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autausmaat ovat kiinnostavia paikkoja sukututkiloille. Niillä tuntee menneistä
sukupolvista jos ei suoranaista läsnäoloa, olemassa olon kuitenkin. Voi, miten moneen sukututkimuks€en on saatu vuosiluvut ja päivämäärät
tarkistetuksi hautakivistä. Useimmiten
kivissä on täysin oikeat num€rot, vaikka
poikkeuksiakin toki mahtuu joukkoon.
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Vanhoilla hautausmailla on runsaasti eri aikakausien kerrostumia.
Niillä näkee selvästi, miten eri sääryjen ihmisiä on kohdeltu eri tavalla. Lähelle kirkkoa on haudattu säätyläisia, joiden haudoilla on isot
kivet ja tarkkaan merkiryt arvonimet. Köyhemmästä väestä ei välttämättä ole säilynyt muistomerkkejä edes 1900-luvun alkupuolelta,
jos hauta on aikanaan merkitty puisella ristillä tai muistolaudalla.
Kiveen hakatut muistomerkit säilyvät tietenkin paremmin kuin
puiset tai valurautaiset. Hautausmaa on usein hieno puisto, jossa
on vanhoja puita ja istutuksia.
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Joul uaaton ruokalista.

Isoimpien kaupunkien hautausmailla järjestetään opastettuja kiertokäyntejä. Jokainen meistä voi suunnitella itsekin sukulaisiaan tai
muita kiinnostavia henkilöitä koskevan reitin.
Yleisradion urheilutoimittajat Jouko Vuolle ja Arto Teronen ovat
tehneet kahdeksan tuotantokauden verran radiosarjaa Kiveen hakatut, jossa he ovat vierailleet eriryisesti urheilijoiden haudoilla eri
puolella Suomea. Heidän periaatteena on kertoa kaunistelematta,
mutta ymmärtäväisesti ihmisen elämästä kaihtamatta vaikeitakaan
vaiheita. Monilla huippu-urheilijoilla on ollut vaikeuksia sopeutua
urheilu-uran jälkeiseen elämään. Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa
meillä oli kiinnostava tilaisuus kuulla Vuolteen ja Terosen kertovan
radio-ohjelmien tekemisestä ja joistakin ohjelmissa käsitellyistä henkilaista. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Internetissä osoitteessa
yle.fi/urheilu/kiveenhakatut/. Samasta aineistosta he ovat julkaisseet
myös useita kirjoja.

Maiia Paruiainen,
maij a. parviainenPiki. fi
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