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Strandénien sukukokous, Joensuu 29.6.2019 / Pekka Kauppinen

Maailma muuttuu ja hyvä niin. Muutosta voidaan kuvata ja mitata eri tavoin ja on sitten 
tarkastelijasta itsestään paljon kiinni, millaisen arvosanan hän tapahtuneelle antaa. Ei ole 
harvinaista kuulla jonkun toteavan, kuinka asiat olivat ennen joko paremmin tai 
huonommin. 

Tässä puheenvuorossani tarkastelen 1800-luvun jälkipuoliskolta lähinnä kahta asiaa tai 
ilmiötä, joista molemmista voidaan vetää monilukuinen määrä säikeitä nykypäivään. 
Molemmat liittyvät ihmisen toimeentuloon ja siten viime kädessä hyvin perusinhimilliseen 
haluun pysyä hengissä. Eväät toimeentulon saavuttamiseen ja jopa vaurastumiseen ovat 
käyttämissäni esimerkeissä olleet vain hyvin erilaisia.

Aloitan muuttoliikkeistä. Ihmiset ovat aina olleet valmiita liikkumaan toimeentulon ja 
vaurastumisen mahdollisuuksien niin vaatiessa, turvallisuuden hakemisesta 
puhumattakaan. Ilmiö on mitä ajankohtaisin myös tänään, kuten saamme päivittäin 
tiedotusvälineistä havaita. Myös mahdolliset mielikuvat paikalleen jumittuneesta 1800-
luvun maaseutuyhteiskunnasta on syytä viskata välittömästi romukoppaan. 

Vaikka merkittävä osa kiteeläisten muutoista tapahtui vielä 1800-luvun puolella 
naapurikuntien välillä, on hyvä muistaa, että kysymys saattoi olla niin fyysisessä kuin 
henkisessä mielessä huomattavan suuresta irrottautumisesta, puhumattakaan, jos muutto 
suuntautui koko lailla uuteen ympäristöön, kaupunkiin tai jollekin teollisuuspaikkakunnalle 
tai ulkomaille. Vuosina 1880–1889 kiteeläisten muuttokohteiksi merkittiin yli 60 eri 
seurakuntaa, joista yksittäin tarkasteltuna suosituin oli Sortavala. Seuraavan 
vuosikymmenen eli 1890-luvun aikana Tohmajärvestä tuli selvästi suosituin muuttokohde, 
ja kakkosena tuli Viipuri. Tohmajärven suosiosta on kiittäminen Värtsilässä harjoitettua 
teollisuustoimintaa. Värtsilähän oli vielä tuolloin osa Tohmajärveä, irtaantuen tästä vasta 
1920 alussa. Sen sijaan Savon suuntaan muutti vain ani harva kiteeläinen, sillä Kiteen 
seutu oli taloudellisesti selkeästi suuntautunut Laatokan Karjalan ja Pietarin suuntiin.

Venäjälle muutto oli sekin tavallista, tavanomaisiksi katsottavista kauppa- ja 
voinvientimatkoista puhumattakaan. Tämä osa kiteeläisten ja ylipäätään itäsuomalaisten 
muutoista on jäänyt monissa tarkasteluissa hieman muiden muuttojen varjoon. Osasyynä 
tähän on varmasti se, ettei sinne pidemmäksi aikaa menneitä enää 1800-luvun puolivälin 
jälkeen enää merkitty varsinaisiin muuttaneiden luetteloihin. Ehkä kiinnostus 
venäjäyhteyksiin on joskus aikanaan jäänyt varjoon myös muista syistä.

Muuttaneiden luetteloista ei Venäjälle menneitä juuri löydy 1800-luvun puolivälin jälkeen. 
Näin siksi, että tuolloin annettujen määräysten myötä Venäjällä oleskeltiin passin turvin. 
Venäjälle lähtöä mielinyt henkilö sai aluksi seurakunnasta papintodistuksen, jonka tuli 
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kertoa hänen olevan esteetön passin saamiseksi. Tämän jälkeen hän saattoi hakea läänin 
kuvernööriltä, ts. lääninhallitukselta määräajaksi myönnettävää passia Venäjälle 
matkustamiseksi. Jos henkilö halusi jäädä Venäjälle, hänen tuli hakea edelleen 
kuvernööriltä esteettömyystodistuksen, jonka turvin saattoi sitten oleskella Venäjällä 
määräämättömän ajan. Tämän todistuksen kanssa tuli ilmoittautua Pietarissa sijainneelle 
Suomen passivirastolle ja saada sieltä kerrallaan vuoden voimassa olleen passin. Passi oli
siten uusittava vuosittain. Passi voitiin antaa vanhempien suostumuksella myös 
alaikäisille. Heitä lähti paljon mm. käsityöläisoppiin.

Passien uusiminen oli tavallaan osa järjestelyä, jonka turvin passilla Venäjällä oleskellut 
säilytti kotipaikkaoikeutensa Suomessa olevaan kotipitäjäänsä. Uusimisen yhteydessä 
kerätyistä maksuista pieni osa periaatteessa tilitettiin Suomessa oleville seurakunnille, 
samalla kun uusijoilta kerättiin tiedot esimerkiksi perhesuhteissa tapahtuneista 
muutoksista. Nämä tiedot välitettiin passinhaltijan kotiseurakuntiin. Osittain näiden tilitysten
ansiosta kiteeläisillä säilyi samalla jonkinlainen käsitys siitä, kuinka paljon seurakuntalaisia
oli keisarikunnan puolella. Heidät merkittiinkin rippikirjoissa ja ennen pitkää myös 
henkikirjoissa omaksi ryhmäkseen. Vuoden 1880 henkikirjan mukaan Venäjällä oleskeli 
326 kiteeläistä ja vuoden 1910 henkikirjan mukaan 200.

Kokonaisuutena tällä rahojen keräämisellä ja tietojen välityksellä varauduttiin tilanteeseen, 
että Venäjällä oleva halusikin palata kotiseudulleen, mutta oli kykenemätön selviytymään 
taloudellisesti, eli joutui toisin sanoen köyhäinhoidon piiriin. Merkittävää asetelmassa oli 
myös se, että kotipaikkaoikeus koski myös muuttajan lapsia, mukaan lukien Venäjällä 
syntyneet lapset. Ennen pitkää Venäjällä asuikin useita sellaisia henkilöitä, jotka olivat 
muodollisesti esimerkiksi kiteeläisiä, mutta jotka eivät olleet koskaan kotiseurakunnassaan
käyneet ja eivätkä välttämättä osanneet kunnolla suomen kieltäkään. Venäjän 
vallankumouksen jälkeisinä vuosina tämä hallintomenettely koitui kuitenkin useiden 
suomalaisten ilmeiseksi pelastukseksi, sillä Suomen kansalaisuus avasi heille 
mahdollisuuden päästä viralliseen kotimaahansa. Tosin muutto Suomeen ei välttämättä 
ollut kivuton tapahtuma.

Myös Strandéneja lähti Venäjälle, ei monia, mutta kuitenkin. Heidän kokonaismääräänsä 
en ole laskenut, mutta kohtuulliseen arvioon pääsee passiviraston ns. pitäjänkirjojen ja 
esimerkiksi passinhaltijain kortiston avulla. Mainitussa kortistossa vuosina 1904–1918 
mainituille kaikille Strandéneille, joita oli kymmenen henkilöä, oli kotipitäjäksi merkitty 
Kitee. Näin myös heille, jotka olivat syntyneet Venäjällä kiteeläisen isän lapsina.

Otan seuraavaksi muutamia esimerkkejä Strandéneista Venäjällä.

KUVAT
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Tiedot elämästä Venäjällä ovat hieman hajallaan, mutta periaatteessa kerättävissä. 
Passiviraston arkisto on tärkein. Jokaisesta passiviraston ”asiakkaasta” on laadittu ns. 
perusasiakirja, joka sisältää periaatteessa paljon perustietoa asianomaisesta ihmisestä ja 
hänen perheestään. Nykyään perusasiakirjat ovat käyttökiellossa homeen takia, mutta 
ymmärtääkseni ne ovat mukana Kansallisarkiston digitointiohjelmassa, joten ne ovat 
tulossa myöhemmin käyttöön sähköisessä muodossa. Tässä käyttämäni pitäjänkirjat 
tarjoavat paljon tietoa, samoin eräät erityisryhmiä koskevat luettelot. Mikäli suomalainen ja 
suomenkielinen tarvitsi Pietarissa ollessaan seurakunnallisia palveluja, hän sai ne usein 
Pietarin Pyhän Marian suomalaisesta seurakunnasta. Sen asiakirjat ovat säilyneet 
kohtuullisen hyvin ja digitoitu suurelta osin.

Joka tapauksessa elo Pietarissa ja muualla Venäjällä sujui ns. normaalisti. Suomalaisia oli 
palkollisina, käsityöopissa ja käsityöläisinä, hyvin moni Pietarin nuohoojista oli 
suomalainen. Pietarilla oli kuitenkin suurkaupungin kurjat puolet, toisin sanoen taudit, 
ahtaus, köyhyys olivat vallalla. Tätä osoittaa sekin, että Pietarin väkiluku kasvoi 
huomattavan pitkään pelkän muuttoliikkeen varassa, sillä kuolleiden määrä oli syntyneiden
määrää suurempi aina 1880-luvun puoliväliin saakka.

Maan rajojen ulkopuolelle muuttaneiden kiteeläisten tarkkaa määrää on vaikea arvioida. 
Siirtolaisuuden mittasuhteista saadaan kuitenkin suuntaa-antava kuva passitietojen 
perusteella, vaikka passin ottaminen ei vielä todistakaan matkan toteutumista. Joka 
tapauksessa passiluetteloiden mukaan kiteeläiset ottivat Kuopion ja Viipurin 
lääninhallitusten kautta vuosina 1902–1918 kaikkiaan 58 passia Pohjois-Amerikkaan 
(Yhdysvallat ja Kanada) matkustamista varten. Yhteensä näihin passeihin merkittiin 67 
henkeä. Mainituista passeista seitsemän oli saatu Viipurin lääninhallitukselta.

Matkaa Amerikan mantereelle tehtiin laivoilla ja Atlantin ylitykseen lähdettiin tavallisimmin 
jostakin englantilaisesta suuresta satamasta. Southamptonissa laivaan nousi lähes 31-
vuotissyntymäpäivänsä aattona myös Muljulasta lähtöisin ollut ja Minnesotaan matkalla 
ollut Juho Strandén huhtikuussa 1912. Hänen matkastaan tuli ikimuistoinen, sillä kyseinen 
laiva oli Titanic. Laivan kolmannessa luokassa matkustanut Strandén oli onnekseen niiden 
joukossa, joiden onnistui pelastautua 14.4.1912 jäävuoreen törmänneestä ja pian sen 
jälkeen uponneesta laivasta. Vaikka Strandén lopulta pääsi pelastusaluksen kyydissä New 
Yorkiin, hänen myöhemmissä valinnoissaan kotimaa vei voiton.

Muuttoliikkeellä on määrätynlainen yhteys toisen tarkastelemani asian, maanhallinnan ja 
maanomistuksen kanssa. Etenkin maaseudun tilattoman väestön määrän nopea kasvu 
1800-luvulla oli muuttoliikkeitä ruokkiva tekijä. 

Huomattavan suuri osa maamme talonpoikien tiloista oli 1600-luvulla ja 1700-luvun 
alkupuolen aikana eri reittejä myöten päätynyt kruunun omistukseen. Niinpä 1800-luvun 
lähestyessä myös valtaosa Savon ja Itä-Suomen talonpojista viljeli kruununtiloja, valtion 
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omistamaa maata. Kruununtilallisella oli hallintaoikeus tilan käyttöön, mutta aina oli 
olemassa vaara tilan menettämisestä kruunun tarpeiden ollessa etusijalla. 

Kruununtilan hallinta ei periaatteessa kulkenut automaattisesti perintönä sukupolvelta 
seuraavalle. Hyvin usein näin silti käytännössä tapahtui, jos tilaa oli hoidettu hyvin ja verot 
suoritettu. Hallintaoikeuksista käytiin myös kauppaa. Näin tapahtui helposti esimerkiksi 
tilanteessa, missä kruununtilallinen oli kuollut ja hänen perheestään ei löytynyt 
kykeneväistä jatkajaa. Kruununtilallinen ei myöskään yleensä saanut myydä puita tilan 
metsistä. Tila tarjosi siten vähemmän taloudellista liikkumavaraa kuin perintötila, joka oli 
kaikin puolin omistajansa määräysvallassa.

Kruununtila oli mahdollista ostaa yksityiseen omistukseen perintötilaksi. Tätä vuodesta 
1723 lähtien tarjottua mahdollisuutta käyttivät aluksi hyväkseen useammin säätyläiset kuin
talonpojat. Viimeksi mainituilla oli käteisvarojen puute varmasti tavallinen este. Asetelmat 
kuitenkin muuttuivat vuosisadan edetessä. Vuonna 1789 annettu yhdistys- ja vakuuskirja 
paransi eri tavoin talonpoikien asemaa. Perintötilan omistaminen kävi turvallisemmaksi, 
sillä tilaa ei enää voinut menettää kruunulle maksamattomien verojen vuoksi. Samainen 
yhdistys- ja vakuuskirja antoi lisäturvaa myös kruununtilalliselle: tilan hallintaoikeuden 
menetti enää lähinnä huonon tilanpidon tai verojen laiminlyönnin vuoksi.

Taloudellinen liberalismi valtasi alaa. Isojaon eteneminen, kaskiviljelyn väistyminen 
peltoviljelyn ja karjatalouden tieltä, metsien arvonnousu puukaupan lisääntyessä ja 
maahan kohdistuneen verotuksen keveneminen lisäsivät kruununtilallisten kiinnostusta 
perinnöksiostoihin. Yksityisen omistamisen edut houkuttelivat, ja tilan sai omakseen 
maksamalla kolmen vuoden maaveron suuruisen kauppahinnan, halutessaan vieläpä 
pitkällä kymmenen vuoden maksuajalla. Vielä 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä 
vanhan Kuopion läänin alueella Savossa ja Pohjois-Karjalassa perinnöksiostoja tapahtui 
silti verraten harvakseen, mutta 1840-luvulle päästäessä tahti oli tyystin toinen.

Perinnöksiosto ratkaistiin senaatin talousosastossa, ja ostaja sai tapahtuneen 
vahvistukseksi perintökirjan. Ostoprosessista kertovia asiakirjoja on säilynyt hallinnon eri 
portaiden arkistoissa, mutta senaatin perinnöksiostoasiakirjat ovat ehdottomasti 
tärkeimmät. Lisätietoja näistä asiakirjoista saatte esimerkiksi Arkistojen Portista. 

KUVA PERINNÖKSIOSTOJEN MÄÄRÄSTÄ

Ennen 1840-lukua olivat Kiteellä tapahtuneet perinnöksiostot varsin harvinaisia. Ostotahti 
oli tosin pitkän aikaa hidas. Se vauhdittui vasta lähestyttäessä 1800-luvun puoliväliä. 
Tähän vaikutti varmasti metsien arvonnousun ja voinviennin vauhdittamat muutokset 
talonpoikien varallisuudessa. Kruununtilallisella ei perintötilallisen tavoin ollut oikeutta 
myydä tukkipuita metsistään, joten metsissä lepäävät myyntitulot muodostivat yhden 
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porkkanan ostopäätökselle. Näin ollen lunastus oli perusteltu ratkaisu jos mieli oli tarttua 
taloudellisen kasvun hedelmiin.

Vuosi 1860 oli kiteeläisten osalta tarkasteltuna perinnöksiostojen lukumäärässä siihen 
mennessä toiseksi vilkkain – vain edellinen vuosi 1859 oli ollut aavistuksen vilkkaampi. 
Piimäjärven kylässä Strandénin suku oli hallinnut Yrjölä-nimistä kantatilaa n:o 3 vuodesta 
1741 alkaen, kunnes vuodesta 1829 alkaen tila oli jaettu kahdeksi kruununtilaksi, kuitenkin
ilman ositusta. Mainittuna vuonna 1860 toista tilanpuolikasta hallitsi kruununtilallisena Juho
Samuelinpoika Strandén, joka katsoi aikansa koittaneen. Hän lähetti lokakuussa 1860 
Kuopion läänin kuvernöörille anomuksen saada lunastaa hallitsemansa puolikas tila 
perintötilaksi. Kuvernöörillä ei ollut mitään tätä vastaan, kuten ei myöskään senaatin 
talousosastolla, joka hyväksyi Juhon ja monen muun Kuopion läänin talollisen vastaavan 
hakemuksen 15.12.1860.

KUVA JUHO STRANDÉNIN SUORITTAMASTA PERINNÖKSIOSTOSTA

Juholla oli nyt täysi valta tilaansa. Yhdenlaisen sinetin tämä sai myös huhtikuussa 1866 
päättyneessä osituksessa, jossa kokotila n:o 3 virallisesti jaettiin kahteen osaan omine 
rekisterinumeroineen. Maarekisterin mukaan Juhon puolikas tilasta käsitti tuolloin hieman 
yli 14 ha viljeltyä maata, viljelykelpoista tai varsinaista metsämaata yhteensä hitusen yli 
214 ha ja joutomaata pikkuisen yli 34 ha, kokonaispinta-alan ollessa runsaat 262 ha.

Miten Juho ja häntä seuranneet sukupolvet sitten tilaa hyödynsivät, sen yksityiskohdista 
luultavasti te tai ainakin joku teistä tietää paremmin. Juho itse ei kuitenkaan rynnännyt 
myymään osia tilasta. Maarekisterin mukaan ensimmäinen virallinen ositus tilaan kohdistui
vasta vuonna 1920, jolloin lähes 2/3 tilasta erotettiin Kiteen kunnalla Koulula-nimiseksi 
tilaksi. Yrjölä-tila oli tuolloin ilmeisesti Juhon pojanpojan, v. 1888 syntyneen Otto 
Strandénin isännöimä.

Kiteeläiset näyttävät jääneen perinnöksiostoissa lähinaapureistaan Liperistä ja 
Tohmajärvestä jälkeen. Viimeksi mainituissa pitäjissä maakirjataloissa perintötilojen 
suhteellinen osuus oli vielä v.1855 selvästi edellä Kiteetä; Liperissä maakirjataloista oli 
perintötiloja 40.1 % ja Tohmajärvelläkin 31.5 %, kun Kiteellä, Rääkkylä mukaan lukien, 
prosentti oli vajaat 21 %. Miksi näin oli, siihen on vaikea osoittaa suoraa syytä. Selitystä 
olisi ehkä syytä etsiä aluksi varallisuustekijöistä, ostojen rahoituksesta ja kiteeläisten 
talonpoikien mahdollisuuksista hyödyntää tuossa vaiheessa metsiään. Puupulaa valiteltiin 
ja Puhoksen saha hankki puunsa muualta, joten kenties puusto oli jo kaskettu ja syöty tai 
kertaalleen myyty juuri ennen perinnöksiostojen suurta aaltoa.

Mitä sitten tapahtui Piimäjärvi 3:n Strandéneille?

KUVAT
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Kiteen rippikirjassa 1865–1876 Piimäjärvi n:o 3:ssa mainitut Strandénit:
- isäntä Juho Strandén, s. 1815 ja vaimo Maija Liisa Kurki (s. 1819)
- poika Petter (s. 1840) avioituu, morsian muuttaa samaan taloon
- tytär Maria (s. 1844) avioituu ja muuttaa kotitilalta pois
- tytär Anna (s. 1847) avioituu ja muuttaa kotitilalta pois
- poika Juho (s. 1848) on kotitilallaan
- poika Heikki (s. 1852) on kotitilallaan
- tytär Helena/Leena (s. 1854) on kotitilallaan

Vuosien 1877–1881, 1882–1890 ja 1891–1900 rippikirjojen mukaan em. henkilöistä
- isäntä Juho Strandén kuolee v. 1880, puoliso Maija Liisa kuolee v. 1893
- tytär Leena avioituu v. 1877 ja muuttaa kotitilalta pois
- poika Petter muuttaa perheineen Rääkkylään v. 1884
- poika Juho avioituu ja puoliso muuttaa Tohmajärveltä Piimäjärvelle
- poika Heikki avioituu v. 1884 ja morsian muuttaa Piimäjärvi n:o 3:een; Heikki kuolee v. 
1894
- leskeksi jäänyt tytär Anna tulee takaisin kotitilalle, mutta avioituu uudelleen v. 1891 ja 
muuttaa pois Muljulaan
 
Vaikka nämä esimerkkini eivät täytä tieteellisten otosten mittaa, vertailu Venäjälle 
muuttaneiden Strandénien ja Piimäjärvi 3:ssa asuneiden Strandénien välillä paljastaa 
uskoakseni jotain 1800-luvun jälkipuoliskon ihmisten mahdollisuuksista selviytyä elämässä
eteenpäin. Yksikään löytämistäni Venäjälle lähteneistä Strandéneista ei ollut selkeästi 
talonpoikaisväestöön kuuluvia. Jos jonkun isä olikin ollut lampuoti tai torppari, tämä ei 
tarjonnut jälkipolville samanlaista paikallaan pitävää sidosta kuin jos isä olisi ollut talollisen 
asemassa. Myöhemmin tilanne toki muuttui, kuten hyvin tiedämme. Yhteiskunnan 
rakennemuutos on ollut syvä ja sen jäljet näkyvät maaseudulla ja kaupungeissa, ja nyt 
taitaa olla ns. taantuvien taajamien vuoro käydä läpi kivuliasta muutosta.


