksi.

Suomen
Sukututkimusseuran
toiminnanjohtajan
onnittelutervehdys Vesilahden seudun sukututkimusseura ry:n 15-vuotisjuhlaseminaarissa 10.7.2016 Vesilahdella

Hanki Digitaaliseen sukututkimuksen opas
avuksi verkossa tehtävään sukututkimukseen
Seura julkaisi Seinäjoen Valtakunnallisilla
Sukututkimuspäivillä Digitaalisen Sukututkimuksen
oppaan, joka on Suomen Sukututkimusseuran oppaita sarjan kolmas numero. Jens Nilssonin kirjoittama opas on
tiivis mutta kattava paketti digitaalisen sukututkimuksen
keskeisimmistä lähteistä, ja sitä voi suositella sekä
aloittelevalle että kokeneelle sukututkijalle.

12 €

www.genealogia.fi

Ensimmäinen painos oppaasta myytiin jo loppuun, mutta
toinen painos valmistui kesällä. Oppaan normaalihinta on
17 ja jäsenhinta 12 euroa. Sitä saa ostaa Liisankadulta,
sukututkimustapahtumista sekä Tiedekirjasta. Postitse
opasta myy ainoastaan Tiedekirja.
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SEURA TIEDOTTAA
Uuden tiedonhakupalvelun kehittäminen
Seuran uusi tiedonhakupalvelu, josta on tähän asti käytetty työnimiä Haku- tai
Sukupiha, avattiin jäsenten testikäyttöön kesäkuun lopussa. Kiitämme jo tässä
vaiheessa kaikkia teitä, jotka olette antaneet aktiivisesti palautetta uudesta
palvelusta. Palvelua kehitetään jatkuvasti käyttäjäystävällisemmäksi yhdessä
toimittajan kanssa. Kirjautumistunnukset on toimitettu kesän kuluessa kaikille
niille Seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on lisätty jäseneksi liittymisen
yhteydessä Seuran jäsenrekisteriin.
Tiedonhakupalvelulle etsitään yhä uutta nimeä. Ehdotuksia voitte lähettää
suoraan sähköpostitse Seuran järjestöpäällikölle (joonas.jylha@genealogia.fi)
aina syyskuun 2016 loppuun saakka. Voittajaehdotus palkitaan Seuran
kirjapaketilla! Löydät palvelun osoitteesta hakupiha.genealogia.fi.

Seuran aukioloajat muuttuivat 9.8.2016 alkaen
Seuran ja sen Helsingin Liisankadun kirjaston aukioloajat muuttuivat elokuusta
2016 alkaen. 9.8. alkaen Suomen Sukututkimusseura ja sen kirjasto ovat
avoinna tiistaisin klo 13–17, keskiviikkoisin klo 13–18 ja torstaisin klo 10–13.
Kirjasto on lisäksi avoinna syyskaudella 2016 klo 11–15 seuraavina
lauantaipäivinä: 17.9., 15.10., 19.11. ja 10.12.2016. Tervetuloa!

Viipuri-tutkimuksen päivä
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura järjestää perjantaina 2.9.2016 klo 13–17
Kansalliskirjaston auditoriossa (Yliopistonkatu 1, Helsinki) VII Viipuri-tutkimuksen
päivän. Tällä kertaa päivän teemana on ”Vanhat kirjat Viipurista — hyllyssä ja
verkossa”. Tilaisuudessa julkistetaan Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran verkkomediahanke Viipuri-portaali ja avataan Bibliotheca Wiburgensis eli Kirjallisuusseuran
digitoitu kirjakokoelma. Lisätietoja

Ikaalisten Sukututkimuspäivä
Suur-Ikaalisten Sukutukijat ry järjestää lauantaina 3.9.2016 klo 10.00 alkaen Sukututkimuspäivän Ikaalisten käsija taideteollisuusoppilaitoksessa Altissa (Eino Salmelaisen katu 20, Ikaalinen). Tilaisuuden teemana on rikos ja
rangaistus.
Sukututkimuspäivän ohjelmassa on professori Mia Korpiolan esitelmä ”Rahat tai henki? Rikokset ja rangaistuskäytäntö”. Veikko Huuska kertoo ikaalislaisista Siperiaan tuomituista ja Liisa Rajala Eeva Kaisa Heikintyttärestä, joka palasi kävellen Siperiasta Viljakkalaan. Lisäksi ylitarkastaja Mervi Lampi Hämeenlinnan maakuntaarkistosta esittelee tuomikuntien ja alioikeuksien arkistoja. Lisätietoja

www.genealogia.fi
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Antti Matikkala kansainvälisen heraldisen akatemian täysjäseneksi
Tunnettu suomalainen heraldikko, PhD Antti Matikkala valittiin vastikään
Académie internationale d'héraldiquen täysjäseneksi. Vastaava kunnia on
aiemmin tullut Suomeen vuonna 1949 Gustaf von Numersille ja vuonna 2000
Tom C. Bergrothille.
Vuonna 1949 perustettu heraldinen akatemia pyrkii edistämään
heraldiikan tieteellistä tutkimusta mahdollisimman laajan kansainvälisen
yhteistyön pohjalta. Se järjestää joka toinen vuosi genealogian ja heraldiikan
kansainvälisen kongressin.
Cambridgen yliopistossa brittiläisistä ritarikunnista vuonna 2007 väitellyt
Antti Matikkala on kirjoittanut ja toimittanut lukuisia heraldiikkaa käsitteleviä
artikkeleita ja teoksia. Vuonna 2011 hän toimitti Wilhelm Brummerin kanssa
Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa, joka kuuluu suomalaisen heraldiikan
perusteoksiin.
Tätä nykyä Antti Matikkala tutkii Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen
Leijonan ritarikuntien historiaa, joka julkaistaan ensi vuonna. Hän on myös
Kansallisarkiston yhteydessä toimivan heraldisen lautakunnan jäsen
Antti Matikkala on suunnitellut tasavallan presidentti Sauli Niinistön
vaakunan yhdessä tanskalaisen Ronny Andersenin kanssa.

KANSALLISARKISTO TIEDOTTAA
Perinnepiiriläiset tutkineet kolttasukujen
historiaa metrikoista Saamelaisarkistossa
Keväjärven kylässä Inarin kunnassa on järjestetty neljän vuoden ajan perinnepiiriä. Inarin kansalaisopiston
organisoimilla kursseilla nuoremman polven kolttasaamelaiset ovat päässeet tutustumaan kolttien historiaan ja
perinteisiin. Tietoa on ammennettu kirjallisuudesta ja vanhemmilta kolttasaamelaisilta, jotka ovat käyneet
kertomassa elämästään kursseilla. Tärkeää muistitietoa on paitsi kuunneltu myös kirjattu muistiin.
Osana perinnepiiriä osallistujat ovat myös käyneet Saamelaisarkistossa tutkimassa Petsamon ortodoksisten
seurakuntien metrikoita eli kirkonkirjoja. Metrikoista on löydetty yhteyksiä perinnepiiriläisten sukuihin ja tietoa
esimerkiksi kastetuista, vihityistä ja kuolleista. Lue lisää

Kattava sotavankikortisto Venäjältä Suomeen
Kansallisarkisto on hankkinut erittäin kattavan, noin 830 sotavangin kortiston Venäjän valtion sota-arkisto
RGVA:sta Moskovasta. Kortisto sisältää talvisodan aikana Venäjän vankileireillä olleiden suomalaissotavankien
perustiedot (mm. henkilötiedot, sotilasarvon, tiedon milloin ja missä jäi vangiksi ja milloin palautettiin
kotimaahan). Digitoitu aineisto on tulossa tutkijoiden vapaasti käytettäväksi arkistolaitoksen tutkijasaleihin
lähitulevaisuudessa.
Kortisto on oleellinen osa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen, Aalto-yliopiston ja Kansallisarkiston
yhteisessä Kansallisessa sotavankiprojektissa koottavaa sotavankitietokantaa, joka julkaistaan vuonna 2017.
Lue lisää
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SYKSYN 2016 KOULUTUSTARJONTA
10.9.2016 | Digitaalisen sukututkimuksen jatkokurssi, JOENSUU
Jatkokurssilla perehdytään suku- ja henkilöhistorian keskeisten lähteiden saatavuuteen ja käyttöön
digitaalisessa ympäristössä. Kouluttajana toimii kokenut sukututkija Juha Vuorela.
17.9.2016 | Geneettisen sukututkimuksen perusteet, TURKU
Kurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen perusasioita sekä tutustutaan Family Tree DNA:n
tarjoamiin testeihin. Kurssille voivat osallistua kaikki geneettisestä sukututkimuksesta kiinnostuneet.
17.9.2016 | Tekijänoikeuslainsäädäntöä sukututkijoille, HELSINKI
Lehtori Jouni Elomaan johdolla käsitellään tekijänoikeuden yleiset periaatteet. Koulutus sopii
erityisesti sukukirjaa suunnitteleville, mutta on tarpeellinen kenelle tahansa sukututkimuksesta
kiinnostuneelle.
24.9. (osa 1) ja 8.10.2016 (osa 2) | Suku- ja henkilöhistorian keskeiset lähteet, TAMPERE
FT Jukka Partasen johdolla tutustutaan mm. oikeuteen, verotukseen ja sotilaisiin liittyvät lähteet.
1.10.2016 | Geneettisen sukututkimuksen perusteet, HELSINKI
Sisältö on sama kuin 17.9 Turussa pidettävällä kurssilla.
15.10.2016 | Sukututkija henkilötietojen käsittelijänä, LAHTI
Sukututkija henkilötietojen käsittelijänä -koulutuksessa tarkastellaan sukututkimuksen näkökulmasta
kansalaisten perusoikeuksia, henkilötietolainsäädäntöä sekä sukututkimusta sivuavia määräyksiä.
22.10.2016 | Digitaalisen sukututkimuksen jatkokurssi, TAMPERE
Sisältö on sama kuin 10.9. Joensuussa pidettävällä kurssilla.
12.11.2016 | Genomitiedon käyttöä pitemmälle ehtineille, SEINÄJOKI
Kurssilla perehdytään Marja Pirttivaaran johdolla etäesivanhempien ja haploryhmien tutkimukseen.
12.11. (osa 1) ja 3.12.2016 (osa 2) | Suvusta kirjaksi, TAMPERE
Kahdesta osasta koostuvan koulutuksen aikana käsitellään sukukirjahankkeen keskeisimpiä
kysymyksiä suunnittelusta yhteistyöhön kirjapainon kanssa.
19.11.2016 | Digitaalisen sukututkimuksen jatkokurssi, HÄMEENLINNA
Sisältö on sama kuin 10.9. Joensuussa pidettävällä kurssilla.
26.11.2016 | Digitaalisen sukututkimuksen jatkokurssi, KUOPIO
Sisältö on sama kuin 10.9. Joensuussa pidettävällä kurssilla.
3.12.2016 | Digitaalisen sukututkimuksen peruskurssi, HELSINKI
Peruskurssilla perehdytään kirkonkirjojen käyttöön ja saatavuuteen digitaalisessa ympäristössä.
Koulutus antaa hyvät valmiudet omatoimiseen sukututkimukseen vaikka kotisohvalta käsin.
Kaikkien koulutusten ajantasaiset tiedot sekä mahdolliset muutokset tai peruuntumiset kannattaa
aina tarkistaa Seuran kotisivuilta.
Ilmoittaudu kursseille mukaan osoitteessa www.tinyurl.com/sukututkimuskoulutus tai sähköpostitse
osoitteeseen seura@genealogia.fi.
www.genealogia.fi
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Digitaalista sukututkimusta
Karjalaisilla juurilla -tapahtumassa
Suomen suvi oli jälleen kerran täynnä erilaisia sukutapahtumia. Itselläni oli tilaisuus
osallistua esitelmöitsijänä Karjalaisia juurilla -tapahtumaan Nurmeksen Bomban
talolla. Vaikka itselläni ei ainakaan viimeiseen kolmeen sataan vuoteen karjalaisia
sukujuuria olekaan, oli tilaisuus mitä mukavin. Turun seudulta on pitkä matka
Nurmekseen, mutta toisaalta en ollut siellä koskaan ennen käynytkään.
Matka kannattaa ottaa aina myös tilaisuutena tutustua
uusiin asioihin. Olin jo pitkään kuunnellut Yle Areenasta
löytyviä vanhoja radio-ohjelmia, joista yksi kertoi
Romppalan kestikievarista Joensuun ja Nurmeksen
välisellä taipaleella. Oli kiehtovaa käydä Romppalan
kylässä pohtien tuon talon sijaintia. Muutamien
kymmenien kilometrien päästä löytyi sitten Kolin
kansallispuisto, joka suoraan sanoen salpasi hengityksen hetkeksi. Omien lasten sukujuuret äidin puolelta
johtavat Pielisjärven vastarannalle, joten taas oli mietittävää sukututkijalla.
Nurmeksessa sattui olemaan pari tapahtumaa
tuona heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Rompetorin lisäksi olisi ollut mahdollisuus päästä matkustamaan vanhalla kunnon höyryjunalla ja vaikka yötä
myöten makuuvaunussa. Vaikka veturimiehiä ei omista
sukulaisista löydykään, niin muutama ”pysähtölän”
työntekijä kuitenkin. Pysähtölä-termiä käytettiin rautatieasemista ainakin Varsinais-Suomen Auranmaalla
1800-luvun lopulla.
Minua oli pyydetty kertomaan Karjalaisilla juurilla tapahtumassa internetin kautta saatavista palveluista
sukututkijoille. Lauantai-ilta oli jo edennyt melko pitkälle, joten keskityin lähinnä Suomen vanhimpaan sukututkimusaiheiseen, digitaaliseen palveluun, HisKiin.
Tämä kätevä sukututkijan apuväline tuli ensimmäisen
kerran linjoille 9.12.1996. Palvelu on erittäin käyttökelpoinen ja ennen kaikkea äärimmäisen nopea, mutta
tutkijan on syytä koko ajan pitää mielessä pari seikkaa.
Ensimmäinen on kopiontivirheiden mahdollisuus,
sillä HisKi on osin kopion kopio. Toisaalta tietoja siirrettäessä on voinut tapahtua myös tulkintavirheitä, onhan
palvelussa tällä hetkellä tiedot yli 10 miljoonasta
tapahtumasta. Toinen muistettava seikka on se, että
HisKi ei sisällä täydellisiä tietoja mistään seurakunnasta
vuoteen 1915 saakka. Itseasiassa monet seurakunnat
loppuvat jo vuosiin 1850–1860. Lisäksi välistä saattaa
puuttua tietoja joko alkuperäisten puuttuessa tai sitten
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niitä ei vain ole syötetty.
Pielisjärven rannalla sijaitsevan Bomban seuraava
aamu eli sunnuntai alkoi lähinnä arkistolaitoksen
palveluita ja Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen
sivuja esitellessä. Arkistolaitokselta löytyy materiaalia
enemmän kuin kukaan koskaan jaksaa läpi käydä.
Ongelmana ei olekaan tiedon puuttuminen, vaan se,
ettei tietoa ole vielä löytynyt. Jos joku asiakirjasarja on
aikain saatossa tuhoutunut, löytyy apua usein jostain
rinnakkaislähteestä. Kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luetteloita voi täydentää kirkon tilikirjojen avulla.
Jokaisesta papin tekemästä kasteesta, vihkimisestä tai
hautaan siunaamisesta maksettiin seurakunnalle ja
näistä on pidetty tarkkaa kirjaa. Vaikka esimerkiksi lapsen nimeä ei mainita tilikirjassa, voi myöhempiä tietoja
yhdistelemällä saada aikaan käsityksen kuka perheen
lapsista syntyi milloinkin.
Perukirjat ja kartat ovat myös erinomaisia lähteitä
laajentamaan käsitystä esivanhemmista. Ne luovat
konkreettisen kuvan elinympäristöstä jopa useita satoja
vuosia sitten. Arkistolaitoksen nettipalvelusta eli Digitaaliarkistosta alkaa löytymään melko kattavasti Maanmittaushallituksen uudistusarkistoa, joka sisältää mm.
isojakoasiakirjoja. Yksi hauska detalji on ainakin itselleni
ollut suomenkielisten paikannimien bongaaminen
muutoin ruotsinkieliseltä alueelta.
Noin parin tunnin esitelmäosuuteni Bomballa tuntui
loppuvan aivan liian aikaisin. Materiaalia on niin paljon,
että esitelmöitsijää kohtaa pikemminkin runsaudenpula
kuin aiheiden puute. Karjalaisilla juurilla -tapahtuman
järjestäjät Sofian Sulka ja Lea Tajakka sekä tietysti
mukavat osallistujat ansaitsevat lämpimät kiitokset.
Kysymyksiä ja kommentteja tuli kivasti. Toivottavasti
tapahtuma jatkuu tulevina kesinäkin, kysyntää varmasti
on. ●
Juha Vuorela
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JÄSENEN KYNÄSTÄ

Sukututkimus ja auktoriteetit
Opiskellessani vuosikymmeniä sitten yliopistossa eräs professori ”ripitti” minua auktoriteettiuskosta. Olin kirjallisessa työssäni hyväksynyt jonkun tiedon perustelematta, koska alan
huippuosaaja oli kirjoittanut niin. Sen verran nolotti, että jäi mieleeni. Vanhojen julkaisujen
tutkimustietojen käyttöä olen joutunut pohtimaan myös sukututkimusta tehdessäni.
Ala-Satakunnan talonpoikaissuvuista löytyy paljon
lainattuja sukututkimuksia. Lempi Ahlan julkaisut ovat
huolellisesti tehtyjä ja lähteet on merkitty tarkasti.
Aarne Rauvola teki sukuselvityksiä, joissa tiedot ovat
usein tuomiokirjoihin perustuvia, mutta ilman lähdetietoja. Hän tutki muun muassa Lapin pitäjän talonpoikaissukuja, joita oli kirkonkirjojen puuttumisen takia
poikkeuksellisen hankala tutkia ja siksi häntä lainataan
paljon. Pitäjän ja kaupungin historioita kirjoittanut Aina
Lähteenoja julkaisi myös jonkin verran sukututkimuksia.
Aloitellessani sukututkimusta arvioin Suomen asutuksen yleisluettelon perusteella euralaisen Anders
Häggrothin Carmelinus-sukuisen vaimon Gertrudin äidiksi jonkun Elisabethin, vaikka niin Ahla kuin Rauvolakin kirjoittivat hänen olevan Elin Andersintytär Äimä.
Uskoin näiden tunnettujen tutkijoiden tuloksia. Sittemmin laatiessamme Ulla Koskisen kanssa artikkelia
Äimälän rusthollin kaupoista, kävi ilmi, että Gertrudin
äiti oli Elisabeth Lucander.
Samaan sukuun liittyen, vailla alkuperäislähdettä,
on tieto Elinin isän kamariviskaali Anders Äimän
ensimmäisestä avioliitosta nimeltä tuntemattoman
naisen kanssa. Kysymyksessä on historiallinen merkkihenkilö ja tieto toistuu jatkuvasti hänen elämäkertatiedoissaan. Laatiessamme Ulla Koskisen kanssa Äimän
sukua koskevaa artikkelia selvittelimme hänen avioliittojaan. Alkujaan Anders Äimän kahdesta avioliitosta
on luultavasti kirjoittanut Axel Bergholm vuonna 1892.
Hän toteaa: ”Taisi olla useampia kertoja naimisissa,
koska poika Jakob sanoo veljeään Gustavia velipuoleksi.” Emme löytäneet vahvistusta tälle alkuperäislähteistä. Sen sijaan käräjäpöytäkirjoissa todetaan Jakob Andersinpojan äidin Margareta Hansintyttären sanovan Gustavia pojakseen ja Jakob kutsuu
häntä veljekseen.
Vanhojen sukututkimusten käyttämisessä ei
läheskään aina ole kyse auktoriteettiuskosta. Omat
taidot eivät ehkä riitä tai jostakin muusta syystä ei
kaikkia tietoja pysty kontrolloimaan. Olen joskus tullut
leimatuksi kritiikittömäksi ”hienojen sukujen bongaajaksi”, kun käytin perusteluna sukujohdolle tunnettujen
historioitsijoiden tutkimustietoja. Perehdyin heidän
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julkaisuihinsa huolellisesti ja mielestäni ne olivat
lähdeviitteineen hyvin perusteltuja, joskaan Tukholmassa olevia alkuperäislähteitä ei ollut mahdollista
tarkistaa. Myöhemmin sukujohto vahvistettiin väitöskirjatasoisessa tutkimuksessa aikaisemmin tuntemattoman lähteen perusteella.
Nämä esimerkit tuovat esiin tasapainottelun
toisaalta jo julkaistujen tutkimusten ja oman tutkimisen
välillä. Nykyiset mahdollisuudet monien alkuperäislähteiden rinnakkaiskäyttöön ovat mahdollistaneen
vanhojen, sinänsä ansiokkaiden tutkimusten uudelleen
tarkastelun. On aivan eri asia hakea tietoa kotoa netistä
kuin lukea kirjastossa mikrofilmejä tai mahdollisesti
selata vanhoina aikoina sivu sivulta alkuperäislähteitä
Kansallisarkistossa. Oma ongelmansa on sitten, miten
uusi tutkimustieto tavoittaa sukututkijat. ●

Virpi Nissilä
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Kartanotunnelmaa kokemassa
toimivalla tilalla
Suomen Sukututkimusseuran jäsen Pirjo Tiippana Helsingistä majoittui Suomen Hostellijärjestön
järjestöreissaajan ominaisuudessa Kartano Hostellissa Kokemäellä. Nyt voit lukea Pirjon kokemuksista!

Suomi on pullollaan kesätapahtumia, joiden aikana
paikkakunnalle majoittuminen on usein hankalaa.
Majapaikat ovat täynnä ja hinnoissa on usein ”tapahtumalisää”.
Savolaisen äidin ja karjalaisen isän jälkeläisenä
itäinen Suomi on minulle tuttu ja matkatkin ovat
useimmiten suuntautuneet sinne. Läntisessä Suomessa
on kuitenkin kaksi ylivertaista tapahtumaa: kesäheinäkuun vaihteessa Vanhan kirjallisuuden päivät
Vammalassa ja heinäkuun toisella viikolla SuomiAreena
Porissa.
Kummallakin paikkakunnalla on toki majapaikka jos
toinenkin, mutta miksei lähtisi hakemaan edullisempaa,
mielenkiintoista vaihtoehtoa hieman kauempaa –
etenkin, jos käytössä on kaksi- tai nelipyöräinen kulkuväline.
Melko tarkkaan Porin ja Vammalan puolivälissä (4448 km kummastakin) on Kartano Hostel Kokemäellä.
Se mainostaa tarjoavansa hotellitasoista hostel-majoitusta ympäri vuoden. Se on myös viljelytila monipuolisine tuotteineen ja tunnetaan nimillä Wekaran kartano
ja Anttilan tila.
Hakeutuessani järjestöreissaajaksi aikomukseni oli
käydä jommassa kummassa tapahtumassa ja majoittua
Kokemäelle. Vanhan kirjallisuuden päivien aikaan
hostellin tilat olivat varatut, mutta SuomiAreenan
aikaan oli tilaa.
Niinpä heinäkuisena tiistaina ajelin halki satakuntalaisten maisemien. Koska kiirettä ei ollut, ajelin loppumatkan pieniä kyläteitä. Maisemat palkitsivat kiireettömän kulkijan. Kylätien ojanvierukset pursusivat
kukkaloistoa: päivänkakkaraa, apiloita, kissankelloryppäitä ja hehkuvan keltaista mataraa. Viljavat pellot
kertoivat vuosisataisista perinteistä.
Luonnon vehmaus kirvoitti muistelemaan, mitä
tiedän Satakunnasta. Hävettävän vähän, huomasin.
Kansakouluaikanani opiskeltiin vielä Maamme-kirjan
hengessä eri maakunnissa asuvien luonteenpiirteitä.
Satakuntalaiset kuvattiin omanarvontuntoisiksi, mutta
pienelle koululaiselle se oli liian vaikea sana. Ikuisesti
on jäänyt mieleeni, miten opettaja kommentoi kirjoitwww.genealogia.fi
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tamaani ”omantunnonarvoista”.
Nyt näihin satakuntalaisiin oli mahdollisuus tutustua
Kartano Hostellissa, jossa tapasin niin tilan nykyisen
isännän Juho Anttilan kuin hänen isänsä, edellisen
isännän Tommi Anttilan. Varmastikin omanarvontuntoisia, mutta erityisesti työteliäitä! Tila on elänyt
ajassa ja elää edelleenkin, mikä on ollut sukupolvien
sitkeyden, ennakkoluulottomuuden, kehittämishalun ja
työteliäisyyden ansiota. Nykyinen majoitus- ja viljelytoiminta pitää sesonkiaikaan oman väen liikkeellä
aamukuudesta iltakymmeneen.
Wekara on yksi Suomen kartanohostelleista, ja sillä
on pitkät perinteet. Tila oli aikanaan yksi Sonnilan kylän
kantataloista. Päärakennus on rakennettu vuonna 1790
ja siirretty nykyiselle paikalleen 1830. Anttilan suvulla
tila on ollut vuodesta 1915.
Hostellitoiminta tilalla alkoi viljelytoiminnan tuloksena. Koska poimijat tarvitsivat majoitustiloja, alettiin
niitä rakentaa. Luontaisena jatkona oli majoitustoiminnan aloittaminen myös matkailijoille ja pitempiaikaista majoitusta tarvitseville lähiseutujen määräaikaisille työntekijöille.
Majoituspaikkoja on tällä
hetkellä noin 80. Huoneita on sekä omatoimimatkailijoille, jotka haluavat valmistaa ruokansa itse, mutta
myös bed & breakfast -matkailijoille. Majapaikan lisäksi
tarjolla on aamiainen. B&B-toimintaa pidetäänkin tilalla
vakiotuotteena.
Majoitustilaa on niin päärakennuksessa kuin muissa
rakennuksissa. Tila-alue on kokenut vuosikymmenten
aikana useita muutoksia rakennuksia purettaessa, niitä
korjattaessa ja uusia rakennettaessa. Kokonaisuus on
kuitenkin levollinen ja samanhenkinen. Perinteinen
suomalainen punainen lautarakennus on voimissaan.
Viimeisimpänä majoitustilana on valmistunut vanhasta
kanalasta tehty hostelli. Muuten majoitustilat ovat
ympärivuotisessa käytössä, mutta tämä rakennus vain
huhtikuusta lokakuuhun. Koko alueen hahmottamiseksi tilakartta onkin paikallaan.
Vanhassa navettarakennuksessa oleva Wekaran
Vintti ja päärakennuksessa oleva Anttilan Sali sopivat
erilaisten koulutustilaisuuksien ja kokousten pitopaikaksi. Alueella on erilaisia sauna- ja peseytymistiloja,
mm. päärakennuksessa nopealämmitteinen ”luukkusauna”, mutta pitempiaikaista nautiskelua varten on
tarjolla vanhaan hirsirakennukseen rakennettu savusauna, johon mahtuu kerralla jopa 30 saunojaa.
Saunan viereen on rakennettu lämminvesiallas, johon
mahtuu kerralla kuusi kylpijää. Saunan yhteydessä on
myös grilli- ja oleskelukatos.
Tilan tuotannossa on siirrytty eläinkunnasta kasvikuntaan. Vuosikymmenten varrella elannon antoivat
ensin lehmät, sitten siat, viimeisimpänä kanat. Nyt
viljellään hernettä, monenlaista herukkaa, karviaisia,
vadelmia ja mansikoita. Vierailuni aikaan mansikka-
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aika oli jo ohi, mutta hernettä oli tarjolla ja vadelmaaika alkamassa. Kaikkiaan tilalla on viljelyspinta-alaa
noin 50 ha, joista toistakymmentä hehtaaria vadelmaa.
Suomen karviaisista tila tuottaa 15 %.
Tilan poimijat tulevat EU-maista. Esimerkiksi koululaisten palkkaamista estää satokausien vaihtelu. Usein
marjanpoiminta on kuumimmillaan silloin kun koulut
alkavat, kertoi Juho Anttila.
Oma tilamyymälä on kesäisin auki klo 9–20. Tilamyymälän hyllyt notkuivat monenlaisia tuotteita.
Tuoretuotteita – nyt herneitä, mustikkaa ja vadelmia –
on luonnollisesti tarjolla, mutta myös toinen toistaan
herkullisempia myyntiartikkeleita jäätelöstä alkaen.
Hyllyltä löytyy niin mehuja, limonadeja, hilloja kuin
marmeladiakin. Mehut tulevat omasta puristamosta ja
limonadit omasta ”pohjoismaiden pienimmästä limonaditehtaasta”. Myös muiden tuottajien artikkeleita on
tarjolla, mm. suklaata. Itse ostin herneitä, mehua ja ah,
aivan ihanaa jäätelöä!
Huoneeni oli päärakennuksessa pihan puolella.
Siisti mukava huone, jossa oli kaksi sänkyä, tauluissa
pari Juhani Palmun grafiikan lehteä ja käytössä televisio
ja langaton netti. Avattava ikkuna sijaitsi hankalasti
kirjoituspöydän takana, joten tuuletusta ei ollut kovin
helppo järjestää. Hetkellinen hämmästyttävä iltapäivän
valoilmiö kuumensi myös huonetta, mutta eipä siellä
ollut mitään syytä viettääkään – nähtävää riitti niin
talossa kuin kartanollakin.
Huoneeni ovi aukeni suoraan saliin. Sitä kautta
astuin suoraan entisajan kartanoelämään katsellessani
kolmea hienoa sohvakalustoa, isoja mattoja, viherkasveja ja tauluja. Punainen sohvakalusto oli suvun aarteita, muut olivat myöhemmin hankittuja.
Talon kirjastohuone oli oikea elämys täynnä kirjoja,
tauluja, valokuvia ja koriste-esineitä. Olin kuin vieraisilla jonkun kotona. Tommi Anttila kertoi, että heidän
oli ollut pakko vähentää valokuvia, koska ihmiset eivät
ole niistä oikein pitäneet. Sen sijaan japanilaiset ja
kiinalaiset ovat olleet niistä innoissaan. Tilakiertelyn
jälkeen uppouduinkin viileään kirjastoon ja sen
aarteisiin. Hyllyillä oli paljon paikallishistoriaa ja yleistä
historiaa, romaaneja, elämänkertoja, puutarha- ja
luontokirjoja. Satakuntatietouteni kasvoi paikallishistorioiden avulla huomattavasti. Aamiaisella luin
Suomen Kuvalehden sidottua vuosikertaa vuodelta
1918.
Vanhasta vilja-aitasta on tehty kotimuseo, joka on
täynnä vanhaa maalaistalon käyttöesinettä. Esineiden
keräily on aloitettu jo 1950-luvulla. Pitkät perinteet
omaavasta talosta jää vuosien varrella paljon tavaraa,
joka mielellään halutaan säilyttää. Vanhimmat museon
esineet ovat 1700-luvulta. Tommi Anttilan kirjoittama
esittely, joka löytyy tilan nettisivuilta, kertoo mm.
monimetrisistä ruuhista, joissa venäläiset sotilaat olivat
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sotkeneet leipätaikinaa ensimmäisen maailmansodan
aikaan. Seuraava sukupolvi oli sitten veneillyt näillä
ruuhilla läheisellä Sonnilanjoella. Harvinaisuuksia ovat
puinen polkupyörärengas tai käsikäyttöinen pyykinpesukone. Pihalta löytyy oleskelutiloja, lapsia varmasti
kiinnostava puumaja ja trampoliini. Pyöriä on myös
tarjolla. Tilalta järjestetään tilattaessa perheille ja
ryhmille ratsastus-, kanootti- ja kirkkoveneretkiä ja
retkiä lähellä olevaan Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistoon.
Tommi Anttila kertoi, että uusimpana tuotteena on
kehitetty matkailijoille mahdollisuutta majoittua,
poimia marjoja ja saada ne halutessaan pullotettuina
mehuina mukaan. Hän kertoi myös, että erityisesti
polkupyöräilijät ja moottoripyöräilijät ovat löytäneet
hostellin. Samaan aikaan kanssani päärakennukseen
olikin majoittunut pyöräilijöitä. Osa oli tullut junalla
Tampereelta ja jatkoi pyörillä matkaansa. Yksi pyöräilijöistä oli matkalla Poriin SuomiAreenaan ja sanoi
tulevansa illalla takaisin. Hulppea 88 km:n päivämatka
oli siis edessä.
Poriin lähdin itsekin seuraavana päivänä makoisan
aamiaisen ja runsaiden kiittelyjen jälkeen seuraamaan
SuomiAreenan keskusteluja – kuitenkin nelipyöräisellä.
●
Pirjo Tiippana

Jäsenhinta Suomen
Hostellijärjestön hostelleissa
Seuran jäsenillä on mahdollisuus yöpyä
edullisesti Suomen Hostellijärjestön hostelleissa. Järjestön ylläpitämä verkosto kattaa
lähes 40 yksilöllistä majoitusliikettä halki
Suomen, Helsingistä Inariin. Suomen verkosto on osa kansainvälistä Hostelling
International (HI) -verkostoa, joka kattaa
noin 3 500 hostellia yli 90 eri maassa.

Lue lisää Suomen
hostellijärjestön
kotisivuilta osoittessa
www.hostellit.fi
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Hämäläiskartanon historiassa yhtyy
fakta ja fiktio
Wuolijoen rusthollitilan tarinassa nousevat vuorollaan esiin jämerät emännät ja täpäkät tyttäret,
yhteiskunnan asioille omistautuneet isännät ja puuhakkaat pehtorit – ihan kuin Niskavuorielokuvissa. Kartanon nykyisen isännän kirja kertoo, ketkä olivat Niskavuoren roolihenkilöiden elävät
esikuvat – mutta se on myös nyt jo kadonneen talonpoikaisen elämänmuodon ja maahengen ylistys.
Wuolijoen rustholli sijaitsee eteläisessä Hämeessä,
nippa nappa Hauhon puolella. Talon nykyinen isäntä,
filosofian tohtori Erkki Wuolijoki on kirjoittanut
kotikartanostaan historiateoksen, jossa vuorottelevat
fakta ja fiktio. Suurimmaksi osaksi seurataan vanhan
ratsutilan ja sen omistajien vaiheita, mutta välillä
poiketaan Niskavuorelle. Wuolijoen kartano ja sen
asukkaat ovat nimittäin toimineet esikuvina kyseiselle
kuvitteelliselle suvulle – ja esimerkiksi salin sisustus
siirtyi vuonna 1936 suunnilleen sellaisenaan Kansallisteatterin suurelle näyttämölle.
Vaurastuva maa, kehittyvä kartano
Kun Ruotsi menetti Suomen Venäjälle, ruotuväkiarmeija lakkautettiin ja osaa vanhoista rustholleista
alettiin kutsua kartanoiksi. Ne edustivat eräänlaista
talonpoikaista eliittiä, sillä läheskään kaikkien ratsutilojen omistajat eivät olleet aatelisia. Heillä oli kuitenkin maata ja karjaa runsaammin kuin naapureilla, ja
isännät osallistuivat hiljalleen viriävään yhteiskunnalliseen elämään vähintään oman pitäjänsä tasolla. Omat
lapset lähetettiin oppikouluun ja alustalaisten lapsia
varten saatettiin perustaa kansakoulu. Emännät valvoivat piikojen toimia, kokeilivat uusia keittiökasveja ja
ruokareseptejä, seurustelivat kirkonkylän vallasrouvien
kuten ruustinnan, apteekkarskan ja vallesmanskan
kanssa.
Tätä rataa kehitys kulki Wuolijoellakin; molemmat
1800-luvun alkupuolen isännät, Erkki Heikinpoika ja
Juho Erkinpoika, kehittivät kartanoa tarmokkaasti. Ja
kun rusthollin pojat naivat naapuripitäjien varakkaiden
talojen tyttäriä, vauraus kasvoi joka sukupolvessa.
Sukua siunaantui: Juho Erkinpoika ja hänen vaimonsa
Henriikka Loviisa saivat 14 lasta, joista 10 varttui
aikuisiksi. Mutta omaisuuden ohella arvostettiin myös
henkistä pääomaa: sivistystahdon osoituksena voi pitää
vaikkapa sitä, että Juho Erkinpoika sai vuonna 1831
avioituessaan äidiltään häälahjaksi – kirjan.
Erkki Wuolijoki kytkee kirjassaan sukukartanonsa
vaiheet suuriruhtinaanmaan talous- ja kulttuurihistoriaan. Mielenkiintoista on todeta, miten pankit,
maanviljelysseurat ja muut vastaavat yleishyödylliset
www.genealogia.fi
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yritykset ja yhdistykset saivat alkunsa. Samat
edistyshenkiset isännät kokoontuivat milloin minkäkin
asian ympärillä – nykytermillä nämä talonpojat ja
kartanonomistajat olivat siis erittäin hyvin verkottuneita.
Erityisesti kansatieteestä kiinnostuneelle lukijalle
Niskavuoren henki avaa ikkunan iäksi kadonneeseen
aikaan. Maailmaan, missä satapäinen lehmäkarja
lypsetään käsin kolmesti päivässä, ruista leikataan
sirpillä (kansikuvassakin Niskavuoren Loviisa eli Emma
Väänänen sitoo kuhilasta!) ja ”perheen onni on kun
vilja kasvaa niin että korvissa kohisee”.
Isä ja pojat isänmaan asialla
Kartanon kukoistuksen loi sitä vuosina 1870–1911
hallinnut isäntäpari Juho Robert Wuolijoki ja hänen
vaimonsa Serafina, omaa sukua Lagervik. Serafina, joka
ei ollut tyhjätaskuinen tyttö itsekään, luuli lähtevänsä
rusthollin emännäksi komealle kosijalle, mutta hän
”joutuikin naimisiin talonpoikaissäädyn, politiikan ja
suomalaisen yhteiskunnan kanssa”, kuten Erkki
Wuolijoki asian ilmaisee.
Juho Robert oli nimittäin koko aikuisen elämänsä
ajan mukana erilaisissa luottamustehtävissä, jotka
haittasivat kartanon asioiden hoitoa. Hauhon kunnan
johtaminen olisi sujunut kotoakin käsin, mutta kun
hänet vuonna 1885 valittiin säätyvaltiopäiville, kartanon hoito jäi pitkälti Serafinan ja Wuolijoen suvun
muiden naisten, pehtorin sekä lukuisten alustalaisten
harteille. Serafinan elämää sulostuttivat myös anoppi ja
kolme kälyä, joista yksi oli nuoren miniän mielestä
varsinainen kiusankappale.
Juho Robert ja Serafina saivat neljä lasta, joista
pojat Wäinö ja Sulo jatkoivat isänsä työtä yhteiskunnallisissa tehtävissä. Maailmankatsomus vain poikkesi
tavallisen hämäläistalonpojan ja oman isänkin arvoista
ja asenteista: Sulo ja Wäinö olivat sosialidemokraatteja.
Sulo istui vakaumuksensa vuoksi jopa vankilassa
sisällissodan jälkeen.
Sekä Sulosta että Wäinöstä tuli kansanedustajia,
Wäinöstä myös ministeri, eduskunnan puhemies ja
diplomaatti. Hän toimi Suomen lähettiläänä Berliinissä
ja Oslossa, mutta oli samalla Wuolijoen kartanon isäntä
miltei neljän vuosikymmenen ajan. Maataloustöihin
hän ei kylläkään juuri ehtinyt puuttua: pehtori Hinkkala
hoiti tiluksia kuin omiaan ja joutui 1930-luvun
pulavuosina lähes kerjäämään isännältä rahaa, jotta
työväen palkat saatiin maksetuiksi eikä pankki ottanut
saataviaan pakkohuutokaupan kautta.
Kirja suorastaan tulvii suvun jäseniin liittyviä
tarinoita ja anekdootteja eri ajoilta. Esimerkiksi Sulo
Wuolijoen poliisikuulustelut ja pidätys ovat hupaisaa
luettavaa: pidätetty ja häntä vartioiva poliisikonstaapeli
istuvat milloin helsinkiläisessä kahvilassa, milloin
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yleisessä saunassa tai ravintolaillallisella jutellen niitä
näitä ja siemaillen prosenttipitoista juotavaa, vaikka
maassa on kieltolaki. Jo lukiolaisena Sulo on ehtinyt
venyttää muutamien jyväskyläläisten opettajien
hermot katkeamispisteeseen, vaihtanut koulua
Helsinkiin ja kerännyt rahaa, jotta Hyökkäys-taulun
maalannut Eetu Isto saataisiin turvaan venäläisiltä
santarmeilta.
Tasapuolisuuden nimissä: myös kartanon tytärten
elämänkulkua seurataan, ja värikkäitä tarinoita täydentävät vanhojen sukualbumien kuvat.
Kuka kukin on Niskavuorella
Suurenkaan sukukartanon historia ei ehkä sinänsä olisi
ylittänyt julkaisukynnystä, mutta wuolijokelaisiin liittyy
mielenkiintoinen julkinen salaisuus: he ovat Hella
Wuolijoen Niskavuori-näytelmäsarjan esikuvia.
Virolainen Hella Murrik ja Wuolijoen kartanon nuorempi poika Sulo avioituivat vuonna 1908. Hauholle
päästyään Hella Wuolijoki hurmaantui paitsi hämäläismaisemista, myös anoppinsa Serafinan tarinoista.
Isäntien ja renkien seikkailut, säädynmukaiset ja
epäsäätyiset rakkaussuhteet päätyivät kuitenkin näyttämölle vasta keväällä 1936 ja valkokankaalle hiukan
myöhemmin. Sulon ja Hellan avioliitto oli päättynyt
eroon jo 1920-luvun alkuvuosina.
Juhani Tervapään nimellä kirjoitettu Niskavuoren
naiset ihastutti katsojia, keräsi suopeita kritiikkejä ja löi
ällikällä wuolijokelaiset, jotka heti arvasivat kirjoittajan.
Wäinö Wuolijoki ja hänen vaimonsa Sylvi pahastuivat,
muu lähisuku lähinnä naureskeli, ja Hellan tytär Vappu,
joka tuolloin oli 25-vuotias, piti näytelmää moraalittomana. Rakastuihan siinä aviossa oleva ratsutilan
isäntä nuoreen kansakoulunopettajaan.
Tätä ei tosielämässä tiedetä tapahtuneen, mutta
muuten yhtymäkohtia wuolijokelaisten ja niskavuorelaisten välillä on kosolti: Juho Robert sai pojan kartanon
meijerskan kanssa, ja Niskavuoren Loviisa rinnastuu
Serafina-mummuun niin nuoruudessaan kuin vanhempanakin. Hanna Wuolijoki, Serafinaa kiusannut käly,
puolestaan toimi esikuvana Niskavuoren Hetalle: eitoivotun raskauden takia hän joutui naimaan rengin,
jonka kanssa rakensi naapuripitäjässä sijaitsevasta
maalaistalosta komean mallitilan.
Sekä wuolijokelaisten että niskavuorelaisten sukulaisuussuhteet ovat sen verran mutkikkaita, että kirjaan
on, viisasta kyllä, otettu molempia sukuja selventävä
sukutaulu ja henkilöt, niin todelliset kuin fiktiivisetkin,
esitellään erillisissä tietolaatikoissa.
Pinta-ala pieneni, työväki katosi
Wuolijoen kartanon historia kytkeytyy vahvasti
suomalaisen yhteiskunnan ja erityisesti maatalouselinkeinon muutoksiin. Kukoistusaikaansa kartano eli
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1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkukymmeninä. Koska koneiden käyttö maataloudessa oli tuolloin
vielä vähäistä, ahkeria käsipareja kaivattiin niin muhkeassa 128 lehmälle mitoitetussa kivinavetassa kuin 125
hehtaarin suuruisilla vilja- ja heinäpelloilla. Karjakot ja
meijerityöntekijät, piiat ja rengit, joita talossa oli useita,
saivat sesonkiaikoina avukseen kartanon mailla asustelevia muonamiehiä ja mäkitupalaisia vaimoineen.
Työtä riitti, samoin ilmeisesti hyvinvointia. Erkki
Wuolijoen käyttämistä kartanon tileistä selviää, että
rusthollissa oli monen muun suomalaiskartanon tapaan
käytössä eräänlainen omintakeinen sosiaalihuoltojärjestelmä. Kun työväki vanheni, he saivat asua
mökeissään ja kartanosta luovutettiin heille elintarvikkeita ja polttopuita. Vajaatyökykyiset käpsehtivät mitä
käpsehtivät – tekemisestähän ei tuon kokoisessa
talossa ollut puutetta.
Viimeistään sotavuosien jälkeen kaikki muuttui.
Sodan ajan työvoimapulastakin olisi ehkä vielä jotenkuten selvitty, sillä 1930-luvulla maatalous oli jo
alkanut koneellistua, mutta Karjalan siirtolaisten ja
rintamamiesten maansaannin turvannut pika-asutus
pilkkoi kartanon. Wäinö Wuolijoki yritti vaikuttaa
siihen, mitä ja mistä maata myytäisiin, mutta peltoa
jouduttiin myymään noin 60 hehtaaria – eli ihan
kohtuullisen kokoisen maatilan verran. Karjaa oli
vähennetty jo sodan aikana, ja sen jälkeen maatalous
kävi yhä kannattamattomammaksi. Perheen lapset
eivät halunneet jatkaa viljelijöinä; kaikilla oli koulutus
joka suuntasi heidät kaupunkeihin. Tila on silti säilynyt
suvulla.
Kirjan idea eli todellisten henkilöiden vaiheiden
yhdistäminen fiktioon toimii hyvin. Tämä voisi olla
vaikkapa lahjakirja ihmiselle, jonka juuret ovat maalla,
mutta nykyinen elämänpiiri kaupungissa. ●

Seuraava Genos
ilmestyy viikolla 37
Vuoden 2016 kolmas Genoksen numero
ilmestyy viikolla 37 eli 12.–16. syyskuuta.
Seuran jäsenet saavat Genoksen postitse
kotiinsa.
Seuraavan numeron aiheita:
• Nihtipäämies Per Nilsinpoika ja
Euran Arvelan suku
• Aapiskukkomiehen traaginen rakkaus
• Hopeaa, puuastioita ja karjaa
• Rauman uudet porvarit 1722

Helena Pilke

Erkki Wuolijoki: Niskavuoren henki. Viljapelloilta
valkokankaalle. Karisto Oy, 2015.
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