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Vantaan Seudun Sukututkijat ry
www.va ntaa nseud u nsu ku.net

ukututkij oiden kirj allisuudenlaj iksi mielletään yleensä asiaproosa, mutta kauno-

PAÄrorurrrnrn

kirlallisuuden lukemisellakin on h1wät
puolensa. Monista elämänpiireistä saisi

Maija Parviainen
040 779 1753

paljon kuivakkaamman käsityksen, jos siihen ei
tutustuisi historiallisten romaanien avulla. Tärkkaa ja huolellista pohjatyötä tekevä kirjailija pysryy tuomaan lukij oidensa ulottuville näkökulmia

ma ija.pa rvia i nen@iki.fi
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rtusu euvosto

Liisa Hautanen, pj.

Kaarina Luiro

menneisylteen.

Maija Parviainen
Jouko Syväjärvi
Arrnrnurur 201 5
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Lehdessä ju I kaistava ksi ta rkoitettu

aineisto pyydetään lähettämään
päätoimittajalle osoitteella: Kotinummentie 4 C 17,00700 Helsinki
Urronsu

Suomalaisissa on varmaan monia, jotka pitdvät Väinö Linnan Pentinkulmaa
mainiona kurkistusluukkuna sadan vuoden takaiseen Hämeeseen. Vaikka
kirjoissa esiinrl'vät henkilot eivät sellaisenaan olekaan eläneet, heidän elämäntapansa ja kohtalonsa ovat saman ryylisia kuin oikeasti niillä nurkilla
on ollut.

Viime aikoina olen herkutellut indrek Haiglan dekkareilla, joissa apteekkari
Melchior ratkaisee rikolaia 1 400-luvun Tallinnassa. Jokainen yksiryiskohta
ei ehkä olisi ihan kohdallaan, jos niitä pääsisi aikakoneen avulla katselemaan, mutta ei se ainakaan minua haittaa. Tilannetta voi verrata siihen,
miten paljon epätäsmällisiä tietoja kerrotaan nykyajasta tiedotusvälineissä.
Kaunokirjallisuuden lukemista voi verrata internetin käyttöön. Molemmista lähteistä löytää totuusarvoltaan monen tasoista tekstiä, ja lukijan
tehtävänä on arvioida, paljonko siitä uskoo todellisuuden mukaiseksi.
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Seppo Mahlman, www.printway.fi
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Keuruskopio Oy, Keuruu 2015
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Yhdistyksemme 20-vuotisjuhlan
kunniaksi kanteen valittiin
vuoden 2009 Kuulutko sukuuni
-tapahtumasta.
Töölön kundit Martti Andelin,
Kalle Kekola ja Stig Kumlin
esittelivät la psu utensa ja
nuoruutensa stadia.
- Maija Parviainen

Kirjan vuoden kunniaksi suosittelen kaikille hyvän kaunokirjallisuuden
lukemista. Toivotan lukiloille oikein mukavaa kesää ja hienoja ilmoja,
jolloin tarkenee loikoilla vaikkapa riippumatossa.
Ennen kesää ehdimme vielä viettää Vantaan Seudun Sukututkijoiden
2O-vuotisjuhlaa keskiviikkona 13.5. Tähän Sukuriin on koottu monipuolinen katsaus yhdisryksemme historiaan ja vähän tulevaisuuteenkin. #t

Maija Paruiainen,
maij a.parviainenPiki. fi
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