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Kello merelle 501' -teoksesta
mielenkiintoinen jaavautuu

elévla' kuva alueen historiaan ja
sitéi voi suositella kaikille Poh—
jois—Suomen historiasta kiinnos—
tuneille seké tietenkin erityisesti
sieltéi kotoisin oieville. Ouiusta
kotoisin olevana léysin monia
mielenkiintoisia ja aiemmin
tuntemattomia asioita ja tapah—
tumia. Hauskaa oli myés tun-
nistaa useita sukunimiéi omilta
lapsuusvuosilta sekéi koulukave—
reiden ettéi omien opettajien jou—
kosta. Nyt ne yhdistyvfit alueen
historiaan aivan eri tavalla kuin
aikaisemmin.

Kristiina Kalleinen

Sukukirja ajan tasalle

Pentikéiisten sukukirja 2, toim.
Jenni Pentikainen. Pentikéisten
sukuseura ry,2012.133sivua.

~I’cnlikiiislcn
SUKUKIIUA 2

Pentikéiisten sukukirjan toineii
osa péiivittiiéi aiemman teoksen
tiedot ajan tasalle. Kii'jaan on
koottu sukulchtieii satoa Viime
vuosien varrelta. 'J‘cos tiivistéiii
myéis cnsimmiiiscn sukukii‘juii
siséillbn. Liittecnéi ()Vat téiyden—
netyt sukutaulut. Kii‘jaii parasta
antia (Wat iiiielcnkiintoisct eléi—
miikcrta—ai‘tikkclit suvun jfise~
iiistfi. Runsas kuvitus lisfiéi teol —
sen kiinnoslavuutta.

Pcntikc'iist'en sukukirja 2 jat—
kaa siité, mihiii suvun eiisim—
infiinen kirja 1997 ilmestyessiiéin

jai. Teos késittéié myés tiivistel—
méin ensimméiisen sukukirjan
siséliésté ja toimii ikéén kuin
péiivityksené aiemmalle qkai~
sulie. Sukukirjan liitteenéi on
CD, joka siséiltéé vuoteen 2012
saakka ulottuvat sukutaulut.

Teoksen esipuheessa ker~
rotaan, kuinka $6 on valmistu—
nut péiiosin talkootyénéi. Kirja
koostuu useiden eri kirjoittajien
artikkeleista, jotka tarkastele~
Vat paitsi suvun jéseniéi, mybs
geenitekniikkaa, metséisuoma-
laisuutta, sota-aikoja seké eri-
laisia lapsuusmuistoja. Kirjassa
on hyédynnetty myés aiemmin
sukulehdessa‘ ilmestyneité teks-
tejéi. Kirjan loppuun on liitetty
vuonna 1988 perustetun suku-
seuran historiikki sekéi sfiéinnét,
samoin kuin luettelo suvun san—
kai‘ivainajista.

Teoksen ai‘tikke—
leista voi mainita esimerkiksi
vakoilija Vilho
Pentikin hallituksen pulieenjoh—

monista

Pentikéiisen,

tajan ja toisen perustajan Toivo
”Topi” Pentikiiisen, sekéi kolmen
eri Paavo Pentikfiisen eliimiiii—
tai‘inat. Yksi heistii on kaikille
suomalaisille tuttu Yleisradion
'iélevisioteattei‘in pitkéiaikaiiicn
néiyttelijii, toinen nilsiiiléiiiien
sotavcteraani, ja kolmas puu~
seppiiiiiestal'i jzi kirkonrakcntaja.
Vaikka useimmat artikkcleiden
péiz'ihcnkilbistéi ovat mieliiii, iiiin
kirja piirtiiii csiin myés moniu
Vahvoja naiskohtaloita.

Kil'jkl 0n tiivis ja kiinnostava
tietopaketti it'éisuomalaisléihtiii-
scn Peiitikiiiscn suvun jéilkcléii—
sistii ja historiasta. Sukukii‘jan
tutkimuksellisla arvoa olisi nos-
taiiut runsaampi léihdeviilteiden
kéiytté. Kuvia on paljon, mutta
monct miclenkiintoiset valo-
kuvat ovat harmittavan pieniéi
teoksen leveisiin sivuihin ja teks-
tin kirjainkokoon suhteutetmim.
Kamien upean maisemakuvan

on valokuvannut Ian Myhrvoid.
Kirjan kantta ja kansilehteé
kuvittaa lis'éksi tyylikés ”suku—
puu”.

Teos on suunnattu ensisijai—
sesti Pentikéiisten suvun jésenille
sekéi heidéin vaiheistaan kiinnos—
tuneille lukijoille. Eléimfinl'a'hei-
sesti kirjoitetut henkiléartikkelit
palvelevat kylléi laajempaakin
lukijakuntaa. Ne kertovat koko
suomalaisen yhteiskunnan kan-
nalta merkittiivéistéi menneisyy-
destéimme.

Pentikc‘iisten Sukukirja 2 on
ikéifin kuin vfilitilinpéétés siité
sukututkimustyésté, jota tiihéin
mennessé on tehty. Kii‘jan muo—
dossa julkaistu sukututkimus on
luonteeltaan pysyvéimpéiéi eten-
kin silloin, kun sukulehtié ei
julkaista esimei‘kiksi sukuseuran
kotisivuilla tai muuten avoimesti
verkossa. Kuten arvioitavan
teoksen esipuheessa todetaan, on
suvun perimiitiedon kerfifiminen
jatkuvaa tyétéi. Teos on mainio
osoitus siitfi, miten aktiivinen
sukuseura voi jalostaa edellecn
sukulehtien materiaalia laajem-
paa julkaisua varten ja koota
jatkuvasti talteen uutta aineistoa
sukututkimuksen tueksi.

Sofia Kotilainen


