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Kolmesta kronologisesta 
osuudesta paras on Venäjän 
aika, joka on myös niistä pisin. 
Se antaa hallitun ja kattavan 
kokonaiskuvan Suomenlinnan 
ajasta venäläisenä linnoitukse-
na: sen sotilaspoliittisesta mer-
kityksestä, sen rakennuksista, 
sen aselajeista, sen asukkais-
ta, ja sen historian virstanpyl-
väistä kuten Viaporin pommi-
tuksesta ja Viaporin kapinasta. 
Pidin erityisesti Päivi Happo-
sen sosiaalihistoriallisista ar-
tikkeleista, joissa käsitellään 
Viaporia venäläisen väestön ja 
kulttuurivaikutteiden sillan-
päänä Helsinkiin.

Suurin pettymys taas on 
Ruotsin aika – valitettavaa kyllä, 
koska se oli linnoituksen synty-
kausi ja nähdäkseni sen histo-
rian tärkein periodi. Osuuteen 
sisältyy monia hyviä artikkelei-
ta, mutta ne eivät muodosta toi-
mivaa kokonaisuutta. Painopis-
te on aivan liikaa suurissa mie-
hissä, sillä Suomenlinnan luoja 
Augustin Ehrensvärd ja linnoi-
tuksen viimeinen ruotsalainen 
komendantti Carl Olof Cron-
stedt esitellään useamman ar-
tikkelin voimin. Linnoituksen 
rakentaminen sen sijaan sivuu-
tetaan melkein kokonaan, ja 
sen roolista sotilastukikohtana 
ei puhuta laivastoa lukuun otta-
matta mitään.

Itsenäisyyden aika on ta-
soltaan näiden kahden vä-
lissä. Se esittelee hyvin Suo-
menlinnan muuttumisen 
sotilastukikohdasta matkai-
lukohteeksi, mutta hukkaa 
sitten punaisen lankansa. 
Kirjan loppuosaa, joka esit-
telee nykyhetken Suomenlin-

naa, olisi voinut tiivistää rei-
lusti, jotta Ruotsin ajalle olisi 
jäänyt enemmän tilaa.

Eräänlaisena malliesi-
merkkinä kirjan samanaikai-
sesta hienoudesta ja harmil-
lisuudesta voi käyttää Jussi 
Nuortevan pitkää artikkelia 
Carl Olof Cronstedtin toi-
minnasta Yhdysvaltain vapa-
ussodassa. Se on kirjan par-
haita tekstejä ja yksi harvoja 
alkuperäistutkimukseen poh-
jautuvia. Nuorteva käyttää 
lähteenään Kansallisarkiston 
kokoelmiin kuuluvaa Cron-
stedtin sotapäiväkirjaa. Via-
pori-Suomenlinnaan artikkeli 
liittyy kuitenkin vain sen ha-
taran kytköksen kautta, että 
Cronstedtista tuli myöhem-
min urallaan linnoituksen ko-
mendantti. Siitä myös puuttu-
vat täysin kaikki lähdetiedot, 
kuten monesta muustakin kir-
jan artikkelista.

Kolmen valtakunnan lin-
noitus on samalla kertaa miel-
lyttävä ja harmittava lukuko-
kemus. Siinä on paljon hyviä, 
paikoin jopa erinomaisia ar-
tikkeleita, mutta niistä ei muo-
dostu ehyttä kokonaisuutta. 
Jos kirjan kaikki kolme osuutta 
olisi suunniteltu ja kirjoitettu 
yhtä hyvin kuin Venäjän aika, 
sitä voisi suositella yleisteokse-
na Suomenlinnan historiasta. 
Nyt sellaista on edelleen jäätä-
vä odottamaan.

Kansallisarkistossa esil-
lä ollut ja nyt jo sulkeutunut 
juhlanäyttely esitteli Suomen-
linnan historiaa kattavammin 
kuin kirja.

Juha-Matti Granqvist

Sukukirja kohtaa histo-
riateoksen

Olavi Koivukangas: Koivukangas 
Söderena suku Evijärvellä. OK-
kirja: Turku, 2021. 188 sivua.

Professori Olavi Koivukan-
gas tunnetaan elämäntyös-
tään Siirtolaisuusinstituutin 
perustajana ja pitkäaikaisena 
johtajana, Seinäjoen siirtolai-
suusmuseon taustavoimana 
sekä erityisesti Australian ja 
Uuden Seelannin suomalais-
ten tutkijana. Eläkepäivillään 
hän on jatkanut siirtolaisiksi 
lähteneiden kulttuuriperinnön 
vaalimista kirjoittamalla useita 
teoksia ja perustamalla aihe-
piiriin erikoistuneen kustan-
tamon, OK-kirjan. Oma elä-
mäntyönsä on huolehtiminen 
Evijärvellä sijaitsevasta Koivu-
kangas Söderena -suvun perin-
tötalosta ja tilalla sijaitsevasta 
kotimuseosta. Koivukankaan 
ura on koostunut liikkeellä 
olevien ihmisten tutkimisesta, 
mikä on vienyt häntä maapal-
lon ympäri. Hän onkin omien 
sanojensa mukaan viimeisiä 
elossa olevia suomalaisia tutki-
musmatkailijoita.
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Lähestyessään 80-vuotis-
juhlapäiväänsä pitkän linjan 
siirtolaisuustutkijalla oli vii-
mein tilaisuus kirjoittaa kirja 
omasta, Etelä-Pohjanmaan jär-
viseudun vanhimpiin kyliin 
kuuluvaan Enaperään asettu-
neesta suvustaan ja seurail-
la sen isäntälinjaa aina 15 su-
kupolven taakse. Teos ilmes-
tyi kirjoittajan syntymäpäivän 
kunniaksi loppusyksyllä 2021. 
Myös tässä teoksessa väestön 
muuttoliikkeiden vaikutus yk-
silöihin, sukuihin ja yhteiskun-
taan on läsnä. Liikkuminen ja 
liikenne ovat niin ikään osa 
Koivukankaan tilan tarinaa, 
sillä se sijaitsee historiallisen 
Tampere-Oulu tien varrella ja 
on toiminut matkalaisten ma-
jatalona.

Kirjoittajan tavoitteena on 
kytkeä yhden suvun vaiheet 
Suomen historian keskeisiin 
taitekohtiin ja laajentaa su-
kukirjaa kohti historiateosta. 
Kirja onkin rakennettu kro-
nologisesti esihistoriasta nyky-
päivään. Merkittäviä eri vuosi-
satojen tapahtumia kuten nui-
jasotaa, 1600-luvun lopun nä-
länhätää, Ruotsin valtakunnan 
sotalaitosta, isovihan aikaa, 
Pohjanmaan tervataloutta, iso-
jakoa, Amerikan siirtolaisuutta 
sekä tietysti Etelä-Pohjanmaan 
puukkojunkkari-ilmiötä, tuk-
kihuimausta ja viime sotien 
aikaa on esitelty sekä yleisellä 
tasolla että valottamalla, mitä 
vaikutuksia niillä oli suvun 
keskeisille henkilöille. Vaikka 
teoksen keskiössä on isäntä-
linjaa seuraileva katkeamaton 
ketju, tekijä kiinnittää huomi-
ota syihin, jotka saivat yksilöt 

muuttamaan pois kotikyläs-
tä joko omasta tahdostaan tai 
pakotettuina, kuten isovihan 
aikana Venäjälle viedyt lap-
set tai tervakaupan ehtymisen 
jälkeen parempaa toimeentu-
loa Atlantin toiselta puolelta 
etsimään lähteneet kyläläiset. 
Joistakin vähemmän tunne-
tuista muuttoliikkeistä, kuten 
1800-luvun alussa vapaaehtoi-
sesti Siperiaan emigroituneis-
ta suvun esipolvista olisi mie-
luusti lukenut enemmänkin. 
Pitkää ajanjaksoa käsitteleväs-
sä teoksessa rajaukset ovat kui-
tenkin välttämättömiä.

Olavi Koivukangas taus-
toittaa kotikylänsä historiaa 
aina 1000 vuoden taakse, jol-
loin Enaperän pirkkalaispe-
räinen asutus muodostui. Ena-
perän Suurkylässä asuivat Sö-
derenan ja Norrenan suvut 22 
talon tiiviinä yhteisönä, jonka 
olemassaolo voidaan kirjal-
lisilla lähteillä todentaa vii-
meistään Kustaa Vaasan nok-
kaveroluettelosta 1548 (Söde-
renan manttaalissa alkuvuosi 
oli 1546). Kylästä erkani 1834 
Matti Antinpoika Söderena, 
joka siirsi pohjalaistalonsa 
Koivukangas-nimiselle paikal-
le. Paikannimi vakiintui Söde-
renan korvaavana sukunimenä 
viimeistään 1800-luvun puoli-
välin jälkeen.

Teoksen keskeisinä läh-
teinä ovat aikaisemmat suku-
tutkimukset, paikallishistori-
at, valikoidut haastattelut ja 
suullinen perimätieto, Siirto-
laisuusinstituutin siirtolais-
rekisteriin kuuluvat passi- ja 
matkustajaluettelot sekä suvun 
puuarkussa säilynyt yksityisar-

kisto, joka sisältää esimerkiksi 
maakauppoihin ja syytinkiso-
pimuksiin liittyviä asiakirjoja 
aina 1700-luvulta asti. Viitteitä 
teoksessa ei ole, mutta tekstis-
sä on pyritty kertomaan, mihin 
lähteisiin tiedot kulloinkin 
pohjaavat. Jonkin verran on 
käytetty myös Kansallisarkis-
ton Vaasan toimipisteessä säi-
lytettävää Söderena-sukua kä-
sittelevää aineistoa. Lähdeluet-
telosta ei käy tarkemmin ilmi, 
onko kyseessä eri arkiston-
muodostajista kerättyä aineis-
toa vai suvun oma, Kansallis-
arkistoon lahjoitettu yksityis-
arkisto. Tämä tieto olisi ollut 
kiinnostava muiden tutkijoi-
den kannalta. Erityisen mai-
ninnan teoksen pohjamateri-
aalin joukossa ansaitsee myös 
Olavi Koivukankaan isän Ei-
nari Koivukankaan tallettama 
paikallinen muisti- ja sukutie-
to muistelmateosten, runojen, 
radiohaastattelujen ja suvun 
edesmenneitä henkilöitä esit-
tävien maalausten muodossa. 
Myös Olavi Koivukankaan si-
sarusten ääni kuuluu kirjassa 
heidän Vieno-äitiä käsittele-
vissä muistelmissa. Teokses-
sa tuodaan lisäksi esiin suvun 
tämän hetken lasten ja nuorten 
elämää ja rakennetaan heille 
paikkaa osana jatkumoa. Teok-
sen lopussa oleviin sukutaului-
hin on ollut mahdollisuus si-
sällyttää aivan viime vuosina-
kin syntyneet jäsenet. Kirja on 
siten samanaikaisesti kunnian-
osoitus eri sukupolville.

Teosta on miellyttävä lukea, 
ja Jouni Korkiasaaren käsialaa 
oleva graafinen ilme sekä teok-
sen painoasu ovat korkealaa-
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tuisia. Runsaaseen kuvitukseen 
lukeutuu valokuvia, karttoja, 
maalauksia ja asiakirjakuvia. 
Kuvatekstien kautta lukija saa 
tietoa kiinnostavista materiaa-
lisista yksityiskohdista, jotka 
todistavat suvun vaiheista: 
näitä ovat esimerkiksi syytin-
kivaarin tekemä astiakaappi, 
isä-Einarin kulkukauppiaan 
myymien omenoiden sieme-
nistä kasvattamat omenapuut, 
Koivukankaan vintin lattian 
alle piilotetut, onnea tuovat 
vanhat kenkärajat tai kolmas-
ti Amerikassa käyneen Anna-
isotädin matka-arkku. Pro-
fessori ja urheilumies Koivu-
kangas toteaa teoksen lopussa, 
että hän ei suunnittele erillistä 
omaelämäkertaa Siirtolaisuus-
instituutissa hänestä laaditun 
ammatillisen elämäkerran li-
säksi. Hän pitää parempana 
liittää elämäntarinansa osaksi 
oman sukunsa tarinaa. Tulok-
sena on lämminhenkinen teos, 
jonka omakohtainen ote saa 
myös Koivukangas Söderena 
-suvun esipolvien jäsenet tun-
tumaan lukijalle helposti lä-
hestyttävinä henkilöinä, jotka 
ovat olleet oman aikansa mer-
kittävien ilmiöiden todistajia, 
kokijoita ja osallistujia.

Pirita Frigren

Turun tuomiokirkon 
Musta kirja

Taina Saarenpää: Turun tuomio-
kirkon Musta kirja ja lähteiden 
julkaisemisen jatkumo Suomessa 
varhaismodernista digitaaliseen 
aikaan. Turun yliopiston julkaisuja 
C 484 Scripta Lingua Fennica 

Edita. Turun yliopisto: Turku, 2019. 
282 sivua.

2000-luku on tuonut niin his-
toriantutkimukselle kuin suku-
tutkimuksellekin paljon mah-
dollisuuksia. Kansallisarkiston 
vuonna 2003 avaama digitaa-
liarkisto on täydentynyt jatku-
vasti uusilla avoimeen käyttöön 
digitoiduilla ja avatuilla läh-
teillä. Samaa palvelua hieman 
eri konseptilla on tarjonnut 
Suomen Sukuhistoriallinen 
Yhdistys vuodesta 2004 alkaen. 
Mikrofilmien pyörittäjät arkis-
tossa ovat suurelta osin siir-
tyneet kotikoneidensa ääreen 
lukemaan arkistojen, kirjasto-
jen ja vapaaehtoisten digitoi-
maa alati kasvavaa tarjontaa.

Digitointi on helpottanut 
huomattavasti sekä historian 
tutkimusta että harrastamis-
ta. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
ennennäkemätön tekninen 
kehitys. Yhtä suurta murrosta 
elettiin silloin, kun ryhdyttiin 
kokoamaan historian lähteitä 
painettaviksi lähdejulkaisuik-
si. Näin kerätyt ja suurelle ylei-
sölle tarjolle saatetut julkaisut 
helpottivat radikaalisti histori-
antutkimusta.

Aihepiiriin on tarttunut FT 
Taina Saarenpää, joka tarkaste-
lee väitöskirjassaan suomalais-
ten, keskiaikaisten alkuperäis-
lähteiden julkaisemista ja jul-
kaisemisen jatkumoa Turun 
tuomiokirkon Mustan kirjan 
(Registrum Ecclesiae Aboen-
sis) näkökulmasta. Mustaan 
kirjaan kerättyjä dokumentte-
ja ryhtyi julkaisemaan ensim-
mäisen kerran Henrik Gabriel 
Porthan. Varhaisimmasta tur-
kulaislehdestä Tidningar utgif-
ne af et sällskap i Åbo muodos-
tui pian tärkeä julkaisukanava 
niin Mustan kirjan dokumen-
teille kuin monille muillekin 
historiallisille asiakirjoille. Sit-
temmin Porthan painatti niitä 
akateemisissa väitöskirjois-
sa. Julkaisemisen tavoitteena 
oli sekä tekstien saattaminen 
mahdollisimman monen käy-
tettäväksi että varmistaa nii-
den sisällön säilyminen – tär-
keitä arvoja myös nykypäivän 
digitointeja ajatellen.

Seuraavan kerran Musta 
kirja nousi huomion keski-
pisteeksi 1800-luvulla, jolloin 
vanhojen dokumenttien jul-
kaiseminen eri puolilla Eu-
rooppaa pönkitti nationalis-
tista ajattelua. Valtionarkiston-
hoitaja Reinhold Hausen lai-
nasi Mustan kirjan Ruotsista ja 
laati siitä vuonna 1890 lähde-
julkaisun, joka ei suinkaan jää-
nyt hänen ainoakseen – elet-
tiinhän vahvasti lähdejulkaisu-
jen kulta-aikaa.

Kun Mustan kirjan pa-
lauttaminen Suomeen ei toi-
veista huolimatta onnistunut, 
1900-luku ja valokuvaamisen 
yleistyminen avasivat uusia 


