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kuvituksen perusteella lukija
voisi vaikka tehdéi kévelykierrok
sen tapahtumapaikoille ja saada
siten konkreettisen kokemuksen
sadan vuoden takaisista tapahtu-
mista. Teos palvelee laajempaa-
kin yleistjé kuin pelkéistééiil hel-
sinkil‘eiisié, silléi vangit oli koottu
laajemmalta alueelta ja Helsinki
oli keskeinen paikka koko sodan
kannalta.

Matrikkeliosuus kfisittéi‘ei kir—
jasta léhes sata sivua. Némfi hake—
mistot kertovat jo sinénsfi sen,
missfi vankeja pidettiin. Sotasur—
mien uhreista ilmoitetaan myés
punaisten vallan aikana surma-
tut valkoiset, kuolleet saksalaiset
sotilaat sek'ét murhatut veniiléiiset
sotilaat. Luettelot osoittavat kir—
jan tekstien kanssa sen, ettii Hel-
singissfi kfiytiin sata vuotta sitten
merkittévéfi eurooppalaista
kamppailua Suomen tulevaisuw
desta.

Veli Pekka Toropainen

Matildan ja Willehardin
eléméntarina

Pirkko Liskola: Sukumme men-
neitten vuosien vaiheissa. Johan
Willehard Willman ja Matilda
Fredrikintytér. Espoo, 2015. 200
sivua.

Pirkko Liskola on valinnut [cok—
sensa péiéihenkiléiksi Willehard
(s. 24.6.1845 Mintsiiléisséi) ja
Matilda (s. 4.9.1847 Miints'zilfissii)
Willmanin, joiden haudalla on
séiilynyt suvun vanhin tunnettu
hautamuistomerkki. Tuusulaan
haudatut puolisot ovat olleet
hénen sukututkimuksensa léhtée
henkiléiitijoiden esipolviaja jfil-
kipolvia tutkimus seuraa. Avio-

"'snmmmamamnvudslm'vuunssn

PIRKKO LISKOLA

parin sukua tutki aluksi Anne
Vainio, ja tét‘zi tutkimusta Liskola
on teoksessaan jatkanut. Wille—
hard Willmanin isfi oli syntynyt
ja eliinyt koko ikéinsa‘ M‘zintsfiléin
Ohkolassa, samoin kuin héinen
esivanhempansa vuosisatojen
ajan. 1551 011 ammatiltaan réifitfili.

Willehai'd ja Matilda, jotka
olivat toistensa pikkuserkul,
muuttivat avioiduttuaan Tuusu-
[an Vanhaankylfién vuonna 187 1.
'l'eoksessa seurataan avioparin ja
heidfin lastensa eléimfiéi Vanhan-
kyléin kartanon Raseborgin tor—
passa. Matildan kuollessa 1913
lapset olivat jo aikuisia.

Willehardin ja Matildan elii-
miistii tiedetéiéin asiakirjojen ja
muistitiedon perusteella vain
rajallisesti, kuten useimpien suw
malaisten esivanhemmista. Avio-
parin ja lfihisuvun vaiheista kir-
joittaja 0n knitenkin solminut
yhteen yhtéjaksoisen kertomuk-
sen siitéi, mitéi heidiin elinpiiris»
sfiiin tapahtui vuosien mittaan.

Liskola liittéih‘ teokseensa
mukaan tutkimiensa henkiléii-
den elinaikaan liittyneité’i iliniéi—
ti, kuten tietoa 'l‘uusulan ja per-
heen kotitorpan historiasta sekfi
aikalaisten arkeen vaikuttaneista
kulttuurisista ilmiéistfi. Joiltain
osin ne eivfit téysin saumatto—
masti limity muuhun kuvauk-

seen, mutta téistéi huolimatta
teos sailyttééi punaisena lankana
Willehardin ja Matildan perheen
vaiheiden yksityiskohtaisen tar~
kastelun, mik'zi ansaitsee kiitok-
sen.

Kirjoittaja on todella huo—
lellisesti pyrkinyt tavoittamaan
kaiken sen, mitéi péiéhenkiléiden
el'eimésté voi heidén mennei—
syyttfién ja léhiseudun histo—
riaa tutkimalla tietfiii. Muistiv
tiedon avulla tekijé 0n voinut
dokumentoida suvun jéilkeléiis
ten néikékulmasta erittéiin kiin—
nostavia yl<sityisl<0htia, k11ten
mitfi tauteja tai vaivoja kulloine
kin sairastettiin tai millaisia per—
heenjisenet olivat luonteeltaan.

Kirjassa on havainnollisia
kaavioita l<esl<eisten henkiliiiden
pei‘hesuhteista. Kil‘jan péifihenki—
léistfi ei ole olemassa valokuvia,

kuvituksessamutta muuten

yhdistyviit vanhat valokuvat,
tutkittavia henkiléitfi koske—
vien asiakirjojen kuvat sekii
museoiden ja arkistojen kuva-
kokoelmien anti. Liséiksi tekijéi
on kuvittanut esivanhempien
tarinaa esimerkiksi tuusulalai~
sia maiscmia ja arkea kuvaavilla
Halosen ja Ifirnefeltin maalauk»
silla. 'l‘eoksessa on sekfi Viiri- etléi
Inustavalkokuvia.

Tekijéi scuraa lutkimuskoh—
teenaan olevan avioparin eliimiiéi
iarkasti aina syntyméistii eliimiin

saakka.viimeisiin vuosiin
Samalla heidéin jéilkeléiistenséi
vaiheei iulevat l<irjatuksi muis-
tiin. Téméi teos muodostaa
hyvfin pohjan jatkaa joskus tuon»
nempana Willehardin ja Matil»
dan jfilkipolvien tutkimusiyfitii
niin haluttaessa, ja koota heidéin
vaiheistaan oma kirjansa.

Sofia Kotilainen


