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Rautalammin Korhosten suku juontaa juurensa

savolaisesta suurperheestä, joka asettui asumaan

Hämeen erämaihin lähelle Savon rajaa Kustaa

Vaasan ollessa Ruotsin kuninkaana. Runsaassa

kolmessa ja puolessa vuosisadassa on syntynyt lä-

hemmäs parikymmentä sukupolvea. Suku on

levinnyt joka suuntaan, aluksi hitaasti lähikyliin ja

pitäjiin, mutta viimeisen sadan vuoden aikana yhä

kiihtyvällä vauhdilla ympäri Suomea ja

maailmaakin. Yhdistävinä tekijöinä ovat yhteinen

sukunimi, tietoisuus verisukulaisuudesta ja oma

sukuseura. Elävät ja jo edesmenneet sukulaiset

mukaan laskien väkeä on tuhansin, ehkä jopa

kymmenin tuhansin. Miten sellaisen joukon voi

hahmottaa?

Kiinnostuin suvustani kolmikymppisenä, enimmälti
äidin kertoman perusteella. Isäni ja äitini olivat aika
läheistä sukua ja niinpä äidin muistelut koskivat
molempien vanhempieni esivanhempia. Hän osasi
luetella isoisäni isoisän kaikki sisarukset ja kertoa
heidän vaiheensa yöjalassa kävijöitä myöten.
Esimerkkinä isoisäni isoisän veljen Rietin lesken
kosiskelija. Iltamyöhään yöjalkaan tullessaan tällä oli
tapana nostaa hevosvaljaat kuivumaan tuvanorsille
muiden jo nukkuessa. Siitä jäi elämään sanonta "kolisee
kuin Paloselän ukko".
Rietin kahdella veljelläkin oli lapsen korvaan

mielenkiintoiset nimet: Juoso ja Kuapro. Kun sitten
myöhemmin löysin nämä sukulaiset kirkonkirjoista, niin
nimiksi paljastuivat Fredrik, Josef ja Gabriel.

Hämmästyttävää äidin muistikuvissa oli niiden ikä. Rieti
oli syntynyt 1815 ja kuollutkin jo lähes kuusikymmentä
vuotta ennen kuin äitini syntyi vuonna 1903. Kun hä-
nen muistissaan olivat vielä kaikki veljesten jälke-
läisetkin, niin lähisukuna pidetty joukko kolmannet ja
neljännet serkut mukaan lukien oli jo melkoisen
kokoinen.
Varsin pian sukututkimuksen aloitettuani sain

selville, että suvullamme oli jo vuosikymmeniä aikai-
semmin perustettu sukuseura, jonka toiminta oli kui-
tenkin hiipunut perustamiseen osallistuneiden puuha-
miesten ja -naisten mentyä manan majoille.
Yhdistysrekisterin kautta tavoitin kuitenkin monta
kaukaista sukulaista, joilta sain tietoja laadituista
selvityksistä. Niiden pohjalta piirsin ensimmäisen
sukupuuni vuonna 1978 (kuva 1). Sen avulla yritin
hahmottaa sekä kauan sitten kuolleita että monella
suunnalla asuvia eläviä sukulaisiani.
Sukuseura lähti sitten käyntiin uudestaan. Vetäjäksi

saatiin todellinen kulttuuripersoonallisuus, maanviljelijä
ja kotiseutuneuvos Hannes Korhonen. Hän piirsi
sukupuun uudestaan vuonna 1987 (kuva 2). Se jul-
kaistiinkin sitten Wanhan Tuomaan toisessa numerossa
vuonna 1994. Hänen sukupuustaan näkyy hämmäs-
tyttävä paikallistuntemus. Suku haarautuu niiden kylien
ja talojen mukaan, joihin sukulaiset vuosisatojen edetes-
sä asettuivat.
Hanneksen ohella sain sukututkimusharrastukseni

ansiosta tutustua toiseenkin pitkään rautalampilaisia
tutkineeseen sukututkijaan Anni Pakariseen, vainaja jo

Sukupuuta etsimässä
Hannu Korhonen, Orimattila

Kuva1: ensimmäinen sukupuuni vuodelta 1978. Kuva 2: Hanneksen sukupuu vuodelta 1987.
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hänkin. Hänen esivanhemmissaan
on paljon Korhosia, niitä samoja
joiden vaiheita olin itsekin sel-
vitellyt. Anni tunsi hyvin kaikki
haarat. Ei ehkä samalla paikal-
listuntemukseen perustuvalla ta-
valla kuin Hannes, mutta perusteel-
listen arkistotutkimustensa perus-
teella. Hänen sukupuussaan (kuva
3) näkyvät jo kaikki päähaarat.
Elinaikojen ja asuinpaikkojen mai-
nitseminen auttaa hahmottamaan
suvun kasvua. Hänenkin mieli-
kuvaansa ohjaa käsitys yhteisestä
suvusta, jonka vahvasta rungosta
haarautuu oksia: sukuhaaroja.
Nyt kahdenkymmenen vuoden

kuluttua käsitys suvustamme on
tarkentunut tarkentumistaan, kun
yhä useampia sukuhaaroja on selvi-
tetty ja selvityksiä on koottu yh-
teen. Ensimmäisen Tuomaan ta-
lonpaikkakin on selvinnyt ja var-
mistunut eikä se suinkaan ollut
Pänttärintapaleella, vaan aivan toi-
sellä puolella Niinivettä, vähän
Kerkonkoskelta etelään nykyisen
Vesterilän tienoilla.

Paras sukupuun malli ei ehkä
enää olisikaan suomalainen puu
runkoineen ja haaroineen. Sen
pitäisi oikeastaan muistuttaa enem-
män jotakin eksoottista puuta, esi-
merkiksi banianpuuta eli Bengalin-
viikunaa, jonka oksista lähtevät
ilmajuuret juurtuvat vanhan
rungon lähistölle ja niin puu leviää
vähitellen muodostamaan kokonai-
sen metsikön.
Mielikuvat suomalaisesta puista

ja yhteisistä juuristamme ovat kui-
tenkin vahvat. Siksi uusikin suku-
puuni (kuva 4) lähtee yhteisestä
juuresta, vaikka haarautuu pian
enemmän pensasta kuin puuta
muistuttavaksi kasvustoksi. Joten-
kin olen näkevinäni siinä sekä Han-
nekselta että Annilta oppimiani
asioita. Kaikkia haaroja siinä ei
suinkaan ole, vaan ensisijaisesti
niitä, joita koskeva selvitys on
julkaistu Wanhassa Tuomaassa
vuosien aikana. Suvun jäsentämisen
ohella toivon sen palvelevan siis
myös julkaistujen sukuselvitysten
yhteennivomisohjeena.

Kuva 3: Anni Pakarisen sukupuu vuodelta 1992.

Kuva 4: uusi sukupuuni

Toinen mahdollisuus olisi luopua
kokonaan yrityksestä esittää meidän
sukumme kokoisen suvun esittämi-
nen yhtenä puuna tai edes pensaana.
Piirrettäisiin yksi pensas, esimerkiksi
kuudesta ensimmäisestä sukupolves-
ta. Siinä meillä olisi jo useita haaroja,
ehkä kuusi. Sitten piirrettäisiin jokai-
sesta haarasta uusi pensas, ehkä taas

kuudesta seuraavasta sukupolvesta
kukin. Ja vielä kerran. Tällöin meillä
olisi jo useita kymmeniä sukupensai-
ta, joita voisi kasata toistensa jatkoksi
palapelin tapaan. Tällainen menettely
voisi palvella myös tulevan sukukir-
ja(sarja)n jäsentämisen pohjana. Pit-
kien sukupolviketjujen hahmottami-
nenkin saattaisi helpottua tällä tavalla.


