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Savolainen on taustaltaan
arkkitehti, joten teoksen kuVi-
tus 0n runsas, selkeéi ja se vastaa
kirjan kysymyksiin. Savolai-
nen sijoittaa tapahtumat Daniel
Gadolinin 1756 ja Johan Tillv
bergin 1808 laatimille aun
kaupunkikartoille. Esilnerkiksi
vuoden 1775 sinkkutalouksien
Infiéiré ja sijainti ylléttéivm ja ker-
tovat samalla kaupunkilaisten
miifiriin kasvusta tyétilaisuul-
sien liséié'intyessfi. Omat kart—
tansa saavat myés esimerkiksi
kotitalouksien miiiirfit tonteilla,
tontinonnstajat, jotka eiviit sytyt—
tfineet l<atulyhtyjéiéin nlfifirfi—
ajassa, julkisten konserttien,
assembléiden ja teatteriesitysten
pitopaikat, krouvit ja kahvihuo-
neet ja lailliset paloviinan annis-
kelupaikat sekéi varas Valborg
Eriksdotterin liikehdintéi ylnpfiri
kaupunkia.

Savolaisen tutkimus osoittaa,
ettei kaupunkilaistyéiléiisen eliimii
()llut pelkkiiéi relatalnista, V'd'dl]
ettii kaupunki Larjosi huomat
tavan paljon aktiviteettejéi myés
vapaa—ajan vietloon. Kaupunkh
laisserkun eliiméinpiiri polk-
1<esi hiincn maaseudulla olleen
kotipaikkansa Lilallisten mandol-
lisuuksisla huonmttavasti. Kaiken
kaikkiaan sukututkija saa téistéi
teoksesta unsia niikéSkulmia kan—
punkiin lnuuttaneiden sukulais—
tensa eléiméistii aikakautena,
johon 0n kiinnitetty l111omi0ta
vasta Véihéin.

Kaupunkia koskevat Iéihteet
Panu Savolaisen kiiyttéimistfi
sukututkijoillc l1y6dyllisistéi léih-
teistéi kannattaa nostaa joitakin
esille. Kansalliskirjaston Hisv
loriallisesta sanomalehtikirjas—
tosta saadut tiedot tuovat teok-
seen syvyyttfi. Turku 011 sikéili
onnellisessa asemassa, ettfi kan-
pungissa julkaistiin sanomaleh—
teéi jo vuodesta 1771. Vuokran-

antajat ilmoittelivat lehdissé
vapaista kamareista ja huoneis—
toista, Vn'anomaiset julkaisivat
niissfi péiéitiiksi‘zi ja to'nnittajat
kuvailivat esimerkiksi katuvalo-
jen vaikutusta kaupunkitilaan tai
juhlallisuuksien Viettoa.

Tutk'unus tuo ilnn sen, etta’
kaupunkien arkistojen léhteet
poikkeavat Inaaseudun lfihteisté.
Savolainen ei ole suinkaan kiiyt—
tinyt kattavasti niitéi, vaan valin—
nut ne, jotka kertovat keskitetysti
héinen tutkimastaan tilallisuu—
desta. Raastuvan- ja kéin1nerin~
oikeuden lisiiksi esimerkiksi
henkikil‘jat ja tonttien katseli
muspéytéikirjat sekfi palovakuu-
tusasiakirjat ovat antoisia, kun
tutkija haluaa selvittfiii sukw
lzlisensa asuinympiiristéii. Ne
siséiltiivéil yksityiskohtaisia kuva-
uksia ja piin‘oksia tonteista ja
rakennuksistm Savolainen osoit-
taa tiilniin esimerkiksi Larkas~
tellessaan Turun kahvihuoneita
ja krouveja laatnniensa raken-
nuspiirustusten kautta. Niiiden
asiakirjojen lekstcistéi synlyy
Savolaisen luoma kuva 'I‘urusta.
Asiakirjat oval saatavissa myiis
digitaalisina Kansallisarkistosta.

Veli Pekka Toropainen

nmersin suvu_n
knnnostava kromkka

Irma Sommers: Kultapitsié ja
pumpulilankaa. Sukukronikka
Sommar, Sommer, Sommers,
Somersalo. Tampere: Mediapinta,
2015. 204 sivua.

Sonnnersin suvun kronikka tar-
kastelee harvinaisen sukunimen
kanl‘ajien elé'unéiéi sukupolvesta
toiseen Teos selittéiéi myéis, miten
ja miksi sukunimen kirjoitusasut

KULTAPITSIA JA PUMPULILANKAA

Suknkmnlkh
wlr. Mmmen Mmmen.$omrnxlo

Inn! Summers

ovat muuttuneet vuosisatojen
kuluessa. Tekijii on jéiljittéinyl
suvun juuret aina 1600-luvulle
saakka. 1800—luvulta léihtien
perhepiirin jiisenet vaiknttivat
erityisesti teollistuvan Talnpei
reen alueella. 'l‘eos perustuu
sukuarkistoon huolella tallelv
nettuihin, monipuolisiin alku-

peréi léihteisiin.Erityisestirnnsas
kirjeaineislo tuo teokseen paljon
sellaista ajankuvaa, jota olisi
muuten Inahdoton enfiéi tavoit—
121a.

Tcoksen kirjoittanut Irma
Sommers (0.s. Blomsledt) 0n
sukututkija ja historian har»
raslaja, joka 0n tehnyt eliiméin-
Lyiinsii maamiedon ja biologian
lehlorinzl sekii oppikirjailijana.
'I‘ekijéillii 0n ollul kiiytéssaéin
Sommers-suvun sukuarkisto,
johon sisiiltyy nnlistikirjoja,
lehtileikkeitii ja muita asiakir-
joja. 'l‘éirkein liihde oval kniten-
kin miltei 3000 kirjeltii, joista
vanhin 0n vuodelta 1785. Var?
haisimmal niistii 0n kirjoitettu
piiiiosin saksaksi. Suurin osa
kirjeistii liittyy Alexander Som-
mel‘sin (180571881) vaiheisiin.

Kil‘jeiden avulla tekijéi kykenee
Vieméifin lukijan hyvin lihelle
pafihenkiléidensd arkieléméiéi,
mikii antaa teokselle erityistii
Inerkitystfi.



Irma Sommers katsoo
runsaan aineiston séiilymisen
nykypéiiviin saakka olevan eten—
kin tuomari Johannes Son}
mersin (1863—1931) ansiota.
Héinenveljenpoikansa,agronomi,
maanviljelij'zi ja liikemies Artturi
Somersalo (1889—1973) jatkoi
setéins‘a' aloittamaa sukututkh
musta. Teoksen liitteenii on myés
havainnolhnen kaavio kronikan
keskeisten henkiléiden véilisistéi
sukulaisuussuhteista.

Irma Sommers 0n tarkas—
tellut myés harvinaisen suku-
nimen syntytaustaa. Tiillii
hetkelléi Sommei‘s—nimi 0n vii—
dennen sukupolven kiiytéissfi.
Sitéi ovat edeltfineet muodot
Sommar ja Sommer. Ei‘iis suku—
haara suomensi 1900-luvun
alussa nimenséi Somersaloksi.
1600—luvulla eléineistii esi—isistii
ensimmiiinen tnnncttu on Ruot-
sissa syntynyt Mi’n‘ten Sommar.
Héin ilmaantuu asiakirjojen
perusteclla 1674 vupaaehtoisena
Kéikisalmcn lykistifin palveluk—
seen. Vuonna 1679 héin yleni
viiiipeliksi, 1689 viinrikiksi ja
1700 luutnantiksi. 168o-luvulta
liihlien Sommur asni pcrhei-
neen Vehkalahdclla. 'I‘iiiiltéi suku
siirlyi Pietarin vankensajan jii1~
keen Ki‘istiinankaupungin ja
Hiimeenlinnan kautta 'l‘umpc—
i'eellc. Kaupungin pnuvilla— ja
I‘askas leollisnus tai‘josivat Som-
mei‘in suvun miehille mahdolli—
suuden Iuoda uraa esimei‘kiksi
Finlaysonin pzllveluksessa.

Irma Sommers on huolellh
sen nsiakil‘joihin perehtymisen
myétii onnistunut léytéiméiiin
jokaisesta tutkimastaan suku—
polvesta jiinnitth'viii ja eliimiin-
makuisia yksilyiskohtia, jotka
hfin tuo lukijan ulottuville. Siksi
on hai‘millista, ettei teoksessa
ole kéiytetty léihdcviitteitéi, koska
niiden avulla lukija voisi seurata
vielii tarkemmin, mistéi mikin

léihdetieto 0n peréisin. T'aistfi
voisi 011a hyétyé mahdolliselle
jatkotutkimukselle, etenkin kun
tutkimuksen léihteet sisfiltyvéit
p‘zi‘ziosin perhearkistoon.

Kokonaisuutena téméi suku-
k'n‘ja on paljon enemm'zin kuin
tekijéins'zi sanoin kronikka. Se 0n
pei‘heen ja suvun omaa ai‘jen his-
toriaa, ja vieléi eritt‘ain sujuvasti
kii‘joitettua. Liséiksi Sommersin
suvun jéilkeléiisten vaiheet kiin—
nostavat varmasti yleisemmin-
kin, koska ne kertovat laajasti
myés Sommer(s)ien aikalaisten
eléimiistéi: esimerkiksi Pieta-
rin vuosista, Lepaan kartanon
vaiheista tai matkustamisesta
Manner—Eurooppaan venéiliiis-
ylhéiisén kotiopettajattaren ase»
massa, kuten Carolina Sommer
teki vuonna 1840. Matkallaan
héin muun muassa nfiki 0min
silmin Victorian ja Albertin Lon-
toossa ja kuuli pai‘iin otteeseen
Franz Ilisztin soittoa Emsisséi.

'l‘eos piirtiiii keskeniiiin
hyvin erilaisten eléiméintai'inoi-
den kautta ja pei'heenjiisenten
runsaan kirjeenvaihdm avulla
varsin yhtéijaksoisen tarinan
Sommersin sukupolvista. Kil‘j'dl]
kuvitukscna on runsaasti hen~
kilékuvia suvun jéisenistii (vair
himmal néiistéi siluettikuvia),
samoin knin heidéin asuinpai-
koistnan. Sommei‘sin veljekset
Olivat itsekin akiiivisia valoknva-
uksen harmstajia 1900»luvun
alussa. Informaliiviset kuvateks-
tit Iisiiiiviit kuvituksen ja koko
teokscn ilI‘VO'd.

Sofia Kotilainen

DIGITAALISEN SUKU-
TUTKIMUKSEN OPAS

Internet on sukututkijalle
jokap'aivéinen tyéympéristé‘
Sen kautta sukututkijan
vélttéméttémin tutkimusaineisto
on digitoituna kéytettévissé
milloin tahansa. Internet tarjoaa
mybs monenlaisia hyédyllisié
apuneuvoja tutkimuksen
tekemiseen: tietokantoja,
referenssikirjallisuutta ja
opastusta.

Digitaa/isen sukututkimuksen
opas esittelee sukututkijan
tyc’jn kannalta hyédyllisimmét
internetsivustot seké muut
s'ahk'oisen sukututkimuksen
apukeinot. Opas tuo suku-
tutkimuksen sananmukaisesti
arkistoholveista kotisohville.

Jens Nilsson: Digitaalisen suku-
tutkimuksen opas, Suomen
Sukututkimusseuran oppaita 3i
Helsinki: Suomen Sukututkimus-
seura, 2016. 48 sivua,

Oppaan normaalihinta on 17 euroa
ja jésenhinta 12 euroai

Tiedekirja
(Snellmaninkatu 13, Helsinki)
www.tiedekirja.fi, tiedekirja@tsv.fi

DIGITAAUSENSUKUTUTKIMUKSEN
OPAS
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