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Mitä enemmän sivistys kaswaa ja yhteiskunnalliset olot kehittywät, 
sitä enemmän joka mies uudestaan astuu esiin itsenäisenä kan-

sakunnallisena yksilönä, jolla tämän kansakunnallisen yksilöisyyden ul-
konaisena merkkinä tarwitsee olla oma omituinen sukunimikin. Ja tätä 
waatii myöskin kaswawa liike ja sitä seuraawa keskuus kansakunnan 
jäsenten wälillä. Se aika ei sentähden woi olla kaukana, milloin asiain 
pakko panee niitäkin kansaluokkia, jotka tätä nykyä owat sukunimiä 
wailla, warsinaisia liikanimiä itsellensä hankkimaan.
 

Edvin Avellan, Satakunta 23.3.1887
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Antoisia ovat olleet myös kongresseissa ja symposiumeissa saadut 
herätteet ja syntyneet kontaktit. Teoreettisissa kysymyksissä olen saanut 
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Työtoverini tutkimuskeskuksen kaikilta osastoilta ovat auttaneet mitä 
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tuvan. Monet sukututkijat ja muut yksityishenkilöt ovat antaneet tietoja 
puhelimitse ja kirjeitse. Runsaimmin sukunimenmuutostietoja olen saanut 
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teokseen. Hänen apunsa on ollut korvaamatonta myös aineiston poimin-
nassa ja tilastojen ja graa  sten esitysten laadinnassa sekä käsikirjoituksen 
painokuntoon saattamisessa. Tytärtäni Terhiä kiitän ilosta ja valosta, joita 
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valmistumisen on mahdollistanut Suomen Kulttuurirahaston stipendin 



8

Kiitokset

tuki vuonna 1991, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen myöntämät 
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Abstract
Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön 
modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921.

The ordinary Virtanen. The modernization of the 
Finnish surname practices from the 1850s to 1921.  

Sirkka Paikkala, University of Helsinki, FIN 

The objective of my research is to study the origins of the modern 
uniform Finnish surname system in the context of the emergence 

of the Finnish national identity and the great social reforms.  A basic 
consideration is how, when and why the use of hereditary surnames was 
adopted as a part of the system of personal names in accordance with 
norms that became uni  ed throughout Finland.  

In the late 19th century, the conventions of surname and byname use 
in Finland experienced profound changes within a short period of time.  
Surnames were adopted, even by those who had previously had no sur-
names.  

I will consider this process as a series of innovations.  To illustrate 
their diffusion, I will discuss the two most popular new name types of 
this period (type Virtanen < virta ‘  ood’, i.e. a name derived from a 
phenomenon of nature with ‘-nen’ added as a suf  x, followed by type 
Laine < laine ‘wave’).  In this connection, I will take into account the 
role of the people who created the idea and spirit of the innovations, the 
contribution of those who were responsible for carrying out the changes, 
and the channels of in  uence.  I will study the occurrence of the types of 
names on the basis of both their distribution in the early 20th century and 
the name change announcements made during the years 1870–1922.  This 
section will include an analysis of the discussions concerning surnames 
at that time, including consideration of the term surname as such, and 
an examination of the means by which the concept of surnames became 
established.  I will consider the type Virtanen from the point of view of 
the anthroponymic model and the general system theory by analyzing the 
onymic characteristics of the individual name systems that were codi  ed 
as a uniform system in the Surnames Act.

The modernization of the Finnish surname practice during this period 
went hand-in-hand with the modernization of society and the collapse 
of class distinctions.  The names as such re  ect the in  uence of National 
Romantic themes and the ideo-political context of the development of 
Finnish as a literary language.



10



11

Sisällys

KIITOKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ABSTRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1  JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1  Tutkimuksen taustaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2  Tutkimusongelma, tavoite ja hypoteesit . . . . . . . . . . . . 20
1.3  Tutkimusaineisto, sen arviointi ja tutkimuksen toteutus 26

1.3.1 Nimiaineistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.3.2 Sanastoaineistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3.3 Lehdistöaineisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3.4 Muita lähteitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.4  Merkintätavoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.5  Katsaus aiempaan tutkimukseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET JA 
 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.1  Taustaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2  Antroponomastiikasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3  Nimisysteemeistä ja nimenmuodostusmalleista . . . . . . 44

2.3.1 Sisältömalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.2 Motivaatiomalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.3 Sananmuodostusmalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3.4 Lisänimijärjestelmät yleisen systeemiteorian 
 valossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3.5 Nimijärjestelmien syntykontekstit ja niihin 
 vaikuttavat faktorit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.4  Innovaation diffuusioteoriasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5  Lehdistöanalyysistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.6  Biogra  s-genealogisen menetelmän käytöstä . . . . . . . . 55
2.7  Terminologinen tausta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.7.1 Suomalaisessa nimistöntutkimuksessa käytetyt
 käsitteet ja termit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.7.2  Muunkielistä tutkimusterminologiaa . . . . . . . . . . 60
2.7.3  Sukunimi-termin ja -käsitteen ero. . . . . . . . . . . . . 63
2.7.4  Sukunimen ja sukunimijärjestelmän 
 määrittelyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.7.5  lisänimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.7.6 Muut tärkeimmät termit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



12

3  SUKUNIMIEN SYNNYN YHTEISKUNNALLINEN 
 TAUSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.1 Sukunimien omaksuminen Euroopassa . . . . . . . . . . . . 79
3.1.1  Roomalainen nimijärjestelmä. . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.1.2  Yksinimisyydestä kaksinimisyyteen . . . . . . . . . . 84
3.1.3  Sukunimien tarve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.1.4  Sukunimien käytön alkaminen Euroopassa . . . . . 87
3.1.5 Yhteenvetoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.2  Suomalaiset suku- ja lisänimijärjestelmät 
 vuoteen 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.3  Sukunimikäytännön modernisoitumisen 
 aatteellinen konteksti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

3.3.1  Henkilönnimien yhteiskuntasidonnaisuus . . . . . 110
3.3.2  Ideologinen tausta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.3.3  Suomi kirja- ja virkakieleksi . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.3.4  Myytti ”kalevalaisesta” yhtenäiskulttuurista . . . 117
3.3.5  Etunimien suomalaistuminen . . . . . . . . . . . . . . . 118
3.3.6  Yhteydet eurooppalaisiin virtauksiin . . . . . . . . . 118

3.4  1800-luvun sanomalehdistö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.5  Sukunimikäytännön modernisoitumisen 
 yhteiskunnallinen konteksti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

3.5.1  Sääty-yhteiskunnan mureneminen . . . . . . . . . . . 120
3.5.2  Yhteiskunnallisten instituutioiden 
 lisääntyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.5.3  Liikkuvuuden, liikenteen ja viestinnän kasvu . . 122

MURROKSEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4  SUKU- JA LISÄNIMIÄ TARKOITTAVAT 
 ILMAUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

4.1  Vanhat kirjalliset esiintymät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.2  Sanakirjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

4.2.1  Vanha kirjasuomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.2.2  Varhaisnykysuomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.3  Kirjallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.4  Suomenkieliset lehdet ja aikakausjulkaisut . . . . . . . . . 134

4.4.1  Sanoma- ja aikakauslehdet . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.4.2  Virallisen lehden nimenmuutosilmoitukset . . . . 144

4.5  Kansanomainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.6  Yhteenvetoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

5 JULKINEN KESKUSTELU SUKUNIMISTÄ 
 VUOSINA 1839–1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

5.1  Nimistö suomalaisuuden rakentamisessa . . . . . . . . . . 166
5.2  Suku- ja lisänimikeskustelu vuosina 1840 1899 . . . . 170

5.2.1  Suku- ja lisänimet sanomalehdissä ja 
 aikakausjulkaisuissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.2.2  Yhteenvetoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199



13

5.3  Sukunimien käsittely Suomalaisen Kirjallisuuden 
 Seurassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
5.4  Sukunimien käsittely Kotikielen Seurassa . . . . . . . . . 210

6 VIRTANEN-TYYPPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6.1 Virtanen-tyypin muotoutuminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

6.1.1 Miksi uusiin sukunimiin otettiin nen-johdin?. . . 212
6.1.2  Uusien nen-nimien sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
6.1.3  Kannanottoja nen-nimien sopivuudesta . . . . . . . 221

6.2  Virtanen-tyypin nimet, ikä ja levikki . . . . . . . . . . . . . . 223
6.2.1  Nimiartikkelien tarkoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
6.2.2  nen-loppuisten sukunimien ryhmittely . . . . . . . 223
6.2.3  Virtanen-tyypin määrittely . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
6.2.4  Virtanen-tyypin seurannaisnimet . . . . . . . . . . . . 224
6.2.5  Nimiartikkelien sisällöstä ja lähteistä. . . . . . . . . 225
6.2.6  Nimiartikkelit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
6.2.7  Samannimisistä uudisetunimistä . . . . . . . . . . . . 371
6.2.8  Yhteenvetoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

6.3  Virtanen-tyypin nimien alueellinen levinneisyys . . . . 384
6.3.1  Virtanen-tyypin levinneisyys . . . . . . . . . . . . . . . 384
6.3.2  Diffuusiokeskukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
6.3.3  Virtanen-tyypin nimien omaksujien määrästä. . . 391
6.3.4  Virtanen-tyypin seurannaisnimien levinneisyys. . 391

7  NIMENMUUTOSILMOITUSTEN ERITTELY . . . . . . . . 394
7.1  Rekisteri sukunimenmuutosilmoituksista 
 vuosilta 1870–1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
7.2  Nimenmuutosten ilmoittamisen historiaa . . . . . . . . . . 396
7.3  Uudisnimityypit vuosien 1870–1922
 nimenmuutosilmoituksissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

7.3.1 Virtanen-tyypin nimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
7.3.1.1 Virtanen-tyypin nimien ottaminen . . . . . . . 400
7.3.1.2 Virtanen-tyypin nimistä luopuminen. . . . . . 403
7.3.1.3 Virtanen-tyypin nimenottojen ajallinen ja 
  maantieteellinen leviäminen . . . . . . . . . . . 404

7.3.2 Laine-tyypin nimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
7.3.2.1 Laine-tyypin muotiaika. . . . . . . . . . . . . . . . . 409
7.3.2.2 Laine-tyypin nimien oton alueellinen 
  leviäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

7.3.3 Virtanen ja Laine-tyypin nimien osuus 
 otetuista nimistä vuosien 1870–1922 
 nimenmuutosilmoituksissa . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
7.3.4  Virtanen- ja Laine-tyypin nimeämismallien 
 vaikutus myöhempiin sukunimityyppeihin . . . . 415

7.4  Nimenmuutostyypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
7.4.1  Nimien suomalaistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
7.4.2  Patronyymien ja matronyymien vaihtaminen 
 sukunimiksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422



14

7.4.3  Patronyymeistä sukunimiä . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
7.4.4  Ei-suomalaisten sukunimien omaksuminen . . . . 426
7.4.5  Yhdistenimien ottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
7.4.6  Suomalaisen nimen vaihtaminen 
 toiseen suomalaiseen nimeen . . . . . . . . . . . . . . . 430

8  SUKUNIMIJÄRJESTELMÄN VAKIINTUMINEN . . . . . 433
8.1 Suomalaisen oppineiston lisä- ja sukunimistön 
 kielisuhteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

8.1.1  Säätyaikainen Turun Akatemia ja Keisarillisen 
 Aleksanterin yliopiston ensimmäiset 
 vuosikymmenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
8.1.2  Virkamieskunnan ruotsinkielisyys . . . . . . . . . . . 436
8.1.3  Ylioppilasnuoriso ja kansallinen herääminen . . . 437
8.1.4  Nimiuudennosten varhaiset merkit Helsingin 
 yliopistossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
8.1.5 Pappien ja lukkarien nimet . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

8.2  Koulut suomalaisten sukunimien ahjoina . . . . . . . . . . 450
8.3  Aikalaishavaintoja 1800-luvun nimikäytännöstä . . . . 467
8.4  Esimerkkejä sukunimistön muuttumisesta muutamilla 
 paikkakunnilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
8.5  1900-luvun alun nimenmuutoskampanjat . . . . . . . . . . 502

8.5.1  1900-luvun alun sukunimien 
 suomalaistamistoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

8.5.1.1 Sukunimien suomalaistamishankkeet 
  ennen vuotta 1906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
8.5.1.2 Sukunimien valinnan ohjeistaminen . . . . . . 506
8.5.1.3 Suurlakko 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
8.5.1.4 Suuren nimenmuutosmanifestaation 
  lähtölaukaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
8.5.1.5 Snellmanin satavuotispäivä vuonna 1906 . . 514
8.5.1.6 Tuokiokuvia nimiensuomalaistamiskeväältä 
  ja Suomalaisuuden Liiton perustaminen . . . 515
8.5.1.7 Reaktioita puolesta ja vastaan . . . . . . . . . . 517
8.5.1.8 Vuoden 1906 Snellmanin päivän merkitys . 518
8.5.1.9 Nimenmuuttajien määrän arviointia . . . . . . 520

8.5.2  Nimenmuutoskampanjat vuoden 1906 jälkeen . . 522
8.5.2.1 Snellmanin päivän rooli myöhempinä 
  vuosina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
8.5.2.2 Nimenmuutostoimintaa Vienan Karjalassa . 524
8.5.2.3 1930-luvun kampanjoista . . . . . . . . . . . . . 525

8.6  Nimenmuutosmotiiveja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

MUUTOKSEN TOTEUTUMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

9  SUKUNIMIEN KÄYTTÖNORMIEN VAKIINTUMINEN 533
9.1  Sukunimi – suvun nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
9.2  Yhden sukunimen käytön vakiintuminen ja 
 nimien yksinkertaistuminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536



15

9.3 Patronyymit nimijärjestelmän murroksessa. . . . . . . . . 538
9.3.1  Patronyymin määrittelyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
9.3.2  Patronyymien käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
9.3.3  Suomenkieliset patronyymit 1900-luvun 
 vaihteessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
9.3.4  Suomen patronyymiset sukunimet . . . . . . . . . . 544
9.3.5  son-loppuisten nimien kehittyminen 
 sukunimiksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

9.4  Sotilaiden nimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
9.4.1  Taustaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
9.4.2  Sotilasnimistä uusi suomalainen 
 lisänimijärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
9.4.3  Ruotunimien vakiintumisesta sukunimiksi . . . . 551
9.4.4  Suomen kaartin seurakunnan 
 lisänimikäytännöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
9.4.5  Asevelvollisuusarmeijan nimet . . . . . . . . . . . . . 554

9.5  Sukunimen itsevalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
9.6  Naisten nimikäytäntö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

9.6.1  Naisen sukunimi entisaikaan . . . . . . . . . . . . . . . 555
9.6.2  Naiset miehen nimelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
9.6.3  Naisen sukunimi lainsäädäntökeskustelussa . . . 561

9.7  Aviottomana syntyneen lapsen sukunimi . . . . . . . . . . 562
9.8  Ensimmäinen sukunimilaki ja sitä edeltäneet 
 säädökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

9.8.1  Sukunimilainsäädännöstä muualla 
 Euroopassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
9.8.2  Sukunimiä koskevat säädökset Suomessa 
 ennen sukunimilakia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
9.8.3  Nimenmuutosten ilmoittamisvelvollisuus . . . . . 574
9.8.4  Nimisuojan tarve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
9.8.5  Uudet tarpeet ja esitykset nimisäädöksiksi. . . . . 577
9.8.6  Lainvalmistelu ja eduskuntakäsittely . . . . . . . . . 579
9.8.7  Lehdistö ja sukunimilain säätäminen . . . . . . . . . 584
9.8.8  Yhteenvetoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

10 MODERNI SUKUNIMIKÄSITYS INNOVAATIONA . . 586
10.1 Uudennosten välittyminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

10.1.1 Sukunimiuudistusten muutoskanavat . . . . . . . 588
10.1.2  Aikakauden mielipidejohtajia. . . . . . . . . . . . . 589
10.1.3  Nimikeskusteluun osallistuneet lehdet . . . . . 590
10.1.4  Sukunimi-innovaatioiden edistäminen 
 interpersonaalisesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
10.1.5  Muutoksen toteuttajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

10.1.5.1 Papit ja lukkarit nimenantajina. . . . . . . . 593
10.1.5.2 Työnjohtajat innovaation toteuttajina . . . 596

10.1.6  Muutosavustajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
10.2  Muutosvastarinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
10.3  Muutosten omaksuminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

10.3.1 Varhaisia omaksujia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
10.3.2 Sukunimiajatuksen edelleen leviäminen . . . . 604

10.4  ”Sukunimiliikkeen” luonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605



16

11 MODERNIN SUOMALAISEN 
  SUKUNIMIJÄRJESTELMÄN SYNTY 
  – SYSTEEMITEOREETTISTA TARKASTELUA. . . . . . 607

11.1 Alasysteemien mukautuminen uudeksi systeemiksi . . 607
11.2 Käytössä olleiden sukunimien säilyminen . . . . . . . . 614
11.3 Vanhoista lisänimistä sukunimiä . . . . . . . . . . . . . . . . 615
11.4 Järjestelmä nimenvalinnan rajoittajana . . . . . . . . . . 617
11.5 Lisä- ja sukunimijärjestelmien onyymiset 
 tuntomerkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

12  YHTEENVETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

LÄHTEET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
 Arkistot, kirjastot, elektroniset ja muut lähteet . . . . . . . . . . 636

Kirjallisuus, opinnäytetyöt ja käsikirjoitteet. . . . . . . . . . . . 638

LIITTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Liite 1: Nimistöä koskevat lehti- ja 
 aikakausjulkaisuartikkelit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Liite 2: Lehdet tai muut aikakausjulkaisut, julkaisupaikat 
 ja lyhenteet sekä päätoimittajia niiltä ajoilta, 
 joilta luettelon mukaisia sukunimiä koskevia 
 artikkeleita julkaistiin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689
Liite 3: Nimikeskusteluun osallistuneet: kirjoittajat, 
 nimimerkit ja julkaisut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
Liite 4: Virtanen-tyypin nimien otot ja ottoindeksit 
 nimenmuutosilmoituksissa 1870–1922 . . . . . . . . . 695
Liite 5: Tutkimuksessa käytetty aluejaotus . . . . . . . . . . . . 701
Liite 6a: Otettujen nimien tyypit ja niitä vastaavat koodit 
 nimenmuutosrekisterissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Liite 6b: Nimenmuutostyypit ja niitä vastaavat koodit 
 nimenmuutosrekisterissä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
Liite 7: Virtanen-tyypin nimien ottamiset ja nimistä 
 luopumiset nimenmuutosilmoituksissa 
 1870–1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Liite 8 Virtanen-tyypin ottojen ajallinen jakautuminen 
 eri alueille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
Liite 9: Laine-tyypin nimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714

HAKEMISTOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
Kielenaines-, termi- ja asiahakemisto. . . . . . . . . . . . . . . . . 725
Suku- ja lisänimihakemisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Henkilöhakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
Kartat, kaaviot ja taulukot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793

SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797



17

1 Johdanto

Tutkimuksen lähtökohtia



18

1 Johdanto



19

1 Johdanto

1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa

Tämän tutkimuksen juuret ovat 1984 ilmestyneen Suomalaisen nimikirjan 
Sukunimet-osan (Mikkonen & Paikkala) kirjoittamisen herättämissä aja-
tuksissa. Kirjan artikkeleita kirjoittaessani alkoi hiljalleen hahmottua ko-
konaiskuva suomalaisen lisä- ja sukunimijärjestelmän kehityksestä. Kirjan 
julkaisemisen jälkeen sain Pirjo Mikkosen kanssa kutsun pitää esitelmä 
suomalaisten sukunimistä Kotikielen Seuran kokouksessa 16.2.1984. 
Esitin tuolloin ensimmäisen prototyypin suomalaisten lisä- ja sukuni-
mijärjestelmien kehitystä kuvaavasta nuolikaaviosta (ks. s. 22). Tuossa 
kaaviossa suurimmat muutokset keskittyivät sen ajalliseen loppupäähän. 
Huomiotani ei kiinnittänyt niinkään se, miten eri nimijärjestelmät saivat 
alkunsa vaan se, miten nimijärjestelmät päätyivät synteesiin.

Yksi sukunimikirjatyön aiheuttamista yllätyksistä oli, että useimmat 
maamme yleisimmistä sukunimistä – Virtanen, Nieminen, Lahtinen jne. 
– puuttuivat 1500- ja 1600-luvun aineistosta. Niitä ei myöskään otettu 
erityisen huomattavasti sukunimiksi 1900-luvun alkukymmenten suurissa 
nimenmuuttokampanjoissa, vaan pikemminkin niistä jo luovuttiin. Nimien 
oli siis täytynyt syntyä 1600-luvun jälkeen mutta ennen 1900-lukua. 
Nimistöntutkijat eivät kuitenkaan olleet näitä nimiä missään käsitel-
leet – joskin Matti Kuusi (1972) oli havainnut Länsi-Suomesta joukon 
”epäsavolaisia” nen-loppuisia sukunimiä. Osaltaan tämä Kuusen artikkeli 
vaikutti tutkimusteemani valintaan.

Aloitin tämän tutkimuksen jo vuonna 1984 lisensiaatintyö tähtäimessä-
ni. Koska samanaikaisesti otin selvittääkseni myös 1800-luvulla käytyä 
sukunimistöä koskevaa lehdistökeskustelua, ehdotti viestinnän silloinen 
apulaisprofessori Leif Åberg työkaluiksi lehdistöanalyysin lisäksi inno-
vaatioiden diffuusioteorian soveltamista. Vaikka työn eteneminen sitten 
viivästyi päivätyön ja muiden hankkeiden vuoksi, se kuitenkin jatkui: 
olen käsitellyt aihettani ja valitsemaani tutkimusnäkökulmaa monissa 
kansainvälisissä kongresseissa ja tieteellisissä julkaisuissa.
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Paikansin ensin 1980-luvun puolimaissa puhelinluetteloiden avulla 
läntisiksi nen-loppuisiksi olettamieni nimien kantajien asuinpaikat, ja 
aloin sitten seurata 1700-luvun kirkonkirjoja pystyäkseni ikäämään ja pai-
kantamaan nimien juuret. Ratkaisua ei löytynyt tuoltakaan vuosisadalta. 
Vasta 1800-luvun viimeisten vuosikymmenien tarkastelu alkoi tuottaa 
tulosta, mutta se toi myös mukanaan uusia ilmiöitä, uusia kysymyksiä ja 
uusia ongelmia, joihin vastaamiseksi jouduin paneutumaan itse nimien 
lisäksi myös aikakauden historiaan, sukututkimuksiin ja aikalaiskirjoit-
teluun. Samalla sukunimistömme synnyn ja rakenteen tutkiminen laajeni 
yksittäisistä nimistä ja nimityypeistä koko nimijärjestelmän kehityksen 
tarkasteluksi.

Tutkimukseni poikkeaa monista nykyisistä teemoiltaan suppeammin 
rajatuista ja yhden lähdeaineiston väitöskirjoista. Tiedon määrän ja 
tulospaineiden kasvaessa on siirtyminen viipaloituun tutkimiseen ollut 
useimmiten välttämätöntä. 

Tutkijoiden määrän kasvu ja heidän menetelmiensä nopeasti kehittyvä teho 
ja tarkkuus tuottavat perin runsaasti uutta tietoa. Ongelma on kuitenkin se, 
että tieto on ensisijaisesti fragmentaarista ja koostuu sirpaleista, joiden sovit-
taminen suurempien kokonaisuuksien osaksi on yhä vaikeampaa. Eksaktien 
luonnontieteiden, matematiikan, fysiikan ja kemian, aloilla tieto on jo usein 
konvertoitunut ja pelkistynyt säännöiksi, laeiksi ja jopa yksinkertaisiksi kaa-
voiksi – –. (Lauri Saxén 2002: 22.) 

Silti uskon, että varsinkin ihmistieteiden alueella on tarpeen tutkia myös 
kokonaisuuksia ja luoda tieteellisin menetelmin yleiskatsauksia. Uskon 
myös siihen, että tieteentekijöiden kannattaa hyödyntää ilmiöiden ku-
vaamisessa aikalaiskuvauksia niiden autenttisuuden vuoksi. Tässä tutki-
muksessa olen antanut ääntä ja tilaa niille ihmisille, jotka noin 100−150 
vuotta sitten olivat sydämestään yhtenäistä kansakuntaa rakentamassa. 
Ilman näitä 1800-luvulla ilmestyneitä aikalaiskuvauksia tutkimukseni 
olisi paljon hengettömämpi. 

1.2 Tutkimusongelma, tavoite ja hypoteesit

Kansallisten sukunimien nousu Suomessa tuo monille mieleen vuoden 
1906 Snellmanin satavuotispäivän suurnimenmuuton tai 1930-luvun 
nimien suomalaistamiskampanjat. Suomalaisuusliikkeen historiaan 
perehtyneet saattavat muistaa suomalaisnimien esitaistelijoina ne 26 
Helsingin yliopiston kirjoissa ollutta opiskelijaa, jotka 1875–1879 halu-
sivat sukunimensä suomalaistamalla osoittaa olevansa suomalaisia niin 
mieleltään, kieleltään kuin nimeltäänkin. Vähintään kirjallisuudenhisto-
riasta ovat tutut 1800-luvun muutamat yksittäiset kirjailijanimet kuten 
Koskinen, Kilpinen, Oksanen, Suonio, Kivi jne., jotka eivät kuitenkaan 
olleet kantajiensa virallisia nimiä.

Nykyisen Suomen yleisimpien sukunimien kärjessä komeilee nimiä, 
jotka eivät edusta 1900-luvun alun suomalaistamishuumassa otettuja ni-
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miä. Ne ovat kuitenkin nimiä, joilla ei ole ollut aikaa laajentaa reviiriään 
ja kantajamääriään nykyisiin huippulukemiin vuosisatoja niin kuin van-
hoilla itäisillä sukunimillämme on ollut. Ne ovat näitä tavallisia Virtasia, 
Lahtisia, Mäkisiä, Niemisiä ja Salosia.

1800-luvulla sukunimistössämme tapahtui lyhyessä ajassa merkittävä 
murros, joka ilmeni muun muassa niin, että ihmiset, joilla ei ennestään 
ollut sukunimeä, ottivat sellaisen. Sukunimijärjestel mämme (ks. kaaviota 
1, s. 22) rikastui uusilla, tietoisesti sukunimiksi otetuilla nimityy peillä, 
ja monet entiset lisänimet va kiintuivat sukunimiksi. Pian sen jälkeen 
ryhdyttiin suomalaistamaan jo käytössä olleita sukunimiä.

Muutamassa vuosikymmenessä tapahtunut yhtenäisen sukunimikäy-
tännön omaksuminen ja ajan kypsyminen lopulta sukunimilain säätämi-
seen vuonna 1920 herättää pakosta kin kysymyksiä. Miksi näin tapahtui? 
Ja tarkasti ottaen miten? Ilmiöön täytyy olla jokin syy, ehkä useitakin. 
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten, milloin ja miksi periyty-
vän sukunimen käyttö omaksuttiin suomalaiseen henkilönnimisysteemiin 
yleiseksi ja yhtenäisten normien mukaiseksi tavaksi. 

Tarkoituksenani on kuvata kokonaisuutena sitä suomalaisen lisänimi-
käytännön muutosprosessia, joka käynnistyi 1800-luvun puolimaissa ja 
tiivistyi vuoden 1921 sukunimilakiin, ei pelkästään eritellä tuona aikana 
tapahtuneita erillisiä muutoksia tai joitakin sukunimistön yksittäisiä 
piirteitä tai kerrostumia tietyn, tarkoin valitun ja rajatun lähdeaineiston 
valossa. Prosessin eri piirteiden valaisemiseksi olen käyttänyt erilaisia 
aineistoja ja erilaisia tutkimusmetodeja. Tapahtunut kehitys lisä- ja 
sukunimissä näytti jo tutkimustyön alkuvaiheissa ikään kuin sarjalta 
uudennoksia, jotka alkoivat nopeasti levitä. 

Tavoitteen saavuttamiseksi koin keskeisiksi a) innovaatioketjun osien 
tunnistamisen ja kuvaamisen, b) uudisnimityyppien määrittelemisen sekä 
niihin kuuluvien nimien rajaamisen ja ikäämisen, c) lisä- ja sukunimi-
systeemissä tapahtuneiden muutosten erittelyn ja d) sukunimikäsitteen 
muuttumisen tarkastelun. Innovaatioketjun osiksi oletin nimien suoma-
laistamisidean ja sukunimien käytön tarpeellisuuden oivaltamisen sekä 
näiden ajatusten toteuttamiseksi luodut uudet nimityypit ja koko prosessin 
lopputulokseksi modernin sukunimikäsityksen omaksumisen ja kodi  oi-
tumisen laiksi vuonna 1920.

Tutkimuksessani yritän vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 
mistä tulivat impulssit ja mallit uusiin nimityyppeihin, miten uudisnimet 
levisivät maantieteellisesti ja sosiaalisesti, miten nimenvalintaa ohjattiin, 
miten lisä- ja sukunimien käyttö muuttui tutkimusjakson aikana ja miten 
nimikäytäntö siirrettiin lainsäädäntöön?

Olen olettanut, että saan vastauksen murrokseen tarkastelemalla tie-
tyn nimityypin, Virtanen-tyypin syntyä ja leviämistä, virallisissa lehdissä 
julkaistuja nimenmuutosilmoituksia, lisä- ja sukunimitermien kirjallista 
ja kansanomaista käyttöä sekä 1800-luvun jälkipuoliskon julkista kes-
kustelua sukunimistä (lehdistössä ja kahdessa keskeisessä yhdistyksessä 
eli Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa ja Kotikielen Seurassa). Näiden 
aineistojen avulla olen tavoittanut kokonaiskuvaa muutoksesta ja siitä 



22

1 Johdanto

hengestä, jossa sitä toteutettiin. Olen pyrkinyt myös selvittämään, vai-
kuttivatko lehdistön lisäksi yliopisto ja koulut sekä niiden kasvattamat 
papit ja opettajat innovaatioiden diffuusioon. 

Jotta 1800-luvun sukunimistymiskehitys, uudenlaiset sukunimityypit 
ja modernin suomalaisen sukunimijärjestelmän yleinen luonne tulisivat 
ymmärretyiksi, olen käsitellyt laajahkosti myös eurooppalaista sukunimi-
käytäntöä sekä pohtinut sukunimen ja sukunimijärjestelmän käsitettä.

Olen myös taustoittanut joitakin lisä- ja sukunimijärjestelmien piirteitä, 
jos olen katsonut, että niitä on käsitelty suomalaisessa onomastisessa 
kirjallisuudessa vähän, liian puutteellisesti tai osin virheellisesti tai jos 
yleinen tietämys taustoista on mielestäni riittämätöntä. Taustoituksella 
olen pyrkinyt saamaan esittämäni lisä- ja sukunimikäytännön muutokset 
paremmin ymmärrettäviksi.

Tutkimusteemani on siis tiivistetysti seuraava: yhtenäisen sukunimijär-
jestelmän kehittyminen osana kansalaisidentiteetin ja kansanvaltaistuvan 
sivistysyhteiskunnan kasvua 1850-luvulta ensimmäisen sukunimilain sää-
tämiseen vuonna 1920 sekä Suomen yleisimmän sukunimityypin synty 
tämän prosessin heijastajana.

Tutkimuksen lähtökohtana on tarkastella nimiä kansallisena ilmiönä 
suomalaisuuden kannalta, koska se oli läpikäyvin aate tutkimusjaksol-
lani. Ruotsinkielisen kansanosan nimistöä en ole juuri käsitellyt lukuun 
ottamatta sivistyneistön ja säätyläistön nimistöä sekä patronyymiasuisten 
ilmausten omaksumista sukunimiksi; niitä omaksuivat myös suomenkie-
liset. Tämä 1800-luvun suomalaiskansallinen näkökulma heijastuu usein 
myös käyttämissäni sananvalinnoissa ja termeissä. Tarkastelen suomalai-
suusaatteen toteutumista sukunimistössä, mutta en arvioi sen aatteellisten 
lähtökohtien oikeutusta tai historiallista kantavuutta.

Kaavio 1. Suomen suku- ja lisänimistön koostumus.1 

Aatelisnimet

Porvaris- ja käsityöläisnimet

Sivistyneistönimet

Sotilasnimet

Patronyymit

Erilaiset liikanimet

Talonnimet

Virtanen-tyyppi

Vanhat itäiset sukunimet

Ns. otetut ja suomalaistetut  nimet

1920185017001626

Nykyiset
suku-
nimemme

1  Olen esittänyt kaavion varhaisimman version ensimmäisen kerran Kotikielen Seuran 
kokouksessa 16.2.1984.
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Työn rakenteesta ja sisällöstä

Koska työni koostuu monista rinnakkaisista, toisiinsa limittyvistä il-
miöistä, sisällön järjestäminen ”yhteen ainoaan oikeaan” järjestykseen 
kronologisesti, loogisesti tai teemojen tärkeyden mukaan osoittautui 
mahdottomaksi. Siksi esittelen seuraavassa lyhyesti työn rakennetta ja 
sisältöä, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää eri osien tarpeellisuus sen 
kokonaisuuden kannalta, jota pyrin niiden avulla valottamaan.

Toisessa luvussa selvitän tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia ja menetel-
miä sekä luon katsauksen käytettyyn termistöön. Tarkastelen sukunimen 
käsitettä laveahkosti, koska se sai modernin suomalaisen sukunimijärjes-
telmän syntyessä erilaisen sisällön, kuin sillä oli ollut monissa aiemmissa 
sukunimijärjestelmissä. Samalla myös sukunimen funktio rajautui uudella 
tavalla. Sukunimikäsitteen systeemiteoreettinen määrittely auttoi minua 
ymmärtämään lisä- ja sukunimijärjestelmissä tutkimusjaksolla tapahtu-
nutta muutosta, ja toisaalta 1800-luvun jälkipuoliskon murroskehitys toi 
uusia näkökulmia sukunimikäsitteen ja sukunimi-termin määrittelyyn. 
Tätä määrittelyä helpotti myös kolmannessa luvussa (Sukunimien synnyn 
yhteiskunnallinen tausta) esittämäni katsaus sukunimistön omaksumiseen 
Euroopassa. Samassa luvussa taustoitan erilaisten lisä- ja sukunimijärjes-
telmien luonnetta. Erityisen tärkeäksi koin roomalaisen nimijärjestelmän 
kuvauksen, koska sen kehitystä on varsin laajasti tutkittu ja siinä näky-
vät sukujärjestelmässä ja yhteiskunnassa lähes tuhannen vuoden aikana 
tapahtuneet muutokset. – Sukunimijärjestelmä sekä lisä- ja sukunimien 
erilaiset funktiot ovat työssäni tärkeä peruslähtökohta. Samaa lähtöti-
lanteen selvittämistä palvelee myös yhteenveto suomalaisten lisä- ja 
sukunimijärjestelmien luonteesta ennen 1800-luvun puoltaväliä. 

Tässä Eurooppaa koskevassa katsauksessa ja tarkastellessani myöhem-
min myös eri maiden sukunimilainsäädännön kehitystä olen kiinnittänyt 
erityistä huomiota niihin maihin, joista olen katsonut suomalaisen nimis-
tökehityksen saaneen suoria vaikutteita tai joissa olosuhteet 1800-luvul-
la olivat samankaltaiset kuin Suomessa. Samankaltaisuudella tarkoitan 
ennen muuta kansallisuuspoliittista tilannetta ja toisaalta sitä, millaises-
sa kulttuuripiirissä kansat ovat eläneet. Suomen kulttuurinen kehitys on 
saanut ensisijaisesti vaikutteita Ruotsista ja sen välityksellä Euroopan 
saksankieliseltä alueelta. Siksi koin Pohjoismaiden kannalta tärkeäksi 
käsitellä Baltian sekä esimerkiksi Tšekin ja Unkarin kehitystä.2 

Kolmannessa luvussa tuon esiin myös niitä suomalaisessa yhteiskun-
nassa tapahtuneita aatteellisen ja yhteiskunnan käytännön tason muutoksia 
ja tendenssejä, jotka omalta osaltaan loivat erityisehtoja sukunimistön 
modernisoitumiseen. Yhteiskunnallisten piirteiden ymmärtäminen on 

2  Vrt., että Alapuron ja Steniuksen mukaan Länsi-Euroopassa väestö saatiin nationalis-
min avulla samastumaan moderniin valtioon, kun taas Itä-Euroopassa etniset yhtäläi-
syydet johtivat kansalliseen tietoisuuteen ennen oman valtion tai muun poliittisen 
yksikön luomista. Heidän mukaansa Suomi muistutti poliittiselta riippuvuudeltaan 
itäistä Eurooppaa, mutta muun muassa maata omistavan talonpoikaiston vuoksi luok-
karakenteeltaan Skandinaviaa. (Alapuro & Stenius 1987: 11–12.)
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välttämätöntä, koska tarkastelen sukunimistöä pikemminkin systeeminä 
kuin puhtaasti kielellisenä ilmiönä.

Luvusta neljä alkaen käsittelen muutamaa rinnakkaista ja ehkä näennäises-
ti erillistä ilmiötä, jotka yhdessä muodostivat modernisoitumisprosessin. 
Näitä hyvinkin eriluonteisia ilmiöitä oli pakko tarkastella erilaisten läh-
deaineistojen valossa. Siksi tutkimukseni koostuu tavallaan muutamasta 
erillistutkimuksesta, jotka eivät etene luvusta toiseen kronologisesti tai 
johdonmukaisesti, koska vaihdan välillä näkökulmaa ja lähestymistietä 
edetäkseni tavoitteeseeni: selittämään modernisoitumisen eri piirteiden 
toisiinsa liittymistä ja koko prosessin luonnetta.

Ensimmäiseksi, neljännessä luvussa (Suku- ja lisänimiä tarkoitta-
vat ilmaukset) otan kirjallisten lähteiden ja sanaston keruukokoelmien 
avulla valokeilaan suomen kielessä käytetyt erilaiset lisä- ja sukunimiä 
merkitsevät sanat: niiden varhaiset esiintymiset, levinneisyyden ja käy-
tössä tapahtuneet muutokset. Tarkoituksenani on osoittaa, että samalla 
kun epäyhtenäiset lisä- ja sukunimikäytänteet nivoutuivat yhteen, myös 
lisä- ja sukunimiä koskeva sanasto yhtenäistyi. 

Viidennessä luvussa (Julkinen keskustelu sukunimistä 1840–1920) on ku-
vaan, kuinka kansallisen herätyksen saanut suomalainen sivistyneistö koki 
tilanteen, kuinka tietoisesti se pyrki aktiiviseen muutokseen ja millaisia 
vaikeuksia tavoitteiden saavuttamisessa oli. Tarkastelen aihetta lähinnä 
julkisessa sanassa käydyn keskustelun ja sen analyysin avulla.

Kuudennessa luvussa (Virtanen-tyypin nimet) esittelen sukunimimurrok-
sen tärkeintä uutta nimityyppiä, ns. Virtanen-tyyppiä, joka on oivallinen 
uuden sukunimikäsitteen indikaattori sosiaalisen ja maantieteellisen dif-
fuusion ja sukunimien funktioiden kannalta. Luvun nimiartikkeleiden 
avulla rajaan tähän nimityyppiin kuuluvat nimet, ajoitan niiden synnyn 
ja hahmotan niiden levinneisyyden. Samalla osoitan niiden synnyn mal-
linmukaisen luonteen ja sen, miten niiden synty heijasti aikakauden uutta 
näkemystä sukunimistä. Todistan myös sen, ettei tyypin diffuusio ollut 
satunnaista, vaan siihen vaikuttivat aiemman lisä- ja sukunimistömme 
alueelliset piirteet sekä toisaalta kansallisen heräämisen ja yhteiskunnal-
listen muutosten innovaatioiden leviäminen eri osiin maatamme.

Seitsemännessä luvussa (Nimenmuutosilmoitusten erittely) käsittelen ni-
mistössä esiintyneitä muita muutoksia. Päälähteenä ovat virallisten lehtien 
nimenmuutosilmoitukset. Ne kuvaavat hyvin sitä, millaisia sukunimiä 
ihmiset halusivat, koska nimenmuuttaminen oli omaehtoinen toimi. 
Sen sijaan kuudennessa luvussa kuvatun Virtanen-tyypin leviämiseen 
vaikuttivat myös auktoriteettipäätökset ja muoti-ilmiön seuraaminen. 
Tässä luvussa tulevat esille lisä- ja sukunimistön muutosten pääasialli-
set tendenssit: uudet nimityypit, häviävät käytänteet ja nimien funktion 
muutokset, jotka olivat ominaisia nykyaikaisen sukunimikäsityksen 
muotoutumisessa. Tarkastelen myös muutosten alueellista diffuusiota ja 
uusien nimityyppien vaikutusta toisiin nimityyppeihin.
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Kahdeksannessa luvussa (Sukunimijärjestelmän vakiintuminen) luon 
historiallisen katsauksen suomalaisen oppineiston nimien kielelliseen 
jakautumiseen ennen kansallisen heräämisen kautta ja tutkimusajanjak-
solla kielisuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tarkastelen myös uudis-
nimityyppien esiintuloa oppineiston ja koulunuorison keskuudessa ja 
kouluja innovaatioiden leviämiskeskuksina. Luvussa on myös joitakin 
paik kakuntakohtaisia katsauksia sukunimistössä tapahtuneeseen muu-
tokseen ja katkelmallisia aikalaishavaintoja nimikäytännöstä ja sen 
muutoksista 1800-luvun jälkipuoliskon Suomessa. Erityisesti osoitan 
nen-loppuisten nimien suosion diffuusion ja voiman tuolla kaudella.

Lukuun sisältyy myös historiallinen katsaus 1900-luvun alun suureen 
sukunimien suomalaistamiskampanjaan. Aiemmasta kirjallisuudesta 
poiketen yhdistän vuoden 1906 Snellmanin päivän sukunimien suo-
malaistamisen suurmanifestaation saumattomasti toisaalta 1800-luvun 
jälkipuoliskon kehitykseen ja toisaalta vuonna 1905 alkaneeseen yhteis-
kunnalliseen murrokseen, yhteiskunnan demokratisoitumiskehitykseen, 
jonka suurin seuraus oli yksikamarisen, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 
perusteella valittujen valtiopäivien synty.

Yhdeksäs luku (Sukunimien käyttönormien kehittyminen) keskittyy ku-
vaamaan uudistuneen nimijärjestelmän käyttönormeja ja sitä, miten ne 
kirjattiin vuonna 1920 hyväksyttyyn ensimmäiseen sukunimilakiin. Luon 
myös katsauksen sukunimilakia edeltäviin nimiä koskeviin säädöksiin.

Kymmenennessä luvussa (Moderni sukunimikäsitys innovaationa) 
tarkastelen sitä, miten sukunimiuudennokset levisivät aikakauden suo-
malaisessa yhteiskunnassa, millainen prosessi sukunimi-innovaatioiden 
diffuusio oli ja mikä osuus julkisella sanalla, sivistyneistöllä ja muilla 
muutosvoimilla oli tässä kehityksessä. Tuon esille myös tahoja, jotka 
omilla toimillaan ajoivat sukunimistöä samaan suuntaan kuin opettajat 
ja papit ja sukunimistivät kansaa. Muutosmoottoreiden tunnistaminen 
on tärkeää, jotta ymmärrettäisiin, miksi muutokset olivat sellaisia kuin 
olivat ja miksi muutoskampanjat muotoutuivat sellaisiksi, jollaisina ne 
olen esittänyt aiemmissa luvuissa.

Yhdennentoista luvun (Modernin suomalaisen sukunimijärjestelmän synty 
– systeemiteoreettista tarkastelua) alussa pyrin systeemiteorian avulla 
selittämään, mitä suomalaisen sukunimijärjestelmän modernisoituminen 
käytännössä tarkoitti. Samalla luon katsauksen siihen, millaiset ainekset 
tulivat kuulumaan uudistuneeseen lisänimistöön.

Luvun lopuksi esitän taulukkomaisena tiivistelmänä aiemmissa luvuis-
sa esittämiäni lisä- ja sukunimien ja niiden käytön piirteitä ja muutoksia. 
Pelkistän eri nimijärjestelmien luonteenomaiset ja distinktiiviset piirteet 
onyymisiksi tuntomerkeiksi, ja vertailen binaarisen erittelyn pohjalta 
modernia sukunimijärjestelmää aiempiin lisä- ja sukunimijärjestelmiin.

Yhteenveto-osassa esitän suorasanaisesti edelliseen lukuun pelkistämäni 
asiat ja sidon neljännestä luvusta alkaen esittämäni, erilaisiin lähteisiin ja 
näkökulmiin perustuvat osittaishavainnot yhdeksi kokonaiskäsitykseksi. 
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1.3 Tutkimusaineisto, sen arviointi ja tutkimuksen toteutus 

Koska tutkimusongelmiini vastaamiseksi ei ole olemassa yhtä lähde-
aineistoa, joka riittävän monipuolisesti kuvaisi suomalaisen sukunimistön 
murrosvaihetta 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa, olen 
turvautunut erilaisiin toisiaan täydentäviin aineistoihin.

1.3.1 Nimiaineistot

Tutkimusongelman kannalta olen määrittänyt tärkeimmäksi nimiaineis-
toksi nen-loppuiset sukunimet, mutta olen kerännyt tietoja myös ns. Lai-
ne-tyypin nimistä ja muista 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa 
sukunimen funktion saaneista nimityypeistä. 1900-luvun uudisnimiä on 
käytännössä vaivalloisempaa tarkastella samantyyppisten aineiston avulla 
kuin 1800-luvun uudisnimiä, sillä esimerkiksi seurakuntien kirkonkirjat 
ovat yleisarkistoissa yleensä korkeintaan vuoteen 1900.

nen-loppuisten sukunimien analysointia varten olen laatinut atk-pohjai-
sia tietokantoja. E n s i m m ä i n e n  niistä on t i e t o s a n a k i r j a m a i n e n  
y l e i s r e k i s t e r i  n e n - l o p p u i s i s t a  s u k u n i m i s t ä . Tämä rekis-
teri sisäl tää tausta- ja levinneisyystietoa sekä vanhoja asiakirjamerkintöjä 
6 522 nimestä. Nimet rekisteriin olen poiminut Väestörekisterikeskuksen 
vuoden 1985 sukunimiluettelosta, josta selviävät nimet ja niiden kantajien 
määrät3. Kaksiosaisia aviollisia yhdistenimiä lukuun ottamatta -nen-ni-
miä kertyi 4 018 eli 5,1 %:a tuolloin Suomessa käytössä olleista nimistä. 
Sukunimiluettelon mukaan nen-loppuisten nimien kantajia oli noin 1,9 
miljoonaa eli 38,0 % silloin Suomessa asuneista Suomen kansalaisista. 
Sittemmin olen lisännyt rekisteriin myöhemmissä Väestörekisterikeskuk-
sen luetteloissa 1985 ja 1998 esiintyneet nen-loppuiset nimet – uudisni-
miä ja inkeriläisten paluumuuttajien nimiä – ja jo aiemmin käytöstä pois 
jääneitä suku- tai lisänimiä erilaisista lähteistä. Muuta tietoa rekisteriin 
olen koonnut mm. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimiarkiston 
kokoelmista, Maanmittaushallituksen arkiston (MHA) Maakirjojen 
uudistusluetteloista, Suomalaisuuden Liiton (SL) nimikortistosta, SL:n 
arkistosta (säilytteillä Kansallisarkistossa) ja sukunimioppaista, erilaisista 
kartoista, kirkonkirjoista (osin alkuperäisten mikro  lmikopioista, osin 
IGI-korteilta,4 osin HisKistä5), pitäjänhistorioista, kuolinilmoituksista, 
sukututkimuksista ja matrikkeleista. Rekisteriin sisältyy myös inkeriläisiä 
nen-loppuisia sukunimiä.

Virtanen- ja Laine-tyypin nimien puuttumisen vanhastaan Länsi-Suo-
mesta olen tarkistanut aluksi IGI-kortiston ja myöhemmin HisKin avulla. 
Aineiston poiminta on ollut aikaa vievää, sillä muita halpoja ja keruuta 

3  Tilastoerittelyissä olen ottanut huomioon vain Suomessa asuvien Suomen kansalais-
ten määrän. Nimiartikkeleissa annetuissa frekvensseissä on mukana myös Suomessa 
asuvien ulkomaalaisten määrä.

4  Ks. s. 27.
5  Ks. s. 27.
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nopeuttavia aineistoja ei ole ollut saatavilla. IGI-kortisto, josta nimien 
levikki olisi tilastollisesti riittävän edustavasti poimittavissa, yltää juuri 
siihen ajankohtaan, josta tämä tutkimus alkaa. 

Myöhempien aikojen pyhien kirkko on tallentanut suomalaisten seurakun-
tien ns. historiakirjoja tietokoneelle jo 1980-luvulla. Tallennusten pohjana 
olivat silloisessa Valtionarkistossa säilytetyt, nykykäsialalla käsinkirjoi-
tetut historiakirjojen jäljennökset. Suomen Sukututkimusseura organisoi 
näiden ns. Mustienkirjojen laadinnan vuosina 1924–1947 ja luovutti ne 
silloisen Valtionarkiston haltuun vuonna 1967 (Vuorinen 1995). Kirkon 
genealogisesta keskuksesta Salt Lake Citystä Utahista Yhdysvalloista on 
voinut hankkia tietokonetulostuksia ns. IGI (International Genealogical 
Index) -kortistoina (käytössäni versio Finland 1988), joita on hankittu 
myös suomalaisiin arkistoihin (mm. KA ja NA) ja kirjastoihin. Kortis-
tossa luetellaan lääneittäin syntyneiden luetteloiden ja osin myös muiden 
historiakirjojen tapahtumat kunkin paikkakunnan syntyneiden luettelon 
alusta (varhaisimmat 1600-luvun puolimaista) noin vuoteen 1850. IGI-
kortistoon sisältyy jonkin verran aineistoa myös vihittyjen luetteloista 
ja genealogisen keskuksen tekemistä sukuselvityksistä. Kortistossa on 
tosin virheitä, mutta olen käyttänyt sitä lähinnä yleiskuvan saamiseen 
nimien levikistä ja avaimena varsinaisiin kirkonkirjoihin. Sittemmin olen 
korvannut IGI-kortiston tietoja ns. HisKi-tietokannan tiedoilla.

Suomen Sukututkimusseuran ja siihen yhdistyneen Sukutietotekniikka 
ry:n toimesta on 1990-luvulla koottu seuran Genealogia-kotisivuille 
Internetiin ns. HisKi-tietokanta. Siihen sisältyy seurakuntien ns. histo-
riakirjatietoja (lähinnä syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luettelosta) 
noin vuoteen 1850, joistakin seurakunnista jopa vuoteen 1899. 

Lisäksi Karjala-tietokantasäätiö on tallentanut valtaosan luovutetun 
Karjalan historiakirjoista. Karjala-tietokantasäätiön hankkeen eli ns. 
Karjala-tietokannan tallennustiedot tulivat julkiseen käyttöön aineiston 
siirtyessä Internetiin osaksi HisKi-tietokantaa 20.1.2002. Tässä vaiheessa 
tarkistin tarvittavilta osin tiedot Virtanen-tyypin ydin- ja seurannaisnimistä 
sekä muutamista muistakin nimistä luovutetun Karjalan 27 seurakunnasta 
jaksolta 1851–1900; myöhempiä tietoja HisKissä ei olekaan.

HisKi-poimintatiedot tavallaan hieman vääristävät levikkiä, koska tie-
toja on eniten alueilta, jotka eivät ole Virtanen-tyypin nimien varsinaista 
levinneisyysaluetta. Kun sieltäkin nimiä löytyy, pitäisi niitä löytyä var-
sinaisilta kanta-alueilta vielä runsaammin. Kun oletetuilta alueilla nimiä 
ei vuoteen 1850 tai 1860 mennessä juuri ole, on nimien täytynyt syntyä 
vasta sen jälkeen. Oheiseen karttaan 1 on merkitty ne pitäjät, joista löytyy 
tietoja vuoden 1860 jälkeiseltä ajalta. Karttaa voi verrata luvun 6.3.1 Virta-
nen-nimityypin kokonaislevikkiä kuvaavaan karttaan 30. Kartta paljastaa 
myös sen, miksi luvun 6.2.6 nimiartikkeleissa on runsaasti esimerkkejä 
sellaisiltakin alueilta (mm. Ahvenanmaa ja luovutettu Karjala), jotka eivät 
ole nimien pääasiallista eivätkä edes toissijaista levikkialuetta: näiden 
alueiden seurakuntien tiedot ovat täydellisimmin HisKi-tietokannassa.
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vuosilta 1860–1874

= hyödyllistä tietoa

vuosilta 1875–1899

= jossain määrin

hyödyllistä tietoa

HisKin tietojen
käyttökelpoisuus
Virtanen-tyypin nimien
tarkastelussa

To i s e n  t i e t o k a n n a n  kokosin niiden nen-loppuisten nimien le vin-
neisyydestä, jotka tutkimushypoteesin mukaan kuuluivat Virtanen-tyyp-
piin tai joiden kuuluminen Virtanen-tyyppisiin nimiin olisi aiheellista 
tutkia (Vi r t a n e n - t y y p i n  t i e t o k a n t a ). Virtanen- ja Laine-tyyp-
pisten nimien erottamiseen vanhoista itäsuomalaisista periytyvistä suku-
nimistä ja Länsi-Suomen yksinomaan talonnimilähtöisistä sukunimistä 
olen käyttänyt lähtökohtana Sukunimet-teoksen (1988) tietoja, joita olen 
tarvittaessa täydentänyt ja korjannut muun lähdeaineiston avulla. Alkujaan 
tämä tietokanta sisälsi noin 300 nimeä. Rekisteri perustui aluksi vuosien 
1983–1984 puhelinluetteloista6 tekemiini poimintoihin. Väestörekisteri-

6  Jossain vaiheessa ajattelin hyödyntää 1900-luvun alkukymmenten vanhoja puhelin-
luetteloita, mutta puhelimenhaltijoiden vähäisyyden takia ne eivät ole luotettavia. 
Esimerkiksi Riihimäen puhelinluettelo 1927–28 sisälsi alle 1 000 yksityishenkilön 
nimeä Riihimäen, Hausjärven, Lopen ja eteläisen Janakkalan alueelta. Kun puhelimet 
eivät tuolloin jakautuneet tasaisesti eri sosiaaliryhmille, katsoin, ettei noin pienestä 
otoksesta voi saada luotettavaa kuvaa nimien jakautumisesta. 

Kartta 1. Seurakunnat, joista oli 7.2.2002 Hiski-tietokannassa tietoja vuotta 1860 
myöhemmältä ajalta. Karttaan merkityistä pitäjistä on HisKissä aineistoa, josta voi 
olla hyötyä Virtanen- ja Laine-tyypin nimien levikin tarkastelussa. Tummalla on 
merkitty ne pitäjät, joista on tietoa vuotta 1875 myöhemmältä ajalta ja vaaleammalla 
ne, joista on tietoja ajalta 1860–1875.
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keskuksen henkilönnimitiedostot olivat tutkimuksen aineistonkeruuvai-
heessa kustannustensa vuoksi ulottumattomissa. Tämän puutteen korvasin 
poimimalla tarvittavat tiedot manuaalisesti Kelan Maamme kirjasta (Kan-
sallisarkisto). Se sisältää Kansaneläkelaitoksen aakkosellisen listauksen 
Suomen väestöstä ja henkilötunnuksista vuonna 1968. Luettelo kattaa ne 
henkilöt, joille Kela merkitsi 1.4.1964 sosiaaliturvatunnuksen, eli tuolloin 
elossa olleet ja hiljan kuolleet Suomen kansalaiset. Maamme kirjassa on 
muun muassa seuraavat tiedot Suomen väestöstä: nimet, entiset nimet, 
syntymäajat, syntymä- ja asuinpaikkakunnat, sukupuoli ja siviilisääty. 
Sen vuoksi pystyin tekemään siitä sopivan poiminnan nimien levikkiä 
varten.  Saatuani Kansallisarkistosta luvan käyttää aineistoa, laadin ni-
mien levinneisyystilastot täysin uudestaan, koska tämä aineisto7 kuvasi 
paljon paremmin 1900-luvun alun tilannetta kuin puhelinluettelotiedot. 
Samalla keräsin levinneisyystiedot Maamme kirjaan sisältyvistä muista-
kin nen-loppuisista sukunimistä  lukuun ottamatta kaikkein yleisimpiä 
itäsuomalaisia sukunimiä  eli yhteensä yli 4 100 nimestä. 

Poimin Maamme kirjasta nen-loppuisten nimien kohdalta vuonna 1925 
tai sitä ennen syntyneiden miesten syntymäpaikkatiedot kuvaamaan ni-
mien levikkiä. Aluksi rajauksena oli vuosi 1939, jotta sotien jälkeinen 
siirtolaisuus ei sekoittaisi kuvaa. Keventääkseni manuaalista poimintaa 
aiensin rajan vuoteen 1925, sillä yleisempien nimien levikistä syntyy 
riittävän edustava kuva näinkin. Tarkennus osoittautui hyväksi myös siksi, 
että pystyin vähentämään muuttoliikkeen vaikutusta 1800-luvun lopulla 
syntyneiden nimien levinneisyyteen. Tavoitteenahan oli löytää nimien 
lähtöpaikkakunnat ja nimien kanta-alueet eli diffuusiokeskukset. Tälläkin 
tavoin rajattuna otos on isofrekvenssisissä nimissä riittävän suuri. Joiden-
kin harvinaisempien nimien tilannetta seurasin vuoteen 1939 asti, jotta 
levikki olisi luotettava.  Vastaavat levikkitiedot tallensin muutamasta 
Laine-tyypin nimestäkin.

K o l m a n n e n  a t k - r e k i s t e r i n  loin n s .  o t e t u i s t a  s u k u n i -
m i s t ä  ( n i m e n m u u t o s i l m o i t u s t e n  t i e t o k a n t a ) , jotka poi-
min nimenmuutosilmoi tuksista vi rallisista lehdistä vuosilta 1870–1922 
Helsingin yliopiston kirjaston ja Eduskunnan kirjaston mikro  lmirullilta. 
Tietokannoissa on yhteen sä 49 170 tietuetta ja yhteensä 70 262 nimen-
muutosta. Nimenmuutosilmoituksia olen käyttänyt innovaatioiden leviä-
misen tarkasteluun. Erittelen rekisterin sisältöä tarkemmin luvussa 7.1. 
Kunkin Virtanen-tyypin nimen nimenmuutosten määrä ja aikajakauma 
ilmenee liitetaulukosta 4.

Muutoksesta ilmoitettiin yleensä 1–3 kertaa ja yleensä peräkkäisissä 
lehdissä. Tietokantaan olen kirjannut muutospäiväksi sen päivän, jolloin 

7  Vuonna 2002 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus hankki Väestörekisterikeskukselta 
käyttöoikeuden samaan henkilönnimiaineistoon, jossa aineisto on valmiiksi digitaa-
lisessa muodossa, mutta tämän tutkimuksen kannalta se tuli liian myöhään.
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ilmoitus ensi kerran julkaistiin. Nimenmuutosilmoitusten tietokannassa 
on samaa muutosta koskevien erisisältöisten ilmoitusten tiedot tarvit-
taessa yhdistetty, jolloin henkilömäärät, asuinpaikat ja nimiasut ovat 
täsmentyneet. Useimmat yhdistämäni erisisältöiset ilmoitukset ovat 
olleet korjausilmoituksia ja myöhempiä uusintailmoituksia sekä 1920-
luvun alussa ilmoituksia lääninhallitukselle suunnatusta anomuksesta ja 
lääninhallituksen hyväksymispäätöksestä.

Nimet olen kirjannut yleensä siinä asussa, jossa ne ilmoituksissa esiin-
tyvät. En ole korjannut selviäkään kirjoitusvirheitä, koska ajanjaksona 
kirkonkirjoihinkin vietiin nykyortogra  asta poikkeavia nimimuotoja. 
Aina ei voi olla varma, onko virhe vain ilmoituksessa vai onko kyse 
poikkeavasta tavasta kirjoittaa nimi. Analyysien kannalta virheellisillä 
asuilla ei ole juuri merkitystä niiden suhteellisen vähäisen määrän vuoksi. 
Virheelliset asut olen korjannut silloin, kun saman henkilön tai samojen 
henkilöiden myöhemmässä ilmoituksessa nimi on ollut korrektissa asussa 
tai jos väärästä nimiasusta on erillinen korjausilmoitus.8 

Suomenkielisten nimien w-kirjaimet olen korvannut v:llä, jotta otettujen 
nimien vertailu nykyisiin nimenkantajamääriin olisi mahdollista. Vaikka 
1900-luvun vaihteen tienoilla W oli tavallinen varsinkin erisnimien alku-
kirjaimena, useimmat nimet vakiintuivat V-alkuisiksi. Ei-suomenkielisten 
nimien w:t olen säilyttänyt. 

Muutospaikkakunnat on kirjattu ilmoituksiin sekalaisesti: joskus pitä-
jän tai kaupungin nimellä, usein vain kylän tai postitoimipaikan nimellä. 
Varsinkin 1800-luvun puolella muutosilmoituksista puuttui usein asuin-
paikka. Useimmat ilmoituspaikat olen pystynyt paikantamaan oikeaan 
pitäjään.9 Tällöin tietokannassa paikkana esiintyy kunnan nimi. Aika-
maantieteellisissä tilastovertailuissa olen luonnollisesti voinut käyttää 
vain niitä tietoja, jotka olen voinut paikantaa johonkin pitäjään.

Otettujen nimien tietokanta jäi aikanaan vaillinaiseksi: Suomalaisen Wi-
rallisen Lehden numeron 107/1907 mukana seurannutta lisälehteä ei ole 
kuvattu Helsingin yliopiston kirjaston mikro  lmeille, eikä sitä löytynyt 
myöskään varastokirjastosta eikä Suomalaisuuden Liitosta. Kyseisessä 
lisälehdessä (13.5.1907) on paljon muutosilmoituksia, jotka oli tarkoi-
tettu julkaistavaksi Snellmanin syntymäpäivän kunniaksi edellisvuoden 
suuren nimenmuuton tapaan. Toinen kateissa ollut lehti oli 12.5.1906 
julkaistu Suomalaisen Wirallisen Lehden toinen lisälehti. Sitä en ollut 
osannut edes kaivata, vaikka 12.5.1906 ilmestyneen lehden lopussa 
oli ilmoitus, että tätä lehteä seuraa kaksi lisälehteä. Kun ensimmäinen 
lisälehti oli 52-sivuinen nimenmuutosilmoitusliite, oletin, että siinä 
on muuta aineistoa, jota ei julkaistu varsinaisessa lehdessä – virallisia 

8  Näitä oli erityisesti 12.5.1906 julkaistujen ilmoitusten jälkeen.
9  Apuna olen käyttänyt erilaisia paikannimilähteitä, muun muassa kartastoja ja postin 

osoitehakemistoa (1968), koska vanhoissa osoitetiedoissa (joita nimenmuutoksissa 
on käytetty) esiintyy usein samannimisiä paikkakuntia. Joskus vaihtoehtoisissa ta-
pauksissa on muutettava nimikin voinut paljastaa suvun kantaseudun ja siten auttaa 
ilmoitetun paikan sijoittamisessa oikeaan pitäjään.
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lehtiä seurasi aika usein erillinen lisälehti. Toisessakin lehdessä oli 13 
sivua nimenmuutosilmoituksia. Lehdet löysi Åbo Akademin kirjastosta 
Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja Leif Mether, kun seura 
alkoi syksyllä 2001 koota Internet-sivuja varten nimenmuutostietoja. Sain 
lisälehdistä valokopiot ja tietokonetallenteet seuralta alkuvuodesta 2002. 
Näissä kahdessa lehdessä ilmoitettujen muutosten määrä oli yhteensä 
9 388. Käsitykseni mukaan näitä kahta lehteä ei ainakaan vuoden 1907 
jälkeen ole käytetty sukunimenmuutosten määrää arvioitaessa.

Avuksi loin myös satunnaisemmasta aineistosta kootun tietokannan 
myöhemmistä sukunimenmuutoksista (epäsystemaattista poimintaa vi-
rallisista lehdistä, matrikkeleista, sukututkimuksista, kuolinilmoituksista 
jne.; 8 580 tietuetta). Siitä on ollut hyötyä muun muassa selvittäessäni 
harvinaisempien nen-loppuisten nimien syntyhistoriaa.

N e l j ä s  s u k u n i m i a i n e i s t o  sisältää b i o g r a f i s - g e n e a l o g i s t a  
t i e t o a  Vi r t a n e n - t y y p i n  j a  s e n  s e u r a n n a i s t y y p i n  n i m i -
e n  k ä y t t ö ö n  i l m a a n t u m i s e s t a  eri seurakunnissa 1800-luvun 
jälkipuoliskolla. Se perustuu lähinnä Kansallisarkistossa säilytteillä 
oleviin seurakuntien arkistojen rippi- ja historiakirjoihin.10 Tarkemmat 
tiedot aineiston luonteesta ja käytöstä esitän luvussa 6.2.1. Biogra  sta 
aineistoa olen koonnut myös erilaisista matrikkeleista, ennen kaikkea 
koulu- ja ylioppilasmatrikkeleista. Niissä on mainittu usein koululaisten 
ja opiskelijoiden vanhemmat. Matrikkeleissa esitetyt syntymätiedot olen 
useimmiten tarkistanut, jos se vain Kansallisarkistossa on ollut mahdollis-
ta. Lähteeksi olen kuitenkin merkinnyt vain matrikkelin. Syntymäseura-
kunnan ilmaiseminen kertoo myös, että olen käyttänyt lähteenä kyseisen 
seurakunnan syntyneiden luetteloa.

Vi i d e n n e k s i  olen koonnut s e u r a k u n t a k o h t a i s i a  t i l a s t o t i e -
t o j a  j a  l u e t t e l o i t a  l i s ä -  j a  s u k u n i m i v a r a n n o s t a  s e k ä  
e r i t y y p p i s t e n  l i s ä -  j a  s u k u n i m i e n  k ä y t ö n  a j a l l i s i s t a  
m u u t o k s i s t a . – Silloin kun päätin tämän työni teemasta ja aloitin 
tutkimuksen, ei Kansallisarkistossa juuri ollut sellaisia lähteitä, joiden 
avulla olisi voinut seurakunta seurakunnalta tutkia, milloin nimi-innovaa-
tiot otettiin käyttöön ja siten selvitellä niiden diffuusiota. Laadin tuolloin 
yhteenvetoja sellaisista seurakunnista, joista tietoja oli saatavissa. Sittem-
min olen tehnyt vain muutaman uuden koosteen.

Edellä mainittujen aineistojen pohjalta olen kirjoittanut nimiartikkelit 
(luku 6.2.6), tarkastellut Virtanen- ja Laine-tyypin ja niihin kuuluvien 
nimien aikamaantieteellistä levintää (luvut 6.3.1, 7.3.1.3 ja 7.3.2.3), 
nimenmuutosten tendenssejä (luku 7.2.3) sekä laatinut yhteenvedoksi 

10  Tietojen poiminnassa olen saanut luotettavaa apua mieheltäni, ammattisukututkija 
Jarmo Paikkalalta, joka on auttanut myös muissa aineistopoiminnoissa (Suomalai-
suuden Liiton arkisto, virallisten lehtien nimenmuutosilmoitukset ja Kelan Maamme 
kirja) ja atk-rekisterien laadinnassa.
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luettelot nimistä, joiden katson kuuluvan mainittuihin nimityyppeihin. 
Luetteloihin olen merkinnyt myös nimenkantajien määrät kolmelta 
ajanjaksolta: niissä lähteinä ovat Kelan vuoden 1970 sukunimiluettelo 
(NA) ja Väestörekisterikeskuksen sukunimiluettelot vuosilta 1.7.1985 ja 
27.10.2003. Koska niiden nimenkantajafrekvensseillä ei ole tämän tutki-
muksen kannalta muuta merkitystä kuin osoittaa nimien pääpiirteinen suo-
sio, en tässä yhteydessä erittele näiden lähteiden eroja (tarkemmin niistä 
Paikkala, S. & Paikkala, J. 1988: 22 ja 2000: 31). Valitettavasti vastaavia 
nimenkantajalukuja ei ole saatavilla esimerkiksi 1920-luvulta. 

1.3.2 Sanastoaineistot

Lisänimistä käytettyjen ilmausten ja termien kokoamisessa ja niiden käy-
tön ja sisällön selvittämisessä ovat pääasial lisina lähteinä olleet kotimaiset 
ja kansainväliset nimistöjulkaisut, sanakirjat, 1800-luvun lehdistöaineisto 
(ks. lukua 5) sekä Kotimaisten kielten tutkimuskes kuksen vanhan kirja-
suomen ja 1800-luvun kir jasuomen konemuotoiset tekstitiedostot (ajo 
17.1.2001) ja käsinkirjoi tetut lipustot. Osa aineistosta on kertynyt vuosina 
1870–1922 virallisissa lehdissä julkaistuista nimenmuutosilmoituksista. 
Esittelen tämän aineiston kohdassa 4.4.2.

Tiedot kansan käyttämistä ilmauksista perustuvat Suomen murteiden 
sana-arkiston aakkosellisiin kokoelmiin sekä Sanasta jan vuoden 1981 
kyselyn (26: 3264; ”Mitä nimi tystä teillä on käy tetty sukunimestä?”) 
vastauksiin. – Niiden avulla olen tarkastellut lähinnä erilaisten lisä- ja 
sukunimitermien käyttöä ja niiden sisältöä luvussa 4, jossa selvitän tar-
kemmin myös aineiston luonnetta ja rakennetta.

Nimiin sisältyvän sanaston selvittämiseen olen käyttänyt sanakirjojen 
ja Sukunimet-teoksen lisäksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimi-
arkiston (NA) ja suomen murteiden sana-arkiston kokoelmia (SMSA).

1.3.3 Lehdistöaineisto

Aikakauden nimistökeskustelua sanomalehdissä ja siihen osallistuneita 
olen jäljittänyt Helsingin yliopiston kirjaston aihepiireittäin järjes te tyn 
viitekortiston11 opastamana (laatikko nro 65, lähinnä kohdat Person- och 
släktnamn, Ortnamn i Finland, Finska språket, Jämfö rande språkforskning, 
Svenska språket). Artikkeleista löytyi myös viitteitä muihin artikkeleihin. 
Koska kortisto ei ollut täydellinen, täydensin artikkelikokoelmaa muista 
artikkeleista saamieni vihjeiden perusteella ja bibliogra  oiden avulla sekä 
syksystä 2001 Internetiin alkaen siirrettyyn Historialliseen sanomaleh-
tikirjastoon 1771–1860 tammikuussa 2002 tallennetuilla artikkeleilla. 
Kokosin nimiä käsitteleviä artikkeleita myös aikakausjul kaisuista tms. 

11  Tämä aihepiirikortisto oli vielä 1980-luvulla Helsingin yliopiston kirjaston lehti-
salissa, joten ehdin hyödyntää sitä. Sittemmin kortisto on sieltä poistettu, koska se 
oli tarkistamaton ja Internetiin siirrettävä Historiallinen sanomalehtikirjasto tulee 
korvaamaan sen.
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(Historiallinen Arkisto, Kieletär, Kirjallinen Kuukauslehti, Koitar, Littera-
turblad för allmän borgerlig bildning, Suomalainen Suomi, Suomi, Valvoja, 
Virittäjä). Artikkeleita kertyi lähes 350. Lisäksi luin yleiskuvan saamiseksi 
aikakaudesta muutamia kymmeniä kansallisuusaatetta ja kielitaistelua 
koskevia lehtiartikkeleita sekä artikkeleita, joissa seurattiin ensimmäi-
sen sukunimilain eduskuntakäsittelyä. – Virallisten lehtien osuudesta on 
mainittu edellä kohdassa 1.3.1. 

Lehdistöaineistoa olen hyödyntänyt myös sukunimikäsitteen ja termien 
tarkastelussa (ks. lukua 4), uudennosten leviämistä koskevissa luvussa 
5, lisänimijärjestelmien aikalaiskuvauksissa (luku 8.3), nimenmuutosten 
motiivien tarkastelussa (luku 8.6) ja lainsäädännön kehitystä kuvaavassa 
jaksossa (luku 9.8).

1.3.4 Muita lähteitä

Kotikielen Seuran pöytäkirjoista ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
pöytäkirjoista olen jäljittänyt niissä käytyä nimistökeskustelua. SKS:n 
pöytäkirjat12 on julkaistu Suomi-sarjassa vuodesta 1856. Suomalaisuuden 
Liiton arkistosta (KA) olen hyödyntänyt nimikampanjoita valaisevaa ai-
neistoa sekä joitakin lehtileikkeitä. 

Sekä nimiartikkeleissa (luku 6.2.6) että sukunimijärjestelmän vakiin-
tumista tarkastellessani (luku 9) olen käyttänyt hyväksi erilaisia matrik-
keleita (koulujen, yliopiston, papiston), joissa esiintyvien henkilöiden 
vanhempien nimitietoja olen tarkistanut ja täydentänyt kulloisenkin 
seurakunnan historiakirjoista, lähinnä syntyneiden luetteloista; tällöin 
lähdeviitteenä luetteloihin toimii syntymäseurakunnan nimi. 

Olen koonnut asetuskokoelmista tiedot erilaisista lisä- ja sukunimiä 
koskevista laeista, asetuksista ja muista määräyksistä. Samoin olen käy-
nyt läpi sukunimilakia edeltäviä valtiopäivien valiokuntien pöytäkirjoja 
ja muuta lainsäädäntöaineistoa. Osaa lainsäädäntölähteistä olen voinut 
hyödyntää Internetin kotisivuilta (www.genealogia.fi ) ja Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen korpuksista.

Varsinaista haastattelututkimusta en ole tehnyt, mutta sukunimi-
julkaisujeni vuoksi monet kotiseutu- ja sukututkimusharrastajat ovat ot-
taneet yhteyttä ja antaneet tietoja sukujen nimien alkuperästä. Olen voinut 
hyödyntää muun muassa Lopella syntyneen ja sen kylähisto riaprojekteissa 
mukana olleen  l. lis. Heikki Wuorenrinteen aineistoja (kerätty vuonna 
1995) sukunimien omaksumisesta Lopella. Käytössäni ovat olleet myös 
Paul Tiililän elektroniseen muotoon tallentamat Kaarlo Tiililän muistelmat 
1900-luvun vaihteen tienoilta.

12  Alkuun nimellä Finska litteratur-sällskapets förhandlingar.
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1.4 Merkintätavoista

Olen kursivoinut tarkastelun kohteena olevat kielenainekset eli sanat, ni-
met ja termit myös sitaateissa, vaikka alkuperäisessä tekstissä ei kursiivia 
olisikaan käytetty. Koska tutkimukseni kohteena ovat suku- ja lisänimet, 
olen kursivoinut ne myös silloin, kun luettelen esimerkiksi matrikkeleissa 
mainittuja henkilöitä; he edustavat henkilöinäkin konkreettista nimikäy-
täntöä, jota olen halunnut nostaa esiin. Olen kursivoinut myös käyttämieni 
lehtien ja artikkelien sekä muidenkin lähteiden nimet, jotta ne erottuisivat 
paremmin muusta tekstistä.

Työn laajuuden vuoksi olen käyttänyt paikoin harvennusta korostamaan 
ja jäsentämään tärkeitä asiakohtia suorasanaisessa tekstissä, mm. teoria-
osuuksissa. Lihavoinnilla olen korostanut hakusanoja luettelomaisissa 
osuuksissa. Sitaateissa olevat lihavoinnit ovat sen sijaan alkuperäistekstien 
mukaisia, ellen ole sitä erikseen maininnut.

Vanhat asiakirjamerkinnät olen kopioinut normaalistamatta niitä mi-
tenkään. Fennistisestä traditiosta poiketen olen säilyttänyt 1800-luvun ja 
sitä aiempien alkuperäistekstien w-kirjaimet. Vaikka painetussa sanassa 
käytetty fraktuura on käyttänyt nykykirjoitusasuun verrattuna tavallisesti 
v:n sijasta w:tä, se tuntee sekä w:n että v:n. Kaksois-w:tä käytettiin tavalli-
sen v:n merkkinä pitkälle 1800-luvun loppupuolelle asti (Häkkinen 1994: 
180). Varsinkin sukunimien alkukirjaimena W on säilynyt nykypäiviin 
asti, mutta 1800-luvun fraktuurateksteissä on myös tarkoituksellisesti 
V-alkuisiksi kirjoitettuja nimiä. w:n säilyttäminen on myös kunnioitusta 
alkuperäistekstejä kohtaan, sillä se antaa samalla tunteen myös kirjoit-
tamisajankohdasta.

Sen sijaan nykyistä yhdysmerkkiä yksiselitteisesti ilmaisevan =-mer-
kin olen muuttanut yhdysmerkiksi (Sanan=Lennätin > Sanan-Lennätin). 
Muuten olen säilyttänyt alkuperäisteksteissä olleet yhdysmerkit; ne olivat 
1800-luvulla yhdyssanoissa nykyistä tavallisempia. 

Nimiartikkeleihin liittyvät merkinnät selitän ennen artikkeliosuutta lu-
vussa 6.2.

Nimien levikkialueiden määrittely on ollut vaikeaa, sillä sopivaa alue-
jaotusta ei ole helppo löytää. Niin läänin-, maakunta- ja murrejaot kuin 
kansatieteelliset aluemääritykset sopivat huonosti sukunimille tyypillisiin 
levikkeihin, eivätkä viime vuosien hallintorajojen muutokset ole yhtään 
helpottaneet nimien levikin sanallista ilmaisemista. Nimien levikin pai-
kantaminen vaatiikin lukijalta melko hyvää Suomen maantieteen tunte-
musta tai ahkeraa karttojen käyttöä. Lounaisella Suomella tarkoitan tässä 
tutkimuksessa vanhojen maakuntien Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Hämeen lisäksi siihen rajoittuvan Jyväskylän seudun ja Uudenmaan suo-
menkielisen alueen muodostamaa maantieteellistä kokonaisuutta. Parem-
paa nimitystä en ole tälle nimikäytännöltään melko yhtenäiselle alueelle 
löytänyt. Lounais-Suomella tarkoitan vakiintuneen käytännön mukaisesti 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan muodostamaa kokonaisuutta, entisen 
Turun ja Porin läänin aluetta. Kuntakohtaisen levikin ilmaisemiseen olen 
käyttänyt Kelan vuoden 1968 sukunimiluettelon kuntajakoa.
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1.5 Katsaus aiempaan tutkimukseen

Koska suomalainen onomastinen ja antroponyyminenkin kirjallisuus on 
varsin laaja, otan seuraavassa esiin vain sellaisia henkilönnimistöä kos-
kevia tutkimuksia ja -julkaisuja, jotka ovat luonteeltaan yleiskatsauksia 
tai sivuavat aihettani teemaltaan tai metodologisesti. Yleisartikkeleista 
tai julkaisuista painotan enemmän vanhoja pioneeritöitä, kun taas tämän 
tutkimuksen näkökulmiin liittyvistä julkaisuista otan esiin ensisijaisesti 
keskeisimmät ja tuoreimmat. Koska käsittelen työssäni nimistöä mo-
nelta kannalta, olen ryhmitellyt aiempaa tutkimusta koskevan osuuden 
omassa tutkimuksessani esiin tulevien aiheiden ja näkökulmien mukaan, 
jotta lukija voi halutessaan paremmin tutustua aiempaan tutkimukseen. 
Kansainväliseen kirjallisuuteen, joka on ollut antoisinta terminologisissa, 
teoreettisissa ja metodologisissa kysymyksissä sekä sukunimien historian 
käsittelyssä, viittaan vain niitä koskevissa luvuissa.

Maamme ensimmäinen henkilönnimistöä koskeva väitöskirja on A. V. 
Forsmanin 1891 ilmestynyt tutkimus Suomen pakanuudenaikaisesta 
henkilönnimistöstä13. Siinä hän käsitteli jonkin verran myös historialli-
sen ajan ja jopa 1800-luvun sukunimiä, mutta painopiste oli muinaisissa 
ajoissa. nen-loppuisia nimiä Forsman piti ikivanhoina yhteissuomalaisina 
sukuniminä (mts. 129, 132). Kiintoisaa on, ettei hänen teoksessaan ole 
mitään mainintaa Länsi-Suomessa tuolloin meneillään olleesta sukuni-
mikäytännön omaksumisesta. Henrik August Reinholmin lisensiaatin-
väitöskirja (1853) oli jo käsitellyt Suomen kansan muinaisia kastenimiä. 
Sittemmin perusteellisia tai yleiskatsauksellisia esityksiä suomalaisesta 
yksilönnimistön kehityksestä ja rakenteesta ovat laatineet Detlef-Eck-
hard Stoebke (1964), Aarno Malin (sittemmin Maliniemi; 1925), Aarno 
Maliniemi (1933) ja Eero Kiviniemi (1982a). Jo Forsmanin aikoihin oli 
Reinhold Hausen (1894) julkaissut alueellisen tutkimuksen Ahvenanmaan 
yksilönnimistä ja vielä aiemmin A. O. Freudenthal (1877) Uudenmaan 
keskiaikaisista miesten- ja naistennimistä.

Suku- ja lisänimien tutkimus on Suomessa kohdistunut ennen kaikkea 
nimien etymologiaan. Forsmanin jälkeen sukunimiä etymologioi ensim-
mäisenä Ralf Saxén (1899, 1900). Kattavimmat etymologiat sisältyvät 
Pirjo Mikkosen ja Sirkka Paikkalan sukunimikirjoihin (1984, 1988, 2000), 
joiden alussa on myös laaja yleiskatsaus suomalaiseen sukunimistöön. 
Myös Viljo Nissilän tuotannosta suuri osa koskee sukunimien etymolo-
giaa, mutta 1800-luvun lopun uudisnimistöä hän ei pohtinut. Sitä ei ole 
muutenkaan paljoa käsitelty; ehkä siksi, että se on sisällöltään suurelta 
osin läpinäkyvää. Nissilän monipuoliseen tuotantoon voi tutustua hänen 
juhlakirjansa avulla (Viljo Nissilälle 21.8.1973. Castrenianumin toimittei-
ta 6). Tosin vasta sen jälkeen ovat ilmestyneet hänen sukunimistön kan-
nalta merkittävimmät teoksensa (1975, 1978 ja 1980), joissa hän uudella, 

13  Teos ilmestyi painettuna myös vuonna 1894.
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ennakkoluulottomalla tavalla tarkasteli sukunimistöömme lainautunutta 
nimiainesta. – Tässä yhteydessä en näe tarpeelliseksi laajemmin esitellä 
etymologista henkilönnimitutkimusta, koska siinä ei ole juuri kajottu 
nuorimpiin nimikerrostumiin.

Jo 1800-luvulla ilmestyi suku- ja lisänimien käytöstä lukuisia – usein 
ideologissävytteisiäkin – yleiskatsauksen omaisia artikkeleita, joissa 
esitettiin myös näkemyksiä suomalaisesta lisä- ja sukunimijärjestelmästä 
(esim. Arvo Moittiwainen 1856, Wolmari Kilpinen 1858 ja 1860, August 
Ahlqvist 1862, Frans Ahlman 1862, Johan Adolf Lindström 1862, Wil-
helm Carlsson 1865, Fredrik Aalto 1878, Anton Almberg 1880, Joonatan 
Juuti 1881, J. R. Aspelin 1874 ja 1884, Yrjö Koskinen 1884, Edvin Avellan 
1887, Kaarlo Kramsu 1888 ja 1890, Kalle Rytkönen 1897 ja J. H. Wennola 
1899 sekä Tampereen Sanomien nimimerkki T-n. 1879, Uuden Suomet-
taren nimimerkki H. 1880, Sanomia Turusta -lehden Kainulainen 1880 
ja Rauman Lehden nimimerkki Matti 1882. Tieteellisemmin sukunimiä 
ja etenkin savokarjalaista sukunimikäytäntöä lähestyivät C. A. Gottlund 
(1872) ja Hannes Gebhard (1889) sekä Ruotsin savolaisten sukunimiä 
käsitellyt E. G. Palmén (1897). 

1900-luvun alkupuoliskolla ilmestyneissäkään Suomen sukunimistöä 
koskevissa yleiskatsauksissa (esim. Ralf Saxén 1914, A. V. Koskimies, 
ent. Forsman, 1915, O. Nousiainen 1927, Eetu Vuorio 1927, Erkki Rei-
jonen 1930, Hannes Teppo 1942) ei yleensä ole erotettu lisänimiä periy-
tyvistä sukunimistä. Usein korostettiin vielä koko kansan yhteistä suku-
nimimenneisyyttä, jonka Ruotsin valta olisi Länsi-Suomesta hävittänyt. 

Sittemmin yleiskatsauksia sukunimien käytöstä ja sukunimistömme 
rakenteesta ovat kirjoittaneet mm. Esko Hakkila (1940), Viljo Nissilä 
(1956), Eeva Maria Närhi (1972, 1996a), Eero Kiviniemi (1982b) ja 
Marianne Blomqvist (1993). Jotkut artikkelit on tosin vain toimitettu 
aiemmin julkaistuista tiedoista. Itse olen käsitellyt Sukunimet-teoksen 
ilmestymisen jälkeen suku- ja lisänimikäytäntöämme lukuisissa artikke-
leissa (osa populaaritieteellisissä julkaisuissa, osa tieteellisissä julkaisu-
sarjoissa), joista tämän tutkimuksen kannalta ovat keskeisimmät 1985b, 
1985c, 1987c, 1988, 1992, 1996, 1997b, 1998 ja 1999a. Sukunimistöm-
me kokonaiskuvauksia sisältyy sukunimikirjan lisäksi mm. artikkeleihin 
1995, 2001 ja 2002b. Juhani Pöyhösen sukunimikartastosta (1998) saa 
käsitystä suomalaisten sukunimien ja myös tässä tutkimuksessa erityisesti 
käsiteltävien ns. Virtanen- ja Laine-tyypin nimien levinnästä. Koska Pöy-
hösen kartasto perustuu radioluparekisterin aineistoon vuosilta 1967–1968 
eikä siten anna käsittelemistäni nimistä riittävän tarkkoja levikkitietoja 
kuvaamaan nimityypin innovaatiokeskuksia ja diffuusiota, en ole sitä 
tässä tutkimuksessa hyödyntänyt.

1800-luvun ja varsinkaan sen jälkipuoliskon suku- ja lisänimikehi-
tystä ei Suomessa ole paljoa tutkittu. Esimerkiksi A. V. Koskimies kävi 
aihepiireittäin läpi nen-loppuisia sukunimiä, mutta ei iännyt niitä. Ainoas-
taan Helmisen hän sanoi olevan ”werraten uusi nimi” ja luokitteli sen 
”kiwikunta-aiheisiin” nimien Hietanen, Hopio, Kallio ja Waski rinnalle 
(1915: 182). 
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Huomattava tätä teemaa ja aikakautta käsittelevä tutkimus on Marianne 
Blomqvistin väitöskirja (1988), jossa tarkan kirkonkirja-aineiston avulla 
selvitetään, miten ruotsinkielisen Pohjanmaan saaristokunnassa, Raippa-
luodossa, siirryttiin lisänimistä sukunimien käyttöön. Vaikka Blomqvistin 
tutkimuksen kohteena oli ruotsinkielinen yhteisö, hän havaitsi lisänimi-
käytännön muuttumisen samalla tavalla kuin omassa tutkimuksessani 
olen sen nähnyt. Hänkin ajoitti nimistön muuttumisen kulminaatiopisteen 
1870-luvulle, jolloin talonpojat alkoivat ottaa erityisiä lisänimiä (speciella 
tillnamn), mutta ennen talonpoikaistoa niitä olivat omaksuneet merenkul-
kijat, käsityöläiset ja muut tilattomat (obesuttna). Raippaluodossa erityi-
siksi lisänimiksi otettiin lähinnä talonnimiä, mutta tämä kehitys vakiintui 
kuitenkin vasta 1910-luvulla, ja sukunimilain voimaan astumisen myötä 
näistä talonnimi-sukunimistä tuli varsinaisia sukunimiä. Sukunimikäy-
tännön kohtalaisen myöhäistä omaksumista omiin tuloksiini verrattuna 
selittää varmasti osin se, että Raippaluodossa ei lisänimikehitykseen juuri 
vaikuttanut kansallisuusaatteen ja kielitaistelun dynamiikka, ja toisaalta 
se, että paikkakunta oli melko etäällä sukunimikäytännön omaksumista 
edistäneistä innovaatiokeskuksista. 

Myös Raija Sandströmin väitöskirja (1985) sivuaa jossain määrin tut-
kimusteemaani. Sandström kuvaa tutkimuksessaan 1800-luvun lisä- ja 
sukunimisysteemejä Ruotsin Alatorniolla, missä asutus oli suurelta osin 
suomalaista. Valitettavasti aineiston käsittely rajautuu ajallisesti siten (ai-
neisto ulottuu vain vuoteen 1886), että varsinainen sukunimistyminen ei 
kunnolla tule esiin, mikä osin johtuu varmasti Suomen ja Ruotsin suku- ja 
lisänimikäytännön erilaisesta kehityksestä. Ilmeisesti ajallisen rajauksen 
vuoksi ei sukunimien, lisänimien ja patronyymien luonnetta ole kyetty 
tutkimuksessa kunnolla hahmottamaan. 

Pro gradu -työnä on 1800-luvulla tapahtunutta patronyymisten son-
loppuisten nimien vakiintumista sukunimiksi selvitellyt Minna Nakari 
(1994), sukunimistön kehitysvaiheita Ikaalisissa Paula Sjöblom (1988), 
Virkkalassa Satu Hallaskari (1995) ja Ruotsinpyhtään Tesjoella Ann-So   
Påwals-Amoroso (1999).

Pirjo Mikkonen alkoi 1980-luvun jälkipuoliskolla tutkia sukunimien 
valintamotiiveja kyselytutkimuksen avulla ja esitteli alustavia tuloksia 
ICOS:n Helsingin kongressissa (1990). Hänen tutkimusajanjaksonsa 
on osittain sama kuin tässä tutkimuksessa. Mikkonen on korostanut 
ensimmäisten suomenkielisten oppilaitosten ideologista merkitystä suo-
malaisten sukunimien leviämisessä. Varsinkin papeilla ja Jyväskylän 
seminaarista (perustettu 1863) lähteneillä opettajilla on ollut keskeinen 
rooli annettaessa suomenkielisiä nimiä. Hänen mukaansa uusien nimien 
innovaatiokeskuksia olivat suuret kaupungit. 

Monet biografi set, genealogiset ja historiantutkimusta koskevat artik-
kelit antavat fragmentaarista tietoa 1800-luvun lopun nimistökehityksestä. 
Ensimmäinen artikkeli, jossa on käsitelty itä- ja länsisuomalaisten nen-
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loppuisten sukunimien eroja, on eräässä sukututkimusoppaassa ilmestynyt 
Börje Thilmanin artikkeli (1968). Oman tutkimukseni kannalta suuntaa-
antava on ollut Matti Kuusen (1972) artikkeli Savolaissuvuista, jossa hän 
puhelinluetteloista poimimansa levikin perusteella luokitteli nen-loppui-
sen nimen kantavia sukuja savolaisiin ja epäsavolaisiin. Jo Martti Airila 
(1901) kiinnitti Virittäjässä huomiota siihen, että nen-loppuiset nimet eivät 
1800-luvun viimeisinä vuosina enää olleet nimenmuuttajien suosiossa, 
vaikka hän ei muuten osannutkaan tarkemmin eritellä tätä nimityyppiä. 
Hänen artikkelinsa koski vuosina 1898–1899 otettujen nimien erilaisia 
rakennetyyppejä. Samoihin aikoihin havahtui myös Antti Aarne (1905: 
115) huomaamaan ”sen silmäänpistävän eron, mikä sukunimien muotoon 
nähden on olemassa Itä- ja Länsi-Suomen välillä” ja toteamaan että ”yk-
sipuolisuutta on lännempänäkin: nen-loppuisia on sielläkin suhteellisesti 
liian paljon – –”.

Koska tutkimuslähtökohtani on osaksi systeemiteoreettinen, olen oman 
työni tueksi tutustunut erilaisia lisä- ja sukunimijärjestelmiä koskeviin 
tutkimuksiin ja artikkeleihin. Merkittävä erillinen, kokonaista lisäni-
mijärjestelmää koskeva tutkimus on Pirjo Mikkosen (1974) 1700-luvun 
ruotusotamiesten lisänimiä käsittelevä laudaturtyö, jossa tulee selvästi 
esiin ruotunimisysteemiin sisältyvien nimien mallinmukaisuus ja se, kuin-
ka sotilasnimijärjestelmä suoraan heijasti ruotusotilassysteemiä. Hän on 
käsitellyt myös 1800-luvun jälkipuolen sotilasnimistöä (1986a, 1986b ja 
1987), joka osittain sivuaa tämänkin tutkimuksen teemaa. Mikkonen on 
nimittäin tarkastellut sotilasnimityyppien suosionvaihtelua 1850- ja 1860-
luvulla ja sotilasnimistön suomalaistumista. Jälkimmäisessä artikkelissa 
hän pohdiskeli myös noiden vuosikymmenien sotilasnimien vaikutusta 
ns. Laine-nimityypin syntyyn. – Jo aiemmin sotilasnimiä ovat tarkastel-
leet Jalmari Finne (1917), E. Granit-Ilmoniemi (1920a), Vihtori Simonen 
(1936) ja Arne Ekman (1954) sekä myöhemmin alueellisesti Olav Panelius 
(1984) Itä-Uudenmaan ja Heikki Vuorimies (1993) Laukaan osalta. 

J. R. Aspelin on lehtiartikkelisarjoissa käsitellyt säätyläisten (1874) 
ja romanien (1994/1894–1895) sukunimiä. Vastaavasti A. R. Cederberg 
(1916), Eero Paromaa (1939) ja Carl-Eric Thors (1969, 1975, 1983) ovat 
käsitelleet oppineistonimiä ryhmänä, samoin myöhemmin Eeva Maria 
Närhi (1997), Eric von Born (1965) säätyläisten sukunimiä, Essi Oth-
man papiston lisä- ja sukunimistöä Pernajassa, Paraisilla ja Pietarsaaren 
mlk:ssa (1995), Vilho Selinheimo (1923) Turun porvariston sukunimiä 
sekä Wold. Backman (1930-luvulla) porvariston sukunimien syntyaikaa 
Uudessakaarlepyyssä 1675–1729. Varsinaista nimijärjestelmän kuvaus-
ta näissä artikkeleissa tosin on vain vähän. Olavi Linnus (1935) on 
tarkastellut suomalaisten aatelis- ja säätyläissukujen kansallista taustaa. 
Ritva Valtavuo-Pfeifer (1996) on käsitellyt lisänimien käyttöä Haminan 
kaupunkimiljöössä 1700-luvulta vuoteen 1860 sekä Suomen ruotsin-
kielisiä sukunimityyppejä (2000) ja suomenruotsalaisten sukunimistöä 
yleensä (2002). Samuli Aikio (1992) on kirjoittanut saamelaisten 1600- ja 
1700-luvun sukunimistä. Eeva Maria Närhi ja Piroska Benedek (1996) 
ovat käsitelleet yhteisartikkelissaan patronyymiseksi sukunimityypiksi 
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luonnehtimiaan nimityyppejä. Artikkelin suomalaisissa esimerkeissä on 
tosin mukana sukunimiä, jotka ovat kehittyneet isännän ristimänimen 
sisältävistä suf  ksittomista talonnimistä. Länsi-Suomen talonpoikaista 
sukunimikäytäntöä on tarkastellut mm. Aarne Rauvola (1957). Hän oli 
omaksunut 1860-luvun kirjoittajien tapaan ajatuksen, että Länsi-Suomessa 
olisi ollut vanhastaan sukunimet. 

Eri lisänimijärjestelmien sukunimistymisen ajankohtaa 1700-luvun puo-
lenvälin jälkeen Porvoon pitäjässä on käsitellyt Olav Panelius (1987). 
Vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty runsaasti etenkin Ruotsissa. Panelius 
totesi, että maaseudun väestö ei ole homogeeninen ryhmä ja että jos ha-
luaa selvittää nimien ilmaantumista ja leviämistä, tulee selvittää väestön 
sosiaaliset ryhmät. 

Talonnimien osalta nimenmuodostussysteemejä on käsitellyt Saulo Kepsu 
(1987). Samassa julkaisussa ilmestynyt Laila Lehikoisen (1987) artikkeli 
koskee Antinmatti-tyyppisiä henkilön- ja talonnimiä. Hänen väitöskir-
jansa (1988) kuvaa karjalaista talonnimisysteemiä Kirvussa. Siinä hän 
tarkastelee myös talonnimi- ja sukunimijärjestelmien suhdetta.

Nimien suomalaistamisliikkeestä on kirjoitettu joitakin yleisluontei-
sia, osin ideologispainotteisiakin katsauksia, mm. Johannes Linnankoski 
(1914a/1906), Arvi Kemiläinen (1916), Yrjö Vuorjoki (1931), Hannes 
Teppo (1942), Kari Tarasti (1966) ja Matti Klinge (1978c). Johannes 
Linnankosken osuutta nimien suomalaistamiskampanjoissa ovat käsi-
telleet erikseen ainakin Väinö Salminen (1916), Hanna Kallio (1917) 
ja Aarne Anttila (1918). Maininnan arvoinen on Paavo Pajulan (1956) 
artikkeli Helsingin yliopistossa tapahtuneista ensimmäisistä sukunimien 
suomalaistamisista 1870-luvun puolimaissa. Monet Eeva Maria Närhin 
kirjoitukset (1985, 1987, 1989, 1996b) koskevat ns. otettujen nimien ai-
hepiirejä. Useimmiten hän on keskittynyt tarkastelemaan, minkätyyppisiä 
nimiä otettiin tai millaisista nimistä pyrittiin suomalaistamisella eroon, 
mutta hän kuvaa myös suomalaisuusaatteen toteutumista vuoden 1906 ja 
1930-luvun nimenmuutoskampanjoissa (1987, 1996a). Pro gradu -työnä 
on vuosien 1906 ja 1934–1935 nimenmuuttoa otoksen avulla käsitellyt 
Johanna Jääskeläinen (1995) ja rajakarjalaisen Suojärven joukkonimen-
muuttoa vuonna 1935 Outi Patronen (1998). Klaus Castrén (2000) on 
tutkinut salmilaisten joukkonimenmuuttoa vuodelta 1930. Reino Hotti 
(1987) on pro gradu -työssään tarkastellut nimien suomalaistamiskam-
panjointia urheilijoiden keskuudessa.

Päivi Jakovuori-Turkki (1994) tarkasteli pro gradu -työssään nimen-
muutoksia Turun, Porvoon ja Helsingin lukioissa vuosina 1830–1970. 
Hänen havaintojensa mukaan nimenmuutoksia tehtiin eniten 1830-, 
1860- ja 1870-luvulla sekä 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. 
Tosin aineisto-osasta voi todeta hänen ajoittaneen monet nimenmuutokset 
liian aikaisiksi. Vaikka tarkastelun kohteena olivat lähinnä ruotsinkieli-
set lukiot, nimenmuutoksista suurin osa oli suomalaistamisia, joiden 
ensimmäinen jakso osui aikaan 1847–1859. nen-loppuisten nimien 
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omaksu minen keskittyi 1860- ja 1870-luvulle. Hän havaitsi myös, että 
patronyymit vakiintuivat sukunimiksi koko tutkimuskauden ajan. (Mts. 
102–103.)

1800-luvun kansallisromantiikan vaikutusta etunimistöön on tarkastel-
lut mm. Hannes Sihvo (1972). Suomalaisten nimien kalenteriintulosta ovat 
kirjoittaneet mm. Kustaa Vilkuna (esim. 1947) ja Eero Kiviniemi (1982a). 
Arja Lampisen lisensiaatintyö (1997) käsittelee Jyväskylän kaupungin 
ristimänimistöä. Kaj Borg (1997) on tarkastellessaan erikielisiä etunimiä 
Kokkolassa 1657–1928 sivunnut myös etunimistön suomalaistumista 
kaupungissa noin vuosina 1860–1920. Kansallisromantiikan vaikutusta 
Raahen laivojen nimiin on tarkastellut Kaarlo Levón 1913, Kalevalan 
jälkiä muun muassa julkaisujen ja talouselämän nimistöön ainakin Hannes 
Sihvo (1972) sekä Matti Kuusi ja Pertti Anttonen (1985). 

Tilastollisesti ovat otettuja sukunimiä eritelleet ainakin Martti Airila 
(1901) ja J. A. Kemiläinen (1916). Nimien kielisuhteista 1800-luvun 
lopussa ja 1900-luvun alussa ovat tehneet laskelmia tai tilastoja ainakin 
hämäläisosakunnan lehti Hällä-pyörä (1894), Kaarle Krohn (1897), 
Antti Aarne (1905), Arvi Kemiläinen (1905), Heikki Ojansuu (1906), 
Raataja-lehti 26.10.1906 ja Lauri Tudeer (1910). Heidän jälkeensä ovat 
suomalaista sukunimistöä tilastollisesti analysoineet Matti Kuusi (1972), 
Eeva Maria Närhi (1972), Ilmari Vartiainen, Tapani Kovalainen ja Kari 
Ranta (1979), Jarmo Paikkala (1988), Sirkka ja Jarmo Paikkala (1988, 
2000) ja Sirkka Paikkala (2002b) sekä Suomen ruotsinkielisen väestön 
sukunimistöä Ritva Valtavuo-Pfeifer (2000, 2002 sekä 2001 erityisesti 
Ahvenanmaalta). Matti Kuusi (1972) laski puhelinluettelotietojen perus-
teella joukolle nen-loppuisia sukunimiä savolaisuusindeksin ja päätyi siten 
erottamaan ei-savolaisiksi sukunimiksi 33 sellaista nimeä, jotka sittemmin 
olen määritellyt kuulumaan ns. Virtanen-tyypin nimiin.

Sukunimi on myös juridinen käsite. Tätä puolta on merkittävästi pohtinut 
Urpo Kangas nimioikeutta käsittelevässä teoksessaan Ihmisen nimi (1991), 
jossa hän tarkastelee sukunimilain säätämisen taustaa myös historiallisesti. 
Sen sijaan hänen myöhempi teoksensa (1998) keskittyy vain nykyiseen 
nimioikeuteen. Ensimmäisen laajemman selvityksen vuoden 1920 sukuni-
milaista laati eduskunnan oikeusasiamies Esko Hakkila (1940). Siinä hän 
aluksi selvitteli A. V. Forsmanin väitöskirjan pohjalta nimeämistarvetta 
yleensä ja sukunimien syntyä Euroopassa 12. vuosisadalta alkaen. Hän 
valotti myös niitä perusteita, jotka johtivat vuoden 1920 sukunimilakiin. 
Jo 1920-luvun alussa Allan Granfelt paneutui riitatapauksen vuoksi su-
kunsa nimen käyttöoikeuteen. Hän painatti oikeustapaukseen liittyviä 
asiakirjoja (192414), joissa juridiselta kannalta pohdittiin aatelisnimien 
käyttöoikeutta lainsäädännön, ritarihuonejärjestysten ja aikaisempien oi-
keuspäätösten nojalla. Sukunimien muuttamisesta ja siitä ilmoittamisesta 

14  Vuonna 1924 painetuksi ilmoitettuun teokseen on vuonna 1927 tehty lisäyksiä, jotka 
löytyvät samasta niteestä.
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kirjoittivat juridiselta kannalta jo 1900-luvun alussa Alexis Gripenberg 
(1902) ja F. O. Lilius (1906). Sukunimioikeuden taustaa ovat tarkastelleet 
eri tavoin myös mm. A. W. Gadolin (1937), Matti Savolainen ja Ritva 
Halme-Kauranen (1973) Irja Nykänen (1988) ja Pia Mäkynen (1991). 
He kaikki – kuten myös Urpo Kangas – ovat korostaneet, että sukuni-
milainsäädäntöä tarvittiin ensi sijassa rikosrekisteriä varten. Anna-So  a 
Piironen (2003) on tarkastellut pro gradussaan nimioikeudellisesti puo-
lison sukunimen valintaa.

Suku- ja lisänimitermejä on käsitelty lähinnä vain sanakirjoissa ja tieto-
sanakirjoissa. Lisäksi Eeva Maria Närhi (1972) on sivunnut asiaa lyhyesti. 
Ruotsinkielistä termistöä ovat Suomessa käsitelleet mm. Carl-Erik Thors 
(1983) ja Marianne Blomqvist (1988). Lisä- ja sukunimikäsitteen teoreet-
tinen tarkastelu on suomalaisessa onomastisessa kirjallisuudessa ollut 
erittäin vähäistä; sen sijaan skandinaavisessa ja muussa kansainvälisessä 
kirjallisuudessa sitä on käsitelty paljon. Ks. lukuja 2.7.2 ja 5.1, joissa on 
käytetty luonnollisesti vain osaa alan kirjallisuudesta. Oman käsitykseni 
sukunimen funktionaaliseksi määritelmäksi olen tuonut esiin muun muas-
sa artikkeleissa 1992 ja 1995. Tässä työssä tulen sitä täsmentämään.

Pohjoismaissa on analogista nimenantoa tutkittu ennen muuta asutusni-
missä, mutta sittemmin myös vesistönimissä (Strandberg 1987) ja maastoni-
missä (Nyström 1988). NORNAn 10:nnessä, tähän teemaan keskittyneessä 
nimistöntutkijakongressissa (Analogi in navngiv ning, NORNA-rapporter 
45, 1991) käsiteltiin asiaa myös muutamassa henkilönnimistöä koskevassa 
esitelmässä. Eero Kiviniemen mukaan (mts. 117) analogia on yhtä olen-
nainen nimenmuodostuksen kaikilla tasoilla kuin kielessä yleensä kin; 
analogia ilmenee eri tavoin jo siinä systematiikassa, joka on tyypillistä 
nimenmuodostuksessa ja usein myös eri nimityyppien levinnässä.

Henkilönnimistömme systeeminomaisuutta ja mallien osuutta nimis-
sä on ensimmäisenä laajem min käsitellyt Detlef-Eckhard Stoebke 1964 
väitöskirjassaan Die alten ostseefi nnischen Personenna men im Rahmen 
eines urfinnischen Namensystems, jossa hän pyrki rekonst ruoimaan 
kantasuo malaisen henkilönnimisysteemin. Etunimien kannalta asiaa on 
tarkastellut muun muassa Eero Kiviniemi (1982a), joka on tehnyt myös 
paikannimistöstä merkittäviä tyyppitutkimuksia (1971, 1977). Itse olen 
aiemmin (1997d) tarkastellut mallin vaikutusta mm. käsitellessäni talon- 
ja sukunimeä Kiviniemi.

Lisä- ja sukunimien biografi s-genealogisen metodin merkityksestä 
esitelmöin ICOS:n Aberdeenin kongressissa 1996 (1998). Historiallis-
genealogista metodia on käyttänyt – vaikkakin joskus vain nimien kir-
joitusasujen vaihtelun selvittelyssä – etenkin Timo Alanen (1991, 1996, 
1997). Blomqvist on väitöskirjassaan (1988) tarkastellut kirkonkirjojen 
avulla lisä- ja sukunimien kehitystä niin yksilöillä kuin perheillä. Myös 
Pirjo Mikkonen (1987) on tarkastellut 1800-luvun ruotusotilaiden nimis-
töä osin genealogisesti.
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Innovaation diffuusioteoriaa on etunimistöön soveltanut lisensiaatin-
työssään Arja Lampinen (1997). Etunimen suosionvaihtelua ovat käsi-
telleet myös Pentti Leino (1972), Ritva Valtavuo-Pfeifer (1980), Eero 
Kiviniemi (mm. 1982a, 1993), Airi Kartano (1983), Eeva-Liisa Hovi 
(1986) ja Sari Mustakallio (1995 ja 1997) – myös kahdessa viimeksi 
mainitussa nojauduttiin nimenomaan innovaation diffuusioteoriaan. 
Muotietunimien leviämistä on Eero Kiviniemi käsitellyt muun muassa 
artikkelissaan Sari ja Sanna (1989). 

Suomalaisessa nimistöntutkimuksessa ei juuri ole käytetty lähteinä leh-
distöä tai muuta julkista sanaa. Eero Kiviniemi (1982a) on tosin jossain 
määrin hyödyntänyt 1800-luvun lopun lehtien etunimiä koskevia artikke-
leita. Rauman seudun lehdistön vaikutusta sukunimien suomalaistamiseen 
on tarkastellut Tenho Hella (1997). Lähinnä nimistönhuollollisissa selvi-
tyksissä tai nimistönhuollon historiaa käsiteltäessä on nojauduttu myös 
sanoma- ja aikakauslehtiin, esimerkiksi Viljo Nissilä Terrassa (1969). 
Tämän tutkimuksen oheistuotteena olen kirjoittanut ulkomaisten paikan-
nimien oikeinkirjoituksesta 1800-luvulla käydystä lehdistökeskustelusta 
artikkelin, joka on tarkoitus julkaista keväällä 2004. Arja Lampinen (2003) 
on tarkastellut etunimien ortogra  aa yhden oppikirjan ja Suomettaren 
ensimmäisen vuosikerran (1847) kirjoituksissa. Samassa kokoomateok-
sessa on Paula Sjöblom (2003) tarkastellut 1800-luvun yritysnimistöä 
lähteenään Suometar-lehti.
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2 Tutkimuksen teoreettiset ja 
 metodologiset lähtökohdat

2.1 Taustaa

Kun 1980-luvun puolivälissä aloin hahmottaa kokonaiskuvaa suomalai-
sen sukunimikäsityksen muotoutumisesta 1800-luvun jälkipuoliskolla, 
valitsin tutkimukseni päälähteeksi Virtanen-tyypin nimien levinnästä 
kertovat aineistot, 1800-luvun lehdistökeskustelun sekä virallisten leh-
tien sukunimenmuutosilmoitukset. Sittemmin havaitsin tarpeelliseksi 
täydentää kuvaa myös erilaisista lisänimitermeistä kertovalla aineistolla 
sekä tiedoilla 1800-luvun oppilaitosten opiskelijoiden nimikäytännöstä. 
Katsoin näiden aukkojen täydentämisen keskeisimmäksi, sillä ennen 
Sukunimet-kirjan ilmestymistä vuonna 1984 nimistökirjallisuudessa 
1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen sukunimien kehitystä koskevat 
tiedot rajoittuivat ylioppilaiden vuosien 1875 79 nimenmuuttoon, tie-
toihin muutamista kirjailijanimistä (Kivi, Oksanen, Jännes) sekä vuosien 
1906 07 ja 1935 36 sukunimien muuttoihin (Närhi 1972: 50–51; Mik-
konen 1981: 6514). Virtanen-tyypin nimistä ei mainittu mitään. 

Teoreettiselta kannalta tarkoitukseni oli alkujaan soveltaa innovaation 
diffuusioteoriaa olettamani innovaatioketjun tarkasteluun ja Virtanen-
tyypin aikamaantieteellisen diffuusion selvittämiseen ja lehdistöanalyy-
siä aikakauden toimijoiden ja nimikäsitysten valottamiseen. Koska koin 
tärkeäksi tarkastella sukunimijärjestelmämme kehitystä systeemiteoreet-
tiselta kannalta, tuntui slovakialaisen Vincent Blanárin esittämä antropo-
nyyminen malliteoria kiinnostavalta nimijärjestelmien ominaisuuksien 
analysoinnissa.

2.2 Antroponomastiikasta

Koko suomalaista lisä- ja sukunimijärjestelmää koskevan muutosprosessin 
ja sen eri piirteiden tutkimiseksi olen käyttänyt erilaisia aineistoja ja erilaisia 
tutkimusmetodeja. Kokonaiskuvan saamiseksi olen tutkinut kahden aikakau-
della syntyneen sukunimityypin (Virtanen- ja Laine-tyypin) ilmaantumista 
ja leviämistä, nimenmuutosten luonnetta, sukunimistä käytyä lehdistökir-
joittelua ja lisänimistöön liittyvän terminologian kehitystä. Eri aineistot 
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edellyttävät erilaisia metodeja ja erilaisia lähestymistapoja. Vincent Blanár 
on määritellyt a n t r o p o n o m a s t i i k a n  tieteeksi, joka käsittelee ryhmään 
kuuluvien yksilöiden nimeämistä, antroponyymisen merkin rakennetta sekä 
antroponyymisten systeemien muodostumista ja toimintaa.1 

Antroponomastiikassa ei siis ole kyse pelkästään henki lön nimien kie-
lellisestä puolesta; nimien kielellinen rakenne on yleisten nimeämisperi-
aatteiden ilmausta, joka reaalistuu viestin tätilanteessa (Blanár 1981: 205). 
Kun tutkitaan sitä, miten kielen keinoja on hyödynnetty henkilönnimien 
muodostamisessa, on otettava toisaalta huomioon se kielisysteemi, johon 
nimet kuuluvat, ja toisaalta koko antroponyyminen systeemi. Blanárin mu-
kaan näillä vaatimuksilla on perustavanlaatuinen metodologinen merkitys: 
henkilönnimissä on erotettava lingvistinen ja onomastinen status. Niiden 
selvittämiseksi tarvitaan monia eri metodeja, kuten lingvististä analyy sia, 
tilastollisia ja kartogra  sia menetelmiä, onyymisen sisällön mallinta mista, 
sosiologisia ja psykologisia menetelmiä. (Blanár 1993/1978: 50.)

Esittelen seuraavassa lyhyesti ne teoreettiset viitekehykset, jotka olen 
katsonut hedelmällisimmiksi tämän tutkimuksen ongelmanasettelun 
kannalta.

2.3 Nimisysteemeistä ja nimenmuodostusmalleista

Suomalaisessa nimistöntutkimuksessa on nimistön systeemiluonnetta ja 
mallien osuutta nimenmuodostuksessa selvitellyt Eero Kiviniemi (mm. 
väitöskirjassaan Suomen partisiippinimis töä, jonka 1 800:sta ensimmäi-
sen partisiipin sisältävästä nimestä osoittautui ainakin puolet valmiisiin 
malleihin perustuviksi; 1971: 131–135). Sittemmin hän on käsitellyt lek-
sikaalisten, semanttisten ja morfologisten mallien keskeisyyttä muussakin 
nimenmuodostuksessa (1971b, 1973, 1976, 1977) ja todennut: ”Käsi-
tykseni mukaan nimet eivät yleisesti synny siten, että tavalliset paikkaa 
luonnehtivat appellatiiviset il maukset vähitellen propristuvat. Usein ne 
pikemminkin muodoste taan melko mutkattomasti niiden mallien mukaan, 
mitkä nimenantajien entuudestaan tuntema nimistö tarjoaa.” (1976: 6.) 
– Sanottua voi soveltaa useimpien suku- ja lisänimijärjestelmiemme 
sisällä syntyneisiin nimiin. Otaksun, että 1800-luvun yleisimmät suku-
nimet eivät syntyneet sekundaaristi talon- ja torpannimien tai muiden 

1  ”Wir de  nieren den Gegenstand der Anthroponomastik als die Wissenschaft von der 
Benen nung lebender Gruppeneinheiten, von der Struktur des anthroponymischen Zei-
chens und von der Bil dung und dem Fungieren anthroponymischer Systeme” (Blanár 
1981: 205). Tämä on jatkoa hänen hieman aiemmalle onomastiikan määritelmälleen: 
”die Onomastik ist die Wis senschaft von der Benennung lebender und nichtlebender 
Gruppeneinheiten, von der Struktur des onymi schen Zeichens und von der Bildung 
und dem Fungieren onymischer Systeme” (Blanár 1989/1977: 120). Vastaavasti Eero 
Kiviniemi on määritellyt nimistöntutkimuksen tehtävän (1979: 4728) seuraavasti 
toistaen sen 1991: ”Nimistöntutkimuksen tavoitteena on selvitel lä nimenmuodostusta 
ja nimien käyttöä osana kieltä ja kielen käyttöä” (1991b: 5).
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lisänimien siirtyessä sukunimien tehtävään,2 vaan yleisesti omaksutun 
nimeämismallin pohjalta.

Teoksessaan Paikannimien rakennetyypeistä Ki viniemi on käyttänyt val-
miiden mallien mukaisista nimistä termejä analoginen nimi ja analoginen 
siirrynnäinen (= valmis nimi uudessa paikassa) korostaen samalla, että 
yleensä ei voida suoraan päätel lä, onko jokin nimi analoginen siirrynnäi-
nen vai ei. Kiintoisa on hänen huomionsa harkinnaisnimistä, esimerkiksi 
sellaisista vakiotyyppi sistä tilannimistä kuin Onnela, Päivölä, Rauhala, 
Lepola: 

Vaikka onkin ilmeistä, että – – [ne] ovat valmiiden mallien mukaan muo-
dostettuja, niitä tuskin on annettu nimien sisältöä tiedostamatta ja vielä vä-
hemmän mielivaltaisesti, paikan entiteetistä välittä mättä – –. Kyseessä on vain 
sellainen tarkoiteryhmä, jonka osalta nimenantajan typologi set mahdol li suudet 
ovat vähäisemmät kuin luontonimistössä. Tällaiset harkinnaiset siis oikeas taan 
rinnastu vat analogisiin siirrynnäisiin. (Kiviniemi 1975: 52–53.)

Voidaan katsoa, että Virtanen-tyypin nimet ovat syntyneet mallinmukai-
sesti. Tyyppiin kuuluvat samanasuiset referentiaaliset nimet3 yleistyivät 
joko siten, että malli tietyissä tilanteissa produsoi ennestään käytössä 
oleville nimille homonyymejä tai uudet nimet olivat tavallaan ”analogisia 
siirrynnäisiä”4.

Mallien merkittävää osuutta paikannimien muodostuksessa on käsi tellyt 
1970-luvulla myös tšekkiläinen Rudolf Šrámek (1972/1973: 55–75)5 tuo-
malla esiin käsitteet toponyyminen malli ja toponyyminen systeemi, joka 
on yksi kielen systeemin reaalistuma (mts. 56–57). Nimenmuodostukseen 
tarvitaan Šrámekin mukaan nimeämisperustemalli ja sananmuodostusmal-
li, jotka yhdessä muodos tavat nimeämismallin (mts. 62). Tämä sananmuo-
dostusmalli voi produktiivistua niin, että normista tulee muoti ja nimen 
yksilöivä tehtävä häiriytyy, kun samannimisyys lisääntyy. Koska muotia 
ei voi enää suosia, nousee uusia sananmuodostusmalleja, jotka ohjaavat 
valintaa (mts. 71–74). Havainnollistan piirrettä sukunimistön osalta seu-
raamalla Virtanen-tyypin ja sitä seuranneen Laine-tyypin omaksumisen 
intensiivisyyttä tilastollisesti (ks. lukuja 6 ja 7).

Šrámekin tavoin – ja jo ennen häntä – on slovakialainen Vincent Blanár 
käsitellyt monissa yhteyksissä malliteoriaa ja sitonut mallien käsittelyn 
antroponyymiseen systeemiteoriaan. Hänen mukaansa antroponyymisen 
systeemin perusyksikkö on antroponyyminen malli. Henkilönnimistössä 

2  Eivät edes nimityypin ensimmäiset nimet, jotka muodostuivat muiden malliksi. 
Yksittäisiä poikkeuksia toki esiintyy.

3  Termistä tarkemmin luvussa 2.7.6.
4  Mielestäni termi ei sovi sukunimistön tutkimukseen yhtä hyvin kuin paikannimistön, 

enkä sitä tässä työssä myöhemmin käytäkään, vaan puhun vain mallinmukaisista 
nimistä. Näin siksikin, että yksittäisistäkin referentiaalisista sukunimistä on erittäin 
vaikea havaita, ovatko ne syntyneet mallin mukaan vai analogisesti.

5  Artikkelia on referoitu myös suomeksi (Kiviniemi 1977: 7–9). 



46

2 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

nimeämismallin (Benennungsmodell) muodosta vat toisaalta sisältö- ja 
motivaatiomalli (Inhalts- und Motivationsmodelle) ja toisaalta sananmuo-
dostusmalli (Wortbildungsmodell). Mm. Virtanen-nimityypissä on nähtävis-
sä nämä mallit, jotka otan huomioon, kun luvussa 6.2.3 määrittelen tyypin. 
Mallien valinnassa on kyse siitä, miten henkilönnimisys teemi reagoi konk-
reettisiin yhteiskunnal lisiin tarpeisiin (1993/1978: 49).6 Nimeämismalli kuu-
luu ideaalisiin objektei hin, kielisysteemin tasolle, ja se realisoituu puheen 
tasolla antro ponyymisina merkkeinä (anthroponymisches Zeichen) eli eri 
kategorioihin kuuluvina henkilönniminä (esim. virallinen etu- ja sukunimi, 
korkonimi) ja niihin kuuluvina sanan muodostustyyppeinä (esim. etunimi 
Hans, korkonimi Unrat). Nämä muodosteet ovat sidoksissa kielisystee miin 
ja kyseisen henkilönnimisysteemin normeihin (Blanár 1991: 208–211; 1996: 
1179).7 Hänen mukaansa antroponyyminen systeemi koostuu erilaisis ta sys-
teemille ominaisista (systemhaft) distinktiiveistä +/-8 -elemen teistä. (Blanár 
1991: 208; ks. myös Šrámek 1991: 151–153.) 

2.3.1 Sisältömalli

Nimen antroponyyminen sisältö on abstrak tiota son käsite. Antroponyy-
mista sisältömallia Blanár pitää antro ponyy mises ti relevanttien tunto-
merkkien hierarkkisena kokonaisuu tena, joihin kuuluvat a) geneeriset, 
yleispätevät perustuntomerkit (esimerkiksi kuuluminen viral listen tai 
ei-virallisten henkilönnimien sananmuodostusverkkoon; henkilönnimen 
vakiintuminen hallinnollis-oikeudelli sen tai sup peamman yhteisöllisen9 
käytön kautta; aviosääty, aviottomuus) ja b) lähemmin määrittele vät, 
tarkentavat tuntomerkit, kuten yksilö ilman suhdetta toisiin sukua 
oleviin/ei-sukua oleviin henkilöihin (etunimi), yksilö suhteessa sukulai-
siin (periytyvä sukunimi, patronyyminen viite), yksilöllinen luonteen-
kuvaus (ei-virallinen nimi, liikanimi) ja konnotaatio (ei-virallinen nimi, 

6  Kutsun tätä yhteiskunnallista tarvetta nimien syntykontekstiksi (ks. lukuja 3.3 ja 3.5). 
Tarkastelen 1800-luvun uudisnimityyppejä uudennoksina, jotka syntyivät sen yläjär-
jestelmän kehittymisen tarpeisiin, jonka vanhat lisä- ja sukunimijärjestelmät yhdessä 
muodostivat.

7  Tässä ajattelussa Blanárilla on ilmeisesti tapahtunut kehitystä: vielä 1978 hän puhui 
nimeämismallin muo dostajina sisäl tömallista ja sananmuodostusmallista mutta ei 
vielä motivaatiomallista. Käsitellessään sisältö mallin reaalis tumista hän mainitsi 
moti voinnin ja motivointituntomerk kien suhteen leksikaali seen muodostamiseen ja 
sananmuodostukseen mutta painotti, ettei antropolekseemeillä ole tässä yhteydessä 
sanastollista vaan vain motivoinnin aktualisoima merkitys. (1978/1993: 47–48). 
– Näitä henkilönimisysteemin normeja käsittelen luvussa 11.5.

8 + merkitsee, että piirre on ominainen nimelle, ja - , että kyseinen piirre puuttuu.
9  Tähän voisi mielestäni lisätä julkisviestinnällisen [käytön].
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liikanimi).10 (1991: 209; 1996: 1179.) Mainittuja piirteitä, semanttisia 
tuntomerkkejä Blanár on nimittänyt myös ”metaonomastisiksi” elemen-
teiksi (1993/1978: 47).

Sisältömalli reaalistuu kussakin kansalliskielessä kielisys teemin sallimis-
sa rajoissa mutta aina henkilönnimisysteemin tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaan. Se voi toteutua kielellisesti eri tavoin rakentuneina henkilönniminä 
(sananmuodostusmalli). Sisältömalli pätee siis yleisellä tasolla, mutta sitä 
rajoittaa kyseisen kielen sananmuodostusmalli. Designaatio (onyyminen 
sisältö) muodostaa näin onyymisen merkin yhden, lekseemi toisen puolen. 
(Blanár 1993/1978: 47.) 

Esimerkiksi slovakialaisen etunimen Janko onyymisessa sisällössä 
Blanár hahmottaa virallisen slovakialai sen nimisysteemin pohjalta seu-
raavat semanttiset tuntomerkit: miespuolinen (+), henkilö sinänsä (+), 
sukulaisuussuhde (-), periytyvyys (-), vakiintuminen hallinnollis-oikeu-
dellisen tai suppeamman yhteisölli sen käytön kautta (+), vakiintuminen 
konnotaation kautta (+). Jos lekseemillä Janko on sukunimen funktio, on 
positiivinen arvo tuntomerkeillä sukulaisuussuh de perheeseen kokonaisuu-
tena (+), periyty vyys (+), negatiivinen arvo tuntomerkeillä henkilö sinänsä 
(-) ja konnotaatio (-). (1981: 206.) – Vrt. että nimioikeuden tutkijoista on 
Dietrich Nelle ryhmitellyt sukunimien semanttisia tuntomerkkejä erottaen 
toisistaan sukunimen yksilöfunktion (yksilön identi  ointi sekä mahdollisuus 
solmia kontakteja muiden yksilöiden kanssa), kollektiivifunktion (valtiol-
listen tehtävien kohdistaminen tiettyihin kansalaisiin), perhesuhteiden 
tunnistamisfunktion (yksilön liittämisen nimen avulla tiettyyn perheeseen) 
sekä sosiaalisen aseman tunnistamisfunktion (nimenkantajan yhdistäminen 
tiettyyn säätyyn tms.). (1990: 810.)

2.3.2 Motivaatiomalli

Suomalaisessa paikannimitutkimuksessa motivaatiomallia on vastannut 
yleensä termi nimeämisperustemalli (Kiviniemi 1977: 8). Blanár ille moti-
vaatiomalli on yksittäis ten motivaatiokategorioiden koko naisuus (Blanár 
1991: 210). Antro ponyymisessa systeemissä tapahtuva virallinen ja epä-
virallinen nimeäminen reaalistaa kielen tasolla ne funk tiojäsenet (etunimi, 
sukunimi, kutsumanimi jne.) eli antroponyymiset arvot, joita hallinnol-
lis-oikeudelliset normit tai perhe- tai paikallisten yhteisöjen tottumukset 
edellyttävät. Sukunimet saadaan perimällä sukunimi, talonnimipohjaiset 
lisänimet asuinpaikan mukaan, liikanimet yksilöllisten ominaisuuksien 

10  Lisäisin näihin tuntomerkkeihin vielä sellaisia tuntomerkkejä, jotka heijastavat yksilön 
suhdetta toisiin yksilöihin eli kielellisen ja kansallisen identiteetin (nimien kieli ja 
nimien sisällön kansallinen viesti), yhteisöllisen identiteetin (esimerkiksi nykyisin 
henkilönnimiä haetaan muutettavaksi sillä perusteella, että toisentyyppinen nimi on 
välttämätön kansainvälisten yhteyksien takia; joskus nimiä muuttamalla haetaan 
yhteyttä harrastuksen tai elämänkatsomuksen kautta omaksuttuun viiteryhmään), 
säädyn mukaisen identiteetin, ammattikunnan mukaisen identiteetin. Näistä löytyy 
esimerkkejä 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun oikeusministeriön nimilautakunnan 
pöytäkirjoista. – Ks. lukua 11.5.
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mukaan. Blanár nimittää näitä normeja ja tapatottumuksia nimeämis-
motiiveiksi: nimen konkreettinen valinta, periytyminen, omaksuminen 
tai muodostaminen toteuttavat tietyn motivaation. Nimeen (varsin kin 
epävirallisiin nimityksiin) liittyy tavallisesti useampia motivaatiolajeja. 
(mts. 209, 214.)11 Omassa tutkimuksessani tärkein motivaatio- eli nimeä-
misperustemalli liittyy Virtanen-tyypin määrittelyyn.

2.3.3 Sananmuodostusmalli 

Sananmuodostusmalli on sananmuodostusraken teen yleinen kaava, johon 
sisältyviä antropo lekseemejä ovat yhteisölli set, kyseessä olevaan kieleen 
kuuluvat etu- ja sukunimi. Tällainen malli voi olla esimerkiksi ”propriaa-
linen antropolekseemi” + ”sukulaisuus suhteen ilmaiseminen suhteessa 
koko perheeseen” (slovakialainen Miš-ových). Sananmuo dostusmalli 
voidaan ilmaista erilaisten sananmuodostustyyppien kautta, esimerkiksi 
slovakialaiset nimet Miš-ových, Miš-ovie, Miž-ovo. (Blanár 1981: 206–
207.) Itäsuomalaisesta nimistöstä tähän vertautuvat esimerkiksi sukunimi 
Halo-nen ja tyttären nimi Halo-tar, myöhemmästä länsisuomalaisesta 
sukunimistöstä Virta-nen ja vaimon nimi Virta-ska.

Sukulaisuussuhde voidaan ilmais ta pienessä yhteisössä myös olemassa 
 olevan nimi varannon peruslekseemien avulla, esimerkiksi nimeämällä henki-
lö isän etunimen mukaan (isä Paul – poika Paul), äidin (äiti Katka – poika 
Katkin), isovanhempien tai puolisoi den mukaan (Blanár 1981 : 206). 

Blanárin kuvaus perustuu keskieurooppalaiseen ja erityisesti slovakia-
laiseen henkilönnimistöön. Maamme lisänimi- ja su kunimisysteemien 
kehityksessä on eurooppalaisista vaikutuksista huolimatta myös omin-
takeisia piirteitä. Aion tarkastella sukunimistömme onyymista kehitystä 
osin Blanárin malleihin tukeutuen nähdäkseni, mitkä semanttiset tai 
metaonomastiset piirteet ovat ominaisia suomalaiselle suku- ja lisäni-
mijärjestelmälle ja voidaanko niiden avulla selventää ja rajata suku- ja 
lisänimien käsitteenmäärittelyä, paljonko niissä on meidän oloihimme 
soveltu vaa tai niistä poikkeavaa tai voisivatko ne tuoda uutta sukunimis-
tömme ymmär tämiseen (ks. lukua 11.5). 

Keskeisin käsittelemäni sananmuodostusmalli sisältyy Virtanen-tyyppiin, 
jossa tietynaiheinen appellatiivi yhdessä sukunimen johtimena pidetyn 
nen-suf  ksin kanssa muodostaa sananmuodostusmallin.

2.3.4 Lisänimijärjestelmät yleisen systeemiteorian valossa

Suomalaisten lisä- ja sukunimijärjestelmien – kuten minkä tahansa 
lisänimijärjestelmän kehittymistä – voi tarkastella myös strukturaalis-
funktio naa lisena toimintana, joka on ollut sidoksissa aikansa poliittisiin, 

11  Olen käsitellyt tätä motivaatiomallia aiemmin hieman toisin (ks. mm. Paikkala, S. 
1998 ja tämän tutkimuksen sivu 51). Lähtökohtani on ollut se, että kunkin henki-
lön yhteiskunnallinen (säädyn, ammatin jne. mukainen) asema on määrännyt sen, 
millaisen nimen hän on voinut periä, valita tai omaksua. Ero Blanárin ajatuksiin ei 
ole suuri – on ehkä kyse vain siitä, mitä halutaan painottaa tai mistä kulmasta asiaa 
tarkastellaan.
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taloudellisiin ja sosiaalisiin virtauksiin. Sen olemusta voi hyvin verrata 
yleisen systeemiteorian12 rakenteisiin.

Tämän teorian peruskivi on s y s t e e m i , jolla tarkoitetaan mitä tahansa 
olemusta tai koko naisuutta, joka koostuu toisistaan riippuvista osista niin, 
että yksiköllä kokonaisuutena on ominaisuuksia ja funktioita, jotka eroavat 
siihen sisältyvien erillisten komponenttien vastaavista piirteistä (”any entity 
or whole that is made up of interdependent parts in relationship, such that 
the entity as a whole has properties and functions distinct from those of 
the separate com ponents”; Ruben 1983: 133, 134). – Kaikkia Suomessa 
samanaikaisesti käytössä olleita suku- ja lisänimijärjestelmiä voi tarkastella 
tällaisena kokonaisuutena. Tutkimusjakson alussa, 1800-luvun puolivälissä, 
suomalaisen lisänimien kokonaisjärjestelmän komponentteja olivat vuo-
sisatojen ja -kymmenien mittaan syntyneet erilaiset lisänimijärjestelmät 
(ks. kaaviota 1, s. 22). Tässä tutkimuksessa tarkastelen vanhojen lisä- ja 
sukunimijärjestelmien kehittymistä moderniksi sukunimijärjestelmäksi. 

Systeemit koostuvat siis komponenteista, ainesosista. Yleisen systee-
miteorian näkökulmasta nämä komponentit ovat usein itsekin systeemejä, 
sillä nekin ovat rakentuneet toisiinsa liittyneistä osista. Ne ovat kyseessä 
olevan systeemin a l a s y s t e e m e j ä  (subsystems), jotka puolestaan 
voivat koostua vielä pienemmistä ja yksinkertaisemmista systeemeistä 
(subsubsystems) ja nämä vielä pienemmistä (subsubsubsystems). (Ruben 
1983: 134, 135.) Jokainen systeemi voi kuulua laajempaan systeemiin, joka 
ohjaa sitä, eli s u p r a s y s  t e e m i i n  (Fisher 1978: 203). – Nykyaikaista 
sukunimijärjestelmäämme edeltäneessä kahden nimen järjestelmässä, jota 
edellä nimitin myös lisänimien kokonaisjärjestelmäksi, Rubenin (1983: 
134, 135) mukaiset alasys teemit olisivat kaaviossa 1 mainitut aatelis-
nimet, porvaris- ja käsityöläisni met, sotilasni met jne. Niillä kaikilla oli 
omat o m i n a i s u u  t e n s a : syntyhistoriansa, rakenteensa ja funktionsa, 
joista lyhyesti luvussa 3.2. Laajempana systeeminä eli suprasys teeminä voi 
kaksinimijärjestel män kannalta pitää esimerkiksi vallitsevan yhteis kunnan 
yleistä symbolijärjestelmää tai nimijärjestelmän kannalta eurooppalaista 
antro ponyy mista systeemiä.13

Systeemillä voidaan katsoa olevan r a j a t , jotka määrittelevät systee-
min toiminnan puitteet ja pitävät sen osat yhdessä. Ne suojelevat samalla 
systeemiä ympäristön paineilta ja hylkäävät tai hyväksyvät systeemin 

12  Modernin yleisen systeemiteorian (General Systems Theo ry) isänä on pidetty Ludwig 
von Bertalanffya, joka 1920-luvulla al koi ajatella biologiaa organismina. Näkemystä 
ovat sit temmin kehittäneet monet muidenkin alojen tutkijat, joista merkittävim piä 
tuloksia ovat esittäneet Norbert Wiener (kybernetiikka) sekä Claude E. Shannon ja 
Warren Weaver (infor maatioteoria). 1954 syntyi the Society for General Systems 
Research. Hyviä yleis katsauksia aiheesta ovat kirjoit taneet muun muassa Stephen W. 
Littlejohn 1978: 27–54, B. Aubrey Fisher 1978:195–204 ja Brent D. Ruben 1983. 

13 Sellaisena voisi pitää myös dokumentointijärjestelmää tai viestintätapaa sen mukaan, 
miltä kannalta asiaa tarkastellaan. Myös yhteiskunnalliset systeemit (aatelislaitos, 
ruotujakoinen armeija, ammattikuntalaitos) heijastuvat lisänimijärjestelmissä. Su-
kunimijärjestelmän synnyn kannalta tärkein suprasysteemi on kuitenkin sukujärjes-
telmä.
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jatkuvalle toiminnalle tarpeellisia aineksia (Ruben 1983: 135). – Myös 
kaksinimisys teemiin sen kehityksen kulussa sisältyneillä alasysteemeillä 
eli eri lisänimijärjestel millä on ollut selvät rajansa. Ne ilmenevät rakenteel-
lisina eroina ja nimeämismalleina, joiden avulla nimenkanta jan kuuluminen 
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään on voitu tunnistaa. Ainesten hyväksy-
minen (ks. kaavion 1 vertikaaliset nuolet) näkyy muun muassa aatelisnimiä 
muistuttavien piirteiden tunkeutumisena porvaris- ja käsityöläisnimistöön, 
sotilasnimien vaikutuksena talonnimistöön, josta osa puolestaan vakiintui 
sukunimiksi, sivistyneistönimien vaikutuksena sotilas- ja porvarisni-
miin. Hylkäämistä on puolestaan esimerkiksi kielto ottaa aatelisnimiä 
sotilasnimiksi . 

Systeemit voivat olla luonteeltaan kohtalaisen a v o i m i a  (Ruben 1983: 
135), jos ne ovat pitäneet itsensä tasapainossa omaksumalla jatkuvasti 
vaikutteita y m p ä r i s  t ö s  t ä ä n  ja lainaamalla komponenttiensa ominai-
suuksia muiden osien käyttöön. Systeemillä on ollut myös kyky korjata itse 
itseään ympäristöstään saamansa lisäinformaation varassa. Tällaisen sys-
teemin lopullisen koostumuksen ennustaminen ei ole yleensä yhtä helppoa 
kuin s u l j e t u n , eristetyn s y s t e e m i n , esimerkiksi jonkin fysikaalisen, 
elottoman systeemin. (Fisher 1978: 202.) Varhempien suku- ja lisänimijär-
jestelmien voi systeemin kannalta katsoen olleen jokseenkin avoimia.

Sosiaalisten systeemien jäseniä ovat yksilöt. Siinä määrin kuin tällaisen 
systeemin jäsenillä on tiettyjä yhteisiä symboleja, merkityksiä, kielikuvia, 
sääntörakenteita, tapoja, arvoja, viestintä rooleja ja -malleja, heillä voidaan 
katsoa olevan yhteistä k u l t t u u r i a  tai osakulttuuria. K u l t t u u  r i s t a  
m u k a u t u m i s t a  tapahtuu, kun tietyt kaavat omaksunut yksilö joutuu sel-
laiseen fyysiseen ja symboliseen ympäristöön, jossa hän joutuu kamppaile-
maan erilaisten kulttuuristen realiteettien kanssa. (Ruben 1983: 140,143.) 

Sukunimien ja lisänimien käyttö on kielellinen ja samalla myös yhteis-
kunnallinen ilmiö. Olen käsitellyt lisä- ja sukunimijärjestelmiä ja myös 
määritellyt käsitteen sukunimi tietoisesti systeemiteorian viitekehyksessä, 
koska se auttaa hahmottamaan järjestelmän rakennetta ja olemusta ja 
sijoittamaan sen paikalleen koko yhteisössä ja kielenkäytössä. Vaikka kä-
sittelen tutkimuksessani tarkemmin vain yhtä alasystee miä, ns. Virtanen-
tyypin nimistöä, senkin ymmärtäminen edellyttää nimityypin sijoittamista 
koko naisuuteen niin, että otetaan huomioon ajankohta, sisältö, muiden 
lisänimijärjestelmien luonne ja toiminta sekä vallinnut arvomaailma. Vir-
tanen-tyypin synty liittyy saumattomasti aiemman kaksinimijärjestelmän 
kehittymiseen nykyaikaiseksi sukunimijär jestelmäksi, ks. lukua 11.1.

Kuvaan uusien suomalaisten sukunimityyppien syntyä ja vanhojen 
suku- ja lisänimijärjestelmien kehitystä soveltamalla aineistoni käsittelyyn 
yleistä systeemiteoriaa ja Blanárin näkemystä antroponyymista systee-
meistä (mm. luvussa 11). Ajatteluuni ovat vaikuttaneet myös Kiviniemen 
ja Šrámekin kirjoitukset.
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2.3.5 Nimijärjestelmien syntykontekstit ja niihin vaikuttavat 
faktorit

Henkilönnimienkin tutkimisessa on tunnettava mallien vaikutus nimeämi-
seen ja nimien järjestelmäsidonnaisuus, joka sanelee reaalistuvat mallit. 
Olennaisia ovat myös erilaiset kielelliset, alueelliset, historialliset ja 
sosiaaliset seikat, jotka enemmän tai vähemmän vaikuttavat siihen, 
millaisia nimiä syntyy. Kutsun mallien ja järjestelmien asettamia rajoja 
sekä näitä muita tekijöitä yhdessä nimien syntykontekstissa vaikuttaviksi 
faktoreiksi. 

Avoimessa nimijärjestelmässä satunnaisille faktoreille jää enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaisia nimiä valitaan tai luodaan. 
Mitä suljetumpi järjestelmä on, sitä vähemmän ne vaikuttavat ja sitä enem-
män mallit ja järjestelmän rajat ja perusfaktorit säätelevät nimeämistä.

Nimiä analysoitaessa on otettava huomioon nimien iän ja nimiainek-
sien esiintymisen lisäksi koko nimeämiskonteksti eli sosiokulttuurinen 
ja fyysinen konteksti. Nimien taustan selvittämiseksi on yritettävä näh-
dä nimeämisprosessi nimeäjän aistein. Nimeäjiä ovat toisaalta yksilöt, 
toisaalta ne yhteisöt, jotka käytännössä vahvistavat yksilön luoman ni-
men. Nimeämiseen vaikuttaa kohteen fyysisen olemuksen lisäksi myös 
kulttuurinen konteksti. Vallitsevassa kontekstissa on useita faktoreita. 
Henkilönnimien valintaan liittyvien kontekstien faktorit ovat toisenlaisia 
kuin paikannimen valintaan liittyvät.14 Henkilönnimien valintaan liitty-
viä faktoreita Suomessa ovat muun muassa erilaiset historiallis-maantie-
teelliset nimikulttuurit, henkilön säätyasema, kielelliset mallit ja muodit, 
nimivarannot ja kielialue.

Faktoreiden sisältö ja laajuus muuttuvat ajan mukana. Esimerkiksi suo-
malainen yksilönnimiin pohjautuva henkilönnimikäytäntö oli pakanuuden 
aikana ilmeisesti melko yhtenäinen (Stoebke 1964; Kiviniemi 1982a: 34). 
Historiallisena aikana ovat nimiin vaikuttaneet niin itäinen ja läntinen 
kulttuuri kuin selkeät kielelliset ja sosiaaliset ryhmät, joissa nimikäytäntö 
vaihteli. 1800-luvun lopulta alkaen yhteiskunta on muovannut yleistä ja 
yhtenäistä henkilönnimikulttuuria.

2.4 Innovaation diffuusioteoriasta

Koska henkilönnimien antaminen ja käyttö on yhteiskunnallista ja sosiaalis-
ta toimintaa, jossa vaikutteet leviävät joskus muotivir tausten tavoin, katsoin 
aiheelliseksi lähestyä suomalaisen lisänimijärjestelmän modernisoitumista 
myös viestintäteoreettisten näkemysten pohjalta. Viestin täsosiologi Everett 
M. Rogersin ja hänen kollegojensa kehittämän sosiaalisen diffuusion teo-
rian (social diffusion theory) lähtö kohtana on tutkia sitä, kuinka viestintä 
voi levittää ideoita läpi yhteisön (Rogers 1983: 44–45). 

 

14  Tätä teemaa olen käsitellyt laajemmin – joskin lähinnä paikannimien tulkinnan kannal-
ta – ICOS:n 29. nimistöntutkijain kongressissa Santiago de Compostelassa (Paikkala, 
S. 2002c) ja Gulbrand Alhaugin juhlakirjassa (Paikkala, S. 2002a). Rudolf Šrámek 
on esittänyt samankaltaisia faktoreita käsitellessään onomastiikan yleisteoreettista 
paradigmaa (1991: 153–155).
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Teorian tunnetuimman kehittäjän, Everett M. Rogersin mukaan inno vaatio 
on ”an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or 
other unit of adaption” ja innovaation leviäminen eli diffuusio ”the process 
by which (1) an innovation (2) is communica ted through certain channels 
(3) over time (4) among the members of a social system” (1983: 11).

Tarkastelen tässä tutkimuksessa uudenaikaista sukunimikäsitystä inno-
vaationa, jonka omaksumisen lopputulos kiteytyi yleisen ja yhtäläisen 
sukunimilain säätämiseen vuonna 1920. Uuden sukunimikäsityksen 
syntymiseen tarvittavia erillisinnovaatioita olivat 1) sukunimien käytön 
yleinen omaksuminen Länsi-Suomen rahvaan keskuudessa, 2) monien 
vanhojen lisänimien vakiintuminen sukunimiksi ja vanhojen suku- ja 
lisänimijärjestelmien kehittyminen yhtenäiseksi sukunimijärjestelmäksi, 
3) suomenkielisten sukunimien käyttöönotto, 4) aikakauden vaatimusten 
mukaisten uusien sukunimien omaksuminen,15 5) sukunimi-sanan ylei-
nen omaksuminen ja sisällön selkiytyminen ja yksiselitteistyminen koko 
maassa (erityisesti Länsi-Suomessa) ja 6) sukunimien käyttönormiston 
vakiintuminen.

Innovaation diffuusion toteuttamisessa ovat keskeisiä toimijoita kehityk-
sen alkuunpanijat eli mielipidejohtajat (opinion leaders), innovaatioiden 
toimeenpanijat, muutosagentit eli muutoksen toteuttajat (change agents) ja 
innovaation leviämiseen käytetyt viestintäkanavat (communication chan-
nels). Mielipidejohtajat ovat tyypillisesti niitä, joiden vies tit kulke vat 
joukkoviestimien kautta. Muutoksen toteuttajat kuljettavat nämä viestit 
potentiaalisille omaksujille ja pyrkivät soveltamaan ne heidän tarpeisiin-
sa. He voivat toimia eri aloilla: opettaji na, julkises sa terveyden hoi dos sa, 
kehitystyöntekijöinä. Yh teistä heille on, että he ovat hyvin koulutettuja 
eri koisasian tunti joita ja eroavat siten statuk sel taan ”keskivertoasiakkais-
taan”. He toimi vat kuitenkin lähellä kohderyhmäänsä ja voivat valikoida 
jaka maansa informaa tiota sen mukaan, mitä he pitävät sille tarpeellisena. 
Mielipide johta jat ovat heille levikkik ampanjoiden päälli köitä. (Rogers 
1983:28, 313 – 315.)

Usein näitä pitkälle koulutettuja ammattilaisia ei kui tenkaan ole 
riittävästi muutoksen aikaansaamiseksi. Monet muutok sen toteuttajat 
käyttävätkin muutosavustajia (change agent aide). 

Viestintäkanavia ovat tässä tutkimuksessa muun muassa aikakaus- ja 
sanomalehdet, oppilaitokset ja kaksi tieteellistä seuraa. Näiden vaikutusta 
tarkastelen artikkelien sisällön, oppilaitosten nimimatrikkelien ja seurojen 
pöytäkirjojen kautta. Uusien asenteiden ja käytänteiden omaksuminen 
ei silti ole niin yksinkertaista, että muutoksen kohteiksi joutuneet vain 
oppisivat idean jostain viestimestä ja sen heti omaksuisivat. He käyvät 

15  Tällä tarkoitan suomenkielisten sukunimien ottamista, joka sai etenkin sukunimettömät 
omaksumaan uusia suomenkielisiä Virtanen-tyypin ja sittemmin Laine-tyypin nimiä. 
Vastaavasti monet niistä, joilla oli ennestään ruotsin- tai muunkielinen ei-suomalainen 
sukunimi, suomalaistivat nimensä.
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läpi useita vaiheita hyväksyessään tai hylätessään uusia ideoita. Näitä 
vaiheita (Rogers 1983: 169–180; Williams 1984: 241) ovat seuraavat: 
1) Tieto (knowledge): yksilö tulee tietoiseksi jostakin uudesta mutta ei 
vielä ota kantaa siihen, onko uutuudella hänelle henkilö kohtaista arvoa. 
Ainakin aikakauden sukunimistön kannalta tätä arvoa puntaroitiin myös 
kollektiivisesti 1800-luvun jälkipuoliskon suomalaisessa lehdistökes-
kustelussa. Joskus arvon määritti se, jonka tehtävänä oli toteuttaa uu-
dennoksen omaksuminen toisen puolesta (esim. pappi seurakuntalaisen 
puolesta). 2) Vakuuttuminen (persuasion): tässä vaiheessa muodostetaan 
henkilökoh tainen kanta (tässä tutkimuksessa esimerkiksi: Mitä hyötyä 
tai haittaa minulle on siitä, jos otan sukunimen käyttööni?). 3) Päätös 
(decision): vaihe, jossa yksilö omaksuu tai hylkää innovaation. Klassinen 
esimerkki tästä ja seuraavasta vaiheesta on Pajulan (1956) monogra  -
assa 1870-luvun jälkipuoliskolla nimensä muuttaneista ylioppilaista; 
asiaa käsitellään luvussa 10.2 Muutosvastarinta. 4) Vahvistaminen 
(confi rmation): viestintää käytetään edel leen tehdyn päätöksen ja sen 
seuraus ten arviointiin. Aineiston laajuus ja tutkittava ajanjakso eivät 
kuitenkaan antaneet mahdollisuuk sia kartoittaa sukunimi-innovaatioiden 
omaksumispää tösten yksityiskohtaisia vaihei ta. Sen sijaan on mahdol-
lista jonkin verran seurata, mitkä ryhmät omaksuivat uusia käytänteitä 
ja missä järjestyksessä.

Innovaation omaksujat Rogers on ryhmitellyt uskaliaisiin uudistajiin 
(innovators), arvostettuihin var haisomaksujiin (early adop ters), harkit-
sevaan aikaiseen enemmis töön (early majority), myö häiseen, skeptiseen 
enemmistöön (late majority) ja perinteiseen tarrautuviin vitkasteli joihin 
(laggards) (1983: 247–251). Uskaliaat uudistajat kokeilevat innokkaasti 
uusia asioita ja hakevat mielellään riskejä. Tämä kiinnostus houkuttelee 
heidät paikallisista ja vertaisryhmistä laajempiin, jopa yleismaailmal-
lisiin sosiaalisiin verkostoihin. Viestintämallit ja ystävyyssuhteet ovat 
uudistajien ryhmälle yhteiset. Uudistajan on kyettävä sietämään suurta 
epävarmuutta innovaatiosta aikana, jolloin hän sen omaksuu. Vaikka so-
siaalisen systeemin muut jäsenet eivät häntä kunnioittaisikaan, hänellä 
on tärkeä rooli diffuusioprosessissa: hän välittää yhteisöön uuden idean 
tuomalla siihen innovaation systeemin rajojen ulkopuolelta. (Mts. 250.)

Aikaiset omaksujat ovat integroituneet enemmän paikalliseen sosi-
aaliseen systeemiin kuin uudistajat. Heissä on paljon mielipidejohtajia. 
Potentiaaliset omaksujat kysyvät aikaisilta omaksujilta neuvoa ja tietoa 
innovaatiosta. Muutosagentit etsivät yleensä aikaisia omaksujia paikal-
lisiksi lähettiläiksi diffuusioprosessin nopeuttamiseen. Koska aikaiset 
omaksujat eivät ole liian kaukana keskivertoyksilöstä, he ovat rooli-
malleja sosiaalisen systeemin muille jäsenille. Vertaiset kunnioittavat 
aikaisia omaksujia. Ylläpitääkseen asemansa on aikaisten omaksujien 
tehtävä harkitusti päätöksiä ja siten vähennettävä epävarmuutta uutta 
ideaa kohtaan. (Rogers 1985: 250.) 

Myöhäiset omaksujat liittyvät mukaan taloudellisen hyödyn takia ja 
vastatakseen verkoston kasvaviin paineisiin silloin, kun systeemin normit 
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alkavat edellyttää uudennoksen omaksumista. Vitkastelijoilla ei ole useim-
miten mielipidejohtajaa. He ovat paikallisimpia kaikista omaksujaryhmistä, 
monet jopa eristyksissä sosiaalisista verkostoista. Myös vitkastelijoiden 
heikko taloudellinen asema vahvistaa varovaista suhtautumista uuden-
noksiin. Käsittelen luvussa 10 tarkemmin sitä, mitä nämä tekijät ja muut 
käsitteet tässä tutkimuksessa merkitsevät.

Sukunimijärjestelmän modernisoitumisilmiön konkreettisina ilmentyminä 
tarkastelen sen a l u e e l l i s i a  s e u  r a u s v a i k u  t u k s i a  eli sitä, kuinka 
kaksi tutkimusajanjak son u u d i s n i m i  t y y p p i ä  (Virtanen-tyyppi ja 
Laine-tyyppi) levisi innovaatiokeskuksista eri alueille, milloin ja miten 
nopeasti ne eri paikkakunnilla omaksuttiin (ks. lukuja 6, 7 ja 8) ja milloin 
jokin yksittäinen nimi omaksuttiin (luku 6.2.6 Nimiartikkelit ja tilasto-
liitteet). Käytän työssä aikamaantieteellisen tutkimuksen menetelmiä: 
ti lastoja ja levikkikarttoja. Suppeimmillaan diffuusion tarkastelu on vain 
ilmiön levinnän tarkastelua ilman aikadimensiota, kuten muutamissa le-
vikkikartoissa ja sanastokokoelmien kuvauksissa. Kuvaan myös sitä, mitä 
vaikutuksia u u  d e n a i  k a i s e n  s u k u n i m i k ä s i t t e e n  syntymisellä oli 
suomenkielis ten sukunimien muodostumiseen Länsi-Suomessa 1800-luvun 
jälkipuoliskolla. Joissakin tilastoissa tulevat esiin ruotsin kielisessäkin ni-
mistössä tapahtuneet muutokset. – Näitä käsittelen tarkemmin luvussa 7. 

Kun aloin tutkia tätä aihetta, ei Kansallisarkistossa16 vielä ollut paljoa-
kaan sellaisia lähteitä, joiden avulla olisi voinut seurakunta seurakun-
nalta tutkia, milloin innovaatio oli otettu käyttöön, ja siten selvitellä sen 
diffuusiota. 1990-luvulla arkistoon alkoi kertyä aineistoa seurakuntien 
historia- ja rippikirjoista 1860–1890-luvuilta. En kuitenkaan niitä juuri 
tilastollisesti enää hyödyntänyt, vaikka ne olisivat tarjonneet mahdolli-
suuden diffuusion aikamaantieteelliseen tutkimukseen. Yhtenäisin kuva 
1800-luvun kehityksestä olisi ehkä ollut saatavissa henkikirjoista. Kun 
alueellisen kattavuuden saamiseksi otoksia olisi pitänyt tehdä runsaasti 
vähintään kymmenvuosittain ja lukuisilta paikkakunnilta, työmäärä olisi 
kasvanut kohtuuttomaksi. Siksi olen jossain määrin luopunut yksittäisten 

16  Silloinen Valtionarkisto.
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nimien ja koko Virtanen-tyypin tarkemmasta aikamaantieteellisestä seu-
rannasta ja tyytynyt siinä enimmäkseen 1980-luvulla saatavilla olleisiin 
lähteisiin. Virtanen-tyypin nimien leviämistä ja innovaatiokeskuksia olisi 
mielekästä tutkia tarkemminkin. Esimerkiksi Jyväskylän seudun 1800-
luvun sukunimistön selvittäminen olisi jo oma tutkimusaiheensa.

2.5 Lehdistöanalyysistä

Lehdistöstä olen tutkinut nimistöä koskevia lehtikirjoituksia vuosilta 
1839 1899 (ks. lukua 5). Olen käyttänyt tätä aineistoa dokumenttiai-
neistona, jonka avulla olen pyrkinyt saamaan selkoa yleisen ja yhtenäi-
sen sukunimikäytännön omaksumisesta ja siihen vaikuttaneita syistä ja 
henkilöistä. Kuvaan tätä aineistoa sanallisesti, jotta lukijakin pystyy 
saamaan yleiskuvan aikakauden lehtikirjoittelusta ja siinä tapahtuneesta 
kehityksestä. Höystän osuuksia myös kirjoituksista poimituin sitaatein, 
koska vain niissä esiintyvät sanat ja muu kielellinen ilmaisu nostavat 
esiin kaikkine vivahteineen sen, mitä aikakauden ihmiset halusivat sanoa. 
Lisäksi asian tiivistäminen ja muuntaminen nykyisen asiatyylin mukai-
seksi olisi karkottanut ajan hengen. Koska 1800-luvun ja 1900-luvun 
alun uudennoksia vietiin eteenpäin ja omaksuttiin paljolti sydämellä, 
ei harkittuihin argumentteihin perustuen, pidän välttämättömänä tuoda 
esiin sitä puhuttelevaa ja tunteisiin vetoavaa kieltä, jota silloin käytettiin. 
Lehtiartikkelit ovat samalla tutkimukseni aineistoa – kuten perinteises-
sä nimistöntutkimuksessa esitellyt asiakirjoissa käytetyt kirjoitusasut. 
Yhteenvedossa tiivistän kuvailua tilastollisiin sisältöluokkiin, jotta kes-
kustelussa esiintyneet kehityslinjat, vaatimukset ja argumentit tulisivat 
selvemmin esiin. (Ks. Pietilä 1973: 31 35, 51 53.)

Arvioin jossain määrin myös keskusteluun osallistuneita lehtiä ja kir-
joittajia (ks. lukua 10.1), mutta en laajasti, koska niitä on pätevämmin pun-
taroitu viestinnän ja lehdistöhistorian alaan kuuluvissa tutkimuksissa.

2.6 Biografi s-genealogisen menetelmän käytöstä

Ruotsalainen henkilönnimistön tutkija Gudrun Utterström on todennut, 
että ”utan biogra  sk/genealogisk metod kan man inte förklara namntag-
ning och namnspridning” (1985: 14).17 Suomalainen lisä- ja sukunimistö 
koostuu syntyhistorialtaan erilaisista elementeistä. Jotta nimet voisi tulki-
ta oikein, on välttämätöntä ensin selvittää nimen historiallis-sosiaalinen 
tausta ja sitten vasta kielellinen sisältö, muodostamistapa ja käyttönormit. 
Nimen yhteiskunnallisen roolin selvittämisessä ovat merkittäviä sellaiset 
henkilöhistorialliset lähteet kuin vanhat verotusasiakirjat ja kirkonkirjat, 
joita genealogit ja historiantutkijat ovat perinteisesti käyttäneet enemmän 

17  Suomessa genealogista metodia on henkilönnimistöntutkimuksessa käyttänyt muun 
muassa Marianne Blomqvist (1988), Ruotsissa esimerkiksi Utterström monissa 
teoksissa ja Lennart Ryman (2002). Menetelmä on tuttu myös norjalaisessa henki-
lönnimistön tutkimuksessa.
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kuin onomastikot. Joskus asia voi selvitä suoraan valmiista matrikkeleis-
ta18 ja genealogisista tutkimuksista.

Suomalaista sukunimistöä tutkittaessa on vanhastaan nojauduttu 
toisaalta nykyiseen nimistöön ja toisaalta mahdollisimman vanhoihin 
kirjallisiin lähteisiin. Esimerkiksi nimistöntutkimuksen pääarkistossa 
(Kotimaisten kielen tutkimuskeskuksen nimiarkisto) on poikkileik-
kaukselliset henkilönnimikokoelmat säännöllisten verotusasiakirjojen 
ensimmäisiltä vuosilta eli lähinnä 1500-luvun puolivälistä.

Väliin jäävän jakson kannalta ovat seurakuntien historiakirjat tärkeitä 
henkilönnimistön lähteitä. Yleisarkistoissa olevat seurakuntien kirkon-
kirjat alkavat aikaisintaan 1600-luvun lopulta, useimmiten vasta 1700-
luvulta, joskus vasta 1800-luvun alkukymmeniltä ja päättyvät yleensä 
vuoteen 1899. Suomessa ne ovat pitkään olleet tärkein väestökirjallinen 
aineisto. Niitä on pidetty luotettavina, ja ne koskevat melko täydellisesti 
koko väestöä – toisin kuin esimerkiksi verotusasiakirjat. Niiden avulla 
voi seurata suvun vaiheita polvi polvelta.

Genealoginen tutkimusote merkitsee nimien käytön konkreettista, 
kronologista eli diakronista tutkimusta synkronisen poikkileikkauksen 
sijaan. Tietyn lisänimen käyttäjien genealoginen seuraaminen paljastaa 
sen, onko nimi periytynyt tai muuten siirtynyt toisille nimenkantajille ja 
millaisia nimien muut käyttönormit ovat olleet. 

Käyttämällä riittävästi peräkkäisiä asiakirjasarjoja ja/tai tutustumalla 
sukututkimusaineistoon voi päätellä, mitkä väestöryhmät ovat Suomessa 
vanhastaan käyttäneet periytyviä lisänimiä eli sukunimiä ja millä alueilla 
sekä todeta, milloin jotkut nimet tai nimityypit ovat ilmaantuneet tai mil-
loin periytyvien sukunimien käyttö on eri ryhmissä alkanut. Näin voidaan 
muun muassa määritellä ne lisänimityypit, jotka ovat vanhastaan olleet 
sukunimiä. Vain tietyn ajankohdan aineisto voi siis antaa hyvän kuvan 
seudun nimistön koostumuksesta ja nimiasuista, mikä on hyödyllistä ar-
vioitaessa sitä, millaista kielenainesta nimet sisältävät. Se ei kuitenkaan 
välttämättä valaise nimien periytymistä tai nimisysteemin luonnetta.

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt genealogista metodia muun muassa 
nimiartikkeleiden (luku 6.2.6) tietojen keräämisessä. Metodin avulla olen 
pystynyt erottamaan toisistaan periytymättömät ja periytyvät lisänimet 
eli selvittämään nimen ensimmäisiä kantajia ja nimen taustaa vertaamalla 
nimeä esimerkiksi vanhempien nimiin ja asuinpaikan nimeen. 

2.7  Terminologinen tausta 

Modernin sukunimijärjestelmän synnyn selvittämisen kannalta on olen-
naista tunnistaa suku- ja lisänimitermien sisältö ja käyttöyhteys. Seuraava 
tiivistelmä kuvaa sitä, millaisista näkökulmista lisänimen tehtävää on 

18  Arvioin tärkeimmät käyttämäni matrikkelit riittävän pätevästi tehdyiksi, joten en 
katsonut tarpeelliseksi – enkä työmäärän takia edes mahdolliseksi – paneutua niiden 
primaariin lähdeaineistoon. Tosin kirkonkirjojen avulla olen monien henkilöiden 
taustatietoja kyllä tarkentanut. 
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tarkasteltu, ja luo taustaa sille, miten myöhemmin määrittelen lisänimi-
termejä ja käsitteitä.

2.7.1  Suomalaisessa nimistöntutkimuksessa käytetyt 
 käsitteet ja termit 

Varhaisimmassa suomenkielisessä henkilönnimistöä koskevassa tieteel-
lisessä tutkimuksessa eli A. V. Forsmanin väitöskirjassa vuodelta 1891 
esiintyvät muun muasssa termit sukunimi, kokkanimi, liikanimi, lisä- eli 
tunnusni mi, perhe- eli liikanimi (mts. 94–98) ja kerran myös ku janimi19 
(mts. 30). Sanan su kunimi Forsman selittää sukumieltä, suvun yhteyttä 
osoittavak si nimek si, perin nölliseksi nimeksi, jota k o k o  k a n s a  t a i  
s u u r i n  o s a  kansasta käyttää. Varsinai seen yksi lön nimeen liittyvän 
genetiivi sen isänni men, patronyymin, hän näkee ”erääksi sukuni men 
lajiksi”, esimerkiksi ruots. Johansson, saks. Clausen, unk. Petöfi , uuslat. 
(Olaus) Petri, Juntheikki = Juntin-Heikki (mts. 95), eli hän käyttää paikoin 
termiä sukunimi laajemmin kuin nykyään on tapana. Forsmanin mukaan 
sukuyhteyden osoittavaa isännimen käyttöä on kahta lajia: keskeytyvää ja 
yhtämittaista. ”Edellisessä sukunimi vaihtelee polvi polvelta – –. Jälkim-
mäisessä sitä vastoin saman suvun jä senet polvi polvelta muuttumatto-
masti käyt tävät saman esivanhem man nimestä muodostettua äännekuvaa 
su kunimenänsä.” (Mts. 94.) 

Lii kanimi on Forsmanin sanoin alkujaan 

tietysti ihan yksi tyis luon toinen lisänimi, joka harvoin lienee lähtenyt nimite tyn 
koti kes kuudes ta, vaan syntynyt hänen ivanhalui sessa ympäris tössään. Aikana 
– – jolloin ei vielä var sinaisia sukunimiä ollut – –, täm möiset li sänimet pääsivät 
ylei seen käytän töön todelli sen tarpeen vaatimuksesta. Sitenhän – – erotettiin 
toisis taan useita samalla seudulla ja samaan aikaan eläviä samannimisiä hen-
kilöitä. Lii kanimestä tuli tunnusnimi. – – Jokapäiväi sen käy tännön kautta me-
nettivät ne mieskohtaisen luon teensa, pääsivät yleispätöisik si. (1891: 96.) 

Liikanimien vakiintumi sen syynä voi Forsmanin mielestä olla se, ettei 
niitä pidetty omana aikanaan vasten mielisinä (1891: 97). Termi lisänimi 
näyttäisi tässä olevan hänellä liikanimeä neutraalimpi, mutta paikoin hän 
käyttää termejä täysin synonyymisesti. 

Viljo Nissilä puhuu teoksessaan Suomalaista nimistöntutkimusta (1962) 
sukunimen funktiosta, mutta ei määritte le sitä eikä luettele sukunimen 
tunnusomaisia piirteitä. Hänelle sukunimi näyttää olleen itsestäänselvyys. 
Epäsuora määrittely löytyy Nissilän kirjoittaessa henkilönnimistä, jotka 
hän jakaa yksilönnimiin (etunimiin) ja ”sukunimiin, joista jälkimmäiset 
ovat myöhemmän kehityksen tuote”. Yksilönnimiin on sitten liitetty ”pe-
rinnöttömiä lisänimiä (esim. Ahti Saarelainen, Mikael Agricola). Näistä 
ainek sista, pakanuudenajan kastenimistä, kristillisen ajan risti mänimistä, 
moninaisista lisänimistä ym. alkoi kehittyä – luulta vasti jo varhaiskes-
kiajalla – sukunimiä, joita on monia ryhmiä.” (Mts. 46.)

19  Nimitys oli käytössä mordvalaisilla, ks. Mainov 1888: 14.
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Myös pohjoismaisessa keskiajan kulttuurihistoriaa käsittelevässä sanakir-
jassa Nissilä antaa sukunimestä lähinnä kuvailevan määritelmän: 

I Finland är användningen av s[läktnamn] yngre än bruket av individuella 
namn (förnamn), t.ex. den förhist. tidens dopnamn. Då bosättningen var gles 
och samhällsförhållandena outvecklade kunde en person lätt enbart med hjälp 
individnamnet (förnamnet) särskiljas från andra. Vidare var det gammal tradi-
tion att i släkten vidmakthålla förfädernas namn, t.ex. att ge sönerna faderns 
el. farfaderns namn. På detta sätt kunde släkterna också hjälpligt skiljas från 
varandra. Namnurvalet var begränsat, och då det senare inom samma sam-
fund började uppträda  era personer med samma namn måste man gripa till 
tilläggsnamn, t.ex. farsnamn, benämningar efter yrke, boplats el. dyl. Dessa 
binamn öppnade vägen för egentliga är  iga s. (1971: 206.)

Tämän jälkeen hän kuvailee, millaisia suomalaiset sukunimet ovat, ja 
kertoo sukunimien nen ja lainen -lopuista.

Vaikka Nissilä näyttäisi implisiittisesti pitäneen sukuni men yhtenä 
tunto merkkinä periytyvyyttä ”perinnöttömien lisänimien” vastapai-
noksi, ilmenee kuitenkin, ettei niin ollut laita. Länsisuoma laiselle talon-
nimelle hän on antanut sukunimen funktion ilman muuta ja maininnut 
Länsi-Suomesta nen-loppuisena sukunimityyppinä 1540-luvun lähteis tä 
tavatut nen-loppuiset lisänimet. Nissilä on pitänyt alkuperältään sukuni-
minä esimerkiksi Messukylän talonnimiä Alanen, Keskinen, Kiikkinen 
ja Ylinen20 sekä länsisuomalaisia pitäjännimiä Askainen, Huittinen jne. 
(1962: 54). Näin väljä ja ilmeisesti samalla yhtenäinen käsitys koko maan 
sukunimikäytännöstä lienee johtanut siihen, että Nissilä lueteltuaan ei-itä-
suomalaiseen sukunimialueeseen kuuluvien, mutta sukunimien käyttöön 
hieman altistuneiden Iin, Oulun ja Pudasjärven eli Pohjois-Pohjanmaan 
esimerkkejä (etunimen jälkeen kirjattu useam pia jälkinimiä tai nimi vaih-
tunut talosta toiseen muutettaessa) katsoi niiden kuvastavan ”yleisemmin-
kin sukunimien käytön höllyyttä: sukunimien vaihtumista ja kahden tai 
useammankin su kunimen käyttämistä etenkin savokarjalaisilla alueilla”. 
Tueksi hän luetteli H. A. Reinholmin (1853) mainitsemia aikalaisesi-
merkkejä Leppävirralta ja A. V. Forsmanin mainintoja Savo-Karjalasta 
1500- ja 1600-luvulta (Nissilä 1962: 55). – Mainituissa esimerkeissä on 
ilmeisesti kyse mm. kaskiyhtiöiden ajalta21 periytyneestä tavasta kirjata 
verotettavien yhtiökumppanien nimet peräkkäin ja toisaalta talonnimi- 
ja sukunimikäytännön sekoittumisesta itäsuomalaisen sukunimialueen 
reunamilla. Poikkeuksista ja joillakin reuna-alueilla ilmenneestä käytön 

20  Messukylässä talonnimet Alanen, Keskinen ja Ylinen ovat syntyneet verrattain 
myöhään muun muassa aiemmista nimistä Ala-Kyttälä, Ylä-Kyttälä, Ala-Kuusniemi, 
Ylä-Kuusniemi, Ala-Paavola, Veito- eli Ylä-Paavola (Arajärvi 1954: 700, 719, 721; 
Messukylän ja Teiskon kirkonkirjat).

21  Savon vanhin maakirja on vuodelta 1541. Savolaista taloa ei voitu tuolloin ilmaista 
osuutena kylästä kuten länsisuomalaista taloa, sillä savolaiset elivät vielä kaskivil-
jely-yhteiskunnassa. Siellä vauraus perustui metsään hakattuihin kaskiin ja niiden 
tarvitsemaan miestyövoimaan, jolloin naapurukset saattoivat viljellä yhteiskaskia. 
(Pirinen 1982: 52.) Näennäistä rinnakkaisnimisyyttä syntyi, kun arviokunnassa oli 
kahteen sukuun kuuluvia omistajia ja maakirjan laatija kirjasi näkyviin molempien 
sukunimet mutta vain isännän etunimen. 1600-luvulla käytäntö ilmeni niin, että 
maakirjan entisen ja uuden isännän nimet yhdistettiin eller-sanalla. (Mts. 242.)
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häilyvyydestä huolimatta savokarjalaiselle sukunimistölle on ominaista 
juuri pysyvyys, joka mahdollistaa suvun seuraamisen nimen avulla vuo-
sisatojen taakse, kuten lukuisat itäsuomalai sista suvuista tehdyt sukutut-
kimukset osoittavat. 

Vuoden 1965 tietosanakirja-artikkelissa Nissilä määrittelee sukunimen 
’sukua osoittavaksi nimeksi’. Yksilönnimen lisäksi henkilöllä saattoi olla 
satunnainen lisänimi. Sukunimien synnyn hän mainitsee liittyneen asutuk-
sen tihentymiseen ja kaupunkien syntymiseen, jolloin yksilön erottamisek-
si toisesta syntyivät perinnölliset sukunimet, joihin lisänimet sulautuivat. 
Aateliset liittivät yksilönnimeensä tilannimen tai vaakunan mukaisen 
nimen ja myöhemmin varsinaisen liikanimen. Papistokin alkoi käyttää 
sukunimiä, ja ”lopuksi ne levisivät myös porvariston ja talonpoikaiston 
käyttöön”. Nissilä kuvaa siis yleiseurooppalaista sukunimien syntytapaa, 
jota hän ilmeisesti katsoo suomalaisenkin sukunimistön noudattaneen. 
Lisäksi hän mainitsee isänpuoleiset eli patronyymiset sukunimet ja äidin-
puoleiset eli matronyymiset sukunimet, joskin hän lukee patronyymiksi 
sukunimiksi isännän nimen sisältäviä talonnimiäkin (Matinolli), joista 
jotkut esiintyvät asiakirjoissa välistä suf  ksittomina (esim. Pekka, Pentti), 
väliin la-loppuisina. (1965: 293.) – Nissilän eriaikaisissa kirjoituksissa on 
ristiriitaisuutta sukunimen määrittelyssä – ilmeisesti hän ei ole tarkemmin 
pohtinut itse käsitettä.

Nimistöntutkimuksen terminologia (Kiviniemi, Pitkänen & Zilliacus 
1974) määrittelee sukunimen – släktnamn (mts. 51) perinnölliseksi lisä-
nimeksi. Liikanimi on sen mukaan ’tavallisesti etunimeen tai su kunimeen 
liittyvä nimenkantajaa luonnehtiva ilmaus, periytyvänä = su kunimi’, yhtä 
kuin lisänimi – ruots. (person)binamn (mts. 26). Liikanimi ja li sänimi 
ovat siis mainitussa teoksessa toistensa synonyymejä, periytymättömiä 
jälkinimiä. 

Marianne Blomqvist on määrittänyt väitöskirjassaan su kunimen 
(släktnamn) nimeksi, joka periytyy ainakin yhdelle sukupolvelle ja jota 
enem män tai vähemmän säännönmukaisesti myös sisarukset kanta vat. 
Blomqvistin aineisto on ruotsinkieliseltä seudulta, Raip pa luodosta, ja 
kattaa sukunimien vakiintumisen kannalta tärkeän ajanjakson 1780–1930. 
(1988: 23.)

Suomenkielisessä nimistöntutkimuksessa on yleensä tyydytty mää-
rittämään sukunimi perinnölliseksi suvun nimeksi (Närhi 1972:  41; 
Kiviniemi 1982: 32; Mikkonen 1983: 16). Mikkonen täsmentää vielä, 
että ”sukunimen tehtävä ei ole yksilöidä, vaan osoittaa kuuluminen jo-
honkin yhteisöön: talon väkeen, perheeseen, sukuun. Hänen mukaansa 
nykysuomalaisen kielitajun mukaan sana ’perhenimi’ olisikin osuvampi 
(vrt. ruotsin familjenamn, saksan Familienname)” (1983: 16). Termiä 
on tarkasteltu lähemmin ensimmäisessä suomalaista su kunimistöä kä-
sittelevässä hakuteoksessa Suomalainen nimikirja, sen Sukunimet-osan 
johdan nossa otsikolla Mikä on sukunimi? (Mikkonen & Paikkala 1984: 
241–242). Kiinnitimme siinä huomiota saman lisänimen esiintymiseen eri 
sukupolvilla tapauksissa, joissa syynä vaihtumattomuuteen on voinut olla 
muukin kuin sukusidos, kuten talon tai ammatin siirtyminen isältä pojalle, 
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ruumiillisen tai henkisen ominaisuuden periytyminen jne. Mielestämme 
oli siis olemassa sekä satunnaista että systemaattista periytymistä. 

Suomen kielen perussanakirjassa (1994) sukunimi määritellään ’sukua 
osoittavaksi nimeksi’ ja Nykysuomen sanakirjassa (1976) sukunimi on 
’suvun nimi, suvussa tav. isältä lapsille periytyvä nimi, ”liikanimi”’.

Sittemmin termejä on pakosta jouduttu täsmentämään ja erotta maan 
toisistaan sekä kansallisessa että kansainvälisessä tutkimuksessa. 

2.7.2  Muunkielistä tutkimusterminologiaa 

Vanhaa englantilaista lisänimistöä tutkinut Gösta Tengvik (1938: 13, 19) 
on määritellyt sukunimen (family name) lisänimeksi, jota kantavat isä ja 
poika tai kaksi veljeä. Lisänimi on tällöin lakannut kuvailemasta yksilöä 
ja kiteytynyt sukunimeksi. Jos lisänimenä on kuitenkin asuinpaikkaa 
osoittava ilmaus, nimen esiintyminen isällä ja pojalla ja veljeksillä22 ei 
vielä viittaa sen periytymiseen, vaan nimeä voidaan pitää periytyvänä 
vasta, kun se ei enää suoraan kerro henkilön kotipaikkaa. 

Pohjoismaissa ja saksalaisella kielialueella on henkilönnimistöä tutkittu 
pitkään ja pyritty määrittelemään termien avulla erilaisia lisänimikatego-
rioita ja niiden käsitteitä tarkemmin kuin Suomessa. Saksassa, Ranskassa 
ja Englannissa käytetyllä terminologialla on luonnollisesti ollut merkitystä 
myös Ruotsissa, vaikka periytyvien sukunimien käyttö onkin siellä ollut 
myöhäisempää (ks. Utterström 1976: 12–14). Näitä määrittelyjä on tosin 
sovellettu myös suomalaiseen henkilönnimistöntutkimukseen.

Ruotsissa on henkilönnimistön tutkimuksessa käytetty synonyy-
meinä toisaalta termejä binamn ja tillnamn, toisaalta termejä tillnamn 
ja släktnamn sekä termiä till namn myös yläkä sit teenä ter meille binamn 
ja famil jenamn. Pohjois- ja länsigermaaninen käytäntö ei ole tältä osin 
muutenkaan aivan yhtenäinen. (Dalberg 2001: 6.) 

Termi Zuname on esiintynyt saksalaisessa henki lönni mis tön-
tutkimuksessa synonyyminä ilmaukselle ’lisä- ja su kunimi’ (Bei- und 
Familienname), vaikka sitä ei ole käytetty kovin usein. Ter millä Beiname 
’lisänimi’ on ilmaistu, että nimen periyty vyyttä ei ole voitu osoit taa: mah-
dollisuus nimen vaihtumiseen on olemassa. Beiname on voinut kehittyä 
puhutte lunimestä, lähtö- tai asuinpaikan nimes tä, ammatinnimityksestä ja 
henkilökohtaises ta pilkka- tai lii kanimes tä, josta käytetään yleisesti termiä 
Überna me.23 Pejoratii visten piirteiden vuoksi tällaisesta nimestä voi daan 
käyttää myös termiä Spitzname. Vakiinnuttuaan erilaiset ”Beinamet” muut-

22  Jo H. A. Reinholm (1853: 50–52) mainitsi lisensiaatinväitöskirjassaan sukunimien 
käytännön kriteeriksi sen, että sukunimeksi tulkitun nimen oli oltava veljeksillä 
sama. 

23  ”Unter Menschen, die in enger Gemeinschaft miteinander leben, stellen sich leicht 
Ü b e r n a m e n  ein, d.h. zusätzliche Namen (Beinamen), die anstelle des Per-
sonennamens (des Rufnamens, des Familiennamens oder beider) gebraucht werden” 
(Seibicke 1982: 205). – Samas ta teoksesta löytyy monia muitakin yksityiskohtaisia 
henkilönnimitermejä. Luokiteltuja termejä runsai ne esi merkkeineen on myös Gott-
schaldin teoksessa Deutsche Namenkunde (1982). Ks. myös R. Kohlheim 1996: 
1249–1255.



61

2 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

tuvat ”Familiennameiksi”. Sukunimi (Familienname) on yleensä määritelty 
periytyväksi lisänimeksi (Bach 1952: § 21224; Pulgram 1993/1950–1951: 
31925), joka on periytynyt vähintään kahden tai kolmen sukupolven ajan 
(mm. Fleischer 1968: 78). Tärkeimpinä kriteereinä sukunimifunktion var-
mistamiseksi asiakirjanimissä on useammassa sukupolvessa periytymisen 
lisäksi esitetty, että sisarusten on kannettava samaa nimeä, että nimi ei 
sisällöltään kuvaile kantajaansa tai kerro hänen ammattiaan ja ettei kut-
sumanimiin ja lisänimiin ole yhdistetty selittävää kielellistä ainesta (esim. 
sijapäätteitä tai prepositioita) (Kunze 1998: 59). Saksa laisel la taholla on 
käytössä muita kin terme jä, kuten Zweitname ’vain viral li sissa dokumen-
teissa käytetty lisänimi, kirjailijanimi tms.’ (Sei bicke 1982: 18, 37.) 

Yhteispoh joismai sis ta nimistöntutkimuksen fooru meista terminologian 
kannalta tärkeimmät ovat NORNAn jär jestä mät sym posiumit, joiden tu-
lokset on julkaistu NORNA-rap porter nro 8:ssa (Binamn och släkt namn 
1975), 23:ssa (Personnamnstermino logi 1983), 33:ssa (Personnamn i 
stadnamn) ja 57:ssä (Slekts namn i Norden 1995). Niissä sukuni men 
keskei seksi kritee riksi määritel tyä periy tyvyyttä on täsmen netty mm. 
esittämällä, että lisänimen on esiin nyttävä samassa suvussa vähin tään 
pari kolme sukupolvea peräkkäin. Esimerkiksi Vibeke Wegenerin26 mu-
kaan sisa ruk silla ei näissä polvissa saa olla eri sukunimiä ja vähin tään 
kahden suku polven ajan ei nimellä saa olla osoitefunk tiota (1975: 26–27). 
We generin metodi sovel tuu par haiten vanho jen histo riallis ten li sänimien 
tarkaste luun, kun ei tunneta lisänimijärjestelmää tai haetaan kriteereitä 
tai ajankohtaa sille, milloin lisänimijärjestelmä muuttuu sukunimijärjes-
telmäksi. Kysei nen Wegenerin artikke li käsittelee kin tanskalaisen aate-
liston lisänimiä.  Tanskalainen John Kousgård Sørensen on määritellyt 
sukunimen seuraavasti

Et slægtsnavn er altså aldrig en persons private attribut, man er født med det 
som medlem af en slægt og deler navnet med princi pielt alle andre medlem-
mer af slægten i samme og senere genera tioner og med andre medlemmer af 
tidligere generationer fra den tid, hvor navnet er etableret som slægtsnavn. Et 
slægtsnavn er arvet og arveligt og angiver er tilhørsfor hold, en klassi  kation 
(til en slægt) af personen. (1975: 112.)
 

Skandinaavista sukunimien määrittelyn luonnetta ilmentää hyvin norja-
laisen Astrid Weel Sannrudin tutkielma Etternavn i Fredrikstad i det 19. 
århundrade (1993), jonka lähtö kohtana on kuvata erilaisia nimityyppejä 
ja niiden sosiaalista ja maantieteellistä jakaumaa kaupungin väestössä. 
Sannrud tutki, mitkä jälkinimet kehittyivät sukunimiksi. Koska tarkas-
telemalla väestö luetteloiden nimikokoelmaa ei voi aina päätellä, mikä 
nimi on periyty nyt ja mikä ei, hän valitsi sukunimen määrittelemi seen 

24  ”Unsere Familiennamen sind vererbte Beinamen von Vorfahren. Als Regel dürfen wir 
annehmen, dass es sich um den Beinamen eines Ahnherren (Patronymikon), seltener 
um den einer Ahnfrau (Metronymikon) handelt, der vererbt worden ist.”

25  ”Wenn wir von modernen Familiennamen sprechen, so verstehen wir darunter immer 
erbliche Zunamen, welche die Träger von Individualnamen (Vornamen, Taufnamen) 
als Mitglieder einer Familie im engeren oder weiteren Sinne identi  zieren.”

26  Sittemmin Dalberg.
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käytännöllisen kritee rin: nimenkan tajia on oltava vähintään kolme yli 
kahden sukupolven ajan (1993: 29). Gudrun Nedrelidin mukaan nykypäi-
vän Norjassa slektsnamn ja etternamn ovat synonyymeja, mutta historial-
lisessa materiaalissa voi yksilöllä olla erilaisia jälkinimiä (etternamn), 
periytyviä tai periytymättömiä. Nedrelid yhtyy Kousgård Sørensenin 
määritelmään: sukunimi (slektsnamn) on peritty tai periytyvä. Hän katsoo 
sukunimestä olevan kyse myös silloin, jos puolisoilla on yhteinen nimi. 
(1998 I: 17–18.) Symposiumissa Slektsnamn i Norden Svante Strandberg 
määritteli termin släktnamn lisänimeksi, jota on käyttänyt joko kaksi 
sukupolvea ja näistä toisesta vähintään kaksi sisarusta tai useampi kuin 
kaksi sukupolvea (1995: 84). Inger Larsson edellytti nimen käytöltä kol-
mea sukupolvea (1995: 158). Omaa samassa symposiumissa esittämääni 
sukunimen määritelmää käsittelen kohdassa 2.7.4.

Viimeksi termejä on käsitellyt Lennart Ryman väitöskirjassaan, joka 
selvittää lisänimien siirtymistä sukunimiksi Uplannissa vuosina 1630–
1730. Tutkimusongelmansa ja aineistonsa perusteella hän on määritellyt 
työssään sukunimeksi (släktnamn) lisänimen, joka on periytynyt suoraan 
seuraavalle polvelle tai siirtynyt kahdelle sisarukselle. Sen sijaan nimiä, 
joiden tiedetään kuuluvan kiinteään ja säännölliseen sukunimisysteemiin, 
on pidettävä sukuniminä heti niiden omaksumisesta, vaikka perillisiä ei 
syntyisikään (Rymanin aineistossa aatelisnimet). (2002: 25.)

Gudrun Utterström on osaltaan täsmentänyt termiä määri tellen su-
kunimen nimeksi, joka periytyy ainakin yhdel le sukupol velle tai jota 
sisarukset kantavat (1985: 11). Kyseisessä teoksessa hän on tarkastellut 
sukunimikäytäntöä norrlantilaisissa kaupungeissa 1640–1808. Utterström 
on painottanut töissään myös nimen yhteiskunnallista funktiota, jota pelk-
kä kielel li nen tarkastelu ei tavoita. 

Ruotsin Alatornion suomalaista ja ei-suomalaista lisänimistöä vuosil-
ta 1825–1886 käsitellyt Raija Sandström on päätynyt väi töskirjassaan) 
käyttämään termiä tillnamn, koska nimen periytymisen osoittaminen 
mainitun 1800-luvun aineiston osalta on ollut usein epävarmaa. Tekijä 
on silti tehnyt tärke än havain non: li sänimien periyty vyys on sidoksissa 
henkilöiden sosi aaliseen ase maan (1985: 21–22). Aineis to on katkaistu 
harmillises ti 1880-lu kuun, jonka jälkei set vuosikymmenet mukaan otta-
malla su kunimen määritte lyyn olisi saatu lisää vahvuutta. Toisaalta hä-
nen lähdeaineistonsa olisi antanut genealogisen tutkimusmetodin avulla 
mahdollisuuden tarkata nimien ja patronyymisten ilmausten (joista hän 
käytti termiä föräldrarnamn) periytyvyyttä tutkimusjaksolla.

Ruotsin nimilaissa (1963) terminä ollut släktnamn vaihdettiin 1982 
sanaan efternamn. Suomen lainsäädännössä jälkimmäistä termiä on käy-
tetty vain Ennakkoperintäasetuksessa (Förordning om förskottsuppbörd), 
jossa määrätään, että palkkakorttiin on merkittävä palkansaajan etu- ja 
sukunimi (ruots. efternamn; 24. §, 18.12.2003/1162).

Virolaisia lisä- ja sukunimitermejä
Suomen nen-loppuisten pitäjännimien monikollista taivutusta (Nousiais-
ten, Huittisten, Nousiaisissa, Huittisissa) on usein verrattu Viron ste- ja In-
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kerin isi-loppuisiin paikannimiin ja on katsottu tällaisten nimien viittaavan 
alueen ensimmäisten asuttajasukujen nimiin, jopa sukunimiin. (Kettunen 
1955: 210–211; Vilkuna 1965: 107.) Kuten luvusta 3.1.4 selviää, Virossa 
sukunimien juurtumisen tavalliselle kansalle mahdollisti kuitenkin vasta 
maaor juudesta vapautuminen. Aatelisia ja säätyläistöä lukuun ottamatta 
sukunimet vakiin tuivat Virossa vasta 1800-luvulla. 

Viros sa on henkilönnimiä tutkittu varsin vähän, minkä vuoksi tarkkaa 
käsitesysteemiäkään ei ole kehittynyt. Nimitystä perekon nanimi on 
käytetty kattamaan kansan keskuudessa käyte ttyjä nimityksiä liig nimi 
’lisänimi; nimi joka seuraa heti etunimen jälkeen’, priinimi (vrt. saksan 
frei, ruotsin fri; alk. maaorjuu desta va pautetulle annettu lisänimi),27 su-
gunimi, vahmiil ’per henimi’ (< saks. Fami lienname), väärnimi (= saks. 
Zuname) ja lisanimi. 

Kairit Hennon mukaan perekonnanimi oli 1920-luvulle tultaessa jo 
saavut tanut sen vahvan käsitesisällön, jonka se sai 1800-luvulla rahvaan 
yleisen nimenannon yhteydessä: ”isalt pojale pärandatav perekonna le 
omane püsiv ametliks lisanimi, isikunime osa”. Sana sugunimi on Virossa 
suomalaista lainaa, ja sitä käytet tiin 1910-luvulla samassa merkityksessä 
kuin termiä perekonnanimi. (Henno 2000: 13.) Sana sugunimi tuli käyt-
töön Viron ensimmäisen itsenäistymisen alkuaikoina, ja sen esiin nosta-
misessa näkyy Suomen vaikutus ”sukunimien” virolaistamisliikkeeseen 
(Saareste 1934: 7).

2.7.3 Sukunimi-termin ja -käsitteen ero

Skandinaavisessa tutkimuksessa on sukunimi määritelty varsin pragmaat-
tisesti; määrittelyä on ohjannut se, miten tutkijat ovat voineet luokitella 
erilaiset lisänimet. On pyritty löytämään käytännöllisiä lainomaisuuksia. 
Tällaiset määritelmät voivat kyllä metodisesti helpottaa aineiston käsitte-
lyä, mutta ne eivät riitä kuvaamaan itse ilmiötä, sen olemusta.

Luokittelukriteeri on käsitteellisesti eri asia kuin ilmiöiden todellinen 
rooli omassa kontekstissaan. Kun tutkimuksessa joutuu tekemään käytän-
nön syistä pelkistyksiä ja kompromisseja, on kyse siitä, miten jokin asia 
määritellään, jotta aineiston saisi mielekkäästi hyödynnetyksi ja analy-
soiduksi. Silloin on kuitenkin kyse käytetyn termin määrittelystä, ei itse 
ilmiön, vaikka termin ja ilmiön määrittely voivatkin yhtyä. Ilmiönä suku- 
ja lisänimiä tulisi tarkastella yhteiskunnan rakenteiden, kommunikaation 

27  ”Niihästi seaduseraamat kui ka rahvas ise nimetas uusi nimesid al guses ’liignimideks’, 
nimelt sellepärast, et vähemalt viimase poolt neid liiaks, ilmaasjataks pee tud. Pea 
omandasid uued nimed ’liignimed’ sõna kõrval veel teisi nimetusi: ’perekonnanimed’, 
’sugunimed’, ’pr iini med’. Viimane nimi pidi ühtlasi kuulutama, et nime kand ja prii 
isik on. Mitmel pool tarvitatakse pere konna- ehk priinime asemel veel siiamaa ni 
endist nime tust ’liignimi’.” (Eisen 1921: 15.)  Mägiste & Elisto 1935: 3: ”Eesti 
rahva kehalisest orjusest vabanemise üheks näh tä vaks väliseks tunnuseks oli rahvale 
perekon nanimede andmine 1820-ndate aastale algul.” 
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ja nimiä käyttävän yhteisön kannalta ja tehdä yleistävät johtopäätökset 
nimien luonteesta tältä pohjalta.

Kun henkilönnimistön tutkimuksessa voivat näkökulmat ja aineistot 
erota toisistaan huomattavasti, on tuskin tarpeen tai edes mahdollista luoda 
lisä- tai sukunimi -termille kaikkiin tutkimuksiin sopivaa määritelmää. 
Silti tutkijayhteisö voi sisäisesti sopia, mitä joillakin yleisillä termeillä 
tutkimuksissa normaalisti tarkoitetaan. Tutkijat voivat hyödyntää omissa 
töissään yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä, mutta myös poiketa niistä, 
jos kokevat aineistonsa ja tutkimusongelmansa vaativan toisenlaista 
määrittelyä. Gudrun Utterström onkin todennut: ”Termerna blir tidsbe-
stämda till sitt innehåll. De kan inte brukas utan hänsyn till de principer 
för namnskick och namngivning, som var gängse under den period som 
undersöks.” (1976: 12.)

Seuraavassa keskityn lähinnä ilmiön määrittelyyn. Käytän sukunimi-
termiä tuonnempana tässä tutkimuksessa vain seuraavassa luvussa 
määrittelemälläni tavalla. Silloin, kun en ole varma lisänimen sukuni-
miluonteesta tai luettelemassani nimijoukossa on funktioltaan erilaisia 
lisänimiä, käytän määritelmiä lisä- tai sukunimi sekä lisä- ja sukunimi 
tai vain sanaa lisänimi.

2.7.4 Sukunimen ja sukunimijärjestelmän määrittelyä

Useimmat tähänastiset sukunimen määritelmät ovat olleet pragmaattisia. 
Olen käsitellyt niitä jo pohjoismaisen terminologian yhteydessä.

  
sukunimi
Olen määritellyt sukunimen funktionaalisesti ensimmäisen kerran esi-
telmässä Sukutietotekniikka ry:n kokouksessa Helsingissä 21.10.1991 
(Paikkala 1992: 4 8) ja sitten vajaata vuotta myöhemmin NORNAn 21. 
symposiumissa Oslossa seuraavasti: Sukunimi on sellainen lisänimi, joka 
on tarkoitettu periytyväksi, tai nimi, jolla on haluttu osoittaa suhde sukuun 
(Paikkala 1995: 121, 124).

Sittemmin olen hieman modi  oinut sukunimikäsitteen määritelmää 
muotoon, jota tässä tutkimuk sessa käytän myös termin sukunimi mää-
ritelmänä: 

Lisänimi on sukunimi, jos se kuuluu nimisysteemiin, jonka nimien 
funktioihin sisältyy suvussa periytymisen osoittaminen. (Paikkala, S. 
1998: 287.28) 

Tätä määritelmää voisi vielä jatkaa: s i t e n  k u i n  n i m i s y s t e e m i ä  
s ä ä t e l e v ä t  n o r m i t  m ä ä r i t t ä v ä t .

28  ”Ein Zuname, der einem System von Namen angehört, die die Funktion der Vererb-
lichkeit in der Familie aufweisen, ist ein Familienname.”
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Tämä määritelmä soveltuu yleisemminkin länsimaisten, kehittyneiden 
yhteiskuntien29 sukunimiin. Sukunimen määrittelyyn voisi liittää edelly-
tyksen, että sukunimi voi esiintyä vain henkilöllä, jolla on etunimi. Etu- ja 
sukunimi toimivat yhdessä henkilöä identi  oivina niminä. Koska suku-
nimi referentiaalisenakin nimenä heijastaa kollektiivisuutta, se ei yksin 
riitä henkilön täydelliseen identi  ointiin ja se on tarkoitettukin toimimaan 
vain etunimen yhteydessä.30 – Yksittäisen lisänimen sukunimiluonnetta ei 
voi ratkaista vain sen perusteella, mitä kyseisestä nimestä tiedetään, vaan 
tarvitaan tietoa myös siitä, mihin nimijärjestelmään nimi kuuluu.

Lisänimet kuuluvat aina tiettyyn systeemiin. Systeemissä on omat 
sääntönsä ja rajansa. Lisäksi kullakin nimisysteemillä on omat ja jok-
seenkin pysyvät onyymiset tuntomerkkinsä, jotka se vakiinnuttaa varsin 
pian syntymänsä jälkeen, koska se ei muuten ole tunnistettava nimijärjes-
telmä. Periytyvyys on yksi onyyminen tuntomerkki. Sukunimi voidaan 
kuitenkin esimerkiksi juridisesti määritellä muuksikin kuin periytyväksi 
sukunimeksi  näin voi tapahtua tietysti vasta sitten, kun on ollut jo ole-
massa todellisia sukunimiä. Siksi tässä esittämäni sukunimen määritelmä 
on toisaalta historiallinen, toisaalta systeemiteoreettinen.

Lähtökohtana sukunimisysteemin tunnistamiseen on genealogisten mene-
telmien (ks. lukua 2.6) ja tulosten tunteminen. Niiden avulla voi yksittäi-
sen lisänimen ryhmitellä oikeaan lisänimikategoriaan. Jos nimikategoria 
on sukunimityyppinen, voidaan kyseinen lisänimikin todeta sellaiseksi, 
varsinkin jos tarkistetaan, että nimi on todella siirtynyt seuraavalle suku-
polvelle. Tutkimalla historiallisissa asiakirjasarjoissa esiintyvien, tiettyyn 
yhteiskuntaryhmään kuuluvien henkilöiden lisänimiä ja heidän keskinäisiä 
sukulaissiteitään voidaan päätellä, ovatko jonkin nimityypin nimet yleises-
ti ottaen periytyviä ja heijastavatko ne jotain kielen ulkoista järjestelmää, 
joka edellyttää tai suosii nimen periytyvyyden ilmaisemista. 

Nimen määritteleminen sukunimeksi edellyttää historiallisten, aiemmin 
vallinneiden sukunimijärjestelmien tunnistamista: ei riitä, että asiakirjoi-
hin on säännöllisesti merkitty toinen nimi jonkin yhteisön jäsenille tai 
seudun asukkaille, vaan lisänimien funktio on todennettava joko hal-
linto- tai sosiaalihistoriallisesti. Toinen mahdollisuus on käyttää rinnan 
genealogista menetelmää ja sosiaalisten tunnuspiirteiden tarkastelua ja 
todeta periytyvän sukunimen käytön säännöllisyys tietyssä alueellisesti 
tai sosiaalisesti rajatussa ihmisjoukossa.

Sen tarkastelemiseksi, voiko lisänimen tulkita sukunimeksi, pidän kes-
keisenä seuraavia seikkoja:

29  Tarkoitan tällä yhteiskuntia, joilla on mm. laaja kirjallinen dokumentaatio- ja vies-
tintäjärjestelmä ja joissa yhteiskunnallinen toiminta on monin osin lakisääteisesti 
säädetty.

30  Tosin tietyssä kontekstissa (esim. pienessä työ- tms. yhteisössä tai esimerkiksi tie-
teellisen työn lähdeviitteissä) voi pelkkä sukunimi riittää identi  oimiseen, toimia 
tunnusnimenä. Yleisissä yhteyksissä siihen eivät riitä edes kaikki henkilön viralliset 
nimet, vaan tarvitaan esimerkiksi numeerista henkilötunnusta.
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1. Määrittelen sukunimeksi sellaisen lisänimen, jonka funktioihin kuu-
luu periytyvyys. Periytyvyys on kuitenkin konkreettisesti tutkittava. 
Esimerkiksi sellainen referentiaalinen lisänimi, joka jostain syystä 
esiintyy satunnaisesti kolmessa sukupolvessa peräkkäin, ei ole sukuni-
mi, jos sillä ei ole periytyvää funktiota. Siten esimerkiksi perintötalon 
kolmella peräkkäisellä isännällä esiintyvä talonnimi lisänimenä ei ole 
sukunimi. Kun aateloitu henkilö on saanut erääksi aatelistunnuksek-
seen periytyvän sukunimen, nimi on tarkoitettu sukunimeksi heti, ei 
vasta kolmannessa polvessa (ks. Ryman 2002: 25–26). Kun länsisuo-
malaiset alkoivat laajemmin omaksua sukunimen käytön 1800-luvun 
viimeisen neljänneksen aikana, muotinimen ottanut henkilö otti itsel-
leen tietoisesti nimenomaan sukunimen, vaikka veli tai isä saattoikin 
ottaa eri nimen.

2. Lisänimet eivät ole yleensä kehittyneet vähitellen sukunimiksi vaan 
joko lisänimikategoriat ovat syntyneet melko suoraan sukunimen 
tehtävään (itäiset vanhat sukunimet, aatelisnimet) tai saaneet sukuni-
men funktion verrattain lyhyenä ajanjaksona (oppineistonimet 1600-
luvulla; talonnimet 1900-luvun vaihteen molemmin puolin). Yleensä 
jokin lisänimijärjestelmä on siis muuttunut kokonaan sukunimijär-
jestelmäksi.31 Myös yksittäisen nimen funktio voi joskus muuttua. 
Tällöin se yleensä heijastaa joko henkilön yhteiskunnallisen aseman 
muuttumista (esim. siirtymistä säädystä toiseen, jolloin nimikin siirtyy 
järjestelmästä toiseen (esim. talonnimi Niska porvarisnimeksi Niska) 
tai henkilön muuttamista Länsi-Suomesta itäiselle sukunimialueelle, 
jolloin talonnimi-lisänimi voi saada sukunimen funktion (talonnimi 
Kankaanpää sukunimeksi Kankainen tai talonnimi Kuonanoja sukuni-
meksi Kuonanoja; ks. Paikkala 1987b: 10). Kyse voi olla myös nimijär-
jestelmän funktion muuttumista ennakoivasta pioneeritapauksesta tai 
nimijärjestelmän lisänimelle asettamien muotonormien muuttumisesta. 
Esimerkiksi talonnimistä tai primaareista patronyymeistä tuli kaupun-
keihin 1800-luvun puolivälissä muuttaneen rahvaan sukunimiä  ja 
1600-luvun lopulla alkoi puolestaan säätyläisten keskuudessa joistakin 
primaareista patronyymeistä muodostua sekundaareja patronyymejä 
eli syntyi son-loppuisia sukunimiä.

3. Sukunimi ei välttämättä ole sama kuin suvun nimi. Nämä termit olisi 
pidettävä erillään myös käsitteellisesti.  Sukunimi on yksilön nimi, 
jolla on periytyvä funktio. Referentiaalinen lisänimi, joka kuuluu su-
kunimijärjestelmään, on sukunimi riippumatta siitä, onko muilla suvun 
jäsenillä sama nimi, onko nimenkantajalla jälkeläisiä tai tuleeko hän 
niitä saamaan tai vaihtaako hän elämänsä aikana sukunimeään yhden 

31  Tai ne vanhan lisänimijärjestelmän nimet, joissa funktion muutosta ei ole tapahtunut, 
ovat jääneet käytöstä. Esimerkiksi kun talonnimi-lisänimistä tuli talonnimi-sukuni-
miä, eivät kaikki talonnimi-lisänimet muuttuneet sukunimiksi, mutta ajan mittaan 
kaikki talonnimi-lisänimet korvautuivat sukunimillä, joko talonnimi-sukunimillä tai 
muunlaisilla. Silti talonnimiä on käytetty pitkään kansanomaisesti entiseen tapaan: esi-
merkiksi Tuusulan Vanhassakylässä ”Asumuksen nimet liitetään omistajan etunimeen 
kuten sukunimi. Ilmari Winqvist on Rajalan Ilmari ja Niilo Hanelius Roopakan Niilo: 
toisensa hyvin tuntevat kyläläiset voivat pitkäänkin joutua miettimään naapureidensa 
sukunimiä” (Mallat 1984: 63). 
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tai useamman kerran. – Kun esimerkiksi Otto Johan Colliander vuonna 
1802 adoptoitiin aateliseen Wadenstierna-sukuun (Elgenstierna 1934: 
635) ja hän sai sen suvun nimen, hänellä oli elämänsä aikana kaksi 
sukunimeä. Toinen niistä oli hänen oman sukunsa nimi, toisen hän sai 
adoption perusteella, mutta silläkin oli jo saataessa periytyvä funktio. 
Vanhan aatelis- ja sotilassuvun (Wright) talonpoikaistuneen sukuhaa-
ran jäsen sai puolestaan ruotusotilaaksi ryhtyessään sotilasnimekseen 
Vreng, vaikka hänellä oli jo ennestään ei-suomalainen sukunimi. Soti-
lasnimestä Vreng ei koskaan tullut hänen sukunimeään, vaikka se kir-
konkirjoissa esiintyikin (Rantasalmen syntyneiden luettelo 1795). 

Suvun nimi on periaatteessa kollektiivinimi, jonka tarkoite on yhteisö. 
Joissakin tapauksissa syntyy sukunimi, kun kollektiivinimi siirtyy yksilön 
nimeksi (esim. monet vanhat aatelisnimet ja itäsuomalaiset vanhimmat 
sukunimet). Joskus taas sukunimijärjestelmän produsoimasta uudesta su-
kunimestä tulee ”uuden” suvun synnyttyä tämän suvun nimi. 1800-luvun 
uudisnimityypin sukunimet olivat järjestään alkujaan sukunimiä ja vasta 
myöhemmin niistä saattoi kehittyä sukujen nimiä. Tällainen kehitys oli 
mahdollista vain, kun oli olemassa jo vakiintuneita sukunimijärjestelmiä 
ja kun tällaisista järjestelmistä haluttiin tietoisesti ottaa mallia – 1800-
luvun jälkipuoliskolla olikin kyse mallin juurruttamisesta, ks. tarkemmin 
lukuja 4 ja 5. 

Kehittyneiden sukunimijärjestelmien synnylle on ominaista se, ettei 
uudella nimellä alkuvaiheessa korosteta kuulumista jo olevaan sukuun 
vaan sukunimen omaksujasta alkavaan sukuun. Suomen 1800-luvun ja 
1900-luvun alun uusia nimityyppejä muodostettaessa tämä on tuttu piirre. 
Se näkyi myös vienankarjalaisten alkaessa 1919–1920 ottaa ”karjalaisia 
nimiä” vanhojen venäläis-ortodoksisten nimien sijaan, vaikka Karjalan 
väliaikainen hallitus korostikin, että ”saman perheen jäsenien tulee aina 
ottaa sama sukunimi. Kaikkien perheen alaikäisten (alle 21 vuotta) jä-
senten nimet muuttuvat taaton muuttaessa nimensä” (Karjalan Vartia 
10/24.8.1920).32 

Tässä tutkimuksessa ja sen kohteena olevissa nimityypeissä on kyse 
jo omaksutun sukunimikäytännön leviämisestä ja uusien nimiryhmien 
alistamisesta toimimaan sukunimijärjestelmässä. Siksi määrittelin suku-
nimen edellä siten, että se palvelee tätä tutkimusta ja kuten se voidaan 
määritellä kehittyneessä yhteiskunnassa, jolle sukunimi-käsite on jo tuttu. 
Yleisemmin ja ennen kaikkea ensimmäisten sukunimijärjestelmien kan-
nalta voidaan sukunimi määritellä seuraavasti:

32 Vetoomus jäi kuitenkin ponnettomaksi, kun sen alla olevassa nimilistassa ensimmäi-
senä nimensä muuttajana oli Karjalan väliaikaisen hallituksen puheenjohtaja Feodor 
Tichanoff (perheineen), joka muutti nimensä Huoti Hilippäläksi, vaikka hänen veljensä 
Anton Tichanoff, joka oli ollut Vienan Karjalan väliaikaisen toimikunnan (hallituksen) 
ensimmäinen puheenjohtaja, oli aiemmin valinnut nimen Vierma (Karjalan Vartia 
1, 15.12.1919). Antti Vierma oli ensimmäinen, joka ilmoitti tässä lehdessä nimensä 
muuttamisesta.
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Sukunimi on sellainen lisänimi, joka kuuluu nimisystee miin, jossa 
nimellä on tarkoitus osoittaa nimenkantajan kuuluvan tiettyyn su-
kuun.

Käytännössä tällä ja aiemmin sivulla 64 esittelemilläni määritelmillä ei 
ole suurta eroa. Yleisempi, alkuperäisiä sukujärjestelmistä syntyneitä su-
kunimiä koskeva muotoilu ”tarkoitus osoittaa kuuluvan johonkin sukuun” 
voidaan tulkita samaksi kuin ”funktioihin sisältyy suvussa periytyminen”, 
jos suvuksi voidaan nimittäin katsoa se joukko, jossa nimi vastaisuudes-
sa periytyy. Kyse voi olla vain yhdestä henkilöstä, joka päättää käyttää 
tiettyä sukunimeä, tai kollektiivista, joka tekee vastaavan päätöksen tai 
on käyttänyt sukunimeä jo pidempään. Olennaista on, ettei sukunimeksi 
otetun nimen tarvitse järjestelmän kehityttyä olla ennestään suvun nimi. 
Kehittyneessä yhteiskunnassa ei sukunimijärjestelmän jatkuminen ole 
enää sidoksissa sukuun organisatorisena yhteisönä. Kyse on vain siitä, 
että jotain vanhan sukujärjestelmän ominaisuuksia on säilynyt, kuten 
perhe, perimysjärjestelmä ja perintöoikeus.

sukunimijärjestelmä
Käyttämäni sukunimen määrittely muuttaa kysymyksen siitä, milloin 
lisänimi on sukunimi, toiseen muotoon: milloin lisänimijärjestelmä on 
sukunimijärjestelmä?

Osa sukunimijärjestelmistä on syntynyt mallinmukaisesti, kuten esi-
merkiksi porvarisnimistö aatelisten nimikäytäntöä seuraten. Diffuusio on 
yleensä levinnyt ylemmistä yhteiskuntaluokista alempiin ja alueellisesti, 
Euroopassa maasta toiseen ja maissa kaupungista ja maakunnasta toiseen. 
Vaikka monet sukunimijärjestelmät ovat syntyneet toisistaan riippumatta, 
niiden peruslähtökohdat ovat olleet samanlaiset. Sen sijaan esimerkiksi 
vanha itäsuomalainen ja keskiajalla Euroopassa syntynyt sukunimijärjes-
telmä sekä roomalainen sukujärjestelmään perustuva nimisysteemi (ks. 
lukua 3.1.1) eivät olleet seurausta sukunimikäytännön diffuusiosta vaan 
uudesta ilmiöstä tai innovaatiosta.

Myöhemmin kehittyneet sukunimijärjestelmät voidaan yksinkertaises-
ti määritellä sellaisiksi lisänimijärjestelmiksi, joiden nimien onyymisiin 
tuntomerkkeihin ja käyttösääntöihin kuuluu tiettyyn sukuun kuulumi-
sen ilmaiseminen tai nimen periytyvyyden ilmaiseminen. Silloin kyse 
on nimenkäyttäjäyhteisön omaksumasta normistosta, joka koskee sen 
jäsenten käyttämiä lisänimiä. Olennaista on, että tietty yhteisö omaksuu 
nimijärjestelmän ja alkaa käyttää sen mukaisia nimiä.

Määrittely on ongelmallisempi sellaisen sukunimijärjestelmän kan-
nalta, joka ei ole omaksunut normistoa diffuusion kautta. Jos sukunimi 
määritellään sukunimijärjestelmän kautta, voidaan kysyä, oliko sukuni-
mijärjestelmää ennen ensimmäisiä sukunimiä. Yhteisössä on täytynyt 
joka tapauksessa syntyä ensin suvun käsite ja suvulle jonkinlainen or-
ganisoitunut muoto ja jokin funktio, jonka osoittaminen nimelläkin oli 
merkittävää. Yleensä organisoitunut ja rajattu yhteisö saa nimen, oli sitten 
kyse kyläkunnasta, talosta, seurasta, yhteenliittymästä tms. Sukunimien 
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synnyn edellytyksenä on ollut, että suku on nimetty tai sitä on ainakin 
alettu kutsua esimerkiksi patriarkkansa tai johtajansa (pää)nimellä tai 
siitä johdetulla patronyymillä.

Ennen sukunimiä ovat suvut voineet osoittaa yhtenäisyytensä ja suvun 
jäsenet sukuun kuulumisensa muilla symboleilla. Kuulumiseen on liittynyt 
oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Suvun tunnuksella on voinut olla 
myös uskomuksellisia tai maagisia piirteitä tai arvoja. Tunnukset ovat 
voineet olla visuaalisia symboleja, mutta niillä on saattanut olla myös 
kielellinen asu. Viimeksi mainitussa tapauksessa oli mahdollista, että 
kun yhteisö siirtyi kirjoituskulttuuriin, saatettiin tunnus kirjoittaa suvun 
nimenä tai tunnuksena, ei välttämättä vielä yksilön sukunimenä.

Suvun kielellisen tunnuksen siirtyminen erityiseksi lisänimeksi eli 
sukunimeksi on edellyttänyt joko kaksinimijärjestelmän (ks. s. 84) ole-
massaoloa tai syntyä siinä yhteydessä. 

Yleisesti tunnettu merkki kuulumisesta klaaniin ja samalla verisukulaisuu-
teen on klaaninimi, toteeminimi, jota käytettiin jo ennen kirjoitettua kieltä. 
Samalla nimi palveli uskonnollista ja useimmiten tiedostamatta myös 
rotuterveydellisiä tarkoituksia. (Pulgram 1993/1950–1951: 319–320.)

Kun suvulla oli nimi tai kun sillä oli esittää jokin muu tunnusmerkki, 
se merkitsi, että sillä oli myös taloudellisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia 
(privilegioita, virkoja, maaomaisuutta, yhteiskunnallista asemaa, prestiisiä 
jne.), joiden vuoksi suvun jäsenten kannatti osoittaa yhteytensä sukuun 
käyttämällä jollain tavoin sen nimeä tai muuta symbolia. Jos yhteisössä 
oli aiemminkin käytetty lisänimiä (tai muunlaista kaksinimijärjestelmää, 
Mikkonen & Paikkala 1984: 236), oli luonnollista omaksua lisä- tai toisek-
si nimeksi suvun nimi. Kun tällaisesta lisänimen omaksumisesta tuli tapa 
tai normi, se synnytti sukunimijärjestelmän, sillä suvun nimet sisälsivät 
sellaisenaan sukuun yhdistävän ja periytyvän funktion.

Horst Naumann on pitänyt sukunimien synnyssä merkityksellisenä sitä, 
että on muodostettu kielellinen tunnusmerkki kuvaamaan yhteenkuulu-
vuutta, joka on saanut määräävän funktion. Esimerkiksi patronyymisuf-
 ksilla -ing muodostettiin kantaisän nimestä Merowech nimi Merowingi, 

myöhemmin Merowinger, ja Kaarle Suuren nimestä Karolingi. (1989: 12.) 
Vanhimpina aikoina, myös yksinimisyyden kaudella, pyrittiin osoittamaan 
sukulaisuutta perheen tai suurperheen sisällä jo kutsumanimien annossa. 
Nimenannossa varioitiin yksittäisiä nimenosia, joista tunnetuimmat esi-
merkit ovat 800-luvulla muistiinmerkitystä germaanisesta sankaritarinasta 
Hildebrandin laulu. Siinä kolmeen sukupolveen kuuluvien miesten nimet 
ovat brand-loppuisia ja nimien alkuosien alkusointu varioi: Heribrand, 
Hildebrand, Hadubrand. (Schützeichel 1982: 46.)

E. F. Halvorsen on katsonut, että norjalaisissa lähteissä ei sukunimiä 
esiinny ennen vuotta 1200, mutta sen sijaan koko joukko suvun nimi-
tyksiä; näitä ei voi kuitenkaan pitää sukuniminä. Edda- ja skaldirunoissa 
(n. 800–1300) mainitaan sellaisia taruhistoriallisten ja historiallisten 
ruhtinassukujen nimityksiä, kuten Gjúkungar, V lsungar, Skj ldungar 
ja Ynglingar, joita on kirjallisissa lähteissä tulkittu johdoksiksi esi-isien 

ǫ ǫ
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nimistä Gjúki, V lsungr, Skj ldr ja Yngvi. Samaa nimityyppiä on käytetty 
muissa germaanisissa kielissä, mm. Islannissa 1100-luvulla ja myöhem-
min, esimerkiksi Olmœðlingar nimestä Olmóðr ja Væpnlingar nimestä 
Eyvindr vápni, mutta lähteissä esiintyy myös sellaisia suvun nimityksiä, 
jotka viittaavat suvun tai esi-isän taloon tai asuinalueeseen. (Halvorsen 
1971: 202–203.) 

Samassa teoksessa Hans Gillingstam tarkastelee Ruotsissa esiintyneitä 
suvun nimityksiä. Hänen mukaansa vanhimmat suvun nimitykset Skilvin-
gar ja Ynglingar tunnetaan vain Beowul  n sankarirunoelmasta. Sen sijaan 
ei tiedetä, oliko Folkungar suvun vai puoluenimitys. Kirje vuodelta 1312 
mainitsee puolestaan muutamien smoolantilaiskylien omistajina seuraavat 
nimitykset: Kutungar, Bildungar ja Eldingar sekä *Ana arvar (< Anes 
arvingar) ja Hilda arvar (< Hildes arvingar). (1971: 207.) 

Ernst Pulgramin mukaan patronyymistä tulee periytyvä yhteisössä, missä 
arvo(nanto) ja omaisuuskin periytyvät. Nimen periytyminen liittyi siten 
kyvykkään suvun intresseihin, sen velvollisuuksiin kuninkuutta kohtaan, 
päällikkyysarvoon, aatelisprivilegioihin, tilusten julistamiseen tai kuu-
luttamiseen ja tuleville sukupolville kiinnittämiseen. (1993/1950–1951: 
320.)

Pulgram on hahmottanut yleiseurooppalaiselta kannalta periytyvien 
sukunimien synnyssä kaksi perusluonteista tendenssiä, jotka voivat 
vaikuttaa toisistaan riippumatta tai – ja useimmiten – yhdessä: toisaalta 
yksilön, heimon tai koko kansanluokan hienostelunhalun (ns. contagion 
sociale ’yhteisöllinen tartunta)’ – jota voi nimittää myös jäljittelyksi – , 
ja toisaalta organisoituneen valtion hallinnolliset vaatimukset (1993/
1950–1951: 322.)

Utterström on esittänyt, että erottava lisänimi on ollut käytännöllinen, 
kun henkilö on irtautunut aiemmasta sosiaalisesta tai maantieteellisestä 
yhteydestään. Hänen mielestään sukunimen omaksuminen voidaan nähdä 
symbolisena tekona, sosiaalisena merkkinä, joka ilmaisi tahdon muut-
taa sosiaalista statusta. Nimen muuttaminen saattoi edistää sosiaalista 
kohoamista. Kyseessä oli sekä käytännöllinen että statussuuntautunut 
aspekti, joita voi olla vaikea erottaa toisistaan. (Utterström 1985:32 ja 
1998: 260.)

Rosa Kohlheim on vuorostaan tähdentänyt, että vaikka suku- ja lisäni-
misysteemit ovat kehittyneet erilaisten historiallisten, maantieteellisten, 
taloudellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten vaatimusten tarpeisiin, suku-
nimien synnylle voidaan osoittaa kaksi periaatteellista mahdollisuutta: 
1) nykyinen sukunimi on palautettavissa aiempaan lisänimeen, joka on 
alkuaan kuvannut kantajansa erityistuntomerkkejä ja identi  oinut hänet 
ja joka vasta ajan mittaan on saanut pysyvyyttä, ja 2) nykyinen sukunimi 
on tietoisen sukunimeksiluomisen tulosta, joko nimenkantajan ottamana 
tai viranomaisen antamana (Kohlheim 1996a: 1247). 

Sukunimijärjestelmän legalisointi
Kollektiivisesta suvun nimestä omaksutulla spesi  llä lisänimellä ei ollut 
merkitystä sukunimenä, ellei ympäröivä yhteisö sitä sellaiseksi tunnista-

ǫ ǫ
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nut. Ennen kuin yhteisö saattoi tunnistaa ja siten legaalistaa sukunimen, 
sen oli ymmärrettävä sukunimi myös käsitteenä. Tällöin siihen liitettiin 
tiettyjä onyymisia tuntomerkkejä kuten vähintään se viesti, että nimellä 
haluttiin kertoa kantajan kuuluvan sukuun ja että hänellä oli osuus suvun 
oikeuksiin. Joseph G. Fucilla onkin sisällyttänyt sukunimen määritelmään 
myös nimien yhteisössä tunnistetun laillisen aseman: 

A surname or family name may be de  ned as an identi  cation tag which 
has a legal status and is transmitted by the male members of a family from 
generation to generation (Fucilla 1996/1949: 12).

Tällöin ei enää ole kyse ”yksittäisestä sukunimestä”, kielellisestä ilmiöstä, 
vaan nimestä, joka heijastaa sukujärjestelmää ja liittää kantajan tiettyyn 
sukuun; vrt. Rubenin (1983: 133, 134) esittämää systeemin määrittelyä 
luvun 2.3.4 alussa. Ensimmäisen sukunimen voi katsoa synty-yhteisössään 
luoneen myös sukunimijärjestelmän siinä vaiheessa, kun nimen funktio 
tuli käsitteellisesti ymmärretyksi. Järjestelmän eloonjääminen ja laajen-
eminen riippui siitä, miten muut uudennokseen suhtautuivat. Jos käytän-
nöstä katsottiin olevan etua, sen omaksuminen yleistyi pian. Yhteisö tosin 
saattoi valtaa käyttäen rajata käytännön vain tiettyjen sukujen tai tietyn yh-
teiskuntaryhmän oikeudeksi. Sukunimijärjestelmiä on syntynyt toisistaan 
riippumatta. Myös useat eri suvut ovat voineet omaksua samanaikaisesti 
sukunimet ja sukunimijärjestelmän. – Myös Eero Kiviniemi on katsonut 
sukunimien kuuluvan nimenomaan viralliseen nimistöön (1983: 35).

Ensimmäinenkin sukunimi siis heijasti sukujärjestelmää, muuten se ei 
voinut olla sukunimi. Sukunimijärjestelmän voikin määritellä esimerkiksi 
seuraavasti:

Sukunimijärjestelmä koostuu lisänimistä, jotka ilmaisevat kanta jansa 
kuuluvan tiettyyn sukuun, tai lisänimistä, jotka jo kehittyneessä ja 
vakiintuneessa järjestelmässä on tarkoitettu periytyviksi nimiksi siten 
kuin järjestelmän normit edellyttävät. Edellytyksenä on, että nimen-
käyttäjäyhteisö tunnistaa ja tunnustaa sukunimijärjestelmän luon teen 
ja pitää periytymistä tai sukuun liittämistä nimen onyymisena tun-
tomerkkinä. 

Oletettavasti niissä sukunimijärjestelmissä, jotka eivät ole syntyneet mal-
linmukaisesti vaan omaehtoisesti, sukunimet eivät ole muodostuneet kor-
ko- tai lisänimistä, vaan syntyneet henkilönniminä suoraan sukunimiksi. 
Sitä ennen ne ovat voineet olla kollektiivin, suvun nimiä. Diffuusion tai 
mallin kautta syntyneet sukunimijärjestelmät produsoivat usein suoraan 
varsinaisia sukunimiä, joita ei siis ole aiemmin käytetty lisäniminä. Myös 
lisänimistä voi tietyissä tilanteissa kehittyä sukunimiä, niin vanhaan kuin 
juuri alkunsa saaneeseen sukunimijärjestelmään. Esimerkiksi moderniin 
suomalaiseen sukunimijärjestelmään sulautui joitakin lisänimiryhmiä (ks. 
lukua 11.3) ja vanhan itäsuomalainen sukunimijärjestelmä omaksui joi-
takin lisänimiä sukunimiksi.
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Yksittäisiä sukunimiä tai sukunimiä, jotka eivät kuulu sukunimijärjestel-
mään, ei siis voi syntyä. Lisänimet eivät muutu vähitellen sukunimiksi, 
vaan niillä joko on tai ei ole sukunimen funktiota; lisänimet joko syntyvät 
suoraan sukunimiksi tai ne kuuluvat lisänimijärjestelmään, joka hyppäyk-
sellisesti saa uuden funktion.33 Kun nimenkantajan asema horjuu kahden 
yhteisön ja niiden käyttämien nimijärjestelmien välillä, voi lisänimen 
käyttö sukunimenä olla häilyvää. Tämä voi koskea myös suurehkoa ih-
misjoukkoa historiallisena murrosaikana tai lisänimijärjestelmien maan-
tieteellisellä raja-alueella. Myös lisänimijärjestelmälle joko on tai ei ole 
ominaista sukunimenomaisuus. Kokonainen järjestelmä ei yleensä kauan 
häily, vaan se joko omaksuu sukunimifunktion tai hylkää sen.

2.7.5  lisänimi

Suku- ja lisänimistön tutkimuksessa tarvitaan ilmausta, jolla voi kuvata 
sellaista jälkinimeä, jonka kontekstista ei selviä, onko nimi periytynyt 
vai ei, tai ilmaista, että tutkimuksen kannalta periytymiseen ei kiinnite-
tä huomiota. Termiä tarvitaan myös kuvaamaan sellaista histo riallisten 
murrosvaiheiden lisänimis töä, jossa jonkin nimijärjestelmän nimien 
funktio on muuttumassa eikä funktion luonnetta voi täysin selvittää. 
Termi liikanimi on ollut kansankielessä liian yleinen, saanut ajan mittaan 
läntisen nimikäytännön alueella kahtalaisen sisällön ja on nyky kie lessä 
niin yleinen pilk kanimen merki tyksessä, ettei se ole tähän tarkoitukseen 
käyttökelpoinen. Neutraa limpi on kansan kielessä harvinaisem pi lisänimi 
(ks. lukua 4, erityisesti kohtaa 4.5), jota on käytetty kyseisellä tavalla 
Suomalaisen nimikirjan Sukuni met-osassa sen ilmestymi ses tä lähtien 
(Mikkonen & Paikkala 1984). Suomalaisessa nimistöntutkimuksessa 
termiä onkin useimmiten käytetty yläkäsitteenä ilmeisesti Forsmanin 
(1891) väitöskirjasta alkaen, vaikka sillä on tarkoitettu suppeammin 
myös niitä jälkinimiä, jotka eivät ole sukunimiä mutta eivät suoranai-
sesti pilkka- tai muita korkonimiäkään. Tutkimuksen kannalta on haittaa, 
jos tilapäistä korkonimeä ja tietyn aseman (sotilas, käsityöläinen, kou-
lulainen, opiskelija, porvari) vuoksi enemmän tai vähemmän pysyvästi 
käytettyä lisänimeä tai selvää sukunimeä ei pystytä ter minologises ti 
erotta maan toisistaan. Esimerkiksi Raija Sandström (1985) ja Marian-
ne Blomqvist (1988) ovat käyttäneet termejä ’lisänimi’ (tillnamn) ja 
’erityinen lisänimi’ (speciellt tillnamn) siinä, missä itse käytän termejä 
korkonimi ja lisänimi.

Termi lisänimi vastaa ruotsin termiä tillnamn ja saksan Beiname. 
Sanaa liikanimi vastaavat ruotsin binamn ja saksan Übername. Ks. 
lukua 2.7.2.

Tässä tutkimuksessa käytän termiä lisänimi ensiksikin yleisterminä, 
joka kattaa kaikki ne henkilönnimet, jotka eivät ole yksilön etunimiä. 
Toiseksi sillä on spesi  mpi merkitys: se tarkoittaa sellaisia (etunimen 

33  Vrt. Kiviniemen ajatuksia appellatiivien ja proprien suhteesta (1976: 6).
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jälkeen kirjoitettavia) jälkinimiä, jotka eivät ole sukunimiä tai korkonimiä 
(tästä enemmän luvuissa 2.7.6). Kolmanneksi käytän sitä mistä tahansa 
jälkinimestä, jota ei voi luokitella tarkemmin, ja neljänneksi ajallisesti kat-
tavimpana terminä nimestä, jonka funktio on muuttunut ajan mittaan.

Nähdäkseni sukunimet ja niiden lisäksi lisänimet äsken mainitussa toi-
sessa, spesi  ssä merkityksessä (sotilasnimet, käsityöläisnimet jne.) kuulu-
vat omiin nimijärjestelmiinsä. Nämä nimijärjestelmät heijastavat suoraan 
kielenulkoisia järjestelmiä ja niiden nimien käyttösäännöstön määrittelee 
se yhteiskunnallinen järjestelmä, jonka aikaansaannosta ne ovat. Siinä 
mielessä sukunimet ovat erityinen lisänimien alajärjestelmä, joka on 
saanut periytyvyyttä ja sukuun kuulumista tai osuutta suvun oikeuksista 
ilmaisevan tehtävän. Sen sijaan henkilökohtaisissa korkonimissä kyse on 
enemmän kielellä leikittelystä ja satunnaisesta tilannekomiikasta.

Lisäniminä käytettävät talonnimet heijastavat yhteiskunnallista 
järjestelmää ainakin siinä, että erätalouden jälkeen talonpoikaistalo ja 
sen asukkaat kuuluivat yhteen. Ne olivat yhteiskunnan perusyksikkö. 
Yhteiskunnan verotus ja väestökirjanpito tukivat ja käyttivät sittemmin 
hyväkseen tätä organisoitumista ja vahvistivat talonnimiä lisänimijär-
jestelmänä.

2.7.6 Muut tärkeimmät termit

Rudolf Schützeichel on maininnut vakiintuneisuuden, muuttamattomuu-
den ja molemminpuolisen periytyvyyden lisäksi sukunimen kaksoisfunk-
tion toisaalta yksilöä, toisaalta ryhmää tarkoittavana:

Die Familiennamen sind im Grunde genommen nichts anderes als eine 
spezielle Art von Personengruppennamen, eine spezielle Art wegen ihrer 
Festigkeit und relativen Unveränderlichkeit und wegen ihrer Erblichkeit in 
der männlichen oder neuerdings auch in der weiblichen Linie oder gar in der 
Kombination beider. Das macht ihre besondere Eigenart aus. Der Familien-
name eignet ebenso einer ganzen Gruppe, die als Einheit gesehen wird, wie 
gleichzeitig der einzelnen Person, die dieser Gruppe gehört. (Schützeichel 
1982: 45.)

Nimikäytännön tarkastelemiseksi olenkin joutunut jakamaan yleistermin 
sukunimi alaryhmiin ja luomaan sille alaryhmiä kokoavan yläkäsitteen, 
”kattotermin”. Silloin kun tätä jaottelua tarvitaan, käytän kaikkien sa-
mannimisten sukunimestä (nimet voivat olla eri-ikäisiä, niillä voi olla 
erilainen tausta ja niitä voi esiintyä eri suvuilla) termiä 

leksikaalinen nimi tai leksikaalinen sukunimi (vrt. Hakanen 1973: 25). 
Esimerkiksi leksikaalisella nimellä Virtanen tarkoitan kaikkia eri tavalla 
ja eri aikoina syntyneitä Virtanen-asuisia nimiä yhteisesti ottamatta kantaa 
niiden taustoihin tai funktioon tiettyyn sukuun kuulumisen ilmaisijana. 



74

2 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

referentiaalinen nimi, referentiaalinen lisänimi tai referentiaalinen 
sukunimi (vrt. Koski 1983: 23). Tätä termiä käytän käsitellessäni suku-
nimeä tietyn suvun tai henkilön nimenä. Kun on kyse perheen tai suvun 
nimestä, voisi käyttää myös termejä kollektiivinen nimi tai geneaalinen 
nimi ja yhden henkilön sukunimestä termiä individuaalinen nimi.34

Ero leksikaalisen nimen (sukunimen an sich tai homonyymisten sukuni-
mien an sich) ja referentiaalisen nimen välillä merkitsee onyymiselta kan-
nalta katsoen tarkoitteen läsnä- tai poissaoloa. Leksikaaliselta sukunimeltä 
puuttuu tarkoitteeseen liittyvä konkreettinen funktio: proprille kuuluvat 
yksilöivä, erottava ja johonkin sijoittava funktio. Nämä funktiot eivät 
toteudu, jos nimellä ei ole konkreettista viittauskohdetta. Leksikaalinen 
nimi on siten kielen ilmiö, onyymisen kielen tason merkki. Sukunimen 
konkreettisessa, referentiaalisessa käytössä toteutuvat puolestaan kaikki 
ne funktiot, jotka ovat proprille luonteenomaisia. 

Kyseessä on tavallaan saman kolikon kaksi puolta, jossa ero ei ole sen 
olemuksessa vaan toteutumisessa: toisaalta propriaalisen kielen tason 
elementtinä sen liittymättä kehenkään yksilöön, toisaalta nimen käytössä 
yksilön historiaan sidottuna ominaisuutena.35

34  Tämän termiparin valitseminen oli hieman vaivalloista. Sinänsä ongelma oli tuttu jo 
Sukunimet-kirjan laatimisen ajoilta 1980-luvun alkupuoliskolta, ja olen pohtinut sitä 
jonkin verran eräässä SAS:n artikkelissa (Paikkala, S. 1988: 64–66) yrittämättä silti 
miettiä sopivia termejä sukunimi-sanan kahtalaisen merkityksen ilmaisemiseen. Käy-
tettävissäni olevista suomenkielisistä nimistöntutkimuksen ja kielitieteen terminologi-
oistakaan ei ollut apua. Tiedustellessani asiaa tutkijayhteisössä (Laila Lehikoinen, Auli 
Hakulinen, Kaisa Häkkinen, Matti Vilppula, Lea Laitisen vetämä 1800-luvun kirjakielen 
kehitystä ja vakiintumista tutkiva ryhmä, NORNAn henkilönnimistön terminologiaa 
pohtiva työryhmä) tuli keskusteluissa esiin useita sanasemantiikkaan liittyviä vaihtoeh-
topareja: leksikaalinen – individuaalinen, denotatiivinen – referentiaalinen (vrt. Koski 
1983: 22–23, 30), leksikaalinen – aktuaalinen tai tilapäinen tai individuaalinen (vrt. 
Hakanen 1973: 25), ekstensionaalinen – intensionaalinen (vrt. Hakulinen & Karlsson 
1995: 130, Hakulinen & Ojanen 1976/1970: 45, 68), usuaalinen – okkasionaalinen 
(vrt. Koski 1967–70: 30, Kangasniemi 1997: 20–21), metanimi – protonimi, koostenimi 
– yksittäisnimi (vrt. mm. Leksikografi an termistö), kattonimi – kontekstinimi, makronimi 
– mikronimi, supranimi – infranimi, ylänimi – alanimi, virtuaalinimi – aktuaalinimi, 
hyperonyymi – hyponyymi, nyymi – allonyymi ja vielä kolme termiä, joille ei oikein 
löytynyt vastaparia: hakunimi, arkkinimi ja lähtönimi. 

Mietin myös mahdollisuutta ilmaista tarvittaessa alaindeksillä, mitä sanalla suku-
nimi kulloinkin tarkoitan tai kumman käsitteen alaisuuteen käsiteltävä nimi kuuluu. 
Siten leksikaalista sukunimeä olisin merkinnyt esimerkiksi sukunimi

z
, Virtanen

z
 ja 

vastaavasti individuaalista sukunimeä sukunimi
a
, sukunimi

b
, sukunimi

1
, sukunimi

2
, 

Virtanen
a
, Virtanen

b
, Virtanen

1
, Virtanen

2
. Esimerkiksi Vincent Blanár (1996: 1179) 

on merkinnyt saksankielisissä kirjoituksissaan sukunimeä (Familienname) yleensä 
kirjaimin FaN ja ilmaissut spesi  mpää alaryhmää liittämällä siihen alaindeksin (FaN

1
). 

Alaindeksit toimivat vielä kirjoitetussa tekstissä, mutta ne ovat hankalia suullisissa 
esityksissä eivätkä välttämättä edistä käsitteen hahmottamista. Päädyin mainitun ter-
miparin käyttöön tässä tutkimuksessa, mutta jätän tulevan tutkimuksen ratkaistavaksi, 
mikä termipari kuvaisi ilmiötä osuvimmin ja toimivimmin.

35  Olen pohtinut tämän ilmiön olemusta kirjeitse professori Rudolf Šrámekin (Brno, 
Tšekki) kanssa viimeksi huhtikuussa 2003. Hänen mukaansa tätä dikotomiaa ei ole 
aiemmin terminologisesti käsitelty.
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Esittelen seuraavassa keskeisimmät käyttämäni muut termit.

sukunimistyminen. Tarkoitan termillä vaihetta, jolloin yksilö omaksuu 
tietoisesti itselleen sukunimen tai hänen lisänimensä funktio muuttuu 
sukunimeksi. Toiseksi tarkoitan sillä yleistä kehitystä, jonka aikana li-
sänimijärjestelmä muuttuu sukunimijärjestelmäksi tai yhteisö omaksuu 
yleisen ja yhtenäisen sukunimikäytännön.

jälkinimi. Tarkoitan jälkinimellä kaikkia nimiä, jotka on asiakirjoissa 
kirjattu kastenimen tai -nimien jälkeen, ellei niitä voi tai ole tarpeen 
tarkemmin määritellä. Kyseeseen voivat tulla siis sukunimet, erilaiset 
lisänimet, patronyymit, asuinpaikan nimet ja korkonimet. 

talonnimi-lisänimi ja talonnimi-sukunimi. Kuvatakseni eri nimijär-
jestelmiin kuuluvia lisä- ja sukunimiä käytän lyhyyden vuoksi tässä tut-
kimuksessa myös termiä talonnimi-lisänimi, jolla tarkoitan etunimien 
yhteyteen (tavallisesti etunimen ja mahdollisen patronyymin jälkeen) 
kirjattua asuinpaikan (talon, torpan tms.) nimeä, joka on voinut vaihtua 
asuinpaikan vaihtuessa. Termi talonnimi-sukunimi tarkoittaa tässä tut-
kimuksessa sukunimeksi kiteytynyttä asuinpaikan (talon, torpan tms.) 
nimeä. Se kertoo siis, minkätyyppisestä lisänimestä sukunimi on funktion 
muutoksen kautta syntynyt.

talonnimi tarkoittaa tässä tutkimuksessa asumuksen nimeä yleensä (ta-
lon, torpan, mäkituvan tms.), koska en kokenut tarpeelliseksi tutkia sen 
asumuksen luonnetta, johon nimi viittaa.

korkonimi. Käytän tässä tutkimuksessa termiä korkonimi henkilökoh-
taisesta, yksilön ominaisuuksia kuvaavasta lisänimestä, joka voi olla 
yhtä hyvin neutraali nimi kuin pilkkanimikin. Vältän siis tietoisesti ja 
selvyyden vuoksi suomalaisessa henkilönnimistöntutkimuksessa käytettyä 
termiä liikanimi, koska se on tunnettu Länsi-Suomessa 1800-luvulla ja 
vielä pitkään senkin jälkeen sekä suku- että lisänimen merkityksessä ja 
esiintyy usein tämän tutkimuksen lainatuissa tekstiosuuksissa. 

mallinmukainen nimi. Tarkoitan mallinmukaisella nimellä ensisijaisesti 
yleisesti tunnetun sukunimimallin (Virtanen-tyypin nimissä luontosana + 
-nen) mukaan muodostettuja uusia sukunimiä kuten Järvinen, Lehtinen, 
Mäkinen jne. Tämän mallin alkuun pannutta nimeä on mahdoton eksak-
tisti osoittaa, sillä ilmeisesti asiaan vaikuttivat samanaikaisesti useammat 
samantyyppiset nimet ja aikakauden muut, samaan suuntaan vaikuttavat 
arvot. Referentiaalinen sukunimi on analoginen (siirrynnäinen), jos se 
on suoraan ”matkittu” toisesta referentiaalisesta sukunimestä. Koska 
käytettävän aineiston36 perusteella en pysty osoittamaan tällaista suoraa 
siirtymistä37, käytän pelkästään termiä mallinmukainen nimi.

36  Oikeastaan vasta haastattelut ja muistelmat voisivat paljastaa näin yksityiskohtaisen 
motiivin.

37  Suorat analogiset siirrynnäiset eivät ole sukunimistössä yleisiä, vaikka niitäkin on 
esiintynyt: matkitut Koskinen-nimet ja jotkut ruotusotilaiden ottamat aatelisnimet. 
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nimimuoti. Tarkoitan nimimuodilla aikakauden vallitsevan mallin hyvin 
yleistä käyttöä ja muotinimi on vastaavasti tiettynä aikana hyvin yleisesti 
käytetyn mallin mukaan luotu nimi, joka on voinut tulla monien eri suku-
jen käyttöön. Tarkastelen siis nimimuotia ja muotinimiä innovaatioiden 
omaksumisen, nimisysteemien ja nimeämismallien kannalta. Kun jokin 
sananmuodostusmalli (tässä tutkimuksessa erityisesti Virtanen-tyyppi) 
produsoituu niin, että identi  ointi alkaa kärsiä, alkaa normin muodinmu-
kaisuus vähetä, ja muut mallit (esim. Laine-tyyppi) syrjäyttävät edellisen 
(ks. Šrámek 1972/73: 71–74). Tässä tutkimuksessa en pohdi syvemmin 
muodin olemusta ja muoteihin vaikuttavia syitä, koska sukunimien omak-
sujien omista käsityksistä ei ole voinut saada tietoa ja koska on epävarmaa, 
missä määrin nimi on voitu valita itse tai saada valmiina.

suomalainen nimi, suomalaisnimi tarkoittaa tässä tutkimuksessa suo-
menkielistä nimeä erotukseksi ruotsin- tai muunkielisestä nimestä, eikä 
ota kantaa suomalaisuuteen kansallisessa mielessä.

ei-suomalainen nimi on neutraali termi, jolla tarkoitan vain kieleltään 
muita kuin suomenkielisiä nimiä. Se ei siis ota kantaa suomalaisuuteen 
kansallisessa mielessä. Koska termi on kuitenkin rakenteeltaan jäykkä ja 
kangistaa sanottavaa yhteyksissä, joissa sitä joutuisi käyttämään usein, 
olen korvannut sen välistä termillä vierasnimi. 

vierasnimi on termi, jota 1800-luvun lehdistössä käytettiin nimistä, 
jotka eivät olleet suomenkielisiä. Sitä käyttivät ”vierasnimisetkin”, joi-
den äidinkieli oli ruotsi; nimi oli heille kansallisuuden kannalta ”vieras”. 
Vastaavasti 1800-luvulla saatettiin puhua myös muukalaisnimistä. Sillä 
erotettiin oma muunkielisestä. Vierasnimiin kuuluivat paitsi ruotsinkieliset 
nimet (vaikka valtakunnan virallinen kieli oli vuoteen 1863 vain ruotsi) 
myös muunkieliset nimet, omapohjaiset muukalaistetut nimet mukaan 
lukien. Vierasnimi on tosin ongelmallinen mahdollisen leimaavuutensa 
takia, mutta olen käyttänyt sitä sen lyhyyden vuoksi ja toiston välttämisek-
si (vrt. ei-suomalainen nimi) ja myös siksi, että sitä on käytetty aiemmin. 
Tässä tutkimuksessa se osoittaa siis kieltä eikä ota muulla tavoin kantaa 
”omaan ja vieraaseen”.

muukalaistetut nimet ja muukalaistetut sukunimet ovat tässä tut-
kimuksessa lähinnä oppineistonimiä, joita muodostettiin suomen- tai 
ruotsinkielisten paikan- ja sukunimien pohjalta klassisten kielten päättein 
ja osaksi kääntämällä. (Ks. tarkemmin luvun 3.2 kohtaa Oppineistoni-
met.) 

ruotsalainen nimi, ruotsalaisnimi tarkoittaa tässä pelkästään ruot-
sinkielistä nimeä erotukseksi suomen- tai muunkielisestä nimestä, ei siis 
Ruotsissa käytössä olevaa nimeä.

nimenotto, nimenmuutos. Nimenotolla ja nimenmuutoksella tarkoitan 
tässä tutkimuksessa yleensä virallisissa lehdissä ilmoitettuja nimen-
muutoksia. Silloin kun kyseessä eivät ole lehti-ilmoitukset, tarkoitan 
nimenotolla nimen omaksumista ja nimenmuutoksella toisen nimen 
ottamista entisen tilalle. Käsite nimenmuutos oli niin tärkeä 1900-luvun 
alussa, että 1910-luvun alkupuoliskolla se katsottiin tarpeelliseksi sisäl-
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lyttää Otavan Tietosanakirjaan hakusanaksi, jossa sitä käsiteltiin sekä 
historiallisesti (Kemiläinen 1914: 1202) että lakitieteellisesti (Charpen-
tier 1914: 1202–1203). Kemiläinen tarkasteli sitä erityisesti vierasnimien 
kansallistamisena.

Edellisiin liittyy termi otettu nimi. Otetulla nimellä tarkoitan tässä 
tutkimuksessa sukunimiä, joita otettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alkupuolella aiempien lisä- tai sukunimien tai patronyymien sijaan ja joista 
julkaistiin nimenmuuttoilmoitus virallisessa lehdessä tai sanomalehdessä. 
Jos Virtanen-tyypin nimiä esiintyy nimenmuutosilmoituksissa, luen ne 
nimenottomäärien tilastoinnissa otetuiksi nimiksi.38 Termiä otettu nimi 
käytän myös nimitypologisesti tarkoittamaan niitä suomalaisia nimityyp-
pejä, jotka olivat muodissa 1900-luvun alkuvuosien nimenotoissa.39 Tuon 
aikakauden otetuille nimille oli tunnusomaista tiettyjen muotijohtimien 
käyttö ja toisaalta leksikaalisesti kaksiosaiset nimet. Siksi en ole laskenut 
Virtanen- ja Laine-tyypin nimiä otetuiksi nimiksi nimitypologian kannalta. 
(Ks. myös Paikkala 1987c; Paikkala, S. & J. 1988 ja 2000.) 

leksikaalisesti kaksiosainen nimi on kansanomaisesti sanottuna ”yhdys-
sanatyyppinen” nimi kuten esimerkiksi Hurmerinta, Laaksovirta, Sinisalo. 
Vaikka monet tämäntyyppiset sukunimet sisältävät yhdyssanoja, monet 
ilmaukset eivät silti koskaan esiinny appellatiivisina yhdyssanoina. 

onyymi, onyyminen. Tunnetuin esimerkki nimistöntutkimukseen eli 
onomastiikkaan kansainvälisesti laajalti hyväksytystä uudesta termistä on 
onyymi (Onym). Sen otti käyttöön 1960-luvulla tšekkiläinen kielitieteilijä 
Vladimír Šimilauer merkityksessä ’erisnimi’, ja 1980-luvun alussa se oli 
jo levinnyt saksalaisen ja slaavilaisen tutkijayhteisön käyttöön. Sanasta 
saadut lisäjohdokset (saks. Onymie, Onymisierung, Deonymisierung, 
onymisch, onymisches Suffi x) on hyväksytty vieläkin laajemmin. (Wit-
kowski 1996: 288, 289.)

Tarkastellessaan erisnimien ja appellatiivien eroa on Vincent Blanár 
korostanut, että erisnimellä on oma propriaalinen (tarkemmin: onyyminen) 
semantiikkansa ja sen kautta sille ominaisella tavalla käsitettävä sisältö, 
joka siis eroaa appellatiivisesta. Nämä onyymiset semanttiset funktiot tai 
tuntomerkit luonnehtivat niin toponyymisiä kuin antroponyymisiä sys-
teemeitä. Antroponyymisen systeemin onyymisia tuntomerkkejä voivat 
identi  oinnin lisäksi olla esimerkiksi sukupuolen ilmaiseminen, suku-

38  Suurin osa Virtanen-tyypin nimistä omaksuttiin käyttöön ilmoittamatta niistä 
lehdissä. Laine-tyypin nimien ilmaantuminen heijastuu nimenmuutosilmoituksis-
sa jo paremmin, mutta ei täysimääräisesti. Nämä kaksi tyyppiä tulivat käyttöön 
(innovaatioina) selvästi ennen kuin ilmoittaminen virallisissa lehdissä oli tullut 
yleiseksi normiksi. Kun ne edustavat ensimmäisinä tyyppeinä uutta sukunimiajat-
telua, olen käsitellyt niitä tietoisesti omina ryhminään ikään kuin uuden ajattelun 
indikaattoreina. Sen sijaan nimenmuutosilmoitukset kuvaavat hyvin myöhempiä 
nimityyppejä.

39  Vastaavasti siihen voitaisiin laskea mukaan myös 1930-luvun nimenmuutostyy-
pit.
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laisuussuhde, hallinnollis-juridinen kelpoisuus jne. Blanár on nimittänyt 
onyymisia tuntomerkkejä myös spesifeiksi semanttisiksi tuntomerkeiksi ja 
metaonomastisiksi piirteiksi (Blanár 1973: 33, 41–43 ja 1993/1978: 47). 
Käytän tässä tutkimuksessa termejä onyyminen ja onyymiset tuntomerkit 
ja sovellan niitä edellä mainittuun tapaan.

antroponyyminen suffi ksi. Tarkoitan antroponyymisella suf  ksilla joh-
dinta, joka liitetään henkilönnimeen vasta sitä muodostettaessa.40 Se on 
siis funktionaalinen, propriaalinen johdin. Tässä tutkimuksessa tärkein 
antroponyyminen suf  ksi on suku- ja lisänimien muodostamisessa mal-
linmukaisesti käytetty -nen. 

Muut termit käsittelen myöhemmissä luvuissa, koska joissakin tapauksissa 
niiden määrittely edellyttää jo tutkimusaineiston käsittelyä ja on siksi 
osa itse tutkimusta ja sen tuloksia. Silloin kun käytän joitakin termejä ja 
käsitteitä vain tietyissä osissa tutkimusta, olen katsonut luonnollisem-
maksi määritellä ne omissa yhteyksissään. Tutkimuksen lopussa olevan 
asiahakemiston avulla löytyvät myös termien määritelmät.

40  Eero Kiviniemi on käsitellyt samaan tapaan suf  ksillisten nimien tulkintaa paikan-
nimissä (1975: 30).
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3.1 Sukunimien omaksuminen Euroopassa 

Suomalainen sukunimistö on syntynyt osaksi Euroopasta levinneiden esi-
kuvien mukaisesti. Siksi eurooppalaisen lisä- ja sukunimistön tunteminen 
luo pohjan sukunimikäsitteen systeemiteoreettiselle käsittelemiselle ja 
antaa samalla vertailukohtaa sille, miten, milloin ja millaisissa puitteissa 
sukunimiä alettiin käyttää.

3.1.1 Roomalainen nimijärjestelmä

Euroopassa sukunimien käyttö alkoi tiettävästi ensimmäisenä Italian nie-
mimaalla. 700-luvulta alkaen eKr. itaalisessa nimistössä tapahtui mullistus: 
monet kansat, kuten faliskit, oskit, latinalaiset ja umbrit alkoivat käyttää 
yksilöllisten nimien ohella patronyymejä, joista sitten kehittyi periytyviä 
sukunimiä. Etruskit, jotka eivät kuuluneet itaalisiin kansoihin, alkoivat 
käyttää sukunimiä jo 600-luvun lopussa tai 500-luvun alussa eKr. Vielä 
esihistoriallisella ajalla itaalit muiden indoeurooppalaisten tavoin olivat 
kantaneet vain yhtä nimeä. Yksilönnimivarannon vähäisyys oli yksi syy 
kaksinimisysteemiin siirtymiseen. Indogermaanisilla kansoilla oli tapana 
käyttää ditemaattisia nimiä (esim. keltt. Catu/r x; muinaissaks. Kuon/rat; 
slaav. Miro/slaw), joiden variointi mahdollisti suuremman nimivarannon. 
Kreikkalaisetkin käyttivät vain yhtä nimeä (esim. Helio/doros), jonka 
jälkeen saatettiin lisätä isän nimi genetiivissä (patronyymi). Heillä nimeen 
saattoi liittyä vielä määrite, joka ilmaisi kantajan demoksen, esimerkiksi 
Themistokles Neokleous Frearrios (Themistokles Neokleen poika Frear-
rioi-demoksesta). (Ks. Salomies 1987: 429–430; Kaimio 2003: 22; Solin 
1996b: 1024 ja 1998: 179–181; Bach 1952: § 71; Seibicke 1982: 122; 
Castrén & Pietilä-Castrén 2000: 369.)

Myös roomalaisilla yleistyi tapa käyttää individuaalisen nimen ohella 
patronyymejä. Latinassa patronyymit johdettiin liittämällä isän nimeen 
suf  ksi -ius tai -ilius. Siten Quintus Marcuksen poikaa ilmaistiin nimellä 
Quintus Marcius, jossa Marcius merkitsi ’Marcukselle kuuluva’. 700-lu-
vulla nämä sukupolvesta toiseen omaksutut patronyymit alkoivat periytyä 
sellaisinaan, muuttumattomina, mikä viittaa tarpeeseen ilmaista suvun 
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(gens) jäsenyyttä laajemmin kuin yhden perheen kannalta. (Ks. Salo-
mies 1987: 429–430; Solin 1996b: 1024 ja 1998: 179–181.) Sittemmin 
sukunimiä (nomen gentilicium) muodostettiin myös suoraan latinalaisista 
yksilönnimistä ja kotipaikan nimestä (Solin 1996b: 1024).

Roomassa sukunimikäytännön omaksuminen perustui sukujärjestel-
män syntyyn ja kehitykseen. Yhden kantaisän jälkeläisistä muodostunut 
gens (suku, heimo) oli yhteiskunnan vanhin uskonnollinen ja poliitti-
nen yksikkö, jonka johdossa oli suvun vanhin. Roomalaisilla – kuten 
etruskeilla1 – sukunimet kuuluivat saman suvun jäsenille, joihin luettiin 
kantaisän jälkeläisten lisäksi heidän puolisonsa ja lapsensa, adoptoidut 
lapset, klientit (cliens) eli suojatit ja vapautetut orjat. (Castrén & Pietilä-
Castrén 2000: 188–189.) 

Roomalainen nimijärjestelmä näyttää kaikissa vaiheissaan olleen 
luokka-, kansalaisoikeus- ja sukupuolisidonnainen. Sen kehittyminen 
heijasti muutoksia sukujärjestelmän asemassa, yhteiskunnan järjestäy-
tymisessä ja poliittisissa valtasuhteissa. Klienttisuhteiden takia rooma-
lainen sukujärjestelmä ei valtion laajentumiskaudesta alkaen ollut enää 
puhdas geneettinen sukujärjestelmä (Thomsen 1983: 241–242). Kun 
suojelussuhteita käytettiin poliittisen vallan välineenä (mts. 242, 251), 
sukunimen rooli geneettisen suvun osoittajana ei voinut säilyä selkeänä. 
Kun kuningasvallan ajan lopussa Rooman valtiollisessa järjestäytymi-
sessä heimo- ja perhejärjestelmä korvattiin maantieteellisillä tribuksilla, 
sotilaallinen organisoituminen korvasi suvut organisatorisina yksikköinä 
(ks. mts. 1983: 242–243). Tasavallan kautena ns. säätyjen sodan aikana 
(400- ja 300-luvuilla eKr.) patriisit joutuivat myöntämään valtaa vanhojen 
sukujen ulkopuolisille plebeijeille, mikä sekin oli omiaan vähentämään 
sukujärjestelmän ja sukunimien roolia (ks. mts. 251–253). 

Kun yksilönnimi sai rinnalleen sukunimen, yksilönnimestä tuli etunimi 
(praenomen). Kuningasajalla, joka päättyi 509 eKr., roomalaisissa pat-
riisisuvuissa käytettiin vain muutamia kymmeniä etunimiä. Tasavallan 
aikana (509–27 eKr.) niiden määrä edelleen väheni, kunnes aikakauden 
lopulla niitä oli yleisessä käytössä enää vain 18. (Salomies 1987: 19–110, 
168, 429–430; Solin 1996b: 1024.) 

Klassisella kaudella nimisysteemi laajeni ja täydentyi. Syntyi kol-
men nimen järjestelmä (tria nomina), kun 300-luvulla eKr.2 aateliston 
keskuudessa alkoi yleistyä kolmas nimi, lisänimi (cognomen). Se auttoi 

1  Myös etruskinaisilla oli sukunimen lisäksi etunimi, jota roomalaisnaisilla ei ollut. 
Ajan mittaan etruskien nimijärjestelmä kehittyi niin, että etu- ja lisänimen lisäksi 
nimiketjuun merkittiin sukuhaaraa tai yksilöä kuvaava lisänimi, isän etunimi ge-
netiivissä (patronyymi) ja sittemmin mahdollisesti myös äidin etunimi genetiivissä 
(matronyymi). Lapset saivat isänsä sukunimen ja naiset säilyttivät sen avioituessaan, 
mutta saattoivat lisäksi käyttää genetiivissä miehensä sukunimeä. Tiedot etruskien 
nimijärjestelmästä perustuvat hautapiirtokirjoituksiin. (Kaimio 2003: 21–22.) 

2  Tutkijat ovat yleisesti sitä mieltä, että lisänimiä alkoi esiintyä jo 400-luvulla eKr. 
(Kajanto 1965: 19; ks. myös Kajanto 1977: 64), vaikka ensimmäinen piirtokirjoi-
tusmerkintä P. Cornelio P.f. Scapola pont(i)fex max on vasta 300-luvun lopulta eKr. 
(Solin 1998: 183).
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erottamaan saman suvun jäseniä toisistaan. Aluksi se oli vain patrii sien 
etuoikeus; silti monet senaattoriperheetkään eivät aluksi käyttäneet 
kolmea nimeä. Kuitenkin jo tasavallan aikana monet tärkeät plebeiji-
perheetkin alkoivat käyttää lisänimiä. Augustuksen aikaan (valtaan 27 
eKr.) mennessä cognomen oli jo yleistynyt kaikissa kansanluokissa ja 
yksilönnimet olivat menettämässä päänimen rooliaan. (Ks. Kajanto 
1977: 64–69; Solin 1996a: 1047, 1996b: 1024–1025 ja 1998: 184–185; 
Salomies 1987: 277–283.) 

Varhaiset lisänimet olivat suureksi osaksi korkonimiä, ja ne pysyivät 
pitkään epävirallisina. Lisänimet saattoivat olla latinaa, kreikkaa tai 
”barbaarisia kieliä”. Lisänimi annettiin tavallisesti aikuiselle kuvaamaan 
kantajansa fyysistä (harvemmin mentaalista) piirrettä, hänen asuinpaik-
kaansa, hänen ammattiaan, tehtäviään, alkuperäänsä (Urbanus, Barbarus), 
hänen mieltymyksiään, harrastuksiaan tai omalaatuisuuttaan. Yksilöllinen 
korkonimi saattoi siirtyä lapsille, ja monesti niistä tuli perheen lisänimiä, 
jotka osoittivat sukujen eri haaroja. Nimessä L. Cornelius Scipio Barbatus 
on sekä perheen (Scipio) että yksilöllinen (Barbatus ’parrakas’) lisänimi. 
Scipio (’sauva, keppi’) oli ilmeisesti metonyyminen korkonimi, jonka 
myös on täytynyt kuulua alkuaan tietylle yksilölle. Lisänimiä käytettiin 
myös suvun eri sukuhaarojen erottamiseen. (Kajanto 1965: 20; Solin 
1996b: 1024 ja 1998: 185, 192.) Varsinkin aristokraattisissa perheissä 
alettiin käyttää kahta lisänimeä, joista toinen oli periytyvä. Voittoisat so-
tapäälliköt saattoivat lisäksi saada urhoollisuutensa osoitukseksi erityisen 
cognomen ex virtuten, joka usein ilmaisi valloitetun kaupungin nimen. 
Näistäkin nimistä tuli usein periytyviä. (Solin 1996b: 1025.) 

Tasavallan aikana identi  ointia tarkennettiin lisäämällä sukunimen ja 
lisänimen väliin vielä isän nimen genetiivimuoto ja sana fi lius ’poika’ 
sekä sen jälkeen tribusta, äänestyspiiriä, esittävä merkintä, joita ei kui-
tenkaan voi pitää varsinaisina niminä. Siten merkinnässä M. Tullius M. 
f. Cor. Cicero etunimenä (praenomen) on Marcus, sitä seuraava Tullius 
on gentilicium eli sukunimi, M(arci) f(ilius) on patronyyminen ilmaus eli 
viittaa isän nimeen, Cor(nelia tribu) ilmaisee, mihin tribukseen kansa-
lainen kuuluu, ja Cicero kertoo hänen lisänimensä, cognomen. (Kajanto 
1977: 63, 65; Solin 2002: 3–4.) 

Ajan mittaan sukunimet olivat tulleet Rooman kansalaisille pakolli-
siksi: tasavallan ajan lopulla vuonna 122 eKr. vaadittiin Lex Axilia de 
repetundisin nojalla kolmen nimen käyttöä (tria nomina) oikeudenkäyn-
tiasiakirjoissa. Ohjesääntöä alettiin noudattaa myös siirtokunnissa ja va-
paakaupungeissa, kun vuonna 45 eKr. säädettiin Lex Iulia municipalis. 
Tämä laki kodi  oi jo voimassa olleen tavan. Henkikirjoittaja valtuutettiin 
merkitsemään jokaiselle kansalaiselle nomen (gentilicium), praenomen, 
patrem tai patronum, tribum ja cognomen. Se ei silti merkinnyt, että kaikki 
Rooman alamaiset kaikkialla olisi pitänyt rekisteröidä ja paikantaa näin 
tarkasti, varsinkin kun nimien lukuisuus salli tiettyä vaihtelua, mutta pe-
riytyvien sukunimien käyttö oli joka tapauksessa legalisoitu. (Pulgram 
1993/1950–1951: 322.) 
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Moninimisyys lisääntyi, kun tuli tavaksi lisätä nimiketjuun vielä yksi 
tarkennus, supernomen. Niitä oli pääpiirteissään kolmenlaisia: 1) ns. 
agnomen, joka liitettiin qui et ~ quae et tai sive -ilmauksen avulla mui-
den nimien jälkeen, esimerkiksi M. Plotius Paulus qui et Zosimus. Tämä 
tapa alkoi levitä toisella vuosisadalla jKr. kreikkalaisesta idästä alempien 
luokkien pariin. 2) Ns. varsinainen signum, joka liitettiin päänimeen sa-
nalla signo, esim. Trebius Iustus signo Asellus. Tämä tapa yleistyi toisen 
vuosisadan lopulla jKr. ja sekin oli tunnusomainen alemmille luokille. 3) 
Ns. erillinen signum, jotka johdettiin ius-lopulla muun muassa kreikankie-
lisistä huudahduksista (akklamaatioista), joista saatiin uudismuodosteita, 
esim. gregorei ’herää!’ > Gregorius. Nämä signumit kirjoitettiin muusta 
tekstistä erilleen, esim. piirtokirjoituksissa nimen ylä- tai alapuolelle, 
kuten L. Ranius Optatus c(larissimus) v(ir), jonka yläpuolelle kirjoitet-
tiin Aconti. Tämä tapa otettiin käyttöön toisen vuosisadan lopulla jKr. ja 
esiintyi lähinnä aristokraatteja koskevissa piirtokirjoituksissa. Useimmat 
signumit olivat alkujaan oikeastaan korkonimiä, mutta niistä saattoi ajan 
mittaan tulla henkilön tai perheen päänimiä. (Solin 1996b: 1025 ja 1998: 
189.)

Moninimijärjestelmän ”rappeutuminen”

Jo tasavallan aikana näytti etunimen merkitys selvästi vähenevän, mikä 
liittyi lisänimen (cognomen) käytön yleistymiseen (Salomies 1987: 430). 
Jo varhain etunimet kirjattiin vain vakiintunein lyhentein (mts. 142). Va-
pautetut orjat saivat isäntänsä etunimen ja sukunimen, mutta säilyttivät 
oman vanhan yksilönnimensä lisänimenä (mts. 229–230). 

Orjien vapauttamisen ja kansalaisoikeuksien antamisen myötä tasa-
vallan ajan lopussa alkoi olla runsaasti samannimisiä sukuja, joilla ei 
ollut verisiteitä keskenään. Kun vielä tasavallan aikana sukujen valta 
oli vähentynyt ja useimmat vanhoista suvuista olivat sammuneet, alkoi 
sukunimien käyttö rappeutua. (Solin 1996b: 1025–1026; Castrén & Pie-
tilä-Castrén 2000: 189, 369.)

Pulgramin mukaan keisarikunnan aikana, varsinkin sen rappiokaudella, 
roomalainen nimijärjestelmä alkoi hajota, kun sitä vaalittiin huonosti ja 
hallitsijan ja valtion ote valtakunnan koossapitämiseksi herpaantui. Yl-
häisön ja sitten myös kansan sosiaaliset ambitiot johtivat onomastiseen 
kilpajuoksuun, joka päättyi moninimisyyden väärinkäyttöön. Kun suku-
järjestelmä oli menettänyt merkityksensä, syrjäytti cognomen arkipäivän 
käytössä gentiliciumin. (1993/1950–1951: 324.) 

Sukunimien käytön väheneminen ja lopulta häviäminen johtui niiden 
identi  oivan merkityksen vähenemisestä. Raja sukunimien ja lisänimien 
(cognomen) välillä hämärtyi varhaisen keisariajan adoptioiden takia. Esi-
merkiksi Caesarin murhaaja M. Iunius Brutus saattoi adoption perusteella 
käyttää nimeä Q. Caepio Brutus; lisänimestä Caepio tuli hänelle sukunimi. 
Kun moninimisyys (polyonymia) yhä yleistyi senaattorien nimissä ja tapa 
levisi muihinkin yhteiskuntaluokkiin, sukunimen todellinen merkitys ja 

¯
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funktio Rooman kansalaisuuden ilmaisijana menetti merkitystä. Prinsi-
paattiaikana suuri joukko kansalaisista oli oikeutettu sellaisiin keisaril-
lisiin nimiin kuin Iulius, Claudius, Flavius, Aelius, Aurelius tai omaksui 
sukunimikseen harvoja ei-keisarillisia nimiä kuten Valerius (Solin 2002: 
9, 12–13). Keisarillisten sukunimien leviämisen tuottama nimi-in  aatio oli 
laajaa etenkin vuoden 212 jKr. Caracallan ediktin (Constitutio Antoniana) 
jälkeen, kun kaikkien provinssien asukkaat saivat Rooman kansalaisuu-
den nimellä Aurelius (Solin 1996b: 1026 ja 1998: 190). Heikki Solinin 
mukaan sukunimet katosivat kuitenkin paljon hitaammin kuin etunimet. 
Ensinnäkin sukunimi osoitti henkilön kuuluvan esivanhempain yhtei-
söön, sukuun. Sukunimi oli edelleenkin roomalaisten nimen keskeinen 
komponentti, sillä se kvali  oi nimenkantajan niin suvun jäsenenä kuin 
Rooman kansalaisena. Niin kauan kuin joillakin hallinnonhaaroilla oli 
tärkeää ilmaista kuuluvansa pysyvään sukuun, sukunimi pysyi käytössä. 
Monilla vanhoilla perinteikkäillä sukunimillä oli lisäksi prestiisiarvoa, 
minkä vuoksi niistä ei haluttu luopua; etunimillä ei sitä ollut. Vielä 300-
luvulle eKr. ajoitettavissa varhaiskristillisissä piirtokirjoituksissa tapaa 
sukunimiä (mm. Aurelius ja Flavius), sillä senaattoriluokka ja paikalliset 
aristokraatit saattoivat jatkaa sukunimien käyttöä klassisen sivistyskauden 
loppuun saakka.3 Toiseksi sukunimiä oli paljon enemmän kuin etunimiä, 
minkä vuoksi niiden häviäminen vei käytännössä kauemmin. (Solin 1989: 
91, 2002: 9–10 ja 2004b: 7.). 

Myöhäisantiikin polyonymia eli moninimisyys oli luonteenomaista 
vain roomalaisille aristokraateille, ei provinsseista tulleelle uudelle joh-
tokerrokselle (Solin 2002: 13). Polyonymiasta näyttää tulleen viitejärjes-
telmä, jossa päänimen rooli ei kaikin ajoin ilmeisesti ollut selvä, mikä 
johti lopulta pyrkimykseen identi  oida henkilö vain yhdellä, erottavalla 
diakriittisella nimellä. Tämä diakriittinen nimi kirjattiin tavallisesti nimi-
ketjuun viimeiseksi, ja siitä tuli tärkein nimi virallisissa puhetilanteissa ja 
oikeuslähteissä (mts. 13). Se taas lisäsi tendenssiä kohti yksinimisyyttä, 
joka oli muutenkin levinnyt maailmanvallan eri puolilta uusien valtaa 
pitävien ryhmien mukana myös pääkaupunkiin. Yksinimisyys levisi so-
siaalisena diffuusiona uusien vallanpitäjien toimesta myös muihin kan-
sanluokkiin. Armeija oli Rooman tärkein säätykierron taustavoima, joka 
mahdollisti ajan mittaan ei-italialaista syntyperää olevien vaikutuksen 
lisääntymisen myös imperiumin keskushallinnossa ja sitä kautta uuden-
laisen nimikäsityksen sosiaalisen diffuusion muiden kansojen parista (ks. 
Bruun 1983: 216–217, 219, 220, 223, 243).

Ilmeisesti sukunimi (gentilicium) ei koskaan ollut yhtä tärkeä henkilön 
määrittämisen kannalta kuin lisänimi (cognomen). Konstantinus Suuren 
(306–337) hallituskauteen asti sukunimistä luopuminen oli vapaaehtoista, 

3  Niiden perheiden ohella, jotka kantoivat yksilöllistä lisänimeä, oli Roomassa pitkään 
edelleen sellaisten vanhojen sukujen jälkeläisiä, joiden perheissä käytettiin vanhaa, 
periytyvää perhelisänimeä. Kun nämä suvut, joissa lisänimen käyttö oli vanhaa perua, 
vähitellen kuolivat, kaikki lisänimet olivat käytännössä lopulta yksilöllisiä lisänimiä. 
Senaattoreita, jotka käyttivät perhelisänimeä, ei näytä enää Domitianuksen (81–96) 
ja Trajanuksen (98–117) ajalla enää olleen. (Salomies 1987: 431.) 
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mutta tuolloin hallinto alkoi pitää sukunimiä turhina eikä katsonut enää 
tarpeelliseksi merkitä niitä virallisiin asiakirjoihin. Viimeistään 400-luvun 
alussa myös kansalaiset katsoivat gentiliciumit turhiksi. Varhaiskristillisis-
sä epigrafeissa yksinimisyys oli vallitsevaa. (Ks. Kajanto 1977: 423–424; 
Solin 2004b: 4–6.) 

Antiikin kristillisenä aikakautena yhden nimen käyttö vahvistui asteit-
tain, ja antiikin ajan lopulla Roomassa omaksuttiin jälleen yhden nimen 
systeemi (Solin 1996b: 1026 ja 1998: 190) eli käytössä olivat vain ei-pe-
riytyvät yksilönnimet. Sukunimikäytännöstä luopumisen syitä ei tarkoin 
tunneta, mutta ilmeisesti sukunimiä käytettiin vielä silloin, kun ne alkoivat 
kadota piirtokirjoituksista. Heikki Solin on pitänyt epätodennäköisenä, 
että moninimisyyden häviämiseen olisi vaikuttanut kristinuskon ajatus 
tasa-arvoisuudesta orjien ja vapaiden välillä tai poliittis-sosiaalisen 
prestiisin tasoittuminen, kun kaikki valtakunnan vapaat asukkaat olivat 
saavuttaneet virallisesti mahdollisuuden kolminimisyyteen ja kun Rooman 
kansalaisoikeuden arvo oli rappeutunut. Hänen mielestään ideologisia syi-
tä keskeisempiä olivat historiallis-demogra  set seikat. Itäisen Välimeren 
alueen, varhaisten kristittyjen ja juutalaisten yksinimisyys edisti sukuni-
mien häviämistä Roomassa. Ehkä vielä voimakkaampaa oli valtakunnan 
länsiosan ns. barbaarien vaikutus, kuten sotaväen edustajien ja korkeiden 
valtion virkamiesten, jotka säännönmukaisesti käyttivät vain yhtä nimeä. 
Myös keisarit käyttivät 4. vuosisadalta alkaen virallisesti vain yhtä nimeä. 
(Solin 2002: 13 ja 2004b: 7–8; ks. myös Kajanto 1977: 425.) 

Roomalaisen nimiketjun eri osilla oli omat funktionsa, jotka heijastivat 
nimijärjestelmien ulkoisia järjestelmiä. Yksinimisyyden aikana pääni-
menä oli luonnollisesti se ainoa nimi, mutta kun alettiin käyttää nomen 
gentiliciumia, siitä tuli päänimi. Sittemmin sen roolin sai cognomen ja 
keisarikaudella vähitellen signum. Roomalaisen nimijärjestelmässä nimi-
ketjun eri osien keskeiset onyymiset tuntomerkit eri aikoina luokittelevat 
henkilön suhteessa sukuun, hallinnolliseen yksikköön (tribus), säätyase-
maan, kansalaisoikeuteen, suojelusuhteeseen, sotilaallisiin saavutuksiin, 
kotiseutuun, oikeuksiin esimerkiksi korkeisiin virkoihin tai kertovat pai-
kallisesta suurmiesasemasta tai sidonnaisuudesta johonkin ryhmään. 

3.1.2 Yksinimisyydestä kaksinimisyyteen

Historialliselta kannalta on nykyistä etunimeä vastaava yksilönnimi, mie-
hennimi tai naisennimi, ollut ihmisen päänimi, johon on voitu liittää jokin 
tarkentava lisänimi. Tätä on käsitellyt muun muassa Kiviniemi (1982a: 
10, 50). Siirtymää yhden nimen systeemistä (vain kutsumanimi) kahden 
tai useamman nimen systeemiin (kutsumanimi + lisänimi tai sukunimi 
= täydellinen henkilönnimi) on pidetty antroponomastiikassa universaa-
lina ilmiönä. Tässä siirtymässä on erotettu kaksi vaihetta: 1) lisänimien 
synty ja niiden yleistyminen ja 2) lisänimien kehittyminen kiinteiksi, 
periytyviksi sukunimiksi (Neumann 1973: 192)4. Jälkimmäisessä vai-
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heessa, siirryttäessä epävirallisesta nimittämisestä viralliseen, funktio-
jäsenten hierarkia muuttuu (Xa > aX). Pääjäsenenä ollut kutsumanimi 
siirtyy antroponyymisen mallin alisteiseksi jäseneksi (determinant) eli 
joutuu antamaan määräävän roolin (determiné) sukunimelle, josta tulee 
näin nimeämismallin pääjäsen (Blanár 1973: 42 ja 1996b: 1197).5 Rosa 
Kohlheim on korostanut, että kyse ei ole vain uudesta henkilönnimimuo-
dista vaan antroponyymisen systeemin uudelleenmuotoutumisesta, joka 
systeeminsisäisten ja -ulkoisten faktorien yhteisvaikutuksen kautta on 
aiheuttanut lopulta nykyiseen kiinteään sukunimisysteemiin päätymisen 
(1996b: 1280; ks. myös V. Kohlheim 1990: 31). 

Saksalaisella kielialueella suku- ja lisänimet alettiin kirjoittaa isolla 
alkukirjaimella vasta 1600-luvun puolimaissa, ja aakkoselliset henki-
lönnimiluettelot järjestettiin 1700-luvulle lähinnä etunimen mukaan, 
ei sukunimen (Seibicke 1982: 181). Tapa oli käytössä Böömissäkin 
(ks. lukua 3.1.4, kohta Tšekki). Etunimien kirjoittamisen isolla alkukir-
jaimella ja lisänimien pienellä on katsottu kielivän nimien erilaisesta 
painoarvosta (mm. Feyerabend 1981: 248–249). Sukunimen sosiaalinen 
”arvostus” näkyi 1900-luvulla siinä, että porvarillisissa perheissä puhu-
teltiin palvelijoita vain heidän etunimillään Bertha, Anna jne., kun taas 
palvelustytöt puhuttelivat emäntäänsä ”armolliseksi rouvaksi”. Isäntä 
saattoi jopa syrjäyttää palvelijansa oikean nimen. Vielä 1900-luvulle 
tultaessa nimittivät kyläläiset talonpoika Wagnerin renkiä Kurt Schulzea 
vain Wagnerin Kurtiksi (Wagners Kurt). (Fleischer 1968: 89.)

Myös suomalaisessa sääty-yhteiskunnassa (ainakin vielä 1600-luvulla 
ja osin vielä 1800-luvullakin) oli etunimellä lähes päänimen rooli. Usein 
säätyläisiä puhuteltiin tyyliin Herra Laurentius, ja he allekirjoittivat kirjeitä 
ja asiakirjoja etunimellä, johon saatettiin liittää patronyymi, mutta ei vält-
tämättä sukunimeä, vaikka sellainenkin olisi ollut. Ks. Paikkala, J. 1989: 
12, 13, 21 ja Ryman 2002: 59.

Yksinimisyydestä kaksinimisyyteen siirtymiseen liittyi kirjava jouk-
ko erilaisia lisänimityyppejä ja tarkentavia lisiä, joista sittemmin jäivät 
jäljelle tavalliset lisänimityypit. Sukunimiksi tai sukunimiin on yleisesti 
siirtynyt patronyymejä ja matronyymejä, lähtö- tai syntymäpaikkaa osoit-
tavia nimiä, asumuksennimiä, ammatin-, viran- tai säädynnimityksiä ja 
henkilökohtaisia liikanimiä. (Fleischer 1968: 98–; Schützeichel 1982: 
48–53; R. Kohlheim 1996a: 1249–1255; Kunze 1998: 63; Seibicke 1982: 
182–201.)

4  Eero Kiviniemi on sittemmin määritellyt vaiheet seuraavasti: ”1. lisänimien synty ja 
erityisesti niiden yleistyminen osaksi systeemiä ja 2. lisänimien muuttuminen periy-
tyviksi (= sukunimiksi).” (Kiviniemi 1982b: 31.)

5  Nimimerkki K. P. pohti asiaa aikoinaan Uudessa Suomettaressa (13.7.1882) seu-
raavasti: ”Merkit owat yhden tai yhtäläisten toisistaan eroittajat ja rajoittajat. Mitä 
eri- ja monipykäläisempi merkki, sitä warmempi eroittaja. Aiwan niin owat myös 
ne nimet, joita itse kannamme. Me olemme wähäinen murtoluku siitä kokonaisesta 
yhdyskunnasta, johon kuulumme. Tämän wuoksi tuleekin meillä olla wähintään 2 
nimeä: kaste- ja sukunimi (osoittaja ja määrääjä).” 
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3.1.3 Sukunimien tarve

Kaksinimisyyden on katsottu tulleen tarpeelliseksi yksilöiden tarkemman 
tunnistamisen vuoksi. Käytössä olevien kutsumanimien varanto väheni 
muun muassa kristillisten nimien yleistyttyä niin, että yhä useammat 
kantoivat samaa nimeä. Kaupunkeihin keskittyi yhä enemmän asukkaita 
yhä ahtaammille alueille, ja kaukokauppa ja muut kaupunkien väliset 
paikallisuuden ylittävät siteet toivat samannimisiä ihmisiä yhteen ja 
tekivät heidän erottamisensa välttämättömäksi. Myöhäiskeskiajalla li-
sääntynyt kirjallinen hallinto porvariluetteloineen ja asiakirjoineen vaati 
henkilöiden yhä tarkempaa identi  ointia. Pysyvien sukunimien käytön 
leviäminen laajalle väestöjoukolle edellyttikin siviilioikeuden kirjallis-
tumista, kaupunkihallinnon rakentumista ja asukas- ja veroluetteloiden 
laatimista (Fleischer 1968: 83–85; Kunze 1998: 61). Smith on korostanut 
sukunimien synnyssä kaupan merkitystä. Niissä maissa ja niillä alueilla, 
jotka olivat kaupan kanssa tekemisissä, sukunimien käyttöön siirryttiin 
nopeimmin. (1997: 2.)

Sukunimet tulivat yleisesti tarpeellisiksi, kun periytyvällä nimellä 
voitiin ilmaista perinnöllisiä oikeuksia omaisuuteen, ammattiin jne. Su-
kunimet sopivat hyvin myös hallinnollisiin tarkoituksiin paljastamaan 
genealogista jatkuvuutta. Siksi niistä annettiin myöhemmin viranomais-
määräyksiä. (Kunze 1998: 61.)

Tunnusmerkillistä sukunimien kehittymiselle on myös sosiologinen 
kerrostuneisuus. Euroopassa sukunimien omaksumisen on katsottu kul-
keutuneen ylemmiltä sosiaaliluokilta alemmille tyyliin ”Kaiser, König, 
Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann” (Pulgram 1993/1950–1951: 327). 
Kyseessä on ollut aristokraattinen tendenssi, jota ylläpiti ja hyödynsi 
ensin vähemmistö. Perheen, suvun tai heimon intressit, velvollisuudet 
kuningasta kohtaan, päällikkyysarvot, aatelisprivilegiot, tilusten ju-
listaminen tai kuuluttaminen ja tuleville sukupolville kiinnittäminen 
tekivät tarkemman identi  oinnin tarpeelliseksi ja toivottavaksi. Kun 
kaikkia ei ollut enää mahdollista tuntea henkilökohtaisesti, saattoi su-
kunimellä ilmaista sukunsa aseman. (Fleischer 1968: 87–88; Pulgram 
1993/1950–1951: 320.) Sukunimellä voitiin siis manifestoida statusta, 
valtaa ja vaurautta, ja tämä sai aikaan jäljittelyn: sukunimillä alkoi olla 
porvaristollekin sosiaalista merkitystä, sillä niiden avulla pystyi ilmaise-
maan kuuluvansa omistavaan luokkaan ja toisaalta erottumaan rengeistä, 
piioista, palvelijoista ja muista epäitsenäisistä ihmisistä, jotka kantoivat 
pelkästään kutsumanimeä (Naumann 1989: 15). Tietyntyyppisten nimien 
kuuluminen tietylle yhteiskunnalliselle säädylle tai väestöryhmälle on 
myös ollut pitkään tunnettu asia.

Ernst Pulgramin siteeraama Socin6 onkin katsonut sosiaalisilla vaikut-
teilla ja perheylpeydellä olevan sukunimien synnyssä ja käyttöönotossa 
paljon enemmän merkitystä kuin yhteiskunnan ja hallinnon tarpeilla. 

6  Adolf Socin 1903: Mittelhochdeutsches Namenbuch, nach oberrheinischen Quellen 
des 12. und 13. Jhs. Basel.
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Pulgramin mukaan näkökannat eivät sulje pois toisiaan: muoti ja vält-
tämättömyys syntyivät toisistaan riippumatta, mutta niin pian kuin mo-
lemmat tendenssit kerran olivat olemassa, ne alkoivat vahvistaa toisiaan. 
(Pulgram 1993/1950–1951: 333.) 

Viimeaikaisista sukunimien syntyä pohdiskelleista tutkijoista on 
Lennart Ryman korostanut yksilön harkinnan merkitystä sukunimistön 
kehityksessä. Hänen mielestään sukunimistön ilmaantumisen voi nähdä 
muotiaaltona, joka on koskenut ensin yhteiskunnan ylempiä kerrostumia, 
joista se on levinnyt alaspäin. Kun kehitys on edennyt tarpeeksi laajalle, 
voidaan sukunimen käytön katsoa olleen pakollista tietyssä sosiaalises-
sa ryhmässä, mutta sitä ennen sukunimen käyttöönotto riippuu yksilön 
valinnasta, ”som vi endast i sällsynta fall kan få inblick i”. Ryman on 
korostanut leviämisen tapahtuneen paikoittain (fl äckvis) niin, että lisäni-
menkantajia on saattanut esiintyä armeijan joukossa ennen kuin useimmat 
porvaritkaan ovat lisänimiä omaksuneet. Liikkuminen, erottumisen tarve 
ja sosiaaliset ambitiot ovat Rymanin käsityksen mukaan olleet merkittäviä 
faktoreita monien yksilöiden päätöksille omaksua lisänimi, mutta niiden ei 
tarvitse selittää leviämistä. Hän on pitänyt kuitenkin luultavana, että ajan 
maantieteellinen ja sosiaalinen liikkuvuus ovat luoneet hengen, joka on 
helpottanut uuden nimitavan omaksumista. (Ryman 2002: 306–309.)

3.1.4 Sukunimien käytön alkaminen Euroopassa

Seuraavan koosteen tarkoitus on valaista sitä, milloin ja millaisessa yh-
teiskunnassa sukunimet tulivat eri maissa käyttöön. Sukunimikäytännön 
omaksumista voi tässä seurata muun muassa innovaationa, joka levisi 
eteläisestä Euroopasta Pohjoismaihin ja sai paikoin kansallisuusaatteen 
vaikutuksesta lisäpiirteitä. Koska eri tutkijat ovat määritelleet sukunimen 
hieman eri tavalla, eri maiden tiedot eivät välttämättä ole keskenään ver-
tailukelpoisia. Käyttämissäni lähteissä ei ole aina ilmaistu, tarkoitetaanko 
sukunimien käytön alkamisella sukunimien käytön yleistä omaksumista 
vai sitä, että ensimmäiset väestöryhmät ottivat ne käyttöön. 

Italia
Modernissa7 mielessä sukunimien on katsottu tulleen Euroopassa ensim-
mäisinä käyttöön Italiassa. Ensimmäisinä niitä alkoivat käyttää Venetsian 
patriisit 800-luvulla (Pulgram 1993/1950–1951: 326; Kohlheim 1996b: 
1280).8 Keskisessä ja Pohjois-Italiassa, jossa feodalismin ja oligarkian ote 
oli kirvonnut, patriisien aloittama muoti vakiintui nopeasti. Historialliset 
ja sosiaaliset edellytykset olivat suotuisat: poliittinen organisaatio oli 

7  Kun tässä tutkimuksessa käytän termiä moderni (suomalainen) sukunimijärjestelmä, 
tarkoitan sitä järjestelmää, joka alkoi syntyä 1850-luvulla, en Pulgramin ”modernia”, 
joka toisaalta rinnastaa  sen roomalaiseen järjestelmään, toisaalta kuvaa kaksinimijär-
jestelmän kehittymistä sukunimijärjestelmäksi toisen vuosituhannen alussa joissakin 
Euroopan maissa.

8  Fucilla (1996/1949: 13) on ajoittanut Italian sukunimet 900- tai 1000-luvulle, Smith 
(1997: 1) 900-luvulle ja Kálmán (1961: 294) 1000-luvulle. 
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kehittynyt, samoin liikenne, kauppa ja käsityö. Siellä kasvoi myös por-
varisto, joka vaikutti vakiinnuttavasti ja loi pysyvän kulttuurin. (Pulgram 
1993/1950–1951: 326-327; Fucilla 1996/1949: 13.)

Porvaristo seurasi pian sukunimien käytön omaksumisessa aateliston 
esikuvaa. Perässä tulivat talonpojat ja maanvuokraajat. Kesti kuitenkin 
vielä vähintään 800 vuotta ennen kuin sukunimistä tuli kaikkialle ulot-
tuva instituutio. Etelä-Italiassa, jossa antidemokraattiset feodaaliolot jat-
kuivat, ihmisten oli vaikeampaa puolustaa yksilöllisyyttään. Calabrian, 
Lucanian ja Sisilian lukutaidottomilta mezzadreilta sukunimet puuttuivat 
1800-luvulle asti. Myös muun muassa Triestessä oli 1800-luvun alussa 
paljon perheitä, joilla ei ollut sukunimiä, ja Elban saarelle sukunimiä oli 
alkanut vasta tuolloin ilmaantua. (Fucilla 1996/1949: 12–13; Pulgram 
1993/1950–1951: 325–327.)

 
Ranska
Yksilönnimeen liitetyt ei-periytyvät lisänimet, korkonimet, ilmaantuivat 
Ranskaan jo 700-luvulla, joskaan eivät suuressa määrin. Sukunimien kan-
nalta käännekohta tapahtui sosiaalisesti ja taloudellisesti edistyneen Poh-
jois-Italian naapurissa Etelä-Ranskassa 900- ja 1000-luvulla. Aikakausi 
oli ratkaiseva myös Ranskan historian kannalta, sillä kansainvaellukset 
ja koko kansakunnan rauhattomuus olivat lopulta hiljentyneet. Hallinnon 
keskittyminen ja feodaalilaitoksen nousu loivat edellytykset sukunimien 
ilmaantumiselle. Valtio oli kuninkaan omaisuutta ja aatelisten privilegio. 
Niinpä maan mahtavat olivat myös ensimmäisiä, jotka vahvistivat suku-
jensa perintöoikeuden sukunimien avulla – läänitykset oli nimittäin tehty 
periytyviksi vuonna 877. – Sekä jäljittely että välttämättömyys levittivät 
ajan mittaan sukunimet myös porvaristoon. (Pulgram 1993/1950–1951: 
329–330.)

Keskiajan lopulla olivat sukunimet levinneet koko Ranskaan: Kaarle 
VII:n hallituskauden lopulla (1422–1461) ne olivat kaikkien ranskalais-
ten yhteistä omaisuutta pienin poikkeuksin (Pulgram 1993/1950–1951: 
330).

Britteinsaaret
Britteinsaarille on tavan käyttää periytyviä lisänimiä eli sukunimiä 
katsottu levinneen uudennoksena normannien valtaannousun myötä 
vuodesta 1066 aina 1300-luvulle saakka. Ensimmäiseksi niitä käyttivät 
aateliset. Lisänimet kiteytyivät pysyviksi eri aikoihin eri yhteiskunta-
luokissa. Samassakin sosiaaliluokassa saattoi tietyillä henkilöillä olla 
periytyvä lisänimi, kun taas toisilla oli yksilöllisiä piirteitä ilmaiseva 
nimi. Tengvikin mukaan9 Englannissa periytyviä ja ei-periytyviä lisäni-
miä tavataan rinnan samassa yhteiskuntaluokassa yli 300 vuoden ajan. 
Koska normannilaisparonit elivät maaseudulla, ei periytyviä sukunimiä 
voi Britannias sa katsoa ensiksi esiintyneen kaupungeissa. (Tengvik 1939: 

9  Tengvik viittaa tässä G. Franssonin väitöskirjaan Middle English Surnames of Occu-
pation 1100–1350. Lund 1934.
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10–13.) Aatelisten esimerkkiä seurasivat sitten porvarit ja talonpojat. Esi-
merkiksi Lontoossa oli porvareilla jo 1200-luvun jälkipuoliskolla periy-
tyviä lisänimiä, joskin niissä esiintyi myös variaatiota ja muuttumista. 
(Pulgram 1993/1950–1951: 331.)

Normannien valloitus ei yltänyt Skotlantiin saakka, vaan Skotlanti 
pysyi suvereenina ja itsenäisenä valtiona 1700-luvun alkuun. 1100-luvulla 
alkoi kuitenkin anglonormannilaisia virrata asuttajina Skotlantiin. Tätä 
muuttoa rohkaisivat varhaiset skottikuninkaat, jotka halusivat korvata 
omapäiset kelttipäälliköt ymmärrettävämpää kieltä puhuvilla magnaa-
teilla. Skotlannin Alamaassa siirryttiin feodalismiin, joka synnytti muun 
muassa suuriin herttua- ja jaarlikuntiin liittyviä sukunimiä kuten Hamilton, 
Crawford ja Lindsay. Ne levisivät sittemmin hyvin yleiseen käyttöön, 
kun suurten perheiden vasallit ja maaorjat ja sittemmin vuokralaiset ja 
palvelijat omaksuivat niitä. (Dorward 1995: V.)

Gaelinkielisessä Ylämaassa ”sukunimistymisperiodi” (surname period)
sai alkunsa klaanijärjestelmästä ja kesti lähes nykyaikaan. Useimmat 
klaanit väittävät historiallisen kantaisänsä takautuvan 1100-luvulle. Tun-
netuimpia skotlantilaisia sukunimiä, joista useat ovat klaaninimiä, ovat 
patronyymiset Mac-nimet (gaelin mac ’poika’). Toisaalta sukunimi voitiin 
luoda lisäämällä Mac-pre  ksi melkein mihin tahansa olemassa olevaan 
nimeen, mikä tapa jatkui vielä kauan senkin jälkeen, kun sukunimistymis-
periodi oli Alamaassa ohi 1700-luvulla. Kaikki Mac-nimet eivät siis ole 
klaaninimiä. Skotlantilaisten sukunimien aiheet ovat sinänsä samanlaisia 
kuin muuallakin: henkilönnimiä, ammatin- ja asemannimityksiä, paikan-
nimiä, korkonimiä. Kaikki skotlantilaiset sukunimet eivät myöskään ole 
Mac-alkuisia nimiä. (Dorward 1995: v–vi ja 1996: 1285–1287.)

Saksalainen kielialue
Myös saksalaisella kielialueella aateliset omaksuivat ensimmäisinä 
periytyviä sukunimiä, ensimmäiset jo 900-luvun lopulla. Perinnöllisten 
oikeuksien todistaminen tuli aatelille erityisen tärkeäksi vuodesta 1037, 
jolloin Konrad II myönsi periytyvät läänitykset (Bach 1953: § 344, 438; 
Fleischer 1968: 84, 87; Kunze 1998: 61). Periytyvällä nimellä osoitettiin 
periytyvää omistusta ja periytyviä poliittisia oikeuksia. Sukunimi tarjosi 
aatelille mahdollisuuden ilmaista omistajanylpeyttään maakartanoiden, 
linnojen ja kylien herroina. Varsinkin selvä omistustietoisuus ja omai-
suuden periytyminen on voinut ylläpitää tarvetta kehittää sellainen nimi, 
jonka voi periyttää omaisuuden mukana (Fleischer 1968: 87–88; Seibicke 
1982: 180).

Saksalaisella kielialueella kaksinimisyys korvasi germaanisen yhden 
nimen systeemin 1100-luvulta alkaen ensin läntisissä suurkaupungeissa 
(Kölnissä 1106, sitten Strassburgissa, Zürichissä, Baselissa, Wienissä, 
Mainzissa, Wormsissa jne.). Noin sata vuotta myöhemmin seurasi ylempi 
porvaristo, kuten esimerkiksi raatimiehet, jotka olivat julkisessa virassa 
ja joilla oli yhteyksiä muihin kaupunkeihin. 1300-luvun ja 1400-luvun 
alkuun mennessä sukunimien käyttö oli toteutunut suurimmassa osassa 
Saksan kaupunkeja. Lisänimiin pohjautuvien periytyvien sukunimien 
käyttö levisi maantieteellis-kronologisesti etelästä pohjoiseen ja itään, 
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joskin lännessäkin monilla maaseutualueilla sukunimien omaksuminen 
päättyi osittain vasta 1600- ja 1700-luvulla. Nimien periytyminen ja pysy-
vä käyttö sekä toisaalta myös niiden ortogra  a saattoivat kuitenkin häilyä 
1600-luvun alkuun saakka: kirjoitusasut horjuivat, ja nimiä vaihdettiin 
tai käännettiin latinaksi tai kreikaksi humanismin aikakaudelle saakka.10 
(Pulgram 1993/1950–1951: 333; Bach 1953: § 340; Fleischer 1968: 87; 
Kohlheim 1996b: 1282.)

Koska maaseutukylissä oli vähän väkeä, ei samanlaisten kutsumani-
mien yleinen käyttö ollut yhtä häiritsevää kuin kaupungeissa. Yksittäisiä 
tilanomistajia voitiin kutsua talojen mukaan tai muilla lisillä. Ammatin-
kaan osoittaminen nimen avulla ei ollut yhtä laajaa kuin kaupunkioloissa. 
Pisimpään sukunimettöminä pysyivät palvelusväki, rengit ja piiat. Usein 
heitä nimitettiin lisäämällä kutsumanimeen palvelusherran nimi, esimer-
kiksi Plauen/Vogtlandissa 1388 Petzolt des Gruners kneht, cuntzel Vellers 
kneht. Silloin tällöin mainitaan maatyöläinen tai muu alustalainen ilman 
nimeä, myös ilman kutsumanimeä, esimerkiksi Plauen/Vogtlandissa 1430 
Friessners Gesell, 1542 Vorstehers Gesinde. (Pulgram 1993/1950–1951: 
333; Fleischer 1968: 87–89.)

Pohjanmeren rannikolla, Friisinmaalla, Holsteinissa ja Schleswigissä, 
joista puuttui kaupunkilaiselämä, selvittiin ilman sukunimiä ja ei-periy-
tyviä patronyymejä 1700- ja 1800-luvulle. Itävallan kaukaisten alppiseu-
tujen asukkaat saivat sukunimensä vasta 1800-luvun alussa. (Pulgram 
1993/1950–1951: 333; Fleischer 1968: 87.) Friisiläisen lisänimienannon 
erityisyydet johtivat ajoittain eräänlaiseen kolminimisyyteen (esim. Abel 
Janssen Schrage), joka ei kuitenkaan useimmiten saanut yleistä virallista 
asemaa. Sitä esiintyi muissakin maakunnissa, esimerkiksi Reinin alajuok-
sun varrella (esim. Arnt Wilhelmssohn van Speldorp) ja Etelä-Saksassa 
(esim. Josef Grosz Franzen). (Schützeichel 1982: 74–75.) Saksan ja 
Itävallan juutalaiset käyttivät useimmiten yksilöllisiä nimiä, joissa ben 
’poika’ liitettiin isän nimeen ei-periytyväksi patronyymiksi (Pulgram 
1993/1950–1951: 333–334). 

Tarkemman kuvan saamista saksalaisen kielialueen sukunimistöstä 
vaikeuttaa se, että sukunimien käyttöönoton tutkimuksessa on lähde-
aineiston saatavuuden vuoksi keskitytty ensisijaisesti kaupunkeihin, 
kun taas maaseudun kehityksen selvittäminen on jäänyt vähemmälle 
huomiolle (Fleischer 1968: 88).

Unkari
Béla Kálmánin mukaan sukunimet tulivat Unkarissa käyttöön 1300-
luvulla, 1400-luvulla niiden käyttö yleistyi, ja 1500-luvulla ne vakiintuivat 
ja alkoivat periytyä säännöllisesti isältä pojalle. Lisänimiä tarvittiin ve-
ronkantoa ja läänitysten omistajien yksilöimistä varten sekä myös siihen, 
että läänityksen omistaja pystyi nimellään ilmaisemaan privilegionsa. Kun 
aatelissäätyyn korotettu sai läänityksen, merkittiin hänen lisänimekseen 

10 Sama ilmiö on havaittavissa Suomessa 1600-luvulla esiintyneissä säätyläisten ja 
heidän malliaan seuranneiden väestöryhmien lisä- ja sukunimijärjestelmissä.
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hänen omistamansa maatilan nimi. Maatyöläisiä nimitettiin usein sen 
paikan – kylän, kaupungin, komitaatin tai valtakunnan osan – mukaan, 
josta he olivat muuttaneet. Vielä 1500- ja 1600-luvulla aatelisenkin nimi 
saattoi vaihtua maaomaisuuden vaihtuessa. Papeilla, virkamiehillä ja 
käsityöläisillä oli 1500-luvulla vain yksi nimi, sillä heidät tunnistettiin 
virka- ja ammatinnimityksen avulla. Veroa maksamattomilla kerjäläisillä 
ja maankiertäjillä oli vielä myöhemminkin vain yksi nimi. Pakolliseksi 
sukunimen käyttö tuli 1700-luvulla, ja siitä lähtien nimen muuttamiseen 
tarvittiin kuninkaan lupa11. (Kálmán 1961: 294–297.) Lupa koski vuodes-
ta 1787 juutalaisia, ja 1814/1815 se ulotettiin koskemaan koko kansaa. 
Tällöin myös nimen vaihtaminen muuttui spontaanista oikeudelliseksi 
toimeksi, johon tarvittiin viranomaisten suostumus. Tämän kauemmaksi 
ei nimenmuutoksia voi seurata väestökirjanpidonkaan avulla. (Karády 
& Kozma 2002: 26.)12 Vuoteen 1833 nimenmuutos kuului periaatteessa 
paikallishallinnollisiin asioihin, mutta vuosina 1834–1848 siitä tuli ho-
vikansliassa käsiteltävä kysymys. Anomuksen nimenmuutoksesta saattoi 
jättää kaupunginkansliaan tai maaseudulla lähimmälle tuomarille. (Karády 
& Kozma 2002: 33.)

Koska maatyöläisten nimissä oli myös ammatinnimityksiä, jotka pe-
riytyivät isältä pojalle, on Kálmán päätellyt maatyöläisten nimien olleen 
jo 1500-luvulla periytyviä (1961: 298). – Kyse on ilmeisesti kuitenkin 
enemmän ammatin periytymisestä kuin nimen; jos poika olisi vaihtanut 
ammattia, hänen lisänimensäkin olisi vaihtunut. 

Unkarissa sivistyneitten säätyläisten sukunimet olivat Itävalta-Unka-
rin keisarikunnan peruina enimmäkseen saksankielisiä. Kun kansallinen 
itsetunto 1800-luvulla heräsi ja alkoi voimistua – kuten Suomessakin 
–, nimiä alettiin muuttaa unkarilaisiksi. Muutoksia tehtiin tuhansittain, 
ja tunnetuimpia niistä ovat runoilija Sándor Petö  n ja kielentutkija Pál 
Hunfalvyn nimet, jotka unkarilaistettiin nimistä Petrowitsch ja Hunsdorf 
(Almberg 1880). Johannes Linnankoski vertasi vuonna 1906 (Kotikielen 
seuran nimissä) suomalaisten vielä laimeaa sukunimien suomalaistamista 
veljeskansan toimeliaisuuteen seuraavasti:

Toisin on weljiemme unkarilaisten keskuudessa. Siellä muutetaan joka wuosi 
7 – 8,000 muukalaista nimeä unkarilaiseksi – meidän kalpeata kansallistun-
nettamme tyydyttää yhtä monta kymmentä. (Linnankoski 1914b.) 

Unkarissa kansallismielisyys alkoi nousta Pyhän saksalais-roomalaisen 
valtakunnan viimeisen keisarin, vanhoillisen Frans II:n13 (1792–1835) 
aikana. Kansallisen heräämisen johtohahmona oli tuolloin kreivi István 
Széchényi. Seuraava hallitsija, Ferdinand I (1835–1848), joutui jo teke-

11  Ks. luvun 9.8.1 maininnat Itävallasta.
12  Tiedon tästä teoksesta välitti minulle professori István Nyirkos Debrecenin yliopis-

tosta. Hänen lisäkseen on otteiden kääntämisessä auttanut  l. lis. Janne Saarikivi 
Helsingistä.

13  Itävalta-Unkarin keisarina hänen nimensä oli Frans I. Hänen seuraajansa nimi Unkarin 
hallitsijana oli Ferdinand V.
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mään myönnytyksiä: unkarin kielen asema vahvistui, aatelittomat saat-
toivat päästä virkoihin, ja talonpojille annettiin vapaa muutto-oikeus. 
(Kari 2002: 35.) 

Nimenmuutosten tärkeimpiä syitä oli alun alkaen unkarilaisen kansal-
listunteen tai tietoisuuden demonstroiminen. 1840-luvulta aina 1940-lu-
vulle tämä oli keskeinen nimenmuutosten motivaatio. (Karády & Kozma 
2002: 27.) Nimien unkarilaistaminen ei kuitenkaan vielä ollut voimakasta, 
vaan vuotuinen nimenmuutosten määrä pysyi vielä 1834–1847 alle sa-
dan. Huhtikuussa 1848 unkarilaiset kansallismielisen johtajansa Lajos 
Kossuthin (1802–1894) avulla hankkivat Unkarille itsehallinnon perso-
naaliunionissa Itävallan kanssa. Samana vuonna nimenmuutosten määrä 
ponnahti yli 500:n. Joulukuussa 1848 Itävalta kuitenkin hajotti Unkarin 
valtiopäivät ja ilmoitti, että Ferdinand V:n lupaukset eivät enää sitoneet 
uutta keisaria Frans Jose  a (1848–1916). Unkari julistautui tasavallaksi 
huhtikuussa 1849, minä vuonna nimenmuutokset yltivät vielä noin 150:
een. Elokuussa 1849 itävaltalaiset lopulta miehittivät Budapestin ja Unkari 
liitettiin täydellisesti Itävaltaan. Samalla nimien unkarilaistaminen loppui 
lähes kokonaan yli vuosikymmeneksi. Nimenmuutosten motivaatioita 
on käsitellyt Zoltán Lengyel 1917 julkaistussa tutkimuksessaan Magyar 
névkönyv. Hänen mukaansa ennen vuotta 1848 älymystö oli aktiivinen 
nimien unkarilaistamisen edistämisessä, mutta epäonnistuneen vallanku-
mouksen jälkeen asia menetti ajankohtaisuutensa. Älymystön ulkopuo-
lella nimenmuutoksia pidettiin perheen sisäisenä kysymyksenä, joihin 
ulkopuolisten ei ole syytä puuttua. Vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla oli 
yleinen näkemys, että nimi oli tavallaan omaisuuteen verrattava asia. 
Erityisesti harvinaisten nimien kantajat, kuuluisuudet ym. eivät tästä 
syystä pitäneet nimenmuutosta mahdollisena. (Karády & Kozma 2002: 
30, 48; Kari 2002: 35–36.)

Uuteen nousuun sukunimien muuttaminen lähti vuonna 1861 (yli 200 
muutosta), kun Itävalta oli kärsinyt Italian sodassa vuonna 1859 tappioita 
ja Frans Josef oli seuraavana vuonna joutunut tekemään myönnytyksiä 
unkarilaisille. Nimenmuutosten määrä kasvoi vielä vuonna 1862 (yli 
300), mutta alkoi sen jälkeen laskea. (Karády & Kozma 2002: 48; Kari 
2002: 35–37.) 

Kärsittyään tappion Preussille Itävalta salli vuonna 1867 Unkarille 
täydellisen itsehallinnon, oman hallituksen ja valtiopäivät, jolloin maiden 
välille syntyi jälleen persoonaliunioni (Itävalta-Unkarin kaksoismonar-
kia). Unkarin johtavana valtiomiehenä toimi tuolloin Ferenc Deák. (Kari 
2002: 37.) Tuosta vuodesta lähtien nimenmuutosten määrä nousi syk-
leittäin ensimmäiseen maailmansotaan, vuoteen 1914, saakka niin, että 
vuosina 1867–1880 nimenmuutoshakemuksia oli vuosittain keskimäärin 
193. Vuoteen 1881 asti ei nimien muuttaminen koskaan ollut valtakun-
nallinen liike, mutta ajoittain silti voimakas paikallinen liike. Yleinen 
mielipide suhtautui siihen silti pidättyväisesti ja katsoi asian kuuluvan 
sukujen sisäisten asioiden piiriin. 6.4.1881 perustettiin Unkarin nimien 
unkarilaistamisen keskusseura, ja tuona vuonna tehtiinkin sukunimien 
unkarilaistamisessa siihenastinen ennätys: nimenmuutoksia hyväksyt-
tiin 1 261, ja vielä seuraavaksi vuodeksi riitti 1 065 muutosta. Vuosina 
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1881–1897 muutoksia tehtiin vuosittain keskimäärin 937. Kolmas huip-
puvuosi oli 1898, jolloin nimenmuutoksia tehtiin yli 6 700, jonka jälkeen 
määrä taas laski. Ajanjakson 1888–1914 vuosittainen muutosten määrä oli 
keskimäärin 2 910 muutosta vuodessa. Vuosina 1867–1914 hyväksyttiin 
Unkarissa yhteensä 74 500 nimenmuutosta. (Karády & Kozma 2002: 58, 
60, 64, 114.) 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä kansallisuusaatteen 
toteuttaminen käytännössä aiheutti voimakasta vastustusta Unkarin sak-
salaisten, romanialaisten, slovakkien, serbien ja kroaattien keskuudessa 
(Kari 2002: 37). Tosin saksankieliset švaabit unkarilaistivat nimiään 
1880-luvulle saakka (Karády & Kozma 2002: 46).

1800-luvulla nimenmuuttajat suosivat ”näennäisaatelisia” nimiä: joko 
aitojen aatelisnimien toisintoja tai samannäköisiä nimiä. Erityisesti fi -
loppuisten nimien leviäminen ja uusien fi -nimityyppien synty (esim. 
maastosanaan liitettynä) oli vuoteen 1945 asti havaittava trendi, vaikka-
kin niiden kiivain syntykausi ajoittuu vuosiin 1867–1880 (fi  < fi ú ’poika’ 
– vanhojen aatelisnimien jälkiosa). Aatelisnimiä valinneiden nimenmuut-
tajien tarkoituksena ei ollut nousta aatelissäätyyn, vaan taustalla vaikutti 
ajatus aatelissäädyn erityisestä unkarilaisesta ”embleemisyydestä”, kan-
sallisromanttinen ajatus unkarilaisista arojen herrakansana. Erityisesti 
juutalaiset nimenmuuttajat suosivat aatelistyyppisiä unkarilaisnimiä. 
(Karády & Kozma 2002: 31.)

Henkilönnimien muuttamista propagoitiin yhdessä paikannimien 
muuttamisen kanssa. Yli kaksituhatta asutusnimeä unkarilaistettiin; 
virallisena tavoitteena oli ”hankalan kaksinimisyyden” poistaminen. 
Myös armeijan asiapapereissa alettiin käyttää ainoastaan unkarilaistet-
tuja etunimiä (Ladislav > László, Stefan > István, Alexander > Sándor 
jne.) (Karády & Kozma 2002: 66–67.) Vuonna 1896 eri ministerit jul-
kaisivat alaisilleen nimien unkarilaistamiseen rohkaisevan kehotuksen, 
joiden sävyjä voi pitää painostavina. Sisäministeri antoi määräyksen, 
joilla nimien muuttaminen tehtiin yksinkertaisemmaksi ja halvemmak-
si. Leimaveron tyyppisen ”kirjoittautumismaksun” maksaminen kävi 
tarpeettomaksi. (Mts. 68.)

Kokoavasti voi sanoa, että nimien unkarilaistamisen propagoijilla 
oli sama tavoite kuin ajan hallitsevilla poliitikoilla: lisätä yhteiskunnan 
koherenssia, ja sen ulospäin näkyvää unkarilaisuutta (Karády & Kozma 
2002: 110). He kiinnittivät huomiota siihen, että ei-unkarilaiset nimet 
vähensivät kansan ”koheesiota”, konservoivat yhteiskunnan säätyjakoa, 
estivät unkarilaisiin assimiloituneita muiden kansallisuuksien edustajia 
sulautumista valtaväestöön jne. Nimien unkarilaistamista pidettiin tär-
keänä ulkomailla edustamisen takia: nimestä tuli näkyä sen kantajan 
unkarilainen kansallisuus. Ajan retoriikassa unkarilaistamista verrattiin 
kristilliseen kasteeseen ja nimenottoon: kuten lapsi ottaa nimen ja tulee 
samalla kristityksi, oli unkarilaisen nimen ottaminen kansallisen tietoisuu-
den ottamisen akti. Kuten kaikkialla Euroopassa, korostettiin Unkarissakin 
kansallisuusaatteen merkeissä voimakkaasti eri yhteiskuntaluokkien ja 
säätyjen tasa-arvoa. Vierasperäisten nimien koettiin liittyvän sääty-yhteis-
kuntaan. (Mts. 111). Z. Lengyel korosti myös nimien unkarilaistamiseen 
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liittyvää traditioaspektia. Hän kehotti tutkimaan muinaisia unkarilaisia 
henkilönimiä. Hän katsoi, että näihin sisältyi ”kansallista kauneutta, voi-
maa ja energiaa” ja kehotti unkarilaistamaan nimiä siten, että ”olisimme 
samanlaisia kuin unkarilaiset tuhat vuotta sitten”. Hänen mielestään nimet 
olivat olemassa, jotta unkarilaiset erottautuisivat naapureista ja sen tuli 
näkyä myös kansallisella tasolla. (Mts. 112.) 

Tšekki (Böömi)
Myös böömiläisissä maissa vallitsi ennen esikristillistä aikaa yksinimi-
syys. Vanhimmat henkilönnimet olivat slaavilaista alkuperää ja muodos-
tustavaltaan tavallisesti leksikaalisesti kaksiosaisia. Kristinuskon, sotien, 
kaupankäynnin, valtapolitiikan ja erilaisten kulttuurivirtausten vaikutuk-
sesta tuli käyttöön ei-slaavilaisia nimiä, jotka pian kuitenkin mukautuivat 
tšekin kieleen. (Knappová & Harvalík 1997: 333–334.)

Kahden nimen systeemistä todistavat historialliset lähteet alkavat böö-
miläisissä maissa vasta 1200- ja 1300-luvulla ja sitäkin myöhemmin. 
Vanhimmissa lähteissä esiintyvät lisänimet ovat useimmiten aatelisten 
nimiä. Keskiajalla henkilön päänimenä oli pikemminkin etunimi kuin 
lisänimi, mikä heijastuu siinäkin, että aateliset aakkostettiin veroluette-
loihin vielä vuodesta 1615 etunimen mukaan ja tapa säilyi monin paikoin 
1700-luvulle. (Knappová & Harvalík 1997: 334–336.)

Porvaristolla esiintyi 1300-luvulle asti vain yksittäisiä lisänimiä. 
Porvariston nimet olivat erittäin epävakaita: yksi ja sama henkilö saattoi 
esiintyä elämänsä aikana monin eri nimin, ja lähteistä on vaikea todeta, 
onko kyse henkilön ammatista vai lisänimestä. Nimiaiheet saatiin erilai-
sista kaupunkiammateista, käsitöistä, elinkeinoista jne. Työväenluokan 
keskuuteen alkoi ilmaantua vaihtuvia lisänimiä vasta 1700-luvulla tuo-
tanto-olosuhteiden muututtua, ensiksi vuorimiehille ja ruukintyöläisille. 
(Knappová & Harvalík 1997: 337.)

Ensimmäiset maininnat maaseutuväestön periytymättömistä lisänimistä 
löytyvät 1300-luvulta. Useimmat nimet viittasivat luonnollisesti toimin-
taan maataloudessa. Nimiä annettiin asuinpaikan sijainnin, ympäristön, 
maatilan luonteen tai asuttamisen perusteella. Esimerkiksi maan yleisin 
sukunimi Novák merkitsee ’ihmistä, joka on asettunut uudelleen asu-
maan samalle paikalle’ (lähinnä 30-vuotisen sodan jälkeen). Vaihtuvista 
lisänimistä päätti useammin esivalta kuin alamaiset. Kun maatyöläinen 
muutti uudelle tilalle, hänelle merkittiin lisänimeksi joko sen tilan nimi, 
johon hän kuului, tai hänen työtehtävänsä nimitys. Vähemmän merkitystä 
oli sillä, millainen hän itse oli tai mistä hän oli kotoisin. (Knappová & 
Harvalík 1997: 338.)

Yhden nimen systeemi muuttui siis ajan mittaan kahden nimen systee-
miksi eri yhteiskuntakerroksissa. Monet lisänimet muuttuivat sittemmin 
periytyviksi sukunimiksi. Virallisesti tämä prosessi saatettiin päätökseen 
1700-luvulla Josef II:n hallituskaudella. (Knappová & Harvalík 1997: 
339.)

Kielellisesti suurin osa böömiläisistä sukunimistä on saksalaista alku-
perää. Saksalaisia sukunimiä kulkeutui Böömiin ja Määriin ennen kaikkea 
Itävallasta, Baijerista, Saksista ja Sleesiasta tulleiden asuttajien mukana 
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1200- ja 1300-luvulla, ja ne mukautuivat usein paikalliseen kieleen. Aa-
telispiireissä oli keskiajalla jopa muotia saksalaistaa oma ja tiluksensa 
nimi. Siihen aikaan kun saksa oli virallinen kieli, saksalaistettiin usein 
muitakin tšekkiläisiä nimiä, ja ne kirjoitettiin saksan oikeinkirjoitusoh-
jeiden mukaisesti. (Knappová & Harvalík 1997: 343–344.) 

Tšekkiläisen kansallisen heräämisen aikaan nousi tendenssi tšekkiläistää 
saksalaisia tai sellaisiksi oletettuja sukunimiä (Wenig > V ník). Kyse oli 
useimmiten foneettisesta mukauttamisesta.14 Sitä ei kuitenkaan harrastettu 
kovin paljon. Paremmin menestyi pyrkimys kirjoittaa saksalaisia suku-
nimiä tšekkiläisen oikeinkirjoituksen mukaisesti, esimerkiksi Gautsch > 
Gau  (vuoden 1848 vallankumouksellisia). (Beneš 1998: 76.)

Sukunimiä tšekkiläistivät erityisesti taiteilijat, ja tšekkiläistäminen 
koski usein vain pseudonyymejä. Joskus kyse oli tarkasta käännöksestä, 
esimerkiksi Veiškrab (saksalaisesta muodosta Weissgrab) > B lohrobský, 
joskus suurpiirteisestä käännöksestä, esimerkiksi Pechmann > Smolák, 
Fähnrich > Praporecký. Joissakin tapauksissa saksalainen muoto kor-
vattiin sellaisella, joka kuulosti tšekkiläiseltä, esimerkiksi Josef Bohdan 
Krob (s. 1797) > Krov; Zimmer > Zimar ja Lukesle > Lukes. Joskus uu-
silla tšekkiläisillä muodoilla ei ollut mitään yhteyttä entisiin saksalaisiin 
nimiin: Taussig > ech, Lustig > Laurin, Šlais > Koval, Hansmann > 
Dohnal, Forchheim > Horník. Taiteilijat valitsivat pseudonyyminsä usein 
esimerkiksi syntymäpaikkakunnan mukaan (Ohrenstein, syntymäpaikka 
Zdislav > sn. Zdislav, Altmann, syntymäpaikka Tišnov > sn. Tišnov). Mo-
net pseudonyymit olivat detoponyymisten eli paikannimestä johdettujen 
adjektiivien muotoisia: Ruferová (syntymäpaikka Slatiny) > sn. Slatinská; 
Waldmann > sn. Velhartický (paikannimestä Velhartice, kirjailija syntyi 
kuitenkin Horšsovký Týnissä). (Beneš 1998: 76–77.)15 – 1800-lukuun 
verrattuna saksankielisiä sukunimiä tšekkiläistettiin enemmälti vuoden 
1945 jälkeen (Milan Harvalík sähköpostitse 11.11.2002). 

Tanska
Kristian Hald on ajoittanut Tanskan ensimmäiset sukunimet jo keski-
ajalle:

Middelalderlige slæktsnavne kan først og fremmest konstateras i adelsslæg-
terne, dels fordi s. var langt mere udbredt i adelen end i andre stænder, dels 
også på gr. af kildematerialets beskaffenhed. I enkelte slægter ses s. at være 
anvendt af de ældst kendte medlemmer, i andre kommer de først senere i brug, 
ofte først efter middelaldernes slutn. Eks. på det første forhold er s. Urne (først 
nævnt 1238) – –. (1971: 206.)

Eva Villarsen Meldgaardin mukaan Tanskan sukunimihistoria alkaa kui-
tenkin varsinaisesti vuodesta 1526, jolloin valtio puuttui ensimmäisen 

14  Tässä esitettäviä nimien tšekkiläistämistapoja voi verrata 1900-luvun alussa tapah-
tuneisiin sukunimien suomalaistamistapoihin (vrt. esim. SN 2000: 29), jotka olivat 
varsin samankaltaisia.

15  Tšekinkielisen teoksen sisällön tulkinnassa on auttanut tohtori Milan Harvalík (Tšekin 
tiedeakatemian tšekin kielen tutkimuslaitos, onomastinen osasto, Praha).
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kerran tanskalaiseen nimistöön. Kuningas Frederik I määräsi tuolloin 
tanskalaisen aatelin käyttämään ”pysyviä lisänimiä” (stadige tiilnaffnn). 
Vuoden 1536 reformaation jälkeen sai tanskalaisen porvariston akatee-
minen osa sekä saksalaisissa yliopistoissa että Kööpenhaminan yliopiston 
matrikkeleissa latinaistettuja lisä- tai sukunimiä. 1600- ja 1700-luvulla 
levisi kiinteiden sukunimien käyttö porvarissäätyyn. Sellaisiksi otettiin 
osaksi paikannimiä (joukossa myös saksalaisperuisia), osaksi ammatin-
nimityksiä. Sen sijaan talonpoikaistossa eli pitkään ikivanha tapa kutsua 
talonpoikaa etunimellä ja patronyymillä. (Meldgaard 1984: 39–41.) 

Jo 1800-luvun lopulla alettiin lapsille antaa kasteessa välinimiä (mel-
lemnavn), jotka sijoitettiin viimeisen etunimen ja jälkinimen (efternavn) 
väliin. Välinimi käsitettiin lähinnä etunimeksi, ja sen synty oli suoraa 
seurausta tanskalaisten -sen-nimien ongelmallisen yleisestä käytöstä. Kun 
1800-luvun alussa määrättiin kasteessa merkittäväksi sukunimi, sellaisiksi 
hyväksyttiin niin korkonimet, patronyymit kuin kotipaikan nimet. Niinpä 
vuonna 1890 tilanne oli se, että 90 % väestöstä kantoi 20:tä tavallisinta 
-sen-nimeä (Jensen, Nielsen, Hansen jne.). Kun myös etunimet olivat 
aika stereotyyppisiä, syntyi samannimisyydestä haittaa. Asiaa pyrittiin 
ratkaisemaan vuoden 1904 lailla, jonka avulla saattoi saada itselleen tai 
perheelleen uuden sukunimen. Suuri osa kansasta ratkaisi asian omalla 
tavallaan: antamalla lapselle kasteessa välinimen, joka oli jälkinimen 
tyyppinen mutta sijoitettiin viimeisen etunimen ja sukunimen väliin. 
(Meldgaard 1993.) Suomalaisiin nen-loppuisiin nimiinkin verrattuna 
yleisimpien nimien kantajamäärät ovat todella suuria. Tanskassa oli 
1970-luvulla 370 000 Jenseniä, 350 000 Nielseniä, 300 000 Hansenia 
ja 200 000 Andersenia. Jos mukaan olisi laskettu vielä Christensenit, 
Larsenit, Sörensenit, Petersenit, Rasmussenit, Jörgensenit, Madsenit, 
Olsenit ja Kristensenit, olisi näillä 13 sukunimellä voinut luetella puolet 
tanskalaisista. (Löyttyniemi 1979: 352.)

Norja
Tapa käyttää pysyviä sukunimiä sukupolvesta toiseen tuli Norjaan Tans-
kasta, joka puolestaan seurasi tässä saksalaista muotia. Tapa levisi 1500-
luvulta alkaen pienen yläluokan keskuudessa, joka koostui kauppiaista, 
papeista, upseereista ja virkamiehistä. Useimmat heistä olivat muuttaneet 
Saksasta tai Tanskasta, sillä Norja kuului Tanskaan vuoteen 1814. 1700-
luvulla saattoivat tavalliset patronyymit saada rinnalleen maantieteellistä 
paikkaa tai ammattia ilmaisevia lisänimiä, jotka eivät kuitenkaan saaneet 
sukunimen funktiota niin kuin Tanskassa, Saksassa ja Englannissa, jossa 
vastaavankaltaiset nimet olivat tulleet yleiseen käyttöön. Norjassa oli 
pitkään tapana kirjata etunimen ja patronyymin jälkeen talonnimi, ei 
kuitenkaan pysyvänä sukunimenä vaan tarkentavana osoitteena. Vero-
luetteloissa talojen nimet olivat tärkeitä verotuskohteen identi  oimiseksi. 
(Veka 2000: 13–14.)

Norjassa suurin osa ihmisistä oli 1800-luvun vaihteessa sukunimettö-
miä, mutta heidät rekisteröitiin patronyymien (tai matronyymien) mukaan 
(-sen/-datter); varsinaiset sukunimet olivat vielä yläluokan ilmiö (Nedre-
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lid 1996: 167 ja 1998: 296). 1800-luvun mittaan kehitys vei periytyvien 
sukunimien vakiinnuttamiseen kaikille.16 Siihen vaikuttivat kaupungeista 
saatujen impulssien lisäksi muun muassa komplisoituvan yhteiskunnan 
vaatimukset, kuten sisäinen muuttoliike, Amerikkaan muuttaminen ja 
voimistuva keskus- ja paikallishallinto. Tällöin talonpojat saattoivat ottaa 
käyttöön pitkään tunnetun mallin liittää talonnimi nimiketjun viimeiseksi 
osaksi tyyliin Tormud Knutsen Helleland. Veroluetteloissa tilannimenä 
esiintynyt talonnimi sai nyt uuden funktion pysyvänä sukunimenä. Suu-
ri osa niistä, joilla oli aito patronyymi, pyrkivät 1900-luvun vaihteessa 
jäädyttämään nimensä periytyväksi sukunimeksi ja siten jatkamaan sitä 
tuleville sukupolville. Norjalaisista sukunimistä noin 70 % on talonnimi-
tyyppiä. Patronyymiasuisia sen-loppuisia sukunimiä on vähän, vain 2–3 
% erilaisista sukunimistä, mutta nimenkantajista patronyyminen sukunimi 
on noin 26 %:lla. (Veka 2000: 14–18.)

1800-luku oli norjalaisten sukunimien kehittymiselle tärkeä periodi. 
Aiemmin vierasnimistä porvaristoa nimikäytännön omaksumisessa seu-
ranneet alemmat sosiaaliryhmät ottivat norjalaisia sukunimiä, joita he 
saivat talonnimistä ja patronyymeistä. (Nedrelid 1998: 40 ja 2000: 198, 
199.) Norjalaisten nimien suosioon vaikutti myös 1800-luvun lopulla 
noussut kansallisromantiikka17 (Sannrud 1993: 234, 279). Sukunimien 
esiinnousu oli osa modernisaatioprosessia, johon liittyi urbaanistuminen 
ja sitä seurannut erottavan identi  oinnin tarve. 

Ruotsi18

Ruotsissa sukunimien käyttö oli vielä keskiajalla melko harvinaista. Hans 
Gillingstamin mukaan ensimmäiset todelliset sukunimet voidaan tavata 
1200-luvun lopussa, tosin monet niistäkin olivat vain lisänimiä (binamn) 
”som ärvts genom dubbel uppkallelse”. Niinpä vuosisadan lopun suur-
miehen, Johan (Jon) Ängilin eli Angeluksen, lisänimen peri yksi hänen 
tyttärenpojistaan, mutta kenenkään muun suvun jäsenen ei tiedetä nimeä 
kantaneen. Tyttärenpojan, kuten hänen veljensäkin vaakunassa oli enkelin 
kuva, mutta ei tiedetä, oliko sellainen jo äidinisän vaakunassa. (1971: 
207.) Viimeistään 1300-luvulla oli käytössä jo periytyviäkin sukunimiä, 
esimerkiksi Sture ja Ribbing (Höglund 1989: 14).

Sukunimien käyttö laajeni selvästi suurvaltakaudella, 1600-luvulla. 
Edellytykset olivat suotuisat: oli urbaaneja yhteisöjä, jotka ottivat vastaan 
ulkomaisia virikkeitä. Kaupunkien väestö oli liikkuvaa, ja eräänlainen 
sosiaalinen pyörteily mahdollisti säätykierron. Ensimmäiset sukunimet 
Ruotsissa olivat maahanmuuttajien nimiä. Sukunimiä omaksuttaessa mal-
lia otettiin etenkin saksalaisista nimistä, koska saksalaisilla oli korkea 
status ja heitä oli paljon. (Utterström 1995b: 11–12.) 

16  Anne Svanevikin mukaan periytyvien sukunimien omaksuminen tapahtui Norjassa 
1800-luvun jälkipuoliskolla (1995: 220).

17  Norjan kansallisromantiikkaa voi siinä mielessä verrata Suomen vastaavaan, ettei 
kumpikaan maa ollut itsenäinen. Norja kuului Ruotsiin vuosina 1814–1905.

18  Perusteellisen yleiskatsauksen Ruotsin lisä- ja sukunimistön kehitykseen ja sen tut-
kimukseen on esittänyt viimeksi Lennart Ryman väitöskirjassaan (2002: 35–109).
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Kehityksen avaimena olivat aatelisnimet. 1500-luvun kuluessa oli aa-
telisten sukunimien käyttö jo yleistynyt, vaikkei se ollut vielä tavallista. 
Vuoden 1626 ritarihuonejärjestys määräsi Ruotsi-Suomessa jokaiselle 
aatelissuvulle sukunimen pakolliseksi ja samalla senkin, että kukaan 
ei saanut ottaa toisen suvun nimeä. Alkuun aatelisten sukunimet olivat 
yksiosaisia (Puke, Gædda). Variointitarve ja ulkomaiset esikuvat johtivat 
leksikaalisesti kaksiosaisiin nimiin, ja sekä saksalaisen että ruotsalaisen 
aatelin yhdysnimistä tuli porvarisnimien esikuvia. Porvarisnimet saivat 
mallia muun muassa oppineistonimistä, joita omaksuivat lähinnä 1600- ja 
1700-luvulla opintielle lähteneet. Niitä muodostettiin tavallisesti latina-
laisin päättein ruotsinkielisistä kotipaikkaa osoittavista nimistä tai niiden 
osista tai kääntämällä kotipaikan nimi latinaksi ja kreikaksi ja lisäämällä 
latinan- tai kreikankielinen johdin (-ius, -ander). Kaupungeissa tapa käyttää 
sukunimiä omaksuttiin lopullisesti noin vuoteen 1800 mennessä. Samoihin 
aikoihin alettiin toden teolla kiinnostua sukunimistöstä. Kansallisroman-
tiikan vaikutuksesta piti otettujen uusien nimien olla täysin ruotsalaisia. 
(Utterström 1995b: 16–17 ja 1995a: 53; Blomqvist 1988: 30.) 

Oma ryhmänsä olivat vuonna 1682 asetetun ruotujakolaitoksen tuomat 
sotilasnimet, joita muodostettiin aihepiirien (Modig, Klinga, Lilja, Falk) 
tai asuinpaikan nimen mukaan. Näitä nimiä saattoi periytyä sotilaiden 
lapsille, vaikkei se tavallista ollutkaan, ja päästä siten osaksi sukunimistöä. 
(Ryman 2000: 293; Panelius 1987: 95; Utterström 1995a: 58.)

Kansan keskuudessa sukunimien sijasta käytettiin patronyymejä. 
Taalainmaalla vallitsi tosin erityinen talonnimijärjestelmä, jossa kylien 
talonnimet toimivat samalla suku- tai perheniminä (släkt- eller familje-
namn), jotka liitettiin etunimen yhteyteen. Alun perin talonnimien käytön 
tarkoituksena oli erottaa samaa etunimeä käyttävät toisistaan. Nimi pysyi 
suvulla niin kauan kuin se asui talossa, ja siirtyi sitten seuraavalle omis-
tajasuvulle.19 Taloon kotivävyksi tullut sai ”puuskanimen”20 (särknamn). 
(Höglund 1989: 15–16.) Maalaisrahvas omaksui sukunimien käytön vii-
meisenä. Vasta 1800-luvulla alettiin maaseudulla tehdä patronyymisistä 
-son-nimistä sukunimiä (Modeer 1964: 126). Talollisia aiemmin lisä- tai 
sukunimiä omaksuivat maaseudulla tilattomat, palvelusväki sekä käsi-
työläiset, jotka siten halusivat erottua muusta rahvaasta ja joilla oli liik-
kuvuutensa vuoksi kontakteja kaupunkeihin (Utterström 1998: 273).

 
Viro
Koska suomalaisten sukunimien ikää ja varhaisen yhteissuomalaisen 
sukunimikäytännön olemassaoloa on perusteltu itämerensuomalaisin 
esimerkein (jo Forsman 1891: 122), käsittelen Viron sukunimistön syntyä 

19  Taalainmaan käytäntö vastaa hyvin suomalaista, varsinkin pohjalaista talonnimi-
lisänimikäytäntöä.

20  Tällaista termiä ei ole suomessa käytössä. Itä-Suomessa puuska on ’leskivaimon uusi 
mies; kotivävy’ (Vuorela 1979: 366). Ruotsin särk merkitsee naisen vaatekappaletta, 
useimmiten naisen paitaa. Nimellä on haluttu ilmaista, että taloa hallitsee nainen – ei 
hänen uusi miehensä. Lena Peterson (1985: 26) ja Roland Otterbjörk (1964: 108) 
tuntevat nimityksen muodossa särkanamn.
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yksityiskohtaisemmin. Toinen syy Viron ja muun Baltian sukunimistön 
tarkasteluun on se, että Baltian 1800-luvun kansallista heräämistä voi 
verrata Suomen vastaavaan ilmiöön.21 Etenkin Viron 1800-luvun kehi-
tystä on kiintoisaa verrata Länsi-Suomen rahvaan sukunimistymiseen ja 
sukunimistön suomalaistumiseen.

Vanhimmissa kirjallisissa lähteissä (esim. Henrikin Liivinmaan kro-
nikassa) virolaisilla, liiviläisillä ja lättiläisillä, on vain yksiosaisia yksi-
lönnimiä, esimerkiksi Wiljendi, Uldenago, Wieco, Asso, Lembitu, Meme, 
Veko (mts. 46, 55, 124, 176). Vasta 1300-luvulla kristinuskon leviämisen 
myötä ilmaantuu lähteisiin lisänimiä (lisanimi) (Feyerabend 1985: XXX, 
247). Tallinnassa näitä nimiä muodostettiin 1300–1500-luvulla paikan-
nimistä, isännimistä ja ammatinnimityksistä. Tallinnan asiakirjasarjat 
(Wittschopbücher) alkavat vuodesta 1312. Alkuun henkilöt lueteltiin 
niissä vain yhdellä nimellä, mutta kaksinimisyyttä alkoi kuitenkin ilme-
tä jo samalla vuosisadalla (mts. 248). Lähteistä ei selviä, olivatko nimet 
periytyviä, mutta Feyerabend on kallistunut sille kannalle, ettei nimiä 
voi vielä 1300- ja 1400-luvulla pitää sukuniminä. Hänen mielestään eri 
sosiaalisissa kerroksissa sukunimistyminen tapahtui eriaikaisesti ja ensin 
sukunimiä alkoivat käyttää raatilaissuvut ja suurkauppiaat (mts. 249). 
Virolaisten tutkijoiden, ainakin Leo Tiikin ja Heldur Pallin, mukaan lisäni-
mien käytöstä tuli yleinen tapa vasta 1500-luvulla (Henno 2000: 9–11).

Virossa sukunimiä oli vanhastaan saksalaisella ja balttilaisella aatelilla, 
mutta tavalliselta kansalta ne puuttuivat. Virolaisista sukunimiä omaksui-
vat luonnollisesti myös kaupunkien asukkaat, joskaan Tallinnan ensim-
mäisen asukasluettelon aikaan (1409–1624) sukunimien omaksuminen 
ei vielä ollut kaupunkilaisille pakollista. Toisen luettelosarjan laatimisen 
aikoihin (1624–1710) kaikilla kaupungin asukkailla oli jo sukunimet, 
mutta ne kaikki olivat saksankielisiä. (Henno 2000: 16.) Vaikka Viro joutui 
1721 Venäjän hallintaan, pysyi saksalaisvaikutus suurena, koska maan ylä-
luokka oli lähes kokonaan saksankielistä (Alenius 2000: 128–129).22

Talonpojista sukunimiä oli ennen 1800-lukua vähäisellä vapaatalon-
poikien ryhmällä ja niillä moisioiden talonpojilla, jotka oli vapautettu 
uskollisen palveluksen tai erityistehtävien vuoksi. Vapautuskirjan mukana 
talonpoika sai tavallisesti saksankielisen sukunimen. (Henno 2000: 15.) 
Niitä otettiin ikään kuin sen merkiksi, että niiden kantajat eivät kuulu 
talonpoikien joukkoon. Monin paikoin maaorjuuden aikana vapaiksi las-
ketut henkilöt saivat sellaisia sukunimiä kuin Frei, Freimann, Freiberg, 

21  Vaikka kansallisromanttiset liikkeet vaikuttivatkin koko Euroopassa, ne saivat oman 
kärjistyneen ja poliittisen luonteen siellä, missä kansakunnat tai suuret kansalliset 
ryhmät asuivat yhtenäisellä alueella, mutta kuuluivat valtioon, jossa virallisena kielenä 
ei ollut kyseisen kansan oma kieli. Balttien ja suomalaisten lisäksi tällainen tilanne 
oli muun muassa unkarilaisilla, tšekeillä, irlantilaisilla ja  aameilla, joiden kansallisia 
pyrkimyksiä seurattiin myös 1800-luvun suomalaisessa sanomalehdistössä. – Lisäksi 
Viro ja Suomi ovat kuuluneet pitkiä aikoja samoihin valtakuntiin.

22  Venäläistämistoimet koskivat maata vasta 1800-luvun lopussa, jolloin kansalliset 
ajatukset ja pyrkimykset kohdistuivat myös venäläisyyttä vastaan (Alenius 2000: 
181–185).
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Reimann jne. (Akadeemiline Emakeele Selts 1921: 13.) E. Rajandin ja 
H. Tarandin arvioiden mukaan 15–20 %:lla talonpojista on saattanut 
paikoin olla sukunimi ennen yleistä nimenantoa (Henno 2000: 15).

1800-luvun alussa virolainen talonpoikaisto vapautui maaorjuudesta. 
Tallinnanmaalla (Eestimaalla) tämä tapahtui 1816 ja Liivinmaalla 1819. 
Liikkumisvapauden lisääntyminen loi tarpeen vahvistaa ihmisille pysyvät, 
periytyvät, viralliset nimet entisen varioivan lisänimikäytännön sijaan. 
Liivinmaalla, johon kuuluivat myös Etelä-Viron maakunnat ja Saaren-
maa, säädettiin sukunimien kirjaamisesta vuoden 1819 talonpoikaislailla. 
(Henno 2000: 7, 15, 22.) 

Liivinmaan vuoden 1819 talonpoikaislain (Liefl ändische Bauer-Ve-
rordnung) 11. § sääti asian seuraavasti:

Koska aiheuttaisi paljon sekaannusta, jos vapautetulla talonpojalla ei olisi 
liikanimeä (liignimi), on tarpeen, että jokainen suku (sugguwõssa/Bauer-
Familie) ja myös ne, joilla sukua ei ole, antavat itselleen liikanimen, jonka 
panevat ristimänimen jälkeen: mutta mitään sellaista nimeä, jonka on kerran 
itselleen liikanimeksi ottanut, ei saa itse muuttaa, heittää pois eikä antaa itsel-
leen toista liikanimeä muuten kuin vain oikeuden luvalla, tietäen ja salliessa: 
näin siksi, että hänet tällä hänelle periytyväksi jäävällä nimellä kirjoitetaan 
nimiluetteloon. (Henno 2000: 22; suomennos virosta S. P.)

Sukunimet annettiin maaorjuudesta vapauttamisen yhteydessä ja vapau-
tettaviksi määrätyt henkilöt kirjattiin siinä yhteydessä nimiluetteloon 
sukunimin. Laki ei määrännyt vapauttamaan talonpoikia kerralla, vaan 
neljässä erässä vuosina 1823–1826. (Henno 2000: 23.)

Ennen vapauttamisjulistusta Liivinmaan kuvernementti määräsi, että 
moision pehtoreiden piti kysyä jokaiselta vapautettavalta talonpojalta, 
millaisen lisänimen hän oli itselleen ja lapsilleen valinnut. Myöhemmin 
vapautettavat voisivat ottaa aiemmin vapautetun sukulaisensa nimen tai 
valita nimen itse. Kenraalikuvernöörin tiedonannossa kerrottiin vielä, että 
kun talonpojille oli annettu vapaus valita liikanimensä itse, oli valvottava, 
etteivät he ota typeriä ja sopimattomia nimiä eivätkä etenkään tunnettu-
jen moisionherrojen ja kuuluisien miesten nimiä. Moision pehtoreiden 
lisäksi kehotettiin myös kirkonopettajia kiinnittämään asiaan huomiota. 
Esimerkiksi O. W. Masing kirjoitti (Marahva Näddala Leht) 1821, että 
veljesten pitäisi ottaa sama liignimi, koska he ovat saman isän lapsia, että 
patronyymejä ei pidä lisätä ja että talonnimen voi siirtää etunimen edestä 
sen jälkeen sukunimeksi (Silla Tomas > Tomas Sild). (Eisen 1921: 12–13.) 
Vuonna 1823 annettiin kuitenkin kiertokirje, joka määräsi kirkonkonventit 
antamaan vielä vapauttamattomille talonpojille sukunimet yhdellä kertaa, 
odottamatta vapaaksi julistamista. Enää ei mainittu talonpojan oikeutta 
valita nimi itse. (Henno 2000: 25.)

 Se, millaisia nimiä asiakirjoihin lopulta pääsi, johtui kirjurista. He 
olivat enimmäkseen saksalaisia pastoreita, kartanonherroja ja kartanon 
virkailijoita. He saattoivat muokata virolaisia nimiä saksalaisemmiksi ja 
jopa kääntää niitä saksaksi. Viranomaisen suhtaumistapa ratkaisi lopulta, 
millainen nimi kirjoihin vietiin (esim. Eitea ’en tiedä’ miehelle, jolla ei 
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ollut omaa nimiehdotusta). (Henno 2000: 26–27.) Etelä-Virossa nämä 
sittemmin sukunimiksi muuttuneet lisänimet saatiin merkityksi kaikille 
vuoteen 1826 mennessä (mts. 23, 28).

 Pohjois-Virossa talonpojat olivat ilman sukunimeä vuoteen 1834 
asti. Tallinnanmaan (Eestimaan) talonpojat vapautettiin maaorjuudesta 
vuonna 1816, mutta laissa ei määrätty sukunimien antamista. Vasta 
5.4.1834 määrättiin, että uuden kirkkolain yhteydessä oli koottava myös 
nimiluettelo kaikkien kirkkopitäjien asukkaista (Henno 2000: 22, 28). 
Tallinnanmaalla annettiin talonpojille sukunimet 1830-luvulla uuden 
kirkkolain hyväksymisen jälkeen. Nimien pysyvyyden takasi laki, ja 
nimen vaihtoon tarvittiin lupa. Koska nimet merkittiin talonpojille, kun 
heidät vapautettiin maaorjuudesta, on tuohon aikaan saatuja sukunimiä 
alettu kutsua muun muassa priinimiksi. (Mts. 15.)

Talonpoikien piti valita itselleen säädylliset ja kansankieleen sopivat 
sukunimet (Familien-Namen), jotka olisi vietävä henkiluetteloihin Liivin-
maan malliin. Määräaika kuitenkin umpeutui jo saman vuoden elokuussa, 
joten vain pieni osa talonpojista ehti saada sukunimen luetteloihin. Lo-
kakuussa 1834 annettiinkin uusi ohje, että joka moisiossa piti laatia uusi 
nimiluettelo, joka sisälsi sukunimet. Luetteloita laatisivat moisionpehtorit. 
Talonpojat saattoivat valita nimen, mutta he eivät voineet ottaa säädyttö-
miä, kansankieleen sopimattomia nimiä tai tunnettujen saksalaisperheiden 
nimiä. Valvonta jätettiin pehtoreille. Perheen vanhimmalla jäsenellä oli 
oikeus nimetä myös jälkeläisensä, mutta veljet ja enot saivat valita nimen 
itse. Nimet piti viedä painettuihin sukunimiluetteloihin. (Henno 2000: 
28–29.) Määräyksen mukaan ne oli oltava viimeistään vuonna 1835. 
(Päll 1997.) 

Nimet annettiin siis kiireessä, minkä vuoksi Pohjois-Viron priinimet 
eroavat huomattavasti Liivinmaan kuvernementissä annetuista. Nimiä 
annettaessa hyödynnettiin aihepiirinimeämistä vähän samaan tapaan 
kuin Suomessa sotilasnimissä. Annettiin samanalkuisia (Uhk-) tai sa-
manloppuisia (-well) nimiä, saksankielisiä asuinpaikanilmauksia (An 
der Weide, Im Dorf), antiikin Rooman aikaisia ja saksalaisia etunimiä 
(Albinus, Nestor, Titus; Tagobert, Wilibald) ja kaupunkien nimiä (Riga, 
Lübek, London, Helsing). (Henno 2000: 31.)

Kieleltään priinimet on ryhmitelty vieraskielisiin, vironkielisiin ja seka-
nimiin. Esimerkiksi Raplassa oli vuonna 1917 yhteensä 1 312 sukunimeä, 
joista puhtaasti virolaisia oli 40 %, alkuperältään tuntemattomia mutta 
rakenteeltaan virolaisia 4 %, saksankielisiä 30 %, saksalaisperäisiä 17 %, 
venäläisiä tai venäläisperäisiä 2 % ja alkuperältään tuntemattomia 8 %. 
Saksankielisen nimen saaminen riippui nimenantajan tahdosta, ajankoh-
dalle ominaisesta mutta myös virolaisten omasta halusta osoittaa siten 
korkeampaa asemaa. Jos talonpoika lähti opintielle tai käsityöläiseksi, 
hänen nimensä muutettiin ei-virolaiseksi. (Henno 2000: 39.) 

Vielä 1919 suuri osa (60 %) sukunimistä oli vieraskielisiä (Päll 1997). 
Vuonna 1921 julkaisi Nimede muutmise Kesktoimkond Tartossa Johannes 
Linnankosken vuoden 1906 julistukseen verrattavan kehotuksen Eestlase-
le eesti nimi!, jolle Oskar Kallas23 antoi tukea artikkelillaan Kas oleme 



102

3 Sukunimien synnyn yhteiskunnallinen tausta 

küpsed? (Eestlasele eesti nimi 1921: 5–6). 1930-luvulla nimien virolaista-
minen voimistui, kun vieraskielinen nimi oli mahdollista virolaistaa melko 
nopeasti ja maksutta. Vuonna 1935 annettiin kirjallisia ohjeita siitä, miten 
nimet tulisi virolaistaa ja miten uudet nimet valita. (Päll 1997.)

Virolainen Kairit Henno (sähköpostitse 29.4.2003), joka valmistelee 
väitöskirjaa sukunimien virolaistamisesta, on päätynyt siihen, että Virossa 
esikuva sukunimien omakielistämiseen saatiin Suomesta. Viron lehdistö, 
esimerkiksi Olevik vuosina 1894–1895 ja Postimees 1901–1916, seurasi 
nimien suomalaistamista muun muassa seuraavasti: 

U. Suometares soovib keegi, et need Soome üliõpilased, kellel võerakeelsed 
nimed on, rohkemal arvul omad nimed soomekeelseteks muudaks, kui see se-
nini on sündinud. Soomlastel on niisama rohkeste võerakeele moodi väänatuid 
sugunimesid kui Eestlastel. Tuttavatel isamaalistel meestel, nagu Yrjö Koski-
nen, Lauri Kivekäs j.m. olivad ka enne Rootsi nimed. (Olevik 23.5.1894).

”Päivälehti” kirjutab: Mitmed üliõpilase eksami tegijad Tamperel ja Helsingi 
Soome normaal lütseumis on üliõpilaste sekka astudes otsuseks teinud oma 
rootsikeelse sugunime soomekeelseks muuta. On seegi omalt kohalt üks märk 
Soome asja edenemisest. Ja selle nimemuutuse aja on need noored inimesed 
hästi valinud. Üliõpilaseks saades, mil nad nii ütelda üle elu läve astuvad, ei tee 
see nime muutus mingit raskust, sest et nad siis kõigis kirjades ja raamatutes, 
mis elu sees tarvitatakse, selle uue nime all seisavad. Loodame, et need tublid 
noored mehed, kes omast vabast tahtmisest selle otsuse on teinud, edespidi elu 
sees veel mitmel viisil oma rahvuse asja, mis neile armas näib olevat, saavad 
edendama. (Olevik 1.4.1895).24

Viron talonpoikaistolla sukunimien omaksuminen liittyi siis maaor-
juudesta vapautumiseen 1800-luvun ensipuoliskolla eikä kansalliseen 
heräämiseen tai muihin yhteiskunnallisiin uudistuksiin, kuten Suomessa 
1800-luvun jälkipuolella. Nimien omakielistäminen pääsi vauhtiin vasta 
1930-luvulla eli samaan aikaan, kun Suomessa oli meneillään jo toinen 
nimien suomalaistamiskampanja.

 
Latvia 
Riian kaupunginkirjat (Stadtbücher) alkavat vuodesta 1286. Alkuun 
niissä lueteltiin henkilöt tavallisesti vain yhdellä nimellä. Kaksinimi-
syyttä alkoi ilmetä 1300-luvulla (Feyerabend 1985: XXX, 247.) Riian 
väestön sukunimistyminen on rinnastettavissa sukunimien kehitykseen 
Tallinnassa (ks. s. 99). 

Kuitenkin Latvian henkilönnimijärjestelmän keskeisellä kehitysjaksolla 
1400-luvulta 1800-luvun alkukymmenille vain pieni osa latvialaisista 
ehti saada sukunimen. Lähinnä sukunimiä käyttivät Riian ja muiden 

23  Viron sukunimien kansallistamisen alkuunpanijana pidetään Oskar Kallasta, joka oli 
jo 1800-luvun lopulla keskustellut Ilmajoella suomalaisten kanssa nimien suomalais-
tamisesta (Henno 2001: 73). 

24 Nämä virolaislehtien lainaukset kertovat myös siitä, että 1890-luvulla sukunimikeskus-
telu oli suomalaislehdissä laajempaa kuin luvussa 5.2.1 olen pystynyt kuvaamaan.
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kaupunkien asukkaat sekä osittain maaseudun vapaat talonpojat. Van-
himmat tunnetut sukunimet periytyvät 1400- ja 1500-luvulta. Sukunimet 
alkoivat kuitenkin yleistyä vasta maaorjuuden lakkauttamisen jälkeen, 
lähinnä vuosina 1822–1835.25 Tuona lyhyenä aikana muodostui latvia-
laisen sukunimijärjestelmän ydin, joka ei ole sen jälkeen juuri muuttunut. 
Suurimpia muutoksia on ollut vierasperäisten, enimmäkseen saksalaisten, 
sukunimien latvialaistaminen, joka on ollut voimakkainta 1930-luvun 
loppupuolella. (Bušs 1997: 31–32.) 

Liettua
Liettualaisille alkoi ilmestyä sukunimiä suurvaltakaudella 1400-luvulla, 
ja lopulliseen muotoon ne vakiintuivat 1700-luvulla. Vanhin kerrostu-
ma sisältää yleisbalttilaisia kaksiosaisia miesten etunimiä ja liika- eli 
korkonimiä. 1400-luvun vaihteessa liettualaiset kääntyivät viimeisenä 
eurooppalaisena kansana kristinuskoon ja omaksuivat kristillistä etuni-
mistöä, jota ajan mittaan siirtyi sukunimistöön, joko patronyymisuf  ksein 
tai ilman. Slaavilaisia suf  kseja liitettiin sukunimiin 1600–1700-luvulla, 
jolloin puolalaistamispolitiikkaa ajanut katolinen kirkko puolansi liet-
tualaisia sukunimiä. Liettuan kieltä taitamattomat puolalaiset papit ja 
sittemmin Venäjän keisarikunnan kirjurit tuottivat väärin kirjoitettuja 
sukunimivariantteja, joita korjattiin Liettuan itsenäistyttyä ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen. Kun Liettuan eliitti oli 1600–1700-luvulla täysin 
puolalaistunut, alkoi tavallinen kansa liittää slaavilaisperäisen suf  ksin 
sisältävät nimet ”herroihin”. Statusta tavoitellakseen vaurastuneet talon-
pojat saattoivat itse puolantaa nimensä. Liettualaiset sukunimet eivät siis 
paljasta etnistä tai kielellistä alkuperää. (Venckut  1995: 22–24.)

Venäjä
Venäläinen sukunimiperinne noudattaa pitkälti muun Euroopan käytän-
teitä, sillä venäläiset sukunimet ovat tavallisesti peräisin yksilönnimistä, 
ammattia tai kotipaikkaa ilmaisevista nimistä tai korkonimistä. Valtaosa 
sukunimistä on patronyymisiä, lähinnä ov ~ ev ja in -loppuisia. (Unbe-
gaun 1972: 1, 2.) 

Venäläiset lisänimet kiteytyivät sukunimiksi eriaikaisesti eri yhteis-
kuntakerroksissa. Aateli ja muu ylempi säätyläistö, joilla tämä muutos 
tapahtui 1500-luvun puolimaissa, toimivat tässäkin esikuvina muille 
sosiaaliluokille – silti esimerkiksi Romanovin hallitsijasuvun jäsenet 
vaihtoivat nimeään 1500-luvulla kolme kertaa ennen Romanov-nimen 
vakiintumista. Porvaristo seurasi esimerkkiä hieman myöhemmin; huo-
mattavimmat kauppiaat ja liikemiehet olivat vakiinnuttaneet periytyvän 
sukunimen käytön 1600-luvulla. Muilla tämä tapahtui suunnilleen 1700- ja 
1800-luvulla. (Unbegaun 1972: 14.)

Jan Sosnowskin mukaan Moskovan suuriruhtinaskunnassa venäläisten 
talonpoikien nimet olivat 1500-luvulla enimmäkseen tyyppiä etunimi + 
patronyymi, etunimi + korkonimi tai etunimi + paikannimi. Jos henkilöllä 

25  Liivinmaan maaorjien vapauttamista käsittelin jo Viron yhteydessä.
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oli kolme nimeä, sarjaan kuului etunimi + kaksi patronyymiä tai etuni-
mi + patronyymi + korkonimi. Vain 200 vuotta aiemmin yksinimisyys 
oli ollut enemmistön käytäntö. Venäläiset talonpojat alkoivat omaksua 
sukunimiä vasta 1800-luvulla; 1600–1700-luvulla niitä oli ollut vain 
poikkeuksellisesti rikkailla talonpojilla. (Sosnowski 1985: 301, 306.)26 
Muulla maalaisväestöllä ei, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, ollut 
periytyviä sukunimiä ennen maaorjuudesta vapautumista vuonna 1861. 
(Unbegaun 1972: 14.) Tuolloin talonpojille kirjattiin isännimi ikään kuin 
”sukunimeksi” ja se merkittiin myös passiin (Kiparsky 1974: 5). 

Standardoitujen patronyymisuf  ksien -ov, -ev ja -in lisäksi oli kes-
kiajalla etenkin Pohjois-Venäjällä käytössä -i , (<*-itius), joka liitettiin 
normaaliin patronyymiin (nk. ot estvo, jonka tunnuksia olivat -ovi , 
-evi , -ini ) ja jota käytettiin pääasiassa Novgorodissa. Kun Moskova 
valtasi Novgorodin vuonna 1483 ja 8 000 novgorodilaisperheen oli pakko 
muuttaa Moskovaan, levisi suf  ksin käyttö myös sinne, aluksi ylimpiin 
sosiaalisiin kerroksiin. Vuonna 1685 patronyymien käyttö sallittiin myös 
pajareille ja niitä lähinnä seuraavalle ryhmälle. Katariina II (1762–1796) 
määräsi, että vain viisi ylintä tsinovnikkiluokkaa (kanslereista ja kenttä-
marsalkoista todellisiin valtioneuvoksiin ja kenraalimajureihin) sai käyttää 
-ovi , -evi  ja -ini  -suf  ksia tapaan Ivan Petrovi  Pavlov, mutta seuraaviin 
kolmeen asteeseen kuuluvat (tavalliset valtioneuvokset ja everstit) nimet-
tiin isän tai isoisän mukaan patronyymisesti Ivan Petrov tai Ivan Pavlov. 
Sitä alemmilla asteilla (kapteeneista ja nimineuvoksista alaspäin) ei ollut 
oikeutta käyttää patronyymejä lainkaan. Määräys kumottiin vasta Katarii-
nan kuoleman jälkeen, ja Aleksanteri I:n aikana voitiin myös porvareita 
eli kauppiaita ja käsityöläisiä kutsua isännimellä. Kesti kuitenkin vuoteen 
1917 ennen kuin talonpojista alettiin käyttää i -loppuisia patronyymejä, 
ja vielä 1922 Karjalankannaksella saattoi tavata venäläisen talonpojan, 
joka ei tiennyt, mikä hänen ”sukunimensä” oli, vaan nimitti itseään vain 
etu- ja isännimellä: Maksim Jemeljanov. (Kiparsky 1974: 5.)

3.1.5 Yhteenvetoa

Sukunimet modernissa mielessä ovat siis jokseenkin myöhäinen ilmiö. 
Sen jälkeen kun roomalainen moninimisysteemi oli rappeutunut yhden 
lisänimen systeemiksi keisarivallan aikana, kesti 900-luvulle jKr., en-
nen kuin ensimmäiset nykyisenkaltaiset periytyvät sukunimet kehittyivät 
Venetsian patriisien keskuudessa. Pysyvien sukunimien omaksumisella 
on siis Euroopassa ikää vain noin 1000–1200 vuotta, mutta näin vanhaa 
sukunimikäytäntö ei ole kaikkialla eikä kaikissa yhteiskuntaluokissa. 
Useimmissa Euroopan maissa periytyvien sukunimien käytön on katsottu 
kehittyneen lisänimistä vähitellen 1000–1400-lukujen aikana, mutta koko 
kansan omaisuutta niistä tuli monissa maissa vasta 1800-luvulla. 

Väestömäärän kasvu, kaupungistuminen ja hallinnon tarpeet loivat 
kaksinimijärjestelmän, josta sukunimijärjestelmä kehittyi. Monissa Eu-

26  Sosnowski viittaa tässä Zininiin.
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roopan maissa varsinaisten sukunimien synty liittyi aateliston ja feoda-
lismin kehittymiseen sekä kaupankäynnin laajentumiseen. Varhaisimmin 
sukunimiä tarvittiin osoittamaan oikeus periytyviin privilegioihin. 

Nimistökirjallisuudessa on usein katsottu, että lisänimet ovat vakiintu-
neet periytyviksi sukunimiksi yleensä pitkän ajan kuluessa, esimerkiksi 
saksalaisella kielialueella 1100-luvulta noin 1600- tai 1700-luvulle. Asiaa 
on ilmeisesti tarkasteltu niputtamalla yhteen useita erilaisia ja eri aikoi-
na syntyneitä lisänimijärjestelmiä, joiden sukunimiksi vakiintuminen on 
edellä mainituista syystä tapahtunut eriaikaisesti ja näyttää siksi kestäneen 
useamman vuosisadan.

Kansallisromantiikka ja siihen liittyvä kansallinen liikehdintä vaikutti-
vat sukunimien kansallistumiseen ja kansallisten sukunimien arvostuksen 
nousuun Suomen lisäksi ainakin Tšekissä, Unkarissa, Virossa ja Latviassa. 
Norjassa ne vaikuttivat lähinnä talonnimien ja patronyymien omaksu-
miseen sukunimiksi 1800-luvun lopulla. Ainakin Unkarissa, Tšekissä 
ja Suomessa kansallistaminen sai kampanjamaisia piirteitä. Virossa ja 
Latviassa kansallistaminen alkoi vasta 1930-luvulla.

3.2 Suomalaiset suku- ja lisänimijärjestelmät vuoteen 1850

Suomessa sukunimien kehitys on noudattanut pääosin eurooppalaisia 
suuntauksia säätyläisnimistössä. Siten maamme säätypohjaisia sukunimi-
järjestelmiä voidaan pitää enimmäkseen diffuusion kautta omaksuttuina, 
ei itsenäisesti syntyneinä. Koska Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa, olivat 
eri säätyjen – lukuun ottamatta maaseutuväestöä, joka muodosti valtaosan 
Suomen kansasta – lisänimijärjestelmät yhtenäiset emämaan kanssa suur-
valtakaudelta alkaen. Sukunimien käytön omaksuminen tapahtui kuten 
Ruotsissakin ylempien säätyjen antamaa esikuvaa seuraten aatelistosta 
papistoon, porvaristoon ja käsityöläisiin, kunnes se saavutti kaupunkien 
palkolliset ja tehtaantyöläiset ja lopulta 1800-luvulla länsisuomalaisen 
maalaisväestön. Hallinnon, kirkon, oikeuslaitoksen, armeijan ja opetuksen 
kielenä oli 1800-luvun lopulle asti ruotsi, ja niiden palveluksessa toimi-
vat olivat joko äidinkieleltään ruotsalaisia tai koulussa nimiään myöten 
ruotsin kielen omaksuneita. Sen sijaan Itä-Suomessa oli rahvaalla omat 
suomalaiset sukunimensä jo keskiajalta lähtien. (Ks. kaaviota 1 Suomen 
suku- ja lisänimistön koostumus, s. 22.)

Seuraavassa esittelen maassamme käytössä olleet suku- ja lisänimi-
järjestelmät27 ja sen, miten ne ovat vaikuttaneet toisiinsa. Samalla tar-
kastelen sitä, onko niillä ollut merkitystä 1800-luvun puolivälin jälkeen 
syntyneiden uusien nimityyppien, erityisesti Virtanen- ja Laine-tyypin, 
muotoutumiseen. 

27  Pääasiallisina lähteinä Mikkonen & Paikkala 1984: 236–251 ja Paikkala 1995: 
109–127. Näistä ja niissä käytetyistä lähteistä löytyy tarkempia tietoja eri nimijär-
jestelmistä.
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Aatelisnimet 
Suomessa oli keskiajalta alkaen ollut käytössä aatelisnimiä, joista monet 
olivat suomenkielisiä kuten Auvinen, Karpalainen ja Kurki. Laillisesti 
pakollisiksi aatelisnimet tulivat Ruotsi-Suomessa vuoden 1626 ritari-
huonejärjestyksen johdosta, ja ne olivat enimmäkseen ruotsinkielisiä. 
Ritarihuoneeseen ei kirjattu tuolloin yhtään sukua suomenkielisellä 
nimellä. Lisäksi Suomessa ovat aatelisnimiä käyttäneet sellaiset muiden 
maiden aatelistoon kuuluvat suvut, joita ei ole introdusoitu Ruotsin ri-
tarihuoneeseen.

Aatelisnimi periytyi miespuolisten jälkeläisten kautta kuten aatelisar-
vokin. Vaimot kulkivat vielä 1700-luvulla ja osin vielä 1800-luvullakin 
omilla nimillään. Kun vuoden 1713 rankijärjestys ja vuoden 1734 nai-
miskaari määräsivät vaimot seuraamaan miehensä säätyä ja tilaa, alettiin 
yhteiseen säätyyn ja tilaan katsoa kuuluvaksi myös yhteinen sukunimi 
(Mäkelä-Alitalo 1999). Nimet muodostettiin mallinmukaisesti, usein 
kaksisanaisiksi, vakiintuneita elementtejä käyttäen. Aiheita tarjosivat 
mm. sukujen vaakunakilvet ja sinetit. Esimerkiksi Tandefelt-suvun vaa-
kunakilven aihe on saatu sotatantereilla irronneista hampaista, ja Klaus 
Henrikinpojan sinetissä vuodelta 1480 on sarvi, jonka perusteella suku 
otti 1600-luvulla nimen Horn. Myös perintötilan nimi kelpasi aatelisni-
men aiheeksi. Nimestä ilmeni tavallisesti yhteiskunnallinen säätyasema 
joko sananmuodostusmallin tai prepositioiden af, de ja von kautta, joita 
aikanaan käytettiin ilmaisemaan läänityksiä tai muuta maaomaisuutta. 
Viimeisten aateloitujen joukossa oli jo suomalaisia nimiä: Yrjö-Koski-
nen (1884), Wuorenheimo (1903) ja Soisalon-Soininen (1904). Suomen 
tasavallassa aatelisarvojen myöntämisestä luovuttiin.

Aateloitaessa henkilön nimi usein vaihtui, mutta ei enää kreivilliseen 
tai vapaaherralliseen asemaan korotettaessa. Aatelisnimi saattoi vaihtua 
vain, kun henkilö aateloitiin toiseen aatelissukuun. Joskus aatelisnimi on 
välittynyt seuraaville polville aatelisnaisen aviottoman lapsen kautta (mm. 
Lund-suvussa) tai kun aatelissuku on talonpoikaistunut ja suku on siirty-
nyt talonpoikaiseen nimikäytäntöön (esim. Lohjelm > mm. Oravanlinna) 
suhteen katkettua Ritarihuoneeseen tai muunmaalaiseen kantasukuun. 
(Wälikangas 1925: 16–36; Durchman 1939: 10–12.)

Oppineistonimet
Oppineisto- eli sivistyneistönimet, joista eurooppalaisessa tutkimuksessa 
joskus käytetään myös termiä humanistinimet, olivat opintielle lähteneil-
le annettuja henkilökohtaisia lisänimiä. Koska koulujen ja yliopistojen 
kielenä oli keskiajalla latina, sitä käytettiin myös lisänimien muodos-
tamiseen. Sittemmin rinnalle tulivat kreikka ja heprea. Suomalaisille 
annetut nimet muodostettiin usein kotipaikan tai sukunimestä – myös 
kääntämällä – ja lisäämällä loppuun latinan tai kreikan kielestä saadut 
päätteet -us, -ius, -ensis ja -ander ’mies’ (mm. Aspelin 1874; Paromaa 
1939: 9–14; Thors 1975: 69–76). Kun 1700-luvulle tultaessa ranska al-
koi tunkeutua latinan tilalle ja rinnalle sivistyskielenä, alettiin klassisten 
kielten mallin mukaan muodostettuja nimiä lyhentää -an, -en, -é(n), -in, 
-ell ja -on-loppuisiksi. Nämä nimityypit levisivät sitten myös porvareiden, 
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käsityöläisten ja sotilaiden nimiin. (Blomqvist 1993: 151.) Esim. Henrik 
Gabriel Porthanin muistokirjoituksessa kerrotaan hänen sukunimensä 
synnystä seuraavasti:

Tämä Suomen kansalle ikimuistettawa mies syntyi Marraskuun 9 p:nä 1739 
Wiitasaaren pitäjässä, jossa isänsä oli kirkkoherrana. – – Ensimäinen tunnettu 
suku-isänsä oli Kustawi Pentinpoika, porwari Wiipurissa 17 wuosisadan alus-
sa. Tämän poika Sihwri otti isänsä talosta Porttila sukunimen Porthan; hänen 
jälkeisensä oliwat parisataa wuotta useissa eri ammateissa, etenki papiswirassa 
itä-Suomessa. (Mehiläinen 1/1859.) 

Näille nimille oli alkuaan tyypillistä vaihtuvuus; sama henkilö saattoi 
elämänsä aikana käyttää useampia eri nimiä. Niitä ei ollut tarkoitettu 
periytyviksi. Kääntäminen ja sananmuodostusmalli tekivät nimistä kan-
sainvälisiä; samanlaisia nimiä syntyi toisistaan riippumatta eri puolilla 
Eurooppaa. Nimet osoittivat selvästi henkilön säädyn, ja säätyyn astumi-
nen edellytti nimijärjestelmän mukaisen nimen ottamista. Aatelisnimien 
jälkeen ne olivat ensimmäisiä, jotka muuttuivat periytyviksi sukunimiksi 
– yleensä jo 1600-luvulla.

Porvaris- ja käsityöläisnimet
Keskiajalta 1600-luvun alkuun porvareiden lisänimet olivat paljolti hen-
kilökohtaisia korko- tai suorastaan pilkkanimiä (vrt. esim. Mustaakirjaa; 
Forsman 1891: 116–117; ks. teossarja Bidrag till Åbo stads historia), 
jotka eivät jääneet pysyvään käyttöön. 1600-luvun lopulla alettiin käyttää 
uudentyyppisiä porvarisnimiä, jotka 1700-luvulla yleistyivät niin, että 
niitä voidaan nimittää tyypillisiksi porvarisnimiksi. Koska malli tuli 
emämaasta Ruotsista ja myös Suomen virallinen kieli oli ruotsi, nimet 
muodostettiin useimmiten ruotsin kielestä. Nimityyppi vakiintui leksi-
kaalisesti kaksiosaiseksi nimeksi, jossa elementteinä käytetyt sanat olivat 
yleisimmin yksitavuisia. Näitä sanoja yhdisteltiin lähes mielivaltaisesti, 
jolloin saatiin sellaisia nimiä kuin Elgman, Furuman, Nyström, Sundqvist 
jne. Joskus lähtökohtana oli kotipaikan nimi. Tämä malli levisi myös 
käsityöläisten käyttöön.

Nimestä oli tullut statussymboli, sillä jos mieli menestyä yhteiskunnas-
sa, oli omaksuttava ruotsinkielinen, mallinmukainen nimi. Nimi saattoi 
kuitenkin vaihtua: kisällinä käytössä ollut nimi ei aina kelvannut valmiille 
mestarille. Vaimot eivät alkuun käyttäneet miehensä nimeä (tapa alkoi 
levitä vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla)28, mutta lapsille nimi jo periytyi. 
Nimen avulla viranomaisten oli helppo seurata liikkuvaa porvaristoa ja 
käsityöläisiä. 

Porvariston lisänimet vakiintuivat sukunimiksi useimmiten viimeistään 
1600-luvun loppupuolella. Sen sijaan käsityöläisnimistä ei välttämättä 
tullut periytyviä vielä 1800-luvun alkupuolellakaan.

28  Marianne Blomqvistilla on tästä esimerkkejä Porista (1993: 208) ja Ritva Valtavuo-
Pfeiferilla Haminasta (1996: 34). Vrt. myös Blomstedt 1980.
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Liikkuvan väestönosan nimet
Länsi-Suomen maaseudulla tilattomat omaksuivat pysyvän lisä- ja sukuni-
men usein talonpoikia ja torppareita aiemmin. Olav Panelius havaitsi tut-
kiessaan Porvoon pitäjän rahvaan lisänimiä 1700-luvulta, että tavallisille 
talonpojille oli merkitty pelkästään patronyymi ja mahdollisesti tilannimi. 
Sen sijaan rusthollareilla ja sotilailla oli lisänimi, samoin vuonna 1774 
useimmilla käsityöläisillä. Käsityöläiset menivät mestarin oppiin kaupun-
kiin ja säilyttivät saamansa lisänimen sieltä tultuaankin. Lisänimet olivat 
tavallisempia myös herraskartanoiden palvelusväellä kuin talollisten, ja 
Panelius on pitänytkin herraskartanoita lisänimien käytön omaksumisen 
leviämiskeskuksina. Syiksi hän on katsonut palvelusväen liikkuvuuden, 
itsetunnon nostamisen (tilattomilla ei ollut mahdollisuutta nimittää itseään 
talon nimen mukaan) ja vertautumisen ”parempaan väkeen”. (1987: 94, 
97, 100, 101.) 

Marianne Blomqvistin mukaan Pohjanmaan maaseudulla lisänimiä 
omaksuivat ensiksi liikkuvaa ammattia harjoittavat käsityöläiset, me-
rimiehet ja jossain määrin tilattomat. Hän on katsonut näiden ryhmien 
saaneen esikuvansa pikemminkin vertaisiltaan kaupungeissa kuin ylem-
pisäätyisiltä. (1988: 84–85.)

Hajahuomiot sukututkimuksista ja kirkonkirjoista sekä Paneliuksen 
(1987) havainnot viittaavat siihen, että Varsinais-Suomessa, Uudellamaal-
la ja kenties muuallakin eteläisimmässä Suomessa pysyvien, ei-suoma-
laisten lisänimien käyttö lisääntyi jo 1800-luvun alkupuolella. Toistaiseksi 
tästä ei kuitenkaan ole tehty luotettavaa tutkimusta.

Sotilasnimet
Sotilasnimiksi nimitetään yleensä ruotusotilaiden lisänimiä tai sellaisista 
syntyneitä sukunimiä (Kiviniemi, Pitkänen & Zilliacus 1974; Mikkonen 
1974: 15–16 ja 1986b: 75). Suomessa alettiin järjestää ruotujakolaitosta 
vuoden 1680 alussa. Samalla annettiin ohje, jonka mukaan luetteloihin 
tuli merkitä ristimänimi, isän nimi ja liikanimi. Koska maan hallintokieli 
oli ruotsi, nimet olivat ruotsinkielisiä, joskin 1720-luvulle saakka sotilas-
nimissä oli myös suomenkielisiä.

Pirjo Mikkonen on jakanut Suomessa käytetyt sotilasnimet viiteen 
tyyppiin: 1) suomenkieliset 2-jäseniset kuten Saramäki, Kähäräpää, 2) 
suomenkieliset 1-jäseniset kuten Koivisto, Karhinen, Rastas, 3) ruotsin-
kieliset 2-jäseniset aatelis- ja porvarisnimityyppiset kuten Rosenfelt ja 
Moberg, 4) ruotsinkieliset 1-jäseniset suf  ksillisten sukunimien tyyppiset 
kuten Holmerus ja Hilden ja 5) ns. tyypilliset sotilasnimet kuten Hurtig, 
Biörk, Wick. Tyypillisten sotilasnimien joukossa on aihepiirinimiä (eläi-
met, kasvit, sotilaselämä), suku- ja paikannimien lyhentymiä ja liikanimen 
omaisia adjektiiveja. (Mikkonen 1986b: 78.)

Nimet olivat lisänimiä, jotka kuuluivat ruodussa palvelevalle sotilaal-
le. Nimi saattoi siirtyä myös seuraavaksi palvelukseen astuvalle, joko 
sellaisenaan tai varioituna. Sitä ei ollut tarkoitettu henkilön mukana pe-
riytyväksi, vaikka Savossa ja Karjalassa sotilas saattoi alkaa siviilissäkin 
käyttää sotilasnimeään sukunimenä, jos oman sukunimisiä oli seudulla 
niin paljon, että erottuminen oli vaikeaa. Länsi-Suomessa nimi saattoi 
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ajan mittaan juurtua sukunimistöön sotilastorpan kautta, sittemmin myös 
jäätyään muuten sukunimettömän tarkentavaksi lisänimeksi. 

Erityisten sotilasnimien merkitys oli siinä, että ne yhtenäistivät sotaväen 
käyttämää nimeämismallia, olivat sopusoinnussa komentokielen kanssa 
sekä helpottivat ruodun ja sotamiehen paikannettavuutta. 

Patronyymit 
Patronyymi (isännimijohdos) ja matronyymi (äidinnimijohdos) ovat 
ilmauk sia, joilla selvennetään, kenen poika tai tytär henkilö on. Niin 
kauan kuin Suomen ainoa virallinen kieli oli ruotsi, nämä etunimen 
jälkeen esiintyvät tarkennukset olivat asiakirjoissa lähes poikkeuksetta 
son- ja dotter-loppuisia29. Matronyymit ovat olleet harvinaisempia; niillä 
on ilmaistu aviotonta syntyperää. Ks. tarkemmin lukua 9.3.2.

Korkonimet30

Henkilökohtaisia, periytymättömiä korko- eli liikanimiä on käytetty asia-
kirjoissa ja muissa dokumenteissa alusta asti ihmisten identi  oimiseen 
niin meillä kuin muualla. Sitä mukaa kun sukunimet valtasivat alaa, nämä 
nimet jäivät pois virallisista asiakirjoista. Neutraaleimmat niistä (mm. 
ammatin- ja kansallisuudennimitykset) saattoivat vakiintua pysyviksi 
lisänimiksi ja sitä kautta sukunimiksi, ja osa oli menettänyt mahdollisen 
pejoratiivisen merkityksensä jo ennen vakiintumistaan. Talonnimikäy-
tännön alueella isäntien korkonimet siirtyivät talonnimiksi ja saattoivat 
vakiintua niistä aikanaan sukunimiksi. Viimeistään ensimmäisen suku-
nimilain jälkeen korkonimet katosivat ”virallisina” niminä. Kuvaavaa 
kuitenkin on, että Länsi-Suomessa käytettiin pitkään sanan sukunimi 
asemesta sanaa liikanimi.

Talonnimet
Talon- ja muitakin asutusnimiä esiintyy Länsi-Suomessa jo keskiaikaisissa 
asiakirjoissa yksilönnimien yhteydessä, kirjattuina joko ennen etunimeä 
tai sen jälkeen. Usein kyseinen asumuksennimi mainitaan sijamuodossa, 
mikä viittaa näitä nimiä käytetyn tarkentavina selitteinä, asuinpaikkaa 
ilmaisevina määritteinä. Vähitellen vakiintui tapa kirjata talonnimi etu-
nimen jälkeen perusmuodossa.

Talon nimi on liittynyt Länsi-Suomessa vanhastaan ensisijaisesti taloon 
ja vasta toissijaisesti sen asukkaisiin. Niinpä etunimen jälkeen kirjattu pai-
kannus eli talonnimi pysyi suvulla vain, jos suku jatkuvasti asui samassa 
talossa. Jos suku muutti toiseen taloon, sille kirjattiin jälkinimeksi sen 
talon nimi, johon se muutti. Sukuniminä esiintyy myös suf  ksittomia isän-
nän nimen sisältäviä tai hänen sukusuhteensa ilmaisevia talonnimiä, kuten 
Matinolli, Pentti jne., joita on erheellisesti (Nissilä 1956: 19; Närhi & 
Benedek 1996: 268–271) esitelty patronyymisinä sukunimityyppeinä. 

  

29  Ortodoksisen väestön keskuudessa olivat käytössä venäläiset patronyymit.
30  Nykykäytössä tavallisempi termi on liikanimi. Käytän tässä tutkimuksessa sekaan-

nusten välttämiseksi tarkoituksellisesti termiä korkonimi (ks. lukua 2.7.6).
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Vanhat itäiset sukunimet 
Itäsuomalaiset sukunimet, joista valtaosa on nen-loppuisia, ovat pysy-
vän sukunimistömme vanhinta kerrostumaa. Vanhimmat näistä nimistä 
ovat peräisin katoliselta keskiajalta (Nissilä 1956: 17; Paikkala, S. 1988: 
40–41). Nimet ovat olleet vahvasti pysyviä ja periytyviä.31

Järjestelmän synty on sikäli poikkeuksellinen, ettei sitä omaksuttu 
ylempien säätyjen esikuvan perusteella. Nimien synty on sidoksissa hei-
moyhteiskunnan elinkeinoihin ja oikeusjärjestelmään ja kuvastaa maan 
kulttuurista kahtiajakoa. Savokarjalaisella alueella pitkään vallalla olleita 
maankäyttötapoja olivat kaskeaminen ja eränkäynti, jotka edellyttivät 
liikkuvuutta: kun kaski oli käytetty loppuun, oli vuorossa siirtyminen 
uusille kaskimaille. ”Se omistaa kasken, joka on ensinnä ehtinyt”, oli vielä 
1700-luvulla oikeustapana esimerkiksi Käkisalmen läänissä. Samanlainen 
tapa koski eränautintoja. Miten valtaaja olisi todistanut oikeutensa jo 
ehkä muiden saman perheen jäsenten kokemiin alueisiin kuin väittämällä 
kuuluvansa samaan perhekuntaan, samaan sukuun, ja luonnehtimalla sitä 
samalla nimellä? Valtauksien periytyminen teki ajan mittaan näistä kol-
lektiivisista nimistä periytyviä, kuin vahingossa. (Ks. Lehikoinen 1988: 
261–263; Paikkala, S. 1988: 34–41.)

Suuri osa itäsuomalaisista sukunimistä sisältää suvun varhaisen pää-
miehen kastenimen kansanomaisen muodon, osa nimistä perustuu am-
matin- tai tekijännimitykseen, henkisiin tai ruumiillisiin ominaisuuksin 
viitanneeseen korkonimeen tai sisältää viitteen kansaan, heimoon tai 
kotipaikkaan. Niihin sisältyy myös runsaasti eläintennimityksiä, joista 
nen-loppuiset ovat olleet tavallisempia savolaisalueilla, suf  ksittomat 
(Karhu, Susi) Kannaksella.

3.3 Sukunimikäytännön modernisoitumisen aatteellinen konteksti

3.3.1 Henkilönnimien yhteiskuntasidonnaisuus

Slovakialainen Vincent Blanár on kiinnittänyt useissa yhteyksissä huo-
miota henkilönnimien yhteiskuntasidonnaiseen identi  kaatioon, josta joh-
tuu, että kussakin puheyhteisössä käytetyt henkilönnimet ovat sidoksissa 
yhteisöönsä tiukemmin ja monipuolisemmin kuin appellatiivit. (Blanár 
mm. 1993/1978: 50.) Blanárin mukaan erisnimen onyymisessa sisällössä 
heijastuu nimenantajan suhde todellisuuteen. Sen mukana onomastiikka 
kiinnittyy vahvasti yhteiskuntaan ja on konseptionsa mukaisesti paljon 
voimakkaammin ideologisviitteinen (ideologiebezogen) tieteenhaara kuin 

31  Tosin Nissilä on pitänyt itäsuomalaista sukunimijärjestelmää epävakaana sillä perus-
teella, että hänen havaintojensa mukaan Pohjois-Pohjanmaalla saattoi saman henkilön 
sukunimi vaihtua 2–3 kertaa hänen elämänsä aikana ja että kannakselaisevakot vielä 
1950-luvulla käyttivät arkielämässä ristimänimistä muovautuneita nimityksiä kuten 
Marin-Jussi ja Pekan-Matin-Leena, joissa määritteinä ovat esivanhempien nimet 
(1956: 17). Hänen esimerkkinsä kertovat kuitenkin Pohjanmaalla vielä vallinneesta 
talonnimi-lisänimikäytännöstä ja kannakselaisesta lisänimien muodostustavasta, joka 
on siellä siirtynyt talonnimiinkin. 
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kielitieteen muut alueet. (Blanár 1989/1977: 120.) Tämä huomio näyttää 
pätevän myös mitä suurimmassa määrin tämän tutkimuksen tuloksiin.

1800-luvun Suomessa sukunimikäytännön kehittyminen liittyi po-
liittiseen liikkeeseen, kansallisuusaatteeseen, sääty-yhteiskunnan mure-
nemiseen, suomalaisuuden korostamiseen ruotsalaisuuden sijaan sekä 
tietoiseen erottumiseen venäläisyydestä. Mukaan tuli myös kansallisen 
itsetunnon heräämisen tuoma kansallisten symbolien henkilökohtainen 
omaksuminen, mistä nimenomaan Virtanen-tyypin nimien otossa oli 
ainakin osaksi kyse, ks. lukuja 6 ja 7. 

3.3.2 Ideologinen tausta 

Sivistyksellinen ja sosiaalinen isänmaallisuus

Kun monisatavuotinen hallinnollinen yhteys Ruotsiin katkesi vuonna 1809 
Suomen siirryttyä Venäjän yhteyteen sen autonomiseksi suuriruhtinaskun-
naksi, oltiin uudessa poliittisessa tilanteessa, joka oli altis myös uusille 
kansallisille ajatuksille. Ruotsi oli menettänyt valta-asemansa, ja Venäjän 
Suomi-politiikka oli vielä arvoitus. Vuonna 1812 Suomen pääkaupungiksi 
tuli Helsinki. Turun palon jälkeen 1827 yliopisto sai määräyksen muuttaa 
Helsinkiin, jonne myös maan henkinen keskus alkoi siirtyä. Kuitenkin 
jo Turussa oli akateemisen nuoren polven piiriin ehtinyt levitä Saksasta 
ja Ruotsista kansallisromanttisia pyrkimyksiä kansallisen identiteetin 
ja kansallishengen etsimiseksi. Kansallinen herääminen alkoi 1800-
luvun alkupuoliskolla, joka oli Ilkka Raunion mukaan Suomen historian 
ruotsinkielisintä aikaa. Uusia kouluja perustettiin melko vähän, vaikka 
väestön ja säätyläisten määrä oli kasvussa. Koulutuksen rajoittamisella 
pyrittiin estämään alempisäätyisten pääsy virkoihin, koska uusia virkoja 
avautui melko vähän. (2000: 32.) Säätyläisten osuus Suomen koululai-
sista oli 1800-luvun alkuvuosikymmenillä huomattavasti suurempi kuin 
1700-luvun puolivälissä32: vuonna 1748 syntyperältään säätyläisten osuus 
oppikoululaisten oppilaskunnasta oli 26,3 %, vuonna 1810 jo 50,7 %, ja 
vielä vuonna 1870 se oli 50,1 % (Wirilander 1974: 349). 

A. I. Arwidsson (1791–1858) julkaisi vuodesta 1817 alkaen nuorten 
yliopistonopettajien33 kanssa Aura-kalenteria, jonka tärkein kirjoitus oli 
J. J. Tengströmin artikkeli suomalaisen kulttuurin esteistä. Auraseuralais-
ten keskusteluista muodostui kulttuuripoliittinen ohjelma, jossa tähden-
nettiin suomen kielen viljelyn ja maan historian merkitystä ja pohdittiin 

32  Wirilanderin mukaan tämä heijasti sitä ”katsantotapaa, joka vielä 1700-luvun puoli-
välin vaiheilla oli vieroittamassa säätyläistöä julkisen koulun tukemisesta ja hyväksi 
käyttämisestä mutta jossa jo seuraavan vuosisadan alulla oli tapahtunut olennainen 
muutos” (1974: 349).

33  Tähän nimettömään, lähinnä salaseuraksi luettavaan seuraan, Porthanin Aurora-seuran 
henkiseen perilliseen, jota sittemmin on kutsuttu Aura-seuraksi, kuuluivat Arwidssonin 
lisäksi J. G. Linsén, J. J. Tengström, J. Fr. Ehrstöm, A. G. Sjöström, J. A. Edman, J. 
M. af Tengström, E. G. Ehrsröm, A. G. Simelius ja J. M. Sundvall sekä aluksi myös 
C. G. Ottelin ja J. J. Pippingsköld.
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virkamieskasvatusta. Jo tuolloin nostettiin esiin ajatus, että sivistyneistö 
oli saatava oppimaan suomea. (Castrén 1944: 102–118.) Vuoden 1819 
auraseuralaiset alkoivat julkaista Mnemosyne-lehteä, jonka ohjelman mu-
kaan suomalaisen kansallisuuden tuli perustua kieleen, kirjallisuuteen, 
uskontoon ja lakeihin. (Tommila & Salokangas 1998: 23, 24.)

1820-luvun puolimaista alkaen oli saksalaisen  loso  n Georg Wilhelm 
Friedrich Hegelin (1770–1831) ajattelu Suomessa käytännöllisen  loso-
 an professorin Johan Jakob Tengströmin (1787–1858) ansiosta johtava 
 loso  nen suuntaus,34 kun samaan aikaan Ruotsissa ns. historiallinen kou-

lu suosi täysromantiikkaa, Johann Gottlieb Fichteä ja schellingiläisyyttä35; 
hegelismi jäi siellä vain heikoksi virtaukseksi. Tengström tulkitsi Henrik 
Gabriel Porthaninkin (1739–1804) kansallisessa ajattelussa ”hegeliläi-
seksi” sitoen näin 1830- ja 1840-luvulla kehitetyn kansallisen ajattelun 
1700-luvun orastavan isänmaallisuuden perintöön. Lauantaiseuran, jota 
on nimitetty myös Tengströmin piiriksi, aatteet ilmenivät 1830-luvulla 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toiminnassa (perustettu 1831). Lau-
antaiseuraan kuuluivat muun muassa J. V. Snellman, J. L. Runeberg, 
J. J. Nervander, Fredrik Cygnaeus, sittemmin myös M. A. Castrén ja 
Zacharias Topelius. He olivat aloittaneet opiskelunsa Turussa ja siirsivät 
Aura-seuran kulttuuriromantiikan Helsinkiin. Lönnrot julkaisi vuonna 
1835 Kalevalan, Runeberg kirjoitti ”suomalaisen sarjansa”, ja Snellman 
alkoi kirjoittaa oppikirjaa hegeliläisestä  loso  asta. Tengström oli toden-
nut, että kansakunnan kestävän perustan oli oltava peräisin kotimaasta 
ja että yleistä sivistystä ei voi edistää ilman ”omaa sisäistä kehitystä”. 
(Klinge 1983: 28–29.) Suomalaisuuden kansalliselle esiintulolle oli luotu 
sivistyneistön keskuuteen vankka pohja.

J. V. Snellman (1806–1881), joka oli 1830-luvulla tutustunut Hegelin 
 loso  aan, ryhtyi 1840-luvun alussa levittämään vasemmistohegeliläi-

siä ajatuksiaan. Hän alkoi 1844 julkaista ruotsinkielistä, sivistyneistölle 
suunnattua Saima-nimistä lehteä36, jossa käsiteltiin kansallisuusasioita 
monelta eri kannalta. Saima vaati sekä suomen kielen korottamista sivis-
tyskieleksi että yhteiskunnallisia uudistuksia, taloudellista liberalismia ja 
vapaata kauppaa. Ärhäköillä kirjoituksillaan Snellman haastoi suomalai-
sen lehdistön keskusteluun, toi poliittisen journalismin Suomeen ja nostatti 
ylioppilaissa kansallista mielenlaatua. Sensuuri lakkautti Saiman 1846. 
Saima ehti kuitenkin lyhyenä ilmestymisaikaan sytyttää fennomaanisen 
liikkeen. (mm. Junnila 1986: 145, 148–150; Tommila 1989: 60–62). 

34  Tosin jo Turun yliopiston teoreettisen  loso  an professori (1814−1821) Gabriel Pa-
lander tunsi Hegelin logiikkaa. Myös professori (1823−1830) Fredrik Bergbom oli 
tutustunut Hegelin ajatuksiin. Hegelin teoksia oli saatavissa ainakin jo vuonna 1821 
turkulaisesta Meyerin kirjakaupasta. (Koskimies 1977: 67.)

35  Saksalaisen Friedrich von Schellingin panteistinen luonnon  loso  a oli myös Turun 
romantiikan keskeisiä vaikuttajia (Mylly 2002: 63).

36  Saimaa edelsi suomalaisuusliikkeen äänenkannattajana Savo-Karjalaisen osakunnan 
kuraattorina toimineen Fabian Collanin (1817−1850) vuosina 1841−1844 toimittama 
Helsingfors Morgonblad. (mm. Kansallinen elämäkerrasto I 1927: 425−426; Tommila 
1989: 63).
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J. V. Snellman oli uudistusten vuosikymmenten keskeisin aatteellis-
poliittinen vaikuttaja. Hän oli syventänyt ajatteluaan valtion ja kansakun-
nan olemuksesta pitkällä Ruotsin- ja Saksan-matkallaan (1839–1842). 
Hän sovelsi Hegelin ajatuksia Suomeen, jolla ei ollut valtiollista histo-
riaa, ja korosti Hegeliä enemmän kansallisuutta ja kansakunnan piirissä 
vallitsevaa yleistä tietoisuutta, kansallishenkeä. Kansallisuus edellytti 
syntyperän ja kielen ykseyttä. Snellmanille kielikysymys oli yhteiskunnal-
linen ja sosiaalinen, hän kytki sen kansan tietoisuuden tasoon. Pyrkimys 
kansalaisyhteiskuntaan, jossa kaikki voisivat osallistua yhteisiin asioihin, 
edellytti puolestaan yhä suurempien joukkojen kasvattamista valistuneiksi 
vaikuttajiksi. Kansan oli saatava sivistyä omalla kielellään saadakseen 
kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Snellmanin 
mukaan sivistys oli periaatteessa yleisinhimillistä, mutta se reaalistui aina 
kansallisena sivistyksenä. Kieli oli kansallisen sivistyksen ilmentymä. 
Kansakunnat olivat hänen mielestään historian kantavia voimia, joilla oli 
oikeus olemassaoloonsa vain, jos ne suorittivat niille kuuluvaa kansallista 
maailmanhistoriallista tehtäväänsä. Suomenkin tuli saada sijansa maail-
manhistoriassa, ja se saisi sen, jos Suomen kansallinen kulttuuri olisi 
elävää. Kansakunta saattoi omaksua toisilta kansoilta sivistystä, mutta sen 
oli pystyttävä sulattamaan saamansa ainekset omaleimaiseksi kulttuuriksi. 
Se edellytti omakielistä kansallissivistystä sekä lujaa kansallistuntoa ja 
-tietoisuutta. Jatkuvan sivistymisen takeeksi tarvittiin toimiva ja elävä 
kansallishenki. Se oli elävää, jos kansakunta pyrki eteenpäin; siksi kansal-
lisen kirjallisuuden oli nojattava kansan kieleen, Suomessa siis suomeen. 
Snellman vaati suomea sivistyksen ja julkisen elämän pääkieleksi, mikä 
käytännössä tarkoitti lähes koko Suomen säätyläistölle ja oppineistolle 
kielen vaihtamista. Hän vaati myös kansan taloudellisten ja sosiaalisten 
olojen kohentamista ja parannuksia kansansivistykseen, jotka olisivat 
sivistyneistön tehtäviä. Snellmanille kieli sinänsä ei ollut kansallinen 
tuntomerkki, mutta se oli kansallisen yhtenäisyyden välttämätön ehto. 
(Junnila 1986: 145–151; Klinge 1983: 30–31; Koskimies 1977: 71–73, 
75–77; Pulkkinen 1986: 147; Tommila 1989: 60–62.) 

Snellman siis katsoi, että valtiollinen ja taloudellinen edistys riippuu 
kansan sivistyksen ja tietoisuuden tasosta. Kansakunnan tehtävänä on 
tehdä työtä ihmiskunnan yleisen kehityksen hyväksi, mutta se kykenee 
siihen vain olemalla oma itsensä, toteuttamalla oman henkisen olemuk-
sensa. Suomi ei voi mitään väkivalloin, vaan vain korkea suomenkielinen 
sivistys voi olla kansan kilpi. (Wilenius 1986: 178.)

Snellman ei ollut vain teoreetikko, vaan myös käytännöllisesti orien-
toitunut vaikuttaja. Hänen yhteiskunnallisiin uudistusvaatimuksiinsa 
kuuluivat jo 1840-luvulla elinkeinovapaus, ammattikuntalaitoksen pois-
taminen, kotiteollisuuden edistäminen, uskonnonvapaus, aatelin etuoi-
keuksien lakkauttaminen, naisen aseman parantaminen, koululaitoksen 
uudistaminen, kulkulaitosten kehittäminen ja maatalouden edistäminen. 
Oman kansalliskirjallisuuden lisäksi hän vaati myös maailmankulttuurin 
valpasta seuraamista käännöskirjallisuuden avulla ja suomen kielen saa-
mista opetuskieleksi. Hän piti myös teollisuuden kehittämistä kansallisen 
kulttuurin ehtona. (Snellman 1982.) 
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Ollessaan 1863–1868 senaatin talousasiain johdossa Snellman pääsi 
vaikuttamaan ratkaisevasti niihin uudistuksiin, joita silloin pantiin alkuun. 
Sellaisia olivat mm. kieliasetus (1863) ja rahauudistus (1865). Snellma-
nin ajatukset itivät ja reaalistuivat omalla tavallaan monien aikalaisten 
käytännön toiminnassa. (Junnila 1986: 151.)

Maantieteellinen ja maisemallinen isänmaallisuus

Maantieteeseen ja historiaan paneutunut Zacharias Topelius37 (1818−1898) 
nosti vuonna 1843 pohjalaisen osakunnan vuosijuhlassa esiin kysymyk-
sen, onko Suomen kansalla historiaa. Topelius vastasi itse, ettei ole, koska 
Suomen valtiollinen historia alkaa vasta vuodesta 1809. (1845: 189−217). 
Kielteisellä vastauksellaan hän sai aikaan pohdinnan kansallisen historian 
ajoituksesta. Snellmanin tavoin Topelius ”omaksui varhain ajatuksen, että 
Suomella oli täytettävänään maailmanhistoriallinen tehtävä. Tämä käsitys 
liittyi läheisesti hänen kansalliseen ideologiaansa, jonka perusteella hän 
pyrki osoittamaan, että Suomi ansaitsi paikan muiden kansakuntien jou-
kossa”38 (Tiitta 1994: 313). Myös hän oli tutustunut Hegelin  loso  aan. 
Topelius yhdisti Snellmanin uudenlaiseen sivistyksellis-sosiaaliseen 
kansallistietoisuuteen maisemallis-klassisen isänmaakäsityksen, joka 
esiintyi myös J. L. Runebergin (1804−1877) runoissa. (Klinge 1983: 27.) 
Topeliuksen tavoin Runeberg nojasi runoissaan usein maantieteeseen, 
jopa maantieteellisten nimien tehokkaaseen viljelyyn (Koskimies 1977: 
14−15). Suomessa nämä isänmaallisuuden piirteet kasvoivat rinnan ja 
vaikuttivat yhdessä suomalaisen sukunimistön kehittymiseen. 

Suomalainen 1800-luvun nationalismi oli Juhani Myllyn mukaan ns. 
risorgimento-nationalismia eli nousevaa, heräävää kansallistuntoa. Aika-
kauden poliittisille johtajille nationalismi oli edistysaate, jonka tarkoituk-
sena oli toteuttaa maailmanhistoriallista oikeudenmukaisuutta. Se erosi 
1900-luvulle ominaisesta integraali- eli yhtenäistämisnationalismista, jolle 
oli luonteenomaista totalisointi: kansakunnalla ja kansallisvaltiolla on 
ehdoton hegemonia suhteessa yksilöön. Tässä suhteessa myös 1800-luvun 
lopun nimien suomalaistaminen ja vielä vuoden 1906 suurnimenmuutto 
edustivat varsinkin säätyläistölle risorgimento- eli alkuperäis- eli liberaa-
linationalismia, mutta 1930-luvun nimien suomalaistaminen jo yhtenäis-
tämisnationalismia. (Vrt. Alter 1989: 15 ja Mylly 2002: 62–63.) 

37  Topelius oli vuodesta 1854 Helsingin yliopiston Suomen historian ylimääräinen 
professori, vuodesta 1863 Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professori ja 
vuodesta 1876 yleisen historian professori. Vuosina 1854−1863 hän luennoi yliopis-
tossa myös maantieteestä. (Tiitta 1994: 80−.)

38  Samankaltaisen ajatuksen oli esittänyt jo 1838 Topeliuksen ihailema luonnon  loso   
Israel Hwasser teoksessaan Om allianstractaten mellan Sverige och Ryssland 1812 
(Tiitta 1994: 313). 
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3.3.3 Suomi kirja- ja virkakieleksi

Kun 1800-luvulla suomen kielen ja Suomen kansan juuria haettiin laajoilla 
Venäjälle ulottuneilla tutkimusmatkoilla ja kansanrunojen keräämisellä 
Itä-Suomesta ja Karjalasta, oli kyse Snellmanin ja Topeliuksen esiin nos-
tamasta Suomen maailmanhistoriallisen paikan etsimisestä. Samalla suo-
men kieltä alettiin kehittää tietoisesti sivistyksen tarpeisiin kelvolliseksi 
kirjakieleksi. Kaunokirjallisuutta ja oppikirjoja käännettiin yhä enemmän 
suomen kielelle tai laadittiin suoraan suomeksi. Ajan mittaan taiteilijat 
(kirjailijat, säveltäjät, kuvataiteilijat) liittyivät suomalaisuuden kuvaa jien 
joukkoon, ylioppilaat jalkautuivat kansaa valistamaan suomenkielisin 
esitelmin tai oppimaan itse suomen kieltä. Luotiin Suomi-kuvaa, joka 
erosi sekä Ruotsista että Venäjästä. (Mm. Tommila 1989: 55–59; Klinge 
1983: 36–37.) Kansallisen historian rakentamiseen ja kielen rakenteiden 
tutkimiseen haettiin apua ja tukea myös paikan- ja henkilönnimistä. Henrik 
August Reinholm julkaisi (1853) lisensiaatinväitöskirjansa Suomen kan-
san muinaisista kastenimistä, ja Wolmari Kilpinen kehotti vuonna 1858 
suomalaisten sukunimien keruuseen eri seurakunnista (1858: 15).

Suomenkielisen kirjallisuuden kehitys oli hidasta vielä autonomian 
kauden alussa, mutta 1840-luvulla suomenkielisten julkaisujen määrä 
lisääntyi. Pippingin mukaan ennen vuotta 1840 oli julkaistu 2 843 suo-
menkielistä kirjaa tai kirjoitusta, kun pelkästään 1840-luvulla julkaisuja 
oli jo 632 (1856–1857: 555, 636).

Suomen kirjakielen kehitystä jarrutti muutaman vuoden ajan 1850 
annettu sensuuriasetus, joka rajoitti suomen kielellä julkaistavien paino-
tuotteiden aiheita. Sen sijaan ruotsinkielistä kirjallisuutta ja lehtiä uusi 
rajoitus ei koskenut. Siksi asetusta on pidetty kielisäännöksenä (Nur-
mio 1947: 13). Sensuuri helpottui Nikolai I:n kuoltua 1855. Vuosina 
1855–1857 ennakkosensuuria ei ollut lainkaan, joten Krimin sodan aikana 
julkinen keskustelu pääsi uudestaan käyntiin. Kun kielisäännös kumottiin 
lopullisesti vuonna 1860, alkoi suomenkielinen kirjallisuus kukoistaa. 
Kun 1800-luvun ensi puoliskolla noin puolet kirjallisista uutuuksista oli 
uskonnollista kirjallisuutta ja 16 % kaunokirjallisuutta, niin sensuurin 
lievennyttyä kustannustoiminta vilkastui ja suomenkielisen kirjallisuuden 
lajivalikoima kasvoi 1860-luvulta monille eri alueille. (Leino-Kaukiainen 
1989: 339–341.) Kansallista keskustelua kirjallisuudesta kuvaa se, että 
vasta vuonna 1861 August Ahlqvistin aloitteesta SKS:n kokousten pöytä-
kirjat päätettiin siitä lähtien kirjoittaa aina suomen kielellä, vaikka silloin 
tällöin vielä keskusteltaisiinkin ruotsiksi (Suomi 2: 1, s. 305: 16.3.1861, 
7. §; Kohtamäki 1956: 227.) 

Jo ennen vuoden 1863 käänteentekevää kielireskriptiä oli vuonna 1856 
määrätty, että niissä osissa maata, joissa väestön enemmistö oli suomen-
kielistä, oli virkamiesten esitettävä todistus suomen kielen taidostaan. 
Vuonna 1858 suomen kielen asema vahvistui, kun suomi määrättiin 
pitäjänkokousten pöytäkirjakieleksi. (Lehikoinen & Kiuru 1989: 7.)

1860-luvulle tultaessa oli keisarivallan taholta annettu useita käsky-
kirjeitä ja asetuksia suomen kielen aseman parantamiseksi, mutta ne 
eivät olleet tehonneet. Tämä ärsytti erityisesti maaseudun valistuneita 
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talonpoikia, jotka olivat 1840-luvulta vedonneet keisariin suomen kielen 
aseman kohentamiseksi mm. kouluissa – niin lähetystöin kuin lehdistössä. 
Ja nimenomaan lehdistö sai painostettua senaatin ns. tammikuun valio-
kunnan ottamaan kielikysymyksen asialistalleen. Vuonna 1862 asetetun 
komitean mietinnössä komitean enemmistö totesi, että suomen kieli on 
vielä kehittymätön, suomenkielinen lainsuomennos puuttuu ja suomen-
kielisen kansanosan sivistys on alhainen, minkä vuoksi virkamiehiltä 
ei voi edellyttää suomen kielen taitoa. J. V. Snellman pyrki kaikin kei-
noin muuttamaan mietinnön sisältöä Pietarin-käynneillään. Kun keisari 
Aleksanteri II Parolan kentällä tarkasti Suomessa olevien sotavoimien 
yhteisharjoitusta, hän tapasi myös Snellmanin ja allekirjoitti tämän esit-
telystä käskykirjeen 1.8.1863. Sen tärkein periaate oli, että suomen kieli 
oli saatettava 20 vuoden aikana tasa-arvoiseen asemaan ruotsin kanssa. 
Tätä kielireskriptiä täydennettiin vuonna 1865 kieliasetuksella. (Rommi 
1986a: 250–251.)

Lisä- ja sukunimistön kehittyminen osui kauteen, jota suomen kielen kehi-
tyksessä kutsutaan varhaisnykysuomeksi. Tämän noin 50 vuotta kestäneen 
kielihistoriallisen vaiheen on katsottu alkaneen 1820-luvulla.39 Sinä aikana 
suomen kieli saavutti sivistyskielen mitat. (Ikola 1965: 39.) Tänä kautena 
kehittyi suomenkielinen koululaitos, suomesta tuli hallinnon ja oikeuden-
käytön kieli, suomenkielinen sanomalehdistö, kaunokirjallisuus ja teatteri 
syntyivät ja kieltä alettiin puhua sivistyneistökodeissa. (Lehikoinen & 
Kiuru 1989: 9.) Jo vuonna 1841 suomen kieli määrättiin koulujen oppi-
aineeksi ja vielä aiemmin, 1824, oli määrätty, että papin, joka haki virkaa 
suomenkielisestä seurakunnasta, oli suoritettava tutkinto suomen kielessä 
(Setälä 1901: 258–259, 404; Havu 1925: 72). Tällä kielen kehityskaudella 
Helsingin yliopistossa pidettiin ensimmäiset suomenkieliset luennot. Jo 
vuonna 1829 K. N. Keckmanista oli tullut yliopiston ensimmäinen suo-
men kielen lehtori, ja vuonna 1850 perustettiin40 ensimmäinen suomen 
kielen professuuri Helsingin yliopistoon. 1840-luvulta alkaen ilmestyi 
runsaasti suomen kielen kielioppeja. Kielen kehittämisessä sanakirjoille 
annettiin tärkeä merkitys. Lönnrotin suuren suomalais-ruotsalaisen sa-
nakirjan sanojen kartuttamiseksi käytettiin lehti-ilmoituksia ja luvattiin 
palkintoja. (Setälä 1901: 263–264; Häkkinen 1994: 53, 68; Kohtamäki 
1956: 66−67.) Jo 1830-luvulla oli hyväksytty ensimmäiset suomen kielellä 
laaditut maisterinväitöskirjat. Ensimmäiset suomenkieliset tohtorinväitös-
kirjat olivat vuonna 1858 ilmestyneet Rietrikki Polénin Johdatus suomen 

39  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sanakirjahankkeissa vaihe on ajoitettu vuosiin 
1810–1880.

40  Samassa senaatin osastojen täysistunnossa 8.4.1850 esitettiin myös kuuluisa vuoden 
1850 sensuurikielto (”kieliasetus”; ks. luvun 5.2.1 s. 174), joka määräsi, että suomeksi 
sai julkaista vain uskonnollista mielenylennystä tai taloudellista hyötyä tarkoittavia 
kirjoituksia. E. N. Setälä on selittänyt tätä kaksinaisuutta sillä, että ”tahdottiin sallia 
suomen kielen ’platonista’ tieteellistä tutkimusta ja parantaa suomenkielisen väestön 
asemaa, kun tämä väestö vain pysyi aisoissaan, sekaantumatta valtiollisiin ja kor-
keamman kulttuurin asioihin” (1901: 415, 416). Vrt. Kurkinen 1986: 106–107.
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kirjallishistoriaan ja Yrjö Koskisen Nuijasota. (Häkkinen 1994: 69–70.) 
Ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu perustettiin vuonna 1859 
(ks. Lempinen 1993: 33–45).

Suomen kielen näköaloja eivät silloiset kielen kehittäjät välttämättä 
nähneet kovin kummoisina. Kustaa Renvall katsoi suomen kielioppinsa 
esipuheessa suomen kielen alisteisen aseman ruotsin kieleen verrattuna 
ja ruotsinsekaisen puhekielen leviämisen saattavan aiheuttaa sen, että 
vuosisadan kuluttua Suomen äidinkielestä vieroitetut lapset tuskin enää 
tietävät, millaista kieltä heidän esivanhempansa puhuivat. Sivistyneistön 
käyttämiä kieliä ei tarvitsisi uhrata suomen hyväksi; vieraille kielille tuli 
antaa kunniasija, kunhan ne eivät kokonaan hävittäisi suomen kieltä ja 
kunhan suomen kieli edes saisi sijan oppiaineena kaikissa kouluissa ja 
suomenkieliset saisivat käyttää tuomioistuimissa ja virastoissa omaa kiel-
tään, ”Hundrade år härefter må våra efterkommande sig emellan rådgöra 
och besluta hvad då i saken vidare kan behöfva tillgöras.” (Renvall 1840: 
III, IV; Havu 1925: 72–73.) Yhtä varovaisia olivat monien muidenkin 
arviot. Kun Paavo Tikkaselta kysyttiin vuonna 1855 suomen kielen tule-
vaisuudesta, hän vastasi: ”Jumala yksin sen varmaan tietää” (Kohtamäki 
1956: 67). Nyt tiedämme, että kehitys oli todellisuudessa hyvin nopea. 
Myös sukunimien suomalaistuminen41 oli nopeampaa kuin aikalaiset ja 
tätä kehitystä myöhemmin tarkastelleet tutkijat ovat nähneet.

3.3.4 Myytti ”kalevalaisesta” yhtenäiskulttuurista 

1800-luvun jälkipuoliskolla luotiin myytti, että kaikilla suomalaisilla 
– heimoista riippumatta – olisi ollut vanhastaan sukunimet, jotka Ruot-
sin valta sitten hävitti (ks. mm. Gebhard 1889: 6 ja luku 5.2.1). Käsitys 
perustui asiakirjoista tavattuihin sukunimen tapaan jälkinimeksi kirjat-
tuihin nimiin ja muihin sukunimenkaltaisiin määreisiin, jotka kritiikittä 
tulkittiin periytyviksi sukunimiksi. Itse asiassa sukunimikäsite oli tuon 
ajan tutkijoille varsin väljä, ja siksi läntisen Suomen vanhat asiakirjani-
met helposti rinnastettiin (tutkijoiden hiljan ”löytämiin”) itäsuomalaisiin 
periytyviin sukunimiin. Vanhaa suomalaista sukunimikäytäntöä pidet-
tiin kansanperinteenä, joka oli Länsi-Suomesta katoamassa tai kadonnut 
samaan tapaan kuin runonlaulanta. Se haluttiin elvyttää koko maahan. 
– Suomalaisen nimikulttuurin kuviteltiin olleen vuosisatoja sitten homo-
geeninen; ei juuri tunnettu tai haluttu ottaa huomioon Itä- ja Länsi-Suomen 
suuria kulttuurisia eroja eikä niistä johtuvaa erilaisten lisänimisysteemien 
maata halkovaa kahtiajakoisuutta. Vanhaa suomalaista sukunimikäytän-
töä pidettiin menneen suuruuden ajan hävitettynä ominaisuutena. Niinpä 
1800-luvun jälkipuoliskolla tavalliselle rahvaalle oli ikään kuin tarpeen 
”palauttaa” heidän vanha kansallinen sukunimistönsä. Uskomus yhtenäi-

41  Länsi-Suomessa sukunimien omaksuminen lisääntyi voimakkaasti 1800-luvun 
jälkipuoliskolla. Kun aiemmin sukunimiksi otettiin vain ei-suomalaisia nimiä, niin 
nyt sellaisiksi alettiin ottaa suomenkielisiä uudisnimiä. Tämä lisäsi suomenkielisten 
nimien osuutta kaikista sukunimistä.
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sestä sukunimimenneisyydestä on osin vieläkin yleinen. Monet tarinat 
kertovat todellisuudessa kolmen tai neljän sukupolven käytössä olleiden 
suvun nimien olevan ”ikivanhoja”.

3.3.5 Etunimien suomalaistuminen

Kirkonkirjoissa etunimet suomalaistuivat yleensä siinä vaiheessa, kun 
kirkonkirjojen kieli vaihtui ruotsista suomeksi. Ensimmäiset seurakun-
tien kirkonkirjojen kielenmuutokset tapahtuivat 1860-luvulla, useimmat 
1870-luvulla tai 1880-luvun alussa. Etunimistön muuttuminen tapahtui 
siis suurin piirtein samaan aikaan, kun ilmaantui ensimmäinen uuden-
lainen suomalainen sukunimimalli, ns. Virtanen-tyyppi. Etunimien suo-
malaistuminen ei kuitenkaan ollut yhdellekään henkilölle välttämättä 
kerrallinen tapahtuma, vaan samalle ihmiselle saatettiin kirkonkirjoihin 
merkitä erilaisia suomalaisia nimimuotoja tai vuoroon suomalainen ja 
ruotsalainen nimiasu. (Vrt. Paikkala 1997a.) Jo 1830- ja 1840-luvulla 
esiintyi joitakin suomalaisia uudisnimiä, mutta ne pysyivät vielä vuosi-
kymmeniä harvinaisina.

Virallisen almanakan nimistö suomalaistui hitaammin. Joitakin vanho-
jen nimien suomalaisasuja almanakassa esiintyi vuodesta 1858 alkaen 
(Kiviniemi 1982a: 111), mutta vasta 1890 suomalaiset nimimuodot esi-
tettiin systemaattisemmin. Virallisen almanakan rinnakkaistuotteissa sen 
sijaan esiintyi suomalaisia nimiä jo aiemmin, ensimmäiseksi ilmeisesti 
Isak Edward Sjömanin vuonna 1864 julkaisemassa kirjasessa Siveä. 
Kauno-annakka 1865, jossa esitetyt nimet olivat suurelta osin omape-
räisiä (Vilkuna 1947: 60−62). 1860- ja 1870-luvulla ilmestyi muitakin 
uudisnimiehdotelmia. Suurempaa merkitystä nimistön ohjailussa oli vasta 
vuosien 1882 ja 1883 Kansanvalistusseuran kalentereilla. Niissä toistettiin 
Sjömanin esittämiä nimiä, mutta tuotiin tarjolle myös uusia (mts. 62−66). 
Ks. myös lukua 6.2.7. 

3.3.6 Yhteydet eurooppalaisiin virtauksiin

Suomessa oppineistolla oli merkittävä rooli maan epävirallisissa ul-
kosuhteissa, koska Suomen kauppaporvaristolla ei ollut huomattavaa 
poliittista asemaa. Autonomian aikana sivistyneistön Eurooppa-suun-
tautuneisuus vahvistui. Akateemisen germanismin mukana Suomeen 
rantautui slaavilais- ja venäläisvastaisuus. Juhani Myllyn mukaan 
venäläisyyden torjuminen oli osa Suomen sivistyneistön kansallista 
projektia ja siihen haettiin tukea Euroopan vanhoista sivistysmaista. 
(Mylly 2002: 265−267.)

Suomessa seurattiin Euroopan kansallisia liikkeitä – varsinkin nii-
den maiden, joissa tilanne oli samantyyppinen kuin Suomessa; muun 
muassa kieliseikkojen kehittymistä ”Itämeren maakunnissa” (Suometar 
4.11.1848; Uusi Suometar 8.7.1879, lisälehti; Forsman 1883: 535−548; 
Savo 1.10.1883). Joissakin näistä maista kansallistettiin sukunimistöä ja 
koko kansalle annettiin sukunimet. Unkarilaisten ja tšekkien toteuttamat 
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sukunimien kansallistamiset 1800-luvun lopulla olivat myös suomalaisten 
kansallisuusmiesten tiedossa. Esimerkiksi Hämäläis-Osakunnan Hällä-
pyörä-lehdessä oli asiasta kirjoittanut nimimerkki -n. (Kuusisto 1978: 
276−277) ja Uudessa Suomettaressa Johannes Linnankoski (19.3.1906). 
Anton Almberg mietti sukunimensä suomalaistamista oleskellessaan Pra-
hassa vuonna 1874. Myöhemmin Almberg vetosi muidenkin kansojen 
esimerkkiin sukunimien kansallistamisessa: 

Näin owat muutkin siwistyneet kansat tehneet, esimerkiksi heimolaisemme 
unkarilaiset, joiden kansalliset olot entisinä aikoina monessa kohdin oliwat 
samanlaatuiset kuin meidän tätä nykyä. Niin kauan kuin kansallistunne wielä 
oli uuwuksissa ja kansalaisuus sen sijasta piti herruutta, oliwat siwistyneitten 
säätyläisten sukunimet Unkarissa enimmästä päästä saksankielisiä. Mutta niin-
pian kuin kansallinen itsetunto heräsi ja woimistui, muutettiin nämät wieraat 
nimet unkarilaisiksi. Tämmöisistä nimenmuutoksista, joita tehtiin tuhansittain 
– –. (Uusi Suometar 27.5.1880.)

Näiden maiden oloihin oli tutustuttu jo aiemmin, sillä muun muassa E. A. 
Ingman teki Dresdeniin, Prahaan, Wieniin ja Budapestiin opintomatkan, 
josta kerrottiin Suomettaressa 2.11.1847.

Joidenkin varsinaisten vaikuttajayksilöiden, yliopistomiesten, kirjoituksis-
ta näkyy, että he olivat jo 1850-luvulla tutustuneet saksalaiseen onomas-
tiseen kirjallisuuteen (esim. Ahlqvist 1862). Opiskelivathan senaikaiset 
oppineet usein myös Keski-Euroopassa. 

3.4 1800-luvun sanomalehdistö

Sanomalehdistö oli 1800-luvun ensi puoliskolla pääosin ruotsinkielis-
tä, mutta suomenkielisten lehtien osuus kasvoi etenkin 1850-luvulla. 
Vuodesta 1820 ilmestynyt, auraseuralainen Turun Wiikko-Sanomat oli 
alkuvuosinaan levikiltään todellinen valtalehti. Sen tavoitteena oli äidin-
kielen kehittäminen, samoin hieman nuorempien Oulun Wiikko-Sanomien, 
Helsingfors Morgonbladin ja Sanan-Saattajan Wiipurista, jolla oli myös 
suorat yhteydet Aura-seuraan. Ensimmäinen merkittävä poliittinen lehti 
oli Saima. Saiman työtä kansallisuusaatteen levittäjinä jatkoivat Maamie-
hen Ystävä42, Pietari Hannikaisen viipurilainen Kanawa, C. A. Gottlundin 
Suomi ja ennen kaikkea nuoren sukupolven August Ahlqvistin, Daniel 
Europaeuksen, Paavo Tikkasen ja Antero Wareliuksen perustama Suome-
tar, josta tuli akateemisen nuorison muotiaatteen, fennomanian tärkein 
lehti. Suomalaisuusliikkeen merkittävimpien lehtien joukkoon nousivat 
sen jälkeen vuorollaan Sanomia Turusta, Morgonbladet, Rietrikki Polé-
nin Mehiläinen, Uusi Suometar ja Oulun Wiikko-Sanomat. Maan hallitus 
joutui jo 1850-luvulla tunnustamaan suomalaisen lehdistön tarpeen ja 
perusti vuonna 1857 virallisen, suomenkielisen lehden Suomen Julkisia 
Sanomia. (Tommila & Salokangas 1998: 43−49.)

42  Vaikka Maamiehen Ystävä oli ensisijassa valistuslehti, ehdittiin siinä Snellmanin toi-
mittajakautena julkaista suomeksi Saimassa ruotsiksi esitetyn kansallisuusohjelman 
pääpiirteet.
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1860-luvulla suomalainen lehdistö alkoi voimakkaasti politisoitua, kun 
suomalaisuusmiesten propaganda herätti suomenruotsalaisen kansalli-
suusliikkeen eloon (Hämäläinen 1968: 14). 1870-luvulla suomenkielisten 
lehtien määrä alkoi kasvaa voimakkaasti suomalaisuusliikkeen mobilisoi-
tuessa ja ohitti jo ruotsinkielisten lehtien määrän. Aikakauslehtien kasvu 
kiihtyi 1880-luvulla. Myös lehtikohtaiset levikit nousivat. (Tommila & 
Salokangas 1998: 77−78.)

3.5 Sukunimikäytännön modernisoitumisen yhteiskunnallinen 
konteksti

3.5.1 Sääty-yhteiskunnan mureneminen

Rahvaan sukunimistyminen, sukunimistön suomalaistuminen ja nykyai-
kaisen sukunimikäsityksen hahmottuminen 1800-luvun loppupuoliskolla 
ja 1900-luvun alussa liittyivät yhteiskunnallisiin käytännön uudistuksiin ja 
sääty-yhteiskunnan hajoamiseen. 1800-luvun alkupuoliskon ja puolivälin 
sääty-yhteiskunta jakautui valtiollisesti aatelistoon, papistoon, porvaris-
toon ja talonpoikaistoon, jotka eivät sen enempää valtiopäivillä kuin 
lainkaan edessä olleet tasa-arvoisia. Lisäksi maaseudulla ja kasvavissa 
kaupungeissa oli yhä runsastuva säätyihin kuulumaton kansankerros. Käy-
tännön elämässä väestö jakautui kahteen sosiaaliryhmään: 1) säätyläisiin 
eli herrasväkeen ja 2) rahvaaseen eli ”yhteiseen kansaan”. Privilegioiden 
erilaisuudesta ja ylimmän säätyläistön ajoittaisesta sulkeutuneisuudesta huo-
limatta aateli ja aateliton vallasväki sulautuivat Suomessa yhdeksi ainoaksi 
yläluokaksi eli ylempisäätyisiksi. Sulautumista oli tapahtunut maan (ja eri-
tyisesti sen ylempien säätyjen) väestön vähäisyyden vuoksi, kun aatelisten 
ja aatelittomien keskinäiset avioliitot kävivät yhä tavallisemmiksi. Eino 
Jutikkala on arvioinut, että esim. avioliittojen vaikutuksesta alkoivat ”Hel-
singin eksklusiivisen seurapiirin rajat 1800-luvun puolivälin jälkeen häipyä, 
ja jo 1860-luvulla ne olivat miltei tykkänään hävinneet; myös porvarillista 
juurta olevat perheet saattoivat saada pääsyn arvokkaimpiin juhliin”. Jäljellä 
oli siten vain kaksi säätyä. (Jutikkala 1968: 182−183; vrt. myös Wirilander 
1974: 35−36, 389−390, 396.) Nämä kaksi säätyä käyttivät myös hyvin 
pitkälle eri kieltä.43 Näiden kahden säädyn raja alkoi horjua 1800-luvun 
loppupuoliskolla ja varsinkin suurlakkovuonna 1905. 

Käytän tässä tutkimuksessa usein termejä säätyläinen, säätyläis- ja 
ylempisäätyinen mainitusta yhteensulautuneesta vallasväestä ja niistä vir-
kamiehistä, jotka eivät kuuluneet valtiollisiin säätyihin.44 Vastaavasti alempi-

43  Tosin oli olemassa myös suomenruotsalainen rahvas.
44  ”Suomen kielen säätyläisiä vastaava ruotsin ’ståndspersonen’ oli tullut käyttöön jo 

1600-luvun alussa mutta – kuten saksan kielen Standesperson – kahtalaista merkiten: 
toisaalta korkeaa syntyperää olevia, toisaalta taas yleensä ylempien yhteiskuntaker-
rosten jäseniä. Tämä jälkimmäinen merkitys, joka tarkoitti sekä aatelista että aateli-
tonta yleisen kansan yläpuolella olevaa henkilöä, vakiintui käyttöön jo 1600-luvulla.” 
(Wirilander 1974: 35−36.)
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säätyisillä, rahvaalla ja tavallisella kansalla tarkoitan sitä kansanosaa, joka 
koostui talonpoikaissäädystä ja valtiollisten säätyjen ulkopuolella olevasta 
maalaisväestöstä ja kaupunkien työväestöstä. Jutikkalan mukaan säätyjaossa 
oli kyse sivistyksestä, ei niinkään syntyperästä. 1800-luvun jälkipuoliskolle 
oli kuvaavaa myös se, ”että virkamies- ja pappissuvuissa innostuttiin laati-
maan sukutauluja, jotka aikaisemmin olivat olleet aatelin yksinoikeutena ja 
joita kohtaan osoitettuun harrastukseen aina sisältyy annos sukuylpeyttä” 
(Jutikkala 1968: 183). Suomen säätyläistöä tutkineen Kaarlo Wirilanderin 
mukaan väestön pintakerros kehittyi 1700- ja 1800-luvun aikana säätyläis-
töstä sivistyneistöksi (1974: 395) ja uudistuvassa yhteiskunnassa yksilön 
sosiaalinen asema perustui enemmän hänen käytöstapoihinsa ja vakaaseen 
taloudelliseen asemaansa kuin syntyperäänsä (mts. 396).

1870-luvulla tapahtui merkittävä muutos: yliopistoon alkoi virrata entistä 
enemmän talonpoikaiston ja muun rahvaan lapsia, joiden koulunkäynti oli 
alkanut taloudellisesti ankealla 1860-luvulla. Jutikkalan mukaan syynä ei 
vielä voinut olla metsätalouden läpimurron aiheuttama vaurastuminen, joka 
sittemmin kyllä vahvisti tätä kehitystä. Hän näkee syyn kansallisessa herä-
tyksessä, joka kumpusi suurelta osin vallitsevasta kielellisestä epäsuhdasta. 
(Jutikkala 1974: 186.) 

Valtiollisella tasolla ensimmäisiä askelia säätyvallan murtumisessa oli 
aatelissäädyn luokkajaon poistaminen, äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden 
lisääminen porvariston hyväksi sekä valtiopäivien määräaikaistaminen. 
Säätyoikeudet kumottiin suurimmaksi osaksi 1860−70-luvulla lainsäädän-
tötoimin toteuttamalla kunnallisuudistus 1865 ja elinkeinovapaus (Raunio 
2000: 13). Lopulta säätyvaltiopäivälaitos romutettiin, kun vuoden 1905 
suurlakon jälkeen maahan saatiin yksikamarinen eduskuntalaitos, johon 
edustajat valittiin yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella. 

Kansallistuntoinen yhteiskunta edellytti myös tasa-arvon symboleja. 
Tällaiseksi nousivat 1800-luvun loppupuoliskolla ja 1900-luvun alussa 
oman rahan, uusien kansallisten kulttuurilaitosten ja lipun ohella myös 
suomalaiset sukunimet.

3.5.2 Yhteiskunnallisten instituutioiden lisääntyminen

Yhteiskunnallinen kehitys lisäsi konkreettisella tavalla pysyvän ja riit-
tävän identi  oivan nimen tarvetta. Suomalainen yhteiskunta järjestäytyi 
1800-luvun jälkipuoliskolla yhä tiiviimmäksi verkoksi. Syntyi uusia orga-
nisaatioita, joiden keskinäinen kanssakäyminen oli vilkasta. Yhteiskunnan 
sosiaaliset ja taloudelliset instituutiot monimuotoistuivat. Ihmiset toimivat 
tässä verkostossa linkkeinä. Yhteiskunnallisten instituutioiden toimivuu-
den perusedellytys on viestintä. Kansalaisista tuli paitsi viestin välittäjiä ja 
vastaanottajia, myös viestinnän objekteja. Jotta objektista voitiin viestiä,  
se oli yksiselitteisesti määriteltävä, sillä oli oltava nimi. 

Monet aikakauden uudistukset olivat sellaisia, että niiden toimivuus 
edellytti pysyvien lisänimien käyttöä ihmisistä. Osa tällaisista uudistuksista 
liittyi julkishallintoon, osa taloudellisiin toimintoihin kuten maakauppaan, 
pankkitoimintaan, sopimuksiin ja muut sitoumuksiin. Ajalle oli ominaista 
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käsityöelinkeinojen ja palvelujen kasvu. Elinkeinovapaus ja maakaupan 
vapauttaminen loivat lukuisia uusia yrityksiä, joiden toiminta edellytti 
henkilöiden tarkkaa identi  oimista ja myös nimisuojaa. Vuonna 1868 
säädettiin elinkeinolaki ja vuonna 1879 täydellinen elinkeinovapaus. Jo 
1859 oli julkaistu ensimmäiset käsityötä ja kauppaa vapauttavat säännök-
set. Nimenkäytön kirjallista tarvetta lisäsivät myös lukuisten säätiöiden, 
yritysten ja muiden yhteenliittymien perustamiset, sillä osallisuus niihin 
ilmaistiin nimen avulla.

Kansansivistystä lisäsivät kansakoululaitos, kansakoulunopettajien 
koulutus, suomalaisten oppikoulujen perustaminen, tyttöjen koulujen 
lisääntyminen, koulujen erottaminen kirkosta ja käsityöläisten sunnuntai-
koulut. Tiedon leviäminen kuljetti myös innovaatioita – sellaisiakin, jotka 
liittyivät lisä- ja sukunimistön kehittymiseen. Oppi- ja usein jo kansakouluun 
mennessään nuoret saivat lisänimen, joka useimmiten vakiintui pysyväksi 
sukunimeksi. Asevelvollisuusarmeijan luominen 1881 toi nimitarpeen 
monille tuhansille nuorille miehille.

Suomalaisen yhteiskunnan voisi sanoa 1800-luvun loppupuoliskolla 
muuttuneen entistä enemmän yhteisölliseksi, kun maaseudulta virtasi 
väkeä kaupunkeihin ja maanviljelyksestä teollisuuteen. Syntyi järjestö-
jä, liittoja, seuroja, yhtiöitä, pankkeja, säätiöitä. Samaan aikaan yksilös-
tä tuli aktiivinen toimija yhteisöllisessä yhteiskunnassa. Se loi tarvetta 
sukunimen käyttöön niin yksilön kuin yhteisöjenkin kannalta. Ks. myös 
Sulkunen 1986: 14.

3.5.3 Liikkuvuuden, liikenteen ja viestinnän kasvu

Kaupunkien väkiluku yli kaksinkertaistui 110 300:sta 236 800:een vuo-
si na 1860–1890 (Rasila 1982b: 140). Teollistuminen synnytti suuret 
työpaikat ja nimenkäyttäjäyhteisöt. Teollistumista lisäsivät muun muassa 
höyryvoiman luvallistaminen sahateollisuudessa vuonna 1857 ja sahateol-
lisuuden vapauttaminen säännöstelystä vuonna 1861. Suuri teollistumisen 
murros ajoittuu vuosiin 1860–1890. Vuonna 1860 alle prosentti väestöstä 
oli teollisuuden palveluksessa, 1880 arviolta 6 % väestöstä, 10 vuotta 
myöhemmin 190 000 henkilöä (8 % väestöstä) ja 1910 kaikkiaan 357 000 
henkilöä (12,2 %). (Kilpi 1913: 219, 232; Alho 1949: 118–120; Waris 1968: 
22.) Siis 1800-luvun lopulla Suomen maaseudun perinteisistä elinkeinoista 
siirtyi jopa satojatuhansia ihmisiä teollisuuden pariin. Teollistuminen loi 
tarpeen laajentaa kaksinimijärjestelmää uusiin väestöryhmiin: maatalo-
jen renkien ja piikojen palkkoja maksettaessa ei sukunimiä tarvittu, mutta 
teollisuuslaitoksissa tilanne oli toinen.

Liikkuvuutta lisäsivät myös monet lainsäädännölliset toimet. Merkan-
tilistisen aikakauden perua ollut laillisen suojelun käsite, joka merkitsi 
palvelupakkoa, alkoi poistua taloudellisen lainsäädännön liberalisoitumi-
sen myötä. Tällöin entisistä ruukkien ja sahojen rengeistä alkoi kehittyä 
tehdastyöväestön luokka. Kun ammattikuntalaitos lakkautettiin, entiset 
oppipojat ja kisällit vapautuivat mestareiden holhouksesta. Vuoden 1879 
vaivaishoitoasetus myönsi kaikille vapaan muutto-oikeuden. Vuoden 1865 
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palkollissäännössä laillistettiin ”vapaa työmies”. (Halila 1986: 228; Rasila 
1982a: 20.)

Huonekuntakontrollin ja palvelupakon poistuttua elinpiiri avartui yhä 
enemmän patriarkaalisesti sulkeutuneen perhe- ja sukupiirin ulkopuolel-
le. 1800-luvun lopulla tehtaisiin siirtyneet tai tukkityömailla kiertelevät 
työläiset edustivat uutta, vapaasti työvoimaansa myyvää työläisyksilöä ja 
uudenlaista identiteettiä, jossa kollektiivisen pysyvyyden pakosta oli viralli-
sestikin siirrytty yksilöllisen liikkuvuuden ja yritteliäisyyden korostukseen 
tai välttämättömyyteen (Sulkunen 1986: 21).

Lisääntyvä liikenne vei ihmiset entistä useammin uusille seuduille tai 
tekemisiin uusien ihmisten kanssa. Rautateiden rakentaminen, maanteiden 
lisääntyminen ja sisävesilaivaliikenteen aloittaminen edistivät kauppaa, 
yhteydenpitoa ja tiedon leviämistä. Kulkemisen lisääntyessä elinpiiri laa-
jeni, jolloin viestinnän tarve kasvoi. Ihminen saattoi olla tekemisissä yhä 
kauempana olevien viranomaisten, palvelusten tarjoajien tai ostajien kanssa. 
Viestintätilanne muuttui: pienessä piirissä tunnettu nimi ei ollut välttämättä 
enää käyttökelpoinen ja riittävän yksilöivä, vaan nimen oli riitettävä iden-
ti  oimiseen avarammassa ympäristössä.

Kun muukin kuin uskonnollinen kirjallisuus ja lehdistö alkoivat tavoittaa 
kansaa, nousi kansan sivistystaso, mikä lisäsi paitsi tarvetta tasa-arvoi-
suuteen, myös halua sukunimien omaksumiseen. Suomenkielinen sano-
malehdistö ja aikakauskirjallisuus syntyivät ja sanomalehdet levisivät yhä 
laajemmalle. Perustettiin lukukirjastoja, kirjoja julkaistiin yhä enemmän ja 
niiden aiheisto laajeni. 

Miroslav Hroch on huomauttanut, ettei voi luoda modernia kansakuntaa, 
jollei vastaavaa mielikuvaa jo tietoisuudessa ole. Se edellyttää vähintään 
joitakin ihmisiä, jotka toimivat kansallisen tietoisuuden vahvistamiseksi 
(1985: 11). Hänen mukaansa modernin kansakunnan synty ei voi edetä 
vain ”subjektin tahtona”, kansallisuusaatteen tai sen koulutuksellisen 
propagoimisen kautta. Myöskään ”kansakunnan henki” ei matkustanut 
ympäri maata herättämässä ihmisiä. Hrochin mukaan on paljon hel-
pompaa tulkita kansallistietoisuuden kehitys yksinkertaisesti abstraktin 
”nationalismin” tekemiksi operaatioiksi ja kansalliseksi agitaatioksi kuin 
selittää sitä analysoimalla ihmisten välisten suhteiden kehittymistä. (Mts. 
12.) Kansallinen tietoisuus ja objektiiviset suhteet kansakunnan ihmisten 
välillä muodostavat jakamattoman kokonaisuuden; niitä ei voi erottaa 
toisistaan. Ei ole mitään modernia kansakuntaa ilman kansallista tietoi-
suutta, esimerkiksi tietoisuutta kansakunnan jäsenyydestä yhdistyneenä 
näkemykseen, että tuo jäsenyys on luonnostaan arvokas ominaisuus. 
(Mts. 12.) 

Olenkin yrittänyt tarkastella sukunimistön modernisoitumista ottamal-
la huomioon suomalaisen yhteiskunnan konkreettiset olot ja seurannut 
samalla kansallishenkisyyden välittymistä suomalaisessa yhteiskunnassa 
ja jonkin verran myös eri toimijoiden välisiä kytköksiä. 
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Murroksen kuvaus
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4 Suku- ja lisänimiä tarkoittavat ilmaukset

Siirtymä lisänimestä sukunimeen kuuluu onomastisiin universaalei hin. 
Tätä antroponyymisen systeemin piirrettä, jossa lisänimi on muuttu-

nut periytyväksi ja pysyväksi ja siitä on tullut henki lönni mien keskisessä 
hierarkiassa pääjäsen, voi seura ta osittain myös lisänimeä tarkoittavien 
ilmausten sisällön ja levin neisyyden avulla. Tämä siirtymä ei – vastoin 
yleistä käsitystä (ks. lukua 3.1.5) – välttämättä tai edes yleensä tapahdu 
vähitellen, ks. tarkemmin lukua 2.7.4.

Etunimen yhteydessä käytetyt lisänimet ovat saaneet eri puolilla maata 
erilaisia nimityksiä ja samatkin nimitykset erilai sia sisäl töjä muun muassa 
sen mukaan, kuinka vakiintunutta nimen periyty minen on ollut. Nimen 
periytyminen on puolestaan ollut sidoksissa kanta jansa yhteiskunnalli seen 
asemaan ja säätyyn sekä asumiseen itäsuomalaisen sukunimikulttuurin 
alueella tai sen ulkopuo lella. Nimitykset ovat myös ai kasidonnaisia. Siten 
esimerkiksi sanan sukunimi levikin laajen tumi sessa on otettava huomioon 
1800-luvun jälkipuoliskon suomenkielisen lehdistön ja samanaikaisen 
sukunimien yleisen käyttöönoton vaikutuk sen lisäksi vuoden 1921 su-
kunimilaki, joka legitimoi sanan, määritteli sen sisällön lainsäädännön 
kannalta ja pakottaessaan su kunimettö mät su kunimen ottoon vakiinnutti  
sanan koko kansan omaisuudek si. Aikaa myöten sukunimestä on tullut 
itsestäänselvyys ja itsetuntokysymys; sukunimen käytöstä on tullut sosiaa-
linen normi. Käänteisesti tästä on seurannut, että termin omaksu minen on 
jopa vaikeuttanut li sänimikäytännön histo riallista tar kastelua niin suku- 
kuin nimistöntutkimuksessa silloin, kun asia kirjoista löyty neet, etunimen 
jälkeen kirjoitetut nimet on tulkittu – lakiin sisältyvän su kunimi-termin ja 
lain myötä omaksutun suhtautumisen mukaan – (pe riytyviksi) su kunimiksi 
pelkäs tään esiintymisjärjes tyk sensä perus teella tai siksi, että henkilöillä 
on kastenim(i)en lisäksi toisenlaisen funktion omaava nimi.

Tarkastelen seuraavassa erilaisia lisänimeä tarkoittavia nimityksiä sekä 
niiden sisältöä ja levinneisyyttä eri-ikäisissä läh teissä. Havainnollisuu-
den vuoksi olen kursivoinut lainatuissa teksteissä esiintyvät lisänimiä 
tarkoittavat ilmaukset.
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Saksalaista ja skandinaavista sanastoa

Kirjoitettu suomen kieli on saanut vaikut tei ta muista kielis tä niin hal-
linnollisista syistä kuin aikansa oppineiston kautta. Alkuaan ruotsin-, 
saksan- tai latinan kielisten uskonnollisten ja juri dis ten tekstien vaikutus 
myös lisänimisanas tomme vakiin tu miseen on mah dollinen, joten ko-
toisten ilmausten ikää pohdittaessa lienee syytä ottaa huomioon myös 
ei-suomalaisia  sanoja. 

Sellainen on esimerkiksi ruotsin släktnamn, jonka varhaisin esiinty-
mä on tiettä västi vuo delta 1612 (SAOB); se koski aatelis nimeä. Saksan 
Geschlechtsname on tunnettu 1500-luvul ta (Grimm 1897: 3915; Thors 
1983: 137), tanskan slægtsnavn aikaisintaan 1700-luvulla (Th ors, mp.). 
Nykyään sukunimeä tarkoittava saksan Fami lienname on tavattu 1700-
luvulla – joskin harvi naisena (Grimm 1862: 1308; Thors, mp.) – ruotsin 
familjenamn 1747 (SAOB; Thors, mp.). Ruotsin till namn ja tanskan 
tilnavn1 ovat esiin ty neet jo 1500-luvulla paitsi yleensä lisänimen, tiettä-
västi myös sukunimen merkitykses sä. Niiden on katsottu liittyvän saksan 
myöhäiskes kiajalta tunnet tuun sanaan Zuname (Thors 1983: 138 ja sitä 
seuraava Diskussi on; Seibicke 1982: 181, 194). – Kun Suomessa alettiin 
järjestää ruotujakolaitosta vuoden 1680 alussa, seuraavan vuoden lopulla 
määrättiin, että sotamiehet on kirjattava luetteloihin ristimänimellä, isän-
nimellä ja liikanimellä (wedernamn). 1690-luvun ohjeissa wedernamn 
korvattiin termillä Til-namn, joka tässä tapauksessa tarkoitti sotilasnimeä 
(Mikkonen 1986b: 72).

Ruotsin efter namn on tavattu 1881 (SAOB), tans kan efter navn samal la 
vuosi sadalla (SAOB; Thors 1983: 137). Vastaava saksa lainen sana on 
Nachname, joka on yläkä site termeille Fami lienname ja Beiname (Hartig 
1983: 40; Seibicke 1982: 181).

4.1 Vanhat kirjalliset esiintymät

Olen tarkastellut ilmausten esiintymistä Agricolasta kansallisen heräämi-
sen kauteen. Pääasial lisina hakuoppaina olen käyttänyt Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskes kuksen vanhan kirjasuomen ja 1800-luvun kir jasuomen 
konemuotoisia tekstitiedostoja ja käsinkirjoi tettuja lipustoja. 

Koska Suomen hallinnon, kaupan ja hengellisen elämän keskus oli 
vanhan kirjasuomen kaudella pitkään Turku, tuli länsimurteista ja erityi-
sesti Varsinais-Suomen kielenparres ta julkisen kielenkäytön perus ta (esim. 
Rapola 1945: 20–21, 69; Häkkinen 1994: 12). Koska teks tien kirjoittajien 
ja kääntäjien sananvalinnoissa voi heijastua heidän murretaustansa ja sitä 
kautta myös heidän käsityksensä lisänimien luonteesta, mainitsen seuraa-

1  Aatelisnimipakko astui Tanskassa voimaan 1526, kun Fre de rik I määräsi ritariston 
”pysyvien lisänimien” ot toon: ”at alle riddermendts mend her udi Dan marcks rii ge, 
som icke haffwe stad feste tiill naffnn skulle tage och udwelye thennom stadige tiill-
naffnn” (Hald 1971: 206). 
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vassa myös näitä taustatekijöitä. Sananvalintaan on varsinkin käännök-
sissä voinut vaikuttaa myös muiden kielten käytäntö; kun omasta kielestä 
on puuttunut käsitteitä, niitä on omaksuttu myös kääntämällä. 

 
Pernajalaissyntyinen, Turussa elämäntyönsä tehnyt Mikael Agricola käytti 
teksteissään usein sanaa liikanimi. Uuden Testamentin varhaisessa suo-
mennoksessa (1548) on ”Simon, ioca lialda nimelde [myös: lij canimelde] 
cutzutan Petari” (Ap.t. 10: 6, 18; Agricolan teokset II: 340, 341). Agricolan 
käännöstyössään käyttämistä raamatuista ns. Kustaa Vaasan raamatussa 
(1541) vastaavat kohdat kuuluvat ”Simon som ock[så] kallas Petrus” ja 
”Simon som ock kalladhes Petrus”, Biblia Germanicassa (1545) ”Simon 
mit dem zunamen Petrus” ja Vulgatassa2 ”qui cognominatur Petrus”. 
Simon, Johanneksen poika, sai nimen Keefas (aram. kefa, kreik. petra 
’kallio’, lat. Petrus), kun Jeesus kutsui hänet apostoliksi (Joh. 1: 40–42; 
Matt. 16: 18; Saarisalo 1975: 862). Heikki Solinin mukaan apostoli Si-
mon Pietarin lisänimi Petrus on hieman keinotekoinen käännös Jeesuk-
sen Simonille antamasta epiteetistä Kefa, jota ei ole arameassa tunnettu 
erisnimenä (1989: 94). – Sukunimestä ei Agricolalla ole mainintaa. 

Laitilassa syntynyt Turun piispa Eerik Sorolainen (n. 1545–1625) 
näyttäisi pohtineen jo nimen periytymistä, kun hän kertoo postillassaan 
vuonna 1625 Matteuk sesta: 

P. Marcus nimittä hänen Levin Alphein poiaxi, P. Lucas myös cuzu hänen Levi, 
mutta ios hän on ollut Levin Sugusta, taicka se on ollut hänen Lijcanimes, 
sijtä Evangelis ta eij mitä kän kiri oi ta.

Liikanimen henkilökohtaista nimeä tarkoittavaan luonteeseen viittaa 
vuoden 1642 Biblia (I Makk., 2: 4) kertoessaan pappi Mattatiaan jälke-
läisistä: 

– – ja hänellä oli wijsi poica: Johannes lijalda nimeldä Gaddis, Simon lijalda 
nimeldä Thasi, Judas lijalda nimeldä Maccabeus, Eleazar lijalda nimeldä 
Aaron ja Jonathas lijalda nimeldä App hus.

Heikki Solinin3 mukaan raamatussa esiintyvistä lisänimistä ei voi aina 
tietää, mitä niistä ovat nimenkantajat itse säännöllisesti käyttäneet ja 
mitkä ovat olleet satunnaisessa käytössä kirjallisuudessa. Kyse ei ole 
aina myöskään juutalaisen ja ei-juutalaisen nimen vaihtelusta samalla 
henkilöllä (esim. Johannes ja Gaddis ovat molemmat juutalaisia nimiä), 
vaan lisänimiä käytettiin varsinkin silloin, kun varsinainen nimi oli hyvin 
yleinen.

2  Kirkkoisä Hieronymuksen latinankielinen raamatunkäännös, joka pohjautui osin 
kreikankieliseen Septuagintaan, osin heprean- ja arameankielisiin teksteihin, syntyi 
vuosina 382–406 (Castrén & Pietilä-Castrén 2000: 636).

3  Keskustelu professori Heikki Solinin (Helsingin yliopisto, klassisen  lologian laitos) 
sähköpostitse tammikuussa 2003.
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Kustaa Vaasan raamatussa Agricolan ilmausta lijalda nimeldä vastaa 
”medh thet wedhernampnet”, Biblia Germanicassa ”mit dem zunamen” ja 
Vulgatassa ”cognominabatur” muissa paitsi Maccabeuksen kohdalla, jossa 
on ”nec vocabatur” (latinassa näiden ilmausten merkitys on kuitenkin 
sama). Raamatunkäännöskomitean tekemässä, yleisen kirkolliskokouksen 
vuonna 1938 hyväksymässä uudessa suomennoksessa terminä on lisäni-
mi; esimerkiksi ”Juudas, lisänimeltä Makkabealainen”. Tämän Syyrian 
kuninkaan sortoa vastaan noin vuonna 150 eKr. taistelleen Jerusalemin 
juutalaisperheen nimi Maccabaius on perinteisesti tulkittu aramean 
’vasaraa’ merkitsevästä sanasta (Ilan 2002: 438). Nimitys oli tilapäinen, 
sillä Simon Makkabealaisen poika oli jo nimeltään Johannes Hyrkanos. 
(Saarisalo 1975: 703 704.) Jeesuksen aikaan juutalaisilla nimenanto liittyi 
ympärileikkaukseen, jolloin lapselle annettiin yleensä jonkun sukulaisen 
nimi. Makkabealaisajan jälkeen alettiin ylemmissä säädyissä käyttää myös 
vieraskielisiä, muun muassa kreikkalaisia nimiä. (Mts. 770.) Sukunimet 
olivat vanhassa Israelissa tuntemattomia, mutta niillä juutalaisilla, jotka 
olivat Rooman kansalaisia, oli sukunimi. Keskiajalla juutalaiset eivät 
käyttäneet sukunimiä. (Solin 2004a.)

Ruotsissa ja siis myös Suomessa aatelisten sukunimipakko tuli voimaan 
1626 Ritari huoneen järjestäytymisen yhteydessä. Varhaisin kirjal linen 
tieto sukunimi-sanan käytöstä liittyy juuri aatelisiin. Andreas Kexleruksen 
Christelinen Ruumis saarna (1680: A4b) kertoo, miten ”ade leill annetan 
lijka ja suku-Nimi, josta hänen cunnians tutan ja muista eroitetan”. Muis-
ta säätyläisistä puhutta essa turvauduttiin vielä pitkään sanaan liikani mi. 
Lounaissuomalainen Lau ren tius Petri (n. 1605–1671) luettelee teokses-
saan Ajan Tieto (1658) Suomen piispoja: ”Rien si Ruotzist Mestar Petrus, 
Lijald nimeldä Follin gus.” Antti Lizeliuksen (1708–1795) Tiedustuskirja 
(1780: 243) kertoo, miten ”W. 1483 antoi Jumala syntyä yhden lapsen, 
joka Kastesa nimitettin Martinus, ja piti sitte isänsä lijkanimen Lutter 
eli Lutherus”. Lizelius polveutui tyrvääläisestä pappissuvusta ja toimi 
pappina Varsinais-Suomessa. Kun papisto, porvaristo ja käsityöläiset ajan 
mittaan omaksuivat periytyvän sukunimikäytännön, termi alkoi saada 
myös pysyvää sukunimeä tarkoittavaa sisältöä.  

Ensimmäinen suomenkielinen lakikirja, Paimion kirkkoherran Henrik 
Florinuksen (1633–1705) toimittama Kircko-Laki Ja Ordningi (1688: 58) 
ilmen tää tekijänsä kotiseudun nimikäytännön mukaista terminologiaa. Se 
määräsi, että ennen häitä oli pappien saarnastuolista kuulutettava avioon 
aikovat kolmena peräkkäisenä sunnuntaina morsiamen seurakunnassa 
”molemitten Nimellä ja Lij kanimellä”, siis etu- ja lisä- tai sukunimellä.

Tukholmassa syntynyt, sukuperältään eteläpohjalainen, Turussa opis-
kellut, Oulun kirkkoherra Johan Wegelius (1693–1764) kirjoitti puo-
lestaan postillaansa ( 1747: 253) silloisen rankijärjestyksen mukaisesti 
seuraavasti: 

– – mies, teke hänen, vai monsa osallisexi caicesta tawa rastans, cunniastans ja 
wielä nimes tänsäkin (nijn cuin me sen näemme kir joisa että waimot nimi tetän 
heidän miestens lijka nimel lä yhtei sesti). 
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Wegelius tar koittaa ilmeisesti säätyläisten sukunimikäy täntöä tai asumuk-
sennimen käyt töä li sänimenä, sillä itäisen sukunimikäy tännön piirissä kan-
sannaiset kulkivat tuohon aikaan isänsä sukunimellä tai siitä johde tulla 
tar-loppui sella nimellä. Säätyläisnaiset alkoivat noihin aikoihin käyttää 
Suomessakin miehensä sukunimeä (Blomstedt 1980; Blomqvist 1993: 208; 
Paikkala, S 1989b: 14 ja 1997b: 117–; Valtavuo-Pfeifer 1996: 34).

Vuoden 1794 asetuksessa käytetään ilmausta ”Suku-nimi eli Isän-nimi” 
(ks. tarkemmin lukua 9.8.2).

Sanaa sukunimi on käytetty muutaman kerran myös muissa merkityksissä. 
Almanakka 1784 kertoo savi maan laadusta ja väristä, joka vaihtelee siihen 
sekoittuneen hiekan mukaan, seuraavasti: ”näö’istä saapi hän sukunimen-
sä, niinkuin keltaisen – –” (B5a). Ks. myös luvun 4.4 kohtaa sukunimi, 
SSW:n esimerkkiä s. 135. 

4.2 Sanakirjat

4.2.1 Vanha kirjasuomi
 

Ruotsalainen historiantutkija ja kielitieteilijä Ericus Schrode rus 
(n. 1608–1639) laati 1637 ensimmäisen sanakirjan, jossa suomen kieli oli 
mukana. Kirjasta löytyvät sanat suku ja sukulaiset, mutta ei esimerkiksi 
liika-, lisä- tai sukunimeä. Sanasto on kerätty Oulussa oleskelun aikana 
kielenoppaan avulla, sillä Schroderus ei osannut suomea.

Vuonna 1644 ilmestyneeseen, koululaisille tarkoitettuun tulk-
kisanakirjaan Variarum Rerum Vocabula Latina, cum Svetica et Fin-
nonica inter pretatione on kirjattu sucu (s. 66), sukulai nen (s. 112) sekä 
wapasukuinen, joka tarkoittaa aatelistoon kuuluvaa (s. 109). 

Paimiolaissyntyisen Henrik Florinuksen Nomenclatura (1678) antaa sa-
nalle Nobilitas, Adelskap vastineen ’Wapasucu’. Florinus toimi Hämeenlin-
nan koulun rehtorina ja kirkkoherrana Paimiossa ja Kemiössä. 

Daniel Jusleniuksen Suomalaisen Sana-Lugun Coetus – ensimmäinen 
suomen kielen mukaan hakusanoitettu sanakirja – tuntee jo sanan liika 
nimi ’tilnamn’ (1968/1745: 186). Juslenius syntyi Mynämäessä, toimi 
professorina Turussa ja piispana Porvoossa ja Ruotsissa (Skarassa).

Christfrid Gananderin sanakirjasta löytyvät muun muassa seuraavat 
sanat: korko-nimi ’cha racter, ämbetesnamn’ (Ganander 1997/1787: I 458), 
lijka nimi ’till namn, cognomen’, lijalda nimeldä ’til tilnamnet, cognomi ne’ 
(mts. II 76b), huutonimi – suku nimi – lijka nimi ’tilnamn – cogno men’, 
soimaus l. soima nimi ’päls namn, öknamn’ (mts. II 253b) ja perindö nimi 
’högt namn, cognomen’ (mts. 360 a). Hakusanan kölli Ganan der si joit taa 
Hämee seen merkitykses sä ’tilnamn’, muodon költti Savoon, ja Poh jan-
maal le puoles taan sanat sukunimi ja huutonimi ’agnomen, cogno men’. 
Ganander mainit see koko savolaisel la rahvaal la olevan li sänimensä (”all 
allmoge i Sawoland har sina tilnamn”) kuten esimerkiksi Eskelinen, Eske-
litär, Räsänen, räsätär (mts. I 469c). Hakusanaa Pukarainen l. pukarinen 
Ganander selittää: sawolaisten sukunimi ’cognomen, cujusdam familiae 
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Savoensis’ (mts. II 413). Hakusanana on myös sukukunda ’en slächt, gens, 
familia’ ja hakusanan sukunen yhteydessä esimerkkinä mingä sugunen? 
(mts. III 77). – Tämä Haapa jär vellä syntynyt Rantsilan kappalai nen eli 
länti sen talonni mikäy tän nön alueella, jonne uudenajan alun savolaisasu tus 
ja itäsuomalainen nimikäytäntö oli tunkeutu nut. Sanakirjan pohjana oli 
Jusleniuksen Sana-Lugun koetus, jota Ganander täydensi omin keruin ja 
Porthanin aineiston avulla.

4.2.2 Varhaisnykysuomi (1810–1880-luku)

Halikossa syntynyt, Turun Akatemian suomen kielen dosentti ja Uskelan 
ja Ulvilan kirkkoherrana toiminut Kustaa Renvall laati Gananderin sa-
nakirjakäsikirjoituksen pohjalta suppeamman Suoma laisen Sana-Kirjan, 
joka ilmestyi 1823–1826. Sen ha kusanan nimi kohdalla mainitaan liika-
nimi ’cognomen’, suku-nimi ’nomen fami liae l. gentilicium’, soimo-nimi 
’nomen ignominiosum’, ja hakusanan soimu alta löytyy puolestaan soimu-
nimi ’nomen convicii caussa datum’. Mukana ovat myös haukunto-nimi 
’nomen ignonimiosum’, korko-nimi ’nomen honoris aucti’, perin tö-nimi 
’cognomen familiae here ditarium’, Sanan kölli Renvall mainitsee taval-
liseksi, ja sana kölli eli költi on sana kirjan mukaan ’(sv. sköld?), nomen 
pat ronymicum l. familiae, cognomen’ ja samaa kuin saksan ’Zuname, 
Famillename’. Esimerkkeinä ovat Karja lasta kettunen, kettutar. kutsumes 
on sanakirjan mukaan verbistä johdettu appellatiivi, ’nomen’, saksas sa 
’Benennung, Name’. Ha kusanojen levik kiä ei kerro ta. Tämän sanakir jan 
pohja na oli Ganan de rin edellä mainittu käsikirjoitus.

Ruotsin ja suomen välisistä ensimmäisistä sanakirjoista Säkkijärvellä 
syntyneen ja mm. Viipurissa ja Uudellakirkolla pappina toimineen maisteri 
Gustaf Wilhelm Wireniuksen (1798–1846) Lyhykäinen Suomen ja Ruotsin 
kieli nen Sana Kirja (1827) ei tuo lisänimikysymykseen minkään lais ta va-
laistus ta, ei myöskään myöhempi Lyhykäinen Suomen, Ruotsin ja Wenäjän 
Kielinen Sanakirja (1845). Sen sijaan Pöytyän kirkkoherrana toimineen, 
Yläneellä synty neen Carl Heleniuksen (1784–45) suurelta osin Renvalliin 
perustuva Suomalainen ja Ruozalainen Sana-kirja (1838) on runsassisäl-
töisempi. Siitä löytyvät hakusanat haukku(us)nimi ’ök namn’, häpiä-nimi 
’wanfrägd’, kunnia-nimi ’ka rakter’, kuuluisa-nimi ’ryktbarhet’, liika nimi 
’till namn, bi namn’, kuzumes ’nämnande, kallel se ord, namn’, hakusanan 
nimi alta liika n. ’tillnamn, familje – slägtnamn’, paha-nimi ’wanfrägd’ 
ja soimu n. ’ök namn’. Sanaa su kunimi ei tämä sanakirja tunne.

D. E. D. Euro paeuk sen (1820–1884) sanakirja (1853) selittää ilmauk-
sen tillnamn (familjenamn) ’suku-nimi’ (enskiltas) ’liika nimi, lisä-nimi’, 
slägtnamn ’suku-nimi’, öknamn ’soimanimi, haukkuma-nimi’ ja binamn 
’suku-nimi, lisänimi, liikanimi’. Savitaipaleella syntynyt ja Karjalassa 
asunut Europaeus kuului Suo mettaren perus tajiin. Sana kirjan pohjana 
olivat paljolti Lönnrotin sanakeräelmät (Häkkinen 1994: 118), jotka 
ulottuivat Itä-Suomeenkin. 

Edellisen sanakirjan pariksi julkaisi porilaissyntyinen, opettajana ja 
lehtimiehenä Turussa ja Hämeenlinnassa työskennellyt Gustaf Erik Eurén 
(1818–1872) suomalais-ruotsalaisen sanakirjansa 1860. Ha kusana nimi 
antaa ilmaukset liikanimi ’tillnamn’ ja sukunimi ’famil jenamn’.
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Elias Lönnrotin Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja (1867–1880) 
sisältää jo aika paljon lisänimisanastoa kuten sanat huutonimi ’  rma’, 
liikanimi ’tillnamn, binamn’, sukunimi ’slägtnamn, bi namn’, perintöni-
mi ’slägt-, familjenamn’, pilkkanimi ’spenamn’, soimausnimi ’öknamn’, 
haukun tanimi l. haukkumanimi ’öknamn, skymf namn’. Huomiota kiin-
nittää sukunimen kaksijakoinen sisältö. Suuren sanamääränsä vuoksi kirja 
on varsin lakoninen eikä valota sanojen levikkiä. Samasta sanakirjasta 
löytyy myös sana keltti merkityksissä ”2) tillnamn, karakter för herre-
män; en tiedä oikein hänen kelttiänsä; 3) öknamn (költtinimi); antaa keltit 
jolleki; kyllä minä hänen kelttiänsä luen” jne. Tämän sanakirjan apuna 
oli oululaissyntyisen Carl Niclas Keckmanin (1793–1838) kesken jäänyt 
sanakirjatyö (Pääkkönen 1994: 8, 119).

4.3 Kirjallisuus 

1800-luvun kaunokirjallisuudessa esiintyneitä lisänimisanoja en ole 
systemaattisesti etsinyt, mutta havainnollistan asiaa Aleksis Kiven tuo-
tannosta löytyvien esimerkkien avulla. Aleksis Kiven teoksista löytyy 
liikanimi kerran, samoin sukunimi. Sisältöä tarkasteltaessa ilmausten 
nurmijärveläis-hämäläis-uusmaalainen käyt töyhteys tarkentuu. Kun 
1866 ilmestyneessä Kihlauksessa Eenokki yskii: 

Että – – että me nyt tällä hetkellä tähän kokoontuneet olemma, liittä mään 
yhteen kahta sielua, nimittäin pitäjän-kraata rimestaria Aapeli Simeoninpoikaa 
ja neitsykäis tä Eeva Matintytär tä – –, 

kiiruhtaa sulhasmies Aapeli täsmentämään: ”Hänen oikia liikanimen sä 
on Helander.” (Kivi 1984/1866: 234.) Herrojen palkolliseksi päässyt 
Eeva tarvitsi patronyymin sijasta jo tavallisesta rahvaasta erottuvan, 
varsinaisen lisänimen. 

Sanaa sukunimi Kivi käytti lailliseen aatelissäätyyn kuulu vasta tun-
nuksesta. Näytelmässä Selman juonet (1984/1869–1870: 703) Fokas 
meluaa: 

– – jo äitin kohdusta virtaa suonissani kallista nestet tä, Tähti tanssein verta. 
Tiedä, ukko, Tähtitanssi on äitini su kunimi, ja tämä heimo, johtaa alkunsa aina 
jumalten tarinamail mas ta – – niinkuin oikean aarelsmiehen tulee, eikä siis 
paljon että olenkin maamme aarelsruu miissa lailliseksi julistettu jäsen. 

Lisänimen liittymistä yhteiskunnalliseen asemaan, viral lisiin ja epäviralli-
siin yhteyksiin voi seurata Seitse mästä vel jek sestäkin. Tavallisessa arjessa 
puhuttiin Männistön muorista, Tammiston Kyöstistä ja Kaura-Matista. 
Sen sijaan harvinainen ja virallisiin yhteyksiin kuuluva käyttö kuvastuu 
kirjailijan kertoessa Jukolan Juhanin käräjäreissusta, kun ”komsarjus” eli 
jahtivouti korkealla äänellä huusi todistajaa esiin liittämällä etunimeen 
tarkenteeksi isännimen ja talonnimen ja varmemmaksi vakuudeksi vielä 
kylänkin nimen: ”Juhani Juhaninpoika Juko la, Toukolan kylästä!” (Kivi 
1984/1864–1869: 501). Pa lautet tuaan veljekset Impivaarasta sivi lisaa tion 
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pii riin Kivi antoi nuorimmalle veljeksistä lisänimen, koska se tälle toi-
mensa vuoksi jo kuului. Aika salli sen jo olla suomenkielinen, ja niinpä 
tehtävään soveltui asuintorpan nimi: 

Ken, vanhan jahtivoudin kuoltua, ylennettiin tähän ar voon? Eero Ju haninpoika 
Vuohenkalma, vikkelä mies: taisi lukea, taisi kir joit taa, ja vieläpä hänelle 
sanoma lehti kin kerran viikossa singah teli Turus ta. (Mts. 656.) 

Aleksis Stenvall (1834–1872) kantoi itse isoisänsä isän omaksumaa 
sotilasnimeä, joka oli jo 1700-luvulla sukunimistynyt (Blomstedt 1952: 
64–67; Sihvo 2002: 41, 43, 59), mutta kirjaili ja nime nään ajan hengen 
mukaista suomalaistettua nimeä. 

4.4 Suomenkieliset lehdet ja aikakausjulkaisut

4.4.1 Sanoma- ja aikakauslehdet

Käsittelen seuraavassa omina hakusanoinaan sanoma- ja aikakauslehdis-
tössä esiintyneet lisänimi-ilmaukset nimi, sukunimi, suku- eli liikanimi, 
liikanimi, lisänimi, huutonimi, ottonimi, slägtnamn, tillnamn ja famil-
jenamn. Mainitsen myös artikkeleiden kirjoittajat silloin, kun ne ovat 
tiedossa. Kaikkien nimimerkkien suojissa kirjoittaneiden henkilöllisyys 
ei ole selvinnyt, ja osa artikkeleista on anonyymejä.

nimi
Ylivoimaisesti tavallisimmat ilmaukset teksteissä ovat niminen ja nimeltä, 
joilla tarkoitetaan joko lisä- tai sukunimeä tai koko nimeä, kuten ”oppinut 
Belzoni nimeltä” (Turun Wiikko-Sanomat 12.2.1820), ”lähe tettiin Pentti 
Poutu niminen talonpoika Isosta Kyröstä yli meren Tukkholmiin walitta-
maan maakunnan suurta rasitusta ja tuskaa” (TWS 26.2.1820), ”Talonpojat 
walihti Päämieheksensä Jaakko Ilkkaisen Ilmolasta, jonka nimeltä tätä 
sotaa myös wälistä kutsut tiin Ilk kaisten soaksi” (TWS 4.3.1820) ja ”oli 
kuuluisa Suomen mies Matti Kurck (eli Kurki) nimeltä, joka luultaan 
asuneen Pirkkalas sa Nokian kartanossa” (TWS 27.5.1820). 

Oulun Wiikko-Sanomien vuosien 1829–1832 numeroissa nimi ilmais-
taan tavallisesti sanoilla nimeltä, niminen. 7.2.1829 kerrotaan, että ”Muur-
mestarin Leski Catharina Piipponius, omaa sukua nimeltä Witander, kuoli 
28:na p. Tammikuusa 1829”. Käsityöläinen oli jo enemmän ”herraa” 
kuin tavallista rahvasta, niinpä nimikin seurasi ylempien säätyjen mallia. 
Esimerkissä näkyy naisen omakin suku mutta vasta toissijaisena. Arwo 
Moittiwainen käytti ei-suomalaisista palkollisten, käsityöläisten, porva-
riston ja oppineiston nimistä ilmauksia muukalaiset nimet ja herramaiset 
nimet (Sanomia Turusta 26.3.1856), Sakari Teppo alias G. Z. Forsman 
ilmausta muukaloitut nimet (Suometar 8.10.1858). N. Matikainen mainitsi 
muukalais-nimiset virkaherrat (OWS 6.8.1859). 
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sukunimi
Ensimmäisen kerran sana sukunimi esiintyy suomenkielisessä sanomaleh-
distössä vuonna 1820, kun Turun Wiikko-Sanomissa (perustaja Reinhold 
von Becker; ilmestyi vuosina 1820–1831) kerrotaan Vermlan nin suoma-
laismetsien asutuksesta. Ilmausta käytetään itäsuomalaisista, periytyvistä 
sukunimistä. 

Kuningas Kaarlo 9:sännen ja hänen Isänsä aikaan sanotaan myös monta 
perehkuntaa muuttaneen Sawon-maalta Ruohtiin, wiljelemään niitä synkkiä 
mehtiä, jotka siellä siihen aikaan oliwat ja joita Ruohtalaiset eivät olleet tottu-
neet kaskiksi hakkaamaan. Wielä tähän aikaan löytyy siellä paljon Suoma-
laisia, joilla on juuri sama puheen laatu ja samallaiset asuntohuo neet, tawat, 
waatteen parret ja suku-nimet, kuin nykyisillä Sawolaisilla; mutta moni heistä 
kuuluu myöskin jo umpi-ruohtalaiseksi muuttuneen. (Turun Wiikko-Sanomat 
11.11.1820.)

Vuonna 1833 alkoi Viipurissa ilmestyä suomenkielinen viikkolehti 
Sanansaattaja Wiipurista. Se oli aiemmin ilmestyneen Viipurin sak-
salaisen viikkolehden jatkaja, jolle uskottiin saata van suomen kielisenä 
useampia lukijoita. Heti ensim mäisen numeron lukijater vehdyk sessä ja 
”pääkirjoituk sessa” esiin tyy sana su kunimi, tosin lehden nimeä tarkoit-
tamassa. Termillä ilmaistiin lehden suomenkielisyyttä, sillä aiempi oli 
saksankielinen. Lehti ilmestyi vuoteen 1841. 

Minä tässä, tämän lainen/ Monen tekemä, mokoma –
Joka lukian luvalla / Olen saanut sarkaisemman,
Eli muutoin mukaisemman / Sukunimen Suomalaisen –
Olin muinen muukalainen / Saksan kielinen sanoma / 
Wiikkolehti Wiipurissa. 
(SSW 1/5.1.1833.)

Vuodesta 1845 lähtien sana sukunimi esiintyy lehdistössä ainakin 
seuraavissa yhteyksissä: Kun pohditaan ei-suomalaisten, lähinnä ul-
komaisten sukunimien kirjoittamista suomen kielessä, käytössä ovat 
ilmaukset muukalaiset sukunimet4, kuulusain muukalaisten suku-nimet,5 
vieraat sukunimet ja vieraskieliset sukunimet. 6 Termiä käytetään myös, 
kun korostetaan sukunimien keräämistä historian ja kielentutkimuksen 
tarpeisiin,7 käsitellään nimien muuttamista ruotsin- tai muunkielisiksi 
oppineisto- ja käsityöläisnimiksi8 ja kun kerrotaan itäsuomalaisista su-

4  Kanawa, SSW 26.7.1845, toimituksen vastine E. A. Ingmanille. Päätoimittajana Pietari 
Hannikainen.

5  Kanawa, SSW 20.5.1846 Stbg. alias K. H. Ståhlberg.
6  Suometar 29.2.1856 Y. K. alias G. Z. Forsman.
7  Europaeus: ”– – sekä sukunimetkin keräeltynä kaikista suomalaisista maan paikoista”, 

Suometar 18.5.1847.
8  Gottlundin Suomi 1.5.1847; ”Kuka luulisi sukunimen Alopäeus syntyneen nimestä: 

Kettunen?”, Suometar 4.11.1848, anonyymi; ”– – tuli keskenämme puheeksi noista 
suku-nimistä”, Suometar 8.10.1858 Sakari Teppo alias G. Z. Forsman; Mehiläinen 
1/1862: 3 Y. K. alias G. Z. Forsman; ruotsalaiset sukunimet Uusi Suometar 11.12.1871, 
anonyymi.
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kunimistä9. Itäsuomalaisissa nimissä korostetaan siis niiden suomenkieli-
syyttä ja periytyvyyttä käyttämällä ilmauksia esi-isiltä perityt suomalaiset 
sukunimet, suomalaiset sukunimet, kotoperäiset sukunimet, varsinaiset 
suvun-perittävät nimet ja perityt, omankieliset sukunimet. Itäsuomalai-
siin nimiin näyttää liittyvän myös Kuopiossa ilmestyneen Mehiläisen 
(14/1845) vuoropuhelu: ”Jos Suomessa jonkun talonpojan pojasta herra 
tulee, niin se ei enää kehtaa olla isänsä sukunimellä” ja ”On minullakin 
– – poikia; ja jos Jumala suo, niin panen jonkun niistä kouluun, mutta 
sen sanon, ettei pojan sukunimeä muuteta, waan sen pitää olla Toiwonen, 
niinku minunki nimeni – –.” Suometar (27.10.1848; anonyymi) totesi 
myös, ettei koko Länsi-Suomessa ole ihmisillä ”suku-nimiä”; A–n alias 
F. Ahlman oli havainnut tämän puutteen hämäläisillä talonpojilla (Me-
hiläinen 6/1862: 137). Y. K:n (G. Z. Forsman) sanoin ”Länsi-Suomessa 
täytyy ihka uudesta sepittää nimiä; sillä siinä owat entiset suomalaiset 
sukunimet häwinneet” (Suometar 11.3.1859). 

Vuonna 1856 alkoi lehdistössä – nimimerkki Suomen miehen (Wolmar 
Schildt) nostamana – esiintyä käsitys, jonka mukaan oli ”muinaisina 
aikoina k a i k i l l a  Suomalaisilla omat suku-nimensä”, jotka Ruotsin 
valta oli hävittänyt Länsi-Suomesta.10 Yrjö Koskinen otti esimerkeiksi 
vanhat suomenkieliset aatelisnimet Kurki, Kirves, Rankonen (Mehiläinen 
1/1862), jotka eivät mielestäni kuitenkaan käy todisteiksi rahvaan nimi-
käytännöstä, ja J. R. Aspelin parikymmentä vuotta myöhemmin Turun 
ja Uudenkaupungin henkikirjoista 1646–1697 löytämänsä porvarisnimet 
(1882). Ilmeisesti myös Julius Krohn oli käsitellyt sarjassaan Kertomuk-
sia Suomen historiasta Turun 1600-luvun porvariluetteloista löytämiään 
nimiä sukuniminä, sillä K. R. alias Kalle Rytkönen katsoi aiheelliseksi 
osoittaa useimmat Krohnin mainitsemista nimistä korkonimen luonteisiksi 
(Rytkönen 1897: 49–54). Sittemmin näitä yhteissuomalaisiksi oletettuja 
nimiä nimitettiin perisuomalaisiksi liikanimiksi, perisuomalaisiksi sukuni-
miksi, alkuperäisiksi suomalaisiksi sukunimiksi, vanhoiksi (kansallisiksi) 
sukunimiksi, pakanallisiksi sukunimiksi, vanhoiksi suomalaisiksi nimiksi, 
itsenäisiksi sukunimiksi (Satakunta 23.3.1887, Teräwäinen alias Edvin 
Avellan) ja samanlaisiksi suomalaisiksi liikanimiksi, joita ”wielä nyt 
käytetään Itä- ja Pohjois-Suomessa” (Rauman Lehti 19.2.1890, tekstistä 
päätellen ilmeisesti Kaarlo Kramsu.)

9  ”Samalla tawalla saadaan sukunimistä Malinen = Malin, Karjalainen = Karjalin, 
– – Toppinen = Topelius”, Suometar 4.11.1848, anonyymi; suomalaiset sukuni-
met Suomi 1859: 43, W. K. alias W. Schildt); Mehiläinen 6/1862: 128, E–s alias 
Europaeus ja 137–138, A–n alias F. Ahlman; kotoperäiset sukunimet Suomi 1870: 
202, Arvid Genetz; Kieletär 1871, 1: 18 A. Ahlqvist (lehden toimittaja); varsinaiset 
suvun-perittävät nimet Satakunta 37/14.9.1878, R. A. alias Fredrik Stenfors, entinen 
Aalto; ”Itä-Suomessa, jossa kansalla on perityt, omankieliset sukunimet, ei nimien 
muukalaisuuden hulluus ole niin suurta waltaa saanut” (Tampereen Sanomat 1.3.1879, 
T–n).

10  Suometar 11.4.1856, Suomen mies alias Wolmar Schildt; samansisältöinen ajatus 
myös Suomi 1857: 15, W. K. alias W. Schildt; Mehiläinen 1/1862 Y. K. alias G. Z. 
Forsman.
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Kun 1800-luvun puolimaista alkaen kerrottiin, että ”Jopa moni wirka-
mies ja moni walistunut on ruwennut säilyttämään kaunista, suomalaista 
suku-nimeänsä” (Suometar 11.4.1856 Suomen mies alias Wolmar Schildt; 
samansisältöisesti Polénin Mehiläinen (4/1859: 94); kyseessä olivat itä-
suomalaiset sukunimet. Itäsuomalaisen Airaksinen-nimen pohdiskeluun 
liittyy toimituksen lisäys: ”Tiedetäänhän pappien ennen wäännelleen 
muitakin sukunimiä, kylän nimiä y.m. mieleisikseen” (savokarjalainen 
Tapio 28.7.1888). Nimimerkki R. A. (Fredrik Stenfors eli Aalto) liitti 
sukunimen selvästi periytyvyyteen. Hänen mukaansa ennen kristinuskon 
Suomeen tuloa

– – sukunimiä ei wielä löytynyt. Selweyden wuoksi liitettiin nimen perään 
oma ammatti- tai wirka-nimi. Mikkoja, Jusseja, Antteja ilmestyi niin paljon 
ettei aina woitu olla selwillä siitä, mikä Mikko kysymyksessä oli. Aikojen 
kuluessa jäiwät sellaiset ammattinimet lapsille, ehkei heissä ollutkaan sen 
ammatin harjoittajia: ensimäiset sukunimet syntyiwät. – – Kahdennellatoista 
wuosisadalla alkoivat aateliset saada sukunimensä omasta kartanostaan. 
– – Wasta wiidennellätoista wuosisadalla alkoi esiintyä warsinaisia suwun-
perittäwiä nimiä. – – Koko Länsi-Suomesta tuskin löytyy rahwaanomaisia 
”sukunimiä”. – – Itä-Suomessa sukunimiä löytyy – kenties ikiwanhojakin.” 
(Satakunta 14.3.1878: Yhtä ja toista sukunimistä.)

A. Andelin nimittää Utsjoen emäseurakuntalaisten nimiä sukunimiksi 
(Suomi 1858: 199), samoin W. K. (Wolmari Kilpinen) Viitasaaren emä-
pitäjän miesten lapsille periytyviä nimiä (Suomi 1859) ja D. Skogman 
Norrbotteniin muuttaneiden suomalaisten nimiä: ”Suomalaisten sukuni-
met ovat jätetyt kirkonkirjoista, ettei saata saada selvää mitä kaikkia sukuja 
muinen on muuttanut Norrbotteniin ja asunut siellä. Nyt Norrbottenissa 
löytyviä sukuja on esim. Lahti, Lassu, Kankoinen, Wivunki, Poutanen ja 
Rovanen.” (Suomi 1870: 179.)

1880-luvulle tultaessa sanaa sukunimi alettiin käyttää muun muassa 
puhuttaessa nimenmuutoksista: papeilla ja viranomaisilla ei ole valtaa 
muokata vanhempien lapselleen ilmoittamaa ristimänimeä, mutta jos 
hän itse täysikäiseksi tultuaan haluaa sen muuttaa, ”niin meneteltäköön 
kuten sukunimienkin muutoksessa” (Uusi Suometar 9.12.1879 lisälehti, 
nimimerkki Pappi). Satakunta-lehti kertoi, että ”kun Warsinais-Suomes-
sa, Satakunnassa, Hämeessä ja suuressa osassa Pohjanmaata rahwaalla 
ei ole sukunimiä lainkaan, niin, kun joku rahwaan mies halusi itsel-
lensä warsinaista sukunimeä, pisti pappi hänelle ruotsalaisen nimen” 
(15.2.1890, anonyymi, ilmeisesti lehden vastaava toimittaja Kaarlo 
Kramsu). Termiä käytettiin edelleen säätyläisten ja kaupan-, teollisuu-
den- ja käsityönharjoittajien vieraskielisistä nimistä. Tässä tarkoituksessa 
esiintyi ilmauksia vieraskieliset sukunimet,11 ruotsalaiset sukunimet,12 

11  Uusi Suometar 21.5.1880, Matti alias Anton Almberg; Oulun Ilmoitus-Lehti 8.1.1890, 
nimim. –la.

12  Karjalatar 25.2.1881 Koito alias Joonatan Juuti; Rauman Lehti 1.9.1888, anonyy-
mi; Satakunta 15.2.1890, anonyymi, vastaava toimittaja Kaarlo Kramsu; Uusimaa 
26.2.1897, 12.3.1897, 21.1.1898 Sepeteus alias Vihtori Peltonen.
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vieraat sukunimet,13 muukalaiset nimet,14 muukaloidut sukunimet,15 muu-
kalaiskieliset sukunimet,16 muukalaiset sukunimet17 sekä latinalaiset ja 
kreikkalaiset sukunimet18.

Kun sen perästä kreikkalainen ja roomalainen sivistys rupesi lewiämään poh-
joisiin kansoihin, nämä kansat alkoiwat sommitella sukunimiänsä kreikan ja 
latinan kielen muotoisiksi. – – Ruotsista tuli tawaksi ottaa puiden ja muiden 
kaswien eri osia, samoin kuin umpimähkään yhdistää luonnon moninaisia 
esineitä sukunimiksi – –. Sillä tawoin syntyi kreikkalaiseen -ander päättee-
seen lukematon joukko sukunimiä kuten Alander, Kajander – –. Italialaisiin 
-oni ja -ini päätteisin samoin kuin franskan -án, -én, -é, -ell ja -lin päätteisiin 
ääretön joukko sukunimiä kaikki aakkoset sadoin kerroin läpi. – Muukalaisten 
sukunimien matkitus oli tullut yleiseksi tawaksi – –. Wirkasäädyn muukaloidut 
sukunimet owat wihdoin tunkeutuneet kansaankin. – Uusi Suometar 9.4.1880 
(Sukunimien salaisuus, nimimerkki H.)

Vastakohtana olivat omakieliset sukunimet,19 suomenkieliset sukunimet20 
ja suomalaiset sukunimet,21 jotka osoittivat kansallisuutta ja sukuperää. 
Tampereen Sanomissa (3., 10.7. ja 14.7.1880) julkaistu, tunteisiin vetoava 
kirjoitus22 Sukunimien merkitys sisällytti sukunimen käsitteeseen suvun ja 
perheen symbolisen yhdistämisen, periytyvyyden, suvun yhteisen kunnian 
ja kansallisuuden, johon verrattuna liikanimi edusti vaihtuvuutta, yksilön 
arvon vähättelemistä (ks. tarkemmin lukua 5.2.1). 

Kieli on koko kansan Babelin torni, joka wiittaa yhteiseen kotiin, mutta ah-
taammissakin rajoissa tahtoo kansan jäsenet tuntea omiansa. Suwulle on tuo 
korkea torni, joka muistuttaa yhteistä kotia, s u k u n i m i .

13  Savo 26.9.1883, Wieraista sukunimistä Suomessa, anonyymi.
14  Savo 26.9.1883: ”Ei ole missään muussa maassa yleisenä tapana, että sen wirkamie-

histö kantaisi muukalaisia nimiä”, anonyymi; Rauman Lehti 29.1.1886: ”Enempi kuin 
muualla maassamme tapaa muukalaisia nimiä täällä länsi-Suomessa”, anonyymi; 
Satakunta 15.2.1890, Muukalaiset sukunimet Suomessa, anonyymi, vast. toimittaja 
Kaarlo Kramsu.

15  Uusi Suometar 9.4.1880.
16  Rauman Lehti 29.1.1886: ”– – woi järjestään puhutella satoja wenäläisiä, englanti-

laisia, ranskalaisia j.n.e. tapaamatta ketään, jolla olisi muukalaiskielinen sukunimi.” 
Anonyymi.

17  Uusi Suometar 9.4.1880; Rauman Lehti 29.1.1886, Satakunta 15.2.1890, Muukalaiset 
sukunimet Suomessa, anonyymi, vast. toimittaja Kaarlo Kramsu; Uusimaa 22.10.1895, 
anonyymi, vast. toim. Vihtori Peltonen ja 26.2.1897, Sepeteus alias Vihtori Pelto-
nen.

18  Rauman Lehti 1.9.1888. Anonyymi. 
19  Kokkolan Lehti 23.2.1886 nimim. Maalainen.
20  Koitar V 1897: 281–288, Kaarle Krohn.
21  Rauman Lehti 29.1.1886, anonyymi; Uusimaa 21.1.1898, anonyymi, mutta ilm. 

Vihtori Peltonen, koska kirjoitus kertaa hänen aiemmassa numerossa julkaisemansa 
ohjeelliset sukunimiluettelot.

22  Tampereen Sanomissa 3.7., 10.7. ja 14.7.1880 julkaistiin pitkä anonyymi kirjoitus 
otsikolla Sukunimien merkitys. Sitä seurasi 21.7. ja 24.7.1880 nimimerkki K:n lä-
hetetty kirjoitus Ristimänimistä, jonka teksti on paikoin sanasta sanaan samaa kuin 
Kaarle Jaakkolan v. 1883 Tampereella painetussa kirjasessa Wieraskielisten Sanojen 
ja Nimien kirjoittamisesta Suomenkielessä. 
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Tämä nimi tawallisesti äänellään tuo muistiin tätä kansaa, josta nimen kan-
taja on lähtenyt, tahi johon hän on uusilla juurilla kaswanut, ja likemmin sitä 
sukua, jota hän omaksensa mainitsee. Sukunimi on siis pyhä lippu sekin, jonka 
alla kantaja taistelee elämästänsä, jos mahdollista kunnioittaaksensa isäänsä ja 
äitiänsä, ja jättääksensä jälkeläisillensä sukunimi puhtaana, wastakin kalliina 
ja puhtaana säilytettäwäksi perinnöksi. (Tampereen Sanomat 3.7.1880.)

Sanaa sukunimi alettiinkin käyttää johdonmukaisesti silloin, kun ko-
rostettiin sukunimien ottamisen tärkeyttä kaikille, kehotettiin ottamaan 
patronyymien tilalle ”soma, suomalainen sukunimi” (Tampereen Sanomat 
13.2.1886) tai vaihtamaan ruotsinkielinen nimi suomenkieliseen, annet-
tiin malliksi nimiluetteloita (Rauman Lehti 23.6.1882 nimimerkki Matti; 
Uusimaa 12.3.1897 ja 21.1.1898) ja kehotettiin keräämään paikka- ja 
sukunimiä (Uusi Suometar 16.9.1882, O. A. F. Lönnbohm). Tamperelai-
nen Aamulehti piti asevelvollisten suku-nimien puutetta haitallisimpana 
ja toivoi että papisto huolehtisi siitä, että nuorukaiset saisivat vakinaisen 
sukunimen itselleen; siten kaikki ihmiset saisivat vähitellen sukunimet, 
”joita voisivat käyttää koko ikänsä ja jättää perinnöksi lapsilleenkin” 
(5.11.1885, anonyymi). J. V. H. alias Johan V. Hirsjärvi kertoi, miten 
”wiime aikoina owat useat alkaneet ottaa suomalaisia sukunimiä ja 
ristimänimet owat myös wähitellen alkaneet suomalaisiksi muuttua” 
(Satakunta 14.5.1887, lisälehti).

Vuosikymmenen loppupuolella esitettiin vaatimus, että jokaisella tulisi 
kansakunnallisen yksilöllisyyden merkkinä olla ikioma sukunimi (”oma 
omituinen sukunimikin” Satakunta 23.3.1887 Teräwäinen alias Edvin 
Avellan). 1900-luvun alun nimenmuutoskampanjoissa asetettiin vastak-
kain vieraskieliset sukunimet ja uudet, omankieliset sukunimet (Päivälehti 
10.4.1901, nimim. Joukko vierasnimisiä ylioppilaita).

suku- eli liikanimi
Sanojen suku- ja liikanimi synonyymista käyttöä esiintyy yleensä kirjoi-
tuksissa, jotka koskevat länsisuomalaisen maalaisväestön lisänimiä tai 
jotka ovat Länsi-Suomessa asuvien kirjoittajien kirjoittamia. Nimimerkki 
T–n kirjoitti Tampereen Sanomissa (1.3.1879) vieraskielisen ”liikanimen 
(= sukunimen)” turhamaisesta valitsemisesta. Nimimerkki Lpp (mah-
dollisesti Johan Viktor Leppänen) valitti sitä, miten vaimot muodostavat 
miestensä suku- eli liikanimistä itselleen ska ~ skä -loppuisia nimiä kuten 
Holmlanderska, Wahlmanska (porilainen Lounas 10.8.1887). Uuden Suo-
mettaren H. käytti ilmausta myös vanhojen ruotsalaisten mahtisukujen 
nimistä ”Ruotsalaisten wanhimmat liika- eli sukunimet näyttäwät olleen 
sellaisia kuin Gode, Ille, Trygge, Bonde” (9.4.1880). Tamperelainen 
Aamulehti kertoi (5.11.1885, anonyymi) kuulleensa usein valituksia sii-
tä, että Länsi- ja Pohjois-Suomessa vallitseva sukunimien puute tuottaa 
sekaannuksia. Poikkeuksena ovat virkamiehet ja herrassäätyyn kuuluvat, 
sillä heillä on vakinaiset suku- eli liikanimet. 

Lounais-Suomessa syntynyt ja asunut suomalaisuusmies Edvin Avellan 
käytti sanoja sukunimi ja liikanimi toistensa synonyymeina, eikä hän 
tarkoittanut välttämättä periytyviä nimiä. Hänen mukaansa Itä- ja Poh-
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jois-Suomessa on kansalla yleensä omat liikanimet, jotka menevät isältä 
pojalle ja niin edelleen suvusta sukuun. Sen vuoksi Itä- ja Pohjois-Suomen 
liikanimet ovat varsinaisia sukunimiä (Satakunta 9.10.1886, nimim. Te-
räwäinen), joista voisi ammentaa voimaa länsisuomalaistenkin suku- ja 
liikanimien aineksiksi (Satakunta 6.4.1887, nimim. Teräwäinen). Hauho-
laissyntyinen F. Ahlman nimitti ruotsinkielisiä, varsinkin käsityöläisten 
ottamia nimiä suku- eli liika-nimiksi ja muukalaisiksi kölleiksi (Mehiläinen 
6/1862: 137–138, nimim. A–n). Nimimerkki Maalainen kirjoittaa, että jos 
esimerkiksi talollinen myy talonsa, ostaa toisen ja muuttaa siihen asumaan, 
niin pian suku- eli liikanimikin muuttuu (Kokkolan Lehti 23.2.1886).

Kiintoisa esimerkki termien vakiintumattomuudesta on Sanomia Turusta 
-lehden (23.6.1857) ilmoitus Turkuun perustettavan ”elinkautisen raha-
kaswin laitoksen” eli säästökassan säännöistä. Teksti on julkaistu rinnan 
ruotsiksi ja suomeksi, mikä helpottaa sanojen sisällön ja kääntämisen 
vaikutuksen seuraamista. Sääntöjen 2. §:n mukaan

För att winna inträde i anstalten ingifwes af insättaren en skriftlig ansökning 
till förwaltningen med uppgift om insatsens belopp, insättarens derwid gjorda 
förbehåll och för de person, för hwilken insatsen göres, födelsedag och år, 
för- och tillnamn, för barn dessutom föräldrarnes namn och stånd äfwensom 
för enkor och hustrur jämväl deras egna familjenamn. 

Tullakseen osallisuuteen laitoksessa, antakoon pania kirjallisen anomuksen 
toimitukselle luetellen panon suuruuden, panian siinä tehdyt ehdot ja sen 
ihmisen suhteen, jonka puolesta pano tapahtuu, syntymäpäivän ja wuoden, 
risti- ja liikanimen, lapsille sen lisäksi wanhempain nimen ja säädyn sekä 
leskille ja waimoille myös heidän oma sukunimensä.

Koska termi familjenamn on ruotsin kielessä väljempi kuin slägtnamn 
(ks. lukua 2.7.2), tarkoittanee sukunimi tässä periytyvän sukunimen ohella 
mahdollista lisänimeä, jolla naista on nimitetty ennen avioitumista. Sama 
ilmoitus julkaistiin myös Kuopion Sanomissa (11.7.1857).

liikanimi
Sana liikanimi esiintyy lehdistössä tarkoittamassa ominaisuutta ilmaisevaa 
(tilapäistä) nimitystä, korkonimeä, vaihtuvaa lisänimeä ja perittyä sukuni-
meä. Esimerkiksi turkkilaisia vastaan taistellutta kenraalia kutsuttiin ”lii-
kanimellä Turkkilaisten syöjäksi” (Turun Wiikko-Sanomat 12.9.1822). 

Y. K. (G. Z. Forsman) nimitti sotilasnimiä liikanimiksi (Jaetun sotawäen 
Liika-nimistä. Suometar 11.3.1859) ja F. Ahlman la-loppuisia asumuksen-
nimiä, joita oli alettu ”viime aikoina” käyttää henkilönniminä (Mehiläinen 
6/1862: 137–138). Asumuksennimistä näyttäisi olevan kysymys myös Th. 
Frimanin artikkelissa Suomalaisen talonpojan jalous (Gottlundin Suomi 
26.6.1847), jossa Jaakkimasta matkannut vaimo etsii kadonnutta miestään: 
”Mikä siun Mattisi sukunimi on, ja konsa hän tuli Pietariin, ehkä siitte 
tolkku saataneen, kuin sukunimi tiietään.” Vaimo vastaa: ”Ei hänellä ole 
millastakaan muuta nimiä, paitsi liika nimiä, meiän talostamme Kilkki-
lästä, josta miestäni naapurit ja herratki kutsuvat Kilkiksi.”
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 Wilhelm Carlsson käytti Länsi-Suomessa tuttua liikanimi-sanaa vaih-
dellen sukunimen kanssa:

Mistä owat nykyään ne monet Suomalaiset liika-nimet: Lewänen, Palonen, 
Järwinen y. m. itse Yliopiston jäsenten sekä wirka-miestemme riwissä arwoi-
san sian saaneet, minkätähden owat meidän jalot, arwoisat oppineemme ruot-
salaisten suku-nimiensä rinnalle ottaneet: Koskinen, Oksanen y.m. (Suometar 
18.11.1865: Ihmis-nimistä Suomessa. Wilh. C:son [Carlsson].)

Uuden Suomettaren nimimerkki H. kirjoitti (9.4.1880) niin sukunimistä, 
liika- eli sukunimistä että liikanimistä. Hänellä ovat rinnan muukalaiset 
liikanimet ja muukalaiset sukunimet. Hän kertoo Hämeessä talon eli tilan 
nimen kulkevan perheen liikanimenä ja selvittää, kuinka suomalaiset ovat 
”ikiwanhuudesta käyttäneet liikanimiä sellaisia kuin Hywönen, Miettinen, 
Leskinen”. 

Myös satakuntalaissyntyinen Edvin Avellan käytti sanoja suku- ja liika-
nimi varsin vapaasti vaihdellen (ks. edellä kohtia sukunimi sekä suku- ja 
liikanimi). Hänen mukaansa Länsi-Suomessa tilalliselta väestöltä puut-
tuivat liikanimet kokonaan, ja sen vuoksi heitä puhutellaan tilojen nimien 
mukaan. Rannikkopitäjissä ja osin tilattomalla väestöllä oli kuitenkin 
ruotsinkielisiä liikanimiä. 

Länsi-Suomessa liikanimet kuitenkin eriäwät itä- ja pohjois-Suomesta siinäkin 
katsannossa, etteiwät ne ole yhtä wakinaisia, polwesta polween siirtywiä kuin 
wiimemainitut. Niitä omistetaan mieltä myöten, ja niitä useasti mieltä myöten 
waihetaankin. Saattaa sentähden tapahtua, että saman suwun, jopa saman 
perheenkin miehillä on warsin erinlaiset liikanimet. (Satakunta 9.10.1886, 
nimim. Teräwäinen.) 

Seuraavana vuonna Teräwäinen ennusti niiden, jotka olivat sukunimiä 
vailla, joutuvan pian ottamaan itselleen varsinaisia liikanimiä (Satakunta 
23.3.1887.). – Termi oli myös virallisessa käytössä, sillä esimerkiksi Porin 
kaupungin henkikirjoituksen toimittamiseksi kuulutettiin, että talon- tai 
tontinomistajien tai hoitajien oli esiinhuudettaessa ilmoitettava itsensä 
ja talonväkensä toimitusmiehille ”ristimä- ja liikanimeltä” (Satakunta 
16.3.1887). 
 
1880-luvulla Tampereen Sanomien anonyymi kirjoittaja eriytti sukunimen 
ja liikanimen toisistaan korostamalla sukunimen pysyvyyttä kontrastina 
liikanimen häilyväisyyteen. Liikanimiksi hän katsoi vaihtuvat talonnimet 
ja ruotsinkieliset nimet, jotka saattoivat olla sisaruksillakin erilaisia ja 
joita kirjoitettiin miten kulloinkin.

Hämeen ja lounais-suomen mies sanoo sukunimeä ”liikanimeksi”, ja jonakin 
liikana, jolla muka ei ole mitään merkitystä, hän sitä käyttääkin. – –. Itse oli 
hän poikana kodissaan Matti tahi Matinpoika, lähdettyänsä tehtaantyömieheksi 
muuttui hän Matti Ristaljukseksi, otettuansa sotamiehen pestin ilmaantuu hän 
nimellä Matti Ruu, ja nyt on hän torpparina Mäkelän nimellä, mutta koska hän 
on hywissä waroissa aikoo hän ostaa Mikkolan talon ja muuttuu silloin Matti 
Mikkolaksi, jolloin hänen kunnianhimonsa esineenä on ostaa kaikki kylään 
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kuuluvat talot. Silloin ottaa hän kylän nimen ja on wihdoin siten esiintywä 
Matti Rääkkylänä. Tunnepa sitten mies mieheksi jos woit. 

Tämän Matin yksi poika lukee itsensä papiksi ja todistetaan Hels. Dag-
bladissa olewan ruotsalaisen siwistyksen Ruotsista tullut kannattaja, koska 
hänen nimensä on Räkälenius; toinen poika Jeremias ilmaantuu mahtawana 
käsityöläisenä Jeremias Jemmerdäl’in nimellä, kolmas on työmies waan, 
nimellä Rönkwisti, jota pappi kirjottaa Renqwist, henkikirjuri Grönqwist, 
nimismies Rönnqwist ja isäntä luulee nimen alkuaan olleen Strömqwist, mitä 
l i i k a n i m e s t ä  väliä on? (Tampereen Sanomat 3.7.1880). 

Oikeastaan eihän se nimi [tehtaassa saatu, mestariksi päästessä otettu] nosta 
mitään tunteita sydämessä, se on enemmin kuin liikanimi, se on haukun-
ta-nimi, se on tawallansa orjan merkki, jota muukalaisuus polttaa Suomen 
miehen otsaan, riistääksensä häneltä kaikkea itsetuntoa, saadaksensa häntä, 
jos mahdollista häpeämään sukuansa ja kansaansa. – –. Niin kuin Amerikan 
yhdyswalloissa ennen orjajoukko piti tapana nimittää itsensä herransa nimellä, 
niin suomalainenkin mies, josko hänelle ei suotukaan käyttää herran omaa 
sukunimeä, kuitenkin ylpeilee siitä, että hän toki saa kantaa ”herramaiselta” 
kuuluwan nimen. Yhtä wähän kuin Amerikan orja ajattelee hän oman perheen 
ja su’un perustamista tällä nimellä. (Tampereen Sanomat 10.7.1880.)

1900-luvulle tultaessa sukunimikäsite näyttää selkiytyneen liikanimestä 
eriäväksi. Kun Kalle Rytkönen (Virittäjä 1: 49–53, 1897) käsitteli Turun 
kaupungin porvariluetteloiden nimiä vuosilta 1624 ja 1632, hän totesi 
suuren osan olleen varsinaista sukunimeä vailla. Puutetta oli paikattu 
lisäämällä ristimänimen jälkeen isän, asuinpaikan tai ammatin nimi. 
Oikean sukunimen luontoisiksi hän luokitteli muun muassa nimet Pispa 
ja Pappi. Useilla nimillä oli hänen mukaansa liika- eli kompanimen luon-
netta, ja monia niistä olisi pidetty kirjoittamisen aikaan häijyinä haukku-
maniminä. Nimimerkki O. K. (O. A. Kallio) arveli monien sukunimien 
tai sukujen nimien olleen alkujaan liika- eli haukkumanimiä (Virittäjä 3: 
120–125, 1899). Martti Rytkönen nimitti pitäjäläisten nimityksiä kölleiksi 
eli liika- tai haukkumanimiksi (Virittäjä 5: 41, 1901), Vihtori Peltonen 
(W. P.) kertoi Karjalassa säilyneen tavan liittää naiselle tar ~ tär -johdin 
isän sukunimeen (Virittäjä 6: 8, 1902). 

lisänimi
Sana lisänimi esiintyy lähinnä väheksyvää tai halventavaa nimitystä 
tarkoittamassa, esimerkiksi ”lisänimet, waiwanen, polonen” Gottlundin 
Suomi 19.11.1847; ”lisänimet ja niiltä syntyneet maineet” Gottlundin 
Suomi 27.11.1847; Maamiehen Ystäwä 29.1.1848, 1.7.1854; ”ettei seu-
rakunnallamme suotta ole lisänimi: Nälän särkemä Lehtimäki” Suomen 
Julkisia Sanomia 18.5.1857). 

huutonimi
Huutonimiksi on kutsuttu lähinnä Länsi-Suomessa niitä talonnimiä, joiden 
avulla on käräjillä ja kinkereillä huudettu esiin tietyn talon isäntäväkeä 
tai palkollisia (ks. kohtaa huuto-/huutunimi luvussa 4.5). Termi esiintyy 
Sanomia Turusta -lehdessä sotilasnimen merkityksessä, esimerkiksi 
”Iisalmen pitäjässä Haapajärwen kylässä elää myöskin Heikki Tapani-
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nen, sotamiehen huutonimellä Turkki” (31.8.1858), ”Antti Nousiainen 
(huutonimi ’Pistool’) on ollut myös waramiehenä ja käynyt 1808 sodan” 
(Suomen Julkisia Sanomia 19.7.1858). Nimi annettiin ruodussa palvele-
valle sotilaalle palvelusaikaiseksi nimeksi.

ottonimi
Termi esiintyy Oulun Ilmoitus-Lehdessä muun muassa uusien nimien otta-
mista käsitelleen artikkelin otsikossa (Kielimurteista, ottonimistä, Sowion 
Matista, Sakari Franzén’ista y. m. sananen). Teksti kertoi raahelaisesta 
kauppiaasta Matti Soweliuksesta eli Sowion Matista, ks. sitaattia sivulla 
603 (luku 10.3.1). (OIL 8.1.1890.) 

sukumanimi
Sana esiintyy nimimerkki I. A:n itäsuomalaiselta sukunimialueelta lähet-
tämässä artikkelissa Kirje Savosta, Saiman rannoilta Sanomille Turusta 
periytyvän sukunimen merkityksessä seuraavasti: ” Useasti taloilla ei 
ole nimeä waan numeronsa, mutta sen sijaan on joka ihmisellä ’sukuma-
nimensä’. Jos nyt talon omistaja on esim. Heiskanen, niin on talo hänen 
aikansa Heiskala.” (Sanomia Turusta 24.12.1873.)

slägtnamn, tillnamn, familjenamn
Ruotsinkielisiä artikkeleita karttui sanomalehtikortiston avulla huomat-
tavasti vähemmän kuin suomenkielisiä. Koska keskustelua käytiin myös 
ruotsin kielellä, on mahdollista, että ruotsinkieliset termit ovat voineet 
vaikuttaa käännöslainoina suomenkielisten tekstien sananvalintaan. 

Kun Fabian Collan (Saima 7.8.1845) kritisoi ulkomaisten paikannimien 
liiallista suomalaistamista, hän otti esimerkiksi mm. nimen ”Baf  ns vik”, 
jonka alkuosasta saataisiin tiukkaa suomalaistamislinjaa johdonmukaisesti 
noudattamalla Pähvini tai jopa Pähvinen eli Collanin sanoin ”ett så till 
sägandes ’egendomligt Finskt’ slägtnamn”. Morgonbladetin (17.7.1845) 
mukaan historialliset ja maantieteelliset nimet olivat helpommat mukaut-
taa kuin ”närvarande tids dop- och familjennamn”. Anders Wareliuksen 
mukaan (1848: 93–94) tillnamn och slägtnamn tavataan savokarjalaisilla 
ja lappalaisilla, mutta ei Hämeessä. Pohjanmaalla on talonpojilla ”tillnamn 
af det hemman han äger” ja tilattomalla työväellä slägtnamn lähtötalon 
tai torpan mukaan. Hän katsoi myös turunmaalaisilla olleen muinoin 
sukunimet (slägtnamn). 

H. A. Reinholm katsoi pakanuudenaikaisia kastenimiä käsitelleessä 
väitöskirjassaan (1853) sukunimien (familje- l. slägtnamnet) perustuvan 
niitä alkuperäisempiin henkilönnimiin (egennamnet). Erityisin johtimin 
varustettuina näistä perheitten ja sukujen nimistä (namn på familjer och 
slägter) on tullut stereotyyppisiä nimiä eri sukuhaaroille. Reinholmilla on 
myös isännimi (fadersnamn: ”Lika gammalt som familjenamnet, är hos 
Finnarne namnet efter far. Sannolikt bildades redan i fordna dagar famil-
jenamn-former af fadersnamn, t. ex. Lemminkäinen af Lemmin poika, 
– – Ikonen och Ikotar (Ikos son, dotter) var i dagliga talet behändigare att 
nyttja än de släpigare Ikon (Ikosen) poika, Ikon tytär.” (Mts. 59.)
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Åbo Tidningarissa (22.12.1857) termin tillnamn alle sopi ilmaus ”släg-
tens werkeliga namn”. C. A. Gottlund käytti mm. sukunimistä ilmauksia 
genuint fi nska slägtnamnen ja savolaxiska slägt- eller familjenamnen 
sekä tilapäisistä henkilökohtaisista nimistä binamn, öknamn ja skällsnamn 
(1872: 11, 12). Folkwännen (23.6.1885) jakoi henkilönnimet kahteen 
ryhmään: förnamn ja slägt- eller tillnamn, joista vanhinta kerrostumaa 
olivat patronyymit. ”Tillnamn i wanlig mening” omaksui vasta aateli 
myöhemmällä keskiajalla. Patronyymeille vastakkainen syntytapa oli va-
lituilla son-loppuisilla sukunimillä (”namn på -son walda slägtnamn”), 
joihin sisältyvä miehennimi ei ollut enää isän etunimi. Muun muassa 
Finlands Allmänna Tidningissä sana tillnamn (”dop- och tillnamn”) on 
tavallinen 1820-luvulta alkaen; sitä esiintyy myös muissa ruotsinkielisissä 
lehdissä (Historiallinen sanomalehtiarkisto). Wiborg (19.5.1857) kirjoitti 
matkustajaluetteloista, joihin merkittiin ”hwarje passagerares dop- och 
familjennamn, stånd och hemort”. 

4.4.2 Virallisen lehden nimenmuutosilmoitukset 

Seuraavassa käsittelen paria ensimmäistä esimerkkiä lukuun ottamatta 
suomenkielisten virallisten lehtien nimenmuutosilmoituksissa esiintyneitä 
ilmauksia. Vuosilta 1870–1911 olen tilastoinut ilmoitukset systemaattises-
ti, vuosilta 1912–1922 olen kirjannut vain yleisestä käytännöstä poikkea-
vat ilmaukset. Valtaosassa ilmoituksia on käytetty vain sanaa nimi; näiden 
ilmoitusten määrää en ole laskenut. Ilmoitusten tyypillinen rakenne on 
”Nimeni, joka tähän saakka ollut – –, on tästä lähtien oleva – –.”

Varhaisim pia sukunimenmuutosilmoituksia on Oulun Wiikko-Sanomien 
(per. 1829) ilmoitus:

Minä allekirjottanut, joka tähän asti olen kutsunut itsiäni Johan Hautaperäksi, 
olen muuttanut Sukunime ni, ja kutsun nyt itseni Johan Härmäksi, joka yhtei-
seksi tiedok si annetaan. 
Pudasjärwestä Elokuun 20:nä päivänä 1830. Johan Härmä 
ennen tätä Hautaperä Uni-Lukkari Pudasjärwe sä. 
(Oulun Wiikko-Sanomia 28.30.1830.)

Sukunimi-sanan varhainen esiintyminen selvästi talonnimiperäisen lisäni-
men yhteydes sä selittynee ilmoituspaikkakun nan perusteella. Pudasjärvi 
on ollut lisänimi käytännön suhteen aluetta, jolta tapaa sekaisin niin läntistä 
talonnimikäytäntöä kuin savolaisasutuksen mukanaan tuomia vanhoja 
sukunimiä (ks. karttaa 35, s. 468).

Uudessa Suomettaressa (21.7.1887) oli puolestaan ilmoitus: ”Nyt 
olen minä muuttanut liikanimeni, se on ennen ollut Patansuu23, nyt se 
on Petterson”. 

23 Lehdessä on ilmeisesti painovirhe, po. Putaansuu.
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Taulukko 1. Erilaisten lisänimiä merkitsevien ilmausten esiintyminen suomenkie-
listen virallisten lehtien nimenmuutosilmoituksissa.

Aikajakso Ilmoitusten 
lkm

sukunimi liikanimi Muu ilmaus

1870–79 149 48 11 3

1880–84 425 19 12 2

1885–89 692 15 7 1

1890–94 951 12 2 1

1895–99 1 450 11 7 1

1900–04 1 883 45 3 5

1905–09 ? 353 0 10

(1905, 1908–09) 3 255 146 0 2

Yhteensä > 8 805 503 42 23

Vuosien 1870–1905 ilmoitusten määriä ei voi verrata vuosien 1906–1907 
tilanteeseen, jolloin julkaistiin pitkiä yhteislistoja nimien muutoksista. 
Siksi jaksolta 1905–1909 on taulukossa eritelty erikseen muut vuodet 
kuin 1906–1907.

Vain muutamassa prosentissa ilmoituksia on käytetty muuta ilmausta 
kuin nimi. Suhteellisesti eniten sanaa sukunimi on käytetty 1870-luvulla. 
Silloin niiden osuutta ilmoituksissa nosti vuosien 1875–1878 tunnettu 
ylioppilaiden nimenmuutosmanifesti; näissä ilmoituksissa sukunimi-sa-
naa käytettiin yleisesti; yksin vuonna 1876 sana esiintyi 20 kertaa.

Vuoden 1902 jälkeen ei sanaa liikanimi enää ilmoituksissa näkynyt, ja sen 
osuus ilmoituksissa oli alkanut vähentyä jo 1890-luvulla. Tosin vielä 1915 
liikanimi esiintyi erään helsinkiläisen nimenmuuttajan ilmoituksessa.

Sana sukunimi esiintyi jo vuoteen 1899 mennessä huomattavasti useam-
min (103 kertaa) kuin sana liikanimi (39 kertaa). Sen levintäkin oli 1800-
luvun puolella liikanimeä laajempi, sillä sanaa sukunimi käytettiin eri 
puolilta Suomea lähetetyissä ilmoituksissa. Sen sijaan sanaa liikanimi ei 
esiintynyt lainkaan linjan Kälviä–Lappeenranta koillispuolella – itäisissä 
ilmoituksissa se esiintyi vain Tohmajärvellä (tosin ilmoitus oli lähetetty 
Pietarista), Käkisalmessa, Viipurissa ja Pietarissa. Keski-Suomesta, Sa-
vosta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Juuasta tulleissa ilmoituksissa käytettiin 
vain sukunimi-sanaa. Seuraavassa muutamia havaintoesimerkkejä24 
sanojen sukunimi ja liikanimi käytöstä:

24  Koska olen kursivoinut luettelossa esiintyvät lisänimi-ilmaukset, olen jättänyt suku-
nimet tässä yhteydessä kursivoimatta.
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– ”Että me itsellemme, lapsellemme ja jälkeläisillemme olemme otta-
neet isämme ja esi-isämme alkuperäisen neljäsataa vuotta vanhan ja 
tunnetun sukunimen  ” (Danielsson > Gammal) (1881)

– henkilö, jolla oli nimi Kallioniemi, mutta joka oli ”ilman sukunimeä 
Kustaapoika” otti ”sukunimen” Oksanen (1904).

– ”ottanut liikanimen”: Kelin > Johansson (1874).
– ”Että siainen tuomari G. R. Nordenstierna on jättänyt pois liikanimen 

Kekoni, joka rahwaskunnan tiedoksi vahvistetaan” (1878).
– ”Koska minua eräässä Mäntsälän pitäjässä kirkkoherranvirastolta 

annetussa muuttotodistuksessa nimitetään Augustsoniksi, saan täten 
ilmoittaa, että liikanimeni oikeastaan on Henriksson.” (1880).

– ”lainmukaisesti ilmoitettu liikanimi” (1886).
– ”joten kaikki liiat nimet olen tästä lähin poistava”: Hytti > Hyttinen 

(1895).

Kartta 2. Virallisen lehden nimenmuutosilmoituksissa vuosina 1870–1899 esiintyvät 
sanat liikanimi ja sukunimi ilmoituspaikkakunnan mukaan.

liikanimi
sukunimi
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Muita ilmoituksissa esiintyneitä ilmauksia olivat seuraavat: 

suvun alkuperäinen nimi: 1876, 1879;
perhenimi: 1878 (ilmoitti kasvattilapsien ottamisesta omiksi lapsiksi 

ja omalle nimelle), 1896 (Colliander-suvun jäsen, joka muutti New 
Yorkiin otti perheelleen nimen Bergesen), 1900 (liikanimi Kanawoloff 
> äidin perhenimi Hammar), 1903 (oikeusneuvos G. A. Wallenius ja 
vaimo > perhenimi Wallit), 1906 (5 tapausta; kyseisenä vuonna nimiä 
vaihdettiin usein perheittäin), 1907 (2 kertaa);

kulttuurinimi: 1880 (”Nimeni on tähän asti ollut K. Sjöblom; nyt tästä 
kulturinimestä pyydän päästä siten että hylkään sen ja otan uuden 
– – [Järvinen]”);

nimitys: 1883;
varsinainen nimi: 1885;
esi-isien nimi: 1894;
perintönimi: 1902 (Nivalassa ja Helsingissä), 1912 (Alavudella), 1919 

(Ikaalisissa);
oma syntymänimi: 1902;
salanimi: 1905 (”hyljäten tilapäisen salanimen takaisin alkuperäiseen”: 

Lehtonen > Nordvall);
perhe- ja sukunimi: 1907;
kantanimi: 1908 (sukunimi Särkelä > vanha kantanimi Laakso);
släktnamn: 1910 (Pietarissa);
kodin nimi: 1910 (”otan takaisin entisen kotini nimen”: Taimi > Pelto-

la);
Familija nizpodpisavšejsja (allekirjoittaneen sukunimi): 1915;
kantasukunimi: 1919 (Imatra);
virallinen nimi: 1919 (”Käyttämääni taiteilijanimeä Onni Gabriel tulen 

tästä lähin käyttämään virallisena nimenäni.” (ennestään Onni Gabriel 
Snell.);

tyttönimi: 1921 (”Rouva Johanna Ivanof  n, Wiipurin pitäjästä, täällä 
anottua saada nykyisen sukunimensä sijasta käyttää tyttönimeään 
Othmar-Neuscheller – –” ja ”Koska mieheni Aksel Nikkarin kanssa 
meillä ei ole taipumusta asua yhdessä, niin olemme yhteisestä sopi-
muksesta päättäneet olla ainaisesti erossa – – ja käytän tyttönimeäni 
Katri Veikkolainen”; viimeksi mainittu ilmoitus ei ollut varsinainen 
nimenmuutosilmoitus).

Näyttää siltä, että nimitystä perhenimi käytettäessä on haluttu korostaa 
nimenomaan perhettä. Usein lienee ollut kyse siitä, että omalle perheelle 
on haluttu valita eri nimi kuin muulle suvulle. Nimenmuutosilmoituksista 
ja sukututkimuksista voi tämän piirteen havaita olleen yleinen 1900-luvun 
vaihteen tienoilla.

Nimitys tyttönimi esiintyi ensi kertaa nimenmuutosilmoituksissa vasta 
vuonna 1921, kun sukunimilaki oli jo astunut voimaan, vaikka laissa 
ei lainkaan käsitelty naisen velvollisuutta käyttää aviomiehensä suku-
nimeä.
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4.5 Kansanomainen käyttö

Tiedot kansan käyttämistä ilmauksista perustuvat Suomen murteiden 
sana-arkiston aakkoselli siin kokoelmiin (vanhimmat tiedot 1870-luvulta) 
sekä Sanasta jan vuoden 1981 kyselyn (26: 3264; ”Mitä nimi tystä teillä 
on käy tetty sukunimestä?”) vastauksiin.25 Myös 1980-luvulla kootut 
tiedot ovat tärkeitä sukunimikäsitteen kehittymisen ja vakiintumi-
sen kannalta, sillä käytetyissä sanoissa elää edelleen perinnetietona 
vanha käytäntö, joka näkyy muun muassa niiden alueellisessa ryh-
mittymisessä ja sisältöjen vaihtelussa. Muutama nimityk sistä löytyi 
tieto vasta sanalipun seliteosasta. Sen sijaan esimerkiksi sellaista 
aja teltavissa olevaa il mausta kuin kil pinimi (lähinnä aatelisilla) ei 
ollut ainakaan hakusanana. 

Käsittelen tässä tarkemmin nimityk siä, jotka liittyvät su kunimi-
käytäntöömme ja sen muotoutumiseen ja jätän huomiotta satun-
naiset ja pelkästään pilkkanimiä tarkoittaneet ja yhä tar koittavat 
ilmaukset. Siten kyseeseen tulevat huu to-/huu tunimi, isänni mi, 
jäl kinimi, korkonimi, kölli, köl linimi, költti, liika nimi / lii kanimi, 
lisänimi, muuttonimi, nimi, ostonimi, ottonimi, perhenimi, perin-
tö-/perin tienimi, peränimi, si vunimi, su kunimi/suku manimi, suvun 
nimi, takanimi ja tyttönimi.

huuto-/huutunimi
Termistä on muutama tieto merkityksessä ’sukunimi’ Pohjan maalta (Hi-
manka, Lappa järvi, Sievi), Satakunnasta (Mouhijärvi), Pohjois-Karjalasta 
(Nurmes), Kainuusta (Kuhmo), Kittilästä, Enon tekiöltä ja Ruijan Jyy-
keästä. ’Talon- tai torpan nimi’ Kuortaneel la, Sotkamos sa ja Utajärvellä 
ja yleisemmin ihmisen lisänimen merkityksessä Vittan gissa (”Se on kir-
konkirjoissa ja kaikissa huutonimissä Soappavaa ra.” 1931) ja Kuhmossa. 
– Nimitys perustuu manttaali-, henki- ja kirkonkir jojen eli ”huutokirjojen” 
käytän töön, joihin asukkaiden nimi kirjattiin talon nimen jälkeen. Esimer-
kiksi kinke reillä pappi huusi ensin talon nimen ja sitten asukkaat erikseen 
kunkin vuorollaan, sukunimien puuttuessa ristimänimellä. 

Sotkamossa on huutonimeksi vanhastaan sanottu sotilasni meä: ”Niillä 
oli ollu ne sotamies- ja huutonimet ja tyhmä kansa luuli että se oli hauk-
kumanimi se sotamiehen huutonimi.” Tällainen tulkinta voi luonnollisesti 
syntyä vain alueella, jossa ihmisillä on periytyvät sukunimet.

 
isännimi
Yleinen nimitys Karinaisissa 1919; sisältöä ei sanalipussa luonnehdita. 
Mainitaan Parikkalas sa venäläiseen patronyymikäytän töön kuuluvana 
(1924): ”Esim. [venäläisillä] isännim se toisena kal’ikehtaa [= on tiellä, 
mukana] aina. [Meillä] tulis’ liika pitkältä käytettäväks [olisi liian pit-
käveteistä isännimen käyttäminen toisten nimien yhteydessä]”. Muita 
tietoja suomen murteista ei ollut. Karjalan kielen esimerkit kertovat venä-

25  Kansankielisiä ja sanakirjoissa esiintyviä lisänimitermejä on aiem min lyhyesti esi-
tellyt Eeva Maria Närhi (1972: 42–43). Hän ei ole kuitenkaan suhteuttanut niiden 
esiintymistä li sänimikäytännön heterogeeniseen kehitykseen maan eri osissa ja eri 
yhteiskuntaryhmissä. 
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läisestä käytännöstä. Isännimestä on tietoja Vuokkiniemeltä, Kontokista, 
Tveristä, Säämäjärveltä ja Nekkula-Riipuškalasta. Kontokista kerrotaan: 
”šiitä še pi i moršiemen kumartoa, isän imie myö e pyrkie jotta: ’Or o 

ihvan ovitš, onko šijattomalla šijoa?’” ja Säämäjärveltä puolestaan: 
”herroi sanotah izän imel, a mužikkoa pajistez omal imel” (Karjalan 
kielen sanakirja 1968: 462).

jälkinimi
Merkityksessä ’sukunimi’ Mouhijärvi/Suoniemi/Ikaalinen 1982. ”Mikä 
suj jälkinimes onkaan?” ”Pannaan nyj jälkinimeks vaikka Lepistö!”

korkonimi
Yksilön ominaisuuksia luonnehtiva nimi (’haukkumanimi, herjanimi, lii-
kanimi, lisänimi, koroitusnimi, korskanimi, pilanimi’). Tunnetaan tässä 
merkityksessä Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjan-
maalla. T. I. Itko nen on tavannut sanan myös merkityksessä ’sukunimi’ 
(”Ei aiv. tav. Vanh. ehkä < lp. goargn.”) Enontekiöllä 1914–1926.

Kartta 3. huutonimi suomen murteissa.

’genetiivinen patronyymi’

’erisnimi, esim. ihmisen’

huutonimi

’talonnimi’

’talonnimi lisänimenä’

’sukunimi’

’sotilasnimi’
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juhlapäivä ym.’

’sukunimi’

’etunimen hypokorismi’

’sotilasnimi’

’appell. nimitys: vieraspaikka-

kuntalainen, eläin, ruoka,

’kuvaileva asumuksen nimi’

korkonimi

’henkilökohtainen liika- tai

haukkumanimi’

’arvonimi, titteli’

Kartta 4. korkonimi suomen murteissa.

kölli/köllinimi
Merkitys ’pilkkanimi’ on tuttu kaakkoismurteissa sekä savolais murteissa 
lähinnä Etelä-Savossa, kaakkoisissa savo lais mur teissa ja Poh jois-Karja-
lassa – siis lähinnä vanhalla itäsuoma laisella sukunimialueella. Muutama 
maininta on myös hämäläis murteiden Iitin ryhmästä. Päi jän teen ympä-
ris töstä, Kaak kois-Hä meestä ja Kymenlaak sosta – siis sukunimialueen 
naapurustosta – missä sanalla on myös merki tys ’su kunimi’, mikä kielii 
näiden alueiden vanhas taan epä vakaasta li sänimikäytän nöstä. Alueelle 
on siirtynyt aiemmin sukunimellisiä savolaisia, joiden nimet ovat jääneet 
talonnimialueella (ks. karttaa 35, s. 468) käytöstä. (”Kölli se Helenius on, 
ei se mikäh muu o’ vaikka sit nimeks nys sanotah”, Iitti/Jaala 1926–1930.) 
Sakkolassa ja Vl. Uudella kirkolla kölli on tarkoit ta nut myös juorua, pahoja 
puheita ja huonoa mainetta. 

Sitä kuinka epävakaan nimen nimitykseksi kölli on vakiintuneen suku-
nimikäytännön alueella koettu, ilmentää sen käyttö myös soti lasnimistä. 
A. V. Forsman on kirjannut 1877 Anttolasta maininnan: ”Sen ol sotamie-
hen köll Borg.” Juvalta on kirjattu: ”Niilä sota miehilä kuul ollee aena er 
kölli” (1938).
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Kartta 5. kölli ~ köllinimi suomen murteissa.

költti
Nimitys tunnetaan savolaisen murrealueen länsiosassa (Päijät-Hämeen, 
Etelä-Savon ja Pohjois-Savon murteet) ennen muuta merkityksessä ’pilk-
kanimi’. Jyväskylän seu dulla se on saanut myös merkityksen ’sukunimi’. 
”Rumpetti-vainaa (Brummer) sille sen költin antoi” (Rovasti oli merkinnyt 
kirkon kirjoihin sukunimen), Toivakka 1924. Myös Salon seudulla (lou-
naismurteiden itäryhmä) költti tunnetaan, molemmissa merki tyk sissä. 
”Sit mä ole kans tiitninkeis aikki munt kertta Pernjän kielt vuoskaussie 
aikan kriipustan – mut emmä juu ol nimetän al pannu enk költtitän sanon 
heitil”, Perniö 1932.

Sotilasnimeä tarkoittamassa költti on tavattu Kangas niemellä (1918), 
Konginkankaalla (1932) ja Maaningalla (1928).

kölli(nimi)

’henkilökohtainen pilkkanimi’

’arvonimi, titteli’

’sotilasnimi’

’sukunimi’

’huono maine, juoru, paha puhe’

’appellatiivinen pilkkanimitys’
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Kartta 6. költti, keltti ~ kelttinimi suomen murteissa.

liika nimi / liikanimi
Kokoelmatietojen mukaan päämerkitys on ’sukunimi’. Alkuosaa on 
paikoin taivutettu, esimerkiksi lii kanim : liiannimen : liikoanimii (Jämsä 
1905). Tässä merkitykses sä sanasta on run saasti tietoja koko läntisestä ja 
eteläisestä Suomesta alkaen Kymenlaak sosta pitkin Päijänteen itäreunaa 
Saari järvelle ja siitä Perhon ja Lappajärven korkeudelle saakka. Nimi tys 
paljas taa jälkinimen aiemman luonteen kyseisellä alueella: ”– – semmose 
liikanime, ei sitä, kyl sillo ottas sai mink [nimen] tahtos”, Hinnerjoki 
1966. ”Ei sillo mittä liik nimei ollu” (vanhaan aikaan ei ollut sukunimiä), 
Rauma 1961. ”Ei stä liikanimmee muilla olluk ku suutarilla ja raataril-
la”, Teisko 1969. ”Se Jussi on ottanu semmotten liikanimenkin ittelläs. 
Ei se ol enää Takala, kototöl lin mukkaan, vaan sanoo ittees Virtaseks”, 
Marttila 1982.

 Sanastajan keruukilpailun (1981) vastauksissa valotetaan nimi tyksen 
taustaa seuraavasti: 

keltti(nimi)

’pitäjän, kylän as. pilkkanimi’

’maine, arvonimi’

’sotilasnimi’

’pilkkanimi’

költti

’sukunimi’

’liikanimi’

’pilkkanimi’
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Lii kanimi-termi on peräisin ajalta, jolloin nimi seurasi taloa, mutta sitä käy-
tettiin kyllä vielä varsinaisista suvun mukana kulkevista nimistäkin. Ainakin 
vanhat ihmiset vielä 1930-luvulla puhuivat liikanimestä. Sukunimi-sana alkoi 
tulla käytäntöön siinä vaiheessa, kun muodostui säännöksi, että nimi seurasi 
sukua eikä enää taloa. (Huittinen 1981.)
  

Sanasta on muutamia tietoja edellä määritellyltä alueelta pilk kanimeäkin 
tarkoittamassa. Samansisältöinen tieto on saatu Juvalta ja Kangas niemeltä 
sekä Oulun–Kemin seutuvilta.

lisänimi
Ilmaus on kokoelmissa selvästi liikanimeä harvinaisempi. Useimmiten 
merkitys on ’pilkkanimi’ (Isojoki, Orivesi, Tottijärvi, Hausjärvi, Urjala, 
Korpilahti, Petäjävesi, Kangasniemi, Sääminki, Raahe, Kemi, Utajärvi). 
Mynämäessä sana ”ymmärretään” (ei tosin selitetä, miten), mutta ei käy-

Kartta 7. liikanimi (~ liika nimi ~ liiknim) suomen murteissa.

liikanimi

’sukunimi’

’talonnimi lisänimenä’

’pilkkanimi, lempinimi’
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tetä (E. A. Saarimaa 1908), Hausjär vellä se on 1915 ollut ”jokseenkin 
tavallinen”. ’Sukunimi’-sisältö on talletettu neljästä paikkaa: Asikkalasta 
jokseenkin harvinaise na 1910 (”Liikanimeks ne lisänimeä sanuo, eikä sit 
ennen olluk kaa”), Orimattilasta 1908 (”ainakin eräs yksinäinen nainen 
niin sanoi, jolla lapsia oli”), Iitistä yleisenä 1907 ja harvinaisena Suur-
saaresta 1921.

muuttonimi
’Sukunimen vaihdoksen kautta saatu uusi sukunimi’. ”Mikkosella on uus 
sukunimi. Se uus muuttonimi on kuulemani mukaan Pekkala” (Kiihte-
lysvaara 1982).

nimi 
Kirjattu sukunimeä tarkoittamassa muutamin paikoin Lounais-Suomessa, 
Etelä-Pohjanmaalla ja Utajärvellä. Muistelus Tl. Karja lasta v. 1958: 

Kartta 8. lisänimi suomen murteissa.

lisänimi

’sukunimi’

’pilkkanimi’

’ei selitystä’
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See nimi jäi. Enne koo mää oli syntynykkä, nii isä myi oma synty mätalos 
Karjalan Arvelan ja kun hän myi se talo, jonk nimi ol hänenki sukunimes ja 
ol tiätämättömi aikoihi ollu häne sukus nimen, nii see nimi tul sit pois hänelt 
siin kaupas ja men sil koo see talo ost. Mut isä ost sit taas äiti kototalo ja hee 
muuttiva tän ja nii isä nimeks ja koko perhe nimeks tul sit Matti la ja see nimi 
on sit joo pysyn. – Semmost see ol siihe aikka. 

85-vuotias kestikievarin isäntä Heikki Lindroos on puolestaan kertonut 
1927 Tyrvännössä seuraa vaa: 

– – minulla oli Helsinkissä kusiini ja sen nimi oli Lintruus ja minä otin sen 
nimen ittelleni sitte kun se kuali. Siähen asti ei ollun nimee mulla paitti Heik-
ki. En minä häntä muuttaav viitti, sillä nimellä se kuali kusii ni ja sillä nimellä 
minä tahron kualtam myäs. (Kettunen 1930: 36.)

Utajärvel lä puolestaan ”talo se täällä antaa nimen miehelle eikä mies 
talolle” (1930).

Muutaman kerran sana esiintyy merkityksessä ’koko nimi; nimi 
yleensä’ tai pelkästään allekirjoitusta tarkoittamassa sekä luonnollisesti 
ristimänimeä osoittamassa.

ostonimi 
Nimitystä on käytetty sukunimilain vahvistamisen jälkeisistä, virallisten 
sukunimenmuutosten kautta saaduista nimistä.26 Tieto Parikkalasta 1967, 
Savitaipaleelta 1938 – ”se ei enää o Raanholm (= Granholm), sill’o os-
tonim Kuusisto” – ja Sotkamosta 1948.

ottonimi
Nimenmuutoksen kautta omaksuttu uusi sukunimi. ”Kustaa on muuttanut 
sukunimesä. Entinen olj Korppi ja uus ottonimi on Mehto” (Kiihtelys-
vaara 1982). 

perhenimi
”Se’ Emman perhenimi ol Lehtine.” Sauvo 1970. – Koska Lehtinen kuu-
luu 1800-luvun lopulta alkaen omaksuttuihin, Virtanen-tyypin mukaisiin 
uusiin, länsisuomalaisiin sukunimiin, joita omaksuivat paljolti ennestään 
sukunimettömät, perhenimen voi katsoa tarkoittavan nimenomaan ’suku-
nimeä’. Koska myöskään termi sukunimi ei ole ollut kyseisellä alueella 
aiemmin yleinen, perhenimi on voitu omaksua käännöslainana ruotsin 
kielen sanasta familjenamn.

perintönimi
’Isältä tai kotitalosta saatu suvun nimi’. Läntisiä mainintoja Pyhäranta 
1924 (tav.), Isokyrö 1918, Hausjärvi 1916 (tav?), Jämsä 1905 (ei aivan 
tav.), Utajärvi 1927, Kemi 1916. Utajärveltä asiaa valaistaan seuraavasti: 
”Tavallisesti isän nimi samastuu omistamansa (vero)talon nimen kanssa 

26  Nimenmuutoksista perittiin maksu (Asetus sukunimestä 1920).



156

4 Suku- ja lisänimiä tarkoittavat ilmaukset

muutamissa vuosis sa. Virallisissa asiakirjoissa tällainen kotitekoinen 
nimenmuutta ja kulkee jonkun aikaa vanhalla nimellä, sitten kaksinimi-
senä ja ainakin lapset saavat jo lailliseksi perintönimekseen kotitalonsa 
nimen. Tilattomilla on isännimi ilman muuta perintönimi.” Isojoel la on 
sanaa käytetty haukkumanimestä (1925). Itäisiä merkintöjä on vain Kan-
nakselta, ja siellä perintönimi tarkoittaa isiltä perittyä nimeä. Hiitolasta 
on muistelus (1981): 

Minun sukunimi on Rantalainen, tämä nimi on ollu meillä ainaki viiten mies-
polven ajan, tämä on perintönimi ja meitän talon nimi oli Rantalainen. Nyt 
mei talon nimi on Pihlaja mäki. Karjalassa kun tuotiin mijä [miniä] taloon miä 
sai heti miehensä sukunimen ja lapset saivat isän sukuni men. Jos tuli vävy 
taloon se piti oman sukunimensä. 

Räisälän käytännöstä on kerrottu (Kaukola 1981): 

Sen [sukunimen] sai vaimo, luopuen omasta sukni mes tään, mie heltään jo heti 
ainakin Räisäläs sä, kun siellä syn tyneenä lapsena lähdin isän perin tönimellä 
Väkiparta, josta kul keutui muka na Kauko laan kodin nimeksi ”Väkä lä”.

Satunnaisena varianttina on tavattu perintienimi: ”Kun tullee uuteen 
talloon niin saa talon nimen sukunimeksi ja perintienimi hävijää”, ”Se oj 
jälestä ottanuk Korhosen nimen. Merilä sen perintienimi on”, Utajärvi 
1931. Kaustiselta (1981) on sanalippu otsikolla perintienimi ja sille seli-
tys: ”Jussi sai perintienä sen talon nimen, ko vävyks meni”. Ilmaus lienee 
kuitenkin tulkittava sanaksi ”perinteenä”, ei ”perintönimenä”. – Muita 
mainintoja ei perintönimestä ole.

peränimi
”No Jaakopsen on peränimi ja Pärkmuu on paikan nimi [Bergmon asuk-
kaiden oikea sukunimi on Jakobsen vaikka yleensä käytetään nimeä 
Bergmo]”, Raisi 1970. Sanasta on tieto myös Karkusta. – Esimerkistä 
ja haastatteluajankohdasta päätellen nimitys tarkoittanee ’sukunimeä’. 
Se on voitu omaksua käännöslainana norjan kielen sanasta etternavn 
’jälkinimi’. 

sivunimi 
Merkitys ’pilkkanimi’. ”Se ol’ sen sivunim, kuka lie turkannu.” Petäjävesi 
1961. ”Oli sillä toinenki sivunimi Metri-Heikki justihin sen pienuuven 
vuoks.” (Himanka 1970.) 

sukunimi
Tämän ilmauksen luotettavaan tarkasteluun kokoelma-aineisto on oikeas-
taan liian nuorta, vuodesta 1900 alkavaa. Haastateltavat ovat voineet oppia 
nimityksen julkisen sanan välityksellä, jolloin se on levinnyt alueille ja 
yhteyksiin, joissa sitä ei aiemmin ole käytetty. Sisältöjä tarkas tellessa syn-
tyy kuitenkin kuva, joka heijastaa vanhaa nimikäytän töä ja sopii täyden-
tämään edellä esitettyjen ilmausten maantieteel liseen levikkiin jättämää 
aukkoa. Se tuo esiin lisänimikäytännön historiallisen kahtiajakoisuuden. 
Pääpiirteissään savokarja laisella alueella Inkeriä myöten ja savolaisten 
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asuttamalla alu eella Keski-Suo messa, Kainuussa ja Pohjois-Suomessa 
sukunimi on selitetty isiltä periy tyneeksi nimek si, joka on kulkenut mu-
kana taloa vaihdettaes sa. 

Savossa ja Pohjois-Karjalassa nimityksen joukkoon lomittuvat ja niitä 
tukevat paikoin tavattu sukumanimi (Kuopion pit. 1981: ”Vanhat puhuivat 
paljonkin sukumanimestä. – Hartikaene on Anna Kaesalla sukumanimi, Tuh-
kane on seppä Puavon sukumanimi”; Pieksämäki 1981: ”Sanan olen kuullut 
joskus lapsena Pieksämäellä, mutta luulen, että se on jonkunlainen tekaisu 
ristimänimestä.”; Tuusniemi 1982: ”Holopaenen on sen Uatun suku manimj. 
Onhan niitä monenlaisija sukumanimijä tässä matosessa mualimassa.” ja 
Kaavi 1982: ”Joskus kuultu, vähän käytetty”) sekä ilmaus suku jaan27: 
”Misteepä kaukaa vieras on, ket teepä outta sukujaa?” (Kaavi 1982). 

Kartta 9. sukunimi, sukumanimi, sukuisin ja sukujaan suomen murteissa.

27  Kauko Pirinen on savolaisia sukunimiä käsitellessään kiinnittänyt huomiota sukukäsit-
teen keskeisyyteen: ”Vaikka käsite sukunimi olisikin suhteellisen myöhäinen, saattoi 
savolaisille olla tärkeää, mitä kukin oli sukujaan. – – Savolaisessa kansanperinteessä 
arviokunnan nimittäminen sukukunnaksi korostaa suvun merkitystä” (1982: 219). 

’talonnimi sukunimenä’

sukunimi

sukumanimi

sukuisin, sukujaan

’periytyvä suvun nimi’

’sukunimi’

’olla jotakin sukua,

sukunimeltään’
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Länti sille mainin noille on luonteenomaista sanan sukunimi selit tämi nen 
periyty väksi, mutta asumusta vaihdettaessa vaihtuvaksi talon, torpan tms. 
nimek si, jolla oli myös lisänimifunktio. Paikoin näkyy uusien su kunimien 
ja modernin sukunimikäytän nön keskinäinen kytkös. 

Seuraavat esimerkit valaisevat nimityksen käyttöä ja taustaa läntisen 
lisänimikäytännön alueelta: 

Sukunimikysymys on niim peräte mutkallinen. Esim. Mikkel Turro (oli mi-
nun isoisä), synt 2.9.1833 Kokemäel lä, tuli Eurajoen Saa renkylän Junnilaan 
kotivävyksi (v. 1862), jonka jälkeen häntä, kirkonkirjojen mukaan kutsut tiin 
vaimonsa (mummuni) kotitalon nimellä Miko Junnilak si. Näin Turro vaihtui 
Junnila-nimellisek si. (Rauma, Eurajoki 1982.)

Ei ennes vanhaan mitää sukunimii ollu. Mut sit papit rupes niit antamaa. 
Ton vanhan papan isä oli ensmäinen, kellä oli sukunimi. Ja sukuni met oli sit 
järjästäs ruat talaisii. (Nummi 1982.) 

Se oli sillon’ kun sukunimiä ei viäl ollu, ni sanottiin vaa Antin tyttä reks ja 
niin poispäin. (Mäntsälä 1981.)
   
Sukunimi oli ennen Hautao ja, mutta se muuttuu (imperf.) Saloksi kun ostivat 
Salo-nimisen torpan. (Lapua 1985.)

Muhoksellakin ovat monet saaneet sukunimek seen talon nimen kun ovat 
muuttaneet toi selta paikkakun nalta tänne asumaan. Kinke reillä huudettiin 
ennen talon numeron mukaan, jonka jälkeen mai nittiin sukunimet ja per heen-
jäsenten nimet. (Muhos 1982.)

Pyhässärannassa (1922) on sukunimi mainittu ei-tavalliseksi uudis sanaksi, 
Hattulas sa (1932) kirjallisek si mutta yleiseksi uudis sanaksi, Nurmossa 
(1944) kirjakieliseksi. Monin paikoin muistute taan, että rinnakkaisnimitys 
on liikanimi. 

Itä-Suomessa sukunimeä mainitaan tavalliseksi ja sisäl löksi mainitaan 
välistä ’perheen, suvun yhteisnimi’. Ilo mantsissa on sanottu: ”No sehän on 
vasta ihmettä, kun ei jouk imei sillä su kunimii!” (1904), Suomussalmella 
”Ei teällä oos sen sukunimisie” (1940).  

Kiintoisa on Suistamon tieto (1982): ”Ennen kuin var sinaisia suku-
nimiä on käytetty, on sanottu isän nimellä näin: Anni Petrouna, Kostja 
Petrovits.” Esimerkki on karjalaisen nimikäytän nön raja-alueelta, jonne 
venäläinen patronyymikäytäntö on tunkeutunut ja jossa se on saanut vah-
van jalansijan. On epävarmaa, onko Raja-Karjalan ortodoksisella väestöllä 
ollut alkujaan lainkaan periytyviä sukunimiä vai onko osa heistä ollut 
sukunimellisiä, osa sukunimettömiä. Vrt. isännimi.

suvun nimi
Tieto vain Alatorniolta 1982: ”Meilä s’oon sekanen seurakunta, sillä 
puoleh sikiöistä ei ottanu entistä suvun nimeä, vai ottivah tämän uuen 
talon nimeksheen.” – Esimerkistä ei selviä, tarkoitetaanko suvun nimellä 
entisen kotitalon nimeä vai jo vakiintunutta, periytyvää sukunimeä. 
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takanimi
’Sukunimi’. ”Vanhat Pyhämaalaiset, synt. 1888, muuttivat takanimensä 
suomalaiseksi. Veljeksilläkin oli eri sukunimi.” (Lokalahti 1982.) Ei muita 
mainintoja. Vrt. peränimi. 

tyttönimi
Tämä nimitys on sidoksissa periytyvään sukunimikäytän töön ja lisäksi 
tapaan, jonka mukaisesti vaimo miehelään mennes sään luopuu omasta 
sukunimestään. Juridinen pakko kyseiseen menet telyyn syntyi vasta 
vuoden 1929 avioliittolaissa. Kansan keskuu dessa käytäntö oli alkanut 
vahvistua 1800-luvun loppupuolella säätyläisten antaman esimerkin mu-
kaisesti. Samaa perua on ilmei sesti myös ilmaus omaa sukuaan; 1700-
luvun kirjonkirjoissa viitataan säätyläisnaisten sukunimeen ilmauksella 
”född.”, esimerkiksi hovioikeudenneuvos Nils Fredensköldin vaimon nimi 
kirjoitettiin Maskun syntyneiden luetteloon 1773: Catahari: Marg: född. 
Cedermarck. Mutta ”Iha enne vanhoa mies mai nittii omal sukunimelleä 
ja vaimo omalla” (Räisälä 1950).

Sukunimi oli aina suvun nimi eikä sitä muutettu. Vaimot käyttivät omaa suku-
nimeään. Mummoni kirkollisverokuitis sakin oli hänen tyttönimensä: Maria 
Virolainen. (Jääski 1981.)

Mikä sinun tyttönimmeis on? [Ennen naimisiinmenoa.] (Mänty harju 1982.)

Miul ol tyttönim paljo sorriimp ko tiä miehe nim va pithä se sittekii vaihtua. 
(Parikkala 1982.)

Käytäntö on paikoin juurtunut niin, että ennen niin tavallinen vaimon 
oman sukunimen käyttö on saanut uuden viestimerkityksen:

Kun isot isännät ei haukkuneet epämieluista miniäänsä niin he sanoivat tyt-
tönimeltä Kaesa Tolovanen vaikka olisi ollut Kaisa Heikkinen (koska miehen 
nimi oli H: nen). Tätä pidettiin hyvin alentavana. – ”Alahhaa Tolo vane joutuuh 
heinälle.” (Nurmes 1965.)

4.6 Yhteenvetoa 

Sana sukunimi ja sukunimikäsite saattoivat levitä maantieteellis-sosiaali-
sen diffuusion ja käännösten kautta. Ilmausta sukunimi käytettiin aluksi 
vain joistakin säätyläisryhmien käyttämistä nimistä. Muut yleisesti käy-
tetyt nimitykset kuten liikanimi, perintönimi, kölli, költti ja huutonimi 
väistyivät nousevan valtakäytännön tieltä.

Sukunimi
Varhaisin kirjallinen tieto sanasta sukunimi on siis vuodelta 1680, jolloin 
sillä tarkoitettiin aatelisella ollutta nimeä. Ilmaus ”lijka ja suku-Nimi” 
viittaa kuitenkin siihen, että sanan liikanimi on voitu kokea tarkoittavan 
samaa kuin sukunimenkin. 
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Seuraavat tiedot sukunimi-sanasta ovat vasta 1700-luvun lopulta.28 
Ganander (1997/1787) rinnasti tavoittamansa huutonimen, sukunimen 
ja liikanimen lisäniminä (’tilnamn – cognomen’) ja mainitsi vielä erikseen 
lisäniminä köllin, költin ja perintönimen. Lisänimi (tilnamn) oli hänelle 
eräänlainen yläkategoria, koska hän selitti sukunimeä erikseen ’agnomen’, 
mikä viittaa isältä perittyyn, mieslinjaisesti kulkeutuvaan nimeen. Hän 
kiinnitti sanakirjantekijöistä ensimmäisenä huomiota savolaisiin nen-lop-
puisiin lisänimiin, joita hän oli havainnut esiintyvän koko savolaisella 
rahvaalla, ja nimitti niitä savolaisiksi sukunimiksi. 

1800-luvulla Renvall rajasi (1823–1826) sukunimen perheen ja suvun 
nimeksi, samoin Eurén (1860), mutta muut sanakirjat ovat niukempia; 
kaikki eivät tunne sukunimi-sanaa lainkaan. Europaeuksen (1853) ruot-
salais-suomalaisesta sanakirjasta voi lähinnä tarkata sitä, kuinka väljä 
tai suppea ruotsinkielisten sanojen sisältö on. Sen mukaan sekä tillnamn 
(familjenamn) että binamn voidaan ymmärtää merkityksissä ’sukuni-
mi, lisänimi, liikanimi’, mutta slägtnamn vain ’sukunimenä’. Lönnrot 
(1867–1880) näyttäisi selittävän sukunimen kaksijakoisesti: ’slägtnamn, 
binamn’. Termi perintönimi oli hänellä ’slägt-, familjenamn’. Ilmeisesti 
Lönnrot otti vastineeksi annetuissa ruotsinkielisissä selityksissä huomioon 
sen, että termeillä on ruotsin kielessä väljempi sisältö, jolloin binamn 
on voitu periytymättömän lisänimen lisäksi ymmärtää myös lisänimien 
yläkategoriaksi, sillä liikanimeä hän ei ’slägtnamniksi’ selittänyt. 

Vielä 1800-luvun sanoma- ja aikakauslehdistössä sukunimikäsite oli 
paikoin horjuva. Varsinkin länsisuomalaisista lisänimistä kirjoittaneet 
käyttivät sanaa liikanimi ja välistä ilmauksia liikanimi ja sukunimi syno-
nyymisesti rinnan. Itä-Suomen lehdistö ei asiasta tosin juuri kirjoittanut-
kaan, sillä sukunimettömyys ei koskettanut sen levikkialuetta. 1800-luvun 
nimenmuutosilmoituksista sen sijaan voi havaita, että liikanimi oli vain 
länsisuomalaisessa käytössä. Savolaisen ja karjalaisen asutuksen alueel-
la käytettiin pelkästään sanaa sukunimi, joka tosin ei ollut harvinainen 
läntisessäkään Suomessa.

 Ensimmäisen kerran sukunimi esiintyi lehdistössä vuonna 1820 (Turun 
Wiikko-Sanomat), jolloin sillä viitattiin savolaisiin sukunimiin. Sittemmin, 
vuodesta 1845, se alkoi esiintyä puhuttaessa ulkomaisista ja Suomessa 
esiintyvistä ei-suomenkielisistä nimistä, ts. aatelis-, oppineisto-, porva-
ris-, käsityöläis- ja sotilasnimistä, joita yleisesti nimitettiin muukalaisiksi 
sukunimiksi. Käytettiin myös termejä muukalaisten sukunimet, vieraat 
sukunimet, vieraskieliset sukunimet ja ruotsalaiset sukunimet. 

Vastakohtana – kun Länsi-Suomesta havaittiin sukunimien puut-
tuvan – nähtiin itäsuomalaiset, periytyvät sukunimet, joista käytettiin 
ilmauksia suomalaiset sukunimet, kotoperäiset sukunimet, varsinaiset 
suvun-perittävät nimet ja perityt, omankieliset sukunimet. Länsi-Suomen 

28  Koska suomenkielisiä painettuja julkaisuja tai ylipäänsä asiakirjoja oli vielä 1600- ja 
1700-luvulla vain vähän, on luonnollista, ettei sana sukunimi olisi voinutkaan esiintyä 
kovin usein eikä sanan käyttöön liene olemassa olevissa suomenkielisissä lähteissä 
ollut tarvetta.
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sukunimettömyyttä alettiin selittää Ruotsin vallalla, jonka vaikutuksesta 
yhteissuomalaisiksi katsotut esi-isiltä perityt Suomalaiset sukunimet, 
perisuomalaiset liikanimet, perisuomalaiset sukunimet, alkuperäiset 
suomalaiset sukunimet, vanhat (kansalliset) sukunimet, pakanalliset su-
kunimet, vanhat suomalaiset nimet, itsenäiset sukunimet, rahvaanomaiset 
sukunimet ja samanlaiset suomalaiset liikanimet, joita vielä nykyään Itä- 
ja Pohjois-Suomessa käytetään olisivat hävinneet.

Lehdistössä sanaa sukunimi alettiin käyttää muun muassa puhuttaessa 
sukunimien muuttamisesta. Virkasäädyn muukaloidut sukunimet saivat 
entistä voimakkaammin vastaparikseen uudet, omakieliset sukunimet ja 
suomenkieliset sukunimet. Vaikka nimenmuutoksista oli alettu hiljalleen 
puhua jo 1800-luvun puolimaissa, varsinaisia kehotuksia nimen muutta-
miseen ohjeellisine sukunimiluetteloineen alkoi ilmestyä 1880-luvulla. 
1890-luvulla kirjoittelu voimistui aktiiviseksi propagandaksi, mikä johti 
1900-luvun alussa nimenmuutoskampanjoihin. 

Heti 1880-luvun alussa pyrittiin erottamaan sukunimi ja liikanimi eri 
kategorioiksi korostamalla sukunimen pysyvyyttä ja liikanimen häily-
vyyttä. Sukunimen symbolimerkitystä alettiin voimakkaasti korostaa: 
sukunimi yhdistää suvun ja perheen, kokoaa suvun yhteisen kunnian 
ja kansallisuuden, edustaa periytyvänä jatkuvuutta. Sukunimestä tuli 
samalla itsenäisen yksilön tunnus, siksi tarvittiin ikioma sukunimi, kun 
taas liikanimi, varsinkin muukalainen ja toisen antama, oli orjan merkki. 
Alettiin puhua jo varsinaisista sukunimistä ja vakinaisista sukunimistä. 
Nimenmuutosilmoituksista päätellen tämä ajatus omaksuttiin hiljalleen 
1890-luvulla ja viimeistään vuoteen 1903 mennessä.

Kansankielestä on periytyvää lisänimeä tarkoittavasta sanasta sukunimi 
koottuja tietoja lähes koko maasta. Vahvimmin se on savolais-karjalainen 
ilmaus; siitä on runsaasti tietoja koko Kannakselta ja useita Laatokan luo-
teisrannaltakin, mutta ei juuri enää Laatokan pohjoispuolisesta Raja-Kar-
jalasta. Siellä ei aiempina vuosisatoina muun Itä-Suomen tapaan käytetty 
periytyviä sukunimiä, vaan nojauduttiin slaavilaiseen isännimikäytäntöön. 
Lounaisen Suomen ja Uudenmaan tiedot ovat jo harvemmassa, ja siellä 
ne sekoittuvat tiheämmin esiintyvän liikanimen joukkoon. Savossa ja 
Pohjois-Karjalassa sukunimeä täydentää ilmaus sukujaan ja harvinaisena 
tavattu variantti sukumanimi.

Murretietojen perusteella on syytä otaksua, että sukunimi on tunnettu 
savolais-karjalaisella alueella varsin laajasti jo vuosisatoja, sillä sanalta 
puuttui kilpaileva variantti: ilmaus, jota voisi otaksua käytetyn samassa 
merkityksessä sukunimen asemasta. Samalla alueella on periytyvä sukuni-
mi vanhastaan erotettu henkilökohtaisesta lisänimestä termillä korkonimi. 
Nimitykset eroavat sisällöltään toisistaan niin selvästi, että niitä molempia 
voi olettaa pitkäikäisiksi. 

Liikanimi
Kansankielessä liikanimi esiintyy sukunimen merkityksessä ainoastaan 
maan länsi- ja eteläosissa, tiheimmillään hämäläis-satakuntalaisella 
alueella, Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Keski- ja 
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Pohjois-Pohjanmaalta tiedot ovat jo satunnaisempia ja merkitys on lähes 
aina ’pilkkanimi’. 

Kirjallisuudessa liikanimi esiintyy jo Agricolalla, tosin lähinnä etu-
nimen rinnakkaisnimityksenä tai merkitsemässä satunnaista lisänimeä. 
Agricolalla sanan valintaa voi pitää esikuvina olleista raamatuista saa-
tuna käännöslainana (saks. Zuname, ruots. vedernamn, lat. cognomen). 
Agricolan raamatunkäännösten voi arvella lisänneen sanan tunnettuutta 
länsisuomalaisen rahvaan keskuudessa, jossa se sopi tilapäisten, ei-pysy-
vien lisänimien ilmaisemiseen. Aatelisnimeä tarkoittavana sen voi katsoa 
esiintyvän 1680 (Kexlerus), sittemmin myös papiston ja porvariston su-
kunimiä tarkoittamassa. 

Sanakirjoista liikanimi esiintyy ensimmäisen kerran (ainoana) lisä-
nimiterminä Jusleniuksella (1968/1745) merkityksessä ’tilnamn’, mikä 
sittemmin toistuu myös Gananderilla ja Renvallilla. Varsinaissuomalainen 
Carl Helenius nimittää sekä lisä- että sukunimeä vain sanalla liika nimi. 
Lönnrotilla liikanimi rajautuu lisänimeksi: ’tillnamn, binamn’. Vanhan 
kirjasuomen ja varhaisnykysuomen aikaisista sanakirjoista Gananderin 
ja Renvallin sanakirjojen voi kattavimmin katsoa kuvaavan kansan käyt-
tämiä lisänimisanoja. 

Tuonaikaisissa sanakirjoissa näkyy horjuvuus: toisissa sukunimi ja 
liikanimi on rajattu eri kategorioiksi, toisissa rinnakkaisiksi, muutamas-
sa liikanimi mainitaan molemmissa tehtävissä, mutta sukunimi-sanaa 
ei lainkaan. Myöskään sanaa lisänimi ei esiinny, joten sitä ei ilmeisesti 
ollut kansan käytöstä tavattu – se lieneekin myöhempi käännös. Muista 
kirjallisista lähteistä kirkollisissa ohjeissa (1688 ja 1747) esiintyy vain 
liikanimi, valtakunnanpetosta koskevassa asetuksessa (1794) sukunimi 
eli isännimi. 

On otettava huomioon se, että vanhoissa kirjallisissa lähteissä on 
paljon käännöksiä, jolloin sanat liika- ja sukunimi ovat voineet juurtua 
kieleemme suorina käännöksinä. Siten sukunimi-sanaakin on 1800-luvulla 
alettu käyttää Länsi-Suomessa myös sellaisista lisänimistä, joilla ei ole 
sukunimen periytyvää funktiota.

Liikanimi esiintyi 1820-luvulta lähtien tarkoittamassa yhtä lailla kor-
konimeä, vaihtuvaa lisänimeä kuin perittyä sukunimeäkin. Liikanimiksi 
mainittiin siten muun muassa la-loppuisia asumuksennimiä ja ruotuväen 
sotilasnimiä, mutta joskus itäsuomalaisiakin sukunimiä (Suomalaiset liika-
nimet). Esimerkiksi 1880-luvulla sukunimien omaksumisen tarpeellisuutta 
korostanut satakuntalainen Edvin Avellan kirjoitti suku- eli liikanimistä, 
rannikon ruotsinkielisistä liikanimistä, Länsi-Suomen talonpojilta puut-
tuvista liikanimistä ja sukunimettömien tulevasta varsinaisten liikanimien 
ottamisesta. Liikanimi oli käytössä länsisuomalaisessa lehdistössä ja 
länsisuomalaisilla kirjoittajilla.

Sanan liikanimi sijoittuminen pelkästään läntiseen osaan maata kertoo 
nimityksen vakiintuneisuudesta. Se, että sillä on alueellaan merkitys ’su-
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kunimi’ ja että varsinaista vaihtuvaa lisänimeä ilmaisevaa sanaa ei ole 
keskisuomalaista kölli/költti-nimitystä lukuun ottamatta, viittaa siihen, 
että liikanimi on ollut aiemmin yleispätevä ilmaus ruotsin tillnamn-termin 
tapaan. Sillä on voitu tarkoittaa niin säätyläisten pysyviä sukunimiä kuin 
maalaisrahvaan vaihtuvia lisänimiäkin. Sukunimi-sanan esiintyminen län-
tisessä Suomessa, joskin huomattavasti liikanimeä harvemmin, selittyy 
ilmeisesti 1800-luvun aktiivisen sukunimikirjoittelun vaikutuksesta. Itä-
Suomessa tällaista kirjoittelua ei juuri esiintynytkään, kun sukunimistä ei 
ollut puutetta. Sanan omaksumista on sittemmin vahvistanut ensimmäinen 
sukunimilaki.

Muut ilmaukset
Kansan kielestä poimittujen näytteiden perusteella henkilökohtaista 
lisänimeä tarkoittavista ilmauksista nimitys korkonimi on selvä itäsuo-
malaisuus: Suomen murteiden sana-arkistoon tallennetut keruutiedot sa-
nasta ovat noin vuosilta 1920–1975 ja sijoittuvat lähinnä Etelä-Savoon 
sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalaan. Ihmisestä puhuttaessa nimitys tarkoitti 
henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvailevaa nimeä, pilkkanimeä, hauk-
kumanimeä yms. 

Samassa merkityksessä käytetystä sanasta kölli on eniten tietoja Kan-
nakselta, Kaakkois-Hämeestä, eteläisestä Keski-Suomesta Kuhmois-
ten–Luhangan korkeudelle asti sekä Etelä-Savosta varsinkin Saimaan 
seutuvilta. Tietoja on, joskin harvakseltaan, muualtakin Itä-Suomesta. 
Samamerkityksinen variantti költti on tavattu Keski-Suomesta heti kölli-
alueen pohjoispuolelta. Tietoja on pohjoisesta Satakunnasta ja muutama 
Pohjois-Savostakin. 

Pohjoisesta Keski-Suomesta on költistä tietoja myös sukunimen mer-
kityksessä. Keski-Suomi on periytyvän itäisen sukunimikäytännön ja 
läntisen talonnimi-lisänimikäytännön raja-aluetta, jossa ennestään tuttu 
ja alkuaan vaihtuvaa lisänimeä tarkoittanut költti on saanut ’sukunimen’ 
merkityksen muiden ilmausten puuttuessa. Henkilökohtaisen lisänimen 
ohella költiksi on paikoin sanottu myös sotilasnimiä. Vastaava ilmiö näkyy 
suppealla alueella Varsinais-Suomessa Sauvon–Halikon–Muurlan–Per-
niön rajaamalla alueella. Kymenlaaksossa on puolestaan kölli saanut 
sukunimen merkityksen. 

Talonnimikäytäntöön liittyvästä huutonimestä on tietoja lähinnä Kai-
nuusta ja Pohjanmaalta, muutamia Länsi-Lapista.

Seuraavassa on kooste kaikista lisänimeä tarkoittavista sanoista, joita 
tässä luvussa on käsitelty,  jotka löytyvät SMSA:sta tai jotka mainitaan 
A. V. Forsmanin väitöskirjassa, ks. lukua 2.7.1. Termin perässä toisessa 
sarakkeessa on merkintä siitä, missä termi esiintyy: K = kirjallisuus, L = 
lehdistö, M = lehtien nimenmuutosilmoitukset, R = kansankieli (kokoel-
mien perusteella). Yleisimmin käytetyt sanat on lihavoitu.
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ammattinimi           L
arvonimi                 R
haukkunimi            K, R
haukkumanimi       K, L, R
haukkuusnimi        K
haukuntanimi         K, L
haukuntonimi         K
herjanimi                R
herjausnimi            R
herramainen nimi    L
huutonimi             K, L, R
huutunimi               L, R
häpiänimi               K
isännimi                 K, R
isän nimi                R
jälkinimi                 R
kantanimi               M
kantasukunimi       M
keltti                       K
kokkanimi              K
kompanimi             L
korkonimi             K, R
koroitusnimi           R
korskanimi             R
kujanimi                 K
kulttuurinimi          M
kunnianimi             K
kutsumes                K
kuuluisanimi          K
kölli                       K, L, R
köllinimi                R
költi                        K
költti                      K, R
költtinimi               K
liika nimi                K, M, R
liikanimi                K, L M, R
lisänimi                 K, L, R
moitenimi               R

muukalainen nimi  L
muukaloitu nimi    L
muuttonimi            R
nimi                       K, L, M, R
nimitys                   M
ostonimi                 R
ottonimi                 K, R
pahanimi                K
perhenimi             K, M, R
perintienimi           R
perintönimi            K, M, R
peränimi                 R
pilanimi                  R
pilkkanimi              K, R
puhuttelunimi         R
salanimi                  M
sivunimi                  R
soimanimi              K
soimaus                  K
soimausnimi           K, R
soimonimi              K
soimunimi              K
solvausnimi            R
sotamiesnimi          R
sukumanimi           L, R
sukunimi               K, L, M, R
suvun nimi            L, M, R
syntymänimi          M
sätintänimi             R
sättimänimi            R
takanimi                 R
toinen nimi             R
tunnusnimi             K
tuplanimi                R
tyttönimi                M, R
virallinen nimi       M
virkanimi               L 
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5 Julkinen keskustelu sukunimistä
 vuosina 1839–1899

Lehdistöstä tuli 1840-luvulta alkaen pääkanava, jonka kautta yritet-
tiin juurruttaa nimistöä koskevia uudistuksia. Lehdistöä käytettiin 

sen verran tietoisesti, että voi puhua lehtien avulla sukunimien käytön 
ja erityisesti niiden suomalaistamisen puolesta käydyistä kampanjoista. 
Ensimmäiset nimikampanjat olivat erillisiä debattikirjoituksia, eivät tie-
toisesti organisoitua ohjelman toteuttamista. Nimien suomalaistaminen oli 
osa suomen kielen edistämiseen tähtäävää toimintaa. Snellmanin vaatimus, 
että sivistyneistön tulisi vapaaehtoisesti suomenkielistyä, alkoi saada vas-
takaikua. Sivistyneistön jäsenet, esimerkiksi 1840-luvun alussa  loso  an 
kandidaatti, sittempi professori A. W. Ingman ja myöhempi yliopiston 
kirjastonhoitaja S. G. Elmgren pyrkivät omaksumaan suomen kielen mat-
kustelemalla suomenkielisellä maaseudulla. Professorin poika, J. V. Snell-
manin elämäkerran kirjoittaja Thiodolf Rein (s. 1838) asettui pidemmäksi 
aikaa rahvaan keskuuteen kieltä opiskelemaan. Ensimmäisenä kotikielensä 
suomeksi vaihtoi tiettävästi G. Z. Forsman. (Jutikkala 1989: 253–2541; 
Hällfors 1924: 45.) Suomen kielen omaksuminen oli myös edellytys sille, 
että lehdistöä voitiin käyttää täysitehoisesti hyväksi kampanjoissa. 

Myös monet järjestöt toimivat suomen kielen edistämiseksi. Jo 1830-
luvulla toimintansa aloittaneen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sih-
teerin F. W. Rothstenin aloitteesta perustettiin vielä 1862 Suomenkielinen 
yhteys, jota myöhemmin kutsuttiin Suomen Kielen Ystäväin Liitoksi. 
Sen tavoitteena oli saada suomen kieli maamme säätyläisten ja ruotsia 
puhuvien keskiluokkaisten ryhmien yleiseksi puhekieleksi. SKS:lle 
luotiin asiamiesverkosto, ja myöhemmin perustettiin eri puolelle maata 
Suomalaisia Seuroja. Samaan sivistyneistön suomenkielistämiseen tähtäsi 
myös suomenkielisten koulujen perustaminen. 1860-luvulla suuri osa 
sivistyneistösuvuista asettui vielä ruotsalaisuuden kannalle, mutta osa 
oli jo alkanut omaksua suomen kielen2 (Raunio 2000: 38).

1  Jutikkala käsittelee artikkelissaan muun muassa kielenvaihdosta säätyläisperheissä.
2  Suurempaa sivistyneistön suomenkielistyminen oli vasta 1900-luvun alussa. Sinänsä 

yläluokan kielenvaihdos kansankieleen on harvinaista, eikä sellaista ole juuri muu-
alla tapahtunut. Useimpia kansallisuuspoliittisia liikkeitä johtivat kansallista kieltä 
puhuneet talonpojat. (Raunio 2000: 38.)
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En ole tässä tutkimuksessa tarkastellut kaikkia varhaisia suomen kieltä 
edistämään tarkoitettuja seuroja, joten huomiotta ovat jääneet esimer-
kiksi Savo-Karjalaiseen osakuntaan 1846 perustettu Suomalais-Seura, 
osakuntien suomalaisharrastuksen lisääntymisen synnyttämä Nuorten 
Suomalaisten Liitto, 1860-luvulla syntyneet Turun iltaseura ja Helsin-
gin iltaseura. Sen sijaan SKS:n ja Kotikielen Seuran toimintaa käsittelen 
luvuissa 5.3 ja 5.4. 

Viittaan tässä luvussa lehtiin ensisijaisesti niiden nimillä ja ilmestymispäi-
vämäärillä, koska tarkoitukseni on kuvata eri lehtien roolia keskustelussa 
ja useiden artikkeleiden kirjoittajat olivat anonyymejä. Liitteessä 1 on kro-
nologinen luettelo käyttämistäni lehtiartikkeleista. Ne luettelon artikkelit, 
joiden edessä on järjestysnumero, olen ottanut huomioon tässä luvussa, ja 
vain ne sisältyvät lehdistöanalyysin tilastoihin. Numeroidut artikkelit ovat 
tavallaan 1800-luvun nimikeskustelun bibliogra  a. Myös muut käyttä-
mäni 1800-luvun lehtiartikkelit sisältyvät tähän kronologiseen luetteloon 
mutta ilman järjestysnumeroa. Liitteestä 2 selviävät käyttämieni lehtien 
nimet, niiden lyhenteet ja julkaistujen artikkelien aikaiset (vastaavat tai 
pää)toimittajat. Liitteessä 3 ovat kirjoittajat, jos heidän henkilöllisyytensä 
on tiedossa, sekä nimimerkit. Mainitsen samalla, missä lehdissä kukin on 
kirjoittanut sekä artikkelien ilmestymisvuodet.

5.1 Nimistö suomalaisuuden rakentamisessa

Nimistöä koskeva keskustelu sai alkunsa ulkomaiden paikan- ja 
henkilönnimistä.3 Tavallisen kansan haluttiin pääsevän sivistyksestä 
osalliseksi ja suomen kielen saavan jalansijaa sivistyneistön keskuu-
dessa. Tavoitteeseen pyrittiin muun muassa kääntämällä vieraskielistä 
kirjallisuutta suomeksi ja vaatimalla suomen kieltä entistä laajempaan 
julkiseen käyttöön. 1840–1890-luvun julkisessa nimistökeskustelussa 
erottuukin selvästi kaksi akuuttia tarvetta: vieraskielisen kirjallisuuden 
suomen kielelle kääntämisen tuomat nimiongelmat ja kansanomaisen 
nimistön arvon ja merkityksen tunnustaminen, mikä liittyi oman historian 
luomiseen ja suomen kirjakielen rakentamiseen ja vakiinnuttamiseen. 
(Paikkala 2004.)

Etenkin maantieteen ja historian oppikirjojen kääntämisen lisäänty-
minen (Paloposki 2002: 43) sekä kartastojen ja lehdistön tarpeet nos-
tivat 1840-luvun vaihteesta alkaen voimakkaasti esiin vieraskielisten 
henkilön- ja paikannimien kirjoitusasujen valinnan. Oli otettava kantaa 
siihen, muokataanko ulkomaisia nimiä suomen kieleen vai ei. Samalla 
se pakotti etsimään yhtenäistä käytäntöä, joka voitaisiin vakiinnuttaa. 
(Paikkala 2004.)

3  Ulkomaisten nimien kirjoitusasuista 1800-luvulla käytyä lehdistökeskustelua käsitte-
len lähemmin SKS:n keväällä 2004 ilmestyvässä julkaisussa (ks. Paikkala 2004), jonka 
takana on Koneen säätiön käynnistämä Suomen kirjakielen kehitys ja vakiintuminen 
1800-luvulla -tutkimushanke.
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Carl Axel Gottlund tunnusti jo vuonna 1828 olevansa pulassa vieraiden 
sanojen ja varsinkin vieraiden nimien kirjoittamisen kanssa, joihin hän 
katsoi omankin nimensä kuuluvan. Hän pohti asiaa seuraavasti:

Minä olen aatellut asian näin, että näitä vieraita sanoja jaetaan kahteen loatuun: 
yhteen loatuun luetaan kaikki ne sanat, jotka ovat jo ikään kuin suomennoitetut 
(fenniciserade) tahi jotka ovat jo mukaistuneet (lämpat sig) meijän kieleem-
me; siihen luetaan e.m. suurin osa ristimä-nimiä, m.m. (e.m. Poavo, Pentti, 
m.m.) joita käytetään varsin niin kuin peri-suomalaisia sanoja. Toiseen loatuun 
kuuluu kaikki äkkinäiset tieto-nimet, sukunimet ja moa-nimet, m.m. (e.m. 
magnét, Copernicus, Frankriiki) heitä kirjutamme varsin muuttumattomasti, 
heijän omalla vieraalla tavallaan, ainoasti sen lopulla liitetyn Suomalaisen 
taivutoksen on muutoksen alainen; ja se on sillä, kuin myö sovitamme heitä 
Suomalaiseenki puheeseen. (Gottlund 1828–1832/1831: LXX.)

Elias Lönnrot pohdiskeli puolestaan vuonna 1833 kirjeessään Carl Niclas 
Keckmanille ”outokielisten” sanojen ja nimien kirjoittamista ja totesi: 
”Ruotsalaisesta Sukunimestä Kranck sanotaan myös yli Pohjanmaan 
Krankka, eikä koskaan kirjoitustavan jälkeen Krankki. Jos nyt niin pu-
hutaan, eikö pitäisi samalla tavalla kirjoittaaki liiaten kuin se on paremmin 
kielemme mukaan.” (Lönnrot 1990: 35.) Vuonna 1839 Lönnrot nosti vie-
raskielisten nimien kirjoitusasut esiin Mehiläisessään (nrot 10 ja 11). 

E. A. Ingman sai aikaan vuonna 1845 kirjoituksellaan Om främmande 
namns skrifning på Finska (Suomi 1844: 185–) vilkkaan keskustelun 
ulkomaisten nimien kirjoittamisesta, jossa hän kannatti kaikkien nimien 
suomalaistamista ja suomen kielelle vieraiden kirjainten karttamista. 

Asiaan puuttui tuoreeltaan Fabian Collan (Saima 31.7 ja 7.8.1845), 
joka loi laajassa kirjoituksessaan perusteet sittemmin vakiintuneelle käy-
tännölle. Collan erotti toisistaan ulkomaiset paikan- ja henkilönnimet. 
Tavallisimpia ristimänimiä, jotka ovat juureltaan samat kaikilla kansoilla, 
hän katsoi voitavan muutella ainakin, jos ne ovat hallitsijoiden nimiä, 
mutta oudommat nimet samoin kuin sukunimetkin olisi syytä jättää 
koskematta. 

 Ingmanin tapaan suomalaistamiskannalle asettuivat Borgå Tidning, 
Sanan-Lennätin ja Morgonbladet (mm. M. A. Castrén 19.1.1846), joka 
vaati myös historiallisten henkilöiden ja ulkomaisten etu- ja sukunimien 
suomalaistamista. Sanan-Lennätin (9.1.1856) vertasi suomen kielelle 
vieraiden b, d ja f -kirjainten käyttöä nimissä kyrillisten kirjainten hyväk-
symiseen suomen kirjaimiksi. Suomalaistamisen kannattajat puolustivat 
asiaa muun muassa sillä, ettei vieraita nimiä voi puhtaasti ja kelvollisesti 
suomessa ääntää ja taivutettaessa ja suf  ksien lisäämisen jälkeen ne joka 
tapauksessa muuttuvat ulkomaalaisille tuntemattomiksi (Borgå Tidning 
24.7.1847). Tältä kannalta katsottuna Suomessakin käytettävät ei-suo-
menkieliset sukunimet näyttivät vieraskielisiltä ja muukalaisilta ja niitä 
vaadittiin mukautettavaksi suomen kieleen.

1860-luvulla keskustelu ulkomaisista nimistä virisi jälleen, ja erityisen 
vilkasta debatti oli vuonna 1869. Tuolloin keskiöön nousi kiista kreikan- ja 
latinankielisten nimien kirjoitusasuista ja taivutuksesta suomen kielessä. 
Asiaan palattiin vielä 1880-luvun alussa.
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Kotimaiset paikannimet nosti keskusteluun D. E. D. Europaeus 1847 
Suomettaressa (18.5.1847), jossa hän kehotti keräämään paikannimiä 
suomen kielen ja historian tutkimuksen avuksi. ”Suomalais-ungarilaisten 
muinaisia olopaikkoja” hahmottanut Europaeus tulkitsi Suomen paikan-
nimistön sisältävän ostjakin- ja syrjääninkielisiä aineksia (Mehiläinen 
6/1862, Suomi II:7 1868 ja II:8 1870). Myös O. A. F. Lönnbohm teki 
17.11.1876 Kotikielen Seurassa aloitteen paikannimien keräämisestä. 
Määrätietoisempaan keruuseen johti Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
nimissä vuonna 1878 laadittu keruuohjelma, jonka mukaan olisi kerättävä 
sellaisia paikannimiä, joilla on kielitieteellistä, historiallista tai mytologis-
ta merkitystä; sen sijaan tavallisia ja merkityksensä puolesta selviä nimiä 
pidettiin tarpeettomina. Kansakoulunopettajille lähetettiinkin kehotus pai-
kannimien keräämiseksi (vrt. Uusi Suometar 29.4.1879), ja lehdistössä 
annettiin siihen ohjeita (O. A. F. Lönnbohm, Uusi Suometar 16.8.1882). 
Paljon huomiota kiinnitettiin myös kotieläinten nimien keruuseen, sillä 
niiden katsottiin säilyttäneen muistoja kielen muinaiselta kehitysasteel-
ta (J. R. Aspelin, Uusi Suometar 8.4. ja 20.4.1886). – Ruotsinkielisellä 
taholla nimien keruun ja tutkimuksen otti tehtäväkseen 1885 perustettu 
Svenska litteratursällskapet.

1880-luvulla koottiin luetteloita myös paikannimistä, joilla on eri muoto 
suomen ja ruotsin kielessä, ja alettiin kiinnittää huomiota kuntien nimien 
oikeinkirjoittamiseen ja taivuttamiseen mukaan lukien suomenkielisessä 
tekstissä esiintyvät ruotsin kielen mukaiset kirjoitusmuodot (Vehmais pro 
Vehmas, Linnais pro Linnanen; esimerkiksi Lounas 10.8.1887). Esillä 
olivat myös yksittäisten paikannimien etymologiat (Kieletär 1, 1871 ja 
Kieletär 3, 1872; Kotikielen Seuran kokoukset) ja jopa suomenkielisten 
maantieteellisten nimien tarpeeton vaihtaminen (Kieletär 1, 1871 ja Kie-
letär 4, 1872). Kielentuntijoilta haettiin apua topogra  sissa ja Maanmit-
taushallituksen kartoissa esiintyvien paikannimien kirjoittamiseen (mm. 
Suomi II:12 1878: 234). August Ahlqvist teki puolestaan kielipolitiikkaa 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 3.9.1862 ottamalla esille Helsingin 
kadunnimien suomeksi kirjoittamisen vallitsevan venäjän- ja ruotsinkie-
lisen käytännön oheen (Suomi II: 2 1864: 271–273). 

Etunimet tulivat keskusteluun mukaan ulkomaisen nimistön sivussa, kun 
alettiin kiinnittää huomiota almanakan ristimänimiin, jotka eivät noudatta-
neet kansan tapaa (Ahlqvist, Suometar 9.3.1847). Vuonna 1853 ilmestynyt 
H. A. Reinholmin väitöskirja Om fi nska Folkens fordna hedniska dop och 
dopnamn loi pohjaa omakielisen etunimistön arvostamiselle. Sanomia 
Turusta -lehti pyrki todistamaan Arwo Moittivaisen kynällä suomalaisten 
sanavarojen riittävyyden ristimänimien tarpeisiin ja esitti sellaisiksi nimiä 
Arwo, Wäinö, Lempi, Taito, Into, Ilo, Sima, Kauno, Kuno ja Rauha/-kas 
ja ikivanhoina nimiä Lemminkäinen, Joukkahainen, Mimerkki ja Mielikki 
(26.3.1856). 1864 ilmestyi Isak Edward Sjömanin julkaisu Siveä. Kauno-
annakka 1865, jonka sisältämistä nimiehdotuksista osa päätyi 1880-

4  SKS:n pöytäkirja 16.9.1871, 6. §.
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luvun alussa Kansanvalistusseuran kalenterin uudistettuun nimiluetteloon 
(Kiviniemi 1982: 107–109). Samaan asiaan tähtäsivät Wilhelm Carls-
son (Suometar 16. ja 18.11.1865), joka kehotti asiaa harrastavia miehiä 
Helsingistä kyselemään suomen kieltä rakastavilta vaimoiltaan (näillä 
kun oli usein ”parempi ihannetunto” kuin miehillä) sopivia nimiä, sekä 
muun muassa Ahti, aaltojen kuningas (3.5.1879) ja Hämeen Sanomien 
nimimerkki Kostia (17.6.1881), jotka esittivät luetteloita sopivista suo-
menkielisistä nimistä. Myös Suomen Kuvalehti (2.1.1873, toim. Julius 
Krohn) kiinnitti huomiota siihen, että suurin osa almanakan nimistä oli 
kristinuskon tuomaa lainatavaraa, joka oli hävittänyt omat kansalliset 
nimet. Lehti esitteli muutamia pakanuudenaikaisia suomalaisia, virolaisia 
ja liiviläisiä kastenimiä, ja kehotti lainaamaan almanakkaan nimiä omilta 
esi-isiltämme. 

1880-luvun alussa tapahtunut suomen kielen lopullinen astuminen 
viralliseksi kieleksi ruotsin kielen rinnalle nosti seurakuntien papiston 
keskuudessa esiin toiveen saada ohjeita ristimänimien yhtenäisestä kir-
joittamisesta (nimimerkki G. A. S., Uusi Suometar 18.11.1879, lisälehti), 
johon nimimerkki Pappi vastasi:

Meidän mielestä ei papistolla ole ollenkaan waltaa kirjoittaa lapsen nimeä 
toisin kuin se kuuluu isän eli isän sijaisen suussa, silloin kuin lasta kasteelle 
tuodaan. Jos se kuuluu ”Pekka”, niin älköön millään muotoa kirjoitettako 
”Petrus” (Petter, Pietari) – –. (Uusi Suometar 9.12.1879, lisälehti)

Moninimisyys kastenimissä vaivasi (Helsingfors 18.2.1882), samoin 
niiden kirjoittaminen ja taivuttaminen, uusien suomalaisten kastenimien 
tarve, nimien alkusointuisuus ja sopivuus yhteen sukunimen kanssa (Uusi 
Suometar 13.7.1882). Nimimerkki K. (ilmeisesti Kaarle Jaakkola) otti 
puolestaan kantaa (Uusi Suometar  3.8.1882) vieraskielisten ristimänimien 
kirjoittamiseen suomen kielessä.

Merkittävän avun suomalaisten etunimien kirjaamiseen toi vuodesta 
1882 ilmestynyt Kansanvalistusseuran kalenteri. Vasta vuonna 1890 osa 
virallisen almanakan vanhoista, ruotsinkielisinä esiintyneistä nimistä 
esitettiin suomalaisissa asuissa, vaikka ehdotuksia uusiksi suomalaisiksi 
etunimiksi oli sanomalehdistössä esitetty 1850-luvulta alkaen (Vilkuna 
1947: 59 60). 

 Suomenkielisten nimien omaksuminen toi esiin uudet pulmat. 
Nimimerkki J. V. H. (Johan V. Hirsjärvi) kirjoitti Satakunta-lehdessä 
(14.5.1887, lisälehti) suomalaisten suku- ja ristimänimien väärästä tai-
vuttamisesta (”niitä ei osata taivuttaa kielen tawallisten lakien mukaan”) 
kun taivutetaan Manner : Mannerin ja Helmi : Helmin. Kirjoittaja vertasi 
nimien taivuttamista vastaavien sanojen taivuttamiseen ja vaati jokaista 
kielen puhtautta harrastavaa puuttumaan asiaan aina, kun kuulee ”moista 
nimien wääristelemistä”, ettei se pääsisi juurtumaan.

Ruotsinkielisellä taholla kritisoitiin ”fennomaanien keksimää tapaa 
tehtailla” uusia ristimänimiä (Laine, Helmi, Tähti, Onni), joista ei selviä 
sukupuoli (Finland 2.4.1886). Muukalaisuutta vastustettiin skandinavis-
min avulla: ruotsinkielisten itsetuntoa oli nostanut vuonna 1877 Suomen 
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Muinaismuisto-yhtiön aikakauskirjassa julkaistu A. O. Freudenthalin 
artikkeli Om nyländska mans- och kvinnonamn under medeltiden. Se 
on laaja aakkosellinen luettelo etunimistä, joita on esiintynyt keskiajalla 
ja uuden ajan alussa Uudenmaan rannikon ruotsinkielisissä pitäjissä. 
Suurin osa on alkuaan muinaisskandinaavista nimistöä. Arne Fridulfs-
son (Folkwännen 21.7. ja 23.7.1885) toivoi ruotsinkielisen väestönosan 
omaksuvan vieraiden – latinaisten, kreikkalaisten, saksalaisten, ranska-
laisten, englantilaisten ja raamatullisten – nimien sijaan almanakkaan 
pohjoismaisia nimiä ja kehotti vanhempia antamaan lapsilleen vanhoja 
vakiintuneita, eläviä ruotsalaisia nimiä.

5.2 Suku- ja lisänimikeskustelu vuosina 1840−1899 

5.2.1 Suku- ja lisänimet sanomalehdissä ja aikakausjulkaisuissa 

1840-luku

1840-luku oli ns. fennomanian läpimurtovuosikymmen, mutta 
vuosikymmenellä alkoi myös Suomen aineellis-henkinen itse-
näistyminen. 1840-luvulla alamainen vaitonaisuus murtui. Fen-
nomanian keulakuvaksi nousseen Snellmanin toiminta ei ollut 
enää harmitonta romantiikkaa, vaan hänen poliittisia aloitteitaan 
rinnastettiin muun Euroopan kumouksellisten vaatimuksiin. 
Snellman sai pian seuraajia nuoremman akateemisen polven 
keskuudessa. (Ks. mm. Junnila 1986: 150–151.)

Ulkomaisissa paikan- ja henkilönnimissä havaittu ”muukalaisuus” kiin-
nitti huomion myös kotimaan ei-suomenkielisiin sukunimiin ja niiden 
osuuteen suomalaisuuden ilmentämisessä. Kotimaisia ei-suomalaisia 
nimiä pidettiin ”muukalaisniminä”, joiden ottamisesta olisi luovuttava, 
ja tiukimmat vaativat jo olemassa olevien nimien muokkaamista suomen 
kielen mukaisiksi lainasanojen tapaan. Fabian Collanin jo 1845 (Saima 
31.7. ja 7.8.1845) omaksuma ulkomaisia henkilönnimiä koskeva kan-
ta, jonka mukaan tavallisimpia ristimänimiä voitaisiin suomen kieleen 
muutella ainakin hallitsijain nimissä mutta sukunimet olisi syytä jättää 
koskematta, sai pian kannatusta ja vaikutti ajan mittaan myös kotimaan 
ei-suomalaisten sukunimien oikeinkirjoitukseen.

Kuopiossa ilmestynyt, Snellmanin perustama Maamiehen Ystävä ehti 
asialle jo 1845 anonyymin lähettäjän5 vuoropuhelun muotoon puetulla 
artikkelilla Ei nimi miestä pahenna, Jos ei mies nimeä (5.4.1845). Ar-

5  Kyseessä oli mitä ilmeisimmin Pietari Hannikainen. Hannikaisen ensimmäiset runot 
julkaistiin Snellmanin Saimassa 1844 (Krohn, J. 1897: 363).
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tikkelissa puhekumppanit pohtivat, miksi Suomen herrasväestä ei löydy 
suomalaisia nimiä, miksi talonpojan poika herraksi tai käsityöläismes-
tariksi päästyään muuttaa nimensä joko ruotsalaiseksi tai sekakieliseksi 
”wingerwongeriksi”, jota ei osaa ääntää, ja miten opettajat ovat lapsille 
määränneet ruotsalaisia nimiä vastoin vanhempien ja koululaisten omaa 
tahtoa. Samalla he toteavat ”nyt jo uuden ajan ja uuden Suomalaisen 
mielen olewan Suomessa” ja päättävät, että jos oma poika lähtee opin-
tielle, niin hänen sukunimeään ei muuteta, tulipa pojasta sitten herra tai 
talonpoika. 

Vuosina 1845–1846 nimiasiaa edistettiin kaunokirjallisin keinoin. 
Asialla olivat viipurilaisen Kanawan toimittaja, alkujaan maanmittari 
Pietari Hannikainen6 ja samassa lehdessä kirjoittanut Jakob Fredrik La-
gervall, joiden sukunimiä koskevat näytelmät julkaistiin jatkokertomuk-
sina. Hannikaisen lehti sovitti suomeksi Saiman kansallisuusohjelmaa 
(Tommila & Salokangas 1998: 44–45). Hannikainen nauratti lukijoita 
näytelmillä Silmänkääntäjä ja Anttonius Putronius eli Antto Puuronen. 
Jälkimmäisessä pilkataan opintielle lähtevien suomalaisten nimien 
muukalaistamista.7 Päähenkilöihin kuuluvat Puurosten ja heidän Turus-
sa papiksi opiskelevan poikansa Anttonius Putroniuksen lisäksi kanttori 
Palowinerus ja ryöstövouti Korppeliin. Kanttorin koulutovereita maini-
taan nimillä Jaakko Laiskonius, Jussi Kotilander, Aatam Koiren, Juonas 
Tappeliin, Matti Korwapuustius ja Paawo Rumlenius, ”jota haukuimme 
wielä Paawo Humleniukseksi: Kaikki partasuita miehiä, joilla oli oppia 
asiasta toisellenki antaa”. (Kanawa 7.1.1846.) 

Lagervall puuttui puolestaan ei-suomalaisiin nimiin ja suomalai-
suusintoilun kääntöpuoleen, kirjoitusasujen väkinäiseen muunteluun 
näytelmässä8 Nimien suomentaminen (Kanawa 22.4., 29.4. ja 6.5.1846). 
Samalla kirjoittaja näyttää pitävän hauskaa koomisten vierasnimien kus-
tannuksella. Hölmölän käräjäpaikassa esiintyvät hovioikeuden käskyläi-
nen Lukas Kurck, sihteeri Gotfrid Spess, opettaja Gotfrid Bläckstadius, 
”joutokirjoittaja” Frans Dingeldangi ja silmänkääntäjä Oluwinen. Kärä-

6  Hannikainen kuului niihin nuoriin ylioppilaisiin, jotka Lönnrotin kehotuksesta vap-
puna 1834 lupasivat suorittaa vapaaehtoisen suomen kielen tutkinnon. Hän myös piti 
lupauksensa. (Havu 1929: 350; Krohn, J. 1897: 363.)

7  Silmänkääntäjä oli ensimmäinen suomenkielinen, esittämiskelpoinen näytelmä. Se 
lienee valmistunut jo 1838. (Kohtamäki 1959: 50.) Erillisenä se painettiin ensi kerran 
1847 ja esitettiin ensi kerran mahdollisesti 1846 (Havu 1929: 351; Kohtamäki 1959: 
52). Näytelmä sai suosiota, kun ylioppilaat esittivät sitä vuonna 1859 Helsingissä 
(Kohtamäki 1959: 52–53; Laitinen 1981: 206). 1870-luvulle asti se oli niitä harvoja 
suomenkielisiä näytelmiä, joita paikalliset harrastelijanäyttelijät esittivät eri puolilla 
Suomea (Tommila 1970: 92). 

8  Vaikka tässä näytelmässä näkyy Hannikaisen Silmänkääntäjien vaikutus, on kuitenkin 
arveltu, että Lagervall oli tartuttanut intonsa suomenkieliseen kirjallisuuteen myös 
Hannikaiseen. Lagervall oli jo nuorena sotilaana muuttanut isänsä ”liian härkämäisen” 
sukunimen Oxeman, ja hänen veljensä oli omaksunut nimen Rosvall. Lagervall (s. 
1788) oli entinen sotilas ja oli omatoimisesti tutustunut kirjallisuuteen ja opiskellut 
monia kieliä. (Suomalainen 1901: 4, 40; Krohn, J. 1897: 240–242; Kontiolahden 
seurakunnan syntyneiden luettelo.)
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jäpaikkaan saapuu Zacharias Backmanin kirje, jossa kerrotaan luutnantti 
Kerskoniuksen jättäneen maksamatta Hölmöselle velan, jonka Backman 
oli taannut. Opettaja Bläckstadius saapuu laatimaan kopiota velkakirjees-
tä, mistä huojentuneena Kurck toteaa: 

Tulitta kuin puhuttu, muutoin olisi taas hulluutta matkaan saatettu; kowin 
aikaiseen annettiin lupa Suomenkielisiä kirjoja tuuwa oikeuteen; miten niihen 
kanssa semmoiset miehet kuin tuo (osottaa Spessin päällen) toimiaawat: waan 
nyt ei ole pelkoa ettei nimet tule Suomenkielen intoon kirjoitetuksi. 

Bläckstadius laatii kopion, mutta korjailee samalla sen kieltä suomalai-
sempaan asuun nimiä myöten, ja selostaa: 

Kaikkia kieliä tuloo puhua, mutta älkäät Suomalaiset koskaan poiketko mur-
teestaan; se olisi että poiketa suomalaisuudestaan; lijatenkin muukalais-nimiä 
pitää tarkoittaa niin kirjoittaa ja ulospuhua ettei niistä muukalaiset tolkkua 
saa; niin saamma nauraa heillen ja pilkata heitä, ett’ eiwät tijä omaa nimeän. 
Saakaa tänne niin näättä miten nimiä kirjoitetaan (kirjoittaa ja lukoo) Sakari 
Pakkmanni, Johannes Oluweliniuslanteri, wieraatmiehet. L. Kurcki kirjoit-
taja joka myös alakirjoittanut koska Herra Luutnantti Kerskonius ei suomea 
kirjoita, Ransi Tinkeltanki  Toisinnontoistajat Kotwriti Lekktatius. (Kanawa 
29.4.1846.)

Spessiä hän pyytää kirjoittamaan nimensä Pässi. Lopputuloksena on 
asiakirjan väärennös, ja väärät nimet kirjoittanut opettaja tuomitaan 
menettämään kunniansa ja maksamaan sakkoja, joista rahan puutteessa 
tulisi vankeutta. Lopuksi Bläckstadius toteaa: ”En koskaan enää taho 
kennenkään nimiä suomennella”. (Kanawa 6.5.1846.) 

Kun 1840-luvulla oli nostettu esiin kysymys, onko Suomen kansalla omaa 
historiaa, uskottiin myös sukunimistä (kuten paikannimistäkin) saatavan 
apua menneisyyden luotaamiseen. Europaeus näki suku- ja paikannimien 
merkityksen kielen johdinainesten valaisemisessa ja historiantutkimuksen 
apuna. Sitä varten niitä olisi kerättävä. (Suometar 18.5.1847.)

Seuraavana vuonna nimistön kielellisen epäsuhdan toi esiin pietarilainen 
suomen kielen opettaja Thomas Friman Gottlundin Suomi-lehdessä:

Ehkä jos joku peri Suomalainenki poika on päässyt walta-säätyyn, niin hän 
walta-säädyn kanssa omisti tämän kielen ja tawat, joita hänelle koko elä-
mä-kautensa on neuottu käsittämään; omaansa alaista, hänen luulossansa, 
hän kaihtii wielä enemmän kuin se wieras-sukunen walta, joka tapaseksi 
ja kaltaseksi hänki kaikella tapaa ahkeroitsi tulla, ollaksensa muka kaikin 
puolin herrana, ettei hänessä tuntuisi rahtuakaan talonpojall ista sukua. 
Tämä paha tarkoitus on pää-syynä ettei ummikko Suomalaistenkaan ole tullut 
äitinsä kielen korottajia walta ja walaistuksen kieleksi, ja onkos se kumma 
koska koko koulu-ajalla heitä neuottiin sitä unouttamaan, ja esi-isiltä perityt 
Suomalaiset sukunimetki muuttamaan muukalaisiksi, ja sillä tämä itsiänsäki 
tekemään omillensa wieraaksi ja ouoksi. (1.5.1847)
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Väittelyn makua saatiin, kun Suometar (24.8.1847) pyrki vastineessaan 
Uppsalan yliopiston professorille Palmbladille osoittamaan esimerkein, 
että monet ”muukalaiset” sukunimet Suomessa ovat puhtaasti kotimais-
ta alkuperää eivätkä ruotsalaista perua ja että ne on omaksuttu maan 
virallisen kielen vuoksi. Palmblad oli väittänyt, että suurin osa Suomen 
sivistyneistöä polveutuu Ruotsista, että Suomessa on joitakin maakun-
tia, joiden rahvas on ruotsalaisia siirtolaisia ja että muissa maakunnissa 
kaupunkien asukkaat ja kaikki säädyt ovat rahvasta lukuun ottamatta 
ruotsalaista juurta. Näitä Palmbladin väitteitä hyödynnettiin suomalaisen 
sukunimistön vastustamisessa myöhemminkin. 

Anders Warelius (Suomi 1847: 93–94) kiinnitti Suomea käsittelevässä 
etnogra  sessa artikkelissaan huomiota maan suku- ja lisänimikäytännön 
kaksijakoisuuteen, ja samaa asiaa sivusi Suometar 27.10.1848 (ks. tarkem-
min lukua 8.3). Nämä artikkelit olivat ensimmäisiä, joissa nostettiin esiin 
länsisuomalaisen rahvaan sukunimettömyys. Tätä seikkaa pitivät sittem-
min esillä myös Yrjö Koskinen (Suomi 1851: 53 ja Suometar 11.3.1859), 
A. Ahlman (Mehiläinen 6/1862: 137) ja C. A. Gottlund (1872).

Sensuurikatkos

Vuoden 1847 jälkeen sukunimiä koskeva yhteiskunnallinen kirjoittelu 
katkesi lähes täysin kahdeksaksi vuodeksi, ks. kaaviota 3, s. 199. Vuosina 
1848–1855 sukunimistä kirjoitettiin vain 11 artikkelissa (kaikkiaan tuona 
aikana julkaistiin 21 nimistöä koskevaa artikkelia). Vuosina 1849–1855 
sukunimistä ei kirjoitettu suomeksi varsinaisissa sanomalehdissä ker-
taakaan. Muuten artikkelit käsittelivät sukunimiä useimmiten historian, 
nimistöntutkimuksen tai oikeinkirjoituksen kannalta. Tosin vielä 4.11.1848 
ilmestyneessä Suomettaren artikkelissa Rohwesor Palmblad ja Suomikiih-
ko verrattiin suomalaista kansallisuusaatetta irlantilaiseen, unkarilaiseen ja 
böömiläiseen. Yrjö Koskinen onnistui vuonna 1852 Suomi-sarjassa ilmes-
tyneeseen Kertomukseen Hämeenkyrön Pitäjästä sisällyttämään kritiikkiä 
ei-suomalaisten nimien käytöstä (ks. s. 175). Katkos yhteiskunnallisessa 
kirjoittelussa aiheutui sensuurista ja sen pelon luomasta itsesensuurista. 
Sensuurin tiukentuminen johtui 1840-luvulla Snellmanin julkaiseman 
Saiman kirjoituksista ja siitä, että Saima veti muutkin lehdet keskusteluun 
julkisista asioista. Erityisen tarkkaan sensorit seurasivat suomenkielisiä 
lehtiä, sillä niiden vaikutusta tavalliseen kansaan pelättiin. Sanomalehtien 
perustamislupa siirtyi 1847 senaatilta kenraalikuvernöörille, jona tuolloin 
toimi Aleksander Menšikov. Valtuuteen sisältyi myös oikeus tarvittaessa 
lakkauttaa jo ilmestymisluvan saanut lehti. Kun vielä Euroopan hulluna 
vuonna 1848 annettiin entistä tarkempia ohjeita lehtien sisällöstä, on 
ymmärrettävää, että kansallisuusaatteen värittämiä nimiartikkeleita ei 
olisi ilmeisesti niissä sallittu. Suomen lehtien ahdasmielinen valvonta 
oli jopa tiukempaa kuin Venäjällä. (Junnila 1986: 105–106.) 19.3.1850 
sensuurisäännöksiä täydennettiin seuraavalla säännöksellä: 
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Uusista kirjoista, broshyyreistä, aikakautisista taikka muista kirjoituksista, 
olkoot ne minkä laatuisia tai kokoisia tahansa, saadaan suomen kielellä jul-
kaista ainoastaan sellaisia, jotka loukkaamatta yleisiä sensuurisääntöjä sekä 
henkensä että esitystapansa puolesta tarkoittavat ainoastaan uskonnollista 
mielenylennystä tai taloudellista hyötyä; sitä vastoin kielletään kokonaan 
suomeksi julkaisemasta valtiollisia uutisia taikka tietoja maan ulkopuolella 
tehdyistä rikoksista, samoin kuin julkaisemasta mainitulla kielellä romaaneja, 
olkoot ne sitten alkuperäisiä tai käännöksiä, josta eivät saa olla poikkeuksena 
nekään, jotka sensuuri muunkielisenä on hyväksynyt. (Nurmio 1947: 12; ks. 
myös mts. 381–382.)

Sanamuoto ”maan ulkopuolella tehdyistä rikoksista” ei viittaa taval-
lisiin rikoksiin vaan vuoden 1848 tienoilla ympäri Eurooppaa tapah-
tuneeseen vallankumoukselliseen liikehdintään. Määräys ei koskenut 
Suomen historian kuvauksia, kansansatujen, -runojen ja -laulujen 
julkaisemista eikä aiemmin ilmestyneiden suomenkielisten sanakir-
jojen ja oppikirjojen uudestaan painattamista. (Nurmio 1947: 12 13; 
Junnila 1986: 106.)

Kieliasetuksen aloitteentekijä oli Menšikov, joka piti välttämättömänä 
enemmistön kieleen ja alempiin kansankerroksiin kohdistuvia rajoituksia, 
sillä venäläinen esivalta ja sitä myötäilevä Suomen johtava virkamie-
histö piti ns. alaluokkien valveutumista vaarallisena. Oli varmistettava, 
että Euroopan hullun vuoden levoton henki ei leviäisi Suomen rahvaan 
keskuuteen. Vuoden 1850 kielireskriptillä vaikeutettiin siis vain suomen 
kieltä osaavien mahdollisuuksia saada tietoa. Yhteiskunnan alimmat 
kerrokset joutuivat rajoitustoimien kohteeksi ja Snellman leimattiin 
kommunistiksi. (Junnila 1986: 106, 162.) Vuoden 1850 kieliasetuksen 
takia osa suomenkielisistä lehdistä lopetti toimintansa. Krimin sodan 
aikana (1853–1856) kirjoituskieltoa hieman väljennettiin eikä vuoden 
1854 jälkeen kieliasetusta enää juuri käytetty, ja vuonna 1860 se kumot-
tiin kokonaan senaattori J. V. Snellmanin aloitteesta. (Havu 1925: 76; 
Junnila 1986: 108.)

Vaikka suomenkielistä kirjoittelua valvottiin tiukasti, keisarivalta oli 
valmis muuten vahvistamaan suomen kielen asemaa yliopistossa ja jul-
kisessa hallinnossa, kunhan vallankumouksellinen kansankiihotus sekä 
yhteiskunnan ja valtion asioiden hoitoon osallistumaan kehottavat aatteet 
saataisiin eliminoiduiksi. Niinpä pian kieliasetuksen jälkeen perustettiin 
keisarillisella käskykirjeellä yliopistoon ensimmäinen suomen kielen 
professuuri. (Junnila 1986: 108.) 

1850-luku

1850-luvulla alkoi syntyä paineita purkaa vanhoja taantumukselli-
sia hallintomenetelmiä ja vanhanaikaisia lakeja Suomen henkisen, 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehittymisen takia. Nikolai I:n 
järjestelmä pystyi torjumaan uudistukset, mutta Aleksanteri II:n 
nousu valtaistuimelle vuonna 1856 antoi toivoa muutospaineiden 
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ja jännitteiden purkamisesta – eikä turhaan. (Junnila 1986: 162.) 
Vuosikymmenellä fennomania liberaalistui Suomettaren ympärillä ja 
aatteellis-poliittisen kentän toisena ääripäänä olivat nuor- eli radikaali-
liberaalit, ns. verettömät. Suomettarelaiset julistivat nuorliberaaleja 
selväsanaisemmin Suomen ja Venäjän erilaisuutta. Fennomanian ja 
liberalismin ristiriita syveni vuosikymmenen lopulla Snellmanin 
aloittaessa hyökkäyksensä, jossa hän korosti toisaalta sitä, ettei 
Suomi saisi omaksua ruotsalaista kulttuuria, vaan sen oli annettava 
oma kansallinen panoksensa maailmanhistoriaan, ja toisaalta sitä, 
ettei venäjän kieli saisi korvata ruotsia opetuksessa, oikeudenkäy-
tössä ja hallinnossa. (Rommi 1986a: 176–177, 182–183.)

1850-luvun jälkipuoliskolla sukunimikeskustelu alkoikin saada 
enemmän yhteiskunnallista sävyä. Sukunimien ongelmana ei enää 
pidetty niinkään ei-suomenkielisten nimien oikeinkirjoitusta, vaik-
ka sitä vielä sivuttiin, vaan 1) sukunimien kansallisuudelle vieras-
ta kieltä (= ei-suomenkielisyyttä) ja 2) länsisuomalaisen rahvaan 
sukunimettömyyttä. J. V. Snellmanin hegeliläisyyden korostama 
kansallishengen ja kansallistietoisuuden kehittäminen ja vahvan 
Suomen kansan luominen edellyttivät rahvaan sivistämistä ja si-
vistyneistön ja kansan lähentämistä toisiinsa. Ajatus sai johdonmu-
kaista jatkoa, kun sukunimettömälle rahvaalle edellytettiin annet-
tavan kouluissa sukunimet ja sivistyneistön toivottiin omaksuvan 
vastaavankaltaisia nimiä. Vaatimusten tulilinjalla olivat erityisesti 
talonpoikaisesta säädystä lähteneet ja entisen suomalaisen nimen-
sä hylänneet käsityöläiset. Suomenkielisyyden vaatimus ulotettiin 
myös sotilasnimiin, ja periytyvien sukunimien keruuta painotettiin 
edellisen vuosikymmenen tapaan. 

Ilolla tervehdittiin uskallusta säilyttää oma nimi virkamiehenäkin. Yrjö 
Koskinen puuttui aiheeseen artikkelissaan Kertomus Hämeenkyrön Pitä-
jästä (Suomi 1851). Koskiselle nimiasia oli osa kieli- ja kansallisuusasiaa. 
Hän moitti paikallista kielenpartta käsitellessään ruotsalaisuuksia (mts. 
52), joita herrassäätyisten puhetta kuulevat talonpojat alkavat sekoittaa 
puheeseensa. Samanlaista turhamaisuutta hän havaitsi nimissä, joissa hän 
teki samalla pesäeron venäläisyyteenkin (mts. 53):

Hämäläisillä ei ole sukunimiä, niinkuin Karjalaisilla; mutta jos joku mestarin-
moiseksi eli muuksi herras-tapaiseksi pääsee, niin hetikös tämä sukunimen 
kunniamerkiksensä ottaa. Tämä ei sovi olla Suomalainen, sen kyllä helposti 
arvaa; ha’etaan siis Ruotsalaisia, niinkuin Kyreen, Flängstedt, taikka Venä-
läisiäkin, niinkuin: Seteroff.

Samaa asiaa ajoi Sanomia Turusta -lehdessä (26.3. ja 1.4.1856) Arwo 
Moittiwainen (mahdollisesti Gustaf Adolf Avellan). Siinä hän suomi voi-
makkaasti suomalaisia, jotka kaupunkiin tai opintielle lähtiessään ottivat 
muunkielisen nimen, niin ettei herrasväeltä tai kaupunkilaisilta tavannut 
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juuri ainoatakaan suomalaista nimeä. Teko kuvasti hänen mielestään 
isänmaanrakkauden puutetta, oman taustan häpeämistä. Tätä kirjoitusta 
voi pitää avoimen sukunimipropagandan lähtölaukauksena. Artikkelia 
seurannut keskustelu alkoi myös vaikuttaa sukunimistön muuttumiseen, 
vaikka jo aiemmat kirjoitukset (Maamiehen Ystävä 1845, Hannikaisen ja 
Lagervallin näytelmät jne.) olivat pohjustaneet asennemuutosta. 

Saman vuoden huhtikuussa julkaisi Suometar (11.4.1856) nimimerkillä 
Suomen mies (Wolmar Schildt) kirjoituksen Elä häpee eläkä heitä suo-
malaista nimeäsi! Se kohdistui muukalaisiin nimiin, joita kansa omaksui 
turhamaisuudesta, kotimaisen sivistyksen häpeämisestä tai päällysmiesten 
pakottamana, mutta mainitsi samalla ilahtuneena jo joidenkin virkamiesten 
ja valistuneiden ihmisten alkaneen säilyttää suomalaisia sukunimiään.

Mutta, jopa arwoltaan muutos tässä häpeällisessä asiassa alkaa paikka-paikoin 
tulla toimeen. Jopa moni wirkamies ja moni walistunut ihminen on ruwennut 
säilyttämään kaunista, suomalaista suku-nimeänsä. Moniaita näistä olen luet-
telewa tässä ilolla: Ellinen, Hannikainen, Hentunen, Himmanen, Innanen, 
Kanninen, Korhonen, Nikkanen, Parwiainen, Pawilainen, Putkonen, Pöllänen, 
Sawolainen, Sihwonen, Tanninen, Tikkanen, Toikka ja Wartiainen ynnä monta 
muuta. Noilla ja muilla senkaltaisilla nimillä löytyy pappia, tuomaria, upsie-
rija, postiherroja, maamittaria, nimismiehiä ja muita siwistyneitä kansalaisia. 
Kiitos, kunnia heille!
 

Vuonna 1858 nimimerkki Sakari Teppo (G. Z. Forsman) pakinoi Suo-
mettaressa (8.10.1858). Pakinassaan Kirjeen Peräseinäjoen sedälle, joka 
Helsingistä lähti hän muisteluttaa sedällä vanhaa räätäliä, jolla oli ruot-
sinkielinen sukunimi, ja kertoo ehdottaneensa, että hän toverinsa kanssa 
muuttaisi nimensä suomalaiseksi. Vuoropuhelija sitoi nimenmuutokseen 
myös suomen kielen hallinnan: 

Mutta muistatteko tuota vanhaa kraataria – vieläkö sekin elänee? –, jonka 
kanssa me kerran riitelimme, hän kun oli nimeksensä ottanut Grönberg, jota 
nimeä hän ei itse osannut puhua kuin Krömperiksi. – – Sittemmin tuli keske-
nämme puheeksi noista suku-nimistä, ja Te kyllä myönsitte, että semmoiset 
muukaloitut nimet ovat talonpoikaista turhuutta, mutta minä vastasin, että 
semmoinen turhuus on herras-säädystä koto-perää, niinkuin kyllä kaikki 
tiedämme, että esm. Te itse olette muukalaisen nimenne ensimäinen kantaja 
j. n. e. Silloin minä esitin, että minä ja Storm, me nuoret, muuttaisimme 
nimemme suomalaisiksi. – – ”Kumpika nyt on turhempi”, sanoitte, ”tekö 
vai kraatari? Hän otti ruotsalaisen nimen, vaikk’ei ruotsia osannutkaan. Te 
muutatte nimenne suomalaiseksi, vaikk’ette suomea vielä osaa”. – – Kuinka 
nyt asiasta tuumittiin ja hierottiin, tuli viimein meille kaikille se sovinnollinen 
päätös, että tuo nimen-muutos jäisi kummaltakin siihen asti, kunnes hän osaisi 
suomenkieltä äidinkielenänsä oikein käyttää ja viljellä.

Esille nousivat myös sotilasnimet, kun Yrjö Koskinen käsitteli jaetun 
sotaväen liikanimiä (Suometar 11.3.1859). Ruotsin vallan aikuinen ruo-
tujakolaitos oli suosinut lyhyitä, ruotsinkielisiä sotilasnimiä, joita saivat 
niin sukunimettömät kuin suomalaisen sukunimen omaavatkin. Kun 
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Suomen vanha ruotuarmeija päätettiin koota uudelleen Krimin sodan 
lopulla, Koskinen esitti, että pestattaville miehille annettaisiin suomalaisia 
nimiä, jotka he osaisivat lausua ja joita heidän ei tarvitsisi hävetä. Hän 
torjui väitteen, että suomalaiset sanat olisivat liian pitkiä sotilasnimiksi. 
(Ks. sitaattia luvussa 9.4.1.) Samaan asiaan puuttui Rietrikki Polénin 
Mehiläinen (4/1859: 95–96): kun isännät ja rusthollarit ovat velvollisia 
hoitamaan jaetun sotaväen asian niin, että se saa komentosanat suomek-
si, on päällysmiesten velvollisuus antaa sotamiehille suomalaiset nimet. 
Sotilasnimet olivat olleet lehdistössä esillä jo vuonna 1858, kun koottiin 
tietoja Suomen sodan elossa olevista veteraaneista ja lehdet julkaisivat 
näistä luetteloita. Juvalta pappi ilmoitti sotilaat sekä savolaisin sukuni-
min että sotilasnimin, esimerkiksi Leskinen eli Pihl, Immonen eli Dag 
(Sanomia Turusta 21.12.1858). Kun kuvernööri julkisti luettelon vete-
raanien avustuskomitean myöntämistä avustuserästä, sotilaat mainittiin 
vain ruotsinkielisin sotilasnimin, mutta Mikkelin Wiikko-Sanomia -lehti 
käänsi uutisessaan nimet suomeksi, esimerkiksi Pihl eli Nuoli, Dag eli 
Päiwä, Bullra eli Jyrinä, Lillja eli Lemmenkukka ja Näsman eli Nenonen. 
(Simonen 1936: 1480; Mikkelin Viikko-Sanomia 6.3.1863.)

Edellä mainitussa Mehiläisen artikkelissa tarkasteltiin myös yliopis-
tolaisten sukunimiä. Professoreista jalkureihin9 yliopistossa työskenteli 
90 miestä, ja läsnä olevia ylioppilaita oli 426. Suomalaisia sukunimiä oli 
vain muutamilla opiskelijoilla, eniten jumaluusopillisessa tiedekunnassa, 
”– – joista on nähtäwä ettei oppi enää häpiä kantaa wanhempien talonpoi-
kaista sukunimeä, niinkuin ennen oli pahana tapana” (Mehiläinen 4/1859: 
94). Papin ammatissa joutui toimimaan kansan parissa, jolloin kansanomai-
sesta sukunimestä ei ollut ainakaan haittaa. Niinpä 1860-luvulta alkaen 
seurakunnissa toimikin pappeja, joilla oli suomenkielinen sukunimi. 

Suomalaisten sukunimien merkitystä suomalaisten muinaisuuden ja 
koko suomalaisen kansaperheen etnogra  an valaisemiseksi korostettiin 
edelleen. 1853 ilmestyneessä H. A. Reinholmin väitöskirjassa Om fi nska 
Folkens fordna hedniska dop och dopnamn painotetaan tätä ja nostetaan 
esiin sittemmin kiistetty10 käsitys, että kaikilla suomalaisilla olisi aiemmin 
ollut sukunimet, jotka olisivat Länsi- ja Pohjois-Suomessa muuttuneet 
paikannimiksi (Reinholm 1853: 56). Sama käsitys oli myös W. Kilpi-
sellä, kun hän esitti, että ”Muinosina aikoina oli kaikilla Suomalaisilla 
suku-nimet”, joita olisi ruvettu jättämään käytöstä Ruotsin vallan aikana. 
Nimien hävittämisestä hän syytti pappeja ja ”sotaherroja” mutta totesi 
myös, että papit ja muut virkamiehet olivat jo ruvenneet säilyttämään ja 
puolustamaan alkuperäisiä suomalaisia sukunimiä. Kilpiselle ”niinkuin 
kieli, tavat ja la’it ynnä muuta, niin ovat myös kansan omat nimetkin 
kalliita kansallisuuden kannattajia tahi kumminni sen osottajia”. Hän näki 
sukunimillä olevan merkitystä myös asutushistorian tutkimisessa ja piti 
sen vuoksi tärkeänä vanhojen sukunimien keräämistä ja julkaisemista. 
Hän pyysikin pappeja ja muita sivistyneitä kansalaisia kokoamaan täydel-

9 = pedellit, joiden tehtävänä oli vartioida yliopistolaisten käytöstä kaupungilla.
10 Esimerkiksi Naert 1988: 184−186; Paikkala, S. 1988: 34.
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liset luettelot seurakuntalaistensa sukunimistä ja lähettämään ne SKS:lle. 
Malliksi hän esitti suomalaisten sukunimien luettelot Inkerin Lissilästä 
vuodelta 1844 ja Viitasaarelta vuodelta 1856. (Suomi 1857: 15–17.) A. 
Andelin sivusi puolestaan kertomuksessaan Utsjoen pitäjästä sikäläisiä 
sukunimiä historialliselta kannalta (Suomi 1858: 199–200).

Sekä Yrjö Koskisen (Suometar 11.3.1859) että W. Kilpisen (Suomi 
1857) kirjoitukset saivat nimimerkki M. T–e.:n antamaan sivustatukea 
(Suomen Julkisia Sanomia 1.8.1859) artikkelillaan Älä suutu Suomalai-
seen sukunimeesi. Siinä hän varoitti sotamiehiä, käsityöläisiä ja muita 
vieraskielisen nimen ottajia hylkäämästä suomalaisia sukunimiään ja 
ottamasta sellaisia, joita ”tuskin puolittain sanoa taitawat”. Malliksi hän 
luetteli 60 ”somasti sointuwaa” nimeä, joista lähes kaikki olivat nen-
loppuisia ja puolet savokarjalaisia nimiä. 

Ulkomaisista paikan- ja henkilönnimistä alkunsa saanut kiista ni mien 
kirjoitusasuista heijastui vielä jonkin verran sukunimikeskusteluun. 
Tiukan linjan suomalaistajat muokkasivat ei-suomalaisia nimiä suo-
malaistamalla niitä kirjaimittain, mikä aiheutti ärtymystä. Esimerkiksi 
nimimerkki F. –g– (ilmeisesti Fredrik Lagervall) moitti Sanan-Lennä-
tintä (19.1.1856) ”valheellisista ilmoituksista”, kun lehdessä mainittiin 
”Whorskohlin perillisillen” (Forsskåhl) ja että ”Whorsblommi on vihitty 
papiksi” (Forsblom). N. Matikainen (mahdollisesti nimimerkki) kritisoi 
puolestaan Oulun Wiikko-Sanomille lähettämässään artikkelissa ulkomais-
ten ristimänimien liiallista muuttamista:

Walitettavasti koko suomen kieli nyt kaikissa muukalais nimilöissä on tur-
meltu pahan päiwäiseksi, että tuskin tuloon kalua. – – Nyt ei enää mikään 
ihminen ja maan-paikka saa pitää nimeä mikä hänelle alkuperäisesti suotu 
on. (30.7.1859.)

Kirjoituksensa jatko-osassa hän ottaa esimerkeiksi nimismies Brofeldtin, 
pappi Berghällin, tuomari Blidbergin ja kruununvouti Furuhjelmin, joiden 
nimiä suomalainen ei osaa lausua eikä kirjoittaakaan, kun kirjaimet b, c, 
f, g, q, x ja z poistetaan. ”Muilla melkein kaikilla Suomessa tunnetuilla 
kielillä kaikki nimet käytetään yhtäläisesti; mikäs eroitettu tämä Suomen 
kieli on, että tätä ei sallita nimissä käytettäwäksi?” (Oulun Wiikko-Sa-
nomia 6.8.1859.)

1860-luku

1860-luku oli ”sanomalehtipuolueiden” aikaa, kun valtiopäivätyön 
säännöllistymisen myötä syntyneet valtiopäiväklubit eivät olleet 
omaksuneet puolueille ominaisia toimintamalleja. Vuosikymmenen 
aatteellista keskustelua hallitsi jungfennomanian nousu, keskeisenä 
henkilönä ”suomikiihkoinen” Yrjö Koskinen. Vanhat suomenmieliset 
olivat perinteisesti Suomettaren piirissä, kun taas Helsingfors Tidnin-
garista tuli jungfennomanian äänitorvi. Tosin molemmat linjat saivat 
äänensä kuuluviin kummassakin lehdessä. Liberaalit kerääntyivät 
Helsingfors Dagbladin ympärille. (Rommi 1986b: 245, 248.)
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Sukunimikeskustelu jatkui edellisen vuosikymmenen tahtiin ja 
politisoitui. Suomen kielen aseman virallinen tunnustaminen tuli yhä 
polttavammaksi, ja sen ohessa korostettiin sukunimien merkitystä 
kansallisina symboleina, paheksuttiin nimien ruotsalaistamista ja 
kiinnitettiin huomiota sukunimettömyyteen. Edelleen pyrittiin to-
distamaan, että kaikilla suomalaisilla olisi jo muinoin ollut käytössä 
sukunimet mutta Ruotsin valta olisi ne Länsi-Suomesta poistanut.

 

Wolmar Schildt kehotti edelleen keräämään seurakunnista sukunimiluet-
teloita historian tutkimuksen avuksi ja lähettämään niitä SKS:lle (Suomi 
1859: 43–44). Esitykset suomalaisen sivistyksen toteuttamisesta kävivät 
vaativammiksi. R. Polén kirjoitti Mehiläisessään (2/1860), että kansan 
kieli on kansallisuuden sisin tuntomerkki. Sivistys oli muutettava Suo-
messa suomalaiseksi kerralla, ei vähitellen. Asian luonteen vuoksi voitiin 
päästä vasta ”täydelliseen alkuun”, mutta se oli tehtävä niin, että herras-
säätyiset suomalaiset maalla ja kaupungeissa opettaisivat lapsensa sekä 
lukemaan että kirjoittamaan suomea; kouluissa, lukioissa ja yliopistoissa 
jokaisen opettajan olisi saatava laillinen oikeus ja valta käyttää suomea; 
suomenkielisten oppikirjojen alku olisi saatava aikaan kerralla ja virka- ja 
oikeuskunnissa olisi alettava käyttää suomea. 

Vuonna 1862 Yrjö Koskinen arvioi Mehiläisessä (nro 1: 1, 7, 8) men-
neen vuoden tärkeimmäksi saavutukseksi, että Suomen kansallisuuden 
työssä oli alkanut uusi vaihe. Hän totesi havaitun, että vaikka Suomen 
kansa on vähäinen, niin yhdistämällä voimansa se voi saada haluamansa. 
Koskisen mukaan ”Suomen rahvaalla ei ole tällä hetkellä muuta niin kal-
lista ja kipeätä tunnetta kuin saada kielensä yleiseksi maassa, ja tämä sama 
rahvas tulee tästä lähin jotakin painamaan valtiollisten asiain vaa’assa”. 
Kansalle oli nyt tärkeintä Suomen kansallisuus niin valtiollisesti kuin 
kielellisesti, ja tämän ymmärtämisen voiman hän näki menneenä vuonna 
lisääntyneen. Tällä Koskinen viittaa ilmeisesti toivottuun säätyvaltio-
päivien koolle kutsumiseen. Luodessaan katsausta kansan historiallisiin 
vaiheisiin Koskinen viittasi myös sukunimiin, joita hän piti kansallisuuden 
arvostamisen ulkoisina symboleina. 

Wähäpätöinen mutta luotettawa todistus Suomalaisuuden halpenewasta ar-
wosta tawataan sukunimien muukaloitumisessa. Missä nyt oliwat ne Kurjet, 
Kirweet, Suurpäät, Mullit, Inkoset ja Rankoset, jotka muinoin oli nähty maan 
mahtawien joukossa. Emme suinkaan kiellä, että Hornit, Flemingit, Tawastit, 
Kreutzit ja muut muukalais-nimiset oliwat olleet yhtä hywiä Suomalaisia; 
mutta tähän tulee wielä sekin taloudellinen epäkohta, että nämätkin maan 
rikkaimmat wetäyntyiwät Ruotsin loisteen aikana pois meren ta’a, missä ku-
luttiwat Suomesta lähtewät waransa. Pääasiassa olemme tahtoneet osoittaa 
sitä seikkaa, että nimien ruotsintuminen lewisi wähitellen muihinkin säätyihin. 
Ison-wihan aikana oli Suomen sotamiehillä jo osaksi Ruotsalaisia nimiä; esm. 
Säkkijärven kirkkoherran sääty-rakuunalla oli nimi Trumba, Iitin kirkkoherran 
rakuunalla nimi Ithimaeus, mutta Naantali ja Uusikaupunki lähettiwät Kurkis-
nimisen, ja Pyy, Höysä, Turunen, Kostamo y. m. todistawat että suomalaisuus 
wielä piti puoltansa. (Mehiläinen 1: 3.)
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Sittemmin ei Koskinen tiettävästi lehdissä sukunimiin puuttunut; ulko-
maisten paikan- ja henkilönnimien suomen kielessä käytettäviin kirjoitus-
asuihin hän sen sijaan vielä otti kantaa. Hän keskittyi yhteiskunnallisissa 
kirjoituksissaan yhä enemmän valtiollisiin, keskeisiin hallinnollisiin ja 
koulupoliittisiin ja jopa ulkopoliittisiin kysymyksiin ja yleislinjoihin. 
Asiaan saattoi vaikuttaa sekin, että monet keskeiset fennomaanit säilyt-
tivät ei-suomalaiset sukunimensä. Kirjailijanimestään huolimatta hän piti 
oman sukunimensä Forsman, kunnes otti aateloitaessa 1884 nimekseen 
Yrjö-Koskisen.11 

Wilhelm Carlsson pyrki artikkelissaan Ihmis-nimistä Suomessa (Suometar 
16.11. ja 18.11.1865) osoittamaan, että sukunimillä on kielestä riippumatta 
oma sisäinen, henkinen vetovoimansa ja että kaikkialla näkee nimistä 
selvästi hallitsevat mielialat, kiintymyksen, ihmetyksen ja harrastuksen 
aiheet. Hänen mukaansa Suomessa virkamiesten ja oppineiston lisääntyvä 
suomalaisten sukunimien säilyttäminen ja ottaminen kertoivat suomen 
kielen rakkaudesta ja yhä hartaammasta harjoittamisesta.

Muukalaisnimien vastustamisen linjaa jatkoi August Ahlqvist kohdis-
tamalla hyökkäyksensä oululaisiin kisälleihin ja oppipoikiin, jotka ilmoit-
tivat lehdissä muuttaneensa suomalaiset nimensä ruotsalaisiksi. Ahlqvist 
piti tekoa omien juurien häpeämisenä ja lausui jyrkän tuomionsa:

Semmoinen mies on hävitön konna, jonka uusi nimi, vaikka se olisi kuinka 
korea ja minkä-kielinen tahansa, pitäisi teloittajalla lyötettää kaakkiin ja 
joka itse pitäisi häpeällä ajettaa maasta niinkuin kansansa petturi ja kavaltaja 
(Suomi 1860: 106).

Mainituissa tapauksissa hän tosin arveli todellisen syyn löytyvän asian-
omaisten tyhmyydestä. Samalla hän sinkosi moitteensa kirkkoherralle ja 
nuorukaisten naapureille ja tovereille, jotka eivät olleet tekoa estäneet, ja 
epäili näiltä puuttuneen suomalaisuuden henkeä. Suomalaisia nimiä hän 
puolusti: ”harvassa muussa kielessä löytyy niin kevytsanaisia ja kaiullisia 
nimiä kuin Suomessa” (Suomi 1860: 107) ja osoitti muunkielisten nimi-
esimerkkien avulla, että sukunimien muuttaminen on tarpeetonta, koska 
kaikki kansat ovat muodostelleet sisällöltään samankaltaisia sukunimiä. 
– Ahlqvist taisteli tässä vielä melkoisia tuulimyllyjä vastaan, sillä tapana 
oli, että käsityöläisammattiin ryhtyvä otti ei-suomalaisen lisänimen siitä 
huolimatta, oliko hänellä ennestään suku- tai lisänimeä vai ei. 

Juvan kappalainen Abraham Poppius12 (1793–1866), joka oli jo nuoruu-
dessa kirjoittanut suomenkielistä runoutta (Bergholm 1984/1901: 1040) 
uskalsi runossaan Walistuksen waikutus13 ivata sitä, miten käsityöläismes-
tarit häpesivät kansallista alkuperäänsä (Suometar 8.2.1861):

11  Se oli Suomen ritarihuoneen ensimmäinen suomenkielinen sukunimi; sittemmin 
tulivat joukkoon Wuorenheimo (1903) ja Soisalon-Soininen (1904).

12  Poppius kuului opiskeluaikanaan turkulaisen romantiikan neljän hengen ydinjoukkoon 
A. I. Arwidssonin, A. J. Sjögrenin ja C. A. Gottlundin kanssa. (Honko 1983: 45.)

13  Ilmestynyt myös Koittaressa 1870.
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K.  Nyt on taas waikutus walistuksen
 Nimiä muutellut mestaritten,

Luopoisen ja Reijosen.
Lienetkö sen kuullut? W. En!

Kumpaisen Luopoisen? Sepänkö? wai
Sen, joka kanttorin Annikan nai? – 
K. Niin sen Niilon. W. Niilon? ai!

Minkä nimen Niilo sai?
K.  Koska Annin arwo waati

Sukunimen suuremman,
Niin hän Niilollensa laati
Nimen: Niklas Luuwerman,
Nyt nimen Niklas Luuwerman.
Hän oil muka wannonunna:
Menen mar’ monasteriin,
Itken ikäni kun nunna,
Jos et’ muuta nimet niin!
Kun oil nimi muutettunna,
Piti Anni kihlat kiin’ ://:

W.  Luuwerman wainen? no wieppä nyt hiis!
 Söikö nyt mieheltä mielenki riis’?

Opissa oil wuotta wiis’,
Nahkansa jo luopi siis!

Reijo on taas, jos ma arwata saan,
– Maltas ma arwelen wähäisen waan,

Reijoliin wai Reijolaan?
K. Eipä niistä kumpikaan.

Reijo oli ensin Grelsi,
Siitä käänsi sitten Slerg;
Waan nyt hälle päähän lensi
Ollaksensa Retkunberg,
Hän on nyt mestar Retkunberg.
Ken ei juur kun oja-pajut
Paisusi ja paljo wois,
Jos ne maatiaiset hajut
Saisi sarastansa pois.
Eikä pirun päässä ajut
Keksi kusta suku ois. ://:

F. Ahlman kiinnitti puolestaan edelleen huomiota siihen sukunimitar-
peen kannalta olennaiseen seikkaan, että hämäläisillä ei ole sukunimiä 
vaan talollista kutsutaan sen talon mukaan, jossa hän sattuu asumaan, ja 
tilattomia vain jonkun pojiksi tai tyttäriksi (Mehiläinen 6/1862: 137; ks. 
tarkemmin lukua 8.3). Saman asian olivat aiemmin todenneet Anders Wa-
relius (Suomi 1846), Suometar 27.10.1848, Yrjö Koskinen (1851 ja 1859) 
ja sittemmin myös Gottlund (1872). Ahlmanille vastannut Johan Adolf 
Lindström (Finlands Almänna Tidning 28.10.1862) kertoi havainneensa, 
että nen-loppuisia sukunimiä ei ole Hämeessä ja Länsi-Suomessa, mutta 
että Hämeen keskiaikaisissa lähteissä esiintyy nen-loppuisia lisänimiä 
(tillnamn) ja että sellaiset patronyymiset lisänimet olivat aikoinaan ta-
vallisia koko maassa.
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Tieteellistä lähestymistapaa edustivat genealogiset artikkelit. Niilläkin 
oli osuutensa kansakunnan historian rakentamisessa, sillä ne osoittivat 
suuren osan ”vierasnimisestä” aatelistosta ja sivistyneistöstä olevan suo-
malaista, talonpoikaista juurta. F. J. Rabbe esitteli taulukkona Ruotsin 
ritarihuoneeseen otettuja suomalaisia aatelissukuja (Historiallinen Arkisto 
1866: 102 106). Vuonna 1868 Helsingfors Dagbladissa (23.1.) kerrattiin 
maamme ruotsinkielisten suku- ja lisänimien syntyä: osa niistä oli tullut 
Ruotsista, mutta useimmat niistä oli luotu Suomessa. Alkuperäisestä suo-
malaisesta rahvaasta osa kantoi isänsä nimen lisäksi sen talon tai torpan 
nimeä, josta se oli lähtöisin. Yhä useammalla oli epäitsenäisiä son-lop-
puisia nimiä, jotka herrassäätyyn päässeiden jälkeläisillä vakiintuivat jo 
sukunimiksi sekä osalla säätykierron mukana otettuja herraskaisempia 
kaksisanaisia ruotsinkielisiä nimiä ja in-, ell-, ander-, us- ja enius-loppui-
sia nimiä. Kuinka onnistuneita ne sitten olivatkin, ne kirjoittajan mielestä 
kuitenkin ansaitsivat kiitosta sisältönsä puolesta esimerkiksi saksalaisiin 
sukunimiin verrattuna.

1870-luku

1870-luvulla fennomanian päälehtinä toimivat Kirjallinen Kuu-
kauslehti (toimittajinaan mm. Yrjö Koskinen, Jaakko Forsman ja 
Agathon Meurman), Uusi Suometar (toimittajina mm. Anton Fred-
rik Almberg ja Viktor Löfgren) ja Morgonbladet, joka oli ottanut 
kantaakseen Helsingfors Tidningarin perinnettä suomalaisuuden 
puolustamiseksi Dagbladia vastaan. (Rommi & Pohls 1989: 
104 105.) 1870-luvun luova tauko kielitaistelussa kohdisti lehtien 
kiinnostuksen muun muassa kansakoulu- ja kansansivistysasioihin; 
Jyväskylässä perustettiin vuonna 1874 Kansanvalistusseura (ks. 
mm. Tommila 1970: 166; Mönkkönen 1988: 522, 529).

1870-luvulla hegeliläisyyden valta-asema kansallisuuspoliitti-
sessa ajattelussa murtui ja virikkeitä alettiin Pirkko Rommin ja Ma-
ritta Pohlsin mukaan saada anglosaksisesta yhteiskunta  loso  asta, 
muun muassa Jeremy Benthamin, John Stuart Millin ja Herbert 
Spencerin utilitaristisista ja liberaaleista ajatusrakennelmista, jot-
ka pyrkivät ”mahdollisimman suuren onnen saavuttamiseen mah-
dollisimman suurelle määrälle”. Tällaisesta lähtökohdasta voitiin 
suomalaisuuden asiaa ajaa uudella tavalla: kansallisuutta ja kieltä 
voitiin käsitellä erillisinä käsitteinä ja suomen kielen poliittisten oi-
keuksien kehittämistä perustella sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
argumentein. Tämä ajattelu heijastui Suomalaisen Nuijan ja sen joh-
tajan Lauri Kivekkään ajatuksissa vuosikymmenen jälkipuoliskolla. 
Uusi liike oli valmis joukkotoimiin väärää kielijakaumaa ja sen 
sosiaalisia seuraamuksia vastaan. (Rommi & Pohls 1989: 105 106; 
Klinge 1978c: 26.) 1870-luvulla nousi Suomessa ylioppilaiden kes-
kuudessa myös ruotsalainen nationalismi, jonka johtohahmona oli 
A. O. Freudenthal. Svekomaanien pääväitteisiin kuului, että maan 
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(ruotsinkielisellä) sivistyneistöllä, säätyläistöllä, oli velvollisuuk-
sia vain rannikon ruotsalaista vähemmistökansallisuutta kohtaan. 
He toivat keskusteluun rotuopilliset ennakkoluulot suomalaisten, 
”tšuudien”, alemmuudesta. Svekomaanien mukaan Suomi säilyisi 
venäläistymiseltä vain nojaamalla maan ruotsalaiseen kansallisuu-
teen. (Rommi 1986b: 248.)

Vuosikymmentä on pidetty suomalaisuuden suurena läpimurto-
kautena (mm. Hyvämäki 1964: 27). Suomen kielen käyttö lisääntyi, 
mikä on havaittavissa myös monien seurakuntien kirkonkirjojen 
kielen vaihtumisessa. Fennomanian kannatus kasvoi. Kunnallishal-
linto oli siirtynyt kuntalaisten hoidettavaksi, mikä lisäsi kiinnostusta 
yhteiskunnallisten asioiden hoitoon. (Tommila 1970: 167.) 
 
1870-luvulla jatkui keskustelu siitä, oliko suomalainen sivisty-
neistö syntyperältään suomalaista vai ruotsalaista. Genealogian 
avulla tutkittiin sukujen ja niiden nimienkin alkuperää ja pyrittiin 
osoittamaan sivistyneistösukujen suomalaistaustat. Tämä nosti 
suomalaisten itsetuntoa ja loi maaperää sukunimien suomalaista-
miselle. Uutta olivat sukunimien käytännöllisen tarpeen perustelut, 
ja keskustelu laajeni yhä useampiin maakunnallisiin ja paikallisiin 
lehtiin. Jo tältä ajalta on ensimmäinen havainto siitä, että suku-
nimien omaksuminen suomalaisuuden hengessä oli tuottamassa 
liikaa samanlaisia, mallinmukaisia nimiä. Sukunimien esiintymistä 
sivuttiin matkakertomuksissa (Norrbotten, Suojärvi). Kiinnitettiin 
myös huomiota suomenkielisten vaikeuteen ääntää vieraskielisiä 
nimiä. Vuosikymmen oli sukunimikeskustelun kannalta tutkimus-
jakson hiljaisin, mutta tällöin alkoi ilmetä organisoitua toimintaa 
nimenmuutosasioissa ja rahvaan sukunimistäminen Länsi-Suomen 
kaupungeissa ja maaseudulla käynnistyi voimallisesti (ks. lukuja 
8.3 ja 8.4).

Suomalaisten sukunimien omaksuminen aiheutti heti myös vastustusta, 
kuten Uuden Suomettaren (11.12.1871) parodia vanhan kiistakumppa-
ninsa Helsingfors Dagbladin tyylistä kertoo, ks. lainausta s. 221. 

Nimimerkki R. A. (Fredrik Aalto, ent. Stenfors) kirjoitti Satakunta-lehdes-
sä (14.3.1878) Yhtä ja toista sukunimistä. Hän kuvasi sukunimien syntyä 
ammatinnimityksistä ja yksilöivistä tarkennuksista sekä aatelisnimien 
ja oppineistonimien syntyä. Samalla hän kirjoitti uusista kansallisista 
tuulista ja muutosvastarinnasta:

Mutta ajat owat taas muuttuneet. Uudemmat nimet edustawat uudemman 
ajan hienoustuntoa. Nimet eiwät ole enään sukua petoeläimien kanssa, nimet 
owat kukkia ja ruusuja. Ja sen ohessa kelpaawat jo äitinkielisetkin nimet. On 
tunnettua asiata kertoa, kuinka moni Suomessa on etsinyt entisen suomalaisen 
sukunimensä. Klassillisen muinaismaailman tieteellinen tuoksu on haihtunut 
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uuden ajan kansallisissa tuulissa. Kenen katsantotapa on wielä perintöä siltä 
ajalta, jolloin kansallisuutta Suomessa ei tunnustettu, hän wastustaa ja on 
äreissään kansallisista nimistä. Huhuna on käynyt, että eräät jotkut miettiwät 
saada arm. asetusta estämään nimien muuttamista suomalaisiksi – –. Ym-
märtämättömyyttä onkin sellaisen nimen pitäminen, jota ei osaa itse, eikä 
naapurikaan lausua. Jos nuoret ylioppilaat muuttawat nimensä, ei se suinkaan 
pitäisi antaa aihetta muutamille mullistamaan maata ja taiwasta sen tähden, 
kuten wälistä on tapahtunut.

Kirjoituksen yhtenä motiivina on ilmeisesti ollut vuonna 1875 alkanut 
ylioppilaiden sukunimien suomalaistaminen, ks. lukua 8.1.4.

Vuonna 1879 nimimerkki T-n (mahdollisesti Tapani Kärkönen) kirjoitti 
Tampereen Sanomissa (1.3.1879) Nimien muukalaisuudesta. Kirjoittaja 
totesi, että suomalaisuutta harrastavat herrasperheet antavat jo lapsilleen 
omakielisiä nimiä ja siten kauniin esimerkin talonpojille. Vieraskielisten 
etunimien antamista hän piti vanhempien turhamaisuutena ja kansallisuus-
aatteen ymmärtämättömyytenä. Sitäkin typerämmäksi hän leimasi ”liika-
nimien (= sukunimien)” valinnan, sillä ”warsinkin alhaisemman työluokan 
nimet kaupungissa ja käsityöläisten sekä maalla että kaupungissa todistaa 
tällaisesta ’solkolinilaisesta’ hengestä”. Sellaiset nimet kuin ”Röönperit, 
Rööntaalit, Ristaljukset” ja ”Kustassonnit” ovat ”kurjakielisyyttä” ja 
”lyhytnäköistä muukalaismieltä”. Kirjoittaja kuitenkin täsmensi:

Huomattakoon tässä puhuttawan oloista etelä- ja länsi-Suomessa, sekä Hä-
meessä, missä talonpoikais-kansalla ei liikanimiä ole, itä-Suomessa, jossa 
kansalla on perityt, omankieliset sukunimet, ei nimien muukalaisuuden hulluus 
ole niin suurta waltaa saanut.

Kirjoittaja kertasi, että kun Rantalan torpparin poika Heikki muutti kau-
punkiin työmieheksi, hänellä piti olla sukunimikin. Kun Heikin isäkin 
oli Heikki, osasivat pyykkiakatkin tulkita, että Heikin poika on ruotsiksi 
”Hentriksonni”. Vastaavasti Koivulan Liisan Matti pantiin suutarinoppiin 
ja sai nimen ”Mattsonni” mutta mestarina hän oli jo Björkwist. Jos tällai-
nen mies haluaisi palata alkuperäisille juurilleen, niin kirjoittajan mukaan 
ruotsinkieliset vastustaisivat sitä. (Ks. sitaattia luvussa 10.2.)

Vuoden 1874 satoa leimasi sukututkimus, kun J. R. Aspelin julkaisi 
laajan artikkelinsa Suomen aatelittomien sukujen alkuperästä (Morgonbla-
det, 21., 22., 23., 29. ja 31.12.1874). Jotta Suomessakin saataisiin aikaan 
suomalainen sukukirja (kuten Ruotsissa Anrepin tekemä), hän kehotti 
sukuja, joilla jo oli valmiiksi tehtyjä sukuselvityksiä, lähettämään niitä 
Muinaismuistoyhdistykselle ja antoi tarkkoja ohjeita siitä, mitä tietojen 
piti sisältää. Sen jälkeen hän esitteli 300 sukunimeä (lähteinä Strandber-
gin ja Akianderin Herdaminnet ja Genealogia Sursilliana), joista 211 
oli suomalaista ja niistä 27 ruotsinkieliseltä rannikkoseudulta. Ruotsista 
polveutui 31 sukua, muista maista 23, ja 35 suvun tausta oli epäselvä; esi-
isissä oli lukkareita, käsityöläisiä ja merimiehiä. Lähes kaikkien sukujen 
lähtökohtana oli talonpoikaistalo. Aspelin tarkasteli myös suomalaisten 
sukujen nimenmuodostumista eri aikoina oppineistonimistä kaksisanaisiin 
ruotsinkielisiin nimiin. Lopuksi hän esitteli nimien ja sukujen alkuperän 
Achrenista Österbladiin.  Artikkeli koettiin varsin tärkeäksi, sillä sitä 
siteerattiin myöhemmin suomenkielisissä lehdissä.



185

5 Julkinen keskustelu sukunimistä vuosina 1839–1899

Vieraskielisten nimien ääntämisvaikeuksiakin sivuttiin. Esimerkiksi 
Jyväskylässä ilmestyneessä Keski-Suomi -lehdessä oli 3.10.1874 otsi-
kolla Kaikenlaista pakinan tapainen juttu vierasperäisten sukunimien 
ääntämisvaikeuksista:

Ylioppilas ajoi kerran kyydillä K:n pitäjässä. Muun muassa kyseli hän 
kyytimieheltään mikä pitäjän rovastin nimi oli. ”Rovastin költti”, vastasi 
kyytimies, ”on Kalsonki (Carlsson), mutta apulaisena sillä on Kylänpyöveli 
(Gyllenbögel)”. ”Vai niin! no miksikä teidän kappalaista kutsutaan?” ”Kyllä 
sitä sanotaan Seiväspariksi (Cedersparre)”. ”Vai Seiväspariksi! Mutta kuka 
teillä tuomarina sitte on?” ”Tuomarina on oikeastaan Nahkalieru (Naukler), 
mutta Rankkihousu (Frankenhauser) se nyt on virkaa pitänyt.” ”No entäs 
nimismiehenä?” ”Nimismiehen nimi on Kapsäkki (Sarbäck)”.

Kun suomalaismieliset tahtoivat osoittaa, että ”herrasnimistä” joka 
tapauksessa tehdään kansanomainen versio (Keski-Suomi 3.10.1874, 
Tampereen Sanomat 1.3.1879), ruotsinkieliset lehdet saivat siitä aiheen 
kuvata suomalaisrahvaan moukkamaisuutta. Folkwännen (7.5.1879) lai-
nasi nimeltä mainitsematta jotakin suomalaista sanomalehteä, jossa oli 
esitetty, miten suomalainen talonpoika lausuu vieraita sukunimiä. Esi-
merkkeinä mainitaan muun muassa nimet Prokope = Rupipää ja Rokopää, 
Söderhjelm = Syömäjärvi, De la Chapelle = Tinasapeli, Chydenius = 
Syöpäjussi, Grotenfelt = Ruutinwältti ja Zilliacus = Silmisjakku. 

Vuonna 1872 ilmestyi C. A. Gottlundin savokarjalaisia sukunimiä 
koskeva, historiallinen ja arkeologinen tutkimus. Se oli ruotsinkielinen 
eikä siksi voinut tavoittaa tavallista kansaa, mutta ilmensi monilta osin 
aikaansa ja sen vaatimuksia. Gottlundin mukaan suomalaisissa muinais-
muistoissa ei ollut ikänsä puolesta mitään niin tärkeää ja kuvaavaa kuin 
alkuperäiset suomalaiset sukunimet, joita vielä Savosta tapasi (mts. 11). 
Hänen aikalaishavaintonsa oli, että pysyviä, periytyviä, muuttumattomia 
sukunimiä käyttivät savokarjalaiset, kun taas Hämeessä, Turun läänissä 
ja Pohjanmaalla olivat käytössä vaihtuvat talonnimet lisäniminä, ja Uu-
dellamaalla oli tavallisinta pelkkien patronyymien käyttö (mts. 21).

1880-luku

1880-luvun aatesuuntausta on luonnehdittu murrokseksi, jonka ai-
kana idealistinen maailmankuva korvautui naturalistis-”luonnontie-
teellisellä” katsomuksella, jonka eettiseksi pohjaksi tuli positivistisen 
ihmis- ja kulttuurikäsityksen pohjalle rakentuva humanismi. Sen 
vaikutuksesta huomio kiinnittyi muun muassa sukupuolimoraaliin, 
naisen vapauttamiseen, alkoholikysymyksen yhteiskunnallisiin vai-
kutuksiin, joukkomittaiseen köyhyyteen ja yleensäkin konkreettisiin 
sosiaalisiin oloihin. Yhteiskunnallis-edistyksellinen katsantotapa 
vaikutti kieli- ja kansallisuusasiaan muun muassa korostamalla 
fennomanian demokraattista luonnetta (mm. Juva 1962: 373–379; 
Klinge 1978c: 115, 116.) 
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1880-luvun suomalaiselle yhteiskunnalle oli ominaista kaiken-
lainen kansalaisten organisoituminen, jota jatkui aina vuoden 
1906 eduskuntauudistukseen saakka. Niinpä vuosikymmentä on 
kutsuttu aatteiden ja järjestöjen vuosikymmeneksi. (Sulkunen 
1987: 513–514; Juva 1966: 488–.) Suomalainen kansallisuusliike 
oli jo 1870-luvulla saanut aikaan paljon ja myös suomen kieli oli 
huomattavasti kehittynyt, mutta säätyläisväestö ei ollut edistysas-
keleita havainnut. 1880-luku paljasti suomalaisuusliikkeen yhteis-
kunnalliset suhteet (Juva 1962: 373). Sitä ennen säätyläiset, jotka 
olivat pitäneet kansallishenkeä ja kansanvalistusta tärkeänä, olivat 
taistelleet suomalaisen rahvaan puolesta, mutta eivät sen kanssa. 
(Mönkkönen 1988: 520; ks. myös Alapuro & Stenius 1987: 18.) 
Aika oli ajanut ylhäältä tulevan yksipuolisen vaikuttamisen ohi. 
Vielä Snellmaninkaan ajatuksissa, vaikka hän kannatti kansanvalis-
tusta, ei ollut sijaa kansalaisten vapaaehtoiselle järjestäytymiselle, 
vaan hän luotti sanomalehdistön sanan voimaan (Liikanen 1987: 
129 ja 1995: 133).

1880-luvulla sukunimistöä koskevia artikkeleita ilmestyi yhä run-
saammin, mikä johtui osaksi sanomalehdistön kasvusta. Edelleen 
korostettiin, että maamme sivistyneistön luullaan virheellisesti 
sukunimiensä vuoksi olevan Ruotsista lähtöisin, kritisoitiin kä-
sityöläisiä ruotsalaisuuden matkimisesta ja vaadittiin suomalaisia 
sotilasnimiä. Kansallisuuden haluttiin ulottuvan selvästi myös su-
kunimiin. Suorat nimenmuutoskehotukset lisääntyivät, ja malliksi 
julkaistiin nimiluetteloita. Vuodesta 1885 alkaen kiinnitettiin entistä 
enemmän huomiota sukunimettömyyteen ja alettiin tuoda esiin siitä 
koituvia haittoja ja sukunimen omaksumisen etuja. Suomalaiset 
sukunimet esitettiin toisaalta kansallisina symboleina, toisaalta yk-
silöllisyyden ja terveen itsetunnon merkkeinä, joilla vaikutettaisiin 
myös säätyrajoituksen poistamiseen. 

Edellisistä vuosikymmenistä poiketen varsinkin 1880-luvun 
jälkipuoliskon sukunimikeskustelu sai voimakkaan hallinnolli-
sen, käytännöllisen ja poliittisen propagandan sävyjä. Kirjoittelu 
oli voimakasta ja värikästä, ja erityisen aktiivisia olivat Rauman 
Lehti, Satakunta, Tampereen Sanomat, Uusi Suometar, Kokkolan 
Lehti, Sanomia Turusta, Aamulehti, Savo ja Karjalatar. Siinä missä 
1880-luvun alkupuolella vedottiin tunteisiin, arvoihin ja moraa-
liin, vuosikymmenen jälkipuoliskolla nostettiin esiin rationaalisia 
arkisia syitä.

1880-luvun motoksi sopisi hyvin K.:n (ilmeisesti Kaarle Jaakkola) arvio 
Tampereen Sanomissa (24.7.1880 lisälehti):

Meillä Suomessa on kansallisuuden aate, se aate, että olemme ainoasti suo-
malaisia, jo koko lailla hereillä, kansan wähätietoisemmissakin kerroksissa 
on jonkunlainen aawistus sitä, että ”tästedes sen suomenkielen pitäisi täällä 
kelpaaman jokapaikassa” – –.
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Vuodet 1880–188414

Nimimerkki H. (mahdollisesti Pietari Hannikainen) käsitteli artikkelissa 
Sukunimien salaisuus (Uusi Suometar 9.4.1880) nimien muukalaistamista 
ja kreikan ja latinan kielen päättein muodostettuja oppineistonimiä, joiden 
matkiminen oli tunkeutunut virkasäädystä ”koko hämäläisen lahkokunnan 
alueella” tilattomaan väestöön ja käsityöläisiin. H. näki kuitenkin toivoa 
siinä, että sivistyksen kasvaessa moni nuorukainen oli jo alkanut hyljeksiä 
isänsä tai esi-isänsä muukalaista nimeä ja palannut esivanhempiensa mui-
naiseen kansalliseen tai vähintään johonkin uuteen suomalaiseen nimeen. 
”Tällainen peräytyminen omaan kansallisuuteensa sukunimien suhteen 
on jo ammoin tapahtunut muissa siwistyneissä kansoissa. Että se on wielä 
täälläkin tapahtuwa täydellisesti on yhtä luultawa kuin toiwottawakin.”

Vuonna 1880 aloitti sukunimikeskustelun omalta osaltaan myös Kaarlo 
Kramsu, joka Oulun Wiikko-Sanomien lopettamisen jälkeen oli toimitta-
jana Oulun Lehdessä. Heti vuoden ensimmäisessä numerossa (7.1.1880) 
hän kiinnitti huomiota vieraskielisten nimien yleisyyteen ja tarpeettomaan 
käyttöön ottoon Oulussa. Kuukautta myöhemmin (4.2.1880) hän ironi-
sessa kirjoituksessaan totesi, että muukalainen voisi matkustaa maamme 
halki kohtaamatta ainoatakaan suomalaisnimistä henkilöä ja sen perus-
teella arvella suomalaisen heimon jo kuolleen sukupuuttoon ja maamme 
joutuneen muukalaisen kansan haltuun. Hän kertoi useissa muissa maissa 
sukunimiä kansallistettavan. Maunu Niinistö on verrannut tätä artikkelia 
Kramsun pessimistisen patrioottiseen runoon Unelma. Oulun lehdissä 
Kramsu osallistui muutenkin kiivaasti kielikeskusteluun. (1971: 14–17, 
64–65, 125–126.)

Nimimerkki Matti (= Anton Almberg) ilmaisi artikkelissaan Wieras-
kielisistä ja suomenkielisistä sukunimistä (Uusi Suometar 21.5.1880) 
närkästyksensä siitä, että eräs etevä ruotsalainen sanomalehtimies oli 
vieraillessaan Suomessa tulkinnut maamme ruotsinkieliset sukunimet 
todisteiksi Suomen sivistyneen luokan ruotsalaisesta syntyperästä. Mat-
ti esitteli lyhyesti maamme vieraskielisten sukunimien syntyhistorian ja 
esitti luettelon Suomen vieraskielisistä nimistä mainitsemalla samalla 
niiden suomenkielisen, useimmiten talonpoikaisen alkuperän. Artikkelin-
sa lopussa hän kehotti näitä suomalaisperäisiä sukuja jo myös nimiltään 
muuttumaan suomalaisiksi. 

Kun Helsingfors Dagbladin kirjoittaja oli puuttunut erääseen Matin 
suomalaisperäiseksi esittämän suvun nimeen (Grape), Matti sai aihetta 
jatkaa ja uusia nimenmuutoskehotuksensa:

 
Tämän johdosta hra juttelija heti rientää wäittämään, ettei ole luottamista 
tuommoisiin nimenjohtoihin, joilla koetetaan osoittaa, että useampain Suo-
messa käytettyjen ruotsinkielisten sukunimien ensimmäiset nimen omistajat 
owat olleet selwää suomalaista sukuperää. Hänen, miesparan, on tietysti hir-
muista ajatella, etteiwät kaikki nuo ruotsalaiset nimet todistaisi ruotsalaista 

14  Artikkeleiden lisääntymisen ja sukunimiasian erilaisen painotuksen takia olen jakanut 
1880-luvun lehdistökeskustelun esittämisen kahteen jaksoon, vuosiin 1880–1884 ja 
1885–1889.
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syntyperää, niinkuin meidän ruotsikiihkoisemme väittäwät, ja wielä hirmui-
sempaa, jos noitten hänelle rakkaitten nimien sijasta ruwettaisiin suomalaisia 
nimiä käyttämään. Joutuisihan silloin siwistys waaraan, sillä Ruotsin kieli ja 
siwistys, nehän owat hänen, niinkuin muittenkin dagbladilaisten käsityksen 
mukaan, yhtä. – – Ja juuri tämmöisiä suomalaista syntyperää olewia, mutta 
muukalaisia nimiä kantawia henkilöitä olen kehoittanut nimiänsä suomalai-
siksi muuttamaan. (Uusi Suometar 14.7.1880).

Uuden Suomettaren lukijoille Matti kertoi (27.5.1880), että yliopistossa 
suomalaisnimisten ylioppilaiden määrä oli lähes kuusinkertaistunut kym-
menen vuoden takaisesta. Hän kehotti kaikkia vierasnimisiä ylioppilai-
ta, jotka tietävät olevansa suomalaista syntyperää, muuttamaan nimensä 
suomalaisiksi joko ottamalla takaisin esi-isänsä alkuperäisen nimen tai 
suomentamalla nykyisen nimensä. Samalla hän vaati, että vastaisuudessa 
asevelvollisille annettaisiin suomenkielisiä nimiä, ja arveli asian jo osak-
si toteutuneen Suomen kaartinpataljoonassa. Perusteiksi Matti siteerasi 
Ahlqvistin voimakassanaista sukunimikirjoitusta vuodelta 1862 (Suomi 
1860). 

Nimimerkki Kainulainen kiitti puolestaan Sanomia Turusta -lehdessä 
(12.6.1880) niitä harvoja nuoria Uudenkaupungin käsityöläisiä, jotka 
olivat tehneet poikkeuksen ”ruotsalaisuuden matkimisesta, apinoitse-
misesta” ja pitäneet alkuperäiset suomalaiset sukunimensä tai sellaisia 
ottaneet. ”Toiselta soi esimerkiksi Helminen, Tanner, Siiwo, Lehtinen, 
Koskinen j. n. e. kuin joku Tampert (Damberg), Rautelin, Eerikssonni 
(Eriksson) y. m. s.”

Varsin avointa sukunimipropagandaa oli Tampereen Sanomien (mah-
dollisesti Tapani Kärkösen tai Kaarle Jaakkolan) laaja kirjoitus Sukuni-
mien merkitys (3., 10. ja 14.7.1880). Se käsitteli länsisuomalaisten suku-
nimettömyyttä, vaihtuvan lisänimen haitallisuutta ja pysyvän sukunimen 
etuja suvun, yksilön ja yhteiskunnan kannalta kansalliset, käytännölliset, 
tieteelliset ja moraalis-siveelliset näkökulmat huomioon ottaen. Tämä 
tunnepitoinen ja voimakassanainen artikkeli perusteli kansallisuusaatteen 
innoittamana sukunimen välttämättömyyttä yhteisen nimen pyhyydellä 
ja suvun henkisenä yhdyssiteenä. Kirjoittaja katsoi sukunimen pitävän 
kantajansa kaidalla tiellä ja sukunimien käytön helpottavan henkisten ja 
fyysisten ominaisuuksien tutkimista:

Mitä l i i k a n i m e s t ä  väliä on? Niin, mitä sillä wäliä on! Myytiinhän meillä 
lehmä ”Nettä” ja on nyt ”Wiikuna,” huomenna saattaa se toisessa paikassa olla 
”Tähtike” tahi ”lehmä” waan, ja lypsää aina muonan mukaan. Mutta missä 
rodun jalostuttamisesta huolta pidetään, ei edes lehmää tällä häälywällä tawalla 
nimitetä. Tiedetään, että toinen lehmä on wanhastaan hywästä maitosuwusta 
syntynyt, eikä suinkaan sallita, että se arwo, jota se semmoisena on saanut, 
menee hukkaan. Hywää lehmää, wielä enemmin jaloweristä hewosta, seuraa 
sen sukutaulu, joka ollessansa ”puhdas,” käy parhaimpana takauksena eläimen 
hywyydestä. – – 

Walitettawasti ja arwaamattomaksi wahingoksi on Suomen kansan seassa 
warhain tapahtunut Babelin hämmennys, joka, samoin kuin se alkuansakin 
oli aiottu hajoittamaan ja toista toisesta wierauttamaan sukukuntia, on waikut-
tanut meidänkin maassamme, ettemme enää omiamme tunne. Joka käsittää, 
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kuinka tämmöinen nimien hämmennys on yhtä haawaa kansallisesta heik-
koudestamme alkunsa saanut, ja sen ohessa sitä arvaamattomassa määrässä 
kartuttanut, se jo johonkin määrin käsittää sukunimen merkitystä. Kuinka 
moni puhdaswerinen suomalainen eikö meidän maassamme ponnista kek-
seliäisyyttänsä, todistaaksensa, että hänen esi-isät toki jollakin tawoin owat 
alkuansa lähteneet Pommerista, Schwabenista tahi ainakin Ruotsista. Ja tällä 
historiallisella tahi epähistoriallisella kannalla anastaa hän itselleen oikeuden 
tuntea itsensä suomalaisille weljillensä wentowieraana. Mutta kuinka uskolli-
sena on hän sitten pysynyt pommerilaisile tahi schwabenilaisille esi-isillensä? 
Niiden kieltä on hän unhottanut, niiden suwusta eronnut. Abrahamin tawalla 
waeltaa hän wieraan kansan keskellä, mutta ei hänelle ikinään Abrahamin 
tawalla aukene ”luwattu maa”. Eikä sekään enää, josta hän on alkunsa saanut, 
tunnusta häntä omaksensa. Hänen esi-isänsä owat kuitanneet tilinsä sen maan 
kanssa, jota he owat jättäneet, tietysti etsiäksensä heidän mielestä parempaa, 
Mikä se siis olisi, joka hänen sydäntänsä lämmittäisi? Itsekkäisyys, tahi ken-
ties joku yleinen kulttuuripyrintö. Tällaisia raukkoja sydämiä on Suomessa 
paljon. (Tampereen Sanomat 3.7.1880.)

– – Sukunimellä on monenpuolinen pyhyys. Ei ole siis muuta kuin kiitettäwä 
se, joka tätä nimeä tämmöisenä pyhistönä pitää, usein silläkin lajilla, että nimi 
kaikella hellyydellä ulkomuotonsakin puolesta säilytetään semmoisena, kuin 
suku sitä wanhoista ajoista on kirjoittanut, waikka tämä muoto nykyajan kirjoi-
tustawan mukaan saattaa olla kylläkin outo. Tämä nimi on semmoisena käynyt 
rakkaaksi, koska se on ollut esi-isien nimi, koska se on tunnustähtenä, joka 
saattaa ihmisiä tietämään, että owat yhteisestä kodista lähteneet, tahi ainakin 
antawat aihetta tutkimaan, johtaako yhteinen nimi yhteiseen juureen. Tällä 
nimellä on henkisempikin merkitys. Joka wähänkin rakastaa ja kunnioittaa 
isää ja äitiä tahi hellyydellä ajattelee lapsiensa tulewaisuutta, sitä peljättää 
wihollisuuden tahi epäsiweellisyyden (hienomman tahi törkeämmän) tielle 
ruwetessa, perityn ja perinnöksi menewän kunnioitetun sukunimen sokaise-
minen, enemmin kuin waikeat rangaistukset. Hän tuntee olewansa yhteisen 
tawaran hoitajana, jota hänellä ei ole oikeus omasta puolestansa tuhlata. Su-
kunimellä on siis siweellisesti sitowa voima. – – tämä nimi ei suinkaan ole 
hänelle eikä kenellekään muulle mikään arwossa pidetty ja rakas omaisuus, 
se on paljon paremmin werrattawa kelloon, joka sidotaan eläimen kaulaan, 
että sitä miestä eroitettaisiin (Tampereen Sanomat 10.7.1880.) 
   
– – Mihin määrin ja muodostuksilla menewät isän ja äidin henkiset ja ruu-
miilliset omaisuudet perinnöksi heidän jälkeisiinsä ja kuinka kauas ulottuu 
se? Kummanko ominaisuudet, isän wai äidin on lapsiin waikuttawapi? 
Mihin määrään menewät henkiset ja ruumiilliset taudit perinnöksi, ja tällä 
perustuksella, minkälaisille sairaille on awioliitto kiellettäwä? Mitä waikut-
taa jälkeläisiin awioliitot läheisten sukulaisten wälillä, sen werran kuin on 
sallittu? Onko taipumus rikoksiin ja juoppouteen perinnöksi menewä? Mitä 
waikuttaa wanhempien ammatti lapsiin? – – Ylipäänsä walitetaan tehdastyön 
epäterweellisyyttä, ei ainoastaan siten, että se wahingollisesti waikuttaa itse 
työntekijään, mutta niinkin, että jälkeläiset yhä heikontuwat ja henkisesti 
alentuwat. Onko siinä perää? Mitkä owat waikutukset ensimäisessä polwessa, 
mitkä seuraawissa? Lakkaawatko ne semmoisien jäsenien suhteen, jotka muut-
tawat ammattia? Mitkä henkiset taipumukset, wiat tahi tunnot, owat monta 
polwea perätysten tehdastyössä eläneessä su’ussa omituiset? Mimmoinen on 
sikiäwäisyys tehdaswäestössä? (Tampereen Sanomat 14.7.1880)
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Vuonna 1881 saatiin sukunimiin itäsuomalaista näkökulmaa, kun nimi-
merkki Koito (Joonatan Juuti) kirjoitti Joensuussa ilmestyneessä Karjala-
tar-lehdessä. Koito koki Itä-Suomessa sukunimien ongelmaksi aiemmilta 
vuosisadoilta periytyneen horjuvan oikeinkirjoituksen, jonka hän tulkitsi 
nimien epäsuomalaiseksi ”kaunistamiseksi”, kun t:tä ja k:ta ”pehmitel-
lään” tyyliin Hentunen > Hendunen, Hintikka > Hindikka, Hartikainen 
> Hardikainen, Jyrkinen > Jyrginen, Riikonen > Riigoin.

Muistaakseni osoitti ”Helsingin Matti” aikoinaan useammat nyky-aikuisista 
ruotsalaisista sukunimistämme olewan joko käännöksiä tai muodostuksia 
suomalaisista nimistä, jonka tähden ei esi-isäin muistolle mitään wääryyttä 
tehtäisi, jos ne pitemmittä mutkitta muutettaisiin alkuperäisiksi. Mutta ettei 
ajan henki ainakaan meidän seuduillamme ole wielä edes sinne päinkään, 
osoittaa selwästi se wäärä, melkeinpä naurattawa tapa, jolla useatkin kirjoit-
tawat aiwan supi suomalaiset nimensä. Että tätä kirjoitustapaa käytettäisiin 
ilman mitään warsinaista tarkoitusta tahi hauskuuden wuoksi, on wallan 
perätöntä, waan silminnähtäwä syy mokomaan menetykseen on, kieltämättä 
se yleinen ruotsinkielen kauneuden ihaileminen, joka on tullut niin tawaksi 
meidän ”herraswäellemme”. – – Tahdon myös myöntää, että jotkut nimien-
sä muodostelijat tekewät sitä asian ymmärtämättömyydestä ja waillinaisen 
oikokirjoituksensa tähden, mutta niin kauan kun ne henkilöt, jotka tieten tai-
ten nimensä wäärin kirjoittawat, eiwät kirjoitustapaansa muuta, niin kauan 
katselee jokainen suomenkielen ja kansallisuuden harrastaja heitä ja heidän 
toimiansa enemmän tai wähemmän epäilewillä silmillä. Sentähden uskallan 
ehdoittaa, että kaikki, jotka tähän saakka owat turhamielisyydestä tahi muista 
syistä nimiänsä muodostelleet, muuttakoot ne jälleen alkuperäisiksi ja minä 
olen ensimäinen, joka huudan heille: ”eläkööt!” (Karjalatar 25.2.1881.)

Vuonna 1882 nimimerkki Matti korosti Kirjeessään Raumalta (Rauman 
Lehti 23.6.1882) – siis jo ennen Johannes Linnankosken paremmin tun-
nettua vetoomusta vuodelta 1906 – kansallismielisen suomalaisuuden 
edellyttävän sellaisena olemista kokonaan:

Tahtoessaan olla suomalaisena kansallismielinen, eikö olisi paras k o k o n a i -
s u u d e s s a a n  olla se: ei yksin mieli, työ ja toimi, mutta näiden omistajana 
n i m i k i n  suomenkielinen. – –

Hän kuvasi, miten suomalaisuus oli maassa edistynyt kouluissa, virkakun-
nissa ja pöytäkirjoissa, ja mainitsi kuulleensa ”usean säätyläisnaisemme 
nykyään ahkerasti harjottawan itsiään suomenkieleen”. Kärki kohdistui 
Rauman puuseppien son-loppuisiin nimiin, jotka kirjoittajan mukaan 
kuulostivat rumilta suomenkielisten suussa. Artikkelissa paheksuttiin 
myös son-loppuisten sukunimien käyttöä ja niistä muodostettuja naisten 
nimiä:

– – ja miten hullunkurista onkin, näiden sonnien mentyä naimaan, miten 
muutkin Aatamin lapset, nimittää heidän waimoja ”sonskoiksi”, kuten on 
juurtunut tapa, naurettawaa kyllä. ”Gustafssonska”, ”Jakobssonska”, ”Ema-
nuelssonska”, ”Thomassonska”, owat sitten heti nuoret waimot! (Rauman 
Lehti 23.6.1882.)
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”Svea mammalle wiimeisiksi jäähywäisiksi yli aaltojen” hän kyyditti 
myös Björkrothit ja Grönqvistit. Nimenmuuttokehotus sisälsi 30 ehdotusta 
suomenkielisiksi nimiksi. (Rauman Lehti 23.6.1882.)
 
Kuopiossa ilmestyvä Savo julkaisi taisteluhenkisen artikkelin Wierais-
ta sukunimistä Suomessa (26.9. ja 1.10.1883). Artikkelin mukaan yksi 
niistä epäkohdista, joita vieras kieli oli aikanaan maahamme tuonut, 
olivat herrassäätyyn juurtuneet ja käsityöläisillekin annetut vieraskie-
liset sukunimet. Kirjoittaja totesi tällaista enää harvoin tapahtuvan ja 
joidenkin jopa korjanneen esi-isiensä virheen ottamalla takaisin entisen 
suomalaisen sukunimensä. Kirjoittaja toi esiin myös vastustuksen, jota 
”ruotsikiihkoiset” olivat osoittaneet nimenmuuttajia kohtaan, varsinkin 
jos nämä olivat merkittävää sukua, ja luetteli ruotsikiihkoisten ruotsalai-
suuden paremmuudesta esittämiä väitteitä. ”Ruotsikiihkoisten leirissä” 
syntyneen kiukun hän tulkitsi merkiksi siitä, että ”nimien suomennos 
waikuttaa hywää kansallisuudellemme”. Kirjoittaja puuttui virkamiesten 
vieraskielisiin sukunimiin, joiden kielen valintaa hän perusteli: 

– – ettei ole ensinkään sama kantawatko Suomen miehet suomalaista tahi 
muukalaista nimeä. Warsinkin jokaisella enemmän waikuttawalla miehellä 
pitää olla suomalainen nimi, jos hän on kerran suomalaisesta su’usta lähte-
nyt. Meidän pienellä ja köyhällä kansalla ei ole waraa sitä kunniaa, jota sen 
miehet toimella ja nerolla woittawat ulkomaalaisten silmissä, muukalaisten 
nimien kautta siirtää muukalaisten ansioksi. – – jos tuota muukalais-nimisyyttä 
pitemmältä kestää Suomessa, niin se selwästi osoittaa, etteiwät nuo muuka-
lais-nimiset tahdo oikein kunnioittaa ja rakastaa kansaansa, waan tahtowat 
jollakin lailla osoittaa, että he owat alkuaan jostakin jalommasta aineesta kuin 
suomalaisesta rodusta, waikka tässä suhteessa sangen moni pettää itsensä. 
(Savo 26.9.1883.)

Artikkelin jatko-osassa kirjoittaja luetteli muutamia vieraskielisiä, suo-
malaista alkuperää olevia sukuja ja kehotti muutokseen:

Se oli ajan henki, joka tämän muukalais-nimisyyden maassamme waikutti, eikä 
ole ihmettelemistä, että tuota tapaa on wielä näihin aikoihin asti uskollisesti 
seurattu, mutta nyt jo sietäisi olla toisin. (Savo 1.10.1883.)

Huomiota kiinnitettiin edelleen nimien keruuseen. O. A. F. Lönnbohm 
totesi Suomalaisen Kirjallisuuden seuran ja Muinaismuistoyhdistyksen 
alkaneen kiinnittää huomiota nimistön tutkimiseen ja saaneen nimiä koo-
tuksikin, lukuun ottamatta Uuttamaata, Savoa, Pohjois-Karjalaa ja Oulun 
läänin pohjoisinta osaa. Hän kehotti lähettämään nimiä ja antoi siihen 
ohjeita. Nimet nähtiin keruukehotuksen perusteluissa maan historian ja 
kielen selvittämisen rakennuspuina. 

Suwuista olisi hauska tietää paljonko sen-nimellisiä on seurakunnassa, mistä 
kukin suku on tullut j. n. e. – – Mutta erittäinkin kielitieteelle on näistä ni-
mistä hyötyä. Niissä on säilynyt outoja ja poiskuolleita sanoja, äänilakeja ja 
johtopäätteitä, jotka woiwat antaa selitystä monelle kielen hämärälle seikalle. 
(Uusi Suometar 16.8.1882.)
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Vuodet 1885–1889
Tamperelainen Aamulehti julkaisi (5.11.1885) anonyymin artikkelin 
Sananen sukunimistä. Näkökulma oli käytännöllinen, poliittinen ja toi-
minnallinen: lehti kehotti kiinnittämään huomiota kokonaan sukunimeä 
vailla oleviin. Länsi- ja Pohjois-Suomessa vallitseva sukunimien puute 
(irtaimella väestöllä patronyymien ja matronyymien käyttö, talollisilla 
nimen vaihtuminen toiseen taloon muutettaessa) ”tuottaa sekaannuksia 
ja rettelöitä”, ja sukunimettömyyden poistaminen olisi säätyrajoituksen 
poistamista, jonka papit voisivat helposti aloittaa antamalla asevelvolli-
sille omat sukunimet jo ennen kutsuntoja.

Ainakin muutamissa pitäjissä on papisto ruwennutkin pitämään sitä huolta, että 
kukin asewelwollisuusiässä olewa nuorukainen saisi wakinaisen sukunimen 
itselleen. Tämä on tapahtunut siten, että nuorukaiset owat kunakin wuonna 
ennen kutsuntaluettelon tekemistä kutsutut papille ilmoittamaan millä nimellä 
tahtowat kutsuntaluetteloon itsensä. Tätä tapaa woitaisiin käyttää kaikkialla 
ja siten tulisiwat ihmiset wähitellen saamaan itsellensä sukunimet, joita woi-
siwat käyttää koko ikänsä ja jättää perinnöksi lapsilleenkin. Niin häwiäisi 
nimettömyys ja jokainen kansalainen saisi oman säilytettäwänsä s. o. hywän 
nimensä. – – Emme luule kansan missään wastustawan tämmöistä wakinai-
silla nimillä warustamista, kunhan papisto ryhtyisi asiata panemaan toimeen. 
(Aamulehti 5.11.1885)

Rauman Lehti (29.1.1886; ilmeisesti runoilija, toimittaja Kaarlo Kram-
su) korosti anonyymissa artikkelissa Suomalaiset sukunimet sukunimiä 
kansallisuuden symboleina: ”Ylimalkaan woi kaikkialla maailmassa 
arwata ihmisen kansallisuuden hänen sukunimestänsä. Wenäläisellä on 
wenäläinen nimi, ranskalaisella ranskalainen, saksalaisella saksalainen
j. n. e.” Ei-suomalaisten, ”muukalaisten”, nimien hän katsoi tulleen maas-
sa käytäntöön samalla tapaa kuin muuallakin: on tahdottu jo nimellä 
erottautua sivistymättömästä ympäristöstä ja osoittaa oppia ja herruutta. 
Mutta vierasnimisyys on häpeä kansalle, se ”muistuttaa niitä aikoja, 
jolloin suomalaiset häpesiwät omaa kansallisuuttansa ja koettiwat wie-
railla höyhenillä sitä peitellä”. Kirjoituksessa harmiteltiin, että olojamme 
tuntematon arvelee sukunimen niin täällä kuin muuallakin maailmassa 
osoittavan ihmisen sukuperää ja katsoo muukalaisnimisten edustavan 
alkuaan muukalaista kansallisuutta.

Kirjoittaja valotti säätyläisten antaman muukalaisen nimimallin tunkeu-
tuneen yli säätyrajojen tavalliselle kansalle erityisesti Länsi-Suomessa:

Enempi kuin muualla maassamme tapaa muukalaisia sukunimiä täällä länsi 
Suomessa. Alkuperäisten sukunimien puute on täällä waikuttanut siihen, 
että muukalaiset nimet eiwät täällä ole rajoittuneet ainoastaan säätyläisten 
luokkaan, waan tunkeutuneet myös yhteiseen kansaan. Kun suomalaiset su-
kunimet täällä ovat tuntemattomat, owat umpisuomalaisetkin henkilöt pitkin 
aikaa ottaneet ruotsinkielisiä nimiä. Niinpä wilisee täällä nyt työwäenkin 
luokassa son’neja, man’neja, ros’eja, lund’eja, waikka niiden nimien omis-
tajat owat sekä sukuperältään että kieleltään puhtaasti suomalaisia. (Rauman 
Lehti 29.1.1886.)
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Toisaalta hän ilahtuneena totesi yhä useampien jo alkaneen vaihtaa vie-
raita nimiään suomalaisiin, joskin saaneen siitä myös pilkkaa osakseen. 
Kirjoittaja katsoi ”edistyneemmän ajankäsityksen” pakottaneen luo-
pumaan muissakin asioissa entisestä ja kehotti korjaamaan entisaikain 
hairahduksia tässäkin asiassa.

Tampereen Sanomat kirjoitti suoraan Sukunimien tarpeellisuudesta. 
Kirjoituksessa todetaan alkuun, että 

Muissa paikkakunnissa maatamme on jo ammoisista ajoista kullakin henki-
löllä niin ylhäisellä kuin alhaisellakin ollut oma sukunimi tahi ”költti”, mutta 
siihen katsoen owat hämäläiset wielä tänäkin päiwänä muista takapajulla. 
(13.2.1886.)

Kirjoittaja piti sukunimeä tärkeänä jokaiselle ja perusteli sitä hallinnollis-
käytännöllisin syin: matronyymit (Kalle Liisan poika) ovat omistajalleen 
”elinkautisena muistona äitinsä häpeästä ja isänsä uskottomuudesta”, sillä 
ne paljastavat aviottoman syntyperän (tätä korosti myös Aamulehti 1885), 
sukunimien puute johtaa moniin rettelöihin ja selkkauksiin, ja pankkital-
letusten ylläpito vaikeutuu lisänimien vaihtuessa:

Talollinen, jolla on koko joukko sitoumuksia nimellään, muuttaa toiseen taloon 
ja saa sen mukaan uuden nimen, jolloin kaikki asiat owat muutettawat sen 
mukaan. Irtonainen wäestö merkitään isänsä tai äitinsä ristimänimien mukaan 
ja kun muutamat nimet kullakin paikkakunnalla owat enemmän suosittuja ja 
siis yleisimpiä, woipi sattua, että samassa kylässä on wiisi, kuusi ihan samalla 
nimellä kulkewaa henkilöä. Ylöskannon pitäjille, todistusten antajille ja muille 
semmoisille henkilöille, jotka eiwät persoonallisesti tunne tämmöisiä Matti 
Juhanpoikia tai Miina Maijantyttäriä, on peräti työläs, joll’ei kokonaan mah-
doton saada selkoa, mitä henkilöä milloinkin tarkoitetaan ja nimenomistajat 
itse owat samanlaisessa pulassa. 

Lopuksi kirjoittaja kehotti:

Ottakaa siis te Matin pojat ja muut Jussinpojat itsellenne soma, suomalainen 
sukunimi. Eihän tämä toki ole liikaa herrastelemista köyhältäkään mieheltä! 
(Aamulehti 5.11.1885.)

Sukunimien tarvetta perusteltiin monenlaisin käytännöllisin esimerkein; 
tiedettiinpä erään Juho Matinpojan saaneen syyttä linnatuomion viinan-
myynnistä, kun nimikaiman ansiot alalla yhdistettiin hänen tekosiinsa 
(Tampereen Sanomat 13.2.1886). 

Nimimerkki Maalainen jatkoi samassa hengessä Maalaisen mietteitä 
XI:ssä (Kokkolan Lehti 23.2.1886). Hän valitti seudulla vallitsevaa, talon-
nimeen perustuvaa ja siten vaihtuvaa lisänimikäytäntöä, josta oli aiheutu-
nut haittaa ääni-, vaali-, vero- ym. luetteloissa, sukuluetteloita tehtäessä, 
kirjeitä lähetettäessä jne. Erityisesti häntä harmitti matronyymien (Antti 
Leenanpoika, Heikki Maijanpoika Tallukka) merkitseminen tavalliselle 
kansalle silloin, kun nimenkantajan isä ei satu olemaan tiedossa ja vaikka 
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henkilöllä sattuisi olemaan sukunimikin. ”Kumminki se pitää kirjottaa 
jonkun poika. Tuollaisilla nimityksillä häwäistään syyttömiä ihmisiä 
koko ikänsä wanhempainsa hairahduksesta – – herrain wirkamiesten 
ei täälläkään tarvitse äitinsä nimeä oman nimensä rinnalle kirjoittaa.” 
Huonona tapana hän piti myös nimien muuttamista vieraskieliseksi, kun 
nimenkantajat eivät edes itse ymmärrä nimensä sisältöä. Edelleen Maa-
lainen korosti, että ”– – suomalainen muuttaa nimensä wieraskieliseksi, 
tietämättä mitä nuo nell, dell, us, sus päätteet merkitsewät, hywää wai 
pahaa henkeä.”

Nimimerkki Teräwäinen (Edvin Avellan) loi Satakunta-lehdessä 
(9.10.1886) perusteellisen katsauksen Itä- ja Länsi-Suomen suku- ja lisä-
nimikäytännön eroihin sekä kiinnitti huomiota ruotsinkielisten lisänimien 
suureen osuuteen Länsi-Suomen suomenkielisillä käsityöläisillä, muona-
miehillä ja kaupunkien asukkailla. Kun väestö lisääntyy ja ruotsinkieliset 
nimet siirtyvät perintönä seuraaville polville, myös ruotsinkielisten nimien 
määrä kasvaa. Länsi-Suomessa lisänimiä vaihdettiin mielen mukaan ja 
niin samankin perheen miehillä oli erilaisia nimiä. (ks. tarkemmin lukua 
8.3). Kirjoittaja näki kuitenkin muutostuulten puhaltavan ja perusteli sillä 
kehotustaan nimienkin muuttamiseen: 

Asiat owat kuitenkin nyt maassamme melkoisesti muuttuneet. Ruotsin kielen 
yliwalta on murtunut ja suomen kieli astuu astumistaan luonnollisiin oikeuk-
siinsa. – Tosi kyllä on, että ruotsalaisen nimitulwan keskellä wiime aikoina on 
ruwennut suomalaisiakin nimiä ilmaantumaan, mutta kun wäestö yhä kaswaa 
ja wanhoja ruotsalaisia nimiä perintönä ja muutoinkin alati siirtyy uusille 
perheille, eipä ihmekään, että nimien ruotsalaisuus yhä edelleen pysyy mur-
tumattomassa woimassa. – – Jos sentähden kumminkin kaikissa tämmöisissä 
tapauksissa, luopumalla wanhasta luonnottomain olojen waikutuksesta syn-
tyneestä ruotsinkielisestä hapatuksesta, kerrassaan ruwettaisiin omankielisiä 
liikanimiä ottamaan, siitä epäilemättä seuraisi, että ruotsinkielisten nimien 
luku länsi-Suomessakin melkoisessa määrässä wähenisi.

Teräwäinen kuitenkin tajusi, että vanhasta nimestä luopuminen oli vai-
keaa: 

Eikä liioin sowi ihmetellä, jos ihminen rakastuu omaan nimeensä, jota hän 
elinkautensa on käyttänyt ja jonka hän sen lisäksi kenties on esiwanhemmil-
tansa perinyt, olkoon nimi sitten mimmoinenkin – – Warsinkaan sitä ei käy 
ihmetteleminen, jos mies itse on hyödyllisellä toimella nimensä kunnostuttanut 
taikka hänen esiwanhempansa siihen jaloja muistoja liittäneet. (Satakunta 
9.10.1886.)

Teräwäinen jatkoi Mietteitä ja muistutuksia VIII:ssä (Satakunta 23.3. 
ja 6.4.1887) Itä- ja Pohjois-Suomen sukunimistä. Alkuun hän käsitteli 
Länsi-Suomen sukunimettömyyttä, jonka hän tosin katsoi Ruotsin vallan 
aiheuttamaksi. Kirjoittaja nosti sukunimen esiin myös itsenäisen, valveu-
tuneen, kansakunnastaan tietoisen yksilön tunnusmerkkinä:

Mitä enemmän siwistys kaswaa ja yhteiskunnalliset olot kehittywät, sitä enem-
män joka mies uudestaan astuu esiin itsenäisenä kansakunnallisena yksilönä, 
jolla tämän kansakunnallisen yksilöisyyden ulkonaisena merkkinä tarwitsee 
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olla oma omituinen sukunimikin. Ja tätä waatii myöskin kaswawa liike ja sitä 
seuraawa keskuus kansakunnan jäsenten wälillä. Se aika ei sentähden woi 
olla kaukana, milloin asiain pakko panee niitäkin kansaluokkia, jotka tätä 
nykyä owat sukunimiä wailla, warsinaisia liikanimiä itsellensä hankkimaan. 
(Satakunta 23.3.1887.)

Kirjoittajan mukaan ruotsinkielisten nimien ottamisen aika oli jo jäänyt 
taakse. Hän näki ainoaksi neuvoksi sen, että palataan takaisin alkupe-
räisiin suomalaisiin sukunimiin ja niitä jäljitellen toteutetaan muutos, 
josta saataisiin käytännöllistä hyötyä ja huomattavaa tukea kansalliselle 
itsetunnolle. Seuraavassa numerossa (6.4.1887) kirjoittaja esitteli ni-
menmuuttajille malliksi Itä- ja Pohjois-Suomesta poimimansa yli 300 
suku- ja talonnimeä.

Muutosta oli saatu jo aikaan, mitä ilmensi Uuden Suomettaren toi-
mitukselle lähetetty anonyymi artikkeli Suomalaisista nimistä sananen 
(4.4.1886), joka katsoi jo tarpeelliseksi käsitellä nimien suomalaistamisen 
käytännön ongelmia. Kirjoittajan mukaan Suomettaren takasivulla näkyi 
vähän väliä nimenmuutosilmoituksia, joissa usein olivat syinä erilaiset 
sekaannukset tai muut asiat, mutta yhä useammissa selvä suomalaistami-
sen halu. Kirjoittaja piti kansan omia nimiä W. Kilpistä lainaten ”kalliina 
kansallisuuden osottajina”15 ja kertoi havainneensa, että useiden nimen-
muuttajien näyttäisi olleen vaikea löytää sopivaa nimeä ja että moni nimi 
tuntui haetulta ja teennäiseltä. Hän kehotti nimenmuuttajia etsimään nimiä 
Arwidssonin teossarjasta Handlingar till upplysning af Finlands häfder, 
jossa on joka osan lopussa nimiluettelo ja ”siellä kun tapaa suomalaisia 
nimiä, niin nepä eiwät tunnu etsityiltä tai teeskennellyiltä”. Helpottaak-
seen nimenmuuttajien vaivaa hän luetteli 72 tästä teoksesta poimimaansa 
paikan- tai lisänimeä. 

Rauman Lehden (1.9.1888) aiheena olivat Nimien muutokset entisinä 
aikoina ja nykyään. Sen mukaan sukunimien laita oli hullummin Lounais-
Suomessa kuin muualla maassa. Sukunimiä ei ole alkuaan käytetty, vaan 
tilallisia on nimitetty talojensa mukaan. Kun tilattomat ovat nimiä tarvin-
neet, he ovat saaneet syntyperästään huolimatta yksinomaan ruotsinkielisiä 
nimiä (ks. tarkemmin lukua 8.3 Aikalaishavaintoja vallitsevasta nimikäy-
tännöstä). Kirjoittaja (ilmeisesti Kaarlo Kramsu)16 loi katsauksen entisai-
kain nimenmuutoksiin, joissa omaksuttiin vierasmallisia nimiä ilman että 
kukaan olisi niitä paheksunut. Nyt alkanutta suomalaisten nimien ottamista 
olivat etenkin säätyläiset pitäneet häpeällisenä, kun sen sijaan työväestössä 
tapahtuneet muutokset eivät juuri olleet herättäneet huomiota. 

Ne owat tosin olleetkin warsin harwalukuiset, mutta on niitä kuitenkin ollut 
sen werran, että on woitu niistäkin nähdä kansallistunteen olewan elpymään 
päin työwäestössämmekin. Eikähän tuo lienekään synniksi luettawa, jos um-
pisuomalainen mies waihtaa nimensä, waikkapa se olisikin pari sukupolwea 
suwussa ollut, waan jota umpisuomalaisen on toisinaan mahdotonta ääntääkin, 
suomalaiseksi. (Rauman Lehti 1.9.1888.)

15  Suomi 1857: 15.
16  Toimittajakautenaan Rauman Lehdessä ja sittemmin Satakunta-lehdessä Kramsu jat-

koi jo Oulussa aloittamaansa kieli- ja kansallisuuspoliittista ja kansansivistysaiheista 
kirjoittelua (Niinistö 1971: 24–26).
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1880-luvun keskivaiheilla alkoivat Vihtori Peltosen, sittemmin Johannes 
Linnankosken, ensimmäiset kirjalliset yritykset suomalaisuuden saralla. 
Hän oli saanut herätteitä keskustellessaan askolalaisen nahkurin Kaarlo 
Aallon kanssa. (Anttila 1917: 142 143.) Vuosiin 1884–1885 ajoitetussa 
varhaisessa novellikäsikirjoituksessaan Suutarin politikia hän kuvaa ko-
tipaikkakuntansa Askolan oloja sukunimiasiassa tavalla, joka kuvastaa 
hyvin asiasta käytyä valtakunnallisempaa keskustelua ja samalla sitä, 
miten ajanmukainen sukunimi omaksuttiin:

Sen viikkoisissa aviiseissa oli kehotus: Jokainen kunnon kansalainen hank-
kikoon itselleen suomalaiset nimet. Takasivulla oli koko joukko sukunimen 
muutoksia. Jussi luki nuo nimen muutokset ja kehotuksia sitte hän sanoi 
Topiaalle: ”Kuule veikko emmeköhän mekin ota suomalaisia sukunimiä tässä 
aviisissa sanoo että jokaisella kunnon kansalaisella pitää olla suomalainen 
sukunimi. Mehän olemme kunnon miehiä otetaan siis oikein kunnon nimetkin, 
nääs edessä meitä sanotaan mestareiksi vaan takapuolella Jussiksi ja Topiaaksi 
kun on sukunimet niin kutsutaan sukunimeltä. Minkäs sinä aijot ottaa nimeksi. 
Minä en tarvitse pitkältä nimeä hakea virran rannalla olen syntynyt virran 
rannalle mökkini laittanut virran rannalla tähän päivään elänyt tässä virran 
rannalla aijon kuoltakin olen siis tästä lähtein Topias Virtanen ja sama nimi 
olkoon lapsillani ja jälkeentulevaisillani.” (Anttila 1917: 142–143.) 

Neutraalejakin katsauksia sukunimistön kehitykseen ilmestyi. Esimerkiksi 
Folkwännen (23.6.1885) loi historiallisen katsauksen maamme ei-suoma-
laisen lisä- ja sukunimistön kehitykseen patronyymejä ja oppineistonimiä 
myöten. Nimetön kirjoittaja pohtii aluksi nimen roolia tunnistamisessa 
(igenkänningstecken): 

Ty liksom ting särskiljas genom benämningar håller man äfwen, i medwetan-
det och i det dagliga lifwet, personbegrepp åtskiljs genom namn. Af sådana 
begagnas i wår tid twå slag: förnamn och slägt- eller tillnamn. Båda äro de 
ingalunda af lika gammalt ursprung. 

Lopuksi hän toteaa: 

Slutligen må anmärkas att n a m n  ingalunda äro döda bokstafssammansätt-
ningar, utan twärtom hafwa en inneboende betydelse. Därom kunde widlyftiga 
böcker skrifwas. Namnforskningen är af stor betydelse emedan den lär hwilka 
wandringar och förändringar hänsofna ätteled warit underkastade samt, i det 
därigenom wisas wår härkomst, äfwen med muntlig sannings makt den håll-
ning, som wi i dagens skiftande strider böra intaga, ålägges.

1890-luku17

Vuonna 1891 ilmestyi A.V. Forsmanin väitöskirja Tutkimuksia Suomen 
kansan persoonallisen nimistön alalla, jonka Kustavi Grotenfelt esitteli 
Valvojassa ja Koittaressa. Siinä käsiteltiin myös sukunimiä. Tavallisen 

17  1890-luvulta en enää systemaattisesti käynyt läpi lehdistökeskustelua, koska yliopiston 
kirjaston aihekortistossa ei ollut enää juuri viitteitä ajankohdan lehtiin ja kaikkien vuo-
sikymmenellä ilmestyneiden lehtien läpikäyminen olisi ollut jo liian suuri urakka.
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kansan kannalta 1890-luvun aktiivisia vaikuttajia oli muun muassa 
Uusimaa-lehdessä sukunimistä pakinoinut Vihtori Peltonen (sittemmin 
Johannes Linnankoski), joka nostatti sukunimien suomalaistamishenkeä 
ylioppilaiden kanssa myös keväällä 1906. Hän jatkoi jo edellisillä vuosi-
kymmenillä esiinnoussutta ruotsalaisuuksien vastustamista, kehotti uus-
maalaisia luopumaan rumasta murteestaan kirjakielen hyväksi (Uusimaa 
26.2.1897) ja kehotti suomalaisten sukunimien ottoon. Tässä vaiheessa 
hän (nimimerkillä Sepeteus) alkoi jo ohjeistaa välttämään liikaa yleisty-
neitä nen-loppuisia nimiä ja markkinoi nimimuodin muuttamista ehdot-
tamalla lyhyempiä, uusia nimityyppejä. Kirjoituksessaan Suomalaisia 
sukunimiä (Uusimaa 12.3.1897) hän siteeraa saamaansa palautetta:

Hra Johanssonilla on wieläkin haikeampia huolia waliteltawana. Hän kirjoittaa 
jotta hänen kotipuolessaan on jo wähin alettu nimiä muutellakin, mutta koska 
nimiä ei kaswa puissa eikä pensaissa, niin alkawat he olla ihmeissä mistä 
keksiä uusia kauniita sukunimiä. ”Meidän puolessa” kirjoittaa hra Johans-
son, ”alkawat kohtamiten kaikki ihmiset olla Siiwosia, Kukkasia, Tähtisiä 
ja Helmisiä, niin että jollei kukaan hywä ihminen keksi uusia sukunimiä, ei 
näitä kaikenmaailman ruusuja ja kukkasia kukaan jaksa eroittaa toisistaan. 
Jos te, hra Sepeteus, keksisitte edes kymmenen uutta kunnon nimeä, tekisitte 
isänmaalle suuren palweluksen”, lopettaa ruusujen ja kukkasten tuoksuun 
kyllästynyt Johansson kirjeensä. – –.

Hra Johanssonin waralta taasen olen pistänyt paperille muutamia nimiä, 
mikäli niitä on tässä kiireessä sattumoilta mieleeni juolahtanut, ja toiwon 
hänen nyt löytäwän mieleisensä nimen tarwitsematta lainkaan ruusujen ja 
kukkaisten kanssa tuoksussa kilpailla, warsinkin kun pyydetyn kymmenen 
sijaan tarjoan tässä ensi aluksi edes puoli tuhatta aitosuomalaista nimeä. 
Selitykseksi pari sanaa.

Ehkä kummastuttanee, ettei luettelossani ole ensinkään nen-päätteisiä ni-
miä, waikka ne owat meidän suomalaisessa sukunimistössä wielä tätä nykyä 
miltei yksinwaltiaita. Olen näet sitä mieltä, että nen-päätteet tekewät yleensä 
nimen pitkäksi ja wenywäksi kuin puuleilin suusta waluwa piimä. Aiwan 
toiselta kuuluu esimerkiksi lyhyt ja koruton: Aunio, Hattara, Helwe, Kangas, 
Kilpi, Kupla, Oras, Paatero, Wanamo, Wasamo, Waltimo j. n. e. Niissä on 
täsmällisyyttä, woimaa ja ryhtiä. Ja nuo wähää pitemmät yhdysnimet, esim. 
Korpikuusi, Metsäpelto, Peltokangas, Tuomikorpi, Salowaara, ne owat minusta 
werrattomia, oikeita suomalaisia aatelisnimiä.

Malliksi hän luetteli 500 nimiehdotusta, joista nen-loppuisista ovat 
joukkoon kelvanneet vain Ampiainen, Mustonen, Pakkanen, Pulmunen 
ja Ylönen. Seuraavana vuonna Uusimaa (21.1.1898; kirjoittajan nimeä 
ei mainita, mutta kyseessä on ilmeisesti Vihtori Peltonen) ohjasi vielä 
suorasanaisemmin. Kirjoittaja totesi ilahduttavaksi merkiksi sen, että 
suomalainen kansallisuuden- ja itsenäisyydentunne oli saanut yhä useam-
man mieleltään ja kieleltään suomalaisen muuttamaan ruotsalaiset suku-
nimensä suomalaisiksi. Mutta oli myös pidettävä huolta siitä, että nimi 
ilmaisisi kansallisuutta kauniisti, vaihtelevasti ja kansanomaisesti. Jos ei 
itse siihen kyennyt, oli pyydettävä apua kielentuntijoilta. Edellisvuotinen 
nimiehdotusluettelo julkaistiin toistamiseen. 
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Oulun Ilmoitus-Lehdessä (8.1.1890) nimimerkki –la kertoili vieraskie-
lisistä nimistä:

Entäs nuo monimutkaiset ja lukuisat wieraskieliset sukunimet, joita kaupun-
gissa käsityöläiset, merimiehet y. m. työmiehet wieläkin kantawat, eiköhän 
niitäkin olisi aika muuttaa alkuperäiseen suomalaiseen asuunsa, koska owat 
suomenkielisistä toiskielisiksi muutetut.

Yhtenä perusteena vierasnimien käytölle nähtiin se, että isonvihan aikaan 
väkeä muutti Ruotsiin väliaikaisesti: 

– – melkein kaikki, joilla tilaisuutta oli, oleskeliwat Ruotsissa, niin pääsi ruot-
salaisuus valtaan. Suomalaista sukuperää ei liene warsinaisesti halweksittu, 
waan oltiinhan kuitenkin ruotsalaisia, ja suomen kieli oli raaka talonpoikainen 
kieli. Olihan siis luonnollista, että hankittiin itselleen hienompi ruotsalainen 
nimi. (Satakunta 15.2.1890.)

Satakunta-lehden kirjoittaja (ilmeisesti Raumalta Satakunta-lehden toi-
mittajaksi siirtynyt Kaarlo Kramsu) kertasi, miten ruotsinkielisten suku-
nimien tulkitaan todistavan ruotsalaista ja suomenkielisten sukunimien 
puolestaan alhaista syntyperää. Kun Ruotsin vallan aikana suomalaisilla 
oli samat kansalliset oikeudet kuin ruotsalaisilla eikä suomalaista kan-
sallistunnetta juuri ollut, suomalaiset pitivätkin itseään ruotsalaisina. Sen 
takia varsinkin säätyläiset halusivat nimilläänkin osoittaa olevansa ruot-
salaisia ja erottautua sivistymättömästä kansasta. Vähitellen malli levisi 
myös käsityöläisiin. Kirjoittajan mukaan ruotsalaisnimien ottamisen aika 
oli kuitenkin jo ohi. Muutos aiheutti silti paikoin kiivasta vastarintaa:

Wiime aikoina onkin herännyt kansallistunne waikuttanut sen, että useat hen-
kilöt owat muuttaneet nimensä takaisin suomalaisiksi. Mutta siitäpä meteliä 
on pidetty. Noita nimensä muuttajia on syytetty syypäiksi herra tiesi mihin 
rikoksiin isiänsä wastaan, joiden kunniallisia nimiä eiwät ole tahtoneet pi-
tää. Että suomalaiset miehet ennen häpesiwät suomalaisia nimiään ja ottiwat 
muukalaisia, se on ihan luonnollista; mutta että suomalainen mies nykyään jo 
nimellään tahtoo osoittaa, mihin kansallisuuteen hän kuuluu ja tahtoo kuulua, 
se on synti, anteeksi antamaton synti. (Satakunta 15.2.1890.)

Pian Rauman Lehti muistutti uudelleen (19.2.1890) Länsi-Suomen suku-
nimien ja varsinkin omakielisten sukunimien puutteesta, tavasta nimittää 
ihmisiä talonnimin tai patronyymein ja matronyymein. Lehti korosti kui-
tenkin muutoksen parempaan suuntaan olevan selvästi meneillään, kun 
ei enää tarvinnut halveksia omakielisiä nimiä.

Meillä Länsisuomessa ei yleensä ole sukunimiä, ei ainakaan omakielisiä. Tilal-
lista wäkeä nimitetään tilojensa mukaan, tilaton käyttää suureksi osaksi wieras-
kielisiä nimiä, sellaisia, joita ei itse osaa edes oikein lausua, tai on heillä niminä 
Maijan Wille ja Willen Maija, Jaakon Liisa ja Liisan Jaakko y. m. – –.

Muutos parempaan päin on kuitenkin jo alkamassa. Kansamme oppineet-
kaan eiwät enää häpeä suomalaista sukuperäänsä, eiwät koeta sitä wieraalla 
nimellä peittää, niin kuin kyllä moni heidän edeltäjistään on tehnyt. Suo-
malaiset sukunimet owat nyt jo astuneet Yliopistomme oppisaleihin ja ope-
tusistuimille. Ne owat astuneet aateliston piiriin ja papiston riweihin, wieläpä 
korkean senaattimmekin neuvotteluhuoneisiin. Meilläkään muilla ei siis ole 
syytä omakielisiä nimiämme halweksia. 
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Lopuksi lehti esitti ”joukon sopiwia suomalaisia sanoja, joita woipi 
sukunimiksi käyttää” eli 172 sukunimiehdotusta. Ehdotuksista 17 oli 
Virtanen-tyyppiä18 tai sen seurannaistyyppiä (esim. Aamunen, Ahtinen, 
Aironen, Ehtonen, Ilmanen, Kantonen, Vahanen, Äärinen) ja 40 Laine-
tyypin19 nimiä (mm. Ahawa, Apaja, Arho, Hela, Karpalo, Keula, Kielo, 
Noro, Rotko, Sorja, Salmi, Walwe).

5.2.2 Yhteenvetoa 

Olen käynyt vuosilta 1839 1899 läpi 348 nimistöä koskevaa artikkelia20. 
Niiden sisällön olen analysoinut erottamalla niistä 1) artikkelien käsittele-
mät nimilajit, 2) artikkelien pääteemat nimistön kannalta, 3) sukunimiä 
koskevien artikkelien sisältämät yhteiskunnalliset vaatimukset ja 4) näiden 
vaatimusten tueksi esitetyt perustelut.

Nimistä kirjoittaminen oli 1800-luvulla varsin jaksoittaista, kuten kaa-
viosta 3 voi havaita. Tarkastelen kuitenkin artikkeleita tavallaan yhtenäi-
senä keskusteluna, koska tuonaikainen painettu sana oli kaiken kaikkiaan 
vähäistä ja jokaisella artikkelilla (ja julkaisulla) oli siis suhteellisesti suu-
rempi merkitys kuin nykyään yksittäisellä kirjoituksella. Niin voimakasta 
ja yhtenäistä debattia ei sukunimiasiasta lehtien palstoilla syntynyt kuin 
esimerkiksi ulkomaisten nimien oikeinkirjoituksesta ja ylipäätään suomen 
kirjakielen kehittämisestä.

18  Virtanen-tyypin määrittely luvussa 6.2.3.
19  Laine-tyypin määrittely luvussa 7.3.2.
20  Olen tässä yhteydessä katsonut artikkeleiksi myös ne harvat 1800-luvulla nimistöä 

käsitelleet kirjat, SKS:n painetut pöytäkirjat ja ilmoitukset, jotka on mainittu liit-
teessä 1.

Kaavio 3. Nimistöä käsittelevien artikkelien määrät vuosina 1839 1899. 
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Kaavio 4 osoittaa, että 1840-luvulla ja uudelleen 1860-luvulla keskustelu 
koski useimmin ulkomaisia henkilön- ja paikannimiä ja että sen jälkeen 
ulkomaisten nimien osuus nimistökeskustelussa selvästi väheni. Suku-
nimikeskustelun ensimmäinen buumi ajoittui 1850-luvulle ja toinen oli 
1880-luvulla, jolloin keskusteltiin myös etunimistä. Sukunimikeskustelun 
ensimmäinen aalto osui Krimin sodan ja hallitsijan vaihdoksen luomaan 
aikaan, jolloin fennomaanisia ajatuksia voitiin julistaa melko vapaasti. 
1880-luvulla keskustelua virittivät ainakin kieliasetuksen reaalinen toteu-
tuminen ja vuosikymmenen uudet ideologiat, jotka korostivat sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja fennomanian demokraattisuutta.

Kotimaisista paikannimistä kirjoitettiin eri vuosikymmenillä melko 
säännöllisesti. Koska Helsingin yliopiston kirjastossa aikanaan ollut ai-
hepiirikortisto ei juuri sisältänyt viitteitä 1890-luvun sanomalehtiartik-
keleihin eivätkä myöhemmät atk-pohjaiset haut yllä tuon vuosikymmenen 
kirjoituksiin, on 1890-luvulta tavoittamieni artikkelien osuus ilmestyneistä 
artikkeleista vajaampi kuin edellisten vuosikymmenten.

Koko tarkastelujaksolla ulkomaisia henkilön- ja paikannimiä käsiteltiin 
109 artikkelissa (paikannimiä 92:ssa, lisä- ja sukunimiä 39:ssä ja etunimiä 
32:ssa21), Suomen paikannimiä 106 artikkelissa, Suomen etunimistöä 58 
artikkelissa sekä Suomen lisä- ja sukunimistöä sekä patronyymejä22 166 
artikkelissa (sukunimiä 152:ssa, korkonimiä 7:ssä, patronyymejä ja mat-
ronyymejä 10:ssä). Lisäksi 14 artikkelissa kirjoitettiin muusta nimistöstä. 
Viimeksi mainituista kolme artikkelia koski eläinten nimiä, kolme artik-

Kaavio 4. Vuosina 1839 1899 keskustelun kohteina olleiden, eri nimilajeja kä-
sittelevien artikkelien määrät vuosikymmenittäin. A = sukunimet, B = etunimet, 
C = paikannimet, D = ulkomaiset nimet ja E = muut nimet.

21  Jos artikkelissa käsiteltiin sekä ulkomaista henkilön- että paikannimistöä, laskin 
artikkelin vain kertaalleen.

22  Jos artikkelissa käsiteltiin kotimaisia patronyymejä sekä lisä- ja sukunimistöä, laskin 
artikkelin vain kertaalleen, mutta jos siinä käsiteltiin myös etu- tai paikannimistöä, 
luokittelin sen myös kyseisiin kategoriohin.
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kelia artefakteja (lehdet ja laivat), yksi onomatomantiaa (eli oppia, joka 
yrittää tulkita nimestä kantajansa kohtalon) ja kahdeksan kansallisuuksien 
nimityksiä. Yhtä artikkelia en pystynyt luokittelemaan.

Keskustelun pääteemat 
1800-luvun nimistöä koskevien artikkelien pääteemat voi sisällön perus-
teella luokitella pääpiirteissään seuraaviin ryhmiin:

1.  kieliopilliset ja nimistönhuollolliset seikat:
a. ortogra  a (122 artikkelia),
b. nimien taivutus (34 artikkelia),
c. nimien lausuminen (15 artikkelia),
d. nimien selvä kirjoittaminen (4 artikkelia),

2.  sukunimien yhteiskunnallinen funktio:
a. historiallinen kehitys ja aiempi käyttö (67 artikkelia),
b. sukunimet kieli- ja kansallisuuskysymyksen kannalta (85 artikkelia),
c. suvun kannalta (4 artikkelia),
d. yksilöllisyyden kannalta (7 artikkelia),
e. julkisen käytön ja hallinnon kannalta (6 artikkelia),
f. sotilas- ja muut erityiset lisänimet (10 artikkelia),
g. suomalaiset sukunimet skandinaavisella patronyymialueella 
 (2 artikkelia),
h. muiden maiden nimistö kansallisuus- ja kielipolitiikan kannalta 
 (2 artikkelia),
i. termeistä liika- ja sukunimi (10 artikkelia),

3.  onomastiikka:
    a. etymologia ja kansanetymologia (57 artikkelia),

b. vertaileva nimistöntutkimus (nimien muoto ja sisältö eri kielissä; 
 12 artikkelia),
c. nimeämistavat (12 artikkelia),
d. nimityypit (8 artikkelia),
e. nimien rakenne ja muoto (14 artikkelia), 
f. nimien äännekehitys (4 artikkelia),
g. nen-loppuiset paikannimet (7 artikkelia),
h. son-loppuiset patronyymit sekä lisä- ja sukunimet (5 artikkelia),
i. nimien keruu (17 artikkelia),

4.  genealogia ja sukunimet (19 artikkelia),
5.  muut nimiaiheet:

a. suomenkielisten etu- ja paikannimien käyttö muunkielisten sijasta 
 (25 artikkelia),
b. omakielisten etunimien suosiminen ruotsinkielisillä (1 artikkeli),
c. nimien valinta ja suunnittelu (5 artikkelia),
d. nimet muiden tieteiden kannalta (2 artikkelia) ja
e. sekalaiset ja luokittelemattomat (4 artikkelia)
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Monet artikkelit olen joutunut luokittelemaan useampaan kategoriaan. 
Selvästi useimmin artikkelit käsittelivät kahden ensimmäisen ryhmän 
aiheita. 

Keskustelu nimien ortogra  asta oli vilkkaimmillaan 1840-luvulla, jatkui 
vielä 1850- ja 1860-luvulla, mutta vaimeni sen jälkeen. Ortogra  nen 
keskustelu koski enimmäkseen ulkomaisten nimien kirjoittamista suomen 
kielessä. Nimien (lähinnä etu- ja sukunimien) kansallisuus- ja kielipoliit-
tiset aspektit tulivat esille jo 1840-luvun jälkipuoliskolla. Alkuvaiheen 
keskustelu liittyi kielen normatiiviseen vakiinnuttamiseen ja 1800-luvun 
lopulla sen politisoitumiseen. Keskustelu oli kiivaimmillaan 1880-lu-
vulla. Nimien historialliseen käsittelyyn liittyi usein kansallisuus- ja 
kielipoliit tinen näkökulma. Nimien etymologiaa ja kansanetymologiaa 
ei juuri käsitelty samoissa artikkeleissa kuin nimien yhteiskunnallista 
funktiota tai historiallista kehitystä tai ortogra  aa. Etymologisista artik-
keleista yli puolet koski kotimaisia paikannimiä, kahdeksan artikkelia 
ulkomaisia nimiä, vain kuusi suomalaisia sukunimiä ja neljä suomalaisia 
ristimänimiä.

Käyttämässäni lehdistöaineistossa oli 166 artikkelia, jotka koskivat lisä- ja 
sukunimiä. Vuodesta 1845 alkaen 64 artikkelissa esiintyi kieli- ja kan-
sallisuuspoliittisesti perusteltuja vaatimuksia. Varsinkaan 1840-, 1860- ja 
1870-luvulla ei yleensä esitetty suoranaisia toiminnallisia vaatimuksia, 
vaikka artikkelien teema ja käsittelysävy korosti suku- ja lisänimien suo-
malaisuuden merkitystä. Usein selitettiin, miksi suomalaisille oli tullut 
käyttöön muita kuin suomenkielisiä nimiä ja miten perusteeton sellainen 

Kaavio 5. Nimien ortogra  aa, historiallista kehitystä, etymologiaa (ja kansanety-
mologiaa) ja nimiä kansallisuus- ja kielipolitiikan kannalta käsittelevien artikkelien 
määrä vuosikymmenittäin.
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asiantila oli. Poliittisluonteisia vetoomuksia vältettiin lukuun ottamatta 
1850-luvun jälkipuoliskoa ja aivan 1860-luvun alkua. Ilmeisesti tuolloin 
Aleksanteri II:n noustua valtaan, Krimin sodan puhjettua ja vuoden 1850 
kieliasetuksen rauettua vuonna 1860 keskusteluilmapiiri oli vapaampi. 

Usein siis tyydyttiin esittämään syitä, miksi oli otettu muukalaisnimi. 
Vierasnimien katsottiin olevan alkuaan eurooppalainen tapa osoittaa 
oppineisuutta nimen avulla ja erottua siten sivistymättömästä väestöstä 
(esim. Rauman Lehti 29.1.1886). Yhtenä perusteena vierasnimien käytölle 
nähtiin se, että isonvihan aikaan väkeä muutti Ruotsiin väliaikaisesti (mm. 
Satakunta 15.2.1890). Vierasnimien käyttöä pidettiin myös tyhmyytenä 
ja sivistymättömyytenä (A. Ahlqvist, Suomi 1860) tai ymmärtämättö-
myytenä tai historiallisena ja sosiaalisena pakkona (mm. Uusi Suometar 
17.5.1906).

Satakunta-lehden (15.2.1890) mukaan suomalainen kansallistunto 
puuttui, kun ennen kuuluttiin Ruotsin valtakuntaan. Vierasnimien käyttö 
koettiin myös herraskaisuudeksi: ”manni”, ”liini” ja ”sonni” kohottavat 
miestä ”wähän liasta ylös”, kun jokainen vähintään vahtimestariksi pääs-
syt käyttää sellaista nimeä (Tampereen Sanomat 10.7.1880). Väitettiin, 
että suomalainen häpeää olla ”oman kansansa kantama” (Tampereen 
Sanomat 10.7.1880), häpeää omaa syntyperäänsä ja haluaa sen peittää 
(Ahlqvist, Suomi 1860). Moitittiin, että naapureissa ja ystävissä ei ole 
sen vertaa suomalaisuuden henkeä, että he estäisivät vierasnimien käytön 
(A. Ahlqvist Suomi 1860). Valitettiin myös sitä, etteivät kirkkoherrat puutu 
asiaan (A. Ahlqvist Suomi 1860). Valitettavana pidettiin, että herrat antavat 
palkollisilleen tällaisia nimiä tai eivät ota palvelukseen suomalaisnimisiä 
(Tampereen Sanomat 10.7.1880).

1860-luvun edistyessä ja erityisesti 1870-luvulla yhteiskunnallisen 
keskustelun painopiste toisaalta keskittyi tärkeisiin yhteiskunnallisiin 
uudistuksiin ja toisaalta puoluepolitisoitui. Tällöin nimistöasiat jäivät 
marginaaliseen asemaan. Uudestaan nimiin liittyviä kansallisia ja kielel-
lisiä vaatimuksia esitettiin runsaammin kansalaisjärjestäytymisen vuosi-
kymmenellä, 1880-luvulla, kun kielitaistelu alkoi uudelleen aktualisoitua. 
Syynä keskustelun viriämiseen oli varmaan osin se, että 1880-luvulla 
asiakirjat, erityisesti kirkonkirjat, alkoivat olla jo suomenkielisiä, ja se, 
että vuosina 1881 ja 1883 annettiin asetukset, jotka edistivät vuoden 1863 
kielireskriptin toteuttamista (Pohls & Rommi 1989: 109 112). Toinen 
syy kansallisen keskustelun viriämiseen oli se, että 1880-luvulla lisään-
tyivät myös sukunimien yleistä käyttöönottoa koskevat vaatimukset; 
tähän keskusteluun liitettiin kansallinen aspekti. Osasyynä keskustelun 
viriämiseen saattoi olla 1870-luvulla alkanut Virtanen-tyyppisten nimien 
omaksuminen, joka ilmeisesti jotenkin aistittiin, vaikka tämä laajamittai-
nen ”kansanliike” ei kirjoitusten sisällössä näkynytkään. Vuosikymmen 
oli yleensäkin kansanliikkeiden vuosikymmen (Sulkunen 1987: 513–514). 
Yhdistysten perustaminen oli osoitus siitä samasta yhteiskunnallisesta 
aktiivistumisesta ja yhteisöllistymisestä, joka ajoi myös pysyvien su-
kunimien käyttöön. Jo 1875 oli August Ahlqvistin johdolla perustettu 
Kotikielen seura, joka otti vaaliakseen suomen kielen kehittämisen siten, 
että se vakiintuisi myös kulttuurikotien kieleksi (Ruutu 1983: 95).
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Kaavio 6. Sukunimiin kohdistuneet kansallisuus- tai kielipoliittiset vaatimukset 
artikkeleissa vuosina 1845 1899. Harmaa käyrä kuvaa sukunimien pysyvän käytön 
vaatimuksia.

Paradoksaalisesti 1870-luvun suuri kansallisten sukunimien esiinmarssi 
tapahtui aikana, jolloin nimistölle ei juuri esitetty kansallis- ja kieli-
poliittisia vaatimuksia. Ilmeisesti tuolloin reaalistuivat parin aiemman 
vuosikymmenen ajatukset, kun uudet opettaja- ja pappissukupolvet pää-
sivät vaikuttamaan kansalaisten keskuudessa. Keskustelun viriäminen 
uudelleen suomalaisista sukunimistä 1880-luvulla heijasti ilmeisesti 
jälleen noussutta kielitaistelua ja 1870-luvulla alkanutta sukunimistön 
murrosta.

Kansallisuus- ja kielipoliittisissa vaatimuksissa edellytettiin useimmin 
sukunimien suomalaistamista (52 artikkelissa). Myös muita samankaltai-
sia vaatimuksia tuotiin julki: olisi luovuttava muukalaisnimien ottamisesta 
(13 artikkelia) ja lakattava pilkkaamasta nimiensä suomalaistajia (4 artik-
kelia). Joissakin artikkeleissa (4 kpl) vaadittiin luopumaan sukunimien 
suomalaistamisesta; kerran vedottiin siihen, että sukunimien suomalais-
taminen on turhaa, jos ei osaa suomea, ja kolmesti asia esitettiin niin, että 
suomalaistaminen olisi sallittava niille, jotka sitä halusivat.

Yllättävän harvoin (14 kertaa) vaadittiin suoraan sukunimien omaksu-
mista pysyvään käyttöön, vaikka sukunimiä käsitelleiden artikkeleiden 
perussävynä olikin sukunimien yleisen ja yhtäläisen käytön juurrutta-
minen koko kansalle. Esitetyt vaatimukset keskittyvät selvästi lähinnä 
1880-luvulle. Varsinkin 1880- ja 1890-luvulla julkaistiin ohjeiksi myös 
valmiita nimiehdotusluetteloita. 1890-luvulla varoitettiin ensi kertaa 
ottamasta liikaa samanlaisia nimiä. Sen sijaan varsinainen nimisuoja ei 
kirjoittelussa ollut kertaakaan esillä, eikä myöskään vaadittu, että naisten 
olisi ryhdyttävä käyttämään miestensä nimiä – mieluummin päinvastoin. 
Rauman Lehdessä (23.6.1882) paheksuttiin son-loppuisten sukunimien 
käyttöä ja niistä muodostettuja sonska-loppuisia naisten nimiä.
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Vaatimuksia ja perusteluja suomalaisten sukunimien puolesta
Silloin kun vedottiin suomalaisten sukunimien käytön puolesta, vaa-
timuksia perusteltiin pelkistäen seuraavasti: suomalaiset nimet ovat 
kauniita (11 kertaa), vieraskielisiä nimiä on vaikea lausua ja kirjoittaa 
(12), nimellä ja kansallisuudella on yhteys (73), aika vaatii suomalaisia 
nimiä (5), useimmat vierasnimien kantajat ovat suomalaista juurta ja/tai 
heidän nimensä on muodostettu alkujaan suomalaisista nimistä (10) ja että 
ruotsinkielinen nimivarasto on liian suppea, jotta se voisi enää tyydyttää 
nimitarvetta (1). Suurin kategoria oli siis ”nimellä ja kansallisuudella on 
yhteys”, jonka alle olen luokitellut seuraavankaltaiset vaatimukset: suku-
nimi osoittaa kansallisuuden (18), sukunimi on kansallisen voiman merkki 
(3), vierasnimisyys yhdistyy ihmisten mielissä vieraisiin kulttuureihin 
ja suomalainen hengenelämä katsotaan muualta tulleeksi (8), muissakin 
maissa nimet ovat kotimaisen kielen mukaisia (6), miksi suomen kieli 
olisi niin erilainen, ettei sitä voisi käyttää sukunimissä (4), vierasnimi on 
häpeäksi (6), vierasnimellä ei kunnioiteta isää ja äitiä (4), vierasnimen 
ottaja on kansansa petturi (2), omaa (talonpoikaista) säätyä ei pidä peittää 
(4), suomalainen sukunimi osoittaa isänmaanrakkautta ja/tai äidinkie-
len arvostusta (7), sukunimillä on historiallinen arvo (1), sukunimien 
muukalaistaminen on ajattelemattomuutta ja ymmärtämättömyyttä (4), 
ja vierasnimet edustavat turhamaisuutta (6). Samantapaisia vaatimuksia 
esitettiin myös 1800-luvun Unkarissa, ks. lukua 3.1.4.

Sukunimien suomalaistamista perusteltiin muun muassa sillä, että 
suomenkieliset eivät edes osaa ääntää ruotsinkielistä nimeään oikein 
(Folkwännen 7.5.1879); sanotaan esimerkiksi Röönperi, Rööntaali, Ris-
taljus, Kustassoni (Tampereen Sanomat 1.3.1879). Suomenkieliset eivät 
ymmärrä nimiin sisältyvien sanojen merkitystä, joten he sommittelevat 
niitä korvakuulolta (Römper, Ramper, Limper, Syöplum, Tienruus, Hako-
lander; Uusi Suometar 9.4.1880). Ruotsinkielisistä nimistä ei voi luoda 
uusia nimiä, jos niitä ei ymmärrä; siksi matkitaan valmiita nimiä, jolloin 
syntyy liikaa samannimisiä (Satakunta 9.10.1886). Nimeä, jota ei osaa 
ääntää ja jonka sanoja ei kirjoitettuna tunne, ei voi kunnioittaa, koska se 
ei nosta tunteita sydämessä (Tampereen Sanomat 10.7.1880). 

Nimien muukalaistamisesta on haittaa, koska kaikkea, mitä korkeam-
man sivistyksen alalta saadaan aikaan, luullaan ulkomailla ruotsalaiseksi 
(mm. Savo 26.9.1883). Ruotsalaiset voivat ylpeillä sillä, että ne henkilöt, 
jotka innokkaimmin työskentelevät suomalaisen kansallistunnon herät-
tämiseksi ja suomen kielen kohottamiseksi ja kehittämiseksi, ovat itse 
ruotsalaisia (Satakunta 15.2.1890). Ruotsinkieliset nimet harhauttavat 
päätelmään, että sivistynyt luokka on syntyperältään ruotsalainen (mm. 
Savo 26.9.1883) ja että suomalainen heimo ei kykene omaksumaan kor-
keampaa sivistystä (Rauman Lehti 29.1.1886). Satakunta-lehden mukaan 
kaikki, joilla on ruotsinkielinen sukunimi, ovat ainakin ulkomaalaisten 
silmissä sukuperältään ruotsalaisia (15.2.1890). Vieraskielinen nimi saa 
myös nimenkantajat itsensä etsiskelemään juuriaan muualta (Tampereen 
Sanomat 3.7.1880). Nimien muukalaistaminen osoittaa oman kielen 
arvostuksen puutetta, lyhytnäköisyyttä ja hullunkurista matkimista 
(Tampereen Sanomat 1.3.1879). Vieraskielinen nimi on merkki kansal-
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lisesta heikkoudesta, se on häpeä kansalle (Rauman Lehti 29.1.1886) 
ja osoittaa matalaa sivistystasoa (Kokkolan Lehti 23.2.1886). Missään 
muussa maassa ei ole yleisenä tapana, että sen virkamiehistö kantaisi 
muukalaisia nimiä. Savo-lehden (26.9.1883) mukaan ei ollutkaan sa-
mantekevää, minkäkielistä nimeä Suomen miehet kantoivat: jokaisella 
vähänkin vaikutusvaltaisella miehellä on oltava suomalainen nimi, jos 
hänen sukunsa on suomalainen. 

Mekaanisesti annettu vieras nimi, joka on saatu esimerkiksi tehtaa-
seen tullessa, on liikanimi, haukkumanimi, orjan merkki, joka riistää 
suomalaisen itsetuntoa ja saa hänet häpeämään sukuansa ja kansaansa 
(Tampereen Sanomat 10.7.1880). August Ahlqvistin mukaan vierasnimi 
oli yksinkertaisesti ”rikollista toimintaa” (Suomi 1860: 106).

Suomenkielisen nimen käytölle löydettiin etuja: kaikkialla maailmassa 
voi ihmisen kansallisuuden arvata sukunimestä: venäläisellä on venäläinen 
nimi, ranskalaisella ranskalainen, saksalaisella saksalainen (Rauman Lehti 
29.1.1886). Suomalainen nimi on merkki kansallisesta itsetunnosta (Sa-
takunta 15.2.1890). Suomalaiset nimet ovat ”kevyt-sanaisia ja kaiullisia” 
eivätkä sisällöltään parempia tai huonompia kuin muillakaan kansoilla 
(A. Ahlqvist, Suomi 1860).

Lehdissä tajuttiin, että muukalaisen sukunimen kansallistaminen eli 
suomalaistaminen voi olla yksilölle karvasta, jos entinen nimi on laajalti 
tunnettu, mutta toisaalta katsottiin velvollisuudeksi ottaa nimi, joka yhdis-
tää kantajansa omaan kansaan. Koko iän käytetty ja esi-isiltä peritty nimi 
voi olla rakas. (Satakunta 9.10.1886.) Usein nimen muutos on palaamista 
juurille, josta suku mielivaltaisen nimen muutoksen kautta on vieraantunut 
(Tampereen Sanomat 10.7.1880). Kuitenkin edistynyt ajankäsitys, uusi, 
valistuneempi aika pakottaa korjaamaan esi-isien erehdykset (Rauman 
Lehti 29.1.1886), mutta myös nimen muuttaminen voi aiheuttaa sekaan-
nuksia (Satakunta 9.10.1886).

Vaatimuksia ja perusteluja pysyvän sukunimen käyttämiseksi
Erilaisia perusteita pysyvän sukunimen käytölle esitettiin 14 artikkelissa 
24 kertaa. Näissä perusteluissa vedottiin hallinnollisiin tarpeisiin (3 ker-
taa), identi  oinnin helpottamiseen (6) ja ideologisiin perusteisiin (7 kertaa: 
sukunimi lisää säätyjen välistä tasa-arvoa 2, sukunimet kunnioittavat su-
kua 1, kaikilla suomalaisilla on aiemmin ollut sukunimet 3, sukunimi on 
”itsenäisen kansakunnallisen yksilön tunnus” 1). Lisäksi kerran todettiin 
sukunimien korostavan henkilön yksilöllisyyttä. Erilaisia normatiivisia 
perusteita esitettiin seitsemästi: sukunimellä on siveellisyyttä kohentava 
vaikutus (1), sukunimi on tae hyvästä suvusta (1), matronyymit muistut-
tavat aviottomana syntymisestä (1), sukunimi ei ole mikään ”liika” (1), 
kuten liikanimi (1), ja sukunimi on pyhä (2).

Sukunimen käytön merkitystä perusteltiin sillä, että se on itsenäisen, 
sivistyneen yksilön ja kansakunnan merkki, merkki heränneestä kan-
sallistunnosta (Satakunta 23.3.1887, nimim. Teräwäinen) ja sukunimet 
olisivat jokaiselle hyvin tärkeitä (Tampereen Sanomat 13.2.1886). Vedot-



207

5 Julkinen keskustelu sukunimistä vuosina 1839–1899

tiin myös siihen, että Länsi- ja Pohjois-Suomessa vallitseva sukunimien 
puute tuottaa käytännöllisiä sekaannuksia (Aamulehti 5.11.1885, Kokkolan 
Lehti 23.2.1886). Kun Länsi- ja Pohjois-Suomessa on vakinaiset suku-
nimet vain virkamiehillä ja herrassäätyyn kuluvilla, voi säätyrajoituksen 
nähdä jo nimestä; niinpä sukunimettömyyden hävittäminen merkitsisi 
säätyrajoituksen hävittämistä (Aamulehti 5.11.1885). Tampereen Sano-
mien (3.7.1880) mukaan sukunimi on suvulle henkinen side, joka viit-
taa yhteiseen kotiin, vaikka muut siteet olisivat jo katkenneet. Lehden 
mukaan sukunimi on tuntomerkki, ”tunnustähti”, joka vähintään antaa 
aihetta tutkia, viittaako se yhteiseen juureen. Edelleen sukunimen käyttö 
katsottiin huolenpidoksi suvusta; nimi on tae hyvästä suvusta. Pari nu-
meroa myöhemmin lehti toteaa, että sukunimi on pyhä lippu, jonka alla 
kantaja taistelee elämästään kunnioittaakseen vanhempiaan ja jättääk-
seen nimen jälkeläisilleen kalliina ja puhtaana säilytettäväksi perinnöksi. 
(Tampereen Sanomat 10.7.1880.) Seuraavassa numerossa todetaan, että 
sukunimi henkinen side myös kansaan (Tampereen Sanomat 14.7.1880). 
Kansallinen sukunimi auttaa kansallisten ominaisuuksien ja etnisen al-
kuperän tutkimisessa (mm. Tampereen Sanomat 3.7.1880). Sukunimen 
puute eli patronyymin, matronyymin tai vaihtuva liikanimen käyttö hait-
taa yksilön tunnistamista, verotusta, sopimuksia, todistusten antamista, 
vaali-, vero-, äänestys- ja sukuluetteloiden tekoa, kirjeiden lähettämistä, 
pankkitalletusten kohdentamista ja oikean rikollisen rankaisemista sekä 
aiheuttaa erehdyksiä kutsunnoissa ja kutsuntapäätösten toimeenpanossa 
(Aamulehti 5.11.1885; Tampereen Sanomat 13.2.1886; Kokkolan Lehti 
23.2.1886). Lehtien mielestä matronyymit (kuten Miinanpoika ja Maijan-
poika) leimaavat kantajansa ja voivat aiheuttaa pilkkaa (mm. Aamulehti 
5.11.1885, Tampereen Sanomat 13.2.1886 ja Kokkolan Lehti 23.2.1886). 
Sukunimillä on merkitystä tilastollisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa: 
sukunimet mahdollistavat kansojen erottamisen toisistaan ja kansan sisällä 
heimojen ja etenkin vanhimmissa suvuissa sukujen henkisten ja fyysisten 
ominaispiirteiden selvittämisen (Tampereen Sanomat 14.7.1880).

Läheskään aina ei vaatimuksille esitetty mitään perusteita. Silloin kun 
niitä esitettiin, niitä lueteltiin keskimäärin 2,6 kertaa artikkelissa. Argu-
mentaatio oli rikkaimmillaan 1880-luvulla. Aiemmissa artikkeleissa oli 
yleensä vain yksi pääperuste, mutta vilkkaan keskustelun aikana sukuni-
miasiaa puolusteltiin monipuolisemmin, pyrittiin todella vakuuttamaan 
lukija. 1890-luvulla katsottiin ilmeisesti perusteluiden olevan jo selvillä 
eikä vaivauduttu enää propagoimaan, vaan jäljelle jäi pelkkä agitaatio, 
eli perusteluja ei enää juuri esitetty. Yleislakon jälkeisen kevään 1906 
sukunimien suomalaistamiskampanjankaan aikana ei juuri enää debatoitu 
tai argumentoitu, vaan kehotettiin vain toimimaan – sillä jo tiedettiin, 
miksi.

1900-luvun alun suomalaisten sukunimien ja sukunimien käyttämisen 
puolesta käytyjä kampanjoita käsittelen luvussa 8.5.
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Keskustelun vaikutus
Tiivistäen voi sukunimikeskustelussa nähdä kolme kantavaa näkökul-
maa:

1.  Sukunimien suomalaistaminen osana kansallista heräämistä ja kielitais-
telua. Tämä ajatus oli kestävin: se oli esillä jo 1840- ja 1850-luvulla ja 
jatkui 1880-luvun lopulle saakka sekä nousi vielä muutaman kerran esille 
1900-luvullakin.

2.  Sukunimien yleinen käyttö kansalaisten tasavertaisuuden ja itsekunnioi-
tuksen merkkinä. 1880-luvulla näkökulma tosin nousi esille keskeisenä 
vain muutamissa kirjoituksissa. Usein sitä käsiteltiin vain ohimennen − 
elettiinhän vielä sääty-yhteiskunnassa. Käytännössä kansan sukunimis-
täminen ja eri lisänimijärjestelmien yhdenmukaistaminen merkitsivät 
osaltaan eriarvoisuuden ulkoisten tunnusmerkkien hävittämistä.

3.  Sukunimien yleisen omaksumisen käytännön hyödyt modernisoituvassa 
yhteiskunnassa. Näkökulma oli keskeinen 1880-luvun lehdistökirjoitte-
lussa.

Julkinen keskustelu sukunimistä ei ollut turhaa, vaikka jotkut akateemiset 
aikalaiset  vaikuttajat ja lehtiin kirjoittelijat  näkivät muutoksen tuu-
lina lähinnä muutamien ylioppilaiden näyttävän nimien suomalaistamisen 
1870-luvun loppuvuosina sekä virkamiehistön, papiston ja yliopistoväen 
alkavan suomalaisnimisyyden. Huomionarvoista on se, ettei pari vuosi-
kymmentä jatkunut tavallisen kansan sukunimistyminen ja Virtanen-
tyypin nimien ilmaantuminen juuri näkynyt lehtikirjoittelussa. Sukuni-
mistymisen tarpeesta puhuttiin kuin mitään ei olisi asiassa tapahtunut. 
Vasta vuonna 1897 Vihtori Peltonen kiinnitti ensimmäisenä vakavaa 
huomiota muotinimien omaksumiseen, joskin hän sillä kertaa luetteli 
vain harvinaisempia Virtanen-tyypin nimiä. Seuraavana vuonna hän valitti 
jo todellisista suosikkinimistä, kuten Jokisista, Virtasista, Rantasista ja 
Lahtisista. Pitkin 1880-lukua Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä ja 
myös muun muassa Uudessa Suomettaressa julkaistiin yhä enemmän 
sukunimien muuttamisilmoituksia  joista kolmasosa oli suomalaista-
misia, joskin kaiken kaikkiaan muutoksia oli vähän. – Nimikeskusteluun 
osallistuneista lehdistä ja lehtimiehistä tarkemmin luvussa 10.1.3.

5.3 Sukunimien käsittely Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura perustettiin 1831, ja se alkoi vuodesta 
184423 julkaista aikakausjulkaisua Suomi, Tidskrift i fosterländska äm-
nen24. Seuran pöytäkirjoja25 alettiin julkaista lehdessä vuonna 1857, joten 

23  Julkaisu alkoi ilmestyä vuonna 1841 yksityisten kustantamana (Anttila 1943).
24  Sittemmin määrite suomennettiin muotoon Kirjoituksia isän-maallisista aineista.
25  Finska litteratur-sällskapets förhandlingar 1856–1857, Suomalaisen kirjallisuuden 

seuran keskustelemiset 1858–1861, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustele-
mukset 1862–.



209

5 Julkinen keskustelu sukunimistä vuosina 1839–1899

seura osallistui sitä kautta julkiseen keskusteluun. Seurassa toimi henkilöitä 
(mm. J. V. Snellman, Elias Lönnrot, G. Z. Forsman, Julius Krohn, Fabian 
Collan, E. A. Ingman, August Ahlqvist), jotka välittivät suomalaisuusasias-
sa näkemyksiään aktiivisesti myös sanomalehdistön kautta. 

Sukunimiä alettiin sivuta Suomi-julkaisussa 1840-luvun puolimaissa 
kansatieteellisten matkakertomusten yhteydessä, ks. edeltävää katsausta 
lehdistökeskustelusta. Seuran kokouksissa26 sukunimet tulivat esille 1860, 
jolloin seura kirjasi saaduksi sukunimiluettelon Saarijärveltä. Vuonna 1862 
(16.3.) sellaiset saatiin ”Klemin ja Pyhäristin seurakunnista”.27 6.9.1871 
kuultiin Torsten G. Aminof  n keränneen Vermlannin suomalaisten suku-
nimiä ja verranneen niitä Ruotsin Valtionarkiston verokirjoihin. 

Marraskuun 5. päivänä vuonna 1862 luettiin seurassa G. E. Eurénilta 
tullut kirje, jossa hän kertoi saaneensa ajatuksen henkilö- ja paikannimi-
sanakirjojen tarpeellisuudesta. Hiljattain julkaistu Suomi-aikakauskirjan 
kirjoitus (ilmeisesti Ahlqvistin edellä mainittu artikkeli) oli vahvistanut 
hänen ajatustaan, että sellainen sanakirja olisi historian tutkimukselle 
arvaamattoman hyödyllinen. Se poistaisi joistakin nimistä syntyneitä 
luuloja ja avaisi laajempia näköaloja nimien levikin tarkastelun avulla. 
Hän ehdottikin seuralle sanakirjan julkaisemista. Hän uskoi puhdasta 
suomalaista alkuperää olevien henkilönnimien kiinnostavan yhä enem-
män sitä mukaa, kun ”Finlands barn småningom a  agt sin blygsel för allt 
hvad  nskt heter, deribland äfven sina egna namn”. Kun tiedettiin H. A. 
Reinholmin jo kauan keränneen nimiä tällaista sanakirjaa varten, asiasta 
päätettiin keskustella ensin hänen kanssaan. Kokouksessa 18.12.1862 
tuli esille Reinholmin kanta: Sanakirja, jossa olisivat kaikki Suomessa 
esiintyvät suomalaista alkuperää olevat nimet, on ollut pitkään keskuste-
luissa esillä, mutta käsitykset suunnitelmasta, laajuudesta ja hyödystä ovat 
jakautuneet. Paikannimisanakirjaa Reinholm piti suuritöisenä hankkeena, 
sillä siinä olisi otettava huomioon myös kohteiden kulttuurihistorialliset 
suhteet. Sukunimisanakirjaan olisi suuremmat mahdollisuudet, koska ai-
nes on rajallisempi, joskin laajalle levinnyt. Sukunimisanakirja saattaisi 
olla historian kannalta hyödyllisempi ja tärkeämpikin, koska se veisi 
tarkastelun vanhempiin aikoihin ja oloihin sekä olisi Savolle ja Karjalalle 
erityisen merkittävä. Nimien virallisen oikeinkirjoituksen horjuvuus tulisi 
kuitenkin vaikeuttamaan työtä. Sanakirja joistakin suvuista ja sukunimistä 
olisi kuitenkin seuralle mahdollinen, ja siihen Reinholm tarvittaessa lupasi 
tarjota apuaan, koska hänellä oli jo joidenkin tuhansien sukunimien ko-
koelma, osaksi Inkeristäkin. Nimet pitäisi kerätä täydellisesti Suomesta, 
ja saada vertailuaineistoa Arkangelin ja Olonetsin (Aunuksen) lääneissä 
asuvilta suomalaisiltakin.

Sanakirjaehdotus sai jatkoa hieman supistuneessa muodossa vuonna 
1896, jolloin E. N. Setälä esitti seuran kokouksessa (12.2.) kolmeosaisen 
sanakirjaohjelmansa, johon kuuluisivat kansankielen sanakirja, vanhan 

26  Pöytäkirjat on painettu Suomi-sarjassa. Julkaisuajankohta löytyy kokouspäivämää-
rän mukaisesti tutkimuksen liitteenä 1 olevasta kronologisesta luettelosta Nimistöä 
koskevat lehti- ja aikakausjulkaisuartikkelit.

27  Klemi = Lemi; Pyhäristi = Muolaa.
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kirjakielen sanakirja ja nykyisen kirjakielen sanakirja. Näistä vanhem-
man kirjakielen sanakirjaan olisi ”ensinnäkin keskiaikuisista sanakirjoista 
poimittava kaikki ne nimet, jotka sisältävät etymologisesti ymmärrettäviä 
suomalaisia sanoja” ja etymologisesti selvittämättömistä nimistä olisi 
otettava mukaan äännehistoriallisesti huomattavat nimet. Nimien valinta 
koski ilmeisesti lähinnä paikannimiä. 

SKS:n rooli sukunimiasiassa oli passiivinen, mutta sen julkaisut toimi-
vat 1850-luvulta alkaen yhtenä sukunimikeskustelun foorumina. Samalla 
seuran kokoontumiset, alueelliset yhdistykset ja toimintaverkosto olivat 
edistämässä fennomaanisen sukunimikäsityksen leviämistä.

5.4 Sukunimien käsittely Kotikielen Seurassa

Kotikielen Seura perustettiin 10.3.1876. Savo-Karjalaisen Osakunnan 
inspehtori August Ahlqvist oli tehnyt aloitteen perustaa ylioppilaiden 
keskuuteen seura, jonka tarkoituksena olisi tutkia suomen kieltä ja kes-
kustella suomen kieltä koskevista asioista. Taustalla oli Ahlqvistin ja Yrjö 
Koskisen (G. Z. Forsman) näkemysero suomalaisuusasian ajamisesta: 
Koskinen kannatti voimakasta ruotsin kielen vastaista kielipolitiikkaa, 
jonka vuoksi Ahlqvist oli alkanut tehdä pesäeroa Koskisen ja hänen 
kannattajiensa edustamaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan ja sinne 
1868 perustettuun Kielitieteelliseen Osakuntaan. Kotikielen seuran linjana 
oli puolueettomuus; se ei juuri osallistunut kieli- ja kulttuuripoliittisiin 
kiistoihin. (Paunonen 1976: 310 313.)

Pöytäkirjojen mukaan seuran ylivoimaisesti suurin nimistöä koskeva 
kiinnostus suuntautui vuosina 1876 1920 kotimaiseen paikannimistöön 
(78 kertaa mukaan lukien myös Helsingin kaupungin suomalaisten nimien 
vakiinnuttaminen ja ruotsinkielisten nimien suomalaistaminen vuosina 
1891, 1898, 1899 ja 1903 sekä kaksikielisten alueiden paikannimet), 
sitten sukunimiin (16), ulkomaiden henkilön- ja paikannimiin (10 ker-
taa), etunimiin (8 kertaa), nautakarjan nimiin (6 mainintaa) ja muutaman 
kerran liike- ym. nimistöön. Perustamisvuonna kiinnitettiin huomiota 
paikannimien keruuseen ja annettiin ensimmäinen systemaattinen ohjelma 
Suomen paikannimistön tallentamiseksi (Lönnbohm). Seuraavana vuonna 
esille otettu ulkomaisten nimien kirjoittaminen pysyi ajankohtaisena koko 
1880-luvun, mutta nousi keskusteluun uudelleen vasta 1910.

Sukunimet nousivat varsinaisesti esiin vasta vuonna 1882, kun O. A. 
Lönnbohm oli saanut Suomen Muinaismuistoyhdistykseltä28 (Kotikielen 
seuran toiminta oli pysähdyksissä vuosina 1878 79, jolloin keruun val-
mistelu siirtyi Muinaismuistoyhdistykselle) tehtäväksi julkaista siihen 
mennessä karttuneen paikannimi- ja sukunimiaineiston. Lönnbohm 
kehotti seuran jäseniä (7.10.1882, 6. §) täydentämään kotiseuduiltaan 
tekeillä olevaa paikan- ja sukunimikokoelmaansa. nen-loppuisuus kiin-

28  Nimenä oli tuolloin vielä Suomen Muinaismuisto-Yhtiö.
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nosti: Grotenfelt suositti nimien keräämistä asiakirjoista keskiajalta alkaen 
ja mainitsi, että vielä 1500- ja 1600-luvulla nen-loppuisten sukunimien 
johdinta edelsi i; Ahlqvist puolestaan ilmoitti, että nen-loppuiset nimet 
ovat tavallisempia Savossa kuin Karjalassa. Seuraavan kerran sukuni mien 
keruu oli esillä 1888, kun Kuhmoniemen kirkkoherra lähetti seuralle 
seurakunnastaan keräämiään sukunimiä.

Seuran kokouksessa esitettiin myös etu- ja sukunimien kirjoitusjärjes-
tyksen muuttamista 1884: 

Liakka29 sanoi kansan käyttävän ristimänimeä sukunimen jäljessä ja sanoi 
että hänen mielestään kirjakielenkin pitäisi ottaa se tapa, koska se epäile-
mättä on alkuperäinen. Sukukieli Unkari esm. käyttää ristimänimeä jäljessä. 
Snellman30 sanoi heillä Pohjanmaalla yksityisestä henkilöstä puhuessa aina 
sanottavan ristimänimi edellä. Mutta jos on monta henkeä samaa sukua, niin 
sanotaan päinvastoin. Porkka31 arveli vanhojen suomalaisten poissa olevasta 
henkilöstä sanoneen esim. Heiskasen Pekka, mutta henkilön läsnä ollessa 
käytettiin pelkkää ristimänimeä. Lönnrot32 sanoi Kajaanin seuduilla kunnioit-
tavassa puheessa käytettävän ristimänimeä edellä, varsinkin jos sukunimi ei 
ole talonnimi. (1.11.1884, 10. §.)

Liakan ehdotus ei kuitenkaan toteutunut yhtenäistä kansallista nimikäy-
täntöä muokattaessa, vaikka se noina aikoina koettiin perisuomalaiseksi 
(Forsman 1891: 134–135). 

Vuonna 1886 oli esillä etu- ja sukunimien taivuttaminen. Sukunimien 
suomenmukaiseen lausumiseen puututtiin, kun esimies (Ahlqvist) huo-
mautti, että ”Suomea puhuttaessa on vieraskielisten nimien korko pantava 
ensitavulle. Oudolta kuuluu, jos korottaa esimerkiksi Castrén, Wallín; 
suomalainen näet aina lausuu Cástren(i), Wállin(i)” (4.12.1886, 7. §).

Sukunimien suomalaistamisessa seura aktivoitui vasta 1901 ulko-
puolisesta painostuksesta. Palaan 1900-luvun alkuvuosien toimintaan 
tarkemmin luvussa 8.4. 

Kotikielen seuran alkuaikoina sukunimistä käyty keskustelu oli tieteel-
listä; vasta vuonna 1906 se sai lyhytaikaisesti voimakkaan poliittisen 
sävyn.

29  Niilo Liakka, Kotikielen Seuran sihteeri 1886–1890 (Paunonen 1976: 415).
30  Vuonna 1880 Kotikielen Seuran jäseniksi tulivat A. E. Snellman ja Iivari Snellman 

(Paunonen 1976: 426).
31  Volmari Porkka, Kotikielen Seuran esimies 1879–1880 (Paunonen 1976: 415).
32  Elias Lönnrot oli Kotikielen Seuran sihteerinä 1881–1882 (Paunonen 1976: 415).
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6 Virtanen-tyyppi

6.1 Nimityypin muotoutuminen

6.1.1 Miksi uusiin sukunimiin otettiin nen-johdin?

Kun 1800-luvun alkupuolella alettiin pohtia, onko Suomen kansalla 
historiaa ja etsiä aineksia menneisyyden rakentamiseksi, apua haettiin 
myös paikan- ja sukunimistä. 1800-luvun lehdistökirjoittelusta käy sel-
västi ilmi, että nen-johdinta pidettiin yleisesti sukunimen tunnusmerkkinä. 
Kielimiehet kiinnittivät siihen huomiota jo kieliopeissaan 1840-luvulta 
lähtien, historiantutkijat toivat esiin vanhaa nen-loppuista henkilön- ja 
paikannimistöä, ja johdin tunnettiin myös itäsuomalaisista sukunimistä. 
nen-loppuisuuteen sisältyi samalla käsitys suomalaisten sukunimien iästä. 
Kun kielimiehet, historiantutkijat ja lehtimiehet propagoivat sukunimien 
omaksumista julkisessa sanassa, he rakensivat sanomansa myös tälle 
pohjalle. (Ks. lukua 5.2.)

Reinhold von Beckerillä on kieliopissaan savolaismurteiden alueelta 
esimerkit Heikki Korhonen ja Vappu Korhotar, mutta hän otti ne esiin 
vain osoittaakseen, että sisämaan murteessa esiintyy oma, sanan sukua 
osoittava feminiinijohdin (1824: 23). Gustaf Renvall oli ensimmäinen, 
joka 1800-luvun kieliopeissa selvästi mainitsi nen-loppuisuuden su-
kunimen tuntomerkkinä. Hänen mukaansa Itä-Suomessa oli käytössä 
”Patronymiska namn, famille-namn på nen contr. n, t. ex. karhunen 
el. karhuin af karhu, kettunen, leinonen o. s. v.”; vastaavat naisten -tar 
~ -tär -nimet hän sijoitti puolestaan lähes yksinomaan Karjalaan. la ~ 
lä -loppuisia etunimen jälkeen kirjattuja asumuksennimiä hän nimitti 
lisänimiksi (tillnamn). (Renvall 1840: 34.) Myös Gustaf Erik Eurén 
piti teoksessaan Grunddragen till fi nsk formlära (i)nen-johdinta myös 
henkilönnimeen liitettynä patronyymisenä johtimena, jota naisilla kor-
vasi -tar ~ -tär, esim. ”Pentti Bengt, Penttinen Bengtsson (liten Bengt), 
Penttitär Bengtsdotter” (1846: 63). Fabian Collan toi kieliopissaan Finsk 
Språklära esiin nimet Karhunen, Pelkonen ja Toivonen patronyymisinä 
miestenniminä, joita naisilla vastasivat Karhutar (< Karhusen tytär), 
Pelkotar ja Toivotar. Hänen mukaansa oli tunnettua, että näitä miesten 
ja naisten sukunimiä (slägtnamn) esiintyi vain savokarjalaisella heimolla. 
(Collan 1847: 145.)
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Kaksi vuotta sen jälkeen ilmestyi Eurénin Finsk språklära. Siinä Eurén 
täydensi edellistä teostaan ja mainitsi nen-johtimen (ilman i:tä) miesten 
patronyymeissä, tar ~ tär -johtimen naisten. Esimerkkeihinsä hän oli li-
sännyt nimet Karhunen, Toivonen, Pelhonen, Karhutar, Toivotar, Pelhotar 
(1849: 119). Saman hän toisti teoksessaan Finsk Språklära i sammandrag 
(1851: 31). Seuraavana vuonna Eurén julkaisi omalla kustannuksellaan 
Suomalaisen Kieliopin Suomalaisille. Sen mukaan ”-nen nimien perässä 
merkitsee miehistä, ja -tar, -tär waimoista sukua, niinkuin: Penttinen, 
Penttitär (Pentin, poika, tytär), Karhunen, Toiwonen, Karhutar, Toiwotar” 
(1852: 115). Ilmeisesti Eurén tarkoitti tässä edelleen johtimilla patronyy-
misesti ilmaistua sukupuolta, ei niinkään periytyvän sukunimen avulla 
ilmaistua sukua. Nimityypin esiintymisaluetta hän ei maininnut.

Pian tämän jälkeen julkaistu H. A. Reinholmin lisensiaatinväitöskirja 
sivusi pakanuudenaikaisen kastenimistön lisäksi myös sukunimiä. Hä-
nen mukaansa nen-loppua oli totuttu pitämään luonteenomaisena suvun 
ilmaisijana. Hän kuitenkin varoitti, ettei vain sanaan sisältyvän nen-lop-
puisuuden pitäisi otaksua osoittavan ikivanhaa sukunimeä, sillä nimiin 
on voitu alun perin liittää analogisesti lukuisia johtimia kuten muihinkin 
sanoihin. (1853: 50–52.) 

Reinholm kuitenkin katsoi, että koko Suomen kansasta näyttivät 
varsinkin suomalaiset mielellään kutsuneen itseään sukunimillä (slägt-, 
familjenamn), mikä poikkesi jyrkästi ruotsalaisen ja venäläisen kansan 
tavasta. Reinholmin mukaan sukunimet olivat siirtyneet Länsi- ja Poh-
jois-Suomessa paikannimiin. Muodot Kojo ja Kojonen olivat hänestä 
siten synonyymeja, joista jälkimmäinen oli jonkinlaisen deminutiivisen 
merkityksen kautta siirtynyt pojalle tai sukunimeksi (familjenamn). Siten 
useimmat silloisista parista tuhannesta suomalaisesta sukunimestä oli-
vat hänen mielestään alkujaan yksilönnimiä (egennamn), jotka siirtyivät 
sukunimiksi varsinkin silloin, kun kristinuskon myötä uudet etunimet 
tulivat ajankohtaisiksi. (Reinholm 1853: 56–57.) Samalle kannalle asettui 
sittemmin Hannes Gebhard väitöksessään Savonlinnan läänin oloista 
vuoteen 1571 (1889: 6). 

Vuoden 1859 Suomen Julkisissa Sanomissa nimimerkki M. T–e. esitteli 
ehdotuksiaan uusiksi suomalaisiksi nimiksi. Joukossa oli kaksitavuisten 
johtimettomien nimien lisäksi myös runsaasti nen-loppuisia nimiä, joista 
osa oli vanhoja itäsuomalaisia, osa nimiä, jotka muistuttavat myöhemmin 
noussutta Virtanen-tyyppiä: Ainonen, Aumanen, Heimonen, Hilpeinen, 
Ihanainen, Ilonen, Lampinen, Latvanen, Lehtinen, Leppänen, Mansikai-
nen, Oksanen, Pajunen, Palonen ja Pillinen.

Seuraava kielioppimaininta löytyy vuodelta 1877, August Ahlqvistin 
Suomen kielen rakennuksesta. Ahlqvist sanoi suoraan johtimen kuuluvan 
sukunimiin: ”Sukunimiä johtaa Suomen kieli päätteellä -nen (vart. -se) eli 
-inen (vart. -ise), joka on yhteinen adjektiveille ja diminutiveille. Nimissä, 
niin kuin diminutiveissakin, liittyy edellinen pääte kaksitavuisiin varta-
losanoihin, jälkimmäinen kolmitavuisiin; esim. Karhunen, Hukkanen, 
Sorsanen, Koskeloinen, Laurikainen” (mts. 29 §). Seuraavan pykälän hän 
omisti vastaavalle naispuoliselle, tytär-sanasta johdetulle tar ~tär -lopulle. 
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Myös Arvid Genetzin mukaan johdinta -nen, -inen ”käytetään sukunimis-
sä, esim. Karhunen, Hukkanen, Tanikainen. Vastaava naispuolinen pääte 
on -ttare (typist. -tar) – –”. (1881: 18, 19.) Saman hän toisti kielioppinsa 
4. painoksessa 1895, edelleen itäsuomalaisin malliesimerkein. 

K. Hämäläisen Suomenkielen muoto-oppi vuodelta 1883 on kiintoisa 
esimerkeiltään, sillä ne ovat jo yleisimpiä länsisuomalaisia Virtanen-tyy-
pin nimiä: Virtanen, Peltonen, Vuorinen ja Koskinen. Itäsuomalaisista on 
mukana vain Ahlqvistilta tuttu Laurikainen. Luonnollisesti hän mainitsi 
nen-johtimen sukunimen johtimena. (Mts. 114.) Englannintaitoisille lu-
kijoille asiaa valaisi 1890 C. N. E. Eliotin Oxfordissa painettu A Finnish 
Grammar, jossa -nen rinnastettiin venäläisiin ov ja ev -loppuihin, suo-
malaisina esimerkkeinä Peltonen, Koskinen ja Karhunen.

Lehdistössä nen-loppuiset nimet nousivat esiin, kun kritisoitiin muiden 
lehtien ja julkaisujen paikannimivirheitä. Esillä olivat etenkin nen-
loppuisten (Ikaalinen, Huittinen, Nousiainen) ja myös muiden ruotsin 
kielessä is-loppuisten suomenkielisten paikannimien (Nurmes ~ Nur-
mis, Salmi ~ Salmis, Jääski ~ Jääskis) genetiivi- ja paikallissijataivutus 
ja monikollisuus (mm. Kanawa 29.7.1846, 2.12.1846, Åbo Tidningar 
19.10.1852). Länsisuomalaisen rahvaan sukunimettömyys oli monille 
aikakauden vaikuttajille ennestään tutumpi asia kuin itäsuomalainen 
yleinen sukunimikäytäntö. Ajan mittaan länsisuomalaista tapaa alettiin 
kuitenkin kummeksua, varsinkin kun Länsi-Suomesta tuttuja ja yleisiä 
nen-loppuisia asutusnimiä verrattiin vanhoihin, periytyviin itäsuomalai-
siin nen-loppuisiin sukunimiin ja niiden osin samankaltaiseen sisältöön. 
Vastauksen arvoitukseen uskottiin löytyvän koko kansan yhteisestä 
sukunimimenneisyydestä. Esimerkiksi Morgonbladetin nimimerkki 
A. L–s. (ilmeisesti August Lilius) kiinnitti vuonna 13.9.1852 huomiota 
länsisuomalaisen rahvaan käyttämiin, taivutusmuodoista irtautuneisiin 
monikollisiin si-loppuisiin paikannimiin (Huittisi, Ikaalisi, Nousiaisi, 
Vehmalaisi). Hän katsoi niiden edustavan alkuperäisiä suomalaisia 
nen-loppuisia muotoja (Huittinen, Ikaalinen jne.) ja olevan oikeastaan 
patronyymisiä miestennimiä samaan tapaan kuin Karhunen ja Toivonen, 
mutta muuttuneen sittemmin paikkojen nimiksi. (Lilius 1852.)

Frans Ahlman totesi Mehiläisessä (6/1862) Itä-Suomessa kaikella 
kansalla olevan supisuomalaiset sukunimet. Siellä oli Makkonen, Man-
ninen, Martikainen, Sairanen, Pulkkinen, Kymäläinen ja ”tuhat muuta 
päätteellä ’nen’, joka on Suomalaisten sukunimien tunnus-merkki”; talot 
sen sijaan oli numeroitu. Ahlman piti todennäköisenä, että hämäläisilläkin 
olisi aikanaan ollut vastaavia sukunimiä, ”waikka luultaakseni on hywin 
waikea nykyiseen aikaan säilyneistä tiedoista päättää sen seikan oikeata 
totuutta”. Hänen mukaansa Hämeestä tavattavat nen-loppuiset talonni-
met voisivat olla sukunimien jäänteitä. Jos nen-loppuisia sukunimiä sen 
sijaan pidetään luonteenomaisesti savolaisina, silloin Hämeessäkin olisi 
asustellut savolaisia, joko varhain maahamme tulleina tai uudisasukkaina. 
nen-loppuisten sukunimien hämäläisyyttä vastaan soti hänestä se, ettei 
esimerkiksi Hauhon kirkkokunnassa kellään paikallisella tilattomalla ollut 
niiden tapaista eikä muutakaan sukunimeä. Ahlmanin mukaan nen-lop-
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puiset sukunimet olivat kuitenkin muodoltaan ”johdettuja sanoja”, joita 
kielessä on paljon ja joita on helppo muodostaa tarvittaessa uusiakin. ”Ne 
owat myös enimmästi johdetut kaksi-tawuisista juurista, joka osoittaa 
niiden olewan myöhemmin hankittuja suku-nimiksi.” Kun Hauholla oli 
paljon kaksitavuisia talonnimiä kuten Honka, Kaisko, Niura, Poltti ja 
Soro, joista saattoi muodostaa nimiä Honkanen, Kaiskonen, Niuranen, 
Polttinen, Soronen jne., oli Ahlmanin mielestä mahdollista, että Hämeessä 
nimet olivat ”alkuperäisinä juurina”, joista haluttaessa voisi hyvin som-
mitella sukunimiä Savon ja Karjalan tapaan. Sellaisia nimiä voisi johtaa 
myös la-loppuisista talonnimistä, koska samantapaisia löytyi Päijänteen 
itäpuoleltakin (mm. Ihalainen). (1862: 137–139.)

Tällä perusteella Ahlman päätteli, että savokarjalaiset sukunimet olisi 
myöhemmin johdettu talojen nimistä tai alkuaan kaksitavuisista suku-
nimistä, jotka olisivat alkuperäisempiä kuin nen-loppuiset nimet, ja että 
kaksitavuiset talonnimet olisivat hämäläisten omien sukunimien jäänteitä. 
Ahlmanin mukaan sukunimet kuolivat Hämeenlinnan ja muista lääneistä 
siksi, että taloja ei numeroitu: näin nimet alkoivat seurata taloa eikä sukua 
päinvastoin kuin siellä, missä talot oli viety kirjoihin numeroin. Siksi talon 
isäntää nimitettiin vain hänen omalla ja isänsä nimellä eivätkä alkuperäiset 
sukunimet voineet levitä ammattimiehiin, itsellisiin ja muuhun tilattomaan 
väkeen, ”sillä luonnollistahan se on, että uutis-asukkaat niin Hämeen 
kuin Sawonki ja Karjalan erä-maissa ensin asettuiwat maanwiljelijöiksi, 
joten siis wiljellyt tilukset ensin saiwat nimenki, mikä milläki tawalla ja 
mistäki syystä”. (Ahlman 1862: 139.)

la-loppuisia nimiä Ahlman ei olisi mielellään kelpuuttanut sukunimiksi. 
”Johtopäätettä: la, joka merkitsee kotia eli olo-paikkaa, ei suinkaan saata 
sanoa suku-nimen merkitykseksi. Jonka wuoksi sen-tapaiset, wiime aikoi-
na käytettää aletut, liika-nimet [tark. sukunimiä S. P.] soiwatki oudoilta 
korwissa.” (Ahlman 1862: 138.)

Johan Adolf Lindström vastasi Finlands Allmänna Tidningissä 
28.10.1862 Ahlmanille ja ilmaisi myös havainneensa, että sukunimijohdin 
-nen näytti kokonaan hävinneen Hämeestä ja Suomen läntisistä osista. 
Asiaa lähemmin tarkasteltaessa voitiin kuitenkin havaita, että nen-johdin 
sinänsä oli vieläkin yleinen koko maassa. Ruotsin kieli, joka ei nen-joh-
dinta tunne, oli poiminut omaan käyttöönsä tällaisten paikannimien taivu-
tusvartalosta is-lopun, joka vähemmän häiritsi ruotsinkielistä kielikorvaa. 
Se, että patronyyminen nen-johdin (”patronymiska ändelsen nen”) oli ollut 
hyvin tavallinen vanhempina aikoina, näkyi siitä, että sitä tapaa usein lisä-
nimissä (”begagnad som ett tillnamn”) 1300–1500-lukujen asiakirjoissa. 
Useimmat niistä kuuluivat lautamiehille, jotka istuivat oikeutta, mutta jo 
tästä voitiin todeta, että ”öfver hela Finland var patronymiska ändelsen nen 
uti äldre tider mycket vanlig vid tillnamn”. (Lindström 1862.) Lindström 
ei ottanut kantaa nen-nimien vakiintumiseen sukunimiksi.

Vuonna 1872 C. A. Gottlund luonnehti savolaisia sukunimiä tun-
nusmerkillisiksi niin muodon kuin sisällönkin suhteen. Hän piti niitä 
deminutiivisina ilmauksina, kuin hellittelysanoina, joita voisi verrata 
rakkaus- ja ystävyyssuhteiden ilmaisemiseen. Siksi ne päättyivät lähes 
aina lopputavuun nen, joka tosin arkipuheessa saattoi lyhentyä ja heittyä 
poiskin. (1872: 13, 17.)
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Edvin Avellan yhtyi Satakunta-lehdessä 23.3.1887 käsitykseen suo-
malaisten yhteisestä sukunimimenneisyydestä, johon palaaminen olisi 
luonnollista länsisuomalaisten sukunimettömyyden korjaamiseksi. Se, 
että Länsi-Suomessakin olisi ollut samantapaisia perisuomalaisia suku-
nimiä, joita yleisesti käytettiin Itä- ja Pohjois-Suomessa, näkyi hänen 
mukaansa Länsi-Suomen tavallisista talonnimistä. Noissa talonnimissä 
oli sellaisiakin, jotka Itä- ja Pohjois-Suomessa ”wielä tätä nykyä” olivat 
sukunimiä tai vähintään niitä muistuttivat. Tästä hän päätteli, että van-
hat sukunimet olivat Länsi-Suomesta kadonneet kiinnittymällä talojen 
nimiksi. (Avellan 1887.) Kirjoittaja antoi malliksi 305 erilaista nimeä, 
joista 191 oli nen-loppuisia. Seuraavassa luettelossa on lihavoitu ne 
nimet, jotka voidaan lukea 1800-luvun lopun Virtanen-tyyppiin tai sen 
seurannaisnimiin (yhteensä 23 nimeä). Muut nen-loppuiset nimet olivat 
enimmäkseen itäsuomalaisia vanhoja sukunimiä, joissakin tapauksissa 
länsisuomalaisia asumuksennimiä. Ehdotukset olivat: Ahwenainen, Ai-
raksinen, Alinen, Arponen, Asikainen, Awikainen, Eerikäinen, Eronen, 
Eränen, Haapanen, Hakkarainen, Hakulinen, Halonen, Hannikainen, 
Hautanen, Hentunen, Holopainen, Howilainen, Huittinen, Hukkanen, 
Huoponen, Huttunen, Huuskonen, Hynninen, Hywärinen, Häkkinen, 
Hänninen, Härkönen, Häyrynen, Ikonen, Itkonen, Jaatinen, Jalkanen, 
Janhunen, Jantunen, Jauhiainen, Jepponen, Julkunen, Juwonen, Jäppinen, 
Jääskeläinen, Kalliainen, Kansanen, Kantonen, Karhunen, Karttunen, 
Kauppinen, Kejonen, Kekonen, Kekäläinen, Keskinen, Kesänen, Ket-
tunen, Kilpinen, Kinnunen, Kiwinen, Koistinen, Kokkonen, Koljonen, 
Koppinen, Korppinen, Kumpulainen, Kupiainen, Kärkönen, Könönen, 
Laakinen, Laaksonen, Laatikainen, Laitinen, Lampinen, Lassinen, Lei-
nonen, Leppinen, Lewänen, Lintunen, Loikkanen, Loukkanen, Luostari-
nen, Lyytikäinen, Lyytinen, Malinen, Manninen, Maukonen, Mielonen, 
Miettinen, Mollonen, Mononen, Multanen, Mutikainen, Muukkonen, 
Mäkinen, Natunen, Naukkarainen, Newalainen, Nieminen, Niiranen, 
Nironen, Niskanen, Nokkinen, Nousiainen, Nykänen, Nyrhinen, Oittinen, 
Oiwanen, Paajunen, Paalanen, Paananen, Pajunen, Parkkonen, Parwi-
ainen, Paunonen, Pekkarinen, Pellinen, Peltonen, Pennonen, Piiranen, 
Pirinen, Pirkonen, Pitkänen, Poutiainen, Pulkkinen, Pulliainen, Puntanen, 
Puukkanen, Puuranen, Pylkkäinen, Pynnönen, Pärnänen, Pääkkönen, 
Pöksyläinen, Pöyhönen, Rantanen, Renkonen, Reponen, Rinkinen, Ris-
sanen, Rokolainen, Roponen, Rotkonen, Ruhanen, Ruokonen, Ruoranen, 
Rutanen, Rytkönen, Saarinen, Sairanen, Salonen, Seppänen, Siewänen, 
Siltanen, Silwennoinen, Simpanen, Soininen, Sormunen, Summanen, Su-
tinen, Takanen, Tanninen, Tapiainen, Tarkkanen, Tarkkinen, Teittinen, 
Telkiäinen, Tepponen, Teuhonen, Tietäwäinen, Tikkanen, Tirhonen, 
Toiwonen, Tolmanen, Tolonen, Topponen, Tuhkanen, Tuowinen, Tura-
nen, Turtiainen, Tuunanen, Uimonen, Walkonen, Waronen, Wartiainen, 
Wauhkonen, Wehanen, Wehmiäinen, Westerinen, Wiinikainen, Wirtanen, 
Witikainen, Wäisänen, Wäyrynen ja Wäänänen.



217

6 Virtanen-tyyppi

Syyksi läntisen Suomen sukunimikatoon Avellan näki sen, että kristin-
usko levisi Länsi-Suomessa äkillisemmin ja täydellisemmin kuin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa. Sen seurauksena Länsi-Suomen asukkaat kadottivat 
itsenäisen olemuksensa niin, ettei heille jäänyt edes itsenäisiä sukuni-
miäkään. Uudet ristimänimet syrjäyttivät vanhat perityt nimet, mutta 
pakanalliset sukunimet muuttuivat talonnimiksi. Tähän varsinaisten 
sukunimien katoamiseen hän katsoi suuresti vaikuttaneen sen, että kan-
san kieleen perehtymättömät papit ja muut virkamiehet kutsuivat uusia 
uskolaisia mieluummin ruotsalaiseen tapaan isän ristimänimellä kuin 
heille oudolla sukunimellä. Avellanin (1887) mukaan Länsi-Suomelle 
ominainen sukunimien puute oli siten luonnollinen seuraus historiallisista 
oloista, mutta sen ei enää muuttuneissa oloissa tarvinnut jatkua. – Ku-
kaan ei ihmetellyt sitä, miksi Ruotsin valta ei ollut kyennyt hävittämään 
sukunimiä Itä-Suomesta.

Kymmentä vuotta myöhemmin Kaarle Krohn käsitteli Savo-Karjalaisen 
osakunnan julkaisussa Koittaressa osakunnan muuttamattomia sukunimiä, 
joista 7/8 oli nen-loppuisia. Krohnin sanoin: ”Tämä pieni -nen pääte on 
nähtävästi ollut se, joka on varjellut itä-Suomen kansannimiä muuttu-
masta vieraskielisiksi. Se on ensiksi antanut niille varsinaisen sukunimen 
luonteen paljoa suuremmassa määrin kuin länsisuomalainen -la pääte, 
joka seuraa samalle paikalle asettuvia eri sukuisiakin henkilöitä.” (1897: 
288–289.) Säilyttämällä sukunimensä itäsuomalaiset antoivat nimimallia 
muillekin ainakin suomalaisen nen-johtimen käytössä. 

nen-loppuisuutta pidettiin siis yleisesti selvänä sukunimen tuntomerkki-
nä, ja jotkut vaikuttajayksilöt pitivät nen-loppuisen sukunimen ottamista 
Länsi-Suomessa vanhan historiallisen tilanteen korjaamisena ja yhtei-
syyden palauttamisena. Kansalle nen-loppuisten nimien omaksumista 
helpotti se, että johdin oli entuudestaan tuttu asutusnimistä, joita siten 
voitiin sellaisenaankin ottaa sukunimiksi. nen-johtimen monipuolisuutta 
ja tuttuutta kuvastaa sen käyttö myös vesistönimissä korvaamassa paikan 
lajia ilmaisevan osan (Valkealampi > Valkeinen) (Kiviniemi1 1975: 36–37 
ja 1990: 191–192). Länsi-Suomessa ovat tuttuja nen-loppuiset viljelys-
nimet, esimerkiksi Upolan talon pellon nimenä Uponen (NA). Kymijo-
en vesistöalueella, erityisesti Päijänteen seudulla, jossa Virtanen-tyypin 
nimet levisivät voimallisesti, oli savolaisten nen-loppuisten sukunimien 
käyttö jo tuttua.

1  Kiviniemi on tosin rajannut piirteen savolaisalueiden vesistönimiin.
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Kartta 10. nen-loppuiset suomenkieliset vakavesien ja niiden osien nimet. Levikki 
kertoo paitsi kielellisestä piirteestä, myös vakavesien eli käytännössä lähinnä järvien 
ja lampien sijainnista. Lähteenä käytetty Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteri 
(KKTK 2002) sisältää nyky-Suomen peruskarttanimet.

6.1.2 Uusien nen-nimien sisältö

Lehdistö ja muutoksen välittäjät pystyivät vakuuttamaan nimenottajat 
ja -antajat nen-loppuisuuden tärkeydestä. Itse nimien sisällön valintaan 
vaikuttivat useat seikat. 

Yhden mallin tarjosivat suomalaisuusmiehet itse, joiden suomalaisista 
nimistä tunnetuimpia olivat Koskinen (G. Z. Forsman), Kilpinen (Wol-
mar Schildt) ja Oksanen (August Ahlqvist). nen-loppuisuuden arvostus 
heijastui myös lehtiin kirjoittavien nimimerkeissä. August Ahlqvist käytti 
kirjoittaessaan myös nimeä Antti Outonen (Kallio 1939: 84, 87), Edvin 
Avellan nimiä Kainulainen, Maalainen ja Teräwäinen (Salava 1966: 59), 
Wolmar Schildt nimiä Wolmari Kilpinen, Matti Matalainen, M. Litvanen, 
S. Salaksniemeläinen, Silmiäinen, S. Silvonen, S. Soimanen, R. Tiilonen, 
Tuiretuisenpoika (Kohtamäki 1959: 222; Fredrikson 1984: 38). Turun 
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Kartta 11. nen-loppuiset kylien, kaupunginosien ja kulmakuntien nimet. Kartassa on 
mukana suhteellisen nuoriakin nimiä. Jos tarkasteltaisiin vain vanhoja kylännimiä, 
Varsinais-Suomen osuus korostuisi, ks. Paikkala, S. 1988: 49–51. Lähteenä käytet-
ty Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteri (KKTK 2002) sisältää nyky-Suomen 
peruskarttanimet.

Sanomissa kirjoitti sukunimistä Arwo Moittiwainen, muista asioista Pekka 
Toivonen, Oma veljesi Nolonen, Läntinen, Sampo Sapittawainen, Janne 
Harmittawainen ja Veikko Tiitus Keiretyinen. Kun A. I. Arwidsson pitkän 
Ruotsin kauden jälkeen uudestaan tarttui lentokirjoissaan Suomen asioihin, 
hän käytti vuonna 1838 nimimerkkiä Pekka Kuoharinen ja 1841 nimimerk-
kiä Olli Kekäläinen (Koskimies 1977: 57). Keski-Suomi-lehden suosittu 
kansallismielinen pakinoitsija J. Kr. Svanljung käytti nimimerkkiä Jussi 
Kanervainen (Ekman-Salokangas, Aalto & Salokangas 1988: 332). 

Uusissa läntisissä nen-nimissä sanas toa ammennettiin myös (län-
si)suomalaisista talonnimistä, joiden paikan sijaintia ilmaisseet maasto-
appellatiivit tai alkukomponenttien muut luontosanat tarjosivat helpon 
aihevaraston. Tämä kaikki sopi yhteen aikakauden kansallisromanttisen 
luonnonihailun kanssa, jota olivat ruokkineet jo ensimmäinen suomalais-
kansallinen maisemakuvasto Finland framstäldt i teckningar (1845–52), 
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En resa i Finland (1872–74; suom. Matkustus Suomessa), joihin Z. Tope-
lius kirjoitti yhtenäistä kansallista historiaa kuvailevan tekstin. Käsite tu-
hatjärvinen maa kiteytyi Runebergin Vårt Land -runossa2 (1847). Topelius 
ylisti Kangasalan Haralanharjulta Längelmävedelle aukeavaa maisemaa ja 
Roineen armaisia aaltoja Sylvian lauluissa 1854–55 ja hahmotteli edelleen 
yhteistä Suomi-kuvaa ja kansallista maisemaa teoksis saan Na turens Bok 
(1856) ja Boken om vårt land (1875; suom. Maamme kirja). Topeliuksen 
luonnonrakkaus oli koskettavaa myös hänen runoissaan (esim. Våren 1848, 
Islossningen i Uleå elf 1856). Monet Runebergin ja Topeliuksen teokset 
kuuluivat koulujen peruslukemistoihin.3 Aikansa johtava suomalainen 
maantieteilijä Topelius selitti, että luonto oli kansallisuuden ymmärtämisen 
avain, ja ”kansan olennaiset piirteet kehittyivät juuri luonnon ja kansan 
alituisen vuorovaikutuksen alaisena” (Tommila 1989: 57).4 Myös Runeber-
gin Vänrikki Stoolin tarinoista tuttu runo Heinäkuun viides päivä (1848) 
ja Hanna (1879), Emil von Qvantenin5 Suomen laulu (1844) sekä Aleksis 
Kiven Suomenmaa6 ja Tykon jäähyväismonologi näytelmässä Karkurit 
(1867) ylistivät maamme maisemallis-maantieteellisiä ääriviivoja.7

Itäsuomalaisista nimistä kelpasi vain antroponyyminen suf  ksi eli nen-
loppu. Uusien nimien sananmuodostusmalliin kuului tuttu nen-johdin, jota 
pidettiin yleisesti sukunimen kielellisenä tuntomerkkinä. Motivaatiomalli 
saatiin topeliaanis-runebergilaisesta Suomi-kuvasta, luonnon ihailusta 
sekä isänmaan ja kotiseudun rakkaudesta. Ilmeisesti itäsuomalaiset nimet 

2  ”O land, du tusen sjöars land. Der sång och trohet byggt” / ”Totuuden, runon kotimaa, 
Maa tuhatjärvinen” (Maamme, Paavo Cajanderin suomennos.)

3  Jyväskylän tyttökoulun johtaja (1869–1881), sittempi Jyväskylän maaseurakunnan 
kirkkoherra (1881–1885) ja ahkera fennomaani Nestor Järvinen määritteli Keski-
Suomi-lehdessä julkaistussa pitkässä artikkelissaan rakkauden kotiin ja kotimaan 
luontoon isänmaanrakkauden luonnolliseksi tekijäksi (Tommila 1970: 60, 169).

4  Jo ennen Runebergia ja Topeliusta olivat Suomen luonnon löytäneet ainakin Franz 
Mikael Franzén, ”jonka runoudessa suomalainen järvimaisema nousi ensi kerran 
maamme karakteristisimmaksi piirteeksi”, ja Turun romantikot (Tommila 1989: 57). 
Franzén vyöryttää laajassa juhlarunossaan Finlands Upodling (1800) esiin kotimaan 
maisemia ja Suomen historiaa (Laitinen 1981: 146).

5  Qvanten oli kuitenkin aatteellisesti skandinavisti.
6  Kiven oikeastaan ainoa selvästi isänmaallinen runo löytyi hänen jäämistöstään eikä 

sitä julkaistu hänen elinaikanaan (Laitinen 1981: 215).
7  Snellman arvosteli Maamme-laulua siitä, että samaa laulua olisi voinut laulaa Norjassa, 

Ruotsissa ja Skotlannissa. Hän olisi toivonut, että siinä olisi ollut syvempi suoma-
laisuuden, kansallishengen idea. (Sihvo 1989: 356.) Maisemallinen isänmaakäsitys 
juurtui kuitenkin Suomen kansaan lujasti. – Klinge on tarkastellut maisemapatriotismin 
syntyä Euroopassa (ja leviämistä Suomessa) fysiokraattis-utilitaristisen ihannemai-
seman ja eksotiikan estetiikan näkökulmasta. Hänen mukaansa on osin luonnollista, 
että historiallis-kulttuurisen isänmaakäsityksen luominen oli historiamme takia 
vaikeampaa kuin maisemallisen, varsinkin kun romantiikan kauden muotivirtaukset 
tukivat sellaista ajattelua (1982: 87–105). – Topelius oli jo Pohjalaisen Osakunnan 
juhlassa 1843 esittänyt tunnetun kysymyksensä ”Äger Finska folket en historie?”, 
johon hän vastasi kielteisesti: Suomella oli valtiollinen historia vasta vuodesta 1809. 
Historiattomuuden tilalle Topelius rakensi itse maantieteellisen isänmaakuvan. Sitä 
luotiin myös 1840-luvulla etnogra  sella ja  lologisella harrastuksella, varhaisella 
karelianismilla ja panfennistisenä kiinnostuksena suomalais-ugrilaisuuteen. (Klinge 
1983: 36–37.)
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koettiin jo olemassa olevien sukujen nimiksi, ja kun monet niistä vielä 
olivat sisällöltään läpinäkymättömiä, niihin ei voitu tuntea vetoa sisällön 
perusteella. Kun haettiin ”omaa” sukunimeä, oli toisaalta turvallista ottaa 
sellainen, joka naapurillakin jo oli, ja sen haluttiin olevan myös sisällöl-
tään miellyttävä. Analoginen omaksuminen tuotti moninkertaisesti samoja 
nimiä ja teeman variointi vaihtelua mallin sallimissa rajoissa. 

Nimien aiheet muistuttivat sisällöltään ruotsalaisten porvaris-, käsityö-
läis- ja sotilasnimien yleisimpiä jälkiosia berg, man, ström, gren, qvist, stedt, 
lund, mark, dal, holm, vall, fält, strand, bäck, bom, blad, borg, blom, sten, 
löf ja rot. Myös yksio saisia lyhyitä suomalaisia soti las nimiä oli 1850- ja 
1860-luvulla käytössä. Niissä hyödyn nettiin osaksi samaa sanastoa kuin 
hieman myöhem min Virtanen- ja Lai ne-tyypin nimissä, mutta sotilasni-
mistöllä ei voi sanoa olleen suurta merkitystä sen paremmin Virtanen- kuin 
Laine-tyypinkään synnylle. Ummikkosuomalainen ei olisi osannut niitä 
kääntääkään (Laine-tyypistä enemmän luvussa 7.3.2).

Herää helposti kysymys, miksi juuri Virtasesta tuli kaikkein yleisin 
– sehän jätti selvästi taakseen esimerkiksi Koskisen, Mäkisen ja Niemisen. 
Paikannimissähän virta on harvinaisempi kuin niemi ja mäki. Nimeä Vir-
tanen voi pitää osaksi julkisuudessa tunnetuksi tulleen Koskisen teemava-
rianttina; arvostuksesta suurta kansallisuusmiestä Yrjö Koskista kohtaan 
eivät kaikki tohtineet omaksua samaa nimeä. Taustalla on ilmeisesti ajan 
yleinen virtaus, kansallisromantiikka, luonnon ihannointi ja siihen sopiva 
suomen kielen sanaston hyödyntäminen (Laaksonen, Lehtonen, Salonen). 
Nimiin sisältyvä sanastohan ei aina noudattanut paikallista murresanastoa, 
vaan sitä enemmän hyödynnettiin yleiskielen sanoja, jotka saattoivat olla 
outoja omaksujien kotiseudun paikannimistössä (esim. Vaaranen). 

6.1.3 Kannanottoja nen-nimien sopivuudesta
 

Kun uusi nen-loppuinen sukunimimuoti oli päässyt vallalle, se yleistyi 
niin, että liiallista samannimisyyttä alettiin jo kritisoida. Uusi Suometar 
(11.12.1871) hersytti asiaa ”riitaveljeään” Helsingfors Dagbladia muka 
jäljitellen seuraavasti (itse asiassa kyse oli hienoisesta itseironiasta kie-
lipoliittisen ”kohtuullisuuden” osoittamiseksi):

Kukin tietää ja tuntee, että hywä ja siwistynyt tapa tähän saakka on waatinut, 
että sen, joka oli lähtenyt suomalaisesta kodista ja sieltä perinyt suomalaisen 
nimen, tuli poistaa päältänsä tämä raakuuden tunnusmerkki, niin kohta kuin 
jaksanut hankkia itsellensä werkanutun. Hän oli siten noussut siwistyneitten 
luokkaan, ja eihän siwistyneen tietysti sopinut kantaa suomalaista nimeä. 
Näin oli ennen, ja se osoitti että siwistys pystyi suomalaisiinkin. Mutta nyt 
näyttää käywän peräti hullusti. Pääkaupungin suutarit käywät mullistuksen 
etupäässä. Kisälleiksi päästyänsä eiwät tyydy ruotsalaisiin sukunimiin, waan 
ottawat itsellensä suomalaiset nimet. Se on warmaan ”fennomaanien” wai-
kutusta, jota ei kukaan epäillekään, kun mainitsemme, että se nimi, jonka 
melkein kaikki nimensä muuttajat owat ottaneet on nimi – K o s k i n e n . Näin 
on suutarin ammatissa jo syntynyt puoli tusinaa Koskisia, ja ammatin wanhin 
valittaa, että hänen on mahdotoin erottaa näitä toisistansa. Mutta ei suutarit ole 
ainoat, jotka owat ruwenneet muuttamaan nimensä suomalaisiksi. Muistakin 
ammateista kuuluu samaa walitusta, ja kun paha kerran on päässyt walloille, 
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on sitä waikea estää. Tahtoisimme kuitenkin huomauttaa kunn. ammattilaisia 
siitä sekaannuksesta, joka epäilemättä on syntywä, jos liian paljon Koskisia 
ilmestyy. Tämän pulan poistamiseksi rohkenemme ehdoitella muutamia muita 
sopiwia nimiä. Nimi S u o n i o  olisi kaiketi erinomaisen sopiwia teurastajille, 
erittäin Helsingissä, jossa ne tawallisesti myywät hywin suonikasta lihaa. 
Puutarhureille sopisi nimi O k s a n e n  ja mylläreille nimi S a m p o . Muille 
ammattilaisille emme tällä kertaa tiedä sopiwia nimiä ehdoitella. Ehkä muut 
wiisaammat sellaisia keksiwät. Pää-asia onkin waan ettei tule liian paljon 
Koskisia.8

Vasta 1890-luvun lopulla nen-loppuisista nimistä varoiteltiin suoremmin. 
Vihtori Peltonen julkaisi Uusimaa-lehdessä 12.3.1897 nimenmuuttajille 
malliksi nimiluettelon, josta nen-loppuiset nimet harkitusti puuttuivat, 
koska hänen mielestään niitä oli jo liiaksi käytössä. Hän pyrki tietoisesti 
ohjaamaan muutosta myös 21.1.1898 ilmestyneessä artikkelissa: 

– – jos, niinkuin esimerkit pyrkiwät näyttämään, joka kylässä alkaa olla puolin 
tusinoin Jokisia, Wirtasia, Rantasia, Lehtosia j. n. e., ei suunta ole oikea. Joki-
set ja Wirtaset owat paikallaan, mutta jos joka toinen mies on sen niminen, ei 
se kelpaa mihinkään. On pyrittäwä alkuperäisyyteen ja waihtelewaisuuteen.
   Wapaa walta olkoon jokaisella, mutta kun esim. Walkeapää muuttaa nimensä 
Nurmiseksi, niin ei woi olla itse kieleen nähden tässä surkuttelematta. Alkupe-
räinen, oikea suomalainen aatelisnimi niin sanoaksemme, jonka omistamisesta 
kuka tahansa saattaa olla ylpeä, saa häwitä nykyaikaisen tieltä, jommoisia on 
kymmeniä. Semmoiset nimet owat kielessä säilytettäwät, nimien muuttaminen 
ei saa tulla joutawaksi muotiasiaksi. Säilytettäköön siis alkuperäiset nimet 
mitä huolellisimmin ja pyrittäköön uusia ottaessa alkuperäisiä omistamaan. 
Tarpeen olisi, että kieltä lähemmin tuntemattomat nimenmuutos-asiassa aina 
turwautuisiwat kielentuntijain apuun. (Peltonen 1898b.) 

Vielä vuonna 1902 Kotikielen Seura otti asiaan päinvastaisen kannan. Jos 
nimenmuuttajalla ei ollut otettavaksi suvun entistä tai kotitalon nimeä, 
eikä hän voinut nimeään suomentaakaan kuten esimerkiksi Koskinen < 
Forsman ja Kiwi < Stenwall, viimeinen keino on valita nimi itse. Silloin 
ei tulisi välttää nen-loppuisia nimiä. ”Niitä on joskus sanottu renkien ni-
miksi, mutta sellainen lausunto osoittaa wain kansallistunteen heikkoutta 
ja on hywin surkuteltawaa. Onhan tanskalaisilla ja norjalaisilla melkein 
joka miehen nimessä loppu -sen ja wenäläisillä -off, -jeff, jotka heille 
owat kotoisia. Mitä syytä siis olisi suomalaisilla häwetä nen-päätettä, 
joka on sekä isiemme omistama, että wielä nytkin wahwasti edustettu?” 
(Kotikielen seuran pöytäkirja 19.4.1902; Uusi Suometar 3.4.1903.)

Vuonna 1906 Heikki Ojansuu (mts. 12) kritisoi tavallisia Koskisia, 
Virtasia, Vuorisia, Leppäsiä j. n. e.” ja kehotti välttämään niitä (ks. s. 
511).

8  Yrjö Koskinen oli johtavan fennomaanin G. Z. Forsmanin, Suonio Julius Krohnin ja 
Oksanen August Ahlqvistin kirjailijanimi.
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6.2 Virtanen-tyypin nimet, ikä ja levikki

6.2.1 Nimiartikkelien tarkoitus

Tämän luvun nimiartikkeleissa esittelen Virtanen-tyyppiin laskemani ni-
met sekä joitakin muita 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa käyttöön 
tulleita tai yleistyneitä nen-loppuisia nimiä. Nimiartikkeleissa annan sana-
kirjamaisen kuvauksen kustakin nimestä. Nimiartikkelien ja luvun 7.3.1 
tilastojen avulla pyrin osoittamaan ajankohdan, jolloin Virtanen-tyypin 
nimet tulivat käyttöön. Esimerkit valaisevat myös sitä, miten henkilöt 
merkittiin kirkonkirjoihin 1800-luvulla ennen Virtanen-tyypin nimien 
käyttöönottoa niillä alueilla, joilla tämä uusi nimityyppi omaksuttiin.

Kaikista käsitellyistä nimistä ei tässä voi julkaista levikkikarttaa 
vaan on tyydyttävä nimen levinneisyyden sanalliseen ilmaisemiseen. 
Laatimistani kartoista valitsin mukaan 17 hieman vaihtelevin kriteerein: 
Yleiskuvan antamiseksi koin tärkeäksi esitellä nimityypin yleisimpien 
nimien levikin (Aaltonen, Järvinen, Koskinen, Laaksonen, Lahtinen, Nie-
minen, Virtanen). Toisaalta halusin esitellä myös sellaisia yleisiä nimiä, 
joilla on hyvin erilainen levikki tai joiden esiintyminen poikkeaa selvästi 
Virtanen-tyypin kokonaislevikistä (esim. Helminen, Laaksonen, Lahtinen, 
Suominen, Tamminen), ks. karttaa 30 s. 389. Jotkut kartat kuvaavat nimi-
en suppeaa alueellisuutta (esim. Laihonen, Ruusunen, Sievänen), jotkut 
nimen kahta tai useampaa syntyperää (Heinonen, Keinonen). Huomioin 
karttojen valinnassa myös 1800-luvun suomalaisuusmiesten nimiä, kuten 
nimet Järvinen, Kilpinen ja Koskinen.

6.2.2 nen-loppuisten sukunimien ryhmittely 

Luokittelin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun nen-loppuiset uudissu-
kunimet lähdeaineiston ja tilastotietojen (lähinnä nimenmuutosilmoitukset 
ja nimien levikki) avulla kolmeen ryhmään: 1) Virtanen-tyypin nimet 
(tyypin ydinnimet), 2) sen seurannaisnimet (melkein Virtanen-tyyppiin 
luettavat nimet eli nimet, joiden syntyyn aikakauden nimenmuodostusmal-
li on vaikuttanut) ja 3) muut, joita en kuitenkaan tarkemmin erittele tässä 
tutkimuksessa. Luokittelin nimen kolmanteen ryhmään, jos suurin osa sen 
referentiaalisista edustajista ei ole syntynyt alkujaan Virtanen-tyypin mal-
lin mukaan tai yksilähtöisen (tai lähes sellaisen) nimen aiheena on selvästi 
pelkästään asumuksennimi tai joskus entinen lisä- tai sukunimi.

Kaikista ensimmäisen ja toisen ryhmän nimistä on nimiartikkeli9 pait-
si nimestä Wirtanen. Nimiartikkelin edessä oleva tähtien määrä kertoo, 
mihin ryhmään olen nimen lukenut: *** = Virtanen-tyypin nimi ja ** = 
seurannaisnimi. Nimiartikkeleita on yhteensä 298.

9  Otettujen nimien tarkastelussa olen katsonut joidenkin referentiaalisten nimien 
kuuluvan seurannaisnimiin, vaikka olen luokitellut ne tässä muihin nen-loppuisiin 
nimiin.
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6.2.3 Virtanen-tyypin määrittely

Virtanen-tyypin nimille ovat ominaisia ja välttämättömiä seuraavat 
piirteet: a) Ne ovat tulleet käyttöön pääasiassa varsin lyhyellä jaksolla 
1800-luvun jälkipuoliskolla. b) Ne on omaksuttu nimenomaan periyty-
viksi sukunimiksi. c) Ne on omaksuttu mallin mukaan nen-loppuisina, ja 
niiden teemallisena sisältönä ovat luonto- ja topogra  nen termistö sekä 
kansallisromantiikan henkeen kuuluvat aiheet. d) Samaa nimeä on otet-
tu samoihin aikoihin muodinmukaisesti välittämättä siitä, ovatko muut 
samannimiset sukua vai eivät. e) Uudisnimellä on selvästi enemmän 
kantajia kuin mahdollisella homonyymisella vanhalla itäsuomalaisella 
sukunimellä tai talonnimestä johdetulla lisä- ja sukunimellä. 

6.2.4 Virtanen-tyypin seurannaisnimet

Seurannaisnimet täyttävät edellä mainitut kriteerit väljemmin: ne ovat 
voineet syntyä vasta 1900-luvun alussa, sisältöteema on hieman laa-
jempi kuin Virtanen-tyypin nimissä, ja nimenkantajien määrä voi olla 
varsin suppea. Seurannaisnimet ovat syntyneet kuitenkin Virtanen-tyypin 
antaman mallin mukaisesti. Jos muulla tavoin syntyneet homonyymit 
ovat yleisempiä (esim. nimen Honkanen kantajista suurin osa kantaa 
alkujaan vanhaa itäsuomalaista sukunimeä ja vain pieni osa mallinmu-
kaisesti muodostettua nimeä), en ole pitänyt nimeä leksikaalisella tasolla 
seurannaisnimenä. 

Seurannaisnimiksi luokittelemani nimet eivät ole varsinaisia Virtanen-
tyypin nimiä, mutta ne ovat joko 1) aikakauden uudisnimiä, jotka ovat 
syntyneet samaan tapaan mutta yleensä hieman myöhemmin, tai 2) sisäl-
löltään Virtanen-tyypin nimien kaltaisia, mutta niitä on omaksuttu vain 
vähän tai niitä on ollut käytössä ennestään – lähinnä itäisinä sukuniminä 
tai joissakin tapauksissa (lisäniminä käytettyinä) talonniminä. Ryhmään en 
ole laskenut 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun alussa otettuja nen-loppui-
sia nimiä, jos a) ne ovat lähinnä aiemman nimen äänteellisiä mukaelmia 
(Österman > Esterinen, Vilenius > Vilonen, Sivén > Sivinen, Helander > 
Helanen, Kelander > Kelanen, Virén > Virinen, Kollin > Kolinen; Andersin 
> Anttinen, Gustafsson > Kyöstinen, Karlsson > Kaarlonen, Laurén > 
Laurinen, Mattsson > Mattinen ja Olin > Ollinen), b) nimeksi on valittu 
suvussa vanhastaan käytössä ollut tai sellaiseksi oletettu nimi (Snellman 
> Wirkkunen) tai c) niihin sisältyy asutusnimen alkuosa (Rusila > Ru-
sinen10) tai asutusnimi sellaisenaan. Jos otettu nimi on johdettu pitäjän 
nimestä tai jonkin yleisesti tunnetun suomalaisen maantieteellisen paikan 
nimestä, olen luokitellut uudisnimen tähän ryhmään kansallisromanttisena 
tai kotiseutuun viittaavana nimenä. 

10  Warmanen 1947: 149.
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6.2.5 Nimiartikkelien sisällöstä ja lähteistä

Nimiartikkeleissa olen hyödyntänyt luvussa 1.3.1 (Nimiaineistot) esitte-
lemiäni atk-rekistereitä, nimikeräelmiä ja biogra  s-genealogista aineistoa 
sekä luvun 1.3.2 lopussa mainittuja sanastoaineistoja. Nimen synnyn ja 
sisällön selvittämisessä käyttämistäni painetuista lähteistä tärkeimmät 
ovat SN 2000 ja Viljo Nissilän teokset (ks. Viljo Nissilälle 21.8.1973). 
Savon 1500- ja 1600-luvun levikkitiedot perustuvat Pirisen Savon his-
torian (1982) liitetaulukkoihin ja Inkerin maininnat Louhelaisen tilas-
toihin Inkerin seurakunnista vuosilta 1721–1912 (1913). nen-loppuisten 
nimien käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa suljin tarkemman käsittelyn 
ulkopuolelle ne nimet, joiden en katsonut missään tapauksessa kuuluvan 
Virtanen- tai sen seurannaistyyppiin. Tulkinnanvaraiset nimet otin lähem-
pään tarkasteluun ja seuloin niistä kohdassa 6.2.2 mainittuihin tyyppeihin 
kuuluvat nimet. En mainitse erikseen tästä tutkimuksesta pois jäävien 
nimien tulkinnassa käyttämiäni lähteitä. Tarkempaan käsittelyyn valit-
semieni nimien syntyhistoriaa – ikää ja nimien taustaa – olen jäljittänyt 
1800-luvun jälkipuoliskon kirkonkirja-aineiston avulla, ks. luvussa 1.3.1 
mainittua neljättä aineistokokonaisuutta. 

1)  Nimiartikkeleissa kuvaan aluksi nimien mahdollisimman varhaista 
levinneisyyttä – yleensä 1900-luvun ensimmäiseltä neljännekseltä. 
Nimien levinneisyystiedot olen poiminut Kelan Maamme kirjasta, 
josta yleisimpien nimien levikkiä varten olen kartoittanut vuoteen 
1925 mennessä syntyneiden miespuolisten nimenkantajien syntymä-
pitäjät. Jos levikistä ei siten syntynyt riittävän tarkkaa kuvaa, poimin 
Maamme kirjasta myös vuoteen 1939 mennessä syntyneiden mies-
ten ja naimattomien naisten syntymäpitäjät.11 Ilmaisen nimien levikit 
nimenkantajien absoluuttisen määrän mukaisina, en suhteutettuna 
pitäjän asukaslukuun. Näkökulma on tässä nimikeskeinen; asukas-
lukuun suhteutettuna levikki kertoisi pitäjäkohtaisesta omaksumisin-
tensiteetistä. Sukunimen jäljessä mainitsen nimenkantajien määrän 
vuodelta 1985 (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset; VRK). Jos 
frekvenssiksi on merkitty viiva (-), nimeä ei ole Kelan Maamme 
kirjassa, jos nolla (0), nimi sisältyy vielä siihen mutta on sittemmin 
hävinnyt käytöstä. Suurifrekvenssisten nimien levikin kuvaamisessa 
keskityn nimien pääasiallisten esiintymisalueiden ilmaisemiseen enkä 
luettele nimien satunnaisia esiintymiä. Harvinaisemmista nimistä an-
nan yksityiskohtaisempia tietoja nimenkantajien syntymäpaikoista. 
Sanallisessa levikinkuvauksessa tulkitsen Kelan luettelon numeerista 
tietoa suhteuttamalla sen muissa rekistereissä olevaan tietoon. – Li-
sätietoa olen poiminut muun muassa Suomen sukututkimusseuran 
HisKi-tietokannasta (Virtanen-kauden aikaisia tai sitä varhempia 
merkintöjä; tiedot tammikuulta 2002) ja kirkonkirjoista.

11  Lähes kaikkien nimiartikkeleihin päätyneiden nimien (siis Virtanen- ja sen seu-
rannaistyypin nimien) levikin kuvaamiseen riitti tilastointi vuoteen 1925 asti. Vain 
harvoin oli tarpeen katsoa myöhempiä tietoja. Jos olen niin menetellyt, ilmaisen sen 
nimiartikkelissa.
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2)  Ainakin varsinaisista Virtanen-tyypin nimistä kerron lyhyesti nimen 
sisällön ja taustan, jos se ei ole läpinäkyvä.

3)  Lisäksi olen koonnut tietoja muutamista koulu- ja ylioppilasmatrik-
keleista, ks. lukua 1.3.1. 

4)  Nimen suosittuuden ns. otettujen nimien kaudella esitän vähintään 
esimerkein. Jos nimenmuutostapauksia on vuosina 1870–1922 vain 
vähän, esitän ne kaikki, mutta jos niitä on runsaasti, annan niistä 
vain esimerkkejä. Yleisimmistä Virtanen-tyypin nimistä olen kirjannut 
vain 1800-luvun nimenmuutokset. Nimenmuutoksella tarkoitan tässä 
virallisissa lehdissä julkaistuja nimenmuutosilmoituksia, ks. luvun 
1.3.1 kolmatta atk-rekisteriä ns. otetuista nimistä. 

Nimenmuutoksista voi kunkin nimen kohdalla tarkkailla ajankoh-
dan ja paikkakuntien lisäksi sitä, onko entisen nimen äänteellisellä tai 
sisällöllisellä merkityksellä ollut vaikutusta uuden nimen valintaan tai 
onko uusi sukunimi voitu ottaa lisänimenä käytetyn talonnimen tai 
sellaiseksi virallisissa yhteyksissä merkityn patronyymin (Kustaan-
poika, Abrahamintytär) tai matronyymin (Marianpoika, Eevasson) 
tilalle.

5)  Olen kirjannut tietoja myös nimien todistettavasti varhaisimmasta 
käytöstä. Tärkeänä lähteenä tässä on ollut ns. HisKi-tietokanta, ks. 
luvun 1.3.1 s. 27. – HisKi-aineisto on luonteeltaan hakemisto ja sen 
on usein (esim. Suomen sukututkimusseuran Internet-sivujen postitus-
listoilla ja sukututkijoiden koulutuksessa) moitittu sisältävän virheitä. 
Nimien levinneisyyden tutkimisessa yksittäisillä kirjoitus-, lyhenne- 
tai päivämäärävirheillä ei ole juuri merkitystä, koska Virtanen-tyy-
pin todentamisen kannalta olennaista on vain nimen esiintyminen tai 
puuttuminen kokonaan ainakin 1850-lukua edeltävältä ajalta. Tosin 
joissakin tapauksissa HisKistä löytynyt nimi on osoittautunut vääräksi 
kirjaukseksi joko alkuperäislähteessä tai tietokantaan tallennettaes-
sa. Silloin, kun nimi esiintyy tietokannassa oletetusta poikkeavalla 
paikkakunnalla ja/tai aikana, olen tarkistanut tiedon alkuperäisestä 
tai muusta lähteestä.

 Jos nimistä on löydettävissä 1850-lukua varhempia tietoja, en 
ole pyrkinyt hakemaan kaikista systemaattisesti vanhimpia mai-
nintoja vaan lähinnä tarkkailemaan sitä, onko nimen käyttö ollut 
pysyvää ja laajaa ennen 1800-luvun jälkipuoliskoa. Tässäkin 
olen käyttänyt lähteinä lähinnä HisKiä, IGI:iä, kirkonkirjoja, 
SN 2000:ta (sukunimikirjaa varten olen 1980-luvulla koonnut 
runsaasti tietoa myös seurakuntien ns. historiakirjoista) sekä 
NA:n kokoelmia.

6)  Esimerkkien avulla pyrin antamaan tietoa siitä, milloin ja miksi nimiä 
on otettu käyttöön. Kaikista, varsinkaan yleisimmistä Virtanen-tyypin 
nimistä esimerkkejä ei ole, sillä yleisimmissä nimissä yksittäisten 
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esimerkkien todistusvoima on vähäisempi. Niistä olen tehnyt lopul-
liset päätelmät tilastoaineiston avulla. – Artikkeleissa olen seurannut 
genealogisin metodein joidenkin 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun 
alussa käyttöön otettujen (referentiaalisten) sukunimien ilmaantumis-
ta. Nämä esimerkit olen kirjannut kussakin nimiartikkelissa omaksi 
kappaleekseen, jonka alussa olen ensin ilmaissut paikkakunnan 
alleviivattuna (suluissa lähde, josta – yleensä 1870–1890-luvulla 
syntyneen – nimenkäyttäjän lähtötiedot on saatu). Seuraavaksi olen 
katsonut kyseisen henkilön vanhempien tiedot syntyneiden luettelosta. 
Sen jälkeen olen seurannut perhettä rippikirjojen ja muiden lähteiden 
avulla, jotta sukunimen käyttöönotto selviäisi.

Esimerkeissä en ole aina toistanut henkilön nimeä tai titteliä, jos 
ne ovat samat kuin edellisessä lähteessä, ja joskus ilmaisen vain hen-
kilön yhteiskunnallisen aseman. Lähteet olen merkinnyt lyhentein 
(ks. s. 228–229), vuosiluvuin sekä rippi- ja lastenkirjojen sivunu-
meroin sekä kirjaamalla sivun sisällön, esimerkiksi kylän nimen 
sekä talon nimen ja numeron yms.12 Tätä asiakirjaviitettä seuraavat 
poimintatiedot, joilla olen katsonut olevan merkitystä nimen synty-
historian tai henkilön seuraamisen kannalta. Kronologisesti edeltävän 
(<) tai seuraavan (>) asiakirjamerkinnän olen kirjannut heti perään 
vastaavalla tavalla. Lähteitä olen käynyt niin pitkälle kuin olen 
katsonut tarpeelliseksi, jotta voisin havaita nimenottoajankohdan ja 
nimen ottamisen mahdollisen aiheen. Motiivia olen hakenut lähinnä 
nimenkantajan tai hänen vanhempiensa kotipaikkojen nimistä. Se-
kin, että asuinpaikkatiedot eivät anna mitään vihjettä nimenvalinnan 
motiiveista, on tutkimuksen kannalta merkittävää: se voi osoittaa 
nimenvalinnan pohjautuneen mallinmukaisuuteen. Tosin kirkonkir-
joihin ei ole merkitty kaikkia asumuksennimiä, kuten osatalojen tai 
mäkitupien nimiä ja talojen rinnakkaisnimiä yms.

Henkilönnimet sekä ammatin- ja asemannimitykset olen kirjannut 
asiakirjamuodoissaan; sen sijaan asuinpaikkojen nimet olen useim-
miten normaalistanut ja taivuttanut lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa normaalistaminen peittäisi jotain informaatiota aikakauden 
kirjoitustavasta. Syntymä- ja vihkimätiedot olen sijoittanut sopivaan 
kohtaan, en välttämättä oikean lähteen kohdalle. Asiakirja-asujen ja 
-kielen ennallaan säilyttämisellä olen halunnut samalla kuvata asia-
kirjakontekstia, lähinnä asiakirjojen kielen suomalaistumista, joka 
oli tuohon aikaan meneillään. Patronyymin kirjaaminen asiakirjoihin 
lyhennettynä ilmaisee, että sitä ei ole mielletty aikanaan varsinaiseksi 
nimeksi. Joskus puolisoiden nimet on asiakirjoissa merkitty eri tavoin; 
usein vaimolle ei ole merkitty edes patronyymiä. Esimerkin lopussa 
on yleensä asiakirja-ainesketjusta tehty päätelmä.

12  Olen merkinnyt lähteet näin tarkasti, jotta tiedot olisi helpompi tarkistaa. Pelkkä 
arkistolähteiden yleinen signum ei paljasta usein hyvinkin laajan asiakirjan sivua. 
Käyttämäni merkintätapa kuvaa myös lähteen luonnetta.

13  Lähtökohtahenkilöllä tarkoitan tässä henkilöä, jonka helposti saatavilla olevista 
tiedoista voi lähteä selvittämään sukunimen syntyä kyseisessä tapauksessa. 
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 Esimerkkiseurakunnat olen valinnut sen mukaan, missä olen 
tiennyt varhaisen nimenkantajan syntyneen. Lähtökohtatiedot olen 
saanut useimmiten Kelan ns. Maamme kirjasta, IGI:stä tai HisKistä. 
Joskus myös sellaisista seurakunnista, joissa Virtanen-tyypin nimiä on 
käytetty paljon, on lähtökohtahenkilöitä13 (nimen varhaisia kantajia) 
haettu selaamalla rippikirjoista. Esimerkkien valintaa on rajoittanut 
myös se, miten seurakuntien kirkonkirjoja on ollut Kansallisarkis-
tossa saatavilla. Artikkelit eivät siis välttämättä paljasta ensimmäistä 
nimenkantajaa vaan ajanjakson, jolloin nimeä alettiin omaksua.

7)  HisKistä poimitut tiedot olen useimmiten luokitellut sen mukaan, 
minkätyyppisestä nimestä asiakirjamaininnassa on kyse (Virtanen-
tyypin nimi; asumuksen nimi tai siitä johdettu lisä- tai sukunimi; 
vanha itäinen sukunimi). 

8)  Mainitsen erikseen, jos käsiteltävänä oleva nimi on esiintynyt sano-
malehdissä ennen vuotta 1906 otettavaksi suositeltavien sukunimieh-
dotusten luetteloissa. 

Kirkonkirjamerkinnöistä

Vaikka fennistiikan opinnäytetöissä ja tutkimuksissa on sanakirjamaisissa 
osuuksissa ollut tapana käyttää pitäjien nimistä vakiintuneita lyhenteitä, 
en ole nimiartikkeleissa niitä käyttänyt. Ne eivät olisi säästäneet palsta-
tilaa ja pitäjälyhenteisiin tottumattomalle koko pitäjän nimen lukeminen 
on helpompaa.

Seuraavassa on luettelo nimiartikkeleissa esiintyvistä lyhenteistä. 
Kirkonkirjamerkintöjen lyhenteissä saattaa ensimmäinen kirjain olla 
iso tai pieni, lyhenteen jäljessä ei ole aina pistettä tai pisteen sijasta on 
kaksoispiste, ja joskus lyhenteitä on kaksi tai kolmekin peräkkäin. Myös 
etu- ja paikannimiä sekä patronyymejä on asiakirjoissa lyhennetty. Olen 
käyttänyt lyhenteitä aineiston esittelyssä sellaisenaan. Luettelon lihavoidut 
lyhenteet ovat yleisesti käytettyjä tai itse muodostamiani, muut esiintyvät 
lähteissä. – Asiakirjoissa alle- ja yliviivatun tekstin olen kirjannut sellai-
senaan. Yliviivaus tarkoittaa, että tieto on vanhentunut tai se on korvattu 
toisella. Alleviivaukset kertovat nimen tai sanan lyhentämisestä.

& = vihitty, naimisissa
> = muutto tai siirto toiselle sivulle 
rippikirjassa tai siirtyminen seuraa-
vaan asiakirjaan; edellisten lapsi
< = muutto tai siirto toiselta sivulta 
rippikirjassa tai siirtyminen edeltä-
vään asiakirjaan
adm. = admitterad (päässyt ripiltä)
a.n. = ante nuptias (ennen vihki-
mistä)
Arbk. = arbetskarl

Backst., Backst.m. = backstugare, 
backstugaman
B., Bd, B:de, B:den = bonde 
Bd. br. = bondebror
Bdr. = bondedotter
Bd.s., Bs. = bondeson
Borg = borgare
Brks. Arb. = bruksarbetare
drag, dr., drg. = dragon
dr., d:r, drg. = dräng 
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dr., d:r (esim. etunimen jälkeen) = 
dotter
ea = änka
enkl., e:l = änkling
f. = född, förra
fab:, fabr. = fabrik
fd. = förra detta
form. = forman
Gs.s. = gårds son
garfv. = garvare
ge: = gesälle
gårdseg: = gårdsägare
gästg. = gästgivare
hmn, hn = hemman 
inh., Ih., I. = inhysing
ihtell., its., itt. = itsellinen
jyv.rki = jyvärenki
k. = kylä, kinkerikunta
k. = karl
k. = kuollut
kr: = krono
L. = läslag, lukukunta
lamp. = lampuoti
Lb., L., Lb:den, L:Bde = 
landbonde
Leskim. = leskimies
Lk = lastenkirja
Lki = leski
Lrk = loisten rippikirja
Läks., lks = läksiäin
lärl. = lärling
m., mi. = mies, man
mag. = magister
mktp., mtp., Mkt., mktpl. mktpln = 
mäkitupalainen
ml. = muuttaneiden luettelo 
Mm., Mnm., muon. m., muon. = 
muonamies
m.r. = muonarenki
mål. = målare
Mök., Mökk. = mökkiläinen
mäkt., mktp = mäkitupalainen
N. = nuori
Nikk. = nikkari
n.m., nuorm. = nuorimies
nuo = nuorimies, nuori neiti
Nyb., Nybyg: = nybyggare

opp. = oppipoika, oppilas
p. = piika, piga
palv. = palvelija
p, p:a, pka (esim. etunimen lopussa) 
= poika
pkmies = poikamies
qp = kvinnperson
r, rk, rki = renki
r., R = ruoti (= lukukunta)
Rk = rippikirja
Rusth. = rusthåll, rusthållare
s. (esim. etunimen lopussa) 
= son
s. = sivu; syntynyt 
skn = socken
skom. = skomakare
skr. = skräddare
skrpsk, skpsk. = skarpskyttare
sl = syntyneiden luettelo
sn. = sukunimi
sold. = soldat
Sp. T. = spannmålstorpare
spdrg = spannmålsdreng
stdrg = statsdräng
sågk. = sågkarl
T., tal., T:nen = talollinen
Talpka = talo(llise)n poika
Tjh. = tjänstehjon
Tj:p., T.pig = tjänstepiga
t., tr, ttr, T. (esim. etunimen jälkeen) 
= tytär
Tlnp:a = talo(llise)n poika
Tm = talonmies
tn. = talonnimi
t., Tp, trp, Torp, T:ren, T:rpi = torp-
pari, torppa
Tp., Tpp. = torpparin poika
Tr, trk = renki
u. = ung
uk, u-k., u.k., ukrl, ungk = ung karl
utl. = utlärd 
vd: = värde
W.k. = vargeringskarl
vl = vihittyjen luettelo
vmo = vaimo
Zp. = Qp.
Änkl. = änkling
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6.2.6 Nimiartikkelit

***Aaltonen (10 384). Levintä kattaa lounaisen Suomen Porista Päijänteen 
pohjoisosiin ja siitä etelään, millä alueella nimi on ollut kaikkialla suosittu. 
Suurimmista kaupungeistamme Aaltosia on eniten Turussa, sitten Helsingissä ja 
Tampereella. Nimeä on suosittu varsinkin lounaisrannikon tuntumassa (erityisesti 
Pori ja Porin mlk., Laitila, Mynämäki, Maaria, Kustavi, Ulvila), mutta Aaltosia 
on syntynyt runsaasti myös Janakkalassa, Hausjärvellä, Mäntsälässä, Somerolla 
ja Tammelassa. Päijänteen ympäristössä nimi on suosituin Jämsässä, Sysmässä, 
Padasjoella ja Asikkalassa. Vain muutamia mainintoja on muualta Suomesta. 

Ensimmäinen nimenmuutos: Paulin > Aaltonen 2.6.1882 Helsinki. Myös mm. 
seuraavia nimiä on muutettu Aaltoseksi: Johansson (Turku 1885, 1889, 1892), 
Aataminpoika (1885), Asp (Turku 1888), Johanpoika (Turku 1891), Joelinpoika 
(1891), Juhonpoika (1891), Rajanen (Tampere 1892), Falk (Lahti 1894), Juhon-
tytär (Turku 1896), Harakka (1896), Robertintytär (1896), Nummela (Turku 
1896), Kustaantytär (Turku 1898) ja Klariin (Helsinki 1899). 

HisKi: Aura (sl 1890 Seppä Johan Aaltonen, sl 1891 Työm. Henrik Aaltonen 
Turusta), Finström (Arbetare Johan Vilhelm Aaltonen 1893), Hiitolan Ilmee 

Kartta 12. Sukunimen Aaltonen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Aaltonen

Absoluuttiset nimenkantajien

6–10

11–19

3–5

> 20

määrät
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(Torppari Juho Wilhelm Aaltonen 1892); Ikaalinen: sl 1898 trp: poika Kalle 
Nestorinp: Aaltonen (Moisio); Isojoki (vl 1887 Talonpoika, poikamies Oskar 
Frittioff Eliaksenp. Aaltonen), Jomala (Sjöman David Aaltonen 1894) Kurkijoki 
(vl 1900 Puutarhuri Kustaa Adolf Aaltonen), Kärkölä (Muonamies Arndt Aal-
tonen 1890), Lapua (Ihtell. Jaakko Aaltonen 1886, Alaannalan talo), Nummi (sl 
1893 renki Karl Aaltonen), Pori (sl 1882 Nahkurin sälli Juho Kustaa Aaltonen; 
1880-luvulla useita muitakin), Pornainen (sl 1892 Its. Nestor Aaltonen), Pusula (vl 
1892 Tehtaantyömies, nuor Johan Kustaanpoika Aaltonen), Somerniemi (vl 1891 
Torp.p. n.m. Fredrik Aaltonen), Suomusjärvi (vl 1894 itsellinen August Emanuel 
Aaltonen) ja Viipurin kaupunki (vl 1898 Sorvari Karl Ludvig Aaltonen).

***Ahonen (10 435). 1) Nuoren sukunimen kantajat sijoittuvat lähinnä Päi-
jänteen ympäristöön ja Hämeeseen: keskittymiä on mm. Hollolassa, Sysmässä, 
Kuhmoisissa, Jämsässä, Korpilahdella, Multialla, Saarijärvellä, Karstulassa, 
Keuruulla, Ruovedellä ja Urjalassa. Ahosia on vähäisessä määrin myös Etelä-
Pohjanmaalla ja Uudellamaalla (erityisesti Helsinki), mutta entisen Turun ja Porin 
läänin alueelle ei nimi juuri ulotu, vaikka se esiintyi Rauman Lehden suosittele-
massa nimiehdotusluettelossa (23.6.1882). Jyväskylän yläalkeisopistossa aloitti 
koulunsa 1867 Fredrik Ahonen, s. 1849 Korpilahdella; hänen vanhemmilleen 
merkittiin vain patronyymit (Mikkola 1983: 94).

2) Vanhasta itäisestä homonyymistä Ahonen on tietoja Savosta jo 1540-luvulta 
(Mikkelin ja Joroisten seudulla), 1606 Rautalammilta ja Vienan Vuokkiniemen 
Latvajärveltä 1762. Inkerissä Ahosia on asunut seuraavissa pitäjissä: Toksova, 
Tyrö, Moloskovitsa, Solkkola, Kosemkina, Narva. Levintä: Saimaan ympäristö, 
etenkin Juva, Lappee ja Lemi14, toisaalta runsaasti Pohjois-Savossa ja Pohjois-
Karjalassa, missä suurin keskittymä on Nilsiässä. Vanhan itäisen sukunimen 
kantajia on kohtalaisesti myös Rantasalmelta Vieremälle ja Kiuruvedelle, useita 
Pudasjärvelläkin. Ainakin Ylä-Savon Ahosten sukunimeen sisältyy suvun van-
hojen pohjalaisten asuinpaikkojen nimiä (mm. Pyhännän Ahon kylän tn. Aho 
ja Juutistenaho). (Pirinen 1982: 750, 764, 796; Pöllä 1995: 120; Kiuruveden ja 
Piippolan kirkonkirjat.)

3) Ahonen paikannimenä tai paikannimessä: Ahostenkylä Luumäki, Ahonen 
kylä Renko, kylä Hattula, talo Hollola (Tennilä nro 12, ilmeisesti uusi), kantatalo 
nro 18 Kihniön Kankarin kylä. Kun Ahonen esiintyy paikoin myös asumuksen-
nimenä, se on siitäkin juurtunut sukunimeksi. Jyväskylän lyseoon 1878 tulleiden 
Heikki ja Herman Ahosen (s. 1862 ja 1865 Karstulassa) isälle oli jo merkitty sama 
suku- tai lisänimi, joka lienee peräisin talonnimestä (Mikkola 1983: 107). 

Ensimmäinen nimenmuutos: Hermanninpoika > Ahonen 20.9.1877 Helsinki. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Ahoseksi: Andersson (1880), Johansson 
(Turku 1889), Seppä (Miehikkälä 1893), Tamma (Käkisalmi 1896), Henriksson 
(Luumäki 1897) ja Antinpoika (1897, 1898).

HisKi: Itäisestä sukunimestä mainintoja seuraavista pitäjistä: Dreng Anders Johss. 
Ahonen vl 1875 Antrea, Heinjoki (1825), Iisalmi (1773), Jaakkima (1779) Juuka 
(1774), Kajaani (1803), Kerimäki (1713), Kiuruvesi (sl 1814 Inh. Anders Aho-
nen), Kivennapa (vl 1875 Svarfvaren, ungkarlen Påhl Påhlss. Ahonen), Koivisto 
(1836), Kuolemajärvi (vl 1891 loismies, leskimies Fredrik Ahonen), Kuopio 
(1755), Kurkijoki (vl 1899 Läksiäin Kalle Ahonen), Kuusamo (1746), Käkisal-
men kaupunki (vl 1889 Työmies Antti Joonaksenpoika Ahonen), Käkisalmen 
msrk (vl 1886 Renki Adam Joonanpoika Ahonen), Lappee (1841), Maaninka 
(1822), Nilsiä (1820), Paltamo (1727), Rantasalmi (1785), Sortavala (1724), 
Sotkamo (1738), Sulkava (1779), Suomussalmi (1811), Taipalsaari (1762), 
Tuusniemi (1830), Viipuri (1690, lisäksi 1744 Sold. Mats Ahonen ja Viipurin 

14  Lemin Ahosen suvun nimestä on vaikea päätellä, kumpi on primaarimpi, talon- vai 
sukunimi. Lemin Ahoset ovat kotoisin Ruomin kylän Ahosen talosta (Kallio & Ahonen 
1985: 1).
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pataljoonan seurakunnassa 1865 Sign. And. Ahonen). Leski Johan Ahoinen 
(Liukonlax) & 7.8.1720 Kaavi piika Cathar. Räsäin (Marjawara).

HisKi: Läntisen asumuksennimen sisältäviä lisä- ja sukunimiä: Hämeenkyrö 
(Torp: Henric Jakobsson Ahonen 1814), Kauhava (sl 1847 Inhys. Elias Eriksson 
Ahonen), Pyhtää (bd.s. Matts Ahonen 1857), Kivijärvi (Levälax tp: Erik Ahonen 
1815), Saarijärvi (B.enkl. Elias Ahonen 1834), Luumäki (1856), Veteli (Inh.m. 
Elias Ericss. Ahonen 1840).

HisKi: Virtanen-tyyppiin laskettavia mainintoja: Jaala (mm. sl 1893 kummina 
Torp. Erik Ahonen); Kuru (vl 1873 Torparesonen ungkarlen Anders Josefsson 
Ahonen Raitaaho); Kärkölä (Muonamies Otto Severin Ahonen 1890), Pornainen 
(Its. Herm. Ahonen 1892), Lapua (Garfvare Gesällen Johan Ahonen 1875), Lau-
kaa (Spt. Johan Ahonen 1876), Lehtimäki (Räätäri Erk: Ahonen, tn. Leskinen, 
1880), Maarianhamina (Inh. Karl Johan Johansson Ahonen 1893), Multia (Nahk. 
opp. nm. Jonas Jonaanp. Ahonen, tn. Pappilan maa, 1885), Nurmo (sl 1886 Inh. 
Gustaf Gustafss. Ahonen), Pornainen (vl 1892 Its. Herm. Ahonen), Suomen 
kaarti (sl 1870 Musik Under Of  ceren Anders Ahonen), Tuusula (renki n.m. 
Antti Johan Ahonen 1895), Tampere (mm. vl 1892 Papperbruks mål: Herman 
Ahonen), Ähtäri (Smdl. Josua Ahonen, tn. Ostola, 1885).

**Airanen (-). Nimenmuutosilmoitusten mukaan Kulmala on muutettu Airaseksi 
(Turku 28.10.1895), mutta nimi on sittemmin kadonnut käytöstä eikä Kelan 
Maamme kirjakaan sitä enää tunne. Nimeämismotiivi on tuntematon, mutta 
muutospaikkakunnan perusteella taustalla voisi uumoilla olevan esimerkiksi 
paikannimen Airisto tai sanan aira, joka on yleiskielen auran varsinaissuoma-
lainen murrevariantti (SMS).

**Airinen (36). Airinen on tunnettu sukunimenä erityisesti Turussa, mutta myös 
Iniössä, Paimiossa, Salossa ja Sauvossa (Kela vuoteen 1939). Nimen aiheena voisi 
olla yleiskielen sana airo tai paikannimi Airisto Turun saaristossa. – Nimenmuu-
toksia: Johansson > Airinen 25.5.1900 Turku, Ström > Airinen 1906 Sauvo.

**Aironen (8). Kelan Maamme kirjassa vuoteen 1939 mennessä syntyneistä 
toinen (s. 1919) oli syntynyt ulkomailla ja toinen Tampereella (s. 1931); lisäksi 
mainitaan naisleski Anna E. Aironen, s. 1.1.1897 Tampereella. – IGI: Dawid 
Aironen ja Ingeborg Heikkinen > Adam, kast. 22.1.1863 Kuopion kaupungissa, 
mutta tiedolle ei löydy vahvistusta sl:sta; Savossa nimi ei ole säilynytkään tai 
kyse on virhemerkinnästä. – Nimi on romanttisävytteinen; aiheena ilmeisesti 
yleiskielen sana airo. Nimi esiintyi Rauman Lehdessä suositeltavien sukuni-
miehdotusten luettelossa (19.2.1890).

***Alhonen (279). Nimeä on runsaimmin Päijänteen länsipuolella (erityisesti 
Jämsä, Kuhmoinen, Längelmäki), mutta paikoin myös eteläisessä Hämeessä 
(erityisesti Lammi), Punkalaitumen ympäristössä, Varsinais-Suomessa ja Länsi-
Uudellamaalla. Hl. Kosken Kaunkorvessa Alhonen on tunnettu kantatalon nimenä 
(MHA, Maakirjojen uudistusluettelot). Nummella on syntynyt Adolf Alhonen, s. 
1889 (Kela). – Maaston painannetta, vesiperäistä notkoa ja alavaa peltoa tarkoit-
tava alho tunnetaan murteissa pääasiassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 
(SMS), mutta se esiintyy paikannimissä muuallakin Länsi-Suomessa, varsinkin 
peltojen nimissä (NA). Vanhempaa perua on maininta Taipalsaarelta: Abel And:
ss: Alhoin 1839, Karhulan kylästä. Nimi ei ole kuitenkaan siellä säilynyt suku-
nimenä. – Ensimmäinen nimenmuutos: Alén > Alhonen 13.5.1906 Helsinki. 
– HisKi: Nummi vl 1885: Renki Kustaa Adolf Alhonen. – Jyväskylän mlk (rk): 
rk 1880– s. 13 A: saham Mktpl. Juho Juhp. Alhonen, s. 11.9.1841.
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**Allonen (169). Kolmestakymmenestä Kelan Maamme kirja -merkinnästä 
seitsemän osuu Helsinkiin, viisi Mäntsälään ja kahdeksan Korpilahdelle sekä 
kuusi Päijänteen lähistön hämäläispitäjiin. Nimen taustalla voisi olla yleiskielen 
aalto-sanan murremuoto allo (SMS: ainakin Karjalohja, Teuva, Nurmo). – HisKi: 
Hyrkusk Karl Allonen vl 1880 Tampere. 

Korpilahti (rk): rk 1890– s. 437 Särkijoen kylä Iso-Saukon kestit: Kesti Kalle 
Kustaa Allonen (s. 13.1.1851) ja Heta Stina Samuelintytär, s. 4.3.1856 < (1895) 
s. 408 Torp. Kinkkola < rk 1881– s. 552 samaa < (1884) s. 582 Särkijoki trp 
Rajala (nyt sn. lisätty) < (1881) s. 578 Iso-Saukko inh. (ei sn:ä). – Nimi il-
maantuu käyttöön 1880-luvun ensipuoliskolla, eikä sillä näytä olevan yhteyttä 
asumuksennimiin.

**Alppinen (37). Nimi on lähtöisin Lappajärveltä, missä ainakin nimenmuutos 
Karvala > Alppinen. Alppisia on asunut myös Kauhavalla ja Vaasassa. Ikaalis-
ten Hyötölässä vanha talonnimi Alppi (1683 Alpi, sl 1738 Matz Alppi), jolla ei 
kuitenkaan liene yhteyttä Lappajärven nimeen, joka on nuori uudisnimi. Mur-
teissa ei alppi-sanaa tunneta (SMS), joten uudisnimen taustalla voisivat siintää 
esimerkiksi Sveitsin Alpit. Ikaalisten talonnimi voi perustua miehennimeen 
(Albert, Albin). 

 **Altonen (69). Nimen Aaltonen murteellinen variantti esiintyy silloin tällöin 
nimenmuutosilmoituksissa. Ei kuitenkaan ole varmaa, että nimet ovat säilyneet 
tässä asussa eivätkä normaalistuneet Aaltosiksi. Ilmoituksissa nimeä otettiin vuo-
teen 1922 mennessä seuraavien nimien sijaan: Vanha Huissi (1883), Fredriksson 
(1889 Turku), Kärpänen (1891 Mäntyharju), Saksa (1898 Sippolan Myllykoski) 
ja Stolt (1899 Vihti). Kelan ns. Maamme kirjan otoksen mukaan nimenkantajia 
on syntynyt Perhossa (1) ja Ylöjärvellä (3).

***Aronen (1 089). Nimeä on runsaimmin Päijänteen länsipuolisessa Hämeessä 
(erityisesti Kuhmoinen, Längelmäki, Luopioinen, Orivesi, Ruovesi, Pälkäne, 
Kylmäkoski, Loppi), mutta kohtalaisesti myös Satakunnassa Raumaa ja Poria 
myöten. Joitakin Arosia on asunut myös Kymenlaaksossa ja Itä-Uudellamaalla. 
– SN 2000 mainitsee Muolaasta tiedon 1561 (aro) ja Liperistä 1648 (Aronen), 
mutta nimi on sieltä hävinnyt, samoin Sortavalasta ja Lapualta (mts. 71). – Ympä-
ristöään matalampaa, vetistä, tav. savipohjaista maata, luonnonniittyä, soistunutta 
notkelmaa, huonokasvuista maata, ahoa ym. tarkoittavasta sanasta aro on eniten 
tietoja länsimurteiden alueelta, ja paikannimissä se ulottuu sitäkin laajemmalle. 
Nimen valintaan on voinut vaikuttaa myös aro-sanan yleiskielinen merkitys, vrt. 
Venäjän arot; preeria, pusta, savanni. – Ensimmäiset nimenmuutokset: Eriksson 
> Aronen 12.5.1906 Porvoo, Lindvall > Aronen 12.5.1906 Hauho, Berglind > 
Aronen 12.5.1906 Kylmäkoski, Broman > Aronen 12.5.1906 Porvoon mlk.

HisKi: Hämeenkyrö (talo Andila, Torp: Aronen 1808; Torp: Anders Aronen 1811; 
mahd. alkuaan torpannimi), Lapua (1800 tp. Matts Jacobss. Aronen, 1884 iht. 
Kustaa Juhanp. Aronen), Pori (mm. sl 1876 såg. Arbetaren Gustaf Aronen), 
Sortavala (1763). 

***Arvonen (403). Lähinnä satakuntalais-hämäläinen nimi. Eniten tietoja on 
Loimaan mlk:sta, sitten Akaasta, Punkalaitumelta, Pyhästämaasta, Rymättylästä, 
Ahlaisista, Eurajoelta ja Kalannista. SN 2000 tietää Arvosia olleen 1600-luvulla 
Hailuodossa ja Limingassa (mts. 72), mutta 1900-luvulle tultaessa nimeä ei esiin-
ny Pohjanmaalla lainkaan. – Paikoin nimen takana voi olla varhaisen isännän 
etunimen sisältävä Arvo-alkuinen asutusnimi. Mallinmukaisessa omaksumisessa 
ovat nimenvalintaan vaikuttaneet aikakauden ihanteet ja arvo-sanan yleiskielinen 
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merkitys eli perusteet, joilla 1800-luvulla kehotettiin antamaan myös etunimeä 
Arvo (SN 2000: 72). – Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 1879 kirja-
tun Johannes Arvosen (s. 1851 Honkajoella) vanhemmat olivat torppari Heikki 
Erkkilä (Erickilä) ja Anna Margareta Mäkelä (Autio 1996: 136). – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Mattsson > Arvonen 30.5.1906 Rauman mlk.

HisKi: Talon- tai torpannimiä, asukkaat mainittu yleensä vain patronyymein: 
Hollola Arwola 1829 ja Sääksmäki 1744 (1852 bd. Gust. Mattss. Arvonen), 
Kannus Arwo 1734, Tuusula Arvola t. 1805. 

Masku (rk): Rk 1890 s. 7 Akkois: lampuoti Juha Vilhelm Juhanpoika (s. 3.8.1841 
Maskussa) ja Gustava Heikintytär; muille ei ole merkitty sukunimeä. Ks. tar-
kemmin seuraavan nimiartikkelin esimerkkiä.

**Aumanen (76). Kelan tiedot Karstulasta (6), Mäntästä (1), Perhosta (1) ja Saa-
rijärveltä (1). HisKi: Kruununtorppari Konsta Hermaninp. Aumanen eli Lehmäaho 
sl 1899 Perho. Nimi on 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun uudismuodoste. Nimi 
esiintyy Suomen Julkisissa Sanomissa 1.8.1859 esitetyssä nimiehdotusluettelossa. 
– Murteissa auma tarkoittaa lähinnä puimattoman viljan, pellavansitomien, olkien 
t. heinien, lehtikerppujen tai juurikasvien säilytyskekoa (SMS).

Masku (Kela): Kustaa Heribert (syntyneiden luettelossa Gustav Heribert) 
Aumanen, s. 15.1.1878 Maskussa. Rk 1871–1880 s. 7 Akkois ½ mant. Frälse, 
lyder under Kankais, Lbn Johan Vilhelm Johansson (s. 3.8.1841 Maskussa) & 
Gustafva Wilhna Henriksdr (s. 6.1.1849) > mm. Gustaf Heribert. [Johan Vilhelmiä 
ennen lampuotina oli ollut Matthias Jeremias Johansson (s. 20.9.1840 Maskus-
sa), jolle rippikirjaan 1871–1880 merkittiin – ei heti alkuun, mutta rippikirjan 
pitoaikana – sukunimeksi Salonen.] > Rk 1881–1890 s. 7 ei sukunimiä. > Rk 
1891–1900 s. Akkois Frälse ½ mlt., kuuluu Kankaisiin, vuokraaja eli lampuoti 
Juha Vilhelm Juhanpoika & Kustaava Vilhna Heikintytär > mm Sefanias Arvo-
nen (s. 28.11.1875), Kustaa Heribert Salonen ja Anton Vilhelm (s. 2.8.1872; ei 
sukunimeä). – Akkoisten lampuotiperheen jäsenille sukunimiä alkoi ilmaantua 
vasta 1890-luvulla, kun – ilmeisesti avioitumisten yhteydessä – Juha Vilhelmin 
Sefanias-pojalle merkittiin sukunimeksi Arvonen ja Kustaa Heribert -veljelle 
Salonen (joka siis vasta myöhemmin muuttui Aumaseksi). Veljekset oli merkitty 
armeijaan kelpaamattomiksi, joten ainakaan sotaväkeenmeno ei selittänyt suku-
nimen omaksumista. Oli varsin yleistä, että veljekset ottivat eri sukunimen.

Eurajoki: Juho Aleksander (sl:ssa Johan Alexander) Aumanen syntyi 26.12.1877 
Eurajoen Kaukomäen kylässä. Rk 1877–1885 s. 159 Kaukomäki by nro 3 Triipu, 
Bond. Johan Alexander Mariass. (s. 23.1.1822 Eurajoki) & Hedvig Krstiina Johsdr 
(s. 15.11.1820 Eurajoella) > Jakob 17.10.1847; pojan tiedot siirretty alemmaksi 
sivulla > Bondeson Jaakob Alexandersson (s. 17.10.1847 Eurajoella) & Lovisa 
Wilhna Michelsdr (s. 2.9.1857) > mm. Johan Alexander (s. 26.12.1877) > rk 
1886–1895 s. 161 Kaukomäen kylä nro 3 Triippu, täällä myös Jaakko Alexanderin 
veli Abel (s. 4.6.853), joka merkitty maakauppiaaksi ja lisätty sukunimi Grönfors; 
> s. 163 nro 3 Triippu, Jussila torp, Jaako Aleksanterinpoika (s. 17.10.1847) & 
Lovisa Wilhelmina Mikontr > mm. Juho Aleksander (s. 26.12.1877) > (1895) s. 
165 nro 4 (Kylän)Wesa r. Juho Aleksander Jaakonp. Jussila. Sl 1847: Bdn Johan 
Alexander Mariass & Hedvig Johansdr. > Jakob 17.10.1847 Kaukom. Triipu. 
– Juho Aleksander Aumasen (s. 1877) vanhemmat olivat Kaukomäen Triipun 
talollinen Jaako Aleksanderinpoika ja Lovisa Vilhelmiina Mikontytär. Jaakosta 
tuli vuoden 1890-luvun tienoilla Triipun Jussilan isäntä. Kun Juho Aleksander 
-poika muutti Kaukomäen Kylänvesaan 1895, hänelle merkittiin suku- tai lisä-
nimeksi Jussila; nimi Aumanen on vasta myöhempää perua. Jaakon veli alkoi 
vuoden 1890 tienoilla käyttää sukunimeä Grönfors.
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Laitila (Kela): Frans Albert Aumanen, s. 12.6.1885 (po. 13.7.) Laitilassa. Van-
hemmat: Soukaisten Hällysen renki Johan Frans Suominen ja Edla Antintytär. 
– Nimi Aumanen ilmaantuu entiselle Suomiselle vasta 1900-luvun puolella.

Somero (Kela): Kalle Valdemar (sl:ssa Karl Valdemar) Aumanen, s. 2.7.1885 
(po. 8.7.) Somerolla. Vanhemmat Wähän Wilukselan lampuodin poika Gustaa 
Heikinpoika Anttila (s. 29.3.1849 Somerolla) ja Aleksandra Wilhelmintytär 
(s. 21.5.1857 Somerolla). Rk 1881–1890 s. 1306 Wähä Wiluksela nro 11 Anttila 
(ei sn:ä) > (1885) s. 1305 itt. > rk 1890–1899 s. 1584 Wähä Wiluksela Aaku, 
ei sn:ä. – Sukunimi ei esiinny Kallella eikä hänen vanhemmillaan vielä 1800-
luvulla, vaikka isälle onkin joskus merkitty lisänimeksi Anttila.

***Auranen (530). Nimeä on toisaalta Längelmäveden reitin varrella (mm. Kan-
gasalla) ja Päijänteen ympäristössä (suurin keskittymä Kuhmoisissa) ja toisaalta 
hajanaisesti Varsinais-Suomessa (esim. Kisko, Muurla, Perniö, Lieto, Rymättylä, 
Lemu, Pöytyä). Muualta nimi puuttuu lähes täysin. – Yleiskielen kyntövälinettä 
tarkoittava aura ei liene ollut vanhastaan kansanomainen kaikkialla maassa, mutta 
tehdasvalmisteisen välineen nimityksenä se on ulottunut sellaisillekin alueille, 
joissa jokin muu aura-sanan asu on vanhastaan tunnettu (SMS). – Jyväskylän 
seminaarista 1874 opettajaksi valmistuneen Karl Rudolf Aurasen (s. 1845) Kis-
kossa) isä oli seppä Aleksander Murberg (Raitio 1913: 303; Mikkola, Leinonen 
& Rekola 1937: 225), sukunimi on omaksuttu seminaarivuosina. – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Johansson > Auranen 30.5.1890 Turku. – HisKi: Helsingin pitäjä 
(Drg. Johan Auranen 1885).

**Auterinen (26). Nimi on vanhastaan ollut käytössä lähinnä Helsingissä. Suvun 
vanha nimi oli Hendell ja välivaiheessa oli käytössä nimi Hendell-Auterinen (Suo-
men Metsänhoitajat 1946–1960: 46). Nimi on ilmeisesti yhdistettävissä sanoihin 
auer ’aurinkousva’ ja autereinen ’väreilevä, hienosti usvainen ilma’ (SMS).

***Elonen (704). Nimeä on hajanaisesti satakuntalais-hämäläisellä alueella 
linjan Artjärvi – Sysmä – Siikainen lounaispuolella. Sen ulkopuolelta Elosia 
on kirjattu lähinnä vain Kirvusta. Tihentymiä on kaksi: rannikko Laitilasta Ah-
laisiin (erityisesti Pori ja Porin mlk.) sekä Uskelanjoen ympäristökunnat. Myös 
Rymättylässä on useita nimenkantajia. Uudellamaalla nimeä on ollut Helsingissä, 
Tuusulassa ja Porvoossa. – Kansankielessä elo tunnetaan yleisesti mm. merki-
tyksissä ’vilja, viljankorjuu; tavara, omaisuus, rikkaus; elämä’ (SMS). Joidenkin 
nimien taustalla voi olla Elo-alkuisia talon- tai torpannimiä. Raumalaisen Kettelin 
Kämärin pojalle kirjattiin laivaan tullessa merimiespassiin, johon tuli etunimen 
lisäksi kirjata lisä- tai sukunimi, englantilaisperäinen Seton, hänen poikansa käytti 
sitten nimeä Elonen (Hella 1997: 15). – Ensimmäinen nimenmuutos: Johansson 
> Elonen 26.11.1897 Hattula.

HisKi: Ikaalinen (mm. sl 1889 karvari Karl Elonen), Kuopio (vain yksi tieto: 
And. Elon 1802; on epävarmaa, onko kyse nimestä Elonen), Pori (mm. sl 1896 
Muurari Kaarlo Wiktori Elonen). Muita Elo-alkuisia nimiä: Asikkala (Carl Elo 
1808), Längelmäki (talo Elola 1816), Hartola (talo Elomäki 1835), Temmes 
(Nyb. Påhl Elonniemi 1782), Isokyrö (talo Elo 1824).

**Enonen (-). Nimenmuutos: Lang > Enonen (Askola 12.5.1906). Sysmässä 
on talonnimi Enonen ja lahti nimeltä Enostenlahti. Sukunimen aiheena on joko 
vesistöappellatiivi eno ’joki’ tai sukulaisuuden nimitys. Nimi on hävinnyt käy-
töstä 1960-luvulle tultaessa.
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**Eränen (148). Lähinnä satakuntalais-hämäläinen sukunimi; yksi nimenkan-
tasijoista on Ikaalisissa. Nimeä on otettu 20.12.1881 Helsingissä Grönlundin 
tilalle (tamperelaissyntyinen teologian opiskelija) ja seuraavana vuonna Tampe-
reella nimen Helenius sijaan. Erä-alkuiset paikannimetkin keskittyvät Päijänteen 
ympäristöön (Vahtola 1980: 231–232). Sana erä tunnetaan mm. merkityksissä 
’saalis; sato; pyyntimatka; asumaton seutu’ (SMS). 

HisKi: talonnimiä: Hartola (Erämies 1731), Hollola (Eräckala 1806), Ikaalinen 
(Erä 1751), Karstula (Erämäki 1807), Ruovesi (Eräjärvi 1774), Ähtäri (Eräniemi 
1771), Karijoki (Drg: Emanuel Eriks:son Erämaa 1851).

Ikaalinen (HisKi): Handlanden Gustaf Nestor Eränen (s. 18.1.1840) ja Wilhelmina 
Jeremiasd:r (s. 16.11.1836 Viljakkalassa) > Gustaf Nestor 19.2.1872 Ikaalisten 
kauppala. Rk 1867–1873 s. 2 Ikaalisten kauppala: perhe < (1871) Juhtimäki by 
nro 5 Erä Bond stjuf son. Rk 1874–1883 s. 3 Ikalis köping nro 2. – Sukunimeä 
ei esiinny ennen vuotta 1883. Nimi näyttää pohjautuvan talonnimeen Erä.

**Euranen (4). Nimenmuutoksia: Euren > Euranen (Turku 12.5.1906), Wiik 
> Euranen (Rauma 12.5.1906) ja Mäcklin > Euranen (Yläne ja Pöytyä 1935). 
Myös Kelan tiedot viittaavat samoille seuduille. Aiheena on ilmeisesti Euran 
pitäjän nimi.

***Haapanen (2 706). Vahvimmin satakuntalais-varsinaissuomalainen (eri-
tyisesti Eurajoki, Tyrvää). Haapasia on kohtalaisesti myös Hämeessä ja siihen 
rajoittuvissa Keski-Suomen pitäjissä, paikoin Etelä-Pohjanmaalla (joskin siellä 
lienee jo kyse vanhasta itäisestä homonyymistä tai sellaisen mukaan annetusta 
talonnimestä, josta nimi on uudestaan siirtynyt sukunimeksi). Nimeä on käytetty 
myös Kymenlaaksossa (Drg Elias Haapanen sl 1876 Sippola gård), eniten Vehka-
lahdella. – Selvä keskittymä on Vl. Uudellakirkolla, jossa sukunimestä on tietoja 
1500-luvulta lähtien (SN 2000: 85), Muolaasta nimi on 1900-luvulle tultaessa jo 
kadonnut. Keski-Suomen Haapasissa voi olla sekä vanhaa itäistä nimeä (Mats 
Hapain vl 1766 Jyväskylä, Äiiälä hem) että 1800-luvulla ilmaantunutta. Savon 
satunnaiset maininnat ovat vanhaa itäistä juurta (vrt. Pellosniemen Kiialassa 
1 Pirisen mukaan 1541; ks. myös SN 2000: 85). Inkerissä Haapasia on asunut 
Skuoritsassa (Venjoella ja Moloskovitsassa). 

Parkanossa Haapanen tunnetaan kosken ja sahan nimenä, Vesilahdella, 
Ikaalisissa ja Sääksmäellä talonnimenä, Lopella on Haapastensyrjä. Padasjoen 
Kasiniemen yksinäistalon itsenäistynyt mäkitupa on ollut Haapanen. Mynämä-
essä on Haapainen-niminen kylä. Nimi esiintyi Satakunta-lehden (6.4.1887) 
julkaisemassa ”perisuomalaisten” sukunimien luettelossa, joka oli tarkoitettu 
ohjeeksi sukunimeä tarvitseville. – Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 
1870 kirjatun Alexander Haapasen (s. 1851 Vehmaalla) vanhemmat olivat 
talollinen Efraim Haapanala ja Loviisa Matintytär (Autio 1996: 24) ja 1874 
yliopistoon tulleen Jakob Haapasen (s. 1849 Jalasjärvellä) vanhemmat olivat 
talollisen poika Jooseppi Haapala eli Markkila ja Sera  a (Jaakon tytär) Pirilä 
(Autio 1996: 80; Jalasjärven kirkonkirjat). – Ensimmäinen nimenmuutos: Asp 
> Haapanen 3.5.1879 Puolanka. Haapaseksi on muutettu myös Juhonpoika 
(Helsinki 1880).

Ylioppilas Oskar Blomstedt, Jalasjärven lukkarin Aron Blomstedtin poika, 
piti rovasti K. R. Forsmanin palkkaamana Ilmajoella lasten koulua, johon 
Markkilan Jaakko-poika pantiin. Hän sai asua sukulaisperheessä Manber-
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gilla. Serkku Johannes kävi samaa koulua. Opettaja lähetti kotiin terveisiä, 
että nuo pojat kannattaa toimittaa opin tielle. Muistitiedon mukaan räätäli 
Manberg sanoi Jaakolle ettei tämä mikään Markkila ole, ”sinä olet Haapalan 
talon pojanpoika, pannahan sulle nimeksi Haapanen”. – – Jaakko evästettiin 
kouluun Tampereelle, jonne 1860 oli onnistuttu perustamaan suomalainen 
yläalkeiskoulu – –. Koulun matrikkelista näkyy että Jaakko Haapanen kirjoi-
tettiin koulun ensimmäiseen luokkaan 1865, jo 16 vuotta täyttäneenä. (Tuulio 
1966: 14.) Jaakon isä oli Haapalan talon Markkilan torpan torppari.15

HisKi: vanhoja itäisiä nimiä: Antrea (B. Mats Mart:niaep Haapain 1843), Jaak-
kima (sn. 1723), Kangasniemi (Inh. Anders Haapain 1698), Kesälahti (sn. 1824), 
Puumala (sn. 1817), Ristiina (Joh. Mattss. Haapain 1735), Parikkala (Magnus 
Haapain 1827). sn. Haapanen yleinen Vl. Uudellakirkolla.

HisKi: läntisiä asutusnimipohjaisia lisä- tai sukunimiä: Hämeenlinna (Torp. Wil-
helm Haapanen 1831), Ikaalinen (Johan Hapainen 1700), Jämsä (Erich Hapainen 
1729, vaimo patronyymillä), Kuhmalahti (Torp: Simon Simonsson Haapanen 
1827; kyse lienee Tervaniemen Mattilan Haapasen torpasta), Loimaa (Tp Jac 
Haapanen 1821, vaimolla vain etunimi), Multia (Bs. Carl Carlsson Haapanen 
1835, vaimo patronyymillä), Vehkalahti (talo Haapanen 1802, asukas patronyy-
millä; Änkl: Jacob Jöranss: Haapanen 1821), Sippola (Drg. Elias Haapanen 1876; 
talo Haapanen 1878 Sippolan kylässä, isäntä merkitty patronyymillä), Virolahti 
(kylä Hapala, Sigfred Hapain 1666); talo Haapanen Kuru (1795), Multia (1817), 
Nurmijärvi (1837), Sääksmäki (1839 Haapais), Ähtäri (1791). 

Mahdollisia Virtanen-tyypin nimiä HisKissä: Kuru (vl 1886 Renki Kalle Aleksan-
der Haapanen Vaakaniemen Toikosta), Nummi (sl 1883 Torpp. Wävy Reinhold 
Haapanen); Pori: mm. sl 1881 Varapoliisi Frans Wilhelm Haapanen, sl 1884 
Työmies Nikolai Haapanen Kokemäeltä = sl 1886 Työmies Nikolai Haapanen 
(Rosenberg)16; Viipurin mlk (vl 1896 Työmies Frans Konstantin Haapanen), 
Viipurin kaupunki (vl 1898 Työmies Kalle Vihtori Haapanen).

***Hakanen (1 719). Hakasia on runsaimmin Jämsässä ja Korpilahdella ja 
kohtalaisesti Päijänteen länsipuolisissa pitäjissä. Tihentymiä on myös Kokemäen-
jokilaaksossa, Loimaalla ja sen naapurikunnissa. Etelä-Pohjanmaalla sukunimeä 
on lähinnä Ilmajoella ja ympäristössä. SN 2000 mainitsee nimestä muutaman 
tiedon 1500-luvulta Jääskestä ja Rantasalmelta (mts. 90). Nimen valtaedustus 
on läntinen, ja se kattaa useita eri sukuja. Joissakin tapauksissa taustalla on sa-
manmuotoinen talon- tai torpannimi, mutta levintä ja yleisyys viittavat selvästi 
myös mallinmukaiseen omaksumiseen. – Aidattua laidunmaata tarkoittava haka 
on murteissa yleissuomalainen (SMS). Jyväskylän yleisalkeiskoulussa aloitti 
opintiensä 1862 Nikolai Hakanen (sittemmin Hagelin), joka oli syntynyt 1846 
Kuhmoisten Tehin Hakalassa. Saman koulun oppilas Kaarlo Henrik Hakala 
(s. 1864 Korpilahdella) muutti nimensä Hakaseksi 1886. (Mikkola 1983: 89.) 
– Ensimmäinen nimenmuutos: Söderlund > Hakanen 12.5.1906 Eurajoki.

HisKi: Alatornio (Pär Johansson Hakanen 1756), Jämsä (talo Hakanen 1808), Pori 
(sl 1887 keräjäkirjuri Tuomas Hakanen), Uukuniemi (bob. enkl. Mich. Hakanen 
1772), Viitasaari (b.s. Lars Hakanen 1839) sekä Naimaton Ylioppilas Kaarlo 
Henrik Hakanen (Korpilahden seurakunnasta) vl 1897 Rautu.

15  Syntyneiden luetteloon oli Jaakon syntyessä isän lisänimeksi merkitty Haapala.
16  1800-luvun lopun kirkonkirjoissa suluissa esiintyvät sukunimet eivät välttämättä olleet 

rinnakkaisnimiä, vaan entisiä sukunimiä, jotka kirjattiin identi  oinnin varmentami-
seksi.
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Jämsä: Hjalmar Nikolai Hakanen, s. 17.3.1895 Jämsän Pappilan kylän Hakanie-
men torpassa. Rk 1890–1899 s. 1016 Pappilan kylä (Ruotsula L.) Trp. Hakanie-
mi: Trp Joonas Joonaanp. (s. 2.11.1852 Jämsässä) & Amanda Fredrika Juhontr. 
(s. 12.4.1855 Jämsässä) < rk 1880–1889 s. 861 Prestgården (Ruotsula L:) T. 
Hakaniemi: T. Jonas Jonasson & Amanda Fredrika Johandr; Lk 1890–1899 s. 
1016 lapset Jonas Aleksander 15.8.1891, Atle Emil 14.1.1894 ja Hjalmar Nikolai 
17.3.1895. Sl:ssa lasten isän nimenä 1891 ja 1894 Torp. Joonas Hakaniemi, 1895 
Tp. [Jonas] Jonaanpa Hakanen. – Sukunimi Hakanen ilmaantuu käyttöön 1895 
ja korvaa torpannimi-lisänimen Hakaniemi.

**Hakonen (680). Voimakas keskittymä on Viitasaarella ja sen ympäristössä. 
Nimeä on varsin paljon myös Laukaassa ja Jämsässä, jonkin verran myös mm. 
Urjalassa ja Punkalaitumella. Etelä-Pohjanmaan yksinäinen tieto löytyy Lapual-
ta. Juvan ja Lemin pienehköt keskittymät samoin kuin Kurkijoen tieto ovat 
vanhaa itäistä kantaa, jota edustanevat Laukaan–Viitasaaren tienoon nimetkin. 
Länsi-Suomen sukunimissä voi olla takana hako ’havu’, joskin nimiä on selvästi 
muodostettu myös Haka- tai Hako-alkuisten paikannimien perusteella. Ainakin 
Jämsän ja Lapuan nimet sisältänevät samanmuotoisen asumuksennimen. Itä-
Suomessa nimestä on esiintynyt satunnaisesti homonyymejä. – Ensimmäiset 
nimenmuutokset 12.5.1906 nimistä Ek (Muurla), Hacklin (Nummi) ja Juhonpoika 
(Marttila). Lisäksi Hellgren on vaihdettu nimeksi Hakonen 1936 Rekijoella, 
Terttilässä ja Somerolla (SL). – HisKi: Ilmeinen 1800-luvun uudisnimi: Laukaa 
(tp. Alexander Hakonen 1879). 

HisKi: Läntisiä asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: Jämsä 
(uk. skr. lärl. Thom. Johanss. Hult, Hakonen torp, 1808; itse torppari 1809 vain 
patronyymillä, ilman sukunimeä, 1830 jo Tp.s. Elias Eliaeson Hakonen), Karja-
lohja (asumuksennimenä vl 1886 Ilmoniemen kylässä), Kuortane (Drg. Jör. Jör. 
Hakonen 1844), Lappee (1745), Lapua (bd:s. Thomas Jacobss. Hakonen 1828; 
myös torppari mainitaan samalla nimellä.), Reisjärvi (Drg. Matts Larss. Hako-
nen 1801), Saarijärvi (1767), Viitasaari (Erich Hindrichs. Hakonen, tn. Hakola, 
1745), Ylistaro (torp. And. Hakonen 1842). Nimimuotoa Hakoinen: Haukipudas 
(1722), Laukaa (1746), Kalajoki (1749), Taipalsaari (1826).

HisKi: Mainintoja Itä-Suomesta: Jaakkima (1840), Kuopio (1686), Puumala 
(1799), Rantasalmi (1726), Kerimäki (sl 1891 Tal: Juhana Hakonen; kyse on 
kuitenkin nimestä Halonen; sama koskee toista HisKissä esiintyvää mainintaa 
nimestä Hakonen).

**Halkonen (56). Kelan Maamme kirjan mukaan nimenkantajia olisi syntynyt 
erityisesti Ruovedellä ja Kymissä. Kymissä nimellä on vanhat juuret, sillä jo 
vuoden 1745 vl:ssa mainitaan såg. Mickel Mårtensson Halkonen (HisKi). Nimi 
esiintyy välillä muodossa Halkola. Kyse on asumuksen nimestä. Halko-alkuisia 
asumuksen nimiä, jotka esiintyvät lisäniminä, on runsaasti eri puolilla Suomea. 
Myös itäsuomalaiselta sukunimialueelta on joitain satunnaistietoja: Hiitola (vl 
1711 Hend: Hend: Halko), And. Halkoin (sl 1757 Kitee), Mats Halkonen (sl 1744 
Kymi), Henrik Johan Halkonen (sl 1845 Rautalampi). SN 2000 tietää nimeä 
esiintyneen Vl. Uudellakirkolla jo 1500-luvun puolimaissa (mts. 92). Pietarissa 
1882 nimi Halko vaihdettiin nimeen Halkonen.

**Hallanen (1). Kelan tiedoissa on kaksi naimatonta naista, jotka olivat syn-
tyneet ja asuneet Keuruulla. Toinen nimenkantajista oli Iina Elina Hallanen, 
s. 12.11.1895 Keuruun Vehkalahden kylässä. Hänen vanhempansa olivat torppari 
Otto Hezekiel Matinpoika Hallaaho ja Fredrika Tuomaantytär.
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***Halminen (592). Nimeä on tiheään Satakunnassa (erityisesti Jämijärvi, 
Kankaanpää, Kiikka, Kiikoinen, Kiukainen, Lavia, Pori, Siikainen, Ulvila) ja 
Laitilassa, missä sitä on eniten. Varsinais-Suomesta ja Hämeestä (mm. Hauho, 
Sääksmäki) on vain vähän merkintöjä, vielä vähemmän muualta (Helsinki, Kars-
tula). Nimi voidaan yhdistää sanaan halme, mutta taustalla on myös eriperusteisia 
torppien nimiä (ks. SN 2000: 94). Yleisyys viittaa kuitenkin siihen, että myös 
mallilla on merkittävä osuus nimenvalintaan. – Ainoa nimenmuutos: Helin > 
Halminen 12.5.1906 Kiikoinen. 

HisKi: 1800-luvun uudisnimiä: Jääski (Tal: Pietari Halminen 1890), Nurmo 
(ks. kohtaa Nurmo), Pori (mm. sl 1879 Tullkammar: Skn:sfvar Efraim Halmi-
nen)

HisKi: Läntisiä asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: Nummi 
(Hyvelän kylä: Tp: Abraham Ersson Halmis 1804; tp. Mich: Elia’s., tn. Halmis, 
1827, tn. Halmi 1830) ja Saarijärvi (Trp. Anders Isak:sn Halmila 1853).

Nurmo (HisKi): viceklock. Joh. Erikss. Halminen ja Hedvig [Mikelsdr, s. 5.7.1837 
Isossakyrössä] > Maria 3.1.1860. Rk 1854–1860 s. 55 Nurmo Ojelmisto: klock. 
Johan Erss. Halminen (s. 5.11.1830 Kauhavalla); tullut Ylistarosta 1853. Kau-
havan sl:n mukaan vanhemmat: B.deson Erik Jaks: Orava ja Maria. – Nimi oli 
käytössä jo 1850-luvulla, mutta nimeämismotiivi ei selviä. Edellisessä polvessa 
oli käytössä lisänimi Orava.

**Harjunen (496). Nimen levikki on varsin hajanainen. Sitä esiintyy Laatokan 
Karjalassa (erit Suojärvi), Pohjois-Savossa (erityisesti Kaavi) ja Virolahden seu-
dulla (vrt. Harjun maatalousoppilaitos) sekä länsiosassa maata Helsingin ja Turun 
lisäksi Hausjärveltä Humppilaan, Virroille ja Kauhajoelle. Kauhajoen Kainastolla 
Harjunen on tunnettu torpan nimenä. Kaavilla sukunimeä on esiintynyt ainakin 
1822 (IGI). Jyväskylän maaseurakunnassa vihittiin 1886 Karle Juhonp. Harju-
nen. Harjunen on valittu uudeksi sukunimeksi ainakin seuraavien nimien sijaan: 
Ahonen (1904), Vasaberg (Snellmanin päivänä 1906 Eurajoella). Suojärvellä 
on Harjuseksi vaihdettu nimet Amosov ja Pappi, mutta nimenmuutoksia ei ole 
ilmoitettu virallisissa lehdissä (Hokkinen 1970a: 26). – Sana harju tunnetaan 
melkein koko maassa tarkoittamassa selännettä, harjannetta, Karjalassa myös 
laukkukauppiasta ja venäläistä. 

Hiski: Kerimäki (sn. 1735), Hiitola (Grels Harjunen sl 1695), Kivennapa (sl 1756 
Bond. Lars Harjunen), Viipurin mlk (sl 1874 Magdalena Harjunen), Pori (sl 1898 
Aliupseeri Juho Harjunen) ja Sortavalan mlk (sl 1883 Katrina Harjunen).

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 90 H: Loin Wilhelm Juhp. Harjunen 
(s. 14.7.1832, po. 17.7.1832 Vesangalla). Vanhemmat: T. Joh: Johansson ja Maria 
Joh:s dr:. – Nimi ilmaantuu torpparin pojalle aikaisintaan 1890-luvulla.

Mouhijärvi (rk): rk 1882–1891 s. 35 Mustianoja Kapalo: piika Amanta Vilha 
Iisakintr Harjunen (sukunimi lisätty myöhemmin riviin patronyymin yläpuolelle; 
s. 14.2.1870 Kiikoisissa) > (1889) s. 178. – Nimi ilmaantuu patronyymin sijaan 
1880-luvulla.

**Harsunen (75). Kelan tiedot ovat Jyväskylästä (1), Karstulasta (1), Perhosta 
(3), Pietarsaaresta (1) ja Ylistarosta (1). Murteissa harsu tunnetaan mm. merkityk-
sessä ’harso’ (mm. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla) ja ’harva, hauras’ (SMS).
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**Hauskanen (27). HisKi: Dreng, ungkarl Johan Jöransson Hauska vl 1870 
Rautu. Nimen lähtösija on kuitenkin Kuhmoisissa, missä on syntynyt 9.1.1882 
Kasper Hauskanen. Hänen vanhempansa olivat loinen Kalle Taavetinpoika (ei 
sukunimeä) ja Selma Lustig Tapialan Nyyssälän (nro 6) Juuristen torpasta. Nimi 
on mahdollisesti suomalaistettu äidin sukunimestä, ruotsin lustig ’hauska, hu-
vittava, lysti’.

***Heinonen (14 766). Nimi on taustaltaan kaksi- tai oikeastaan kolmijakoinen. 
Hyvin runsas erisukuisten nimenkantajien joukko sijoittuu Varsinais-Suomeen, 
Satakuntaan, Hämeeseen, Keski-Suomeen (Jyväskylän–Petäjäveden korkeudel-
le) ja Uudellemaallekin. Noilla alueilla nimeä on omaksuttu mallinmukaisesti 
1800-luvun puolimaista alkaen niin, että kantajia löytyy lähes joka pitäjästä. 
Itäinen keskittymä on puolestaan Kurkijoella ja Parikkalassa. Savosta nimeä ei 
kuitenkaan liiemmälti tapaa Pohjois-Savoa (Kiuruvesi, Pielavesi, Iisalmi, La-
pinlahti, Varpaisjärvi) lukuun ottamatta, jossa sitä on taas aika paljon, samoin 
kuin Pohjois-Savon naapurikunnissa Pohjanmaalla. Pohjanmaalle vanha itäinen 
Heinonen – josta on tietoja 1500-luvulta alkaen – on levinnyt Savosta. Se on siir-
tynyt talonnimeksi ja palannut talonnimiperuisena sukunimenä takaisin pohjoi-
seen Savoon. Jyväskylän seminaarissa aloitti 1872 opintonsa Mathias Heinonen 
(s. 1853 Pomarkussa; isä Isak Alamarkkula) (Raitio 1913: 363; Mikkola, Leino-
nen & Rekola 1937: 283). – Itäisten nimien taustalla on Heinrich-nimen muunnos 
Heino, läntisissä kasvinnimitys heinä (ks. myös SN 2000: 109). 

Ensimmäinen nimenmuutos: Piira > Heinonen 22.3.1882. Myös mm. seuraa-
via nimiä on muutettu Heinoseksi: Juhantytär (1884, 1885), Luomahaara (1885), 
Henriksson (Turku 1886), Loutetmäki (Ol. Pyhäjärvi 1886), Lagerblom (Helsinki 
1887), Röntynen (1888), Jeremiantytär (1889), Juhonpoika (1889), Berggren 
(1889), Kivi (1890), Snygg (Pusula 1891), Ulvila (Lapua 1891), Örn (Paimio 
1891), Johanson (Helsinki 1892), Mathildantytär (Turku 1893), Abrahamsson 
(Helsinki 1894), Blink (1897), Kuhna (1897), Andersson (Sakkola 1898), Ahl-
backa (Ul. Pyhäjärvi), Matinpoika (Turku 1899) ja Hillilä (1899).

HisKi: Itäisiä sukunimiä17 (jotkut Savon nimet voivat sisältää pohjalaisen talon-
nimen): Hiitola (sn. 1870), Jaakkima (sn. 1778), Johannes (sn. 1846), Karttula 
(sn. 1849), Kerimäki (sn. 1717), Kesälahti (sn. 1814), Kiuruvesi (sl 1830 Dr. 
Carl Heinonen), Koivisto (Bondesonen Abraham Paulsson Heinonen 1875), Kuh-
mo (sl 1880 rki Salomon Heinonen), Kuolemajärvi (inh. ungk. Elias Johanss. 
Heinonen vl 1871), Kurkijoki (Landbovärden enkl. Simon Simonss. Heinonen 
vl 1856), Käkisalmi (sn. 1875), Nilsiä (sn. 1853), Parikkala (sn. 1808), Puumala 
(sn. 1739), Pälkjärvi (sn. 1865), Rautu (sn. 1884), Ruokolahti (talo Heinoin 1773, 
asukkaat patronyymillä), Ruskeala (sn. 1866), Sortavalan kaupunki (sn. 1891), 
Sortavalan mlk (sn. 1854), Sotkamo (sn. 1761), Sortavala (sn. 1725), Sulkava 
(Drg. And. Heinonen 1767), Vl. Uusikirkko (sn. 1873), Viipurin kaupunki 
(sn. 1863) ja Viipurin mlk (sn. 1886).

HisKi: Läntisiä asumuksennimeen perustuvia lisä- ja sukunimiä (osa asumuk-
sennimistä voi sisältää appellatiivin sijasta itäisen sukunimen): Alaveteli (Hind. 
Olofsson Heinoinen 1721, vaimo Maria Ehrsdr.), Haapavesi (Drg. Johan Joh:s 
s. Heinonen 1832, vaimo B.dr. Maria Staff.dr. Salmela), Kalajoki (Matts Larss. 

17  Osa Itä-Suomen Heinosista kantaa alkujaan länsisuomalaiseen talonnimeen perustuvaa 
sukunimeä; tällöin talonnimen taustalta löytyy kasvinnimitys.
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Heinonen, vaimo p. Walborg Micheldr. Sauvola 1742), Koivisto (B Paul Jo-
hanss: Heinonen 1843, vaimo patronyymillä), Kälviä (B.s. Henr. Johss. Heinonen 
1827), Kärsämäki (Påhl Heinonen 1807, vaimo Maria), Lappee (Göran Heinoin 
1744, vaimo patronyymillä), Laukaa (sl 1857 Tpsn Johan Henrikss. Heinonen 
Leppävedeltä Riihiahon torpasta), Lestijärvi (Bd.s. And. Andersson Heinonen 
1813), Reisjärvi (Inh. Erik Nilss. Heinonen vihittiin Reisjärvellä 1851, mutta 
oli kotoisin Pyhäjoen Haapajärveltä eli Haapavedeltä), Saarijärvi (Skrädd. Eric 
Heinonen 1844, vaimo patronyymillä), Sievi (drg. Pehr Pehrss. Heinonen 1784), 
Sumiainen (Inh Henrik Mattss: Heinonen 1850, vaimo patronyymillä), Säkkijärvi 
(talo Heinoin 1769, asukkaat patronyymillä), Toholampi (Erich. Larss. Heinonen 
1713), Uurainen (Skom: Carl Carlss. Heinonen 1816), Viitasaari (talo Heinola, 
Bds. Johan Heinonen 1758). 

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Aura (mm. sl 1885 Ratavahti Johan Kustaa 
Heinonen, sl 1892 Ent. renki Vilhelm Heinonen), Finström (Arbetare Frans 
Ferd Heinonen 1895), Ikaalinen (mm. sl 1886 renki Juhan Heinonen, sl 1889 
tp: Juhan Heinonen Kivimäki, sl 1894 trp: its: Herman Heinonen Keskinen), 
Kaukola (Renki Juho Simonp. Heinonen vl 1898), Keuruu (Its. David Sakarinp. 
Heinonen 1887), Kurkijoki (sn. 1881), Kärkölä (Drengfogden Karl Heinonen 
1883, vaimo patronyymillä), Lapua (Räätäli Konstantin Sannanp. Heinonen 
1893, vaimo patronyymillä), Laukaa (Inh. Henrik Henrikss. Heinonen 1876), 
Nummi (mm. sl 1884 Muon. Eerik Heinonen), Pori (mm. sl 1877 Guld- och 
silfverarbetarmästaren Gustaf Heinonen; paljon tietoja sen jälkeen 1800-luvun 
puolella), Pusula (vl 1894 Talonpoika, nuori mi Kaarle Kustaa Heinonen), Sund 
(Statdreng Gustaf Wiktor Heinonen 1888, vaimo patronyymillä), Suomusjärvi 
(vl 1896 ent. rustitil. pka Karl Nikolaus Heinonen), Tampere (mm. vl 1880 Drg: 
Gust Adolf Heinonen), Tuusula (itsell. nuorimies Karl Viktor Heinonen 1896, 
vaimo torp. tytär Alma So  a Olenius 1896), Viipuri (maaseurakunnassa vihittiin 
1753 Matts Johansson Heinonen; seurakunnasta ei muita merkintöjä nimestä), 
Ähtäri (Inh. Ukrl. Matts Salomoncs:n Heinonen 1878). 

Uusikaupunki (HisKi): Elementa lärar: Gust: Johan Heinonen Naantalista & 
3.7.1858 Handl:dr Helena Amanda Wong (s. 8.8.1831 Uudessakaupungissa). 
Naantali rk 1854–1860 s. 54 Zvart 2 Rapakko nro 62: Elem. Läraren Johan Gust. 
Heinonen (s. 12.9.1829 Uudessakaupungissa, mutta ei löydy sen sl:sta) < s. 28 
nro 2 Kulmala, stadens skolhus (jossa jo sn:nä Heinonen), jonne tuli ehkä noin 
1854 Uudestakaupungista. Muuten tuohon aikaan Naantalin asukkaat kirjattiin 
lähes yksinomaan patronyymein tai ei-suomalaisin lisä- tai sukunimin, mutta 
talon- ja kylänniminä esiintyi kuitenkin suomalaisia nimiä.

**Heinunen (8). Heinoseen ja tutkittavan nimityypin omaksumiseen liittyy myös 
nimi Heinunen (kaikki nimenkantajat samaa sukua), josta Marjatta Ketonen 
Lopen Sajaniemestä on kertonut: 

Vaarilla oli vain patronyymi, ei sukunimeä. Vaari meni Lopen kirkkoherran-
virastoon sukunimen saadakseen ja ajatteli ottaa Heinosen. Hänelle pappi 
sanoi, että Heinosia on todella paljon, mutta Heinusia vain yksi. Vaaripa 
mielistyi tähän nimeen, ja niin Lopella on nykyään vain yksi Heinunen, 
vaarin pojanpoika, eikä niitä taida olla muuallakaan. Nimeä ei veljeni, Eino 
Heinunen halunnut suojata, sanoi, että kun niitä on niin vähän, tulkoon sitten 
lisää. (Haastattelu Heikki Wuorenrinne 1995.) 
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***Heinänen (1 156). Nimi on lähinnä hämäläis-keskisuomalainen; suurimmat 
keskittymät ovat Saarijärvellä, Laukaassa, Petäjävedellä ja Jämsässä, ja nimeä 
on kohtalaisesti myös niiden ympäristöpitäjissä sekä Hämeessä, mm. Pirkka-
lassa ja Hattulassa. Nimi esiintyi hopeaveroluettelossa 1571 Reisjärvellä (Matz 
Heijneijnen) ja Alakiimingissä (Eric Heijnais) (Walta 1985: 103, 119), mutta 
sukunimenä se ei ole siellä säilynyt. Jämsässä, Keuruulla ja Laukaassa taustana 
on samanmuotoinen asumuksennimi. Jyväskylän kaupungista (sl) mainitaan 1883 
Naishlö Hilma Erikintr Heinänen. Ensimmäinen, joka suomalaisti sukunimensä 
Heinäseksi, oli ylioppilas Otto Wille Fallenius 24.4.1879 Helsingissä. 
 
HisKi: Länsisuomalaisia asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: 
Jämsä (talo Heinänen: inh. Joh. Johanss. 1784, Skrädd. Johan Herden 1830), 
Laukaa (Leppäveden Kurkelan talo: Skredd. Lärk. Matts Johss. Heinänen 1851), 
Keuruu (Tp. Jakob Karlss. Heinäsen Ruokola 1865).

HisKi: 1800-luvun lopun uudisnimiä: Jomala (Dreng Jakob Johansson Heinänen 
1869), Multia (talo Lamminmäki: Renki nm. Erik Juho Davidinp. Heinänen 
1881).

Kartta 13. Sukunimen Heinonen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Heinonen

30–89

16–29

5–15

Nimenkantajien määrä
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**Helmanen (10). Nimi on peräisin Elimäeltä, missä sitä otettiin vuonna 1906 
nimen Mettälä sijaan (Kela vuoteen 1968). Vrt. ilmauksia luonnon helmassa, 
metsän helmassa.

***Helminen (3 002). Nimeä on runsaasti ja varsin tasaisesti satakuntalais-hämä-
läisellä alueella (erityisesti Jämsä, Sysmä, Lammi) ja nauhamaisena vyöhykkeenä 
etelärannikon tuntumassa Halikosta Pyhtäälle, ei kuitenkaan ruotsinkielisissä 
kunnissa. Yksittäisiä tietoja nimestä on muualtakin Länsi-Suomesta. Kun 1800-
lukua vanhempia tietoja ei ole ja levikki ilmaisee selvästi, että nimeä on lukemat-
tomilla eri suvuilla, on läntinen nimi selvästi nuori mallinmukainen muodoste, 
jonka sisältönä on yleiskielen sana helmi. Vain paikoin voivat sukunimet liittyä 
Helmi-alkuisiin paikannimiin, joissa on mm. helmenpyyntiin viittaavia nimiä. 
A. V. Koskimies (ent. Forsman) mainitsikin Kansanvalistusseuran kalenterissa 
1915 Helmisen olevan verrattain uusi nimi. Nimi esiintyy Rauman Lehden nimien 
suosituslistalla 19.2.1890. 

Toiselta soi esim. Helminen, Tanner, Siiwo, Lehtinen, Koskinen jne. kuin 
Tampert, Rautelin, Eerikssonni yms. (Sanomia Turusta 12.6.1880; nimimerkki 
Kainulainen).

Ensimmäinen nimenmuutos: Johansson > Helminen 15.11.1881 Tampere. Myös 
mm. seuraavia nimiä on muutettu Helmiseksi: Mattsson (Tampere 1882), Johan-
tytär (1885, Turku 1898), Kustaanpoika (Tampere 1886), Front (Turku 1886) ja 
Kustaantytär (Turku 1896).

Kun torpparin poika Basilius Helminen (s. 1859 Teiskossa) aloitti Jyväskylän 
yläalkeisopiston 1871, hänen vanhemmilleen oli vielä kirjattu vain patronyymit. 
Samaan kouluun tuli 1883 Adam August Helminen (s. 1870 Kuhmoisissa), jonka 
vanhemmat olivat talollinen Adam Patala ja Hedvig Elisabet Erkintytär. (Mikkola 
1983: 99, 113.) Jyväskylän seminaarissa aloitti opiskelunsa vuonna 1879 Frans 
Viktor Helminen (s. 1860 Jyväskylän pitäjän Keljon Hakalassa); hänen isänsä 
oli sotilas, sittemmin maanviljelijä David Hagelin (Raitio 1913: 365; Mikkola, 
Leinonen & Rekola 1937: 289). Jyväskylässä (sl) asui 1878 myös kauppias 
Henrik Fabian Helminen, joka oli tunnettu suomalaisuusmies. – Kirkonkirjojen 
mukaan sukunimeä esiintyi 1881 Vesilahdella: Oskar Helminen. Sukunimi on 
mainittu myös Vienan Paanajärvellä 1820-luvulla (Pöllä 1995: 175).

HisKi: Kärkölä (Kasvatti Kalle Aksel Helminen 1890), Ikaalinen (talonnimi 
Helmijoki 1842; torppari mainitaan vain patronyymillä), Laukaa (Drg. Johan 
Helminen 1863 Petruman kylän Carlvikista), Nummi (vl 1888 piika Ida Maria 
Helminen), Pori (mm. sl 1889 Työmies Josef Helminen), Tampere (mm. vl 1870 
Klädes fab:arb. Gustaf Mick:s Helminen), Teisko (Helmioja torp 1784, torppari 
patronyymillä) ja Viipurin mlk (Työmies Juho Viktor Helminen vl 1897). 

Jämsä (sl): Trp Jonas Helminen ja Mathilda Seppolan kylästä Könkkölän tor-
pasta > Otto, s. 21.5.1895 Jämsässä. Otolla oli myös veli Jonas, s. 19.4.1882; 
vanhemmat syntyneiden luettelon mukaan: Inhyses Jonas Karlsson ja Matilda 
Gustafsdotter. Rk 1890– s. 1347 Seppola Könkkölä trp Helminen. Seuraavat 
tiedot osoittavat, että torpan nimi Helminen perustuu nyt kyseessä olevan torp-
parin sukunimeen eikä päinvastoin: trp Jonas Kallenp. (ei sn:ä), s. 29.5.1855 
Jämsässä. < (1892) s. 1303 Seppola, trp Toussula: its. Joonas Kallep. Helminen. 
< edellinen rk s. 995 Toussulan torppa (nyt ei sn:ä) + Joonaksen vanhemmat: 
T. Karl Eriksson (s. 5.2.1824 Jämsässä) ja Maria Kristina Adamsdr (s. 4.6.1833). 
Sl 1855 trp Carl Eriksson ja Maria Christina Adamsdr. – Vuonna 1895 syntyneen 
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Otto Helmisen isällä Joonaksella oli silloin jo sukunimi Helminen, joka oli myös 
Oton syntymätorpan nimi. Torpan nimi perustui kuitenkin asujiensa sukunimeen, 
sillä Joonakselle merkittiin sama sukunimi 1890-luvun alussa hänen asuessaan 
Toussulan torpassa. Vielä 1880-luvulla sukunimeä ei esiintynyt.

Sääksmäki (rk): rk 1877–1886 Valkeakosken paperitehdas H: T. Tm. Kaarle 
Oskar (sl:ssa Karl Oskar) Kallenp. Helminen (s. 20.9.1862). Vanhemmat: Rid-
vala Jutila Landbsn Gustaf Mattsson ja Ulla Adamsdr. – Valkeakosken tehtaan 
työmies oli ottanut nimen Helminen ilmeisesti 1880-luvun alkuvuosina; kotoisin 
hän oli Ritvalan kylän Jutilasta.

Sääksmäki (rk): rk 1887–1896 s. 444 Valkiakoski Salo Klemola: Kustaa Juhonp. 
Helminen, s. 20.1.1848 (po. 26.1.) Tyrvännön Uskelan Töyräniemessä. Vanhem-
mat: Torp. Johan Jacobsson ja Maria Henricsdr.

**Hiekkanen (281). Ensisijaisesti keskisuomalainen, usein talonnimipohjainen 
sukunimi (erityisesti Saarijärvi, Karstula, Toivakka, Laukaa). Etelä-Pohjanmaalta 
ja Savosta on nimestä muutama yksittäistieto. Muualta maasta nimi puuttuu 
lähes kokonaan. Muualla Länsi-Suomessa sitä korvaavatkin tutumman murre-

Kartta 14. Sukunimen Helminen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Helminen

> 16

5–15

2–4

Nimenkantajien määrä

–



245

6 Virtanen-tyyppi

sanan sisältävä Hietanen ja vielä lännempänä Santanen. Nimeä on tavattu myös 
Inkerissä (Liissilä, Tyrö, Novasolkka). Korpilahden Muurasjärven kylässä on 
Hiekkanen-niminen torppa (rk 1880– s. 356). Jyväskylän kaupungista (sl) mai-
nitaan 1876 Naishenkilö Wilhelmina Hiekkanen ja maalaiskunnassa (vl) 1872 
Mikkel Nikodemussn Hiekkanen.

HisKi: Jyväskylä (Hiekkanen torp 1845; torppari vain patronyymillä), Rautalampi 
(Tp. Påhl Hiekkanen 1847).

***Hietanen (3 784). Nimellä on ainakin kolme syntytapaa. Päijänteen ympäris-
tön (erityisesti Jämsä), Ylä-Satakunnan ja eteläisen Hämeen nimet Kymenlaaksoa 
myöten (erityisesti Virrat, Ruovesi, Hauho, Loppi, Iitti) ovat enimmäkseen mal-
linmukaisesti omaksuttuja sukunimiä, Etelä-Pohjanmaan (Teuva–Isokyrö, Kauha-
va, Kortesjärvi) nimet ilmeisesti talonnimistä vakiintuneita, samoin Peräpohjolan 
ja paikoin Hämeenkin nimet. Hietanen on tunnettu kantatalon nimenä Kihniön 
Nerkoossa (nro 3), Kalvolan Taljalassa (nro 9) ja Teiskon Saarlahdessa (nro 6). 
Huomattava keskittymä on Kannaksella (erityisesti Vl. Uusikirkko, Kuolemajär-
vi, mutta myös Koivisto, Vl. Pyhäjärvi) ja Mäntyharjussa. Kannaksella nimeä on 
esiintynyt 1500-luvulta lähtien (SN 2000: 117), ja samoihin aikoihin sitä on ollut 
Savossakin (esim. 1562 Savilahden neljännes). – Jyväskylän lyseon oppilaaksi 
tuli 1884 Germanus Hietanen (s. 1872 Luhangassa); hänen vanhemmilleen ei 
vielä merkitty sukunimeä (Mikkola 1983: 113). 1874 Jyväskylän seminaarista 
valmistuneen So  a Hietasen (s. 1850 Orimattilassa) isä oli talollinen Johannes 
Hietala (Raitio 1913: 350; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 804). – Ensim-
mäinen nimenmuutos: Hurstinen > Hietanen 12.12.1892 Tampere.

HisKi: Itäisiä vanhoja sukunimiä (1850–1901; eniten Kuolemajärvi, Vl. Uusikirk-
ko ja Koivisto): Jaala (paljon tietoja, mm. sl 1879 Renki Taavi Hietanen Vesalan 
kylän Mäkelässä), Kerimäki (sl 1871 Tp. Petter Hietanen), Vl. Uusikirkko (vl 
1852 Bondes. ungkarlen Christian Michelss. Hietanen), Kuolemajärvi (vl 1853 
Bondeson enkling Michel Mattsson Hietanen), Johannes (vl 1854 Bondeson, ung-
karl Petter Simonsson Hietanen Kuolemajärveltä), Kivennavan Terijoki (vl 1888 
Läksp., nuorimies Risto Juhonp. Hietanen), Koivisto (vl 1856 Bd sonen Hiob 
Sigfridsson Hietanen), Muolaa (vl 1870 landbonde son ungkarl Anders Filipson 
Hietanen), Räisälä (vl 1852 Bds: Henr: Jör:s: Hietanen Vl. Pyhäjärveltä), Sak-
kola (vl 1853 Lb. Anders Anderss. Hietanen), ValkJ (vl 1877 Landbosen. ungk. 
Tobias Michelsson Hietanen), Viipurin kaupunki (vl 1881 Wanginvartija Tuomas 
Johanpoika Hietanen) ja Viipurin mlk (vl 1893 Renki Matti Hietanen). 

HisKi: Läntisiä asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: Hal-
sua (Tp. Matti Ant:p. Hietanen 1881), Ikaalinen (Johan Jörs:s Hietainen, vaimo 
Walborg Eskelsd:r 1744; talo Hietanen 1688, 1800), Nurmo (vl 1845 drg: Gus-
taf Johans: Hietanen), Reisjärvi (Bd. Matts Erikss. Hietanen 1856), Ruokolahti 
(talo Hietanen 1805), Seinäjoki (Nurmon kylässä talo Hietanen, Korpela 1845), 
Sääksmäki (T. Matts Jöranss. Hietanen, vaimo Maria Ericsd:r 1817), Teisko (talo 
Hietanen 1779; asukas patronyymillä), Turku (Nybygg. Henric Henrss: Hietanen, 
vaimo Stina Ulrica Johsdr 1837), Pello (Nybygg. Isaac Isaacss. Hietanen 1842 
Sieppijärven kylässä; Nybygg. Henric Henrss. Hietanen 1837 Turtolan kylässä), 
Ylöjärvi (Inh. Wilhelm Hietanen, vaimo Karolina, 1856), 

HisKi: Virtanen-tyypin nimimainintoja: Kärkölä (Itsellinen Juho Manasse 
Hietanen 1891), Lapua (Katteluksen talo, Torp. Juha Juhanp. Hietanen 1883, 
v. Liisa Simontyt. 1883), Nurmo (sl 1898 Itsellinen Iisakki Samuelinp. Hietanen), 
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Pornainen (sl 1885 itsellinen Ismael Hietanen), Tampere (vl 1872 Fabr: arb: 
Johan Gust: Joh:son Hietanen), Tuusula (työmies nuorim. Villehad Hietanen 
Helsingistä vihittiin 1897 Tuusulassa), Veteli (vl 1893 Renki nuori mies Kaarle 
Vihtori Matinp. Hietanen).

**Holminen (21). Nimi esiintyy Kuusiston vihittyjen luettelossa 1923 (nimen-
kantaja Kaarinan Haritusta). Nimi on yhdistettävissä ruotsista lainattuun saaren 
ja luodon nimitykseen holma ~ holmi, joka on tavallinen paikannimissä rannikon 
ruotsalaisalueiden tuntumassa. – Nimenmuutoksissa Holminen esiintyy vain seu-
raavissa tapauksissa: Holminen > Elo Pori 1904 ja Holminen > Tähtinen 1906 
Uskela. – Sääksmäki (rk): rk 1877–1886 s. 727 Walkiakoski paperitehdas H: T. 
Tm. Henrik Heikinp. Holminen (s. 16.3.1853). 

**Hovinen (126). Nimen käytöstä on tietoja lähinnä Keski-Suomesta (erityisesti 
Konginkangas) ja hieman Etelä-Hämeestä. Jyväskylän pitäjän samannimisessä 
kylässä on ollut Hovilan talo, talollisena 1838 Matts Philipsson. Saman pitäjän 
Mattilan kylän Syrjälän talollisen Juho Matinpojan poika Karl Oskar Hovila 
(s. 1866) aloitti Jyväskylän lyseon 1878 ja käytti sittemmin nimeä Hovinen. 
Jyväskylän kaupungissa (sl) asui 1886 myös kauppias Heikki Hovinen. Vrt. 
torpannimeä Hovinaho Sumiaisten Kärkkäälässä (torpparina 1830-luvulla Jo-
han Mattsson eli Johan Hämäläin). Saarijärven vihittyjen luetteloon on kirjattu 
vuonna 1830 laukaalainen Lbs. Gustaf Johanss. Hovila. – Sana hovi ’suuri talo, 
kartano’ on murteissa tuttu lähinnä Itä-Suomessa (SMS), mutta asutusnimissä 
paljon laajemminkin, mm. Hämeessä ja Keski-Suomessa (SN 2000: 129–130). 
Merkitys ’hallitsijan asunto, hoviväki’ on tullut tunnetuksi kirjallista tietä.

***Huhtanen (1 235). Nimeä on runsaasti Ruokolahdella ja jonkin verran myös 
Viipurin seudulla. Toinen selvä yksinäinen tihentymä on Ylitorniolla. Läntiset 
nimet keskittyvät lähinnä Ala-Satakuntaan ja Lounais-Hämeeseen (erityisesti 
Urjala, Kokemäki, Alastaro), Päijänteen länsirantamille (Korpilahti, Jämsä, 
Padasjoki) ja Etelä-Pohjanmaalle (erityisesti Kurikka, Ilmajoki). – Ainakin 
Pohjanmaan nimet ovat siirtyneet sukunimiksi asutusnimistä, ja paikoin myös 
muiden läntisten nimien takana on talon- tai torpannimi Huhtanen. Pohjois-Poh-
janmaan verokirjoissa 1500-luvulla mainitut Huhtaset eivät näyttäisi ainakaan 
tällä nimellä säilyneen. Mahdotonta ei ole, että myös Ruokolahden–Rautjärven 
nimet olisivat talonnimiperuisia, sillä vaikka alue on vanhaa sukunimialuetta, 
seassa esiintyy myös talonnimikäytäntöä. Nuoren mallinmukaisen nimen kan-
tajiin kuuluu Jyväskylän kaupungin sl:ssa 1877 mainittu Suutarin sälli Wilppu 
Huhtanen. – Ensimmäinen nimenmuutos: Kallentytär > Huhtanen 18.2.1886 
Helsinki.

HisKi: Itäsuomalaisia vanhoja sukunimiä: Anttola (sl 1879 Talon p: Daniel Huh-
tanen), Heinjoki (sn. 1836), Hiitola (sn. 1857), Johannes (sn. 1848), Kivennapa 
(paljon merkintöjä 1800-luvun puolivälissä), Kuolemajärvi (sn. 1869), Rautjärvi 
(talo Huhtain. Erich Månsson 1746), Ruokolahti (talo Huhtain, Bertel Mattsson 
1746, vaimo patronyymillä; Bd. Matts Mattsson Huhtanen 1839), Vl. Uusikirkko 
(sn. 1878), Viipurin mlk (sn. 1868).

HisKi: Läntisiä asumuksen nimeen perustuvia lisä- tai sukunimiä: Haapavesi 
(Aron Anderss. Huhtanen 1781; vaimo patronyymillä), Ilmajoki (Backstm Ab-
raham Mikkelss: Huhtanen 1842, vaimo patronyymillä), Tyrvää (sl 1821 Trp. 
Henric Huhtanen, vaimo patronyymillä; talo Huhtanen 1850).
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HisKi: 1800-luvun loppupuoliskon uudisnimiä: Isojoki (ks. seuraavaa kohtaa), 
Pori (sl 1895 Sahan työmies Fredrik Arvid Huhtanen).

Isojoki (HisKi): Klockare eleven Bondesonen Elias Robert Thomasson Huhtanen 
(Kienonkoski by)18 & 30.5.1877 B d:r Hedvig Johansd:r Kortessalo Kortesnie-
men kylästä (s. 12.12.1853). Rk 1873–1882 s. 223 Kodesjärvi Kienokoski eller 
Huhtamäki (ei sn.) > rk 1883–1892 s. 290 sama paikka, nyt sukunimenä Huh-
tanen > Nikolainkaupunkiin 31.8.1891. – Isojoen rk 1873–1882 ei juuri sisällä 
nen-loppuisia sukunimiä, mutta kirjan loppupuolelta pitäjän palvelijaluettelosta 
löytyy muutamia henkilöitä, joille tällainen sukunimi on lisätty (kerran Juvanen 
ja kahdesti Koskinen). Useimmiten lisä- tai sukuniminä esiintyvät nimet ovat 
alkujaan talonnimiä tai ei-suomalaisia nimiä.

**Huhtinen (625). Nimen levintä on kaksijakoinen. Läntiset esiintymät ovat 
Urjalassa, Ruovedellä ja Jämsässä sekä muutamissa niiden naapurikunnissa. 
Pohjoisin hajatieto on Ähtäristä, läntisin Merikarvialta, eteläisimmät Vihdistä ja 
Sippolasta. Itäiset nimet sijoittuvat Saimaan seutuville (erityisesti Juva, Anttola). 
– Itä-Suomessa Huhtinen on muunnelma sukunimestä Huhtiainen. Nimeä on 
jo vanhastaan kirjattu vaihtelevasti muodossa Huhtinen (esim. Pellosniemen 
Halilassa 1614; Klock. Henric Huhtin 1847 Sulkava). – Nimen taustalla on il-
meisesti kaskisana huhta. – Ainoa nimenmuutos: Huhtimo > Huhtinen 1.10.1921 
Kärkölä. – HisKi: Virtanen-tyypin nimimainintoja: Pori (sl 1897 Suutari Juho 
Huhtinen).

HisKi: Itäsuomalaisia sukunimimainintoja: Anttola (sl 1872 Tal: m: Jakob 
Huhtinen).

HisKi: Läntisiä asumuksen nimeen perustuvia lisä- tai sukunimiä: Jämsä (U.k. 
Torp. Jonas Jonaess. Huhtis 1848, vaimo patronyymillä), Asikkala (talo Huhtis 
1811, torppa Huhtis 1812, asukkaat patronyymillä), Porvoo (Huhtis t. 1746, 
asukkaat patronyymillä ja vuodesta 1809 alkaen ruotsinkielisellä lisä- tai su-
kunimellä). 

Ruovesi (rk): Rk 1880– s. 1747 Väärin k[ylä] Nenosen R Aatu (sl:ssa Adolph) 
Kallen[poika] Huhtinen, s. 22.6.1855 (po. 23.6.1855) Hämeen läänin osassa. Van-
hemmat: Sankila Torp Karl Jakobsson Huhtiniemi ja Maria Stina Thomasdotter. 
– Sukunimi Huhtinen on muodostettu torpan- ja lisänimestä Huhtiniemi.

Sääksmäki (rk): rk 1887–1896 s. 443 Valkiakoski Salo, Sipilän itselliset: tehtaan 
työm. Juho Kustaa Huhtinen ja vaimo Matilda Jeremiaantr sekä tytär Alina Maria 
Juhontr Huhtinen, s. 9.1.1883 Sääksmäen Valkeakoskella. 

**Hupanen (70). Nimenkantajat ovat syntyneet Päijänteen molemmin puolin 
seuraavissa kunnissa: Hartola, Sysmä, Kuhmoinen, Padasjoki, Luopioinen, Kan-
gasala, Sahalahti ja Tyrväntö. Vaikka nimenkantajien määrä on varsin suppea, pai-
kallisen mallin osuutta nimenmuodostukseen voi otaksua, sillä samoilla seuduin 
on suosittu myös muita sellaisia sukunimiä, jotka voisi nimeen sisältyvän sanaston 
perusteella luokitella samaan kategoriaan (esim. Huvinen, Ilonen). Tässä hupa 
on tulkittu merkityksessä ’hauska’, vaikka sanalla on murteissamme muitakin 
merkityksiä kuten ’lyhytaikainen, tuhlaavainen’. Vrt. ”Tämä matka on hupainen, 

18  Kienonkoski ei ole kylä vaan Isojoen koski ja samanniminen talo Kodesjärven ky-
lässä.
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jos on aikaa ja matkailijaa huvittaa säännötön matkustamis-tapa.” (Matkasuuntia 
Suomessa I–IV: 9) ja ”Sangen hupaista on tehdä kiertomatka ’Nisse’-laivalla 
Pyhäjärvellä, jonka lehtevät saaret ja monien huviloiden kaunistamat rannat 
tuottavat matkailijalle sekä vaihetusta että viehätystä” (mts. 13). – Nimenmuu-
tosilmoituksissa vain Hupanen > Lahtinen 1914 Muurame.

Hartola (Kela): Kalle Hupanen, s. 9.12.1890. Kirkonkirjoista henkilöä ei löy-
dy tuolta päivältä, mutta ehkä kyse on 3.12.1890 syntyneestä Kaarle Emilistä, 
jonka äiti oli löysä Johanna Eva-So  an tytär (s. 19.10.1862). Rk 1890– s. 1105 
löysäläisiä, ei sukunimeä > Iittiin 1899. – Nimi ei näytä olleen käytössä vielä 
1800-luvulla. Nimenkantaja oli avioton lapsi.

Kangasala (Kela): Kalle Kustaa (sl:ssa Kaarle Kustaa) Hupanen, s. 25.9.1896 
Kangasalla. Vanhemmat: Kaarle Hupanen Joutsenniemestä ja Henriika. – Nimi 
oli käytössä ainakin jo 1896.

Sysmä (Kela): Ville Hupanen, s. 10.12.1899 Sysmässä. Vanhemmat: Mktpln 
Kalle Hupanen (s. 2.2.1861 Kuhmoisten Lästilän Jussilassa) ja Edla (s. 4.11.1859) 
Liikolan Eerolasta. Rk 1890–1899 II, s. 949 itsellisiä < (1897) 179 Liikola nro 
2 Hassila Vehmais Mikkola Tal: < rk 1880–1890 s. 250 Liikola by nro 2 Hassila 
Vehmais Mikkola Bd < (1889) 835 Saaris by Piettilä rusth. Måg < Kuhmoisista 
28.10.1889. Kallen (sl:ssa Karl) vanhemmat: D. Josef ja Eva Evas dr. – Kalle 
Hupanen muutti Sysmään Kuhmoisista 1889, jolloin hänellä oli jo sukunimi. 
Hän ei kuitenkaan ollut perinyt sitä vanhemmiltaan. 

**Huutonen (55). Kelan tiedot Jyväskylän mlk:sta (3) ja Sumiaisista (3). Nimi 
on ilmeisesti Jyväskylän seudun uudisnimiä 1800-luvun lopulta. Sumiaisten 
Mäkelänkylässä on Huutjärvi (nimi tunnetaan myös Huuhti- ja Huuti-alkuise-
na), Huutjoki ja Huutjärvenvuori, Paadentaipaleessa Huutokallio. Jyväskylän 
Vaajakoskelta on tieto nimestä Huutokallio (kalliolta kerrotaan huudetun venet-
tä), Keljon kylästä nimistä Huutoharju ja Huutlampi (Hut Lambi 1785). (NA.) 
Nimenmuutos: Huutonen > Ilomäki (Jyväskylä ja Jyväskylän pitäjä 1909). Jy-
väskylän maaseurakunnan sl:ssa mainitaan 1880 Trp Matti Matinp. Huutonen. 

**Huvinen (193). Nimi esiintyy Jaalan syntyneiden luettelossa 1892 ja Jämsän 
1895. Muutenkin nimenkantajien vanhat asuinpaikat ovat lähinnä Päijänteen 
ympäristössä; eniten heitä on ollut Heinolassa, mutta nimeä on tavattu myös 
Sahalahdella ja Eräjärvellä. Nimen valintaan sukunimeksi ovat -nen-muodin 
lisäksi voineet vaikuttaa asumuksennimet, vrt. talonnimi Huvila Hartolan Kal-
hossa (1747 Huvila hn). Nimenmuutoksia: Uusitalo > Huvinen (Helsinki 1904), 
Åkerman > Huvinen (Turku 12.5.1906). Nimi edustanee sisällöltään paikallista 
sisältömallia, vrt. Hupanen ja Ilonen. 

Jaala (sl): its David Huvinen (s. 7.11.1871 Heinolan Tuusjärven Kailasessa ja 
k. 28.10.1896) ja Henrika Bergström > Hugo, s. 31.5.1892 Jaalan Karijärven 
Tolmannilassa. Rk 1890– s. 269 Karijärvi nro 1 Marttila (Lehtonen) renki its. 
Davidin vanhemmat: inhysingen Jöran Harjulin ja Eva Lisa Davidsdotter. – Kun 
Hugo Huvinen syntyi 1892 Jaalan Karijärven Tolmannilassa, hänen isäkseen 
merkittiin David Huvinen. David oli muuttanut 1890 Heinolasta Jaalaan. Hei-
nolassa Davidin isäksi merkittiin itsellinen Yrjö Harjulin.

Jämsä (sl): Pentti Huvinen, s. 22.5.1895 Jämsä. Vanhemmat: Kesti Matti Tho-
maanpa Huvinen ja Amanda Jaakontr Seppolan kylän Koivulasta. Rk 1890–



249

6 Virtanen-tyyppi

1899 s. 1308 Seppolan kylä (Jama L.) Koivula: Its. Matti Tuomaanpa Huvinen 
(s. 5.7.1867 Keuruulla) & Amanda Jaakontr (s. 29.4.1868 Petäjävedellä), 
Pentti-pojan lisäksi tytär Emma, s. 29.7.1893 Keuruulla < (1895) Keuruu; Keu-
ruun sl: Emman vanhemmat Pohja[s]lahdelta talonpoika Matti Tuomaanpoika 
Huvinen-Riihimäki & Amanda Jaakontytär < Keuruun rk 1890–1899 s. 822 
Pohjaslahti nro 14 Riihimäki trp: (syytink.) Tp. Tuomas Adaminp. (s. 12.1823 
Keuruulla) & Edla Karolina Matint. (s. 3.5.1828 Kuorevedellä), heillä pojat: its. 
p. Matti Tuomonp. Huvinen & Amanda Jaakontytär ja Lars Reinhold Tuomaap. 
(s. 4.5.1865). Syntyneiden luetteloon on Matin vanhemmiksi kirjattu Lautamäki 
Riihimäki torpare Thomas Adamsson ja Edla. < (1892) 787 Pohjaslahti nro 10a 
Huhtimäki torp.: torppareina Matin vanhemmat + its. Matti Tuomaanp. Huvinen 
(sukunimi lisätty) < rk 1880–1889 Pohjaslahti 10: Matilla ei sukunimeä < (1888) 
s. 893 nro 14 Riihimäki torp: ei sukunimeä. Lauri Reinholdille syntyi 29.9.1887 
poika Otto. Sl 1887 vanhempina: Pohjaslahden Lautamäestä itsellinen Lauri 
Reinhold Tuomaanpoika Riihimäki & Benedikta Wilhentytär Salmén. – Matti 
Huvisen sukunimi ilmaantui käyttöön Keuruulla 1890-luvun ensi vuosina, ai-
emmin hänelle saatettiin merkitä torpannimi lisänimeksi. Hänen veljelleen Lauri 
Reinholdille ei 1800-luvun loppuun mennessä merkitty rippikirjaan sukunimeä, 
syntyneiden luettelossa 1887 hänelle merkittiin torpan nimen mukaan lisänimeksi 
Riihimäki.

Asikkala (Kela): Aleksander Huvinen, s. 4.1.1875 Asikkalassa. Sl: David Si-
monsson & Lena Stina Andersdr > Alexander 4.1.1875 Salo, Riihela Huhti. Lk 
1870–1879 s. 824 Salo nro 6 Riihelä, Torp Huhti: Torpareson David Simonsson 
& Lena Stina Andersdotter, mm. lapsi Alexander > lk 1880–1889 s. 881 ei sn:ä 
> lk 1890–1899 s. 955 ei sn:ä > rk 1890–1899 s. 955 David Simonp. > (1890) 
s. 997 Salo nro 9 Hokkala isäntä Taavi Simonp. & Lena Stiina Antinttr, ei sn:ä. 
– Aleksander Huviselle ei vuoteen 1900 mennessä merkitty lainkaan sukunimeä. 
Syntyneiden luettelossa hänen vanhempansakin olivat sukunimettömiä. 

Nastola (Kela): Kaarlo Nestori Huvinen, s. 28.11.1890 Nastolassa. Sl: Muo-
namies Gabriel Matinpoika & Sera  na, Seestalta > Kaarlo Nestori 28.11.1890. 
Lk 1890–1899 s. 15 Ahtiala nro 4 Seesta: Muonam. Gabriel Matinpoika & Se-
ra  a Juhtontytär, heillä mm. lapset: Hemming (s. 22.10.1877; adm. 24.6.1894; 
lisätty sukunimi Huvinen) ja Kaarle Nestor (ei sukunimeä) > rk 1890–1899 
s. 15 Ahtiala nro 4 Seesta rustholli: [muonamiehen poika] Hemming Gabrielinpa 
Huvinen. – Kaarlo Nestori Huvisen (s. 1890) vanhemmat olivat sukunimettömiä, 
eikä Kaarlollekaan sukunimeä kirjattu 1800-luvun puolella. Sen sijaan hänen 
vanhemmalle Hemming-veljelleen (s. 1877) sukunimi kirjattiin ilmeisesti ripiltä 
pääsyn yhteydessä.

Eräjärvi (Kela): Kustaa Huvinen, s. 18.12.1884 Eräjärvellä. Vanhemmat: Suu-
tari Kustaa Huvila Kauppilan kylästä ja Alexandra Virenius (s. 20.7.1862). Rk 
1881–1890 s. 107 Skom. Gustaf Gustafsson Huvila (s. 20.3.1864 Eräjärvellä) 
< s. 92 Kauppila by Ojonen tjenstefolk (täällä ei merkitty sukunimeä). – Kustaa 
Huvisen isän lisä- tai sukunimeksi kirjattiin 1884 ja vielä 1890 Huvila, joka 
sekään ei näytä olleen pitkäaikainen nimi. Sukunimi Huvinen on tullut käyttöön 
aikaisintaan 1890-luvulla.

Heinola (Kela): Urho Huvinen, s. 12.3.1897 Heinolan Härkälässä. Vanhemmat: 
Talpka Magnus Huvinen (s. 16.4.1860 Heinolassa) ja Eufemia Laaksonen, 
s. 1.10.1865 Nastolassa. Rk 1890–1899 s. 264 Härkälä nro 5 Lähde tal.: jo sn. 
Rk 1881– s. 264 ja rk 1874–1881 s. 251 samassa paikassa: Maunun vanhem-
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mat: Bond. sytningsman Simon Thomasson (s. 9.11.1832) ja Lena So  a Pecklin 
(s. 9.12.1835); täällä on Maunulle lisätty sukunimi Huvinen. – Sukunimi tuli 
käyttöön 1870-luvulla.

**Hyötynen (49). Nimen lähtösija on Jämsässä, missä syntyi mm. Kalle 
Vihtor Hyötynen 1.1.1895. Vanhemmiksi merkittiin Its. Kust. Alfr. Hyötynen 
(s. 4.4.1854 Jämsässä; syntymämerkintää ei kuitenkaan löydy tällä päivämäärällä) 
ja Amanda [Fredrika] Juhontytär (s. 11.1.1853) Vierelän Matarasta. He asuivat 
Mataran Lehtolan torpassa eli mäkituvassa. Sukunimi on kirjattu vasta vuoden 
1891 eli ensimmäisten rippikirjamerkintöjen jälkeen. Vuoteen 1891 he olivat 
asuneet Vierelän Tiitolan torpassa, missä sukunimeä ei lainkaan kirjattu. 

**Härmeinen (4). Nimenmuutokset: Åhström > Härmeinen (Lohja 22.5.1906 
ja 23.6.1906). Nimen aiheena on voinut olla sana härmä tai Härmä-alkuinen 
asuinpaikan nimi, josta nimi on muodostettu aikakauden nimeämismallin 
mukaisesti. – Vrt. asumuksennimiä Härmelä (vl 1841 Purmo) ja Härmeenmaa 
(B:de Mats Gustavi Härmenmaa sl 1841 Kauhava). 

***Ilmanen (284). Nimi on tyystin läntistä lähtöä. Sitä on etenkin Varsinais-
Suomessa Turun seudun rannikon tuntumassa (erityisesti Rymättylä) ja sisempänä 
maata Lounais- ja Etelä-Hämeessä sekä Huittisten seudulla. Muualta maasta nimi 
puuttuu; niinpä vielä 1500-luvulla Kannakselta mainitut, tätä nimeä tarkoittaviksi 
tulkitut merkinnät (SN 2000: 151) on liitettävä siellä yleisempään sukunimeen 
Ilmonen. – Nimen aiheena voi olla yleiskielen sana ilma, esikristillisenä pidet-
ty kastenimi Ilma ~ Ilmo tai Ilma-alkuinen kotipaikan nimi (mm. Ilmolan eli 
Ilmajoen pitäjän nimi, ks. Lopen esimerkkiä). Nimi esiintyi Rauman Lehdessä 
suositeltavien sukunimiehdotusten luettelossa 19.2.1890. – Ensimmäinen ni-
menmuutos: Juhanpoika > Ilmanen 3.11.1890 Turku.

HisKi: Hauho (kylä Ilmo[i]la, Torp. Anders Ilman 1776, vaimo patronyymillä), 
Kärkölä (Torp Johan Mattsson Ilman 1859, vaimo patronyymillä), Pori (Gelbg-
jut: Joh: Henr: Ilman 1827, vaimo patronyymillä). Kelan tietojen mukaan näissä 
pitäjissä ei ollut Ilmasia. Asiakirjamerkinnöissä voi kyse olla ei-suomalaisesta 
lisänimestä Ilman.

Jokioinen (Kela): Juho (sl Juha) Ilmanen, s. 8.4.1876 Jokioisten Latovainio. 
Vanhemmat: Trp. Topi Topinp. Pajala ja Gustava Maijantytär. Rk 1873–1882 
s. 168 Latovainio Pajala: Torp Tobias Tobiasson (s. 28.12.1841 Jokioisissa) ja 
Eva Gustava Ekbom, s. 13.10.1844. Rk 1883–1892 s. 226 sama paikka Torpp 
Mökkil (ei vielä tässäkään sukunimeä). Rk 1893–1900 s. 275: nyt Juhalle ja 
veli Kallelle (s. 20.9.1878) merkitty sukunimi Ilmanen. – Sukunimi ilmaantui 
1890-luvulla veljeksille, joiden isällä oli vain patronyymi tai torpannimeen 
pohjautuva lisänimi Pajala.

Kangasala (Kela): Johannes Ilmanen, s. 8.4.1893 Kangasalla. Vanhemmat: 
Joutsiniemen jyvärenki Juho Kustaa Ilmanen ja Ida Kustaantytär. – Nimi ollut 
käytössä viimeistään 1893. Se ei näytä perustuvan asumuksennimeen.

Loppi (Kela): Sakari Johannes Ilmanen, s. 3.11.1880 Lopella. Vanhemmat: 
[evankelinen pappi] kappal. Joh.[annes] Ilmanen (s. 13.9.1849 Ilmolassa) ja 
Mathilda Riddelin (s. 29.1.1854 Hämeenkyrössä). Lopen rk 1875–1885 s. 66 
Joenta’an kylä nro 5 Kittilä kappalaisen talo < Taivassalosta. Vanhemmat: skrädd 
Johan Johanss: Manberg ja Amalia Jakobsd:r. – Lopen edellinen kappalainen oli 
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vuoteen 1875 Lauri August Palonen; välissä oli vt. kappalaisena Julio Kustaa Al-
fred Helenius. – Lopella kappalaisena ollut Sakari Ilmanen peri nimensä isältään 
Johannes Ilmaselta, joka oli muodostanut nimensä syntymäpitäjänsä Ilmolan eli 
Ilmajoen nimen pohjalta. Räätäli-isoisällä oli vielä tyypillinen käsityöläisnimi 
Manberg. Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkelissa 1871 mainitun Johannes 
Ilmasen (s. 1849 Ilmajoella) vanhemmiksi on merkitty räätäli, talollinen Johan 
Mannberg ja So  a Amalia Biri (Autio 1996: 35). 

Manbergin Johannes näkyy päässeen Tampereen kouluun jo 1864, jopa toi-
selle luokalle. Kouluaikana hän otti nimen Ilmanen. (Tuulio 1966: 14). Ks. 
Haapanen.

Paimio (Kela): Iivari (sl Iwar Ireneus) Ilmanen, s. 1.12.1894 Paimiossa. Vanhem-
mat: Nummenpään talon renki Frans Oskar Ilmanen (s. 3.10.1866) ja Aleksandra 
Vilhelmina Malenius (rk:n s. 406). Paimio rk 1882–1891 s. 394 Nummenpää: 
[Frans Oskarin isä] Landb. Bonde enkl. Gustaf Adolf Johansson (s. 6.11.1822, 
po. 7.11. Paimion Nummenpäässä), poika Frans Oskarille lisätty sukunimi < 
rk 1872–1881 s. 126 sama paikka, mutta sukunimeä ei esiinny. Kustaa Aatun 
vanhemmat: Bd. Johan Henricsson ja Eva Johansdr. – Nimi ilmaantuu käyttöön 
1880-luvulla. Sillä ei näytä olevan yhteyttä asumuksennimiin.

Rymättylä (Kela): Taimi Rafael Ilmanen, s. 13.12.1892 Rymättylässä. Vanhem-
mat: Saarlan Länsitalosta merimies Ernst Emil Kaarlonp. Ilmanen (s. 6.8.1864 
Rymättylässä) ja Ida Fransina Juhantytär (s. 18.4.1870 Rymättylässä). Rk 
1887–1897 s. 725 Saarla Länsitalo < (1887) 737 Knaapila (on jo sn.), missä 
mainitaan myös vanhemmat: Its. Karl Gustav Nylund (s. 11.8.1830 Rymätty-
lässä) ja Edla Gustava Sandell (s. 27.4.1826 Rymättylässä). – Merimies Ernst 
Emil Ilmasen sukunimi on tullut käyttöön viimeistään 1887; hänen isänsä käytti 
vielä nimeä Nylund.

***Ilmarinen (236). Ilmarisia on syntynyt eniten Janakkalassa, sitten Multialla, 
Ruovedellä ja Oulussa. Vehmaalla ja Loimaalla Ilmarinen on tunnettu vanhastaan 
kylännimenä, Liedon Harviaisissa kantatalon nimenä, mutta sukunimeksi se ei 
ole siellä juurtunut. Nimenkantajien määrä on kasvanut sukunimenmuutoissa, 
joissa Ilmariseen on vaihdettu mm. 12.5.1906 Fabritius – tässä nimi on yhdistetty 
Kalevalan seppä Ilmariseen, sillä latinan faber on ’seppä’. Muut vuoden 1906 
Snellmanin päivän nimenmuutokset: Salvén > Ilmarinen 12.5.1906 Helsinki ja 
Vilander > Ilmarinen 12.5.1906 Uskela.

HisKi: Jaala19 (vl 1881 Räätäli Eerik Ilmarinen), Loimaa (Jören Bert.s. Ilmaris 
1687, Multia (Smed. Ungk. Matts Ilmarinen 1879), Pirkkala (talo Ilmaris 1742), 
Renko (sl 1876 Skrd Gust Ilmarinen Janakkalasta), Teuva (Nyb. Joseph Ilmarinen 
1845, vaimo patronyymillä) ja Viipurin kaupunki (tehtaan työmies, leski Erik 
Ilmarinen vl 1893).

Multia (Kela): Herman (sl:ssa Hermanni) Ilmarinen, s. 26.5.1882 (po. 31.5.) 
Multialla. Vanhemmat: Its. Matti Matinpoika Ilmarinen ja Wilhelmiina Apramintr. 
[o.s. Heikkola; s. 1.12.1850]. Rk 1872–1881 s. 94 Muldia by Suoranta Inhysesh-
jon: Inh. Matts (sl:ssa Mathias) Mattss. Ilmarinen (s. 2.9.1842). < (1882) 298 
Tarhapää Seppälä inh. < (1878) s. 286 Tarhapää by Keskinen inh. (ei aviossa, ei 
sukunimeä). Vanhemman Matin vanhemmat: Inh. Matts Marcis. Koponen ja Caisa 

19  Ks. artikkelia Lemminkäinen.
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Mattsdr. – Sukunimi ilmaantuu käyttöön 1880-luvun vaihteessa, suurin piirtein 
nimenkantajan avioitumisen aikoihin. Edellisellä polvella oli vielä talonnimeen 
pohjautuva lisänimi Koponen.

Ruovesi (Kela): Oiva Santeri (sl:ssa Oiva Wantte), s. 2.6.1882 Ruovedellä. 
Vanhemmat: Kankaan mr Riitti Ilmarinen (s. 5.9.1841; ei löydy Ruoveden 
syntyneiden luettelosta) ja Santra Maria Jaakont. [Lehtinen] (s. 21.12.1854). 
Rk 1880– s. 661 Mustajärven kylän Kangas > (1884) 724 (ei katsottu). Riit-
ti Ilmarinen mainitaan 1890-luvulla sepäksi Pajusen kylän Särkän torpassa. 
Lapsi Riitin ensimmäisestä aviosta: Peltolan r. Riiti Kustaan[poika] ja Viia 
Heikin[tytär] (heidät vihitty 15.12.1867) > Herman (sittemmin rk:ssa Manni), 
s. 19.9.1868 Turun läänin osassa. – Rk 1871– s. 1248 Mustajärvi nro 4 Kangas 
< (1880) 1303 Pajusen Maijala < (1878) 1154 Pappilan Poukan tölli Matoharju 
< (1876) 1267 Mustajärven Pohtion tölli Järvensivu < 1636 ensimmäisen vai-
mon nimenä Viia Heikkitär (s. 13.11.1843). Rk 1863–1869 s. 664 Mustajärven 
Peltola (täällä on jo sukunimi) < (1864) 688 Mustajärvi Pohtion tölli Malvi R 
(naimaton eikä sukunimeä) < (1863) 664 Peltola renki Riitioff Kustan[poika]. 
– Ruovedellä Riitti Ilmarisen omaksuman sukunimen aiheena lienee ollut hänen 
ammattinsa, seppä. Vielä 1868 hänelle kirjattiin syntyneiden luetteloon pelkkä 
patronyymi, vaikka rippikirjaan sukunimi kirjattiin avioitumisesta (1867) alkaen. 
Ensimmäinen vaimo kirjattiin yleensä vain patronyymillä, mutta ainakin kerran 
itäsuomalaiseen tapaan Heikkitär. Toinen vaimo kantoi jo uudisnimityyppistä 
sukunimeä Lehtinen.

Lappee (rk): rk 1890– s. 1222 Parkkarilan rullatehdas: Työmies Eerikki An-
nanp. Ilmarinen, s. 5.10.1848 Jaalassa (po. Iitin kirkonkylässä). Äiti: Tj:p: An: 
Sof: Tobiædr. – Työmiehen sukunimi oli kotoisin Iitistä, missä (ja myös siihen 
kuuluneessa Jaalassa) syntyi 1870-luvun tienoilla muitakin Kalevala-teemaisia 
sukunimiä: ks. edellä räätäli Ilmarinen Jaalassa sekä Joukahainen ja Lemmin-
käinen. 

***Ilmonen (639). Nimeä on Päijänteen ympäristössä (erityisesti Korpilahti, 
Leivonmäki, Toivakka, Jämsä), eteläisessä Hämeessä Tammelasta Valkealaan 
ja pienehköinä keskittyminä myös Virroilla, Ähtärissä, Pylkönmäellä ja Saari-
järvellä. Kannakselta on vain muutama yksittäistieto (Viipuri, Vl. Pyhäjärvi), 
samoin Savitaipaleelta ja Helsingistä. – Ainoa nimenmuutos: Levison > Ilmonen 
12.6.1906 Vihti. – HisKi: vain Rantasalmi (Mich: Ilmoin 1752; vanhaa itäistä 
sukua), Helsingin pitäjä (Koll.  l.mag. Torsten Osvald Ilmoin 1876, vaimo Jgfr. 
Sigrid Johanna Crohns) ja Ähtäri (Its.n.m. Kaarlo Kaarlonp. Ilmonen 1889, vaimo 
M.laill. eroit. v.:o Sera  a Saltunt:r Saviniemi). 

Korpilahti (Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1881): Robert Ilmonen, 
s. 1858 Korpilahden Putkilahdella. Rk 1880–89 s. 116 Putkilahti Nikkilä nro 
12, Bden Johan Gustaf Mattsson (s. 8.6.1843) & Hilda Maria Adamsdr (s. 
31.5.1846); Far Matts Matsson (s. 8.3.1817) & Eva So  a Gröhnlund (s. 8.7.1821 
ja k. 18.2.1884); Bror Robert Matsson Ilmonen (s. 29.7.1858); Br. Karl Mattsson 
Ilmonen (s. 9.5.1863), Lyceist student > Ähtäri 1882; Bror Otto Henrik Ilmonen 
(s. 7.4.1850), Folkskolläraren; Bror Kristian Herman Ilmonen (s. 2.6.1841) > 
Petäjävesi 18.1.1882; Br. Matts Matts. Ilmonen (s. 9.7.1845). < Rk 1875–80, 
osa II, s. 1 Putkilahti nro 2 Nikkilä, Johan Gustaf Mattsson (s. 8.3.1817); myös 
isä ilman lisänimeä; pojilla Kristian Herman, Matts, Gabriel (s. 10.3.1853) ja 
Robert (Lyceist) sukunimenä Ilmonen, sen sijaan pojat Otto Henrik ja Hjalmar 
(s. 13.4.1856; > Savitaipale 3.1.1876) ilman sukunimeä. < Rk 1865–74 s. 1, sn. 
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vain kahdella pojalla: klockare kandidat Otto Henrik (adm. 1868) ja Gabriel (adm 
1869; skolmästar i Savitaipale), joille sn. lisätty rippikirjan pidon aikana. – Robert 
Ilmosen vanhemmat olivat talollinen Matti Nikkilä ja Eeva So  a Grönlund (Autio 
1996: 179). Nimi Ilmonen tulee perheen poikien käyttöön 1870- ja 1880-luvulla. 
Matti Nikkilän poika Johan Gustaf Mattsson (s. 8.6.1843 Nikkilässä) oli tuolloin 
Putkilahden Nikkilän (nro 2) isäntä. Hänelle ei merkitty sukunimeä, mutta aina-
kin hänen poikansa Kaarlo Villehard (s. 13.3.1885 Korpilahdelle) käytti nimeä 
myöhemmin. Sen sijaan Johan Gusta  n veljille (vanhimpana Kristian Herman, 
s. 2.6.1841) lisättiin 1880-luvulla sukunimeksi Ilmonen. Tosin jo 1858 sai perheen 
pojista Matti (s. 1845) nimen Ilmonen mennessään Jyväskylän yläalkeiskouluun, 
ja Robertkin käytti samassa koulussa nimeä vuodesta 1873 (Mikkola 1983: 87, 
101). Korpilahdelta oli kotoisin kolmaskin saman koulun Ilmonen, opintiensä 
1878 aloittanut Johannes Ilmonen (s. 1864), jonka isä oli talollinen Elias Uusi-
kartano (mts. 107–108). Korpilahdella on ollut Ilmola-niminen talo, sl:ssa 1820 
mainitaan skrädd. Anders Ilmola.

Iitti (Kela): Hjalmari Ilmonen, s. 6.9.1883 Iitissä. Sl: Talpka Erik Johan Davidinp. 
Ilmola ja Aleksandra Mikontr. > Hjalmari 6.9.1883 Iitin Vuolenkosken Husulas-
sa. Iitti rk 1880–1889 Wuolenkoski nro 8 Husula: Hoitaja Ruokkomies Mikkel 
Johanp. Ilmonen (s. 27.12.1819 Heinolan pitäjässä; Mikkelin vanhemmat olivat 
Heinolan sl:n mukaan Lusin (Lussi) Salmelan B. Joh. Michss. ja Eva Mich.dr.) 
& Anna Maria Henrikintr (s. 3.10.1832 Heinolan pitäjässä). Heillä mm. tytär: 
Alexandra Ilmonen (s. 21.2.1859 Korpilahdella) & 27.9.1882 (isännäksi tullut) 
Erik Johan Davidinpoika (s. 21.5.1861). Myös Aleksandran vuosina 1852–1874 
Korpilahdella syntyneille sisaruksille merkittiin sukunimeksi Ilmonen. < (1882) 
Heinolan pitäjä < Heinolan maasrk ml 21.8.1880 Förra bonden Michel Ilmonen 
från Lusi Heikkilä [till] Ithis < Heinolan maasrk rk 1874–1880 s. 668 Lusi nro 4 
Heikkilä Bond Michel Johanss Ilmonen < 10.5.1875 Korpilahdelta < Korpilah-
den sl 25.3.1874 Bn Michel Ilmola & Anna Maria Henriksdr > Agnes 25.3.1874 
Mutais Ilmola < Korpilahden rk 1869– II s. 92 Mutais läslag Ilmola Bn Michel 
Johansson (s. 27.12.1819 Heinolassa). – Hjalmari Ilmosen isä sai sukunimensä 
mentyään vävyksi ja isännäksi Ilmosille Iitin Vuolenkosken Husulaan; aluksi 
hänelle ei kirjattu sukunimeä, mutta kylläkin Aleksandra-vaimolle. Aleksandra 
Ilmosen isä ja sisarukset kantoivat sukunimeä Ilmonen jo muuttaessaan 1875 
Korpilahdelta Heinolaan. Nimi perustui heidän Korpilahdella sijainneeseen 
asuintalonsa Mutaisten Ilmolan nimeen. Korpilahdella heille ei vielä merkitty 
sukunimeä.

Saarijärvi (Kela): Verner Juho (sl:ssa Werner Johannes) Ilmonen, s. 5.3.1887 
Saarijärvellä. Vanhemmat: Inhyses Johan Mattsson Ilmonen ja Emma Ifrån Mahlu 
nro 1 Pajumäki. Rk 1880–1890 s. 411 Mahlu 1 Pajumäki: Ih. Johan Mattss. 
Ilmonen (s. 29.11.1860 – syntymätietoa ei löydy Saarijärveltä) ja vuonna 1887 
vihitty vaimo Emma Hytönen (s. 19.12.1862) < (1889) 416 samaa < (1887) 415 
drg inh, ei aviossa < (1883) 407 Mahlu nro 1 Soinmäki inh < (1881) 423 nro 1 
Sounmäki (sn. näyttää lisätyltä) < rk 1873–1880 s. 304 sama Drg, ei sn. < (1880) 
305 samaa, ei sukunimeä. – Sukunimi ilmaantuu käyttöön noin vuonna 1881. 
Sillä ei näy olevan yhteyttä asumuksennimiin.

Tammela (Kela): Evert Ilmonen, s. 17.7.1886 Tammelassa. Vanhemmat: Teu-
ron Rekolan trp. Samuli Juhanp. Rekimäki (s. 25.5.1848 Tammelassa; tullut 
Rengosta 1872) ja Eva Liisa Mikontr. (s. 13.11.1848 Rengossa). Rk 1879–1888 
Teurois Rekimäki trp (ei sn:ä) < ed. rk s. 1182. Rk 1889–1898 s. 139 Teuro nro 
1 Rekolan Rekimäki Torpp, nyt Henrik-pojalle merkitty sn. Ilmonen, mutta ei 
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muille lapsille. Henrik oli ollut sotilaana 1899 (mutta se ei näytä olleen syynä 
sukunimen käyttöön). Henrik esiintyi vuosina 1897–1898 myös sivulla 403 (Ku-
hala Räyny Rki), ja jo siellä hänellä on sukunimi. – Sukunimen käyttö liittyy 
palveluun kotipaikan ulkopuolella.

***Ilonen (577). Nimi jakaantuu synnyltään ja levikiltään ainakin kahtaalle. 
Toisaalta suurimpana ryhmänä Kannakselle (erityisen runsaasti Kivennavalla), 
missä nimestä on tietoja 1500-luvulta alkaen (SN 2000: 152) ja toisaalta lähinnä 
satakuntalais-hämäläiselle alueelle (erityisesti Virrat, Keuruu, Pihlajavesi, Korpi-
lahti, Kuorevesi, Hauho) ja paikoin muuallekin lounaiseen Suomeen (Tl. Lappi, 
Nurmijärvi). Jyväskylän maaseurakunnan vl:ssa mainitaan 1880 Wilppu Nikod tr 
Ilonen. Jokunen nimenkantaja on syntynyt myös Miehikkälässä. Joidenkin län-
tisten nimien takaa löytyy samanmuotoinen, sukunimeksi omaksuttu asutusnimi, 
mutta nimeä on otettu käyttöön myös mallinmukaisesti niin, että Länsi-Suomessa 
siitä on tullut usean eri suvun nimi. Nimi esiintyy Suomen Julkisissa Sanomissa 
1.8.1859 esitetyssä nimiehdotusluettelossa. – Ainoa nimenmuutosilmoitus: Glad 
> Ilonen 12.5.1906 Vesilahti. – HisKi: Virtanen-tyypin mainintoja: Pihlajavesi 
(Its. Arvid Ilonen 1884).

Kartta 15: Sukunimien Hauskanen, Hupanen, Huvinen ja Ilonen levikki (vuoteen 
1925 mennessä syntyneet miehet, Kela 1968).

Nimenkantajien määrä

> 1

> 1

> 2–

> 1–

–

–

Ilonen

Hauskanen

Hupanen

Huvinen
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HisKi: Karkku (L:Bde:Son Johan Johnas:s vihittiin 1815; hän oli kotoisin Vesi-
lahdelta paikasta, jonka nimi kirjoitettiin Ilois; Vesilahdella on kylännimi Iloinen), 
Kerimäki (Inh. Matts Iloin 1801), Kiuruvesi (sl 1858 Drg. Jakob Ilonen), Koivisto 
(Inh. Nicol. Ilonen 1822), Kuolemajärvi (Joh. Ilonen 1785), Kuopio (Mats Iloin 
1670; viimeiset maininnat sukunimestä vuodelta 1725), Laitila (dragoun Erich 
Iloinen 1705; kyse oli ilmeisesti periytymättömästä suomenkielisestä sotilasni-
mestä, joita annettiin vielä 1700-luvun alussa), Muolaa (Simon Iloin 1737, Simon 
Ilonen 1743 Ilolan kylässä), Viipurin msrk (Hinrick Ilonen 1695). Lisäksi lukuisia 
Ilo-alkuisia talonnimiä, jotka on välistä kirjattu henkilönnimeksikin, kuten Asik-
kala Ilomäki 1863, Ilosalo 1865, Ilola 1850; Hartola Ilomäki 1836, Hausjärvi 
1852, Ikaalinen 1814, Lehtimäki 1873, Multia 1848, Peräseinäjoki 1856, Virrat 
1859, Jalasjärvi Iloniemi 1809, Kannus Ilola 1823, Saarijärvi 1846.

Ruovesi (rk): Rk 1881– s. 436: Kautun Yli-Kauttu, piika Miina Loviisa Ilonen 
(sukunimi lisätty), s. 26.5.1859.

***Iltanen (481). Nimenkantajia on syntynyt eniten Halikon ja Rauman–Porin 
seudulla, Sahalahdella, Lammilla, Vesilahdella ja Helsingissä. Osassa nimiä on 
taustalla samanmuotoinen asutusnimi (ks. SN 2000: 152), mutta suureksi osaksi 
on kyse mallinmukaisesti muodostetusta nimestä. – Ensimmäinen nimenmuutos: 
Ahl > Iltanen 23.1.1891. Nimenmuutoissa Iltaseen on päädytty myös nimestä 
Brander. – HisKi: seuraavan esimerkin lisäksi vain Hattulan vihittyjen luette-
lossa1814 Kalvolassa Iltala Rusth.

Suomusjärvi (HisKi): r. Karl Fredrik Iltanen (Salmen Junnolasta) & 28.6.1891 
Suomusjärvellä p. Ida Maria Sundell (s. 11.3.1865 Suomusjärvellä) Salitun 
Uudestatalosta. Rk 1890–1899 s. 215 Salmi, Junnolan palkolliset: Renki Karl 
Fredrik Villenpoika (päälle lisätty sukunimi Iltanen; s. 19.8.1868 Suomusjärvellä) 
> (1891) 205 Salittu, Wanhantalon palkolliset y.m. Renki itsell. Rk 1880– s. 212 
Salmi Junnolan palkolliset, ei sn:ä < s. 27 Hinttala Hintta, ei sn:ä < Kiikalasta. 
Kiikalan ml: 10.11.1888 Renki Karl Fredrik Wilhelminp. Kiikala rk 1879–1888 
s. 338 Yltäkylä Ali Kriippi Tjenstefolck < (1886) s. 354 Yltäkylä Nyböhle [torp.], 
missä vanhemmat Wilhelm Esaiasson (s. 29.3.1838 Suomusjärvellä) ja Lovisa 
Kihlman (s. 17.4.1839). – Salmen Junnolan rengille merkittiin noin 1890 suku-
nimeksi Iltanen. Hän oli kotoisin Kiikalasta. Asuinpaikkojen nimet Kiikalassa 
ja Suomusjärvellä eivät paljasta nimenvalinnan motiivia.

**Intonen (149). Nimi on lounainen: eniten nimenkantajia on syntynyt akselilla 
Kauvatsa–Sauvo. Joidenkin nimien taustalla voi olla talon- tai torpannimi Intola, 
josta 1800-luvulla on aikakaudelle ominaiseen tapaan muodostettu nen-loppuinen 
sukunimi, mutta Intoseen on voitu päätyä ilman asutusnimitaustaakin yleiskielen 
into-sanasta. – Ensimmäinen nimenmuutos: Ivarinpoika > Intonen 4.11.1892 
Turku. Myös Ivarsson ilmoitti 1894 Turussa uudeksi nimekseen Intosen. – His-
Ki: Töysä (talo Into 1859, asukkaat patronyymillä), Kokkolan msrk (Bd. Matts 
Eriksson Intola 1852). 

Koski Tl. (Kela): Kustaa Anshelm Intonen, s. 16.4.1894 Tl. Koskella. Van-
hemmat: Halikkolan Kittilän itsellinen Kustaa Matinpoika Intonen (s. 5.7.1859 
Halikkolassa) ja Iida Matintytär (s. 29.2.1864 Koskella). Rk 1887–1896 s. 3 
Halikkola nro 1 Kittilä < (1887) s. 8 nro 2 Sättäri N. renki (sukunimi lisätty) 
< rk 1877–1886 s. 3 (ei sukunimeä). Kustaan vanhemmat: Trp. Matts Henr.s. 
Mattila ja Anna And dr. – Halikkolan Sättärin nuorelle Kustaa-rengille sukunimi 
kirjattiin ilmeisesti 1880-luvun ensi puoliskolla. Hänen isänsä kantoi lisänimenä 
vielä torpannimeä Mattila.
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**Isänen (-). Juhannuksen 1906 nimien suomalaistamisluettelossa (23.6.) 
työmies Adam Antinpoika Sysmästä ilmoitti uudeksi sukunimekseen Isäsen. 
Nimi on viimeistään 1960-luvulle tultaessa hävinnyt käytöstä. Sen sijaan nimi 
Isännäinen (52) on peräisin Jämsästä, missä se esiintyy syntyneiden luettelossa 
1895. Siellä Isännäinen on tunnettu myös talonnimenä (1718). Se on kantatalo 
nro 3 Asemen kylässä (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot).

**Itänen (74). Nimi on läntinen, mutta levikiltään hyvin pirstaleinen. Itäsiä on 
syntynyt eniten Karvialla mutta myös mm. Nurmijärvellä, Jaalassa, Vesilahdella, 
Vilppulassa ja Ruovedellä. Taustalla voi olla Itä-alkuisia asutusnimiä, mutta ni-
meen on voitu päätyä myös mallinmukaisesti yleiskielen itä-sanasta. Ei esiinny 
lainkaan 1900-luvun alun nimenmuutosilmoituksissa, mutta Eurajoella on 1935 
Itäseksi vaihdettu sukunimiä Furst ja Johansson.

HisKi: Vain seuraavia Itä-alkuisia talonnimiä, jotka kirjattu henkilönnimiksi: 
Haukipudas Itälahti 1849, Jalasjärvi Itäpää 1850, Utajärvi 1797, Lappee Itäkarhu 
1821, Multia Itämäki 1883, Saarijärvi 1846.  

Ruovesi: rk 1880– s. 657 Mustajärven K. Uitoksen Mr. Kalle (sl:ssa Carl) 
Kallen[poika] Itänen (s. 4.9.1853) ja 26.12.1880 vihitty vaimo Iita Maria Mon-
tan (s. 23.12.1855). < (1885) s. 1201 Pohjaslahden Niittyniemen mr. < (1883) s. 
317 Huopioniemen Hongon Mr (jo täällä esiintyy sukunimi) < (1881) s. 1547 (ei 
katsottu). Vanhemmat: [Turun läänin osan] Ritoniemi torparen Carl Jöransson 
Yrjälä ja Ulrika Jacobsdotter. – Kalle Itänen sai sukunimensä 1880-luvun alku-
vuosina. Hänen nimellään ei näytä olevan yhteyttä asuinpaikkojen nimiin.

Ruovesi (Kela): Lauri Villiam Itänen, s. 30.12.1890 Ruovedellä. Vanhemmat: 
Maakauppias Rans [Manni Juhan] Itänen (s. 14.2.1857 Ruoveden Ritoniemessä) 
ja (puoliso 10.5.1883 alkaen) Ina Maria Matin [tytär] Trogen, s. 2.2.1864 Päl-
käneellä. Rk 1881– s. 1691 < (1883) Pappilan K[ylä] Poukka < Kurusta 1872. 
Kurun ml: Tyrkkölä drengen Frans Herman (sl:ssa Rans Hermanni) Johansson 
muutti 16.10.1872 Ruovedelle. Kuru rk 1867–1874 s. 104 Karjula Tyrkkölä 
dreng, ei naimisissa, ei sukunimeä. Ruoveden sl: Ritoniemen töll Juha Antinp. 
Koukkulammi ja Ullakaisa Jeremiantytär. – Lauri Itänen ei näytä olleen läheistä 
sukua edellä mainitulle Kalle Itäselle. Laurille sukunimi ilmaantui vasta 1880-
luvun lopussa, ja sitä ennen hänelle merkittiin vain patronyymi. – Vrt., että 
Ruoveden Ritoniemen maihin on kuulunut Itäranta-niminen asumus, johon 
perustuu nimenmuutos Törnbom > Itäranta 1906.

***Jalonen (3 083). Nimi on selvästi lounaissuomalainen; suurimmat keskit-
tymät ovat Huittisissa, Eurajoella ja Laitilassa. Seuraavaksi eniten tietoja on 
Tl. Lapista, Turusta, Tyrväältä, Rauman mlk:sta, Kiikasta, Kiikoisista, Pun-
kalaitumelta, Raumalta, Vampulasta ja Loimaan mlk:sta. SN 2000 mainitsee 
nimen 1600-luvulta Jääskestä ja Ruokolahdelta (mts. 160), mutta siellä nimi on 
vanhastaan ollut vain lyhytaikaisessa käytössä. – Nimen taustalla on ilmeisesti 
yleiskielen sana jalo ’puhdas, siveellinen, ylevä’. – Ensimmäiset nimenmuu-
tokset: Kustaantytär > Jalonen 3.9.1885 Helsinki ja Josepinpoika > Jalonen 
20.7.1887. Nimenmuutoissa Jaloseksi on vaihdettu myös mm. nimet Ahlberg, 
Blom, Nummelin, Salvi ja Stenros.

HisKi: Jääski (Renki Viktor Kristianinp. Jalonen 1885), Pori (mm. sl 1889 
Amanda Jalonen), Tampere (vl 1881 Hatanpä Jokipohja drg: Gustaf Gust:son 
Jalonen Messukylän seurakunnasta). Muuten vain seuraavia Jalo-alkuisia, etu-
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nimen jälkeen kirjattuja nimiä: Ii (Jalonkoski 1822), Ilmajoki (Jalomäki 1823), 
Lapua (Jalo 1892), Laukaa (Inh. enkl. Gustaf Jalo 1875), Peräseinäjoki (Jalomäki 
1844), Pori (Jalonius 1770), Tyrvää (1796 Jacob Jalonoja ja toisen henkilön 
yhteydessä tn. Jalonoja).

**Johtonen (7). Nimen aiheena voisi hyvin olla yleiskielen johto-sanan mer-
kitykset ’ensimmäisenä, kärjessä olo’ tai ’johtaminen, ohjaus, päällikkyys’. 
Nimenmuutos: Mendelin > Johtonen (Kotka 1887). – Pyhärantalaisen Viktor 
Vesanderin (s. 2.5.1835 Tl. Uudellakirkolla ja k. 15.4.1901) pojista Frans Mikael 
(s. 28.9.1863) käytti sittemmin nimeä Suotunen, Ivar Nathan (s. 31.12.1860) 
nimeä Ruohonen ja Johan Mannert (s. 20.12.1872) sukunimeä Johtonen (Hormia 
1945: 455–456).

***Jokinen (12 543). Nimi on ollut erittäin suosittu lähes kaikissa pitäjissä 
– Tammelan ylänköä ja eteläisiä ruotsinkielisiä pitäjiä lukuun ottamatta – koko 
lounaisessa Suomessa alueella, jonka raja voitaisiin vetää Kotkasta Laukaaseen, 
sieltä Karstulaan ja Merikarvialle. Suurimmat keskittymät: Jämsä, Janakkala, 
Hausjärvi, Tampere, Korpilahti, Nurmijärvi. Nimeä on ollut vähäisessä määrin 
1900-luvulle tultaessa myös Raja-Karjalassa ja Kannaksella, missä sitä on il-
meisesti otettu aiempien sukunimien tai patronyymien tilalle.

Pentti Jokinen Helsingistä kertoi, että hänen sukunimensä on otettu Harlussa 
1900-luvun alussa. Tämä ortodoksinen suku oli paennut 1600-luvun lopulla 
kirkollista vainoa Aunukseen ja palannut sieltä 1720-luvulla venäläisin nimin. 
Kun Olli eli Aleksi Aleksejeff oli mennyt Harlussa papin luo nimeä ottamaan, 
häneltä tentattiin, mitä nimeä hän oli ajatellut. Kun sellaista ei ollut, pappi 
tivasi lähiympäristön paikkoja, ja kuultuaan, että kodin lähistöllä oli joki, 
kysyi, onko joella nimeä. Joen nimi oli Heinäjoki, josta pappi sai aiheen: ”A 
ota sie sitten Jokinen.” (Pentti Jokinen puhelimitse 21.12.1998.)
 

Joskus Joki-alkuinen tai joki-loppuinen asumuksennimi on siirtynyt sukunimen 
tehtävään (esim. Jalasjärvi). Esimerkiksi Helsingin yliopiston Ylioppilasmat-
rikkeliin 1872 kirjatun Erland Jokisen (s. 1850 Nakkilassa) vanhemmat olivat 
talollinen Vilhelm Jokela ja Eva Kristina Kurittu (Autio 1996: 59). Suurin vai-
kutus on kuitenkin mallilla. 

Ensimmäinen nimenmuutos: Mattila > Jokinen 22.4.1876 (myös 7.8.1877) 
Längelmäki. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Jokiseksi: Janhunen (Hel-
sinki 1877), Aleksanderinpoika (1881 Tampere), Johansson (1883, Turku 1894), 
Kujanhaara (1884), Mätäsneva (Viipuri 1884), Isaksson (Turku 1886), Fager 
(Sääksmäki 1886), Joki (Tampere 1887), Kustaanpoika (1889), Aukustinpoika 
(Turku 1889), Aho (Turku 1897), Lähde (Turku 1897), Kallela (Hämeenlinna 
1898), Franti (Pornainen 1898) ja Möttö (1899).

HisKi: Ennen Virtanen-tyypin ilmestymistä Jalasjärvi (Nyb.s. Jak. Herm.s. Joki-
nen, vaimo T.enk. Brita Joh.dr Nupula 1846), Karkku (Trp Enkl. Johan Fredrik 
Jokinen 1844), Kaukola (B. Henrik Petterss. Jokinen 1868).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Antrea (vl 1893 Ratavartija Emanuel Matinp. Jo-
kinen), Aura (mm. sl 1885 Its. Kustaa Kustaanp. Jokinen), Hammarland (Dräng 
Johan Oskar Jokinen 1895), Helsingin pitäjä (Drg. Otto Wilh. Jokinen 1889), 
Ikaalinen (mm. sl 1886 karvari K: Jokinen), Jääski (Tal: Pekka Jokinen 1896), 
Isojoki (vl 1889 Itsellinen n. mies Juha Robert Jokinen Siikaisista), Kakskerta 
(vl 1878 Drg. Henrik Joel Justinasson Jokinen), Kuru (mm. vl 1878 Renki Manu 
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Antinp. Jokinen), Laukaa (Drg. Johan Gustafss. Jokinen 1877), Nummi (mm. 
sl 1889 muon. Erik Jokinen), Nurmo (sl 1887 fogden Johan Fredrik Jokinen), 
Pihlajavesi (Drg. Karl And.s. Jokinen, vaimo Tj.pig. Mathilda Mosesd:r Lepik-
ko 1875), Pori (mm. vl 1862 Arb:k: Fredrik Jokinen), Sortavalan mlk (vl 1897 
Nahkuri, nuorimies Kustaa Jokinen), Suomusjärvi (vl 1892 isäntä Elias Viktor 
Jokinen), Tampere (mm. vl 1875 Trädslip arb. Matts Fab: Matts:s: Jokinen), 
Tuusula (1879 Spansmåls Torparen Anders Jokinen), Viipurin kaupunki (vl 1878 
Guldsmeds ges. ungk. Elias Johansson Jokinen) ja Ähtäri (1885 Inh. Ukrl. Henrik 
Anderss:n Jokinen; 1885 Inh. Henrik Jokinen Jokipiin talosta).

Kuru (rk): rk 1884–1892 s. 432 Petäjälammin kylä, löysiä: Karl Koskinen Jokinen 
Ikosesta (s.28.4.1856 Viljakkalassa) < rk 1874–1883 s. 288 Petäjälammin Ikonen 
(jo täällä sukunimi Jokinen) < Teiskosta 12.2.1883. Vanhemmat: Viljakkala Sondu 
Jokela Torp. Johan Josefsson ja Ulrica Mattsdr. – Ikosen talon löysälle merkittiin 
1880-luvulla sukunimeksi Koskinen, joka korjattiin Jokiseksi. Kyse lienee vain 
virheellisen kirjauksen ylivedosta, ei nimen muuttamisesta, sillä hänellä oli nimi 
Jokinen jo silloin, kun hän muutti 1883 Teiskosta. Nimen aiheena on ilmeisesti 
syntymätorpan nimi (Viljakkalan Sonnun Jokelan torppa).

**Joukahainen (7). Nimestä on tietoja Haminasta ja Nastolasta. Nimi on il-
meisesti otettu kansanrunouden innoittamana. Kalevalaisista miestennimistä on 
Ilmarinen yleisimmin käytössä sukunimenä, sen sijaan Lemminkäinen, Vipunen 
ja Väinämöinen ovat selvästi harvinaisempia. Nimenmuutosilmoitusten mukaan 
Jouhikainen20 on muutettu nimeksi Joukahainen (Liljendal 7.3.1898). Nimi 
Joukainen (228) on sen sijaan valtaosaltaan itäinen, esim. (HisKi 1851–1900): 
Talonpoika Wilhelm Joukainen vl 1882 Viipurin msrk, Tal:p Antti Joukainen 
vl 1891 Viipurin msrk, Mur. ges. Isak Joukain vl 1857 Viipurin kaupunki. Jou-
kainenkin esiintyy kerran otettuna nimenä (1895 nimestä Haaja). Kemin mlk:n 
Ilmolassa on ollut Joukahainen-niminen kantatalo, josta mainitaan 1544 Erich 
Jockaijnen. Lapin läänissä Joukahainen esiintyy monin paikoin paikannimissä. 
(Junnonen 1975: 51–53.) 

Iitti (Kela): Juho Onni Joukahainen, s. 9.8.1890 Nastolassa. Nastolan sl: Itsellinen 
Juho Joukahainen Willähden Walkkilasta & Maria. Nastolan lk 1890–1899 s. 573 
Villähteen kylä nro 4 Valkkila: Its. Juho Joukahainen ja mm. lapset Vihtori (s. 
28.3.1887; sl:ssa isänä Muonm. Willähten Massissa Juho Joukahainen) ja Juho 
Onni < (1890) s. 636 Villähde 11 Kylä Sipilä, Sipilä: jo sn. < rk 1880–1889 s. 
523 Willähde nro 2 Massi Eerola: Muon. Its. Johannes Joukahainen (14.8.1856 
Iitissä) < (1888) 531 nro 4 Valkkila its. irtol. its. (ei tulomerkintää). Iitti rk 
1880–1889 s. 222 Kelti nro 6 Haarala (Mäkelä): Rki Johannes Jaakonp. Jouka-
hainen (sukunimi vaikuttaa lisätyltä; s. 14.8.1856 Heinolassa) > (1881) 230 nro 
7 Skyttälä: Rki (sukunimi näyttää lisätyltä); avioitunut 25.9.1883 Maria Evantr.> 
Nastolaan 22.2.1884; < Jaalasta 1881 < Jaalan ml 2.4.1881 Renki Juho Jouka-
hainen sivulta 106 < Jaalan rk 1880–1889 s. 106 Huhdasjärvi nro 6 Salonsaari 
(Perätalo) Renki Its Juhana Kaisanp. (s. 14.8.1856 Heinolassa) < (1880) 104 ei 
sn. < rk 1877–1879 Huhdasjärvi nro 6 Salonsaari: drg Johan Kaisasson < (1878) 
s. 56 Huhdasjärvi nro 1 Alastalo (adm. 15.9.1876). – Juho Onni Joukahaisen 
isällä sukunimi esiintyi jo 1880-luvun alussa (ilmeisesti jo 1881), kun hän muutti 
Jaalasta rengiksi Iitin Keltin Haaralaan (nro 6). Tosin näyttää siltä, että sukunimi 
on merkitty rippikirjaan vasta myöhemmin. 

20  Jouhikainen on ainakin järven nimi Sysmässä. 
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***Juurinen (321). Nimeä on ennen muuta Petäjävedellä. Nimenkantajia on 
syntynyt myös Uudellamaalla ja eteläisimmässä Hämeessä. Varsinais-Suomessa 
nimeä on käytetty vain Vakka-Suomessa. Mallinmukaisesti yleistyneen nimen 
voi ilmeisesti yhdistää yleiskielen sanaan juuri; esimerkiksi Lohjalla nimeen 
on päästy osittain kääntämällä nimestä Ahlrot 1906. Asutusnimilähtöisten su-
kunimien taustalla lienee maan juurakkoisuus, ehkä kaskeaminenkin (juurus). 
Juurinen mainitaan 1880-luvun rippikirjassa torpan nimenä Kuhmoisten Tapialan 
Nyysälässä. – Ensimmäinen nimenmuutos: Rut > Juurinen 19.7.1887. – HisKi: 
Pori (sl 1900 Suutari Klas Anshelm Juurinen), Viipurin kaupunki (vl 1892 työ-
mies Antti Juurinen).

***Järvinen (16 981). Nimen levikki on rajoiltaan suurin piirtein sama kuin 
Jokisen, mutta tiheimmin nimeä on Kokemäenjoen vesistön alueella ja Päijänteen 
ympäristössä (erityisesti runsaasti Jämsä, Korpilahti, Sysmä, Hartola, Ruovesi, 
Orivesi, Urjala, Somero, Hausjärvi, Hollola, Orimattila). Nimestä on hajatietoja 
Pohjanmaalta Kauhajoelta Evijärvelle ja Kalajoelle. Muutamia, lähinnä yksittäisiä 
nimenkantajia on syntynyt Kannaksella ja Laatokan luoteisrannalla. Jyväskylän 
yläalkeiskoulussa opintiensä aloitti 1870 Aleksi Järvinen, s. 1850 Virtain Pitkäl-
läjärvellä; hänen vanhemmilleen ei ole merkitty lisänimeä (Mikkola 1983: 98). 
Jyväskylän seminaarista valmistui 1884 Katarina Järvinen (s. 1862 Kauhavalla), 
jonka isä oli talollinen Jaakko Järvinen (Raitio 1913: 353; Mikkola, Leinonen & 
Rekola 1937: 219). Helsingin yliopistoon 1884 kirjautunut Viktor Järvinen syntyi 
1864 Luhangan Riihijärvellä eikä perinyt vanhemmilta sukunimeään (Autio 1996: 
228); hänkin oli aloittanut koulunsa Jyväskylän lyseossa 1876, silloin jo Järvisen 
nimellä (Mikkola 1983: 105). – Vähänkyrön Järvenkylästä kotoisin ollut Kaarlo 
Järvinen (s. 9.2.1847) ja tämän veli Elias Kustaa kävivät aikanaan Mustialan 
maanviljelyskoulua ja muuttivat siellä nimensä Järviseksi, kun oppilastoverit 
neuvoivat vaihtamaan kotikylässä liian yleisen nimen Uusitalo harvinaisemmak-
si. Uuden nimen aiheena oli kotikylän nimi. (Nyyssölä 1947: 123.)

Ensimmäinen nimenmuutos: Fabianinpoika > Järvinen 13.7.1876 Helsinki. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Järviseksi: Sjöblom (Valkeala 1880), 
Wilhelmsson (Helsinki 1882), Iljin (Hamina 1883), Lindqvist (1883), Samulinpoika 
(1887), Stång (1890), Adamsson (Viiala 1891), Abrahamsson (1891), Adaminpoika 
(Viiala 1891), Nopanen eli Kujala (Virolahden Ravijärvi 1894), Karlsson (1894), 
Juhantytär (Pietari 1896), Karén (1898) ja Salin (Ul. Pyhäjärvi 1898).

HisKi: Virtanen-tyyppiä vanhempia nimiä: Hämeenkyrö (talo Järvis 1842), 
Kokkola (Sjöm. Anders Järvin 1796), Längelmäki (Bde: Johan Henr:s Järvis 
1831), Rautalampi (Joh: Järvinen 1804; mahd. läntiselle tulokkaalle muokkau-
tunut nimi), Sortavala (Brusius Järfvinen 1724; nimi ei ilmeisesti säilynyt, koska 
ainoa tieto).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Helsingin pitäjän Hakunila (Drg. Wilhelm Jär-
vinen 1859), Ikaalinen (mm. sl 1882 Torpp: Juho Kustaa Teemunp: Järvinen), 
Jaala (mm. sl 1882 T:nen Taavi Järvinen), Jyväskylän kaupunki (ks. esimerkkiä 
kohdassa Jyväskylän kaupunki), Jääski (Työm. Paavo Järvinen 1889), Kirvu (vl 
1891 Loinen Juho Daavidinp. Järvinen Sortavalan Tuoksjärveltä), Kuru (mm. 
vl 1875 Suutari Ivar Järvinen), Kärkölä (1891 Suutari Juho Arndt Järvinen, 
vaimo patronyymillä), Laukaa (1870 Kyrckovact. Carl Järvinen), Pori (mm. 
sl 1877 garfare gesällen Karl Nestor Järvinen), Pornainen (vl 1887 Itsellinen, 
nuorimies Anders Henrik Järvinen), Renko (sl 1874 Skrd Erik Järvinen Tamme-
lasta), Ruovesi (1882 Maakaupp. Antti Heikinp. Järvinen), Ruskeala (vl 1899 
Työmies, nuorimies Aleksander Järvinen), Sammatti (vl 1892 Nikun talon Rengi 
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Juho Kustaa Järvinen), Snappertuna (vl 1898 Drg.u.k. Joh. Okars Järvinen), 
Somerniemi (vl 1879 Drg. u-k. Wiktor Järvinen), Suomen kaarti (mm. vl 1874 
Und. Off: Mauritz Järvinen), Suomusjärvi (mm. vl 1888 fösterson Johan August 
Järvinen, vl 1890 inh. mannens son August Gabrielsson Järvinen), Tuusula (1883 
Drengen ungk. Johan Järwinen), Viipurin kaupunki (vl 1891 läksiäin Kustaa 
Järvinen Jämsästä).

Jyväskylän kaupunki (HisKi): Seminarie Lär. Mag. Nestor Järvinen (s. 9.10.1831 
Kiukaisissa) ja Amanda Charlotta Grönholm (s. Loimaalla) > tytär Hymmi Kal-
lista 16.7.1863 Jyväskylän kaupungissa. Nestor Järvisen vanhemmat: Kiukai-
nen, Laihia Rust. Gust. Järvenpää ja Maria Carlsdr [Vitikka]. – Järvinen käytti 
sukunimeään ainakin jo 186221, mutta yliopistoon hän kirjoittautui vuonna 1851 
nimellä Järving.

Kartta 16. Sukunimen Järvinen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

21  Hirvonen–Lahikainen 1982: 95. Kokemäen kirkonkirjojen mukaan hän käytti nimeä 
jo vuotta aiemmin.

Järvinen

> 30

15–29

5–14

Nimenkantajien määrä

–
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**Kaihlanen (97). Sukunimeä esiintyi 1900-luvun alkukymmenillä lähinnä Kes-
ki-Suomessa (Karstula, Saarijärvi, Pylkönmäki, Keuruu, Jyväskylä). Jyväskylän 
kaupungista (sl) mainitaan 1883 Ompelia Johan Immanuel Kaihlanen. Nimen 
taustalta löytyy ilmeisesti murresana kaihla ’kaisla’. Vrt. Kahilainen. – HisKi: 
seuraavien esimerkkien lisäksi vain Laukaa (vl 1873 Spt. Johan Mattss. Kaihlanen 
Niemisjärven kylän Mäkelässä)

Jyväskylän mlk (HisKi): Bd Gabriel Mattss (s. 19.6.1832) ja Anna Lena Samue-
lsdr > Otteljana 15.5.1864 Keljo Hanhikangas (rk 1854–1868 s. 203 Keljo nro 10 
Hanhikangas hn: isän veljenpoikana Lb. Johan Mattsson Kajlanen, s. 7.4.1848. 
Edellinen polvi: far Karl Johss. Kaihlanen (s. 19.1.1807) ja Fredrika Johans-
dotter, s. 14.7.1813. Sl Laukaa: Matts Sigfridsson ja Lisa Henrics dr > Gabriel 
19.6.1832 Brus. Kaihela t. sekä Johan Sigfr. s. ja Lisa Larsdr. > Carl 19.1.1807 
Laukaa Markeila. – Nimi Kaihlanen (välillä tosin myös Kailanen) esiintyy jo 
1840-luvulla. Nimi on muodostettu Kaihelan torpan nimestä.

Jyväskylän mlk rk 1880– s. 340 K: Loin Wille Kallenp: Kaihlanen 
(s. 13.9.1852, po. 23.9. Laukaan Lievestuore nro 3:ssa) ja Hedda Stina Wilptr. Hjelt 
(s. 8.12.1852). Heillä mm. tytär Ida Maria (s. 18.9.1877), jonka vanhemmiksi 
merkitty Sahamies Wilhelm Kaihlanen ja Hedda Stina Hjelt Lahden Rumppu-
lasta. Vilhelmin vanhemmat: Trp. Carl Henrikss. ja Eva Arvidsdr. – Tämäkin 
nimi esiintyi viimeistään 1850-luvulla, tosin alkujaan Laukaassa. 

Laukaa (HisKi): Ih. Gabriel Kaihlanen ja Lena Lisasdr. > Hilda Maria 3.8.1872 
Laukaan Kapeekoski nro 5:ssä. Rk 1862–1871 s. 87 Kapeekoski by nro 5 Salo 
Koljonen sp.t. Gabriel Kaihlanen (s. 19.6.1832 Laukaassa) ja Anna Lena Samue-
lsdr, s. 11.3.1834. < (1869) s. 225 Leppävesi nro 7 Sakari Heikkilä spt. (on sn.) 
< (1868) s. 231 nro 8 Häkkinen < Jyväskylästä 28.11.1864. Vanhemmat: Laukaa 
Brus. Kaihela t. Matts Sig  dsson ja Lisa Henricsdr. – Sukunimi on lähtöisin 
Laukaasta torpannimestä Kaihela.

Mäntyharju (Kela): Konsta Kaihlanen, s. 1.1.1899 Mäntyharjussa. Vanhemmat: 
Torp Kalle Juhananp ja Riika Kekkonen. Rk 1890– s. 1091 Pertunmaa nro 13 
Tapiolan talon torppa Kaihlanen Torp. Kalle Juhonpoika, s. 28.1.1863 Heinolassa, 
josta oli tullut 1892. – Sukunimi perustuu Pertunmaan kylän Tapiolan talon torpan 
nimeen Kaihlanen. Nimen sai 1892 Heinolasta muuttanut Kalle Juhonpoika.

**Kaitanen (115). Useimmiten nimen taustalla on asumuksen nimi. Lemussa 
ja Taivassalossa on kylän nimenä Kaitainen. Ainakin Miehikkälässä vastaava 
kylännimi (esiintyy myös sukunimenä) perustuu järven nimeen. Nimellä on 
haluttu ilmaista kapeaa maastonkohtaa. Sukunimeä Kaitanen on käytetty mm. 
Lemussa, Urjalassa (sl 1800 Bde Erik Bengts:s Kaitanen), Mynämäessä, Mie-
toisissa, Jämsässä (esiintyy jo sl:ssa 1879) ja Kuortaneella. Mäntsälässä nimi 
vaihdettiin 1906 entisen Lindbergin sijaan. Viipurin msrk:n vl:ssa 1881 mainitaan 
Renki Johan Elianpoika Kaitanen. Sen sijaan Raudusta vuonna 1613 kirjattu 
Waske Kaitainen jää satunnaismerkinnäksi. Tampereella 1900 nimi Kaitanen 
vaihdettiin nimeen Niemi.

Jämsä (Kela): Oskari Kaitanen, s. 1.1.1895 Jämsässä. Vanhemmat: Trp. Maunu 
Erkinp. Kaitonen (Saarenkylää) ja Maria Erkintr. Rk 1890– s. 1242 Saaren-
kylä, trp Kaitanen: trp Emanuel Erikinp. (s. 1857 Jämsässä) ja Maria Erkintr. 
(s. 9.3.1851 Jämsässä). < (1891) s. 1214 Saarenkylä trp Mertalahti, ei nytkään 
sn:iä, vaikkakin sivulla mainitaan Maria Erkintr Kaitanen. – Sukunimi perustuu 
samanasuiseen torpan nimeen.
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**Kaivonen (175). Nimeä on lähinnä Lounais-Suomessa (erityisesti Lemu, Pai-
mio), mutta muutamia myös hajanaisesti Hämeessä (Tampere, Messukylä, Urja-
la, Asikkala). Kaivonen on kylännimi Kakskerrassa ja Lemussa (Suomenmaa). 
Kakskerrassa on Kaivois merkitty yksinäistalon nimeksi, Paimiossa Kaivoinen 
(MHA, Maakirjojen uudistusluettelot). – Ainakin Paimiossa sukunimi perustuu 
asumuksennimeen, sillä Oskar Albert Kaivosen syntyessä 25.7.1884 hänen van-
hemmikseen kirjattiin Lampuotin poika Heikki Juha Heikinpoika Kaivosista 
ja Maria Kristina Hallén. – Sen sijaan Asikkalan Urajärven Honnilassa (nro 1) 
13.7.1881 syntyneen Juho Kustaa (sl:ssa Johan Gustaa) Kaivosen nimi ei liittyne 
kotipaikkaan. Hänen vanhempansa olivat Honnilan talollinen Johan Kallenp. 
(s. 25.12.1839) ja Maria So  a Johanttr. (s. 10.7.1847). Perhe asui 1890-luvulla 
Honnilan IV osatalossa. Tuolloin rippikirjan sivun ylämarginaaliin kirjattiin 
perheen tietojen yläpuolelle Kaivonen. Oliko kyse talon- vai sukunimestä, sel-
viäisi vasta 1900-luvun rippikirjoista. – Nimenmuutos: Wahlman > Kaivonen 
(Snellmanin päivänä 1907 Urjalassa).

***Kallioinen (778). Nimi on ennen kaikkea hämäläinen (Loppi, Hollola, 
Asikkala, Padasjoki, Tuulos, Kuhmalahti, Kangasala, Jokioinen). Toinen, sup-
peampi ryväs sijoittuu Mikkelin tienoille. Muutamia nimenkantajia on kirjattu 
Merikarvialta ja Jyväskylästäkin. Nimen taustalla on samannimisiä asumuksia, 
mutta myös mallilla on osuutta. Etelä-Savossa Kallioinen on esiintynyt jo 1500-
luvulla rinnan Kallisen kanssa, ja Mikkelin tienoolla nimi saattaisi olla vanhaa 
juurta. Nimi esiintyi Rauman Lehdessä suositeltavien sukunimiehdotusten lu-
ettelossa 23.6.1882. Ensimmäiset nimenmuutokset: Härkäpaeus > Kallijoinen 
19.7.1901, Sirén > Kallioinen 5.5.1906 Pyhtää. – Kallioinen-nimisiä taloja tai 
torppia: Ol. Pyhäjärvi (rippikirja 1848–, s. 265; Pyhäjärvi nro 40), Asikkala (vrt. 
Jonas Gustafsson Kallioinen från Arvela 1877; Vesivehmaa; MHA H4 3:34–91), 
Janakkala, Hausjärvi, Hämeenkyrö, Iitti: lk 1867–1876 Keltis nro 5 Lassila (Kal-
liois), Lammi, Loppi, Padasjoki. (Ks. myös SN 2000: 187.) 

Pertti Lehtola Lopen Sajaniemestä 1995: kun isoisä Jooseppi muutti Rengon 
Vähikkälästä Lopen Hevosojalle Lehtolan taloon, hän otti talonnimen su-
kunimekseen. Joosepin veli puolestaan otti nimen Kallioinen muuttaessaan 
Rengosta Lopen Launosiin. (Haast. Heikki Wuorenrinne 1995.)

HisKi: Läntisiä asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- ja sukunimiä: Lappee 
(talo Kallioin 1780; Inh: Johan Kallioin 1810, puoliso vain etunimellä), Hämeen-
kyrö (Trp. Johan Jacobss: Kallioinen 1829), Kuusamo (Påhl Kallioinen 1786; 
b.s. Joh. Påhlss. Kallioinen 1797), Tuusula (talonnimi 1795 Ridasjärven kylässä; 
isännälle merkitty vain ruotsalainen lisänimi tai patronyymi), Tuulos (Tp Adam 
Ands Kallioin 1841; 1845 ja 1848 sama henkilö vain patronyymillä ja asuin-
paikkana: Kallioin), Kärkölä (Trp. Jonas Kallioin 1841, puoliso patronyymillä), 
Rautalampi (Eric Kallioin 1799, vaimo Sus: Korhoin), Nivala (Pehr Johanniss: 
Kallioin 1807; pitäjästä ei muita merkintöjä), Karunki (Dr: ungk: Johan Joh:s: 
Kallioinen 1835, puolison lisänimenä Heiskala), Viipurin mlk (vl 1871 Dreng, 
ungkarl Johan Johansson Kallioinen Merijoen kylästä).

HisKi: Mahdollisia Virtanen-tyypin nimiä: Masku (vl 1869 Tpp. nm. Aleksander 
Kallioinen), Pori (sl 1895 Amanda Kallioinen).
 
***Kantonen (795). Kantosia on monessa pitäjässä Varsinais-Suomen ranni-
kolla (erityisesti Kalanti, Pyhäranta, Turku) Raumalle asti, Loimijokilaaksossa, 
Tampereen seudulla ja Päijänteen ympäristössä, jossa Sysmässä on huomattava 
keskittymä. Jonkin verran nimellä on myös vanhoja kantajia, sillä Vl. Uudella-
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kirkolla nimi on esiintynyt viimeistään 1780 (b: Matths Kandoin). Läntiset nimet 
on ilmeisesti saatu mallinmukaisesti kanto-sanasta ’puunkanto; tyvi, kanta’ ja 
paikoin Kanto-alkuisista asumuksennimistä. Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä 
(6.4.1887) ja Rauman Lehdessä (19.2.1890) suositeltavien sukunimiehdotusten 
luettelossa. Jyväskylän seminaarista 1876 valmistuneen Anders Henrik Kantosen 
(s. 1848 Tyrväällä) isä oli torppari Jaakko Ylijärvi (Raitio 1913: 363; Mikkola, 
Leinonen & Rekola 1937: 368). Nimi esiintyy Helsingin osoitekalenterissa vuo-
silta 1888−89. – Ensimmäinen nimenmuutos: Lönqvist > Kantonen 12.5.1906 
Nummi.

HisKi: Alatornio (Henr: Henr:s: Kantonen 1841), Kuru (vl 1887 Renki, nuorim. 
Kaarle Kustaa Kantonen), Lapua (1889 Miesvainaja Mooses Matinp. Kantonen, 
joka oli kotoisin Alajärven Möksyn kylästä), Pori (mm. sl 1873 Sjöman Johan 
Fredrik Kantonen), Sortavalan mlk (vl 1886 Renki Juhana Kantonen), Viipurin 
mlk (vl 1893 Renki Heikki Kantonen), Viipurin kaupunki (vl 1894 Räätälin sälli 
August Kantonen). 

**Karanen (70). Etelä-Suomesta on muutama nimitieto Kiskosta ja Ul. Py-
häjärveltä, muut nimenkantajat sijoittuvat Keski-Suomeen (Sysmä, Uurainen, 
Äänekoski). Uuraisissa oli syntynyt Toivo Alvar Karanen 1898. Hauhon v.t. 
kirkkoherrana oli 1885 Erik Johan Karanen, joka oli syntynyt 1854 Hausjärven 
Karan renkivoudin Josef Antinpojan perheeseen; Erik Johan käytti nimeä jo 
1876 kirjoittautuessaan opiskelijaksi Helsingin yliopistoon (Autio 1996: 96). 
Nimeä lienee muuallakin omaksuttu sukunimeksi Kara-alkuisesta asuinpaikan 
nimestä. – Vrt. Trps. Thomas Thomässon Karainen (sl 1799 Somerniemi), tp. 
Anders Henricss. Kara (sl 1825 Lapua, missä useita nimenkantajia, tn. Kara jo 
sl 1735), tp: Thomas Jacobss: Kara (sl 1810 Nurmo; talonnimi jo 1801), Renki 
Karl Karasti sl 1875 Anttola, Adam Stef:s Karasti sl 1867 Inkerin Hietamäki.

***Karinen (345). Nimeä on syntynyt niin maamme itä- kuin länsiosissa. Sitä 
on ollut jonkin verran Laatokan Karjalassa (Impilahti, Suistamo), ja muualla 
Itä-Suomessa sitä on Iisalmen seudulla; sen sijaan Leppävirralta 1500-luvulta 
mainittu Karinen (SN 2000: 199) ei näytä ainakaan siellä tällä nimellä sukuaan 
jatkaneen. Karisia on myös Keski-Suomessa (Korpilahti, Jyväskylä, Saarijärvi, 
Multia), paikoin Satakunnassa, Nurmijärvellä (Edvard Hugo Karinen, s. 1886), 
Turussa, Oulussa ja Vähässäkyrössä (Jaakko Vilhelmi Karinen, s. 1878). Hauhon 
Rukkoilassa on Karinen annettu nimeksi kantatalolle nro 10 (MHA, Maakirjo-
jen uudistusluettelot). – Länsi- ja Etelä-Suomessa sukunimi on yhdistettävissä 
maastosanaan kari, samoin ilmeisesti Keski-Suomessa ja Laatokan Karjalassa. 
– Ensimmäinen nimenmuutos: Kreutzer > Karinen 12.5.1906 Oulu.

HisKi: Alatornio (p.led. Maria Lovisa, f. 1805, Henrsdr. Karinen 1826), Iisalmi 
(Drg. Thomas Karinen 1773 Iisalmi; nimeä ei sittemmin esiinny seurakunnas-
sa), Kangasala (tp. Gust. Gust:s. Karinen 1855), Paltamo (Olov Karinen 1775), 
Rantasalmi (Olof Karinen 1731), Ylitornio (Backsthj. Joh. Is:sn Karinen 1863); 
Haukipudas (bds Erik Erici Karinkanda 1795), Längelmäki (Tp: Eman: Jafets:s Ka-
rinenä 1824), Merikarvia (Tp:s: Johan Karinjemi 1840), Ylivieska (Nybygg. Abrah. 
Abrah.s. Karinjemi 1815). Vrt. Tp. Eman. Jafets:s Karinenä 1824 Längelmäellä, 
missä nimeä esiintyy sittemminkin; Ruskeala (vl 1860 bondeson Alexander Paulss. 
Karinen Suistamolta), Räisälä (vl 1853 Bd:vd:enkl: Mich: Joh:s: Karinen)

HisKi: 1800-luvun lopun uudisnimenä: Laukaa (Tp. Erik Johanss. Karinen 1876), 
Sortavalan mlk (vl 1891 Isäntä renki nuorim. Markus Karinen, morsian oli Palv. 
Ina Davidint. Järvinen).
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Mouhijärvi (rk): rk 1882–1891 s. 23 Mustianoja Junttu: Työm. Hankuri David 
Viktor Daverinp. Karinen (sn. lisätty; s. 28.12.1852). Vanhemmat: Bondesonen 
David Vilhelm Johansson ja Ester Johansdr fr. Pukara Ala Noppa.

***Kaskinen (735). Kaskisen läntinen levikki painottuu toisaalta Varsinais-
Suomeen ja Satakuntaan (Salon seutu, Turku, Vakka-Suomi, Säkylä, Huittinen), 
toisaalta Säämingin–Parikkalan seudulle. Muutamia yksittäisiä nimenkantajia on 
syntynyt Kaakkois-Hämeessä ja Päijänteen rantamilla. Itäiset nimet ovat vanhaa 
juurta; läntisistä nimistä on osa suoraan asutusnimistä siirtyneitä, osa mallinmu-
kaisesti, mutta myös nimenvaihdoksissa otettuja nimiä. – ’Polttamalla raivatun 
viljelysmaan’ lisäksi kaski on tunnettu Lounais-Suomessa merkityksessä ’nuori 
koivu’. Nimi esiintyi Rauman Lehdessä suositeltavien sukunimiehdotusten luet-
telossa 23.6.1882. – Ensimmäinen nimenmuutos: Kaplan > Kaskinen 29.1.1880. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Kaskiseksi: Pukki (Viipuri 1894, 1899), 
Böhm (Yläne 1898) ja Gabrielintytär (Turku 1899).

HisKi: Antrea (vl 1897 Läks. Vilhelm Juhananp. Kaskinen), Jaakkima (Anders 
Kaskinen 1741), Jämsä (torppa Kaskinen, torp. Joh. Johanss. 1785, myös vaimo 
patronyymillä), Jääski (B: måg Wilhelm Kaskinen 1876), Karkku (talo Kaskis 
1804; asukas rakuuna, jolla ruotsalainen sukunimi), Kerimäki (B. Petter Kaskin 
1802), Parikkala (Bd:värd: enkl: Elias Eliaes: Kaskinen 1746), Rantasalmi (Påhl 
Kaskinen 1703), Sääminki (1792 Elias Kaskin), Viipurin mlk (vl 1871 Dreng, 
ungkarl Johan Johansson Kaskinen), Viipurin kaupunki (vl 1889 ent. aliupseeri 
Johan Henrik Kaskinen).

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 121 K: Saham Erik Matinp. Kaskinen 
(s. 31.5.1827 ilmeisesti Laukaan Vehniässä) ja Anna Ulrika Alho (s. 29.3.1829). 
Vanhemmat: Matts Simonss. ja Cathrina Joh.dr.

**Kasvinen (50). Nimenkantajia on syntynyt eniten Siikaisissa, minkä lisäksi 
yksittäisiä nimenkantajia on syntynyt muuallakin lounaisessa Suomessa (Urjala, 
Humppila, Turku, Parainen). Vuoden 1906 suurnimenmuutossa (12.5.) Kasvisen 
ottivat sukunimekseen Oskarinpoika Paimiossa ja Saxman Somerolla sekä 1908 
Ihanus Vihdissä. – Murteissamme kasvi merkitsee myös ’vesaa, versoa; odelmaa’ 
(etenkin pohjoisessa Varsinais-Suomessa) ja ’rahan tai lainan korkoa’ (Lavia, 
Kiikoinen; SMS). – HisKi: ei tietoja.

Siikainen (Kela): Kaarle Fredrik Kasvinen, s. 26.10.1899 Siikaisissa. Vanhemmat: 
Ala-Vestergårdin its. Fredrik Kasvinen (s. 18.7.1871 Leppijärvellä) ja Aliina 
Salomonintytär (s. 17.7.1876 Merikarvialla) Leppijärveltä. Rk 1894–1901 s. 139 
Leppäjärvi < (1897) s. 132 Leppäjärvi Valkama T:leski Anna Greta Juhontr (s. 
17.12.1836) ja mm. poika Fredrik (s. 18.7.1871), jolle ei ole merkitty sukunimeä. 
Fredrikin vanhemmat sl:n mukaan: Huhtamäki torparen Karl Fredrik Selin ja 
Anna Greta Johansdotter. – Sukunimi Kasvinen on siis ilmaantunut käyttöön 
vasta 1800-luvun lopussa. Tuolloin Ala-Vestergårdin itselliselle ei vielä kirjattu 
sukunimeä rippikirjaan, mutta se esiintyy hänellä vuoden 1899 syntyneiden 
luettelossa. Fredrikin torppari-isällä oli lisänimenä Selin.

**Kaunonen (154). Nimi sijoittuu pääosin Päijänteen itäpuolelle (erityisesti 
Joutsa), joskin muutama tieto on myös Mäntsälästä, Pukkilasta ja Iitistä sekä 
rannikkopitäjistä Halikosta, Uudestakaupungista, Porista ja Lapväärtistä sekä 
Ylä-Savosta Iisalmesta. – Nimenmuutos: Lindstedt > Kaunonen (Kiikala 
12.5.1906).
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Joutsa (Kela): Antti Kaunonen, s. 9.10.1891 Joutsassa. Vanhemmat: Tuomas 
Tuomaanp. (s. 30.5.1858 Joutsassa) ja Eva Antint. (rk 1890– s. 587 Tolvasniemi 
nro 1 Poikkimaa Tal L. > (1896) s. 592 nro 1 Wanha-talo (ei sukunimiä). – Nimi 
ei esiinny vielä 1800-luvun puolella.

**Keihänen (79). Nimeä on toisaalta Satakunnassa Parkanossa ja Kihniössä, 
toisaalta yksittäin Laitilassa, Vahdolla, Somerniemellä ja Nurmijärvellä. Vuonna 
1813 nimeä on esiintynyt Oulunsalossa. Nimenmuutos: Tobiaksentytär > Kei-
hänen (Turku 19.11.1892). Nimen aiheena voisi olla metsästys- ja sota-aseen 
nimitys keihäs tai Keihäs-alkuinen paikannimi. Turun tuomiokirkkoseurakunnan 
1. kappalaisena oli Aksel Gustaf Keihänen, s. 19.3.1862 Turussa. Hänen isänsä 
oli myös pappissäätyä, nimeltään Liljefors. Poika käytti suomalaista sukunime-
ään jo kirjoittautuessaan 1885 Helsingin yliopistoon (Autio 1996: 261). Aksel 
Gustaf Keihäsen isoisä Antti Rekola (Anders Henriksson) oli kotoisin Yläneen 
Keihäskosken Rekolasta (Carpelan 1928–1930: 146). Sukunimi näyttäisi pe-
rustuvan kylän nimeen.

Laitila (Kela): Tuomas (sl:ssa Thomas) Keihänen, s. 29.12.1885 Laitilassa. 
Vanhemmat: Jahtivouti Benjamin Grönros (s. 17.2.1825 Vehmaalla) ja Amanda 
Sera  a Abrahamintytär (s. 24.5.1850 Tl. Uudellakirkolla). Rk 1887–1896 s. 315 
Laitila Pensionerade personer och tjenstemän: Skall fogden < Uudeltakirkolta 
1874. – Sukunimi on otettu käyttöön vasta 1900-luvun puolella. Isän ammatti 
(jahtivouti) tukee metsästysaihetta valintaperusteeksi.

**Keinonen (698). Nimi on kaksijakoinen: vanhat itäiset sukunimet sijoittuvat 
Laatokan Karjalaan (Ruskeala, Sortavala) ja Kannakselle (Antrea, Kirvu, Viipuri, 
Vuoksenranta), nuorempi, läntinen kerrostuma lähinnä satakuntalais-hämäläiselle 
alueelle (mm. Ruovesi, Vilppula, Orivesi, Kuru, Viljakkala, Tampere, Pirkkala, 
Ulvila, Huittinen, Vampula). Nimeä on käytetty myös Taivassalossa. Väinö Adolf 
Keinonen syntyi Pirkkalassa 1881, Kalle Jalmari Keinonen Vampulassa 1891. 
Länsi-Suomessa nimestä onkin tullut usean eri suvun perintönimi, mutta aikaisin-
taan 1800-luvulla, sillä vanhoja tietoja on vain Itä-Suomesta. Hämäläis-satakun-
talaisella taholla on keino tunnettu mm. merkityksissä ’neuvo, taito, konsti; työ, 
puuha’ (SMSA). Sukunimeä ei esiinny lainkaan nimenmuutosilmoituksissa.

Vihtori Peltonen, sittempi Johannes Linnankoski, kuvasi vuosiin 1884–1885 
ajoitetussa novellikäsikirjoituksessaan Suutarin politikia Askolan sukunimiti-
lannetta. Kertomuksessa Jussi lukee sanomalehdestä nimenmuuttokehotuksen 
ja joukon nimenmuutosilmoituksia ja ehdottaa toverilleen Topiaalle sukunimen 
ottamista. Tämä aikoo ottaa nimen Virtanen asuinympäristönsä mukaan. Siihen 
Jussi: ”Minä haen nimen yhtä likeltä kuin sinäkin olen parhaan ikäni elänyt neu-
lakeinolla sen vuoksi olenkin eteenpäin Johan Keinonen eikös ole nätti nimi.” 
(Anttila 1917: 142–143.)
 
HisKi: Vanhoja itäisiä nimiä: Jääski (Smed Inh: på Jakola Hemming Keinonen 
1782), Kaavi (sl 1838 Fjerd. Adam Keinonen), Karttula (Torp.son Mats Keinoinen 
1779), Kuopion msrk (T. Steph. Keinoin 1790), Nilsiä (Torp. Anders Keinoin 
1781), Lestijärvi (Bd.s. Matts Michalss. Keinonen 1792), Sortavalan msrk (bdes: 
Joh: Mich:s: Keinoin 1835).

Kuru (sl): Sulo Rafael Keinonen, s. 9.6.1887 Kurun pitäjän Hainarin kylän 
Hainarin talon Rasin torpassa. Vanhemmat: Matti Kallenpoika ja Emma. Rk 
1884–1892 s. 124 Hainari Rasi Torp.: Matts Karlenp. Keinonen (s. 30.9.1853 
Ruovesi) ja Emma Manunt (s. 28.6.1864 Kuru) < sama sivu alempaa: vaari Karl 
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Heikinp. (s. 7.3.1825 Kuru) ja Maria Josepint. (s. 2.9.1816 Ruovesi) > mm. 
Matts, s. 29.6.1859. – Nimi Keinonen ilmaantuu Matin vihkimisen aikoihin ja 
on kirjattu hieman erilaisella käsialalla, joten sitä ei liene merkitty heti alkuun, 
mutta kuitenkin jo 1880-luvulla. 

***Ketonen (1 471). Nimellä on vahva alasatakuntalainen (erityisesti Kokemäki) 
edustus, ja sitä on melko tasaisesti myös Varsinais-Suomessa. Hämeessä selvä 
keskittymä on Lopella. Nimeä on myös Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 
useissa pitäjissä ja jokunen Päijänteen pohjoisrannan pitäjissä. Pöllä on tiennyt 
mainita nimen Uhtualta 1769 (1995: 122). Laihian lukkarina ja ”urkunistina” 
oli 1885 Isak Ketonen, s. 7.9.1857. – Osaksi luultavasti kirjallista tietä tutuksi 
tullut keto merkitsee yleensä ’kuivapohjaista, lyhyttä luonnonheinää kasvavaa 
maa-alaa, nurmikkoa ja pihanurmea’, Pohjanmaalla myös ’niittysarkaa’ (SMSA). 
Tällaisille paikoille rakennetut asumukset ovat voineet saada nimekseen esimer-
kiksi Keto, Ketola tai Ketonen. Sukunimen Ketonen aiheena on ilmeisesti toisaal-
ta tuttu maastosana, toisaalta Keto-alkuinen asuinpaikan nimi. – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Ketola > Ketonen 7.2.1898.

Kartta 17. Sukunimen Keinonen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Keinonen

11–25

3–10

1–2

Nimenkantajien määrä
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HisKi: Ikaalinen (vl 1879 Drengen Ungkarlen Johan Efraim Gustafsson Ketonen), 
Isokyrö (Tp. Johan Ketonen 1844), Kivennapa (vl 1897 työmies, n.m. Juho Wiktor 
Ketonen Hämeenlinnasta), Kuru (vl 1874 Svarfvarelärlingen Johan Abrahamsson 
Ketonen), Tampere (mm. vl 1872 Fabr: arb: Gustaf Adolf Matts:s Ketonen), 
Viipuri (maaseurakunnassa 1697 Anders Svensson Ketonen; nimeä ei sittemmin 
seurakunnassa esiinny), Vähäkyrö (Trp. Jacob Ericsson Ketonen 1828). 

**Keväinen (-). Nimenmuutos: Sundman > Keväinen (Kalanti 12.5.1906). Nimi 
on hävinnyt käytöstä jo ennen 1960-luvun alkua.

**Kevänen (1). Lauri Jooseppi Kevänen syntyi 1918 Eurajoella. 

**Kiintonen (21). Nimi on varsin paikallinen; Kiintosia on elänyt Ruovedellä 
ja Virroilla (Kalle Adolf Kiintonen, s. 1890). 

***Kilpinen (1 336). Nimeä on runsaasti Hämeessä (erityisesti Kanta-Häme ja 
Hartolan–Joutsan seutu), Pirkanmaalla ja Uudellamaalla (mm. Helsinki, Myrsky-
lä, Karjalohja), mutta vain muutamia Varsinais-Suomessa (mm. Uskela), Pohjois-

Kartta 18. Sukunimen Kilpinen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Kilpinen

> 6

2–5

Nimenkantajien määrä

–
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Pohjanmaalla (Kalajoki, Hailuoto) ja rajantakaisessa Karjalassa. Läntisten nimien 
taustalla voi olla Kilpi-alkuisia paikannimiä, joissa kilpi ’lumme’ (vrt. Vahtola 
1980: 126–128), mutta näin laajalevikkisen mallinmukaisen ja kansallisromant-
tisella kaudella omaksutun nimen voi otaksua tulleen valituksi enimmäkseen 
kilpi-sanan yleiskielisen merkityksen perusteella. Esimerkkiä on voinut antaa 
myös jyväskyläläinen suomalaisuusmies, lääkäri Wolmar Schildt (1810–1893), 
joka käytti kirjailijanimeä W. Kilpinen (ensimmäinen lehtikirjoitus tällä nimellä 
Sanansaattaja Wiipurista -lehdessä vuonna 1836. – Fredrikson 1984: 38). Hä-
nen aloitteestaan perustettiin Jyväskylään maan ensimmäinen suomenkielinen 
oppikoulu. Schildt ajoi 1850-luvulla innokkaasti suomalaisten sukunimien asiaa, 
ks. lukua 10.1.2. Jyväskylän seminaarista varhain valmistuneiden joukossa oli 
kolme Kilpistä: 1877 Anders Gustav Kilpinen (s. 1852 Heinolan mlk:ssa; isälle 
ei ole merkitty lainkaan lisänimeä, pojalle jo 1872 seminaarin tullessa), 1880 
Amanda Mathilda Kilpinen (s. 1858 Lammilla) ja 1885 Rosa Aleksandra Kilpinen 
(s. 1862 Janakkalassa), joista viimeksi mainitut sisarukset perivät uudisnimensä 
isältään pehtori Erik Johan Kilpiseltä, joka käytti nimeä jo 1858 (Raitio 1913: 
351, 353, 363; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 389, 390; Jyväskylän kau-
punkiseurakunnan kirkonkirjat). 

Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä (6.4.1887) sukunimeä tarvitseville suun-
natussa ohjeellisessa nimiluettelossa. – Ensimmäinen nimenmuutos: Keck > 
Kilpinen 30.10.1879 Espoo. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Kilpisek-
si: Alholm (Oulu 1883), Juhonpoika (1888), Kärpänoja (1890) ja Lindegren 
(Lohja 1897).

HisKi: Vanhoja mainintoja: Alatornio (Sjöm: Nils Nilss: Kilpinen 1846 kuulu-
tettujen luettelossa, mutta karkasi ennen vihkimistä), Heinjoki (Johan Kilpinen 
1822), Kurkijoki (1802 Bd:vd: Hendr: Kilpinen; muissa lähteissä Kilpiö), Lau-
kaa (Drg. Johan Kilpinen 1847), Parikkala (vihittyjen luettelossa Bd:vd: Hendr: 
Kilpinen 1815 Kurkijoelta), Simo (vihittyjen luettelossa B.s. Olof Kilpinen 1833 
Tervolasta), Tervola (Michel Michelss. Kilpinen 1701; talo Kilpinen 1758, Kil-
pinen el. Candå 1763, asukas patronyymillä; B.s. Olof Kilpinen 1833). 

HisKi: 1800-luvun jälkipuoliskon uudisnimiä: Jääski (Läks. August Wille Kil-
pinen 1893), Karjalohja (vl 1857 Fogd. Carl Kilpinen Pohjan pitäjän Fiskarsin 
ruukilta), Pornainen (1884 renki, nuorimies Konstantin Zefanias Kilpinen), 
Pusula (vl 1891 Torppari, leskimies Fredrik Kilpinen), Tuusula (1882 Sp. Torp. 
Erik Johan Kilpinen) .

**Kiurunen (21). Nimestä on yksittäistiedot Helsingistä (Ahti Viktor Kiurunen 
s. 1904) ja Jyväskylästä. Lappeenrannassa on Piru muutettu Kiuruseksi 8.5.1899. 
Ikaalisten mlk:n Höytölän kantatalo nro 1 on ollut Kiurunen (MHA, Maakirjojen 
uudistusluettelot). HisKi: Ikaalinen (sl 1684 Laars Kiurunen Hyötölän kylässä; 
nimi esiintyi siellä vielä 1800-luvun jälkipuoliskolla lisä- tai sukunimenä). 

***Kivinen (2 576). Nimi kattaa lähes joka pitäjän alueen Hamina–Jyväsky-
lä–Vimpeli–Pori sisäpuolelta (erityisesti Orimattila, Tammela, Hartola, Luhanka, 
Keuruu, Ikaalinen, Pirkkala, Tampere, Vimpeli). Muutamia nimenkantajia on 
syntynyt Laatokan pohjoisrannan pitäjissä (Impilahti, Salmi, Suistamo), missä 
nimeä on ilmeisesti otettu nimenvaihdoksissa. SN 2000 mainitsee 1500-luvun 
tietoja Kannakselta (mts. 229), mutta siellä nimi on tuskin jatkunut. Vl. Uudel-
lakirkolla mainitaan vihittyjen luettelossa 1899 työm. leskim. Emil Adaminp. 
Kivinen. Ensimmäisen vaimonsa kuoltua tammikuussa 1899 hänet kirjattiin 
leskenä nimellä Emil Kivinen, mutta vihittyjen luettelossa 1895 ja syntyneiden 
luettelossa 1896 hän oli vielä Emil Kiviniemi. 
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Varhaisimpia nimenkantajia olivat August Ahlqvistin velipuolet Oskar Emil ja 
Georg (Yrjö Alarik) Kivinen, joiden isän tuomari Carl Steniuksen (s. 1793–1844) 
kanssa äiti Maria Ahlqvist oli aikonut avioitua. (Hirvonen & Lahikainen 1982: 
330.) Korpijaakon mukaan Oskar Emil (s. 24.3.1841 Liperissä) ja Georg Alarik 
(s. 13.2.1843 Liperissä) ”kastettiin sukunimellä Kivinen” (1974: 175). Liperin 
seurakunnan syntyneiden luetteloon ei sukunimeä Kivinen ole merkitty, koska 
äidin sukunimi oli Ahlqvist. Sen sijaan lastenkirjassa 1850–1860 (s. 143 Kontti-
lansalmi 2) Oskar Emilin kohdalla on merkintä ”kallad Kivinen” ja Georg Alarikin 
kohdalla ”kallar sig Kivinen”. Nimet ovat olleet käytössä ainakin jo 1853. Tosin 
Yrjö Kivisen Anselm-poika näyttää suomalaistuttaneen nimensä virallisesti vasta 
7.5.1900 Pielisjärvellä; kyseessä oli ensimmäinen julkaistu nimenmuutos Kivisek-
si (SWL) – Jyväskylän seminaarissa 1878 opintonsa aloittaneen Karl Konstantin 
Kivisen (s. 1860 Noormarkussa) isä oli räätäli, sittemmin viilari Erik Stenholm, 
ja 1890 valmistuneen Matti Kivisen (s. 1866 Jurvassa) äiti oli mäkitupalainen 
Maria Stenman (Raitio 1913: 367; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 395). 
– Nimen levikki osuu niin tasaisesti yksiin yleisimpien Virtanen-tyypin nimien 
kanssa, että sen on täytynyt levitä muodinomaisesti, vaikka paikoin sen valintaa 
onkin tukenut Kivi-alkuinen asuinpaikan nimi. Nimenmuutoksissa on valintaan 
vaikuttanut myös aiemman nimen sisältö (ruotsin sten ’kivi’, berg ’kallio’ jne). 
Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä (6.4.1887) sukunimeä tarvitseville suunnatussa 
ohjeellisessa nimiluettelossa.

HisKi: Asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: Jämsä (talo 
Kivinen, Torp. Johan 1832), Lestijärvi (talo Kivinen, Anders Andersson 1821), 
Sulkava (Drg. Matts Kivinen 1774; nimi ei sittemmin esiinny seurakunnassa), 
Vahto (sl 1839 Trp. Henric Henr:s Kivinen). Vrt. Längelmäen tn. Kivinenä (ai-
nakin vuosina 1778–1806; tosin 1799 muodossa Kivinen).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Ikaalinen (mm. sl 1890 its: Vilhelm Kivinen, 
sl 1896 trp: Taavetti Vihtori Kivinen Kujansuu), Kuru (vl 1881 Drengen Karl 
Maurits Kivinen), Nurmo (sl 1892 torp. Juho Juhonp. Kivinen), Pornainen (vl 
1882 Semenarii elev, ungkarl Karl Konstantin Kivinen Porin maaseurakunnasta, 
morsiamena torpparin tytär Amanda Wilhelmina Peltonen Halkian kylästä). 

Ruovesi (rk): Rk 1881– s. 436 Kautun Yli-Kauttu piika Iita Maria Juhan[tytär] 
Kivinen (sukunimi lisätty), s. 27.11.1853.

***Koivunen (3 872). Länsi-Suomen runsas levikki painottuu lähinnä satakun-
talais-hämäläiselle alueelle aina Päijänteen itäpuolelle saakka (erityisesti Po-
rin–Huittisten–Tampereen seutu ja Ruoveden ympäristö). Itä-Suomessa nimeä 
on Juvalla ja Taipalsaarella sekä runsas keskittymä Raja-Karjalassa Suojärvellä. 
Itäsuomalaiset nimet on ilmeisesti omaksuttu ainakin 1700-luvulla asuinpaikan 
mukaan. Läntisten nimien taustalla on levikistä ja iästä päätellen suosittu malli, 
jossa sisältö on voitu valita asuinympäristön kasvillisuuden, asuinpaikan nimen 
tai pelkästään sukunimeen luontuvan kasvinnimityksen perusteella. Nimi on 
voitu ottaa myös siksi, että samaa nimeä on ollut muillakin. Jyväskylän yläal-
keiskouluun tuli 1868 oppilaaksi Gustaf Koivunen, s. 1849 Ruovedellä. Hänen 
isänsä oli suutari ja kirkonisäntä Gustaf Helin. Poika tosin muutti jo 1873 nimek-
seen Manner. (Mikkola 1983: 95.) Soinin lukkarina oli 1885 Johan Koivunen 
(Wennerström 1885: 185). – Ensimmäinen nimenmuutos: Hakala > Koivunen 
20.8.1892 Tampere.

HisKi: Vanhoja itäsuomalaisia sukunimimerkintöjä: Jaakkima (Bd. Christ. 
Koivunen 1772), Juva (sl. 1771 And: Koivuin; sn. esiintyy sitten jatkuvasti 
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siellä Vuorenmaan kylässä), Kirvu (Torp. Johan Mattss: Koivunen 1735; nimi 
ei sittemmin esiinny seurakunnassa), Sortavala (Jöran Koifvoin 1723), Taipal-
saari (talo Koiwunen 1830, asukkaat patronyymillä, asukas 1771 Mats Anders:;
asukas 1765 Mats Anders: Koifvunen).

HisKi: 1800-luvun lopun uudisnimiä: Ikaalinen (sl 1894 trp: Frans Koivunen 
Orisjuoni, 1896 vain Koivunen), Kaustinen (1888 Kisälli Tuomas Koivunen), 
Kuru (vl 1883 Skon. Johan August Koivunen, vl 1884 Renki Johan Koivunen 
Ruovedeltä), Kärkölä (1879 Drengen Johan Koivunen), Lapua (1878 Inh. Johan 
Johansson Koivunen), Nummi (sl 1889 Its. Gustaf Koivunen), Pori (mm. sl 1882 
Työmies David Koivunen; muutenkin runsaasti), Tampere (vl 1881 Skredd utl: 
Karl Fredr: Koivunen), Viipurin mlk (vl 1883 Läksiäin, leski Mikko Juhonpoika 
Koivunen Lappeelta).

**Kolunen (32). Nimeä on yksittäin toisaalta Laukaassa, toisaalta Päijänteen 
eteläpäässä Hollolassa (Onni Ilmari Kolunen, s. 1908), Lahdessa ja Lammilla. 
Vrt. myös talonnimeä Kolunperä (Ikaalisten sl 1865 Drengen Karl Simonsson 
Kolunperä) ja talonnimeä Kolu (Jyväskylän maasrk:n sl 1856 Bb Karl Kolu). 
Jyväskylän mlk:ssa vihittiin 1877 Nikodemus Johssn Kolunen. – Nimen taustalla 
on ilmeisesti Kolu-alkuinen asuinpaikan nimi. Kolu-paikannimien ydinalue on 
satakuntalais-hämäläisellä alueella Keski-Suomea myöten, ja useimmiten niihin 
sisältyy kohdetta tai sen ympäristöä luonnehtiva sana kolu ’kivikko, louhikko’ 
(Vahtola 1980: 259, 260). Nimeä on voitu omaksua myös mallinmukaisesti ilman 
asutusnimitaustaa.

Korpilahti (rk): rk 1880– s. I 584 Särkijoki Torp. Rajala: pig Zp. Ida Mattsdr 
Kolunen, s. 20.12.1866 [Korpilahden Putkilahden (nro 1) Autiossa]. Vanhemmat: 
drg Christian Johansson ja Hedda Lisa Kjellberg. – Ida Kolusen nimelle, joka 
esiintyy 1880-luvulla, ei löydy motiivia hänen asuinpaikkojensa nimistä.

***Korpinen (977). Nimi on vahvasti hämäläis-keskisuomalainen (erityisesti 
Janakkala, Hausjärvi, Teisko, Ruovesi, Multia). Muutamia yksittäistietoja on 
Turun seudulta, Etelä-Pohjanmaalta ja Kokemäenjoen varren kunnista. Nimestä 
on 1600-luvulta muutamia tietoja Kiteeltä, Kajaanista, Iistä ja Kemijärveltä (SN 
2000: 246), mutta ennen vuotta 1925 syntyneitä miespuolisia nimenkantajia 
on Itä-Suomessa vain yksittäin. – Nimen valintaan on vaikuttanut aikakauden 
nimeämismallin lisäksi Korpi-alkuinen asuinpaikan nimi. Multian Tarhapäässä 
on tunnettu torpan nimi Korpinen (rk 1872–1881 s. 298). – Ainoa nimenmuutos: 
Bruun > Korpinen 23.8.1906 Sulkava.

HisKi: Vanhoja nimimainintoja: Kuhmo (kylä Korpis. = Korpisalmi, Olof 
Korpinen 1824), Kuopio (Staff: Christers: Korpinen 1689 Kartasalossa; nimi ei 
sittemmin esiinny seurakunnassa), Sulkava (W.k. Joh. Korpinen 1781; nimi ei 
sittemmin esiinny seurakunnassa), Rantasalmi (Joh: Korpinen 1712), Valkeala 
(talo Korpinen 1766, asukas vain patronyymillä). 

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Lapua (1885 Suutari Jaakko Juhanp. Korpinen), 
Multia (Korpinen torp, Drg. Ungk. Johan Annasson 1876; Trp. leskim. Juho 
Annanp. Korpinen 1889), Tuusula (renki n.m. Otto Wilhelm Korpinen 1896).

***Koskinen (17 556). Nimeä on runsaasti koko Hämeessä, Satakunnassa, 
Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla sen ruotsalaisimpia 
pitäjiä lukuun ottamatta (erityisesti Jämsä, Ruovesi, Kangasala, Hämeenkyrö, 
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Hattula, Loppi, Janakkala, Hausjärvi, Mäntsälä, Iitti). Nimeä on jonkin verran 
myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Savossa (Karttula ja sen ympä-
ristö, missä se on vanhaa perua). Muutamia nimenkantajia on kirjattu Lappeen 
ja Viipurin seudulta, jokunen Laatokan pohjoisrantamiltakin. Laatokan Karjalan 
(Sortavala, Suistamo, Impilahti) nimet on voitu omaksua vasta 1800-luvulla. 
Pohjanmaalla taustalla on tavallisesti samanmuotoinen talon tai torpan nimi 
– näin ehkä joskus Keski-Suomessakin, ja mahdollisesti paikoin myös eteläm-
pänä. Yleensä nimi on kuitenkin nuori, mallinmukainen muodoste. Julkisen esi-
kuvan nimen omaksumiseen on tarjonnut historiantutkija ja suomalaisuusmies 
G. Z. Forsman (1830–1903), joka puhui voimakkaasti suomalaisten sukunimien 
käytön puolesta ja käytti kirjailijanimeä Yrjö Koskinen. Hänen poikansa saivat 
kasteessa etunimikseen Yrjö Koskinen (s. 1854 Pietarsaaressa), Eino Koskinen 
(s. 1856) ja Eino Sakari Koskinen (s. 1858) (HisKi). Uusi Suometar parodioikin 
fennomaanien vaikutusta muotinimien mallinmukaiseen omaksumiseen valitta-
malla, että nimi, jonka melkein kaikki pääkaupungin suutarit ovat ottaneet, on 
Koskinen (11.12.1871). Ks. myös nimen Helminen sitaattia Sanomia Turusta 
-lehdestä. Jyväskylän seminaarissa opintonsa vuonna 1875 aloittaneen Tuomas 
Koskisen (s. 1850 Vähässäkyrössä) isä oli torppari Juha Puukila (Raitio 1913: 
363; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 418). Jyväskylän kaupungissa (sl) asui 
jo 1872 Palovartia Otto Johan Koskinen ja maaseurakunnassa vihittiin edellisenä 
vuonna Otto Johan Koskinen. Alastaron syntyneiden luettelossa mainitaan 1872 
”Handelsman Benjamin Koskinen”.

Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Kärpänen > Koskinen 11.9.1875. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Koskiseksi: Karhu (1877), Käpäläinen 
(Lapinjärvi 1878), Sirkkonen (Hämeenlinna 1879), Sirkkanen (Helsinki 1880), 
Ärvänen (Lapinlahti 1882), Vendelin (Mäntsälä 1882), Kaarlentytär (1882), 
Uhmus (Turku 1883), Hujanen (Helsinki 1883), Cederberg (1885), Severiinin-
poika (Helsinki 1885), Gustafsson (1885), Matinpoika (1886), Sjöman (1886), 
Hermanson (1886), Johansson (Turku 1887), Lindfors (Koskinen) (Helsinki 
1887), Fredriksson (Turku 1888), Kustaantytär (Turku 1889), Lihr (Turku 1889), 
Björn (Valkeala 1890), Hermansson (Helsinki 1890), Haarula (Helsinki 1891), 
Abrahamsson (Helsinki 1891), Matsson (Helsinki 1891), Ruppi (1891), Piippo 
(1891), Annaliisanpoika (1893), Johanpoika (1894), Fredrikintytär (Turku 1894), 
Lindroos (Maaria 1894), Peura (1896), Pollarikoski (1896), Kokko (Räisälä 1898), 
Villenpoika (Tammela 1899), Lepistö (Tuusula 1899) ja Forsgren (1899).

HisKi: Itäisiä sukunimiä: Kuopio (And. Koskinen 1746 Karttulan kylässä), 
Karttula (B:n Johan Koskinen 1770; suku asunut seudulla myöhemminkin), 
Rautalampi (Matts Koskinen 1805), Sulkava (Nils Koskinen 1783; nimeä ei 
sittemmin seurakunnassa).

HisKi: Läntisiä talonnimiä ja niihin perustuvia lisä- ja sukunimiä: Eräjärvi (talo 
Koskinen, Trp. Johan Johansson 1859), Lappajärvi (Anders Josephss. Koskinen 
1723; nimeä ei sittemmin seurakunnassa), Längelmäki (talo Koskinen 1808), 
Saarijärvi (Drg.ungk. Maths Henrics. Koskinen 1800), Pihtipudas (talo Koskinen 
1886; asukkaalla lisä- tai sukunimi Myllyniemi).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Ahlainen (1864 s:n svarfvar Jakob Isakss: Koski-
nen), Antrea (vl 1894 Kauppaapulainen Gustaf Henrik Koskinen, vl 1898 Läks 
Otto Koskinen Jääskestä), Aura (mm. sl 1886 Torpp. Johan Johanp. Koskinen), 
Helsingin pitäjä (kylä Haxböle, Drg. David Koskinen 1862), Ikaalinen [mm. sl 
1880 Ittell. Kristian Koskinen, sl 1886 torpan p: Efraim Koskinen (Ylikoski)], 
Jaakkima (vl 1891 Läks: Juho Mikko Kallenp: Koskinen, vl 1893 Kauppapalve-
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lija Kaarle Kustaa Koskinen Hämeenlinnasta), Jaala (mm. sl 1881 T:nen Taavi 
Koskinen), Jämsä (Taloll. Albert Simon Koskinen 1892), Jääski (B: Wilhelm 
Koskinen 1879), Kaukola (Inh. Erik Larsson Koskinen 1879), Kerimäki (sl 1882 
Tal. p. Elias El.p. Koskinen), Kivennapa (vl 1899 Kelloseppä Taivo Waponp. 
Koskinen), Kuru (mm. vl 1880 Mjölnaren Johan Gustaf Koskinen), Käkisalmi 
(vl 1880 Fabr. arb. enkl. Johan Koskinen, vl 1899 Räätälityöntekijä Simo Juhonp. 
Koskinen), Kärkölä (Sptorp Otto Koskinen 1877), Lapua (sl 1896 Torpp. Kus-
taa Tuomp. Koskinen), Laukaa (sl 1863 Bdn Johan Mattss. Koskinen), Muolaa 
(vl 1896 Työmies Kalle Koskinen), Nummi (mm. sl 1877 Torp. Gustaf Adolf 
Koskinen), Pori (mm. sl 1876 inhyses Salomon Koskinen), Pornainen (mm. 
vl 1879 Bondeson Magnus Eriksson Koskinen), Pusula (vl 1889 Rusthollarin 
poika, Kustaa Adolf Koskinen Ul. Pyhäjärveltä, vl 1891 Talollinen nuori mi 
Kustaa Rikhard Koskinen), Renko (mm. sl 1892 Muonam. Adolph Koskinen 
Janakkalasta, sl 1899 Its Rubert Koskinen Hattulasta), Sortavalan mlk (vl 1896 
Lois leskim. Juhana Koskinen), Suomen kaarti (vl 1882 Skrpsk. N:o 96 v. H.M. 
kmp. Ang: William Koskinen), Suomusjärvi (mm. vl 1876 inh. karl Gustaf Adolf 
Koskinen), Tampere (mm. vl 1870 Drg. Hos Syrjänen Karl Joh:son Koskinen, 
vl 1872 Garfv: gesell: Maurits Konstantin Koskinen Kangasalta), Tuusula (Sp. 
Torparen David Koskinen 1867), Tuusula (Inhysningen ungk. Henrik Koskinen 
1878), Uusikaupunki (vl 1866 Logarfvarmäst: Lars Henrik Koskinen), Viipurin 
mlk (vl 1877 Smedgesl Konstantin Koskinen kaupungista, vl 1890 Renki Antti 
Koskinen jne.), Viipurin kaupunki (vl 1882 työmies Karl Wilhelm Koskinen eli 
Kärri jne.), Ähtäri (Drg Henrik Johss. Koskinen 1885, vaimo Anna Kristians. d:r; 
1886 pariskunnan nimet seuraavasti: Heikki Johp Koskinen ja Anna Ristia-
nint.).

**Kujanen (159). Nimen suurin keskittymä löytyy Alahärmästä (Juho Teodor 
Kujanen, s. 1892). Toinen, hajanaisempi ryhmittymä sijoittuu Satakuntaan (Ikaa-
linen, jossa syntynyt Kaarle Oskari 1877, ja sen ympäristöön). Pari varhaista 
Kujasta on merkitty syntyneeksi myös Kotkassa ja Äyräpäässä. Nimen taustalla 
on ilmeisesti Kuja-alkuisia asuinpaikan nimiä, myös torpannimiä Kujanen.

HisKi: Drengen, ungkarl Johan Thomasson Kujanen vl 1853 Valkjärvi, Inhysin-
gen, enklingen Johan Thomasson Kujanen (Valkjärven Uudestakylästä) vl 1880 
Kivennapa, landbonde enkling Knut Thomasson Kujanen (Valkjärven Uudesta-
kylästä) vl 1865 Muolaa. Uusikylä kuului sittemmin Vuokselan pitäjään, jossa 
nimi esiintyi harvinaisena vielä 1900-luvun alussa.

Alahärmä (Kela): Juho Teodor (sl:ssa Juha Teodor) Kujanen, s. 21.9.1892 Ala-
härmän Heikkilän kylässä. Äiti: piika Liisa Wilhna Juhantr Kujanen, s. 8.4.1874. 
Rk 1887–1896 s. 763 Heikkilän kylä nro 10 Kojonen: mm. R. Matti Juhanp. 
Kujanen, s. 2.11.1871; R. Oskar Juhanp. Kujanen, s. 30.11.1871; R. Juha Juhanp. 
Kujanen, s. 11.9.1879 ja Liisa Vilhelmina Juhtr Kujanen. < (1888) s. 774 samaa < 
(1888) s. 663 nro 5 Holma, missä myös itt. Juha Juhanp. Kujanen, s. 18.11.1843 
ja k. 15.12.1893. Rk 1880–1886 s. 452 Heikkilä nro 5 Holma trp. Rk 1870–1879 
s. 896 Heikkilä nro 14 Pesonen: Johan Johanss. Kujamäki, s. 18.11.1840 (huom. 
täsmentynyt syntymäaika). – 1880-luvulla Alahärmässä asui useita Kujasia, joista 
ainakin osalla nimi oli vielä edellisellä vuosikymmenellä Kujamäki.

**Kulmanen (193). Nimi on satakuntalainen: eniten nimenkantajia on syntynyt 
Huittisissa ja Parkanossa sekä niiden lähipitäjissä. Paikoin nimellä on asutus-
nimitausta; näin lienee esimerkiksi Virroilla, jossa Kulmanen-nimisen torpan 
on kerrottu sijaitsevan ”kallionkumpareen kulmassa” (SN 2000: 261). Nimi on 
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kuitenkin sukunimenä varsin nuori, aikaisintaan 1800-luvun lopun perua, ja 
levinnästä päätellen sitä on omaksuttu mallinmukaisesti. – Sukunimeä ei esiinny 
lainkaan nimenmuutosilmoituksissa. – Hiski: Fabr: arb: Karl Alfr: Joh:son Kul-
manen vl 1873 ja Tändsticks arb: Karl Wikt: Kulmanen vl 1882 Tampere.

Alastaro (Kela): Juho Ferdinand (sl Juha Ferdinand) Kulmanen, s. 10.1.1892 
Alastaron Virttaalla. Vanhemmat: Juha Juhanpa Kulmanen ja Maria Kallentr. (s. 
4.1.1867). Rk 1890–. s. 559 Virtsanoja Markula: Tm. Juha Israel Kulmanen (s. 
17.1.1858 Alastaron Vammalassa) < (1891) Virtsanoja Kurki Tm. < Pöytyältä 
1889. Alastaron sl: Mjölnaren Johan Erland Johansson ja Eva Kaisa Karlsdr > 
Johan Israel 17.1.1858. – Kulmanen-nimi ilmaantuu käyttöön 1890-luvun vaih-
teen tienoilla, eikä sille näy motiivia asuinpaikkojen nimissä.

**Kulonen (193). Nimeä on esiintynyt Kokemäenjokivarressa ja Loimaan–Fors-
san seudulla. Eniten nimenkantajia on syntynyt Kiikassa, Tammelassa, Pirkka-
lassa ja Teiskossa mutta muutama myös Humppilassa, Jokioisissa, Loimaalla, 
Metsämaalla, Pälkäneellä ja Siipyyssä. 1500-luvun tietoja nimestä on vain Karja-
lankannakselta (SN 2000: 261), mutta siellä nimi ei ole jatkunut. Nimen aiheena 

Kartta 19. Sukunimen Koskinen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Koskinen

> 40

15–39

5–14

Nimenkantajien määrä

–
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on ilmeisesti Kulo-alkuinen asuinpaikan nimi, jossa kulo ilmaisee ’kulotettua tai 
muuten palanutta maata’ tai ’kuivunutta nurmea’. – Sukunimeä ei esiinny lainkaan 
nimenmuutosilmoituksissa. – HisKi: Vain Hattula (Torp.s. Erik Johan Johanss. 
Kulo 1851), Ikaalinen (vl 1877 Torparen Ungkarlen David Wilhelm Jakobsson 
Kulopalo) ja Tammela (U.torp. Johan Mich.s. Kulo 1815).

Tammela (Kela): Väinö Verneri (sl:ssa Väinö Verner) Kulonen, s. 11.6.1893 
Tammelassa. Vanhemmat: Forssasta irtolainen Kustaa Kulonen ja Matilda An-
tintr. Rk 1889–1898 s. 440 Kuhala itsellisiä: itsell. Juha Kustaa (sl:ssa Johan 
Gustaf) Kulonen (s. 29.6.1861 Metsämaa Korvis) ja Maria Matilda Käpylä 
(s. 16.2.1863 Jokioisissa) < (1893) F 563 (tarkoittanee Forssan kirkonkirjojen 
sivua). Juho Kustaan vanhemmat: Torp. Carl Simonss. Myllymäki ja Hedvig 
Johansdr. – Itsellinen Juho Kustaa Kulosella oli sukunimi, kun hän muutti 1893 
Forssasta Tammelaan. Juho Kustaan syntyessä 1861 hänen isälleen merkittiin 
lisänimi Myllymäki.

**Kumpunen (97). Nimi sijoittuu lähinnä Keski-Suomeen (Karstula: Juho 
Vihtori Kumpunen, s. 1881; Keuruu, Multia, Petäjävesi). Saarijärven kirkko-
raadin pöytäkirjoissa 1886 mainitaan tunnettu saarnamies Johan Kumpunen. 
Jyväskylän maaseurakunnan vl:ssa mainitaan 1894 Nikkarin sälli Matti Ma-
tinpoika Kumpunen. Kymenlaaksosta on yksittäistiedot Kotkasta, Kymistä ja 
Pyhtäältä, Uudeltamaalta Helsingistä ja Nurmijärveltä, Keski-Pohjanmaalta 
Kokkolasta ja Kaarlelasta. Nimen aiheena voi olla uuteen sukunimityyppiin 
sopiva maastosana kumpu sellaisenaan tai Kumpu-alkuinen asuinpaikan nimi, 
myös torpannimi Kumpunen. 

**Kuntonen (181). Sukunimi on etelähämäläinen: Kuntosia on syntynyt etenkin 
Lammilla ja Iitissä, mutta muutamia myös Hausjärvellä, Hollolassa, Janakkalassa, 
Lopella, Rengossa ja Helsingissä. Nimen aiheena voi hyvinkin olla myönteisiä 
mielikuvia herättänyt sana kunto ’kyvykkyys, kelpoisuus, (hyvä) tila; laatu’. 
– Ainoa nimenmuutos: Juhonpoika > Kuntonen 23.6.1906 Loppi.

HisKi: Vrt. Inhys Enkl Thomas Johansson Kunto (vl 1861 Lapua) ja Torpare, 
ungk. Matts Tomasson Kunto eller Hietaprunni (vl 1881 Lapua). Lapualla nimi 
Kunto esiintyy kirkonkirjoissa usein – lähinnä Ala-Nurmon kylässä. Johannek-
sesta on mainittu 1801 I. Erich Kunto 1801 ja Luumäeltä 1848 inh: Joh: Mattss: 
Kunto. Nurmijärveltä mainitaan 1823 talonnimi Kunto, asukkaat patronyymillä. 
Nämä nimet eivät kuitenkaan ole sukunimen Kuntonen takana. 

Janakkala (rk): Albertina Kuntonen, s. 13.4.1869 (rippikirjan mukaan Janak-
kalassa, mutta ei löydy syntyneiden luettelosta sieltä, eikä Lammiltakaan). Rk 
1886–1895 s. 633 Salois Alaspää Pig. Edellinen rk s. 777 Salois Alaspää, jonne 
muutti 1.11.1885 Lammilta. Jo tällöin hänelle merkittiin sukunimi.

Lammi (Kela): Atniel Ananias Kuntonen, s. 14.1.1896 Lammilla. Vanhemmat: 
Torp (its) Ananias [Kristianinp.] Kuntonen [lisätty rippikirjaan ilmeisesti avioi-
tumisen (1889) aikoihin] ja Wilhelmina Salminen, s. 28.11.1861. Rk 1890– s. 
308 Kurkijärvi itsellisiä. Edellinen rk, s. 303: täälläkin on molemmille lisätty 
sukunimet ja miehen kohdalle merkitty huomautus ”ant. tiln. Kuntonen” eli 
ottanut lisänimen Kuntonen. Tämänkaltaiset huomautukset rippikirjoissa ovat 
tutkijan kannalta valitettavan harvinaisia.
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***Kuusinen (1 493). Nimeä on hämäläis-satakuntalaisella alueella ja Keski-
Suomessa (erityisesti Sysmä, Nastola, Petäjävesi, Laukaa, Virrat, Merikarvia, 
Kokemäenjokilaakso), jonkin verran myös Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjan-
maalla ja Sortavalan seudulla. Jyväskylän kaupungin syntyneiden luetteloon 
on 1884 kirjattu Työmies Herman Kuusinen. Kristiinankaupungissa vaikutti 
jo 1879 kultaseppä Kuusinen (Hiitonen 1980: 83). Muutamia nimenkantajia 
on syntynyt myös Sortavalassa ja Impilahdella, missä nimeä on otettu toisen 
tilalle, esimerkiksi Gröhn > Kuusinen 1906 Sortavala. Nimen levikki viittaa 
selvästi mallinmukaiseen omaksumiseen. Paikoin nimen aiheena on vastaava 
asumuksennimi, joillakin nimenmuutoksissa hylätyn ruotsinkielisen nimen si-
sältö, esimerkiksi 1906 Granö (Lammi), Gröndahl (Siikainen). – Ensimmäiset 
nimenmuutokset: Piispanen > Kuusinen 20.2.1906 Pylkönmäki, Granroth > 
Kuusinen 12.5.1906 Oulu.

HisKi: Aura (mm. sl 1891 Torpp. Johan Kuusinen), Laukaa (mm. sl 1877 Skrädd. 
Vilhelm Kuusinen), Pori (mm. sl 1863 Färgare lärlingen Efraim Kuusinen; paljon 
tietoja nimestä), Renko (sl 1892 Muonm. Joh. Kuusinen Janakkalasta), Suomen 
kaarti (vl 1880 Jefr: 24/3 Johan Kuusinen).

**Kuusonen (39). Nimellä on kaksi lähtöpaikkaa: Hartola (Juho Fabian Kuuso-
nen, s. 1902) ja Salmi, jossa Kuusoseksi on vaihdettu 1935 nimi Griischoi. 

**Kylänen (48). Nimestä on useita tietoja Porista (Fredrik Olavi Kylänen, 
s. 1893), ja muutamia Ulvilasta, Kurusta ja Tampereelta. Nimen aiheena voi olla 
kotitalon tai -kylän kylä-sanan sisältävä nimi. Nimenmuutos: Stigell > Kylänen 
(1891). – HisKi: Kuru (seuraava esimerkki), Pori (mm. sl 1881 Renki Anton 
Wilhelm Kylänen Tuorsniemen kylästä). 

Kuru (HisKi): Skomakarelärlingen Jeremias Kylänen Olkitaipaleen Lahden-
perästä & 28.8.1875 B:de d:r Maria Alexandra Mattsd:r Lahdenperä Olkitai-
paleelta. Rk 1875– s. 274 Olkitaipale Lahdenperä skoma(lärl) < (1875) s. 242 
Olkitaipale Parkun Kosken såg (skom)lärl. Edellisessä rippikirjassa s. 242 samaa 
(nyt sukunimi lisättynä) < (1873) s. 219 Olkitaipale Vanhakylä, jossa jo – kuten 
myöhemminkin – pitäjänsuutari Emanuel Idmanin (s. 24.3.1850 Kurussa) op-
pipoikana. Jeremias oli syntynyt 8.1.1853 Kurun Myllärin kylän Vanhankylän 
talossa. Vanhemmat: bonde Jeremias Andersson ja Lovisa Johansdr. – Kurussa 
nimen aiheena on ilmeisesti syntymäkodin nimi Vanhakylä, jonka perusteella 
Kylänen on omaksuttu sukunimeksi 1870-luvun puolivälin tienoilla.

**Kyrönen (23). Nimi on peräisin Hämeenkyröstä ja juonnettu kotipitäjän 
nimestä. Varhaisin nimenkantaja oli Taavetti Johannes (sl:ssa Taavi Johannes) 
Kyrönen, s. 29.5.1891 Hämeenkyrössä; vanhemmat: Its. Taavi Tuomaanp. ja 
Severina Wesajärvi.

**Käpynen (107). Käpynen on kantatalo nro 2 Urjalan Annulassa (MHA, Maa-
kirjojen uudistusluettelot), ja Urjalassa siitä on tullut myös sukunimi (Matias 
August Käpynen, s. 1893). Muutama Käpynen on syntynyt myös Huittisissa, 
Kangasalla, Lempäälässä, ja Tampereella. Käpysestä on tieto Juvaltakin 1541 
(Pirinen 1982: 754), mutta nimi on siellä jäänyt tyystin pois käytöstä. Urjalassa 
sukunimi on asutusnimilähtöinen mutta sukunimenä nuori; muissa nimissä lienee 
aikakauden nimeämismallilla osuutta. – Sukunimeä ei esiinny nimenmuutosil-
moituksissa.
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HisKi: tietoja Käpy-alkuisista nimistä vain sukunimen levikkialueen ulkopuolelta, 
kuten Alajärvi (B.s. Mats Erikss. Käpyaho 1823), Jalasjärvi (Drg Isak Isakss. 
Käpylä 1854), Lappajärvi (talo Käpyaho 1840, sama nimi kirjattu asukkaallekin 
mutta sulkeissa), Peräseinäjoki (Bs. Joh: Henricsson Käpy 1759). – Vrt. myös 
Drg Isak Isakss. Käpylä vl 1854 Jalasjärvi, Takahuhti Rahola drg: Matts Isaksson 
Käpylä vl 1878 Tampere, Kataisto drg Aug: Gustafsson Käpyaho (Pirkkalan 
seurakunnasta) vl 1881 Tampere.

**Laahtinen (-). Nimi poistunut käytöstä 1960-luvun alkuun mennessä. Vrt. 
Lahtinen. Nimenmuutos: Marsch > Laahtinen (Siuntio 23.8.1905).

**Laahtonen (0). Ainoita nimenkantajia ovat olleet työmies Juho ja hänen vai-
monsa Bertta Pauliina (sl:ssa Bertha Paulina) Laahtonen, s. 24.6.1890 Pöytyällä. 
He vaihtoivat nimensä 1.7.1935 Pöytyällä Lindenistä Laahtoseksi. Nimi on siis 
otettu käyttöön vasta 1900-luvun alkupuoliskolla. – Vrt. Lahtonen.

**Laajanen (65). Laajasia on syntynyt muutamia Hausjärvellä, Keuruulla, Kor-
pilahdella, Kuorevedellä, Pietarsaaressa, Tampereella ja Vilppulassa. Pirinen 
on maininnut henkilönnimen Laaja(inen) 1565 Pohjois-Pohjanmaalta, mutta 
kyseessä on varmaankin talonnimi (1982: 808). Nimi on ilmeisesti paikannimi-
lähtöinen (vrt. sn. Laaja SN 2000: 282). – Nimenmuutoksia: Niemelä > Laajanen 
(Ol. Pyhäjärvi 1.7.1905), Laajanen > Leivo (Jyväskylä 1910).

Korpilahti (Kela): Herman Johannes Laajanen, s. 10.6.1899 Korpilahdella. 
Rk 1880– s. 556 Muurame by inh (i Talasmäki trp): inh Ananias Laajanen 
(s. 5.12.1839) ja Magdalena Henriksdr (s. 10.11.1853) < (1889) s. 567 Muurame 
nro 2 Alkula < (1888) s. 563 Muurame by Perumutka torp inh < (1884) s. 502 
Muurame by Kankaanperä tjh < (1882) s. 395 (po. 398) Muurame Tervala inh 
< (1881) s. 405 Mäkelä inh < (1881) s. 506 Muurame trp Riihelä < (1880) 448 
Muurame Haapalahti inh < rk 1877–1880 s. 304 Haapalahti inh < s. 282 Muurame 
Tapani inh (jo täällä sukunimi). Varhaisemmat vaiheet ovat selvittämättä, mutta 
Ananias lienee syntynyt 9.12.1839 Sysmän Nikkaroisten Tauriossa, jolloin hänen 
vanhempansa olisivat Backst. Ananias Jacobss. ja Hebla Aronsdr. – Korpilahdella 
vuonna 1899 syntyneen Herman Johannes Laajasen isälle (Kesti Ananias Laaja-
nen Muuramen Luurista) merkittiin jo sama sukunimi 1870-luvun lopulla.

***Laaksonen (9 690). Levikki kattaa Hämeen (Padasjoen–Mäntsälän–Iitin 
kolmio), Satakunnan, Varsinais-Suomen (erittäin ja tasaisen suosittu kaikissa kun-
nissa, joskin määrällisesti eniten Turussa) ja vähän Keski-Suomen eteläisimpiä 
pitäjiäkin (erityisesti Jämsä), Uudeltamaalta erottuvat Helsinki, Lohja, Nummi 
ja Nurmijärvi. Nimenkantajia on syntynyt myös Ahvenanmaalla. Levikkinsä 
ja yleisyytensä perusteella Laaksonen on nopeasti mallinmukaisesti omaksuttu 
nimi. Nimi on yleistynyt 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 1866 
Jyväskylän kaupungissa (sl) asui Kirjannijoja Johan Herman Laaksonen. – Hel-
singin yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 1878 kirjatun August Laaksosen (s. 1852) 
vanhemmat olivat talollinen Juho Lautela ja Maria Elisabet Marttila (Autio 1996: 
129). Jo 1873 Jyväskylän lyseota kävi David Laaksonen (s. 1853 Iitissä), jonka 
vanhemmille ei vielä kirjattu minkäänlaista lisänimeä (Mikkola 1983: 101). 

Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä (6.4.1887) sukunimeä tarvitseville suun-
natussa ohjeellisessa nimiluettelossa. Ensimmäinen nimenmuutos: Gustafsson 
> Laaksonen 9.12.1873 Helsinki. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu 
Laaksoseksi: Olin (Helsinki 1878), Engblom (1880), Varpunen (Elimäki 1881), 
Antintytär (1883), Immanuelsson (1884), Aadaminpoika (Turku 1885), Hen-



277

6 Virtanen-tyyppi

riksson (1886), Viisas (1886), Tupala (Tampere 1887), Vävari (1887), Mattsson 
(Turku 1888), Malin (1888), Juhonpoika (Turku 1889), Hassak (1890), Snellman 
(Turku 1890), Lindholm (1890, 1891), Josefsson (1890), Kallenpoika (Turku 
1891), Hakala (Turku 1891), Waksam (Turku 1891), Jokela (1891), Ruun (1892), 
Adolfi npoika (Turku 1892), Törn (1892), Isaksson (Turku 1893), Samuelintytär 
(1894), Johannantytär (Turku 1895), Kakkinen (Viipuri 1895, 1898), Taavetin-
tytär (1896), Isakson (Turku 1897), Syyl (Turku 1898), Aaltonen (Turku 1899), 
Fagerlund (1899) ja Johanpoika (1899). 

HisKi: Ahlainen (1875 trenki Jaako Laaksonen, vaimo patronyymillä), Aura 
(sl 1896 Työm. Juho Kustaa Laaksonen), Hammarland (1894 Förr dräng Johan 
Samuli Laaksonen), Jaala (mm. sl 1887 Tal. vävy Erik Laaksonen), Jomala (1889 
Inhysing Malakias Laaksonen), Jyväskylän kaupunki (sl 1866 Kirjannijoja Joh. 
Herman Laaksonen), Kakskerta (vl 1885 F.drg. Efraim Leander Laaksonen), 
Kirkkonummi (sl 1876 Målar Karl. W. Laaksonen), Kärkölä (Itsellinen Kustaa 
Laaksonen 1890), Lapua (sl 1884 Suutari Jaakko Jaakonp. Laksonen, 1888 Laak-
sonen), Multia (Skrd. Ungk. Zefanias Laaksonen 1875), Nummi (mm. vl 1871 
Bokhållaren, ungkarlen Knut Otto Laksonen, sl 1892 renki Anton Laaksonen 

Kartta 20. Sukunimen Laaksonen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Laaksonen

> 20

10–19

5–9

Nimenkantajien määrä

–
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Mäntsälästä, sl 1896 Aina Wilhelmina o.s. Laaksonen; paljon tietoja), Nurmo 
(sl 1898 suutari Juho Juhonp. Laksonen), Pori (mm. sl 1886 Työmies Frans 
Fredrik Laaksonen; paljon tietoja), Pornainen (mm. sl 1893 Mtp. Karl Wiktor 
Laaksonen), Rovaniemi (vl 1901 Itsellinen Edvard Edlanp. Laaksonen), Räisälä 
(vl 1898 lois Kaarle Viktor Laaksonen Hausjärveltä, vl 1898 kauppias, leskimies 
Matti Laaksonen, vl 1899 työmies, naimat. August Mikp. Laaksonen), Suomen 
kaarti (vl 1880 Grofsmed. v. Lifg. 3. f. Skrpsk. B. Enoch Josef Laaksonen), 
Suomusjärvi (vl 1893 kauppapalvelia Johan Werner Laaksonen, vl 1898 tal. 
Kaarle Oskari Laaksonen Kiikalasta), Tampere (mm. vl 1875 Kardmak: utl: Karl 
Olof Olofsson Laaksonen), Tuusula (1889 Drengen ungk. Johan Laaksonen), 
Viipurin mlk (vl 1887 Kauppa apul. Erik Johan Laaksonen), Ähtäri (Lösd:r 
Herman Laaksonen 1881).

***Lahtinen (11 054). Lahtista on otettu käyttöön sukunimenä runsaimmin 
Näsijärven, Längelmäveden ja Päijänteen ympäristössä, ylivoimaisesti eniten 
Jämsässä, mutta suuria keskittymiä on myös Hartolassa, Kuhmoisissa, Ruovedel-
lä, Virroilla ja Iitissäkin. Suurissa kaupungeissa Lahtisia on eniten Tampereella, 
ja kohtalaisesti Helsingissäkin. Tosin Uudellamaalla nimeä on oikeastaan suosittu 
vain Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Espoossa. Varsinais-Suomessakaan nimi ei ole 
päässyt yleistymään. Levikistä ja määristä päätellen nimi on yleistynyt nopeasti 
muotinimenä. Paikoin nimen aiheena on ilmeisesti ollut vastaava asumuksennimi. 
– Kun Nastolan Ruuhijärven Isotalo nro 2 jaettiin, taloon jäänyt veli otti nimen 
Okker, talosta lähtenyt veli nimen Lahtinen. Ajankohtaa ei muistettu (< Matti 
Laajanen 10.12.1997 Helsinki, haast. S. P.). Kristiinankaupungin suomalaista 
kansakoulua kävi 1876 mm. parkanolainen Jaakob Oskar Lahtinen (Hiitonen 
1980: 84). Jyväskylän seminaarista 1878 valmistuneen Jakob Wilhelm Lahtisen 
(s. 1845 Oulun mlk:ssa) isä oli Karl Johan Kontiokoski eli Lahdenperä, minkä 
nimen Jakob Wilhelm seminaarissa vaihtoi Lahtiseksi. Vuonna 1888 valmistu-
nut Mauri(ts) Lahtinen syntyi 1866 Asikkalan Riihilahden Heikkilässä. (Raitio 
1913: 364, 366; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 447.) Helsingin yliopiston 
Ylioppilasmatrikkeliin 1873 kirjattu Karl Johan Lahtinen oli syntynyt 1852 Ve-
silahdella talollisen Juho Äijälän ja Vilhelmiina Karoliina Koveron perheeseen 
(Autio 1996: 72). Jyväskylän maaseurakunnassa vihittiin 1872 Johan Lahtinen. 
– Lahtinen on tunnettu talonnimenä Kalvolassa, Oriveden Rajalahdessa, Kihniön 
Ratikylässä, Pirkkalan Partolan kylässä, Ruoveden Väärinmajan kylässä, Virtain 
Virtainkylässä, nro 37 Pihlajaveden Pihlajaveden kylässä (MHA, Maakirjojen 
uudistusluettelot) sekä Kirvussa (isäntänä 1923 Juho Lahtinen; Lehikoinen 
1988: 34). 

Ensimmäinen nimenmuutos: Jung > Lahtinen 15.3.1881 Iitti. Myös mm. 
seuraavia nimiä on muutettu Lahtiseksi: Antinpoika (1887), Latomaa (1888), 
Wikman (1890), Opp (1891), West (1891), Lanki (Iitti 1892), Kontio (Pietari 
1893, Lapua 1894), Mariantytär (1894), Settinki (1896), Lindberg (Värtsilä 
1897), Konstantinin tytär (1897) ja Puhjo (Kymi 1897).

HisKi: Virtanen-tyyppiä: Antrea (vl 1894 Läksiäin nuorimies Juho Wilhelm Lah-
tinen), Ikaalinen (mm. sl 1888 its: Kalle Lahtinen), Jaakkima (vl 1895 Läksiäin 
Sakari Antinp: Lahtinen), Jaala (mm. sl 1884 Työmies Juho Lahtinen; melko 
paljon tietoja), Jepua (sl 1891 Skräddaren Elias Lahtinen), Kuru (mm. vl 1882 
Dreng. Josef Lahtinen), Laukaa (mm. sl 1877 B. Karl Lahtinen), Multia (Trpp. 
Otto Lahtinen 1887), Nummi (mm. sl 1889 Its. Emanuel Lahtinen), Nurmo (vl 
1898 mäkituplp. Poikamies Herman Hermanninp. Lahtinen), Pihlajavesi (Muo-
nar. Manu Kaaponp. Lahtinen 1885), Pori (mm. sl 1881 Räätälin sälli Gustaf 
Evert Lahtinen; paljon mainintoja), Pornainen (mm. sl 1895 Its. Konst. Lahtinen), 
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Tampere (mm. vl 1871 Drg: Gust: Fredr: Lahtinen), Tuusula (its. n.m. Juho Nestor 
Lahtinen 1892), Veteli (sl 1897 Its. Antti Heikinp. Lahtinen). – Kirkonkirjojen 
mukaan nimi esiintyy 1882 Vesilahdella: Karl Lahtinen.

HisKi: Asumuksennimenä: Talonnimi Lahtis Jämsä (1725; asukas vain patro-
nyymillä), Ilmajoki (1686), Joutseno (1748), Jyväskylä (1842), Kuhmoinen 
(1795), Sysmä (1818). 

***Lahtonen (520). Tämä Lahtisen muunnokseksi katsottava sukunimi sijoittuu 
lähinnä Varsinais-Suomeen ja Lounais-Hämeeseen, mutta samoilla alueilla on 
vähäisessä määrin myös Lahtisia. Lahtosen yksinedustus on puhtaimmillaan aivan 
Varsinais-Suomen rannikkopitäjissä, joten näyttää siltä kuin sisämaata kohden 
tultaessa Lahtinen ja Lahtonen olisivat joutuneet kilpasille. Jalasjärvellä on 
oma pieni keskittymänsä, samoin Laukaassa, Leivonmäellä ja Kymenlaaksossa 
(Elimäki). Honkilahden kappalaisena toimi 1873 Johan Ferdinand Lahtonen, s. 
2.9.1845; nimi ei ole vanhemmilta peritty. Sukunimeä hän käytti jo 1868 yli-
opisto-opinnot aloittaessaan (Autio 1971: 128). – Ensimmäinen nimenmuutos: 
Joutikka > Lahtonen 16.12.1903 Turku.

Kartta 21. Sukunimen Lahtinen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Lahtinen

> 30

15–29

5–14

Nimenkantajien määrä

–
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HisKissä vain seuraavat Lahto-alkuiset merkinnät: Alatornio (1758 Lars Jacobs-
son Lahto), Haapavesi (1844 B.s. Fredric.s. Lahtola), Jämsä (vl 1844 U.k. bds. 
Isak Adamss., asuinpaikka Alho, Lahtomäki), Noormarkku (1842 nyb: Gab: 
Gab:s: Lahtonmäki). 

Kuru (rk): Rk 1874–1883 s. 483 Waakaniemi Leppälahti: torppari Johan Gustaf 
Grelss., 13.6.1817 Kurussa. Hänen lapsilleen on enimmäkseen merkitty sukuni-
meksi Leppänen, mutta poika Victorille (s. 28.11.1859) sukunimi Lahtonen.

***Laihinen (260). Nimi on lähinnä vakkasuomalainen; eniten Laihisia on 
syntynyt Mynämäessä, Laitilassa, Raumalla ja sen maalaiskunnassa ja yksittäi-
siä nimenkantajia muissakin lähipitäjissä. Laihisen levikki on lähes sama kuin 
Laihosen. Inkeristä on tieto Pietarin maaseurakunnasta, missä nimi on ollut käy-
tössä Lahdenkylässä jo 1700-luvulla (Paikkala, J. 1990: 1). Nimi on sukunimenä 
nuori ja ilmeisesti sitä on yhdistetty laiho-sanaan, vrt. Laihonen. Ensimmäiset 
nimenmuutokset: Kavander > Laihinen 13.5.1906 Mynämäki ja Viberg > Lai-
hinen 26.5.1906. – HisKi: Vain Nurmijärvi (talo Laihila 1760).

***Laihonen (502). Nimi on selvimmin varsinaissuomalainen. Se sijoittuu Rau-
malta Lietoon, varsinkin Laitilaan, Kalantiin, Kustaviin ja Maskuun. Nousiaisissa, 
jossa on Laihoisten kylä, nimeä ei sukunimenä näy. Kylännimi on voinut silti 
tukea nimenvalintaa, jonka taustalla on ilmeisesti ajan henkeen sopivasti laiho 
’tuleentunut vilja’. Muutama yksittäinen hajatieto on Huittisista, Parkanosta, 
Sahalahdelta, Iitistä ja Vl. Uudeltakirkolta. Inkerissä nimi on tavattu Venjoella. 
– Ensimmäinen nimenmuutos: Johanneksenpoika > Laihonen 20.9.1895. – HisKi: 
Länsi-Suomesta on tieto vain Nousiaisista, jossa on kirjattu talo nimeltä Laihois 
Hounas 1737; Lks.leski David Laihonen vl 1888 Viipurin maasrk.

**Laineinen (32). Laineisia on syntynyt muutamia Hauholla ja jokunen Padas-
joellakin. Laineiseksi on vaihdettu ainakin Haggren (Luopioinen 23.6.1906). 

**Lainen (-). Sukunimeksi Lainen on vaihdettu nimiä Sirén (Nastola 12.5.1906), 
Karjalainen (1908), Halkosaari (1911) ja Karhunen (Suonenjoki 1914). Nimi 
on poistunut käytöstä 1960-luvun alkuun mennessä.

**Laitanen (113). Nimi on ollut käytössä ainakin Alavudella, Ilmajoella, Kau-
hajoella, Kurikassa, Parkanossa ja Pusulassa. Mainitaan Jämsän syntyneiden 
luettelossa 1892 ja Jyväskylän kaupungissa 1887 (Työm. Juho Erkinp. Laitanen). 
Nimenmuutos: Lemberg > Laitanen (Pusula 12.5.1906). Nimi sisältää yleiskielen 
sanan laita. 

**Laitonen (120). Nimestä on hajatietoja Artjärveltä, Jokioisista, Jämsästä 
(Artturi Laitonen, s. 1895; sukunimi esiintyy sl:ssa jo 1878) ja Messukylästä 
sekä toisaalta lounaisrannikolta Pyhästämaasta (John Emil Laitonen, s. 1891) ja 
Pyhästärannasta: merimies ja mäkitupalainen Edvin Laitonen, s. 25.10.1871 (Hor-
mia 1980: 270). – Vrt. maarekisterikylä Laitola Halikossa (MHA, Maakirjojen 
uudistusluettelot). – Nimenmuutos: Stark > Laitonen (Jokioinen 23.6.1906).

Jämsä (sl): Aleksander Laitonen ja Ida Maria Erkintr. (s. 16.7.1859 Jämsässä) 
> Arthur 31.10.1895 Jämsän Kähönkylän Rasinmäen talossa. Rk 1890– s. 909 
Kähön kylä Tikka Rasimäki < (1891) s. 903 Kähön kylä Kurra its. < edellinen 
rk s. 958 Saari by, Saari hn, sn. Laitonen jo siellä (kuten Jämsässä aiemmissakin 
maininnoissa) < (1889) s. 1203 Vitikkala by Tennia hn trp Ahvenjärvi < (1885) 
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s. 933 Saari by Saari hemman drg < (1882) s. 894 Ruotsala by trp Kauranoro dr 
< (1881) s. 255 Honkala by t. Norola < (1880) edellinen rk s. 204 Honkala by 
T. Norola; täällä myös T. Johan Gabriel Laitonen (s. 7.6.1850) ja Eva Josefsdr 
Broström (s. 9.4.1861), jotka tulivat Luhangasta 4.10.1876. < (1880) s. 647 
Patajoki by Patajoki hemma (adm. 1879). Luhangan sl: pig Zp Lovisa Evasdot-
ter > Alexander 9.8.1861. – Nimi oli käytössä jo 1876, kun Aleksanteri muutti 
Luhangasta Jämsään. Tosin nimi esiintyy joskus myös muodossa Laitanen. Kun 
Aleksanterin syntyi aviottomana lapsena, hänen äidilleen ei merkitty sukunimeä. 
Nimi on joko uudisnimi tai liittyy Savosta Itä-Hämeeseen tulleisiin Laitisiin. 
Tosin Päijänteen tienoon Laitisetkaan eivät kaikki näytä olevan savolaisperäisiä, 
vaan nimeä on omaksuttu mallinmukaisesti (Paikkala, S. 1996: 25–27, Paikkala, 
J. 1996a: 35, Paikkala, J. 1996b: 37).

**Laksonen (0). Nimeä on vaikea erottaa varhaisimmissa asiakirjoissa nimestä 
Laaksonen, koska vokaalin pituus saattoi niissä vaihdella. Nimi esiintyy Jämsän 
syntyneiden luettelossa vuonna 1889. 1960-luvulla eläneet Laksoset olivat kuiten-
kin kaikki syntyjään Lapualta, jossa vanhimman isäksi on vuonna 1886 merkitty 
Suutari Jaakko Laksonen, jonka nimi kirjoitettiin vielä 1876 Lakso ja 1874 Luhta. 
Lisäksi 1890 eräs Laqvist muutti nimensä Laksoseksi.

Kartta 22. Sukunimen Laihonen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Laihonen

> 10

3–9

1–2

Nimenkantajien määrä

–
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***Lamminen (1 100). Nimeä esiintyy ennen muuta Ala-Satakunnan (Ahlai-
nen–Kokemäki–Rauma) ja Tampereen seudulla, ja sitä on runsaasti myös Ruo-
vedellä ja Kuhmoisissa sekä Urjalan–Tammelan tienoolla. Muodossa heijastuu 
lampi-sanan läntinen murre-edustus lammi. Nimeä on omaksuttu muotinimenä 
sellaisenaan ja myös lammi-sanan sisältävän asumuksennimen perusteella (näissä 
myös Lamminen-nimisiä). – Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 1869 
kirjatun Frans Lammisen (s. 1845 Ulvilassa) vanhemmat olivat ratsutilallinen 
Johan Holkeri ja Matilda Charlotta Axell (Autio 1996: 14). – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Plii > Lamminen 24.11.1890 Lapua. Myös mm. seuraavia nimiä 
on muutettu Lammiseksi: Topianpoika (1895) ja Wärliin (1899).

HisKi: 1800-luvun loppupuoliskon uudisnimityyppiä: Ikaalinen (sl 1898 trp: 
Aleksis Lamminen), Kuru (vl 1882 Dreng. Henrik Lamminen), Pori (sl 1889 
Työmies Juho Fredrik Lamminen).

HisKi: Lammis talon tai torpan nimenä Pirkkala (1750), Kisko (1767), Sammatti 
(1864), Valkeala (1736), Ylöjärvi (1790). – Kirkonkirjojen mukaan sukunimeä 
esiintyy 1885 Ylöjärvellä: Matti Lamminen. 

Korpilahti (rk): rk 1881– s. 150 Kaukola nro 1 Asilammi: Bond. Johan Karlsson 
Lamminen, s. 9.11.1834 Kuhmoisissa.

***Lampinen (4 338). Nimeä on runsaimmin Keski-Suomessa ja Päijänteen 
ympäristössä (erityisesti Lammi, Sysmä, Hartola, Joutsa, Jämsä, Korpilahti, 
Laukaa, Keuruu, Saarijärvi, Karstula) sekä jonkin verran myös Pirkanmaalla, 
Pohjois-Satakunnassa (Tampere, Ruovesi, Ikaalinen, Parkano) ja Etelä-Pohjan-
maalla (Ähtäri, Alavus, Kuortane). Selkeä keskittymä on myös Saimaan ympä-
rillä (Anttola, Juva, Mikkeli, Ristiina, Lappee, Ruokolahti). Savossa Lampisia 
on ollut jo 1500-luvulta (SN 2000: 290). Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja 
Tornionjokilaakson (Alatornio, Ylitornio) nimet ovat enimmäkseen peräisin talon 
tai torpan nimestä, mutta etelämmäksi tultaessa korostuu nimen mallinmukainen 
omaksuminen, joka on alkanut 1800-luvun puolimaista. Kristiinankaupungin 
suomalaisessa kansakoulussa olivat 1870-luvun jälkipuoliskolla opettajina mm. 
Jaakko Haapanen, Abraham Kehonen (alkujaan Henriksson) ja J. D. Lampinen 
(Hiitonen 1980: 84), joista viimeksi mainittu käytti nimeään jo 1860-luvun lopulla 
Jyväskylän seminaarissa. Jyväskylän seminaarista 1881 valmistuneen Heikki 
Lampisen (s. 1856 Alavudella) isä oli talollinen Tuomas Kantolampi eli Kantola, 
ja 1887 valmistuneen Nils Edvard Lampisen (s. 1865 Lapinjärven Porlammin 
Valkeapäässä) isälle ei ainakaan vielä 1865 merkitty minkäänlaista lisänimeä 
(Raitio 1913: 366; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 454). Jyväskylän mlk:n 
vihittyjen luettelossa mainitaan 1871 Otto Wilhelm Lampinen. Nimi esiintyy 
Suomen Julkisissa Sanomissa 1.8.1859 ja Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä 
tarvitseville suunnatuissa ohjeellisissa nimiluetteloissa. Ensimmäinen nimenmuu-
tos: Lantiainen > Lampinen 20.2.1880. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu 
Lampiseksi: Kinaslampi (Viipuri 1891) ja Ugelberg (Myrskylä 1898).

HisKi: Länsisuomalaisia asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: 
Alatornio (sn. 1734), Ilmajoki (Ollila torp, Änkl: Johan Thoma’son Lambinen 
1804), Jyväskylä (Sågk. Anders Lambinen 1841, Arbk. Otto Wilh. Lampinen 
1856; molempien vaimot vain patronyymillä), Jämsä (talo Lambin, asukas Bd.s. 
u.k. Eric Jacobsson 1825), Korpilahti (Bdn Matts Lambinen 1847), Laukaa (talo 
Lampinen 1786, asukas patronyymillä; Michel Lambinen 1789; torppa sl 1836 
Lambinen t. Markkulassa), Pello (Bd, Joh: Andss: Lambinen 1826), Valkeala 
(Johan Lambin 1832), Veteli (Inh. Carl Anderss. Lambinen 1849).
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HisKi: Virtanen-tyyppiä: Halsua (Kansakoulunopettaja Jaakko Lampinen 1886), 
Helsingin pitäjä (Drg. Joh. Erl. Lampinen 1887), Ikaalinen (mm. sl 1890 its: 
Viktor Lampinen), Jaala (mm. sl 1889 Its. Antti Lampinen), Kirvu (vl 1896 
Työnjohtaja, p.m. Otto Juhonp. Lampinen), Kurkijoki (Inh. Petter Johanss. Lam-
pinen), Kuru (vl 1888 Renki Matti Lampinen), Kärkölä (Muonamies Wilhelm 
Lampinen 1891), Pori (sl 1896 Työmies Erkki Nestori Lampinen), Tampere (vl 
1875 Fabr: arb: Maurits Karls:s Lampinen), Tuusula (Smeden Ungkarl. Elias 
Jacobss. Lambinen 1861), Ähtäri (Bagar Johan Lampinen 1883), 

HisKi: Itäisiä sukunimiä: Antrea (mm. vl 1856 Arrendatorssonen, ungkarlen 
Anders Eskilsson Lampinen), Anttola (sl 1871 Tal: m: Daniel Johan Lampinen), 
Hiitola (vl 1861 Bde son ungk: Anders Joh:s: Lampinen), Jaakkima (sn. 1739), 
Joutseno (sn. 1843), Kaukola (vl 1873 Bds. Matts Olofss. Lampinen), Juuka (sn. 
1774), Kuopio (sn. 1782), Kurkijoki (vl 1868 Bsonen Johan Johansson Lampi-
nen), Parikkala (sn. 1806), Puumala (sn. 1708), Rautalampi (sn. 1776), Ruokolahti 
(sn. 1735), Saimaan kanava (sn. 1851, Juvalta), Sortavala (sn. 1726).

**Lauhanen (21). Lauhanen on kantatalo nro 15 Huittisten Lauhankylässä 
(MHA, Maakirjojen uudistusluettelot), ja Huittisissa on Lauhasten merkitty 
syntyneenkin (mm. Kalle Edvard Lauhanen 1896). Parkanossa on Lauhaseen 
vaihdettu 1908 nimeä Lindfors. HisKi: Bd sonen Samuel Josefsson Lauhanen 
(Kuolemajärven Kolkkalasta) Koiviston vl 1856.

***Lehtinen (15 785). Levikiltään tyypillinen mallinmukainen muodoste, joka 
on sisällöltään ollut helposti omaksuttavissa kaikkialla, mistä sukunimet ovat 
puuttuneet. Nimi on ollut tavattoman suosittu Päijänteen ympäristössä (huippu-
na Jämsä, runsaasti myös Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, 
Padasjoki, Sysmä). Lähes joka pitäjän kattavan levikin raja voidaan piirtää Kot-
kasta Mäntyharjuun, sieltä Jyväskylään ja Vaasaan, joskin Etelä-Pohjanmaalla 
nimi on jo selvästi harvinaisempi kuin sen eteläpuolisissa maakunnissa. Tämän 
linjan pohjoispuolella nimeä on muutamin paikoin Etelä-Pohjanmaalla. Ks. myös 
nimen Helminen sitaattia Sanomia Turusta -lehdessä. Jyväskylän yläalkeiskoulun 
ensimmäisten oppilaiden joukossa 1858 oli Aksel Lehtinen, s. 1838 Joutsassa 
(Mikkola 1983: 87). Saman kaupungin seminaarin aloitti 1870 Johan Lehtinen 
(s. 1851 Sippolassa).

Lehtinen on kylä Tl. Karjalan pitäjässä, talonnimenä se on tunnettu Mietoisissa, 
Paattisten Paavolassa, Nakkilan Nakkilan kylässä, Kankaanpään Vihteljärvellä, 
Parkanon Sydänmaalla, Karvian Vuorijärvellä, Virtain Patalanmajan kylässä, 
Säynätsalon Muuramen kylässä, Tl. Karjalan Karjakoskella, saman pitäjän Pel-
lilässä ja Tiuvaisissa (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot).

Nimi esiintyy Suomen Julkisissa Sanomissa 1.8.1859 esitetyssä nimiehdotus-
luettelossa. Ensimmäinen nimenmuutos: Löfberg > Lehtinen 22.11.1877 Hamina. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Lehtiseksi: Gustafsson (Tampere ja 
Turku 1882), Hermanson (1882), Mattsson (Tampere 1882, 1892), Hellberg 
(1882), Hermaninpoika (1883), Tanhuanpää (1883), Räsänen (1883), Myllär 
(Kotka 1884), Jonaantytär (Turku 1884), Karoliinantytär (1885), Davetinpoika 
(Turku 1885), Matintytär (1886), Vierula (Turku 1888), Munter (1888), Lehti-
niemi (1888), Tuomala (Tampere 1888), Siiriäinen (1889), Jakobsson (1890), 
Gabrielinpoika (Turku 1890), Kustaanpoika (Turku 1890), Rosendal (Turku 
1892), Stålhammar (Virolahti 1895), Taavetinpoika (1895), Sikanen (Kerimäki 
1897), Wilhelmsson (1897), Pölhö (1897), Nykänen (Kotka 1898), Rinta (Helsinki 
1898), Grennäs (1898), Lepistö (Artjärvi 1899), Tomppila (Valkeala 1899) ja 
Hiironen (Konginkangas 1899).
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Suomen Sukututkimusseuran genealogia-kotisivujen Suvut-keskustelupalstalla 
oli 20.3.2000 seuraava viesti: 

Iso-isoisäni otti perheelle sukunimen (Lehtilä) ilmeisesti silloin kun 
sukunimi tuli pakolliseksi. Hänen lapsillaan oli eri sukunimiä (mm. 
Lehtinen, Lehtilä). Nimen valinta hieman kummastuttaa, sillä torp-
pa, jonka hän lunasti oli nimeltään Mikkola ja iso-isoisän sukunimestä 
huolimatta kaikki puhuivat ”Mikkolan faarista” tai ”Mikkolan Fran-
susta”. Pari aikaisempaa sukupolvea asusteli Tuomolan torpassa – –.
T: Kirsi [Rannikko]

HisKi: Vanhoja itäisiä sukunimiä: Sortavala (Petter Lehtinen 1827). 

HisKi: Läntisiä asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- ja sukunimiä: Hartola 
(talo Lehtis 1771, torppari patronyymillä), Töysä (talo Lehtinen 1832, asukas 
patronyymillä), Sääksmäki (Drag: Anders Lehtinen 1712).

HisKi: Virtanen-tyyppiä: Helsingin pitäjä (Drg. Karl Lehtinen 1882), Ikaalinen 
(mm. sl 1898 talon vävy Kustaa Johannes Lehtinen), Jaala (mm. sl 1879 Tp. 
Kaarle Lehtinen; nimeä paljon muutenkin), Jepua (sl 1897 Stationskarlen Gustaf 
Lehtinen), Jyväskylän mlk (sl 1859 Sp Drg Karl Lehtinen Tourulan Huikkolan 
Kankaalta, mainitaan 1856 Laukaan Leppävesi nro 14:n Kytölässä), Kuru (mm. vl 
1870 Drengen ungkarlen Johan Elis Lehtinen Olkitaipaleen Tienarista), Kärkölä 
(Erland Lehtinen 1882), Kirvu (vl 1897 Itsellinen, p.m. Juho Eerikinp. Lehtinen 
Sysmästä), Multia (Lesk. nahk. Emanuel Davidinp. Lehtinen 1891), Nummi 
(mm. sl 1896 Wilhelmina Lehtinen), Nurmo (mm. sl 1886 Folkskolläraren Jo-
han Lehtinen; useita), Pori (mm. sl 1886 Torpan poika Juho Gustav Lehtinen; 
useita nimimainintoja), Pornainen (sl 1866 Sp.T. Johan Eriksson Lehtinen = sl 
1886 Its. Juho Lehtinen Koppsbyn eli Kupsenkylän Korkeelassa ja Romossa), 
Rovaniemi (sl 1890 Itsellinen Albert Fredrikinpoika Lehtinen), Räisälä (vl 1894 
kansak. opettaja, leskimies Juhani Lehtinen), Somerniemi (vl 1887 Renki Juho 
Kustaa Lehtinen), Suomusjärvi (mm. vl 1898 tal. tr Aina Matilda Lehtinen), 
Tampere (mm. vl 1873 Ölbrygg.drg Johan Jeremiä:s Lehtinen), Viipurin mlk 
(vl 1895 Renki Emil Reinhold Lehtinen), Viipurin kaupunki (vl 1887 työm. 
Karl Gustaf Lehtinen). 

***Lehtonen (16 733). Nimi on levinnyt varsin tasaisesti Hämeessä, Satakun-
nassa, Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa kuitenkin niin, että sitä on suosittu 
selvästi eniten Varsinais-Suomessa (erityisesti Turun seutu), Ylä-Satakunnassa ja 
Vanajaveden vesistön alueella (erityisesti Janakkala, Lammi, Vesilahti). Nimeä 
on siellä täällä Etelä-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla. Levikki ja nimenkan-
tajien määrä paljastaa, että kyseessä on selvästi mallinmukainen omaksuminen. 
Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson nimen tukena on ollut 
samanmuotoisia asutusnimiä. Vanhoja tietoja sukunimestä Lehto(i)nen on Sa-
vosta ja Kannakselta (SN 2000: 301–302). Kannaksella se on myös säilynyt 
sukunimenä, joskin itäisten nimien osuus kaikista Lehtosista on marginaalinen. 
– Nimestä on hajatieto Vuokkiniemen Vuonnisesta 1769 (Pöllä 1995: 120) ja 
Inkerin Serepetasta. Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 1863 kirjatun 
Frans Johan Lehtosen eli Nordvallin (s. 1843 Porissa) äiti oli Ester Gabrielsdotter 
Nordvall (Autio 1971: 83), 1872 kirjoille tulleen Anders Wilhelm Lehtosen (s. 
1849 Tampereella) vanhemmat olivat tehtaantyömies Matts Lindell ja Agata 
Lovisa Ehrlund (Autio 1996: 48) ja 1881 kirjatun Kaarlo Lehtosen (s. 1856 
Korpilahdella) vanhemmat torppari Kalle Lehto (syntyneiden luettelossa Kallen 
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Matin poika) ja Eeva Stiina Erkintytär (mts. 174), Kaarlolla oli sukunimensä jo 
1872 Jyväskylän yläalkeiskouluun mennessään (Mikkola 1983: 100). Jyväskylän 
seminaariin vuonna 1863 menneen David Lehtosen (s. 1842 Saarijärven Pylkön-
mäellä) isälle ei vielä 1840-luvulla merkitty lisänimeä, myöhemmin kylläkin nimi 
Lehtolainen (Raitio 1913: 223; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 466).

Ensimmäinen nimenmuutos: Mattsson > Lehtonen (Tampere 28.10.1875). 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Lehtoseksi: Imanuelsson (19.5.1877), 
Antinpoika (1881, Kaarina 1894), Galle (Jalasjärvi 1883), Kesko (1883), Kes-
kihuissi (Helsinki 1884), Ananianpoika (1885), Davidinpoika (Tampere 1885), 
Laurila (Oulu 1885), Augustsson (1886), Aukustintytär (1886), Salomonintytär 
(1887), Andersson (1887), Matintytär (1887, 1898), Mikontytär (1887), Sa-
muelintytär (1887), Taavetinpoika (1888), Pertola (1888), Evantytär (1889), 
Hujanen (1889, 1890, 1891, 1893), Kaima (1889), Sillstén (Turku 1890), Sirén 
(Hämeenlinna 1891), Paukama (Karstula 1891), Tildantytär (Turku 1892), Snell 
(1892, 1896), Wilhelmsson (Kaarina 1893), Maisala (1893), Abrahamintytär 
(Turku 1895), Nummenpää (Turku 1895), Kustaantytär (1896), Pakkala (1898), 
Fast (Ul. Pyhäjärvi 1898), Jakobsson (Turku 1899), Björkqvist (Sauvo 1899) ja 
Rajala (Turku 1899).

HisKi: Virtanen-tyyppiä: Aura (mm. sl 1887 Its. Aukusti Ansh. Lehtonen), Brändö 
(Drengfogde Simon Kristian Lehtonen 1886), Ikaalinen (mm. sl 1878 Målaren 
Karl Gustaf lehtonen, sl 1899 trp:poika Kalle Nestor Lehtonen Moisio), Jaala 
(mm. sl 1883 T:nen Salomon Lehtonen), Johannes (vl 1896 Pehtori Otto Heikki 
Lehtonen), Kerimäki (sl 1885 Työnhoitaja Gustaf Adolf Lehtonen), Kuru (mm. vl 
1883 Garfv. Johan Lehtonen), Lapua (vl 1886 Suutari Jaakko Juhanp. Lehtonen 
Laihialta), Laukaa (mm. sl 1873 B. Johan Lehtonen), Lehtimäki (1852 Skrädd. 
Carl Gabr:son Lehtonen l. Talvitie), Masku (mm. vl 1872 Trk. nm. Karl Lehtonen 
Taipaleen kylän Isostatalosta), Multia (1893 Itt. Wilhelm Sakarinp. Lehtonen), 
Nummi (mm. sl 1882 B:n Erik Joh. Lehtonen; useita), Pori (mm. sl 1872 Skrädd: 
ges: Gustaf Lehtonen; useita), Pornainen (sl 1891 Räätäli Anders Wilh. Lehto-
nen), Räisälä (vl 1895 torp.pka, naimaton Tuomas Tahvonp. Lehtonen), Sund 
(Arbetare Oskar Lehtonen 1893), Suomen kaarti (vl 1880 Timmerm: Karl Osk. 
Lehtonen), Suomusjärvi (vl 1887 drg. Oskar Wilhelm Lehtonen), Tampere (mm. 
vl 1875 Gårdseg: Mattsons drg. Karl Fredr: Eriks:s Lehtonen; useita), Viipurin 
kaupunki (vl 1896 Puutarhuri Johan Lehtonen).

HisKi: Läntisiä asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: 
Haapavesi (Johan Påhlss. Lehtoinen 1701; nimi ei ole kuitenkaan säilynyt 
paikkakunnalla sukunimenä), Iitti (smed Erik Lehtonen 1779), Kalajoki (drg. 
Matts Anderss. Lehtonen 1811), Kisko (Torp. Johan. Matthss. Lehtonen 1788), 
Taipalsaari (Joseph Simons: Lehtonen 1762; kyseessä voi olla sukunimi tai ta-
lonnimi), Töysä (Backst.m. Matts Erikss. Lehtonen 1848), Ähtäri (talo Lehtonen 
1885, asukas patronyymillä).

HisKi: Vanhoja itäsuomalaisia sukunimiä: Heinjoki (sn. 1825), Muolaa (Thom. 
Lehtoin 1755), Sakkola (vl 1864 Bsonen ungk. Mårten Johansson Lehtonen), 
Sortavala (sn. 1723).

Jaala (rk): rk 1890– s. 269 Karijärvi nro 1 Marttila (Lehtonen): isäntä Salomon 
Lehtonen, s. 22.9.1863.

***Leivonen (192). Sukunimeä on Keski-Suomessa (Jyväskylä, Laukaa, Viita-
saari, Äänekoski), Etelä-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Vaikka nimi tiedetään 
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myös Kainuusta 1600-luvun alusta (SN 2000: 304), se ei ole siellä säilynyt, ku-
ten ei Savossakaan. – Joillakin nimillä on takanaan Leivo-alkuinen asuinpaikan 
nimi; näin on ilmeisesti ainakin Keski-Suomessa. Niinpä Jyväskylän lyseon 1878 
aloittanut Johan Paavali Leivonen (s. 1861) oli kotoisin Leivonmäeltä; hänen 
vanhempansa olivat talollinen Tuomas Pahkala ja Helena Erkintytär (Mikkola 
1983: 108). Jyväskylän maaseurakunnassa vihittiin 1879 Otto Wilhelm Leivonen 
ja Hilda Emelia Juhantr Solanen. Nimeä on kuitenkin niin monessa pitäjässä, 
että sen voi otaksua kuuluvan useille eri suvuille. Eteläisessä Suomessa nimi 
on myöhäsyntyinen, sillä vanhoja tietoja ei ole. – Ensimmäinen nimenmuutos: 
Skinnar > Leivonen 12.5.1906 Laihia.

HisKi: Jaakkima (Nils Leivoin 1827), Kuopion msrk (Christ. Leivoin 1724), 
Laukaa (talo Leivonniemi h. 1763, asukas Eskil Oxain; talo Leivonaho 1839; 
vl 1879 Bdr. Henrika Leivonen Leppävesi nro 11:stä), Nilsiä (B. Reinh. Leivoin 
1829), Sortavala (b: Peter Leivoin 1816), Sääksmäki (talo Leiwola 1775), Vii-
tasaari (Carl Leivonen 1782, vaimo patronyymillä).

Kuhmoinen (rk): rk 1880–1889 s. 436 Päijälä nro 16 Kopola: Pig. Adol  na Jo-
nasdr Leivonen (s. 18.12.1854 Leppäkosken Ojalassa) < edellinen rk s. 379 sama 
paikka: mutta ei vielä sukunimeä. Vanhemmat: Trp Jonas Johansson ja Hedda 
Lisa Adamsdr. – Adol  ina Leivonen sai sukunimensä ilmeisesti 1880-luvulla. 
Vanhemmat eivät sukunimeä käyttäneet. Sukunimellä ei näy olevan yhteyttä 
asumuksennimiin.

Laukaa (rk): rk 1862–1871 s. 87 Kapeekoski nro 5 Salo Koljonen: spt. Johan Lei-
vonen (s. 3.10.1840, po. 31.10.) ja puoliso 10.8.1867 alkaen Eva So  a Penttinen 
(s. 16.3.1837). < (1867) s. 84 nro 5 Sammallaks Lamminpää hn, drg < (1867) 
s. 147 Kuusvesi nro 1 Peldotalo Sammallaks Lankajärvi tp., ei aviossa, ei sn:ä
 < (1866) s. 146 Peldotalo Sammallaks drg, on sn. < (1864) s. 141 Peldotalo, 
Peldotalo Drg, on sn. < (1863) s. 173 Kuusvesi nro 3 Mattila Käärmeniemi 
Sääskiniemi hmn Drg, on sn. (adm 1859). Vanhemmat: Sim. Leivonaho ja Maria 
Påhlsdr. – Juho Leivonen sai sukunimensä viimeistään 1863, vaikka se ei heti 
vakiintunutkaan. Nimen motiivina on asumuksen nimi Leivonaho. 

**Lemminkäinen (28). Nimi kuuluu Iitin seudun Kalevala-aiheisiin 1800-luvun 
uudisnimiin. Sitä on esiintynyt Iitissä, Jaalassa, Kuusankoskella ja Perniössä. 
Nimenmuutos: Lindstedt > Lemminkäinen (Muurla 12.5.1906). – HisKistä löytyy 
vain seuraava henkilö Jaalasta. 

Jaala (HisKi): Sl 1885 Tal. Tuomas Lemminkäinen (kummina, mainitaan 1886 
siltavoudiksi) Jaala. Tp. Tuomas Lemminkäinen ja puoliso 16.6.1868 alkaen 
Maria Liisa Taavint. (s. 19.3.1852). > Alina, s. 20.9.1879 Palojärvi Lanski. Rk 
1877–1879 s. 368 Palojärvi nro 1 Lanski Wärd. Nämdeman Thomas Evasson 
Lemminkäinen (s. 20.3.1842). Sl: Zv. Eva Mattsdr > Thomas 20.3.1842 Iitti, 
Jaala 1 Fuorti. Iitti rk 1867–1876 s. 926 Palojärvi nro 1 Lanski måg värd nämn-
deman (nyt sukunimi lisätty Tuomakselle) < s. 530 Kimola nro 4 Wäärtti måg 
(ensimmäinen puoliso Eva Lisa Davidsdr; täällä ei merkitty sn:ä). – Tuomas 
sai sukunimensä Lemminkäinen ollessaan 1870-luvulla Jaalan Fuortin isäntänä. 
Nuolivaaran mukaan Tuomas olisi saanut sukunimensä ”vuonna 1876 käytyään 
kahden ystävänsä kanssa kysymässä neuvoa sukunimiasiassa Jaalan kirkonkylän 
valistuneelta kauppias Rosbergilta. ’Ole sinä Väinämöinen, ole sinä Ilmarinen, ole 
sinä Lemminkäinen’, innostui Kalevalansa lukenut kauppias. Väinämöis-nimistä 
en ole koskaan kuullut. Ilmarisia olen sekä kuullut että nähnyt.” (1987: 7.)
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***Lempinen (1 757). Länsi-Suomessa nimeä on tiheään Varsinais-Suomessa 
(erityisesti Nousiainen, Masku, Lemu), Kaakkois-Hämeessä (Urjala; hajanaisesti 
muualla Hämeessä ja Satakunnassa) ja Itä-Uudellamaalla (erityisesti Iitti, Elimä-
ki). Itä-Suomessa nimeä on Kannaksella (erityisesti Kivennapa), Ruokolahdella 
ja Laatokan pohjoisrannalla (Sortavala, Harlu, Salmi). Muualta Itä-Suomessa 
on Lempisiä vain pieniä määriä Joroisten–Leppävirran–Tuusniemen seudulla. 
Itä-Suomen Lempiset ovat vanhaa juurta. Siellä nimi on voinut lyhentyä nimistä 
Lempivalkoinen, Ihalempinen tms. (SN 2000: 305) ja sen rinnakkaisasuna esiintyy 
Lempiäinen. Läntiset nimet on sen sijaan omaksuttu sukunimiksi 1800-luvulta 
lähtien muutamassa vuosikymmenessä. Vaikka nimen valintaa on voinut olla 
tukemassa Lempi-alkuinen paikannimi (esim. Maskussa), nimen levintä viittaa 
voittopuolisesti mallinmukaiseen omaksumiseen, jolloin nimen sisällöksi on 
mielletty yleiskielen lempi-sana. – Ensimmäiset nimenmuutokset: Joelintytär > 
Lempinen 31.8.1899 Turku ja Villenpoika > Lempinen 11.10.1899 Turku.

HisKi: Vanhoja sukunimiä Itä-Suomessa ja itäsuomalaisiin sukunimiin perustuvia 
talonnimi-lisänimiä Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa: 
Alatornio (Johan Isachss: Lembinen 1721), Haapavesi (Drg. Nils Henr.s. Lembi-
nen 1792), Johannes (Joseph Lembinen 1819), Kivennapa (paljon), Kuopion msrk 
(Drg U. Eric Lembinen 1767), Lappee (Kan: drg: Staff: Mich:sson Lembinen 
1849), Rautjärvi (talo Lempin 1760, asukkaat patronyymillä), Ruokolahti (b:
son nk: Johan Johanss: Lembin 1820), Sortavalan msrk (Brusius Lembin 1723), 
Uukuniemi (B.s Michel Pet:s Lempinen 1835).

HisKi: asumuksennimiä: Lempinen (sl 1860 Masku) ja Lempinen (vl 1862 
Ylistaro).

HisKi:1800-luvun lopun uudisnimityyppiä: Aura (sl 1900 Kut. Sahanasett. Kust. 
Reinh. Lempinen Somerolta), Ikaalinen (sl 1892 itsell: Taavetti Viktor Lempinen), 
Pusula (vl 1892 Nahkuri, nuori mies Juha Kustaa Lempinen).

**Leponen (69). Nimestä on muutama tieto toisaalta Jämsästä, Keuruulta (kun 
Kalle Leponen syntyi 29.3.1883 Keuruulla, hänen vanhemmikseen merkittiin its. 
David Davidinp. Upla ja Kaisa Davidint.), Korpilahdelta, Virroilta, Vesilahdelta 
ja Ylöjärveltä, toisaalta yksittäistiedot Muhokselta, Pyhtäältä, Rantasalmelta ja 
Juvalta. Nimenmuutos: Leponen > Sinisalo 1906 Pyhtää.

Vrt. talonnimiä Leponiemi Ikaalisten Kovelahdessa (sl 1848 F:d B:d Elias 
Jacobi Leponiemi) ja Leponokka Jämijärven kylässä (sl 1851 Tp: Matts Mattss: 
Leponokka). Längelmäeltä on tunnettu asumuksennimet Leponenä (vl 1841; 
ei myöhemminkään asukkaalla lisänimenä), Leponiemi (sl 1841 Torp. Johan 
Mattss. Leponiemi) ja Lepolahti (sl 1858 Trps. Mich. Jon.s. Lepolaks), Nummelta 
Lepomäki (sl 1886 sp.torp. Henrik Lepomäki eller Hiden), Rengosta Lepomäki 
(sl 1861 Sp.Tr. Henr. Michelsson Lepomäki) ja Vetelistä Leponiemi (sl 1890 
Torp. Ales Leponiemi).

Jämsä (Kela): Einari Leo Leponen, s. 27.6.1897 Jämsässä. Sl: Its. Kalle Albinus 
Juhonp. ja Hilma Annatr. Kuikalta Säyrilän kylää > Einar Leo, s. 27.6.1897. Rk 
1890–1899 s. 1351 Säyrilän kylä (Yijälä L.) Kuikka: Its. Kalle Albinus Juhontr22 
Leponen (s. 31.5.1852 Jämsässä) & Hilma Annatr (s. 24.6.1860 Jämsässä) < 
(1897) s. 1565 Yijälän kylä Yijälä (Konstila) rusth.: Its. Kalle Albinus Juhonp. 
& Hilma Annatr < (1891) s. 1571 Yijälä Virhiä rusth.: ei sn:ä < (1890) s. 90 

22 Pitäisi olla Juhonpa; virhe on rippikirjassa.
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Asemen kylä Köykkä: Löysä, ei sn:ä. Einarin veljen Rikhardin (s. 14.5.1881 
Asemen kylän Köykässä) vanhemmiksi on merkitty inh. Karl Johansson ja Edla 
Eriksdr [Kallen ensimmäinen vaimo]. 1890-luvun lastenkirjassa sivulla 1351 
isän nimenä on Kalle Albinus Juhonpa Leponen, mutta sukunimi on kirjattu 
vasta myöhemmin kuin rippikirjan ensimmäiset merkinnät eikä vuoteen 1897 
mennessä (sivulla 1565) vielä ole sukunimeä. – Einari Leposen isälle sukunimi 
tuli käyttöön 1890-luvun loppuvuosina. 

Jämsä (sl): Kustaa Aleksander Leponen Huunanmäen trp. & Hilda Kallentr > 
Edith So  a 9.6.1895. Rk 1890–1899 s. 1351 Säyrilä Kuikka (samassa paikassa 
asui myöhemmin edellisen esimerkin perhe): Its. Kustaa Aleksander Leponen (s. 
15.3.1847 Jämsässä) & Hilda Kallentr (s. 18.12.1863 Jämsässä) > (1892) Säyrilä 
Ylä-Tolmu: Its., on sn. > (1895) s. 82 Aseme, Yrjölä: its., on sn. > (1895) s. 88 
Aseme, trp. (Huunamäki), Hollila trp, on sn. Kustaa tuli vuonna 1892 sivulle 
351 sivulta 244 Hauvalan kylä (Yijälä L.) Salava: Its. Aleksander Kustaa Ju-
honp. < rk 1880–1889 s. 164 Hauvala, Salava hemman: inh. Alexander Gustaf 
Johansson. – Kustaa Aleksander Leposelle sukunimi ilmaantuu avioitumisen 
aikaan noin 1892. Nimelle ei näy selitystä asumusten nimissä, vaikka Säyrilän 
Kuikassa edellä asuneellekin perheelle ilmaantui sama nimi. Joko toinen perhe 
otti nimen mallinmukaisesti tai Kuikan mailla oli jokin asuinpaikka, jonka nimi 
on ollut aiheena sukunimeen. Vrt., että Jämsässä on Seppolan kylässä torppa 
nimeltä Lähteenlepo.

Ruovesi (rk): Rk 1880 s. 486 Keuruun k. Rajalan Tölli Koiramäki: Aleksi (sl 
Alexis) Juhan[poika] Leponen, s. 8.3.1839 Ruoveden Mäyräsen kylän Lepolassa. 
Vanhemmat: torppare Johan Johansson ja Hedvig Jonasdr.

***Leppänen (10 382). Läntisten nimien painopiste on Satakunnassa (erityisesti 
Ruovesi, Hämeenkyrö, Huittinen), Keski-Suomessa (erityisesti Jämsä, Keuruu, 
Kivijärvi, Saarijärvi, Viitasaari) ja jonkin verran Hämeessäkin (erityisesti Kuh-
moinen, Loppi, Sysmä). Lievä tiivistymä on Varsinais-Suomen lounaisimmissa 
pitäjissä. Idässä nimi sijoittuu Laatokan rantamille (erityisesti Sakkola, Käkisal-
mi) ja Pohjois-Karjalaan, jossa sitä on varsin paljon (erityisesti Eno, Ilomantsi, 
Kontiolahti ja Liperi; sekä Pohjois-Savon Tuusniemi). Kannakselta, Etelä-Savosta 
ja Pohjois-Pohjanmaalta on nimeä Leppä(i)nen kirjattu 1500-luvulta, Pohjois-
Karjalasta 1600-luvulta lähtien (SN 2000: 307), mutta Savossa sen enempää 
kuin Pohjanmaallakaan ei nimi ole juuri säilynyt. Idässä nimi liittyy alkuaan 
todennäköisesti konkreettisesti suvun asuinpaikkaan, Keski-Suomessa on sekä 
Savosta tullutta että asumuksennimestä otettua sukunimeä. Etelä-Pohjanmaalla 
on ainakin Jalasjärvellä kyse asutusnimen siirtymisestä sukunimen tehtävään, 
kun taas etelämmäksi tultaessa mallinmukaisen omaksumisen osuus kasvaa. 
– Inkerin maininnat: Moloskovitsa, Tyrö, Venjoki, Kaprio, Koprina, (Ropsu, 
Tuuteri). – Yliopistoon 1877 kirjautuneen Frans Vilhelm Leppäsen (s. 1853 Po-
rissa) vanhemmat olivat Frans Ahlqvist ja Lovisa Gustava Laurén (Autio 1996: 
117). – Ensimmäiset nimenmuutokset: Virtanen > Leppänen 20.6.1893 Pietari 
ja Ahlqvist > Leppänen 1.7.1896.

HisKi: Vanhoja itäsuomalaisia sukunimiä: Hiitola (vl 1853 Inh. Enkl: Jöran Joh:s: 
Leppänen Pyhäjärveltä), Juuka (uk:bd:s: Johan Olofss: Leppänen 1848), Kaavi (sl 
1840 Inh. Johan Leppänen), Kajaani (sn. 1759), Kangasniemi (sn. 1851, vaimon 
nimenä Kähkönen), Kerimäki (sn. Leppäinen 1782), Kivennapa (bd:s: Clement 
Matss: Leppänen 1788), Kuolemajärvi (sn. 1819), Kuopio (sn. 1806), Nilsiä 
(sn. 1836), Paltamo (sn. 1754), Rautalampi (corporal Hendrich Leppänen 1713, 
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vaimo patronyymillä), Rääkkylä (sn. 1839), Sortavala (sn. 1777), Suomussalmi 
(sn. 1803), Tuusniemi (sn. 1845).

HisKi: Länsisuomalaisia talonnimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: Ala-
järvi (talo Leppänen 1754, asukas patronyymillä; B.s. Wilh. Mattss. Leppänen 
1861, vaimon sukunimenä Sikkilä), Haapajärvi (Thomas Jacobss: Leppänen 
1784, vaimo patronyymillä), Haukipudas (sn. Leppäinen 1775), Hämeenkyrö 
(David Gabrielsson Leppänen 1792, vaimo patronyymillä; talo Leppänen 1816), 
Ikaalinen (Johan Leppänen 1728, vaimo patronyymillä; talo Leppänen 1682, 
Leppäis 1752), Jalasjärvi (talo Leppänen 1793, asukas patronyymillä), Jyväs-
kylä (Bn Änkl. Eric Jacs Leppäin 1826, talo Leppänen 1841), Kuhmoinen (Drg. 
Anders Leppänen 1835), Lappee (sn. 1851), Lehtimäki (talo Leppänen 1802; B:
s. Gust: Henr:son Leppänen 1829), Laukaa (sl 1867 Tmåg Karl Danielss. Lep-
pänen), Saarijärvi (B.s. Jacob Jacobs. Leppänen 1801, vaimo patronyymillä), 
Soini (talo Leppänen 1793; bd.s. Abrah. Mattss. Leppänen 1795, vaimo bd.dr. 
Elis. Ersdr. Tickamäki 1795), Töysä (T. Gabriel Mattss. Leppänen 1856, vaimo 
patronyymillä), Vehkalahti (Arbetsk: Lars Larss: Leppäin 1790), Veteli (Elias 
Leppänen 1692), Viitasaari (sn. 1766), Virrat (talo Leppänen 1767; B. änkl. 
Jonas Jonasson Leppänen 1852, vaimo patronyymillä), Ylihärmä (Drg. Matts 
Mattsson Leppänen 1816, vaimo P. Anna Kustafsd:r Takala), Ähtäri (Leppäis 
torp 1771; Bdson Enkl. Christian Gustafss:n Leppänen 1860, vaimo Bd:ttr Wilh:
mina Henricsdr. Kauppala). 

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Auran sl 1896 Työm. (nyk. Prunkk. Pappil. renki) 
Fredrik Leppänen, Jaala (sl 1888 mm. Löysä Taavi Leppänen), Kuru (vl 1889 
Piika Tilda Mikontytär Leppänen), Lapua (sl 1882 Kauppias Vihtori Leppänen 
= vl 1881 Torpparen, ungk. Wiktor Leppinen, myöhemmin aina Leppänen, 
vaimo patronyymillä), Multia (Pit.suut. n.m. David Davidinp. Leppänen 1883), 
Pori (mm. sl 1876 Sågarn Anshelm Leppänen; useita), Suomen kaarti (sl 1898 
Restauratör v: Of  cersklubben Jakob Nestor Leppänen), Suomusjärvi (vl 1894 
leipuri Karl Aleksander Leppänen), Tampere (mm. Handelsbokh: Ananias Lep-
pänen, vl 1881 Drg Sakarias Leppänen Kurusta vihittiin Fabr: arb: Maria Joh:
dr Leppäsen kanssa).

Kuru (HisKi): F.d. bondd:r Henrika Leppänen & 26.5.1883 Dreng. Enkl. Matts 
Majanen. Rk 1874–1883 s. 483 Waakaniemi Leppälahti: torppari Johan Gustaf 
Grelss., 13.6.1817 Kurussa. Hänen pojalleen Karl Oskarille (s. 8.2.1843) laitettu 
sukunimeksi Leppänen, samoin Henrika- ja Maria-tyttärille (s. 22.7.1855), mutta 
veli Victorille (s. 28.11.1859) sukunimi Lahtonen.

**Levynen (0). Kokemäen Tulkkilassa on syntynyt 22.3.1895 Niilo Edvard 
Levynen. Vanhemmat: Waskiseppä Juho Edvard Färm ja Rosa Maria Juhontr. 
Nimenmuutos: Färm > Levynen (Tampere 1.5.1905). Nimen valintaan on voinut 
vaikuttaa isän ammatti (vaskiseppä); yleiskielen levy tunnetaan mm. merkityk-
sessä ’metallilevy’.

**Levänen (760). Leväsiä on toisaalta Etelä-Savossa (erityisesti Juva, Joroinen, 
Jäppilä) ja Uukuniemellä, toisaalta Korpilahdella sekä varsin monessa pitäjässä 
Kanta- ja Lounais-Hämeessä (erityisesti Janakkala, Hausjärvi, Loppi). Vanhojen 
itäsuomalaisten nimien synty on erilainen kuin läntisten, sillä ne ovat syntyneet 
kiinteästi tiettyjen sukujen nimiksi ja ovat ajan mittaan varioituneet jo 1500-luvul-
la asiakirjoissa esiintyvistä muodoista Leväinen, Leviäinen ja Levoinen. Läntisten 
nimien takana on paikoin luontosanastoa sisältäviä Levä-alkuisia asutusnimiä, 
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joita on voitu ottaa sukunimiksi sellaisenaan tai johtamalla niistä nen-loppuinen 
nimi. Myös pelkkä mallinmukainen muodostaminen on mahdollinen. Helsingin 
yliopiston matematiikan dosentti Sakari (sl:ssa Zaharias) Leväsen (s. 24.6.1841 
Jämijärvellä, po. 25.6. Ikaalisten Jämijärven Levänpäässä) vanhemmat olivat 
Trp: Zacharias Joh:ss: ja Maria Adamdsd:r. Hän käytti nimeä Levänen jo 1862 
aloittaessaan opinnot Helsingissä (Autio 1971: 74). 

Nimi Lewänen esiintyi Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä tarvitseville 
suunnatussa ohjeellisessa nimiluettelossa. Ainoat nimenmuutokset: Eriksson 
> Levänen 12.5.1906 Janakkala, Henriksson > Levänen 1907 Ul. Pyhäjärvi ja 
Levänen eli Leväinen eli Leveinen > alkuperäinen Levänen (1919). Lisäksi muu-
toksia toiseen suuntaan: Levänen > Levälahti (1919) ja Levänen > Aste (1920).

HisKi: Juva (Matts Levänen 1848), Kerimäki (vl 1894 Lamp. leski Hilarius 
Levänen), Koivisto (vl 1868 Drengen Adam Levänen), Lappee (Drg: Jöran 
Leväin 1765), Laukaa (talo Levänen, asukkaat patronyymillä), Nilsiä (B. Jör 
Leväin 1824), Nummi (ks. kohtaa Nummi), Rantasalmi (Mats Leväin 1752), 
Rautalampi (inh. Adam Levänen 1838), Taipalsaari (talo Leväin 1805, asukkaat 
patronyymillä; Ugk: kr: b:d: Henr: Larss: Leväin 1812), Valkeala (Matts Leväin 
1842), Viipurin kaupunki (vl 1864 Skradd. Johan Levänen Uukuniemeltä). 

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 149 L: Masinisti Gustaf Levänen (s. 23.12.1852) 
& Karolina Tallqvist, s. 18.4.1846. 

Nummi (HisKi): v.t. kirkkoherra Juhana Oskar Levänen (s. 30.4.1865 Perttulassa 
eli Ypäjällä) ja Edla Genoveva o.s. Lindeberg > Hellen Maria Oskaria 17.8.1896 
Nummen Jättölän Pappilassa. 

**Lietonen (45). Nimeä on toisaalta Sisä-Suomessa Saarijärvellä (Aksel Lie-
tonen, s. 1888) ja Ähtärissä ja toisaalta yksittäin Varsinais-Suomessa Aurassa, 
Naantalissa, Tarvasjoella ja Turussa. Tarvasjoella ja Liedon Kaskalassa on ollut 
Lietonen-niminen torppa (NA). Murteissa on tavattu lieto mm. merkityksessä 
’hieno hiekka, upottava maa’ (SKES). – Nimenmuutos: Ahlsten > Lietonen 
(Lieto 13.5.1906).

**Liljanen (3). Liljanen on kasviaiheinen, ilmeisesti 1900-luvun uudisnimi. 
Nimenmuutosilmoitus: Juhantytär > Liljanen (1900). – Vrt. Såg.drengen Josef 
Lilja (sl 1859 Ikaalinen), B. Henric Lilja (sl 1842 Kiuruvedellä; pyhäjärveläi-
sen lukkarin jälkeläisiä), Itsellinen Henrik Lilja (sl 1891 Kärkölä), Inh. Matts 
Gabrielsson Lilja (AlaHärsilä) sl 1848 Lapua, tp. Esaias Lilja (sl 1851 Nurmo), 
Arb:k: Eric Lilja (sl 1840 Pori), t: Carl henrik Lilja (sl 1860 Pornainen), Skpsk. 
N:o 142/1 Johan Gust: Lilja (sl 1860 Suomen kaarti).

**Linnanen (127). Linnasia on syntynyt Päijänteen länsipuolella Hollolasta 
Korpilahdelle, ja tietoja on myös Sumiaisista, Konnevedeltä, Keuruulta, Ruo-
vedeltä, Jämijärveltä, Hattulasta, Hausjärveltä, Kirkkonummelta ja Helsingistä. 
Linnanen on tunnettu talonnimenä ainakin Korpilahdella ja Sääksmäellä, missä 
se on myös kylän nimi. Nimien taustalla voi olla muitakin linna-sanan sisältäviä 
asutusnimiä, joista on ollut helppo muodostaa aikakauden edellyttämä sukunimi. 
– Ei esiinny lainkaan nimenmuutosilmoituksissa. 

HisKi: Askola (talo Linnas 1754), Hämeenlinna (talo Linnais 1800), Jämsä (talo 
Linnasen-aho 1818, Linnasenmäki 1846), Loimaa (Linnas 1769), Pernaja (vl 
1822 talo Linnas), Sääksmäki (talo Linnain: 1686, Linnais 1744), Sysmä (talo 
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Linnais 1786). – Jämsässä on kirkonkirjoihin merkitty Torparmågen Viktor 
Karlsson Linnais 1882.

Korpilahti (rk): rk 1890– s. 413 Linnanen, ilmeisesti torpan nimi.

**Luhtanen (379). Nimeä on vankasti Etelä-Pohjanmaalla (Jalasjärvi, Seinäjo-
ki, Peräseinäjoki), ja toisaalta – joskin vähemmän – Hollolassa, Orimattilassa, 
Heinolassa ja Mäntyharjussa. Luhtanen on talon- tai kylännimi Mäntyharjussa, 
Orimattilassa ja Sysmässä. Jalasjärvellä on vihittyjen luetteloon merkitty T.s. 
Matts Bert.s. Luhtainen 1858, ja siellä Luhtainen ~ Luhtanen on alkuaan talonni-
mi. Jyväskylän seminaarissa aloitti opiskelunsa 1869 Tuomas Luhtanen (s. 1851 
Laihialla). Jyväskylän mlk:sta mainitaan (vl) 1883 Karl Johan Juhp Luhtanen. 
Nimi esiintyi 19.2.1890 Rauman Lehden nimiehdotusluettelossa. Nimenmuutos: 
Hertull > Luhtanen (Seinäjoki 12.5.1906).

Rauli Luhtanen Äetsästä kertoi, että hänen isoisänsä Juha (Juho) Vihtori Juhan-
poika (s. Mouhijärvellä 26.8.1870) oli ottanut Luhtanen-nimen muuttaessaan 
Kiikasta Kauvatsan seurakuntaan 17.11.1890. Juho oli ollut renkinä Kiikan 
taloissa, ja sukunimi oli otettu ”muuttohetkellä”. Juho perusti 1920-luvulla 
Kauvatsalle torpan, jonka nimeksi kirjattiin ”Luhtala, mäkitupa”. Sukunimi 
olisi siis otettu aiemmin ja asumuksennimi muodostettu vasta sukunimen 
perusteella. (Rauli Luhtanen puhelimitse 24.2.1998.) 

 
HisKi: Ilmajoki (T. Elias Luhtanen 1828, vaimo patronyymillä), Jalasjärvi (Torp. 
Michel Luhtanen 1786, vaimo patronyymillä; talo Luhtanen 1848).

Jalasjärvi (HisKi): Tps. Joh. Joseffs. Luhtanen ja Lisa Israelsdr > Joseph 
27.9.1847. Vl 28.7.1844 B.s. Johan Eric Perälä ja T. dr. Lisa Israelsdr Peräsaari 
(Perälästä). – Torpparin poika Juho Luhtasen lisänimi esiintyy syntyneiden 
luettelossa 1847 ja vielä loisena 1880-luvulla, mutta vihittyjen luetteloon 1844 
hänen nimekseen on merkitty Perälä (tuolloin hänet kirjattiin talollisen pojaksi). 
Ilmeisesti asuinpaikka ja sitä seurailevat lisänimet olivat vaihtuneet vuosien 
1844 ja 1847 välillä. Juho mainitaan ainakin vielä 1880-luvulla loisena nimellä 
Luhtanen.

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 107 loisia: Karl Johan Juhp: Luhtanen, s. 
16.11.1852.

**Luomanen (316). Nimeä on Pohjois-Satakunnassa (erityisesti Virrat ja Jämi-
järvi) ja Pohjanmaalla (erityisesti Alahärmässä, jossa syntyi Fredrik Reinhold 
Luomanen 1865, Lapualla ja Reisjärvellä). Pirinen on maininnut nimen Luomai-
nen 1614 Juvalta (1982: 777), mutta siellä nimi ei ole säilynyt. Nimeen sisältyy 
satakuntalais-pohjalainen murresana luoma ’puro, sivujoki’, joka on päässyt 
sukunimeen asutusnimen kautta tai mallinmukaisesti. Kaartin seurakunnan vi-
hittyjen luetteloon on kirjattu Sik l. Luomanen 1869. – Nimi Luomanen esiintyy 
Rauman Lehden sukunimiehdotuksena 19.2.1890.

***Luotonen (745). Nimen levikki painottuu lounaisrannikolle, missä se on ollut 
varsin suosittu kaikissa pitäjissä Paimiosta Merikarvialle (erityisesti Taivassalo, 
Kustavi, Kalanti, Pyhämaa, Uusikaupunki, Askainen). Siellä sitä voi paljolti pitää 
ympäristöön soveltuvana nuorehkona ajanmukaisena muodosteena. Länsimur-
teissa luoto on yleensä ’pieni saari’, mutta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 
eli myös Luotonen-nimen pääesiintymäalueella luoto on suuri, Lokalahdella 
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’selvästi karia isompi, usein asuttu saari’ (Mallat 2001: 24; Pitkänen 1985: 88). 
Toinen tihentymä on Jämsän ympäristössä, ja muutama on kirjattu syntyneeksi 
myös Tammelassa, Tampereella, Luumäellä (knaapi Pekka Luotonen 1593; SN 
2000: 322), Vehkalahdella, Viipurissa ja Lavansaaressa. Tammelan lukkarina 
ja ”urkunistina” oli 1885 Gustaf Adolf Luotonen, s. 2.10.1862. – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Saarits > Luotonen 11.7.1900 Luumäki.

HisKi: Ikaalinen (talo Luotoin 1781), Luumäki (kylä Luotola, talo Luotoin 
1767, Luotoinen 1787, asukkaat patronyymillä), Koivisto (Joel Luotonen 1822, 
vaimo patronyymillä), Viipurin kaupunki (vl 1890 suutari, leskimies Anders 
Luotonen)

**Lyyränen (20). Vain muutama nimenkantaja Helsingissä. Nimenmuutos: 
työmies Nikodemusson > Lyyränen (Helsinki 9.8.1899). Sana lyyrä on tunnettu 
merkityksessä ’ylioppilaslakin lyyra’ (Jämsä 1918, Tottijärvi 1904, Sakkola 
1911; SMSA). – Vrt. TingsSkrifv. Mårten Im. Lyra (sl 1845 Kiuruvesi; suku 
mainitaan Bergholmin Sukukirjassa), Under Of  cer Vilhelm Gabriel Lyra (sl 
1883 Suomen kaarti).

Korpilahti (rk): Rk 1880– s. 398 Muurame by Tervala: inh Matts Mattsson 
Lyyränen (s. 4.3.1828 Korpilahden Raudanlahdessa) ja Fredrika Mikkelsdotter 
(s. 8.7.1847). < (1887) Mäkelä inh < (1885) 460 trp Kesämaa Tp. (ei vielä su-
kunimeä). Vanhemmat: skrädd Mats Heilander ja Lena Henricdr. 

***Lähteinen (227). Nimeä on ollut eniten Keski-Suomessa (erityisesti Jyväs-
kylässä, Karstulassa, Saarijärvellä ja Uuraisissa) mutta myös mm. Parkanossa, 
Ruovedellä ja Vilppulassa. Asumuksen nimenä se esiintyy ainakin Saarijärvellä, 
Längelmäellä, Honkilahdella ja Ullavalla. Vuonna 1887 eräs Isaksson vaihtoi 
nimekseen Lähteisen. – HisKi: Räätälin sälli Erland Ignatius Lähteinen sl 1891 
Pori. – Vrt. tn. Lähteilä (sl 1850 Jyväskylän pitäjä, asukkaan Trp. Jeremias 
Abrahamss.)

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 146: Loin Juho Kasper (sl:ssa Johan Casper) 
Lähteinen (s. 7.6.1840, s.p. Korpilahti Mur Lehtala) ja vaimo Hedda Stina 
Gabr.dr. Bankko; heillä mm. lapsi Ida (s. 20.3.1881), jonka vanhemmiksi merkitty 
sl:oon Loin Juho Lähteinen ja Hedda Gabrielin tr Lahden Kylmälahdesta. Juhon 
vanhemmat: Trp Henrik Christ s ja Anna Filips dr. – Nimi on ollut käytössä 
viimeistään vuonna 1881 ja perustunee asumuksen nimeen Lähteelä.

Ruovesi (Kela): Santeri (sl Aleksanteri) Lähteinen, s. 15.9.1886 Ruovedellä. 
Vanhemmat: Kärkelän renki Santeri Santerinp. ja Wiia Aapont. (heidät oli vi-
hitty 25.11.1877). Rk 1880– s. 1730 Sera  aan Aapont. (s. 17.9.1853 Kurussa) 
ja Santeri Lähteinen sivulta 1747 > (1882) s. 1747 Väärin k[ylä] Nenosen R itt 
Santeri Santerin[poika] Lähteinen s. 20.2.1845 (po. 4.2.1845) Ruhalan Lähteen-
mäessä. Santerin vanhemmat: torpare Alexander Johansson ja Hedvig Andersdr. 
– Nimi on ollut käytössä viimeistään vuonna 1882, ja se perustunee asumuksen 
nimeen Lähteenmäki.

**Lähtinen (84). Nimi on varsinaissuomalainen, Lähtisiä on Halikossa, Tl. Kos-
kella, Marttilassa, Perniössä, Uudessakaupungissa ja Uudenkaupungin mlk:ssa. 
Myös Jämsän sl:ssa se esiintyy 1896 ja Jyväskylän mlk:n vl:ssa 1874 (Johan 
Kasper Heikinp. Lähtinen). Nimeen sisältynee sana lähde; esimerkiksi Kullaan 
Lähtisen talon nimi oli kirkonkirjoissa 1850-luvulta 1890-luvulle muodossa 
Lähteinen (NA). – Nimenmuutos: Rosten > Lähtinen 1.7.1935 Tl. Uusikirkko.
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Marttila (Kela): Juho Joonas Lähtinen, s. 29.3.1891 Marttilassa. Vanhemmat: 
satulamaakarinkisälli Johannes Wilhelmsson Laurilan Alitalosta ja Amanda Ka-
roliina Eldström (s. 18.9.1859 Marttilassa). Rk 1887–1896 s. 149 Laurila Alitalo: 
Satulam. Kisälli Johannes Wilhelmsson Lähtinen (sn. lisätty; s. 19.7.1859, po. 
13.7., Ikaalisten Vatsiaisissa) < (1887) s. 495 Wättilä Kylä-Posti Itsellisiä ynnä 
muita (ei sn:ä). Vanhemmat: Bonden Wilhelm Wähä Luukas ja So  a. – Nimi on 
tullut käyttöön 1880-luvun puolen välin jälkeen; nimellä ei näytä olevan yhteyttä 
asuinpaikan nimeen tai entisiin lisänimiin.

**Läntinen (112). Läntisiä on syntynyt Lounais-Suomessa (Humppila, Maaria, 
Oripää, Pori, Pyhäranta, Säkylä, Tammela, Turku, Vehmaa) ja Nurmossa (mm. 
Juho Efraim Läntinen, s. 1892). Nurmossa nimi on siirtynyt sukunimeksi kotitalon 
nimestä, ja tämä lähtökohta on mahdollinen muuallakin. Nimeä on kuitenkin 
useamman eri suvun käytössä, ja siihen on päädytty kerran myös nimenmuutoissa: 
12.5.1906 Landén > Läntinen Eurajoki.

HisKi: Nurmo (paljon mainintoja, mm. sl 1854 tp. Mikel Läntinen (Ojala), sl 
1855 tp. Gustaf Läntinen = sl 1858 tp. Gust. Läntinen Ojala = sl 1858 tp. Gust. 
Ojala Läntinen, sl 1878 Torp.Måg Matt Thomass. Läntinen = sl 1881 Torp. må-
gen Matts Thomasson Läntinen l. Hiirikoski), Seinäjoki (1859 inh. Joh. Joh.ss 
Läntinen).

Nurmo (rk): rk 1854–1860 s. 161 Nurmo nro 5 Ojala: Torp enk. Johan Thomasson 
Läntinen (s. 31.1.1798 Peräseinäjoella).

Nurmo (Hiski): tp. Gustaf Läntinen ja Sanna [Johansdr; 13.1.1828 Peräseinäjoel-
la]. Rk 1854–1860 s. 161 Nurmo nro 5 Ojala Trp. Gustaf Mattsson (s. 26.3.1828 
Veneskoskella). Vanhemmat: t: Matts ja Lisa.

Nurmo (HisKi): tp. Mikel Läntinen (Ojala) ja vaimo Lisa > Lisa 9.11.1854 Nur-
mo by. Mikkeli oli Ojalan talon torppari. – Rk 1854–1860 s. 161 Nurmo nro 5 
Ojala Torp Michel Ericsson (s. 9.10.1827 Nurmon Luukossa). Vanhemmat: tp. 
Erik Eriks. ja Lisa Gustafdr:. – Nurmon esimerkit paljastavat, että Läntisen ovat 
saaneet nimekseen erisukuiset henkilöt 1800-luvun puolivälin jälkeen. Kaikille 
on yhteistä, että he ovat asuneet Nurmon kylän Ojalassa torppareina. Vaikuttaa 
siltä, että Ojalan rinnakkaisnimenä tai osatalon nimenä olisi ollut Läntinen tai 
Läntinen olisi ollut Ojalan torpan nimi.

**Löytönen (110). Nimenkantajat ovat eri puolilta Suomea. Itä-Suomesta on 
muutamia nimenkantajia Impilahdelta, Kontiolahdelta, Kuopiosta ja Tohma-
järveltä, Länsi-Suomesta Karkusta (Johannes Löytönen, s. 1894), Karstulasta, 
Sysmästä ja Teuvalta, Pohjois-Suomesta Sallasta. Vuokkiniemen Pirttilahdesta 
on tieto nimestä Ivanov (Löytönen) vuodelta 1786 (Pöllä 1995: 120); Inkerissä 
nimeä on käytetty ainakin Ropsussa ja Tyrössä, mahdollisesti myös Rääppyvässä. 
Jämsän sl 1874 torp. Anders Löytönen. – Nimenmuutoksia: Löytönen > Huimala, 
Eriksson-Löytönen > Lyly (Helsinki 1906).

HisKi: Drengen, ungkarl Michel Staffansson Löytönen vl 1863 Rautu (Kärsälän 
kylästä), sn. Löytöläinen 1850 Johanneksessa, mistä mainitaan jo 1830 I Paul 
Eliaa Löytönen. – Vrt. B:n Matts Mattss: Löytömäki sl 1851 Ikaalinen (jossa 
paljon merkintöjä tästä nimestä).

**Mahlanen (101). Nimenkantajat ovat syntyneet Satakunnassa (Punkalaidun, 
Urjala, Vesilahti) ja Etelä-Pohjanmaalla (Vaasa, Vähäkyrö: Eino Vilhelmi Mah-
lanen, s. 1898). Vähässäkyrössä taustalla on Kuuttilan samanniminen tila, joka 
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on ollut olemassa ainakin 1600-luvulla. 1746 sieltä on kirjattu Jacob Mahlainen 
(SN 2000: 330). – HisKi: Työmies (vainaja) Kustaa Mahlanen sl 1885 Pori.

**Majanen (342). Nimeä on erityisesti Ylä-Satakunnassa (mm. Parkano, 
Ruovesi, Tampere, Orivesi) ja Jyväskylän tienoilla. Majasia on syntynyt myös 
Lohjan–Someron–Metsämaan tienoolla, ja vain yksittäisiä nimenkantajia on 
kirjattu Sääksmäeltä, Hollolasta, Viipurista, Metsäpirtistä ja Ruskealasta. Ma-
janen, kantatalo nro 2 Somerniemen Kaskiston kylä (tieto jo vuodelta 1540), uusi 
kantatalo nro 39 Virtain Toisvesi (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot). Ainakin 
Someron, Sääksmäen ja Jyväskylän nimien taustalla on asumuksennimi Majanen: 
Someron kirkonkirjoissa mainitaan Simon Majanen 1757 (SN 2000: 332). Nimen 
taustalla on samanmuotoisia asutusnimiä, mutta koska nimeä on syntynyt useilla 
eri paikkakunnilla Länsi-Suomessa, ei mallinmukaistakaan omaksumista voi 
sulkea pois. – Nimenmuutos: Hellfors > Majanen 23.6.1906 Ylöjärvi.

Jyväskylän mlk (Kela): Nestor Majanen, s. 26.6.1887 Jyväskylän mlk:ssa. Van-
hemmat: Lampuoti Matti Matinp. Majanen (s. 31.7.1848 Laukaan Seppälässä) 
ja Wilhelmina Juh tr (s. 5.7.1855) Konttajärven Hiekkaautiosta. Rk 1880– s. 343 
Konttajärvi nro 11 Hiekkaautio Lmp < rk 1869–1880 s. 370 sama paikka (on 
jo sn.) < (1870) s. 38 Jyväskylä by nro 5 Survo Keskinen hn Majajärvi Torp. 
Matin vanhemmat: Inh. Matts Mattss. (s. 26.2.1817) ja Eva Adams dr. (s. 1829). 
– Loisen pojalle Nestor Majaselle sukunimi ilmaantui 1870-luvun alussa sen 
jälkeen, kun hän muutti pois kotoaan Majajärven torpasta.

Kuru (HisKi): Dreng. Enkl. Matts Majanen & 26.5.1883 F.d. bondd:r Henrika 
Leppänen. Rk 1874–1883 s. 483 Waakaniemi Leppälahti drg Matts Mariasson, 
s. 8.3.1859 (lisätty sukunimi Majanen) < (1876) Waakaniemi Huhtilato trp (ei 
sukunimeä). – Matti Majanen sai sukunimensä vuosina 1876–1883. Ehkä nimen-
valintaan on vaikuttanut Matin äidin nimi Maria ~ Maija, Matti oli nimittäin 
avioton lapsi. Nimen aiheena ei ole ainakaan asuinpaikan nimi.

Somero (Kela): Evert Fabian Majanen, s. 28.4.1888 Somerolla. Vanhemmat: 
Kaskiston talollinen Simon [Simonsson] Majanen (s. 11.5.1833 Somerolla) ja 
Susanna Jaakontytär [Stigell] (s. 8.10.1845 Perttelissä). Rk 1881– s. 286 Kaskisto 
nro 2 Majanen. – Someron esimerkissä sukunimeksi näyttää omaksutun suoraan 
talonnimi Majanen.

Suomusjärvi (HisKi): torp. son Karl Viktor Majanen Vanhasta-Ällipäästä (Gla 
Ällipää) & 18.9.1890 torp. dr. Matilda Vilhelmina Johansdr (s. 29.4.1871 
Kettulassa) Kettulan Uudesta-Ällipäästä (Nya Ällipää). Rk 1890–1899 s. 68 
Kettula Uuden Ällipään palkolliset y.m. Työmies, Its. Karl Viktor Majanen (s. 
12.8.1861 Kettulan Majalassa) < 1890 Majalasta. – Suomusjärven esimerkissä 
nimen aiheena on Kettulan kylän asumuksennimi Majala.

HisKi (edellä mainittujen lisäksi): Nummi (sl 1892 torpp. Johan Majanen), Pori 
(sl 1893 Emilia Karolina Majanen), Viipuri maasrk (sl 1870 Bondesonen, ungkarl 
Esaias Adamsson Majanen Lappeen pitäjästä).

**Mallinen (25). Varhaisia Mallisia on syntynyt vain Nastolassa ja Hollolassa. 

Nastola (sl): Itsellinen Kaarle Mallinen ja Johanna Juhan tytär Willähteen Pelto-
sipilästä > Robert 17.8.1890. Rk 1890–1899 s. 629 Villähteen kylä no 11 Sipilä, 
Peltosipilä: Its. Kaarle Matinp. Mallinen (s. 3.11.1856) ja Juhanna Juhontytär 
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Helsingius (s. 21.2.1863). Rk 1881–1889 s. 583 sama paikka: sukul. Its. Kalle 
Matinpoika Mallinen (sn. lisätty ylemmäksi) < (1884) 546 Villähteen kylä nro 5 
Yrjölä: Isäntä Matti Juhonpoika (s. 28.1.1817) ja Kaisa Matintytär (s. 9.11.1822) 
> mm. Kalle Matinpoika 3.11.1856. – Sukunimi Mallinen on Kaarlelle merkitty 
pian avioitumisen jälkeen vuonna 1888. Kyse on mitä ilmeisimmin mallinmu-
kaisesta sukunimestä.

***Malminen (214). Malmisia on asunut useissa pitäjissä Kanta-Hämeessä ja 
Orimattilassa sekä muutamin paikoin Satakunnassa (erityisesti Lavia), Varsinais-
Suomessa (erityisesti Mynämäki) ja muutamia Kymenlaaksossa. Nimen aiheena 
voi olla paikoin malmi-alkuinen tai loppuinen asuinpaikan nimi (< malmi ’hietik-
ko, nummi, hiekkamaa’ tai sotilasnimi Malm), mallinmukaisesti otetuissa myös 
malmi ’metalli’. – Sukunimeä ei esiinny nimenmuutosilmoituksissa. – HisKi: 
Pori sl 1895 Työmies Anshelm Malminen.

HisKi: Malmi-nimisiä taloja tai torppia Kuhmoinen 1816, Nakkila 1824, Teisko 
1784, Virolahti 1754. Sotilasnimenä Malmi Haapajärvi 1792, Lapua 1857, Jaak-
kima (Påhl Malmi 1837), Karijoki (Torparen Matts Tomason Malmila 1862). 

Elimäki (Kela): Tuomas Malminen, s. 22.12.1888 Elimäen Kuokassa. Vanhemmat: 
its. Herman Malminen ja Olga Nyberg. Rk 1867–1876 s. 444 Filppula Kuokka 17, 
Dreng Inh. Herman Sylvestersson (s. 6.1.1857, adm. 11.9.1873) > Laukaa 17.7.1875. 
Laukaa vl 1878 Petruma N: 1 Inh Herman Malminen & 9.6.1878 skjutstr. dr. Olga 
Nyberg (Petruma Kankaanpää N: 11). Elimäen sl 6.1.1857: Bondeson Sylvester 
Thomasson & Anna Lisa Karlsdotter. – Tuomas Malminen omaksui sukunimensä 
avioitumisensa aikoihin 1870-luvun jälkipuoliskolla Laukaassa. Syntyneiden 
luettelossa 1857 hänen vanhemmillaan ei ole lisä- tai sukunimeä.

Hl. Koski (Kela): Juho Einar (sl:ssa Johan Einar) Malminen, s. 1.12.1890 Hl. 
Koskella. Vanhemmat: itsellinen Adolf Malminen ja Amanda, Porvolan Lepo-
lasta. Rk 1881–1890 s. 317 Porvolan kylä Huornula-Lepola vävy Adolf Johanp. 
Malminen, s. 5.3.1858 Lammilla. < (1881) s. 27 Etolan kylä nro 7 Pappila 
Rusthåll Pappila-Kyläpappila: Raatari (jo sn:llä) < rk 1871–1880 s. 25 Pappila 
rusthåll Kyläpappila, Adol  n äiti: enk. Eva Kaisa Adamdr (s. 10.5.1820) ja Adolf 
sivulta 39 Etola lärling skrädd (adm. 1876; jo vastaavan paikan lk:ssa sn.) < lk s. 
26 Pappilan Vastamäki sytnings torp A  . Rusth. Fredrik Johan Karlsson ja Eva 
Kaisa Adamsdr sekä poika Adolf (nyt ei kenelläkään heistä sukunimeä). – Adolf 
Malminen (s. 1858) omaksui nimensä hieman ennen ripiltä pääsyään 1876. Il-
meisesti hän oli jo tuolloin räätälin oppilaana, ja käsityöammatissa sukunimi oli 
tarpeen. Nimi on ilmeisesti omaksuttu esimerkin mukaisesti.

Orimattila (Kela): Akseli Abram (sl:ssa Aksel Abraham) Malminen, s. 9.7.1893 
Orimattilassa. Vanhemmat: seppä Anders Gustaf Malminen (s. 30.11.1865) Vil-
janmaan Isostatalosta ja Maria Alina Kaarlen tytär (s. 24.3.1863). Rk 1890– s. 
1763 Viljamaa 8 Lettula Isotalo, Seppä < edellinen rk s. 1914 sama paikka < 
(1888) s. 439 Kaivanto H, oppil < (1884) s. 1721 Terriniemi, oppilas < (1882) 
Viljamaa W, oppilas (seppä Wikstenin oppilaana; täällä lisätty sukunimi). – 1880-
luvulla Lettulan Isossatalossa asui myös muonam. Karl Wilh. Adol  np. Malminen 
(s. 1.3.1837 Orimattilassa) perheineen. Vanhemmat: bde Joh. Adolf Mich.ss. 
ja Gretha Aronsdr. – Antti Kustaa omaksui sepän oppilaana aivan 1880-luvun 
alussa sukunimekseen ammattiin sopivan nimen Malminen. Nimen valintaan 
saattoi vaikuttaa se, että samoihin aikoihin lähistöllä asui eräs muonamies, jolla 
oli käytössään sama sukunimi.
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***Marjanen (586). Nimen levikki on aika sirpaleinen: Marjasia on asunut 
Kokemäenjokilaaksossa (erityisesti Kokemäki, Köyliö), Varsinais-Suomessa 
(erityisesti Maaria, Kustavi) ja jokunen Ahvenanmaallakin, Rautalammilla, 
Päijänteen ympäristössä (erityisesti Sysmä), jonkin verran eteläisessä Hämeessä 
(mm. Hausjärvi) ja Keski-Uudellamaalla (erityisesti Mäntsälä, Nurmijärvi) sekä 
Evijärven–Alajärven tienoolla. Muutama nimenkantaja on kirjattu Salmistakin. 
Nimen valintaa on voinut tukea Marja-alkuinen asuinpaikan nimi, mutta ilmei-
sesti siihen on päädytty myös mallinmukaisesti ja nimen miellyttävän sisällön 
vuoksi. Turun kymnaasin oppilas Erland Martin (s. 1850 Kiukaisissa; isä met-
sänvartija Juho Aukusti Mettilä eli Marttila) omaksui kouluaikana sukunimen 
Marjanen (Cygnæus 1897: 108). – Ainoat nimenmuutokset 1800-luvulla: Brusi 
> Marjanen 21.4.1881 Nousiainen, Mickelsson > Marjanen 12.5.1906 Tampere. 
Nimenmuutoksia 1906: Marjanen < Linden Turku, < Munter Eurajoki, < Sivenius 
Vihti. Nimeä Marjanen otettu myös nimen Bärlund sijaan.

Laukaa (HisKi): Drg. David Marjanen Jyväskylän pitäjän Toivakasta & 1.10.1870 
Laukaassa Pig.qp. Maria Paananen Kankaan puustellista. Laukaan rk 1862–1871 
s. 39 Kangais ny Kangais boställe inh. David Marjanen (s. 11.6.1843 Jyväsky-
län kylän Huikassa) < Jyväskylästä 1871. Äiti: Maria Erics dr. – Jyväskylästä 
Laukaaseen 1871 muuttaneen, aviottomana syntyneen Taavetti Marjasen nimen 
aiheena lienee ollut hänen äitinsä etunimi; mahdollisesti häpeälliseksi koettu 
matronyymi Mariasson ~ Marjanpoika on korvattu nimellä Marjanen. Sukunimi 
on omaksuttu vuoteen 1871 mennessä. – HisKi: edellisen lisäksi: Pori (sl 1895 
Itsellinen Viktor Marjanen) ja Rautalampi (Joh: Marjanen 1806).

**Marjonen (27). Marjosten syntysijat ovat pääosin Keski-Suomessa Päijän-
teen    pohjoispään tienoilla (Jyväskylän mlk, Saarijärvi, Uurainen ja Toivakka, 
jossa Jonas Marjonen, s. 1884). Muut, yksittäiset nimitiedot ovat Helsingistä, 
Taivassalosta ja Turusta. Taivassalossa nimen taustalla lienee vanha kylännimi 
Marjus, vir. Marjunen.

Korpilahti (rk): rk 1880– s. 398 Muuraisjärvi by, Krono Torp Kaistinmäki el Eerol: 
inh. Zp. Wilhelmina Juhtr Marjonen, s. 2.1.1863; ei löydy Korpilahden sl:sta.

**Mereinen (-). Nimenmuutoksia: Sjögren > Mereinen (Helsinki 13.5.1906), 
Malén > Mereinen (Snellmanin päivänä 1907 Helsingissä). Nimi ei ollut käytössä 
enää 1960-luvun alussa.

***Merinen (323). Merisiä on syntynyt Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Pieniä 
paikallisia tihentymiä on Kiikassa, Pyhärannassa, Turussa, Hartolassa, Orimat-
tilassa ja Suomenlahden Lavansaarella (jossa on omaksuttu patronyymin sijaan 
ympäristöön soveltuvasti myös nimiä Luotonen ja Saarinen). – Ensimmäiset 
nimenmuutokset 12.6.1906 seuraavista nimistä: Sjöman (Turku), Mickelsson 
(Nummi), Lindgren (Pusula), Sjövall (Pyhämaa) ja Jern (Vihti). Jo 1870- tai 
1880-luvulla Meriseen päädyttiin nimestä Rosendahl Pyhäranta, 1906 nimestä 
Österberg Nummi. – HisKi: ei tietoja.

Pyhäranta (rk): Inh. Samuel Fredriksson Malmberg (s. 12.6.1837) ja Eva Benja-
minsdr (s. 11.11.1839). Heidän pojalleen (Frans Wilhelm, s. 16.5.1869) lisättiin 
sukunimeksi Merinen (toiselle pojalle kirjattiin sukunimeksi Walmunen). < rk 
1871–1879 s. 210 Reidula Äijälä, ei sukunimiä.
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***Metsänen (219). Metsäsiä on syntynyt lähinnä Hämeenkyrön seudulla, 
Kanta-Hämeessä (Janakkala, Loppi), Joutsassa, Hartolassa ja Itä-Uudellamaal-
la (Askola, Mäntsälä). – Ensimmäiset nimenmuutokset: Helenius > Metsänen 
12.5.1906 Askola ja Loppi.

HisKi: Tietoja Metsä-alkuisista nimistä on vain sukunimen levikkialueen ul-
kopuolelta, kuten Elimäki (talo Metsäsoinila 1787), Längelmäki (talo Metsäs 
1776), Kalajoki (Matts Johanss. Metsälä 1758), Luumäki (Bd.s. Joël Josephss 
Metsämuuroin 1854), Merijärvi (B.s. Daniel Jacs. Metsälä 1843), Multia (Tall.p. 
Emil Arvid Heikinp. Metsälä 1889). 

Janakkala (Kela): Oskar Metsänen, s. 5.5.1884 Janakkalan Viralassa. Vanhemmat: 
Sp. T. Oskari Mettänen (s. 5.7.1850 Hauhon Kesossa, po. 8.7.1850) ja Miina 
Malén (s. 5.1.1845 Pälkäneellä). Rk 1876–1885 s. 948 Monikkala Tp. < (1883) 
439 Kernala Storgård och Kaurismäki: Oskar Skog (Mettänen). Äiti Hauhon 
sl:n mukaan: Pig Helena Henr.dr. – Janakkalalaisen Oskar Metsäsen (s. 1850) 
isällä oli lisä- tai sukunimi Skog, jonka rinnalle isä sai ilmeisesti 1880-luvun 
alkuvuosina suomalaistetun nimen Mettänen.

Hämeenkyrö (Kela): Anselm (sl:ssa Anshelm) Metsänen, s. 18.4.1879 Hämeen-
kyrössä. Vanhemmat: Heinijärvi Ruusi Torp Johan Johansson Metsäruusi ja Lo-
viisa Vilhelmina Johansdotter. – Sukunimi Metsänen on muodostettu 1800-luvun 
lopussa tai 1900-luvun alussa asumuksennimestä Metsäruusi.

Mouhijärvi (Kela): Johannes Metsänen, s. 6.5.1888 (po. 5.5.) Mouhijärvellä. 
Vanhemmat: Hyynilän Toijasen renki Wihtori (sl:ssa Victor) Matinpoika (s. 
1.11.1858 Mouhijärvellä) ja Maria Kristiina [Eliaksent.] (s. 1.7.1847 Laviassa). 
Rk 1882–1891 s. 328 Hyynilä Toijonen, ei sn:ä. Vihtorin vanhemmat: Torpa-
ren Matts Johansson Mäkelä från Selkis ja Ester Sera  a Johansdtr. – Johannes 
Metsäsen (s. 1888) vanhemmille ei vuoteen 1891 merkitty sukunimeä, isänisälle 
merkittiin nimeksi Mäkelä. Nimi Metsänen ei näytä perustuvan asumuksenni-
meen.

Mouhijärvi (rk): rk 1882–1891 s. 23 Mustianoja Junttu: Mäkitup. Työm. 
Aksel Malak. (sl:ssa Axel Malachias) Kaisanp. Metsänen (sukunimi lisätty; 
s. 15.5.1845). Äiti: Y. Qp Sara Caisa Svahn. – Aksel Metsänen ei näytä olevan 
ainakaan läheistä sukua edellisen esimerkin Johannes Metsäselle. Aksel sai su-
kunimensä matronyymin sijaan jo 1880-luvulla. Aksel oli avioton lapsi ja hänen 
äidillään oli lisänimenä Svahn, jota Akselille ei näy merkityn.

**Mettänen (119). Nimenkantajat ovat syntyneet Ulvilassa, Urjalassa ja eri-
tyisesti Virroilla, jossa syntyi mm. Juho Erkki Mettänen 1889. Koska nimeen 
sisältyy metsä-sanan läntinen murrevariantti mettä, sukunimien taustalla on 
ilmeisesti vastaava asuinpaikan nimi. Vrt. asumuksen nimet Mettälä Ikaalisissa 
(vl 1889 Mettälä Kilvakkalassa) ja Mettänen Längelmäellä (vl 1845 Mettäs 
Leväslahden kylässä).

**Murtonen (503). Sukunimeä on vanhastaan Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalas-
sa (SN 2000: 370), kun taas nuorempi nimikerrostuma sijoittuu lähinnä satakun-
talais-hämäläiselle alueelle (Punkalaidun, Huittinen, Mouhijärvi, Hämeenlinna, 
Jämsä, Keuruu, Ruovesi ja Virrat, missä Nestori Matias Murtonen, s. 1889) ja 
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Etelä-Pohjanmaalle (Jurva, Pirttikylä). Joutsassa nimi voisi periaatteessa olla 
itäistäkin perua, mutta jäljempänä oleva esimerkki viittaa 1900-luvun alun uu-
disnimeen. – Nimi esiintyi 19.2.1890 Rauman Lehdessä sukunimiehdotuksena. 
– Nimeksi Murtonen vaihdettiin Snellmanin päivänä 1906 Juhonpoika (Mouhi-
järvi), Moberg (Muurla), Mecklin (Perniö) ja Mattsson (Rauman pitäjä). 

HisKi: Bondesonen, ungkarlen Simon Simonsson Murtonen (Korpilahden ky-
lästä) vl 1855 Antrea, Lb brorson Peter Matts’ Murtonen (Pihlaisten kylästä) vl 
1865 Kivennapa (samassa kylässä asunut muitakin Murtosia; sn./tn. Murtonen 
Kivennavan Kaukolempiälässä jo rippikirjassa 1732–1743; Karskela 1989: 254.) 
Työmies Emil Murtonen sl 1899 Pori.

Joutsa (Kela): Antti Murtonen, s. 12.6.1893. Vanhemmat: Albertiina Mikont. Rk 
1890–1899 s. 209 Marjotaipale nro 1 Tyyskänmäki, Niinimäki mäkt. Mikko Ju-
honp. (s. 3.1.1837) ja tytär Albertina, s. 3.4.1866 ja k. 20.8.1896. – Nimi näyttäisi 
olevan vasta 1900-luvun alussa syntynyt uudisnimi, ellei sitten Antti Murtosen 
vanhempien sukunimi ole jäänyt merkitsemättä Joutsan kirjoihin.

Ruovesi (rk): Rk 1871– s. 224 Pohjaslahden Leppämäki: P. Retriikka Antin[poika] 
Murtonen, s. 7.7.1850. Ei löytynyt Ruoveden sl:sta.

***Mäkinen (21 463). Nimeä on lähes joka kunnassa Haminan seudulta Lau-
kaaseen sekä sieltä Saarijärvelle ja Evijärvelle ulottuvan linjan etelä- ja länsi-
puolella, mutta rannikon ruotsinkielisillä seuduilla vähemmän. Nimi on ollut 
suosituin Ylä-Satakunnassa ja Päijänteen ympäristössä, jossa nimenkantajia on 
eniten Jämsässä, Korpilahdella, Ruovedellä, Ikaalisissa ja Sääksmäellä. Jyväs-
kylän kaupungista (sl) mainitaan 1875 Kauppapalv. Adolf Mäkinen. Helsingin 
yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 1881 kirjatun Antti Mäkisen (s. 1857 Kurus-
sa) vanhemmat olivat syytinkitorppari Antti Martinpoika ja Maria Heikintytär 
(Autio 1996: 167); 1881 kirjatun Johan Kristian Mäkisen (s. 1855 Loimaalla) 
vanhemmat talollinen Johan Eskola ja Anna-Liisa Yli-Jaakola (mts. 178). – Le-
vintänsä ja runsaiden kuntakohtaisten nimenkantajamääriensä perusteella nimi 
on selvästi mallinmukaisesti omaksuttu sukunimi. Tukea nimen valinnalle ovat 
paikoin voineet antaa mäki-sanan sisältävät asutusnimet tai yleensäkin kotipai-
kan mäkinen maasto. Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä (6.4.1887) sukunimeä 
tarvitseville suunnatussa ohjeellisessa nimiluettelossa.

Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Rehuneva > Mäkinen 16.9.1875 Hel-
sinki. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Mäkiseksi: Pikkumäki (Helsinki 
1880, Tammela 1899), Johansson (Turku 1885), Kiviharju (1886), Joelinpoika 
(1886), Mäkitapani (1886), Aataminpoika (1888), Kevari (Tampere 1888), Jo-
hansson (1888), Michelsson (1890), Hellsten (1890), Johanpoika Johansson 
(1891), Kuoppamäki (1892), Karlsson (1893), Salomontytär (1894), Josepintytär 
(Turku 1896), Otonpoika (Koivisto 1897), Mäkeläinen (Iisalmi 1897), Alatalo 
(Säkkijärvi 1897), Kaukomäki (1898), Mikontytär (Turku 1899) ja Hautamäki 
(Tampere 1899).

Matti Mäkinen, janakkalalainen järjestyksen valvoja: Johan Kustaa Skönroos 
Leppäkosken Rankinojalta sai vuonna 1891 määräyksen matkustaa Hämeen-
linnaan arvannostoon eli kutsuntoihin. Ikää tällä Sipilän kartanon rengillä oli 
tuolloin 23 vuotta. Koulusivistystä oli rippikoulu ja kaksi vuotta Hamppulan 
kansakoulua. – – Arvannostosta palasi Leppäkoskelle muuttunut mies. – – Su-
kunimikin oli matkalla vaihtunut: Kun kirjuri oli esittänyt ruotsinkielisen ni-
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men suomentamista, Jussi oli myöntynyt nimeen Mäki, jonka vanhempi veli oli 
ottanut. Papereihin merkittiin kuitenkin jostakin syystä Mäkinen, jota nimeä 
Jussin jälkeläiset vieläkin kantavat. (Janakkala ennen ja nyt XLIX 2000.)

HisKi: sotilasnimi(?): Hamina (Sold. vid Artill. Garn. Alexei Mäkin, grek., 
1835).

HisKi: Länsisuomalaisia asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: 
Nummi (talo Mäkis 1758, asukkaat patronyymillä), Valkeala (talo Mäkinen 1774, 
asukkaat patronyymillä).
 
HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Alavus (Folkskolsläraren Eero Mäkinen 1870; syn-
tyi 1845 Alavudella, kirjautui Mäkinen-nimisenä Jyväskylän seminaariin 1864, 
isälle oli kirjattu lisänimet Teppo ja Kuoppamäki23), Aura (sl 1901 Its. Johan Kus-
taa Mäkinen), Halsua (Suutari Kristian Jaakonp. Mäkinen 1889), Ikaalinen (mm. 
vl 1884 Irt: David Heikinp: Mäkinen), Jaala (mm. sl 1888 Suutari Johan Hei-
kinp. Mäkinen), Karjalohja (vl 1876 sockne garfvaren Josef Mäkinen), Kerimäki 
(sl 1872 Lb. Petter Mäkinen), Kuru (vl mm. 1878 Renki Matti Matinpoika Mä-
kinen), Lapua (mm. vl 1888 Itsellinen Iisakki Juhonp. Mäkinen), Multia (Ent.rki 
nm. Erik Kustaa Mäkinen 1884), Nummi (vl 1891 Renki Herman Mäkinen), 
Nurmo (vl 1886 Garfvare-, Ungk. Johan Johanss. Mäkinen, vl 1898 itsellisenp. 
Juho Tuomaanp. Mäkinen Seinäjoelta), Pihlajavesi (Maakaupp. Matti Mäkinen 
1884), Pori (paljon mainintoja, mm. sl 1885 Työmies Juho Mäkinen),Tampere 
(mm. vl 1875 Dreng: Josef Abraham:s Mäkinen), Tuusula (Drg ungk. Johan 
Manasse Mäkinen 1886), Ähtäri (Tlnp:a n.m. Kaarlo Erkinp. Mäkinen 1890), 
Viipurin kaupunki (vl 1899 Työm: Manuel Mäkinen).

***Mäntynen (1 510). Nimeä on pieniä määriä mutta varsin tasaisesti lukuisis-
sa pitäjissä hämäläis-satakuntalaisella alueella (erityisesti Lempäälä, Hausjärvi, 
Korpilahti, Sysmä, Virrat) ja Keski-Suomessa (erityisesti Karstula) sekä jonkin 
verran myös Etelä-Pohjanmaalla (erityisesti Jalasjärvi). Jokunen nimenkantaja 
on syntynyt myös Länsi-Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomen 
saaristopitäjissä. Nimiesiintymiä sisältävien pitäjien määrä viittaa nimen mal-
linmukaiseen omaksumiseen. 

Itä-Suomessa on selvä painopiste Mäntyharjussa, minkä lisäksi yksittäisiä 
nimenkantajia on syntynyt Saimaan etelärantamilla, jokunen Viipurissa ja 
Muolaassakin. Mäntyharjun – Lappeen seudun Mäntyset ovat voineet saada 
sukunimen asuinpaikan nimestä, mutta siinä tapauksessa se on tapahtunut jo 
1700-luvun puolella. Nimi (B. Joachim Mändyin) on mainittu myös Jaakkiman 
kirkonkirjoissa 1809 (Joakimin jälkeen nimi esiintyi Jaakkimassa vasta 1880: Bs:
n Thomas Mäntynen). Kyseisellä alueella on käytetty sekaisin vanhoja periytyviä 
sukunimiä ja talonnimi-lisänimiä. Käytännöt ovat välistä sekoittuneet niinkin, 
että vanha itäinen sukunimi on juurtunut talonnimeksi, josta se on sitten siirtynyt 
lisänimeksi kokonaan eri suvulle ja alkanut taas periytyä kuten itäiset sukuni-
met yleensä. Lappeen seudulla asuu myös Mentusia, ja esimerkiksi 1500-luvun 
asiakirjamerkintöjen perusteella on vaikea joskus erottaa, onko kyse Mentusesta 
vai Mäntysestä ja mikä suhde nimillä on toisiinsa. Asia olisi selvitettävissä vain 
sukututkimuksen avulla. – Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kaakkois-
Suomessa on selvästi kyse samanmuotoisen asutusnimen kiteytymisestä sukuni-
meksi. Jyväskylän seminaarissa aloitti opintonsa 1851 Kaarle Fredrik Mäntynen 

23  Raitio 1913: 236; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 532.
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(s. 1851 Kokemäellä; isä lukkari Juha Nordlund) (Mikkola, Leinonen & Rekola 
1937: 535). – Ensimmäinen nimenmuutos: Tiri > Mäntynen 6.11.1902 Pietari.

HisKi: Länsisuomalaisia asumuksennimiä ja niihin pohjautuvia lisä- tai suku-
nimiä: Hamina (Arb.k. Johan Mändynen 1820), Hämeenkyrö (Mändynen trp. 
1837, asukkaat patronyymillä), Ilmajoki (Trp Thomas Isakss: Mäntynen 1850), 
Jämsä (Mändynen Torp 1825, torpparit patronyymillä), Lappee (kylä Mändylä, 
talo Mändyin 1773, asukkaat patronyymillä; Hend: Mändyin 1748, vaimo pat-
ronyymillä), Mäntyharju (Bd.s. Emanuel Sigfridss. Mändyin 1845), Saimaan 
kanava (Johan Mäntynen 1853 Luumäeltä, vaimon sukunimenä Inkinen), Soini 
(talo Mändynen 1822, asukkaat patronyymillä), Suomen kadettikoulu (sl 1832 
Brandtvagt Johan Samuelss. Mäntynen), Suomenniemi (talo Mändyin 1783, 
asukkaat patronyymillä). 

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Jaala (vl 1884 Renki Matti Mäntynen), Kuru (mm. 
vl 1885 Itsellinen Johan Mäntynen), Multia (Rki Herman Juhonp. Mäntynen 
1889, vaimo patronyymillä; talo Mäntynen 1891), Muolaa (vl 1899 Renki Jaakko 
Vilho Mäntynen), Vl. Uusikirkko (vl 1879 Drengen, Ungkarlen. Axel Johansson 
Mäntynen), Veteli (vl 1892 Kansakoulunopettaja Antti Juho Mäntynen), Viipurin 
mlk (vl 1879 Folkskollär. Ungk Karl Fredrik Mäntynen Kurkijoelta, vl 1894 
Työmies Gustaf Alfred Mäntynen), Viipurin ruots. seurakunta (vl 1864 Rotesold:
, Enkl. Carl Joh: Mäntynen).

**Neronen (43). Muutamia nimenkantajia on syntynyt Lappeella (Sulo Yrjö 
Neronen, s. 1904), Mouhijärvellä, Multialla ja Uuraisilla (Kalle Neronen, 
s. 1898). Nimenmuutos: Takala > Neronen (1904). 

Mouhijärvi (Suomen lakimiehet 1949): varatuomari Väinö Antero Neronen, 
s. 2.3.1898. Vanhemmat: Saikkalasta Työnjohtaja Oskar Neronen ja Hilma 
Amanda. Ml. 19.11.1895: Huittisista tulivat työnjohtaja Oskar Neronen, vaimo 
ja tytär. – Nimi ollut käytössä viimeistään 1895.

**Nevanen (77). Nimenkantajien syntysijat ovat Joutsa, Jämsä, Ruovesi, 
Vilppula ja Kurikka. Jyväskylän kaupungin syntyneiden luettelossa mainitaan 
1866 piika Maria Lovisa Juhantytär Nevanen ja Jämsän sl:ssa 1898 Torppa Otto 
Esaiaksenpa Nevanen. – Nimenmuutoksia: Nevanen > Heivo (Helsinki 1907), 
Gabrielintytär > Nevanen (Turku 1907).

Ruovesi (Kela): Eemeli (sl:ssa Eemili) Nevanen, s. 25.10.1878. Vanhemmat: 
Pyhkiön poik. Epra Wilhen[poika] (s. 14.7.1847 Niemi Pyhkiö) ja Miina 
Manun[tytär]. Epran isä: Vilhe Anti[n poika], s. 7.7.1812. Rk 1871– Hietasen r. 
Wäärin k. Niemen tölli Pyhkiö (täällä ei kellään sukunimeä). Rk 1886 s. 1743 
sama paikka; ei edelleenkään sukunimiä > (1881) s. 1392 Ruhalan Pekkala[n] 
tölli Järvenpää Töppäs Tallus (jälkimmäinen kirjoitettu Töppäs-nimen yläpuo-
lelle ikään kuin rinnakkais- tai uudeksi nimeksi) > (1882) 1800 Väärin Kiimala 
Mr > (1884) s. 1795 Väärin Kotalahti (ei edelleenkään sukunimeä) > Virtoihin 
2.10.1884. – Nimi on siis omaksuttu vasta vuoden 1884 jälkeen; ainakaan Ruo-
veden asuinpaikat eivät paljasta nimen aihetta.

Ruovesi (rk): Rk 1871– s. 224 Pohjaslahden Leppämäen p Santra (sl:ssa Ale-
xandra) Heikin[tytär] Nevanen, s. 29.3.1853 Ruoveden Hämeen läänin osassa 
< (1871) 576 Hanhon Alahanhon p. Vanhemmat: Torparen Henrik Henriksson 



301

6 Virtanen-tyyppi

Wäihinautio från Hanho by ja Lovisa Henriksdotter. – Tämä nimi on ollut 
käytössä jo noin vuoden 1870 tienoilla; nimen motiivi ei selviä asuinpaikoista. 
Santra Nevanen ei näytä olleen läheistä sukua edellisen esimerkin Eemeli Ne-
vasen kanssa.

***Nieminen (21 611). Niemisiä on joka pitäjässä linjan Kotka–Laukaa–Kars-
tula–Pori länsi- ja eteläpuolella, ja todella tiheään Hämeen ja Satakunnan järvi-
alueilla (huippuina Jämsä, Ruovesi, Kangasala, Tammela, Nurmijärvi, Iitti) sekä 
Varsinais-Suomessa rannikkoa lähestyttäessä. Nimeä on jonkin verran myös 
Etelä-Pohjanmaalla, missä se on selvimmin talonnimiperuinen. Itä-Suomesta 
on jonkin verran tietoja Lappeen seudulta ja rajantakaisesta Karjalasta (Jääski, 
Viipuri, Sortavala, Suistamo). Siellä nimeä on esiintynyt myös vanhastaan, 
vrt. p Neminen 1555 Jääski (SN 2000: 397), mutta vain tilapäisessä käytössä. 
– Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 1872 kirjatun Antti Niemisen 
(s. 1844 Iitissä) äiti oli Eeva Liisa Antintytär, isää ei mainita (Autio 1996: 43). 
Sukunimeään Antti käytti jo 1864 Jyväskylän yläalkeiskoulussa (Mikkola 1983: 
90). Vuonna 1881 yliopistoon kirjatun Matti Niemisen (s. 1859 Jyväskylässä) 
vanhemmat olivat talollinen Matti Niemelä ja Vilhelmiina Kallentytär (Autio 
1996: 175). Jyväskylän koulun oppilaaksi tuli 1866 Antti Nieminen, s. 1849 
Luhangassa Halkoniemen torpassa, ja 1869 Matti Nieminen (s. 1859 Jyväskylän 
pitäjän Heiskan Niemelässä) sekä 1877 Aleksander Nieminen (s. 1861 Sysmässä) 
(Mikkola 1983: 94, 97, 106). 

Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä tarvitseville suunnatussa 
ohjeellisessa nimiluettelossa. – Ensimmäinen nimenmuutos: Kallenpoika > Nie-
minen 30.3.1875 Helsinki. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Niemiseksi: 
Vapuntytär (Helsinki 1880), Nyrö (Mustiala 1880), Selkä (Tampere 1880), Kiiru 
(1883), Nyman (Ikaalinen 1883), Johansson (1884), Eevantytär (Helsinki 1884), 
Viero (1885), Matintytär (Helsinki 1887), Nälkämäki (Kotka 1887), Sillström 
(Iitti 1887), Hetastinantytär (1889), Svantenpoika (1889), Rakkolainen (Räisälä 
1889), Agafonoff (Säkkijärvi 1890), Laurila (Kangasala 1890), Maaniitty (Turku 
1890), Nikamaa (1891), Aukustinpoika (1891), Eriksson (1891), Munter (Iitti 
1892), Kustaanpoika (1892), Karlsson (1893), Suonio (1893), Höijer (Tammela 
1894), Pihl (1895), Mattsson (Turku 1896), Riikkula (Ruokolahti 1896), Tobi-
anpoika (Kotka 1896), Santapukki (Säkkijärvi 1897), Bärman (Teisko 1897), 
Augustinpoika (Vahto 1898), Friman (Sauvo 1898), Maula (Lieto 1899) ja Rajala 
(Sääksmäki 1899).

Nimeä Nieminen vaihdettu seuraaviin nimiin: Ala-Jaskara (1935), Elander 
(Tuusula 1937), Hedmark (Maarianhamina 1940), Hiidenkari (Janakkala 1954), 
Jaakonsalo (1965), Kaarivuo, Karsela (1941, 1942 Hämeenlinna), Korpisaari 
(Lempäälä 1936), Kytölinna (1949), Lilja (1901), Merisalo (1903), Nevasoja, 
Nevasuo (Riihimäki 1935), Niemenkari, Niemi (1904), Niemijärvi (Helsinki 
1907), Niemimaa (1909 ja Vesilahti 1935), Nikko (Helsinki 1936), Nirvo (Hel-
sinki 1937), Noro (Tampere 1907), Nortimo (Helsinki 1935), Norvasto, Numerla 
(1950), Nurkki (Helsinki 1930), Nurma (Turku 1930), Paavola (Mouhijärvi 1933), 
Parkkari (Somero 1935), Peranka (Pertunmaa 1935), Rasia (Luhanka 1935), 
Reiska (Tampere 1940 ja 1941), Ristola (Iitti 1933), Ruokojoki (Lappi 1930 
ja 1931), Saarioinen (Vehmaa 1908), Sallamo (Lahti 1930), Sarmes (Tampere 
1935), Sorsa, Stenmark (Maarianhamina 1940), Tanhuva (Helsinki 1935), Tan-
ner, Tervamäki (Punkalaidun 1937), Tiironkoski (Luhanka 1930), Tulenheimo, 
Valkeaniemi (Maaria 1935), Wallinsalo (Helsinki 1947), Varpula (Koijärvi 1934, 
Helsinki 1944), Vaukkari (Helsinki 1935), Voipaala (Sääksmäki 1931), Ylhäinen 
(Oulu ja Helsinki 1934), Åberg (Turku 1901).
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HisKi: Virtanen-nimiä: Antrea (vl 1896 Torpp.leskim. Viktor Matp. Nieminen 
Jääskestä), Aura (sl 1899 Torpp. Otto Nieminen), Finström (Oskar Wilhelm 
Nieminen 1892), Ikaalinen (mm. sl 1884 Itsellinen Juha Tanelinp: Nieminen), 
Jaala (vl 1883 Muonam. Taavi Nieminen), Johannes (vl 1895 Torpparinpoika 
Mikko Matinp. Nieminen), Kaukola (vl 1897 Loinen Juho Tuomaanp. Niemi-
nen), Kerimäki (vl 1896 E_. Työnjohtaja(?) Otto Nieminen), Kivennapa (vl 1898 
Irtolainen Ivari Nieminen Ruovedeltä, vl 1899 Työm. Matti Nestor Nieminen 
Terijoelta), Kumlinge (Skomakarelärling Frans Joseph Nieminen 1895), Kuru 
(mm. vl 1885 Renki Karl Heikinp. Nieminen Vaakaniemen kylän Ala-Toikosta), 
Kärkölä (Muonamies Edvard Nieminen 1892), Lapua (mm. sl 1884 Kaakelimes-
tari Ananias Herman Nieminen), Laukaa (mm. vl 1871 Spt. Herman Nieminen 
Savion Salmelasta), Multia (Trp.p. Karl Aleksis Aleksanterinp. Nieminen 1887, 
vaimo patronyymillä), Nummi (sl 1895 renki Mikko Vilhelm Juhonpoika Nie-
minen), Nurmijärvi (torp.poika nuorim. Otto Wilh. Nieminen 1891), Pihlajavesi 
(Ittel. Kaarle Nieminen 1878), Pori (paljon tietoja nimestä; mm. sl 1880 Merimies 
Anders Nieminen), Räisälä (vl 1892 lois, naimaton Yrjö Sipronp. Nieminen), 
Sakkola (vl 1897 Työmies nm: Edvard Joosepinp. Nieminen), Suomen kaarti (vl 
1883 Yngre Und. Off: v. H.M. kmp. Herman Herm:s Nieminen), Suomusjärvi 

Kartta 23. Sukunimen Nieminen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Nieminen

> 40

20–39

5–19

Nimenkantajien määrä

–
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(vl 1898 itsellinen Johan Paavali Nieminen), Tampere (mm. sl 1874 Gårdsegar 
Abraham Johans:s Nieminen), Viipurin pitäjä (mm. vl 1871 Dreng, ungkarl Karl 
Mattsson Nieminen), Ähtäri (Brks.arb. Ukrl. Erik Erikss:n Nieminen 1884). 
– HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Taipalsaari 
(kylä Niemi, talo Nieminen 1823, asukkaat patronyymillä; U: b:d: s: Joh: Mattss 
Nieminen 1820).

Laukaa (rk): rk 1862–1871 s. 217 Leppävesi nro 3 Saarijärvi (< Jyväskylästä 
22.4.1871): pig. zp. Carolina Nieminen, s. 1.12.1844 Kivijärvellä. 

Ruovesi (rk): Rk 1881– s. 436 Kautun Yli-Kauttu, renki Juho Mannin[poika] 
Nieminen (sukunimi lisätty), s. 5.1.1865.

***Niininen (624). Niinisiä on syntynyt ennen muuta Ylä-Satakunnassa (eri-
tyisesti Ruovesi, Teisko) ja Päijänteen pohjoisrantamilla (erityisesti Laukaa, 
Jyväskylä, Luhanka). Heitä on myös paikoin Lounais-Hämeessä (erityisesti 
Tammela), muutamia Varsinais-Suomessakin. Nimen aiheena on ilmeisesti 
osaksi omaksumisalueiden runsas niinipuun eli metsälehmuksen levinnästä 
kertova Niini-alkuinen paikannimistö (SN 2000: 399; NA), mutta useimmiten 
sukunimi on otettu käyttöön Virtanen-tyypin mallin mukaan. Karl Viktor Niininen 
(s. 1853 Uskelassa) aloitti opintonsa Jyväskylän seminaarissa 1875 (Jyväskylän 
kaupunkiseurakunnan kirkonkirjat 1871–). Jyväskylän mlk:ssa vihittiin 1871 
Matts Niininen. – Ensimmäinen lehdissä ilmoitettu nimenmuutos: Lindqvist > 
Niininen 1.5.1905 Kivioja. Jo 8.8.1899 tapahtui Helsingissä nimenmuutos Nii-
ninen > Lindroos. Niiniseen on päädytty myös nimistä Lindman 1880 (ei esiinny 
nimenmuutosilmoituksissa), Lindgren, Bastman 1905–1906. – HisKi: Ikaalinen 
(vl 1888 puuseppä Aadam Niininen), Viipurin kaupunki (vl 1899 Puuseppä Juho 
Niininen), Ähtäri (Itt. Kaarlo Santerinp. Niininen 1886).

**Niittunen (43). Niittusia on syntynyt muutamia Petäjävedellä, Alastarossa. 
Jämsässä (jo sl:ssa 1896), Janakkalassa ja Viljakkalassa. Nimeen sisältyvä niitty-
sanan murrevariantti niittu on voitu omaksua vastaavasta asuinpaikan nimestä; 
esimerkiksi Kuhmoisissa on Niittunen tunnettu vanhastaan talonnimenä, samoin 
Korpilahdella (kantatalo nro 6 Korpilahden kylä; Korpilahden rk 1880– Niittynen 
läslag, s. 166 Ylä-Niittunen, s. 176 Ala-Niittunen). Korpilahdelta oli syntyisin 
myös Tobias Viktor Niittunen (s. 1861), joka aloitti 1880 opiskelun Jyväskylän 
seminaarissa (Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkonkirjat 1871–). Niittu-
alkuiset paikannimet ovat Niitty-alkuisia tavallisempia Varsinais-Suomessa, 
Ala-Satakunnassa ja Päijänteen eteläpuolisessa Hämeessä (Kajanne 1968: 131). 
Vaikka nimenkantajien määrä on vähäisempi ”yleiskielisempään” Niittyseen 
verrattuna, ei nimen valinnassa voine mallin osuutta kokonaan sivuuttaa. Nimi 
on ollut ottajilleen Niittystä kotoisampi. – Niittunen ei esiinny lainkaan nimen-
muutosilmoituksissa. – HisKi: Vanaja (Trp. Jeremias Niittunen 1837), lisäksi 
seuraavia Niittu-alkuisia nimiä: Alavus (Tps Joh. Henrs Niittula 1859), Hattula 
(talo Niittumäki 1820), Jämsä (talo Niittula 1839), Korpilahti (talo Niittula 1855), 
Sysmä (talo Niittula 1847), Viljakkala (Torp. David Niittuoja 1828).

***Niittynen (306). Nimi on levinnyt tasaisimmin Mäntsälän–Hämeenkyrön–
Laukaan kolmiossa (erityisesti Orivesi, Hattula, Vilppula). Sitä on jonkin verran 
myös Varsinais-Suomessa. Siellä, missä Niittystä on omaksuttu sukunimeksi, 
esiintyy sekä Niittu- että Niitty-alkuisia paikannimiä (Kajanne 1968: 131–132). 
Ensimmäiset nimenmuutokset: Lönnroth > Niittynen (1.5.1902 Korpilahti) ja 
Hellman > Niittynen (1906 Kangasala). – HisKi: Niitty-alkuisia nimiä vain 
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Hollolassa (Trp. Johan Adamss. Niittymaa 1846), Iitissä (Tp. Matts Niittyjärv: 
1845), Lehtimäellä (Tp Gust: Henr:son Niittyperä 1853), ja Ul. Pyhäjärvellä 
(Trp. Henr. Erss. Niittymäki 1842).

**Nisunen (40). Nimestä on yksittäistiedot Hangosta, Hl. Koskelta, Sysmästä 
ja Tuusulasta. Jyväskylän mlk:ssa vihittiin 1873 Juho Niklanp. Nisunen, hän oli 
kotoisin Jyväskylän kylän Nisulan Alatalosta (rk 1869–1880 s. 74). – Nimeen 
sisältynee sana nisu ’vehnä’. Sanan esiintyminen on paikannimissä harvinaista, 
mutta HisKistä löytyy mm. seuraavat asumuksen nimet: Nisukangas (1812 Reis-
järvi), Nisukoski (1840 Lavia), Nisulax (1799 Sysmä, 1827 Jämsä), Nisumäki 
(1796 Hattula) ja Nisuniemi (1793 Kalvola). Sen sijaan talonnimet Nisula (mm. 
1834 Alavus, 1818 Elimäki, 1753 Eräjärvi ja 1762 Hartola) ja Nisu perustuvat 
todennäköisesti useimmin etunimeen Nisu, joka on Dionysiuksen hypokorismi 
(SN 2000: 405). – Nimenmuutos: Pietiläinen > Nisunen (Jyväskylä 1895). 
Sittemmin Nisunen-nimestä on pikemminkin luovuttu, mm. seuraavien nimien 
hyväksi: Hellgren (jo 1889), Laine (Hanko 1900 ja Helsinki 1901), Salomaa 
(Vaasa 1906), Harjula (1908) ja Nurmela (1910).

Kärkölä (HisKi): Drengen Emanuel Nisunen (s. 19.6.1854 Koskella) ja Heinriki 
Timotheidotter > Emil 23.10.1878 Kärkölän Hevonojan Jussilassa. Rk 1875–1882 
s. 1 Hevonoja nro 1 Jussila drng. – Nimi on tullut käyttöön vasta vuoden 1882 
jälkeen.

**Nivonen (-). Nimi on ollut käytössä Inkerin Tuuterissa. Nimenmuutos: Nuok-
ka > Nivonen (Savitaipale 13.2.1906). Sukunimeä ei Suomessa käytetty enää 
1960-luvun alussa.

***Noronen (237). Noronen on ennen muuta keskisuomalainen nimi: Norosia 
on syntynyt eniten Jämsästä Jyväskylään ulottuvalla alueella ja muutamia vielä 
lähikunnissa Laukaassa, Petäjävedellä, Äänekoskella ja Karstulassa (missä se 
on myös talonnimi). Seudulla on useita Norola-nimisiä taloja ja torppia (mm. 
Jämsän Heikkilän kylässä), joiden nimestä sukunimeä on voitu johtaa. Sukuni-
meä on voitu ottaa myös asutusnimestä Noronen. Jyväskylän maaseurakunnan 
syntyneiden luettelossa 1880 mainitaan isänä Trp. Topias Noronen. 1927 on 
Noroseksi vaihdettu sukunimi Nordström, esimerkiksi Jämsässä 15.5.1887 
syntyneen Jalmari (sl:ssa Hjalmar) Norosen vanhemmat olivat Kesti Kustaa 
Nordström ja Selma Kristinantytär Savion talosta. Ensimmäinen virallisessa 
lehdessä ilmoittanut nimenmuuttaja kuului samaan sukuun edellisen kanssa: 
Nordström > Noronen 7.9.1912 Korpilahti. – HisKi: Laukaa (mm. sl 1864 Spt. 
Karl Henrik Noronen), Ruokolahti (Hend: Noroin 1812; nimi ei ole kuitenkaan 
siellä säilynyt). – Torp. Matts Noroin mainitaan 1776 aloitetussa rippikirjassa 
Heinjoen Kääntymässä. 

Korpilahti (rk): Rk 1890– s. 424 Särkijoen kylä Raskilan kestit: Kesti Matti Ju-
honpka Noronen (s. 19.2.1843, po. 10.2.1843 Korpilahden Nisulassa) < (1893) 
95 Korpilahti Silvenin palveluksessa < (1891) 424 Raskilan kestit. Matin van-
hemmat: Bd. Johan Samuelss. ja Maria Jansdr. – Samoilla sivuilla on muitakin 
Norosia. Ainakin tämän esimerkin nimi on syntynyt ennen vuotta 1891, mutta 
sitä ei ole peritty vanhemmilta. Nimellä ei liene yhteyttä asumuksennimiin.

**Notkonen (55). Notkosia on syntynyt joitakin Hollolassa ja Multialla sekä 
muutama myös Kokkolassa ja Lapualla. Vrt. torpannimi Notkonaho (Tp Johan 
Rosenquist 1858) Jyväskylän pitäjässä.
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Multia (Kela): Julius Berner (sl:ssa Julius Werner) Notkonen, s. 29.5.1884 Mul-
tialla. Vanhemmat: Kesti Herman Sakarinp. Pekola (s. 22.11.1854 Multialla) ja 
Henrika Davidintr. (s. 14.8.1850). Rk 1881–1891 s. 170 Multia Pekola itselliset 
> (1890) s. loisten kirja 197: itselliset: Mtpl. Herman Sakarinp. Notkonen (sn. 
lisätty). – Tässä tapauksessa nimi on tullut käyttöön viimeistään 1880-luvulla.

***Numminen (1 498). Nimeä on aika tasaisesti lähes joka pitäjässä Satakunnas-
sa (erityisesti Ruovesi, Urjala, Virrat) ja Kanta-Hämeessä (erityisesti Hausjärvi). 
Varsinais-Suomessa sitä on lähinnä Laitilassa ja Turun–Salon tienoilla sekä Uu-
dellamaalla Nurmijärvellä, Mäntsälässä, Tuusulassa ja Vihdissä. Kannaksella on 
syntynyt vain yksittäisiä nimenkantajia. Mäntsälässä Numminen on kylännimi, 
Nakkilan Leistilän kantatalon nro 53 nimeksi on kirjattu Järvinumminen (MHA, 
Maakirjojen uudistusluettelot). Maamme lounaisessa osassa nummi tunnetaan 
useimmiten merkityksessä ’hiekkaperäinen maasto, joka usein kohoaa muuta 
maastoa ylemmäs’ (SMSA). Nimen yleisyys viittaa vahvasti mallinomaiseen 
omaksumiseen, johon 1800-luvulla ovat voineet vaikuttaa myös yleiskieliset ja 
kirjalliset esikuvat, Aleksis Kiven Nummisuutareita myöten. Helsingin yliopiston 
Ylioppilasmatrikkeliin 1882 kirjatun Aukusti Mauri Nummisen (s. 1857 Ruove-
dellä) vanhemmat olivat lautamies Mauri Kangas ja Johanna Fredrika Mäkipeska 
(Autio 1996: 186). – Ensimmäiset nimenmuutokset: Rouhiainen > Numminen 
23.10.1896 ja Sandell > Numminen 1.9.1897.

HisKi: Asumuksennimiä: Asikkala (talo Nummila 1842), Ikaalinen (talo Nummi 
1732, Nummikoski 1780), Ilmajoki (talo Nummijärfwi 1678), Loppi (Nummis 
torp 1847), Nousiainen (Nummis Tp. 1770), Lohja (talo Nummis 1799), Ul. 
Pyhäjärvi (talo Nummis 1814), Tammela (talo Nummis 1850). 

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Aura (sl 1900 Kustaa Numminen), Pori (mm. sl 
1887 Sahan työmies Isak Reinhold Numminen = 1879 Isak Reinhold Nummelin), 
Räisälä (vl 1896 renki, naimaton Kustaa Aadolf Numminen), Tampere (vl 1873 
Garfv:mäst: Emanuel Karls:s Numminen).

**Nurkkanen (25). Nimi on selvästi paikallislähtöinen. Nurkkasia on syntynyt 
Petäjävedellä (mm. Arvo Nikolai Nurkkanen, s.1897) ja Espoossa. Nimestä on 
tieto myös Inkerin Moloskovitsasta. – Vrt. Inh. Isak Wilhelm Thomasson Nurka 
sl 1876 ja Inhyses Valentin Mattsson Nurkkala sl 1878 Lapua (näitä nimiä Lapu-
alla enemmänkin), itsell. Jaakko Nurkkala sl 1896 Nurmo, Torp. Juho Matinp. 
Nurkkala sl 1895 Veteli.

**Nurkkinen (2). Sukunimeä on ollut ainakin Lempäälässä (SL). Nimenkan-
tajien sukujuuret ovat Vesilahdella, ks. seuraavaa esimerkkiä. – HisKi: Lapua 
(sl 1852 Torparen Elias Eliasson Nurkinen; muuten Lapualla Nurkka- ja Nurk-
kala-nimiä).

Kauhava (Kela): Tauno Akseli Nurkkinen, s. 15.5.1893 Kauhavalla. Vanhem-
mat: [vt.] kirkkoherra24 Aksel Severin Nurkkinen (s. 9.9.1861 Vesilahdella) ja 
Selina Helena. Kauhava rk 1889–1898 s. 1067 Kauhavan kylä nro 17 Varjola < 
Lempäälästä 14.11.1891.

24  Godenhjelm 1916, Biogra  nen osasto s. 77.
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***Nurminen (6 776). Nimenkantajia on syntynyt etenkin Päijänteen ympäris-
tössä (eniten Hartolassa, Jämsässä, Sysmässä), mutta runsaasti myös muualla 
hämäläis-satakuntalaisella alueella (erityisesti Hollolassa, Tammelassa, Urjalas-
sa), Varsinais-Suomessa (erityisesti Laitilassa, Perniössä) ja Kymenlaaksossa. 
Uudellamaalla nimeä on eniten Nurmijärvellä ja Helsingissä. Yksittäisiä ni-
menkantajia on syntynyt paikoin Etelä-Pohjanmaalla, Saimaan ympäristössä, 
Laatokan Karjalassa ja Kannaksella. Nimet voitaneen katsoa sukunimettömän 
väen uusiksi nimiksi. Paikoin nimen aiheena voi olla Nurmi-alkuisia asumuk-
sennimiä, mutta nimen yleisyys ja levintä viittaavat selvästi mallinmukaiseen 
omaksumiseen, jolloin sisällön yleiskielinen merkitys korostuu. Sanan nurmi 
murresisällöillä (länsimurteissa ’ruoho’, itämurteissa mm. ’nurmikko, luonnon-
niitty, keto’) ei ole vaikutusta itäisten ja läntisten Nurminen-nimien erilaiseen 
suosioon. Nimenkantajien määrä on karttunut myös sukunimenmuutoksissa 
(ks. SN 2000: 412). – Inkerin tiedot ovat Lempaalasta, Toksovasta ja Venjoelta. 
– Jyväskylän lyseossa aloitti koulunkäynnin 1881 Hjalmar Nurminen (s. 1870 
Jämsässä) ja 1884 Teodor Titus Timoteus Nurminen (s. 1871 Ruokolahdella), 
jonka isä oli kauppias Karl Johan Nurminen, aikaisemmin Niloni. (Mikkola 
1983: 111, 114.) – Pälkäneen Kuulialan kartanon poika Benjam otti Mustialan 
maanviljelyskouluun mennessään nimen Nurminen, jota myös vanhempi veli 
Matti (s. 24.9.1854) alkoi käyttää (Nyyssölä 1947: 65).

Ensimmäinen nimenmuutos: Nupponen > Nurminen 2.6.1890. Myös mm. 
seuraavia nimiä on muutettu Nurmiseksi: Kavat (1892), Augustintytär (1892), 
Fredriksson (Nastola 1895), Yritys (1896) ja Setälä (1896).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Ikaalinen (sl 1898 torpan itsell: Kalle Kustaa 
Nurminen), Jaala (mm. sl 1881 Suutari Juhana Nurminen), Nurmo (sl 1898 Tal. 
Jaakko Nurminen), Pori (sl 1894 Työmies Frans Viktor Nurminen), Tampere (vl 
1877 Sadelmak ge: Johan gust: Nurminen), Viipurin kaupunki (vl 1898 Nahku-
rinsälli Juho Viktor Nurminen).

HisKi: Asumuksennimiä ja niihin pohjautuvia Nurmi-alkuisia lisä- tai sukuni-
miä talonnimenä: Alavus (Nurmimäki 1817), Karunki (Nurmi 1783), Haapave-
si (Nurmi 1823), Hauho (Nurmis 1839), Kuusamo (Nurmijärvi 1760), Laukaa 
(Nurmis t. 1770), Luumäki (Nurmi 1851, Nurmi-Laukas 1856), Nurmijärvi 
(Nurmisela 1822), Rääkkylä (Nurmis 1838), Töysä (Nurmilehto 1847), Ähtäri 
(Nurmikangas 1811). 

HisKi: itäisiä nimiä: Rautalampi (Inh. Jac. Sim.s. Nurminen 1848). 

**Nättinen (131). Nättisiä asui 1900-luvun alkukymmenillä Pohjois-Pohjan-
maalla (Paavola, Vihanti), Korpilahdella, Luhangassa ja Hollolassa. Korpilahdella 
oli syntynyt 1857 kansanedustaja, puuseppä Nestor Nättinen, jonka vanhemmat 
olivat torppari Karl Matinpoika ja Hedda Joonaantytär (Suomen kansanedustajat 
1907–2000 II: 710). Osa Korpilahden Nättisistä on saanut nimensä 1880-luvul-
la papin muokattua nimeä Nätt, joka on ollut alkujaan Mäntyharjusta tulleen 
ruotusotilaan nimi (SN 2000: 416). Osalla nimiketju on seuraava: sotilasnimi 
Nätt > torpannimi Nättilä > sukunimi Nättinen. Nimi esiintyy myös Jämsän 
sl:ssa 1894.

Korpilahti (Kela): Sulo Ilmari Nättinen, s. 4.2.1895 (po. 2.2.1895) Korpilahden 
Särkijoen Raskilassa. Vanhemmat: Nikkari Kalle Nättinen ja Lydia Abelintytär. 
Rk 1890– s. 424 Särkijoen kylä Raskilan kestit: Nikkarin opp. Karl Kallenp. 
Nättinen (s. 26.11.1853 Korpilahden Moksin Järvenpäässä) < (1896) 223 Kor-



307

6 Virtanen-tyyppi

pilahden Trp Nättilä (jo sukunimi Nättinen, joka esiintyy joillakin muillakin). 
Kallen vanhemmat: Tps. Karl Mattsson ja Hedda Stina Jonasdr. – Korpilahdella 
nimi esiintyy viimeistään 1890-luvulla, aiheena torpannimi Nättilä. 

Jalasjärvi (HisKi): Inh. Joh. Eliass. Nättinen ja Susanna Sal:dr > Salomon 
4.11.1851 Vesterberg. Vl 7.5.1848 Drg Joh. Eliacs. Koskenkorva ja L.p. Susan-
na Salomondr Kuortas-Aho. – Nimi Koskenkorva muuttui 1850-luvun taitteen 
tienoilla Nättiseksi; peruste ei selviä kirkonkirjoista.

**Ohranen (84). Ohrasia on syntynyt Karstulassa (mm. Johannes Ohranen, s. 
1892), Multialla, Petäjävedellä, Saarijärvellä ja jokunen Helsingissäkin. Nimi 
esiintyy talonnimenä Kuhmoisten Tehi nro 2:ssa (rk 1880– s. 662).

Multia (Kela): Eeli Viljam (sl:ssa Eli William) Ohranen, s. 30.6.1897 Multian 
Sahrajärven Niemijärvessä. Vanhemmat: Torp. Nehemias Honkola ja Vilhelmina 
Matintr. – Nimi on ilmeisesti vasta 1900-luvulla syntynyt.

**Oivanen (137). Oivasia on syntynyt Lounais-Suomessa (erityisesti Nousiai-
nen, mutta myös Karuna, Loimaa, Punkalaidun, Raisio, Rauma) ja Päijänteen 
molemmin puolin (Luhanka, Petäjävesi). Nimi on ilmeisesti yhdistettävissä sa-
naan oiva ’erinomainen, mainio, kelpo’, josta myönteisen sisältönsä vuoksi on 
muodostettu mallinmukainen nen-loppuinen sukunimi. Se kuuluisi siten samaan 
kategoriaan kuin sukunimi Jalonen (SN 2000: 420). Nimen valintaa on ilmeisesti 
tukenut etunimen Oiva vakiintuminen 1800-luvun lopulla. Nimi Oiwanen esiintyi 
Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä tarvitseville suunnatussa ohjeellisessa 
nimiluettelossa. – Jyväskylän seminaarissa 1882 opintonsa aloittaneen Isak 
Erland Oivasen (s. 1861 Säkylän Pyhäjoen Isossa-Ketolassa) äiti oli piika Ma-
riaana Matintytär (Raitio 1913: 366; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 555). 
– Sukunimeä ei esiinny lainkaan nimenmuutosilmoituksissa. – HisKi: Vain Iitti 
(Oivanoja t. 1852, asukkaat patronyymillä). 

Luhanka (Kela): Albanus Oivanen, s. 4.6.1892 Luhangan Judinsalossa. Van-
hemmat: Daniel Erkinp. Oivanen (s. 17.7.1864 Hirtenlahdessa) ja Hilma Selin 
(s. 12.11.1867) Kylmälän Mäntylästä. Rk 1890– s. 25 Judinsalo nro 2 its. < 
(1891) 221 Tommola nro 7 Uusi Koivisto < (1891) s. 238 Tommola 7 Stendahl 
Rki. Tanelin vanhemmat: Sp Torp Erik Mattsson ja Lena Thomaedotter. – Nimi 
on ilmestynyt käyttöön vuoteen 1891 mennessä, mutta sitä ei ole peritty van-
hemmilta.

Nousiainen (Kela): Oskar Aleksander Oivanen, s. 8.4.1890 Nousiaisissa. Van-
hemmat: Talollin. Joha Mattila Kulolasta ja Mina Johanintytär. Rk 1889–1898 
s. 109 Kulola Mattila: Joha August Johanp. (s. 13.7.1851 Nousiaisissa) ja Wil-
helmina Mathilda Joht. (s. 25.5.1860 Nousiaisissa). – Nimi ei ollut käytössä 
vielä vuoteen 1898 mennessä, jolloin Oskar Oivasen isän lisä- tai sukunimeksi 
kirjattiin Mattila.

***Ojanen (2 957). Nimi on lähinnä satakuntalais-hämäläis-eteläpohjalainen. 
Suurimmat keskittymät: Sysmä, Punkalaidun, Parkano, Pusula (Uudellamaalla), 
Jalasjärvi, Kuru, Kauhajoki. Muutama tieto on Rautalammilta ja Lappeeltakin. 
Kaupungeista nimeä on eniten Tampereella ja Helsingissä; muuten nimi puuttuu 
Uudeltamaalta lähes tyystin, samoin Varsinais-Suomesta. Rautalammilla on nimi 
mainittu 1564 ja 1571; Kauko Pirinen ei ole pitänyt silloista nimeä savolaisena 
(1982: 799). – Etenkin Etelä-Pohjanmaalla nimien takana on tavallisesti Oja-
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alkuinen talon tai torpan nimi. Ojanen on nimeltään kantatalo nro 18 Karvian 
Kantissa (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot), ja tämännimisiä taloja on ainakin 
Kuhmossa, Laviassa, Luumäellä ja Iitissä. Nimeä on selvästi otettu käyttöön myös 
mallinmukaisena uudisnimenä. Jyväskylän kaupungista (sl) mainitaan 1877 Työ 
vouti Matti Matinp. Ojanen ja maaseurakunnasta (vl) 1872 Karl Gustaf Michessn 
Ojanen. Tn. Ojanen: Kuhmoinen, Päijälä nro 28 (lk 1880–). – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Mäkisalttu > Ojanen 4.1.1888. Myös mm. seuraavia nimiä on 
muutettu Ojaseksi: Marianpoika (1894) ja Madetoja (Mikkeli 1894).

HisKi: Virtanen-tyyppiä: Helsingin pitäjä (SP.t.enkl. Karl Gust:s Ojanen 1886), 
Ikaalinen (mm. vl 1891 its: leski Juhan Ojanen), Kivennapa (vl 1887 Työmies 
Juho Eemil Ojanen Akaalta), Kumlinge (Dreng Oskar Ojanen 1887), Kuru (mm. 
vl 1874 Skräddaren Matts Gustafsson Ojanen), Kärkölä (Suutari Kustaa Adolf 
Ojanen 1891), Lapua (vl 1889 Itsellinen Aleksanteri Juhonp. Ojanen), Laukaa 
(sl 1867 sl Drg. Matts Henrikss. Ojanen), Multia (1887 Ent.rki Erland Ojanen), 
Nummi (vl 1881 Drengen, ungkarlen Karl Ojanen), Pori (mm. sl 1891 Työmies 
Frans Filemon Ojanen), Pornainen (sl 1887 Arrendaatori Johan Ojanen), Suomen 
kaarti (vl 1885 F.d. Skrpsk. No 9 v. 1 kmp. Johan Jerem:s. Ojanen), Tampere (vl 
1882 Fabr: arb: Alexandra Ojanen), Viipurin kaupunki (vl 1892 maakauppias, les-
ki Heikki Ojanen Sääksmäeltä, vl 1893 rakennusmestarin kokelas Frans Edward 
Ojanen Johanneksesta, vl 1899 Torvensoit: Rikhard Ojanen Kauhajoelta).

HisKi: Asumuksennimiä ja niihin pohjautuvia lisä- tai sukunimiä: Iitti (B. Joh: 
Johs: Ojain 1843), Ilmajoki (T. Sam Ojanen 1818, talo Ojanen el. Y.Ilkka), 
Jyväskylän msrk (Michael Ojain 1766), Tyrvää (talo Ojanen 1670; asukkaat pat-
ronyymillä), Virrat (talo Ojanen i Nojois 1822), Kuhmoinen (talo Ojais 1815).

HisKi: Itä-Suomessa vanhastaan esiintyviä nimiä: Rantasalmi (Mats Ojainen 
1725), Tuusniemi (inh. ungk. Otto Josefsson Ojanen 1890).

Korpilahti (rk): Rk 1867–1876 s. 253 Muurame by Kn ttila (Koivisto): spt. Niklas 
(sl:ssa Niclas) Filipssn Ojanen, s. 6.3.1839 Korpilahden Muuramen Kalaojalla. 
Vanhemmat: Inh. Philip Philipss ja Eva Thomaedr. – Nimi Ojanen on juonnettu 
viimeistään 1870-luvulla asuinpaikan nimestä Kalaoja.

**Oksainen (-). Snellmanin päivän 1907 nimenmuutoslistassa helsinkiläinen 
Nykvist ilmoitti ottavansa nimekseen Oksainen. Nimi ei ollut käytössä enää 
1960-luvun alussa.

***Oksanen (7 235). Virtanen-tyypin kannalta nimi on keskisuomalais-hä-
mäläis-varsinaissuomalainen, suurimmat keskittymät: Helsinki, Sysmä, Haus-
järvi, Huittinen, Nurmijärvi, Halikko. Runsas keskittymä on myös Jyväskylän 
ympäristössä (erityisesti Hankasalmi, Laukaa, Saarijärvi), mutta nämä Oksaset 
ovat eri perua: 1500-luvulla Pälkäneen Oksalasta siirtyi asukkaita Jyväskylän 
tienoille Oravasaareen (hendrich Oxa 1571), jossa he saivat savolaisen käytän-
nön mukaisesti nen-loppuisen sukunimen Oksanen (SN 2000: 423). Tämä nimi 
on levinnyt hieman myös Savon puolelle, erityisesti Rautalammille. Laukaassa 
nimi on johdettu talonnimestä Oksala (mm. Salminen 1986: 640). Seudulla on 
omaksuttu 1800-luvun lopussa myös Oksasta uudisnimenä. – Helsingin yliopiston 
Ylioppilasmatrikkeliin 1863 kirjatun Adolf Oksasen (s. 1838 Laukaassa) van-
hemmat olivat talollinen Kalle Erkinpoika (Mattila) ja Maria Liisa Erkintytär 
(Autio 1971: 86), 1876 kirjatun Oskar Vilhelm Oksasen (s. 1849 Pirkkalassa) 
vanhemmat ratsutilallinen Kustaa Kurikka ja Anna Kaisa Juhontytär (mts. 103). 
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Jyväskylän seminaarista 1876 valmistuneen Karl (sittemmin Kaarle) Oksasen 
(s. 1853 Mouhijärvellä) isä oli torppari Vilho Kuusenoja (Raitio 1913: 363; 
Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 560).

Ensimmäinen nimenmuutos: Ekman > Oksanen 1.5.1883 Tampere. Myös mm. 
seuraavia nimiä on muutettu Oksaseksi: Sakariantytär (1886), Johanneksentytär 
(1887, 1893), Antintytär (1889), Ekqvist (Sortavala 1890), Joelintytär (Turku 
1890), Löfgren (1890, 1898), Johansson (Turku 1891, 1892), Johantytär (Turku 
1892), Syksy (Kaarina 1892), Kuivakangas (1895), Kontturi (Turku 1899) ja 
Suomalainen (Turku 1899).

HisKi: Vanhoja keskisuomalaisia sukunimiä: Hankasalmi (Gs.s. Michel Oxanen 
1810), Jyväskylän msrk (1838 Inh: Joh: Mattss. Oksa, bd. Tobias Carlsson 
Oksanen), Kiuruvesi (sl 1871 Inh. Olof Oksanen), Laukaa (Eskil Oxain 1763; 
Drg. Johan Henrss. Oksanen 1851), Rautalampi (Tp. Erik Oksanen 1843), Saa-
rijärvi (B.s. uk. Henric Oxanen 1796), Viitasaari (Sold. Hend. Oxanen 1755, 
talo Silinsalo). 

HisKi: Virtanen-tyyppiä: Anttola (sl 1877 Inspehtori Henrik Oksanen; esiintyy 
vuodesta 1879 Kerimäellä), Ikaalinen (sl 1894 itsell: Joosef Nestor Oksanen), 
Jaala (mm. vl 1880 Talonpoika Juho Taavi Oksanen), Jyväskylän kaupunki (mm. 
vl 1866 Nikk. opp. Erik Erikinp. Oksanen), Kivennapa (vl 1874 Inhysingen, 
ungkarlen Gustaf Fredrik Oksanen Rantasalmelta), Kärkölä (Renki Juho Viktor 
Oksanen 1890), Lapua (vl 1894 suutarinoppilas Tuomas Wilh. Juhonp. Oksanen), 
Nummi (mm. sl 1885 torpp. vävy Gustaf Oksanen), Pori (mm. sl 1890 Kansak: 
opettaja Karl Oksanen), Tampere (mm. vl 1872 Målar ge: Vilhelm Joh:s Oksanen), 
Viipurin kaupunki (vl 1892 löysä Rudolf Oksanen Jyväskylästä).

**Onkinen (40). Nimi on keskisuomalainen. Onkisia on syntynyt Jyväskylän 
mlk:ssa (Emil Onkinen, s. 1892), Kivijärvellä, Korpilahdella, Laukaassa (Ma-
lakias Onkinen, s. 1886), Muuramessa ja Äänekoskella (mm. ensitanssija Uno 
Basilius Onkinen, s. 1922, HS). Nimen aiheena lienee talonnimi, ks. seuraavaa 
esimerkkiä. – Vrt. Drg: Johan Onkilammi 1857 sl Ikaalinen.

Jyväskylän mlk: sl 1879 Herman Onkinen, s. 28.9.1855 (po. 28.10.1855 Uu-
raisissa). Rk 1869–1880 s. 14 Jyväskylän kylä nro 1 Palonen Latonen torp. 
Vanhemmat: L: No 1 Onkila B: Wilhelm Abrahamsson ja Anna Lisa Eriksdr. 
– Nimen motiivina on Onkilan talon nimi. Sukunimi on tullut käyttöön ilmeisesti 
1870-luvun lopulla.

**Onninen (67). Onnisia on syntynyt useita Sysmässä (mm. Juho Eevert On-
ninen 1883) ja Taivassalossa (Albin Ferdinand Onninen 1892), jokunen myös 
Askaisissa ja Turussa. Nimi on voitu muodostaa mallinmukaisesti onni-sanasta 
sen myönteisen sisällön perusteella. Vrt. Oivanen, Jalonen. – HisKi: ei tietoja. 
– Nimi ei esiinny lainkaan nimenmuutosilmoituksissa.

Sysmä (Kela): Juho Eevert (sl:ssa Johan Evert) Onninen, s. 1.11.1883 Sysmässä. 
Äiti: Bondedr Olga Maria Adamsdr (s. 30.11.1858) fr. Soiniemi Hepojärvi. Rk 
1880–1890 s. 839 Soiniemi nro 3 Hepojärvi hn. – Vuonna 1883 aviottomana 
syntyneelle Juho Evert Onniselle ja hänen äidilleen ei merkitty sukunimeä vuo-
teen 1890 mennessä.

**Otsoinen (-). Snellmanin päivänä 1906 eräs Hellman Honkilahdelta ilmoitti 
uudeksi sukunimekseen Otsoisen. Nimi ei ollut käytössä enää 1960-luvulle 
tultaessa.
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**Paasinen (9). Nimenmuutoksia: Puukko > Paasinen (Mikkeli 1902), Bergman 
> Paasinen (1.7.1935 Pori). Kaikki myöhemmät nimenkantajat lienevät samaa 
sukua ja alkujaan Bergmaneja.

**Pahkanen (10). Nimi esiintyy Jämsän sl:ssa 1878. Viitasaarella oli syntynyt 
Edvin Pahkanen 1905. Nimenmuutos: Backman > Pahkanen (Tampere 1918).

Laukaa (HisKi): Inh. Matts Johanss Pahkanen (s. 27.4.1827 Valkolan Riihimäen 
torpassa) ja Maja Lisa Mattsdr. (s. 22.6.1822) > Gustaf 28.4.1863 Vehniän (nro 
2) Hovilassa. Rk 1862–1871 s. 726 Vehniä nro 2 Hovila Hn spt. Vanhemmat: 
Johan Johansson ja Helena Ericsdr. – Nimi on tullut käyttöön jo 1860-luvulla, 
mutta sillä ei näytä olevan yhteyttä asuinpaikkojen nimiin.

***Pajunen (2 809). Pajunen on toisaalta varsin selvästi satakuntalaisnimi (eri-
tyisesti Tyrvää) ja on tunnettu myös Keuruulla ja sen lähipitäjissä. Sitä on myös 
monin paikoin Hämeessä (mm. Kuhmoinen, Kärkölä, Sysmä). Etelä-Savossa 
(erityisesti Mikkeli, Juva) nimi on vanhempaa perua, sillä sitä on Vesulahdelta 
kirjattu jo 1500-luvulta alkaen (Pirinen 1982: 789). Selvä keskittymä on myös 
Jääskessä, ja Pajusia on syntynyt Seiskarissakin. Vuodelta 1554 nimestä on mai-
ninta Vl. Uusikirkolta. Inkeristä on tietoja seuraavasti: Moloskovitsa, Rääppyvä, 
Tyrö, Novasolkka, Soikkola, Keltto, Lempaala, Kattila ja Liissilä.

Vaikka itäiset ja joskus myös läntiset sukunimet ovat alkuaan viitanneet kan-
tajansa asuinpaikkaan, niiden synty on erilainen. Itäiset ovat vanhaa juurta, syn-
tyneet tiettyjen sukujen nimiksi ja ehtineet kasvattaa versojaan pitkään. Läntiset 
nimet on omaksuttu sukunimiksi lyhyenä ajanjaksona ja eri tahoilla, jolloin eri 
sukujen nimenkantajien määrä ei ole ehtinyt vielä kasvaa, mutta sukujen monilu-
kuisuus nostaa nimenkantajien yhteismäärän huomattavaksi. Vaikka läntisten ni-
mien takana on paikoin Pajunen- ja muita Paju-alkuisia talojen ja torppien nimiä, 
nimeä on otettu selvästi myös siksi, että se on vastannut aikakauden sukunimille 
asettamia tavoitteita. Esimerkiksi Karl Johan Pajunen vl 1872 Jyväskylän mlk. 
Jyväskylän seminaarissa 1876 opintonsa aloittaneen Abraham (Aappo) Pajusen 
(s. 1848 Multialla) isä oli talollinen Abraham Seppälä (Raitio 1913: 364; Mik-
kola, Leinonen & Rekola 1937: 570). Talonisäntä, kirkonisäntä ja varanimismies 
Abraham Jukolan (s. 5.12.1784) jälkeläiset, jotka käyttivät talonnimi-lisänimeä 
Jukola, hallitsivat sittemmin Keuruulla Pajulan taloa ja ottivat sen mukaisesti 
sukunimen Pajunen (Nyyssölä 1947: 128–129). – Nimi esiintyy Suomen Jul-
kisissa Sanomissa 1.8.1859 esitetyssä nimiehdotusluettelossa. – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Gerhardintytär > Pajunen 2.11.1880. Myös mm. seuraavia nimiä 
on muutettu Pajuseksi: Gerhartinpoika (1883) ja Konttila (1898).

HisKi: Vanhoja itäsuomalaisia merkintöjä: Antrea (vl 1891 Loinen David Pa-
junen Juvalta), Anttola (vl 1885 Lois nuorimies Gabriel Pajunen), Haukivuori 
(Eric Pajuin 1822, vaimon sukunimenä Kandain), Kesälahti (Påhl Pajuin 1810), 
Koivisto (talo Pajunen N:2 1830, asukkaat patronyymillä; Matts Joh:s: Pajunen 
1825, vaimo patronyymillä), Kurkijoki (Lbson Petter Wilhelmsson Pajunen 
1882), Sakkola (vl 1855 Inh. enkl. Johan Thomasson Pajunen), Vl. Uusikirkko 
(vl 1860 Dräng. Ungk. Josef Mattsn. Pajunen), Valkjärvi (vl 1856 Inhysinge, 
ungkarl Matts Andersson Pajunen), Viipurin kaupunki (vl 1876 Dreng Karl Juhan 
Mattsson Pajunen).

HisKi: Länsisuomalaisia asumuksennimiä ja niistä juonnettuja lisä- tai sukuni-
miä: Ikaalinen (talo Pajunen 1794, asukkaat patronyymillä, sl 1890 talollinen 
Taavetti Pajunen), Joutseno (talo Pajuin 1753, asukkaat patronyymillä), Kesälahti 
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(Påhl Pajuin 1810), Kuru (talo Pajunen 1818, asukkaat patronyymillä), Kärkölä 
(Itsellinen Rikhard Pajunen 1890), Lappee (talo Pajunen 1847, asukkaat patro-
nyymillä), Ruovesi (soldat Anders Christersson Pajuinen 1718).

HisKi: Virtanen-tyyppiä: Kurkijoki (vl 1882 Lbson Petter Wilhelmsson Pajunen), 
Kuru (mm. vl 1884 Torp. Leski Matts Pajunen), Lapua (sl 1888 Kansakouluopet-
taja Herman Pajunen; v:mo ilman lisänimeä tai patronyymia), Multia (Eläkem.p. 
Juho Kustaa Abraminp. Pajunen 1894), Pihlajavesi (Muonatp. Esaias Pajunen 
1881), Pori (mm. sl 1888 Torpan vävy Willehard Pajunen), Pornainen (sl 1881 Dr. 
David Pajunen), Tuusula (työm. n.m. Gustaf Fredrik Pajunen 1896), Sortavalan 
mlk (vl 1896 Työmi. nuorim. Fredrik Juhp. Pajunen Keuruulta), Ähtäri (Räät 
oppl.n.m. Hermanni Aaronp. Pajunen 1886).

**Palkonen (47). Nimestä on eniten vanhoja tietoja Helsingistä ja Helsingin 
maalaiskunnasta (mm. Karl Henrik Palkonen, s. 1893) sekä yksittäisiä tietoja 
Pöytyältä, Honkilahdelta, Orivedeltä, Sysmästä ja Laihialta. Nimenmuutoksia: 
Bom > Palkonen (Sysmä 23.6.1906), Paqvalen > Palkonen (1906; Joensuu 1916), 
Paqvalin > Palkonen, Simonen > Palkonen (Tyrvää 1918). – HisKi: Renki Paa-
vo Simonp. Palkonen (Kivennavalta) vl 1890 Valkjärvi, Tlsn Aatam Heikinp. 
Palkonen sl 1891 Räisälä.

Pöytyä (Kela): Kaarlo Ilmari (sl:ssa Kaarle Ilmari) Palkonen, s. 7.9.1897 Pöy-
tyällä. Vanhemmat: kunnanlääkäri Kaarle [Kaarlo Antti] Palkonen (s. 13.7.1868 
Tampereella) ja Dagmar Grönberg. Rk 1890–1899 s. 789 kunnanlääkäri Kaarlo 
Anton Palkonen (s. 13.7.1868 Messukylässä) ja Fanny Dagmar Grönberg (s. 
26.11.1875 Raumalla). Tampere ml 17.8.1896: Tampereelta Pöytyälle. Tampere 
rk 1888–1897 s. 2626 P: siellä myös vanhemmat: Leipuri Kaarlo (sl:ssa Carl) 
Juhanp. Palkonen (s. 17.5.1839 Kangasalan Palon kylässä) ja Erika Markuntr 
(s. 28.8.1847 Kangasalla) < rk 1878–1887 Tomt. no 283 Bagaren, on jo sn. Isän 
vanhemmat: Rh. Joh. Thomaes. ja Hedda Simonsdr. – N. P. Virtasen (1960: 
70, 72, 79) mukaan isä oli Juho Tuomaanpoika Palo, ja Kalle ”Otti 1860-luvun 
lopulla sukunimen Palkonen”. – Nimen valintaan on saattanut vaikuttaa isän 
lisänimi Palo.

***Palmunen (236). Lähinnä lounaissuomalainen nimi (erityisesti Kiikala ja 
Laitila). Nimenkantajia on syntynyt myös Kurikassa. Nimestä on muutamia 
tietoja Länsi-Uudeltamaalta, mutta muuten nimi sijoittuu Kurikkaa lukuun 
ottamatta Nurmijärvi–Säkylä–Ulvila-linjan lounaispuolelle. Laitilassa nimi on 
tunnettu pitkään talonnimenä (Mikko Palmunen 1751; SN 2000: 438). Sana 
palmu tunnetaan tienoolla merkityksessä ’paju, pajunkissa’ (SMSA). Palmusen 
levintäalueella esiintyy kuitenkin myös nimeä Pajunen. – Ensimmäiset nimen-
muutokset 12.5.1906 seuraavista nimistä: Ahlberg (Kisko), Berg (Pusula) ja 
Palmroos (Somerniemi). – HisKi: Iitti (talo Palmu 1752), Tammela (talo Pal-
mumäki 1793), Ulvila (talo Palmu 1846).

Karjala Tl. (Kela): Juho Emil (sl:ssa Johan Emil) Palmunen, s. 8.11.1894 
Karjalan pitäjässä. Vanhemmat: Karjalan Junnilan vanhan miehen poika Juho 
Erland Heinonen ja Amanda Juhantytär. – Nimi on siis tullut käyttöön vasta 
1900-luvulla.

Kurikka (Kela): Mikki Alfred Palmunen, s. 10.10.1895 Kurikan Yli-Äijälässä. 
Vanhemmat: Räätäli Mikki Joosepinpoika Palmunen ja Sanna Tuomaantr. Rk 
1893– s. 271 Raatari Mktp Mikki Juosenp. Palmunen, s. 20.5.1852 Jalasjärvellä. 
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Rk 1883–1892 s. 213 Koiviston kylä nro 8 Äijälä Yli. Rk 1873–1882 s, 1616 
sama < (1880) s. 134; sukunimenä Sjöblom, mutta sen päälle kirjoitettu ”Pal-
munen”. – Käsityöläisnimi Sjöblom on 1880-luvun vaihteen tienoilla muutettu 
Palmuseksi.

***Palonen (1 806). Nimeä on tiheään Satakunnassa ja Keski-Suomessa (eri-
tyisesti Huittinen, Kullaa, Ruovesi, Keuruu, Vilppula, Jyväskylä, Toivakka, 
Laukaa, Uurainen, Karstula, Viitasaari), Alastarossa ja eteläisessä Hämeessä 
(erityisesti Loppi). Nimeä on paikoin myös Keski- ja Itä-Uudellamaalla, jo-
kunen Kymenlaaksossa (Vehkalahti, Sippola, Valkeala, Iitti) ja Pohjanmaalla 
(mm. Kurikka, Nivala). Nastolassa 1859 syntynyt Tobias Palonen kirjoittautui 
Helsingin yliopistoon vuonna 1880 (hänen isänsä oli jo 1870-luvulla omaksunut 
sukunimen, vaikka kulkikin aiemmin nimellä Tikkala) (Autio 1996: 145; Nastolan 
kirkonkirjat). Jyväskylän seminaarista 1877 valmistuneen Juho Fabian Palosen (s. 
1849 Pomarkussa) isä oli torppari Frans Rosendahl (Raitio 1913: 364; Mikkola, 
Leinonen & Rekola 1937: 573). – Nimi esiintyy Suomen Julkisissa Sanomissa 
1.8.1859 esitetyssä nimiehdotusluettelossa. Ensimmäinen nimenmuutos: Palén 
> Palonen 24.3.1882 Lammi.

Paikoin nimi on omaksuttu sukunimeksi joko samanmuotoisesta tai muusta 
Palo-alkuisesta asuinpaikan nimestä. Esimerkiksi Jyväskylän mlk:n Jyväskylän 
kylässä on kantatalon nro 79 nimi Uusi-Palonen ja saman kylän vanha kantatalo 
nro 1 Palonen. Palonen on myös kantatalo nro 7 Toivakan Rutalahden kylässä 
(MHA, Maakirjojen uudistusluettelot). 

Leena Palonen Lopen Sajaniemestä: Mieheni Erkki Palosen isoisä, torppari 
Vihtori Kallenpoika muutti 1877 Myrskylään Palostenmäen torppaan. Hän 
otti sukunimen Palonen torpan nimen mukaan ilmeisesti 1800-luvun lopussa. 
(Haast. Heikki Wuorenrinne 1995.)

HisKi: Asumuksennimiä ja niihin pohjautuvia lisä- tai sukunimiä: Hollola (talo 
Palois Lässä 1820), Iisalmi (talo Palois 1791), Iitti (talo Palois 1736), Jyväskylän 
msrk (1795 talo Palois, 1840 B: Johan Palonen, 1841 talo Palonen inom Korpela, 
sl 1853 bd Johan Johansson Palonen Toivakan kylän Pessilän Palosesta), Laukaa 
(talo Paloisenmäki t. 1819), Nilsiä (talo Palois 7), Rautalampi (Lars Palonen 
1727), Uurainen (talo Palonen 1848). 

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Ikaalinen (vl 1870 Drengen Ungkarlen Ananias 
Palonen), Kuru (ks. kohtaa Kuru), Käkisalmen mlk (vl 1898 Läksiäin Kalle 
Heikki Heikinp. Palonen Jaakkimasta), Lapua (vl 1896 nahkurinsälli Efraim 
Aatunpoika Palonen), Pori (mm. sl 1884 Renki Anders Palonen), Tampere (vl 
1875 Palo Inh: E:l Elias Elias:s Palonen Hämeenkyröstä).

Loppi (rk): rk 1875–1885 Joenta’an kylä nro 5 Kittilä kappalaisen talo: kappa-
lainen Lauri August Palonen (s. 1.8.1837 Nakkilassa; muutti 1875 Kauvatsalle) 
< rk 1868–1874 s. 53 (sn. Palonen koko rk:n ajan) < Porista 1871. Nakkilan sl 
1837: Rusth: Joh: Lill Teinilä ja Lena Caisa Brander > Laurentius Augustin: 
– Rusthollarin poika, joka luki itsensä papiksi omaksui nimen Palonen viimeis-
tään 1871; aiheena on ilmeisesti ollut äidin sukunimi Brander.

Kuru (HisKi): Klockare Eleven ungkarlen Wilhelm Palonen Olkitaipaleen Sy-
väojalta & 25.8.1868 Klockare dottern So  a Johanna Sandén. Rk 1867–1873 
s. 222 Olkitaipale Syväoja torp. klockare elev. Vilhelmi oli syntynyt Multian 
Palomäessä ja hänen vanhempansa olivat Bd. Abrah. Henrson ja Johanna Tho-
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masdr. – Lukkariksi pyrkinyt Palomäen poika omaksui vuoteen 1868 mennessä 
sukunimekseen Palosen.

**Palsanen (32). Varhaisimmat Palsaset ovat syntyneet Iissä ja Perniössä. Ni-
menmuutos: Hermansson > Palsanen (Perniö 12.5.1906). Nimi on voitu muo-
dostaa ajanmukaisella sukunimen johtimella Palsa-alkuisesta paikannimestä. 
Murteissamme on palsa tunnettu merkityksessä ’kärrynpyörän puuvanteen osa’, 
Padasjoella ’routainen maa, louhikko’, Enontekiöllä ’iso mätäs, kuiva kohta 
suossa’, Vittangissa ’roudan nostama maa’ (SMSA). – HisKi: vrt. Snick: Matts 
Mattss Palsa sl 1863 Jyväskylän maasrk; Tp. Jacob Jacobsson Palsamäki sl 1847 
Masku ja Gästg. Juha Palsala sl 1859 Masku.

**Parvinen (104). Parvisia on syntynyt Eräjärvellä, Jaalassa, Orivedellä, Po-
rissa ja Parikkalassa, jossa nimi tosin voi olla samaa perua kuin vanha itäinen 
sukunimi Parviainen. Kannuksesta on kirjattu 1558 Nilss Parwinen ja Soinista 
B:s. Fred: Davidss: Parvinen 1831, mutta nämäkin nimet ovat voineet kulkeutua 
Itä-Suomesta, missä nimi on vanhastaan tunnettu Raja-Karjalassa (And. Parvinen 
1755 Impilahti) ilmeisesti Parviainen-nimen muunnoksena. Nimen sisällöstä ks. 
SN 2000: 447. Nimenmuutos: Rosnell > Parvinen (Pori 1887).

HisKi: Teurastaja Klas Emil Parvinen sl 1897 Pori; B:den Anders Anderss. Parvi-
nen vl 1859 Sortavalan pitäjä, Bs:n Ungk: Johan Ands:n Parvinen (Suistamolta) 
vl 1863 Sortavalan pitäjä, Räätälin sälli Gustaf Parvinen (kaupungista) vl 1882 
Sortavalan pitäjä, Tal.poika nuorimies Juhana Juhananp. Parvinen (Impilahdelta) 
vl 1899 Sortavalan pitäjä.

Eräjärvi (Kela): Heikki Parvinen, s. 7.3.1887 Eräjärvellä. Vanhemmat: Ren-
ki Heikki Viktori Erkinp. (s. 20.4.1855 Eräjärvellä) ja Iita Maria Forsberg, 
s. 12.3.1865 Längelmäellä. Rk 1881– s. 287 Vihasjärvi by Kylä-Kauppi Palkolli-
sia y.m.: Rki > (1888) s. 103 Kauppila by Mattila tjenstefolk Rki > (1889) s. 113 
Keppala by Wetterkulla jyv. rki > (1890) s. 12 Haapaniemi by 3 Kylä-Kauppi 
Renki > Rk 1890– s. 21 Kylä-Kauppi > (1892) s. 74 Hirtolahti Vanhatalo > (1894) 
s. 120 Kauppala Ala-Jussila R. > (1895) s. 21 Kylä-Kauppi (nyt merkitty ensi 
kerran sukunimi). – Sukunimi on tullut käyttöön noin vuonna 1895; nimen aihe 
ei selviä asuinpaikkojen nimistä.

Jaala (HisKi): Vouti Kaarle Parvinen ja Hilma Kallentr. > Toivo 17.3.1900 
Jaala, Purala. Rk 1890– s. 159 Jaala 5 Purala vouti Kaarle Eerikinp. Parvinen 
(s. 10.6.1863), muutti Iitistä 14.9.1899; ei löydy kyseisen ajankohdan ml:sta 
Iitistä eikä Iitin sl:sta.

***Peltonen (8 802). Peltosia on tiheään lukuisissa pitäjissä satakuntalais-hämä-
läisellä alueella ja Keski-Suomessa (erityisesti Jämsä, Kuhmoinen, Kokemäki, 
Parkano, Virrat, Ruovesi), Keski- ja Itä-Uudellamaalla (Helsinki, Nurmijärvi, 
Orimattila) ja Varsinais-Suomen rannikkopitäjissä (erityisesti Turku) sekä jonkin 
verran Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Osa näistä nimistä on juurtunut 
sukunimiksi samanmuotoisista talojen ja torppien nimistä, mutta suurin osa nimen 
omaksuneista on ottanut tai saanut nimen sopivaksi havaitun mallin mukaan. 
Niinpä läntisissä Peltosissa on lukuisia eri sukuja. Helsingin yliopiston Ylioppi-
lasmatrikkeliin 1884 kirjatun Verner Peltosen, s. 1865 Vesilahdella) vanhemmat 
olivat taloll. Johan August Pynnä ja Emma Susanna Hietaniemi (Autio 1996: 
225). Hänellä oli Peltonen-nimi jo Hämeenlinnan normaalilyseossa pari vuotta 
aiemmin (Suolahti 1950: 121). Ruoveden kanttori Aleksander Peltonen käytti 
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nimeään viimeistään 1869. Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä 
tarvitseville suunnatussa ohjeellisessa nimiluettelossa.

Kun 1800-luvun puolimaista alkaen nimeä on kirjattu sukunimettömille, niin 
1890-luvulta alkaen nimeä on alettu aktiivisesti ottaa ei-suomalaisten sukuni-
mien tilalle mm. käännöksinä. Näin ovat Peltoseksi vaihtuneet mm. Åker (1895 
Vesilahti) ja Åkerlund (1906 Askola). 1930- ja 1940-luvulle tultaessa nimi oli jo 
niin yleinen, että sitä alettiin vaihtaa harvinaisempiin. Aktiivina suomalaisten su-
kunimien puolestapuhujana tunnettu lehtimies ja kirjailija Johannes Linnankoski 
(1869–1913, nimi muutettu virallisesti 1906) oli aiemmalta nimeltään Vihtori 
Peltonen (vuonna 1881 14-vuotias Vihtori asui vanhempineen Askolassa ”Te-
rehtööri-Peltolan” saunakamarissa. Anttila 1918: 142). Jyväskylän seminaarista 
1883 valmistuneen, Askolassa 1861 syntyneen Erkki Peltosen isä oli torppari 
Juho Tiittula, jolle ei vielä 1861 merkitty mitään lisänimeä (Raitio 1913: 365; 
Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 581). Saman seminaarin aloitti vuonna 
1870 Aleksander Peltonen (s. 1843 Jurvan Peltolassa; isä Tp. Johan Jacobsson) 
(Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkonkirjat 1871–). Nakkilan Lattomerellä 
Ruhaden Vappulan maalla olleen Huhtapellon torpan poika Erland Kustaanpoika 
(s. 1855) otti sukunimekseen Peltonen (Niinimäki 1994: 41). Ruoveden synty-
neiden luettelossa mainitaan 1867 urkujen soittaja Aleksander Peltonen.

Ensimmäinen nimenmuutos: Susi > Peltonen 14.8.1883 Viipurin mlk. Myös 
mm. seuraavia nimiä on muutettu Peltoseksi: Augustinpoika (15.11.1883), Lee-
nanpoika (1887), Fager (Sääksmäki 1887), Purtilo (1888, Savitaipale 1892), 
Hautapelto (Hausjärvi 1891), Peltola (Harjavalta 1894), Parta (Viipuri 1895), 
Peijo (Savitaipale 1895), Åker (Vesanto 1895), Selkämaa (1897), Lindroos (Ul. 
Pyhäjärvi 1898), Leiqvist (Jaala 1898) ja Pollari (1899).

Itä-Suomesta on sukunimestä tietoja 1500-luvulta alkaen (ks. SN 2000: 455–
456), alkuaan muodossa Peltoinen, ja siellä nimi on periytynyt 1900-luvulle asti 
runsaimpana Metsäpirtissä ja Ruokolahdella. Sitä on säilynyt myös Antreassa, 
Koivistolla, Lappeella ja Savitaipaleella. Näillä alueilla on tosin mahdollista, että 
nimi on välillä siirtynyt talollekin. Antreassa sukunimi Peltonen on kehittynyt 
vanhemmasta muodosta Peltomies.

HisKi: Vanhoja merkintöjä Itä-Suomesta: Antrea (sl 1741 Johan Peltoinen), 
Johannes (Anders And.son Peltonen 1848), Koivisto (Sigfrid Pet:s: Peldonen 
1828), Kaukola (vl 1899 Tal.p. Matti Matinp. Peltonen), Kirvu (vl 1873 Bondeson 
Matts Mattsson Peltonen Ruokolahdelta), Koivisto (vl 1874 Bondesonen Jonas 
Gustafsson Peltonen), Muolaa (vl 1862 landboe brorson ungkarl Paul Jöransson 
Peltonen), Rautu (vl 1857 Lb. enkl. Staff. Michss. Peltonen Sakkolasta, vl 1890 
talollisen poika, nuorimies Tuomas Samulinpoika Peltonen Inkerin Lempaalasta), 
Ruokolahti (talo Peldo 1752, Peldoin 1753, Johan Peldoin 1752, Johan Thom:son 
Peltonen 1837), Räisälä (vl 1893 lois, naimaton Kalle Kustaa Kallenp. Peltonen), 
Sakkola (vl 1851 Lb. son ung. Adam Peltonen), Vl. Uusikirkko (vl 1875 Inhys. 
Ungk. Wilhelm Johanss. Peltonen Heinjoelta), Viipurin kaupunki (mm. vl 1877 
Postiljon, ungk. Isak Efraimss. Peltonen).

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Laukaa (mm. 
sl 1860 Bdn Karl Johansson Peltonen), Loimaa (talo Peldois Mickola 1839), 
Mäntsälä (sl 1848 Bd. Joh Henr. And.s. Peldois), Taipalsaari (talo Peldois 1772, 
asukkaat patronyymillä), Valkeala (talo Peldoin 1754, asukkaat patronyymillä).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Anttola (vl 1895 Renki nuorimies Wilhelm 
Peltonen), Ikaalinen (sl 1884 Itsellinen Juha Kustaa Kallenpoika Peltonen), 
Jaala (mm. sl 1879 Muon.August Peltonen), Kerimäki (sl 1875 Tp. Thomas 
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Peltonen), Kärkölä (Itsellinen Fredrik Peltonen 1891), Lapua (sl 1886 Erkkilän 
torpparin poika Matti Jaakonpoika Peltonen), Nummi (mm. sl 1894 its. Elias 
Peltonen = 1896 muon. Elias Emanuel Peltonen (Ståhlstedt)), Pori (mm. sl 1879 
Torp: Frans Fredrik Peltonen), Pornainen (useita, mm. sl 1876 Arrend. Johan 
Peltonen), Tampere (sl 1877 Fabr: arb: Viktor Peltonen), Ähtäri (1877 Klock:n 
Ukrl. Michaël Peltonen).

**Petäjäinen (18). Varhaisimmat nimenkantajia ovat syntyneet Askolassa ja 
Teiskossa. Petäjäisen vähäiseen omaksumiseen on voinut vaikuttaa petäjäisen 
merkitys ’pettu’. – HisKi: Ittellinen, leskimies Matti Matinp. Petäjäinen Teiskosta 
& Kurussa 5.6.1886 Piika Amanda Lovisa Strand Kurun Ylitoikosta. 

Askola (Kela): Jalo Ilmari Petäjäinen, s. 26.4.1890 Askolan Vakkolassa. Vanhem-
mat: Tal. Heikki Klemetti ja Vendla [Maria Juhontr] (s. 31.5.1858). Rk 1890– s. 
440 Wakkola nro 3 Uljas (Jussila) Mm its Henrik Klemetti, s. 27.10.1850. SWL:n 
nimenmuutosilmoitus 12.5.1906: Klemetti > Petäjäinen (Askola).

**Petänen (50). Muutamia Petäsiä on syntynyt Akaassa, Tyrväällä (Jooseppi 
Edvard Petänen, s. 1886), Helsingissä ja Kirkkonummella.

***Pihlainen (345). Nimi on ennen muuta keskisuomalainen; nimenkantajia on 
syntynyt varsin paljon etenkin Keuruulla, Multialla, Petäjävedellä, Jyväskylässä 
ja Saarijärvellä. 1860-luvun lopussa Jyväskylän seminaariin opiskelemaan men-
nyt Erik Gustav Pihlainen (s. 1840) oli syntyisin Saarijärveltä, ja hänen isänsä 
oli Isak (Antin poika) Mäkelä, jolle ei vielä 1840 merkitty lisänimeä (Mikkola, 
Leinonen & Rekola 1937: 591). Jyväskylän kaupungin sl:ssa mainitaan 1883 
Selma Kaarlentr Pihlainen ja maaseurakunnan sl:ssa 1880 Juho Juhonp. Pihlai-
nen. Pihlaisissa on paitsi asutusnimilähtöisiä (< murt. pihlas ~ pihlaa ~ pihlava 
’pihlaja’) myös muuten mallinmukaisesti omaksuttuja tai nimenvaihdoksissa otet-
tuja nimiä. Pihlanen (38) on Kuhmoisten ja Punkalaitumen sukunimiä. – Ainoa 
nimenmuutos: Tavast > Pihlainen 12.5.1906 Leivonmäki. – HisKi: vain Halsua 
(Itsellinen Antti Leander Pihlainen 1894), Multia (talo Lamminmäki, Rki Justus 
Matinp. Pihlainen 1891) ja seuraava esimerkki:

Laukaa (HisKi): Drg. Gabriel Pihlainen Petruman Jokelasta & 11.7.1869 Lau-
kaassa Bdr. Jose  na Eriksdr. Petruman Valkolasta. Rk 1862–1871 s. 586 Petruma 
nro 4 Purala Isoaho Hn Harjula Uustalo: inh. Gabriel Pihlainen (s. 9.11.1844) ja 
Jose  na Eriksdr, s. 27.10.1847. < (1870) 640 nro 12 Jokela, drg, ei sn:ä < (1869) 
LK 533 Petruma by Kärkkäis läslag nro 2 Carlvik Parkkonen torp: Drg. Gabriel 
Henrikss. Pihlajainen; född. i Saarijärvi. – Sukunimi Pihlainen on siis tässä 
esimerkissä omaksuttu viimeistään 1860-luvun lopulla.

**Pihlajainen (5). Pihlajainen on paikallinen isokyröläissuku (Niilo Johannes 
Pihlajainen, s. 1898), jonka nimen taustalla on talonnimi Pihlaja. – Nimenmuutos: 
Söderman > Pihlajainen (Nurmijärvi 12.5.1906). – HisKi: Lapua (myös: sl 1897 
torp. Nikolai Erkinp. Pihlajainen).

Isokyrö (Kela): Niilo Johannes Pihlajainen, s. 23.1.1898 Isonkyrön Kylkkälän 
Munkissa. Rk 1890– s. 284 Kylkkälä nro 2 Munkkila, mktp.: Itsp. [Juho] Oskar 
Juhonp. Pihlajainen (s. 9.12.1876) ja Sanna So  a Juhontr. Samalla sivulla Mkt. 
Juho Juhonp. Pihlajainen (s. 7.2.1847 Isonkyrön Ventelän Knaapissa). Vanhem-
mat: inh Joh Sim.s. Pihlaja ja Lisa Sim.dr. – Lisänimi Pihlaja, joka alkujaan on 
ilmeisesti asumuksennimi, vakiintui sukunimenä 1800-luvun lopulla muotoon 
Pihlajainen.
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Lapua (HisKi): torp. Juho Jaakonp. Pihlajainen ja Ida Jaakont. > Jaakko 29.1.1883 
Fräntilässä. Rk 1879–1888 s. 838 Haapakoski nro 15 Frändi Pihlajasalo: Torp. 
Inh. Johan Jakobss. (s. 22.7.1853) Pihlajasalosta ja Ida Helena Johansdr 
(s. 11.2.1856). Syntyneiden luettelossa 1881 ja 1885 Juholle merkittiin lisä- tai 
sukunimeksi Pihlajasalo. – Asumuksennimeen perustuvan lisänimen Pihlajasalo 
rinnakkaisasuksi ilmestyi 1880-luvun alkupuoliskolla Pihlajainen.

**Piilinen (99). Nimen levikki on tiheimmillään Keski-Suomessa (Jyväskylä, 
Jyväskylän mlk, Keuruu ja Uurainen). Muutamia tietoja on myös Haapavedeltä, 
Kauvatsalta, Valkealasta sekä Karjalasta Kurkijoelta (vrt. sl 1884 Anna Piili, 
jonka nimi lienee kehittynyt nimestä Pihl). – Vrt. HisKi: Trp: Alexander Piililä 
sl 1848 Ikaalinen, mäkitupal. Jaakko Salomoninp. Piili sl 1899 Lapua.

Jyväskylän mlk (Kela): Toivo Nikolai Piilinen, s. 9.11.1896 Jyväskylän pitäjäs-
sä. Vanhemmat: Renki Onni Juhonpoika Piilinen (s. 8.12.1871 Toivakassa) ja 
Auroora Wilhelmina [Eeront. Kytönen, s. 9.3.1873 Saarijärvellä] Oravisaaren 
Niemelän Järvenpäästä. Muuttivat sinne 26.1.1893 Toivakasta. 

Kauvatsa (Kela): Arvo Oskari Piilinen, s. 3.4.1892 Kauvatsassa. Vanhemmat: 
Jalonojan Knuutilan torppari Eevertti Joosepin poika Piilinen (s. 14.11.1865 
Huittisissa) ja Manda Fredriikka Kustaantr (s. 21.5.1862). Rk 1885–1894 s. 43 
Jalonojan Knuutila < (1887) s. 39 Jonkan palkollisia. Täällä Eevertti ei ollut 
aviossa eikä hänelle merkitty sn:ä. < (1886) s. 36 samaa taloa (täällä sn. lisät-
tynä) < (1885) s. 42 Knuutilan palkolliset (ei sn:ä). – Sukunimi on ilmaantunut 
käyttöön noin vuonna 1886; asuinpaikkojen nimet eivät ole ilmeisesti syynä 
sukunimen valintaan.

**Piilonen (181). Rantasalmen Putkisalmen neljänneksessä nimeä esiintyi 1541, 
mutta sittemmin se on Savosta kadonnut. Tiheämpi ja nuorempi keskittymä on 
Keski-Suomessa, missä Piilosia on syntynyt Kuhmoisissa, Muuramessa (muutettu 
nimestä Nojonen), Jyväskylän mlk:ssa, Multialla (Emil Albinus Piilonen 1871), 
Saarijärvellä, Uuraisilla, Sumiaisissa ja Äänekoskella. Padasjoen Maakesken 
Kekkalan (nro 13) itsenäistyneen torpan nimenä on Piilonen. Nimenmuutok-
sia: Enqvist > Piilonen (Kangasala 12.5.1906), Piilonen > Attila (Hämeenlinna 
1907). – HisKi: Vrt. Trp: Alexander Johansson Piilola (muulloin nimenä Piililä) 
sl 1863 Ikaalinen.

Laukaa (HisKi): Mjöln. Erik Erikss. Piilonen ja Maria Reponen > Eva Stina 
7.5.1857 Äänekosken kylän Sillanpäässä (nro 2). Rk 1851–1861. s. 743 Äänekos-
ki By nro 2 Heikki Hn Sillanpää Under Piilola: Mjön Erik Eriksson (s. 1.5.1828 
Äänekoskella) ja Maria Reponen (s. 15.9.1823 Puumalassa). Vanhemmat: Eric 
Johansson ja Anna Elis. Carlsdr. Huom. Äänekosken kylän talo nro 4 on Piilola. 
– Nimen aiheena on Äänekosken talonnimi Piilola, nimi on ollut käytössä jo 
1850-luvulla. Sieltä oli kotoisin myös talollinen Kaarle Kustaa Piilola, jonka 
poika Kaarle Anshelm (s. 1874 Piilolassa) käytti Jyväskylän lyseon 1884 aloit-
taessaan nimeä Piilonen (Mikkola 1983: 115). 

Laukaa (Hiski): sl 1863 Bs. Johan Piilonen (toisinaan, mm. 1865, nimenä Piilola) 
Äänekosken Piilolassa. – Ks. edellistä.

Multia (Kela): Emil Albinus Piilonen, s. 26.8.1871 Multialla. Vanhemmat: Tor-
paren Wilhelm Teevala ja Henrika Gab.dr. 
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**Pilvinen (72). Varhaisista nimenkantajista on vain muutama syntymätieto 
Iitistä, Ylöjärveltä, Tampereelta ja Viipurista. Sukunimeen perustuva talonni-
mi Ylöjärvellä ja talonnimi Kalvolassa (NA). Nimenmuutoksia: Weckman > 
Pilvinen (Ruotsinpyhtää 12.5.1906), Pihlgrén > Pilvinen (Hämeenlinnan mlk 
12.5.1906). – Vrt. Rauman torppari Matti Matinp. Pilvilampi (Pollari) sl 1885 
Veteli (HisKi).

**Pirkkanen (109). Nimenkantajien syntymäpaikkojen toinen ryhmittymä 
sijoittuu Keski-Suomeen Keuruulle, Multialle, Uuraisille, Äänekoskelle ja 
Saarijärvelle (Henrik Birkanen 1842), toinen Pirkanmaalle Mouhijärvelle, Tyr-
vääseen ja Pirkkalaan. Nimen aiheena on varmaankin usein talonnimi Pirkkala, 
joskus ehkä kotiseudun – Pirkanmaan – nimi. Talonnimijohdin -la on vaihdettu 
sukunimen johtimeen -nen. 

**Pirttinen (264). Nimenkantajia on syntynyt Etelä-Pohjanmaalla (erityisesti 
Kortesjärvi) ja Keski-Suomessa erityisesti Karstulassa, Jyväskylässä, Jyväskylän 
mlk:ssa, Multialla ja Pylkönmäellä. Ylihärmässä mainitaan Elias Pirttinen 1852. 
(SN 2000: 474–475.) Kaartin srk:n vl:ssakin sukunimi esiintyy 1874. – Nimen-
muutos: Housunen > Pirttinen (Pylkönmäki 1906). – HisKi: asumuksennimi Pirt-
tinen Kortesjärvellä (vl 1847 Kauhava: Pirttisestä vihittiin Trp.s. uk. Joh. Henrs: 
Kytömäki); Isojoki (vl 1893 Suutari n. m. Elias Kustaanpoika Pirttinen).

Janakkala: T. Josef Ernstss. Pirttinen, s. 7.8.1837 rippikirjan mukaan Janak-
kalassa (ei löydy sl:sta). Rk 1876– s. 439 Kernala Storgård och Kaurismäki T. 
Ilmeisesti sama Joseph, joka syntyi 3.8.1837 Hausjärven Lavinnon Saariston 
torpassa 3.8.1837. Vanhemmat: Torp Ernst Gabrielsson ja Eva Caisa Joh. 
d:r. – Nimi esiintyi 1870-luvun lopulla Janakkalassa ja lienee tuon aikakauden 
uudismuodoste.

Alahärmä (ml): 1889 muutti Kortesjärveltä Alahärmään Juho Erkinp. Pirttinen, 
s. 30.9.1871.

Multia (Kela): Niilo Alvar Pirttinen, s. 6.12.1897 Multian Sinervomäen Mäke-
lässä (s. 531). Vanhemmat: Räät. Justus Pirttinen ja Anna Fredrikint. 

**Pohjanen (292). Osa varhaisista nimenkantajista on syntynyt Pirkanmaalla 
(Hämeenkyrö, Mouhijärvi, Pirkkala, Suoniemi, Urjala) ja Virroilla, osa Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla (Alatornio, Haukipudas, Oulainen, Tornio ja Ylivieska). 
1800-luvun puoltaväliä vanhemmat asiakirjamerkinnät (Matts Pohjanen 1839 
Mouhijärvi, Olof Pohjanen 1706 Kemi, Nils Pohjanen 1825 Karunki) viittaa-
vat siihen, että sukunimen taustalla olisi vanhempi nen-loppuinen asuinpaikan 
nimi.

***Pohjonen (1 124). Nimen levikki on varsin rikkonainen: nimeä on Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaalla (erityisesti Kurikka, Perho, Seinäjoki), Ylä-Satakunnassa ja 
Hämeessä (erityisesti Lammi, Kuhmoinen) mutta myös paikoin Keski-Suomessa 
(Karstula), Varsinais-Suomessa ja vanhan Kymen läänin alueella (erityisesti Lap-
pee). Etelä-Savossa, Säämingissä, on kirjattu Kaarina Pohjotar 1635 (SN 2000: 
479), mutta kyse lienee sukunimestä Pohjolainen. Laihialaissyntyinen Jaakko 
Pohjonen kirjoittautui Helsingin yliopistoon 1877; hänen vanhempansa olivat 
talollinen Antti Sluuki ja Liisa Antintytär (Autio 1996: 117); tosin syntyneiden 
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luetteloon ei isällekään merkitty suku- tai lisänimeä. Sen sijaan toinen pappi, 
Jakob Pohjonen (s. 1844 Kumlingessa torppari Jakob Olsson ja Stina Stefans-
dotterin perheeseen), joka käytti sukunimeään jo 1868 Helsingin yliopistoon 
kirjautuessaan (Autio 1971: 123), vaihtoi 1882 nimensä Nordqvistiksi. – Ensim-
mäinen nimenmuutos: Normarkku > Pohjonen 29.4.1898 Kangasala. 

Etenkin Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa sukunimi on omaksuttu saman-
alkuisesta asuinpaikan nimestä. Talonnimi näyttää olevan lähtökohtana myös 
Lappeella, jossa nimi on kuitenkin sukunimenä vähän vanhempaa perua kuin 
läntiset nimet. Lappeella esikuvana onkin ollut läheinen itäsuomalainen suku-
nimikäytäntö, kun taas Länsi-Suomessa nimeä on omaksuttu paljolti muiden 
1800-luvulla yleistyneiden nen-loppuisten sukunimien mukaisesti.

HisKi: Vanhoja merkintöjä Itä-Suomesta: Koivisto (Paul Paulss. Pohjoin 
1818). 

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Alatornio (Pehr 
Pehrsson Pohjonen 1783), Hauho (talo Pohjoisgds t. 1803), Joutseno (Bd:s: u:k: 
Joh: Paulss: Pohjoin 1843), Hl. Koski (talo Pohjois 1839), Lappee (talo Pohjoin 
1780, asukkaat patronyymillä; talo Pohjonen, asukas Bs: u:k: Hendr: Hendr:sson 
Pohjoin 1816; Lb: s: Elias Mattsson Pohjonen 1851), Nuijamaa (B. Påhl Henr:s 
Pohjonen 1849), Viipurin mlk (vl 1881 Renki Elias Paavonpoika Pohjonen).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Kökar (Kapellan i Kökar och Sottunga Jaakko 
Pohjonen 1871; vihitty Tampereella 1870, jolloin kotipaikaksi merkittiin Kum-
lingen emäseurakunta), Laukaa (ks. seuraavaa esimerkkiä), Pori (sl 1900 Työmies 
Emil Albin Pohjonen), Tampere (vl 1882 Skredd. Herman Pohjonen), Ähtäri 
(Trpson.Ukrl. Karl Gustafss:n Pohjonen 1878; Pohjolan t., R:ki n.m. Kustaa 
Aaponp. Pohjonen 1889). 

Laukaa (HisKi): Ih. Matts Pohjonen (s. 4.12.1840) ja Hedda [Stina] Karlsdr. (s. 
16.1.1839) > Jose  na 30.12.1871 Paadentaipale nro 14:ssä. Rk 1862–1871 s. 
521 Paadentaipale by nro 13 Rapala Wallila hn Spt. Matts Pohjolain < s. 476 
nro 1 Paatela Harjula tp. Myllylä, Tp. Matts Pohjolain. – 1860-luvulla nimen 
Pohjolainen rinnalla on ainakin tilapäisesti esiintynyt muoto Pohjonen.

Ruovesi (rk): Otto Santerin[poika] Pohjonen, s. 9.4.1851 Ruoveden Mäyränen. 
Vanhemmat: bonde Alexander Johansson ja Ulrika Larsdr. Rk 1871– s. 204 
Pohjaslahden Makkosen R. – Ruoveden Pohjaslahden nimi on saattanut olla 
aiheena tähän 1800-luvun lopun uudisnimeen Pohjonen.

**Porttinen (37). Helsingissä, Kurussa (Eemeli Johannes 1888) ja Sauvossa on 
syntynyt kaksi varhaista nimenkantajaa, Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Vihdissä 
yksi. – HisKi: vain Kuru (vl 1877 Räätäli Alfred Porttinen Karjulan kylän Kos-
kesta); vrt. jäljempänä oleva esimerkki.

Sauvo (Kela): Kaarle August Porttinen, s. 13.2.1897 Sauvossa. Vanhemmat: 
Timberlän irtolainen Frans Mihkel Konsel ja Emma Matilda Rask. Vrt. nimen-
muutosta Frans Mikael Konsel > Porttinen 12.5.1906 Sauvossa. 

Kuru (Kela): Eemeli Johannes (sl:ssa Emil Johannes) Porttinen, s. 14.4.1888 
Kurussa. Vanhemmat: Kosken räätäli Alfred Porttinen (s. 27.4.1851) ja Maria. 
Rk 1884–1892 s. 173 Karjula Koski käsityöläiset: räätäli (on jo sn.). Edellinen 
rk: Karjula skräddar (on jo sukunimi) < (1876) s. 289 Petäjälammi lärl. Edelli-
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nen rk (1867–1874) s. 250 Petäjälammi Ikonen (täälläkin sn.) < (1870) s. 192 
Keihäslahti Rapakko, täällä lärl Alfred Kaisasson (suutarimestarina oli koko 
oppipoika-aikana Josua Siukonen, s. 24.4.1849 Ruovedellä). Kurun sl: torpare-
dotter Carolina Mattsdr > Alfrid 27.4.1851 Kuru, Sondu (Viljackala) Myllyma 
Myllylä. – Alfred Porttinen omaksui sukunimensä suutarinoppilaana 1870-luvun 
alkuvuosina.

**Poutinen (18). Varhaiset nimenkantajat olivat kotoisin Oulaisista, Helsingistä 
ja Porvoosta. Poutiseen on vaihdettu 1909 nimeä Laurén ja 1935 Nastolassa 
nimeä Ekman (SL). – HisKi: Land?? Matts Peters:n Poutinen vl 1870 Jaakkima. 
HisKissä 1851–1900 sn. yleinen Sortavalan pitäjässä; kuitenkaan ei Siirtokar-
jalaisten tien osoitehakemiston eikä Kelan Maamme kirjan mukaan nimeä ole 
seudulla esiintynyt; sen sijaan esiintyy sukunimiä Poutiainen ja Poutanen, joiden 
Poutinen-merkinnät on ilmeisesti tulkittava virhekirjauksiksi. Anttola (sl 1872 
Tal: m: Juho Poutinen, kyseessä on kuitenkin nimi Pöntinen).

**Puronen (67). Nimestä on hajatietoja lähinnä Toholammilta (nimenmuutosil-
moitus Puranen > Puronen 1913 Toholammilta) ja Keski-Suomesta (Jyväskylän 
mlk:n vl 1878 Gustaf Wolmar Puronen; Karstula, Pihlajavesi), missä puro mer-
kitsee paikoin myös ’notkoa ja vetistä metsämaata’. Nimenkantajia on syntynyt 
myös Savonlinnassa. – Toinen nimenmuutostieto: Bortgnerus > Puronen (Laihia 
12.5.1906). –HisKi: Suomen kadettikoulu (sl 1848 Daniel Johs. Puronen).

Savonlinna (Kela): Emil Johannes Puronen, s. 15.8.1895 Savonlinnassa. Van-
hemmat: kruunun luotsi Johan So  anp. Puronen (sukunimi Puranen muutettu 
Puroseksi; s. 11.11.1843 Juvalla) ja Maria Juh.tr. Reinikainen (s. 19.1.1863 
Kuopiossa). Äiti: So   Puranen, s. 5.3.1814 Juvalla. – Vanhaa savolaista su-
kunimeä Puranen on nimenmuutosilmoitustenkin mukaan muutettu Puroseksi 
(29.5.1895).

**Pääskynen (79). Nimeä näyttää syntyneen hajanaisesti eri puolilla maata. 
Eniten Pääskysiä on syntynyt Kempeleessä ja Ruovedellä. Itä-Suomessakin, 
Hiitolassa ja Kiteellä, esiintyneet nimet lienevät nuoria. Pirinen (1982: 810) 
mainitsee nimen Pääskyinen vuosilta 1565–1605 Pohjois-Pohjanmaalta, mutta 
ei pidä sitä savolaisena. Siellä kyseessä saattaisi olla alkuaan asuinpaikan nimi 
tai tilapäinen liikanimi. Vrt. kylän nimi Pääskylä Längelmäellä. Nimen taustalla 
voi olla Pääsky-alkuinen asutusnimi tai linnunnimi pääsky ~ pääskynen, joka 
nen-loppuisena ja ”romanttisen” sisältönsä vuoksi (vrt. Kiurunen, Leivonen) on 
soveltunut hyvin aikakauden nimimalliin. – Nimenmuutoksia: Svala > Pääskynen 
(21.4.1891), Liiri > Pääskynen (Miehikkälä 1914).

Ruovesi (Kela): Johannes Pääskynen, s. 28.4.1888 Ruovedellä. Vanhemmat: Pel-
tomaan rki Aatu (sl:ssa Adolf) Pääskynen (s. 4.6.1858 Hämeen läänin puolella) ja 
Miina [Loviisa] Erkint., s. 17.7.1858 Kurussa. Aatun vanhemmat (syntymätieto 
tosin ylivedettynä): Pajusen Lassilan renki Juhan Juhanpoika ja Maria Kallentytär. 
Rk 1880– s. 705 (Aatu) Pajusen kylän Peltomaa: R (täällä jo sn.) < (1886) 723 
Pajusen Maijala R. (ei aviossa, mutta on sn.) < (1882) 660 Mustajärven kylässä 
R (on sn.) < (1881) 1025 Pohjaslahden K Alakolkin r Makkosen r (on sn.). Rk 
1871– s. 204 Makkosen R. (on sn.) < (1880) 177 Pohjaslahden Myryn R (on 
sn.) < (1879) 92 Pohjaslahden Majaniemen R (on sn.) < (1876) 171 Salmen R 
(on sn.) < (1875) 250 Pohjoislahden Ruokosen R < (1873) 1506 (on sn.). Rk 
1863–1869 s. 649 Mustajärven Mäkipuskan M.r. (täällä lisätty sn. isälle: Juha 
Juhan[poika] Pääskynen, s. 18.1.1817. – Nimi omaksuttu jo 1860-luvulla. Se ei 
perustune asuinpaikan nimeen.
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**Pölkkynen (26). Varhaisia nimenkantajia on syntynyt Helsingissä, Koke-
mäellä ja Sääksmäellä. Pölkkyseen on 12.5.1906 Tuusulassa vaihdettu nimeä 
Adamsson. – Vrt. Trp.s. uk. Isa Johans: Pölkky vl 1847 Kauhava (Kauhavalta on 
nimimainintoja enemmänkin); Torp.p. n.m. Kustaa Wiktor Juhanpoika Pölkkylä 
vl 1887 Somerniemi.

Sääksmäki (Kela): Eemeli (sl:ssa Emil) Pölkkynen, s. 11.2.1892 Sääksmä-
ellä. Vanhemmat: Valkiakoski Salo Sipilä Its. Hekki [Heikinp.] Pölkkynen 
(s. 28.9.1851, po. 29.9., Tyrvännössä) ja (1877 vihitty vaimo) Ida Matin tytär 
(s. 12.7.1857 Pälkäneellä). Rk 1877–1886 s. 415 Walkiakoski Salon L. Kasson 
Ittelliset (on jo sn.) < Pälkäneeltä 1879. Vanhemmat: Tykölä Juva Torparen Henric 
Henricsson ja Anna Maria Johansdr. – Nimi on tullut käyttöön noin 1879, kun 
nimenkantaja muutti Pälkäneeltä Sääksmäen Valkeakoskelle; sillä ei näytä olevan 
yhteyttä asuinpaikkojen nimiin.

**Raikunen (108). Nimi on lounaissuomalainen. Eniten Raikusia on syntynyt 
Huittisissa (mm. Vilho Oskar Raikunen 1897) ja Taivassalossa (Emil Keijo 
Raikunen 1894), muut niiden naapurikunnissa. Nimet voivat pohjautua osin 
asumuksennimiin (ks. jäljempää esimerkkiä Taivassalosta), vrt. SN 2000:n tietoja 
vanhoista henkilönnimikantaisista Raik(k)o ~ Raik(k)u -nimistä (mts. 517–518). 
Toisaalta osa nimistä voisi olla uudismuodosteita, joita luotaessa mielessä olisi 
ollut verbiä raikua vastaava substantiivi raiku. Vrt. myös Inhyses Emanuel Jo-
hansson Raikula sl 1872 Lapua (HisKi).

Taivassalo (Kela): Emil Keijo (sl:ssa Emil Keio) Raikunen, s. 20.3.1894 Tai-
vassalossa. Äiti: Lemmetyisten Raikuan tal. tytär Alma [Eufemia] Raikunen 
(s. 21.10.1863). Rk 1892–1901 s. 112 Lemmetyinen Raikua: Tal. Juha Fredrik 
Raikunen (s. 3.9.1861) ja puoliso Ida Jose  ina Leino (s. 10.5.1882 Vehmaalla). 
Rk 1882–1891 s. 100 sama paikka, jossa mm. Juha Fredrikin isoisä Taloll. Juha 
Fredrik Juhanpoika (s. 12.5.1795 ja k. 1.5.1883). Myöskään Juha Fredrikin isälle 
ei merkitty sukunimeä, mutta Juha Fredrikillä ja hänen Alma-sisarellaan oli jo 
sukunimi. – Taivassalossa nimi on johdettu muodinmukaisen nen-johtimen avulla 
talon nimestä Raikua.

***Raitanen (1 160). Nimellä on kaksi selvää ja toisistaan erillistä levikkialuetta: 
Kokemäenjokilaakso ja sen eteläpuolinen Lounais-Suomi, jossa nimeä on hyvin 
tiheään monissa pitäjissä (erityisesti Laitila, Loimaa), sekä Soini, Keski-Suomi 
ja Päijänteen rantapitäjät (erityisesti Sysmä, Kuhmoinen, Jämsä, Korpilahti, 
Petäjävesi, Äänekoski, Saarijärvi). Vaikka joidenkin nimien taustalla on Raita-
alkuinen (< raita ’paju’) asuinpaikan nimi, on nimeä selvästi omaksuttu myös 
mallinmukaisesti ja sukunimenmuutoissa. Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: 
Heikinpoika > Raitanen 2.11.1899 Nummi. Vuonna 1906 Raitaseksi suomalaisti 
nimensä Porissa syntynyt Brander. 

HisKi: Aura (sl 1900 Rki Konrad Vilh. Raitanen), Mäntsälä (its. nuorim. Viktor Fri-
dolf Raitanen 1894), Pori (sl 1900 Rautatien kirjuri Kaarle Wilhelm Raitanen). 

HisKi: Esimerkkejä talonnimistä: Ikaalinen (Raitahalme 1840), Laukaa (Raitaho 
N: 10 1853), Loimaa (Raitala 1775), Multia (Raitamäki 1801), Soini (Raitamäki 
1795), Ähtäri (Raitaaho 1883). 

***Raittinen (389). Nimeä on lähinnä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 
(Raumalta Laitilaan ja Tl. Koskelle, Punkalaitumelta Ruovedelle ja Virroille). 
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Muutama yksittäistieto on Pohjanmaalta. Nimeen sisältyvä ’kylän halki kulke-
vaa tietä’ tarkoittava sana raitti (murt. etup. Varsinais-Suomi, Häme, Satakunta, 
Pohjanmaa; SKES) on paikoin voitu omaksua Raitti-alkuisesta asutusnimestä. 
– Ainoa nimenmuutos: Lähdet > Raittinen 28.4.1913 Pietarsaari.

HisKi: Talonnimiä: Ikaalinen (talo Raittila 1742, asukkaat patronyymillä; Trp: 
Carl Joh:s: Raitti 1828, sl 1859 Torp: Matts Raittinen (1855 ja 1861 lisänimenä 
Raittila) ja sl 1884 Torpp. Kalle Matinp: Raittinen, molemmat Ison-Röyhiön 
kylästä, vl 1867 lisänimenä Raittila), Jyväskylä (Raittila torp 1845, Puuppolan 
kylä); kummassakaan pitäjässä ei kuitenkaan Raittisia ole. 

Kuru (HisKi; sl): Ittellinen Elias Rudolf Raittinen (s. 3.4.1866 Kurun Särkikos-
kella) & 16.6.1888 piika Ida Maria Juhan tytär, molemmat Leppälahdesta. Rk 
1884–1892 s. 661 Waakaniemi Leppälahti < (1887) 638 Vaakaniemi Ylätoikko 
renki (ei naimisissa, sn. lisätty) < (1885) s. 454 Pohjankapee Hietalahti Pelto-
mäki trp, ei sn:ä. Vanhemmat: torpareson Matts Emanuelss ja Maria Mattsdr. 
– Sukunimi on omaksuttu 1880-luvun puolenvälin jälkeen ilman, että ainakaan 
rippikirjoista ilmenee yhteyttä asuinpaikan nimeen.

Ruovesi (rk): Rk 1871– s. 183 Pohjaslahden Mäyräsen R Antti Santerin[poika] 
Raittinen, s. 30.11.1856. 

**Raivonen (112). Nimenkantajia on syntynyt toisaalta Jämsässä ja sen naa-
purikunnissa Kuhmoisissa ja Kuorevedellä, toisaalta Turun–Rauman seudulla 
Turussa, Merimaskussa, Taivassalossa, Kustavissa ja Rauman mlk:ssa. Vrt. 
kylännimi Raivola Ikaalisissa. Osa sukunimistä voisi pohjautua asumuksenni-
miin, jotka sisältäisivät vanhan henkilönnimen (ks. SN 2000: 520), osaksi nimi 
lienee syntynyt mallinmukaisesti nen-loppuisena nimenä appellatiivista raivo. 
– Nimenmuutos: Sundgrén > Raivonen 12.5.1906 Rauman mlk.

Kuhmoinen (Kela): Paavo Oskar (sl:ssa Paavo Oskari) Raivonen, s. 25.1.1899 
Kuhmoisissa. Vanhemmat: itsell Erkki Raivonen (s. 8.2.1865 Suurijärven Fin-
nilässä) ja Ida Aleksanterintr (s. 7.6.1870) Tapialan Patalasta. Rk 1890–1899 
s. 964 Patala < (1896) s. 58 Anttula nro 6 Iso-Kärppä palkollisia (ei aviossa, ei 
sn:ä) < (1891) s. 1114 Tapiala Ruotuvaivaisia, löysiä y.m. < s. 962 Tapiala nro 
2 Patala, sotilas < edellinen rk s. 566 Tapiala 2 Patala R. sotilas (täällä on sn.) < 
(1884) Tehi nro 2 Ohranen: Erik Karolinasson Raivonen (sn. lisätty matronyy-
miä myöhemmin) < (1882) s. 534 Ruolahti nro 1 Ruolahti, Ranta drg (ei sn:ä). 
– Kuhmoisissa nimi on omaksuttu mahdollisesti sotilaaksi ryhdyttäessä 1880-
luvun alkuvuosina. Kun sotaväessä olivat lisä- tai sukunimet tarpeen, Raivonen 
oli teemaltaan sopiva ja vielä muodin mukaisesti nen-loppuinen.

**Rajanen (161). Nimenkantajia on asunut eniten Simossa, missä nimi on vanhaa 
perua (SN 2000: 521). Simon sl:ssa mainitaan 1767 Eric Rajanen, asuinpaikka 
Maksniemen Rajanen. Varhaisten nimenkantajien muita syntymäpitäjiä: Kitti-
lä, Oulu, Toholampi, Jyväskylän mlk, Korpilahti, Padasjoki, Lahti, Mäntsälä, 
Tuusula ja Terijoki. Jyväskylän kaupungista (sl) mainitaan 1881 Työm. Matti 
Heikinp. Rajanen ja mlk:sta (sl) 1880 Trp vävy Herman Juhp. Rajanen. – Ni-
mellä on ilmeisesti useimmiten asutusnimitausta, mutta se on kuitenkin selvästi 
vakiintunut usean eri suvun nimeksi ja omaksuttu sukunimeksi – Simoa lukuun 
ottamatta – varsin myöhään. – Nimenmuutoksia: Rajalin > Rajanen 12.5.1907; 
Rajanen > Aaltonen 1892 Tampere.
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HisKi: Juva (Lars Mattson Rajanen 1755), Saarijärvi (Inh. Henric Johanss. Ra-
janen 1845), Pornainen (sl 1892 Its. Willehad Rajanen; muissa kohdin kuitenkin 
nimenä Reijonen), Simo (Talo Rajanen, asukas Matts Matson Svahn 1751, jonka 
vaimo Lisa Bond.d:r Rajanen), Pello (Eric Rajanen 1799). 

Korpilahti (Kela): Oskar Rajanen, s. 14.8.1879 Korpilahden Vihtalahden 
Naapurissa. Vanhemmat: inh. Niklas Samuelsson (s. 8.5.1838) ja Mina Cavén 
[= Vilhelmina Mattsdotter] (s. 14.10.1849). Rk 1877–1880 s. 318 Muurame by 
Wihtalax läslag Naapuri Pirttiniska backstuga inhyses. – Nimi on omaksuttu 
aikaisintaan 1880-luvulla ilman, että ainakaan rippikirjoista ilmenee yhteyttä 
asuinpaikan nimeen.

***Rantanen (12 614). Nimi on hyvin tavallinen lähes kaikissa pitäjissä Kot-
ka–Viitasaari–Merikarvia -linjan länsi- ja eteläpuolella. Ylivoimaisesti eniten 
sitä on kuitenkin Jämsässä, paljon myös Kuhmoisissa, Korpilahdella, Sysmäs-
sä, Luopioisissa, Ruovedellä, Virroilla ja Laitilassa. Aukko levikissä on vain 
Uudenmaan rannikon ruotsalaisimmissa pitäjissä. Nimeä on myös muutamissa 
pitäjissä Etelä-Pohjanmaalta ja jonkin verran myös Lappeen, Jääsken ja Viipurin 
seuduilla, joissa siitä on tietoja 1500-luvulta (SN 2000: 524). – Nimeä on val-
taosaltaan omaksuttu mallinmukaisesti ja muodinomaisesti sukunimeksi 1800-
luvun puolimaista alkaen. Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa nimen takana 
on selvimmin samanmuotoinen talon- tai torpannimi. Nimen periytymistä välillä 
talonnimen kauttakin ei voi sulkea pois Lappeen seudun nimistäkään, sillä alueen 
henkilönnimissä on vanhastaan sekaisin sekä talonnimi- että sukunimikäytäntöä. 
Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä tarvitseville suunnatussa 
ohjeellisessa nimiluettelossa.

Nakkilan Lattomeren Huhtapellon torpan poika Anton Vilhonpoika (s. 1853) 
otti vaimokseen serkkunsa So  a Juhontyttären (s. 1857). He saivat torpan pai-
kan Huhtapellon naapurista Ruhaden Puondin maalta vuonna 1894, ”ja nimeksi 
otettiin Rantanen”. Rantanen tuli niin perheen kuin torpan nimeksi. (Niinimäki 
1994: 12, 56.)

Ensimmäinen nimenmuutos: Laurell > Rantanen 12.2.1883 Tyrväntö. Myös 
seuraavia nimiä on muutettu Rantaseksi: Fredriksson (1884), Forsell (1889), 
Rannaton (1890), Jeremiantytär (1891), Karhunmaa (1891), Johantytär (1892), 
Profoss (Säkkijärvi 1895), Muuroja (1895), Erlanninpoika (Turku 1896), Lehto 
(1898), Josefi npoika (Ul. Pyhäjärvi) ja Liukko (1899).

HisKi: Vanhoja mainintoja Itä-Suomesta: Nilsiä (1854 Drg. Josef Rantanen), 
Sotkamo (Isaac Randanen 1796), Kivennapa (vl 1879 Landbondesonen, ungkar-
len Johannes Rantanen), Räisälä (vl 1866 Inhysingen Ungk. Sventius Rantanen) 
– Sotkamon ja Nilsiän tapauksissa sukunimi on todellisuudessa Rantonen.

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Haapavesi (1849 
B.s. Johan Johansson Rantanen Junno), Lappee (1759 talo Randain, asukkaat 
patronyymillä; Henrich Randain 1797, vaimo patronyymillä), Laukaa (sl 1859, 
1860 Mjölnaren Erik Erikss. Rantanen Äänekosken Pohja-Rantalasta), Multia 
(1853 Inh. Erik Johss. Rantanen), Saarijärvi (1813 Eric Randain).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Aura (mm. sl 1898 Its. Matts Rantanen), Helsingin 
pitäjä (1868 Drg. Johan Rantanen), Ikaalinen (mm. sl 1884 Its: Efraim Isakin-
poika Rantanen), Johannes (vl 1899 Työmies Aapraham Samulinp. Rantanen 
Viipurin pitäjästä), Kuru (sl 1887 Nuori Renki Kalle Rantanen), Lapua (mm. 
sl 1888 Kauppias M. V. Rantanen, vaimo patronyymillä; sl 1897 tal. Iisakki 



323

6 Virtanen-tyyppi

Rantanen-Ulvinen, 1893 hänet merkittiin nimellä Rantanen ja asuinpaikaksi 
Ulvinen), Nurmo (mm. sl 1895 Its. Jaakko Rantanen), Pihlajavesi (1885 Tp. Aaro 
Timonp. Rantanen), Pori (useita mainintoja nimestä, mm. sl 1880 f:d: drengen 
Gustaf Rantanen), Pornainen (sl 1894 Lamp. Anders Joh. Rantanen), Pusula (vl 
1890 Talollisenpoika, nuo Kustaa Vihtori Rantanen), Renko (sl 1891 Tp. Joh. 
Rantanen Hattulasta), Somerniemi (vl 1891 Renki Erik Juha Rantanen), Suomen 
kaarti (mm. vl 1881 Yngre Und:Off: v. 3. kmp. Michel Berndt Joh:s Rantanen), 
Suomusjärvi (vl 1896 itsellisen pka Oskar Ferdinand Rantanen), Tampere (vl 1871 
Fabriks arb Johan Gust: Kristians:s Rantanen, vl 1880 Murararb: Johan Alfred 
Isaksson (Rantanen), Viipurin mlk (vl 1898 Työm: Matti Rantanen), Viipurin 
kaupunki (vl 1898 Työmies Juho Robert Rantanen).

**Rasinen (98). Nimi on yleisin Ruovedellä, minkä lisäksi on hajatietoja seuraa-
vista Länsi-Suomen pitäjistä: Vihti, Loppi, Humppila, Längelmäki, Kuru, Petä-
jävesi, Vaasa ja Maarianhamina, sekä Haminasta. Nimi esiintyi 1557 Jääskessä 
ja 1760 Taipalsaarella (SN 2000: 527), mutta siellä nimi ei näytä säilyneen. Sana 
rasi on tavattu itämurteiden lisäksi paikoin hämäläismurteissakin merkityksessä 
’polttamatta jäänyt kaski’ (SKES).

Ruovesi (Kela): Sulo Manuel (sl:ssa Sulo Manueli) Rasinen, s. 8.4.1883 Ruo-
vedellä. Vanhemmat: Pohjaslahden Aholan trp Kaapo Moosenp. (s. 6.3.1846) 
ja Maija Stiina [Antintytär] (s. 24.3.1853). Rk 1880– s. 1187 Pohjaslahden 
K Yläkolkin R. Rantalan Tölli Ahola. Rk 1890– s. 1415 Rantala Trp Ahola 
Kiviaho: ei kenelläkään vuoteen 1900 mennessä sn:ä. Kaapon vanhemmat: Trp 
Moses Johanss Kiviaho ja Ulrika Jeremiasdr. – Nimi on ilmaantunut käyttöön 
vasta 1900-luvun puolella.

***Rauhanen (217). Rauhasen levikki on läntinen, mutta hyvin hajanainen. 
Nimeä on runsaimmin Perniössä ja Laviassa, mutta jotkut nimenkantajat ovat 
syntyneet myös Helsingissä, Janakkalassa, Huittisissa, Nakkilassa, Parkanossa, 
Lapväärtissä, Jämsässä, Multialla, Karstulassa, Perhossa, Ylihärmässä ja To-
holammilla. Paikoin taustalla voi olla Rauha-alkuinen asuinpaikan nimi, mutta 
nimeen on päädytty myös mallinmukaisesti ja sukunimenmuutoksissa – kään-
nöstenkin kautta. Rauhaseen on vaihdettu mm. sukunimi Fredling 12.5.1906 
Raumalla, mikä oli ensimmäinen julkaistu Rauhanen-sukunimen otto. 

HisKi: Kuopion msrk (vl 1793 Drg. And. Samss. Rauhain; merkintä on kuiten-
kin virheellinen, po. Rautiainen, ks. syntyneiden luettelot), Kivennapa (sl 1841 
Lb.s. Anders Rauhanen, vl 1896 työmies Antti Rauhanen). – Asumuksen nimiä: 
Rauhala (mm. 1819 Angelniemi, 1793 Asikkala, 1788 Laukaa), Rauhamäki torp 
1811 Iitti, Rauhaniemi 1836 Jyväskylä, Rauhalax 1748 Kuhmoinen, Rauhama 
(1782 Kärkölä).

Janakkala (Kela): Lauri Rauhanen, s. 22.11.1890 Janakkalassa. Vanhemmat: 
Saloisten Heikkilän piika Vilhelmina Rauhanen. Rk 1886–1895 Salois Heikkilä 
Tjenstefolk: pig Miina Rauhanen, s. 12.12.1851 Janakkala (sieltä syntymämai-
nintaa ei löydy, on voinut syntyä Lammilla 1.12.1851, jolloin Hietoisissa syntyi 
Vilhelmina, äitinä Lena Mar: Michdr.). < (1889) s. 642 Salois Erola-Ivar > (1887) 
s. 633 Salois Alaspää. Edellisessä rippikirjassa s. 777 Salois Alaspää < s. 821 
Salois Lempelto Frälse < (1884) s. 786 Salois Erola Ivar < (1882) 778 Salois 
Alaspää < (1881) s. 818 Salois Paavola < s. 778 Salois Alaspää. Edellinen rk s. 
405 Salois Alaspää < s. 421 Salois Siivola (jo täällä sn. Rauhanen). – Sukunimi 
on tullut käyttöön jo 1870-luvulla; aiheena ei näytä olleen asumuksennimi.
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Lavia (Kela): Arvo Eevertti (sl Arvo Evert) Rauhanen, s. 20.9.1886 Laviassa. 
Vanhemmat: Huidan työmiehen poika Kaarle Evert Rauhanen ja Matilda Ju-
hontytär. Rk 1880– s. 330 Haunia by Huida; edellinen sukupolvi: Arbk. Karl 
Fredrik Rauhanen (s. 14.5.1839 Lavian Heinolassa ja k. 28.2.1890) ja Gustava 
Karolina Davidsdr (s. 7.7.1839). Edellinen rk: s. 248 sama paikka < (1875) 
s. 192 Kalliala by Maja, Pajamäki torp (täällä ei sn:ä, mutta seuraavissa kylläkin). 
– Nimi ilmaantui käyttöön pian 1870-luvun puolivälin jälkeen.

**Raumanen (33). Nimestä on tiedot Kustavista (2) ja Taivassalosta. Loka-
lahdelta on tieto paikannimestä Raumastenluoto (Suomenmaa III 1921: XLV). 
Nimen valintaan on ilmeisesti vaikuttanut läheisen Rauman kaupungin nimi tai 
mahdollisesti noilla seuduilla tunnettu maastoappellatiivi rauma ’salmi’ (SN 
2000: 530).

**Raumonen (40). Nimeä on Uudessakaupungissa: siellä on merkitty syntyneek-
si yksi nimenkantaja, Uudenkaupungin mlk:ssa kaksi. Nimenmuutos: Grönqvist 
> Raumonen (Rauma 12.5.1906). Vrt. nimeä Raumanen.

***Rautanen (1 136). Rautasia on tiuhaan ja tasaisina määrinä lukuisissa pi-
täjissä Hämeessä, eteläisessä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa (erityisesti 
Laitila) ja Jyväskylän seudulla sekä jokunen Etelä-Pohjanmaallakin. Nimi onkin 
ensisijaisesti mallinmukaisesti omaksuttu, yleiskielen rauta-sanaan yhdistetty 
sukunimi. Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa taustalla on tosin tavallisimmin 
Rauta-alkuinen talon tai torpan nimi. Nimeä on jonkin verran myös Karjalassa 
(mm. Kivennapa, Koivisto), missä nimi on vanhaa juurta ja missä on vanhastaan 
myös Rautiaisia. – Inkerin tiedot: Keltto, Novasolkka, Vuole-Miikkulainen.

Renki Juha Nestor sai Rautasen sukunimekseen 1870-luvulla, kun meni 
rengiksi Alastaron Rautalan taloon. Itse renki ilmoitti isännälleen nimekseen 
Johansson, mutta isäntä oli ilmeinen suomalaisuusmies, kun tokaisi, ettei ”sonni” 
ole mikään nimi, ja niin he menivät papin juttusille uuden nimen saantiin. Rau-
talaksi häntä ei voitu nimetä, koska silloin häntä olisi voitu luulla talon omaksi 
pojaksi, joten nimeksi tuli Rautanen. (Rautala 1987: 11.)

Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Toivio > Rautanen 15.1.1881 Tampere. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Rautaseksi: Jussila (1889) ja Lindström 
(Tammela 1895).

HisKi: Ikaalinen (sl 1893 itsellinen Roobert Eliaanp: Rautanen), Kivennapa 
(mm. vl 1856 Lb son Esaias Matts: Rautanen), Koivisto (kylä Rautais, Matts 
Rautain 1809), Kuopio (Joh. Rautain 1732; nimi korjattu myöhemmin muo-
toon Rautiain), Nummi (sl 1899 Trp. Oskar Rautanen), Suomen kaarti (sl 1882 
U: Of  cer Mikael Bernh: Rautanen), Vl. Uusikirkko (vl 1857 Inhs:sn. Ungk. 
David Hanssn. Rautanen), Saarijärvi (B. Erik Raudanen 1832). 

**Reivonen (83). Nimi on lounaissuomalainen. Nimenkantajia on syntynyt mm. 
Laitilassa, Uudessakaupungissa, Alastarossa, Vahdolla, Turussa, Kaarinassa ja 
Rymättylässä. Maskun lukkarina oli 1885 Anders Reivonen.

Alastaro (Kela): Oskar Henrik Reivonen, s. 8.11.1874 Alastaron Kojossa. Van-
hemmat: Arbetsk. Karl Henrik Henrikss. ja Anna Kaisa Davidsdr. Rk 1878–1887 
s. 108 Kojo Heikola: Tm. Karl Henrik Heikola Rajala (s. 29.4.1828) ja Anna 
Kaisa Taavetintytär (s. 25.11.1837). Rk 1888–1897 s. 135 Kojo Heikola, isän 
lisä- tai sukunimenä edelleen Rajala. Oskar Henrik kirjattiin 1890 sivulle 144 
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Kojo, Prusi Rk., suku- tai lisänimenä Rajala > (1892) 111 Kankare, Tala Rk > 
Loimaalle 26.11.1893. – Nimenkantajan varhaisempi nimi on ollut Rajala, joka 
ei ole muuttunut ainakaan vuoteen 1893 mennessä.

Laitila (Kela): Mikko Aleksanteri (sl:ssa Mikael Aleksander) Reivonen, 
s. 27.9.1889 Laitilassa. Vanhemmat: Untamalan Seppä Wilhelm Reivonen ja Fred. 
Samuelintytär. Rk 1887–1896 s. 771 Untamalan Seikolan väki: Seppä Vikman 
Juho Juhonp. (s. 22.7.1829) sekä poika Vilhelm Reivonen (aluksi nimi Raivo-
nen, mutta a vedetty yli ja päälle kirjoitettu e; s. 11.8.1858) ja hänen puolisonsa 
Fredrika Samuntr (s. 25.5.1852). – Sepän poika omaksui 1890-luvun vaihteen 
tienoilla nimen Reivonen, mahdollisesti muunnelmana nimestä Raivonen.

***Reunanen (1 191). Reunasia on asunut varsin tiheään Lounais-Suomessa 
Kokemäenjokilaaksoon saakka (erityisesti Kuusjoki, Turku, Huittinen, Punkalai-
dun, Alastaro, Vampula, Kokemäki) sekä Lounais- ja Kanta-Hämeessä (erityisesti 
Somero, Renko). Paikoin nimien taustalla on Reuna-alkuinen asuinpaikan nimi 
(< reuna ’vieri, sivu, parras, ranta’), sillä sellaisia asutusnimiä alueella on. Ni-
meä on kuitenkin niin tiheään monissa pitäjissä, että sitä on selvästi omaksuttu 
myös muita seuraten. Hämeenlinnan normaalilyseoon 1884 oppilaaksi tulleen 
Kaarlo Emil Reunasen (s. 1873 Hämeenlinnassa) vanhemmat olivat perämies 
Kustaa Gustafsson ja Eeva Kaisa Sandberg (Suolahti 1950: 132). Jyväskylän 
seminaarissa 1885 aloitti opintonsa Josef Reunanen (s. 1867 Ypäjällä), jonka 
isä oli torppari Matti Uusikölli (Raitio 1913: 367; Mikkola, Leinonen & Reko-
la 1937: 624; Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkonkirjat). – Ensimmäiset 
nimenmuutokset: Virman > Reunanen 8.11.1890 ja Tuomaantytär >Reunanen 
21.9.1894 Turku. – HisKi: Vain seuraavia Reuna-alkuisia mainintoja: Jämsä 
(talo Reunasmaa 1815), Petäjävesi (talo Reuna 1826), Hämeenkyrö (Trp. Jöran 
Reunamäki 1827).

**Reunonen (-). Nimenmuutos: Linden > Reunonen (Honkilahti 12.5.1906). 
Nimi on kadonnut käytöstä jo ennen 1960-lukua.

***Riihinen (319). Nimi on ennen muuta keskisuomalainen. Sitä on käytetty 
erityisesti Saarijärvellä, Jämsässä, Kuorevedellä ja Keuruulla. Keski-Suomessa 
syntyneiden nimien aiheeksi voisi otaksua Riihi-alkuisia asumuksennimiä, mutta 
nimeä on voitu omaksua myös mallinmukaisesti. Jyväskylän mlk:n vihittyjen 
luettelossa mainitaan 1871 Erik Mattssn Riihinen ja Jämsän sl:ssa 1898 Its. Juho 
Riihinen. – Nimi ei esiinny lainkaan nimenmuutosilmoituksissa. – HisKi: Hel-
sinki (Garfvarelärl. ungk. August Riihinen 1885), Keuruu (Stock  . Enkl. Johan 
Alexander Riihinen 1876), Laukaa (ks. seuraavaa esimerkkiä).

Laukaa (HisKi): B. Tobias Riihinen (s. 6.6.1841 Naarantaipaleen Hännyslah-
dessa) ja Maria So  a Henriksdr. > Herman, s. 11.11.1878 Leppävesi nro 3:ssa. 
Tobiaksen vanhemmat: Tp. Karl Hansson ja Lena Henriksdr. Rk 1862–1871 
s. 217 Leppävesi nro 3 Saanijärvi: Bdn Karl Hansson (s. 1806) ja Lena Henriks-
dotter (s. 1804). – Nimi on ollut käytössä jo vuonna 1878. Se ei näytä perustuvan 
asumuksennimeen.

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 259 R: Lois Juho Riihinen (s. 1.2.1861, po. 2.1. 
Laukaan Äänekosken Pohjan Joensuussa). Vanhemmat: Torp. Vilhelm Carlsson 
ja Maja Lena Johansdr. – Nimi ollut käytössä 1880-luvulta alkaen. Se ei näytä 
perustuvan asumuksennimeen.
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**Rimminen (72). Nimen lähtösija on Kuhmoisissa. Hajatietoja on myös Ori-
vedeltä, Hollolasta, Kuopiosta ja Kuopion mlk:sta. Keski-Suomessa ja satakun-
talais-hämäläisellä alueella murresana rimmi tarkoittaa ’suota, suonsilmäkettä ja 
suolampea’. Nimen taustalla on ilmeisesti vastaava asuinpaikan nimi. – Ainoa 
julkaistu nimenmuutos: Johansson > Rimminen (Lahti 13.5.1906).

Kuhmoinen (Kela): Viljo Edvard (sl Wiljo Edvard) Rimminen, s. 10.12.1898 
Kuhmoisten Tapialan Myysälässä. Vanhemmat: Tal. Juho Kustaa Rimminen 
(s. 13.3.1866) ja Naïma Wiktorintytär. Rk 1890– s. 1015 Tapiala nro 6 Myysälä: 
Juho Kustaalle ei merkitty sukunimeä, mutta veljille on lisätty sukunimeksi 
Rimminen < (1895) Päijälä nro 27 Savijärvi. – Nimi lienee 1890-luvun mallin-
mukainen uudismuodoste.

**Rimpinen (136). Nimestä on tietoja toisaalta Puolangalta, toisaalta Satakun-
nasta (Loimaa, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Pori, Kullaa) ja Siipyystä. Muu-
alta Suomesta on hajatiedot Jämsästä ja Pieksämäeltä, missä nimeä on tavattu jo 
1667, ja Juvaltakin on kirjattu And. Rimpinen 1721 (SN 2000: 542). Kokemäen 
seutuvilla rimpisuo on ’ruokoa eli rimpeä kasvava suo’ (SKES). – Kullaalla 
muuan Isaksson suomalaisti 23.6.1906 nimensä Rimpiseksi.

Kullaa (Kela): Edvard Jalmar (sl:ssa Eedward Jalmari) Rimpinen, s. 7.11.1898. 
Vanhemmat: irtol. Eedvard Brandt ja Iida Kristianintr.

**Rintanen (557). Nimen kanta-alueet ovat Etelä-Pohjanmaa Kurikasta Alahär-
mään, Ala-Satakunnan eteläosa (Rauma, Tl. Lappi, Hinnerjoki, Eura, Kokemäki) 
ja Turun–Salon tienoo (mm. Paimio). Nimi on ollut käytössä myös Ikaalisissa. 
Vanha tieto Karjalasta: olli rinda 1550 eli Olli Rindanenn 1557 Kivennapa (SN 
2000: 543–544), mutta seuraavilta vuosisadoilta 1800-luvun loppuun saakka ei 
ole tietoja. Pirisen (1982: 775) mukaan Vesulahden neljänneksessä asui 1562 
yksi ruokakunta Rintaisia. Etelä-Pohjanmaalla on nimien omaksumista ollut 
tukemassa Rinta-alkuinen (< rinta ’rinne, jokitörmä’ NA) asutusnimi, mahdol-
lisesti paikoin muuallakin. Nimien määrä on karttunut myös muutosten kautta: 
Rintaseksi on vaihdettu Enroos 1901 (ei mainita nimenmuutosilmoituksissa), 
Lammi 20.6.1905 (ensimmäinen nimenmuutosilmoitus), Sved ja Hoppa 1906 
Ylistarossa ja Koivuharju 1932 Laihialla. Jyväskylän mlk:ssa vihittiin 1876 
Juho Marianp. Rintanen.

HisKi: Ikaalinen (sl 1891 trp: vävy räätäli Jaafet Rintanen Luhalahden Haikaran 
Ilomäestä), Jyväskylän kaupunki (Piika neito Wilh. Evan tr. Rintanen), Lapua 
(sl 1870 Skomakaren Matts Rintanen; Lapualla nimi ei tosin ole säilynyt), Pori 
(sl 1900 Työmies Frans Wilhelm Rintanen). Vrt. Kauhava sl 1848 Torp. Johan 
Henrik Rintanenä.

Alahärmä (Kela): Juho Kustaa (sl:ssa Johan Gustaf) Rintanen, s. 16.7.1882 Alahär-
män Vuoskosken kylässä. Vanhemmat: Bn Johan Eliasson Hanhimäki ja Anna. Rk 
1880–1886 s. 675 Wuoskoski by nro 10 Hanhimäki: Johan Eliasson, s. 25.11.1843 
Huhtalassa. Rk 1887–1896 s. 1058 samaa, ei sukunimeä Rintanen. – Nimi Rinta-
nen on korvannut vanhan Hanhimäki nimen vasta 1900-luvun puolella.

Kauhava (Kela): Valtter Nikolai (sl Valtteri Nikolai) Rintanen, s. 18.8.1898 Kau-
havalla. Vanhemmat: Kosken itsellinen Jaakko Nikolai Jaakonpoika Rintanen 
ja Vilhelmiina Villentytär Koski. – Nimi on ollut käytössä ainakin jo vuonna 
1898; kuitenkaan vuoteen 1850 mennessä Kauhavalla ei käytetty sukunimeä 
Rintanen.
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Piikkiö (Kela): Otto Vilhelm Rintanen, s. 21.2.1881 Piikkiössä. Vanhemmat: 
Linnunpään renki Otto Vilhelm Heikinpoika (s. 10.5.1858 Sauvossa, mistä muutti 
1882 Paimioon) ja Wilhelmina Ullantytär (s. 22.12.1853 Paimiossa). Piikkiö 
rk 1880– s. 262 Linnunpää: drg. Paimio ml 17.3.1882 f.d. dreng Otto Vilhelm 
Henriksson > Paimio rk 1882–1891 s. 400 Oinila Ylhäis: nyt isälle lisätty sn. 
Storm > (1889; äiti ja poika) s. 354 Meltola pig: äidillä sn. Storm; isä siirretty 
1890 sivulta 400 > s. 43 Auvola vaivaistalo: halvattu. – Nimi on tullut käyttöön 
aikaisintaan 1890-luvulla eikä näytä perustuvan asumuksennimeen.

**Ritonen (51). Varhaisia nimenkantajia on syntynyt vain kolmessa pitäjässä: 
Ruovedellä, Virroilla ja Ylistarossa. Nimeen sisältynee ’loukkupyydystä’ mer-
kitsevä rita. – HisKi: Inhys. Ivan Ritonen vl 1877 Sortavalan mlk.

Ruovesi (Kela): Teo  ilus (sl:ssa Viilus) Ritonen, s. 5.10.1894 Ruovedellä. Van-
hemmat: Lauttaojan mylläri Heikki Ritonen ja Tilda [Tuomaantr] (s. 28.1.1863) 
Pohjaslahden kylästä. Rk 1890– s. 1354 Pohjaslahden kylän Rantasalmen torppa 
Lautta-oja Mr. Heikki Kustaanp. Ritonen, s. 9.1.1863 (avioitunut 3.11.1884; > 
seur. rk s. 1593) < (1893) Pohjaslahden Ruokosen Mr (on sn.) < rk 1881– s. 1198 
samaa < (1890) s. 1200 Ruokosen Tölli Niittyniemi Mr < (1889) s. 730 Pajusen 
Syvingin Mr < (1885) s. 657 Mustajärven Uitoksen R < (1885) Pohjaslahden 
Salon R < (1884) s. 1062 samaa; ei aviossa, mutta kuulutettu; sn. näyttää lisätyltä 
< (1883) s. 1452 Torniniemen Moskarin R (ei sn:ä) < (1882) s. 436 Kautun Yli-
Kauttu. – Sukunimi omaksuttu avioitumisen aikoihin noin 1883–1884. Nimellä 
ei näytä olevan yhteyttä asuinpaikkojen nimiin.

**Ritvonen (44). Ritvosia on syntynyt Lounais-Suomessa Kiukaisissa ja Rau-
malla sekä toisaalta Pohjois-Pohjanmaalla Paavolassa. – Sen sijaan lähes kaikki 
Ritvanen-nimiset kuuluvat itäsuomalaiseen sukuun, ks. SN 2000.

**Riutanen (-). Nimenmuutosilmoituksissa nimi Riuttanen esiintyy myös muo-
dossa Riutanen, jonka ilmoittivat ottavansa Rosvall (Rauman mlk 12.5.1906) ja 
Jansson (Kaarina 1914). Nimimuoto ei ollut käytössä ainakaan enää 1960-luvun 
alussa. Ehkä nimet pian kirkonkirjoihin oton jälkeen kirjattiin Riuttasiksi.

**Riuttanen (132). Nimeä on Keski-Suomessa Hankasalmella (Matts Riutta-
nen 1836), Jyväskylässä, Jyväskylän mlk:ssa (vl 1896 Mktpln poika Johannes 
Aadaminpoika Riuttanen), Laukaassa, Pihtiputaalla (Elias Riuttanen 1885) ja 
Viitasaarella (Emil Riuttanen, s. 1892, Elias Eliass. Riuttanen 1846), minkä 
lisäksi on hajatietoja Haapavedeltä (Eemeli Anshelm, s. 1894), Iitistä ja Tam-
pereelta. Koivisto sl 1882: talollinen Antti Kustaa Riuttanen. Sukunimi on tun-
nettu myös Kurussa, missä on myös Riuttaskylä. Toholammilla Riuttanen on 
vanhastaan talon- ja kylännimi, ja sen naapurikunnasta Kannuksesta mainitaan 
Mich. Hendrichss. Riuttanen 1705. Muutkin nimet on ilmeisesti omaksuttu 
asumuksennimestä Riuttanen. Maastosana riutta tunnetaan länsimurteissa mm. 
merkityksessä ’pitkänomainen rantakivikko, harjanne, mäen tai harjun rinne, 
kiviröykkiö, vaikeakulkuinen risukko’ (SKES).

Hankasalmi (Kela): Juho Eero (sl:ssa Juho Erik) Riuttanen, s. 22.7.1888 Hanka-
salmella. Vanhemmat: Lois Erik Riuttanen (s. 3.4.1849) ja Riitta Maria Hänninen. 
Rk 1880– s. 556 Kynsivesi nro 2. Edellinen sukupolvi: Inh. Matts Riuttanen 
(mainitaan jo sl:ssa 1842) ja Maria Haltunen.
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***Ruohonen (2 096). Nimen levikki painottuu Ala-Satakuntaan (erityisesti 
Kokemäki, mutta myös Tyrvää, Eurajoki, Pori, Merikarvia) ja Varsinais-Suomeen, 
missä sitä on tiheään lähes joka pitäjässä (erityisesti Turku, Loimaa, Kiikala, 
Kisko, Tarvasjoki, Maaria, Paimio, Piikkiö, Kustavi, Laitila). Sitä on siellä täällä 
Hämeessäkin (erityisesti Somero, Hausjärvi, Hl. Koski, Tampere, Ylöjärvi, Kuru, 
Ruovesi, Virrat), hieman Etelä-Pohjanmaalla, jokunen Uudellamaalla ja muu-
tama yksittäistieto on Karjalasta. – Joidenkin nimien takana on Ruoho-alkuinen 
asuinpaikan nimi, Ruohonen on ollut esimerkiksi Majan talon torppa Laviassa 
(rippikirja 1856–1862: 136), ja syntyneiden luettelossa 1848 on sieltä merkin-
tä: Maja: Tpn Joh. Johs Ruohonen. Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 
1883 kirjatun Kustaa Edvard Ruohosen (s. 1859 Kiukaisissa) vanhemmat olivat 
talollinen Fredrik Ruohola ja Amalia Israelintr. (Autio 1996: 206). Poika käytti 
nimeä Ruohonen jo 1875 Hämeenlinnan normaalilyseossa (Suolahti 1950: 134). 
– Ensimmäinen nimenmuutos: Purhala > Ruohonen 27.1.1900 Turku. Nimien 
määrä on karttunut myös myöhemmissä nimenmuutoissa. Ruohoseen on vaih-
dettu 1906 mm. Björkholm (Alahärmä), Grönroos ja Hedman (Piikkiö), Rooska 
(Eurajoki) ja Helin (Ruovesi).

HisKi: Kuru (vl 1889 Renki Kalle Nestorinpoika Ruohonen), Lappee (talo 
Ruohoin 1791, asukkaat patronyymillä), Pori (mm. sl 1893 Työmies Viktor 
Ruohonen), Saarijärvi (B:n David Ruohonen 1840). 

HisKi: Ruoho-alkuisia asumuksennimiä, joiden asukkaat mainittu vain patronyy-
millä: Ahlainen (Ruohokari 1839), Asikkala (Ruohola 1792), Karttula (Ruoholax 
1834), Laukaa (Ruohop. 1824, Ruohoselkä 1841, Ruohopölkki 1852), Loimaa 
(Ruohoma 1832), Seinäjoki (Ruohoniemi 1846), Tyrvää (Ruohola 1844), Ulvila 
(Ruohomäki 1843), Ähtäri (Ruohola 1865). 

Ruovesi (rk): Rk 1871– s. 224 Pohjaslahden Leppämäki: R. Matti Annan[poika] 
Ruohonen (s. 12.10.1851 Hanhon Majaniemi). Äiti: Anna Mattsdr.

***Ruokonen (1 316). Läntiset nimet sijoittuvat rajan Pori–Karstula–Laukaa–
Kotka eteläpuolelle. Eniten nimenkantajia on siellä syntynyt Salon ja Tampereen 
seuduilla, Huittisissa, Toivakassa ja Ähtärissä. Läntiset nimet on yleensä omak-
suttu 1800-luvulla joko asutusnimistä tai muita jäljitellen, jolloin niistä on tullut 
useiden eri sukujen nimiä. Jyväskylän yläalkeiskoulussa aloitti 1859 opintonsa 
David Ruokonen, s. 1848 Keuruulla. Jo hänen isälleen merkittiin saman lisänimi, 
joka itse asiassa oli alkujaan talonnimi (Mikkola 1983: 88). Jyväskylän semi-
naarissa 1876 opintonsa aloittaneen Henrik Ruokosen (s. 1848 Hartolassa) isälle 
ei merkitty vielä sukunimeä (Raitio 1913: 364; Mikkola, Leinonen & Rekola 
1937: 635). – Itäisiä nimenkantajia on vain Lappeen seudulta (Lappee, Nuijamaa, 
Joutseno) ja Kannaksen eteläpitäjistä. Lappeen Ruokolassa tiedetään Ruokosia 
asuneen jo 1500-luvulla, ja Kannakselta on mainintoja ainakin 1700-luvulta al-
kaen (SN 2000: 556). Vaikka itäisissäkin nimissä voi olla suoraan asutusnimistä 
siirtyneitä, ne ovat siellä ehtineet periytyä pitempään ja vakiintua kiinteämmin 
tiettyjen sukujen nimiksi kuin Länsi-Suomessa. – Nimi esiintyi Satakunta-leh-
dessä 6.4.1887 sukunimeä tarvitseville suunnatussa ohjeellisessa nimiluettelossa. 
Ensimmäinen nimenmuutos: Ruokolainen > Ruokonen 17.2.1898.

HisKi: Vanhoja nimimainintoja Itä-Suomesta: Antrea (vl 1883 Läksiäin Eerikki 
Aapelinp. Ruokonen), Juuka (bd:s: Carl Ephrain Ruokoin 1837), Kivennapa 
(mm. vl 1867 Landbondebroder Simon Anderss: Ruokonen), Kuolemajärvi 
(vl 1892 työmies, leskim. Israel Ruokonen Inkerin Kaprion pitäjästä, vl 1894 
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taloll.p. nuorim. Wille Ruokonen Vl. Uudeltakirkolta), Muolaa (mm. vl 1873 
dreng ungk. Filip Johanss. Ruokonen), Rautalampi (Pehr Ruokonen 1722), Vl. 
Uusikirkko (vl 1857 Bdsn. Ungk. Israel Josefsn. Ruokonen), Viipurin mlk (vl 
1869 Bondeson, ungkarl Anders Henriksson Ruokonen Lappeelta).

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Eräjärvi (talo 
Ruokonen 1754, asukkaat patronyymillä), Iitti (talo Ruokonen 1819, asukkaat 
patronyymillä), Kemin msrk (Bd: Eric Ruokonen 1775), Keuruu (talo Ruokonen 
1781), Kuhmoinen (talo Ruokois 1806, asukkaat patronyymillä), Lappee (Jöran 
Thomass: Ruokoin 1746; talo Ruokoin 1793, Ruokonen 1840; asukkaat patronyy-
millä; kylä Ruokola, talo Pien Ruokonen, B:n s: Esaias Jör:ss:: Ruokonen 1848), 
Laukaa (mm. sl 1827 Inh. Henric Ruokonen), Lehtimäki (Tp. Eman. Mattss 
Ruokonen 1867), Ruovesi (talo Ruokos 1787), Saarijärvi (Bonds. David Davids. 
Ruokonen 1794), Sortavala (Mats Joh:s: Ruocon 1757), Sumiainen (Inh. Henric 
Ruokonen 1827), Sysmä (talo Ruokonen 1812, asukkaat patronyymillä), Teisko 
(talo Ruokois 1705, asukkaat patronyymillä), Uurainen (Inh: Anders Ruokonen 
1850), Virrat (Tp. Alexander Israelsson Ruokonen 1848).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Rautu (vl 1898 Naimaton Työmies Konstantin 
Ruokonen Helsingistä), Tampere (mm. vl 1873 Mänty drg E:l Alex: Gust:son 
Ruokonen).

**Ruuhonen (107). Nimi sijoittuu Kymenlaaksoon. 1900-luvun alkukymmenillä 
Ruuhosia asui eniten Iitissä, mutta heitä oli myös Haminassa, Kotkassa, Sippo-
lassa ja Valkealassa. Nimi on voitu muodostaa sukunimeksi joko sellaisenaan 
tai johtamalla Ruuhi- ~ Ruuho -alkuisesta asuinpaikan nimestä.

Iitti (Kela): Toivo Lauri Ruuhonen, s. 25.12.1898 Iitissä. Vanhemmat: Lampn 
p. Robert Aalto ja Iida Säytteen Mankalasta nro 3. 

***Ruusunen (807). Nimeä on tiheään monissa satakuntalaispitäjissä (erityi-
sesti Pori, Rauma, Tampereen seutu) ja paikoin Hämeessä (erityisesti Asikkala, 
Kuhmoinen, Korpilahti) sekä jokunen Varsinais-Suomessa (Turun seutu) ja 
Keski-Uudellamaallakin. Mallinmukaisen ensimmäisen sukunimen omaksu-
misen lisäksi nimenkantajien määrä on karttunut sukunimenmuutoissa, ja tällä 
tavalla ilmeisesti selittyvät ne muutamat yksittäiset päälevikkialueen ulkopuoliset 
nimimaininnat (Antrea, Heinjoki, Kajaani, Oulainen, Rautalampi, Suonenjoki). 
Jyväskylän kaupungin sl:ssa mainitaan 1887 Palv. piika Iida Matintytär Ruusunen 
ja vl:ssa 1888 Nehemias Tobp: Ruusunen Jokelan Ruusalasta. – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Matintytär > Ruusunen 2.12.1890. Ruususeksi on suomalaistettu 
mm. nimiä Usatscheff 1900 Lappee ja Ruokolahti 1903, Rosendahl 1906 Kisko, 
Rosqvist Hausjärvi 1906, Skytt 1906 Loimaa. – HisKi: Pori (mm. sl 1893 Suutari 
Oskari Ruusunen), Sortavalan maaseurakunta (vl 1893 Leipuri leskm. Willehart 
Ruusunen Valkealasta).

Kuhmoinen (rk): Rk 1890–1899 s. 58 Anttula nro 6 Iso-Kärppä palkollisia: 
R. Kaarle Aleksanteri (sl:ssa Karl Alexander) Ruusunen (s. 6.8.1850 Suurijärvi 
Winnilä) < (1896) s. 962 Tapiala nro 2 Patala R. < (1891) s. 1035 Tapiala nro 7 
Hakola R < edellinen rk s. 150 Kaukola nro 1 Asilammi < (1888) s. 436 Päijälä 
nro 16 Kopola (tulee jostain n. 1887, mutta ei mainita, mistä). Vanhemmat: Drg 
Jakob Simonsson ja Maja Lisa Evasdr. – Nimi on syntynyt ilmeisesti 1870- tai 
1880-luvulla eikä perustu asumuksennimeen.
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Kartta 24. Sukunimen Ruusunen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

***Saarinen (15 123). Nimen levikin pohjoisrajan voi vetää Virolahdelta Ää-
nekoskelle, sieltä Karstulaan ja Merikarvialle. Tämän alueen sisällä Saarisia 
on mantereella runsaasti kaikissa pitäjissä, joskin selvinä huippuina erottuvat 
Urjala, Ruovesi, Hartola, Sysmä, Lammi, Jämsä ja Asikkala. Saarisia on syn-
tynyt runsaasti myös suurimmissa kaupungeissamme Tampereella, Turussa ja 
Helsingissä. Joitakin hajatietoja on Karjalasta, missä nimi ei voi olla vanhaa 
perua vanhoista asiakirjamerkinnöistä huolimatta (vrt. SN 2000: 570). Nimeä on 
hieman myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, missä se on tavallisesti vakiintunut 
Saari-alkuisesta talon tai torpan nimestä, ja asutusnimitausta on monen keski-
suomalaisenkin Saarisen takana. Esimerkiksi arkkitehti Eliel Saarisen isä Juho 
Saarinen (s. 1846) sai nimen Jyväskylän yläalkeiskoulun opettajaltaan Sysmän 
Saarenkylän mukaan (Saarinen 1920: 120). Saman koulun oppilaaksi tuli 1871 
Aleksander (Santeri) Saarinen (s. 1857 Virolahdella), jonka vanhemmat olivat 
talollinen Stefan Rantala ja Saara Stiina Erkintytär sekä 1878 Taavi Aleksanteri 
Saarinen (s. 1864 Saarijärvellä) (Mikkola 1983: 99, 107). Jyväskylän seminaa-
rista valmistui 1869 Kaarlo Viktor (Kaarle Vihtori) Saarinen (s. 1842 Vanajassa), 
hänen rusthollari-isälleen on merkitty lisänimeksi ainakin Vanha Lapio ja Mattila 
(Raitio 1913: 239; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 644). Jämsän Vanhem-

Ruusunen

> 6

3–5

1–2

Nimenkantajien määrä

–
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man Naisyhdistyksen perusti vuonna 1881 rokottaja Vilhelmiina Saarman, joka 
kuului siihen naissukupolveen, joka saattoi jo itse muuttaa nimensä; hänestä 
tuli Saarinen (Kulha 1974: 516). – Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä 6.4.1887 
sukunimeä tarvitseville suunnatussa ohjeellisessa nimiluettelossa.

Ensimmäinen nimenmuutos: Grönholm > Saarinen 21.5.1878 Lempäälä. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Saariseksi: Vanha Lapio (Helsinki 
24.9.1878), Johansson (Helsinki 1879), Selin (1883), Wirsen (1884), Jakobsson 
(Turku 1886), Haudanmaa (Pietarsaari 1886), Julén (1886), Saarimäki (Turku 
1890), Johanpoika (1890), Vähäkyttä (1895), Takala (1895), Holmgren (Lohja 
1896), ”Saarinen ja myös Davidsson” (Elimäki 1897), Murtomaa (Viipuri 1897), 
Sopanen (Ruokolahti 1897), Näppi (Luumäki 1897), Matinpoika (Masku 1898), 
Tomppo (Virolahti 1899) ja Gullman (1899).

Vuonna 1898 tuli Nakkilan Järvikylältä Järvenpään torpasta Frans Kaarlon-
poika, s.1872 ja vaimonsa Amanda, s.1864 Luvialla. – – Frans Fransinpoika 
[s. 1891] vihillä käytyään otti nimekseen Saarinen, vaikka tila lunastuksessa 
1920-luvun alussa sai nimen Kaunisto. (Niinimäki 1994: 57.)

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Anttola (sl 1895 Seppä Ville Saarinen), Aura (sl 
1889 Ent.isänn.p. Maurits Saarinen-Kujanpää = 1890 Nikk. Maurits Saarinen 
Pöytyän Viilalan Urpon talosta), Föglö (Bagaregesäll Verner Saarinen 1893), 
Helsingin pitäjä (Grdsf. Wilhelm Saarinen 1869), Ikaalinen (sl 1883 Mylläri Matti 
Kustaanp: Saarinen; sl 1897 trp: itsell: Adolf Emil Saarinen Ojala, asuinpaikka 
Läykkälän Läykki), Jaala (mm. sl 1880 Talonp. Antti Saarinen Huhdasjärven 
Salonsaaresta), Kuru (vl 1878 Renki Antti Juhonpoika Saarinen), Kökar (Dreng 
Mauritz Saarinen 1894), Kärkölä (Its Edvard Saarinen 1893), Multia (1885 Its. 
nm. David Saarinen, vaimo patronyymillä), Muolaa (vl 1899 Räätäli Johanna 
Saarinen), Lapua (sl 1879 Torp. Matts Eriksson Saarinen), Nummi (mm. sl 1893 
renki Oskar Saarinen), Nurmo (vl 1898 seppä, nuorimies Jaakko Saarinen Sei-
näjoelta), Pori (paljon merkintöjä, mm. sl 1885 Suutarin sälli Josef Saarinen), 
Pornainen (sl 1894 Its. Emanuel Saarinen), Renko (sl 1900 Its. Janne Saarinen 
Luurila Hattulasta), Somerniemi (vl 1888 Renki n.m. Henrik Juha Saarinen), 
Sortavalan kaupunki (vl 1898 Tehtaan työmies Heikki Saarinen), Suomen 
kaarti (vl 1881 F.d. Skrpsk. No: 28 v. Hans Maj: kmp. Jakob Viktor Saarinen), 
Suomusjärvi (mm. vl 1900 työmies Kustaa Adolf Saarinen), Tampere (mm. vl 
1881 Arb:k: Johannes Saarinen), Tuusula (torp.son ungk. Nikolai Maununpoi-
ka Saarinen 1889), Viipurin mlk (vl 1880 Dreng, ungk. Nikodemus Saarinen), 
Viipurin kaupunki (vl 1877 Mål. ges. ungk. Henrik Saarinen).

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Hattula (talo 
Saaris 1815, Saris trp 1831, asukkaat patronyymillä), Haukipudas (drg:uk Matts 
Mick:s: Saarinen 1773), Hämeenkyrö (Torp. Johan Henr.son Saris 1833), Ilmajoki 
(talo Saaris, asukkaat patronyymillä 1690), Jämsä (talo Saaris 1744, Bd. enkl. 
Jonas Arvidss. Saaris 1832), Hl. Koski (Saaris tp 1817, asukkaat patronyymillä), 
Laukaa (Saarinen t. 1830, asukkaat patronyymillä), Nakkila (Inh: Johan Johans-
son Saris 1791), Rautalampi (talo Saaris 1842), Sysmä (talo Saaris sl 1740, 
asukkaat patronyymillä), Ähtäri (talo Saarinen 1875, asukkaat patronyymillä; 
talo Saarimäki, asukas Bds. Abram Saarinen 1876).

HisKi: Vanhoja mainintoja Itä-Suomesta: Heinjoki (vl 1842 Drg. Anders Saa-
rinen = sl 1843 Drg. Anders Saarninen = kl 1848 Inh. Anders Mats.s: Saarinen 
Lahenperän kylästä), Kiuruvesi (sl 1819 Lars Saarinen, kyseessä on kuitenkin 
virhemerkintä sukunimestä Saaranen ~ Saarainen).
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**Saattonen (13). Nimenmuutos: Leopard > Saattonen (Iitti 1890). Sittemmin 
nimeä on esiintynyt Elimäellä (mm. Otto Saattonen, s. 1902), minne se lienee 
tullut Iitistä. Nimen sisällöksi vrt. sanaa saatto (< saattaa mm. kuljettaa, johtaa, 
vetää nuottaa maihin), jolla on tavattu laajalti länsimurteissa myös merkitys 
’kyky, lahja, voima’ (SKES).

**Salanen (-). Nimenmuutos: Silenius > Salanen (Kisko 12.5.1906). Nimi ei 
ollut ainakaan enää 1960-luvun alussa käytössä.

***Salminen (15 317). Nimeä on runsaasti joka pitäjässä linjan Kotka–Valkea-
la–Laukaa–Saarijärvi–Ahlainen sisäpuolella lukuun ottamatta rannikon ruotsa-
laisimpia kuntia (Bromarv–Sipoo) ja Ahvenanmaata. Vain muutamia yksittäisiä 
nimenkantajia on syntynyt muun Suomen pitäjissä. 1900-luvun alkupuoliskon 
maalaispitäjistä nimenkantajia on syntynyt eniten Jämsässä, Hollolassa, Nurmi-
järvellä, Korpilahdella, Kangasalla, Orivedellä, Somerolla, Lopella, Huittisissa, 
Hauholla, Luopioisissa, Asikkalassa, Kokemäellä, Laitilassa, Lammilla, Kuh-
moisissa, Mynämäessä ja Keuruulla sekä kaupungeista Helsingissä, Turussa, 
Tampereella ja Heinolassa. Joidenkin nimien taustalla on Salmi-alkuinen asu-
tusnimi, selvimmin Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Levikin tiheys ja 
nimenkantajien määrät ilmaisevat selvästi nimen levinneen muodin tavoin, jolloin 
siitä on tullut monien eri sukujen nimi. – Helsingin yliopiston Ylioppilasmat-
rikkeliin 1872 kirjatun Karl Erland Salmisen (s. 1849 Pirkkalassa) vanhemmat 
olivat talollinen Karl Efraim Knuutila ja Gustava Kaarlontytär (Autio 1996: 59); 
1883 kirjatun Viktor Salmisen (s. 1861 Kuhmalahdella) vanhemmat tilanom. 
Antti Antinpoika Eerola (Kivisalmi) ja Zenobia Simontytär Rosi (mts. 203). 
Karijoen kirkkoherrana oli vuonna 1886 August Henrik Salminen (s. 1.1.1847 
Kangasalla), jota nimeä hän käytti jo 1869 kirjautuessaan opiskelijaksi Helsingin 
yliopistoon ja 1865 aloittaessaan koulunkäyntinsä Jyväskylän yläalkeiskoulussa. 
Hänen vanhempansa olivat ratsutilallinen Henrik Hartikkala ja Juliana Tuomaan-
tytär. (Autio 1996: 14, Mikkola 1983: 91.) Anttolan ensimmäinen saarnaaja oli 
Alexander Salminen (s. 1846 Jämsässä; äiti Maria Liisa Eklin). Muuttaessaan 
1871 Anttolaan häntä kutsuttiin ”Herra Magisteri A. Salmén” (Haara 1993: 
32), mutta rippikirjaan hänen merkittiin jo Salmiseksi samoin kuin Helsingin 
yliopiston kirjoihin 1867 (Autio 1971: 116). Jyväskylän kaupungista (sl) mai-
nitaan 1874 Suutari Konstantin Fabian Salminen ja maaseurakunnasta (vl) 1869 
Jeremias Salminen.

Ensimmäinen nimenmuutos: Toppinen > Salminen 14.12.1878 Helsinki. Myös 
mm. seuraavia nimiä on muutettu Salmiseksi: Mustakangas (1880), Juhanpoika 
(Tampere 1881; 1886), Sar (Myrskylä 1881), Koponen (Turku 1881), Johansson 
(1882), Gustaantytär (Turku 1886), Juhonpoika (1888), Korpela (Turku 1889), 
Heikinpoika (1890), Rask (Hämeenlinna 1890), Ar (Turku 1890), Karlsson 
(1890, 1896), Andersson (1891), Gustafsson (Tampere 1892), Trumf (1892), 
Holmström (Turku 1894), Joronen (1895), Kujanpää (Turku 1895), Salmi (1895), 
Pitzén (Kemi 1896), Suominen (1897), Karitsamäki (Turku 1897) ja Hujanen 
(Helsinki 1899).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Anttola (sl 1873 Ruk:h: G: A: Salminen), Aura 
(mm. sl 1891 Ratam. Vihtori Salminen), Brändö (Dreng Fabian Salminen 1879), 
Finström (1890 Smedlärling Joh Viktor Salminen), Iitti (sl 1896 kummina Tal. 
Antti Salminen), Ikaalinen (mm. sl 1889 tp: Kaarle Salminen Lammensivu = vl 
1883 Its: Soturi Karl Davidinp: Salminen Vahojärven Salmentaustasta, sl 1892 
itsell: Mooses Salminen), Jaala (mm. sl 1885 Tal. Kalle Erkinp. Salminen Palojär-
ven kylän Braskilasta), Kuru (mm. vl Räätälin oppilas Matti Salminen), Kärkölä 



333

6 Virtanen-tyyppi

(Drengfogden Joh. Gust. Salminen 1878), Lapua (sl 1884 Rautatien työnjohtaja 
Viktor Salminen Liedosta), Laukaa (mm. sl 1875 Ih. Mikko Salminen), Multia 
(Rki Johan Heikinp. Salminen 1888), Nummi (mm. sl 1894 its. Karl Salminen, 
sl 1898 Itsel. August Walfrid Salminen (Sundström), Pori (mm. sl 1887 Sahan 
työmies Frans Rikhard Salminen), Pornainen (sl 1878 Inh. Emanuel Salminen), 
Pusula (vl 1892 Torpparin poika, nuori mies Juha Vihtori Salminen Mustjoen 
Rajalan torpasta), Saltvik (Sjöman Frans Emil Salminen 1895), Suomen kaarti (sl 
1874 Jefrejten ½ Gustaf Salminen), Suomusjärvi (vl 1898 torpp. pka Karl Viktor 
Salminen), Tampere (mm. vl 1870 Garfv:utl: Johan Vilh. Salminen), Tuusula 
(Drg ungkarlen Otto Salminen 1885), Vårdö (Sjöman Henrik Albin Salminen 
1892), Kaukola (vl 1882 Bds. Johan Jöranss. Salminen Räisälästä), Viipurin pitäjä 
(vl 1887 Nahk. Mest. Aleksander Salminen kaupungista, vl 1894 Kansakoulun 
opettaja Juho Fridolf Salminen Kälviältä), Viipurin kaupunki (mm. vl 1887 kuski 
Konstantin Salminen, vl 1897 Työm: Isak Robert Salminen Hiitolasta).

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Ilmajoki (Skjuts 
rättar Ernst Fredrik Salminen 1846), Kuusamo (Sim: Salminen 1775), Lappee 
(Mats Matsson Salmis 1760), Rovaniemi (mm. sl 1846 Pehr Salminen = sl 1850 
Nyb. Per Puuronen ell. Salmela = sl 1853 ja edelleen Bonden Pehr Puuronen), 
Vehkalahti (b:s: Jonas Sim:ss: Salmis 1829), Ähtäri (talo Salminen 1882, asukkaat 
patronyymillä; Inh. Johan Erikss. Salminen 1884).

Lisäksi Salmis on kirjattu talon tai torpan nimeksi seuraavasti (asukkaat patro-
nyymillä ellei toisin mainita): Asikkala 1767, Iitti 1812, Karttula 1787 (asukkailla 
itäiset sukunimet), Korpilahti 1827, Kuhmoinen 1781, Laukaa 1817, Luumäki 
1844, Nummi 1745, Rautalampi 1772 (asukkailla itäiset sukunimet), Sortavala 
1773 (asukkaiden sukuniminä Berg ja Schultz, sitten erilaisia itäisiä sukunimiä), 
Sumiainen 1830 (asukkailla itäiset sukunimet), Taipalsaari 1778, Teisko 1792.

Ruovesi (rk): rk 1871– s. 204 Pohjaslahden Makkosen r Kalle (sl:ssa Carl Ema-
nuel) Salminen, s. 28.5.1851 Ruoveden Rajalahden Pakassa (Rajalax Backa). 
Vanhemmat: dräng Abraham Jonasson ja Maria Greta Salomonsdr. – Nimi tullut 
käyttöön viimeistään 1870-luvulla.

***Salonen (14 119). Nimen levikki on varsin tyypillinen Virtanen-nimien 
levikki: nimeä on suosittu joka pitäjässä linjan Kotka–Laukaa–Saarijärvi–Me-
rikarvia sisäpuolella (erityisesti Jämsä, Janakkala, Kuhmoinen, Korpilahti, 
Hauho, Huittinen, Urjala). Aukkojakin on, kuten Ahvenanmaa, Sipoo ja Es-
poon–Someron–Perniön muodostama kolmio. Nimeä on runsaasti myös suu-
rimmissa kaupungeissamme Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Tämän alueen 
ulkopuolella nimeä on jonkin verran muutamassa pitäjässä Etelä-Pohjanmaalla, 
ja pieniä määriä Suistamon ja Viipurin–Joutsenon–Kirvun tienoilla. – Muodin 
tavoin levinneellä Salosella on paikoin takanaan Salo-alkuinen asutusnimi. Sana 
salo on tunnettu kielessämme aiemmin merkityksessä ’metsäinen saari’, sittem-
min mm. ’asumaton metsäseutu’ (SKES). 1800-luvulta alkaen mallinmukaisesti 
omaksuttua nimeä on ilmeisesti otettu sanan yleisen ja aikakauden ilmapiiriin 
soveltuvan romanttisen sisällön vuoksi. Joissakin tapauksissa Salonen on saatu 
sukunimeksi suoraan asuinpaikan nimestä, joskus nen-loppuinen nimi on johdettu 
Salo-alkuisesta asumuksen nimestä. Hämeenkyrössä, Forssassa ja Janakkalassa 
nimi on säilynyt nykypäiviin muodossa Saloinen. Etelä-Karjalasta on nimitietoja 
1500-luvulta (SN 2000: 581), mutta siellä nimi ei ole säilynyt. Tietoisista sukuni-
menmuutoista varhaisimpiin kuuluu 1870-luvulla tapahtuneeseen ylioppilaiden 
sukunimien suomalaistamiseen liittynyt tapaus, jossa Savonlinnassa syntynyt 
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maisteri Birger Ferdinand Savander julistautui Saloseksi 1876 (Pajula 1956: 115). 
Jo sitä ennen, 1873, on Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin kirjattu Emil 
Oskar Salonen (s. 1854 Pirkkalassa), jonka vanhemmat olivat talollinen Karl 
Gustaf Kohma ja Maria Elisabet Matintytär (Autio 1996: 69) ja jo 1871 Henrik 
Salonen (s. 1850; sukunimi oli hänellä jo 1864 Jyväskylän yläalkeiskoulussa), 
jonka isäkin oli omaksunut saman sukunimen (Autio 1996: 36; Mikkola 1983: 
91); vielä Jyväskylän pitäjän vuoden 1850 syntyneiden luettelossa isän nimeksi 
oli kirjoitettu Matts Alexandersson Taipale (oli Keljon kylän Taipaleen talollinen). 
Pirkkalassa oli syntynyt (1849) myös Jyväskylän yläalkeiskoulun 1870 aloittanut 
Oskar Wilhelm Salonen, jonka vanhemmat olivat ratsutilallinen Kustaa Kurikka 
ja Anna Kaisa Juhontytär (Mikkola 1983: 97). 

Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä tarvitseville suun-
natussa ohjeellisessa nimiluettelossa. – Ensimmäinen nimenmuutos: Sakari > 
Salonen 24.10.1872 Keuruu. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Saloseksi: 
Särkkä (Helsinki 1875), Savander (Helsinki 1876), Karhu (Savonlinna 1876), 
Leppäkoski (Helsinki 1878), Yrjönpoika (Helsinki 1880), Kolu (1882), Heino 
(Rauma 1884), Parikka (1884), Dahlberg (1884), Karoliinanpoika (Helsinki 
1885), Junnila (1886), Mattsson (1888, Turku 1897), Zakariantytär (1889), Vento 
(1889, 1895), Kuivanen (Jämsä 1890), Linnamaa (Tampere 1890), Aaroninpoika 
(Turku 1890), Tokee (Tampere 1891), Johansson (Turku 1891), Riutta (1893), 
Annanpoika (1894), Stenvall (Turku 1895), Sooki (1897), Emanuelsson (Viipuri 
1898), Rekola (Hausjärvi 1898), Heikinpoika (Joensuu 1898), Katajisto (Tampere 
1899) ja Henriikantytär (Turku 1899).

HisKi: Vanhoja mainintoja Itä-Suomesta: Kuhmo (sl 1769 torp: Joh: Joh:is Salo-
nen, po. Seilonen), Kuopion kaupunki (Smd. Michel Salonen 1856), Pihlajavesi 
(Torp. Salom. Mattss. Salonen 1855), Savitaipale (Bs: Kyrkobygmest.:s s. Pohl 
Salonen 1792), Vl. Uusikirkko (vl 1871 Inhys. Ungk. Jakob Henrson Salonen), 
Valkjärvi (And: Saloin 1763; kyse on kuitenkin nimiasusta Sälönen, joka lienee 
Sällisen paikallinen variantti).

HisKi: Asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: Hämeenkyrö 
(Anders Andersson Saloinen 1720; Bond. Johan Salonen 1800, molempien 
vaimot patronyymillä), Isokyrö (Tp.s. Herman Salonen 1848), Kaarina (Drg. 
Anders Salonen 1826), Lappee (Snick: Bertil Saloin 1744, vaimo patronyymillä) 
ja Tammela (Trp.son. Johan Josephsson Salois 1826; tn:nä 1794). Lisäksi Salois 
talon tai torpan nimenä: Janakkala 1829, Hämeenkyrö 1684, Ikaalinen 1721, 
Lappee 1793; Sysmä Saloistenniemi trp 1759.

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Aura (mm. sl. 1888 nahkur. Sälli Joh. Erl. Salonen 
Turusta, sl 1890 Til. Vävy Aukusti Salonen), Ikaalinen (mm. sl 1888 tp: Gideon 
Erikinpoika Salonen), Isojoki (mm. vl 1887 Itsellinen poikamies Juha Jaakko 
Sera  anpoika Salonen Kauhajoelta, vl 1893 Torppari n. m. Frans Wiktor An-
tinpoika Salonen), Kaukola (vl 1892 Tilaton Kustaa Aadolf Juhonp. Salonen), 
Kivennapa (vl 1879 Landbondesonen, enklingen Johan Mattss. Salonen, joka 
ensimmäisen avioliittonsa aikana 1876 kirjattiin nimellä Johan Perkiömäki), Kuru 
(mm. vl 1887 Piika Maria Vilhelmina Salonen), Kärkölä (Renki Rikhard Salonen 
1893), Lapua (mm. sl 1888 Työmies Matthias Salonen), Laukaa (sl 1877 Skom. 
Matts Salonen), Nurmo (vl 1897 piika Emma Kustaantytär Salonen), Pori (mm. sl 
1877 garfvaremästaren Johan Fredrik Salonen), Pornainen (mm. sl 1890 T:n vävy 
Konst. Salonen), Renko (sl 1898 Its Taavett Salonen Hattulasta), Suomusjärvi (vl 
1894 itsellinen Kustaa Salonen), Tampere (mm. vl 1872 Moisio Tp:s Joh: Gust: 
Joh:son Salonen Teiskosta, vl 1875 Folksskollär: Johan Salonen Nurmijärveltä, 
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vl 1877 Haihara Alanen drg: Aug: Mick:s Salonen Messukylästä, vl 1878 T.f 
Klock: Steffan Salonen). – Keuruulla on vihitty Erland Salonen 1871 (IGI). 

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 272 S: Lois Johan Juhp. Salonen, s. 11.10.1851. 
– Nimi ollut käytössä viimeistään 1880-luvulla.

Masku (rk): Rk 1871–1880 s. 7 Akkois: Lb Matthias Jeremias Johansson (s. 
20.9.1840 Maskussa); hänelle lisätty sukunimi Salonen. – Nimi on tullut käyt-
töön 1870-luvulla.

***Santanen (617). Santasia on lähinnä Varsinais-Suomen rantapitäjissä (erityi-
sesti Kalanti), Satakunnassa (erityisesti Merikarvia, Huittinen, Vampula, Ruovesi, 
Tampere), joitakin harvoja Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla. Levikki on osittain 
päällekkäinen Hietasen kanssa, mutta Ala-Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, 
jossa Santanen on tiheimmillään, ei Hietanen ole juuri saanut sijaa. Jyväskylän 
seminaarissa 1879 opintonsa aloittaneen Josef Salomon Santasen (s. 1860 Ah-
laisissa) isä oli talollinen Petter Gustaf Bastuskär (Raitio 1913: 365; Mikkola, 
Leinonen & Rekola 1937: 668; Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkonkirjat 
1871–). Jyväskylän maaseurakunnan sl:ssa mainitaan 1880 Trp David Matinp 
Santanen. – Ensimmäiset nimenmuutokset 12.5.1906 seuraavista nimistä: Roos-
lander (Eurajoki) ja Sandberg (Halikko) ja Grönberg (Kärkölä).

HisKi: Ikaalinen (sl 1892 its: räätäli Frans Santanen), Pori (mm. sl 1898 renki 
Viktor Santanen Yyterin Metsälästä; Yyteristä mainitaan jo 1792 Trp: Gust: 
Sandala).

HisKi: Santa-alkuisia asumuksennimiä: Hattula (talo Santamäki. 1833), Hämeen-
kyrö (Santamäki trp. 1845), Nurmijärvi (talo Santapohja 1839), Ruovesi (talo 
Santa-aho 1848), Tuusula (talo Santala 1749), Tyrvää (talo Santamäki 1852), 
Ulvila (talo Santala 1855); kaikkien asukkaat mainittu vain patronyymein.

Ruovesi (rk): Juha Manni Mannin[poika] Santanen, s. 19.8.1857; avioitunut 
4.9.1884. Rk 1881– s. 1062 Pohjaslahden Salon R; sukunimi näyttää lisätyltä. 
– Nimi on tullut käyttöön 1880-luvulla.

**Santonen (130). Nimenkantajia on syntynyt Vakka-Suomessa ja Rauman 
seudulla (Kiukainen, Harjavalta, Kiikoinen, Eurajoki, Pyhäranta, Rauman mlk, 
Honkilahti, Laitila ja Nousiainen). Ensimmäiset nimenmuutokset: Konsti > 
Santonen (Eurajoki 12.5.1906) sekä Johansson ja Nybom > Santonen (Rauman 
mlk 12.5.1906).

**Saranen (116). Nimenkantajia on syntynyt lähinnä Keski-Suomessa (erityi-
sesti Saarijärvi, Pihlajavesi) ja Pirkanmaalla (Orivesi, Lempäälä). Multialla ja 
Saarijärvellä on Saraseksi vaihdettu Hellgren 23.6.1906 (ensimmäinen ilmoitus 
tämän nimen ottamisesta). Multialla on nimen omaksumiseen vaikuttanut myös 
talonnimi Saramäki, joka oli asukkaiden lisänimenä, ennen kuin he ottivat käyt-
töön sukunimen Saranen (Nyyssölä 1947: 131). 

HisKi: Haapavesi (Gabriel Sarainen 1706, Anders Eskills. Saranen 1733), Han-
kasalmi (Eric Saranen 1814), Kuopion msrk (And. Sarain 1723), Kiuruvesi (sl 
1817 Dreng. Matts Saranen), Multia (Talp. nm. Johan Anton Saranen 1885), 
Sortavala (Erich Sarain 1724). – Haapaveden, Kuopion, Kiuruveden ja Sortavalan 
tapauksissa on kyse sukunimestä Saara(i)nen.
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Pihlajavesi (Kela): Emil Arvid Saranen, s. 6.9.1889 Pihlajaveden Sällissä. Van-
hemmat: Sällin torppari Elias Matinpoika Saraaho (s. 12.10.1843 Töysässä) ja 
Johanna Aarontytär (s. 8.5.1854 Pihlajavedellä). Rk 1889–1899 s. 78 Sällin ruotia 
Saraaho A. Sällin torppa (ei sukunimeä). – Nimen Saranen motiivina on torpan 
nimi Sara-aho, joka ainakin vielä 1889 oli käytössä lisänimenäkin. 

**Sarjanen (151). Sarjaset sijoittuvat suppealle alueelle Kanta-Hämeeseen. 
Heitä on syntynyt ennen muuta Rengossa, mutta myös Hattulassa, Hauholla, 
Pälkäneellä ja Hausjärvellä. Nimen aiheena on voinut olla Sarja-alkuinen asuin-
paikan nimi; ainakin Rengossa Sarjanen on tunnettu talonnimenä. – Ei esiinny 
lainkaan nimenmuutosilmoituksissa.

HisKi: Vain bdeson enkl. Henrik Sarjanen ja inh. ungk. Matts Sarjanen vl 1878 
Ruskeala. Haapajärvi (talo Sarja 1777), Haapavesi (Nyb. enkl. Abrah. Larss. 
Sarjanoja 1793), Saarijärvi (talo Sarja 1794), Tammela (Rusth.s. Gustaf Adolph 
Johansson Sarja 1825), Ylivieska (Johan Mattzs. Sarja 1720), Äänekoski (Drg. 
Tobias Johanss. Sarja 1842). 

**Sarkanen (105). 1900-luvun alkukymmenillä Sarkasia asui lähinnä Hämeessä. 
Useimmiten he ovat syntyneet Längelmäellä, Kuhmalahdella, Kuhmoisissa ja 
Kalvolassa, missä nimen taustalla on ilmeisesti vanha torpannimi, joka mainitaan 
jo 1789 (virallisesti Sarkasjärvi; Eric Sarkanen 1824), kantatalo nro 2 Ounin-
pohjassa on samanniminen (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot). Kannaksella 
nimi on ilmeisesti vanhaa perua, Jääskessä ja Muolaassa nimestä Sarkainen on 
tietoja 1500-luvun puolimaista (SN 2000: 587). – Nimenmuutoksia: Subrinsky 
> Sarkanen (Helsinki 2.5.1906, Sortavala 12.5.1906 ja Lahti 1919), Mikkonen 
> Sarkanen (Mikkeli 1914) ja Sarkanen > Laine (Valkeala 1917).

HisKi: Jaala (ks. seuraavaa esimerkkiä), Pori (sl 1893 Ent: poliisi Karl Gustav 
Sarkanen), Koivisto (sl 1826 Johan Knutss: Sarkanen), Kuolemajärvi (vl 1864 
dreng ungkarl Johan August Sarkanen), Vl. Uusikirkko (vl 1898 ent. aliups. 
pkmies Emanuel Juhp:a Sarkanen Kuolemajärveltä).

Jaala (HisKi): Renki Kaarle Sarkanen (Huhdasjärven Pökölästä) & 5.4.1885 
Muon.m.tr. Maria Rantala. Rk 1880– s. 96 Huhdasjärvi nro 5 Pökölä renki Kaarle 
Tuomaanp. Sarkanen, s. 6.8.1864 Mäntyharjussa. – Jaalassa nimi näyttää olevan 
peräisin Mäntyharjusta, jossa sukunimeä on ollut vanhastaan, vrt. sl 1741 Christer 
Sarkain Kuortin kylässä.

**Sarkonen (48). Nimi on satakuntalainen. 1900-luvun alkukymmenillä eläneitä 
Sarkosia oli syntynyt Tyrväässä, Vesilahdella Kiikoisissa ja Suodenniemellä. 
Ainakin Tyrväässä taustalla on vastaava asuinpaikan nimi, vrt. Jören Sarkoinen 
1670 (SN 2000: 587). – Nimenmuutos: Sundström > Sarkonen 1936 Humppila 
(SL).

***Savinen (225). Nimeä on varsin monessa hämäläispitäjässä Päijänteen itä- 
ja eteläpuolella, länsipuolella Korpilahdella ja paikoin Ylä-Satakunnassa (mm. 
Parkano, Virrat, Vesilahti, Tampere). Nimien taustalla on varmasti erilaisia Savi-
alkuisia paikannimiä, mutta nimeä on kuitenkin omaksuttu sukunimeksi samoihin 
aikoihin usealla eri paikkakunnalla ajankohtaan sopivaa nimimallia noudattaen. 
Luhangassa 1871 syntynyt Herman Savinen meni 1883 Jyväskylän lyseoon, 
hänen isänsä oli torppari Adam Savioja (Mikkola 1983: 114). – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Saarinen > Savinen 13.2.1894 Iitti.
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HisKi: Ikaalinen (sl 1883 Kauppias Henrik Savinen), Pori (mm. sl 1892 Itsellinen 
Kustaa Elias Savinen), Rautu (vl 1898 Naimaton Yrjö Antinp. Savinen Inkerin 
Vuoleen seurakunnasta25), Sortavalan msrk (L.b.s. Jacob Savinen 1847), Ähtäri 
(Inh.Ukrl. Herman Henrikss:n Savinen 1884); kummassakaan paikassa nimi ei 
ole säilynyt sukunimenä.

Korpilahti (Kela): Valdemar Savisen (s. 11.9.1890 Korpilahden Muuramen 
Kalaojalla) vanhemmiksi merkittin Kesti Kalle Savinen ja Jose  na Santerint. 
Vilkman. Korpilahden Muuramen kylän Knuuttilassa (Koivisto) oli hieman ai-
emmin inh Karl Lenass. Savinen (s. 19.8.1849; ei löydy Korpilahden sl:sta), joka 
lienee sama kuin kesti Kalle Savinen. – Korpilahdella nimi esiintyy viimeistään 
1890-luvun alkaessa.

***Savonen (477). Nimi on ollut suosittu Varsinais-Suomessa Turun–Loimaan 
tienoilla. Toinen selvä keskittymä on Keski-Suomessa (erityisesti Saarijärvi, 
Laukaa) ja Pirkanmaalla (Kuorevesi, Teisko) ja nimenkantajia on syntynyt usei-
ta myös Sysmässä ja Kotkassa. Koska nimestä ei levikkialueelta – eikä juuri 
muutenkaan (vrt. SN 2000: 593) – ole vanhoja tietoja ja nimenkantajien määrä 
on silti melko suuri, on nimeä täytynyt omaksua sukunimeksi usealla paikka-
kunnalla samanaikaisesti 100–130 viime vuoden aikana. On mahdollista, että 
varsinkin keskisuomalaisten nimien takana olisi savolaisasutukseen viittaavia 
Savo-alkuisia paikannimiä. Mallin osuus voi silti näkyä nen-loppuisuuden lisäksi 
myös sisällössä: onhan esimerkiksi Suominen nuori läntinen mallinmukainen 
sukunimi, kun taas nimenkantajaa itseään alkuaan kuvannut Suomalainen on 
vanha itäsuomalainen sukunimi. – Ensimmäiset nimenmuutokset: Markusson > 
Savonen 12.5.1906, Savón ja Schavoon > Savonen 12.5.1906 Saarijärvi.

HisKi: Aura (sl 1894 Maal Robert Sawonen Turusta), Kerimäki (vl 1833 B:s 
Henr. Erikss. Savonen), Kuopion msrk (Hinr. Savonen 1753, muutoin nimenä 
Savolain[en]), Pori (sl 1893 Työmies Karl Wilhelm Savonen), Ruokolahti (talo 
Savoin 1833), Somerniemi (vl 1882 Landthandl. u-k. HenrikWilhelm Savonen), 
Viipurin mlk (vl 1827 Smed Joh. Joh.s. Savonen, vl 1867 Inhyses, ungkarl Anders 
Johansson Savonen). 

**Savunen (99). Nimi on ennen muuta eteläpohjalainen. 1900-luvun alkukym-
menillä Savusia syntyi eniten Ilmajoella, mutta myös Peräseinäjoella ja Kauha-
joella. Muualta tietoja on lisäksi Kuopiosta ja Raumalta. Ilmajoella Savunen on 
myös kylän ja talon nimi. 

**Seuranen (132). Tätä kantahämäläistä nimeä on ollut eniten Lopella ja Janak-
kalassa, pienempiä määriä Hausjärvellä ja Kärkölässä. Nimi ei esiinny lainkaan 
nimenmuutosilmoituksissa. Karl Albert Seuranen (s. 8.5.1865 Sammatissa) 
asui Nurmijärven Kytäjän Berghällin torpassa ja käytti ainakin jo 1889 nimeä 
Seuranen. Hänen isänsä oli August Rosenberg (s. 24.9.1835), Seppälän tilan 
omistaja Nurmijärveltä. (Kerkkonen 1920: 52–53; Nurmijärven syntyneiden 
luettelo). – HisKi: Vain talonnimi Seurasalmi 1818 Kuhmoisissa, asukkaat 
patronyymillä.

Janakkala (Kela): Johannes Seuranen, s. 22.6.1890. Vanhemmat: Hakoisten 
Mähkäisten itsellinen Juha Seuranen ja Maria [Charlotta Sonk] (s. 7.11.1851). 

25  Louhelaisen mukaan nimeä on esiintynyt Vuole-Miikkulaisen seurakunnassa. Kyse 
on Vuolee-nimisestä seurakunnasta.
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Rk 1886–1895 s. 29 Haga Mähkäis tr. Johan Henriksson Seuranen (sn. lisätty 
rippikirjan aloittamisen jälkeen), s. 15.6.1848 Haga. Sn. oli lisätty jo edellisessä 
rk:ssa Mähkäisten torpassa asuessa, minne perhe oli muuttanut 1881 Hakois-
ten (Haga) Unikon torpasta; siellä ei sn:ä merkitty. Edellinen sukupolvi: Torp. 
Henrik Mats[son] (s. 15.10.1805 Hausjärvellä) ja Maria Kristiansdr, s. 11.3.1806 
Janakkalassa. Henrikille on merkitty vuoden 1848 sl:oon lisänimeksi Uniko. 
– Nimi esiintyy ensi kerran noin 1881, mutta ei heti vakiinnu rippikirjaan. 
Nimen syy ei selviä asuinpaikkojen nimistä; edellisessä sukupolvessa esiintyi 
lisänimi Unikko.

Hausjärvi (Kela): Juho Fredrik (sl:ssa Johan Fredrik) Seuranen, s. 11.10.1881 
Hausjärven Oitin asemalla. Äiti: Tjenstepigan Eva So  a Lundberg.

Loppi (Kela): Artturi Seuranen, s. 8.3.1888 (sl:ssa 3.3.1888 Arthur). Vanhemmat: 
Launosten Santamäen Mylläri Kustaa Selim Heikinpoika ja Helena Mikontytär. 
Rk 1886–1896: ei merkitty sukunimiä. – Nimi ei esiinny kirkonkirjoissa ainakaan 
vuoteen 1896 mennessä.

Nurmijärvi (Kela): Frans August Seuranen, s. 6.12.1889 Nurmijärvellä. Äiti: Its. 
Amanda Numberg, s. 25.10.1860. Rk 1880– s. 655 Nurmijärvi inh. Rk 1890– 
s. 607, äidin sukunimenä edelleen Numberg > 1897 sivulle 619 avioon its. Da-
vid Nyholmin kanssa. – Nimi ei esiinny kirkonkirjoissa ainakaan vuoteen 1897 
mennessä; lienee sittemmin otettu nimen Numberg sijaan.

**Sievinen (109). Sievisiä on syntynyt mm. Helsingissä, Mäntsälässä, Kaakkois-
Hämeessä ja Pirkanmaalla sekä paikoin muuallakin, kuten Padasjoella, Jyväs-
kylässä, Jyväskylän mlk:ssa, Iitissä, Jaalassa, Anttolassa, Laihialla ja Pohjassa. 
Nimien takana voi paikoin olla Sievi-alkuisia asutusnimiä, joissa Sievi saattaa 
hyvinkin olla Severin tai ehkä Sigfridinkin kansanomainen muoto (SN 2000: 
597). Siinä vaiheessa kun Sievistä on alettu omaksua sukunimeksi, tärkeämpää 
on kuitenkin ollut ottaa käyttöön ajanmukainen sukunimi. Siihen on kuulunut 
paitsi nen-loppuisuus ja myös nimen sisällön sopivuus; niinpä nimen valintaan 
on 1800-luvulla voinut vaikuttaa nimen äänteellinen likeisyys Sieväseen ja ylei-
sesti tunnettuun sievä-sanaan. Nimestä on myös tullut usean perheen tai suvun 
omaisuutta. Sukunimestä ei juuri ole vanhoja tietoja. – Ruoveteläisen suutarin 
Selim Sievisen (s. 27.3.1765) vanhemmat olivat keuruulainen itsellinen Otto 
Juhanp. Rajala (s. 18.7.1832) ja Henrika Matintr., s. 5.8.1839 (Joensuu 1988: 9). 
– Nimenmuutosilmoituksissa vain Sievinen > Lahti (1912). – HisKi: Pihlajavesi 
(Iht. Kaarle Otonp. Sievinen 1882). 

**Sievonen (-). Nimenmuutoksia: Lindström > Sievonen (Tuulos 12.5.1906), 
Lundén > Sievonen (1909). Nimi ei ollut käytössä enää 1960-luvun alussa.

***Sievänen (830). Nimeä on esiintynyt runsaasti Päijänteen ympärillä (määrä 
on huipussaan Joutsassa, sitten Korpilahdella, Jämsässä ja Kuhmoisissa) ja 
varsin tiheään myös Lahden ympäristössä. Vain muutamia yksittäisiä nimen-
kantajia on syntynyt Kymenlaaksossa ja Helsingissä. – Nimen omaksumiseen 
on varmaan vaikuttanut yleisesti tunnettu sievä-sana, jolla murteissamme on 
mm. merkitykset ’pieni; hento, hoikka; siro; hiljainen, kätevä; nopea’ (SKES); 
nimen on ilmeisesti katsottu kuvastavan aikakauden ihanteellista ihmiskuvaa 
(vrt. Siivonen). 1800-luvulle ominaista nimikäytäntöä kuvaa sekin, että Multialla 
1854 syntyneen ja 1875 Jyväskylän seminaarissa opintonsa aloittaneen Fredrik 
Sieväsen vanhempien nimeksi on oppilasmatrikkeliin kirjattu torppari Fredrik 



339

6 Virtanen-tyyppi

Uuranmäki ja äiti Hanna Koppelomäki (Raitio 1913: 364; Mikkola, Leinonen & 
Rekola 1937: 684); syntyneiden luetteloon isän nimeksi on merkitty Fredrik Ab-
ramss. Härkäaho. Jyväskylän kaupungin sl:ssa esiintyi 1877 Kirjapainon työmies 
Salomon Sievänen (sukunimi jo 1875 mlk:n vl:ssa). – Nimi Siewänen esiintyi 
Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä tarvitseville suunnatussa ohjeellisessa 
nimiluettelossa. Ensimmäiset nimenmuutokset 12.5.1906 nimistä Lindgrén 
(Keuruu), Grönqvist (Eurajoki), Matsson (Porin mlk), Sevón (Helsinki) ja Åfelt 
(Suomusjärvi). Vuotta myöhemmin nimen otti muuan Sivén (Artjärvi).

HisKi: Pori (sl 1899 Yövartia Kustaa Fredrik Sievänen).

Jämsä (sl): Emil Sievänen & Ida Sillgrén > Ida Maria 11.1.1895 (a.n.) Jämsän 
Seppolan Lähteenlevossa. Rk 1890–1899 s. 1263 Seppola Trp. Lähteenlepo: its. 
Emil Fredriks. Sievänen (s. 26.5.1866) & Ida Sillgrén (s. 14.6.1869 Jämsässä) 
< (1891) s. 289 Heikkilä Heinävehmas: Its. Emil Sievänen < (1891) s. 736 
Kaukkiala Heräjärvi: Rki Emil Sievänen < rk 1880–1889 s. 559 Kaukkiala by 
(Luomajärvi L.) Erola hemman: Drg Inh Emil Fredriksson Sievänen (sn. lisätty) 
< (1885) 561 Kaukkiala Heräjärvi hemman: drg, ei sn:ä < (1884) s. 222 Heikkilä 

Kartta 25. Sukunimen Sievänen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Sievänen

> 10

3–9

1–2

Nimenkantajien määrä

–
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by (Seppola L.) T. Lähteenlepo: T. Fredrik Fredriksson (s. 24.3.1835 Jämsässä) 
& Fredrika Gustafsdr (s. 31.1.1841), heillä mm. poika Emil; ei sukunimiä > muu 
perhe paitsi Emil rk 1890– s. 298 muilla ei sn:ä, mutta Emilin Amanda Lydia 
-sisarelle (s. 29.12.1878) merkitty jälkikäteen sn. Sievänen. Emilin Aleksi-vel-
jelle (s. 1.11.1862) ei Lähteenlevossa ja seuraavassa asuinpaikassa (vuodesta 
1889 Toivilan kylän Kauralahden torppa, s. 1329) merkitty sn:ä. – Emil Sievä-
selle nimi näyttää ilmaantuvan pian vuoden 1885 jälkeen, kun hän oli renkinä 
Kaukkilan Eerolassa. Emilin vanhemmalle veljelle ei sukunimeä 1800-luvun 
loppuun mennessä merkitty, mutta 1800-luvun lopussa myös nuorempi sisar 
sai sukunimen Sievänen.

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 279 S (< Jyväskylän kaupungista s. 47): Tark 
Opl. Abram Juhp Sievänen (s. 25.1.1855) ja Wilhelmina Matintr Tienari (s. 
1.6.1853). 

Kuhmoinen (rk): Kuhmoinen rk 1880–1889 s. 408 Päijälä nro Teppinen (= 
Täppinen): Inh. Karl Nestor Sievänen (s. 10.1.1854) & Maria Hedvigsdr (s. 
4.7.1853 Antilan Kauppilassa) < (1882) s. 621 Tapiala nro 9 Puuksame Rapakko 
torp inh (sn. lisätty ilmeisesti vihkimisen aikoihin). Vanhemmat: Inh. Emanuel 
Emanuelsson ja Lovisa Carlsdr. – Nimi on omaksuttu noin 1882, eikä se perustu 
asumuksennimeen.

Vrt. myös: Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 276 S: Lois Matti Davp. Sievä, s. 
15.1.1848 Nyrölän Talasniemessä. Vanhemmat: Trp: David Mattsson ja Maria 
Eriks dr.

**Siirtonen (73). 1900-luvun alkukymmenillä on Siirtosia syntynyt Virroilla, 
Ruovedellä, Merikarvialla, Kiukaisissa ja Messukylässä.

***Siivonen (1 292). Nimen käyttöalue on linjan Pori–Tampere–Heinola–Kotka 
sisäpuolella suomenkielisillä alueilla. Siivosia on asunut eniten Vakka-Suomessa 
ja Rauman seudulla (erityisesti Taivassalo, Kalanti, Laitila). Toinen tiivis esiinty-
mäalue on Etelä-Häme (Hollola, Asikkala, Hausjärvi, Janakkala, Loppi). Monta 
nimenkantajaa on syntynyt myös Mäntsälässä, Helsingissä, Turussa ja Huittisissa. 
Joidenkin nimien taustalla on Siivo-alkuinen talon tai torpan nimi, johon sisältyvä 
Siivo on Sigfridin vanha kansanomainen muoto (SN 2000: 601–602). Nimi on kui-
tenkin niin laajalle levinnyt, että sen omaksumiseen on nen-loppuisen nimimallin 
lisäksi vaikuttanut yleiskielen sana siivo ’siisti, hyväntapainen’.26 Pyhänrannan 
Ylikylän Mikolan isännän Benjamin Laurenin (1810–1885) jälkeläiset ovat 
omaksuneet sukunimikseen mm. Siivosen, Mikolan, Uusilan ja Alitalon (Hella 
1997: 18). – Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Emanuelinpoika > Siivonen 
16.11.1897. Nimenkantajien määrä on karttunut myös myöhemmissä nimenmuu-
toissa: 1906 on Siivoseen vaihdettu mm. Heikintytär, Sevón (Helsinki), Grönqvist 
(Eurajoki), Åfelt (Suomusjärvi), 1908 Isberg (Lemu) ja Mattsson (Viipuri).

HisKi: Asikkala (talo Siivola 1836, asukkaat patronyymillä), Hausjärvi (talo 
Siivola 1837, asukkaat patronyymillä), Kärkölä (Itsellinen Eerik Siivonen 1891), 
Loimaa (talo Siivola 1842, asukkaat patronyymillä; Tp Simson Siivola 1834), 
Pori (mm. sl 1891 renki Viktor Emil Siivonen), Somerniemi (vl 1885 Renki 

26  Samaa sanaa on kansallisromantiikan kaudelta alkaen käytetty myös etunimen Siivo 
kantana (Kiviniemi 1982a: 110).
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n.m. Juho Wikt. Siivonen Someron emäseurakunnasta), Sotkamo (Johan Johs. 
Siivonen 1772; nimi ei ole kuitenkaan Sotkamossa sukunimenä säilynyt), Sysmä 
(talo Jussila, dr. Adam Siivonen 1847), Tammela (Trp. Johan Joh.son Siivola 
1828), Tervola (B. Johan Siivola 1853). 

Iitti (rk): rk 1890– s. 575 Kuusanniemi nro 2 Mäenpää (Perätalo): Renki Työm 
Juho Tuomaanp. Siivonen (s. 4.11.1874) < (1895) s. 280 Keltti nro 1 Killing 
(Kauppila) Työm. < (1894) Kuusanniemi nro 1 Eerola. – Nimi on ollut käytössä 
ainakin jo vuonna 1894.

***Siltanen (1 608). Nimeä on käytetty lähes kaikkialla Miehikkälä–Kokko-
la-linjan lounaispuolella, paitsi ruotsinkielisellä ja Varsinais-Suomen rannik-
koalueella. Selvä keskittymiä on Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Sysmässä. 
Jyväskylän seminaarin aloitti 1886 kirvulaissyntyinen David Siltanen, s. 1857; 
äiti: Anna Helena dotter Tommin (Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkonkirjat 
1881–). Jyväskylän maaseurakunnan syntyneiden luettelossa mainitaan 1880 
Matti Aroninp. Siltanen. – Vaikka Siltanen on paikoin omaksuttu sukunimeksi 
suoraan talon tai torpan nimestä tai muusta Silta-alkuisesta asutusnimestä, ni-
mien levikki ja tiheys viittaavat selvästi myös mallinmukaiseen omaksumiseen. 
Esimerkiksi. kun porilainen Satakunta-lehti julkaisi 6.4.1887 noin 300 nimen 
listan, josta halukkaat voisivat valita itselleen sukunimen, joukossa oli myös 
Siltanen. – Ensimmäinen nimenmuutos: Vakkuri > Siltanen 5.12.1890. Nimen-
kantajien määrä on karttunut myös myöhemmissä nimenmuutoissa: Siltaseen 
on vaihdettu 1899 Sillanpää, 1906 Silander (Suomusjärvi), Silvén (Rauma), 
1907 Siila (Sortavala).

HisKi: Asikkala (Siltain Torp 1826, asukkaat patronyymillä), Eräjärvi (T.s. Eric 
Simonsson Siltanen 1860), Jaala (mm. sl 1885 Muonatorp. Poika Taavi Iisakinp. 
Siltanen), Kerimäki (vl 1883 Talollisen poika, poikamies David Siltanen, kyse 
on kuitenkin nimestä Sikanen), Kuru (vl 1889 Torpanpoika Emanuel Siltanen 
Talvisillasta), Suomusjärvi (vl 1898 kauppapalveliatar Aina Maria Amanda 
Siltanen), Sysmä (talo Siltais 1849, asukkaat patronyymillä). 

Kuru (HisKi): Renki Kalle Enokinpoika Siltanen (s. 7.1.1865 Kurussa; ei tosin 
löydy sl:sta tuolta ajankohdalta) Lörpyksestä & 3.3.1889 Piika Hilma Matintytär 
Mattila Ylätoikosta. Rk 1884–1892 s. 396 Petäjälammen kylä Lörpys < (1888) s. 
496 Ristaniemen kylä, Ristaniemi (täällä sn. lisätty) < (1885) s. 381 Olkitaipale, 
Kastari (ei sn:ä, vaikka täällä yhdelle rengille oli lisätty sukunimeksi Nieminen 
ja toiselle Haapanen). – Nimi on tullut käyttöön pian 1880-luvun puolenvälin 
jälkeen. Sillä ei ole yhteyttä asumuksennimiin.

Sääksmäki (rk): rk 1887–1896 s. 451 Salo Hannula: Juho Israel Israelinp. Silta-
nen (s. 8.7.1845 Längelmäen Eväjärvellä). Vanhemmat: Bd. Israel Emanuelss. 
Kandolahti ja Johanna Jöransd:r. – Nimi omaksuttu 1800-luvun jälkipuoliskolla 
ilman yhteyttä asumuksennimiin.

**Simanen (33). Nimitiedot ovat Mäntsälästä, jossa syntyi mm. Verner Väinö 
Simanen 1893. Nimeä on ollut myös Inkerissä (Inkere). – Nimenmuutos: Sima-
nen > Hurme 1920 Mäntsälä. – HisKi: Tp. Olli Simanen (po. Simonen) sl 1889 
Kerimäki.
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**Sivunen (127). Sivusia on useita eri sukuja. Heitä on syntynyt Etelä-Pohjan-
maalla Alavudella ja Ilmajoella, Keski-Suomessa Jyväskylässä, Petäjävedellä ja 
Kuhmoisissa, Satakunnassa Punkalaitumella ja erityisesti Huittisissa, sekä Hel-
singissä ja Kuusistossa. Nimenvalintaan on aikakauden sukunimimallin lisäksi 
vaikuttanut Sivu-alkuinen asuinpaikan nimi, joka on voinut olla jo ”valmiiksi” 
Sivunen. – Ensimmäinen nimenmuutos: Ylén > Sivunen 7.8.1897 Kuusisto. 

HisKi: vain seuraavia Sivu-alkuisia tietoja: Jalasjärvi (T.s. Isak Jakob Herm.s. 
Sivula 1858), Multia (Trp. Enkl. Herman Henriksson Sivula 1869), Kuhmoinen 
(talo Sivulahti 1844).

Alavus (Kela): Juho Aarne Sivunen, s. 13.12.1888 Alavudella. Vanhemmat: 
Sydänmaan k. Torp. vävy Jaakko Juhonp. Rajala (s. 25.10.1859 Rintalassa) ja 
Sanna Liisa Erkintytär. Rk 1880– s. 961 > (1888) Sydänmaa nro 14 Saarijärvi 
Rajala vävy > rk 1890– s. 1017 sama paikka > (1891) s. 1090 nro 22 Hiidenniemi 
trp Sivunen. – Alavudella sukunimi pohjautunee torpan nimeen.

Ilmajoki (Kela): Iivari Sivunen, s. 10.4.1893 Ilmajoella. Vanhemmat: its Salomon 
Lecklé (s. 2.5.1847 Jalasjärvellä) ja Liisa Jaakontr. (s. 25.9.1846 Ilmajoella). Rk 
1889–1898 s. 1466 Röyskölän kylä Ala Latva Röyskö Perälä renki < (1890) s. 
1571 YliKuhna. – Nimi Lecklé ~ Leklé on vaihtunut Sivuseksi 1906 (SWL).

Punkalaidun (Kela): Kalle Alfred Sivunen, s. 1.1.1885 (po. 30.1.) Punkalaitumel-
la. Vanhemmat: Mäenpään Katilan irt. Työmies Samuli Tuomonpoika ja Emma 
Augusta Hornborg. Rk 1883–1892 s. 787 Mäenpään kylän Katila Mök. Samuli 
Tuomonp. [ei sn:ä] (s. 14.11.1838) ja Emma Augusta Hornborg, s. 11.4.1846 
Piikkiössä. > (1885) s. 748 Mäenpää Ala Uotila (ei sn:ä). – Nimi on omaksuttu 
sukunimeksi vasta 1900-luvun puolella eikä perustune asumuksennimeen.

**Sorjanen (32). Nimenkantajia on syntynyt mm. Asikkalassa, Hausjärvellä, 
Kuhmoisissa ja Pudasjärvellä. Nimenmuutos: Sorjanen > Halkoniemi (1899). 
– HisKi: Hiitola (sl 1786 Magnus Magni Sorjanen), Ruskeala (vl 1868 Lbson, 
ungk. Anders Sorjanen Soanlahdelta). Karjalan tiedoissa on kuitenkin kyse su-
kunimestä Sorjonen, kuten Hiitolan ja Ruskealan muiden vuosien syntyneiden 
luettelosta selviää.

Asikkala (Kela): Anshelm Sorjanen, s. 20.1.1889 ante nuptias Asikkalan Viitailan 
Tasasessa. Vanhemmat: kuulutetut (leski) irtol. August Antinp. (s. 1.2.1838) ja 
Erika Mikontr. Rk 1880 (äiti) s. 1464 Viitaila nro 27 Tasanen itsellinen > s. 1428 
Viitaila nro 21 Perola (ei sn:ä). Rk 1890– s. 1483 nro 27 Tasanen itsellisiä > (1890) 
Viitaila nro 12 Ojala itsellisiä. – Sukunimeä ei mainita vuoteen 1900 mennessä.

Kuhmoinen (Kela): Lauri Artturi (sl:ssa Lauri Arthur) Sorjanen, s. 6.8.1895 Kuh-
moisissa. Vanhemmat: Anttulan Kärppälän torp. Juho Sorjanen (s. 26.12.1861) ja 
vuonna 1888 vihitty puoliso Iida Emilia Koivula (s. 3.12.1869). Rk 1890–1899 
s. 66 Anttula nro 7 Kärppälä Terrijärvi trp. < rk 1881–1889 s. 44 sama paikka 
ja sn. jo merkitty < (1888) s. 302 Närvä nro 1 Närvä Ala R. (täällä lisätty sn.) < 
(1885) 304 Närvä Ylä (ei sn:ä). – Nimi ilmaantui käyttöön 1880-luvun puolivälin 
jälkeen. Nimellä ei liene yhteyttä asumusten nimiin.

**Sulkanen (135). Läntisin tieto Sulkasista on Pyhässärannasta, sitten Loimaan 
mlk:sta. Runsaimmin nimeä on käytetty Huittisissa ja Hl. Koskella sekä idempänä 
Iitissä ja Lappeella. – Nimenmuutos: Perkiö > Sulkanen (1910).
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Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 146 L: Loin Wilhelmina Juhtr Sulkanen (s. 
22.4.1848 Vesangan Sipilä) ja puoliso Johan Lerkkanen (s. 28.4.1845). Van-
hemmat: bond: Johan Mattsson ja Maja Stina Joh:dr. – Nimi on 1800-luvun 
jälkipuoliskon uudismuodoste.

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 268 S: Lois Kasper Matinp. Sulka, s. 1841.

Koski Hl. (Kela): Juho Kustaa (sl:ssa Johan Gustaf) Sulkanen, s. 27.11.1887 
Hl. Koskella. Vanhemmat: muonamies Adam Adaminpoika Utela (s. 8.7.1856 
Koskella) ja Adol  na Lampén (s. 19.7.1860) Porvolasta. Rk 1881–1890 s. 284 
Utela nro 4 Taka-Utela > (88) s. 119 Hyväneula Pappila puustelli: vouti > (1890) 
s. 165 Kosken kylä Kulvela itsell. (nyt sn:nä Sulkanen). – Talonnimeen perustuva 
lisänimi Uutela on vaihtunut sukunimeksi Sulkanen 1890-luvun alussa.

Lappee (Kela): Kaarlo Viktor (sl Kaarle Viktor), s. 3.1.1899 Lappeen Parkkari-
lassa. Vanhemmat: työmies Juhana Sylvest.p Sulkanen ja Helena Simontr Pu-
holainen (s. 5.2.1874 Inkerissä). Rk 1890– s. 1231 (sl:n mukaan s. 1344) : Juho 
Sulkanen, s. 6.8.1871 Iitin Keltin Haaralassa. Juhon (sl:ssa Johan) vanhemmat: 
Sp Tp Sylvester Mattsson ja Eva Lisa Johans dr. Rk 1867–1874 s. 441 Keltis 
nro 6 Haarala (Kondoja) Sp Tp. Sylvester Mattsson (s. 11.10.1836 Elimäellä) 
ja Eva Liisa Johansdr (s. 11.10.1846) > (1871) s. 653 Kyrkoby nro 2 Ingimaa 
nybygge > (1873) s. 610 Kuusanniemi nro 2 Mäenpää (Kuusankoski Fabrik) 
Fabriksarbetar > rk 1877–1879 s. 336 sama paikka (nyt syntymävuotena 1830) 
> rk 1880–1889 s. 387 Kuusanniemi Mäenpää Huhtalampi työm. > s. 519 sama 
paikka (ei vieläkään sn:ä) > rk 1890– s. 613 Kuusanniemi nro 5 Kuusankosken 
tehdas työm. Sylvester Matinpoika, jonka pojalle on täällä lisätty sn. Sulkanen 
ja merkintä ”ottanut sukunimen Sulkanen 21.7.1892”, avioitui 30.11.1892. 
– Lappeen Sulkaset ovat kotoisin Iitistä, missä Kuusankosken tehtaan työmies 
otti sukunimen Sulkanen 21.7.1892 eli hiemen ennen avioitumistaan.

Lapua (HisKi): Torpanmies Juha Esanpoika Sulkanen ja Sanna Juhantyt. (s. 
8.9.1839) > Antti Oskari 7.8.1883 Lapuan Alatuomaalassa. Rk 1879–1888 s. 
196 Kyrkoby nro 11 Alatuomala Sulkanen: torp Anders Anderssn (s. 1.4.1817) ja 
Anna Lisa Johansdr (s. 6.12.1825) sekä kasvattipoika Johan Esaiassn (s. 11.9.1851 
Alahuhta Alahärmä). – Lapualla esiintynyt nimi Sulkanen on ilmeisesti alkujaan 
torpan nimi.

**Sulkunen (69). Nimi on Jyväskylän seudulta. Sulkusista on tietoja Jyväsky-
lästä, Jyväskylän mlk:sta ja Laukaasta. Keljon Sulkulasta kotoisin ollut Matti 
Juhanp. Sulkunen vihittiin Jyväskylän maaseurakunnassa 1879. – HisKi: Drg. 
Hiskias Sulkunen vl 1879 Laukaa.

Jyväskylän mlk (Kela): Kalle Sulkunen, s. 15.5.1895 Jyväskylän mlk:ssa. 
Vanhemmat: Its. Mikko Sulkunen (s. 1.10.1867) ja Eliina Wesangan Siekkilän 
Pohjolasta. Rk 1890– s. 1082 S < rk 1880–1889 s. 281 S, missä myös isovan-
hemmat: Juho Sulkunen (s. 25.5.1825 Jyväskylässä) ja Eliina Willentr. Pohjola (s. 
8.4.1869) < (1882) s. 115 Jyväskylän kylä nro 15 Mustamäki. – Vrt. tn. Sulkula: 
Keljo nro 1 Keljo Sulkula hn (rk 1859–1868 s. 172). – Jyväskylän pitäjässä nimen 
perusteena lienee talonnimi Sulkula.

***Sulonen (636). Alueen Pori–Ruovesi–Asikkala–Helsinki ulkopuolella 
varhaisia Sulosia on syntynyt useampia vain Ähtärissä. Tiheimmillään Sulosia 
on asunut vyömäisellä alueella Tammelasta Poriin. Koska nimi on sukunimenä 
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varsin nuori (omaksuttu 1800-luvulta lähtien) ja sitä on monilla eri suvuilla, 
siihen on – joitakin asutusnimitaustoja lukuun ottamatta – ilmeisesti päädytty 
nimen herättämien yleisten mielleyhtymien perusteella (vrt. suloinen ’miellyttävä, 
herttainen, siro’ yms.). Sulonen on tunnettu talonnimenä Hollolassa, Suloinen 
Hauhon Ilmoilassa (kantatalo nro 15); kummastakaan pitäjästä ei ole nimenkan-
tajista tietoja 1900-luvun alkukymmenillä (Kela). Ahvenanmaalta Pyhäänrantaan 
muuttaneen Thomas Petterssonin (s. 1807 Brändössä) perhe omaksui suku- tai 
lisänimen Westerholm, jonka melkein kaikki jälkeläiset ovat suomalaistaneet otta-
malla tilalle nimiä Sulonen, Viljanen, Läntinen, Salmi, Saari, Aaltonen, Lehtonen, 
Kaupinsalo ja Raitio (Hella 1997: 22). – Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: 
Ahlgren > Sulonen 15.5.1886 Turku. Muita nimenmuutoksia: Stenvall > Sulonen 
1895 Turku, Grålund > Sulonen 1896 (Aikalaiskirja 1934: 647).

Hiski: Hauho (kylä Ilmola, talo Suloin 1825, asukkaat patronyymillä), Hollola 
(kylä Toivola, talo Suloin 1774, asukkaat patronyymillä; Värd k. sexm. enkl. 
Carl Suloin 1817 Toivolan kylässä), Ilmajoki (drg. Salomon Gabrielss. Sulomäki 
1851), Ähtäri (Statinsbetj:u Ukrl. Gustaf Adolf Suloin 1884). 

**Sumanen (74). Nimestä on tietoja Hauholta ja Padasjoelta.

**Sumunen (-). Nimenmuutos: Johansson > Sumunen (26.4.1898). Nimi ei ollut 
enää 1960-luvun alussa käytössä.

**Suojanen (804). Nimellä on kolme selvää levikkialuetta: Pirkanmaa (erityisesti 
Ikaalinen, Parkano, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Tampere Sääksmäki), Varsinais-Suo-
mi (erityisesti Nousiainen, Laitila, Turku) ja Isokyrö. – Vaikka joidenkin nimien 
takana on Suoja-alkuinen asuinpaikan nimi, nimien ikä, levintä ja tiheys viittaavat 
myös nimen mallinmukaiseen omaksumiseen. Ylöjärvellä on Suojasen kantatalo 
nro 6 Ylöjärven kylässä (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot), joka mainitaan 
jo 1667 (Suojais; talonpoika Carl Hendricsson Suojanen 1825). Vastaavia tietoja 
talonnimistä on Hämeenkyröstä (1769 Haukijärvellä: Henrich Suojanen), Jur-
vasta ja Virroilta (SN 2000: 624; HisKi). Osa nimistä onkin ilmeisesti lähtöisin 
vastaavasta talon tai torpan nimestä. – Ensimmäinen nimenmuutos: Välkki > 
Suojanen 10.5.1906 Messukylä.

HisKi: Hämeenkyrö (Bonden Henrich Suojanen 1763), Isokyrö (tp: Jac: Carlss: 
Suojanen 1837), Pirkkala (talo Suojais 1742, asukkaat patronyymillä), Pori (mm. 
sl 1890 Kauppias Juho Ivar Suojanen), Sääksmäki (talo Suojala 1697, Suoja 
1818; asukkaat patronyymillä), Tampere (ks. kohtaa Tampere), Virrat (Tp. Johan 
Joh.s. Suojanen 1853), Ylöjärvi (talo Suojais 1785, asukkaat patronyymillä; talo 
Suojanen 1825, Bd. Carl Henricsson Suojanen 1825). – Jurvassa on asunut 1825 
Fredric Suojanen.

Hämeenkyrö (Kela): Kalle Kustaa (sl Kaarle Kustaa) Suojanen, s. 22.7.1883 
Hämeenkyrössä. Vanhemmat: Kalkunmäen Purtun Allikon Ittellinen Mikko Ma-
lakias Kallenpoika (s. 28.10.1848 ja k. 11.5.1886) ja Vilhelmiina Kustaantytär, 
s. 20.9.1857. Rk 1880– s. 342 Kintuksen lukulahko, Kalkunmäen kylä, Purttu, 
Allikko torpp (ei sn:ä) > (1887) s. 1039 Tokosten kylä Suojanen. – Nimi perustuu 
Tokosten kylän asumuksennimeen ja on tullut käyttöön vasta sen jälkeen, kun 
nimenkantaja muutti Suojaseen 1887. 

Nousiainen (Kela): Aukust (sl:ssa August) Suojanen, s. 15.2.1881 Nousiaisissa. 
Vanhemmat: Kaitarais Tasais drengen Matts Wilh: Johansson (s. 2.4.1840) ja 
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Matilda Ullasdr (s. 1.12.1845). Rk 1879–1888 s. 62 Kaitarais Tasais, ei sn:ä < 
rk 1889–1898 s. 62 Kaitarainen Tasainen; ei sn:ä täälläkään, sen sijaan isännälle 
merkittiin sukunimeksi Tasanen. – Nimi on tullut käyttöön todennäköisesti vasta 
1900-luvun puolella.

Paimio (Kela): Juho Viktor (sl:ssa Johan Viktor) Suojanen, s. 10.3.1873 Paimios-
sa. Vanhemmat: Kyysilä Kappa Bond. Johan Johansson (s. 13.11.1834 Paimios-
sa) ja Gustava Katarina Gabrielsdr. Rk 1872–1881 s. 436 Evais läslag Kyysilä 
Kappa Bonden > rk 1882–1891 s. 272 samaa, ei sukunimeä. – Nimi on tullut 
käyttöön todennäköisesti vuoden 1891 jälkeen. Vrt., että Sauvossa 12.5.1906 
muutti nimensä Suojaseksi Johan Vihtori Johanpoika.

Tampere (HisKi): Gelbgjut utl: Karl Wiktor Suojanen & 28.3.1875 [Finlayso-
nin] Fabr: arb: Agata Oskars:dr Sillman (s. 7.7.1855 Ikaalisissa). Rk 1867–1877 
s. 688 Hyresgäster S: Gelbgjut. Utlärl. Karl Vikt. (sl:ssa Karl Victor) Malakiass. 
Suojanen (s. 19.4.1854, po. 14.4., Ylöjärvellä, josta muuttanut 1870 Tampereelle) 
< (1875) s. 64 2dra stadsdelen nro 20 gelbgjutaren (täällä lisätty: Suojanen ell. 
Lagström). Karl Viktor oli syntynyt Ylöjärven Suojasessa ja hänen vanhempansa 
olivat Bd. Malakias Karlss. ja Mina. – Tampereelle nimi on tullut Ylöjärveltä, 
missä se perustuu asumuksennimeen. Vaskenvalajana Karl Viktor Suojasella oli 
myös käsityöläisnimi Lagström.

Tampere (rk): Rk 1867–1877 s. 684 Hyresgäster S: drg Oskar Karlss Suojanen 
(s. 17.4.1844 Ylöjärvellä) ja Maria Mattsdr. Heillä mm. poika Karl Svante, 
s. 10.6.1860 Ylöjärven Kärppälässä (s. 32). Oskarin (sl:ssa Oscar Fritioff) 
vanhemmat: Tp. Carl Henrici ja Greta Andrea. – Tampereella Suojanen-nimeä 
esiintyi ylöjärveläislähtöisenä jo 1870-luvulla.

***Suominen (7 694). Suomisia on runsaimmin Varsinais-Suomessa ja Ala-Sa-
takunnassa (erityisesti Eurajoki, Laitila, Lappi, Maaria, Loimaa, Turku). Muuten 
nimeä on varsin tiuhaan satakuntalais-hämäläisellä alueella (erityisesti Jämsä) ja 
Uudellamaalla. Muualta maasta nimestä on vain muutamia yksittäistietoja. Nimi 
on selvästi mallinmukaisesti omaksuttu muotinimi. Sen sijaan nimi Suomalainen 
on ollut vanhastaan käytössä sukunimenä savokarjalaisella alueella (erityisesti 
Lappeen seutu, Heinävesi, Kerimäki, Kesä, Leppävirta, Parikkala, Savonranta), 
ja se on ollut tavallinen myös Suursaaressa ja Lavansaaressa. – Suomisen aika-
kaudelle tyypillistä omaksumistapaa kuvaa hyvin se, että Lapin pitäjässä 1877 
syntynyt Juho Wiktor Suominen sai nimen kiertokoulussa. Hänen isänsä nimenä 
oli tuolloin vielä Willman, sittemmin Vainio. Juhon veljet käyttivät nimiä Koski ja 
Koskinen, isän veljet nimiä Willman, Kantonen ja Mäntynen, sisko nimeä Rinne 
(SN 2000: 626; Poppius & Raevuori 1937).

Ensimmäinen nimenmuutos: Antintytär > Suominen 11.4.1883. Myös mm. seu-
raavia nimiä on muutettu Suomiseksi: Wilhelmsson (1884), Kustaantytär (Turku 
1885; 1893), Hahnfelt (Turku 1885), Lundgren (Turku 1885), Gustafsson (Turku 
1886; 1892), Johansson (1887), Lagerblad (Karinainen 1887), Mattsson (Turku 
1890), Suomalainen (Turku 1891), Abelintytär (1891), Antinpoika (1893, Viipuri 
1899), Zakariasson (Turku 1897), Wilhelminpoika (Turku 1897), Mullo (1898), 
Kustaanpoika (1898), Matinpoika (Turku 1898) ja Simula (Pirkkala 1898).

HisKi: Aura (sl 1888 Vaarin vävy Johan Suominen, sl 1898 Mökk. Johan Suomi-
nen Maarian Raunistulasta), Finström (Dreng Gustaf Wilhelm Suominen 1891), 
Hammarland (Arbetare Otto Wilhelm Gustafsson Suominen 1894), Haukipudas 
(nyb: Matts Mattss: Suominen 1783, vuosina 1763–1781 suku- tai lisänimenä 
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Meriläinen, vain 1783 Suominen; huom. talon- ja lisänimi Suomela samassa 
pitäjässä), Kakskerta (vl 1884 Drg. Anders Suominen), Kivennapa (vl 1895 
Työmies Karl Nestor Suominen), Nummi (mm. sl 1891 torppari Arvid Suomi-
nen), Pori (mm. sl 1887 vaskisepän sälli Emil Johan Suominen), Pusula (mm. vl 
1889 Entinen Renki, nuori Juho Mikko Suominen), Ruskeala (vl 1888 Loinen 
Nuorimies Matti Suominen), Sortavalan mlk (vl 1874 Bondes:n Ungk Anders 
Suominen, po. Suoninen; vl 1899 Loinen poikamies Juho Antinp. Suominen 
Kiteeltä), Sortavala (sl 1825 And. Suominen, po. Suoninen), Sund (Dräng Johan 
Ulrik Suominen 1894), Suomusjärvi (mm. vl 1894 torpp. tr Matilda Suominen), 
Tuusula (renki Karl Oskar Suominen 1892) Viipurin kaupunki (mm. vl 1878 
Smeds: ges: ungk. Gustaf Adolf Suominen, vl 1888 karvarin sälli Johannes Suo-
minen Turusta). – Porissa esiintyi jo vuonna 1885 sukunimeä Suomi: Amanda 
Wilhelmina Suomi.

**Suovanen (178). Nimenkantajat ovat syntyjään lähinnä varsinaissuomalaisia 
(erityisesti Mynämäki, Mietoinen, Turku, Rymättylä, Vahto). Monilla nimistä voi 
olla paikannimitausta (suova ’ulkosalla säilytettävä heinä- tms. pieles’; SKES), 
mutta nimenkantajien määrä on karttunut hieman myös nimenmuutoissa. Ensim-

Kartta 26. Sukunimen Suominen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Suominen

> 30

15–29

4–14

Nimenkantajien määrä

–
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mäinen julkaistu muutos oli nimen Holmström vaihtuminen Suovaseksi 18.1.1889 
Turussa. Suovaseen on vaihdettu mm. nimi Granberg.

HisKi: Suova-alkuisista nimistä mainintoja vain Suovasen levikin ulkopuolelta, 
esim. Ii (Mats Josephss: Suova 1685), Ikaalinen (talo Suovaniemi 1829), Kuru 
(talo Suova 1808), Peräseinäjoki (Tp Erik Suovanjemi 1841), Ul. Pyhäjärvi 
(talo Suovanala 1802, asukkaat patronyymillä; nybygg. Jakob Eriksson Suo-
vanala 1821; mol. esimerkit Ahmoon kylästä), Viitasaari (talo Suovanniemi hn. 
1737).

Mietoinen (Kela): Armas Aleksander Suovanen, s. 20.9.1892 Mietoisten 
Ruo[n]kalliossa. Vanhemmat: Keskitalon Talonpoika Juha Wilhelm Wilhelminp: 
Suovanen (s. 25.3.1868 Mietoisten Raukassa) ja Gustaava Karolina Kaarlentr 
(s. 6.11.1862). Rk 1888–1897 s. 264 Ruonkallio Keskitalo. tal. leski, Mylläri (sn. 
Suovanen lisätty, mutta ei lasten kohdalle). Juha Vilhelmin vanhemmat sl:ssa: 
Raukka Drengfogd. Vilhelm Suorsa ja Maria Mattsdr. Juha Vilhelmin vanhemmat 
rk:ssa: Wilhelm Johansson Suorsa (sn. lisätty rivin yläreunaan; s. 16.3.1834 Nou-
siaisissa) ja Maria Matintr (s. 28.11.1830 Mietoisissa) < rk 1878–1887 Ruonkallio 
Keskitalo < (1885) s. 20 Haijais Jaakola (nyt Vilhelmillä sn. Suorsa suluissa, mut-
ta ylivedettynä) < ed. rk s. 16 sama paikka, sn:nä Suorsa. – Sukunimi ilmaantui 
käyttöön vasta 1890-luvulla. Sitä ennen henkilölle merkittiin vain patronyymi 
tai isälläkin esiintynyt suku- tai lisänimi Suorsa.

***Suvinen (231). Varhaisimmat Suviset ovat syntyisin Lounais-Suomesta (eri-
tyisesti Loimaa, Alastaro, Turku, Somerniemi, Tammela), Päijänteen rantamilta 
(Kuhmoinen, Joutsa, Jämsä, Hartola, Säynätsalo) ja Raja-Karjalasta (Impilahti, 
Salmi). Länsimurteissamme sanalla suvi on merkitys ’kesä’, Laatokan Karja-
lassa ’etelä’, muutoin itämurteissa ’talvinen suojasää’ (SKES). – Ensimmäiset 
nimenmuutokset 12.5.1906 nimistä: Domander (Loppi) ja Ahlstedt (Somernie-
mi). Suviseen on vaihdettu Kaarinassa 1906 sukunimi Sommar, Alastarossa 
1900-luvun alussa Kivilä. – HisKi: Vain Ikaalinen (1804 T: Matts Gabrielsson 
Suwilammi).

Jyväskylän mlk (Kela): Eedi Oskari Suvinen, s. 7.1.1896 Jyväskylän pitäjässä. 
Vanhemmat: T:rpi Niklas Joonanp. Suvinen (s. 18.1.1862 Jyväskylässä) ja Ka-
roliina Oravisaari Juusolan Alaisen torpasta. Rk 1890– s. 502 Oravisaari nro 
10 Juusola Mktpa Torp Alainen. – Samalla sivulla myös Joonas (sl:ssa Jonas) 
Suvinen, s. 25.3.1828 Korpilahden Turkkikankaalla. Vanhemmat: Inh. Fredric 
Adams s ja Eva Stina Mats dr. Rk 1880– s. 263 Oravisaaren kylä nro 10 Juusola 
Alainen Mtupa, muonarenki (jo sn.) < rk 1869–1880 s. 218 nro 10 Juusola stdrg, 
sn:nä Suvín < (1872) 185 Oravisaari nro 4 Rantala Kangas Hn stdrg måg, sn:nä 
Suvín. – Ainakin osalla Jyväskylän seudun Suvisista nimi perustuu Suvín-nimen 
suomalaistamiseen.

Tammela (Kela): Nestori (sl:ssa Nestor) Suvinen, s. 15.2.1877 Tammelassa. 
Vanhemmat: Puoliso Torps. Henrik Gustafsson Wähämäki ja Edla Karolina 
Forsman. 

***Syrjänen (1 702). Valtaosa 1900-luvun ensi vuosikymmenillä syntyneistä 
Syrjäsistä on syntynyt linjan Pori–Kuhmoinen–Viipuri eteläpuolella, lukuun 
ottamatta rannikkoalueita Raumalta Espooseen ja Sipoosta Kotkaan. Levikin 
keskittymiä ovat Valkeakosken–Tampereen seutu ja Vehkalahti–Miehikkälä. Jon-
kin verran nimenkantajia on syntynyt myös Etelä-Pohjanmaalla, vanhan Hämeen 
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läänin pohjoispitäjissä ja Laatokan Karjalassa. Nimen taustalla on paikoin Syrjä-
alkuinen talon tai torpan nimi. Näin on etenkin Etelä-Pohjanmaalla ja ilmeisesti 
Kymenlaaksossa. Nimen levikki kertoo Syrjäsissä olevan useita eri sukuja ja 
viittaa nimen mallinmukaiseen omaksumiseen. Mäntyharjusta on henkilönnimestä 
Syrjänen tietoa 1500-luvulta ja Mikkelin pitäjästä 1700-luvulta (SN 2000: 632), 
mutta nimi ei siellä näytä kuitenkaan säilyneen. – Jyväskylän seminaarissa 1883 
opintonsa aloittaneen Otto Rikhard Syrjäsen (s. 1863 Pusulassa) isä oli maanvil-
jelijä Erik Syrjälä (Raitio 1913: 366; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 718). 
Jyväskylän mlk:ssa vihittiin 1879 Karl Herman Karlenp. Syrjänen. Pälkäneellä 
on kirjattu Heikki Syrjänen 1888 (SN 2000: 632). – Ensimmäinen nimenmuutos: 
Ekholm > Syrjänen 15.4.1884. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Syrjäseksi: 
Pettersson (1889), Ananianpoika (1890) ja Bergholm (1897).

HisKi: Kerimäki (sl 1874 Sågk: Petter Syrjänen Enonkoskelta), Kuru (vl 1885 
Torpparinpoika, nuorimies Sefanias Adol  npoika Syrjänen Keihäsjärven kylän 
Rajalasta), Kärkölä (Inh Joh Johansson Syrjänen 1879), Lapua (vl 1876 Torpson 
Ungk Johan Johansson Syrjänen), Nummi (sl 1899 Its. Karl Syrjänen), Pihlajavesi 
(Its. Timotheus Kustaanpoika Syrjänen 1883), Pori (mm. sl 1887 Työmies Juho 
Gustav Syrjänen), Somerniemi (vl 1887 Piika Hilda Maria Syrjänen Pusulasta), 
Tampere (vl 1881 Skräddlärl: Johan Gustaf Johansson Syrjänen). 

***Syvänen (734). Valtaosa varhaisista Syrjäsistä on syntynyt soikion Ren-
ko–Pirkkala–Multia–Jyväskylä–Kuhmoinen sisäpuolella (erityisesti Längelmäki, 
Ruovesi, Jyväskylän mlk, Tyrväntö). Vain harvat Syväset ovat syntyneet Ala-
Satakunnassa, Kauhavalla, Vihannissa tai Helsingissä. Jyväskylän maaseurakun-
nan vl:ssa mainitaan 1884 Jeremias Jeremp. Syvänen. – Ainoa nimenmuutos: 
Sulander > Syvänen 12.5.1906 Helsinki.

HisKi: tiedostossa ei ollut yhtään Syvänen-nimeä, mutta kylläkin seuraavat talon- 
tai torpannimet: Asikkala Syväsalmi 1841, Hauho Syvänoja 1828, Jyväskylän 
msrk Syvälä 1841, Jämsä Syväsalmi t. 1817, Kuhmoinen Syvälax 1799, Janakkala 
Syvänoja torp 1836, Nurmijärvi Syvänoja 1799, Teisko Syväoja 1788. – Näistäkin 
nimistä on voitu muodostaa ajanmukaisia sukunimiä nen-johdinta käyttäen.
 
***Taiminen (190). Taimisia on syntynyt eniten Sääksmäellä ja Elimäellä, mutta 
myös Lapinjärvellä, Helsingissä, Kalannissa, Kiukaisissa, Ruskolla, Säkylässä ja 
Yläneellä. Ainoa nimenmuutos: Vikman > Taiminen 12.5.1906 Muurla. – HisKi: 
Ei suku- tai talonnimitietoja. 

Lapinjärvi (Kela): Kaarle Vilho Taiminen, s. 1.2.1899 Lapinjärvellä. Vanhem-
mat: statdrengen Karl Fredrik Taiminen (s. 7.10.1870) ja Vilhelmina Johandr 
[Wallenius] (s. 18.5.1873). Rk 1890–1899 s. 803 Porlom Seikkala < (1895) 
Porlom 2 Wappula drg < (1894) 803 < (1890) 827 Porlom nro 15 Kuha drg, ei 
naimisissa < rk 1880–1889 Porlom nro 15 Kuha: Fredrik Mariasson < (1889) s. 
715 Porlom gärningsman, on jo sn. < (1888) s. 642 adm. 24.6.1887; vastaavas-
sa lk:ssa ei ole sn:ä. – Nimi tullut käyttöön 1888 tai 1889, mutta sille ei löydy 
perustetta asumuksennimistä.

Sääksmäki (rk): rk 1877–1886 s. 740 [Valkeakosken] Paperitehdas: T. t. Leski 
Jeremias Matinp. Taiminen (sn. lisätty patronyymin yläpuolelle; s. 27.6.1856 
Lempäälän Kuljussa). Vanhemmat: Torparen Matts Mattsson ja Vilhelmina 
Henriksdotter. – Nimi otettu käyttöön joko 1870- tai 1880-luvulla Valkeakos-
ken paperitehtaalla.
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**Taitonen (49). Nimenkantajia on syntynyt Iitissä, Artjärvellä, Nuijamaalla, 
Kurkijoella, Kustavissa ja Lapualla. Snellmanin päivän 1906 nimenmuutoksia: 
Juhonpoika > Taitonen (Pusula), Kaurén > Taitonen (Orimattila). Sekä sukunimi 
Taitonen että etunimi Taito ovat 1800-luvun lopun uudismuodosteita. – HisKi: 
sukunimestä vain alla mainittava Lapuan tapaus. 

Lapua (HisKi): Ittell. Kräätäri Juha Juhanp. Taitonen ja Anna Kustaant:r > 
Maija Kaisa 3.3.1882 [Tiistenjoen] Topparissa. Vuoden 1884 sl: Räätäli Juha 
Taipale eli Taitonen. Rk 1879–1888 s. 1064 Tiistenjoki nro 5 Toppari: skrädd 
Johan Johanss. 25.1.1851 Taitonen ja Anna So  a Gustdr 16.8.1856. Heillä mm. 
lapset Johan Viktor (s. 23.10.1877) ja August (s. 15.10.1879); edellisen isäksi 
merkittiin sl:oon inhysesson Johan Johansson Rajala ja toisen 15.12.1879 inh. 
Johan Johansson Toppari. Rk 1869–1878 s. 180 Haapakoski nro 18 Latvateikari 
Rajala: Trp Johan Mikaelss. (s. 18.9.1823) ja Kaisa Isaksdr (s. 9.2.1827) sekä 
heidän poikansa Johan, s. 25.1.1851. – Räätälin nimenä oli 1880-luvulla Taitonen, 
aikaisemmin myös Taipale; nimenkantaja oli kotoisin Rajalan torpasta, jonka 
nimi myös esiintyi lisänimenä.

***Talvinen (211). Talvisia on syntynyt Kymijoen vesistön varrella (erityisesti 
Hartola, Kuhmoinen, Kuusankoski, Ypäjä), Varsinais-Suomessa (erityisesti Pöy-
tyä) sekä mm. Tammelassa, Akaassa, Teiskossa ja Kuopiossa. Uskelassa on mai-
nittu Mikel Talwinen 1880. Paikoin nimen taustalla on Talvi-alkuinen asutusnimi. 
– Ensimmäiset julkaistut nimenmuutokset 12.5.1906 nimistä Strandman (Nilsiä) 
ja Hagelström (Somerniemi). Limingassa on sukunimi Tamlander suomalaistettu 
Talviseksi 1906. – HisKi: Vähäkyrö (Matts Talvinen 1732; nimi ei ole kuitenkaan 
vakiintunut siellä sukunimeksi), Kuhmoinen (talo Talvitaipale 1850). 

Akaa: Kaarle Evert (sl:ssa Karl Evert) Talvinen, s. 3.3.1872 Akaan Kurisjärven 
Karllundissa. Hänen äitinsä oli Ulla Maria Karlsdotter (s. 12.6.1854 Urjalassa). 
Vuoteen 1882 mennessä heille ei ole merkitty sukunimeä.

Jämsä (sl): Hilja Siviä Talvisen (s. 22.2.1895 Jämsässä) ja sisar Aina Sanelman 
(s. 1.6.1882 Jämsässä) isäksi merkittiin Juho [Niklas] Talvinen (s. 12.7.1845 
Jämsässä). Äiti oli Rosa Emilia Sellman (s. 10.10.1854 Jämsässä). Rk 1880–1889 
II s. 1069 Toivila by Wihtalaks hemman T. Wehkajärvi: jo sn. < rk 1871–1880 
s. 890 sama paikka: jos sn. < 433 Kauhkiala by T. Norola inh.: lisätty sn. ja avioi-
tunut < (1877) 461 Kauhkiala by Rusula Koivisto hemman Lb (ei sn:ä) < (1874) 
s. 413 Kauhkiala by Nikkilä hemman B. (ei sn:ä). < (1872) s. 985 Witikkala by 
Puukila rusthåll Landb Johan Niklas Karlsson. Rk 1861–73 s. 441 Witikkala 
Puukila: inh. enka Eva Christina Johansdr (s. 8.8.1821 Messukylässä) sekä lapset 
Johan Niklas Karlsson Talvinen ja Maria Karlsdr (s. 6.2.1853) < (1870) Moiskala 
Läslag Talviala: Piga Eva Chr. Johansdr sekä pojat Carl Gust. Carlsson Talvinen 
(s. 19.9.1843) ja Johan Niklas Carlsson Talvinen; molemmille sn. lisätty nimen 
päälle. – Sukunimi Talvinen vakiintui Juho Niklakselle 1870-luvun lopulla, kun 
hän avioitui. Kuitenkin jo noin vuonna 1870 se oli merkitty hänelle ja hänen vel-
jelleen, kun perhe muutti Vitikkalan Puukilaan Moiskalan Talvialasta, jonka nimi 
lieneekin sukunimen aiheena. Syntyneiden luetteloon ei poikien vanhemmille 
(Lbd. Karl Bertilsson ja Eva Krist. Johansdr) ole merkitty sukunimeä.

***Tamminen (5 140). Nimeä on käytetty Satakunnassa ja Hämeessä (erityi-
sesti Janakkala, Somero, Ruovesi, Jämsä, Huittinen, Punkalaidun, Lavia, Iitti), 
keskisessä Varsinais-Suomessa ja jonkin verran Keski-Suomessa. Itä-Suomesta 
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on vain muutamia yksittäisiä tietoja (Hiitola, Johannes, Kuolemajärvi, Kerimäki, 
Viipuri). – Paikoin nimien taustalla on Tammi-alkuinen asuinpaikan nimi, jonka 
tammi viittaa monesti patoon. Muodinomaisesti omaksutun Tammisen taustalla 
on mitä ilmeisimmin yleiskielen puuta merkitsevä sana. – Helsingin yliopiston 
Ylioppilasmatrikkeliin 1876 kirjatun Isak Reinhold Tammisen (s. 1851 Kiukai-
sissa) vanhemmat olivat torppari Isak Saarenmaa ja Helena Hirvelä (Autio 1996: 
101). Jyväskylän yläalkeiskoulussa aloitti opintonsa sen ensimmäisenä syksynä 
1858 Juho Tamminen, joka oli syntynyt 1843 Luhangan Tammijärvellä (Mikkola 
1983: 87), 1877 samassa koulussa aloitti teurastaja (ent. ajuri) Wilhelm Tammi-
sen August-poika (Mikkola 1983: 106) ja ajuri Tammisen sukunimi mainitaan 
jo vuonna 1863 (Jyväskylän kaupunkiseurakunnan sl). Jyväskylän seminaarista 
1874 valmistunut Immanuel (Emanuel) Tamminen (s. 1852 Kalannissa) oli 
vuoteen 1871 asti Ekqvist. Samasta oppilaitoksesta 1883 valmistuneen Isak 
Tammisen isä oli torppari Juho Ruosteslammi. (Raitio 1913: 365; Mikkola, 
Leinonen & Rekola 1937: 727.)

Ensimmäinen nimenmuutos: Eriksson > Tamminen 20.7.1880. Myös mm. 
seuraavia nimiä on muutettu Tammiseksi: Ekholm (Ul. Pyhäjärvi 1882), Lindblad 
(Keuruu 1883), Tunkio (1883), Marianpoika (Helsinki 1884), Eevasson (Helsinki 
1885), Lehtonen (1896), Vähäkannus (1897) ja Andersson (1898).

HisKi: Vanhoja nimimainintoja Itä-Suomesta: Johannes (sl 1804 I. Erich Tam-
minen, jonka nimi oli 1800 Tammio; sen jälkeen esiintyy nimeä Tamminen, joka 
perustunee asuinpaikan nimeen Tammio), Kerimäki (mm. sl 1776 Matts Tammin 
= 1782 Tamminen Makkolassa; nimi ei esiinny vuoden 1785 jälkeen, joten kyse 
voi olla nimen Tanninen väärästä kirjaamisesta), Koivisto (B Gabriel Zachriss: 
Tamminen 1838), Kuolemajärvi (sl 1792 Petter Tamminen; vrt. sl 1774 såg. 
Mich. Tammi), Kuopio (sl 1685 Mats Tamminen, kyse on kuitenkin nimestä 
Taskinen, kuten muiden vuosien sl:t paljastavat), Räisälä (vl 1861 Tps. Simon 
Sims. Tamminen, po. Tomminen).

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Johannes 
(I. Erich Tamminen 1804).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Aura (mm. vl 1879 Johan Krist: Tamminen), 
Ikaalinen (mm. sl 1880 Suutari Matti Tamminen), Jyväskylän kaupunki (ks. 
kohtaa Jyväskylän kaupunki), Kuolemajärvi (vl 1895 tls.p. Salomon Jaakonp. 
Tamminen), Kurkijoki (vl 1893 Talollisenpoika Juhana Tamminen, vl 1894 
Talollisenpoika Toivo Tamminen Hiitolasta), Laukaa (vl 1862 bd. Vilhelm 
Tamminen Jyväskylästä), Nummi (sl 1891 renki Robert Tamminen), Pori 
(mm. sl 1880 Trenki Isak Tamminen), Suomusjärvi (vl 1898 itsellisleski Maria 
Kustaava Kustaantr Tamminen), Tampere (vl 1875 Kläd:fabrarb: skomak ge: 
Ananias Tamminen Messukylästä, vl 1878 Ullspinn arb: Gabriel Jak:son Tam-
minen), Viipurin msrk (vl 1869 Skomakaregesäll, ungkarl Anders Tamminen 
kaupungista), Viipurin kaupunki (mm. vl 1871 fabreksarbetare, ungkarl Viktor 
Michelsson Tamminen, vl 1878 Arbetsförestånd. ungk. Matts Alfred Tamminen 
Janakkalasta, vl 1890 kyntöopettaja August Tamminen Kurkijoelta). – Kirkon-
kirjoista löytyvät myös seuraavat tiedot: Johan Krist. Tamminen 1879 Aura, Carl 
Tamminen 1873 Huittinen.

Jyväskylän kaupunki (HisKi): Form. Wilh. Tamminen ja Anna Lena Forsell > 
Amanda 24.10.1863. Rk 1854–1871 s. 75 drg Wilhelm Johanss. Tamminen, 
s. 28.3.1830 Laukaan Kärkkäsen Hiet. Torpassa. Vanhemmat: Joh. Mattsson ja 
Fredr. Mattsdr. – Nimi on ollut käytössä jo 1850-luvulla, mikä kielii siitä, että 
Keski-Suomessa sen taustalla olisikin asumuksennimi.
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Kartta 27. Sukunimen Tamminen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

**Teiskonen (16). Nimenmuutos: Juslin > Teiskonen (Helsinki 12.5.1906). Kaksi 
varhaista nimenkantajaa on syntynyt Orivedellä. 

Orivesi (Kela): Tuomas Teiskonen, s. 11.12.1892 Orivedellä. Vanhemmat: 
Kokkilan itsellinen Antti Vilhelminpoika (s. 3.3.1851 Orivedellä) ja Vendla 
[= Ventla Karolina Kallentr], s. 3.12.1860 Kuorevedellä. Rk 1889–1898 Kokkilan 
kylä nro 1 Tuomala Koskipää, ei sn:ä. – Tuomaksella ei ollut sukunimeä vuoteen 
1898 mennessä, joten hän omaksunut sen vasta myöhemmin ilmeisesti läheisen 
Teiskon pitäjän nimen mukaan. Asuiko hän Teiskossa, ei ole tiedossa. Oriveden 
lisäksi hän asunut ainakin Juupajoella.

**Terhonen (27). 1900-luvun alkukymmenillä Terhosia syntyi Ahlaisissa, Ul-
vilassa ja Turussa. Nimi Terhonen oli Rauman Lehdessä sukunimiehdotuksena 
19.2.1890. – Vrt. Työmies Anton Fredrik Terho sl 1898 Pori. – Nimenmuutok-
sia: Eklöf > Terhonen (1888; ks. esimerkkiä Ahlaisista), Lindbäck > Terhonen 
(Helsingin pitäjä 12.5.1906), Inberg > Terhonen (Ulvila 12.5.1906), Nylander 
> Terhonen (Loppi 12.5.1906).

Tamminen

> 20

8–19

4–7

Nimenkantajien määrä

–
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Ahlainen (Kela): Jalo Urho Kallis Anto Terhonen, s. 24.5.1899 Ahlaisissa. Onni 
Kusti Aatto Sulho Terhonen, s. 14.9.1897 Ahlaisissa. Veljesten vanhemmat: kan-
sak. opett. Kustaa Adolf Terhonen (s. 14.9.1860 Kokemäellä) ja Emilia Kus-
taava [Heikintr. Heikkilä] (s. 28.10.1871 Siikaisissa). Rk 1890– s. 506 Lamppi 
kansakoulu < Perniöstä 1892. Kustaa Adol  n äiti: Bondedottern Eva Thomasdr 
Wähä Ikola. – Ahlaisten nimenkantajien etunimissäkin näkyy selvästi suomen 
kielen suosiminen. Nimien valitsija on ollut kansakoulunopettaja, joka jo itsekin 
käytti sukunimeä Terhonen. Hän oli ottanut sen opettajakokelaana 1888 entisen 
Eklöf-nimen sijaan. Virallisen lehden nimenmuutosilmoituksessaan hän käytti 
termiä sukunimi.

**Tervanen (119). Varhaisimmat nimenkantajat ovat syntyneet ennen muuta 
Ruovedellä, Laukaassa ja Lappajärvellä. Hämeenkyrössä Sasslinin koulussa 
oli 1885 pappina ja opettajana Karl Henrik Tervanen, s. 21.1.1835 Ruoveden 
Pohjaslahden Tervasessa. Yliopistoon hän kirjoittautui 1855 ja käytti ensi nimeä 
Hellman, mutta varsin pian nimeä Tervanen. Jyväskylän kaupungista (sl) on 
mainittu 1883 Naishlö Maria Matintr Tervanen ja maalaiskunnan puolelta (vl) 
1871 David Gustafsn Tervanen.

Lappajärvi (Kela): Antti Kustaa (sl:ssa Anders Gustaf) Tervanen, s. 9.8.1876 
Lappajärvellä. Vanhemmat: Bonden Anders Andrss. Tervanen ja Matilda David-
sdr. Rk 1869–1877 s. 195 Savin kylä nro 3 Tervanen. – Lappajärvellä sukunimi 
perustuu talonnimeen.

Ruovesi rk 1871– s. 204 Pohjaslahden Makkosen Mr Antti Liisan[poika] Terva-
nen, s. 24.10.1844 (po. 1.11.1844) Pohjaslahden Tervasessa. Äiti: Lisa Josephsdr. 
– Myös tässä Ruoveden tapauksessa sukunimi perustuu talonnimeen.

HisKi: Hiitola (vl 1695 Thimot: Terwanen), Kauhava (vl 1845 Tp.s. uk. Matts 
Jacs: Tervanen Lappajärveltä), Sortavalan mlk (vl 1856 B:den Petter Tervanen), 
Tampere (vl 1878 Krukmak: lärl: Matts Tervanen), Vl. Uusikirkko (vl 1867 
Ungkarl. David Eriksson Tervanen).

**Teräksinen (1). Kelan Maamme kirjan mukaan 1900-luvun alkukymmenillä 
syntyneitä Teräksisiä oli vain kolme naimattonta naista, jotka olivat syntyneet 
Hinnerjoella, Keiteleellä ja Kuopiossa. Nimeä on otettu osittaisena käännöksenä 
nimistä Ståhlberg 1887 ja Ståhle 1906 Raahessa. Nimi on sittemmin hävinnyt 
käytöstä. 

**Teränen (63). Varhaisimmat nimenkantajat ovat syntyneet Askolassa, Hel-
singissä, Lopella, Pirkkalassa, Raumalla ja Suodenniemellä. Nimen laskemista 
Virtanen-tyypin nimiin voisi perustella sillä, että nimi näyttää olevan lähtöisin 
usealta paikkakunnalta, on tuskin kaikissa tapauksissa paikannimilähtöinen ja 
sopii sisällöltään ja muodoltaan 1800-luvun sukunimenmuodostusmalliin. Ni-
menkantajamäärä on kuitenkin niin pieni, että olen luokitellut nimen Virtanen-
tyypin seurannaisnimeksi. Suodenniemellä nimen aiheena saattaisi olla isoisän 
sepänammatti. – Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Forsström > Teränen 
12.5.1906 Askola. Muita Nimenmuutos: Ståhl > Teränen (Somero 1914).

HisKi: Vain Hattula (Afsked. Sold: Henrich Teräs vl 1744, kotoisin Sääksmäeltä) 
ja Noormarkku (bd: Isaac Terä 1830).

Suodenniemi (Kela): Oskari Malakias Teränen, s. 25.8.1886 Suodenniemellä. 
Vanhemmat: Isosävin työmies Taavetti Teränen (s. 22.7.1845 Suodenniemen 
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Sävissä) ja Justiina Nikoteem tr. Rk 1882–1891 s. 237 Isosävi Lähteenmäki. Rk 
1872–1881 s. 136 Märkätaipale Iso-Sävi hemman (täällä sn. lisätty) < (1881) 129 
ei sn:ä: drg David Davidsson < Mouhijärveltä 1872. Vanhemmat: smed David 
Johanss: ja Ida Fredrika Michelsdr:. – Nimi on tullut käyttöön 1880-luvun ensi 
vuosina.

**Toiminen (131). 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkukymmenillä Toimi-
sia syntyi Pälkäneellä, Kuhmoisissa ja Korpilahdella, mutta myös Hausjärvellä 
ja Paraisilla, Pirkkalassa ja Sääksmäellä. Jämsän syntyneiden luettelossa nimi 
esiintyy 1893. – Sukunimi ei esiinny lainkaan nimenmuutosilmoituksissa.

Korpilahti (rk): rk 1890– s. 427 Särkijärven kylä torp Toimela: Tp Kaarle Niklas 
Wilpunpoika (s. 1835) ja Heta Stina Jonaantytär (s. 22.4.1835), heillä poika 
Kaarle Kaarlenp. Toiminen. – Toimelan torppari ei 1890-luvulla käyttänyt suku-
nimeä, mutta hänen poikansa oli omaksunut sukunimen Toiminen, viimeistään 
aloittaessaan Jyväskylän lyseon vuonna 1879 (Mikkola 1983: 109).

Korpilahti (Kela): Emil Fridolf Toiminen, s. 25.12.1890 Korpilahden Päiväkun-
nan Heinäjärvellä. Äiti: Its. Amanda Kallent. (rk 1890– 3. osa s. 282). – Sukunimi 
ei esiinny vielä 1800-luvun puolella eikä näytä perustuvan asumuksennimeen.

Kuhmoinen (Kela): Juho Toiminen, s. 28.10.1875 (sl Johan 29.10.1875) Kuh-
moisten Päijälän Säynetjoella. Vanhemmat: Inh. Wilhelm Jonasson (s. 3.10.1826 
ja k. 9.8.1897) ja Adol  na Gustafva Lindholm, s. 24.6.1824. Rk 1875–1880 s. 402 
Päijälä nro 25 Säynetjoki inh. Rk 1880–1889 s. 459 sama paikka. Rk 1890– s. 
757 Säynetjoki itsellisiä; nyt Juho-pojalle lisätty sn., samoin Taneli-pojalle (s. 
27.8.1878). – Nimi ilmaantuu käyttöön 1890-luvulla.

Pälkäne (Kela): Heikki Toiminen (s. 21.5.1889 Pälkäneen Sappeella) Vanhemmat: 
ittell. Johan Toiminen Epaalasta ja Ida Skarp. Rk 1882–1891 s. 60 Pohjalahti 
Seppälä: Joh Gust Toiminen (s. 20.8.1861) ja Ida Leonardintr (s. 16.11.1859). 
Heillä mm. lapsi Ida Alina (s. 18.7.1882), jonka vanhemmiksi kirjattu Luikala 
Veräväisi ittell. Johan Gustaf Juhanpoika ja Ida Hartuntytär. Rk 1882–1891 s. 
376 Luikala Veräväis Trp. Juho Kustaan vanhemmat: Heikkilä drengen Johan 
Gustafsson ja Justina Jonas’dr. – Sukunimi ei ollut käytössä vielä 1882, mutta 
ilmaantui kuitenkin rippikirjaan 1880-luvun kuluessa. Nimellä ei näytä olevan 
yhteyttä asumuksennimiin.

***Toivonen (8 906). Nimen valtaedustus on läntinen: nimeä on käytetty 
tiheään lähes joka pitäjässä Kotkasta Jyväskylään ja sieltä Poriin ulottuvan linjan 
sisäpuolella (runsaimpina nimenkantajiltaan erottuvat Jämsä, Lammi, Hauho, 
Halikko, Tammela, Huittinen, Urjala) rannikon ruotsalaisimpia pitäjiä lukuun 
ottamatta. Itä-Suomessa on selvä tihentymä Vl. Uudellakirkolla, ja nimeä on 
paikoitellen pieniä määriä muuallakin Kannaksella, jokunen Suistamolla; muu-
toin nimenkantajat näyttävät Itä-Suomesta puuttuvan. Läntinen nimi on selvästi 
lyhyenä aikana ja nopeasti levinnyt muotituote, sillä niin tiheään, tasaisesti ja 
eri suvuille nimi on Länsi-Suomessa levinnyt. Sisällöltään useimmat nimistä 
voidaan yhdistää kansallisromanttiseen henkeen sopivaan yleiskielen sanaan 
toivo, joskin joukossa on myös vanhoista tai nuorista harkinnaisista Toivo- ~ 
Toivola- ~ Toivonen-asutusnimistä sukunimiksi vakiintuneita. Toivonen kantatalo 
nro 3 Ikaalisten mlk:n Juhtimäessä, nro 21 Kihniön Kihniön kylässä, uusi kanta-
talo nro 66 Kankaanpään Vihteljärvellä (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot), 
talo Virroilla, Jalasjärvellä ja Kurikassa. Vanhoissa nimissä on ilmeisesti takana 
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muinaisen isännän nimi, ja miehennimeen palautuvat myös itäiset Toivoset ~ 
Toivaset, joista on tietoja 1500-luvulta alkaen (SN 2000: 674–675). Inkeristä 
nimestä on tiedot Kosemkinasta, Skuoritsasta ja Venjoelta.

Kirjallisena esikuvana 1800-luvun nimenvalintaan on voinut olla teos Kultala. 
Hyödyllinen ja Huvittava historia, jonka nöyrän, oikeamielisen ja kylänsä yhteistä 
hyvää rakentavan päähenkilön nimeksi on valittu lupaavasti Toivonen (Keckman 
1834). Nimi Toiwonen esiintyi myös Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä 
tarvitseville suunnatussa ohjeellisessa nimiluettelossa. Jyväskylän seminaarin 
naisosastolta 1873 valmistuneen Anna So  a Toivosen (s.1850 Elimäellä) van-
hemmille ei ole merkitty lisänimiä, ei myöskään pari vuotta myöhemmin valmis-
tuneen Kaarle Paavali Toivosen (s. 1850 Tyrväällä) vanhemmille (Raitio 1913: 
350; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 746). Samasta opinahjosta valmistui 
jo 1869 Herman Toivonen (ent. Mikkola, s. 1838 Messukylässä; isällä lisänimi 
Kangas-Mikkola) (Raitio 1913: 239; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 746). 
Hämeenlinnan normaalilyseon oppilaaksi 1882 tulleen Hugo Rudolf Toivosen 
(s. 1869 Hämeenlinnassa) isä oli sikarintekijä Karl Rudolf Nykopp (Suolahti 
1950: 172).

Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Lindberg > Toivonen 2.6.1882 Helsinki. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Toivoseksi: Kavander (Turku 1883), 
Johansson (Helsinki 1884), Isakintytär (1884, 1886), Tobiasson (1886), Sipilä 
(Helsinki 1886), Varesvuo (Vaasa 1893), Toivo (Viipuri 1896), Fänrik (1896), 
Mikkelsson (Helsinki 1897), Karlsson (Turku 1898), Tobiaanpoika (Tammela 
1898), Tonttila (Tuusula 1899) ja Ojala (Tammela 1899).

 
HisKi: Vanhoja sukunimimainintoja Itä-Suomesta: Hiitola (vl 1861 Drengen 
ungk: Lars Mattss: Toiwonen), Jyväskylän kaupunki (sl 1866 Sptp Johan Toi-
vonen, po. Toivanen; mm. sl 1864 Drg Johan Eliass Toivanen), Kajaani (Eric 
Toivonen 1834, po. Toivanen), Kerimäki (sl 1870 Torp. Henrik Toivonen), Kiu-
ruvesi (sl 1860 Agatha Toivonen, po. Toivanen), Kivennapa (mainintoja runsaasti 
vuodesta 1769; aikaisemmin asuissa Toivokainen ja Toivainen), Kuhmo (sl 1869 
torp Anders Toivonen, muissa asiakirjoissa Tervo; sl 1882 tal Antti Toivonen, po. 
Toivanen), Kuolemajärvi (mainintoja runsaasti vuodesta 1864), Kuopion msrk 
(Hind. Toivonen 1752, po. Toivanen), Paltamo (sl 1829 Greta Toivonen, po. 
Toivanen), Rääkkylä (Staffan Toivonen 1848), Suomussalmi (1858 tp. Joh: And:
s: Toivonen, po. Toivanen tai Toivainen), Tuusniemi (Lb:den Henrik Toivonen 
1843, po. Toivanen), Vl. Uusikirkko (mainintoja runsaasti vuodesta 1753).

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Hyrynsalmi (Nils 
Toivonen 1805), Hämeenkyrö (Trp. Matts Johanss: Toivonen 1847), Ikaalinen 
(sl 1686 Madtz Toivonen Juhtimäen kylässä, missä nimi esiintyi vielä 1800-lu-
vun lopullakin), Laukaa (Elias Toivoin 1786), Rantasalmi (Joh. Toivoin 1777), 
Ruokolahti (Toivoin torp 1807, asukkaat patronyymillä), Saarijärvi (talo Toivoin 
1793; Pehr Johans. Toivonen 1797), Sumiainen (Bs. Matts Toivonen 1830), 
Tyrvää (Thomas Toiwoi 1666; Bd. Thomas Mattss. Toivoi 1712), Viitasaari (b. 
Matts Toivonen 1824).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Aura (sl 1890 irt. M. Vampulasta Henr. Fabian 
Toivonen), Karjalohja (vl 1886 trenki Evert Toivonen), Kärkölä (Landhandl. 
Karl Toivonen 1882), Lapua (sl 1899 Kaupanhoitaja Kalle Toivonen), Nummi 
(sl 1887 muon. Evert Toivonen), Nurmo (vl 1897 Renki Abraham Samuelinp. 
Toiwonen), Pori (useita, mm. vl 1865 Mek: verkst: arb: Frans Fredrik Toivo-
nen), Pusula (vl 1893 Räätäli, nuori mies Kaarle Oskar Jaakonpoika Toivonen 
Kärkölän kylän Mustjoelta), Renko (sl 1898 Its. Juho Toivonen Kalvolasta = 
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Tp. Juho Toivonen-Mansikkamäki Hattulasta), Rovaniemi (sl 1896 Anna Agata 
Toivonen), Somerniemi (vl 1888 Renki n.m. Mikko Toivonen), Sund (Dreng 
Tuomas Toivonen 1889), Tampere (mm. vl 1873 Matförsälj: Karl Fabian And:s 
Toivonen), Tuusula (Sp. Torp. Olof Fredrik Toivonen 1871), Veteli (vl 1883 piika 
Maria Juhontytär Toivonen), Viipurin kaupunki (mm. vl 1886 ent. tarkk’ampuja 
Johan Toivonen). – Vrt. pigan Sera  a Johansd:r Toivo sl 1862 Pori ja Aleksandra 
Toivo sl 1880 Pori.

***Tulonen (596). Nimeä on tiheään Varsinais-Suomessa Aurajokilaaksossa ja 
siitä kaakkoon. Sitä on myös monessa pitäjässä Satakunnassa (erityisesti Ahlai-
nen, Mouhijärvi, Teisko), Etelä-Hämeessä sekä Keski-Suomessa Laukaan ym-
päristössä. Tulonen on nimeltään kantatalo nro 6 Porin Rauman kylässä (MHA, 
Maakirjojen uudistusluettelot), Tuloisela kantatalo nro 3 uusi kantatalo nro 5 Hl. 
Kosken Putulassa (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot). Vuonna 1886 on Tulo-
seen vaihdettu sukunimet Grönblom ja Rainelius Turussa – ne olivat ensimmäiset 
nimenmuutosilmoitukset (17.2. ja 23.7.). Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu 
Tuloseksi: Haukka (1892) ja Huuskanen (1898). – Vaikka joidenkin nimien takana 
on ilmeisesti Tulo-alkuinen asuinpaikan nimi, nimien määrä ja esiintymäpitäjien 
likeisyys ja runsaus viittaavat mallinmukaiseen omaksumiseen.

HisKi: Kuopion msrk (Tom: And:s: Tuloinen 1689), Pori (mm. sl 1718 Johan 
Hendrichsson), Rauma (Johan Hendrichsson Tulonen 1718, B:n Sexm: Gustaf 
Tuloinen 1835), Suomen kaarti (sl 1880 Skpsk: N:o 53/1 August Joel Tulonen). 
Kuopiossa ja Raumalla ei kuitenkaan ole Tulosia eikä Tuloisia. 

***Tuominen (12 847). Nimeä on tuhkatiheään linjan Hamina–Jyväskylä–Siikai-
nen sisäpuolella lukuun ottamatta Ahvenanmaata, Turun saaristoa ja Uudenmaan 
rannikon ruotsalaispitäjiä Bromarvista Sipooseen. Suurimmat nimenkantajien 
määrät löytyvät tällä alueella Helsingistä, Huittisista, Orimattilasta, Turusta ja 
Tampereelta. Nimeä on paikoitellen ja vain hyvin pieniä määriä myös Etelä-
Pohjanmaalla, Oulun seudulla ja Etelä-Karjalassa. Säämingistä mainitaan Olli 
Tuominen 1562 (Lappalainen 1971: 491); nimi ei kuitenkaan ole siellä säilynyt 
(kyseessä saattaa tosin olla myös Tuomainen). – Vaikka nimen taustalla on 
paikoin Tuomi-alkuisia asutusnimiä, nimen levikki ja kuntakohtaiset nimen-
kantajamäärät viittaavat selvästi muodinomaiseen omaksumiseen. Jyväskylän 
kaupungista (sl) mainitaan 1873 Nikkarin Sälli Eric Tuominen. – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Karlsson > Tuominen 12.6.1880 Helsinki. Myös mm. seuraavia 
nimiä on muutettu Tuomiseksi: Adolfi npoika (Tampere 1881), Narikko (Helsinki 
1882), Tuomi (1883), Ojanperä (1883), Tuomenniemi (1883), Westergren (Turku 
1887), Johansson (Turku 1887 ja 1892), Antinpoika (1888), Wilhelmsson (1890), 
Kols (1891), Matsi (1891), Aro (1892), Tjeder (Kaarina 1892), Abrahamintytär 
(1892), Henriksson (1895), Koipelin (1896), Wilpuntytär (1897), Sparf (1897), 
Häggqvist (Ilomantsi 1897), Örn (Kuusisto 1897), Kustaanpoika (Turku 1898), 
Wikström (Maaria 1898) ja Abraamsson (1899). – Valtaosa ensimmäisistä ni-
menkantajista on saanut nimen kuitenkin ennen 1900-luvun vaihdetta ilman, 
että siitä on lehdissä ilmoiteltu.

HisKi: Vanhoja merkintöjä Itä-Suomesta: Antrea (vl 1873 Sohmmursnöjt.? 
Michel Tuominen, po. Turunen) Kuopion msrk (Hans Tuominen 1692, po. Tuo-
vinen), Rautalampi (Inh: Elias Tuominen 1825; ainoa maininta nimestä).

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Tp: Efraim Tuomi-
nen sl 1827 Ahlainen, muina vuosina nimenä Tuominiemi; Johan Gabr: Tuominen 
sl 1764 Vetelin Halsuan kylästä, muina vuosina nimenä Tuominiemi.
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HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Antrea (vl 1899 Herman Erkinp. Tuominen), 
Aura (mm. sl 1896 Vouti Johan Tuominen), Ikaalinen (mm. sl 1876 Inh: Gustaf 
Tuominen), Jaala (sl 1895 Its. Johan Nestor Tuominen), Kerimäki (sl 1888 Renki 
Pietar Tuominen), Kurkijoki (vl 1900 Läksiäin Antti Heikp. Tuominen), Laukaa 
(vl 1870 Snick.gesäll. Erik Tuominen), Lemland (Sjöman Johannes Tuominen 
1893), Multia (Itsnm. Henrik Heikinp. Tuominen 1886), Nummi (mm. sl 1887 
muonamies Gabriel Tuominen), Pori (monia, mm. sl 1868 f:d: Inspektoren Isak 
Tuominen), Pornainen (mm. sl 1884 Its. Wilhelm Tuominen), Pusula (vl 1890 
Talollisentytär, nuo Amanda Wilhelmina Tuominen), Somerniemi (vl 1887 
Torpp.n.m. Juha Kust. Tuominen), Suomusjärvi (vl 1900 itsellinen Karl Johan 
Tuominen Nummelta), Tuusula (Inhys. ungk. Willehad Tuominen 1888), Vl. 
Uusikirkko (vl 1898 renki pkmies Eerik Tapionp:a Tuominen), Viipurin mlk 
(mm. vl 1898 Työmies Albrecht Tuominen), Viipurin kaupunki (vl 1896 Työmies 
Johan Tuominen). 

**Tuulonen (18). Varhaisimmat nimenkantajat ovat syntyneet Joutsassa, Ky-
missä ja Haukiputaalla. Nimenmuutoksia: Lindholm > Tuulonen (Karjalohja 
12.5.1906), Henriksson > Tuulonen (Pusula 12.5.1906). 

Joutsa (Kela): Jalmar Tuulonen, s. 20.11.1891 Joutsassa. Vanhemmat: Juho Vil-
punp. (s. 6.6.1848 Joutsassa) ja Maria Kustaa Adolphint. (s. 26.12.1849) < rk 
1890– s. 511 Tammilahti nro 7 Mäkelä Torpp Hakoniemi: ei sn:iä. – Sukunimi 
on tullut käyttöön vasta 1900-luvun puolella.

**Tyytyväinen (0). Nimeä on suomalaistettu ainakin samansisältöisestä ruot-
sinkielisestä nimestä: Nöjd > Tyytyväinen (Heinola 12.5.1906); myös Kielinen 
> Tyytyväinen (Jyväskylän mlk 1908). Nimi on 1960-luvun jälkeen hävinnyt 
käytöstä.

Sysmä (Kela): August (sl:ssa Aukusti) Tyytyväinen, s. 13.12.1892 Sysmässä. 
Vanhemmat: Renki August Nöjd ja Henriikka Stenius Nuoramoisten U. Olkkolan 
Heposaaresta. Vrt. edellistä.

***Tähkänen (212). Tähkäsiä on syntynyt ennen muuta Hämeessä: Luopioisissa, 
Padasjoella, Heinolassa, Lopella, Tammelassa ja Ypäjällä. On myös kaksi muuta 
keskittymää: toinen Merikarvialla ja toinen Suojärvellä. Vaikka nimien taustalla 
voi olla Tähkä-alkuisia paikannimiä, siihen on voitu päätyä myös miellyttävän 
sisällön ja aikakauden nimenmuodostusmallin mukaisesti. Kalle Tähkäsen 
(s. 20.6.1892 Heinolan mlk:n Taipaleen kylässä) vanhemmiksi merkittiin räätäli 
Edward Borg ja Erika Erkintytär. Perheelle ei merkitty sukunimeä Tähkänen 
vuoteen 1900 mennessä. – Nimi ei esiinny lainkaan nimenmuutosilmoituksissa. 
– HisKi: Pori (sl 1881 Kelloseppä Antti Tähkänen). – HisKi: Tähkä-alkuisia 
asumuksennimiä: Kaarina (1755 talo Tähkäpä, asukkaat patronyymillä).

***Tähtinen (2 121). Sukunimeä on käytetty tiheimmillään linjan Hami-
na–Jyväskylä–Tampere–Merikarvia eteläpuolella lukuun ottamatta läntistä 
Uuttamaata, Turunmaan saaristoa ja Ahvenanmaata. Nimenkantajia on asunut 
eniten Porin–Punkalaitumen seudulla, Tampereella, Joutsassa, Lahden–Kotkan 
välisellä alueella ja Helsingissä, missä nimeä on otettu esimerkiksi Törnroosin 
tilalle. Vain paikoin nimen taustalta löytyy Tähti-alkuinen paikannimi. Nimeä 
on ilmeisesti omaksuttu käyttöön sen miellyttävän sisällön vuoksi paljolti muita 
samannimisiä matkien. Jyväskylän seminaarissa vuonna 1870 opintonsa aloit-
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taneen Mikki (Mikko) Tähtisen (s. 1843 Ilmajoen Kahmassa) isälle merkittiin 
lisänimeksi aluksi Huhti, sittemmin Kahma (Raitio 1913: 363; Mikkola, Leinonen 
& Rekola 1937: 759).

Nimeä on otettu runsaasti sukunimenmuutoissa. Ensimmäinen nimenmuu-
tos: Pitkänen > Tähtinen 22.2.1881. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu 
Tähtiseksi: Tulppo (1882), Johansson (Helsinki 1883), Karlsson (Turku 1891 ja 
1894), Turkia (1893), Ulrikantytär (1894), Haapoja (1895), Sandberg (Hausjärvi 
1899, Lammi 1901), Gordejeff (Sortavala 1906), Timberg (Iitti 1906), Stjerna 
(Pieksämäki 1906) ja sukunimetön Sakariantytär (Paimio 1906).

HisKi: Pori (mm. sl 1881 Maalarin sälli Magnus Julius Tähtinen), Tampere (vl 
1879 Drg: Rudolf Tähtinen). – HisKi: Tähti-alkuisia asumuksennimiä: Jämsä 
(Tähti t. 1814), Petäjävesi (Tähtinjemi 1840).

**Töyrynen (37). Varhaisia Töyrysiä on syntynyt Jyväskylän maalaiskunnassa 
(vl 1882 Topias Mtp Töyrynen) ja Karstulassa.

Jyväskylän mlk (Kela): Oskari Töyrynen, s. 16.6.1898 Jyväskylän mlk:ssa. 
Vanhemmat: Its Robert Matinp. Töyrynen (s. 24.4.1860 Kuikan Mäkelässä) 
ja Ida Maria Kovanen Korttajärven Oksalasta. Rk 1890– s. 1121 T < (1894) s. 
340 Korttajärvi nro 22 Mäkelä Mktpa Töyrylä < rk 1880– s. 301 T (jo täällä sn. 
Töyrynen) < (1884) 375. Robertin vanhemmat: Lb. Matts Michelsson ja Anna 
Lena Johansdr. – Nimi on tullut käyttöön 1880-luvun puolimaissa ja sen aiheena 
on Töyrylän torpan nimi.

**Urhonen (153). Useimmat Urhoset ovat kotoisin Rauman seudulta (erityisesti 
Laitila, Pyhäranta), muutamat myös Pirkanmaalta (Akaa, Vesilahti, Pirkkala), 
Myrskylästä ja Joutsenosta. Nimeä on ilmeisesti omaksuttu aikakauden ihanteita 
kuvastavan sisällön perusteella, vrt. Oivanen, Jalonen, Siivonen. Pyhänrannan 
Santtion Karin talon poika Gustaf Kristian ryhtyi talon torppariksi vuonna 1838 ja 
omaksui lisä- tai sukunimekseen Engelberg, jonka pojanpoika muutti 1890-luvul-
la Urhoseksi (Hella 1997: 21). – Kun runoilija ja lehtimies Kaarlo Kramsu toimitti 
Rauman Lehteä, hän julkaisi siinä 19.2.1890 listan ”sopiwia suomalaisia sanoja, 
joita woipi sukunimiksi käyttää”. Näitä nimiä oli mm. Urho. – Ensimmäinen 
julkaistu nimenmuutos: Juhontytär > Urhonen 31.8.1892 Helsinki. Urhoseen on 
vaihdettu myös mm. sukunimet Roslööf Rauma ja Gustafsson Helsinki 1906. 

HisKi: Vain nimiä Urholin Kisko 1794, Nummi 1841, Pusula 1843 sekä Urho: 
Såldaten Johan Isaksson Urho 1861 Nurmo, Muonamies, nuori mie Henrik Kustaa 
Urho vl 1892 Pusula ja Skarpsk. Josef Urho sl 1857 Masku.

Pyhäranta (Kela): Johan Emil Urhonen, s. 14.5.1890 Pyhässärannassa. Vanhem-
mat: Hirslahden Uudentalon itsell. Aleksander Urhonen (s. 19.4.1851) ”ja sen 
vmo” Wilhelmiina Kustaantytär, s. 24.11.1866. Rk 1890–1899 s. 12 Hirslahti 
Uusitalo itsellisiä: Its Torp < rk 1880–1889 s. 30 Hirslax Uusitalo inh måg < 
(1884) s. 27 Hirslax Pihavieri: drg, ei aviossa, lisätty sn. ”Urhonen (15/4 84)”, 
avioitui 12.10.1884. – Nimi otettu käyttöön noin 1884, ilmeisesti nimen valitsijan 
avioitumisen yhteydessä.

**Urpinen (30). Useimmat varhaisimmista nimenkantajista ovat syntyneet 
Laitilassa, mutta eräs myös Haminassa, jossa Urpiseksi on muutettu nimi Ur-
banovitsch vuonna 1890. Myöhempiä nimenmuutoksia: Nykänen > Urpinen 
(1915) ja Urbanovitsch > Urpinen (Kivennapa 1919).
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**Urponen (85). Nimi on satakuntalainen. Varhaisimmat Urposet ovat syntyneet 
Raumalla ja Rauman maalaiskunnassa, Kokemäellä, Pirkkalassa ja Viljakkalassa. 
Nimen taustalla on ilmeisesti kasvisana urpu ~ urpo, mutta ehkä joskus myös 
miehennimeen Urpo perustuvia asutusnimiä. Nimeen Urponen on vaihdettu 
Oxell 12.5.1906 Rauman mlk:ssa (ainoa nimenmuutostieto). 

HisKi: Asikkala (tp. Henr. Henrs Urpoin 1850, vaimo patronyymillä; Asikka-
lassa nimi ei kuitenkaan ole juurtunut sukunimeksi), Loimaa (talo Urpoi 1773; 
B. And. Michs Urpo 1819), Nousiainen (talo Urpo 1709), Sortavala (Abrah: 
Urboin 1723; tosin seuraavaksi listassa on muotoa Arpoin, joten kyseessä lienee 
Arponen), Sysmä (talo Urpola 1839), Valkeala (talo Urpo 1792), Sakkola (vl 
1882 Lampuodin poika, nuorimies Matti Paavonp: Urponen, kyse on kuitenkin 
nimestä Urpanen).

**Urpunen (32). Urpusia on syntynyt Kuhmoisissa, Joutsassa ja Lahdessa. 
Nimenmuutos: Lennaviik > Urpunen (Alatornio 23.6.1906).

Kuhmoinen (Kela): Juho Alarik Urpunen, s. 27.5.1893 Kuhmoisissa. Vanhem-
mat: Rasin Saarijärven itsellinen Juho Juhonpoika (s. 9.4.1859) ja Kustaava 
Erkintytär. Rk 1890–1899 s. 866 Rasin kylä nro 7 Saarijärvi: sn. Urpunen lisätty 
jälkikäteen, isälle ja veljille ei merkitty sn:ä. – Nimi on ilmaantunut käyttöön 
1890-luvulla.

**Uskonen (17). Varhaiset nimenkantajat ovat syntyneet Helsingissä, Taivas-
salossa ja Turussa. Helsingissä Uskoseksi vaihdettiin 1903 nimi Ojala ja 1918 
nimi Lång. – Vrt. Ruotusotamies Juha Juhanp. Usko sl 1865 Lapua = Inh. Johan 
Johanss. Usko sl 1876 (jne.) Nurmo.

**Vaaranen (73). Vaarasia on syntynyt eniten Köyliössä, mutta muutama myös 
Lokalahdella, Luvialla, Tammelassa, Sysmässä ja Sortavalassa, joskin Sortavalan 
nimenkantajien sukujuuret ovat Korpilahdella. Nimeä on omaksuttu ilmeisesti 
sanan vaara yleiskielisen merkityksen ’kukkula, vaara; tunturi’ perusteella, sillä 
murteissamme tämä maastosana tunnetaan lähinnä Itä-Suomessa, Pohjanmaalla 
ja Peräpohjolassa. Tästä kertovat nimenmuutoksetkin: 1906 on Vaaraseen vaih-
dettu Hougberg (Sortavalassa), Laurén (Eurajoella), Jansson (Lokalahdella) ja 
Dahlqvist (Hausjärvellä). Tosin jo 13.2.1877 kirjakaupanapulainen Eli Victor 
Forsman (s. 1853 Lappeenrannassa) Kuopiosta ilmoitti sukunimensä muutta-
misesta Waaraseksi eli samana vuonna kun hänestä tuli Jyväskylän seminaarin 
opiskelija; hänen isänsä oli muurari Elias Forsman (Mikkola, Leinonen & Rekola 
1937: 766). Varhaisin nimenkantaja lienee ollut Helsingin yliopiston dosentti 
Johan Esaias Vaaranen (alkujaan Trotberg, s. 1834 Porissa), joka käytti nime-
ään jo 1852 tullessaan yliopistoon (Carpelan 1928–1930: 186) ja oli yliopiston 
ensimmäinen Virtanen-tyypin nimenkantaja niin opiskelijoiden kuin sittemmin 
(1857) opettajien keskuudessa. – HisKi: vain Ikaalinen ja Kurkijoki (ks. kohtaa 
Kurkijoki). 

Jyväskylän mlk rk 1880– s. 155 Keljon kylä nro 1 Häkkilä Vähämäen torp: Renki 
Matti Juhanp. Waaranen, s. 19.4.1864 Korpilahdella, tullut sieltä 5.1.1881; vrt. 
alla seuraavassa tietoja Kurkijoelta.

Kurkijoki (HisKi): Itsellinen Matti Juhonp. Waaranen (Korpilahdelta) & 5.7.1891 
Läksiäimen t:r Katrina Sipront:r Kosonen (s. 12.6.1870). Rk 1883–1892 s. 498 
Svätikkä inh. (vaimon kotipaikalla): Katrinan kohdalla merkintä avioitumisesta 
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Inh. Matts Johansson Waarasen kanssa Korpilahdelta. Rk 1892– s. 50 Wätikkä 
7 vävy Matti Juhonpoika Waaranen (s. 24.9.1864 Korpilahdella, josta tullut 
31.7.1894). Korpilahden ml 21.6.1894: Löysä Matti Juhonpoika Waaranen 
Lampinen. Korpilahden rk 1890– s. II 268 Muuramen kylä Lampisen palvelijat 
[ml:ssa esiintyvä]: Muonarenki Löysä Matti Juhonpoika Vaaranen (s. 24.8.1864). 
Edellisestä rippikirjasta puuttuu Muuramen osuus. – Kurkijoen Vaarasten juu-
ret ovat Korpilahdella, missä 1894 kirjattiin Matti Vaaranen Lampinen. Tässä 
nimiketjussa Lampinen on sen talon nimi, jossa Matti Vaaranen oli viimeksi 
muonarenkinä.

Ikaalinen (HisKi): Skogsvakten Karl Vaaranen ja Evastina Gustafsdotter (s. 
10.5.1841) > Hilma 6.4.1871 Isossaröyhiössä. Rk 1867–1873 s. 334 Iso Röyhiö 
by skogsvaktn Karl Robert Karlsson Waronen (s. 9.1.1843) < (1870) Juhtimäki 
Erä Moisio (ei sn:ä), missä mainitaan myös vanhemmat: Trp Karl Henrik Gus-
tafsson (s. 29.8.1800 Kurussa) ja Eva Kaisa Henriksdr, s. 1812 Viljakkalassa. 
Rk 1874– s. 275 sama paikka, sn:nä Waronen. Karlilla ja Eevastiinalla myös 
muita lapsia, mm. Adol  na (s. 18.5.1869 Juhtimäessä) ja Hilma (s. 6.4.1871). 
Adol  nan syntyessä isän lisä- tai sukunimeksi kirjattiin Moisio, Hilman synty-
essä Vaaranen. Syntyneiden luettelossa 1874 ja 1876 nimenä Varonen, 1881 Kr: 
torpp: Kalle Waronen Wiitasalo. – Ensimmäisen kerran nimi esiintyy muodossa 
Vaaranen 1871. 1870- ja 1880-luvulla nimi vaihtelee Varonen ~ Vaaranen. Rin-
nalla esiintyvät myös nimet Moisio ja Viitasalo.

Köyliö (Kela): Kalle Oskari (sl:ssa Karl Oskari) Vaaranen, s. 2.9.1891 Köyliös sä. 
Vanhemmat: Torpp. Karl Wärsta ja So  a. Rk 1888–1897 s. 197 Kepola: Kaarle 
Vihtori Kustaanp. (s. 24.8.1864) ja So  a Mathilda Juhantr (s. 27.10.1862); ei 
sukunimiä. – Vuoteen 1897 perheen nimenä oli Värsta; Vaaranen on tullut 
käyttöön vasta myöhemmin.

Sysmä (Kela): Gabriel Vaaranen, s. 25.3.1882 Sysmässä. Vanhemmat: Trp. Johan 
Jonasson ja Eva Adamsdr (s. 14.11.1841). Rk 1889–1890 s. 207 Käenmäki by 
nro 2 Tikkala rusth. Salkoniemi v. torp.: T. enkl Johan Jonasson, s. 5.3.1827 ja 
k. 4.10.1888. – Nimi ei ollut käytössä vielä 1890.

Tammela (Kela): Onni Armas Vaaranen, s. 6.2.1895 Tammelasta. Vanhemmat: 
Kuhalasta kivimies Wiktor Waaranen ja Amanda [Karolina Mikkola] (s. 1.7.1874 
Tammelassa). Rk 1889–1898 s. 435 Kuhala irtolaisia: Ent. renki Vihtori Antinp. 
Waranen (s. 31.3.1864 Urjalassa, josta muutti 1879) < edellinen rk s. 382b Kuhala 
Försvarslöse F. drg (ei aviossa, on sn.) < (1886) s. 372d Kuhala Sjelfförsvarare) 
< (1885) Fb 408 (ilmeisesti siirto Forssan kirjasta). – Nimi on ollut käytössä 
viimeistään 1885.

**Vallinen (91). Sukunimeä esiintyi 1900-luvun alkukymmenillä satakuntalai-
sissa naapurikunnissa Siikaisissa, Merikarvialla, Ahlaisissa ja Pomarkussa. Sana 
valli tarkoittaa murteissamme yleisesti ’linnoitusta ja suojavarustusta’, mutta 
paikoin myös ’rantavallia, suurta aaltoa, hyökyä’ (loun.-murt.) ja ’raa’an tai 
purjeen nostonuoraa’ (rannikko- ja saarimurt.) (SKES). Nimenmuutoksia: 1906 
Juhanpoika > Vallinen, ja Wallinen > Walonen (Mouhijärvi).

Veteli (HisKi): Wirka ja armovuodensaarnaaja Henrik Wallinen ja So  a Augusta 
> Elin Augusta Emilia 6.1.1884 Vetelissä. 

***Valonen (490). Lähes kaikki Valoset syntyivät 1900-luvun alkukymmeninä 
alueen Pori–Hartola–Helsinki–Turku–Uusikaupunki sisäpuolella (erityisesti 
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Laitila, Tammela, Urjala, Kangasala, Pirkkala, Padasjoki, Sysmä, Hartola ja 
Tuusula). Vain harvat Valoset olivat kotoisin Porvoosta, Laukaasta, Mäntyharjus-
ta, Pälkjärveltä, Ruskealasta tai Valkjärveltä. Vuonna 1871 syntynyt lämmittäjä 
Gabriel Valonen otti sukunimensä jo 1889 Hartolassa (SN 2000: 723), 1906 
Tuusulassa Valoseksi vaihtui Vinqvist (ensimmäinen nimenmuutosilmoitus), 
Pirkkalassa Sjöman > Valonen ja Mouhijärvellä Vallinen > Walonen. – HisKi: 
Kerimäki (sl 1876 Justina Walonen, po. Watanen), Tuusula (1894 renki nuorimies 
Alfred Valonen).

***Valtanen (1 421). Valtasen levikki on kaksitahoinen. Nimeä on toisaalta 
runsaasti Kainuussa (erityisesti Vaala, Paltamo, Vuolijoki, Kuhmo, Sotkamo), 
paikoin Pohjois-Karjalassa (erityisesti Nurmes), Peräpohjolassa ja Pohjois-
Pohjanmaalla, ja toisaalta hyvin tiheään Lounais-Suomessa Pori–Nokia–Toi-
jala–Turku rajan sisäpuolella (erityisesti Turku, Laitila, Hinnerjoki, Vampula, 
Punkalaidun, Tyrvää ja Urjala). Nämä lounaisen Suomen nimet, jotka kuuluvat 
useille eri suvuille, ovat ilmaantuneet sukunimistöömme vasta 1800-luvun lopulta 
alkaen. Jyväskylän seminaarissa aloitti opintonsa vuonna 1877 Fredrik Viktor 
Valtanen (s. 1859 Tl. Lapissa), jonka isä oli talollinen Kustaa Maijala (Mikkola, 
Leinonen & Rekola 1937: 776). Nimen valintaa on voinut joskus tukea Valta-
alkuinen asuinpaikan nimi, mutta esiintymistiheys viittaa selvästi mallinmu-
kaiseen omaksumiseen. Tällöin nimeen on varmaankin päädytty valta-sanan 
yleiskielisen merkityksen perusteella. – Ensimmäinen nimenmuutos: Thomasson 
> Valtanen 16.4.1884. Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Valtaseksi: Trapp 
(Turku 1889) ja Karlsson (Turku 1891).

HisKi: Vanhoja sukunimimainintoja Itä-Suomen sukunimialueelta: Jaakkima 
(Thomas Waldain 1742), Juuka (Bd: Ol: Valdain 1815), Jyväskylän kaupunki 
(sl 1868 Handl. Joh. Waltanen; muulloin nimiasuna yleensä Waltonen), Ke-
sälahti (Dr. Hans Pets: Waldain 1800), Kuhmo (rysk främl: Ananias Valdan: 
1768), Kuolemajärvi (Georg Waldain 1787), Merijärvi (Ih. Johan Valdanen 
1819), Paltamo (Johan Waldainen 1732), Rantasalmi (Gustaf Waldainen 1725), 
Ristijärvi (bd.s. Påhl Isaci Waldanen 1823), Sotkamo (Mats Pehrss. Waldainen 
1742), Rovaniemi (vl 1861 Drg. Joh. Henrik Mickelss. Waltanen), Suomussalmi 
(T. Steffan Waldanen 1849), Utajärvi (Lb. Johan Waldanen 1786), Vl. Uusikirk-
ko (vl 1851 Inhyses. ungkarlen Markug Mattsson Waltanen), Viitasaari (Såld. 
Henrich Waldain 1714).

HisKi: Asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: Hattula (talo 
Waldais 1731; ei ole kuitenkaan vakiintunut sukunimeksi), Joutseno (talo Waldain 
1812; sukunimeä ei ole säilynyt), Ruovesi (talo Valdanen 1826; ei vakiintunut 
sn:ksi).

Pyhäranta (rk): rk 1890– s. 455 Santio Mäki: Torpp Aleksander Kustaanp. Ros-
lund (s. 11.4.1832) ja poika Frans Viktor Waltanen, s. 17.4.1861. Rk 1880–1889 
s. 427 sama paikka, sn. Waltanen on lisätty tämän rippikirjan kuluessa.

***Valtonen (4 514). Itäiset Valtoset ovat syntyneet ennen muuta Saimaan 
rantamilla (erityisesti Puumala; Joutseno, Ruokolahti) ja Karjalassa (erityisesti 
Vl. Uusikirkko, Uukuniemi), mutta jonkin verran myös muualla Savossa ja Poh-
jois-Karjalassa, josta tosin alkaa jo Valtasen alue – asiakirjoissa saman ihmisen 
nimi on toisinaan voitu kirjata Valtaseksi, toisinaan Valtoseksi. Nimi on ollut 
hyvin suosittu myös Länsi-Suomessa, missä Valtosen lähes joka pitäjän kattavan 
levikin pohjoisrajan voi vetää Kotkasta Hartolaan, Keuruulle ja sieltä Ahlaisiin. 
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Tiheimmillään levikki on tämän alueen sisällä Rauman ympäristössä, Turun ja 
Tampereen seudulla, Etelä-Hämeessä (erityisesti Janakkala, Hausjärvi, Iitti) ja 
Helsingissä. Myös Pylkönmäellä ja Laihialla on syntynyt useampi nimenkantaja. 
Läntisten nimien levikki kertoo nimeä selvästi omaksutun samoihin aikoihin 
usealla eri paikkakunnalla ”ilmassa” olleen nimimuodin mukaisesti. Ernhard 
Waltonen (s. 1842 Harjavallassa) aloitti 1870 opinnot Jyväskylän seminaarissa, 
ja 1886 aloittajien joukossa oli Kaarle Valtonen (s. 1867 Iitissä). (Mikkola, Lei-
nonen & Rekola 1937: 777; Jyväskylän kaupungin kirkonkirjat.)

Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Forsman > Valtonen 3.9.1881 Alavus. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Valtoseksi: Jonasson (Helsinki 1884), 
Kaarlentytär (Turku 1886), Sundgrén (Maarianhamina 1890), Ulrikinpoika 
(Turku 1890), Väliheikki (Oulu 1891), Surkeemäki (1894), Uusikartano (Turku 
1894), Vainola (1898), Sund-Ristimäki (Mouhijärvi 1898), Virsu (Viipuri 1898) 
ja Hopea (Kymi 1899).

Jämsä (sl.): Kalle (sl:ssa Karl Fridolf) Valtosen (s. 12.5.1872) äidiksi merkittiin 
syntyneiden luetteloon Ida Josefsdotter Ronkomäen torpasta. Rk 1890–1899 
s. 916 Kähön kylä [Nurmelan talon] Trp Pykälistö vävy Trp Kalle Fridolf Val-
tonen & Alina Juhontr. < (1895) 922 Kähön kylä [Siipolan] Trp. Ronkomäki 
Rki; pro conj 31.8.1895 Alina Pykälistö. Samalla sivulla Its. Räätäli Emanuel 
Waltonen (s. 1.3.1850 Längelmäellä). Rk 1880–1889 s. 709 T. Ronkomäki Rki: 
jo sn. Adm. 1888. Lk 1880–1889 s. 709 sama paikka: Inh. Emanuel Waltonen 
& Ida Josefsdotter > mm. (oäkta) Karl Fridolf 12.5.1872. Rk 1880–1889 Ema-
nuel Waltonen < (1886) 705 Kähö by Tikka Nurmela hn inh. (jo sn.) < (1882) 
s. 491 Kauhkila by Pitkäjärvi hn: drg. Rk 1871–1880 s. 583 Kähöis by T. Ron-
komäki skrädd. < Kuhmois 2.10.1875. Kuhmoisten ml 29.9.1875: skräddaren 
Emanuel Waltonen < rk 1875–1880 s. 388 Päijälä by No 19 Rekola: skräddaren 
(jo sn.) < (1875) s. 291 Ouninpohja by Handtverkare och inhysningar (jo sn.) 
< rk 1868–1875 s. 271 Ouni laslag Handtverkare: Skrädd. Emanuel Emanuelss 
Waltonen < 1873 Jämsä. Jämsän mlk 13.12.1873 Skrädd. Emanuel Emanuels-
son < rk 1871–1880 s. 785 Saaris by Kakaristo hemman: drg skräddare (ei sn:
ä) < Kuhmoinen 1.10.1871. – Kalle Valtonen sai nimensä isäpuoleltaan räätäli 
Emanuel Valtoselta (s. 11.3.1850 Längelmäellä). Emanuel Valtonen omaksui 
sukunimensä suurin piirtein samoihin aikoihin, kun hän ryhtyi räätäliksi ja muutti 
(1873) Jämsästä Kuhmoisiin. Emanuelin vanhemmat olivat Drg Emanuel Josefss 
ja Anna Matts.dr Längelmäen Eväjärven Haukilahdesta.

HisKi: Vanhoja itäisiä sukunimiä tai niiden jälkiä talonnimistössä: Antrea (vl 
1874 Bs. Thomas Johanss. Waltonen), Anttola (sl 1894 Maria Loviisa Waltonen), 
Haukipudas (nybygg: Joh: Pehrss: Waldoinen 1759), Heinjoki (Anders Waltoin 
1835), Hiitola (vl 1876 L:b:son ungk: Johan Waltonen), Jaakkima (mm. Thomas 
Waldoin 1736), Johannes (mm. Hans Waldoin 1808), Joutseno (talo Waldola 
1736, Valdon 1845, asukkaat patronyymillä; talo Waldoin, asukas Staffan Waldoin 
1738), Jyväskylän kaupunki (1850 Borg. Henr. Waldoin, sl 1869 Handl. Karl 
Waltonen; genealogisen selvityksen mukaan suku on kotoisin Puumalasta27), 
Kajaani (Bds. Eskill Waldonen 1847), Kaukola (vl 1876 Drg. Henrik Henr.s. 
Valtonen), Kerimäki (Gustaff Waldoinen 1718), Kesälahti (Hans Waldoin 1807), 
Kirvu (vl 1864 Torparen Ungk. Lars Thomasson Waltonen), Kivennapa (vl 1899 
Työmies Olli Waltonen Muolaasta), Kuolemajärvi (mm. Bert. Jör:ss. Waldoin 

27  Jyväskylän kaupunki rk 1854–1871 Karlin isä fd. Handl. Henrik Waldoin, s. 
17.11.1814 Puumalassa.
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1781), Kurkijoki (mm. vl 1864 Drg. Ungk. Peter Mattsson Valtonen), Käkisalmen 
kaupunki (vl 1887 Renki Tuomas Pietarinp. Waltonen), Merijärvi (Backst. Joh. 
Waldonen 1829), Muolaa (Pohl Waldoin 1733), Paltamo (Olof Waldonen 1797), 
Puumala (Bertyl Bertyls: Waldoinen 1708), Rantasalmi (Gust: Waldoin 1730), 
Ruokolahti (Sold: Lars Waldoin 1735; talo Waldoin 1754, asukkaat patronyy-
millä), Sakkola (mm. vl 1869 Lb. sn. Matts Pettsn. Waltonen), Sortavala (mm. 
Arb.k. Lars Ericsson Waldonen 1849), Sotkamo (bd. Mats Waldonen 1730), 
Taipalsaari (talo Waldola 1749, asukkaat patronyymillä; B. Dav: Josephss: 
Valtonen 1847), Vl. Uusikirkko (mm. vl 1854 Bdes. Ungk. Herman Johss. Wal-
tonen), Valkeala (talo Waldola 1711), Valkjärvi (mm. vl 1857 Enklingen Matts 
Pettersson Waltonen), Viipurin pitäjä (mm. vl 1872 Torparebror, ungk. Matts 
Petterss Waltonen), Viipurin kaupunki (mm. vl 1863 Drg. Petter Waltonen) ja 
Viitasaari (Mårten Valdonen 1807).

HisKi: Länsisuomalaisia asumuksennimiä: Nousiainen (talo Waldola 1847), 
Sääksmäki (talo Waldo 1712).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä tai tyypin nimien edeltäjiä: Kurkijoki (Torppa-
rinpoika Matti Pekonp. Valtonen 1893), Multia (Pit.nahk. nm. Otto Kustaanp. 
Waltonen 1883), Nummi (mm. Aug. Waltonen sl 1900; ks. myös kohtaa Nummi), 
Pori (Sjöm: enkl: Erik Waldoin 1856, sl 1884 Kauppias Juho Walfrid Waltonen 
– 1890 Waltanen).

Nummi (HisKi): Maakaupp. Antero Walfrid Waltonen ja So  a Karoliina Tallqvist: 
kuolleena syntyneet kaksoset 29.10.1884 Järvenpäässä. Vl 1883: Maakauppias, 
nuorimies Antero Walfrid Waltonen Järvenpään Uotilasta. – Nimi on omaksuttu 
viimeistään vuonna 1883.

***Varjonen (1 153). Nimeä on tiheään Lounais-Suomessa linjan Rauma–
Eura–Halikko länsipuolella (erityisesti Vehmaa, Mynämäki, Laitila, Mietoinen, 
Kalanti, Taivassalo). Yksittäisiä tietoja on myös eteläisestä Hämeestä, Porista 
ja paikoin Uudeltamaalta. Paikannimissä varjo on usein ilmaissut auringolta tai 
tuulelta suojaisaa paikkaa, ja sukunimien takana voi olla tällaisia Varjo-alkuisia 
asumuksennimiä. Nimitiheys viittaa kuitenkin siihen, että nimeä on omaksuttu 
myös mallia seuraten. – Ensimmäinen nimenmuutos: Gustafsson > Varjonen 
29.7.1891. – HisKi: Asikkala (talo Varjonsaari 1832).

**Varmanen (60). Varhaiset nimenkantajat ovat syntyneet lähinnä Päijänteen 
ympäristössä Asikkalassa, Lahdessa, Sysmässä, Heinolassa, Heinolan mlk:ssa, 
Joutsassa, Jämsässä, Säynätsalossa, Jyväskylässä ja Jyväskylän mlk:ssa, mutta 
myös Vehmersalmella, Helsingissä ja Alavudella. Nimi ei esiinny lainkaan ni-
menmuutosilmoituksissa.

Asikkala (Kela): a) Elias Varmanen, s. 15.2.1891 Asikkalan Riihilahdessa. 
Vanhemmat: Räätäli Tuomas Akselinp. Varmanen ja Saara Tobiaan ttr.; b) Väi-
nö Varmanen, s. 2.7.1885 Asikkalan Riihilahdessa. Vanhemmat: Tukkikirjuri 
Adam Akselin p. Warmanen (s. 16.9.1855) ja Sara Aroninttr. Rk 1880–1889 
s. 821 Riihilahti itsellisiä: tukkikirjuri < s. 806 Riihilahti nro 1 Borgmestari: 
renki Adam Axelinp. (siis ei sn:ä). – Nimi on tullut käyttöön ilmeisesti 1880-
luvun kuluessa.

Jyväskylän mlk (rk): rk 1880– s. 317 W: Loin leski Topias Erkinp. Warmanen 
(s. 24.6.1836 po. 26.5. Tourulassa). Hänellä mm. pojat Erland (s. 3.11.1866 
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Tourulan Lepolassa) ja August (s. 12.9.1874. Erlandin vanhemmiksi merkittiin 
Tobias Warman ja Maria Majasdr sekä Augustin Mnm. Topias Warmanen ja Ida 
Maria Mariantr Kuukanpäästä. Topiaksen vanhemmat: Inh. Erik Johansson ja 
Maria Johans dr. – Vierasnimi Warman on muuttunut uuden muodin mukaiseksi 
Varmaseksi ilmeisesti jo 1870-luvun vaihteen tienoilla.

Heinola (Kela): Eevert (sl:ssa Everth) Varmanen, s. 23.6.1885 Heinolassa. 
Vanhemmat: Spt Johan Henrik Mattssn (s. 24.3.1843) ja Maria Mattsdr (s. 
1.1.1846). Rk 1881–1890 s. 1325 Tuusjärvi nro 2 Kailanen spdrg > rk 1890–1899 
s. 1325 sama paikka, missä Eevertille ja hänen isälleen ei edelleenkään merkit-
ty sn:ä. Sen sijaan Eevertin Konstantin-veljelle (s. 2.7.1876) ja Tilda-sisarelle 
(s. 18.11.1880) kirjattiin sn. Järvinen. – Varmanen-nimi on tullut käyttöön vas-
ta 1900-luvun puolella, vaikka osa sisaruksista oli jo 1890-luvulla omaksunut 
toisen sukunimen.

Luhanka (rk): Rk 1890–1899 s. 238 Tommola 7 Stendahl: Tall. Johannes 
Warmanen (s. 21.9.1849 Varmajoen torpassa) ja vaimo Anna Lovisa Simonttr 
(s. 4.9.1859) ja tytär Paulina, s. 3.9.1876 < rk 1880 s.126 sama paikka (jo täällä 
sn.) + vaari Lki Heikinp., s. 3.9.1816. Johanneksen vanhemmat sl:n mukaan: 
Torp Carl Henricss. ja Susanna Mattsdr. – Viimeistään 1880-luvulla on Varma-
joen torpan nimestä muodostettu Johannekselle sukunimi Varmanen. Tosin Her-
man-veli oli jo käyttänyt nimeä aloittaessaan koulunkäyntinsä 1863 Jyväskylän 
yläalkeiskoulussa (Mikkola 1983: 90).

**Vauhtinen (-). Nimenmuutos: Löytönen > Vauhtinen (Uuksu 1916). Nimi ei 
ollut käytössä enää 1960-luvulle tultaessa.

**Vehkanen (60). Nimeä on varhain käytetty toisaalta Pirkanmaalla (mm. Akaa, 
Tampere, Kuru, Ruovesi), toisaalta Lemillä ja Lappeenrannassa. – HisKi: Työ-
mies Matti Nikolai Vehkanen vl 1896 Viipurin mlk.

***Vehmanen (398). Nimenkantajien syntymäpitäjät sijoittuvat Varsinais-
Suomen rannikolle (erityisesti Taivassalo, Rymättylä, Turku, Vehmaa), Lou-
nais-Hämeeseen (erityisesti Jokioinen), Satakuntaan (Ahlainen, Rauman seutu, 
Pomarkku, Noormarkku), harvakseltaan Etelä-Pohjanmaalle (Alahärmä, Teuva, 
Ähtäri) ja Alatorniolle. Paikoin nimen valintaan on vaikuttanut talon- tai torpan-
nimi Vehma(i)nen tai muu Vehma(s)-alkuinen asutusnimi, Varsinais-Suomessa 
ehkä Vehmaan pitäjänkin nimi. Vehmaan rovastikunnan alueella Kivimaassa eli 
Kustavissa oli 1885 kirkkoherrana Johan Henrik Vehmanen, s. 1843 Vehmaal-
la; hänen torpparivanhemmillaan ei ollut vielä sukunimeä, mutta poika käytti 
nimeä yliopisto-opinnot aloittaessaan 1868 (Autio 1971: 127). – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Kallentytär > Vehmanen 5.5.1888.

HisKi: Jyväskylän msrk (Mjöln. Gabriel Vehmainen 1848), Laukaa (Vehma-
saho t.: T. Abraham Vehmain 1835; useita Vehmais-nimisiä taloja ja torppia 
1819–1852, asukkaat patronyymillä), Petäjävesi (talo Vehmais 1853, asukkaat 
patronyymillä), Sysmä (talo Vehmais 1817, asukkaat patronyymillä), Tammela 
(T. Johan Abrah.son Vehmais 1847), Viljakkala (talo Vehmais 1859, asukkaat 
patronyymillä); Ähtäri (Trp.p:a n.m. Hermanni Iisakinp. Vehmasaho 1890).

**Verhonen (4). Verhoseksi on muutettu 1885 nimi Martin, 1935 Eurajoella 
Nordberg. Viimeksi mainittu oli kalastaja ja syntyisin Luvialta. 
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**Vesainen (3). Nimestä on tieto vain Lappeenrannasta, missä nimi Pollari vaih-
dettiin 1910 Vesaiseksi. Vesainen on myös talonnimi Ruovedellä (NA). Kuuluisan 
sissipäällikön Pekka Vesaisen nimi perustui kiiminkiläiseen talonnimeen.

***Vesanen (935). Nimen levikin pohjoisrajan voi vetää karkeasti Kymistä Val-
kealaan, Laukaaseen ja Saarijärvelle ja sieltä Parkanon kautta Merikar vialle, sillä 
tämän alueen pohjoispuolella on syntynyt vain muutamia yksittäisiä henkilöitä. 
Kainuustakin nimi on tyystin hävinnyt, vaikka sieltä on vanhoja tietoja (ilmei-
sesti aiemman, erilähtöisen Vesainen-muodon perua). Tiheimmillään levikki on 
Satakunnassa, jossa selvinä keskittyminä erottuvat Merikarvia, Parkano, Kiikka, 
Tyrvää ja Lempäälä, sekä Itä-Hämeessä (erityisesti Hartola, Joutsa) ja Valkealas-
sa. Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla nimeä on vain suomenkielisissä pitäjissä 
ja niissäkin niukalti. – Nimen taustalla on paikoin ympäristön pensaikkoisuudesta, 
vesakkoisuudesta, vehmaudesta kielivä Vesa-alkuinen asumuksennimi. ’Nuorta 
versoa, lehtipuun tainta’ tarkoittava vesa on miellyttävän sisältönsä vuoksi kelvan-
nut muillekin nimenottajille. Jyväskylän maaseurakunnassa vihittiin 1889 Niklas 
Wesanen. – Ensimmäinen nimenmuutos: Granbom > Vesanen 3.6.1897.

HisKi: Jämsä (talo Wesanen 1772, asukkaat patronyymillä), Kerimäki (sl 1726 
Sold: Sigfred Wesanen), Kuru (mm. vl 1887 Renki Enok Wesanen), Puolanka 
(Pehr Vesanen 1840), Utajärvi (Bd. Johan Wesanen 1768), Valkeala (talo We-
sain 1744, Vesanen 1747, asukkaat patronyymillä; bds. Daniel Ericss. Wesain 
1838).

Kuru (HisKi): Renki Juha Wesanen Aurejärven Sormusesta & 4.10.1878 Torp. 
t:r Maria Kaarlentytär Pohja. Rk 1874–1883 s. 3 Aurejärvi nro 2 Sormunen Drg 
Johan Wesanen (s. 24.12.1846, po. 21.12., Kurun Sormusessa) < Ruovesi 1877. 
Vanhemmat: bonde Gabriel Erichsson ja Maria Johansdr. – Nimi oli käytössä jo 
1877 Juha Vesasen muuttaessa Ruovedeltä Kuruun, mutta hänen isälleen sitä ei 
vielä 1846 merkitty. Nimi ei näytä liittyvän asuinpaikkojen nimiin.

***Vienonen (396). Nimi on pelkästään lounaissuomalainen. Vienosia on 
syntynyt etenkin Halikossa, Kiskossa, Kuusjoella, Huittisissa, Merikarvialla, 
Jokioisissa ja Tammelassa. Vienonen on nimeltään kantatalo nro 5 Kokemäen 
Pumpulassa (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot); Kokemäellä ei nimeä kui-
tenkaan näy omaksutun sukunimeksi. Nimen valintaan on ilmeisesti vaikuttanut 
sanan vieno ’lempeä, rauhallinen, suloinen’ sisältö, ja tältä osin sen voi rinnastaa 
aikakauden muihin ihanteellisia luonteenpiirteitä heijastaviin sukunimiin kuten 
Jalonen, Siivonen ja Urhonen. Joidenkin sukunimien taustalla saattaisi olla 
Vieno-alkuinen asuinpaikan nimi. – Ensimmäiset julkaistut nimenmuutokset: 
Lindén > Vienonen 12.5.1906 Kisko, Viander > Vienonen 12.5.1906 Loimaa, 
Jahnsson > Vienonen 12.5.1906 Sauvo. – HisKi: Lapua (vl 1870 Färgaren Ale-
xander Vienonen). 

Atte Vienonen Lopelta on kertonut seuraavaa: Jokioisissa asunut Juho An-
ton Matinpoika (s. 1869; kertojan vaari) meni vuonna 1888 papinkansliaan 
ottamaan oman sukunimen. Pappi tarjosi Vienonen-nimeä, ja se kelpasi Juho 
Matinpojalle. Tätä Vienonen-sukua on Tammelassa, Forssassa, Loimaalla ja 
Lopella. (Haast. Heikki Wuorenrinne 1995.)

**Vierinen (62). Varhaisimmat nimenkantajat ovat syntyisin Kuorevedeltä ja 
Laihialta, missä nimi Usliin on vaihdettu Vieriseksi 23.6.1906. 
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**Viheriäinen (6). 1900-luvun alkukymmenillä Viheriäisiä oli yksi Kemissä 
(ulkomailla 1899 syntynyt Taneli Nikkanoff) ja yksi Kuusamossa (Niilo Edvard 
Viheriäinen, s. 1915). Kuusamossa on nimi Konttinen muutettu Viheriäiseksi 
9.8.1908. Kemissä on 1699 kirjattu Matts Wiheriäinen, sen jälkeen nimi on 
muodossa Viheriä (HisKi).

**Vihtinen (0). Kelan vuoden 1968 luettelo tuntee vain kaksi nimenkantajaa; 
molemmat olivat naispuolisia leskiä: toinen oli syntynyt Luopioisissa, toinen 
Viipurissa. Kangasalla Vihtinen on tunnettu maarekisterikylän ja sen kantatalo 
nro 1:n nimenä (MHA, Maakirjojen uudistusluettelot). Sukunimi perustunee 
talonnimeen; toisaalta 12.5.1906 Johansson Halikosta ilmoitti ottavansa sen 
käyttöön. 

***Viitanen (5 348). Nimen valtaedustus on läntinen: nimeä on runsaasti lähes 
joka pitäjässä Satakunnassa ja Hämeessä, paljon myös Varsinais-Suomessa 
sekä jonkin verran Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaan eteläisimmissä pitäjissä 
lukuun ottamatta rannikon ruotsinkielisiä seutuja. Määrällisinä huippuina erot-
tuvat Ruovesi ja Virrat, mutta selviä keskittymiä ovat myös Siikainen, Keuruu, 
Kangasala, Luopioinen. Sukunimeä on myös Pohjois-Pohjanmaalla (suurimmat 
keskittymät ovat Haapavesi ja Pulkkila), missä nimi on ollut pidempään käytössä 
ja perustuu asumuksennimiin. Viitanen on talonnimi mm. Pulkkilassa, jossa on 
myös Viitastenjärvi. Suurimmista kaupungeista Viitanen on ennen muuta tampe-
relaisnimi; Turussa ja Helsingissä sitä on ollut aika vähän. Itä-Suomessa nimi on 
vain muutamien yksittäisten nimenkantajien varassa (Kirvu, Viipuri, Sääminki, 
Kuopio), vaikka Kannakselta on nimestä tietoja 1500-luvulta, Pohjois-Karjalasta 
1600-luvulta (SN 2000: 748). – Kirvun Paavilanmäellä on ollut samanniminen 
talo, isäntänä 1906 Ville Viitanen, Virolassa Viitasenmökki, isäntänä 1899 Markus 
Wiitanen (Lehikoinen 1988: 47, 161). Nurmijärvellä on Viitastenkulma.

Nimeä on otettu käyttöön pääosin 1800-luvulta alkaen mallinmukaisesti. Esi-
merkiksi Reino Viitanen Lopen Sajaniemestä on kertonut, että Salon kartanon 
Antinniemen torpan jyvätorppari Erkki Mikonpojan poika (kertojan isoisä), suu-
tari Kaarle Viitanen (s. 1851) sai tämän sukunimen ilmeisesti 1800-luvun lopussa. 
Kaarle asui myös Salon kartanossa, kunnes muutti Kytäjälle torppariksi. (Haast. 
Heikki Wuorenrinne 1995). Paikoin takana on Viita-alkuinen talon tai torpan 
nimi. Nimiin sisältyvä, murteissa yleinen viita tarkoittaa useimmiten ’nuorta 
lehtimetsää’, paikoin myös ’tiheäkasvuista havumetsää’ (SKES). – Ensimmäinen 
nimenmuutos: Henriksson > Viitanen 25.8.1885. Myös mm. seuraavia nimiä 
on muutettu Viitaseksi: Taikinamaa (Pulkkila 1892), Varis (1894, 1895, 1897), 
Johansson (1894), Jolli (1895) ja Willenpoika (Turku 1898).

HisKi: Vanhoja merkintöjä Itä-Suomesta: Koivisto (vl 1874 Inhysningen Jakob 
Andersson Wiitanen), Kuopio msrk (B.U. Anders Viitain 1778), Sortavala pitäjä 
(mm. sl 1769 Eric Joh:s: Witain).

HisKi: Asumuksennimiä ja niistä juontuvia lisä- tai sukunimiä: Haapavesi (Drg. 
Johan Larss. Wiitanen 1837, talonnimenä 1825), Haukipudas (Mjöln: Joh. Johs. 
Wiitanen 1848), Kiuruvesi (sl 1829 Anna Caisa Wiitanen), Nurmijärvi (1839 
talo Viitanen).

HisKi: Virtanen-tyypin nimiä: Ikaalinen (mm. sl 1888 tp: Juhan Efraiminp: 
Viitanen), Kerimäki (sl 1897 tp Juho Wiitanen), Kirvu (vl 1890 Rautatien työ-
mies Juho Wiitanen Saarijärven pitäjästä, vl 1897 Torp. p., p.m. Otto Wilhelm 
Markunp. Wiitanen), Kurkijoki (vl 1897 Talollinen Wiktor Kristianinp. Wiitanen 
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Jaakkimasta), Kuru (vl 1888 Ittellinen Herman Antinpoika Wiitanen), Lapua 
(vl 1884 Torppoika Juha Erkinp. Wiitanen Isostakyröstä), Pori (mm. sl 1892 
Renki Oskar Ferdinand Wiitanen), Suomen kaarti (vl 1872 Skrpsk. Enock Wilh: 
Wiitanen), Tampere (mm. vl 1871 Qvarn drg. E:l Johan Gust: Markusson Wiita-
nen, vl 1882 Maskinist Fredrik Esai:son Wiitanen Lempäälästä), Tuusula (Inh. 
ungk. Johan Albertinass. Wiitanen 1888), Viipurin pitäjä (vl 1895 Renki Juho 
David Wiitanen Hollolasta), Ähtäri (vl 1887 Asem.palv.n.m. Kaarlo Emanuelinp. 
Wiitanen). – Mouhijärvellä on syntynyt Antton Ville Viitanen 1865 (Kela).
 
***Viljanen (3 718). Viljasten syntysijat olivat 1900-luvun alkukymmeninä Sa-
takunnassa (erityisesti Pori, Ulvila, Urjala, Tyrvää, Kokemäki), Etelä-Hämeessä 
(erityisesti Hollola, Kärkölä), paikoin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaallakin 
(erityisesti Orimattila, Mäntsälä, Helsinki). Viipurissa ns. Wilken koulua kävi 
muutama Viljanen; heistä ensimmäisenä koulun aloitti 1868 Johan Viljanen 
(Laine 1980: 75–81).

Nimeä on omaksuttu sukunimeksi 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Paikoin 
nimen taustalla on Vilja-alkuisia asuinpaikan nimiä, mutta nimitiheys ja levintä 
viittaavat myös muodinomaiseen omaksumiseen. Jyväskylän yläalkeiskoulun 
oppilaaksi tuli 1861 Matti Viljanen, s. 1849 Korpilahdella. Hänen isänsä oli 
talollinen Juho Viljasjärvi. Toinen Viljanen (Erik) ilmestyi kouluun 1866. Hän 
oli syntynyt 1846 Orimattilassa (Mikkola 1983: 88, 92) ja käytti seminaarissa 
aluksi nimeä Wiljenberg, vaikka valmistuikin seminaarista 1871 Viljanen-nimi-
senä (Raitio 1913: 243; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 796).

Ilmoitetuissa nimenmuutoissa Viljaseen päätyivät 21.1.1875 helsinkiläinen 
suutarinoppilas Karl Henrik Johaninpoika, 1884 helsinkiläinen Wilhelminasson, 
1887 Grönberg ja Abrahamsson, 1894 Andersson, 1895 Ylöstalo, 1897 forssalai-
nen Mikkola, Strömberg, Passi ja Turkulainen Johansson. Nimeä otettiin paljon 
vielä vuoden 1906 suurnimenmuutossa. 

HisKi: Aura (sl 1889 Til. Kaarle Vihtori Viljanen-Knaapi = sl 1891 Rustitil.
p. Kaarle Vihtor Viljanen Pöytyän Hypöisten Knaapista), Kärkölä (Lamp Johan 
Kustaa Viljanen 1891, vaimo patronyymillä), Tl. Lappi (sl 1888 Juho Viljam 
Viljanen), Lapua (sl 1880 Torp. Johan Johanss: Viljanen, vaimo vain etunimellä), 
Längelmäki (ks. kohtaa Längelmäki), Nummi (mm. vl 1891 Maalarimestari Otto 
Wilhelm Wiljanen Turusta), Pori (useita, mm. sl 1882 Poliisi Viktor Viljanen), 
Viipurin pitäjä (mm. vl 1877 Bonde ungk Jonas Jaakinsson Wiljanen). 

Längelmäki (HisKi): F d Tp: E:ling Johan Matts:s Viljanen & 6.11.1854 Pig: 
Helena Joh.dr, molemmat Vinkiä Ylisestä. Rk 1854–1860 s. 475 Wingiä Ylinens 
Torpare och Inhysningar: Wiljanen torp: Torp Johan Mattsson, s. 28.10.1816 
Vilkkilässä. – Nimi käytössä jo 1850-luvulla, ja se perustuu torpan nimeen.

**Viljonen (5). Varhaisimpien nimenkantajien syntymätiedot ovat Mouhijärveltä. 
Nimenmuutos: Pifält > Viljonen (Nurmijärvi 23.6.1906).

Mouhijärvi (Kela): Lauri Moses Viljonen, s. 4.9.1892 Mouhijärvellä. Van-
hemmat: Mustian[o]jalta Ent. tal. poika Josef Viljonen ja Elisabet Juhontr. 
Rk 1882–1891 s. 25 Mustianoja Kapalo ent. (tämä on lisätty merkintä) Tal. 
Josep Matinp. Svensberg (s. 18.8.1827 Kullaalla) ja Maria Lovisa Kustaantytt. 
(s. 28.4.1840 Noormarkussa) sekä heidän poikansa Josep (sl:ssa Josef) Wiljonen 
(sn. lisätty; s. 24.11.1870), jonka vanhemmiksi sl:oon on merkitty Mustanoja 
Kapalo bond. Josef Mattsson ja Maria Lovisa Gustafsdr. Vanhemman Joosepin 
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vanhemmat: Palus B. Matts Tuomola ja Caisa Johansdr:. – Nimi ilmaantuu 
talollisen Jooseppi Svensbergin pojalle 1880-luvulla. Nimellä ei näy olevan 
yhteyttä asumuksennimiin.

**Vipunen (-). Kuuluu Kalevala-aiheisiin kansallisiin nimiin. Nimenmuutos: 
Englund > Vipunen (Mikkeli 12.5.1906). Nimi on hävinnyt käytöstä ennen 
1960-lukua.

**Virpinen (22). Nimestä on Maamme kirjassa yksi tieto Kangasalta. – Kan-
gasala (Kela): Matti Johannes Virpinen, s. 12.9.1899 Kangasalla. Vanhemmat: 
Suorannan Tuomaalan jyvärenki Kustaa Heikinpoika Friman ja Vilhelmina. 
Nimi on suomalaistettu nimestä Friman – kuitenkin vasta 12.5.1907. Tuolloin 
nimi kirjattiin vielä asussa Wirpinen. – Pirisen mukaan nimeä esiintyi 1541 
Juvalla sekä vuosina 1563 ja 1580 Kainuussa (1982: 763, 818), mutta on sieltä 
sittemmin hävinnyt.

***Virtanen (24 750). Sukunimi on tätä nykyä maamme yleisin. Sitä on 
(Kelan tiedot vuoteen 1925 mennessä syntyneistä miehistä) todella runsaasti 
(yli 5 nimenkantajan mukaan laskettuna) linjan Kotka–Valkeala–Laukaa–Vir-
rat–Kauhajoki–Merikarvia sisäpuolella, missä nimenkantajien määrä on huipus-
saan Jämsässä, ja korkealle yltävät myös Hollola, Hartola ja Janakkala (60–97 
miespuolista, ennen vuotta 1925 syntynyttä nimenkantajaa). Nimeä on tasaisen 
suuria määriä kaikissa tämän alueen pitäjissä rannikon ruotsalaisimpia kuntia 
lukuun ottamatta; sinnekin sitä on kuitenkin pieniä määriä levinnyt, kuten Ahve-
nanmaallekin. Nimeä on runsaasti myös suurimmissa kaupungeissamme Turussa 
(105), Tampereella (91) ja Helsingissä (152). Vähäisempiä määrä Virtasia on 
syntynyt Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Saimaan tienoilla 
ja luovutetussa Karjalassa. Wirtaseksi (211) nykyään nimensä kirjoittavat ovat 
syntyneet lähinnä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Länsi-Suomessa nimi on selvästi mallinmukainen muodoste, joka on lisäksi 
levinnyt hyvin nopeasti ja päätynyt siten useiden eri sukujen nimeksi. Paikoin 
nimien taustalla on virta-sanan sisältävä asuinpaikan nimi. Kun tällainen talon 
tai torpan nimi on la-loppuinen tai leksikaalisesti kaksiosainen ja myöhempi su-
kunimi nen-loppuinen, syntyy vaikutelma, että talon- ja sukunimet on tietoisesti 
haluttu erottaa toisistaan. Nimeä on kirjattu ennen muuta sukunimettömille, ja sitä 
on otettu jonkin verran myös ei-suomalaisten tai muuten hankalaksi koettujen ni-
mien tilalle. Jyväskylän yläalkeiskouluun ilmestyi 1864 Karl Gabriel Wirtanen (s. 
1848 Jämsässä), jonka isä oli talollinen Joonas Joonaanpoika ja äiti Hedvig Maria 
Nordström sekä 1868 Johan Wiktor Wirtanen (s. 1855 Jyväskylän kaupungissa), 
jonka isäkin, työmies Johan Gustaf, oli muuttanut Wirtaseksi vanhan lisänimensä 
Törnström (Mikkola 1983: 91, 95). Jyväskylän seminaarista valmistui opettajaksi 
1878 Kaarle Virtanen (s. 1853 Suodenniemellä), jonka isä oli talollinen Tuomas 
Turppa (Raitio 1913: 364; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 803). Helsingin 
yliopiston Ylioppilasmatrikkeliin 1865 kirjatun Mikael Willehad Wirtaisen 
(s. 1844 Harjavallassa) vanhemmat olivat talollinen Juho Hälli ja Anna Iisa-
kintytär (Autio 1971: 99) ja 1879 kirjatun Abraham Olof Wirtasen (s. 1857 
Keuruulla) vanhemmat torppari Abraham Honkasola ja Matilda Dahl (Autio 
1996: 140). Nimi esiintyi Satakunta-lehdessä 6.4.1887 sukunimeä tarvitseville 
suunnatussa ohjeellisessa nimiluettelossa. Kannaksella nimi on saanut varhim-
min sukunimen roolin, mutta sielläkin vasta 1700-luvun kynnyksellä, eikä se 
ole siellä sukusidonnaisuutensa vuoksi ehtinyt juuri yleistyä. 

Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Rampa > Virtanen 31.8.1875 Jyväskylä. 
Myös mm. seuraavia nimiä on muutettu Virtaseksi: Gadd (1879), Biri (1879), 
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Henrikinpoika (Helsinki 1881), Söderström (Muhos 1882), Elisabetinpoika 
(Elimäki 1883), Heino (Pulkkinen) (Karinainen 1883), Serafi anpoika (1884), 
Wilhelmsson (Viipuri 1884), Iisakintytär (1884), Fredriksson (Helsinki 1885, 
Turku 1890), Ristiluoma (1885), Aapelintytär (1886), Musta (Oulu 1886), Karls-
son (Turku 1886), Andersson (1887), Väkkärä (1887), Jusseroinen (1888), Stopp 
(Helsinki 1889), Id (1890), Aleksanterinpoika (1890), Johansson (1890), Wenlig 
(1891), Salomoninpoika (Turku 1891), Kakkinen (Helsinki 1891), Ristinmaa 
(1891), Eevanpoika (Kaarina 1891), Rikkonen (Lappeenranta 1892), Evanpoika 
(Sippola 1893), Pawén (1893), Karolinanpoika (Helsinki 1893), Efraimintytär 
(Turku 1894), Isomäkilä (Turku 1894), Esaianpoika (Turku 1894), Swag (Hel-
sinki 1894 ja 1898), Gustafsson (1895), Muiskula (1896), Haasia-aho (Laukaa 
1897), Lapio (Laukaa 1897), Sonk (1898), Lång (Jaala 1898), Myllylä (1899), 
Multisilta (1899), Silwan (Harjavalta 1899) ja Antintytär (1899).

Nimeä Virtanen on vaihdettu seuraaviin nimiin: Aarnio, Ahtola (1936), Ar-
tesalo, Artvirta, Joutsenaho (Helsinki 1947), Karmas (Turku 1934), Kasti, Ollila 
(Helsinki 1947), Paarlahti, Pakkasvirta, Pohjanmaa (Helsinki 1930), Raula, 
Rausti (1948), Riimi, Ronkka, Routo, Siljamäki (1934), Sitolahti, Sulkinoja (So-
mero 1930), Tuomala (Hämeenlinna 1947), Wahe, Varhee, Varstela, Vaulaste, 
Vienovirta, Viere (Helsingin mlk 1930), Vinhava, Viranta, Viras (Turku 1947), 
Virasmaa, Virintie, Virmaala (Helsinki 1943), Virras (1949), Virtama, Virtomaa, 
Vuojus (Helsinki 1973).

HisKi: Nuorta 1800-luvun lopun uudisnimityyppiä: Aura (mm. sl 1886 Renki 
Heikki Virtanen), Finström (Fd. piga Maria Martinsdtr Wirtanen 1889), Heinjoki 
(sl 1894 Seppä Samuel Juh.p. Wirtanen), Helsingin pitäjä (Drg. David Virtanen 
1885), Hiitolan Ilmee (Torppari Juho Wilhelm synt: 19.1.1865 Davidinp: Wir-
tanen 1890), Iitti (sl 1890 kummina Työmies Emil Wirtanen), Ikaalinen (mm. sl 
1881 Torpp: Isak Wirtanen), Jaala (paljon, mm. sl 1884 T:ren Matti Salamoninp. 
Wirtanen), Janakkala (Arbetaren ungk. Carl Victor Wirtanen 1885), Jyväskylän 
kaupunki (vl 1867 Lampuoti Karl Otto Mikon p. Wirtanen Petäjävedeltä), Jääski 
(mm. sl 1885 kansak: opettaja Johan Viktor Virtanen), Kakskerta (vl 1885 Drg. 
Karl Wiktor Danielsson Wirtanen), Kirvu (sl 1894 Tal. Juho Wirtanen), Kiven-
napa (vl 1889 Läks. Karl Ferdinand Wirtanen), Koivisto (vl 1893 Pehtorinpoika, 
nuori mies Anders Wirtanen), Kurkijoki (sl 1896 Seppä Vilho Virtanen), Kuru 
(vl 1879 Drengen Salomon Wirtanen), Kärkölä (Inh Erik Gustaf Wirtanen 1882), 
Lapua (sl 1892 Leipuri Juha Wirtanen), Laukaa (sl 1877 Drg. Erik Virtanen), 
Masku (vl 1870 Trk. Karl Joelinp: Virtanen), Multia (Käsityöl. tr. Rosa Emelia 
Kallentr. Wirtanen 1888), Muolaa (mm. vl 1896 Seppä Frans Oskar Wirtanen), 
Nummi (mm. sl 1882 Sp.t. Karl Gust. Wirtanen), Nurmo (sl 1896 renki Isak Wir-
tanen), Pihlajavesi (Its. Isak Wirtanen 1884), Pori (mm. sl 1878 Drengen Johan 
Matias Wirtanen), Pornainen (mm. sl 1883 Muon. Nestor Wirtanen), Ruskeala 
(vl 1898 Ratavahti, leskimies Herman Virtanen Pälkjärveltä), Saltvik (Dräng 
Oskar Erland Wirtanen 1892), Somerniemi (mm. vl 1886 Bd. u-k. Gustav Wir-
tanen, vl 1891 Renki n.m. Karl Kustaa Wirtanen Pusulasta), Sortavalan pitäjä 
(mm. vl 1894 Talollinen nuorimies Erik Heikinp. Wirtanen), Suomusjärvi (mm. 
vl 1891 r. Elias Wirtanen, vl. 1896 kiertokoulunopettaja Juho Kustaa Wirtanen), 
Tampere (mm. vl 1875 Drg: Gustaf Adolf Virtanen, vl 1879 Kuusniemi Tp:s Johan 
Matts:s Virtanen Teiskosta), Tuusula (1888 Inh. barn Väinö Viktor Virtanen), 
Vl. Uusikirkko (sl 1896 Ratav. Emil Virtanen), Valkjärvi (sl 1898 Lamp. Nestor 
Wirtanen), Viipurin kaupunki (mm. sl 1884 muurari Emanuel Wirtanen, vl 1898 
Työmies Juho Virtanen Joutsasta), Vårdö (Dräng Gustaf Evert Virtanen 1891), 
Ylihärmä (sl 1885 Värjäri Emil Wirtanen).
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HisKi: Asumuksennimiä ja niistä johtuvia lisä- tai sukunimiä: Haapavesi 
(Hindrich Wirtanen 1737; kyse on kuitenkin nimestä Viitanen, vaikka Heikki 
yleensä kirjattiinkin nimellä Karhukangas), Viitasaari (Greta Wirtanen 1793).

HisKi: Vanhoja sukunimimainintoja Itä-Suomesta: Koivisto (Inh: Matts Michelss: 
Virtanen sl 1834), Rautu (sl 1741 Thom: Wirtain; nimeä esiintyy säännöllisesti 
1800-luvun loppuun saakka, Siirtokarjalaisten tien osoitehakemisto ei kuiten-
kaan tunne enää sukunimeä Raudusta, eikä nimi esiinny siellä myöskään Kelan 
Maamme kirjasta poimitussa otoksessa), Viipurin msrk (mm. sl 1796 Inh. Sigf. 
Virtain; sukunimeä esiintyy 1830-luvulle saakka), Viipurin kaupunki (mm. sl 
1808 inh. Zach. Wirtain; sukunimeä esiintyy sitten vasta 1884).

**Visanen (41). Nimenkantajia on syntynyt eniten Kuhmoisissa ja Sääksmäellä. 
Nimi on muutenkin hämäläis-satakuntalainen: siitä on tietoja Harjavallasta, Kii-
kasta, Kiikoisista, Hämeenkyröstä, Suodenniemeltä, Sääksmäeltä, Tyrvännöstä, 
Padasjoelta ja Kuhmoisista. Yksi nimenkantaja on syntynyt myös Muolaassa 
ja yksi Turussa. – Nimen taustalla voi paikoin olla Visa-alkuisia asumuksenni-
miä. 1800-luvulla ja sen jälkeen omaksutuissa sukunimissä visa on ilmeisesti 

Kartta 28. Sukunimen Virtanen levikki (vuoteen 1925 mennessä syntyneet miehet, 
Kela 1968).

Virtanen

> 40

20–39

6–19

Nimenkantajien määrä

–
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yhdistetty yleiskieliseen merkitykseen ’kova puuaines’. Ei esiinny lainkaan 
nimenmuutosilmoituksissa.

HisKi: Nummi (sl 1897 Alina So  a Wisanen), Pusula (vl 1872 itsellinen Matti 
Visanen Kiikalasta), Viipurin kaupunki (vl 1881 tehtaan työmies Johan Andrss: 
Wisanen, kyse on kuitenkin sukunimestä Viisanen). 

Kuhmoinen (Kela): Vihtori (sl:ssa Wihtori) Visanen, s. 12.9.1885 Kuhmoisissa. 
Vanhemmat: Lähtelästä Karttilan muonam. Kaarle Wisanen ja Eeva Emilia 
Willentr (s. 5.4.1848). Rk 1880–1889 s. 219 Lästilä by nro 3 Karttila inh. Karl 
Johansson Wisanen (sn. lisätty rippikirjan alkamisen jälkeen), s. 5.4.1852 Kuh-
moisissa. Edellisessä rippikirjassa ei Kaarlelle merkitty sukunimeä.

Suodenniemi (Kela): Kalle Nestori Visanen, s. 29.10.1887 Suodenniemellä. Van-
hemmat: Kiikoisten Vähälähteenmäen työmies Fredrik Wilho [Britanp.] Wisanen 
(s. 3.4.1849 Kiikoisissa) ja Hilma Erkintytär (s. 7.4.1850). Rk 1882–1891 s. 51 
Kiikois Wähälähteenmäki: sn. lisätty. Edellisessä rippikirjassa ei vielä merkitty 
sukunimeä.

***Vuorinen (6 736). Varhaisia Vuorisia on syntynyt hämäläis-satakuntalaisella 
alueella (tosin Päijänteen itäpuolella lähinnä vain Sysmässä ja Hartolassa, jossa 
onkin selvät keskittymät), Varsinais-Suomessa ja paikoin Etelä-Pohjanmaalla ja 
Keski-Suomessa (erityisesti Multia). Sitä on pieniä määriä myös Uudellamaalla 
ruotsinkielisimpiä kuntia lukuun ottamatta. Vuorisia on syntynyt runsaasti myös 
Turussa ja Helsingissä, mutta ei juurikaan Tampereella. Murteissa laajalle le-
vinnyt vuori tarkoittaa ’korkeaa, kauas näkyvää kalliota’ tai muuten ’selvästi 
ympäristöstään erottuvaa maankohoumaa’, paikoin ’harjuakin’ (SKES), joten se 
ei ole outo asutusnimissäkään. Vuonna 1880 aloitti Jyväskylän lyseon Fredrik 
Vuorinen (s. 1868 Jyväskylän pitäjässä), jonka isä oli nikkari Juho Berg (Mikkola 
1983: 110). Vuonna 1868 valmistui Jyväskylän seminaarista opettajaksi Johan 
Vuorinen, joka oli syntynyt Kurikassa 1843, jolloin hänen isälleen ei merkitty 
lisänimeä, myöhemmin kyllä nimet Salo ja Mäki (Raitio 1913: 237; Mikkola, 
Leinonen & Rekola 1937: 810).

Ensimmäinen julkaistu nimenmuutos: Berghäll > Vuorinen 15.5.1879. Myös 
mm. seuraavia nimiä on muutettu Vuoriseksi: Valkonen (Hamina 1881), Junnelius 
(1883), Ruppi (Tampere 1884 ja 1895), Pohjasneva (1884), Hujanen (Iitti 1888), 
Ristioja (Oulu 1890), Kaarlenpoika (1892), Hildantytär (1894), Vuorimäki (1894) 
ja Bergendahl (Vaasa 1899).

HisKi: Läntisiä asumuksennimiä ja niihin perustuvia lisä- tai sukunimiä: Jämsä 
(Torp. enkl. Joseph Andersson Vuorinen 1827), Kuhmoinen (talo Vuorinen 1832, 
asukkaat patronyymillä), Kuopion msrk (D.D. Nils Wuorinen 1777; nimi ei ole 
siellä säilynyt), Ruovesi (talo Vuorinen 1815, asukkaat patronyymillä). Lisäksi 
runsaasti muita Wuori-alkuisia asutus- tai henkilönnimiä.

HisKi: Virtanen-tyypin mainintoja: Aura (sl 1899 Its. Karl Aug. Wuorinen), 
Kärkölä (Torppari Antti Wilhelm Wuorinen 1890), Tl. Lappi (sl 1888 Torppari 
Gustav Fredrik Vuorinen), Lapua (sl 1888 iht. Iisakki Eliaksenp. Vuorinen), 
Laukaa (sl 1879 Inh. Karl Vuorinen), Masku (vl 1875 Suut. oppill. nm. Gusta 
Vuorinen), Multia (Maal. Mikko Alfrid Wuorinen 1890), Nummi (mm. sl 1882 
Rusth. Petter Elis Wuorinen), Pori (mm. sl 1883 Merimies Frans Oskar Wuo-
rinen), Suomusjärvi (vl 1897 torpp. pka Frans Vilhelm Vuorinen Perniöstä), 
Tampere (vl 1873 Målarfabrik: Anton Johans:s Wuorinen), Ähtäri (Inh. Ukrl 
Karl Karlss:n Wuorinen 1879). 
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**Väinämöinen (1). Nimenmuutos: Grönholm > Väinämöinen (Turku 3.1.1899). 
Nimi on hävinnyt käytöstä 1960-luvun jälkeen. – Vrt. Torp: Gustaf Wäinä sl 1879 
Ikaalinen, tn. Wäinä vl 1848 Suomusjärvellä.

**Yhtynen (-). Nimenmuutostieto: Apontytär > Yhtynen (Perniö 12.5.1906). 
Nimi ei ollut käytössä enää 1960-luvun alkaessa.

**Yhtänen (0). Ainoa nimenkantaja syntyi Merikarvialla vuonna 1899. Nimi 
on hävinnyt käytöstä 1960-luvun jälkeen.

Merikarvia (Kela): Väinö Albert Yhtänen, s. 29.4.1899 Merikarvialla. Ilmeisesti 
syntymäpäivä on kuitenkin 20.4.1899 ja vanhemmat Torpar mågen å Heikkilä 
hemma i Kasaböle by af Sastmala Socken Antton Karsi ja Lydia Amanda, s. 346. 
– Nimi on tullut käyttöön vasta 1900-luvulla.

Edellä mainittujen nimien esiintyminen Inkerin 
seurakunnissa

Louhelaisen (1913) mukaan Inkerin seurakunnissa esiintyi vuosina 
1721–1921 jonkin verran Virtanen-tyypin tai sen seurannaistyypin ni-
mien homonyymejä. Koska Louhelainen ei ilmoita nimien esiintymisai-
kaa tai määriä tarkemmin (kylläkin seurakunnat, joissa nimiä esiintyy), 
on nimien luonnetta ja pysyvyyttä vaikea arvioida. Osa nimistä voi olla 
itäsuomalaista alkuperää, osa itäsuomalaisen mallin mukaan asuinpaikan 
nimestä muodostettuja ja osa Suomesta 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun 
alussa Inkeriin menneiden nuoria nen-loppuisia nimiä. Seuraavat Louhe-
laisen luettelosta löytyvät nimet esiintyvät edellä myös nimiartikkeleissa: 
Ahonen, Enonen, Haapanen, Harjunen, Hietanen, Huhtanen, Ilmanen, 
Karanen, Kaskinen, Koivunen, Laihinen, Laihonen, Lampinen, Lehtonen, 
Leppänen, Luhtanen, Löytönen, Merinen, Mäkinen, Neronen, Nivonen, 
Nurkkanen, Nurminen, Ojanen, Pajunen, Palkonen, Palonen, Peltonen, 
Pohjonen, Rantanen, Rautanen, Ruohonen, Ruokonen, Ruusunen, Sa-
vinen, Siltanen, Simanen, Sulkanen, Tamminen, Toivonen, Tähkänen ja 
Viljanen.

6.2.7  Samanasuisista uudisetunimistä 

1800-luvun jälkipuoliskolla luotiin runsaasti myös uusia suomenkielisiä 
etunimiä, jotka nekin olivat usein sävyltään kansallisromanttisia (Vil-
kuna 1947: 58–66; Sihvo 1972: 399–401; Kiviniemi 1982a: 106–117). 
Luettelen seuraavassa sellaisia 1800-luvun uudisetunimiä, joissa on 
samanasuinen elementti kuin Virtanen- ja sen seurannaistyypin suku-
nimissä; levinneisyystiedot ja varhaiset esimerkit ovat HisKistä, ellen 
toisin mainitse.

Aalto. Aura Aalto 1879 Pielisjärvi; nimestä jonkin verran tietoja, useimmiten 
Karjalasta.

Aira. Antreassa asemapäällikkö Adolf. F. Harjulan tytär sai 1899 nimen Rakel 
Aira Irene.
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Airi. Viipurissa näyttelijä Oskari Salo kastatti 1894 tyttärensä nimelle Airi Hjördis 
ja 1899 kansakoulun piiritarkastaja Albin Järvinen 1899 Jaakkimassa nimelle 
Airi Naëma Johanna.

Alppi. Albanus-, Albin-, Albert- tai Alfred-nimen kansanomainen muoto Alppi 
(Vilkuna 1976: 42, 45; Kiviniemi 1982a: 96) esiintyy Vetelin syntyneiden 
luettelossa 1895 ja Kuhmon 1896.

Arvo. Hyvin tavallinen. Yleistymiseen vaikuttanut etunimi Arvid (Kiviniemi 
1982a: 109). Varhaisin maininta Kurusta 1873; tosin rehtori Reuterin poika 
sai nimen jo 1850-luvulla (Vilkuna 1976: 58).

Aura. Vuonna 1831 kastettiin Hiitolassa kruununnimismies J. Vesterlundin tytär 
nimellä Aura Rosalia ja 1832 Helsingissä professori Laguksen tytär nimellä 
Aura Gabriella. Varhaisissa maininnoissa on kyse Aurora-nimen muunnok-
sesta (Vilkuna 1976: 62). Angelniemellä sai 1881 tyttö nimen Aura Augusta 
Susanna.

Elo. Ikaalisissa kastettiin 1800-luvun lopulla useampi Elo-niminen poika; varhai-
sin oli Elo Ilmari Savinen 1883. Vetelissä opettaja Eero Långin lapset saivat 
nimet Evi Siviä Elo 1895, Eero Arvi Elo 1897 ja Kaino Alli Elo 1899.

Helma. Vilhelmiinan varhainen muunnos (Vilkuna 1976: 273). Jo 1739 Hans 
Bojen tytär sai Tyrvännössä nimen Helma Sophia.

Helmi. Hyvin yleinen naisennimi jo 1880-luvulla; ensimmäiset tiedot jo 1850-
luvulta (Vilkuna 1976: 110). Nimi on kehittynyt useimmiten Vilhelmiinan 
hypokorismina (Kiviniemi 1982a: 109).

Huvi. Mäntsälässä syntyi 1878 Huvi Alfred Stolt; seuraavalla vuosikymmenellä 
nimen sai siellä useampi lapsi. Kiviniemen mukaan tämän miehennimen suosio 
alkoi 1890-luvulla (1982a: 317).

Ilma. Hyvin yleinen 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä; Kiviniemenkin 
mukaan naisennimenä suosiossa jo 1870- ja 1880-luvulla (1982a: 269). Jo-
hanneksessa kastettiin 1854 Ilma Rosalie Cheirio. Jo edellisenä vuonna nimen 
sai Jyväskylässä Wolmar Schildtin tytär (Ilma Wilh na).

Ilmari. Hyvin yleinen, esimerkiksi Ilmari Krohn, s. 1867 (Vilkuna 1976: 122).
Ilmo. Hovioikeuden asessori D. W. Åkermanin poika sai nimen Ilmo 1889 

Viipurin kaupungissa.
Ilo. Nimestä on melko paljon tietoja, erityisesti Iitistä, jossa syntyi 1863 Georg 

Isidor Ilo Öholm. Porissa syntyi 1865 Aina Ilo Sofi a Inberg. Miehennimen Ilo 
ensimmäinen suosiokausi osui 1880-luvulle (Kiviniemi 1982a: 320).

Ilta. Nimi esiintyy Ikaalisten syntyneiden luettelossa 1876, Kuhmon 1878 ja 
sen jälkeen muuallakin. Nimen yleistymiseen on voinut vaikuttaa myös nimi 
Matilda (Kiviniemi 1982a: 109). 

Into. Porissa kansakoulunopettaja Viktor Lehtosen poika sai 1880 nimen Taavi 
Into Ilmari. Nimi oli melko yleinen 1800-luvun lopulla. Kirjailija ja sanoma-
lehtimies Into Inha syntyi 1865 (Vilkuna 1976: 126).

Jalo. Hyvin yleinen nimi 1800-luvun jälkipuoliskolla. Varhaisimmat maininnat: 
Wolmar Schildtin lapsi Jalo Atos Vini Vilhe (1864 Jyväskylä) ja vt. pastori 
Klas Erik Järnefeltin poika Jalo William (1865 Kaavi).

Kallio. Nimi esiintyy syntyneiden luettelossa 1886 Jyväskylän mlk:ssa ja Säk-
kijärvellä, missä kansakoulunopettaja Matts Pietisen poika sai nimen Arvo 
Kallio.

Kauno. Yleinen nimi 1800-luvun jälkipuoliskolla. Rovasti G. L. Stenbäckin 
poika sai Loviisassa 1855 nimen Kauno Adolf (Vilkuna 1976: 147).

Kilpi. Lammilla metsäkassanhoitaja Johan Nybergin poika sai 1868 nimen Kilpi 
Johannes. Sukunimi Kilpinen yleistyi samalla seudulla.

Laine. Opettaja Juhani Lindholmin poika kastettiin Pusulassa 1876 nimellä 
Laine Leonard ja opettaja Ahlforsin tytär 1878 Valkjärvellä nimellä Laine 
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Elise. Kiviniemi tietää naisennimen ensimmäisen suosiojakson osuneen 
1880-luvulle ja miehennimen yleistymisen alkaneen 1890-luvulla (Kivinie-
mi 1982a: 275, 328).

Leivo. Nimestä on 1800-luvun lopusta useita tietoja Pälkjärveltä (1889 syntyi 
Leivo Immonen) ja yksi tieto Ruskealasta 1892. Kiviniemen mukaan nimen 
suosiokausi alkoi 1880-luvulla (1982a: 328).

Lempi. Yleinen naisennimi 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ensimmäinen maininta 
1854, kun rehtori H. C. Corander kastatti tyttärensä Käkisalmessa nimellä 
Alme Lempi.

Lilja. Ruotsin- ja suomenkielisiä nimiasuja on vaikea erottaa toisistaan. Nimi 
esiintyy 1839 Iitin, 1872 Sortavalan maaseurakunnan ja 1878 Mäntsälän 
kastettujen luettelossa.

Meri. Nimi esiintyy 1881 Johanneksen (kansakoulunopettaja Salon tytär Suoma 
Lydia Meri) ja Viipurin kaupungin (koneenkäyttäjä Antti Hylkeen lapsi Meri 
Mieluisa) sekä 1885 Haminan syntyneiden luettelossa.

Nero. Varhaisimmat maininnat (esim. Mynämäen syntyneiden luettelo 1765) 
eivät liity suomen kielen appellatiiviin. Kun nimi oli esiintynyt Sjömanin 
Kauno-annakassa (Kiviniemi 1982a: 108), alkoi sitä esiintyä uudisnimenä. 
Lempäälässä 1876 ristittiin rakennusmestari Wilhelm Koskisen poika Neroksi. 
Naantalissa nimen Nero Juho sai 1873 Luonnonmaan Käkölän valistuneen 
isännän Pietari Augustinus Nummelan poika (Vilkuna 1947: 62).

Niini. Nimestä on jokunen maininta 1890-luvulta; esimerkiksi lastauttaja Kaarle 
Oskari Kanervan tytär sai Porissa 1890 nimen Niini Maria. Nimen suosiojakso 
alkoi jo 1890-luvulla (Kiviniemi 1982a: 287).

Nurmi. Elias Häkkisen lapsi sai 1887 Pihtiputaalla nimen Nurmi.
Oiva. Nimi oli 1800-luvun jälkipuoliskolla yleinen. Ensimmäisiä nimenkantajia 

oli C. A. Gottlundin 1841 Helsingissä kastettu poika Wely Oiva ja Axel Koran-
derin Viipurin ruotsalaisessa seurakunnassa 1862 kastettu Oiva Willehad.

Onni. Nimestä on runsaasti tietoja 1850-luvulta alkaen ja jokunen aiemmin-
kin: Helsingissä 1835 Onni Curt Alfred (isä: prokuraattorin sihteeri Georg 
Adolf Wetterhoff) ja Jyväskylässä 1849 Wolmar Onni Wilhelm (isä: Wolmar 
Schildt).

Rauha. Nimi oli yleinen jo 1800-luvulla. Vuonna 1857 kastettiin Nauvossa Aina 
Rauha Knorring ja 1865 Jyväskylässä Rauha Rikh. Wessman.

Ruusu. Oli tavallinen nimi jo 1800-luvulla. Pietarilaisen suomen kielen lehtorin 
Thomas Frimanin tytär sai 1857 nimen Ruusu. Jyväskylän maaseurakunnassa 
kastettiin 1871 Ruusu Särkkä. Nimen suosiokausi alkoi 1880-luvulla (Kivi-
niemi 1982a: 292).

Seura. Vain yksi maininta: sorvarimestari Isak Rosténin tytär sai Maarianhami-
nassa 1873 nimen Seura Mathilda.

Sievi. Nimi esiintyy 1894 Porin ja 1895 Raudun syntyneiden luettelossa.
Sievo. Nimi esiintyy 1888 Iitin syntyneiden luettelossa.
Sievä. Yleistyi etunimenä oikeastaan vasta vuoden 1885 jälkeen, vaikka jo 1863 

tohtori H. K. Coranderin tytär sai Viipurissa nimen Aleksandra Sievä Siviä. Ki-
viniemenkin mukaan nimi tuli suosituksi 1880-luvulta alkaen (1982a: 296).

Siivo. Vilkuna on maininnut nimen myös Sigfridin kansanomaiseksi muunnok-
seksi (1976: 229–230). Nimi esiintyy 1883 Iitin ja 1884 Hankasalmen synty-
neiden luettelossa ja on yleistynyt sen jälkeen muuallakin. Nimen suosiokausi 
alkoi 1880-luvulla (Kiviniemi 1982a: 340).

Sulo. Hyvin tavallinen nimi 1800-luvun loppuvuosikymmenillä. Porissa nimen 
Sulo Joutsi sai 1868 postiljooni Fredrik Roslö  n poika ja Mäntsälässä 1872 
nimen Sulo Anders Heribert kansakoulunopettaja Antti Turusen poika.

Taimi. Nimi yleistyi vasta 1890-luvulla. Nimen varhaisimpia kantajia oli 1878 
syntynyt Tyttönormaalikoulun opettaja Taimi Vuorinen (Vilkuna 1976: 244).
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Taito. Nimi yleistyi nopeasti 1890-luvulla. Antreassa syntyi kuitenkin jo 1880 
Toivo Taito Kuisma.

Terho. Varhaisin nimenkantaja lienee vuonna 1880 syntynyt insinööri Terho 
Johannes Manner (Vilkuna 1976: 250). Nimi yleistyi jonkin verran 1890-
luvulla.

Toimi. Vaasassa kastettiin 1850 Justus Toimi Helsberg. Nimestä Toimi tuli 1880-
luvulla jo hyvin yleinen, minkä Kiviniemi on noteerannut naistennimien ti-
lastoissaan (1982a: 301).

Toivo. Hartolan kappalaisen Johan Napoleon Sireliuksen poika sai 1846 kasteessa 
nimen Toivo Johannes ja lukion rehtori H. C. Coranderin tytär 1850 Viipurissa 
nimen Charlotta Usko Toivo Rakkaus.

Tuomi. Nimi esiintyy 1892 Ikaalisten syntyneiden luettelossa.
Tähti. Rovaniemellä kastettiin 1890 Pekka Tähti Salmela.
Urpo. Jyväskylän mlk:ssa kastettiin 1873 Urpo Mataraaho, Nakkilassa 1890 

Frans Urpo Alander ja Kärkölässä 1892 kauppiaan lapsi Urpo Sievä Järvelä. 
– Osa nimistä on ilmeisesti Urbanuksen kansanomaisia muunnoksia (Vilkuna 
1976: 262; Kiviniemi 1982a: 83).

Usko. Vuonna 1857 syntyi Usko Vilhelm Perenius (Vilkuna 1976: 264). Petä-
jäveden lukkarin C. O. Holmin poika sai 1859 nimen Usko Toivo. Ks. myös 
nimeä Toivo.

Valli. Porissa kastettiin 1899 Walli Aleksander Liljestrand.
Valo. Sippolassa David Tuomisen poika sai 1864 nimen Walo Emil Johannes. 

1882 Pietarissa kastettiin Walo Wäinö Nyman. Seuraavat maininnat nimestä 
ovat 1890-luvulta.

Valta. Porissa sai 1899 ajuri Kristian Heinin tytär nimen Thyra Walta Amanda.
Valto. Nimi oli 1800-luvun lopussa yleinen, vaikka ensimmäiset maininnat 

ovat vasta nimen ilmestyttyä Kansanvalistusseuran kalenteriin 1883 (Vilku-
na 1976: 267): Ikaalisissa 21.2.1884 opettaja Wilhelm Karlssonin poika sai 
nimen Walto Toivo Lemmitty ja Iitissä 8.5.1884 kastettiin Erik Walto Pasila. 
– Osassa nimistä saattaa olla kyse muinaisskandinaavisen Waldemar-nimen 
hypokorismista (Vilkuna 1976: 267), mutta se on yhdistetty myös muinais-
suomalaisiin nimiin (Kiviniemi 1982a: 40).

Varjo. Käkisalmessa muurari Fredrik Stulanderin lapsi kastettiin 1889 nimellä 
Warjo.

Varma. Porissa räätälimestari Esaias Wahlbergin tytär sai 1868 nimen Warma 
Wilhelmina ja Jyväskylän mlk:ssa kastettiin 1878 Warma Karolina Blomqvist. 
Sen jälkeen nimi yleistyi nopeasti; Kiviniemenkin mukaan naisennimen suo-
sio alkoi jo 1880-luvulla (1982a: 303). Ensimmäiset miehennimet ovat vasta 
1890-luvulta.

Verho. Mäntsälän syntyneiden luettelossa 1887 esiintyy nimipari Werho Tyyne.
Vesa. Viipurissa kastettiin 1885 Kallis Wesa Soijoinen ja Muolaassa 1898 suu-

tarin poika Vesa Tukia.
Vieno. Mäntsälässä syntyi 1873 kansakoulunopettajan poika Vieno Anders Jo-

hannes Turunen ja Kärkölässä 1875 Wieno Elin Sundelin.
Vilja. Nimestä on vain vähän tietoja 1800-luvun kastettujen luettelossa. Pielis-

järvellä syntyi 1880 Wilja Turunen.
Viljo. Nimi oli varsin tavallinen 1800-luvun parin viimeisen vuosikymmenen 

aikana. Viipurin pitäjässä kastettiin 1877 Wiljo Waldo Matikainen ja kaupungin 
puolella 1879 kansakoulunopettaja Rouhiaisen poika Wiljo. Nimi on tunnettu 
Viljamin ja Vilhelmin kansanomaisena muunnelmana (Vilkuna 1976: 274). 
Uudisetunimenä sen on katsottu vertautuvan kasvien nimityksiin (Kiviniemi 
1982a: 40).
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Visa. Ainoa tieto: Kumlingessa kalastajan poika Karl Johan Karlssonin tytär sai 
1891 nimen Visa Sofi a.

Vuori. Antreassa suutari Adam Wäkiparran poika sai 1878 nimen Walpas Wuori 
Wilhelm.

Väinämöinen. Koivistolla 1885 kastettiin Väinämöinen Hämäläinen ja Tuusu-
lassa 1899 Nestor Väinämöinen Lindberg.

Suomenkielisten etunimien omaksuminen 1800-luvulla olisi sinänsä 
valtakunnallisen tutkimuksen arvoinen. Jo edellä mainituista nimistä 
näkyy myös etunimien merkitys kansallisen projektin osana. Ilmiö oli 
jokseenkin samanaikainen, ehkä hieman myöhäisempi, sukunimien suo-
malaistumisen ja uudissukunimien omaksumisen kanssa. Homonymiasta 
huolimatta etu- ja sukunimiä ei voi silti aina tulkita samakantaisiksi, sillä 
tutunnäköisiin sanoihin on etunimissä voitu päästä myös vierasnimistä 
äänteellisen mukautumisen avulla (Urbanus > Urpo: Wilhelmina > Helmi), 
kun sukunimissä voi olla niin yleistä sanastoa kuin paikannimitaustaakin. 
– Eero Kiviniemellä (1982a: 249–348) on useimmista mainituista nimistä 
tarkempia tietoja siitä, milloin ja missä lääneissä niitä suosittiin.

6.2.8 Yhteenvetoa

Erilähtöisten sukujen samanasuisia ja pinnalta katsoen samansisältöisiä, 
referentiaalisia nimiä voi onomastisesti pitää samoina, jos suvut omat 
omaksuneet nimensä samoihin aikoihin ja samankaltaisten ehtojen val-
litessa, toisin sanoen mallinmukaisesti. Keskeinen kriteeri on se, mihin 
lisänimijärjestelmään nimet kuuluvat. Ajatus on käänteinen sille ajatte-
lulle, jonka mukaan suvulla on sama nimi (geneaalinen nimi) vain silloin, 
kun nimi on periytynyt suvussa – tällöin muiden sukujen samannäköiset 
nimet ovat eri nimiä, joskin toistensa homonyymejä –, tai että kaikki 
nykyisin sukunimenä esiintyvät homonyymiset nimet käsitetään yhdeksi 
ja samaksi sukunimeksi, siis leksikaaliseksi nimeksi.

Virtanen-tyypin ja sen seurannaistyypin nimet

Nimiartikkeleiden ja tuonnempana esitettävien tilastotulosten perusteella 
luokittelen varsinaiseen Virtanen-tyyppiin seuraavat 113 nimeä; ensim-
mäisessä numerosarakkeessa nimenkantajien määrä vuonna 1970 (Kela), 
1.7.1985 (VRK) ja kolmannessa 27.10.2003 (VRK): 

Aaltonen 11 401 10 384 10 002
Ahonen 10 845 10 435 10 703
Alhonen 294 279 299
Aronen 1 136 1 089 1 088
Arvonen 421 403 447
Auranen 532 530 523
Elonen 725 704 674
Haapanen 2 984 2 706 2 716
Hakanen 1 715 1 719 1 756
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Halminen 641 592 595
Heinonen 15 802 14 766 14 506
Heinänen  1 254 1 156 1 169
Helminen 3 222 3 002 2 977
Hietanen 4 018 3 784 3 718
Huhtanen 1 265 1 235 1 247
Ilmanen 306 284 280
Ilmarinen 237 236 271
Ilmonen 688 639 589
Ilonen 687 577 579
Iltanen 496 481 479
Jalonen 3 180 3 083 3 053
Jokinen 13 377 12 543 12 355
Juurinen 335 321 302
Järvinen 18 241 16 981 16 698
Kallioinen 758 778 832
Kantonen 853 795 818
Karinen 342 345 386
Kaskinen 768 735 749
Ketonen 1 486 1 471 1 499
Kilpinen 1 503 1 336 1 292
Kivinen 2 750 2 576 2 613
Koivunen 4 094 3 872 3 795
Korpinen 1 205 977 995
Koskinen 18 772 17 556 17 302
Kuusinen 1 594 1 493 1 509
Laaksonen 10 224 9 690 9 424
Lahtinen 11 674 11 054 11 066
Lahtonen 566 520 483
Laihinen 261 260 214
Laihonen 518 502 459
Lamminen 1 129 1 100 1 083
Lampinen 4 672 4 338 4 371
Lehtinen 16 823 15 785 15 263
Lehtonen 17 732 16 733 16 343
Leivonen 201 192 203
Lempinen 1 929 1 757 1 824
Leppänen 10 727 10 382 10 514
Luotonen 816 745 718
Lähteinen 240 227 234
Malminen 218 214 201
Marjanen 627 586 627
Merinen 330 323 336
Metsänen 240 219 216
Mäkinen 22 926 21 463 20 827
Mäntynen 1 555 1 510 1 498
Nieminen 23 618 21 611 20 970
Niininen 651 624 613
Niittynen 316 306 302
Noronen 244 237 218
Numminen 1 623 1 498 1 409
Nurminen 7 206 6 776 6 677
Ojanen 3 173 2 957 2 939
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Oksanen 7 673 7 235 7 080
Pajunen 2 926 2 809 2 896
Palmunen 239 236 296
Palonen 1 932 1 806 1 752
Peltonen 9 477 8 802 8 610
Pihlainen 374 345 331
Pohjonen 1 113 1 124 1 260
Raitanen 1 191 1 160 1 187
Raittinen 350 389 427
Rantanen 13 414 12 614 12 612
Rauhanen 245 217 208
Rautanen 1 193 1 136 1 149
Reunanen 1 202 1 191 1 184
Riihinen 358 319 355
Ruohonen 2 141 2 096 2 010
Ruokonen 1 393 1 316 1 250
Ruusunen 840 807 788 
Saarinen 16 043 15 123 14 983
Salminen 16 618 15 317 14 887
Salonen 14 732 14 119 14 043
Santanen 638 617 670
Savinen 252 225 210
Savonen 525 477 494
Sievänen 919 830 779
Siivonen 1 419 1 292 1 227
Siltanen 1 724 1 608 1 568
Sulonen 677 636 642
Suominen 8 268 7 694 7 479
Suvinen 272 231 249
Syrjänen 1 862 1 702 1 540
Syvänen 809 734 675
Taiminen 202 190 161
Talvinen 238 211 210
Tamminen 5 488 5 140 5 131
Toivonen 9 465 8 906 8 933
Tulonen 609 596 595
Tuominen 14 002 12 847 12 753
Tähkänen 193 212 245
Tähtinen 2 274 2 121 2 129
Valonen 508 490 485
Valtanen 1 449 1 421 1 512
Valtonen 4 792 4 514 4 545
Varjonen 1 202 1 153 1 138
Vehmanen 440 398 367
Vesanen 1 050 935 933
Vienonen 387 396 379
Viitanen 5 664 5 348 5 436
Viljanen 3 980 3 718 3 756
Virtanen 27 173 24 750 23 279
Wirtanen 161 211 233
Vuorinen 7 171 6 736 6 634
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Teemaltaan vastaavia ja tutkimusjaksollani syntyneitä nimiä ovat ainakin 
seuraavassa luettelossa mainittavat 186 nimeä. Olen merkinnyt asteriskilla 
ne nimet, joiden olen katsonut kuuluvan referentiaalisella tasolla (esim. 
nimenmuutosilmoituksissa) seurannaistyyppiin mutta leksikaalisella ta-
solla muihin nen-loppuisiin nimiin. Vuosien 1970, 1985 ja 200328 frek-
venssien lisäksi mainitsen myös vuoden, jolloin nimi esiintyy otettuna 
ensimmäistä kertaa nimenmuutosilmoituksessa (vuoteen 1922 mennessä). 
Siten luokittelen Virtanen-tyypin seurannaisnimiksi seuraavat: 

*Ahtinen 282 273 288 1906
Airanen – – – 1895
Airinen 37 36 36 1900
Aironen 9 8 7
Allonen 184 169 171
Alppinen 53 37 36
Altonen 63 69 78 1889
Aumanen 80 76 62
Auterinen 27 26 31
Enonen – – – 1906
Eränen 133 148 162 1881
Euranen 12 4 < 5 1906
Hakonen 679 680 726 1906
Halkonen 69 56 53 1882
Hallanen 2 1 < 5
Harjunen 506 496 523 1904
Harsunen 64 75 96
Hauskanen 42 27 26
*Heimonen 1 275 1 183 1 267 1897 
*Heininen  672 615 618 1897
Heinunen 16 8 8
Helmanen 5 10 10 1906
Hiekkanen 255 281 294
*Hiljanen 543 514 513 1906
Holminen 22 21 21
*Honkanen 6 384 6 145 6 397 1901
Hovinen 129 126 155
Huhtinen 663 625 633 1921
Hupanen 87 70 79 
Huutonen 63 55 60
Huvinen 232 193 187 1904
Hyötynen 41 49 48
Härmeinen 3 4 <5 1906
Intonen 144 149 152 1892
Isänen – – – 1906
Itänen 96 74 103
Johtonen 9 7 < 5 1887
Joukahainen 11 7  < 5 1898
*Jyrkkänen 85 77 83 1902
*Kahilainen 176 137 145 1906
Kaihlanen 93 97 88

28  Koska VRK ei anna pienifrekvenssisten nimien tarkkaa määrää reaaliaikaisella ko-
tisivullaan, on vuoden 2003 sarakkeessa merkintöjä ”< 5”.
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Kaitanen 133 115 114 1906
Kaivonen 170 175 170 1907
*Kansanen 237 210 207 1902
Karanen 63 70 62
Kasvinen 64 50 49 1906
*Katajainen 281 277 254 1906
Kaunonen 176 154 132 1906
*Kauranen 1 189 1 134 1 146 1915
Keihänen 75 79 72 1892
Keinonen 780 698 681
*Kesänen 247 259 259 1906
Keväinen – – – 1906
Kevänen 1 1 0
Kiintonen 33 21 26
Kiurunen 16 21 20 1899
Kolunen 28 32 24
Kujanen 176 159 167
Kulmanen 190 193 194
Kulonen 201 193 196
Kumpunen 119 97 109
Kuntonen 171 181 167 1906
Kuusonen 50 39 48
Kylänen 45 48 42 1891
Kyrönen 32 23 21
Käpynen 91 107 99
Laahtinen – – – 1905
Laahtonen 1 0 0
Laajanen 56 65 51 1905
Laineinen 36 32 26 1906
Lainen – – – 1906
Laitanen 120 113 164 1906
Laitonen 120 120 110 1906
Laksonen 3 0 0
Lauhanen 20 21 19 1908
Lemminkäinen  32 28 26 1906
Leponen 65 69 75
Levynen 4 0 0 1905
Levänen 846 760 775 1906
Lietonen 52 45 40 1906
Liljanen 5 3 < 5 1900
Linnanen 137 127 133
Luhtanen 427 379 385 1906
Luomanen 315 316 301
Lyyränen 18 20 19 1899
Lähtinen 88 84 74 1935
Läntinen 113 112 110 1906
Löytönen 107 110 111
Mahlanen 103 101 96
Majanen 369 342 324 1906
Mallinen 35 25 20
Marjonen 47 27 18
Mereinen – – – 1906
Mettänen 105 119 122
Murtonen 577 503 483 1906
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Neronen 56 43 30 1904
Nevanen 87 77 61 1907
Niittunen 68 43 35
Nisunen 45 40 34 1895
Nivonen – – – 1906
Notkonen 66 55 59
Nurkkanen 47 25 22
Nurkkinen 4 2 <5
Nättinen 112 131 132
Ohranen 92 84 82
Oivanen 139 137 160
Oksainen – – – 1907
Onkinen 45 40 36
Onninen 64 67 71
*Otranen 146 137 132 1909
Otsoinen – – – 1906
Paasinen 8 9 < 5 1902
Pahkanen 13 10 7 1918
Palkonen 49 47 44 1906
Palsanen 34 32 30 1906
Parvinen 104 104 104 1887
Petäjäinen 22 18 23 1906
Petänen 37 50 42
Pihlajainen 21 5 18 1906
Piilinen 98 99 90
Piilonen 206 181 240 1906
Pilvinen 64 72 79 1906
Pirkkanen 118 109 113
Pirttinen 268 264 279 1906
Pohjanen 262 292 342
Porttinen 51 37 43 1906
Poutinen 29 18 22 1909
Puronen 81 67 72 1895
Pääskynen 88 79 78 1891
Pölkkynen 23 26 17 1906
Raikunen 113 108 110
Raivonen 125 112 101 1906
Rajanen 163 161 177 1907
Rasinen 99 98 105
Raumanen 26 33 31
Raumonen 35 40 44 1906
Reivonen 94 83 96
Reunonen – – – 1906
Rimminen 77 72 49 1906
Rimpinen 120 136 121 1906
Rintanen 593 557 524 1905
Ritonen 57 51 62
Ritvonen 44 44 42
Riutanen – – – 1906
Riuttanen 152 132 135
Ruuhonen 83 107 114
Saattonen 15 13 15 1890
Salanen – – 0 1906
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Santonen 134 130 142 1906
Saranen 135 116 131 1906
Sarjanen 158 151 141
Sarkanen 132 105 114 1906
Sarkonen 46 48 46
Savunen 105 99 100
Seuranen 168 132 118
Sievinen 137 109 117
Sievonen – – – 1906
Siirtonen 82 73 76
Simanen  41 33 26
*Sironen 757 784 808 1906
Sivunen 132 127 123 1897
Sorjanen  39 32 32
Sulkanen 130 135 152 1910
Sulkunen 75 69 78
Sumanen 66 74 81
Sumunen – – 0 1898
Suojanen 865 804 777  1906
Suovanen 203 178 160 1889
Taitonen 62 49 46 1906
Teiskonen 14 16 20 1906
*Tenhonen 202 175 153 1906
Terhonen 31 27 26 1888
Tervanen 127 119 114
Teräksinen 3 1 0 1887
Teränen 63 63 55 1906
Toiminen 132 131 133 
Tuulonen 21 18 17 1906
Tyytyväinen 1 0 0 1906
Töyrynen 44 37 35
Urhonen 167 153 131 1892
Urpinen 39 30 27 1915
Urponen 99 85 88 1906
Urpunen  34 32 41
Uskonen 24 17 12 1918
Vaaranen 97 73 70 1877
Vallinen 86 91 112
Varmanen 87 60 53 
Vauhtinen – – – 1916
Vehkanen 59 60 48
*Veijonen 224 230 227 1916
Verhonen 5 4 6
Vesainen 4 3 < 5 1910
Vierinen 65 62 55
Viheriäinen 12 6 5 1908
Vihtinen 2 0 0 1906
Viljonen  9 5 <5 1906
Vipunen – – – 1906
Virpinen 23 22 24 1919
Visanen 66 41 30
Väinämöinen  3 1 0
Yhtynen – – – 1906
Yhtänen 1 0 0
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Luettelot eivät ole aivan tutkimushypoteesin mukaisia, sillä osa oletta-
mistani Virtanen-tyypin nimistä ei sellaisia ollutkaan ja jotkut muut nen-
loppuiset nimet paljastuivat sellaisiksi. Lisäksi joidenkin nimien selitykset 
ja syntykuvaukset ovat tarkentuneet jopa SN 2000:n nimiartikkeleissa 
esitetyistä tulkinnoista.

Muita päätelmiä 

Tiivistän nimiartikkelien informaation kokonaisuuden kannalta seuraa-
vasti: 

1)  Virtanen-tyypin nimien ensimmäiset omaksumiset ajoittuvat yleensä 
viimeistään 1870-luvulle, joskin varhaisia hapuiluja nimityypin suun-
taan esiintyi jonkin verran jo 1850- tai 1860-luvulla. Nimet yleistyivät 
joukkomitassa kuitenkin vasta 1870-luvulla ja 1880-luvulla. HisKin ja 
IGI:n mukaan Virtanen-tyypin nimiä tai pikemminkin niiden homonyy-
mejä esiintyy vain vähän ennen 1800-luvun puoltaväliä. Useimmiten 
1850-lukua edeltäneet Virtanen-tyypin nimien homonyymit eivät ole 
eläneet pitkään, vaan ne olivat luonteeltaan satunnaisia. Poikkeuksiakin 
on, muun muassa Ahonen, Heinonen, Koskinen, Leppänen ja Peltonen. 
Näiden nimien itäisten nimenkantajien määrät ovat kuitenkin vähäisiä 
verrattuna leksikaalisen nimen yhteisfrekvenssiin. 

2)  Vain silloin tällöin Virtanen-tyypin uudisnimi on omaksuttu asuinpaikan 
nimestä – suoraan tai johtamalla. Aivan yleisimmistä Virtanen-tyypin 
nimistä en ole tätä juuri tarkastellut esimerkein, mutta koska niitä omak-
suttiin suuria määriä ja nimen valinta kohdistui vain vähäiseen määrään 
erilaisia nimiä, on epätodennäköistä, että asuinpaikkojen nimet olisivat 
niiden kovin tärkeä motiivi. Kun nimien omaksumistilanteita on ollut 
vähintään kymmenintuhansin, riittävän merkitsevän tilaston laatiminen 
sukunimien ja asuinpaikkojen nimien suhteista vaatisi suuren otoksen. 
Tilattoman väestön asuinpaikkojen ja niiden nimien tarkka selvittämi-
nen voisi myös olla vaikeaa. Vaikka nimien motiivina on joskus ollut 
asuinpaikan tai sen lähikohteen nimi, muoti on saattanut vaikuttaa siihen, 
millaisia nimiaiheita ympäristöstä valittiin.

Mahdolliset entiset lisänimet, lähinnä vierasnimet, eivät näytä juuri 
vaikuttaneen 1800-luvulla omaksuttuihin ja nimenmuutosilmoitusten 
kautta otettuihin Virtanen-tyypin nimiin. Vain nimen Mäkinen valin-
nassa aiemmalla nimellä on nimen omaksumisessa ollut merkittävästi 
vaikutusta, jossain määrin myös nimissä Oksanen ja Peltonen.

3)  Virallisten lehtien nimenmuutosilmoituksissa ei Virtanen-tyypin synty 
juuri heijastu. Ilmoitukset tyypin nimien otosta ovat pikemminkin ni-
mimuodin jälkikaikuja – usein vielä nimen varsinaisen levikkialueen 
ulkopuolelta. Sen sijaan Virtanen-tyypin seurannaisnimien ottoa voi 
paremmin seurata nimenmuutosilmoituksista. 

4)  1800-luvun lopussa syntyi muitakin nen-loppuisia nimiä, joiden syntyyn 
on ainakin osin vaikuttanut Virtanen-tyypin nimien malli. Joidenkin ni-
mien valintaa ovat tukeneet asuinpaikkojen nimet. Tällaisia nimiä on 
syntynyt runsaasti etenkin niissä pitäjissä, jotka sijaitsevat Päijänteen 
ympäristössä sekä Näsijärven reitin varrella. Nimiartikkeleissa mainitse-
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mattomia samankaltaisia uudisnimiä ovat mm. (osalla saattaa olla myös 
muunsyntyisiä homonyymejä) Alonen, Aunonen, Esterinen, Evonen, Haa-
vistoinen, Helanen, Heponen, Huuhanen, Kaistinen, Kajanen, Kalkkinen, 
Kaukanen, Keijunen, Kelanen, Kääminen, Lahonen, Leikkonen, Leiponen, 
Lerkkanen, Lisinen, Nakkinen, Orponen, Osmonen, Perhonen, Poskinen, 
Postinen, Poukkanen, Pyyrynen, Ratanen, Sahanen, Salakainen, Salinen, 
Samanen, Seilinen, Siilinen, Suuntanen, Teerinen, Tehinen, Tehtonen, 
Uuteroinen, Vaarinen, Vaippunen, Valjanen, Valmunen, Vantanen, Vapa-
nen, Vauranen, Vehanen, Virinen, Virkanen, Visunen, Äijänen, Äimänen 
ja Äärynen. 

5)  Virtanen-tyypin nimiä ottivat aluksi sivistyneistön edustajat, sitten lähin-
nä valtiollisiin säätyihin kuulumattomat, mutta myös talonpoikaisväestö. 
Useimmissa nimissä ilmiö oli pikemminkin ruraali kuin urbaani, joskin 
tarvittaisiin tarkempaa tutkimusta siitä, olivatko jotkut nimet enemmän 
kaupunkilaisia kuin maalaisia. Ylempisäätyiset eivät intensiivisesti nimiä 
omaksuneet, koska heillä oli jo ennestään periytyvät sukunimet. Sukuni-
mien suomalaistamisilmoituksissa taas säätyläisten osuus Virtanen-tyypin 
nimien otoissa näkyy – jopa ylikorostuneesti, sillä ”tavalliset virtaset” 
eivät nimenotostaan juuri julkisesti ilmoittaneet.

6)  Suomenkielisissä seurakunnissa kirkonkirjojen kieli vaihtui yleensä 
1870- tai 1880-luvulla. Yleisin suomenkielistymisajankohta oli vuoden 
1875 paikkeilla. On ilmeisesti vain sattumaa, että saman vuoden tienoilla 
myös Virtanen-tyypin nimet alkoivat voimakkaasti yleistyä. Yksittäisten 
esimerkkien valossa ei ainakaan havaitse nimen omaksumisen ja kirkon-
kirjojen kielen muuttumisen osuvan yksiin. Seurakuntien kirkonkirjojen 
kielen muuttuminen ruotsista suomeen ei siis välttämättä mitenkään 
korreloi uudisnimien esiintymisen kanssa. 

7)  Artikkeleista näkyy se, miten henkilöt merkittiin kirkonkirjoihin 1800-
luvulla niillä alueilla, jossa tämä uusi nimityyppi otettiin käyttöön. Ennen 
Virtanen-tyypin nimien käyttöönottoa useimpien nimen ottajien tai saaji-
en vanhemmilla ei ollut minkäänlaista sukunimeä, vaan heidät kirjattiin 
lähinnä patronyymin avulla tai joskus asuinpaikan nimellä. Jos heillä oli 
lisänimi, se oli yleisimmin ei-suomalainen käsityöläisnimi.

Joistakin esimerkeistä voi havaita, että veljekset alkoivat käyttää eri 
sukunimeä. Saman havainnon voi tehdä monista sukututkimuksista (ks. 
mm. Paikkala 1985b: 25, Paikkala 1986: 14). Muutamissa tapauksissa 
ensimmäiseksi valittu tai saatu Virtanen-tyypin nimi ei jäänyt pysyväksi 
vaan korvautui yleensä myöhemmin harvinaisemmalla nimellä. Saman 
havainnon voi tehdä sukunimien muutosilmoituksista ja joistakin suku-
tutkimuksista, joissa nimen muuttuminen on kirjattu.

8)  Vähemmän merkittävä havainto on se, että Kalevala-teemaiset sukunimet 
(Ilmarinen, Joukahainen, Lemminkäinen, Vipunen, Väinämöinen) ovat 
usein Iitin–Jaalan tienoilla syntyneitä ja niiden omaksujat ovat olleet 
usein käsityöläisiä tai tehtaalaisia. 

Lehdissä julkaistut, suositeltujen sukunimien luettelot ovat päässeet vai-
kuttamaan nimenvalintaan ilmeisesti vasta 1890-luvulla, jolloin suositet-
tiin jo muita kuin nen-loppuisia nimiä. Virtanen-tyypin nimien valintaan 
ovatkin enemmän vaikuttaneet sanomalehtien nimipropaganda ja 1870-
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luvulla virinnyt kansalaisjärjestäytyminen, jotka saivat suomenmieliset 
papit, opettajat ja muut aktiiviset kansalaiset toimimaan. Tavallisen kansan 
päätöksissä suurin merkitys lienee naapurien tai tunnettujen kansalaisten 
esimerkistä opitulla mallilla ja suusanallisella viestinnällä.

6.3 Virtanen-tyypin nimien alueellinen levinneisyys

nen-loppuisista nimistä tuli 1800-luvun lopulla valtakunnan yleisimpiä. 
Kun Antti Aarne tarkasteli nen- ja la-loppuisia sekä leksikaalisesti kak-
siosaisia nimiä oppikoulujen vuosikertomusten oppilasluetteloista, hän 
havaitsi nen-loppuisten nimien olevan Itä-Suomessa lähes yksinvaltiaita, 
lännempänä niiden osuuden supistuvan 1/3:nnekseen ja olevan harvi-
naisimpia Pohjanmaalla. Mitä pienempi oli nen-loppuisten prosentti, 
sitä suurempi oli la ~ lä -loppuisten prosentti ja päinvastoin. Yhdys-
sanatyyppisten nimien laita oli samoin kuin la ~ lä -loppuisten: niiden 
määrä lisääntyi rantakaupunkeihin tultaessa, mutta suosituimpia ne olivat 
Pohjanmaalla. (1905: 115.)

Aarne havaitsi silmäänpistävän eron Itä- ja Länsi-Suomen sukunimien 
välillä: jos maan jakaisi kahteen puoliskoon suoralla viivalla, joka kulkisi 
Porvoon seuduilta Jyväskylän länsipuolitse pohjoiseen, viivan itäpuolel-
la nen-loppuisia nimiä olisi 72,5 % kaikista sukunimistä, länsipuolella 
ainoastaan 43,5 %; la ~ lä -loppuisia oli itäpuolen sukunimistä 5,9 %, 
länsipuolen 21,7 %. Yhdyssanatyyppisiä kaksiosaisia nimiä olisi itäpuo-
len sukunimistä 2,3 % ja länsipuolen 7,4 %. Vielä räikeämmäksi kävisi 
läntisten ja itäisten nimien ero, jos jälkimmäisestä alueesta poistettaisiin 
Suomenlahden rantaseudut Viipuri, Kotka ja Hamina ja lukuun otettaisiin 
vain itäsuomalainen sisämaa. Silloin olisivat prosenttimäärät itäpuolella 
eri ryhmissä 80,4; 2,9 ja 1,9. (1905: 115.) 

Aarne hahmotti tässä itse asiassa vanhan itäsuomalaisen periytyvän 
sukunimikäytännön ja Länsi-Suomen talonnimikäytännön rajaa. Jos 
hänellä olisi ollut mahdollisuus erotella Länsi-Suomen nen-loppuisista 
nimistä nuoret, 1800-luvun loppupuoliskolla annetut nimet, kahtiajako 
olisi ollut vielä selvempi. Viivan länsipuolinen alue oli juuri se ”tyhjiö”, 
jonka Virtanen-tyypin nimet 1800-luvulla täyttivät.

6.3.1 Virtanen-tyypin levinneisyys

Olen tarkastellut Virtanen-tyypin nimien levinneisyyttä lähinnä Kelan ns. 
Maamme kirjan avulla. Poimin nen-loppuisista nimistä Kelan Maamme 
kirjasta (1968; KA) vuonna 1925 tai sitä ennen syntyneiden miesten synty-
mäpaikkatiedot kuvaamaan näiden nimien levikkiä. Erittelin nimien taus-
tatietojen avulla (ks. lukua 6.2.8) Virtanen-tyypin nimet. Laskin tyyppiin 
lukemieni nimien yhteiset kunta- ja pienaluekohtaiset määrät ja suhteutin 
ne väkilukuun. Kun tutkimusaineisto (eli vuoteen 1925 mennessä synty-
neet miehet) käsittää tietoja lähinnä vuosilta 1880−1925, otin tilastopoh-
jaksi vuoden 1880 kuntajaon (Statistisk årsbok för Finland 1881), jota olen 
korjannut vain siten, että olen lukenut omiksi pitäjikseen myös selvästi jo 
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tuolloin omina seurakuntinaan toimineet alueet, kuten Keiteleen. Kelan 
Maamme kirjassa syntymäpaikkana esiintyneet pitäjät olen ryhmitellyt 
vuoden 1880 mukaisten ”emäpitäjiensä” yhteyteen. Kuntajaossa tapahtui 
vuosina 1880−1925 runsaasti muutoksia. Joidenkin useammasta pitäjästä 
muodostettujen kuntien (esim. Hyvinkää, Vilppula, Pertunmaa, Ääne-
koski) tietojen kohdistaminen vain yhteen pitäjään voi jossain määrin 
hieman vääristää emäpitäjien Virtanen-tyypin indeksiä. Myöskään kuntien 
välisiä aluesiirtoja en ole voinut ottaa huomioon. Käyttämälläni aluejaolla 
olen pyrkinyt vähentämään kuntajakojen vaikutusta tilastoihin. Kelan 
Maamme kirjankin syntymäpaikkatiedoissa on hieman kirjausvirheitä. 
Koska tavoitteena on ollut kuvata vain yleisimpien nimien ja koko tyypin 
levikkiä, ei satunnaisilla virheillä ole suuressa joukossa juuri merkitystä. 
Siksi en ole laskenut myöskään otosten virhemarginaalia. 

Kun otokseni sisälsi tietoja henkilöistä, jotka olivat syntyneet noin 
vuosina 1880−1925, otin kuntien vertailuväkiluvut vuodelta 1910, joka 
vastannee parhaiten painotettua keskiarvoa Kelan Maamme kirjan syn-
tymävuosista.29 

Laskin kullekin pitäjälle kaikkien Virtanen-tyypin nimien otoksen 
promilleosuuden vuoden 1910 väkiluvusta. Muunsin promilleosuudet 
indeksiluvuksi siten, että koko maan promilleosuutta (23,15 ‰) kuvaan 
indeksiluvulla 100. Siten niissä kunnissa, joiden indeksiluku on yli 100, 
oli 1900-luvun alkukymmeninä keskimääräistä enemmän Virtanen-tyypin 
nimenkantajia. Mitä isompi indeksiluku on, sitä runsaammin Virtanen-
tyyppiä on esiintynyt pitäjässä muuhun maahan verrattuna. 

Kuntakohtaisesti suurimmat indeksiluvut ovat seuraavat:

29  Tarkat väestölaskentatiedot ovat saatavissa 10 vuoden välein, joten toinen vaihtoehto 
olisi ollut vuosi 1900.

1.     Jämsä 562,5
2.     Luopioinen 557,4
3.     Kiikala 460,8
4.     Vahto 440,6
5.     Korpilahti 431,7
6.     Sysmä 424,5
7.     Luhanka 423,6
8.     Askainen 414,8
9.     Janakkala 409,9
10.   Tyrväntö 407,3
11.   Längelmäki 396,3
12.   Masku 394,8
13.   Hartola 389,7
14.   Hauho 372,3
15.   Kuhmoinen 365,8
16.   Pirkkala 364,6
17.   Taivassalo 361,9
18.   Lappi Tl. 355,7
19.   Loppi 355,7

20.   Teisko 352,1
21.   Padasjoki 351,2
22.   Hattula 350,9
23.   Merimasku 347,7
24.   Tarvasjoki 342,0
25.   Vehmaa 339,8
26.   Lammi 339,7
27.   Ylöjärvi 337,4
28.   Vampula 329,5
29.   Jyväskylä 328,2
30.   Tuulos 326,9
31.   Kalvola 325,7
32.   Kuhmalahti 323,4
33.   Lemu 322,9
34.   Kustavi 321,4
35.   Mietoinen 317,1
36.   Vanaja 315,3
37.   Kärkölä 315,1
38.   Yläne 314,9
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tyypin nimiä asukas-
Kunnat, joissa eniten
Virtanen-

> 400

> 300

lukuun suhteutettuna

Indeksit

39.   Urjala 311,8
40.   Loimaa 311,2
41.   Messukylä 310,8
42.   Suomusjärvi 310,7
43.   Petäjävesi 309,8
44.   Eräjärvi 309,1
45.   Orivesi 308,2
46.   Sahalahti 307,8
47.   Ruovesi 307,4

48.   Pertteli 307,2
49.   Keuruu 306,9
50.   Vesilahti 306,7
51.   Huittinen 305,4
52.   Renko 305,3
53.   Raisio 303,9
54.   Aura 303,8
55.   Kangasala 300,9

Kartta 29. Kunnat, joissa Virtanen-tyypin nimiä on omaksuttu eniten. Kartan osoit-
tamissa kunnissa syntyi vuoteen 1925 mennessä asukaslukuunsa verrattuna eniten 
Virtanen-tyypin nimenkantajia.
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Jotta Virtanen-tyypin alueellinen levikki tulisi selvemmäksi ja mahdolliset 
kuntakohtaiset virhetekijät ja satunnaisvaihtelujen vaikutus poistuisivat,30 
ryhmittelin kunnat 62 pienalueeksi, joille laskin vastaavat indeksit. Näihin 
alueellisiin31 indekseihin perustuu myös oheinen kartta 30. Oheisessa 
luettelossa on alueen nimen jälkeen suluissa numero, joka viittaa kartan 
aluenumerointiin.

Pienalue indeksi

1. Jämsän seutu (25) 508,2
2.  Kuhmoisten seutu (24) 411,6
3. Itä-Häme (26) 347,6
4. Oriveden seutu (23) 331,1
5. Kanta-Häme (21) 317,3
6. Pirkanmaa (19) 301,9
7. Kaakkois-Häme (22) 289,0
8. Akaan seutu (20) 285,8
9. Ruoveden seutu (17) 279,5
10. Salon seutu (10) 277,6
11. Loimaan seutu (11) 276,9
12. Turun seutu (9) 267,4
13. Tyrvään seutu (12) 265,6
14. Uudenkaupungin seutu (8) 260,6
15. Rauman seutu (14) 243,9
16. Itä- ja Keski-Uusimaa (7) 229,6
17. Lounais-Häme (11) 210,1
18. Turku (62) 184,0
19. Jyväskylän seutu (27) 183,7
20. Porin seutu (15) 171,2
21. Sortavala (53) 169,4
22. Länsi-Uusimaa (6) 160,4
23. Tampere (18) 154,0
24. Sata-Häme (16) 143,6
25. Pohjoinen Kymenlaakso (29) 134,9
26. Pohjoinen Keski-Suomi (28) 112,5
27. Kuortaneen seutu (37) 68,2
28. Helsinki (4) 64,3
29. Viipuri (49) 55,4
30. Kauhajoen seutu (34) 55,0

30  Koska Virtanen-tyypin nimistä luovuttiin melko paljon 1900-luvun alkuvuosina, voi 
tässä kuvata vain niiden nimien levinneisyyttä, jotka olivat käytössä vielä 1960-lu-
vulla. En ole arvioinut sitä, ovatko nimenvaihdokset muuttaneet nimien alueellista 
levikkiä. Ilmeisesti nimityypin nimillä on niin paljon kantajia, että nimenmuutosten 
osuus on marginaalinen.

31  Aluejaotus on tehty vain tätä tutkimusta varten, koska mikään yleisesti käytetty alue-
jako ei olisi ollut aineiston käsittelyn ja analysoinnin kannalta mielekäs. Käytän tätä 
aluejakoa myös tarkastellessani nimenmuutosten alueellista levinneisyyttä. Koska 
aluejako on jossain määrin keinotekoinen, olen nimennyt alueet paikantamisen hel-
pottamiseksi. Joukossa on myös sellaisia käytössä olevia nimiä, joiden vakiintuneet 
tarkoitteet eivät täysin vastaa tätä jakoa. Korostan, että tutkimusalueiden nimet ovat 
tilapäisiä, vain tätä tutkimusta palvelevia apuvälineitä. Aluejakokartta liitteenä 5.
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31. Turunmaan  ruotsinkielinen saaristo (2) 49,9
32. Eteläinen Kymenlaakso (30) 44,5
33. Etelä-Karjala (31) 41,7
34. Raja-Karjala (54) 40,1
35. Karjalankannas (51) 37,6
36. Seinäjoen seutu (35) 35,6
37. Laatokan Karjala (52) 33,6
38. Oulujärven ympäristö (43) 33,3
39. Suur-Savo (32) 30,3
40. Parikkalan seutu (56) 30.0
41. Pohjanmaan järviseutu (38) 27,5
42. Rautalammin seutu (58) 24,2
43. Länsi-Uudenmaan ruotsinkielinen alue (3) 23,6
44. Pien-Savo (57) 23,0
45.   Viipurin seutu (50) 21,7
46.   Kiteen seutu (55) 19,3
47.   Pohjanlahden perukka (44) 18,6
48.   Kuopion seutu (60) 18,2
49.   Eteläinen Keski-Pohjanmaa (39) 16,9
50.   Pohjois-Karjala (61) 16,7
51.   Ylä-Savo (59) 16,5
52.   Siikajokilaakso (41) 15,8
53.   Kala- ja Pyhäjokilaaksot (40) 15,2
54.   Kokkolan seutu (36) 15,0
55.   Oulun seutu (42) 12,2
56.   Ahvenanmaa (1) 12,2
57.   Etelä-Pohjanmaan ruotsinkielinen 
        rannikko (33) 11,5
58.   Koillismaa (47) 10,8
59.   Etelä-Lappi (45) 10,2
60.   Lapin saamelaiskunnat (46) 8,8
61.   Kainuu (48) 3,2
62.   Itä-Uudenmaan ruotsinkielinen alue (5) 2,5 

Virtanen-tyypin nimiä oli käytössä 1900-luvun alkukymmeninä eniten 
Päijänteen tuntumassa ja muuallakin Hämeessä. Niitä oli runsaasti 
myös paikoin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Myös Uudenmaan 
suomenkielisellä alueella, pohjoisessa Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa 
ja Sortavalan kaupungissa tyypin nimiä käytettiin koko maan keskiar-
voa useammin. Kaikissa muissa osissa maata näiden nimien käyttö oli 
selvästi keskiarvoa vähäisempää. Vähäisintä se oli Pohjois-Suomessa ja 
ruotsinkielisillä seuduilla.

Nimityyppi pääsi käyttöön erityisesti alueilla, missä tavallisella kansal-
la ei ollut ennestään sukunimiä eikä edes kohtalaisen pysyviä lisänimiä. 
Itä-Suomessa olivat käytössä vanhat sukunimet. Pohjanmaalla, paikoin 
Pohjois-, Keski- ja Kaakkois-Suomea talonnimiä käytettiin selvästi 
kiinteämmin lisäniminä kuin lounaisissa maakunnissa; niiden nimijär-
jestelmissä ei ollut tyhjiötä, jonka täyttämiseen olisi tarvittu uudenlainen, 
suomenkielinen sukunimijärjestelmä (ks. Blanárin ajatuksia sivulla 586). 
Varsinais-Suomessa rahvas oli 1800-luvulla alkanut käyttää aika yleisesti 
ei-suomalaisia lisänimiä, mikä selittänee sen, että Virtanen-tyypin käyt-
töintensiteetti jäi siellä jonkin verran Hämettä vähäisemmäksi. 
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Tarkastelin yksittäisten Virtanen-tyypin nimien levinneisyyttä nimi-
artikkelien yhteydessä (ks. lukua 6.2.6). Tässä arvioin lyhyesti vain 
sitä, kuinka hyvin Kelan Maamme kirjan aineisto niiden levinneisyyttä 
kuvaa. Kaikkien otoksena tilastoitujen Virtanen-tyypin nimenkantajien 
(72 723 henkilöä) suhteellinen määrä verrattuna vuoden 1985 kokonais-
frekvenssiin (435 812) on 16,7 %, ja yksittäisten tyypin nimien nimen-
kantajaotoksen suhteellinen osuus vaihtelee 10,9 %−23,6 %. Yli 20 %:n 
osuus nimenkantajista on vain nimillä Ahonen, Metsänen ja Talvinen sekä 
vastaavasti alle 12:n vain nimillä Palmunen, Pohjonen ja Tähkänen. Vaih-
teluväliä voi pitää pienenä, joten kantajien otoksia voi pitää edustavina ja 
luotettavina yksittäisten nimien levikin kuvaamisen kannalta. 

6.3.2 Diffuusiokeskukset

Levikin perusteella Virtanen-tyypin diffuusiokeskuksina voidaan pitää 
monia hämäläisiä ja varsinaissuomalaisia maalaispitäjiä, ks. kuntakoh-
taista luetteloa luvussa 6.3.1. Kaupungeista nimityyppi oli suosiossa 
erityisesti Jyväskylässä, Tampereella, Hämeenlinnassa, Turussa, Rau-

Kartta 30. Virtanen-tyypin esiintyminen pienalueittain.
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malla ja Porissa. Ilmiö sai alkunsa kaupungeissa, mutta koska niissä 
suku- ja lisänimetöntä väkeä oli vähän, tyypin nimet eivät saavuttaneet 
samanlaista suosiota kuin vireissä maalaispitäjissä. Vaikka nimityyppi sai 
alkunsa sivistyneistön keskuudessa ja levisi sieltä käsi- ja tehdastyöläisten 
keskuuteen, suurimman kannatuksen se sai ennestään sukunimettömän 
maalaisrahvaan parissa.

Helsinki ei ollut nimityypin leviämiskeskus. Tarkastin tyypin nimen-
kantajat kaupungin vuosien 1879−1880 ja 1888−1889 osoitekalentereista. 
Ne eivät tosin ole tasajakoisia otoksia Helsingin väestöstä, koska niissä 
on lueteltu enimmäkseen säätyläisiä, sivistyneistöä ja ammatinharjoittajia. 
Ensin mainitussa luetteloissa runsaasta 3 000 esiintyvästä nimestä suo-
menkielisiä oli vain 1,8 %. Eniten oli itäsuomalaisia vanhoja sukunimiä 
(32 kpl), talonnimi-sukunimiä oli 13. Virtanen-tyypin nimenkantajia 
olivat vain opettaja A. Haapanen, konduktööri J. Jokinen, puuseppä 
C. G. Järvinen, konduktööri C. Laaksonen, konttoristi J. Lehtinen ja kar-
vari J. Peltonen. Lisäksi esiintyvät nimet Honkanen ja Huhtinen, joiden 
luokitteluun referentiaalisina niminä pitäisi olla käytettävissä biogra  sta 
tietoa. Sen sijaan nimi Levänen on luokiteltavissa Virtanen-tyypin seuran-
naisnimiin. Laine-tyyppiin lienevät luokiteltavissa nimet Lehti, Nurmi ja 
Wilho, mahdollisesti myös nimet Hake ja Koski. Ainoastaan nimi Äyräpää 
on varmasti tunnistettavissa ns. otetuksi nimeksi.

Yhdeksän vuotta myöhemmin 1888−89 osoitekalenterin suomalais-
nimien osuus oli kasvanut 7,0 %:iin ja Virtanen-tyypin nimienkin osuus 
0,2 %:sta 1,4 %:iin. Pääkaupungissa nimien suomalaistuminen oli vasta 
alkamassa, ja se perustui vielä 1880-luvullakin maaltamuuton tuomiin 
uusiin nimiin, kun kaikki kaupunkiin tulijat eivät enää omaksuneet vie-
rasnimeä. Virtanen-tyyppi ei aikanaan saanut siis suurtakaan suosiota 
Helsingissä, vaikka suomenkielisen väestön määrä oli vuoteen 1890 
mennessä kasvanut jo lähes samaan kuin ruotsinkielisten (Åström 1956: 
31–34; Waris 1951: 23).32 Suomenkielisissä nimissä oli edelleen eniten 
itäsuomalaisia nimiä33 (196 kappaletta eli yli puolet suomalaisnimistä); 
talonnimipohjaisia nimiä oli nyt 55. Virtanen-tyypin nimenkantajaia oli 
yhteensä jo 75: Aronen, Haapanen (2 henkilöä), Heinonen (4), Jalonen, 
Jokinen (4), Kantonen, Koskinen (5), Laaksonen, Lahtinen, Lahtonen, 
Laksonen, Lehtinen (5), Lehtonen (2), Leppänen, Mäkinen (3), Nieminen 
(3), Ojanen, Oksanen (2), Peltonen (3), Rantanen (2), Saarinen, Salminen 
(2), Salonen (3), Suominen (2), Toivonen (6), Tuominen (3), Wiitanen (4), 
Wiljanen (2) ja Wirtanen (7). Seurannaisnimiksi lienee katsottava nimet 
Arvinen, Ellinen, Eskonen, Hehkonen, Karunen, Levänen, Majonen, Mark-
konen ja Saksinen (yhteensä 9). Myös Laine-tyypin (ks. lukua 7.3.2.2) 
nimien määrä oli kasvanut 34:ään ja ns. otettujen nimien 13:een.

32  Vuonna 1870 suomenkielisten osuus oli vain 26 %.
33  Monet nen-johtimelliset nimet kirjoitettiin tuolloin asiakirjoissa käytetyn vanhan 

ortogra  an mukaan, esimerkiksi Tirkkoin, vaikka itäsuomalaisissa kirkonkirjoissa 
ortogra  nen muutos tapahtui yleensä jo 1840-luvulla (ks. Paikkala 1988: 31–32).
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Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi olivat Virtanen-tyypin leviämisen alkaessa 
maantieteellisesti liian kaukana, jotta lyhytaikainen muoti-ilmiö olisi voi-
nut päästä korvaamaan vanhoja lisä- ja sukunimiä, kuten Laine-tyypin 
nimet sittemmin jonkin verran tekivät. Lisäksi Virtanen-tyypin nimistä 
tuli syntyaikanaan ensisijainen malli sukunimettömille nimenottajille, 
joten asia ei itäsuomalaisia juuri koskenut.

6.3.3 Virtanen-tyypin nimien omaksujien määrästä

Vuonna 1985 Virtanen-tyypin nimenkantajien määrä oli 436 954 eli hei-
tä oli 8,9 % koko väestöstä. Vuonna 1910 väkiluku oli 3 115 197. Siitä 
8,9 % merkitsisi 277 795:tä henkilöä. Kun vuosikymmenien mittaan 
Virtanen-tyypin nimistä on enemmän luovuttu kuin niitä on otettu lisää, 
voi arvioida, että vuonna 1910 tyypin nimien osuus koko väestöstä oli 
vähintään 10−12 % eli 312 000−374 000. Luvussa ovat mukana Virtanen-
tyypin nimen omaksuneiden lapset ja puolisot. 

Luvussa 8.4 esitellyissä paikkakuntakohtaisissa otoksissa Virtanen-
tyypin nimenkantajien määrä vaihteli vuoden 1890 tienoilla 10−28 %. 
Sen perusteella voisi arvioida, että Virtanen-tyypin nimien kantajia olisi 
ollut noihin aikoihin noin 20 % Turun ja Porin läänin, Hämeen läänin, 
Uudenmaan läänin ja Jyväskylän seudun 693 190 suomenkielisestä 
asukkaasta (Statistisk årsbok 1891) eli 138 638 henkilöä ja vastaavasti 
vuonna 1900 saman alueen 812 891 suomenkielisestä asukkaasta (Sta-
tistisk årsbok 1901) 162 578.

Arviot ovat karkeita, mutta varovasti voi olettaa noin 150 000−200 000 
henkilön omaksuneen Virtanen-tyypin nimen 1800-luvun viimeisen nel-
jänneksen aikana. Kyse on huomattavasti suuremmasta sukunimistön 
käyttöönotto- ja suomalaistamisprosessista kuin vuoden 1906 tienoon 
tai 1930-luvun nimiensuomalaistamiskampanjoissa. Lisäksi 1800-luvul-
la suomalaisten nimien käyttöönotto oli pioneeritoimintaa, joka nojasi 
sukunimistymisen tarpeeseen ja osui kansallisen heräämisen organisoi-
tumisvaiheeseen. Se oli seurausta kansalaisten oma-aloitteisuudesta ja 
tasa-arvopyrkimyksistä. 1930-luvun nimenmuutot heijastivat valtiollista 
ja nationalistista ohjattua integroitumista. (Ks. Mylly 2002: 62–63.)

6.3.4 Virtanen-tyypin seurannaisnimien levinneisyys

Kelan Maamme kirjasta tehty otos Virtanen-tyypin seurannaisnimistä 
näyttää vielä kattavammalta kuin varsinaisen Virtanen-tyypin nimien 
(ks. lukua 6.3.2). Otos (4 532 henkilöä), joka sisältää joissakin tapauksis-
sa tiedot myös vuoteen 1939 mennessä syntyneistä miehistä, on 41,0 % 
vuoden 1985 seurannaisnimien kokonaisfrekvenssistä (11 064). 

Laskin kunnittain Maamme kirjasta poimimani nimenkantajien otoksen 
promilleosuuden vuoden 1910 väkiluvusta. Laskelman mukaan eniten 
seurannaistyyppiä on esiintynyt seuraavissa pitäjissä:
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1.     Heinola 13,1
2.     Uurainen 8,3
3.     Nousiainen 8,2
4.     Sumiainen 7,3
5.     Korpilahti 7,3
6.     Jyväskylä 7,1
7.     Jyväskylän mlk 6,6
8.     Kuhmoinen 6,4

Kartta 31. Pitäjät, joissa Kelan Maamme kirjasta poimitun otoksen mukaan esiintyy 
eniten Virtanen-tyypin seurannaisnimiä.

9.     Pyhämaa 6,3
10.   Kiikala 6,3
11.   Taivassalo 6,2
12.   Multia 6,2
13.   Ruovesi 6,0
14.   Luhanka 5,5
15.   Petäjävesi 5,3

Kunnat, joissa eniten
seurannaisnimiä asukas-
lukuun suhteutettuna
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Heinolan promilleluku selittyy puoleksi yhdestä nimestä (Huvinen), jonka 
voi siellä katsoa Virtanen-tyypin seurannaisnimeksi. En sisällyttänyt edel-
lä olevaan luetteloon niitä muutamia kuntia, joissa suurehko promilleosuus 
muodostui kokonaan tai lähes kokonaan yhdestä tai kahdesta nimestä, 
jotka kyseisissä kunnissa olivat seurannaistyypin nimien homonyymejä: 
joko vanhoja itäisiä nimiä tai talonnimiä. Pois jäivät Lestijärvi (16,0 ‰; 
vain nimeä Kansanen), Lemu (10,8; luku selittyy talonnimi-sukunimistä 
Kaitanen, Kaivonen ja Suovanen), Vahto (9,6; kolmasosalta talonnimestä 
Ahtinen ja toiselta kolmannekselta talonnimestä Suovanen), Hirvensalmi 
(7,4; lähes kokonaan itäsuomalaisesta sukunimestä Honkanen), Karstula 
(7,0; kolmasosaltaan nimestä Sironen, jonka luonne on toistaiseksi sel-
vittämättä; Karstulassa esiintyy kuitenkin myös seurannaistyypin nimiä), 
Pielisjärvi (6,1; kokonaan nimestä Honkanen), Saarijärvi (5,9; puolet 
nimestä Sironen), Kiiminki (5,8; kokonaan nimestä Honkanen) ja Juan-
koski (5,5; otos liian pieni johtopäätösten tekemiseen).

Seurannaisnimiä näyttää siis esiintyvän ennen kaikkea Keski-Suomessa 
ja Päijänteen lähipitäjissä sekä muutamissa Varsinais-Suomen pitäjissä, 
joissa vanhastaan on ollut runsaasti nen-loppuisia asumuksennimiä 
(ks. Paikkala, S. 1988: 49−51).
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1  Käytän nimitystä virallinen lehti tarkoittamassa lehteä, joka on ilmestynyt eri aikoi-
na eri nimin (Suomen Julkisia Sanomia 1858–1866, Suomalainen Wirallinen Lehti 
1866–1918, Suomen Virallinen Lehti 1919–31). Vuodesta 1932 lehden nimi on ollut 
Virallinen Lehti.

2  Tämä rekisteri ei ole julkinen, mutta vastaavat tiedot – paitsi kohtien 5–7 luokittelu-
tiedot – löytyvät virallisten lehtien ilmoituksista. Suomen Sukututkimusseura ryhtyi 
vuonna 2001 kokoamaan nimenmuutosilmoituksista täydellistä tietokantaa, joka tulee 
aikanaan olemaan julkisesti käytettävissä seuran Genealogia-kotisivuilla Internetissä. 
Sen on tarkoitus kattaa vuodet 1860–1984. Jo tallennettua aineistoa olen seuran luvalla 
kokeeksi käyttänyt.

3  Koska tietokannat on laadittu pääosin 1980-luvun puolivälissä ja jälkipuoliskolla, 
jouduin mukauttamaan tallennettavan tietomäärän silloisten kotitietokoneiden ja 
ohjelmistojen kapasiteetin mukaiseksi.

4 Jos henkilö ei ole ilmoittanut lisä- tai sukunimeä vaan patronyymin, olen kirjannut 
sen vanhaksi nimeksi.

7 Nimenmuutosilmoitusten erittely 

7.1 Rekisteri sukunimenmuutosilmoituksista vuosilta 1870–1922 

Olen käyttänyt erittelyssä tietokantaa, joka perustuu virallisten lehtien1 
ilmoituksiin vuosina 1870–1922, ks. nimenmuutosilmoitusten tietokantaa 
luvussa 1.3.1. Ilmoituksia on julkaistu muissakin lehdissä (mm. vuonna 
1906), mutta ne ovat pääosin samoja kuin virallisten lehtien ilmoitukset. 
Vastaavaa ruotsinkielistä lehteä Finlands Almänna Tidning en ole käyttä-
nyt, koska ainakin pistokokein näytti siltä, että siinä julkaistut ilmoitukset 
ilmestyivät myös suomenkielisessä lehdessä. Uskon, että nimenmuutosten 
tarkastelu valitsemassani laajuudessa antaa riittävän kuvan aikakauden 
nimenmuutoksista. 

Tietokanta2 sisältää yhteensä 70 262 nimenmuutosta. Olen kirjannut 
siihen muutosilmoituksista vain seuraavat suku- ja lisänimien tutkimuksen 
kannalta olennaiset tiedot:3

1. vanha lisä- tai sukunimi4
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2. uusi lisä- tai sukunimi
3. paikkakunta
4. päivämäärä
5. muuttajien lukumäärä
6. uuden nimen tyyppi (ks. lukua 7.3)
7. nimenmuutostyyppi (ks. lukua 7.4).

Eniten tulkintaa jouduin käyttämään nimenmuuttajien määrän arvioin-
nissa. Tein sen varsin varovaisesti: Jos ilmoituksessa oli mainittu vain 
yhden henkilön nimi, kirjasin määräksi yksi, jos nimenmuuttajiksi ilmoit-
tautui useita, merkitsin vastaavan määrän. Jos ilmoituksessa oli mainittu 
ilmoittajan nimi ”ja perhe”, merkitsin määräksi kolme (mies,5 vaimo ja 
yksi lapsi6). Jos ilmoituksessa oli puolisoiden nimi ”ja lapset”, tulkitsin 
määrän neljäksi (eli lapsia oli ainakin kaksi). Siten nimensä muuttaneiden 
henkilöiden määrät ovat arvioita, tavallaan ”laskennallisia henkilöitä”. 
Siksi ilmaisen muutosmäärät usein tapauksina tai kappaleina, (nimien) 
muutoksina, suomalaistamisina jne.,7 en henkilöinä. Ilmoitusten määrää 
en laskenut, koska se ei olisi antanut näinkään tarkkaa arviota muutos-
määristä.

Luokitteluun perustuvien tilastojen avulla olen pyrkinyt löytämään vas-
tauksia siihen, millaisia muutoksia sukunimistössä tapahtui; en tarkastele 
niinkään yksittäisten nimien suosionvaihtelua enkä kovin laajasti erilais-
ten muotienkaan vaihtelua. Olen eritellyt vain Virtanen- ja Laine-tyypit 
eli varhaisimmat uudisnimimuodit, koska niiden suosio ilmentää hyvin 
sukunimikäytännön omaksumista ja suomalaistumista. Kun 1980-luvun 
puolivälissä aloin tutkia aihetta, kyseisiä nimityyppejä ei tutkimuskirjal-
lisuudessa oikeastaan tunnettu, puhumattakaan siitä, että olisi tiedetty, 
milloin ne ovat tulleet muotiin ja kuinka ne ovat levinneet. Paremmin 
sen sijaan tunnettiin nuorempia uudisnimityyppejä, joita oli otettu 
käyttöön 1900-luvulla lähinnä entisten ei-suomalaisten nimien sijaan. 
Kutsun näitä nuorempia uudisnimityyppejä (esim. io-, sto-, mo-loppuisia 
ja leksikaalisesti kaksiosaisia nimiä) ns. otetuiksi nimiksi, koska niissä 
korostui nimen tietoinen valinta kulloisenkin nimimuodin mukaisesti ja 
nimen suomalaistaminen. Muutostapahtumat olen koodannut rekisterissä 
kahdella tavalla: 1) valitun uuden nimen mukaan (ks. liitettä 6a) ja 2) 

5  Lähes poikkeuksetta ilmoittaja oli mies.
6  Oletan, että jos kyseessä olisi ollut lapseton perhe, ilmoituksessa olisi lukenut nimi ”ja 

puoliso”. Lapsia saattoi perheessä olla useampiakin, mutta määrän laskeminen kahta 
suuremmaksi olisi vain arvailua. Määrää en voinut arvioida silloisen keskimääräisen 
lapsiluvunkaan näkökulmasta, koska kaikki perheen lapset eivät nimenmuuttovai-
heessa olleet välttämättä vielä syntyneet. Oletin myös, että nimenmuuttajat olivat 
useammin nuoria kuin vanhoja perheitä. 

7  Yksittäinen ilmoitus taas saattaa sisältää useiden henkilöiden samanlaisia tai erilaisia 
nimenmuutoksia.
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muutostyypin eli sen mukaan, minkätyyppisestä nimestä on luovuttu ja 
minkätyyppinen nimi otettu tilalle (ks. liitettä 6b).

7.2 Nimenmuutosten ilmoittamisen historiaa

Virallisten lehtien ilmoituksilla on ollut puolivirallinen arvo ainakin jo 
1870-luvulta alkaen. Nimenmuutosilmoitukset julkaistiin lehdessä otsikon 
”Julkisia ilmoituksia” alla, tosin sen loppupäässä. Alkuaikoina palstan 
nimenä oli ”Virallisia ja laillisia julistuksia”. Ilmoituksia ei julkaistu 
koskaan otsikoiden ”Yksityisiä ilmoituksia” tai ”Virallinen osasto” alla. 
Tutkimustani varten en koonnut nimenmuutostietoja vuotta 1870 edeltä-
viltä ajoilta, vaikka kirkonkirjamerkintöjen ja kirjallisuudessa esiintyvien 
mainintojen (esim. Ahlqvist 1862: 105) perusteella on oletettavaa, että 
virallisissa lehdissä olisi ollut jonkin verran muutosilmoituksia jo 1860-
luvulla. Jätin aiemmat vuosikymmenet selvittämättä, koska nimenmuutos-
tietojen etsiminen lehdistä on varsin työlästä ja oletin, ettei ennen vuotta 
1870 kovin monta ilmoitusta löytyisi ja niillä ei siten olisi suurta merkitystä 
tarkasteltaessa hyvin suurta nimien muutosmäärää. Olettamukseni perustuu 
siihen, että vuosina 1870–1874 ilmoituksia oli yhteensä vain 17 ja vuosi-
kymmenen jälkipuoliskolla 1875–1879 vuosittain 21–35 kappaletta. 

Tapa ilmoittaa virallisessa lehdessä nimenmuutoksesta alkoi yleistyä 
siis vasta 1870-luvulla, mutta se koettiin pian tarpeelliseksi ja jopa vel-
vollisuudeksi, ainakin akateemisissa ja virkamiespiireissä. Tämä näkyy 
vuosina 1875–1876 ylioppilaiden ilmoituksissa. Siitä kertoo myös mais-
teri Anders Almbergin kirje morsiamelleen Alma Flomanille Prahasta 
26.10.1874: ”Minä olen paljon miettinyt kotia tultuani julkisesti ilmoituk-
sen kautta Finl. Allm. T:ssä muuttaa nimeni” (Pajula 1956: 110). Ainakin 
Helsingin ns. jakamattoman, kaksikielisen seurakunnan virasto edellytti 
1900-luvun vaihteessa, että ennen kuin sukunimenmuutos voidaan viedä 
kirkonkirjoihin, on nimen muutoksesta ilmoitettava siten kuin virallisista 
kuulutuksista yleensä: 

– – kolmasti kummankinkielisessä virallisessa lehdessä. Toiset kirkkoherrat 
ovat tyytyneet vähempäänkin ilmoittamiseen, koska useat lakimiehetkin ovat 
selittäneet, että nimen muutos on toista laatua kuin ne asiat (esim. konkurssi-
valvonta, viranhakuaika y.m.), joista monet aineelliset y.m. edut riippuvat ja 
josta sen vuoksi kolmasti-kuuluttaminen on säädetty. – – Moni on ilmoittanut 
nimenmuutoksen lisäksi jossakin paikkakunnan lehdessä, saadakseen sen pi-
kemmin tunnetuksi tuttavapiirissään. (Ojansuu & Tunkelo 1906: 12, 13.) 

Lisäksi keisarillinen senaatti antoi 5.2.1894 hovioikeuksille, sotaväen 
päällikölle, kuvernööreille, yliopistolle, tuomiokapituleille ja muille vi-
ranomaistahoille kiertokirjeen, jossa määrättiin, että ”virka- tahi palvelus-
mies”, joka ottaa toisen nimen kuin hänellä oli palvelukseen astuessaan, ei 
voi uutta nimeään käyttää ennen kuin siitä on virallisesti ilmoitettu (tästä 
tarkemmin luvussa 9.8). Nimenmuutoksen riittävänä edellytyksenä pidet-
tiin juridisestikin kuulutuksen julkaisemista (Gripenberg: 1902: 300). 

Havaintojeni mukaan nimenmuutoksia silti julkaistiin jonkin verran 
tavallisissakin sanomalehdissä (esim. Uudessa Suomettaressa ja Tyrvään 
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Sanomissa). Nimenmuutoksista ei aina tehty erillistä ilmoitusta edes 
rekisteriviranomaisille (Kangas 1991: 16). Toisaalta nimenkantajalla 
ja kirkkoherranvirastolla saattoi olla eri käsitys henkilön nimestä: eräs 
nainen Maariasta ilmoitti vuonna 1898, että ”Nimeni, joka erehdyksestä 
on tullut kirkonkirjoihin merkityksi Wirtanen, on eteenkinpäin oleva isäni 
sukunimi Adamsson”. (Suomalainen Wirallinen Lehti 30.7.1898).

1800-luvun lopulla ilmoituksia oli vielä vähän, ja useimmiten niis-
sä sukunimi vaihdettiin toiseen. Sen sijaan siitä, että rahvas omaksui 
itselleen sukunimen etunimensä lisäksi ja patronyymin sijaan, ei juuri 
ollut ilmoituksia ennen kuin vuoden 1906 Snellmanin satavuotispäivän 
tienoilla. Nimenmuutosten määrä kasvoi 1880-luvulla tasaisesti joka 
vuosi (määrät vaihtelivat 62:sta 157:ään); 1890-luvulla ilmoituksia oli 
vuosittain jo 149–397.

Ilmoituksista paljastuu harvoin nimenvaihdon motiivi lukuun ottamatta 
nimien suomalaistamisdemonstraatiota. Siksi olen tarkastellut motiiveja 
vain lyhyesti luvussa 8.6, ja selvitellyt sen sijaan koko nimenmuutospro-
sessin yleistä luonnetta. 

Koska ilmoituksissa mainittiin vain harvoin nimenmuuttajan sääty tai 
ammatti, en ole voinut tarkastella niitä systemaattisesti. Yhteiskunnal-
lista asemaa ilmaistiin herkemmin aivan nimenmuuttoilmoitusten alku-
vaiheessa kuin myöhemmin. Niinpä 1870-luvulla, ennen 26 ylioppilaan 
nimenmuutoksia vuosina 1875–1879 (Pajula 1956: 114–116), mainittiin 
seuraavia titteleitä: itseolevainen, karvarinoppilainen, kasvate, kauppa-
apulainen, konetehtaan työntekijä, kruununpuustellin entinen muonamies, 
kultasepänkisälli, käräjäkirjuri, paperitehtaan työmies, puotinpalvelija, 
räätälimestari/talollinen, sahamies, sorvari, suutarinoppilainen, suutarin-
oppilas (Gustafsson > Laaksonen 9.12.1873 ja Johaninpoika > Wiljanen 
21.1.1875 Helsinki), suutarin ulosoppinut, talonvävy, tehtaantyöntekijä 

Kaavio 7. Nimenmuutosilmoitusten määrä Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä 
vuosina 1870–1900.
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ja tukkutyömies (Rosberg > Iisko 19.9.1874 Viipuri). Vain suluissa mai-
nituissa tapauksissa oli kyse nimen suomalaistamisesta. Lisäksi muuta-
man kerran toinen suomalainen lisänimi tai suomenkielinen patronyymi 
vaihdettiin Virtanen-tyypin nimeen.
Kaavio 8. Nimenmuutosilmoitusten määrä virallisissa lehdissä vuosina 1870–1922. 
Selvyyden vuoksi vuosien 1906 ja 1907 tiedot (38 113 ja 6 271 nimenmuutosta) 
on nollattu. Vrt. kaaviota 15 Nimien suomalaistamisten määrä vuosina 1870 1922 
sivulla 419.

Kun vuosina 1900–1905 muutosilmoitusten vuosittainen määrä vaihteli 
290:stä 870:een, se oli nimenmuutosten huippuvuoden 1906 jälkeen huo-
mattavasti suurempi. Vuonna 1907 julkaistiin vielä 6 270 muutosilmoi-
tusta, ja myös vuosina 1908 ja 1910 määrä nousi yli 2 000:n. 1911–1915 
määrät vaihtelivat 1 785:sta 1 661:een. 

Suomen julistaminen sotatilaan ensimmäisen maailmansodan aikana 
aiheutti sen, että 21.2.1916 Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä julkaistiin 
”Virallisen osaston” alussa ”Pakollinen määräys, jolla kielletään ristimä- ja 
sukunimien omavaltainen muuttaminen”. Määräyksen oli antanut kenraa-
likuvernööri Frans Albert Seyn Helsingissä 18.2.1916, ja se tuli voimaan 
heti, kun se julkaistiin. Määräyksen mukaan nimiä sai muuttaa vain läänin 
kuvernöörin luvalla. Viimeiset muutosilmoitukset julkaistiin 19.2.1916. 
Määräyksen voimaanastumisen jälkeen lehdessä alkoi toistua rivi-ilmoitus: 
”Ilmaantuneista syystä pyydetään, että kuulutukset ja ilmoitukset, jotka 
lähetetään virallisiin lehtiin julkaistaviksi, kirjotettakoon selvästi, varsinkin 
kaikki nimet.” Sotatilan aikana kansalaisten toimia valvottiin entistäkin 
tarkemmin, ja siksi myös nimien yksiselitteisyys oli tärkeää.

Kuvernöörin luvan saaneiden nimenmuuttajien ilmoituksia alettiin jul-
kaista 26.4.1916. Näistä ilmoituksista ilmenee myös se, minä päivänä 
kuvernööri on antanut luvan nimen muuttamiseen ja siten myös asiasta 
ilmoittamiseen. Sukunimilain astuttua voimaan 1.1.1921 nimenmuutosten 
hyväksyminen alistettiin maaherralle. Tiedossani ei ole, heijastiko tämä 
lakiin otettu määräys ensimmäisen maailmansodan aikaista käytäntöä 
vai juontuiko kenraalikuvernööri Seynin määräys virkamiehistössä jo 
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Kuva 1. Kenraalikuver  nööri 
Seynin ilmoitus nimenmuu-
tosten kieltämisestä (SWL 
21.2.1916.)
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vuodesta 1911 valmisteilla olleesta sukunimilainsäädännöstä. 
Maailmansota ja Suomen historian levoton itsenäistymisvuosi romah-

duttivat vuosittaisten muutosten määrän jopa alle 200:n. Itsenäistyminen 
ei välittömästi aiheuttanut nimien suomalaistamisaaltoa, ja tammikuussa 
1918 nimiä muutettiin hieman enemmän kuin parina edellisenä vuonna, 
mutta suomalaistamisia muutoksissa oli aika vähän. Itsenäistymispäivänä 
6.12.1917 nimensä muuttamisesta ilmoittivat viipurilaiset Jalmari, Hilda, 
Toini, Ahti ja Into Hujanen, joiden uudeksi nimeksi tuli Eloranta, sekä 
Kaarlo Viktor Hassinen, jonka perheen nimeksi tuli Harju. Itsenäisyys-
päiväksi nimenmuutosilmoituksensa oli päivännyt (ilmestyi seuraavana 
päivänä) helsinkiläinen toimitusjohtaja Johannes Kunnas, joka otti nimen 
Karmala. Ensimmäinen itsenäisen Suomen nimensuomalaistus oli 15.12.: 
Tuure Waldemar Lehén > Luomela; hänet tunnettiin myöhemminkin silti 
edelleen Lehéninä. Pysyvämmäksi jäi 19.12.1918 ilmoitettu nimen suo-
malaistus: Lauri Heikki Andell > Sarajas.

Suomalainen Wirallinen Lehti ei ilmestynyt 29.1.–22.4.1918. Vuoden 
1918 touko-, kesä- ja heinäkuun nimenmuutoksissa voi havaita selvästi 
tavallista suuremman pyrkimyksen pois venäläisistä nimistä: jo 27.4. 
Konstantinow > Konsin, 4.5. Nikiforow > Nortamo, 10.5. Makaroff > Mal-
mi. Saksalaistamista ei näkynyt, vaikka Helsingissä saksalaisvaltauksen 
jälkeen 11.5.1918 muutama Jürjeff vaihtoi nimensä muotoon Jürgens ja 
12.6. eräät Alexejewit ottivat Turussa uudeksi nimekseen Junge. Poliittisia 
motiiveja saattoi olla nimenmuutoksissa Punanen > Salo (Tampere 4.6.) 
ja Venäläinen > Vuoristo (Helsinki 13.6.). Poliittiset kuohunnat vaikuttivat 
tässä vaiheessa kuitenkin hyvin vähän sukunimien sisällön valintaan. 

Kun alkuvuoden 1918 sotatapahtumat olivat ohi ja kansa tajusi itse-
näistymisen merkityksen, muutosten määrä nousi taas huomattavasti ja 
oli tuona vuonna 976. Osaksi mukana lienee ollut myös sisällissodan 
hävinneeseen osapuoleen kuuluneiden henkilöiden halua jatkaa elämää 
uuden nimen turvin. Kahtena viimeisenä vuonna (1919 ja 1920) ennen 
sukunimilain voimaanastumista ilmoitettujen muutosten määrät olivat 
2 244 ja 1 827 (ks. lukua 8.5.2.1). Lain voimaan astuttua muutosten määrä 
laski, kun oli siirrytty säädeltyyn nimenmuutosmenettelyyn: vuonna 1921 
niitä oli 348 ja seuraavana vuonna 422.

7.3 Uudisnimityypit vuosien 1870–1922 nimenmuutos-
ilmoituksissa

7.3.1 Virtanen-tyypin nimet

7.3.1.1 Virtanen-tyypin nimien ottaminen
Virtanen-tyyppiin luokittelemani 113 eri nimeä löytyvät uutena nimenä 
4 181 virallisissa lehdissä ilmoitetussa nimenmuutoksessa. Lisäksi Virta-
nen-tyyppiä lähinnä olevia 207 nimeä (ns. seurannaisnimiä) otettiin 333 

8  Ensimmäinen luotettava sukunimien frekvenssiluettelo (ks. Paikkala, S. & J. 
2000).
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kertaa. Olen käyttänyt vuosina 1870–1922 otettujen nimien promilleosuut-
ta vuoden 1985 nimenkantajien määrästä8 tunnuslukuna kuvaamaan sitä, 
kuinka hyvin nimien omaksuminen näkyy julkisessa nimien ottamisessa, 
jota tarkastelen vuosina 1870–1922 virallisessa lehdessä ilmoitettujen 
nimenmuutosten avulla. Kaikille 113 Virtanen-nimelle laskettuna yhtei-
nen tunnusluku on 9,6 promillea, ja jos joukkoon lisätään edellä mainitut 
207 seurannaisnimeä, on yhteinen tunnusluku edelleen vain 9,7 ‰. Jos 
promilletunnusluku lasketaan Virtanen-tyypin ottojen nettomuutoksesta 
(ks. s. 403), se on vain 7,0 ‰. Virtanen-tyypin nimien promilletunnusluku 
on huomattavasti pienempi kuin Laine-tyypin nimien (73,2 ‰). Tästä 
näkyy, että nimenmuutosilmoituksissa julkistetut Virtanen-tyypin nimet 
edustavat vain murto-osaa tyypin nimien todellisesta käyttöönotosta; 
suurin osa tyypin nimistä oli omaksuttu käyttöön jo ennen vilkkaita ni-
menmuutosvuosia. Sen sijaan Laine-tyypin nimien leviämistä voidaan 
nimenmuutosilmoitusten avulla varsin hyvin seurata, koska tyypin nimien 
omaksumisaikana (ks. lukua 7.3.2.2) nimenmuutoksista ilmoitettiin 
keskimääräistä useammin. 

Yhdenkään yksittäisen Virtanen-tyypin nimen promilleosuus ei yllä 
edes lähelle Laine-tyypin nimien keskiarvoa (73,2 ‰). Tunnusluku nousee 
yli 15:n vain seuraavilla: Taiminen (47,4), Palmunen (42,4), Vehmanen 
(37,7), Auranen (35,8), Elonen (35,5), Suvinen (34,9), Merinen (34,1), 
Ketonen (23,1), Tähtinen (23,1), Rautanen (22,9), Ilmarinen (21,2), Hei-
nänen (20,8), Kuusinen (19,4), Siltanen (19,3), Peltonen (17,3), Viljanen 
(16,7), Ruohonen (16,2), Vuorinen (16,2), Ruusunen (16,1), Vesanen 
(16,1), Leivonen (15,6) ja Siivonen (15,5) – yhteensä 22 nimellä. Niistä 
Virtanen-nimityypin seurannaisnimistä, joiden frekvenssi oli vuonna 
1985 vähintään 10, suurin promilleosuus on nimellä Teiskonen (16 ni-
menkantajaa) eli 375 ‰. Muut Laine-tyypin nimien keskiarvon (73,4 ‰) 
ylittäneet olivat Virpinen (22) 318,2; Terhonen (27) 259,3; Altonen9 (68) 
147,1; Vaaranen (73) 123,3; Uskonen (17) 117,6; Tuulonen (18) 111,1; 
Palkonen (47) 106,4; Urpinen (30) 100,0; Saattonen (13) 76,9 ja Puronen 
(67) 74,6 ‰. – Kaikkien Virtanen-nimityypin nimien ottojen nettomäärän 
(= nimenottojen ja nimestä luopumisten erotus) promilleosuus ilmenee 
liitetaulukosta 7). Suurimmat nettomuutoksen mukaiset promilleluvut 
olivat nimillä Taiminen (47,4), Palmunen (42,4), Vehmanen (37.7), Elonen 
(35,5), Auranen (30,2) ja Merinen (27,9). 

Virtanen-tyypin nimistä kolme ei näy ilmoituksissa kertaakaan: Mal-
minen, Riihinen ja Tähkänen. Virtanen-tyypin seurannaisnimistä tällaisia 
ilmoittamattomia nimiä on 80, eli 38,6 % tyypin nimistä. 

Nimistä, joiden promilletunnusluku on yli 15,10 olen laskenut ottojen 
jakauman ennen vuotta 1906, vuonna 1906 ja vuoden 1906 jälkeen. Nämä 
tiedot selviävät liitetaulukosta 8. Monissa tyypin nimissä ottojen kokonais-

9  Tosin nimenmuutosilmoituksessa esiintynyt nimiasu Altonen varmaan vaihtui monella 
ajan mittaan Aaltoseksi.

10  Vain näiden nimien omaksuminen heijastuu edes jossain määrin nimenmuutosilmoi-
tuksissa.
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määrä on niin pieni, ettei jakauman voi katsoa yksinään kuvaavan luotet-
tavasti nimien omaksumista. Kaikkien Virtanen-tyypin nimien jakauma 
jaksoittain oli (suluissa vastaava luku Laine-tyypin nimistä) ennen vuotta 
1906 yhteensä 23,0 % (10,2 %), vuonna 1906 yhteensä 50,7 % (57,6 %) 
ja vuoden 1906 jälkeen 26,2 % (32,2 %). Virtanen-tyypin nimet näkyvät 
muutosilmoituksissa siis keskimäärin aiemmin kuin Laine-nimet.11 Tästä 
enemmän luvussa 7.3.3.

Vaikka Virtanen-tyypin nimet eivät olekaan ensisijaisesti ns. otet-
tuja nimiä, olivat muutamat tyyppiin kuuluvat nimet varsin suosittuja 
valintoja. Seuraavia nimiä valittiin eniten (suluissa ottojen nettolisäys, 
ks. termistä hieman myöhemmin): Virtanen/Wirtanen 211 kertaa (104), 
Koskinen 187 (138), Mäkinen 186 (137), Lehtonen 157 (101), Nieminen 
154 (92), Salminen 152 (111), Peltonen 152 (137), Salonen 149 (111), 
Lehtinen 146 (114), Tuominen 145 (119), Saarinen 142 (117), Järvinen 
136 (93), Lahtinen 119 (102), Rantanen 109 (77), Vuorinen 109 (91), 
Jokinen 108 (87), Suominen 105 (63), Oksanen 102 (78), Heinonen 101 
(49), Nurminen 78 (58), Laaksonen 77 (27), Toivonen 74 (51), Aaltonen 
72 (24), Viljanen 62 (58), Ahonen 61 (44), Tamminen 58 (55) ja Leppänen 
54 kertaa (31). Nettolisäys oli siis suurin seuraavissa nimissä: Koskinen 
138 tapausta, Mäkinen 137, Peltonen 137, Tuominen 119, Saarinen 117, 
Lehtinen 114, Salminen 111, Salonen 111, Virtanen 104, Lahtinen 102, 
Lehtonen 101, Järvinen 93, Nieminen 92, Vuorinen 91, Jokinen 87, Ok-
sanen 78 ja Rantanen 77.

Laskin myös ottojen jakautumisen eri jaksoille. Seuraavat nimet jakau-
tuivat jaksoille keskimääräistä tasaisemmin (etenkään vuonna 1906 ei 
näitä nimiä otettu erityisen paljoa): Aaltonen, Heinonen (tai jakauma 
hieman etupainotteinen), Jokinen, Koskinen, Nieminen (tai etupainotteinen 
jakauma) ja Toivonen (jakauma takapainotteinen). Joidenkin Virtanen-tyy-
pin nimien ajallista jakaumaa voidaan tarkastella jokseenkin luotettavasti; 
useimpien tällaisten nimien otot keskittyvät vuoteen 1906 (mm. Auranen, 
Elonen, Heinänen, Palmunen, Rautanen, Ruohonen, Vehmanen). Keto-
sen, Merisen, Siivosen ja Siltasen jakauma on takapainotteinen eli nimiä 
on otettu huomattavan usein vuoden 1906 jälkeen. Ruususen jakauma 
on etupainotteinen (nimenotto ajoittuu vuotta 1906 edeltävälle ajalle). 
Näidenkään nimien synty ei siis paljastu ensisijaisesti nimenmuutosil-
moituksista, mutta ne olivat niissä suhteellisesti suositumpia kuin muut 
Virtanen-tyypin nimet. Nimiä, joiden kantajamääriin nimenotoilla ei ole 
ollut suurta vaikutusta, mutta joita omaksuttiin vuonna 1906 muihin 
tyypin nimiin verrattuna enemmän kuin muina jaksoina, olivat Oksanen 
(jakauma hieman etupainotteinen), Peltonen (jakauma takapainotteinen), 
Rantanen, Suominen, Tamminen ja Vuorinen. Selvästi etupainotteinen 
jakauma oli Laaksosella ja Lehtosella, melko lailla myös Lehtisellä sekä 
hieman myös nimillä Tuominen ja Virtanen. Takapainotteinen jakauma on 

11  Tämä päätelmä perustuu siis tilastoon, jossa on otettu huomioon vain ne Virtanen-tyy-
pin nimet, joiden omaksuminen edes jotenkin heijastuu nimenmuutosilmoituksissa.



403

7 Nimenmuutosilmoitusten erittely 

voimakkaimmin nimellä Lahtinen, mutta enemmän tai vähemmän myös 
nimillä Ahonen, Järvinen, Mäkinen, Nurminen, Saarinen, Salminen ja 
Salonen.

Vuosina 1870–1922 luovuttiin useimmin seuraavista nimistä: Virtanen/
Wirtanen 107 kertaa, Nieminen 62, Lehtonen 56, Heinonen 52, Laaksonen 
50, Koskinen 49, Mäkinen 49, Järvinen 43, Suominen 42, Salminen 41, 
Salonen 38, Aaltonen 36, Lehtinen 32 ja Rantanen 32. Kolmella nimellä 
nettomuutos oli negatiivinen, eli nimestä luovuttiin useammin kuin se 
otettiin: Halminen (-3), Ilonen (-4) ja Laihonen (-1). Nimet Koivunen, 
Lähteinen, Malminen, Numminen, Riihinen, Raittinen, Savinen, Syvänen 
ja Tähkänen esiintyvät otettuina ja jätettyinä yhtä usein, joten niiden net-
tomuutos oli 0. Virtanen-tyypin nimien seurannaisnimistä nettomuutos oli 
negatiivinen seuraavilla: Halkonen (-2), Hiekkanen (-1), Holminen (-2), 
Hovinen (-1), Hupanen (-5), Huutonen (-6), Kaitanen (-1), Keinonen (-2), 
Kumpunen (-1), Kuntonen (-2), Käpynen (-1), Leponen (-2), Levänen (-5), 
Murtonen (-1), Nisunen (-6), Ohranen (-1), Piilinen (-1), Raumanen (-1), 
Sievinen (-1), Simanen (-1), Sironen (-12) ja Vallinen (-1).

Vuosina 1870 1922 Virtanen-tyypin nimiä otettiin nimenmuutosilmoi-
tuksissa 4 181 kertaa ja niistä luovuttiin 1 156 kertaa, joten nettolisäyk-
seksi jää 3 025. Tyypin seurannaisnimiä otettiin 333 kertaa, hylkäämisiä 
oli 120 ja nettolisäys 213.

7.3.1.2 Virtanen-tyypin nimistä luopuminen
Virtanen-tyypin nettolisäys ei ollut läheskään yhtä suuri kuin tyypin 
ottojen määrä. Koska en kuitenkaan ole laskenut vastaavaa luopumista 

Kaavio 9. Virtanen-tyypin nimien ottaminen ja niistä luopuminen vuosien 1872–1922 
nimenmuutosilmoituksissa. 
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muista tyypeistä, en tarkastele nettolisäystä yleisemmin. Pistokokein teh-
dyt havainnot antavat sen kuvan, ettei esimerkiksi Laine-tyypin nimistä 
ole luovuttu suhteellisesti yhtä paljon.

Kaaviossa ylempi käyrä kuvaa Virtanen-tyypin nimien ottamista ja alempi 
käyrä nimistä luopumista. Molemmista on nollattu vuodet 1906 ja 1907. 
Vuonna 1906 nimenottajia oli 2 121 ja luopujia 174; vuonna 1907 vas-
taavat luvut olivat 209 ja 71. 1890-luvulle tultaessa tyypin nimistä alettiin 
hiljalleen luopua yhä useammin samalla kun ottajien vuotuinen keskiarvo 
tasaantui noin 40:een. Vuoden 1906 jälkeen ottojen ja luopumisten määrän 
suhteellinen ero oli selvästi aiempaa vähäisempi ja luopujia alkoi olla 
enemmän kuin ottajia oli ollut ennen vuotta 1906. Vuosina 1911, 1915, 
1916 ja etenkin vuosina 1920–1922 nimityypistä luopujia oli jo enemmän 
kuin sen ottajia.

7.3.1.3 Virtanen-tyypin nimenottojen ajallinen ja maantieteellinen 
leviäminen
Nimenmuutosilmoituksista laaditun atk-rekisterin avulla olen edellä 
käsitellyt toisaalta Virtanen-tyypin yksittäisten nimien ottamista ja sitä, 
miten tyypin nimien otot ajallisesti sijoittuvat. Samassa yhteydessä käsit-
telin myös niitä rajoituksia, jotka vaikeuttavat johtopäätösten tekemistä 
rekisterin tietojen pohjalta. Siitä huolimatta yritän tässä käyttää aineistoa 
nimityypin diffuusion aikamaantieteelliseen kuvaukseen. Olen jakanut 
Virtanen-tyypin ottoilmoitukset pitäjittäin ja alueittain neljään aikajaksoon 
(1870 99, 1900 05, 1906 ja 1907 22) sekä laskenut nimenmuutosten 
määrän suhteen pitäjän ja pienalueen väkilukuun. Lisäksi indeksoin koko 
tarkastelujakson nimenmuutosten promilleosuudet väkiluvusta siten, että 
koko maan promilleosuuden indeksiluvuksi määrittelin 100. Siten alueel-
la, jonka indeksi on yli 100, otettiin väkilukuun verrattuna enemmän 
Virtanen-tyypin nimiä kuin koko maassa keskimäärin. Mitä pienempi 
indeksi on, sitä vähemmän nimiä otettiin.

Vesanto 856
Rauman mlk 844
Pukkila 716
Ul. Pyhäjärvi 659
Kylmäkoski 596
Hauho 572
Loppi 568
Somerniemi 552
Lemu 534
Pornainen 532
Piikkiö 520
Mäntyharju 515
Vehmaa 514
Särkisalo 504
Ylistaro 485
Eurajoki 481
Längelmäki 473
Kiikoinen 465

Seuraavassa luettelossa ovat ne 
pitäjät, joissa vuosien 1870–1922 
nimenmuutosilmoitusten perusteel-
la otettiin väkilukuun nähden eniten 
Virtanen-tyypin nimiä:
Kisko 2 571
Sortavala 1 817
Suomusjärvi 1 515
Muurla 1 288
Karuna 1 179
Askola 1 155
Pusula 1 076
Sammatti 1 056
Uskela 963
Nummi 941
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Tuusula 452
Perniö 441
Lohja 437
Joroinen 419

Taulukko 2. Virtanen-tyypin nimien ottaminen nimenmuutosilmoituksissa vuosina 
1870 1922: alueet, joilla on suurimmat ja pienimmät ottamisindeksit.
 

Alueet  Indeksi Nimenmuuttajamäärien prosenttinen 
jakautuminen kausina

1870−99 1900−1905 1906 1907−22

Sortavala 1817 1,5 1,5 20,6 76,5

Salon seutu 724 0,6 0,9 95,4 3,2

Länsi-Uusimaa 631 4,0 4,0 76,4 15,6

Turku 322 61,9 16,5 12,4 9,3

Itä-Uusimaa 271 3,0 3,0 77,8 16,3

Rautalammin seutu 250 1,4 0,0 20,8 77,8

Rauman seutu 230 2,1 0,0 86,6 11,3

Kanta-Häme 220 5,6 5,0 76,4 13,0

Tyrvään seutu 198 1,0 1,0 42,0 56,0

Viipuri 183 26,2 13,1 13,1 47,5

Akaan seutu 176 9,4 11,3 71,7 7,5

Lounais-Häme 159 11,3 9,9 45,1 33,8

Turun seutu 152 13,6 9,1 52,7 24,5

--- --- --- --- --- ---

Etelä-Lappi 19,6 0,0 10,0 20,0 70,0

Oulujärven ympäristö 15,9 0,0 0,0 66,7 33,3

Sata-Häme 15,8 10,0 0,0 50,0 40,0

Kuopion seutu 15,4 0,0 5,3 36,8 57,9

Pohjanmaan järvialue 14,3 0,0 33,3 33,3 33,3

Ylä-Savo 11,6 22,2 11,1 11,1 55,6

Kala- ja Pyhäjoki-
laaksot

8,1 14,3 14,3 14,3 57,1

Ahvenanmaa 6,2 50,0 0,0 0,0 50,0

Etelä-Pohjanmaan
ruotsink. alue

6,1 25,0 0,0 62,5 12,5

Kainuu 4,6 50,0 0,0 0,0

Lapin saamelais-
pitäjät

0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Koko maa 100 10,2 4,9 55,5 29,5 

Taulukko 2 ei juuri korreloi Virtanen-tyypin suosikkialueiden kanssa. Se 
kertoo pikemminkin niistä alueista, joissa tyypin nimiä omaksuttiin koh-
talaisen myöhään. Poikkeuksena on Turku, joka kuuluu Virtanen-tyypin 
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diffuusiokeskuksiin; niinpä oheisen tilastonkin mukaan otot sijoittuvat 
siellä enimmäkseen 1800-luvun puolelle. Jostain syystä Turussa ilmoi-
tettiin aika usein Virtanen-tyypin omaksumisesta, kun muualla niin ei 
juuri tehty. Tilastossa ilmenevien alueiden lisäksi virallisissa lehdissä 
Virtanen-tyypin nimien ottoja esiintyy edes jossain määrin merkittävästi 
ennen vuotta 1900 myös Helsingissä ja Tampereella ja ennen vuotta 1906 
myös Turun seudulla ja Lounais-Hämeessä; jälkimmäisessä ottoja oli 
kuitenkin enemmän vuoden 1906 jälkeen.

Lähes puolella (27/62) alueista ottamisindeksi on 21 99 ja 11 alueella 
100 149. Viimeksi mainitut ovat Oriveden seutu 139, Suur-Savo 132, Sei-
näjoen seutu 131, Tampere 131, Pirkanmaa 126, Kymenlaakson eteläosat 
126, Itä-Häme 121, Kymenlaakson pohjoisosat 117, Itä- ja Keski-Uuden-
maan ruotsinkieliset alueet 113, Helsinki 110 ja Etelä-Karjala 109.

Ahvenanmaalla, missä ottamisindeksi oli yksi pienimpiä, nimenottajien 
määrä oli vähäinen, vaikka – kuten luvun 6.2.6 nimiartikkeleista selviää 

Kartta 32. Virtanen-tyypin nimien ottaminen nimenmuutosilmoituksissa vuosina 
1870 1922: alueet. Ottamisindeksit on laskettu suhteuttamalla kunkin alueen 
ottomäärät väkilukuun.
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– tyypin nimiä esiintyi siellä jo 1800-luvulla. Myöhäistä tyypin nimien 
ottoa esiintyi edellä olevan taulukon esittämien alueiden (Ahvenanmaa, 
Tyrvään seutu) lisäksi Turunmaan ruotsinkielisessä saaristossa, Porin 
seudulla, Pirkanmaalla ja Kaakkois-Hämeessä. 

7.3.2 Laine-tyypin nimet

Virtanen-tyypin nimiä ensimmäisenä seurannut nimityyppi oli ns. Laine-
tyyppi. Olen nimennyt tyypin Laine-tyypiksi sen yleisimmän edustajan 
mukaan (Paikkala 1985: 30). Se eroaa Virtanen-tyypistä ennen kaikkea 
siinä, että siihen ei kuulu nen-johdinta. Yhteistä Virtanen-tyypin kanssa 
on se, että nimien aiheet olivat alkuun samoja tai samankaltaisia. Tyypin 
nimiin sisältyy ennen muuta luontosanastoa: maastotermejä (Alanne, 
Alho, Mäki, Salo), kasvinnimityksiä (Arho, Kaisla, Kuusi, Mänty), maa-
perätermejä (Aulo, Somero) sekä luonnonilmiöitä tai -piirteitä kuvaavia 
sanoja (Aalto, Aamu, Aava, Etelä, Halla, Hanki, Jylhä, Laine, Myrsky). 
Jo Martti Airila kiinnitti huomiota siihen, että 1890-luvun viimeisinä 
vuosina nimenmuutosilmoituksissa alkoi esiintyä runsaasti kaksitavuisia, 
johtimettomia nimiä, jotka olivat 

luonnosta saatuja, sellaisia kuin: Aalto, Laine, Salmi, Lahti, Järvi, Virta, Koski, 
Niemi, Saari, Manner, Kivi, Vuori, Kunnas, Laakso, Nurmi, Lehto, Tammi, 
Oksa, Aho, Halme j. n. e. Juuri näiden kaksitavuisten joukossa tapaamme 
kaikkein tavallisimmat ja eniten suositut nimet. Niinpä on kahden tarkaste-
lemamme vuoden kuluessa tullut 19 uutta Nurmea (siis jotakuinkin joka 24:s 
nimenmuuttaja on valinnut tämän nimen), 18 Lainetta, 12 Aaltoa, 10 Heinoa, 
yhtä monta Leinoa, 7 Halmetta j. n. e. – –. Rakkaimmat kaikista nimistä ovat 
vihdoin jotkut kaksitavuiset luonnon helmasta saadut nimet. (1901: 38, 40.)

Laine-tyypin malli alkoi nopeasti produsoida nimiä laajenevasta aihepii-
ristöstä. Nimien yksilöllisyyttä korostettiin valitsemalla murteellisia va-
riantteja (Alto; Kahila ~ Kaila ~ Kaihla) tai runollisia sanoja (Autere, Eho, 
Haahti, Hyrske ~ Hyrsky, Venho). Laine-tyypin nimien sanastossa saivat 
sijansa myös mm. mytologia (Ahti), aatteet (Aate, Heimo), konkreettiset 
ja käsitteelliset ihanteet (Aarre, Aimo, Aito, Haave), ilmiöt (Aine, Alku, 
Enne, Helinä, Juova, Kalke), kansankulttuuri ja elinkeinot (Ahra, Ansa, 
Apaja, Auma, Erä, Havas), tekimet (Airo, Jousi) ja kasvinosat (Hede, 
Juuri). Otetuissa nimissä on myös sellaisia, jotka on vain mukautettu suo-
malaiseen asuun (Holm > Holma) tai suoraan käännetty (Holm > Saari), 
vaikka kaikki niiden homonyymit eivät olisikaan niin syntyneet.

Laine-tyyppisten nimien tunnistaminen ja luokitteleminen ei ole yhtä 
helppoa kuin Virtanen-tyypin nimien. Suf  ksittomia, leksikaalisesti yk-
siosaisia nimiä, joihin sisältyy jokin maastosana, on vakiintunut sukuni-
miksi runsaasti myös talonnimistä (Laakso, Mäki, Rinne) ja vähäisessä 
määrin myös 1800-luvun puolivälin sotilasnimistä (Mikkonen 1987: 
177). Lyhyitä, kaksitavuisia, suf  ksittomia nimiä on otettu vanhojen 
nimien sijaan paljon sukunimilain säätämisen jälkeenkin. Harvinaisten 
murresanoja sisältävien nimien varma sijoittaminen tähän nimityyppiin 
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edellyttäisi nimen konkreettisen lähtökohdan selvittämistä. Laine-tyypin 
nimien rajaaminen on epävarmempaa myös siksi, että niiden rinnalla oli 
1900-luvun alussa kehkeytymässä uusia sukunimityyppejä, joiden rajat 
Laine-tyyppiin olivat epämääräisiä, ks. lukua 7.3.4.

Laine-tyypin nimien syntyä voi varsin selvästi seurata ilmoitetuista 
sukunimenotoista ja -muutoista. Väestörekisterikeskuksen vuoden 
1985 sukunimiluettelon ja hallussani olevan nimenmuutosten rekisterin 
(ks. lukua 7.1) perusteella valitsin edellä mainituin kriteerein 632 nimeä 
(ks. liitettä 9), joiden katsoin selvimmin lukeutuvan Laine-tyyppiin. Vir-
tanen-tyyppiin luin vain 113 nimeä. Laine-tyypin nimillä oli vuonna 1985 

Kartta 33. Sukunimen Laine levikki ennen vuotta 1925 syntyneiden miesten synty-
mäpaikkojen mukaan (Väestörekisterikeskuksen henkilönnimitietokanta; KKTK).

12  Sadalla yleisimmällä Laine-tyypin nimellä oli vuonna 1985 keskimäärin 2 850 kantajaa 
ja sadalla yleisimmällä Virtanen-tyypin nimellä 3 843 kantajaa.
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keskimäärin 325 kantajaa, Virtanen-tyypin nimillä 3 867.12 
Suuret nimenkantajamäärät eivät olleet ominaisia kaikille Laine-tyypin 

nimille, vaan joukossa oli myös harvinaisia ja uniikkeja nimiä, vaikka 
monien nimien kantajamäärää kasvattavat homonyymiset, erityisesti ta-
lonnimistä omaksutut sukunimet (esim. Alho, Koski, Mäki, Niemi, Salmi) 
ja jossain määrin myös vanhat itäiset sukunimet (esim. Kero, Kuisma, 
Kärki). Nimityypin tullessa muotiin samoja nimiä otettiin runsaasti, 
minkä vuoksi muutamilla nimillä on paljon haltijoita. Nimien valintaan 
vaikutti ilmeisesti niiden esiintyminen suosituslistoilla ja nimioppaissa. 
Muodin jatkuessa tapa ottaa ennestään käytössä olevia nimiä alkoi muut-
tua ja pyrittiin hakemaan uudisnimiä, jotka kuitenkin kuuluivat samaan 
tyyppiin. Siksi Laine-nimien määrä on suuri ja aiheisto laajempi kuin 
Virtanen-tyypin nimissä. Myös Laine-tyypin nimille on ominaista se, että 
niitä tuli monille eri suvuille, koska niitä otettiin käyttöön muodinomai-
sesti. Vähimmäisedellytyksenä nimen luokittelemiseksi Laine-tyyppiin 
pidän sitä, että nimi on esiintynyt otettuna nimenä ainakin kerran vuosina 
1870–192213 eli nimi on otettu käyttöön viimeistään silloin, kun sukuni-
milaki oli lopullisesti astunut voimaan. Vuonna 1922 otettiin vain yksi 
uusi Laine-tyypin nimi (Horsti < horsti ’kuoppa’), vuonna 1921 ei yhtään 
ja vuonna 1920 kaksi (Horma, Kalla).

En ole lukenut nimeä Laine-tyypin nimiin, jos se on johdettu jostakin 
tutusta sanasta, joka on ollut aiemmin käytössä Laine-tyypin sukunimenä 
kuten Lahdelma (< Lahti). Sen sijaan nimet Alanko, Alanne, Ylänkö, Ylän-
ne ja Aavikko olen sellaisiksi laskenut. En ole laskenut Laine-tyypin nimiin 
myöskään kaikkia eläinten ja esineiden nimityksiä, muita appellatiiveja 
(Sorva, Suomus) tai ”tekaistuja sanoja” (Vaula); sen sijaan hyvin yleisesti 
otetuissa nimissä esiintyvät eläinten- ja aseidennimitykset (Leivo, Joutsen; 
Kalpa, Kilpi), joilla voi tulkita olleen kansallisromanttista merkityssi-
sältöä, olen laskenut mukaan. Sellaisia nimiä, joissa muutosilmoituksen 
perusteella nimeämisperusteena on ensisijassa muu motiivi kuin ”muodin 
seuraaminen” eli jotka ovat äänteellisiä mukaelmia vanhasta nimestä, suo-
ria käännöksiä, talonnimiä tms., en ole kelpuuttanut Laine-tyypin nimiin, 
en myöskään nimiä, joilla on suhteellisen suuri kantajamäärä, mutta joita 
on otettu vain vähän. Syynä hylkäämiseen on ollut myös nimen myöhäinen 
(vuoden 1922 jälkeen) ottaminen. Rajanveto on kaikesta huolimatta ollut 
vaikeaa. Laine-tyyppiä ei voi pitää erillisenä nimijärjestelmänä, sillä se 
oli pikemminkin Virtanen-tyypin johtimeton, sisällöllinen laajentuma, 
joka puolestaan produsoi uusia nimityyppejä. 

7.3.2.1 Laine-tyypin muotiaika

13  Sen sijaan Virtanen-tyypin nimissä on sellaisia, jotka eivät esiinny kertaakaan otetuissa 
nimissä.
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Tässä tarkastelen lyhyesti sitä, kuinka paljon uusia Laine-tyypin nimiä 
ilmaantui vuosittain nimenmuutosilmoituksissa. Ensimmäisen kerran 
tyyppiin kuuluva nimi otettiin vuonna 1876. Samana vuonna otettiin 
peräti yhdeksän erilaista tämän tyypin nimeä. 

Kaavio 10. Uusien Laine-tyypin nimien ilmaantuminen vuosien 1876 1922 nimen-
muutosilmoituksissa. Uusien, erilaisten nimien määrä on kuvattu pylväin, lukumäärät 
kertova asteikko on vasemmalla. Selvyyden vuoksi vuodelle 1906 ei ole annettu 
lainkaan arvoa. Vertailuna on Laine-tyypin ottojen kokonaismäärä viivadiagrammina, 
jonka arvoasteikko on oikealla. Vuosien 1906 1907 suuren ottomäärän vuoksi käyrä 
on tältä kohdalta diskreetti.

Ensi alkuun tyypin nimiä luotiin luonnollisesti kohtalaisen paljon. Seuraa-
vat uusien nimien ilmestymisten huippuvuodet olivat 1880, 1887, 1890 
ja 1892. Selvä käänne nimien tuottamisessa ja nimityypin suosiossa 
otettuna nimenä oli 1890-luvun jälkipuoliskolla. Siitä alkoi Laine-tyypin 
kulta-aika, jota nimien luomisessa kesti noin vuoteen 1908 ja ottamisissa 
vuoteen 1910. Ylivoimaisesti eniten nimiä keksittiin ja otettiin vuonna 
1906, jolloin Laine-tyypin 632 nimestä 282 esiintyi ensi kerran nimen-
muutosilmoituksissa. 

7.3.2.2 Laine-tyypin nimien oton alueellinen leviäminen 
Tarkastelen tässä nimien leviämistä vain nimenmuutosilmoitusten perusteel-
la, sillä en ole poiminut Kelan Maamme kirjasta kaikkien varhaisten Laine-
tyypin nimenkantajien syntymäpaikkatietoja kuten Virtanen-nimistä.

Laine-tyypin nimien ottajista 90,1 % ilmoitti kotipaikkansa. Virtanen-
tyypin nimissä vastaava luku on kyseisenä ajanjaksona 83,5 %. Olen 
ryhmitellyt Laine-tyypin nimien otot 64 alueelle. Kaupungeista omiksi 
alueiksi olen ottanut Helsingin, Viipurin, Sortavalan, Turun, Tampereen, 
Vaasan ja Oulun. Ulkomailla otetut nimet (100 tapausta) olen jättänyt 
tarkastelun ulkopuolelle. Ulkomaiset tapaukset jakautuvat seuraavasti: 
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Pietari 52, Inkeri 3, muu Venäjä 6, Amerikka 32 ja Ruotsi 7.

Kartassa 34 on Laine-tyypin ottointensiteetti jaoteltu seitsemän luokkaan. 
Olen laskenut intensiteettiä kuvaavan indeksin ja muodostanut luokkarajat 
vastaavalla tavalla kuin Virtanen-tyypin nimissä.
1. Indeksi > 400,0: Suhteellisesti eniten nimityypin nimiä ilmoitettiin 

otetuiksi Turussa (indeksi 679,2), Salon seudulla14 (518,5), Länsi-
Uudenmaan suomalaisasutuksen alueella (495,4), Sortavalassa (418,6) 
ja Tampereella (406,4). Sortavalan osuutta nostavat seminaarilaiset, 
jotka suomalaistivat ja vaihtoivat ahkerasti nimiään ja vaikuttavat 
siten tilastoissa Sortavalan nimenottomääriin, vaikka heitä ei luettu 
kaupungin väkilukuun.

Kartta 34. Laine-tyypin nimienoton intensiteetti eri alueilla.

14  Tutkimatta on, vaikuttiko Johannes Linnankoski Salon seudulla asuessaan juuri Laine-
tyypin nimien suosimiseen. Joka tapauksessa hän asui kiivaina nimenmuuttovuosina 
Salossa ja kirjoitti nimien suomalaistamisesta Salon Seudun Sanomissa. (Kallio 1917: 
111–112.)
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2. Indeksi 150,0 399,9: Nimityypin omaksuminen oli hyvin runsasta 
myös Viipurissa (309,7) ja Helsingissä (272,4) sekä Keski- ja Itä-
Uudenmaan suomenkielisellä alueella (263,9), Turun seudulla (230,5), 
Rauman seudulla (192,0), Kanta-Hämeessä (184,5) ja Kymenlaakson 
pohjoisosissa (159,9). 

3. Indeksi 100,0 149,9: Laine-tyypin nimiä ilmoitettiin otetuiksi jonkin 
verran maan keskiarvoa ahkerammin Oulussa (144,3), Porin tienoil-
la (113,0), entisen Akaan pitäjän ympäristössä (136,2), Pirkanmaalla 
(101,8), Oriveden seudulla (101,0), Lounais-Hämeessä (144,1), Itä- 
ja Keski-Uudenmaan ruotsalaisalueilla (125,3) sekä Kymenlaakson 
eteläisissä osissa (139,5).

4. Indeksi 75,0 99,9: Itä-Hämeessä (99,9), Kaakkois-Hämeessä (77,8), 
Loimaan seudulla (80,9) ja Tyrvään seudulla (80,1) nimenotto oli 
jonkin verran vähäisempää kuin koko maassa.

5. Indeksi 25,0 74,9: Alueellisesti valtaosa maasta kuuluu tähän ka-
tegoriaan. Näille alueille nimityyppi levisi, mutta se ei saanut kovin 
suurta jalansijaa. Osin alue on päällekkäistä varsinaisen Virtanen-tyy-
pin nimien leviämisalueen kanssa (osassa Hämettä ja Satakuntaa sekä 
Vakka-Suomessa). Siellä Laine-tyypin leviämiselle ei enää ollut tilaa 
Virtanen-tyypin nimien ehdittyä aiemmin (tosin muutamilla alueilla, 
kuten Salon seudulla,15 oli tilaa molemmille). Osin tämä luokka sijoit-
tuu alueelle, jossa sukunimet olivat jo vanhastaan käytössä tai talon-
nimillä oli perinteisesti vahvempi asema kuin eteläisessä Suomessa 
(Itä-Suomi, suurin osa Keski-Suomea, osa Etelä- ja Pohjois-Pohjan-
maata sekä Pohjois-Suomi). Ruotsinkielisistä alueista Länsi-Uusimaa 
(40,2) ja Turunmaan saaristo (27,7) kuuluvat tähän kategoriaan.

6. Indeksi 10,0 24,9: Melko vähäistä Laine-tyypin nimien omaksumi-
nen oli Sata-Hämeessä (20,5), suurimmassa osassa Etelä- ja Keski-
Pohjanmaata (Kauhajoen seutu 11,8, Ähtärin seutu 13,3, Keski-Poh-
janmaan eteläiset osat 18,3, Kala- ja Pyhäjokilaaksot 14,1, Vaasan 
pohjoispuolinen ruotsinkielinen rannikko 16,0), Oulun seudulla (21,5), 
Kannaksella (24,9), Parikkalan seudulla (19,5), Kiteen seudulla (20,1), 
Raja-Karjalassa (22,1) ja Koillismaalla (18,7).

7. Indeksi < 10,0: Näillä alueilla Laine-tyypin nimien otto oli lähes 
olematonta. Sellaisia olivat Ahvenanmaa (3,6), Etelä-Pohjanmaan 
ruotsinkielinen rannikko (8,2) ja Oulujärven ympäristö (6,2).

Näyttää siltä, että heikoimmin Laine-tyypin nimiä omaksuttiin ruotsin-
kielisillä alueilla sekä kaukana kaupunkikeskuksista olevissa periferioissa 
sekä niillä paikkakunnilla, joissa Virtanen-tyypin nimien suosio oli ollut 
hyvin suuri.

7.3.3 Virtanen ja Laine-tyypin nimien osuus otetuista nimistä vuosien 

15  Siellä rahvas oli omaksunut 1800-luvulla paljon ei-suomalaisia lisänimiä. Voisi ehkä 
olettaa, että Laine-tyyppi sai suosiota erityisesti siellä, missä tavallinen kansa oli 
ehtinyt muutamaa vuosikymmentä aiemmin ottaa käyttöönsä ei-suomalaisia sukuni-
miä.
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Kaavio 11. Virtanen- ja Laine-tyyppien ja muiden nimien suhteellinen osuus 
nimenotoissa 1870–1922.

Kaavio 12. Virtanen- ja Laine-tyypin nimien ottojen määrät vuosina 1870–1922 
logaritmisessa asteikossa. 
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1870–1922 nimenmuutosilmoituksissa

Virtanen- ja Laine-tyypin nimien käyttöönottoa vuosina 1870–1922 
voidaan seurata seuraavien kaavioiden avulla. Kaavioon 11 on merkitty, 
kuinka monta prosenttia kunkin vuoden otoista oli Virtanen- ja Laine-tyy-
pin sekä muita nimiä. Huomiota kiinnittää se, että Virtanen-tyypin nimien 
osuus otetuissa nimissä kääntyi pysyvästi laskuun vuonna 1883, jolloin 
lähes kolmannes otetuista nimistä oli Virtanen-tyypin nimiä. Laine-tyypin 
nimet ilmestyivät nimenmuutosilmoituksiin vuonna 1876. Niiden osuus 
otetuista nimistä vaihteli aluksi noin 25–30 %:n tietämissä, sittemmin 
1880-luvun puolivälistä vuoteen 1917 melko tasaisesti noin 30–40 %, 
lukuun ottamatta suurimpia nimenottovuosia 1906 ja 1907, jolloin osuudet 
olivat vain 13 % ja 17 %. Suurimmillaan niiden osuus oli vuosina 1898 ja 
1901: lähes puolet kaikista uusista nimistä oli Laine-tyyppiä. 1890-luvun 
jälkeen Laine-tyypin suhteellinen suosio tosin hieman laski. 1900-luvun 
vaihteen molemmin puolin Laine- ja Virtanen-tyypin nimien vuosittainen 
yhteisosuus otetuista nimistä vaihteli noin 50–60 %, ja oli suurimmillaan 
noin 62 % vuonna 1898. Sen jälkeen niiden yhteisosuus laski: pääasiassa 
siksi, että Virtanen-tyypin ja osin myös Laine-tyypin suosio heikkeni.

Koko tutkimusjaksona oli Virtanen-tyypin nimenottajia 4 181 ja Laine-
tyypin 25 330. Kuitenkin Laine-tyypin nimien kantajia on ollut selvästi 
vähemmän (vuonna 1985 noin 346 000) kuin Virtanen-tyypin nimien 
haltijoita (noin 436 000). Eräänlaisena vertailulukuna voidaan pitää sitä, 
kuinka monta promillea nimityyppien ottojen määrä on vuoden 198516 
nimenkantajista: Virtanen-tyypillä vertailuluku on 9,6 ja Laine-tyypillä 
73,2 promillea.

Tästä voi päätellä, kuten lukujen 6.3.1 ja 7.3.1 taulukot ja kaaviot 
osoittavatkin, että Laine-tyyppi on ajallisesti myöhäisempi kuin Virta-
nen-tyyppi. Laine-tyypin leviämistä voi seurata jokseenkin luotettavasti 
nimenmuutoksista laadituista tilastoista. Sen sijaan Virtanen-tyypin 
leviämisestä ja suosiosta ne antavat vajavaisen käsityksen ja kuvaavat 
oikeastaan vain sitä kautta, jolloin Virtanen-tyypin nimien omaksuminen 
oli jo hiipumassa.

Määrällisesti Virtanen- (matalampi käyrä) ja Laine-tyypin nimiä otettiin 
selvästi eniten vuonna 1906 (kaavio 12). Kaikkina muina vuosina näitä 
nimiä otettiin huomattavasti vähemmän. Laine-tyypin nimet olivat paljon 
suositumpia kuin Virtanen-tyypin nimet. Kaavio havainnollistaa vuo-
den 1906 nimenottomäärien ylivertaisuuden muihin vuosiin verrattuna 
ja paljastaa myös seuraavat seikat: 1) Laine-tyypin nimien suosio oli 
1880-luvun puolivälistä alkaen jatkuvasti suurempi kuin Virtanen-tyy-
pin nimien; 2) Virtanen-tyypin nimenottojen määrä pysyi suurin piirtein 
tasaisena vuoteen 1905 ja vuoden 1906 jyrkän kasvun jälkeen muuta-

16  Olen valinnut vuoden 1985 frekvenssit siksi, että siltä ajalta on ollut käytettävissä 
ensimmäinen luotettava tilasto (VRK 1985) eri sukunimien määristä, ks. viitettä 
8 luvun 7.3 alussa, s. 400. Analyysin ja levikin kuvaamisen kannalta olisi ihanteelli-
sinta, jos tiedot olisivat 1920-luvulta.
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man vuoden aiempaa suurempana, mutta alkoi heti kuitenkin vähetä; 3) 
Laine-tyypin nimenottojen määrä lisääntyi jokseenkin tasaisesti vuoteen 
1906. Snellmanin juhlavuoden jälkeen suosio laski, mutta ottojen määrä 
pysyi kuitenkin varsin suurena vuoteen 1915. Myös ottojen kannalta hil-
jaiset vuodet 1916–1918 näkyvät diagrammissa. Olojen vakiintuminen 
ensimmäisen maailmansodan ja vuoden 1918 sisällissodan jälkeen sekä 
sukunimilain säätäminen vuonna 1920 nostivat Laine-tyypin nimien (ja 
myös Virtanen-tyypin nimien) ottomäärät taas nousuun, mutta sukuni-
milain voimaanastuminen romahdutti molempien nimityyppien nimien 
oton. Sen jälkeen tyyppien nimien otto lienee ollut vähäistä.

7.3.4 Virtanen- ja Laine-tyypin nimeämismallien vaikutus myöhem-
piin sukunimityyppeihin

Laine-tyypin suosion jatkuessa alettiin produsoida jo uusiakin nimityyp-
pejä. Aiheiston laajetessa alkoi pian tapahtua rakenteellisiakin muutoksia, 
kun leksikaalisesti yksiosaisiin nimiin alettiin lisätä uusia johtimia. Nii-
den airueina toimivat senkaltaiset Laine-tyypin nimiin lukeutuvat nimet 
kuin Vainio (ensi kerran nimenmuutosilmoituksissa vuonna 1876), Rainio 
(1885), Alanko (1887), Raunio (1890), Alanne (1897) ja Rovio (1900). 
Kun Laine-tyyppisten nimien jälkeen alettiin suosia sukunimissä erilaisia 
johtimia (Nurmi ~ Nurmi/o, Saari ~ Saare/nto), on joskus vaikea pää-
tellä, milloin johtimen voi katsoa kuuluneen neutraalisti nimen sisältönä 
olevaan sanaan, milloin se on katsottava ajan virtauksia noudattavaksi 
funktionaaliseksi sukunimen johtimeksi (Paikkala 1995: 120; ks. myös 
Paikkala, S. & J. 2000: 37–39). Talonnimessä ja siitä omaksutussa suku-
nimessä Vainio ei ole johdinta, mutta nimen esiintyessä otettuna suku-
nimenä -io-tyyppisten nimien muotiaikana nimenottaja tuskin tarkasteli 
valintaansa johto-opillisesti, vaan mielsi nimen sen ulkoasun perusteella 
muodinmukaiseksi io-loppuiseksi uudisnimeksi. Siten otettu nimi Vai-
nio voitaisiin luokitella Laine-tyypin muotiaikana siihen kuuluvaksi ja 
io-loppuisten aikana puolestaan -io-tyyppiin kuuluvaksi nimeksi. Olen 
luokitellut Vainion ja muut vastaavat nimet kuitenkin Laine-tyyppiin 
– systemaattisuuden vuoksi ja myös siksi, että kyseisten tyyppien esiin-
tymisajankohdat ovat päällekkäisiä eikä nimenottajien motiiveista ole 
tietoa. Uusia nimityyppejä (tai perusnimityypin variointia) syntyi jatku-
vasti edellisten pohjalta. Nimien valinnassa ja muodin muuttuessa syntyi 
jatkumo, jossa seuraavaa tyyppiä saattaa joskus olla vaikea tarkoin rajata 
edellisestä. Kun yhden nimityypin uudistaminen oli viety loppuun, malli 
hylättiin ja siirryttiin produsoimaan seuraavaa uudennosta. Siinä missä 
Virtanen-nimet ja ensimmäiset Laine-nimet otettiin kuin almanakasta, 
niin 1900-luvun alussa alkoi yksilöllisten nimien otto. Sukunimistä tuli 
perheen tai suvun nimiä, uniikkeja tunnusmerkkejä.

En ole systemaattisesti eritellyt Laine-tyypin jälkeen muotiin nousseiden 
nimityyppien osuuksia, mutta olen (mm. Paikkala 1985c: 19) havainnut 
saman kuin Airilakin (1901: 38) aikanaan: seuraava uusi tyyppi oli io-
loppuinen. Airila on laskenut, että vuonna 1898 tällainen nimi otettiin 
22 kertaa (6,2 % nimenotoista) ja seuraavana vuonna 15 kertaa (5,5 %). 
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Muista jo 1890-luvun lopussa muotiin tulleista johtimista hän mainitsee 
johtimet -sto ja -kas.  Ennen vuotta 1906 käyttöön tulleiden johtimellisten 
nimien ensimmäisiä edustajia olivat muun muassa Kivekäs 1876, Sainio 
1876, Vuorio 1877, Tähtiö 1880, Uusikko 1884, Virtamo 1885, Rannikko 
1890, Ahtia 1892, Aarnia 1892, Ojanne 1892, Lemminki 1898, Saaristo 
1898, Karanko 1899, Ojama 1899, Valmari 1900, Tunkelo 1901, Mantero 
1902, Vihanto 1903, Rauhava 1904, Valanne 1904 ja Saares 1905.

Toinen uusi tyyppi olivat leksikaalisesti kaksiosaiset nimet, joissa käytettiin 
varioiden samoja sanaelementtejä kuin aiemmin Virtanen- ja Laine-tyypin 
nimissä. Kaksiosaisten nimien mallina olivat myös vanhat ruotsinkieliset 
porvarisnimityyppiset nimet. Usein nimet käännettiin joko kokonaan 
sananmukaisesti (Nordström > Pohjanvirta) tai vapaasti (Nordström > 
Vuopohja) tai osaksi suoraan, osaksi mukaillen (Rosberg > Ruisvaara, 
Qvarnström > Vaarnavirta). (Mikkonen & Paikkala 1984: 251.) Airilan 
mielestä 1898–1899 otetuissa nimissä ”Yhdistettyjä nimiä ei ole niinkään 
paljon. Vuonna 1898 niitä oli 14, monet hyvinkin komealta kalskahtavia: 
Rautavaara, Salovaara, Salokannel, Salosaari, Elomaa, Eloranta, Hurme-
rinta, Päivärinta, Varpelaide, Lahdenkivi, Niinikoski, Koskenhovi, Aitovie-
ri, Kalajoki” (Airila 1901: 39). Airilan mainitsemat nimet ovat sävyltään 
hyvin tyypillisiä aikakauden uudisnimiä. Jo 1876 ottivat ylioppilaat nimiä 
Päivärinta ja Äyräpää. Muita varhaisia leksikaalisesti kaksiosaisia nimiä 
ovat Päiväranta (otettuna 1881), Elomaa (1881), Leppävuori (1886), Nero-
patti (1887) ja Jokipaltio (1889). 1800-luvun puolella tämänkaltaisia nimiä 
otettiin kuitenkin vähän ja osa niistä perustui asumuksen nimeen (Joensuu 
1876, Pellonpää 1890, Hangasoja 1891). Tätä tyyppiä voisi kutsua Sini-
salo- tai Hurmerinta-tyypiksi, koska ne ehkä parhaiten kuvaavat tyypin 
nimien sisältöä 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Näiden uusien nimityyppien huippukausi oli vasta vuonna 1906 tai jopa 
sen jälkeen. Suuri osa nimistä syntyi nimien suuren suomalaistamisma-
nifestaation yhteydessä. Molemmille tyypeille on ominaista, että yksit-
täisillä nimillä on huomattavasti vähemmän kantajia kuin yleisimmillä 
Virtanen- ja Laine-tyypin nimillä, vaikka niihin kuuluu joitakin todellisia 
muotinimiäkin, esimerkiksi Sainio, Eloranta, Salomaa, Aarnio, Sinisalo 
ja Salovaara (Paikkala, S. & J. 2000: 41).

Oheisen kaavion perusteella näyttäisi siltä, että johtimellisia nimiä otettiin 
1870-luvulla paljon. Tuolloin nimiä otettiin kuitenkin kaikkiaan vähän, 
joten tällaista johtopäätöstä ei voi tehdä. Vain vuonna 1876 uusien joh-
timellisten nimien voi sanoa olleen suosittuja. Muuten niiden suosio pe-
rustui 1890-luvun alkuvuosiin asti talonnimityyppisten la ~ lä -loppuisten 
sukunimien ottoon. Muita johtimia sisältäviä nimiä alettiin ottaa enemmän 
vasta sen jälkeen. 1900-luvun alusta vuoteen 1919 johtimellisten nimien 
suhteellinen suosio kasvoi melko tasaisesti. Leksikaalisesti kaksiosaisten 
nimien ottaminen lisääntyi voimakkaasti ensin 1901 ja sitten 1905, jolloin 
niitä otettiin jo enemmän kuin johtimellisia. Näiden yhdyssananomaisten 
nimien kulta-aika jäi lyhyeksi. Vuoden 1910 jälkeen niiden suhteellinen 
osuus alkoi hienokseltaan laskea tai tasaantua, mutta tyyppi säilytti kui-
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tenkin asemansa yhtenä otettujen nimien perustyyppinä. Vielä vuoden 
1935 suuressa nimien suomalaistamiskampanjassa niiden osuus oli noin 
20 % kaikista otetuista nimistä (Närhi 1996a: 87 88). Myös johtimet -mo 
~ -mö, -io ~ -iö, -sto ~ -stö, -ma ~ -mä säilyttivät asemansa uudisnimiä 
muodostettaessa (mts. 83). 
Kaavio 14. Otettujen la ~ lä -loppuisten nimien17 prosenttiosuus muista johtimellisista 
nimistä (nen-loppuiset nimet jätetty huomiotta) vuosina 1876 1922. 

Kaavio 13. Suomenkielisten leksikaalisesti kaksiosaisten nimien ja johtimellisten 
nimien ottaminen nimenmuutosilmoituksissa 1870–1922, lukuun ottamatta nen-joh-
timisia nimiä. Diagrammi kuvaa kummankin nimityypin prosenttiosuuden kehitystä 
kaikista nimenmuutoksista. Alempi käyrä kuvaa leksikaalisesti kaksiosaisia ja ylempi 
johtimellisia nimiä

17  Olen laskenut la ~ lä -loppuiset nimet tässä johtimellisten nimien joukkoon, koska 
ne ovat oma selvästi erottuva ryhmänsä ja niissä on sekä talonnimistä siirtyneitä että 
mallinmukaisesti omaksuttuja nimiä, joita en ole voinut erottaa toisistaan.
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Jos nen-johtimellisia nimiä ei lasketa mukaan, niin otetuissa nimissä 
esiintyy runsaimmin (54,8 % vuosina 1870 1922) la ~ lä -loppuisia 
nimiä. Niiden osuus oli suhteellisesti suurimmillaan vuoteen 1891 asti; 
tosin vuotuinen prosenttiosuus vaihteli suuresti, mikä johtuu kohtalaisen 
vähäisestä johtimellisten nimien ottojen kokonaismäärästä. Kun uudet 
varsinaiset ns. otetut nimet alkoivat 1890-luvun alussa tulla muotiin, 
laski la ~ lä -loppuisten nimien ottojen osuus. Syy lienee siinä, että uu-
siksi nimiksi haluttiin ottaa varta vasten sukunimiksi luotuja nimiä eikä 
talonnimiksi pro  loituneita la ~ lä -loppuisia nimiä. Kun ns. otettujen 
nimien muotiaika alkoi 1910-luvun lopulla olla takana ja valinnassa 
palattiin osin perinteisempiin nimiin, alkoi la ~ lä -loppuisten nimien 
osuus taas kasvaa.

Ennen vuotta 1906 muutosilmoituksissa suosituimmat la ~ lä -loppui-
set sukunimet olivat 1. Pohjola ja Salmela, 3. Koskela, 4. Mäkelä (1.) ja 
Peltola (3.), 6. Rantala (2.) ja Saarela, 8. Toivola, 9. Vuorela, 10. Ahola 
(5.), Hakala (6.) ja Ketola sekä 13. Heikkilä (4.), Niemelä (12.) ja Paju-
la. Suluissa olevat sijaluvut osoittavat vastaavien talonnimien yleisyyttä 
Eero Kiviniemen tekemissä laskelmissa (1990: 167). Kiviniemen listan 
kuusi yleisintä nimeä sijoittuvat myös yllä olevaan suosikkiluetteloon, 
kymmenestä seuraavasta vain yksi. Vastaavasti edellä mainitun luettelon 
kolme suosituinta nimeä eivät mahdu Kiviniemen listalle. Ilmoitusten 
kautta omaksutuissa nimissä heijastuu siis ainakin osin talonnimien 
suosio, mutta nimenvalintaan lienee vaikuttanut myös aiempien uudis-
nimityyppien sisältö. Ehkä muuten ei voi selittää sellaisten nimien kuin 
Pohjola, Salmela, Koskela, Saarela, Toivola ja Vuorela suosiota. Vielä 
vähemmän edellä mainittujen sukunimien yleisyys korreloi Kiviniemen 
1920-luvun Suomenmaa-teoksesta laatiman talon- ja kylännimien ylei-
syysjärjestyksen kanssa (mp.).

7.4 Nimenmuutostyypit

Edellä olen tarkastellut kahden uuden nimityypin ilmaantumista. Tässä lu-
vussa tarkastelen nimenmuutosten luonnetta. Hahmotin noin 450 teoriassa 
mahdollista nimenmuutostyyppiä, joita kaikkia ei aineistosta kuitenkaan 
löytynyt. Toteutuneita tyyppejä alatyyppeineen on kaikkiaan 114. (Ks. 
liitettä 6b.) Olen luokitellut muutostyyppejä edelleen saadakseni kuvan 
siitä, mihin pyrittiin, eli millaisia olivat sukunimistössä toteutuneet muu-
tokset. Tarkastelen seuraavassa tutkimusaikakautta sekä kokonaisuutena 
että jaksoina 1870–1899, 1900–1905, 1906 ja 1907–1922.

7.4.1 Nimien suomalaistaminen

Koko tutkimusjakson merkittävin piirre oli nimien suomalaistaminen. 
Taulukosta 3 selviää suomalaistamisten osuus kunkin jakson nimen-
muutoksissa. Vuodet 1906 ja 1907 olivat suuria suomalaistamisvuosia. 
Vuonna 1906 suomalaistamisia oli 35 395 ja seuraavana vuonna vielä 
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4 872 tapausta eli 77,7 % kaikista ilmoitetuista nimenmuutoksista. 
Muutos näistä vuosista molempiin suuntiin oli jyrkkä, vaikka keväiset 
suomalaistamiskampanjat olivatkin saaneet jalansijaa ylioppilaiden kes-
kuudessa jo 1900-luvun alkuvuosina. Vuonna 1905 suomalaistamisia oli 
413 (51,2 % kaikista vuoden nimenmuutoksista) ja 1908 vastaavasti 901 
(43,4 %). Suhteellisesti ottaen suomalaistamisia oli vähiten 1800-luvun 
nimenmuutoksissa.

Taulukko 3. Suomalaistaminen sukunimenmuutosilmoituksissa vuosina 
1870–1922. 

Aikajaksot Suomalaistamisten
%-osuus jakson

kaikista nimenmuutoksista

Määrä

1870–99 33,2 % 1 228

1900–05 42,7 % 1 321

1906 92,9 % 35 395

1907–22 51,0 % 12 952

koko kausi 72,2 % 50 896

Suomalaistamisiksi olen katsonut liitteessä 7b mainituista muutostyypeis-
tä ne, jotka olen koodannut numeroin 010, 035, 036, 050–052, 120, 291, 
310, 311, 315, 320, 321, 360, 361, 370, 450, 500, 595, 600, 605, 655, 

656, 690, 691, 730, 731, 760, 761, 790, 804, 860, 870 ja 880 (toteutuneet 
muutostyypit). Suomalaistamisiksi olen katsonut tässä myös tapaukset, 
joissa ruotsinkielisen primaarin tai sekundaarin patronyymin18 tilalle on 
otettu suomalainen nimi. 

18  Nimenmuutosilmoituksista ei voi päätellä patronyymin luonnetta kuin poikkeustapa-
uksissa. Suomenkieliset patronyymit voi yleensä katsoa primaareiksi. Ruotsinkielisten 
patronyymien luonnetta voi olla usein vaikea selvittää biogra  s-genealogisestikin, 
koska nimenmuutosilmoituksissa on nimenmuuttajista annettu hyvin vähän identi  oi-
vaa tietoa.
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Kaavio 15. Nimien suomalaistamisten määrä vuosina 1870 1922. Y-akselilla arvot 
ovat logaritmisessa asteikossa, jotta myös muiden kuin vuoden 1906 erot näkyisivät. 
X-akseli kuvaa aikaa.

Määrällisesti suomalaistamiset keskittyivät vuosiin 1906–1907. Vuoden 
1906 poikkeuksellisuus näkyy selvästi myös seuraavasta taulukosta 4, 
josta ilmenee, että kaikista tutkimusjaksolla ilmoitetuista nimien suo-
malaistamistapauksista 70 % osui vuoteen 1906. Vuosien 1910, 1914 ja 
1919 piikeissä näkynee Suomalaisuuden Liiton ajoittainen piristyminen 
nimien suomalaistamisasioissa.

Taulukko 4. Suomalaistamisten jaksottuminen eri aikakausille verrattuna kaikkien 
nimenmuutosten jaksottumiseen.

Aikajakso Suomalaistamisten 
jaksottuminen

Kaikkien nimenmuutosten 
jaksottuminen

1870–99 2,4 % 5,3 %

1900–05 2,6 % 4,4 %

1906 69,6 % 54,2 %

1907–22 25,4 % 36,1 %

koko kausi 100,0 % 100,0 %

Kaikista suomalaistamisista on päätyyppiä, yksittäisen vierasnimen 
muuttamista yksittäiseksi suomenkieliseksi nimeksi,19 86,5 % tapauk-
sista20 (43 999). Ruotsinkielisen (primaarin tai sekundaarin) patronyymin 
tai matronyymin muuttamisia suomenkieliseksi nimeksi21 on 13,2 % (6 
731 tapausta); muiden tyyppien22 osuudeksi jää siten vain 0,3 % (163 
tapausta). Seuraavaksi yleisimmät tyypit ovat eli-sanalla23 yhdistetyn tai 
muuten rinnakkaisen suomalaisen ja vierasnimen muuttaminen suoma-
laiseksi (koodi 320; 58 tapausta; esimerkiksi Kangaskolkka eli Nyberg > 
Niemi 1902, Rinne Sorsén > Saarikoski 1912); vierasnimen muuttaminen 
yhdysmerkillä varustetuksi vieras- ja suomalaisen nimen yhdistelmäksi 
(koodi 880; 20 tapausta; esimerkiksi Lindroos > Lindroos-Lietelä 1915); 
kahden yhdistetyn, rinnakkaisen vierasnimen muuttaminen suomalaiseksi 
nimeksi (koodi 500; 24 tapausta), esimerkiksi Petroff (Palkuroff) > Niemi 
1907; rinnakkaisen suomenkielisen ja ruotsinkielisen patronyymin muut-
taminen suomalaiseksi (koodi 595; 16 tapausta), esimerkiksi Eliasson 
(Eliaanpoika) > Eloranta 1910, ja yhdysmerkillä yhdistetyn vierasnimen 
ja suomalaisen nimen muuttaminen yksinomaan suomalaiseksi sukuni-

19  Päätyyppiin ei siis ole laskettu mukaan muutoksia, joissa esiintyy yhdistenimiä tai 
patronyymejä.

20  Tapaus on laskennallinen henkilö. Ks. selitystä sivulla 395.
21  Toteutuneiden muutostyyppien koodit 050, 051, 052, 120, 121, 360, 361, 370, 450, 

595, 600, 605, 630, 655, 656, 690 ja 691.
22  Toteutuneiden muutostyyppien koodit 035, 036, 291, 310, 311, 315, 320, 321, 500, 

730, 731, 760, 761, 790, 804, 860 ja 880.
23  Nimien rinnakkainen käyttö on voitu mainita ilmoituksessa myös muuten kuin eli-

sanaa käyttämällä. Tietokannan tallentamisen ja tilastoinnin helpottamiseksi olen 
kirjannut muissakin rinnakkaisnimitapauksissa nimien väliin sanan eli.
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meksi (koodi 760; 16 tapausta; esimerkiksi Lundahl-Venho > Soivio 1917). 
Näistä koodein 320, 500, 760 ja 880 merkityt tapaukset ajoittuvat pääosin 
vasta vuoden 1906 jälkeiseen aikaan. 

Kaavio 16. Vierasnimien suomalaistamisten määrän jakauma vuosina 1870–1922; 
lukuun ottamatta vuosia 1906–1907. Ylempi käyrä kuvaa kaikkia suomalaistamisia 
ja katkoviivainen suomalaistamisten päätyyppiä (koodi 010).

Kaaviosta 16 näkyy muutosten päätyypin (yksittäisen, ei-patronyymisen 
vierasnimen vaihtaminen yksittäiseen suomalaiseen sukunimeen, koodi 
010) mukaisten suomalaistamisten määrän jakauma ja kaikkien suoma-
laistamisten vastaava jakauma. Kaavioon on jätetty merkitsemättä vuodet 
1906–1907 (35 053 koodin 010 mukaista tapausta ja kaikkiaan 40 267 
tapausta, joista suurin osa kertyi Snellmanin satavuotispäivän suurni-
menmuutosta vuonna 1906), koska muuten diagrammi ei valaise muiden 
vuosien keskinäisiä eroja kyllin selvästi. Käyrän ensimmäinen osa loppuu 
siis vuoteen 1905 (413 tapausta, joista 390 tyyppiä 010) ja toinen alkaa 
vuodesta 1908 (901 tapausta, joista 790 tapausta tyyppiä 010).

Koska päämuutostyyppi oli kaikilla jaksoilla ylivoimaisesti suosituin 
tapa suomalaistaa nimi, sen jakauma on lähes sama kuin kaikkien suo-
malaistamisten. Jo sivulla 420 totesin, että 1910-luvulla vuosina 1910, 
1914 ja 1919 suomalaistaminen oli selvästi aktiivisempaa kuin muina 
vuosina. Samoina vuosina, kun suomalaistaminen oli suurimmillaan, 
oli myös muiden kuin päätyypin osuus suurimmillaan; noina vuosina 
luovuttiin varsin usein muun muassa patronyymisistä nimistä (ks. s. 
423). Sen sijaan ruotsinkielisistä (primaareista ja sekundaareista) patro-
nyymeistä luopuminen (koodi 050) eroaa jo jonkin verran yleiskuvasta: 
niitä vaihdettiin hieman keskimääräistä enemmän suomalaisnimiin jo 
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1800-luvun puolella ja 1900-luvun ensi vuosina, sen jälkeen keskiarvoa 
vähemmän. Ks. seuraavaa taulukkoa 5, jossa on vertailtu muutostyyppien 
prosenttijakaumia.

Taulukko 5. Vierasnimien suomalaistamisten päätyypin prosenttijakauma eri jaksoina 
verrattuna ruotsinkielisten patronyymien suomalaistamiseen vuosina 1870–1922.

Suomalaistamisten 
päätyyppi

Ruotsinkielisten patronyymien 
suomalaistamiset

1870–99 1,87 5,88

1900–05 2,40 3,76

1906 69,95 67,85

1907–22 25,77 22,51

koko kausi 100,00 100,00 

Vuoden 1906 Snellmanin päivän (12.5.) Suomalaisen Wirallisen Lehden 
ensimmäisen lisälehden yhteisilmoituksissa suomalaistamistapauksia oli 
yhteensä 18 804 ja toisessa lisälehdessä vielä 5 620 lisää. Snellmanin 
päivän muutoksista päätyyppiä edusti 21 211 ja patronyymi- tai matro-
nyymiasuisista nimistä luopumisia 3 183 tapausta. Kaikista vuonna 1906 
ilmoitetuista suomalaistamismuutoksista osui Snellmanin satavuotispäi-
välle siis 69,0 % ja muulle osalle vuotta 10 971 suomalaistamistapaus-
ta. Snellmanin päivänä 1906 suomalaistettiin nimiä lähes yhtä paljon 
kuin muina vuosina yhteensä (11 537), jos ei lasketa mukaan vuoden 
1907 Snellmanin päivää. Vuonna 1906 toinen suuri yhteisilmoitus oli 
juhannuksena (23.6.), jolloin 7 225 henkilöä suomalaisti nimensä. Sekä 
vuoden 1906 Snellmanin päivän että juhannuksen yhteislistalla oli 
lisäksi jonkin verran nimenmuutoksia, joissa nimeä ei suomalaistettu 
(ja jotka siten eivät ole edellä mainituissa luvuissa mukana). Niissä oli 
kyse suomalaisen nimen ottamisesta suomalaisen patronyymin tilalle tai 
vieraaksi koetun, mutta suomen kielen äänneasuun mukautuneen nimen 
(esim. Frantsi, Fräntilä, Kuuperi), epämukavaksi mielletyn nimen (esim. 
Harakka, Karunen, Ryssy) tai liiaksi yleistyneen nimen (esim. Virtanen) 
vaihtamisesta toiseen suomalaiseen nimeen. Esimerkiksi juhannuksena 
1906 näitä oli lähes 300.

7.4.2 Patronyymien ja matronyymien vaihtaminen sukunimiksi

Muutosilmoitusten ruotsinkielisistä patronyymeistä ei yleensä voi päätel-
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lä, ovatko ne varsinaisia vai sekundaareja patronyymejä, joilla on selvä 
lisä- tai sukunimen funktio. Joukossa on varmasti molempia. Ruotsin-
kielisistä patronyymiasuisista nimistä suomalaisiin nimiin siirtymistä 
käsiteltiin jo edellä. 

Suomalaiset patronyymit olivat yleensä patronyymisia ilmauksia eli 
primaareja patronyymejä, vaikka niillä miellettiin 1800-luvun lopussa 
olevan myös lisänimen roolia (ainakin nimenmuutosilmoitusten teksteissä 
niitä kutsuttiin joskus nimiksi). 

Taulukko 6. (Suomalaisista) patronyymeistä ja matronyymeistä luopuminen vuosien 
1870–1922 nimenmuutosilmoituksissa. 

Jaksot Kaikkien 
nimen-
muu-
tosten 

lkm

%-osuus 
jaksoittain

Patronyy-
meistä 
luopu-
misten 

lkm

%-osuus 
jaksoittain

Patronyy-
meistä 

luopumisten 
%-osuus 

jakson nimen-
muutoksista

1870–99 3 699 5,3 1 017 12,3 27,5

1900–05 3 096 4,4 442 5,4 14,3

1906 38 113 54,2 5 022 60,9 13,2

1907–22 25 354 36,1 1 760 21,4 6,9

koko 
kausi

70 262 100,0 8 241 100,0 11,7

Taulukosta ilmenee, että tutkimusjakson kaikista nimenmuutoista lähes 
joka kahdeksas (11,7 %, 8 241 tapausta) koski suomalaisesta patro-
nyymistä luopumista24 varsinaisen lisä- tai sukunimen hyväksi. Pat-
ronyymeistä luopuminen oli suhteellisesti suurimmillaan 1800-luvun 
puolella (huipussaan vuosina 1873 ja 1886), vaikka 60 % vaihdoksista 
tapahtui vuonna 1906. Sen jälkeen patronyymeistä luopuminen väheni. 
Tämä kielii ilmeisesti siitä, että patronyymien käyttö oli jo 1900-luvulle 
tultaessa vähentynyt eli niiden kirjaaminen ainoaksi lisämääritteeksi 

24  Patronyymeistä luopumisten toteutuneet muutoskoodit ovat 050–052, 070–072, 
090–092, 100–112, 120–121, 140, 150, 152, 160, 162, 315, 360, 361, 370, 380, 450, 
460, 595, 600, 605, 630, 690, 691, 735, 804 ja 805. Mukaan voitaneen laskea myös 
koodin 925 muutos (3 tapausta: Danielsson > Danielsson-Kalmari 1906 ja 1908). 
Olen laskenut muutostyyppiin myös tapaukset, joissa venäläisen ev ~ jeff tai ov ~ 
off -loppuisen ja suomalaisen nimen yhdistelmä on muutettu suomalaiseksi nimeksi 
(koodit 655 ja 656; 2 tapausta).
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henkilön etunim(i)en jälkeen oli harvinaistunut. Vuoden 1886 jälkeen 
patronyymeistä luopumisten suhteellinen osuus nimenmuutoksista laski 
jatkuvasti vuoteen 1917 asti, mutta alkoi sitten taas lisääntyä ja saavutti 
uuden huippunsa sukunimilain astuttua voimaan 1921.
Kaavio 17. Patronyymeistä luopuminen vuosien 1870–1922 nimenmuutosilmoi-
tuksissa. Pylväsdiagrammi kuvaa absoluuttisia määriä (y-akselin arvot vasemmassa 
reunassa) ja käyrä patronyymeistä luopumisten suhteellista osuutta kunkin vuoden 
nimenmuutoksista (y-akselin arvot oikeassa reunassa). Vuosien 1906 ja 1907 abso-
luuttiset määrät (5 022 ja 667) on jätetty pois, koska ne muuttaisivat pylväsdiagram-
min mittakaavaa liian voimakkaasti. 

Taulukko 7. Suomenkielisistä patronyymeistä ja matronyymeistä luopumisten eri 
tyypit vuosien 1870–1922 nimenmuutosilmoituksissa. Luopumiset on eritelty jak-
soittain. Taulukossa ovat ne tapaukset, joissa entisenä nimenä on suomenkielinen 
patronyymi. A = koodi 090, B = 091, C = 092, D = 110, E = 111, F = 112, G = 150, 
H = 152, I = 160, J = 162, K = 315, L = 595, M = 600 ja N = 605. Koodien selitykset 
liitteessä 6b.
 

A B C D E F G H I J K L M N Yht. %

1870–99 180 2 139 59 1 80 20 20 6 17 0 1 1 0 526 37,1

1900–05 76 0 53 3 0 18 3 6 1 1 7 0 0 0 168 11,9

1906 271 3 145 1 0 4 12 10 0 0 0 13 3 0 462 32,6

1907–22 160 1 65 0 0 9 13 2 2 0 0 2 3 3 260 18,4

Yht. 687 6 402 63 1 111 48 38 9 18 7 16 7 3 1416 100,0

Nimenmuutosilmoituksissa suomenkielisistä patronyymeistä luovuttiin 
keskimäärin aiemmin kuin muista patronyymeistä. Kaikista suomalais-
ten patronyymien luopumistapauksista osuu 1800-luvulle 37,1 % ja lähes 
puolet (49,0 %) aikaan ennen vuotta 1906. Tämä vahvistaa sen hypoteesin, 
että patronyymeistä luopuminen oli alkanut jo ennen vierasnimien suoma-
laistamista. Toisaalta se vahvistaa sen, että monet niistä ruotsinkielisistä 
patronyymeistä, joista luovuttiin, olivat itse asiassa sekundaareja patronyy-
mejä tai ne ainakin miellettiin suku- tai lisänimiksi, jotka haluttiin suoma-
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laistaa. Edellä olevassa taulukossa sarakkeet G–J kertovat matronyymeistä 
luopumisista. Ne edustavat taulukon kaikista tapauksista 8,0 %:a (113 
tapausta). Matronyymeistä luovuttiin patronyymejä aiemmin: tapauksista 
55,8 % ajoittuu 1800-luvulle ja 65,5 % aikaan ennen vuotta 1906.
Suomenkielinen patronyymi tai matronyymi vaihdettiin ei-suomalai-
seen nimeen (sarakkeet D, E, F, I ja J) vain 202 kertaa (14,3 %). Nämä 
tapaukset ajoittuvat 80,7 %:sti 1800-luvulle ja 92,1 %:sti aikaan ennen 
vuotta 1906.

7.4.3 Patronyymeistä sukunimiä

Vaikka tutkimusjakson aikana oli yleistä luopua patronyymeistä25, niitä 
otettiin myös varsinaisiksi sukunimiksi. Tämä tapahtui yleensä ”hiljaise-
na” muutoksena kirkonkirjoissa (ks. lukua 6.2), mutta myös nimenmuu-
tosilmoitukset kertovat jotain tästä prosessista. 

Taulukko 8. Patronyymiasuisten nimien ottaminen uusiksi sukunimiksi vuosien 
1870–1922 nimenmuutosilmoituksissa.

Jaksot Kaikkien ot-
tojen lkm

%-osuus Patronyymi-
asuisten 
sukunimien 
ottojen lkm 

Kauden 
%-osuus 
kaikista
patronyy mi  -
a suisten 
sukunimien 
otoista

Patronyymi-
asuisten 
nimien 
valinnan 
%-osuus 
kauden 
otoista

1870–99 3 699 5,3 122 40,8 3,3

1900–05 3 096 4,4 54 18,1 1,7

1906 38 113 54,2 27 9,0 0,1

1907–22 25 354 36,1 96 32,1 0,4

koko kausi 70 262 100,0 299 100,0 0,4

Kaikissa tapauksissa otettu patronyymiasuinen nimi oli ruotsinkielinen ja 
tulkittavissa jo varsinaiseksi sukunimeksi. Suomenkielisiä patronyymejä 
ei otettu lainkaan, ei myöskään minkäänkielisiä matronyymejä.26 Yhteensä 
patronyymin näköisiä sukunimiä otettiin tutkimusaineiston mukaan 299 
kertaa. Pelkästään suomalaisista patronyymeistä luovuttiin 1 416 kertaa 
ja kaikista patronyymiasuisista lisä- tai sukunimistä 8 325 kertaa. Yli 
puolessa patronyymiasuisten sukunimien otoista muutettuna nimenä oli 
suomalainen lisä- tai sukunimi, vajaassa neljänneksessä ei-suomalainen 
nimi ja reilussa kuudenneksessa muu patronyyminen tai matronyymi-

25  Tätä muutostyyppiä edustavat toteutuneet tapaukset olen koodannut numeroin 060, 
061, 080, 081, 350, 391, 480, 680 ja 736. Muutot patronyymisestä tai matronyymisestä 
ilmauksesta muuhun patronyymiin olen koodannut numeroin 100, 102, 130, 170, 172, 
280 ja 281.

26  Venäjän-, englannin-, norjan- ja tanskankieliset patronyymiasuiset nimet olen käsitellyt 
ei-suomalaisina niminä, en patronyymeinä. Niiden patronyymiluonteen selvittäminen 
ei ollut aineistosta mahdollista.
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nen ilmaus (esim. Eriksson-Lassila > Eriksson). Parissakymmenessä 
tapauksessa lähtökohtana oli jonkinlainen nimikompositio tai ainakin 
ilmoitukseen sellainen oli kirjattu.

Taulukko 9. Patronyymien omaksuminen päätyypeittäin vuosien 1870–1922 nimen-
muutosilmoituksissa. Sarakkeiden otsikkokirjaimet ilmaisevat muutostyypin: A = 
suomenkielinen nimi patronyymiasuiseksi sukunimeksi (esim. Suutari > Andersson); 
B = ei-suomenkielinen nimi eli vierasnimi patronyymiasuiseksi sukunimeksi (esim. 
Kaptens > Svensson) ja C = patronyyminen tai matronyyminen nimi patronyymi-
asuiseksi sukunimeksi (esim. Juho-Kustaanpoika > Johansson).

Kaikki patronyymi asuis-
ten sukunimien otot

A B C

1870–99 122 51 33,1 % 34 48,6 % 30 57,7 %

1900–05 54 28 18,2 % 15 21,4 % 10 19,2 %

1906 27 11 7,1 % 6 8,6 % 9 17,3 %

1907–22 96 64 41,6 % 15 21,4 % 3 5,8 %

koko kausi 299 154 100,0 % 70 100,0 % 52 100,0 %

Patronyymisten tai matronyymisten ilmausten vaihtaminen toisiin pat-
ronyymeihin ja pysyviksi sukunimiksi vakiintuneiksi nimiksi tapahtui 
suurelta osin jo 1800-luvun puolella. Keskiarvoon verrattuna suoma-
laisista nimistä siirryttiin patronyymiasuisiin sukunimiin myöhemmin 
(noin 51 % ennen vuotta 1906 ja 42 % sen jälkeen) kuin ei-suomalaisista 
nimistä (vastaavat luvut 71 % ja 21 %). Syynä oli varmaankin se, että 
suomenkielisiä nimiä oli ennen kaikkea maalaisrahvaalla, jolle 1800-
luvun loppupuoliskolla annettiin omakielisiä uudisnimiä. Sen sijaan 
vierasnimien kantajat olivat jo aiemmin omaksuneet erityisen lisänimen 
tai sukunimen. He olivat valmiimpia omaksumaan uusia muoteja27 kuin 
suomenkielisten nimien kantajat, jotka heräsivät uuden tyypin omaksu-
miseen myöhemmin.

7.4.4 Ei-suomalaisten sukunimien omaksuminen

Suomalaisten lisä- tai sukunimien tilalle otettiin myös muunkielisiä nimiä. 
1800-luvun puolella 9 % kaikista nimenmuutoksista oli vieraskielistä-
misiä. Voimakkaan nimiensuomalaistamisjakson aikana suomenkieli-
sen sukunimen vieraskieliseen vaihtamisen suhteellinen osuus kaikista 
muutosilmoituksista luonnollisesti pieneni: vuonna 1906 niitä oli alle 
yksi promille. Sittemmin ei-suomalaisten nimien ottamisten osuus taas 
kasvoi, mutta ei saavuttanut enää edeltävien aikojen suhteellista osuutta. 
Silti yli puolet kaikista vieraskielistämisistä ajoittuu vuoden 1906 jälkeen; 
huippuja olivat vuodet 1908 ja 1912. Yksi selitys ei-suomenkielisten ni-
mien otolle vuoden 1906 jälkeen on se, että suomalaisuuden innostamana 
tehtiin nimenmuutoksia, joita myöhemmin kaduttiin ja peruttiin. Ehkä 

27  son-loppuisia nimiä voi pitää yhtenä 1800-luvun muotityyppinä.
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vuosien 1908, 1912 ja 1915 aktiivinen vieraskielistäminen oli vastareaktio 
vuosien 1906–1907, 1910 ja 1914 suomalaistamisinnolle, vrt. kaaviota 
16 sivulla 421.

Taulukko 10. Suomalaisnimien vaihtaminen muunkielisiksi vuosien 1870–1922 ni-
menmuutosilmoituksissa muutosten päätyypin mukaan laskettuna. Koodit 020 ja 021 
tarkoittavat muutostyyppejä, joissa suomalainen nimi vaihdettiin vierasnimeen. Tähän 
ei ole laskettu mukaan muutoksia, joissa esiintyy yhdistenimiä tai patronyymejä.

Jaksot Kaikki nimen-
muutokset 
yhteensä

Koodien 020 ja 
021 mukaiset 

muutokset

Näiden kahden 
muutostyypin 
jakautuminen 
eri jaksoille 

prosenteissa 

Muutostyypin 
%-osuus 

jakson 
muutoksista

1870–99 3 699 334 26,2 9,0

1900–05 3 096 179 14,0 5,8

1906 38 113 30 2,4 0,1

1907–22 25 354 733 57,4 2,9

koko kausi 70 262 1 276 100,0 1,8

Vieraskielistämisiksi tulisi oikeastaan laskea myös tapaukset, joissa 
suomalainen nimi vaihdettiin ruotsalaiseen patronyymiin. Seuraavassa 
taulukossa ovatkin mukana seuraavien muutoskoodien mukaiset tapauk-
set: 020, 021, 060, 061, 100, 102, 110, 111, 112, 160, 162, 170, 172, 331, 
340, 350, 380, 391, 430 ja 851 eli kaikki erilaiset vieraskielistämista-
paukset.  

Taulukko 11. Kaikki suomalaisten nimien vieraskielistämiset vuosien 1870–1922 
nimenmuutoksissa.

Jaksot Kaikki 
nimen-

muutokset   

%-osuus eri 
jaksoilla

Kaikkien 
vieraskielis-

tä misten 
lkm

%-jakauma 
eri jaksoille

Kaikkien 
vieraskielis-

tämisten 
%-osuus 

jakson 
nimen-

muutoksista

1870–99 3 699 5,3 570 33,6 15,4

1900–05 3 096 4,4 238 14,0 7,7

1906 38 113 54,2 51 3,0 0,1

1907–22 25 354 36,1 835 49,3 3,3

koko kausi 70 262 100,0 1694 100,0 2,4

Kun kaikki erityyppiset ei-suomalaisten nimien otot otetaan huomioon, 
vieraskielistämiset aientuvat taulukon 11 tilanteesta. Se kertoo, että son-
loppuisia patronyymisasuisia nimiä otettiin keskimäärin varhemmin kuin 

28  1800-luvulla yleistyneitä son-loppuisia nimiä voisi tavallaan pitää Virtanen-tyypin ruot-
sinkielisenä vaihtoehtona. Ne alkoivat yleistyä jo ennen kuin nimenmuutoksista oli tapana 
ilmoittaa, mutta muodin loppuvaiheessa nimenottoja jo julkaistiin. Ks. lukua 9.3.5.
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muita vierasnimiä.28 Kun kaikista nimenmuutoksista vieraskielistämisiä 
oli koko tutkimusjaksolla 2,4 %, niin 1800-luvulla niiden prosenttiosuus 
oli yli 15:n. Silti puolet nimenmuutosilmoituksissa esiintyneistä vieras-
kielistämisistä ajoittui vuoden 1906 jälkeiseen aikaan.
Kaavio 18. Ei-suomalaisten nimien otot vuosien 1870–1922 nimenmuutosilmoi-
tuksissa.

7.4.5 Yhdistenimien ottaminen

Nimien yksinkertaistaminen oli aikakaudella tyypillisempää kuin yh-
distenimien ottaminen. Yksinkertaistamista käsittelen vasta luvussa 9.2, 
mutta sille tavallaan vastakkaista piirrettä tässä.

Oheiseen taulukkoon 12 on otettu ne tapaukset, joissa ilmoitettiin ote-
tun yhdysmerkillä varustettu sukunimi tai muuten kahdesta eri nimestä 
muodostettu nimi. Ne olen koodannut numeroin 820–932 ja 940–991. 
Tapauksia, joissa myös vanha nimi oli yhdistenimi (koodit 940–991), 
oli vain kaksi (Lindström-Pallasvirta > Lindström-Hannikainen 1906, 
Gsaf-Laorsi > Gylling-Laorsi 1912). Suurin muutosryhmä (26 tapausta 
76:sta) on sellainen, missä vierasnimi on vaihdettu kahden ei-suomalai-
sen nimen kombinaatioon, esimerkiksi Grägg > Nyholm Grägg 1903, 
Ivanoff > Ratibor-Woljan 1918. Toiseksi yleisimmässä (20 tapausta) 
tyypissä ei-suomalaisen nimen sijaan on otettu ei-suomalaisen ja suo-
malaisen nimen yhdistelmä (esim. Schroeder > Schroeder-Hallakorpi 



429

7 Nimenmuutosilmoitusten erittely 

1912). Kolmanneksi yleisimmässä tyypissä (8 tapausta) vierasnimen 
sijalle on otettu kahden suomalaisen nimen yhdistelmä (esim. Huomolin 
> Huomo-Askola 1907). 

Taulukko 12. Yhdistenimien otto vuosien 1870–1922 nimenmuutosilmoituksissa.

Jaksot Kaikki 
muu-
tokset

%-
osuus 

jaksoit-
tain

Muutokset yhdysmerkillisiin nimiin

Kpl %-jakauma 
jaksoittain

%-osuus 
jakson otoista

1870–99 3 699 5,3 10 13,2 2,7

1900–05 3 096 4,4 1 1,3 0,3

1906 38 113 54,2 18 23,7 0,5

1907–22 25 354 36,1 47 61,8 1,9

koko kausi 70 262 100,0 76 100,0 1,1

Yhdistenimiä otettiin vain vähän. Esimerkiksi nimien yksinkertaista-
misten määrään (271) verrattuna yhdistenimien ottamisia oli selvästi 
vähemmän (76). Se kielinee siitä, että Suomessa ei juuri ollut tradi-
tiota muodostaa lisä- tai sukunimiä kahdesta tai useammasta nimestä 
tai muita kompleksisia nimenilmaisutapoja. Nimiä suomalaistettaessa 
otettiin yhdysmerkillisiä nimiä (suomalainen nimi yhdistettynä entiseen 
vierasnimeen tai päinvastaisessa järjestyksessä) siksi, että elämänura oli 
luotu vanhalla nimellä, oli jo tultu tunnetuksi. Tähän myös kehotettiin; 
ajateltiin, että suomalaistaminen saataisiin sivistyneistölle helpommaksi, 
jos vanhasta ei-suomalaisesta nimestä olisi muuten tuskallista luopua 
(Savo 1.10.1883, Wieraista sukunimistä Suomessa). Yhdistenimistä ei 
kehotuksista huolimatta tullut kuitenkaan tapaa. Yleensä seuraava suku-
polvi käytti jo pelkkää suomalaista nimeä. Suurin osa yhdysmerkillisis-
tä nimistä omaksuttiin vasta vuoden 1906 jälkeen. Yhdistenimet olivat 
lähinnä välivaiheen ilmiö siirryttäessä säätykauden nimijärjestelmistä 
moderniin sukunimijärjestelmään.

Myöskään muissa Pohjoismaissa käyttöön tulleiden välinimien omak-
sumisesta ei nimenmuutoksissa tai muutenkaan tutkimusjaksolla näy 
oireita.29 Patronyymejakaan ei sellaisiksi pyritty ottamaan, mikä kertoo 
siitä, että varhempina vuosisatoina asiakirjoissa käytettyjä patronyymejä 
ei mielletty varsinaisiksi nimiksi (paitsi silloin, kun säätyläissuku omaksui 
sellaisen varsinaiseksi sukunimeksi) vaan tarkentaviksi lisämääreiksi, jot-
ka voitiin henkilön nimen yhteydessä mainita tai jättää mainitsematta. Eri 

29  Tosin G. Z. Forsmanin antoi pojilleen 1850-luvulla toiseksi tai kolmanneksi etuni-
meksi Koskisen, jota he käyttivät aateloinninkin jälkeenkin, esimerkiksi Yrjö Koskinen 
Yrjö-Koskinen. (Carpelan 1942: 338–339.) Seuraavassa polvessa nimikäytäntö ei enää 
säilynyt.



430

7 Nimenmuutosilmoitusten erittely 

asia on, että 1800-luvun jälkipuoliskolla ruotsinkielisistä patronyymeis-
tä (säätyläisten aiemmin omaksuman tavan mukaan) alettiin muodostaa 
varsinaisia sukunimiä niin ruotsin- kuin suomenkielisille.

7.4.6 Suomalaisen nimen vaihtaminen toiseen suomalaiseen nimeen

Suomalaisten nimien vaihtaminen toisiin suomalaisiin nimiin oli toiseksi 
yleisin nimien piirre nimenmuutoksissa.30 
Kaavio 19. Suomalaisen lisä- tai sukunimen vaihtaminen toiseen suomalaiseen 
sukunimeen vuosien 1870–1922 nimenmuutosilmoituksissa. 

Kaaviosta 19 näkyy, että muutokset suomalaisesta lisä- tai sukunimestä 
toiseen suomalaiseen sukunimeen olivat runsaimmillaan vuonna 1906. 
Sen jälkeen aina vuoteen 1915 asti ne olivat selvästi yleisempiä kuin ennen 
vuotta 1906. Aktiivisimmin suomalaisesta nimestä suomalaiseen muu-
tettiin niinä vuosina, jolloin myös vierasnimiä suomalaistettiin. Vuosina 
1917–1918 näitä muutoksia oli vähiten. Ensimmäisen maailmansodan 
päätyttyä, Suomen itsenäistyttyä ja sisällissodan loputtua poliittinen 
tilanne maassa rauhoittui ja samalla tämänkin kaltaiset muutokset taas 
lisääntyivät: haluttiin vakiintuneen tuntuisia sukunimiä. Vuosisadan alun 
yksilöllisten ratkaisujen sijaan turvauduttiin suvun yhteisiin nimiin. Vaih-
dettiin jo otettu nimi, joka mahdollisesti oli osoittautunut muotinimeksi 
tai johon ei ollutkaan totuttu, esimerkiksi kotitalon nimeen. Palattiin siis 
aiemmin käytettyyn nimeen. Toisaalta repivän vuoden 1918 tapahtumat 

30  Nämä muutokset olen koodannut numeroin 030, 031, 035, 036, 291, 320, 321, 370, 
420, 421, 590, 591, 700, 701, 730, 731, 760 ja 761.
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saivat monet vaihtamaan nimeä uuden elämän aloittamiseksi. Myös 
vuoden 1920 sukunimilaki muutti sukunimistöä jonkin verran, mutta 
romahdutti nimenmuutosmäärät.

Taulukko 13. Suomalaisen nimen vaihtaminen toiseen suomalaiseen nimeen vuosien 
1870–1922 nimenmuutosilmoituksissa.
              

Suomalaisesta suomalaiseen -muutokset

Jaksot Kaikki ni-
menmuu-

tokset

%-
jakauma 
kausittain

Lkm kau-
sittain

%-jakau-
ma eri 
kausiin

%-osuus 
kauden 
muutok-

sista

1870–99 3 699 5,3 1 145 7,0 31,0 

1900–05 3 096 4,4 1 236 7,6 39,9 

1906 38 113 54,2 2 142 13,1 5,6 

1907–22 25 354 36,1 11 785 72,3 46,5 

koko kausi 70 262 100,0 16 308 100,0 23,2 

Edellä olevan taulukon oikeanpuoleisesta sarakkeesta ilmenee, että 
suomalaisten nimien muuttaminen toiseen suomalaiseen oli suhteelli-
sesti vähäisimmillään vuonna 1906, vaikka se oli yksittäisistä vuosista 
selvästi aktiivisin. Sen sijaan 1907–1922 vaihdettiin suomalainen nimi 
suomalaiseen suhteellisesti laskien useimmin: yli kaksi kolmannesta ta-
pauksista ajoittuu tälle jaksolle, ja lähes puolet jakson nimenmuutoksista 
koskee suomalaisen nimen vaihtamista toiseen suomalaiseen nimeen. 
Edellä olevaa tilastoa voi verrata taulukkoon 3, jossa esittelen nimien 
suomalaistamisten jakautumisen eri jaksoille. 

Muutoksista, missä suomalainen nimi vaihdettiin toiseen suomalaiseen, 
olen koodannut suurimman osan 030:ksi ja 031:ksi, eli kyse on yksit-
täisestä nimestä yksittäiseen nimeen muuttamisesta, ei yhdistenimistä. 
Nämä muutostyypit edustavat suomalaisesta nimestä toiseen suomalai-
seen nimeen tapahtuneista vaihdoksista 91,2 %:a. Niitä oli kaikkiaan 
14 866, kun muutoksia suomalaisesta suomalaiseen oli vuosina 1870–
1922 yhteensä 16 308. Vaikka nämä muutokset tapahtuivat 73,8 %:ises-
ti vasta vuoden 1906 jälkeen, edustivat perustyypit (030, 031) vuosina 
1870–1906 kaikista suomalaisesta suomalaiseen muuttamisista 98–99 %:
a. Kaikkien suomalaisesta nimestä suomalaiseen -muutosten joukossa on 
peräti 6 780 (41,6 %) sellaista tapausta, jossa vanhana nimenä on nen-
loppuinen nimi (koodi 031). Nämä -nen-nimet olivat yleensä vanhoja 
itäsuomalaisia nimiä, joita ei ilmeisesti koettu ”nykyaikaisiksi”, tai uusia 
Virtanen-tyypin nimiä, jotka olivat yleistyneet niin, että niistä pyrittiin jo 
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eroon. Virtanen-tyypin nimiä vaihdettiin toisiin myös siksi, että saataisiin 
lähisuvulle yhteiset nimet, olivathan veljeksetkin hieman aiemmin usein 
ottaneet eri sukunimiä. Lehdistössäkin kiinnitettiin huomiota veljesten eri-
nimisyyteen ja kehotettiin välttämään sitä (mm. Uusi Suometar  3.4.1903: 
”Ei myöskään pitäisi weljesten ottaa eri nimiä, waan uusinimisenäkin 
säilyttää suku yhtenäisenä.”) Valtaosa (70 %) suomalaisesta nen-loppui-
sesta nimestä toiseen suomalaiseen nimeen vaihtamisista tapahtui vasta 
vuoden 1906 jälkeen. Näiden muutosten suhteellinen määrä oli vuoteen 
1906 asti hieman alhaisempi kuin muiden suomalaisesta suomalaiseen 
-muuttamisten. Vuoden 1906 jälkeinen suomalaisten nimien vaihto toisiin 
suomalaisiin selittyykin osin nopeiden nimenmuutospäätösten korjaa-
misella. Ääritapauksessa sama henkilö palasi jo parin kuukauden päästä 
nimenmuutoksesta vanhaan nimeensä tai vaihtoi sen kolmanteen, kun 
edellinen nimi ei tyydyttänyt. 

Perusmuutostyypin (koodit 030 ja 031) rinnalla kaikki muut muu-
tostyypit suomalaisesta nimestä toiseen suomalaiseen nimeen olivat 
harvinaisia. Niistä yleisin oli se, jossa henkilöllä rinnan käytössä olleet 
suomalainen ja ei-suomalainen nimi vaihdettiin suomalaiseen, joka oli 
muu kuin edellinen suomalainen nimi (koodi 320), esimerkiksi Joentaka 
eli Tennberg > Wuori 1884.
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8 Sukunimijärjestelmän vakiintuminen

8.1 Suomalaisen oppineiston lisä- ja sukunimistön kielisuhteet

8.1.1 Säätyaikainen Turun Akatemia ja Keisarillisen Aleksanterin 
yliopiston ensimmäiset vuosikymmenet 

1900-lukua edeltäneillä vuosisadoilla vain harvalla suomalaisella yliopis-
to-opiskelijalla oli suomenkielinen lisä- tai sukunimi. Olen tarkastellut 
nimien kielisuhteita Laguksen (1889, 1890, 1906) Turun Akatemian, 
Carpelanin (1928–1930) ja Aution (1971, 1996) Helsingin yliopiston 
opiskelijamatrikkelien avulla. Taulukkoon 14 olen koonnut tiedot suo-
malaisnimien osuudesta vuosikymmenittäin. 

Taulukko 14. Uusien yliopisto-opiskelijoiden suomenkielisten sukunimien määrä 
kymmenvuosittain.

Vuosi-
kymmenet 

Uusia 
opiskeli-

joita

Suomalai-
seksi tulkit-
tavia nimiä

”Varmoja” 
suomalais-

nimiä

Suomalaisiksi 
tulkittavien nimien 

promilleosuus 
kaikista nimistä

1640–49 798 15 13 18,8

1650–59 610 5 5 8,2

1660–69 653 9 6 13,8

1670–79 792 9 9 11,4

1680–89 827 6 4 7,3

1690–99 851 7 3 8,2

1700–09 627 5 1 8,0

1710–19 149 4 4 26,8

1720–29 492 1 0 2,0

1730–39 898 3 1 3,3

1740–49 739 3 0 4,1

1750–59 745 0 0 0,0

1760–69 681 1 0 1,5
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1770–79 808 3 0 3,7

1780–89 763 3 1 3,9

1790–99 824 0 0 0,0

1800–09 946 1 1 1,1

1810–19 1 066 5 4 4,7

1820–29 1 269 6 5 4,7

1830–39 1 102 7 4 6,4

1840–49 1 021 17 15 16,7

1850–59 1 040 29 29 27,9

1860–69 1 203 62 62 51,5

1870–79 1 467 171 171 116,6

1880–85 1 108 223 223 168,7

Yhteensä 21 693 593 561 27,4

Turun Akatemiaan kirjoittautui vuosina 1640–1827 yli 14 000 opiskeli-
jaa. Heistä vain 84:n lisä- tai sukunimi on tulkittavissa suomalaiseksi, ja 
näistäkin vain 56 on ”varmoja” suomalaisnimiä. Isonvihan aikoihin asti 
uusien opiskelijoiden suomalaisnimien osuus vaihteli vuosikymmenittäin 
7–27 promilleen. Isonvihan jälkeen nimistö entisestään muukalaistui; 
suomalaisnimiä oli vuosikymmenittäin enää 0–4,7 promillea.1 1800-luvun 
alussa suomalaisnimet lisääntyivät hieman, mutta enemmän niitä alkoi 
ilmaantua kuitenkin vasta 1840-luvulta alkaen. 

1800-luvun kielitaistelun ja sukunimikeskustelun eri käänteissä oli 
tapana vedota siihen, että Ruotsin valta häivytti Länsi-Suomesta suku-
nimet, ja todisteiksi nostettiin vanhoista asiakirjoista esiin entisaikojen 
suurmiesten suomalaisia sukunimiä.2 Kun vertaa Turun Akatemiassa 
opiskelleiden nimistöä ennen vuotta 1640 ulkomaiden3 yliopistoissa 
opiskelleiden nimiin, huomaa, että ulkomaisissa yliopistossa olleilla 
oli huomattavan usein suomalainen lisä- tai sukunimi. Suomalaisiksi 
tulkittavia nimiä ovat olleet ainakin Pariisissa 1348 Leinipää? (Lenepe; 
Grotenfelt 1902: 36), muuan muassa Prahassa 1394 Yölintu (Nuorteva 
1999: 477), Leipzigissa 1414 Leinipää (Lenpe4; Grotenfelt 1902: 41), 
Erfurtissa 1442 Torto (Nuorteva 1999: 476), Rostockissa 1444 Savijärvi 

1  Raatajan Snellmanin päivän 1906 numerossa Gunnar Suolahti käsitteli Turun Aka-
temian opiskelijoiden ja opettajien suomalaisuutta 1600- ja 1700-luvulla ja kiinnitti 
huomiota myös varhaisten opiskelijoiden nimiin (Suolahti 1906: 133–136).

2  1800-luvun jälkipuoliskon sivistyneistöllä oli ratkaistavanaan vaikea dilemma, miten 
tasapainoilla suomalaiskansallisten vaatimusten(sa) ja omien kansallisten tunteidensa 
kanssa, kun toisessa vaakakupissa oli suomalaisen sivistyneistön keskuuteen vuosisa-
taisesti juurtunut ei-suomenkielinen traditio, joka monilla periytyi useiden sukupolvien 
takaa. Siksi olen koonnut tähän vertailumateriaalia, joka valaisee pitkään vallinnutta 
käytäntöä.

3  Ulkomaisiksi lasken tässä yhteydessä myös Ruotsin ja Tarton yliopistot, vaikka ne 
kuuluivatkin samaan valtakuntaan.

4  Grotenfelt yhdisti nimen Turussa samaan aikaan esiintyneeseen nimiasuun Länepä.
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(Savigerve5; Grotenfelt 1902: 9), Pariisissa 1454 Lähdemäki (Leydemek; 
Grotenfelt 1902: 39), Pariisissa 1456 Särkilahti (Nuorteva 1999: 476), 
Pariisissa 1473 Suurpää (Nuorteva 1999: 476), Rostockissa 1478 Pölsä 
(Nuorteva 1999: 476; Greifswaldissa 1480, Roomassa 1496), Pariisissa 
1486 Kurki (Nuorteva 1999: 475; myös Rostockissa 1513), Rostockissa 
1510 Silta? (Sylt, Sild; Grotenfelt 1902: 13, Nuorteva 1999: 476), Ros-
tockissa 1516 Särkilahti (Sarkelaxt; Grotenfelt 1902: 13), Wittenbergissä 
1531 Keijoi (Grotenfelt 1902: 18, Nuorteva 1999: 479), Rostockissa 1547 
Härkäpää (Grotenfelt 1902: 19), Tukholmassa n. 1579 ja Braunsbergissa 
1579 (Nuorteva 1999: 479), Wittembergissä 1586 ja Helmstedtissä 1591 
Karppalainen (Carpelan 1928–1930; Grotenfelt 1902: 51–52, Nuorteva 
1999: 477), Uppsalassa 1621 Hiisi (Grotenfelt 1902: 51), Tartossa 1635 
Somppi (Cederberg 1939: 37, 75) ja 1642 Hyvälti (sittemmin myös Uppsa-
lassa; Grotenfelt 1902: 65). Yhteensä peräti 18 runsaasta kahdesta sadasta 
opiskelijasta oli siis suomalaisnimisiä. 

Turun Akatemiassa suomalaisiksi tulkittavista nimistä matrikkelissa 
esiintyy useimmin nimi Tolpo (18 kertaa vuosina 1666–1787 ja Helsin-
gin yliopistossa vuosina 1832–1845 lisäksi vielä 2 kertaa). Nimen kieli 
on kuitenkin jossain määrin ongelmallinen, sillä genealogisestikin on 
vaikea päätellä, onko nimi tulkittava suomalaiseksi vai ruotsin kieleen 
mukautuneeksi.6 

Toiseksi yleisin nimi oli Takku (9 kertaa vuosina 1649–1711). Joskus 
tämän lisänimen eteen kirjattiin ”Hvitt” ilmaisemaan, että opiskelija oli 
Huittisten Takusta. Samanlaisena sijainninmääreenä voidaan pitää myös 
(Huittisten) Rajaa (2 kertaa vuosina 1640 ja 1662), (Kangasalan) Suon-
takaa (1660), (Kokemäen) Karhiaa (1663) ja (Rauman) Mummaa tai 
Mommaa (2 kertaa vuosina 1704 ja 1707).

Jaetulla kolmannella sijalla olivat itäsuomalainen Nirkko (4 kertaa 
vuosina 1677–1709) ja pohjalainen Niska (4 kertaa vuosina 1786–1817). 
Kolme kertaa esiintyivät nimet Herma(i)nen (vuosina 1645 ja 1693) ja 
Särki (vuosina 1653–1670). Kahdesti löytyvät aiemmin mainittujen li-
säksi nimet Nahka (1640, 1675), Salko (1640, 1643), Lätti (1684–1685; 
ellei kyse ole vierasnimestä Lätt), Matilainen (1689), Ahla (1738, 1800 
ja vielä Helsingin yliopistossa 1829) ja Saksa (1771, 1815). Kerrallisesti 
albumiin ovat päässeet 1640 Herra(i)nen, Oja ja Pönkkä, 1641 Kurki? 
(Kurck)7, 1643 Salmi, 1644 Kurtti, 1645 Rotta, 1649 Tolja, 1650 Mulli, 
1653 Tammelainen, 1658 Luvia, 1660 Vaikko, 1667 Äyräpää? (Efrepää), 
1674 Ottila, 1677 Mattilainen, 1686 Puikkinen, 1689 Pukero, 1717 Pa-
sanen, 1817 Tenka(i)nen, 1821 Miettinen, 1824 Hukkanen ja 1825 Rau-

5  Tosin Grotenfelt piti todennäköisempänä, että kyse oli virolaisesta Savijärvi-suvusta.
6  Nimi on alkujaan talonnimi Liedossa. Talosta lähteneet nimesivät ajan tavan mukaan 

kaupunkiasumuksensa vastaavalla nimellä. Tästä Turun talosta on lähtenyt tiettäväs-
ti kolme eri Tolpo-sukua. (http://koti.phnet.  /sinivaara/tolpo.htm; Carpelan 1903b: 
2227.)

7  Tästäkin nimestä on vaikea päätellä, onko kyse vielä keskiaikaisesta suomalaisesta 
Kurki-nimestä vai sen muukalaistuneesta muodosta.
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tiainen8 (vielä kaksi kertaa Helsingin yliopistossa (1829, 1839). Ennen 
1800-luvun puoltaväliä Helsingin yliopistossa esiintyivät vielä nimet 1830 
Toikka, Kanninen, Komo(i)nen, 1832 Holsti, 1839 ja 1844 Vitikka, 1840 
Mölsä, Innanen, Hentunen, 1841 Ronka(i)nen, Tikkanen, Weänänen, 1842 
Valta, Sihvo(i)nen, 1845 Korhonen, Paavilainen; Kultanen9, 1846 Puputti, 
Putkonen, Saukko ja 1849 Ellinen (Kemiläinen 1905: 122–123). Lisäksi 
Kokkolan seudun nimen Wikar ~ Wiikar voisi ajatella olevan alkujaan 
suomalainen (vrt. SN 2000: 744); nimi esiintyi peräti 7 kertaa vuosina 
1697–1768. (Lagus 1889: 290, 336, 445, 453, Lagus 1890: 90 ja 188.) 

1800-luvun alkupuoliskon suomalaisnimet ovat lähes kaikki vanhoja 
itäsuomalaisia nimiä. Kemiläinen10 (1905: 123–124) havaitsi, että vuosina 
1828–1849 suurin osa suomalaisista nimistä esiintyi Viipurilaisessa osa-
kunnassa. Hän ihmetteli, että hämäläisessä osakunnassa ei tuona aikana 
ollut yhdelläkään opiskelijalla suomenkielistä nimeä, vaikka se ”nykyään 
[1905] suomalaisnimisyydessä vie voiton kaikista muista osakunnista”. 
Vuonna 1905 Hämäläis-Osakunnan opiskelijoista suomalainen nimi oli 
jo 63,7 %:lla (mts. 127).

Suurin osa 1600- ja erityisesti 1700-luvun suomalaisnimisistä opis-
kelijoista omaksui kuitenkin jo opiskeluaikanaan tai virassa toimies-
saan vierasnimen, eivät kuitenkaan kaikki. Virassa toimivilla papeilla 
oli 1600-luvulla jonkin verran sellaisiakin suomalaisia nimiä, joita ei 
esiinny opiskelijaluetteloissa, kuten Kolkki (Paromaa 1939: 192–193), 
Korkolainen, Kultakala, Nurkka (Lagus 1889: 1), Paloposki (Akiander II 
1868: 134), Pulski, Roiva (Akiander II 1868: 223), Sonninen (isä pappina 
nimellä Björneburgensis ja Tammelin; Strandberg 1834: I 322) ja Öysti 
(Strandberg 1834: I 132).

8.1.2 Virkamieskunnan ruotsinkielisyys

Kemiläisen mukaan Helsingin yliopiston opettajissa ja virkamiehissä 
oli suomalaisnimisiä vielä vähemmän kuin ylioppilaissa. Ensimmäinen 
opettaja, jolla oli suomenkielinen nimi, oli syyslukukaudella 1857 opetta-
jaksi tullut amanuenssi J. E. Vaaranen (Kemiläinen 1905: 127) – tosin jo 
vuonna 1688 rehtorina oli ollut Simon Tolpo (Lagus 1889: 233). Seuraava 
suomenkielinen opettaja tuli vasta 1876: matematiikan dosentti Levänen. 
1870-luvulla virkamiehinä olivat Meriläinen (1874), Holsti11 (1877), Äyrä-
pää (1877) ja Haapanen (1878). 1880- ja 1890-luvullakaan ei ilmaantunut 
järin paljon uusia suomalaisnimisiä opettajia ja virkamiehiä. 1905 heitä 

8  Mäntyharjun pitäjän historiassa ainakin opiskelijan nimismiesisän nimi on normaa-
listettu asuun Rautiainen (Favorin: 412, 438, 444), mikä kirkonkirjojenkin mukaan 
tuntuu oikealta. Tosin myöhemmin nimeä on kirjoitettu ilmeisesti vierasnimen tapaan 
Rautjan ~ Rautian.

9  Ellei sitä ole tulkittava vierasnimeksi, sillä se esiintyy useimmiten asuissa Kuldan eli 
Kuldain.

10  Lauri Tudeer (1910) on laskenut suomalaisnimisten ylioppilaiden määriä osakunnittain 
joiltakin poikkileikkausvuosilta: vuodesta 1820 tasakymmeniltä sekä vuosilta 1905 
ja 1906.

11  Jos nimen voi katsoa olevan suomalainen.
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oli henkilökunnasta kuitenkin jo 8,9 %. (Kemiläinen 1905: 128.) Tämä 
auttaa ymmärtämään niitä paineita, joita sukunimien suomalaistamiseen 
oli ja joita purkamaan Kemiläisenkin Virittäjän artikkeli oli tarkoitettu. 
Kirjoitus julkaistiin vain joitakin kuukausia ennen vuoden 1906 suurta 
nimenmuutosmanifestaatiota, joka oli jo suunnitteilla. Kemiläinen itse 
kuului sitä valmistelevaan ensimmäiseen pieneen ryhmään (Vuorjoki 
1931: 4; ks. lukua 8.5.1.4). 

Vuoden 1840 Suomen valtiokalenterin tuhansista nimistä löytyy vain muu-
tama nimi, jonka voi edes kuvitella olevan suomenkielinen: Uudenmaan 
läänin virkamiehiin kuului kääntäjä Pehr Johan Rautian, Naantalissa oli 
kaupungin viskaalina Anders Jatinen, Viipurin läänissä posti-inspektorina 
kollegiasessori Johan Nickanen, kirkkoasioiden komiteoissa katekeesia 
käsittelevässä komiteassa  loso  an ja teologian tohtori Nils Magnus 
Tolpo ja Viipurin läänin sairaaloiden ja parantoloiden johtokunnassa 
toimitsija Pehr Ruotzi. (Finlands Stats-Kalender för Skott-Året 1840.) 
Kaikkia mainittujakaan nimiä ei ehkä tarkemman genealogis-biogra  sen 
tutkimuksen jälkeen voisi lukea suomalaisiksi, vaan suomalaisten nimien 
lievästi muukalaistetuiksi muodoiksi.

8.1.3 Ylioppilasnuoriso ja kansallinen herääminen

Olen edellä esitellyt Ruotsin suurvalta-aikaisen ja siltä perityn nimi-
kulttuurin käytänteitä vertailuaineistoksi sille kehitykselle, joka alkoi 
Aleksanterin yliopistossa 1840-luvun kansallisen heräämisen vuosikym-
menellä. En tässä yhteydessä kuvaa yliopisto-opiskelijoiden kansallisen 
innostuksen syntyä ja kasvua,12 koska se ei suoraan heijastunut ylioppi-
laiden sukunimien kielisuhteiden kehitykseen. Merkitys oli lähinnä siinä, 
että kansallismieliset ylioppilaat saivat sellaisia virikkeitä, jotka saivat 
heidät myöhemmin toimimaan kansan sukunimistön suomalaistamiseksi. 
Sivistyneistön nimien tarkastelussa keskityn nyt siihen, millaisia olivat 
Helsingin yliopistoon kirjoittautuneiden uusien opiskelijoiden nimet sinä 
aikana, jolloin suurin murros rahvaan lisä- ja sukunimistössä tapahtui. 
Lähteenä olen käyttänyt Aution (1996) opiskelijamatrikkelin lisäksi kir-
konkirjoja. Vertailutilastoinnin aikarajaukseksi sopi varsin hyvin Aution 
matrikkelin jakso (1869–1885). Tarkkailin paitsi opiskelijoiden, myös 
heidän vanhempiensa nimiä niin Aution ilmoittamina kuin kirkonkirjois-
ta. Ryhmittelin tilastoa varten sukunimet seuraavasti: 1) ei-suomalaiset 
sukunimet, 2) itäsuomalaiset sukunimet, 3) sukuniminä käytetyt talonni-
met, 4) Virtanen-tyypin nimet, 5) Virtanen-tyypin seurannaisnimet13, 6) 
Laine-tyypin nimet, 7) io-loppuiset nimet ja 8) nimet, joissa on yhdistetty 
ei-suomalainen ja suomalainen nimi yhdysmerkillä. 

12  Sitä on hyvin kuvattu monissa eri julkaisussa, muun muassa Klingen Helsingin yli-
opiston historiassa (1989).

13  Mallin vaikutus voidaan havaita paremmin tarkastelemalla tietyn nimenkantajan nimeä 
konkreettisesti eli referentiaalista nimeä. Siksi katsoin tässä yhteydessä seurannais-
nimiksi jotkin nimet, joita en leksikaalisina niminä olisi tähän kategoriaan muuten 
laskenut, esimerkiksi nimet Vartiainen ja Havonen. Muuallakin tässä tutkimuksessa 
olen joskus luokitellut biogra  s-genealogisesti selvittämäni nimet toisin kuin vastaavat 
leksikaaliset nimet. 



438

8 Sukunimijärjestelmän vakiintuminen

Jo Polénin Mehiläinen havaitsi joitakin muutoksia Helsingin yliopis-
tossa lukuvuonna 185914: 

Näiden joukossa tavataan joitakuita suomalaisia nimiä, (enin kuitenki Juma-
luustiedekunnassa), niinkuin esm. Järvinen, Hirvinen, Malinen, Karttunen, 
Ikonen, Länkelä, Kekki, joista on nähtävä ettei oppi enää häpiä kantaa vanhem-
pien talonpoikaista sukunimeä, niinkuin ennen oli pahana tapana. Mainituista 
olisi vielä 15 vuotta takaperin saatu esm. Hirvén, Järvelin, Kartunius, Länkelin 
ja Kekkén eli Kekkinius. (Polén 1859: 94.) 

Taulukossa 15 vuotuinen kehitys ilmenee absoluuttisin ja suhteellisin 
osuuksin. Taulukosta näkyy joitakin tendenssejä. Kaiken kaikkiaan 
suomalaisuus ei vielä tarkastelujaksolla ollut kovin yleistä ylioppilai-
den sukunimissä. 1870-luvulla alkoi suomalaistuminen kuitenkin pikku 
hiljaa näkyä, vaikka ei yhtä vahvana kuin muussa väestössä. Vuoden 
1875 jälkeen uusien opiskelijoiden nimissä vierasnimien osuus ei enää 
ylittänyt 90 %:n rajaa. Suomalaistuminen johtui osin sitä, että itäsuoma-
laiset opiskelijat pitivät isiltä perityt nimensä aiempaa useammin. Myös 
talonnimistä otettujen suomalaisten sukunimien osuus kasvoi lievästi. 
Virtanen-tyypin nimiä tai muita uusia nen-loppuisia nimiä ei juuri suo-
sittu: aikakaudella vain 45 ylioppilaalla oli Virtanen-tyypin nimi ja 17:llä 
seurannaisnimeksi tulkittava nimi. Ylioppilaat omaksuivat näitä nen-lop-
puisia nimiä eniten 1880-luvun vaihteen tienoilla eli samaan aikaan kuin 
muukin väestö. Joissakin tapauksissa opiskelijan isäkin oli omaksunut 
nimen samoihin aikoihin. Laine-tyypin nimet olivat vielä harvinaisempia; 
niitä esiintyi vain 24 kertaa, valtaosin vasta 1880-luvulla. Laine-tyypin 
jälkeen muotiin tulleista nimityypeistä matrikkelissa esiintyy vain yksi 
io-loppuinen nimi. 

Erittelin vierasnimiset myös sen mukaan, mikä nimenkantajien vanhem-
pien nimi oli ollut. Tein näin siksi, että voisin erottaa toisistaan ne nimet, 
jotka sosiaalinen tausta määräsi, ja ne, jotka opiskelija oli itse valinnut. 
Valtaosahan opiskelijoista rekrytoitui tuolloin säätyläistöstä. Jos vanhem-
pien nimissä oli vain pieniä kirjoituseroja opiskelijan nimeen, katsoin 
ne samoiksi nimiksi, esimerkiksi Malmgrén ~ Malmgren, Wahlbeck ~ 
Valbeck. Vanhempien vierasnimissä on mukana varmasti periytymättö-
miäkin lisänimiä (lähinnä talonnimiä), jotka opiskelijat ottivat käyttöön 
varsinaisina sukuniminä. Niiden havaitseminen ilman tarkempaa genea-
logista tutkimusta on vaikeaa, mutta tein kuitenkin joitakin havaintoja. 
Selvitin nimitaustaa tarkemmin silloin, kun opiskelijan perhetausta antoi 
vihjeitä siitä, että vanhemmilla ei ollut sukunimeä tai ainakaan samaa 
nimeä kuin yliopistoon tulleella pojalla.

Suurimmalla osalla opiskelemaan tulleista ei-suomalainen nimi oli 
periytyvä, varsinainen sukunimi (2 510 tapausta 2 545:stä vierasnimi-
sestä). Joissakin tapauksissa (8) opiskelemaan tuleva otti eri vierasni-
men kuin isällä oli (Odenvall > Conradi 1871, Lindholm > Borg 1872, 

14  Tuolloin läsnä olevia opiskelijoita oli yhteensä 426.



439

8 Sukunimijärjestelmän vakiintuminen

Ta
ul

uk
ko

 1
5.

 H
el

si
ng

in
 y

lio
pi

st
oo

n 
18

69
–1

88
5 

ki
rj

oi
tta

ut
un

ei
de

n 
yl

io
pp

ila
id

en
 s

uk
un

im
ie

n 
er

itt
el

y.

N
im

it
yy

p
p

i
18

69
18

70
18

71
18

72
18

73
18

74
18

75
18

76
18

77
18

78
18

79
18

80
18

81
18

82
18

83
18

84
18

85
yh

t.

E
i-

su
om

al
ai

ne
n

15
2

15
1

13
2

17
0

12
9

77
98

14
8

13
2

13
1

12
6

16
7

16
9

14
9

18
4

20
8

22
2

2 
54

5

Itä
su

om
al

ai
ne

n
7

9
7

25
6

6
6

10
12

9
9

19
14

16
17

23
23

21
8

Ta
lo

nn
im

i s
n:

nä
1

2
3

7
2

3
2

5
3

5
8

9
5

14
14

9
11

10
1

V
irt

an
en

-t
yy

p
p

i
2

1
4

2
1

1
2

3
2

3
2

6
3

5
4

4
45

S
eu

ra
nn

ai
st

yy
p

p
i

1
1

3
4

1
1

3
1

17

La
in

e-
ty

yp
p

i
1

1
3

4
3

3
6

2
1

24

io
-l

op
p

ui
ne

n
1

1

Y
hd

is
te

 v
ie

ra
s-

su
om

al
ai

ne
n

1
1

16
3

16
3

14
2

20
7

14
1

87
10

7
16

8
15

7
14

8
14

7
20

4
19

7
18

5
22

6
24

7
26

3
2 

95
2

%
-o

su
ud

et

E
i-

su
om

al
ai

ne
n

93
,3

92
,6

93
0

82
,1

91
,5

88
,5

91
,6

88
,1

84
,1

88
,5

85
,7

81
,9

85
,8

80
,5

81
,4

84
,2

84
,4

86
,2

Itä
su

om
al

ai
ne

n
4,

3
5,

5
4,

9
12

,1
4,

3
6,

9
5,

6
6,

0
7,

6
6,

1
6,

1
9,

3
7,

1
8,

6
7,

5
9,

3
8,

7
7,

4

Ta
lo

nn
im

i s
n:

nä
0,

6
1,

2
2,

1
3,

4
1,

4
3,

4
1,

9
3,

0
1,

9
3,

4
5,

4
4,

4
2,

5
7,

6
6,

2
3,

6
4,

2
3,

4

V
irt

an
en

-t
yy

p
p

i
1,

2
0,

6
0,

0
1,

9
1,

4
1,

1
0,

9
1,

2
1,

9
1,

4
2,

0
1,

0
3,

0
1,

6
2,

2
1,

6
1,

5
1,

5

S
eu

ra
nn

ai
st

yy
p

p
i

0,
6

0,
0

0,
0

1,
0

0,
7

0,
0

0,
0

1,
8

2,
5

0,
7

0,
7

1,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
4

0,
6

La
in

e-
ty

yp
p

i
0,

0
0,

0
0,

0
0,

5
0,

7
0,

0
0,

0
0,

0
1,

9
0,

0
0,

0
2,

0
1,

5
1,

6
2,

7
0,

8
0,

4
0,

8



440

8 Sukunimijärjestelmän vakiintuminen

Lindfors > Berger 1872, Archipoff  > Kowin 1877, Muschovski > Lun-
dahl 1879, Sjöman eli Solin > Silén 1881, Wilkman > Melart 1883, 
Prost > Smeds 1885). Muutamissa tapauksissa saattoi havaita, ettei isän 
lisänimi ollut vielä vakiintunut sukunimeksi. Neljästi oli opiskelemaan 
tuleva vaihtanut isällä olleen (primaarin tai sekundaarin) patronyymin 
vierasnimeksi. Suurin osa opiskelijoiden son-loppuisistakin nimistä oli 
perittyjä, mutta parissa tapauksessa isällä ollut nimi oli aito patronyymi, 
jonka vasta poika vakiinnutti sekundaarina patronyyminä sukunimeksi. 
Kolmesti poika vakiinnutti oman (primaarin) patronyyminsä sukunimeksi, 
ja neljä kertaa suomalainen patronyymi tai matronyymi vaihtui son-lop-
puiseksi vierasnimeksi, joka ei ollut alkujaan primaari patronyymi vaan 
mallinmukainen uudisnimi. Pari kertaa suomalainen lisä- tai sukunimi 
vaihtui mallinmukaiseksi son-loppuiseksi sukunimeksi ja kerran vieras-
nimi ei-patronyymiseksi -son-nimeksi (Kull > Andersson 1879). Tuona 
ylioppilaiden suomalaisuutta suosimana ajanjaksona löytyi myös niitä 
(11), jotka vielä opiskelemaan tullessaan ottivat vierasnimen15 (talon-
nimi-lisänimi Peltonen > Åkerman 1869, Uotila > Favén 1870, Turila 
> Lindfors 1871, Mäkelä > Heman 1876, Brusila > Rosell 1876, Purra 
> Starck 1878, Warheenmaa > Warén 1880, Anttila > Alander 1882, 
Vitka > Helenius 1859, Ala-Liipola > Hedberg 1884, Uusitalo > Uselius 
1885). Muutamat opiskelemaan tulevat vaihtoivat aika piankin nimiään 
suomalaisiksi: Kristersson (yliopistoon 1870) > Kari 1876, Öst (yliopis-
toon 1871) > Kallio 1876, Mattsson (yliopistoon 1877) > Manner 1880, 
Warén (yliopistoon 1880) > Warheenmaa 1880, Hedberg (yliopistoon 
1884) > Liipola 1884.

8.1.4 Nimiuudennosten varhaiset merkit Helsingin yliopistossa

1840-luvulla oli muutama itäsuomalaista sukunimeä kantanut ylioppilas 
kieltäytynyt muukalaistamasta nimeään Helsingin yliopistoon tullessaan. 
Yksittäisiä sukunimien suomalaistamistapauksia tunnetaan ainakin 1840-
luvulta alkaen. Esimerkiksi Kiuruvedellä 1823 syntynyt, Suomettaren 
perustajiin kuulunut 1850- ja 1860-lukujen näkyvä suomalaisuusmies 
Paavo Tikkanen, joka oli Porvoon kimnaasiin 1838 mennessään saanut 
uudeksi nimekseen Paulus Tikén (mainittu joskus myös nimellä Ticklén16), 
kielsi Helsingin yliopistoon kirjoittautuessaan 1841 merkitsemästä ni-
meään Tikéniksi tai Tickléniksi ja vaati sen kirjoittamista suomalaisittain 
Tikkanen. Samaan aikaan Savo-Karjalaiseen osakuntaan kirjoittautunut 
Anders Johan Wenell vaati nimensä kirjoitettavaksi alkuperäisessä mur-
teellisessa asussa Weänenen ~ Weänänen (Krohn, K. 1897: 282; Carpelan 
1928–1930: 106; Bergholm 1910–1914: 78.) Samanlaista pitäytymistä 
suomenkielisissä nimissä oli 1850- ja 1860-luvulla tapahtunut myös 
kouluissa ja ammattikuntien piirissä. 

15  Tai heidän vierasnimensä oli tullut käyttöön jo koulussa.
16  Ruutu 1939: 190.
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1800-luvun alkupuoliskon suomalaisnimistä suurin osa oli siis vanhoja 
itäsuomalaisia talonpoikaisia sukunimiä; läntistä lähtöä olivat vain Ahla, 
Holsti, Niska, Tolpo ja toinen Vitikoista. Ellinen oli ensimmäinen uudis-
muotoinen nen-loppuinen sukunimi yliopistossa. Nimenkantajan isälle 
on merkitty talonnimi-lisänimi Ritari, mutta opiskelemaan tulleen pojan 
nimi oli muodostettu kotikylän17, Ellisen, nimestä. 

1850-luvulla suomalaisnimet olivat edelleen lähes poikkeuksetta 
vanhoja itäsuomalaisia nimiä. Muutaman talonnimipohjaisen sukunimen 
lisäksi ilmaantui myös pari uudistyypin nen-loppuista nimeä. Vuonna 
1852 yliopistoon tuli porilainen kultasepänpoika Johan Esaias Waaranen 
(alkujaan Trotberg), jonka voi katsoa olleen yliopiston ensimmäinen Vir-
tanen-tyypin nimenkantaja niin opiskelijana kuin sittemmin opettajanakin. 
Samana vuonna tuli opiskelemaan Uudessakaupungissa syntynyt Johan 
Gustaf Heinonen (äidillä lisänimi Sandell, kasvatusisällä Himberg). 1855 
tuli opiskelemaan Salomon Hirvinen Ylihärmän Hirvilästä ja Karl Henrik 
Hellman (sittemmin Tervanen) Ruoveden Pohjaslahden Tervasesta sekä 
1858 Lars August Palonen (isällä lisänimi [Lill-]Teinilä), joka lienee muo-
dostanut nimensä äitinsä sukunimestä Brander. 1860-luvulla Virtanen-
tyypin nimiä ilmestyi joitakin lisää: 1863 Lehtonen (alkujaan Nordvall) ja 
Oksanen (isä Mattila), 1865 Wirtainen (isä Hälli), 1867 Saarinen (isällä 
vain patronyymi; kotoisin Sysmän Saarenkylästä) ja Salminen (äiti Eklin), 
1868 Pohjonen (isällä patronyymi, mutta mahdollisesti myöhemmin suku-
nimi Nordqvist, jonka poikakin otti 1882; hän oli syntyisin Kumlingesta), 
Wehmanen (isällä vain patronyymi; kotoisin Vehmaalta) ja Lahtonen (äiti 
Österling) sekä 1869 Salminen (isä Hartikkala) ja Lamminen (isä Holkeri). 
Joitakin tyypin seurannaisnimiäkin esiintyi: 1861 Heininen (isä Simola), 
1862 Levänen (isä Levänpää), Tolvinen (isä Ala-Tolvi), 1865 Kerkkonen 
(isä Ylöstalo; kotoisin Janakkalan Kerkkolan kylästä), 1866 Hauvonen 
(isä Korpi), 1868 Kulhanen18 (isällä patronyymi) ja 1869 Virkanen (isä 
Virkajärvi). (Autio 1971 ja 1996.)

Kaikki yliopistossa 1870-luvulla ja 1880-luvun alkupuoliskolla esiinty-
neet Virtanen-tyypin nimet olivat nuoria, vaikka joissakin tapauksissa 
opiskelijan isäkin oli jo sellaisen valinnut. Monessa tapauksessa opiskelija 
oli valinnut tai saanut nimensä jo koulussa, kuten myöhemmin selviää, 
ks. lukua 8.2. Seuraavassa luettelo Virtanen-tyypin ja sen seurannaisni-
mistä aikajärjestyksessä vuodesta 1870 (suluissa isällä esiintynyt nimi 
ja mahdollista muuta taustatietoa): 1870 Haapanen (Haapanala); 1871 
Koskinen (Forsman), Ilmanen (Mannberg), Salonen (Salonen); 1872 Nie-
minen (äiti Antintytär), Lehtonen (Lindell), Salminen (Knuutila), Jokinen 

17  Talonnimiä on käytetty lisäniminä, mutta ei kylännimiä, vaikka keskiajan ja uuden 
ajan alun lähteissä myös kylännimiä esiintyy henkilöitä identi  oimassa. Silloin ne 
ovat pikemminkin paikantavia määreitä, ja usein ne on taivutettu suomalaisin pai-
kallissijoin tai genetiivissä ruotsinkielisissäkin tekstissä.

18  Nathanael Kulhasen (s. 5.4.1846 Saarijärven Mahlun Konttimäessä) vanhemmille 
ei merkitty lisä- tai sukunimeä. Hänen sukunimensä perustuu kuitenkin asumuksen-
nimeen. Hän oli uudisasukkaan poika Mahlun Konttimäen Kulhanlinnasta (Kallio 
1972: 668). 
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(Jokela); 1873 Wermanen (Frimodig; suku lähtöisin Rauman Vermunti-
lasta), Salonen (Kohma), Lahtinen (Äijälä); 1874 Haapanen (Markkila 
eli Haapala); 1875 Koskinen (Forsman); 1876 Wairinen (Korvensuu eli 
Wiirilä eli Norri), Karanen (Antinpoika; kotoisin Hausjärven Karasta), 
Vehanen (Vuorenpää), Tamminen (Saarenmaa), Oksanen (Kurikka); 1877 
Hauvonen (Korpi), Keihänen (Liljefors), Hermonen (Jaakola), Vartiainen19 
(Lundstedt-Ääri, jossa Lundstedt on käsityöläisnimi ja Ääri kotitorpan 
nimi), Heinänen (Falenius), Pohjonen (Sluuki), Leppänen (Ahlqvist); 1878 
Aimonen (Kevoi), Laaksonen (Lautela), Rantanen (Huida); 1879 Arvonen 
(Erkkilä), Taittonen (Erkkilä), Wirtanen (Honkasola), Saarinen (Ranta-
la); 1880 Palonen (Palonen), Siilänen (Juhonpoika), Hovilainen (Hovi-
la; nimenmuutos oli tapahtunut juuri yliopistoon mentäessä), Havonen 
(Haukka), Tamminen (Tamminen); 1881 Mäkinen (Martinpoika), Lehtonen 
(Lehto), Lehtinen (Lehtinen), Nieminen (Niemelä), Mäkinen (Eskola), Il-
monen (Nikkilä); 1882 Nieminen (Ritoniemi), Hietanen (Hietanen); 1883 
Jokinen (Jokinen), Salminen (Eerola eli Kivisalmi), Ruohonen (Ruohola), 
Toivonen (Toivonen), Saarinen (Alaspää); 1884 Koskinen (Forsman), Leh-
tonen (Portaanpää), Peltonen (Pynnä), Järvinen (äiti Matintytär); 1885 
Mäkinen (Mäkinen), Koskinen (Poukka), Wirtanen (Piltars eli Tuompo), 
Keihänen (Liljefors) ja Heinonen (Heinonen). (Autio 1996.)

Laine-tyypin nimet olivat 1872 Tanner (isäpuoli Rönnblad); 1873 Man-
ner (Helin); 1877 Kallio (Hellstén), Leino (Johansson), Tanner (Lyyski); 
1880 Joutsen (Joutsen20), Lanne (Lundgren), Vilkki (Rönnholm), Lahti 
(äiti Joonaantytär); 1881 Laakso (Heikinpoika), Tanner (Tuhkalainen), 
Kunnas (Kollin); 1882 Leino (Ylöstalo), Rinne (Jutikkala), Lehto (Nord-
lund); 1883 Vuori (Hällberg), Kalke (Kalkela), Kallio (Klemola), Kari 
(Isopenno, ylioppilas käytti ennen yliopistoon tuloaan nimeä Salin), Aalto 
(Kleemola), Leino (Antinpoika); 1884 Töyry (Lindroos), Halme (Ahlstedt) 
ja 1885 Salo (Selin). 

Talonnimeen perustuvan sukunimen omanneista ylioppilaista vain 
yhden (Törmälä) isällä oli vierasnimi: Törmelin. Muissakin tapauksissa 
isän lisänimi saattoi erota pojan nimestä ja hänellä saattoi olla niitä usei-
ta: kemijärveläisen Johan Abraham Maunun (s. 1856) isälle on kirjattu 
lisänimeksi Maunun lisäksi Kiviniemi, Sääksmäellä 1862 syntyneen Frans 
Oskar Rapolan isälle nimet Rapola ja Bjong, Kokemäellä samana vuonna 
syntyneen Hans Wilhelm Pereen isälle nimet Pere, Isopere ja Simelius, 
Eurassa 1860 syntyneen Ferdinand Lähteenojan isälle nimi Lähde, ori-
mattilalaisten Erkkojen isälle talonnimi-lisänimi Eerakkala (tai ei lainkaan 
lisänimeä), Pudasjärvellä 1863 syntyneen Juho Jaakko Karvosen isälle 
nimi Taivalkoski, 1861 Limingassa syntyneen Aappo Kettusen (sittemmin 
Auer) isälle nimet Kettunen ja Tuokkula, 1862 Kaarlelassa syntyneen Jo-
han Herman Sawelan isälle nimet Sawela ja Räbb, Iitissä 1866 syntyneen 
Juho Nukarin isälle nimet Nikkilä ja Nukari.

19  Kun tämän Vartiaisen veli Gustaa Adolf (s. 1866) aloitti vuonna 1890 Jyväskylän 
seminaarin, hänelle merkittiin sukunimeksi Aattonen.

20 Nimen kuuluminen tässä tapauksessa Laine-tyypin nimiin on tosin epävarmaa, koska 
isän nimi ei välttämättä ole uudisnimi.
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1870-luvulla uusien opiskelijoiden nimistä jo 11,8 % oli suomalaisia 
ja seuraavan vuosikymmenen alkupuoliskolla 16,8 %. Läsnä olevista 
opiskelijoista suomalaisnimisten osuus vuonna 1895 oli jo 23,5 % ja kym-
menen vuotta myöhemmin 36,2 % (Kemiläinen 1905: 127). 1800-luvun 
puolivälin jälkeen suomalaisnimiä oli eniten teologisessa tiedekunnassa. 
Kemiläisen poikkileikkausvuosina 1855, 1865 ja 1875 oli teologisessa 
tiedekunnassa uusia suomalaisnimisiä opiskelijoita 3 (uusia yhteensä 
6), 9 (19) ja 28 (48). Kemiläisen mielestä ”kansan vanhemmat toivoivat 
lapsistaan tavallisesti pappia. Pappi oli nimittäin kansan mies enemmän 
kuin muut virkamiehet, jotka tavallisesti pysyivät hyvin vieraina kansalle, 
jopa olivat usein kansan vihoissakin”. (Mts. 124.) Toisaalta opiskelemaan 
lähtevät halusivat varmaan sellaisiin tehtäviin, jotka tunnettiin ja koettiin 
tärkeiksi. Eteenpäin pyrkivälle nuorelle helposti kuviteltavissa oleva ta-
voite oli papin virka, jonka myös perhe ja lähiyhteisö hyväksyivät ja tie-
sivät arvostetuksi – muut virat, jotka mahdollistuivat yliopisto-opiskelun 
kautta, koettiin etäisemmiksi ja ehkä liian herraskaisiksi. Samalla tavalla 
hieman myöhemmin talojen tyttäret opiskelemaan lähtiessään hakeutuivat 
aluksi lukemaan kansakoulunopettajiksi. Osakuntakohtaiset suomenkie-
listen sukunimien osuudet näkyvät oheisesta taulukosta 16.

Taulukko 16.  Suomalaisnimisten osuus osakuntien jäsenistä. Taulukko on tiivistel-
mä Kemiläisen vastaavasta taulukosta (1905: 126–127). Savo-Karjalainen osakunta 
jakautui vuonna 1905 Savolaiseksi ja Karjalaiseksi osakunnaksi, Länsisuomalainen 
osakunta vuonna 1904 Turkulaiseksi ja Satakuntalaiseksi osakunnaksi. Näistä on 
taulukossa vuodelta 1905 vertailun mahdollistamiseksi myös vanhan osakuntajaon 
mukainen prosenttiosuus. Uuden Eteläsuomalaisen osakunnan jäsenet olivat pääasias-
sa tulleet Uusmaalaisesta osakunnasta. Naisylioppilaat (11) eivät 1895 kuuluneet 
mihinkään osakuntaan.

Suomalaisnimisten prosenttiosuus osakuntien jäsenistä

Osakunta 1852 1868 1875 1885 1895 1905

Savo-Karjalainen 5,1 8,2 22,4 36,5 43,4 55,6

Savolainen 57,5

Karjalainen 52,5

Hämäläinen 0,0 9,3 16,4 28,5 36,0 63,7

Pohjalainen 2,5 3,6 4,3 13,9 22,4 30,5

Länsisuomalainen 1,7 4,0 3,1 9,7 24,5 38,5

Turkulainen 26,1

Satakuntalainen 58,9

Viipurilainen 1,5 2,7 4,4 6,7 32,6 41,2

Uusmaalainen 0,0 0,0 0,6 1,6 1,1 2,8

Eteläsuomalainen 32,8

Naisylioppilaat 7,2

Kaikki yhteensä 1,7 4,17 7,48 15,5 23,5 36,2
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Tilasto ei ehkä anna oikeaa kuvaa sukunimien suomalaistumisesta, joka 
ei välttämättä edennyt lineaarisesti, sillä Hällä-pyörässä 1894 esitettyjen 
laskelmien mukaan suomalaisten nimien osuus ylioppilaskunnan jäsenistä 
oli noussut jo kevääseen 1880 mennessä 16,8 %:iin, mutta oli 1884 enää 
14,7 %. Suomalaistumista tapahtui siis 1870-luvun jälkipuoliskolla, mutta 
kehitys pysähtyi 1880-luvun ensi puoliskolla. Lehden mukaan suoma-
laistumista hidasti erityisesti Uusmaalaisen osakunnan opiskelijoiden 
(enimmäkseen ruotsinkielisiä) määrän suhteellisen osuuden kasvu. 
Hällä-pyörän mukaan vuonna 1880 uusmaalaisista opiskelijoista oli 
suomalainen sukunimi alle 2 %:lla, 1884 2,2 %:lla ja vuonna 1894 enää 
0,6 %:lla. Savokarjalaisilla suomalaisia nimiä oli vuonna 1880 29 %:lla 
ja vuonna 1894 34 %:lla, ja hämäläisillä prosenttiosuus oli noussut 21:stä 
34:ään. Viipurilaisen osakunnan jäsenistössä suomalaisten nimien osuus 
nousi vuodesta 1884 vuoteen 1894 6 %:sta 29 %:iin, länsisuomalaisilla 
10,2 %:sta (1880 prosenttiosuus oli ollut jo 11) 28 %:iin. Hällä-pyörä otti 
huomioon myös naisylioppilaat (yhteensä 13), joilla syyslukukaudella ei 
ollut ainoallakaan suomalaista nimeä, mutta kevätlukukaudella 1894 jo 
11 %:lla. (Hällä-pyörä 9a/1894.)

Osakuntakohtainen erittely kertoo myös nimien suomalaistamisinno-
vaation diffuusiosta. Itäsuomalaisten opiskelijoiden nimien suomalaistu-
minen kanavoitui nopeasti jo käytössä olevien sukunimien säilyttämiseen, 
jota jo suomalaisten oppikoulujen yleistyminen tuki. Heille uuden käytän-
nön omaksuminen oli helppoa, koska tarvitsi vain säilyttää vanha nimi tai 
joskus hylätä kouluaikainen nimi ja palata perittyyn nimeen – tosin silloin 
joutui kieltäytymään nimestä, joka olisi erottanut kantajansa rahvaasta. 
Länsi-Suomessa uudennoksen omaksuivat nopeimmin ja laajimmin hä-
mäläiset ylioppilaat, sitten satakuntalaiset. Vielä syyslukukaudella 1899 
Hämäläis-Osakunnan jäsenistä 52 % oli vierasnimisiä, ja vielä 1903 osuus 
oli 42 %; syksyllä 1905 heitä oli enää 34 %, vuotta myöhemmin vain 12 %, 
ja vuonna 1908 luku oli enää 9,5 % (Kuusisto 1978: 276). Turkulaiset eli 
varsinaissuomalaiset ja pohjalaiset olivat hitaammin liikkeellä. Tilastossa 
ei kuitenkaan ole eritelty sitä, kuinka paljon säätytausta vaikutti: sukuni-
mettömän oli helpompi ottaa käyttöön suomalainen nimi kuin sellaisen, 
jolla oli jo periytyvä säätyläisnimi. Uskoisin, että varsinaissuomalaisten 
keskuudessa oli runsaammin niitä, joilla oli jo joko säätyläissukunimi tai 
muu ei-suomalainen lisänimi, sillä sellaisten lisänimien käyttö oli ennen 
suomalaistamisaikaa yleisimmillään Varsinais-Suomessa sekä eteläran-
nikon ruotsalaisalueella ja sen tuntumassa.

Ehkä ylioppilaiden nimien suomalaistumisen leviäminen kertoo myös 
siitä, miten Virtanen-tyypin nimet levisivät kansan keskuudessa. Ne levi-
sivät nimittäin Länsi-Suomessa eniten niillä seuduilla, mistä tulleiden yli-
oppilaiden nimet voimakkaimmin suomalaistuivat. Vanha sanonta ”Mitä 
ylioppilaat tänään, sitä kansa huomenna” ei siis tässä toteutunut, vaan 
ylioppilaiden nimet suomalaistuivat hitaammin kuin kansan. Tosin val-
mistuttuaan ylioppilaat vaikuttivat voimakkaasti viroissaan kotiseudulla 
(pappeina, opettajina jne.) etenkin kansan nimien suomalaistumiseen. 

Hämäläis-Osakunnassa vaikutti 1870-luvulla kansanvalistuksen kan-
nattaja K. Lindroos (Heino), joka erityisesti vuosina 1876−77 piti run-
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saasti kansallismielisiä luentoja maaseudulla. Hän myös värväsi muita 
osakuntalaisia tähän työhön. Hän kirjoitti 1878 pienen kirjasen Elokuun 
iltana Suomessa, jota tiettävästi myytiin maakunnassa. Tässä kirjases-
sa (alaotsikkona kansan hyödyksi ja huviksi) ihannekuvaksi nostettiin 
siveä ja uskovainen neiti Nieminen, joka ei niinkään ollut kirjallisesti 
sivistynyt, mutta oli omaksunut Raamatun siveyskäsitykset. Osakunta-
laisista valistustoimintaan osallistuneet olivat useimmiten myös K. P. T.:n 
jäseniä; 1870-luvun lopulla maaseudulla luennoiminen jäi kokonaan 
Suomalaisen Nuijan hoidettavaksi. Ei ole tietoa, käsiteltiinkö niissä 
sukunimien omaksumista tai suomalaisia sukunimiä, mutta ainakin jo-
tenkin kielikysymystä. (Kuusisto 1978: 105, 107–108, 118, 130; Hällä-
pyörä 21/23.10.1876; Hämäläisen osakunnan pöytäkirjat 30.10.1876, 2 
§ ja 17.2.1890.) Osakunnan Hällä-pyörä -lehdessä (2a/22.2.1875) alkoi 
kertomus nimeltä Ylioppilas Ilonen, joka jatkui monessa numerossa; 
kirjoittajan nimimerkki oli Eos.

Vuosien 1875−79 ylioppilaiden nimien suomalaistamiset

Yliopisto-opiskelijoiden säätytaustaisuus ja yliopiston konservatiivinen 
henki vaikuttivat siihen, että Aleksanterin yliopistossa suomalaisista 
sukunimistä näkyi vain pilkahduksia. Tämä selittänee myös sen, ettei 
tutkijayhteisö nähnyt kansan sukunimistössä tapahtunutta suurta muu-
tosta, vaikka sivistyneistö muutosta toivoikin ja sitä lehdissä propagoi. 
Aikakaudella ei ollut riittäviä keinoja havaita rahvaan keskuudessa tapah-
tuneita muutoksia, mutta kylläkin yliopistoväen tekemiä.21 Jälkimmäisen 
todettiinkin osoittaneen ilahduttavaa kehitystä, mutta se nähtiin kuitenkin 
vähäisenä. Pieniäkin muutoksia ylioppilaiden nimissä suomalaisuuden 
suuntaan pidettiin uraauurtavina (vrt. mm. nimimerkki Matti alias Anton 
Almberg Uudessa Suomettaressa 27.5.1880, Krohn, K. 1897, Kemiläinen 
1905 ja Pajula 1956), mutta suurin suomalaisten sukunimistön suomalais-
tumisprosessi jäi huomaamatta. Sen sijaan vuoden 1906 suurnimenmuutto 
oli helppo havaita. Se oli poliittisesti merkittävä, mutta sen vaikutus su-
kunimistön suomalaistumiseen oli vähäisempi kuin 1870- ja 1880-luvun 
”hiljaisen vallankumouksen” (ks. lukuja 6.3.3 ja 7.3.1.1).

Ajatus sukunimen suomalaistamisesta kyti ylioppilasnuorison keskuu-
dessa, ja tuonaikainen radikalismi haki sen kautta voittojaan. Kamppailu 
johtoasemasta ylioppilaskunnassa kulminoitui suomen- ja ruotsinmielisten 
välillä 1870-luvulla. Suomenmieliset perustivat omaksi yhdistyksekseen 
Suomalaisen Nuijan kevättalvella 1875. Se otti heti alkuun yhdeksi ta-
voitteekseen sukunimien suomalaistamisen. Sen puitteissa syntyi vieläkin 
radikaalimpi ryhmä, K. P. T. (Koko Programmi Toimeen). Suomalaisen 
Nuijan piiristä olivat lähtöisin ne ylioppilaat, jotka vuosina 1875–1879 
suomalaistivat nimensä. Suomenkielisillä nimillä haluttiin korostaa sivis-
tyneistön suomalaisuutta ja ”karistaa vieras kaapu päältä”. Ruotsinmieliset 
näkivät Suomessa kaksi eri kansallisuutta ja pyrkivät samaistamaan ruot-

21  Tosin myös oppikoululaisten sukunimistöä tarkasteltiin (Aarne 1905).
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salaisnimisyyden ja ruotsalaisuuden. Sitä vastustavat halusivat samaistua 
nuoruuden innolla suomalaiseen kansaan ja ilmaista sukunimelläänkin 
sukuperintöään, olivathan monen lähijuuret suomenkielisessä rahvaassa. 
Vuosina 1875 79 ilmoitti 26 yliopiston opiskelijaa virallisessa lehdessä 
suomalaistavansa sukunimensä. Menettelyyn yhtyivät myös muutamat 
virkamiehet. (Pajula 1956: 108–109, 113–115, 130; Ruutu 1939: 191.) 
Useimmat tuonaikaiset virallisten lehtien nimenmuutosilmoitukset kos-
kivat silti nimien vaihtamista ei-suomenkieliseen nimeen. 

Ylioppilaista ensimmäisenä suomalaisti nimensä22 julkisesti vuoden 
1875 syksyllä Wiktor Widbom; hän otti nimen Pajula (vide ’paju’). Kun 
hän meni syyslukukauden alussa ilmoittautumaan yliopistoon svekomaa-
nina tunnetun vararehtori Wilhelm Laguksen luo, tämä kielsi jyrkästi 
nimenmuuton ja selitti, että ylioppilaat ovat rehtorin holhousvallan alaisia 
eikä heillä ole oikeutta muuttaa nimeään ilman hänen lupaansa. Suoma-
laisuusliikkeen kärkihahmoihin kuulunut professori G. Z. Forsman taas 
kertoi Widbomille, ettei rehtorilla ollut oikeutta estää nimenmuutosta ja 
kehotti Widbomia ilmoittamaan nimenmuutoksestaan virallisessa lehdes-
sä. (Pajula 1956: 115, 127–128.)

Widbom ilmoitti virallisessa lehdessä 24.9.1875 vastedes käyttävänsä 
nimeä Pajula. Seuraavana kesänä 5.7.1876 samankaltaisesta päätöksestä 
ilmoitti kuusi Helsingin yliopiston opiskelijaa: Malmberg > Mela, Savan-
der > Salonen, Stenbäck > Kivekäs, Svan > Päivärinta, Christersson > 
Kari ja Kåhlman > Raitio. Ylioppilaiden nimensuomalaistamisilmoitukset 
jatkuivat 10.10.1879 asti (Pajula 1956: 115).23 Tunnetuimpia nimensä 
suomalaistaneita vuonna 1876 olivat Matti Äyräpää (Europaeus), A. J. 
Mela (Malmberg) sekä suomenmielisten kiihkeä esitaistelija Lauri Ki-
vekäs (Stenbäck). Luopuminen vanhasta nimestä aiheutti kuitenkin vielä 
hämmennystä jopa vanhempien fennomaanien joukossa. J. V. Snellmanin 
kerrotaan todenneen Kivekkäälle piikikkäästi: ”Vad heter herrn i dag?” 
(Pajula 1956: 134). Kaikki 1870-luvun nimenmuuttajat olivat kotoisin 
suomalaiselta maaseudulta tai suomalaisista pikkukaupungeista kahta 
lukuun ottamatta (toinen Helsingistä, toinen Pietarista). Hekin olivat 
kuitenkin saaneet suomalaisen koulukasvatuksen Jyväskylässä (Pajula 
1956: 144). Näiden 26 ylioppilaan tekoa ja sen antamaa esimerkkiä on 
pidetty sukunimistömme suomalaistumisen ratkaisevana ensi askeleena 
(Närhi 1972: 50; Mikkonen 1981: 6514). Näin ei suinkaan ollut;24 sen 
sijaan akateemiselle yhteisölle esimerkki lienee jäänyt merkittäväksi, sillä 
sitä pidettiin 1900-luvun alun nimenmuutoskampanjoissa esikuvana. Se 
oli myös 1800-luvulla tapahtuneista muutoksista tunnetuin, mutta mää-
rällisesti hyvin vähäpätöinen.  

22  Suomenkielisessä ilmoituksessa hän käytti sanaa liikanimi ja ruotsinkielisessä tillnamn 
(SWL 25.9.1875; FAT 25.9.1875).

23  Tätä ylioppilaiden mielenilmaisua on jo Paavo Pajula (1956) käsitellyt seikkaperäi-
sesti, joten en erittele sitä tarkemmin.

24  Saman olen todennut jo muutamissa aiemmissa artikkeleissani (1987c, 1988, 
1999a).
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Ensimmäinen aalto ei aiheuttanut akateemisissa piireissä mitään 
nimenmuutosvyöryä, mutta antoi kuitenkin sysäyksen, jota seurattiin. 
Yliopiston luetteloihin ilmaantui vuosittain muutamia nimenmuutoksia, 
ja kansallista linjaa seuraten myös eräät uudet ylioppilaat suomalaistivat 
nimensä heti ylioppilaaksi päästyään. Niinpä ruotsinmieliseen Uusmaa-
laiseen osakuntaan liittyivät vuonna 1881 Kustaa Kunnas (ent. Kollin) 
ja Juho Edvard Laakso (ent. Henriksson), molemmat helsinkiläisiä ja 
alemmista yhteiskuntaluokista nousseita (Autio: 1996: 167). 

1870-luvun lopun jälkeen ylioppilaiden keskuudessa into nimien suo-
malaistamiseen selvästi väheni. Sukunimikeskustelussa alettiin painottaa 
enemmän käytännöllisiä asioita. 

8.1.5 Pappien ja lukkarien nimet

Toiseksi vertailuaineistoksi säätykautiselle nimistölle valitsin pappien 
vuosien 1873 (Hornborg), 1885 (Wennerström) ja 1898 (Neovius) pap-
pismatrikkelien mukaisen sukunimistön. Valintaan vaikutti paitsi matrikke-
lien kattavuus ja saatavuus myös se, että juuri papeilla oli keskeinen asema 
rahvaan nimenkäytön ohjaamisessa: he olivat sukunimi-innovaatioiden 
välittäjiä ja kirjaajia, ehkä joskus esikuviakin. Kyseiset vuodet sopivat 
hyvin leikkausvuosiksi myös siksi, että ne sijoittuvat sukunimien suo-
malaistumiskehityksen eri vaiheisiin. Vuosien 1873 ja 1885 matrikkelit 
sisältävät myös henkilötietoja lukkareista ja urkureista, joten tilastoin 
heidänkin nimensä.25  Ryhmittelin tilastoa varten sukunimet seuraavasti: 
1) ei-suomalaiset sukunimet, 2) itäsuomalaiset sukunimet, 3) la ~ lä 
-lop puiset talonnimistä otetut sukunimet, 4) muut sukuniminä käytetyt 
talonnimet, 5) Virtanen-tyypin nimet, 6) Virtanen-tyypin seurannaisnimet, 
7) Laine-tyypin nimet ja 8) io-loppuiset nimet. 

Valtakunnallisesti suomalaisnimisten pappien osuus kasvoi 5,9 %:sta 
(1873) ensin 16,6 %:iin (1885) ja sitten 23,6 %:iin (1898). Lukkarien ja 
urkurien nimissä vastaavat luvut olivat 19,8 % (1873) ja 28,3 % (1885). 
Lukkarit olivat usein talonpoikaissäätyä, joten heillä suomalaisnimisyys 
oli perinteisesti yleisempää. Vuonna 1873 suomalaisnimisiä lukkareita oli 
selvästi eniten Itä-Suomessa. Kuopion hiippakunnassa osuus oli 45,3 %; 
muissa hiippakunnissa määrä oli yli 30 % vain Päijänteen itäpuolella, 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Tämä heijastaa paremminkin 
vanhaa nimiperinnettä kuin uudennosten leviämistä. Sen sijaan vuoteen 
1885 tultaessa voidaan jo tarkastella uudennosten leviämistä. Nimien 
suomalaisuus lisääntyi huomattavasti Turun hiippakunnan alueella, 
5,4 %:sta 17,0 %:iin, ja Porvoon hiippakunnassakin 28,2 %:sta 36,1 %:iin. 
Sen sijaan Kuopion hiippakunnan alueella lukkareiden ja urkureiden 
suomalaisnimien osuus väheni toista prosenttiyksikköä. Läntisten ro-
vastikuntien nimien suomalaistuminen ilmeni hyvin pitkälle uusien 
nen-loppuisten nimien omaksumisena, sillä niiden osuus Turun hiippa-
kunnan suomenkielisistä nimistä kasvoi 46,2 %:sta 62,1 %:iin. Lisäksi 

25  Vertailin matrikkelin tietoja myös kirkonkirja-aineistoihin samoin kuin ylioppilas-
matrikkeleitakin käsitellessäni. 
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niiden osuus kasvoi myös Hollolan rovastikunnassa, ja ne lisääntyivät 
Päijänteen itäpuolellakin; tosin määrät olivat vähäisiä.

Vuonna 1873 pappien suomalaisnimien määrä vaihteli rovastikunnit-
tain 0–25 %:iin; tosin Ylä-Karjalan rovastikunnassa26 suomalaisnimien 
osuus oli peräti 53,3 %. Yli 10 %:n suomalaisnimien osuus oli lisäksi vain 
seuraavissa rovastikunnissa: Sortavala (25,0), Muolaa (20,0), Mikkeli 
(15,4), Helsinki (13,6), Iitti (12,5), Viipuri (12,5), Ala-Karjala (12,5), 
Tyrvää (10,7), Mynämäki (10,5) ja Vehmaa (10,5). Näissä rovastikunnissa 
suomalaisnimet olivat lähinnä joko vanhoja itäsuomalaisia sukunimiä tai 
nen-loppuisia uudisnimiä. Vain Tyrvään rovastikunnassa suomalaisnimet 
olivat selvästi talonnimipohjaisia. 

Vuonna 1885 suomalaisnimisimpiä rovastikuntia olivat Länsi-Suomes-
sa Porin ylinen (26,3 % nimistä suomalaisia), Iitti (25,0 %), Porin alinen 
(23,5 %), Jyväskylä (23,5 %), Hattula (23,1 %) ja Tyrvää (21,7 %), Itä-
Suomessa Savonlinna (50 %), Ylä-Karjala (44,4 %), Hamina (38,5 %), 
Mikkeli (30,8 %), Juva (30,8 %), Ala-Karjala (29,4 %), Jääski (23,1 %) 
ja Muolaa (20,0 %) sekä pohjoisessa Lapinmaa (33,3 %). Jossain mää-
rin pappien suomalaisnimisyys oli edennyt eri tahtia eri seurakunnissa, 
mutta se ei välttämättä johtunut pelkästään innovaation diffuusiosta vaan 
pappien nimityspolitiikasta ja siitä, missä vaiheessa kunkin seurakunnan 
iäkkäämmät papit eläköityivät. 

Virtanen-tyypin ja sen seurannaisnimien osuus suomalaisista sukuni-
mistä pysyi poikkileikkausvuosina (1873, 1885, 1898) melko tasaisena: 
22,7 %, 28,1 % ja 29,3 %. Turun hiippakunnan alueella niiden osuus 
väheni tasaisesti, Porvoon hiippakunnassa vaihtelu oli vähäistä, ja Kuo-
pion hiippakunnassa niitä oli koko ajan vähän. Vuoden 1885 matrikkelin 
mukaan 1820-luvulla syntyneitä oli näiden nuorien nen-loppuisten nimien 
kantajista vain yksi, 1830-luvulla kuusi, 1840-luvun alkupuoliskolla kaksi, 
vuoden 1845 jälkeen valtaosa eli 25. He olivat keskimäärin 38-vuotiaita. 
Kyse oli siis melko nuorista papeista, sillä papiston ikätaulun mukaan 
papiston keski-ikä oli tuolloin 45. Vuonna 1873 nuorien nen-loppuisten 
nimien kantajien keski-ikä oli noin 36 vuotta – Hornborgin ikätaulun 
mukaan kaikkien pappien 50 vuotta (Hornborg 1873) − ja 1898 jo 45 
vuotta. Keski-iän kasvaminen kertonee siitä, että nen-loppuiset nimet eivät 
enää 1880-luvun puolivälissä ja 1890-luvulla olleet muodissa, vaan niitä 
omaksuttiin eniten 1870-luvulla. 1860-luvulla syntyneillä papeilla oli sen 
sijaan sellaisia nimiä kuin Aalto, Auer, Haavio, Hallio, Halme, Hermo, 
Kalervo ja Leivo eli heidän keskuuteensa oli jo levinnyt Virtanen-tyyppiä 
seuranneita uudistyyppien nimiä. Tosin kaikilla 1860-luvulla syntyneillä 
nuorten nen-loppuisten nimien haltijoilla ei ollut seurakunnan virkaa,27 

26  Käytän rovastikunnista nimityksiä Ylä-Karjala ja Ala-Karjala vastaamaan Wenner-
strömin (1885) käyttämiä nimityksiä Karjalan ylä-provastikunta ja Karjalan ala-pro-
vastikunta sekä Hornborgin (1873) vastaavia ruotsinkielisiä nimityksiä Karelens öfre 
prosteri ja Karelens nedre prosteri. Kyse on nykyisen Pohjois-Karjalan pohjois- ja 
eteläosista.

27  Seurakuntien viroissa olevien pappien määrä oli vuodesta 1885 vuoteen 1898 laskenut 
noin 770:stä alle 600:n, mistä nuoremmat papit olivat oletettavasti kärsineet eniten.
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mikä myös hieman vaikeuttaa tilaston tulkintaa. Vanhin Virtanen-tyypin 
nimenkantaja oli Uudessakaupungissa 1829 syntynyt Johan Gustaf Hei-
nonen, joka käytti nimeä viimeistään 1858 ollessaan Naantalissa alkeis-
koulun opettajana (tai ehkä jo omana kouluaikanaan 1850-luvun alussa), 
nuorin vuonna 1869 Vaasassa syntynyt Jaakko Ilmonen (ent. Savioja). 

Vuonna 1885 erityisesti lounaisen Suomen rovastikunnissa – lukuun 
ottamatta niitä rovastikuntia, jotka olivat enimmäkseen ruotsinkielisiä 
– nuorien nen-loppuisten nimien osuus oli huomattava. Tosin ahvenan-
maalaisillakin papeilla oli suomalaisia uudisnimiä (Aimonen, Manner). 
Voi sanoa, että perinteisen talonpoikaisnimistön (talonnimi-sukunimien ja 
vanhojen itäsuomalaisten sukunimien) osuus korostuu edettäessä Lounais-
Suomesta pohjoiseen ja itään. Piirre heijastanee enemmänkin säätyjakoi-
sen nimistön levinneisyyttä kuin nimiuudennosten diffuusiota.

Tarkastelin myös sitä, kuinka paljon pappien nimet erosivat heidän van-
hempiensa nimistä. En tehnyt kuitenkaan yhtä tarkkaa taustaselvitystä 
ei-suomalaisnimisistä kuin yliopiston uusista opiskelijoista. Pappien 
son-loppuiset nimet näyttävät yleensä olleen jo sekundaareja patronyy-
mejä tai periytyviä sukunimiä. Joissakin tapauksissa pappi oli vasta itse 
vakiinnuttanut nimen tai saanut sen nuoruudessaan. Esimerkiksi papiksi 
lukenut Wilhelm Carlsson kertoi omasta nimestään: 

Kouluun lähdön edellä tuli kysymykseen mikä liikanimeksi pojille pantaisiin; 
minä sain auttamattomasti -son-nimeni; mutta sille toiselle esitteli lukkari 
kumma kyllä nimeksi ’Kanninen’ kototalonsa nimestä ’Kanni’ (joka itsestään 
on aiwan kaunis nimi); mutta tämä wastasi: ’mikä sammakon nimi se olis’; ja 
hänestä tehtiin ’Kannelius’. (Wilh. C:son 18.11.1865 Suometar). 

Suomalaisnimisten pappien nimet olivat yleensä uusia; heidän vanhem-
pansa eivät käyttäneet lainkaan sukunimeä tai heille oli kirjattu lisänimeksi 
korkeintaan talonnimi. Seuraavana on luettelo niistä pappien sukunimistä 
(vuosien 1873, 1885 ja 1898 pappismatrikkeleista), jotka eivät olleet 
siirtyneet edelliseltä sukupolvelta (suluissa ensin nimenkantajan syntymä-
vuosi ja isällä esiintynyt lisä- tai sukunimi ja mahdollisesti jotain nimen 
sisältöä valaisevaa); mukana on myös niiden pappien nimet, joilla ei ollut 
vuonna 1898 virkaa seurakunnissa: Aalto (s. 1860; Klemola), Aimonen (s. 
1857; Kevoi), Alanen (s. 1860; Näykki; nimenmuutos 1883), Arvonen (s. 
1851; Erkkilä), Auer (s. 1861; Kettunen eli Tuokkula), Eloheimo (s. 1847; 
Lindqvist), Eränen (s. 1856; Grönlund), Haapanen (s. 1849; Haapala), 
Halme (s. 1862; Ahlstedt), Havonen (s. 1845; Ala-Haukka eli Haukka), 
Heinonen (s. 1829; äiti Sandell), Hermo (s. 1865; Heikkilä), Hermonen 
(s. 1853; Yli-Jaakola eli Jaakola), Hirvinen (s. 1834; Hirvilä), Ilmanen (s. 
1849; Manberg), Ilmonen (s. 1858; Nikkilä), Ilmonen (s. 1869; Savioja), 
Järvinen (s. 1831; Järvenpää), Järvinen (s. 1864; äiti Riihijärvi), Kaja-
nen (s. 1847; Kaija eli Mairo), Kalervo (s. 1867; Kökkö), Kalke (s. 1858; 
Kalkela eli Hannula), Keihänen (s. 1862; Liljefors), Koskinen (s. 1863; 
Wesala eli Poukka), Laaksonen (s. 1852; Lautela), Lahtinen (s. 1852; 
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Äijälä), Laine (s. 1855; Pietilä), Lauronen (s. 1867; Laurosela), Lehtonen 
(s. 1859; Portaanpää), Leino (s. 1873; Ylöstalo, kotoisin Leiniälästä), 
Leivo (s. 1852; Cedberg), Leppänen (s. 1853; Ahlqvist), Lujanen (s. 1869; 
Hujanen), Luoma (Grönroos), Manner (s. 1849; Hellen), Meno (s. 1853; 
Malmberg), Mäkinen (s. 1855; Eskola), Numminen (s. 1857; Kangas), 
Nurmio (s. 1853; Käkelä), Oksanen (s. 1849; Kurikka), Paatero (Nylund), 
Palonen (s. 1837; Lill-Teinilä; äiti Brander), Peltonen (s. 1865; Pynnä), 
Päivärinta (s. 1847; vuodesta 1876 Swan), Rantanen (s. 1848; Huida), 
Saarnio (Pöllänen), Salminen (s. 1846; äiti Eklin), Salminen (s. 1847; 
Hartikkala), Salminen (s. 1861; Eerola eli Kivisalmi), Salonen (s. 1850; 
Taipale eli Salonen), Salonen (s. 1854; Kohma), Sievo (s. 1852; Sevón), 
Tamminen (s. 1851; Saarenmaa), Tervanen (s. 1835; käytti opiskeluaikana 
myös nimeä Hellman), Vairinen (s. 1854; Korvensuu, Wiirilä eli Norri), 
Ware (Valdén), Wartiainen (s. 1849; Lundstedt eli Ääri), Vaurio (s. 1853 
Franzén eli Fransén), Virtanen (s. 1863; Piltars eli Tuompo), Wirtanen 
(s. 1866; Tymppi) ja Wuorinen (s. 1830 ja 1866; Berghäll).

Seuraavien nimien kantajien isällä (tai äidillä) oli vain primaari patro-
nyymi28: Haavio (s. 1860; kotoisin Haapaisten kylästä), Hallio (s. 1868), 
Heininen (s. 1834), Hovilainen (s. 1860; kotoisin Hovilan talosta), Kallio 
(s. 1850), Karanen (s. 1854; kotoisin Hausjärven Karasta), Kerkkonen 
(s. 1869; kotoisin Janakkalan Kerkkolan kylästä), Kulhanen (s. 1846), 
Kärki (s. 1864; kotoisin Kärjen talosta), Laakso (s. 1863), Lahtonen (s. 
1845), Manner (s. 1852), Markkula (s. 1849), Mäkinen (s. 1863; kotoisin 
Mäkelän talosta), Palonen (s. 1859), Pohjonen (s. 1844; kotoisin Ahve-
nanmaalta), Pohjonen (s. 1855), Saarinen (s. 1863), Tarkkanen (s. 1862; 
kotoisin Tarkkasen talosta) ja Vehmanen (s. 1843).

Kaiken kaikkiaan pappien nimistössä tapahtui samanlaista muutosta 
kuin länsisuomalaisen tavallisenkin kansan nimistössä: vielä 1873 suo-
malaisnimien osuus pappien nimistä oli vähäinen; muutos tapahtui lähinnä 
vuoteen 1885 mennessä. nen-loppuisia uudennosnimiä omaksuttiin eniten 
maamme lounaisissa suomenkielisissä maakunnissa. Pappien nimet ei-
vät muuttuneet yhtä radikaalisti kuin kansan, mutta intensiivisyydeltään 
muutosta voi verrata Helsingin yliopiston opiskelijanuorison sukunimien 
suomalaistumiskehitykseen.

8.2 Koulut suomalaisten sukunimien ahjoina

Oppilaitokset olivat instituutioita, joissa opintielle lähteneiden rahvaan 
lasten sopeutuminen tulevaan säätyynsä alkoi kouluun kirjautumisen 
yhteydessä. Kouluun päässeellä oli oltava sukunimi, ja ruotsinkielisessä 
koulussa (ja ruotsin kieltä säätyläisten kielenä pitävässä yhteiskunnassa) 
suomalainen sukunimi muutettiin ruotsin- tai muunkieliseksi. Esimerkiksi 

28  Osalle isistä on ylioppilasmatrikkeliin merkitty heidän myöhemmin omaksumansa 
lisä- tai sukunimi.
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Kailan suvussa tiedetään, että suvun ensimmäinen koulutielle lähtenyt oli 
vuonna 1810 Tarvasjoella syntynyt Kustaa. Kouluun mennessään hän 
halusi ottaa sukunimen Lagerbohm, mutta rehtori pani hänen nimekseen 
Johansson Kustaan isän Juho (Johan) Simonpojan mukaan (Kaila 1987: 
10–11). Kansallisen herätyksen myötä ruotsinkielisiin kouluihin saatiin 
suomen kielen opetusta ja lopulta alettiin perustaa myös suomenkielisiä 
oppilaitoksia. Opettajilla oli mahdollisuus vaikuttaa sukunimiin edelleen 
paitsi nimenantajina myös herättämällä oppilaissaan kansallishenkeä ja 
innostamalla heitä muuttamaan nimiään ja toimimaan vastedes itsekin 
yhteiskunnassa sen mukaisesti.

Tarkastelen seuraavassa muutamien oppikoulujen (ja niitä edeltävien 
koulujen) ja kahden ammatillisen oppilaitoksen, Jyväskylän seminaarin 
ja Mustialan maanviljelysopiston, oppilasmatrikkelien avulla näiden op-
pilaitosten merkitystä sukunimien suomalaisuusinnovaation levittäjinä. 
Olen tarkistanut matrikkelien tietoja ja täydentänyt niitä tiedoilla oppilaiden 
vanhemmista oppilaan syntymäpitäjän kirkonkirjoista, lähinnä syntyneiden 
luetteloista. Tällöin syntymäpaikkakunnan ilmaiseminen kertoo, että läh-
teenä on käytetty kyseisen seurakunnan syntyneiden luetteloa.

Kansakouluissa (kansakouluasetus annettiin vuonna 1866) tapahtunutta 
nimenantoa en ole tarkastellut, vaikka 1870-luvulta alkaen kansakouluil-
la oli ilmeisesti huomattava merkitys sukunimiuudennosten levittäjinä. 
Tarkastelun ulkopuolelle ovat jääneet myös kansakoululaitosta edeltäneet 
suomenkieliset sunnuntai- ja iltakoulut, tehtaankoulut ja muutamat yksi-
tyiset koulut (kuten Ahlmanin koulut).

Jyväskylän yläalkeiskoulu ja Jyväskylän lyseo, yksi suomalaisen 
sukunimistön tyyssija
Arkkitehti Eliel Saarisen isä Juho Saarinen (s. 1846) on kertonut muis-
telmissaan sukunimensä synnystä. Juho oli papinkoulun käytyään saanut 
vuonna 1859 isältään luvan lähteä jatkamaan opintoja edellisenä vuon-
na Jyväskylään perustettuun suomenkieliseen yläalkeiskouluun. Ohjeita 
hän sai Sysmän kirkkoherralta, rovasti Jakob Johan Lindeqvistiltä. Juhoa 
kouluun varustettaessa isä oli todennut: ”Kun sinä nyt lähdet kouluun, 
niin pitäähän sinulla olla kölli.” Kölliä käytettiin siihen aikaan Sysmässä 
merkitsemään sukunimeä; siellä kysyttiin ”Mikäs sen herran kölli on ja 
kuinkas herraa karahtierataan?” Leskirouva Lenbohm oli ehdottanut Ju-
holle sukunimeä Hörlin29, mutta isä oli valinnut aapiskirjan nimiluettelossa 
mainitun nimen Qvickström.  (Saarinen 1920: 68−69, 86.) Nimi ei kuiten-
kaan jäänyt pitkäaikaiseksi, mistä Juho Saarinen kertoo seuraavasti: 

Oltuani ehkä kuukauden päivät koulussa kutsui opettaja [Grahn30] minut 
eräänä päivänä kamariinsa ja virkkoi: ”Ei se sinun ruotsalainen sukunimesi 
ole oikein mukava, kyllä sinun on saatava suomalainen nimi.” Asiasta neu-
voteltuaan kanssani ja kuultuaan kotini sijaitsevan Saarenkylässä sanoi hän: 

29  Juhon perhe asui niihin aikoihin Hörhän torpassa (Saarinen 1920:  66).
30  Pastori Fredrik Otto Grahn.
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”Siitähän se tuleekin oikein sopiva sukunimi: Saarinen.” Ja sitä tietä meni 
minun ruotsalainen köllini! Niin pian ja helposti kävi nimenmuutto siihen 
aikaan, ei tarvinnut kuin ilmoittaa Suomen Julkisissa Sanomissa, ja minä 
jouduin kuin jouduinkin ruotsalaisen sukunimen suomalaistuttamisessa eturi-
vimiesten joukkoon. Vanhemmille oli tietysti ilmoitettava nimenmuutoksesta, 
ja isäni hyväksyi sen ottamalla poikansa sukunimen käytettäväkseen. (Saarinen 
1920: 120−121.)

Juho Saarinen tosin on todennut, että jos hän olisi silloin tiennyt isoisänsä 
asuneen Putkijärvellä Viitasaari-nimisessä torpassa, hän olisi ehkä ottanut 
sen nimen, jolloin sukunimikaimoja ei olisi tullut niin paljon. (Saarinen 
1920: 121.) 

Jyväskylän yläalkeiskoulun ja -opiston (vuodesta 1873 lyseo) oppilaiden 
sukunimissä (tarkastelujaksona 1858–1885) oli ensimmäisinä vuosina 
joka kuudes nimi Virtanen- tai sen seurannaistyyppiä. Sen jälkeen nimien 
määrä aleni ja tasaantui noin 6 %:n tienoille ja nousi taas hieman 1880-
luvulla, jolloin oppilaat alkoivat tosin olla suomalaisen nimen kantajia jo 
toisessa polvessa. Ennen edellä mainittua Juho Saarista Virtanen-tyypin 
tai sen seurannaistyypin nimeä kantoivat koulussa 1858 Matti Ilmonen 
(s. 1845 Korpilahden Putkilahden Nikkilässä; isälle kirjattu vain patro-
nyymi), Aleksander Salminen (s. 1846 Jämsässä), Juho Tamminen (s. 
1843 Luhangan Tammijärvellä; isällä vain patronyymi), Kaarle Hyvönen 
(s. 1840 Nastolassa; isällä patronyymi), Aksel Lehtinen (s. 1838 Jout-
sassa; isällä patronyymi), Juho Silvonen (s. 1839 Hollolassa; äidillä vain 
patronyymi), Enok Manninen (s. 1845 Asikkalassa; isällä patronyymi) ja 
1859 David Ruokonen (s. 1848 Keuruulla; isällä sama nimi, joten kyse on 
pikemminkin talonnimestä). Vuosina 1861–1865 samantyyppisiä nimiä 
kantoivat vielä 1861 Matti Viljanen (s. 1849 Korpilahdella; isällä lisäni-
mi Viljasjärvi), Stefanus Wirkanen (s. 1848 Keuruulla; isä Wirkajärvi), 
Natanael Kulhanen, 1862 Nikolai Hakanen (myöhemmin Hagelin; s. 
1846 Kuhmoisten Tehin Hakalassa; isällä patronyymi), 1863 Herman 
Warmanen (s. 1847 Luhangan Varmajoen torpassa; isällä patronyymi), 
Nikolai Hirvonen (s. 1851 Saarijärvellä; isällä patronyymi; Nikolai käytti 
vuodesta 1874 nimeä Wrangel, mutta suomalaisti 1906 nimensä takaisin 
Hirvoseksi), 1864 Antti Nieminen (s. 1844 Iitissä; äidillä patronyymi), 
Heikki Salonen (s. 1850 Jyväskylän pitäjässä; isällä patronyymi), Karl 
Gabriel Virtanen (s. 1848 Jämsässä; isällä patronyymi, äidillä lisänimi 
Nordström), 1865 August Henrik Salminen (s. 1847 Kangasalla; isällä 
patronyymi) ja Otto Juntunen (s. 1846 Laukaan Pernasaaren Juntulassa, 
isällä patronyymi). (Wanne 1958.)

Vaikka oppilaiden Virtanen-tyypin nimien määrä ei tarkastelujaksona 
ollut prosenttisesti kovin suuri (7,8 %), voidaan oppilaitoksen merki-
tystä pitää suurena innovaation välittämisen kannalta, koska koulun 
oppilaat kuuluivat nimityypin ensimmäisiin omaksujiin ja olivat sittem-
min vaikuttamassa muiden nimivalintaan. Koulun perustamiseen liittyi 
kiistaa koulun kielestä. Perustamisaloitteen tekijät, Wolmar Schildt ja 
14 keskisuomalaisen seurakunnan pitäjänkokousta, eivät alkuun ottaneet 
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kantaa koulun opetuskieleen, mutta Yrjö Koskinen varoitti Suometta-
ressa 12.6.1857 perustamasta ruotsinkielistä koulua (Koskinen 1857a; 
Koskinen 1904–1905: 155–160). Porvoon tuomiokapitulin ehdotuksesta 
Jyväskylän yläalkeiskoulusta tuli kaksikielinen, ja se aloitti toimintansa 
1.10.1858. Schildt ajoi sittemmin ruotsin kielen vähentämistä opetuskie-
lenä ja suomen kielen saamista yksinomaiseksi. Tästä hän joutui anka-
raan lehtidebattiin kaksikielisyyttä kannattavan J. V. Snellmanin kanssa. 
Snellmanin ajatus oli, että kaikkien Suomen oppikoulujen tulisi olla kak-
sikielisiä – ei vain tämän Suomen ensimmäisen, jossa annettiin opetusta 
myös suomeksi. Schildt ajoi koulun rehtoriksi G. Z. Forsmania (eli Yrjö 
Koskista), mutta tuomiokapituli määräsi tehtävään Porvoon kymnaasin 
opettajan G. L. Pesoniuksen, joka saavutti sittemmin myös Schildtin ja 
Koskisen luottamuksen sekä pystyi ohjaamaan koulua suomenkielisyy-
den kehtona. Vuonna 1862 koulusta tuli suomenkielinen, yliopistoon 
johtava 7-luokkainen alkeisopisto. Koulu palveli maakunnan nuorison 
lisäksi fennomaanista sivistyneistöä, joka lyseon avulla saattoi koulut-
taa jälkikasvunsa suomenkieliseksi. (Lempinen 1993: 35–37; Koskinen 
1904–1905: 10–11; Jalkanen 1908: 10; Mönkkönen 1988: 520–522.) Siten 
on luonnollista, että koulusta tuli myös suomenkielisten nimien tehdas 
ja aatteellinen edistäjä. 

Jyväskylän toinen ”nimiopisto”
Jyväskylässä aloitti 1863 toimintansa kansakoulunopettajia valmistava 
seminaari. Opiston ensimmäisistä miesoppilaista suuri osa tuli ”suoraan 
maanviljelystoimista ja joistakin käsityöammateista – –. Naisoppilaat taas 
olivat kaikki muut paitsi yksi säätyläisperheistä” (Mikkola, Leinonen & 
Rekola 1937: 27–28). Taustansa vuoksi etenkin miesopiskelijoiden voisi 
otaksua olleen auliita omaksumaan suomalaisia nimiä. Kielikysymys oli 
kuitenkin 1870-luvulla ja 1880-luvun alussa kirpeä ja aiheutti hankauksia 
toisaalta suomenmielisten opettajien ja koulunjohtaja K. G. Leinbergin 
välillä sekä toisaalta koulutoimen ylihallituksen ja kansallisesti innos-
tuneiden oppilaiden kesken, joita kyllä sitten opettajatkin puolustivat 
(mts. 47). 

Seminaarin ensimmäiset opettajat valmistuivat 1867. Naisosastolta 
”päästetyistä” ei-suomalainen nimi oli kuudella ja suomalainen, kotoa 
peritty, yhdellä. Miesosastolta valmistuneista viidellä oli ei-suomalainen 
nimi, viidellä itäsuomalainen nimi ja kuudella nen-loppuinen uudisnimi: 
Hovilainen (isä suutari Hoffelin) ja Hyvönen (isä talollinen Kaarle Sipilä, 
jolle ei aiemmin merkitty minkäänlaista lisänimeä), jotka olivat kotoisin 
Nastolasta, Lehtonen (isällä ei alkuaan sukunimeä, sittemmin Lehtolai-
nen) Saarijärveltä, Mäkeläinen (isällä ei alkujaan lisänimeä, myöhemmin 
Mäkelä) Lopelta, Silvonen (isä talollinen Henrik Jussila) Hollolasta ja 
Tarkkanen31 Laihialta. Lisäksi vierasnimisistä Kahelin muuttui myöhem-
min Kahilaiseksi. (Raitio 1913: 221; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937: 
356.) Seuraavinakin vuosina (1868–1872) valmistuneista naisista valtaosa 

31  Tämä nimi voi perustua myös talonnimeen.
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(52) oli vierasnimisiä, itäsuomalainen sukunimi oli 11:llä ja talonnimi-
sukunimi 5:llä (ml. Oksanen Laukaasta); miespuolisista ei-suomalaista 
nimeä kantoi 18, itäsuomalaista nimeä 28, talonnimeä 9 (mukaan lukien 
Rutanen, Kolanen ja Killinen) ja nen-loppuisia uudisnimiä 10, nimittäin 
Salonen (alkujaan Sakari, kotoisin Keuruulta), Vuorinen (syntynyt Kuri-
kassa, torppari-isälle ei alkujaan merkitty lisänimeä, myöhemmin hänelle 
merkittiin nimet Salo ja Mäki), Rekolainen (isä torppari Jooseppi Mikkola 
eli Rekola Janakkalasta), Saarinen (isä rusthollari Kustaa Vanha-Lapio, 
sittemmin Mattila Vanajasta), Toivonen (isä lampuoti Matti Juhonpoika 
Messukylästä), Autonen (isä mökkiläinen Abraham Peuralampi eli Autio-
mäki), Kehonen (alkujaan Henriksson; isä talollinen Henrik Israelinpoika 
Ähtäristä), Peltolainen (alkujaan Peltola; isä talollinen Kustaa Peltola 
Orimattilasta), Viljanen (ent. Wiljenberg; isä talollinen Matti Juhanpoika 
Orimattilasta). (Raitio 1913: 226–247.) 

Mies- ja naisoppilaiden nimien erilaista kielijakaumaa ei selitä niinkään 
aatteellisuus kuin syntyperä. Miesoppilaista valtava enemmistö oli talollis-
ten, torpparien ja maalaistyöväestön poikia, kun taas naisosastolla valtaosa 
oli vielä 1870-luvulla säätyläisperheiden tyttäriä – vasta 1880-luvulla alkoi 
talonpoikaisväestön sekä kaupunkien ja maaseudun käsityöläisväestön ty-
tärten osuus lisääntyä (Raitio 1913: 287, ks. myös Halila 1963: 124–131). 
Myös säätyläisperheiden naisoppilaissa kyti suomalaisuus, mikä huokuu 
Lucina Hagmanin muistelmasta 1870-luvun alkuvuosilta, kun hän kertoo, 
miten hänelle ja joillekin muille Vaasan seudun ruotsalaismurretta puhu-
ville seminaarissa naurettiin (Hagman 1913: 28–29): 

”No”, sanoin kerta, kun taas naurettiin ”vaasalaisten laululle”, ”koska ei minun 
ruotsini kelpaa, niin minä tästälähin en puhu enää ruotsalaista sanaa, vaan nyt 
sanon teille, että puhunkin tästä hetkestä a in o a s t a a n  s u om e a ,  p a l j a s t a  
suomea , enkä mitään muuta. – – Useita yhtyi julistukseeni ja heti tehtiin luja 
päätös, että nyt oli ruotsinkielen valta murrettava seminaarissa. – –. Minun ei 
tarvitse sanoa, että kinaa käytiin kaikella nuoruuden voimalla ja että syntyi 
eri ”meininkejä” eli nykyisellä suomella puolueita. Mutta ”fennomaanit” 
voittivat. Suomenkielen käyttö levisi leviämistään, niin että yhä useammat 
tytöt rupesivat sitä puhumaan. Selaillessani omia kirjeitäni kotipuoleen tältä 
ajalta näen, että kieli niissä asteettain muuttuu ruotsista suomeksi.

Vielä Uno Cygnaeuksen johtajuusaikana (1863–1869) seminaarin johto 
kontrolloi oppilaiden vapaa-ajanviettoa ja yhteiskokoontumisia varsin 
tarkoin. Varsinaisia yhdistyksiä ei ollut, joten ei ole tarkkaa kuvaa siitä, 
kuinka paljon kansalliset aatteet olivat oppilaiden keskuudessa esillä. 
Kuitenkin vuonna 1866 naisosasto lahjoitti miesosastolle lipun, jonka 
valkean pohjan keskellä oli kuusenhavuin ympäröity kannel ja sen ala-
puolella lause ”Pysy Suomessa Pyhänä”. Sama tunnuslause oli SKS:llä. 
Kyse oli selvästä kansallisesta symbolista. Seminaarin johto ei antanut 
lupaa esiintyä lipun kanssa julkisuudessa – ylioppilailtakin lippujen käyttö 
kiellettiin 1869. Kansallinen innostus taisi noihin aikoihin olla suurempi 
säätyläistöön kuuluvien naisoppilaiden keskuudessa, mistä osoituksena 
on pidetty seminaarin hennon lyyrisen oppilaan, Iisa Aspin voimakkaita 
kansallisia runoja. (Halila 1963: 152–155.)  
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1870-luvulla seminaarin oppilaskuntaa innostivat isänmaalliset asiat, työ 
suomalaisuuden hyväksi. Jo itse Oppilasseuran synty oli tuon isänmaal-
lisen innostuksen tulos,

 
jota kätilöitsemässä olivat useat tulossa olevan suomalaisuuden ajan merk-
kimiehet, ja jonka kummeina seisoivat silloin paraillaan suomalaisuus-ase-
velvollisuuttaan suorittavat miehet, kuten Ahlqvist, Krohn ja Yrjö-Koskinen. 
– Suomalaisuuden aatteita levittivät alusta alkaen pääasiallisesti sanomalehdet 
– – ainakin oli Oppilasseuran illanvietoissa useinkin pääohjelmanumeroita sa-
nomalehtien lukeminen. ”Sanomia Turusta”, ”Uusi Suometar”, ”Mehiläinen”, 
toisinaan ”Kirjallinen kuukausilehtikin” mainitaan iltahetkien ilahuttajina. 
– Puhuessamme isänmaallisuuden ja suomalaisuuden harrastuksista Oppilas-
seurain aikoina, täytyy meidän taas niiden keskeisimmäksi edustajaksi asettaa 
J. H. Erkko32. (Leinonen & Ripsaluoma 1913: 32–33.) 

Taulukko 17 seminaariopiskelijoista perustuu Raition kirjassa (1913) 
mainittuihin seminaarista päättötodistuksen saaneisiin (1867–1890) ja 
toisaalta Jyväskylän kaupunkiseurakunnan arkistoon sisältyvään semi-
naarilaisluetteloon (1863–1886)33. 

Oheisessa taulukossa 17 on mielekästä verrata kolmatta saraketta (päät-
tötodistuksen saaneet miehet 1867–1890) kahteen oikeanpuolimmaiseen. 
Näyttää siltä, että miesseminaarilaisten sukunimiä suomalaistui semi-
naariaikana, sillä vierasnimisiä valmistui vähemmän kuin kouluun tuli. 
Erityisesti talonnimi-sukunimien ja Laine-tyypin nimien käyttö näyttäisi 
seminaariaikana lisääntyneen. io-loppuiset nimet näyttävät olleen vasta 
tulossa muotiin. Uudisnimityypeistä oli Virtanen-tyyppi selvästi suosituin, 
ja sen suosio oli huipussa 1880-luvulla. – Naiset olivat selvästi vieras-

32  Johan Henrik E. esiintyi seminaarin oppilasluettelossa niin nimillä Erkko kuin Erkko-
nenkin. Orimattilan seurakunnan rippikirjaan 1871–79 (s. 232) hänen sukunimekseen 
on merkitty Erkkonen (Erkonen), samoin sisaruksille Gustaf Adolf ja Hilda Emilia, 
jolle nen-loppuinen nimi kirjattiin vielä avioituneenakin Jyväskylässä 1879 (kau-
pungin syntyneiden luettelo). Erik-veljellä (sittemmin Eero) oli sukunimenä Erkko 
(Erko). Saman aikakauden lastenkirjaan (s. 232) oli myös Rudolf- eli Ruuto-veljelle 
(tunnettiin myöhemmin Rudolf Elias -nimellä) kirjattu sukunimeksi Erkko (Erko). 
Rudolf Elias E. kirjautui Jyväskylän lyseoon Erkkonen-nimisenä (Mikkola 1983: 
101–102), jonka hän yliopistoon 1882 mennessä muutti asuun Erkko (Wanne 1958: 
162). Ilmeisesti veljekset olisivat itse päätyneet pikemminkin nimeen Erkko, mutta 
muut, joko Orimattilan pappi tai hiljan perustetun kirkonkylän kansakoulu, jota 
veljekset olivat päässeet käymään (Zetterberg 2001: 10–11), ja Jyväskylän seminaari 
suosivat aikakauden uudisnimityypille ominaista nen-johdinta. Heidän isälleen ei 
vielä merkitty suku- tai lisänimeä; hän oli Orimattilan kirkonkylän Eerakkalan (Erak-
kala) isäntä Juho Erkinpoika (Johan Eriksson). – Henrikin johdolla ja avustuksella 
veljekset hankkivat koulutusta ja sivistystä sekä lujan kansallisen mielen. Opettajana 
toimineen Henrikin kasvatusihanteena olivat isänmaata uutterasti palvelevat kunnon 
kansalaiset, mutta myös suvulle oli oltava kunniaksi. ”Me olemme ensimmäiset, 
jotka kannamme Erkko nimeä ja meidän pitää tehdä se kunnialla, että olisimme 
jälkeläisillemmekin kehotukseksi jaloon ja ylevään”, oli hän kerran opastanut Eeroa 
(Zetterberg 2001: 19).

33  Vertailujakson valintaan vaikutti se, että opintoaika oli keskimäärin 4 vuotta.
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nimisiä. Tosin 1890-luvulla valmistuneista naisopettajista vierasnimi oli 
enää 52,4 %:lla; suomalaisnimistä olivat eniten lisääntyneet talonnimi-
sukunimet (osuus 19,0 %), Virtanen-tyypin nimet (6,9 %) ja Laine-tyypin 
nimet (1,7 %).

Taulukko 17. Jyväskylän seminaarilaisten lisä- ja sukunimityypit. Taulukon luvut 
ovat prosenttiosuuksia. 

Nimityypit Päättö-
todistuksen

saaneet naiset 
1867–90

Päättö-
todistuksen

saaneet miehet 
1867–90

Koulun 
aloittaneet

miehet 
1863–86

Koulun 
aloittaneet

miehet 
1863–79

vierasnimet 71,7 28,4 33,0 34,2

itäsuomalaiset 
nimet

17,1 26,8 30,2 33,2

talonnimi-
sukunimet

7,1 25,3 19,2 16,3

Virtanen-tyyppi 2,3 12,0 11,2 10,3

edellisen 
seurannaistyyppi

0,7 1,0 3,4 3,4

suomalainen 
sotilasnimi

0,3 0,0 0,0 0,0

Laine-tyyppi 0,9 5,5 2,6 2,2

io-loppuiset 0,0 1,0 0,3 0,2

patronyymit 0.0 0,0 0,1 0,2

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

Jyväskylän seutu oli Virtanen-nimityypin levinnän keskeisiä ja varhaisia 
alueita. Siihen vaikuttivat lyseon ja seminaarin lisäksi kaupungin keskeiset 
suomalaisuusmiehet, kuten Wolmar Schildt (Kilpinen) ja seminaarin leh-
tori, sittemmin maaseurakunnan kirkkoherra Nestor Järvinen (Fredrikson 
1993: 127, 135, 137). Muitakin suomalaisuusmiehiä kaupungissa asui, 
kuten lehtorit A. G. Weilin, Clas Corander, K. H. Kahelin, J. F. Canth, Olai 
Wallin, K. G. Göös, Jaakko Länkelä, seminaarinjohtaja Uno Cygnaeus 
ja kaupunginlääkäri Jakob Forstén (mts. 126–129) sekä kauppias Henrik 
Fabian Helminen ja myöhemmin muun muassa Juhani ja Pekka Aho sekä 
Eero Erkko (Mönkkönen 1988: 529). 1860-luvun lyseolaisiin kuului Gus-
taf (Gusti) Stenbäck eli myöhempi Lauri Kivekäs (Tommila 1972: 143). 
Lähiympäristön kirkkoherroista ainakin Saarijärven Karl Kristian Stenius 
ja Keuruun Frans Henrik Bergroth olivat suomalaisuusmiehiä (Fredrikson 
1993: 125). Jyväskylän kouluilla oli suuri vaikutus Keski-Suomen aino-
assa kaupungissa, joka oli ”maakunnan” henkinen keskus. Ns. julkisen 
toiminnan väestöryhmään, joka käytännössä koostui lähes kokonaan leh-
torisäädystä, kuului vuonna 1870 peräti 27 % kaupunkilaisista ja vielä 
1880 kasvaneessa kaupungissakin sen osuus oli 19 %. Koululaisten määrä 
oli vielä suurempi: 2 000–3 000 asukkaan kaupungissa heitä saattoi olla 
400–500, joten Jyväskylä oli todella koulukaupunki, ”Suomen Ateena”. 
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(Tommila 1972: 134–135; Mönkkönen 1988: 523.) – Jyväskylän seudun 
sukunimistön kehitys 1800-luvun puolenvälin jälkeen kaikkine vivahtei-
neen ja taustavaikuttajineen olisikin varsin haastava tutkimusteema.

Uusia suomalaisia kouluja
Seuraavat suomalaiset yläalkeiskoulut perustettiin pian Jyväskylän yläal-
keiskoulun jälkeen (niissä opetus oli yleensä kaksikielistä): Tampereelle 
1860, Kokkolaan 1861, Ouluun 1863 ja Joensuuhun 1865 (Hanho 1955: 
245). Tampereen koulun toiminta loppui 1876, kun koulu joutui koulu-
hallituksen johtajan Casimir von Kothenin kielipolitiikan uhriksi (Rasila 
1984: 633–634). Von Kothen oli sitä mieltä, että suomenkielinen rahvas 
ei tarvinnut korkeampaa opetusta (mts. 635). Jyväskylän lyseo selvisi 
vaivoin von Kothenin yrityksistä tukahduttaa koulun toiminta (Lempinen 
1993: 38–40). Kokkolan lyseon (entisen yläalkeiskoulun) yksinomaiseksi 
opetuskieleksi tuli 1872 ruotsi (Möller 1970: 358–359). Tampereelle pe-
rustettiin sitten 1884 reaalilyseo ja 1895 suomalainen yhteiskoulu. 

Hämeenlinnan lyseoon ensimmäiset Virtanen-tyypin nimenkantajat 
ilmaantuivat vasta 1880-luvulla (Suolahti 1950); Kuopion lukion oppi-
laskunnasta ei sellaisia löydy ainakaan vuoteen 1894 mennessä (Wanne 
1959 ja vuoden 1962 matrikkeli), ei myöskään Joensuuhun 1865 perus-
tetun Joensuun lyseon matrikkelista 1865–1925, missä kyllä mainitaan 
joitakin Laine-tyypin nimiä. 

Tampereen yläalkeiskoulu
Tampereen yläalkeiskoulun oppilasmatrikkeli sisältää 991 oppilaan 
tiedot vuosilta 1860–1876 (Innala & Raevuori 1946: 41–155). Aune 
Innalan mainitsemista korkeakouluun päätyneistä oppilaista vain harval-
la oli suomenkielinen sukunimi (1946: 122–128). Eräs heistä oli Oskar 
Wilhelm Kurikka (s. 1849 Pirkkalassa), joka tosin koulussa käytti vielä 
nimeä Juvenius, joka oli johdettu kotitalon Juvan nimestä; myöhemmin 
hän muutti nimensä Oksaseksi. Suoniemen Alaluukilasta kotoisin ollut 
Iisakki Matias Alanen (s. 1857) käytti vielä koulussa nimeä Lundström. 
Muutama muukin suomalaisti nimensä kouluaikojen jälkeen (Cedberg > 
Leivo, Manberg > Ilmanen, Renström > Riukuniemi). Vierasnimiä kantoi 
koulun oppilaista 93,2 %. Suomalaisista nimistä yleisimpiä olivat ta-
lonnimi-sukunimet (43), sitten Virtanen- ja sen seurannaistyypin nimet 
(18), muun muassa 1868 Haukkanen (s. 1850; Kiikan Ulvin Yli-Haukkaa 
isännöineillä vanhemmilla ei ollut vielä sukunimeä), Kärkönen (s. 1870 
Suoniemen Kuljussa), Löytönen (s. 1851 Ikaalisissa, isä talollinen Matti 
Löytömäki), Vehmanen (s. 1843 Vehmaalla), kaksi vuonna 1871 kou-
luun tullutta Niemisen veljestä (Adolf eli Aatolhvi ja Helmi) Ruoveden 
Ritoniemestä. Heidän vanhempi velipuolensa, Heikki, joka tuli kouluun 
jo 1860, kantoi koulussa nimeä Ritoniemi, vaikka hänet oli Ruoveden 
vuosien 1863–1869 rippikirjaan merkitty Niemiseksi; tämä velipuoli oli 
syntynyt Kangasalla 1842, jolloin isän lisänimeksi merkittiin Marttila. 
Nuorempien veljesten syntyessä (1860 ja 1863) isälle kirjattiin nimeksi 
Ritoniemi. Perheessä oli jo 1850- ja 1860-luvulla annettu uudistyypin 
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etunimiä: mainitun Helmin lisäksi oli vielä 1857 syntynyt Elä-tytär ja 1866 
Turva-poika. Laine-nimityypin nimiä oli vain yhdellä oppilaalla (Tähti, 
s. 1856 Oriveden Lyytikkälän Uotilassa). Tampereen yläalkeiskoulusta 
ei tullut samanlaista suomalaisuuteen kasvattajaa kuin Jyväskylän, mutta 
ilman merkitystä ei senkään toiminta jäänyt.

Vuonna 1879 perustettiin maahamme neljä suomenkielistä lyseota (Tur-
kuun, Poriin, Viipuriin ja Lappeenrantaan) ja kolme suomalaista tyttökou-
lua (Ouluun, Kuopioon ja Mikkeliin). Lappeenrannan lyseon alkuvuosien 
oppilasaineistoa ei ole saatavilla (Mikkelin maakunta-arkistossa oleva 
aineisto alkaa vasta vuodesta 1893).

Turun klassillinen lyseo
Turun klassillisen lyseon (vuodesta 1883 valtionlyseo) oppilasmatrik-
kelien (vuodelta 1954 ja Lehtonen 1969) mukaan kouluun tuli vuoteen 
1885 mennessä 264 oppilasta. Oppilaista 65,2 %:lla oli ei-suomalainen 
sukunimi. Suomalaisista nimistä useimmat oli muodostettu talonnimes-
tä (16,3 % kaikista nimistä), Virtanen-tyypin nimiä (varhaisin Tähtinen 
1879) oli 6,8 %:lla, tyypin seurannaisnimiä 2,3 %:lla, Laine-tyypin nimiä 
(varhaisimmat Kalske, Helle ja Manner 1879) 6,1 %:lla, io-loppuinen 
uudisnimi kahdella (Aarnio ja Soinio) ja itäsuomalainen nimi 2,7 %:lla. 
Turunkaan lyseo ei näytä olleen ainakaan Virtanen-tyypin levittämis-
keskus – ilmeisesti siksi, että Varsinais-Suomessa oli rahvaallakin jo 
sukupolven ajan ollut varsin yleisesti ei-suomalaisia pysyviä lisänimiä. 
Sen sijaan myöhemmät uudisnimityypit esiintyvät jo varhain koulun 
oppilaiden nimistössä.34

Muissa turkulaisissa kouluissa oppilaat olivat lähes aina vierasnimisiä 
– kymnaasia käsittelen vasta hieman myöhemmin. Heurlinska skolanin 
tyttöoppilaissa 1861–1879 ei ollut ainoatakaan suomalaisnimistä; ensim-
mäinen oli 1880 kouluun tullut Alexandra Waltonen, s. 1881 Nauvossa 
(Aminoff 1911: 34–56).

Porin lyseo
Niistä Porin lyseoon 1879–1890 otetusta 159 oppilaasta, jotka pääsivät 
ylioppilaiksi (Sandelin 1904: 36–46 ja kirjan matrikkeliosuus sekä seu-
rakuntien kirkonkirjat), kirjautui kouluun 56,6 % ei-suomalaisella nimel-
lä. Vuoteen 1904 mennessä näistä nimistä oli jo 46,7 % suomalaistettu. 
Oppilaiden suomalaisissa nimissä oli selvästi eniten niitä, jotka oli otettu 
sellaisenaan talonnimestä (29,6 % kaikista nimistä). Itäsuomalaisia suku-
nimiä oli vain kaksi. Uudisnimistä oli eniten Virtanen-tyypin nimiä (10), 
sen seurannaistyypin nimiä 3 (Ollinen, Piirinen, Arminen), Laine-tyyppiä 
6 ja io-loppuisia nimiä 1 (Raitio, ent. Torkkeli). Useimmat Virtanen-tyypin 

34  Näin on, jos matrikkelin tekijä on kirjannut oppilaille heillä kouluun tullessaan ol-
leet nimet eikä myöhempiä. En ole tarkistanut nimenkäyttöä koulun alkuperäisestä 
oppilasluettelosta Turun maakunta-arkistosta.
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nimet olivat käytössä jo oppilaiden vanhemmilla, Laine-tyypin nimistä 
vain Kullervo Mantereen kirkkoherraisällä. Jo kouluaikana tai pian sen 
jälkeen muuttui muutama talonnimipohjainen nimi uudisnimeksi, muun 
muassa Krekula > Vartio, Massa > Halme, Sarviluoma > Arho, Möykky 
> Lauha, Kievari > Kaipio, Krouvila > Kunnas, Tessu > Kivi, Heikkilä 
> Hermo ja Naakka > Vanne. Jo edellä mainituissa suomalaistamista-
pauksissa uusien nimien tyyppijakauma oli seuraava: Virtanen- ja sen 
seurannaistyyppiä vain 2 (Stengård > Vuorinen, Stigell > Kylänen), Laine-
tyyppiä 13, io-loppuisia viisi, yksi la-loppuinen ja kuusi leksikaalisesti 
kaksiosaista nimeä. Koulun oppilaiden talonnimistä vaihdetut ja suoma-
laistetut nimet edustavat hyvin 1890-luvun ja 1900-luvun ensimmäisten 
vuosien muotia.

Viipurin ja Sortavalan suomalaisia kouluja
Viipurin klassillisen lyseon oppilasluettelo (painettu 1929) kertoo oppi-
lailla vuosina 1879–1889 olleen lähinnä kahdenlaisia sukunimiä: van-
hoja itäsuomalaisia nimiä (58,3 %:lla; tähän on laskettu mukaan harvat 
talonnimistä sukunimikäyttöön otetut nimet, mm. Suokas, Hanhineva ja 
Koskimies) ja ei-suomalaisia nimiä (40,6 %:lla), Virtanen-tyypin nimiä 
oli neljä (kaksi Saarista ja kaksi Wiljasta) ja uusi io-loppuinen nimi 
mahdollisesti yhdellä (1882 Wuorio, ent. Wäärä). Viipurin klassillinen 
lyseo säilytti hyvin itäsuomalaisia suomenkielisiä nimiä, mutta ei levit-
tänyt uusia nimityyppejä. Viipurin suomalaisen lyseon ja sen edeltäjien 
(Viipurin reaalikoulu 1874–1884, Viipurin alkeiskoulu 1884–1893 ja Vii-
purin reaalilyseo 1891–) oppilasmatrikkelissa (1955) vuosilta 1874–1893 
ensimmäinen uudisnimenkantaja oli heti ensimmäisenä lukuvuonna Eero 
Erkko. Uudisnimiä oli seuraavinakin vuosina vähänlaisesti: 1875 Uljas ja 
Koskinen; vuonna 1876 kouluun tullut Sjöblom otti myöhemmin nimen 
Järvinen sekä 1878 tulleet Österlund ja Löppönen nimet Outovaara ja 
Pallas. Monet koulun entiset oppilaat suomalaistivat nimensä myöhem-
min. Toinen Virtanen-tyypin nimenkantaja oli 1879 Toivonen, kolmas 
1887 tuleva arkkitehti Eliel Saarinen ja neljäs vasta 1891 viipurilaisen 
kauppias Taavi Suomisen Väinö-poika (s. 1880). Näistä siis kaksi viimeksi 
mainittua olivat uudisnimen kantajia jo toisessa polvessa. Ei-suomalaisten 
ja suomalaisten nimien suhde pysyi koko ajan jokseenkin samana. Tar-
kastelujaksolla ei-suomalaisten nimien osuus oli 47,2 %, itäsuomalaisten 
nimien 41,8 %, talonnimi-sukunimien 9,8 % ja uudisnimien 1,3 %. 

Ilmeisesti Viipurin kouluista kaikkein suomenmielisin oli vuosina 
1860–1893 toiminut, käytännössä Viipurin Suomalaisen Kirjallisuuden-
seuran johtama suomenkielinen ns. Wilken koulu, eräänlainen kansakou-
lun ja kansanopiston välimuoto. Sen johtajana oli 1874–1893 runoilijana 
tunnettu Juhana Henrik (J. H.) Erkko35 (Nissilä 1981: 446–448), vaikka 
käytännössä hänen johtajuutensa loppui vuoteen jo 1884. Hän osallistui 
myös suomalaisen lyseon aikaansaamiseen Viipuriin. Hän ei ollut varsi-
naisesti poliittinen osallistuja, mutta ahkera sivistysriennoissa ja isänmaal-

35  Opettajanakin aluksi nimellä Erkkonen (Laine 1980: 71).
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lisissa asioissa (Laine 1980: 22–23). Koulun oppilaiden enemmistö oli 
kaupungin työläisten ja käsityöläisten lapsia (n. 46 %), maanviljelijöiden 
lapsia oli 14 %, mutta varsinaisen säätyläistön lapsia ei ollut juuri lain-
kaan (mts. 27–28). Wilken koulu ei tosin ollut Viipurissa ensimmäinen, 
jossa annettiin suomenkielistä opetusta, sillä vuosina 1849–1872 siellä 
toimi ns. Pynnisen koulu ja kaupungin ulkopuolella Ravansaaressa Anton 
Keldánin perustama koulu. Myöhemmin perustettiin vielä sunnuntai- ja 
iltakouluja sekä suomalaisten lasten ja orpolasten koulu (mts. 8 ja 54). 
Koulun oppilasluettelon mukaan (mts. 74–85) lähes kaikilla oppilailla oli 
suomenkielinen nimi, joka oli useimmiten vanha itäsuomalainen sukuni-
mi tai joillakin talonnimestä periytyväksi nimeksi kehittynyt sukunimi. 
Uudistyyppien nimiä ei luettelosta löydy ellei sellainen ole Viljanen, joka 
muutamalla oppilaalla esiintyy vuodesta 1868 alkaen (mts. 75–81).

Sortavalan lyseo oli perustettu vasta 1893, ja sen oppilaat olivat enim-
mäkseen itäsuomalaisia. Heillä oli omat perinteiset suomalaiset suku-
nimensä, mutta 1900-luvun alussa koulussa esiintyi joitakin Virtanen-
tyypin nimiä, lähinnä Keski-Suomesta tulleilla (Saarialho, Kohonen & 
Nuorivaara 1951).

Oulun kouluja
Oulun tyttökoulun oppilailla ei vuosina 1879–1890 (Ilvesviita ym. 1931: 
107–136) esiintynyt ainuttakaan 1800-luvun uudistyypin sukunimeä. Run-
saasta 200 nimestä ei-suomalaisia oli 60,9 %, itäsuomalaisia vanhoja su-
kunimiä 14,8 % ja talonnimistä otettuja sukunimiä 24,2 %. Kahta viimeksi 
mainittua kategoriaa on tosin Oulun seudulla vaikea erottaa toisistaan, 
koska Pohjois-Pohjanmaalla on paljon talonnimiä, joihin on kiteytynyt 
itäsuomalainen sukunimi sellaisenaan (mm. Laitinen, Kettunen). Nämä 
itäsuomalaisten sukunimien talonnimihomonyymit olen laskenut tässä 
itäsuomalaisten nimien joukkoon, koska en nähnyt tarpeelliseksi ryhtyä 
selvittämään genealogisesti oppilaiden taustaa. Oulussa oli vuonna 1874 
aloittanut toimintansa suomalainen yksityislyseo ja 1883 suomalainen 
valtion lyseo, jonka perustamisen myötä yksityislyseo lopetti toimintansa 
(Hautala 1976: 501–516). Oulun lyseon oppilasmatrikkeli (1874–1974) on 
laadittu aakkostamalla kaikkien oppilaiden nimet, joten tähän tarkasteluun 
se ei ollut tarkoituksenmukainen. Pistokokein katsoen Virtanen-tyypin 
uudisnimiä ei koulussa – varsinkaan sen alkuaikoina – juuri käytetty. 
Oulua ei voi pitää minkäänlaisena nimityypin ja 1800-luvun uudennosten 
diffuusiokeskuksena.

Kuopion ja Mikkelin kouluja
Kuopion suomalaisen tyttökoulun oppilasluettelo (1929) sisältää vain 
koulusta valmistuneet oppilaat. 1800-luvun puolella päättötodistuksen 
saaneista oppilaista suurimmalla osalla oli ns. vierasnimi (140) ja mel-
kein yhtä monella itäsuomalainen sukunimi tai talonnimipohjainen nimi 
(näitä kahta tyyppiä oli yhteensä 115). Uudisnimiä oli vain muutamalla 
(1889 Raunio, 1895 Talvi), vaikka jotkut sellaisen vierasnimensä sijaan 
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myöhemmin ottivat (esim. Nyman > Ensiö, Qvick > Kajava). Mikkelin 
tyttökoulun oppilasluettelon mukaan vuosina 1879–1890 oli 45,6 %:lla 
oppilaista ei-suomalainen nimi, 47,6 %:lla vanha itäsuomalainen sukunimi 
ja 6,8 %:lla muu nimi. Muissa nimissä oli pari talonnimipohjaista sukuni-
meä (Huida ja Annala). 1880 kouluun tuli lappeenrantalainen vahtimesta-
rin tytär Uljas, 1884 kaksi sippolalaisen opettajan Tuomisen tytärtä, 1885 
mikkeliläisen kauppias Kallioisen tytär, 1888 ratavartija Heinisen tytär 
Tampereelta ja 1889 mikkeliläisen kansakoulunopettajan Autosen tytär. 
(Mikkelin tyttökoulu 1879–1929.)Uudisnimiä oppilaat eivät siis ottaneet 
kouluun tullessaan tai siellä ollessaan, vaan ne oli saatu kotoa. Näyttää 
siltä, etteivät mainitut tyttökoulut levittäneet uusia nimityyppejä. 

Vaasan kouluja
Vaasan suomalaisen yksityislyseon (sittemmin alkeiskoulu ja yksityis-
lyseo ja valtionlyseo) vuosien 1880–1900 oppilaista ei löydy Virtanen-
nimityypin kantajia, vaikka koulu oli perustettu nimenomaan suomalai-
seksi kouluksi, ja ”Me oppilaat tulimme maalta suomalaisista kodeista 
umpiruotsalaiseen kaupunkiin, jossa meidän kieltämme harva ymmärsi 
– –. Suomalaisen lyseon oppilaat olivat melkein yksinomaan kansan 
keskuudesta – –. Me olimme oikein punaisia fennoja. K. P. T. oli meille 
tunnettu ja me lauloimme teeskentelemättömällä hartaudella silloin uutta 
K. P. T:n marssia” (Kahva 1930: 96, 103). Koska Vaasan lyseon oppilaat 
olivat kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, he käyttivät lisä- ja sukuniminään 
lähinnä suomenkielisiä talonnimiä, joten Virtanen-tyypin nimiinkään ei 
ollut tarvetta. Nimenmuutokset olivat harvinaisia, tosin äskeisen muis-
telmasitaatin kirjaajan vanhemmat kulkivat vielä nimellä Kahma. 

Helsingin kouluja
Helsingin Suomalainen reaalilyseo perustettiin vasta 1891, ja siellä oli 
1890-luvulla joitakin Virtanen- tai sen seurannaistyypin nimien kantajia: 
Murtonen, Neronen, Jokinen, Oksanen, Sirkkanen, Kotkanen, Lehtonen, 
Härmeinen, Tuominen, Virtanen ja Viljanen (Helsingin lyseo 1951: 128, 
141, 145, 147, 152, 157, 159), mutta suomalaisnimistä alkoivat yleistyä 
jo tuoreemmat uudisnimityypit. 

Muutenkaan Helsingin koulut eivät näytä olleen nimien suomalaistamisen 
varhaisia diffuusiokeskuksia. Helsingin suomalainen alkeisopisto on ehkä 
ollut kaikkein suomalaisnimisin. Vuosina 1871–1887 sen oppilaista oli 77,5 
%:lla ei-suomalainen sukunimi, itäsuomalainen sukunimi oli 9,2 %:lla,
talonnimi-sukunimi 6,7 %:lla, Virtanen-tyypin nimi 3,5 %:lla (joissakin 
tapauksessa nimet olivat jo perittyjä), sen seurannaistyypin nimi 8:lla ja 
Laine-tyypin nimi 9:llä. Lisäksi koulua kävi kolme Saarniota (ent. Pöl-
läsiä). Mikään uudisnimityyppien diffuusiokeskus alkeisopisto ei ollut. 
(Helsingin suomalainen alkeisopisto 1871–1887: 75–138.) Myös Helsin-
gin suomalaisen jatko-opiston naispuolinen oppilaskunta (1881–1929) 
oli hyvin suomalaisnimistä, mutta opiston toiminta alkoikin vasta 1880-
luvulla (Helsingin suomalainen jatko-opisto 1881–1929).
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Turun kymnaasi
Turun kymnaasiin vuosina 1841–1869 tulleista oppilaista (yhteensä 917) 
vain harvoilla oli suomenkielinen sukunimi. Ensimmäinen oli 1845 kou-
luun tullut Erik Ellinen (aiemmin Elers) Pöytyän Ellisen Ritarin talosta, 
toinen oli vuonna 1855 kouluun tullut Lars August Palonen, kolmas 
vuonna 1857 kouluun kirjoittautunut Johan Heininen (isä talollinen 
Samuel Simula). Neljäs suomalaisniminen ilmestyi vuotta myöhem-
min; hän oli Johan Tolvinen (s. 22.10.1838 Harjavallassa; isä rusthollari 
Juho Ala-Tolvi). Samana vuonna kouluun tullut, myös harjavaltalainen 
Otto Edvard Härmelin suomalaisti ilmeisesti jo kouluaikana nimensä 
Härmäläksi. Jo 1848 kouluun tullut Nestor Järving suomalaisti nimensä 
Järviseksi (ilmeisesti myös kouluaikana), seuraavan vuoden oppilaista 
Johan Gustaf Himberg Heinoseksi sekä vuoden 1850 oppilaista Carl 
Viktor Berghäll Vuoriseksi. Vuoden 1851 oppilaista Carl Henrik Hell-
man omaksui ruovetisen kotitorppansa ja isänsä lisänimen Tervanen, ja 
vuoden 1856 oppilaista Johan Aulénin uudeksi sukunimeksi tuli Jäykkä. 
Viides, heti kouluun tulostaan vuonna 1859 suomalaista nimeä kantanut 
oli Zacharias Levänen (s. 1841 Jämijärvellä) ja kuudes saman vuoden 
uusi tulokas Gustaf Fredrik Pohjala (Nakkilan Pohjalan talosta). Heidät 
kaikki mainitaan myös ensimmäisten suomalaisnimisten yliopisto-opis-
kelijoiden ja useimmat myös ensimmäisten suomalaisnimisten pappien 
joukossa. Seitsemäntenä suomalaisnimisenä kouluun kirjoittautui 1862 
Michaël Willehad Wirtanen (s. 1844 Kokemäellä; isä talollinen Juho 
Hälli).  (Cygnæus 1897: 42–112; Landgrén 1944.) 

Muut suomalaisnimet olivat kouluuntulovuosien mukaisesti seuraa-
vat: 1863 Lamminen (Ulvilasta; isällä joskus vain patronyymi ja joskus 
lisänimi Holkeri), Walli (isä Wallin) ja Hauvonen (Harjavallasta; isällä 
lisänimi Korpi), 1864 Lahtonen (äiti: Österling), Pohjonen (Kumlingesta, 
myöhemmin nimellä Nordqvist), Liukkoinen (vanha itäsuomalainen nimi 
Mikkelistä) ja Jaakola (talonnimi Nakkilasta), 1865 Wehmanen (Vehmaal-
ta), 1867 Haapanen (Vehmaalta; isällä vain patronyymi ja joskus lisänimi 
Haapanala), Äijälä (talonnimi Vesilahdelta; muutti nimensä Lahtiseksi), 
Talanen (isä rusthollari Kustaa Yli-Talo), Salminen (isä talollinen Karl 
Knuutila Pirkkalasta), Rikala (talonnimi Hämeenkyröstä) ja Kiilo (talon-
nimi Kullaalta; käytti myöhemmin nimeä Manner), 1868 Koskinen (isä 
talollinen Antti Poussa Kiikasta), Tanner (s. 1851 Helsingissä; äidillä 
lisänimi Zacrisson; Aution mukaan isän nimenä Rönnblad), Havonen 
(isä talollinen Antti Ala-Haukka Kiikasta), Lehtonen (isä tehdastyöläi-
nen Matti Lindell Tampereelta), Korpinen (isä talollinen Matti Grönroos 
Hinner joelta), Marjanen (ent. Martin; isä Marttila) ja Lehtinen (isä ta-
lonomistaja Johan Ulrik Carlsson eli Vestergård Paraisilta) sekä 1869 
Jokinen (isä talollinen Vilhelm Jokela Nakkilasta), Annala (talonnimi 
Vesilahdelta; isä Amee, äidin Annala), Koskinen (isä verotalollinen Mikko 
Vuotila Harjavallasta) ja Hannula (talonnimi Ulvilasta). (Cygnæus 1897: 
42–112; Landgrén 1944; Autio 1996.) 

Vaikka tarkastelujaksolla kymnaasissa oli suomalaisnimisiä oppilai-
ta (yhteensä 27) ollut prosenttisesti vähän, merkittävää on, että nimet 
esiintyivät varsin varhain ja olivat usein uudistyyppisiä nen-loppuisia 
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nimiä. Lisäksi nimiä suomalaistettiin hyvin aikaisin myös koulussa 
ollessa. Ainakin pari nimenomaksujaa oli ruotsinkielisestä perheestä. 
Koulua voi pitää merkittävänä innovaatiokeskuksena, varsinkin kun 
monet sen suomalaisnimisistä oppilaista toimivat 1860-luvulta alkaen 
pappeina seurakunnissa. Koulun tuonaikaisesta oppilasluettelosta löytyy 
muitakin, tosin ei-suomalaisen nimensä säilyttäneitä suomalaisuusmiehiä, 
kuten 1841 Johan Adolf Lindström, 1846 Edvin Avellan ja 1853 Wilhelm 
Carlsson. Koulun historian kirjoittaja Robert Tigerstedt (1919: 259–263) 
on todennut, että 1800-luvun puolivälistä alkaen oppilaita heräteltiin kan-
salliseen tietoisuuteen Runebergin ja kansanrunojen avulla. Kymnaasiin 
kokoontuneiden nuorten opetuksessa ylistettiin myös Kalevalaa, Kan-
teletarta ja isänmaan tuhansia järviä. Kieliriitaa koulussa ei kuitenkaan 
ollut, vaikka koulun lehdessä Veritas & Jocus joskus oli voimakkaita 
suomenmielisiä kirjoituksia. Syksyllä 1863 hyväksyttiin (myöhemmin 
suomalaisuusmiehenä tunnetun) A. F. Almbergin36 ehdotus, että joka 
neljäs lauantai konventit pidettäisiin suomeksi. 

Eurén sekä Turun ja Hämeenlinnan kymnaasit
Vaikka Tigerstedtin mukaan Turun kymnaasin opettajat eivät mitenkään 
ohjanneet oppilaita suomenkieliseen suuntaan, oppilaiden keskuudessa 
”  nska saken” kohosi pintaan. He olivat sitä mieltä, että jotakin pitäisi teh-
dä. Kymnaasilaiset alkoivatkin vuodesta 1861 julkaista oppilaskatalogia 
suomeksi – välillä se tosin ilmestyi ruotsiksikin. (1919: 262–263.) Vaikka 
opettajat eivät olisikaan suoraan puhuneet suomalaisuuden puolesta, on 
huomattava, että koulussa oli opettajana (lähinnä teologian, historian ja 
raamatun alkukielten opettajana) 1845–1857 Gustaf Erik Eurén (Cygnæus 
1897: 8). Ensimmäiset kuukautensa hän oli kymnaasin apulainen, joka 
opetti myös suomen kieltä.37 Kun opetukseen ei ollut soveliasta kieliop-
pia, hän ryhtyi sellaista valmistamaan. Turun kymnaasin aikana Eurénin 
laatimista suomen kieliopeista38 (1846, 1849, 1851 ja 1852) viimeisin 
ilmestyi jo suomeksi. Niissä hän totesi muun muassa, että suomen kielellä 
muodostetaan sukunimiä ”päätteillä” -nen eli -inen (1852: 16). Eurénilla 
oli hyvä mahdollisuus vaikuttaa oppilaidensa maailmankuvan ja myös 
sukunimikäsityksen muodostumiseen.39 Alemmilla luokilla hän painot-
ti latinan kustannuksella Suomen historian ja isänmaallisten aineiden 
opetusta (Tigerstedt 1919: 151). Eurén valmisteli opetuksensa hyvin, 
opetti historiaa elävästi ja oli voimakas, energinen persoona, joka vähä-
puheisenakin osasi selvästi ilmaista asiansa (mts. 80, 108, 150). Hän oli 
myös hyvä tieteen popularisoija ja osasi julkaisijana tuoda esiin asiansa 
oikeaan aikaan ilman puolueriitoja. Jo Turussa hän osoitti hyvää psyko-

36  Almberg oli päässyt jo syyskuussa 1863 ylioppilaaksi (Bergholm 1984/1901 I: 45).
37  Suomen kieli oli tullut kymnaasissa vuonna 1844 pakolliseksi oppiaineeksi (Tigerstedt 

1919: 159).
38  Niissä hän nojasi M. A. Castrénin ja E. Lönnrotin tutkimuksiin. 
39  Vaikutus kohdistui lähinnä niihin, jotka eivät kuuluneet vanhoihin säätyläissukuihin 

ja joilla ei siksi ollut perittyä sukunimeä.
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logista silmää reagoida oppilaiden tunteisiin ja ajatuksiin (mts. 33, 152), 
ja sittemmin hän saavutti oppilaidensa jakamattoman kiintymyksen ja 
kunnioituksen myös Hämeenlinnan lukiossa (Carpelan 1903a: 562). Vuon-
na 1857 Eurén siirtyi historian ja maantieteen lehtoriksi sekä rehtoriksi 
juuri perustettuun Hämeenlinnan kymnaasiin (Biografi nen nimikirja 1879: 
180). Vuonna 1853 hän toimitti Suomen Huoneenhallitus-Seuran Sanomia 
ja vuonna 1854 Sanomia Turusta -lehteä sekä perusti Hämeenlinnassa 
1858 Hämäläinen-lehden, jonka toiminnassa hän oli vuoteen 1871 asti. 
Näissä lehdissä hän ei tiettävästi puuttunut sukunimiasiaan. Hämäläisen 
ohjelmakirjoituksessa (otsikoitu nimellä Hämäläinen) 3.9.1858 hän sen 
sijaan puntaroi ruotsin ja suomen kielen asiaa maassamme ja totesi, että on 
kaksi tietä parannukseen: ensimmäinen on se, että virkamiehiksi aikovat 
oppivat suomea ja toinen se, että ”suomen kielelle annettaisiin suurempi 
vapaus kuin muukalaisille, niin että suomen kielellä saatettaisiin lukea 
semmoistakin, joita ei ruotsin kielellä tavata. Suomen maan omissa asiois-
sa pitäisi vapauden olemaan suuremman suomen kielellä kuin muilla, se 
ja ainoasti se vetäisi ruotsalaisetkin lukijat suomalaisuuden puolelle.” 
Yleisissä asioissa hän asettui lehdessään jyrkästi suomalaisuusasian 
kannalle. (Lindeqvist 1930: 368–369.) Hämäläinen oli pitkään ainoa 
Hämeessä ilmestynyt lehti ja siksi maakunnallisesti merkittävä, mutta 
sillä oli ”suomalaisuuden asian ajajana yleisempääkin kuin paikkakun-
nallista merkitystä” (Hakulinen 1927: 602). Suomen kielestä hän kävi 
muun muassa vuonna 1860 debattia Antti Outosen (August Ahlqvist) 
kanssa Hämäläinen-lehdessä. Julius Krohn arvioinut, että Eurénin 
kieliopit ja vuonna 1860 ilmestynyt sanakirja näyttävät ”erinomaisessa 
määrässä helpoittaneen ja jouduttaneen kansankielen tuntemisen leviä-
mistä ylhäisempiin säätyihimme, jota paitsi kieliopit ovat suomenkielen 
muoto-opille antaneet lopullisen vakavuuden” (Krohn, J. 1897: 359). 
Vuonna 1862 Eurén ehdotti muun muassa sukunimisanakirjan laatimista 
(ks. lukua 5.2).

Samana vuonna (1857), kun Eurén tuli lukion opettajaksi, aloitti Hä-
meenlinnan yläalkeiskoulun historian ja maantieteen opettajana Edvin 
Avellan, joka sittemmin Porin seudulla otti kantaa sukunimiasiaan.40 
J. V. Snellman arvioi muistopuheessaan Eurénia seuraavasti: ”– – älykäs, 
jäykkä-mielinen, kuitenkin käytännölliseen elämään taipuvainen, uupu-
maton työntekiä. Monet ovat hänen Suomalaisen kirjallisuuden edisty-
mistä vaikuttavat teoksensa, joista paraiten maineen ansainnee hänen 
Kielioppinsa ja Sanakirjansa.” (Nivanka 1961: 78.) – Hämeenlinnan 
kymnaasin (1858–1870) ja yläalkeiskoulun oppilasluetteloihin tutustu-
malla voisi saada tarkempaa selkoa siitä,  olisiko oppilaiden sukunimissä 
nähtävissä Eurénin tai Avellanin vaikutusta. Vielä Hämeenlinnan triviaa-
likoulussa ei suomalaisnimisiä oppilaita näkynyt kuin kaksi. Tarkastin 
vuodet 1824–1841 oppilasmatrikkelista (Suolahti 1927: 34–62). Suku-

40  Edvin Avellanin isä, kielitieteilijä Gustaf Adolf Avellan oli mahdollisesti nimimerkki 
Arwo Moittivainen, joka vuonna 1856 palavasti kirjoitti Eurénin toimittamassa Sa-
nomia Turusta -lehteen suomalaisten sukunimien puolesta.
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nimettömien maalaistenkin pojat esiintyivät matrikkelissa vierasnimin. 
Ainoat suomalaisnimiset olivat 1834 kouluun tullut Carl Johan Kom(m)oin 
(sittemmin Kommonen) ja 1841 tullut Karl Gustaf Kaskas, joiden suku-
nimet perustuvat talonnimiin.

Porvoon kymnaasi
Koska Turun kymnaasilla näytti olevan suuri merkitys sukunimi-inno-
vaatioiden kannalta, kävin läpi myös Porvoon kymnaasin oppilasluet-
telon 1820–1872 (Borgå gymnasister 1820–1872). Koulun runsaasta 
1 200 oppilaasta 22:lla oli suomalainen sukunimi (mukaan luettuna 
2 Tolpoa). Ennen 1840-lukua suomalaisnimiä oli vain kaksi (Tolpo, Valda; 
kun sittemmin suomalaisuusmiehenä tunnettu ja Suomettaren perusta-
jiin kuulunut Paavo Tikkanenkin oli kouluun tullessaan 1838 joutunut 
omaksumaan nimen Tikén), 1840-luvulla kuusi (Vitikka, Tolpo, Saukko, 
Sairanen, Kotilainen ja Tanninen sekä mahdollisesti vielä Imman). Muut 
suomalaisnimet paitsi Tolpo olivat itäsuomalaislähtöisiä; myöhemmin-
kin suomalaisnimet olivat vanhoja itäsuomalaisia nimiä. Uudisnimiä 
koulussa ei esiintynyt. Suomalaisuuden nousun vaikutuksena voitaneen 
kuitenkin pitää sitä, että 1840-luvulta alkaen monet oppilaat pystyivät 
säilyttämään itäsuomalaiset, periytyvät sukunimensä; kaikki tosin eivät 
niin halunneetkaan menetellä.

Mustialan maanviljelysopisto
Ensimmäisellä suomalaisella, 1840 perustetulla maanviljelysopistolla 
(Tammelan Mustiala) on oletettu (Paikkala 1987c: 19; Mikkonen 1990: 
179) olleen merkitystä suomalaisten sukunimien omaksumisen kannalta. 

Maanviljelysopiston opetuskieli oli kuitenkin ruotsi ja oppilaskuntakin 
(”kumppanuuskunta”) toimi ruotsinkielisenä. Vasta vuodesta 1879 oppi-
laskunnan kokouksissa saattoi esiintyä myös suomeksi, ja vasta vuonna 
1906 pöytäkirjakieleksi tuli suomi (Tuorlahti 1943: 183). Virallisten leh-
tien nimenmuutosilmoituksissa ja muissakin nimien suomalaistamistapauk-
sissa on silloin tällöin kerrottu nimenottajan olleen Mustialan oppilas. 
Näistä nimenvaihdoksista varhaisimpia ovat 1880 Nyrö > Nieminen ja 
1887 Ståhlberg > Teräksinen. Sen sijaan Mustialassa agronomitutkinnon 
vuosina 1867–1879 suorittaneista 102 opiskelijasta vain kahdella oli suo-
malainen nimi (1871 Tuominen, 1878 Kouvo); 1880-luvulla valmistuneista 
suomalainen nimi oli jo 9,1 %:lla ja seuraavalla vuosikymmenellä 24,7 
%:lla. 1880- ja 1890-luvulta olevat suomalaisnimet olivat useimmiten 
talonnimikantaisia tai vanhoja itäsuomalaisia sukunimiä; uudistyyppejä 
edustivat vain 1888 Teräksinen, 1889 Rae (ent. Rosendahl), 1892 Pelto-
nen (sama sukunimi oli jo isällä), 1893 Nieminen (sama sukunimi oli jo 
isällä), 1896 Nieminen (vanhemmilla nimi Niemelä) sekä 1899 Lehtonen 
(isällä nimi Rouvala). (Mattsson 1942: 313.) Agronomiksi valmistuneiden 
joukossa ei sukunimien suomalaistaminen tuntunut olevan yleistä; ilmei-
sesti siksi, että suuri osa vuonna 1865 perustetun yläosaston opiskelijoista 
kuului säätyläisiin.
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Mustialan maanviljelyskoulussa opiskeli myös muita kuin agronomeik-
si valmistuvia. Heidän ja ilmeisesti 1800-luvun alun yksityisoppilaiden 
keskuudessa oli ilmeisesti enemmän suomalaishenkeä, mihin Yrjö Kos-
kinen viittasi Erkki Jäykän nekrologissa (Koskinen 1858). Vuotta 1853 
edeltävältä ajalta ei ole oppilasluetteloa, mutta ainakin Erkki Jäykän ja 
Sakari Sakarinpojan41 lisäksi siellä opiskeli noihin aikoihin (1847–1848) 
”Kangasalan Karhu”, suomalaisuusmies Agathon Meurman (Laiho 1929: 
25; Mäki 1982: 10; Krohn, J. 1897: 395). Myös muussa kirjallisuudessa 
on viitteitä siitä, että kouluun mennessään tai koulussa ollessaan maan-
viljelijäperheiden pojat omaksuivat talonnimi-lisänimien ja patronyymi-
en sijaan uudentyyppisiä sukunimiä, erityisesti Virtanen-tyypin nimiä 
(ks. mm. Nyyssölä 1947: 65, 123).

Yhteenvetoa koulujen merkityksestä
Tarkastelluista oppilaitoksista Turun kymnaasi sekä Jyväskylän lyseo ja 
seminaari erottuvat selkeiksi innovaatiokeskuksiksi, joissa 1850- ja 1860-
luvun aikana hahmottui 1800-luvun jälkipuoliskon tärkeimmän uuden 
sukunimityypin, Virtanen-tyypin, malli (ks. lukua 6.1). Sananmuodos-
tusmallin hahmottaminen oli yksinkertaista: otettiin vain käyttöön vanha 
itäsuomalainen sukunimijohdin. Sen sijaan motivaatiomalli ei syntynyt 
hetkessä, minkä vuoksi ensimmäisten uusien nen-loppuisten nimien jou-
kossa on paljon sellaisia, jotka eivät täytä Virtanen-tyypin kriteerejä. Ne 
eivät yleistyneet, koska motivaatiomallin hahmotuttua niiden tyyppisiä 
nimiä ei juuri enää otettu. Harvinaiseksi jäämiseen vaikutti myös se, että 
nimien motiivi oli usein olemassa olevassa nimistössä, talon-, kylän-, 
pitäjän- ja etunimissä. Vaikka olenkin luokitellut ne seurannaisnimien 
kategoriaan, ovat oppilaitoksissa omaksutut nimet itse asiassa olleet 
varhaisvaiheen nimikokeiluja. Myöhemmin samalla nimeämisperus-
teella syntyneitä nimiä voidaan kyllä aidosti kutsua Virtanen-tyypin 
seurannaisnimiksi.

Ilmeisesti G. E. Eurén kuuluu niihin, jotka suurelta osalta vaikuttivat 
Virtanen-nimityypin sananmuodostusmallin vakiintumiseen. Hänen kä-
sityksensä siitä, että suomen kielessä sukunimi muodostetaan nen-johti-
mella, perustui varmaankin itäsuomalaiseen malliin. nen-loppuisuuden 
itäsuomalaisten sukunimien tuntomerkkinä olivat tuoneet kieliopeissaan 
esille 1800-luvun alkupuolella jo von Becker ja Renvall (ks. lukua 6.1.1). 
Yliopistossa Eurén opiskeli vuosina 1841–1844. Hän ehti saada jotenkin 
tuntumaa siihen Euroopassa vuosina 1843–1844 alkaneeseen uudenlai-
seen yhteiskuntakritiikkiin, joka kohdistui sisäpoliittisesti valta- ja omis-
tusoloihin, mutta myös Venäjään. Sen suomalaisena laineena oli J. V. 
Snellmanin 1844 ilmestymisensä aloittanut Saima ja ”se ’fennomanian 
nuori leijona’, joka Topeliuksen mukaan aloitti kevään promootiossa42 

41  Sakari Sakarinpoika oli agronomi ja kirjailija Zachris Cajanderin (1818–1895) 
pseudonyymi, jota hän käytti jo 1845 kirjoittaessaan kansansankareista Puhakasta 
ja Makkosesta sekä Lemminkäisestä (Carpelan 1903a: 311).
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’kesyn karjuntansa’” (Klinge 1989: 154, 156). Jäyhä Eurén oli yksi niis-
tä, jotka yhdistivät 1840-luvun yliopistolla nousseen kansallisen palon 
käytännölliseen tarpeeseen saada sukunimettömille suomalaiskoululaisille 
omakielisiä sukunimiä.

Mainitut kolme oppilaitosta olivat paitsi innovaatiokeskuksia, myös 
paikkoja, joissa kasvatettiin innovaation levittäjiä muihin kouluihin, 
lehdistöön ja pappiloihin. Monien muiden oppikoulujen tehtäväksi jäi 
kasvattaa uutta polvea nimiuudennosten levittäjiksi ja toimia 1800-luvun 
uudisnimityyppien diffuusiokeskuksina.

8.3 Aikalaishavaintoja 1800-luvun nimikäytännöstä 

1800-luvun lisä- ja sukunimikäytännöstä ja siinä alkaneesta murroksesta 
löytyy julkisia ”silminnäkijäkuvauksia” aikakauden tieteellisestä kirjalli-
suudesta (etenkin Suomi-sarjasta) ja sanomalehdistöstä. (ks. lukuja 4.4.1 
ja 5.2.1). Vallinnut lisänimikäytäntö heijastuu aikakaudella käytetyistä 
termeistä ja osin myöhemmistäkin murteen säilyttämistä sanoista. Ilmaus-
ten konteksti kertoo puolestaan lisänimijärjestelmien luonteesta. 

Varhainen systemaattinen kuvaus on Anders Wareliuksen Suomea kä-
sittelevässä etnogra  sessa artikkelissa (Suomi 1847: 93–94), jossa hän 
selosti i t ä i s e n  s u k u n i m i -  j a  l ä n t i s e n  t a l o n n i m i p o h j a i s e n  
l i s ä n i m i k ä y t ä n n ö n  j a k a u t u m i s t a  varsin yksityiskohtaisesti. 
Wareliuksen mukaan lisänimiä eli sukunimiä (tillnamn eller slägtnamn) 
käyttivät savolaiset, karjalaiset ja lappalaiset mutta eivät hämäläiset ja 
muut länsimurteita puhuvat. Maan kaakkoisosassa sukunimiä esiintyi 
Viipurin läänissä sen lounaisosaa lukuun ottamatta alkaen Viipurin 
pitäjän länsinaapurista ja edeten viistosti Valkealaan, mistä sukunimet 
puuttuivat. Savolaismurteiden alueella sukunimiä tapasi läntisimmillään 
vielä Mäntyharjussa, Hirvensalmella, Rautalammilla ja Viitasaarella. Ne 
puuttuivat kuitenkin jo Hartolasta, Laukaasta ja Saarijärveltä, samoin kuin 
Pohjanmaalta, ”der Kainu-dialecten talas”, Tornioon saakka. Siellä talon-
poikaa kutsuttiin sen talon mukaan, jonka hän omisti, ja mäkitupalaisia 
ja irtainta työväkeä sen talon tai torpan mukaan, josta he olivat lähtöisin. 

42  Topelius kirjoitti vuoden 1844 promootioon, johon Eurénkin osallistui, tunnetun ja 
ehkä radikaaleimman runonsa. Siihen vaikutti kaksi ajankohtaista aihetta. Ensiksi-
kin oli tarve juhlia tutkimusmatkoiltaan Helsinkiin saapuneita Mathias Aleksander 
Castrénia ja Elias Lönnrotia. Toinen oli ylioppilaiden yhdistymispyrkimys ja kansal-
lisuusaate. Klingen mukaan promootioruno oli ”Pitempi ja poliittisempi kuin mikään 
edeltäjistään. Se oli juuri alkunsa saaneen Saiman aikalainen ja hengenheimolainen 
– –. Runo viittaa avoimesti aikakauden polttavimmiksi koettuihin kansallisiin kysy-
myksiin, irlantilaisten, tshekkien ja unkarilaisten kansallisesti sorrettuun asemaan, 
ja puhuu ’ajan janosta’ – –. Taistelu tulevasta on ennen kaikkea kansallinen, ja sen 
merkeissä runoilija haastaa nuoret promovendit taisteluun ja voittoon, lannistamaan 
maailman – –.” Topeliuksen huipennus oli: ”Ett folk! ett land! ett språk! en sång och 
en visdom/ Från sjö till sjö och från barm till barm går orden./ Ur egna källor Suomis 
 oder rinna; ur egna källor rinner dess framtid opp!” (Klinge 1989: 158–161.)
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Länsi-Suomessa talon- tai torpannimi siirtyi omistajan vaihtuessa seuraa-
valle. Turun, Satakunnan ja Hämeen läänissä lisänimiä oli herrasmiesten 
lisäksi vain käsityöläisillä, ja ne periytyivät isältä pojalle. Jos poika kui-
tenkin ryhtyi maanviljelijäksi, nämä ruotsinkieliset lisänimet (tyyppiä 
Fingerros, Sundvall) jäivät pois käytöstä. Suurin piirtein kuvatunlaisena 
voi itä- ja länsisuomalaisen sukunimi- ja lisänimikäytännön rajan nähdä 
myös sukututkimusten pohjalta, ks. oheista karttaa 35.

Vastaavan kahtiajaon toi Mehiläisessä esiin myös Hauholla syntynyt 
kielenkääntäjä Frans Ahlman:

Kartta 35. Itä- ja länsisuomalaisen suku- ja lisänimikäytännön raja. Rajan itäpuolella 
on jo keskiajalta alkaen käytetty periytyviä sukunimiä. Länsipuolella tavallisella 
maalaisrahvaalla ei yleensä ollut periytyviä suomalaisia sukunimiä ennen 1800-
luvun loppua. Kartta perustuu asiakirja-aineistoista ja sukututkimuksista tehtyihin 
havaintoihin.

Itä-Suomessa pysyvät,
periytyvät sukunimet.

Sukunimikäytäntö ei
säännönmukaista.

nimikäytännön raja
Talonpoikaisen lisä-

1800-luvun alussa.
Länsi-Suomessa
vallalla talon nimeen
perustuvat lisänimet,

Kartassa vuoden 1998
maakuntajako.
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Usein on johtunut mieleeni se seikka, kun ei Hämeessä talon-pojilla ole suku-
nimiä. – – Jokainen talon-isäntä nimitetään kirjoissa talonsa nimellä oman 
ristintä-nimensä kanssa yhdessä, es:ksi Matti Seppälä, Kustaa Anttila j. n. e. 
ja samalla tawalla, jos niin tarwitaan, myöski muu perhe; ja jokapäiwäisessä 
keskuudessa taas puhutaan Eerolan Heikistä, Mattilan Maijasta, Sipilän Antti 
pojasta, Heikkilän Kustawa tyttärestä j. n. e. Tän-lainen nimitys-tapa tawataan 
tietääkseni koko Hämeessä länsi-puolella Päijänneen puoli-päiwän piiriä, ja 
kumminki Hämeenlinnan lääniläisissä pitäjissä. Kellä rahwasta taas ei ole 
minkään-nimellistä tilaa tahi koulua, niin hän on ainoastansa Matti Juhanan-
poika, Leena Heikin-tytär j. n. e. Samate on myös ottaminen isän nimi awuksi, 
kun tahtoo eroittaa kahta saman-nimellistä talon-isäntääki toisistansa. 

 Tässä en ota mihinkään warteen niitä summattomia suku- eli liika-nimiä, 
joita, semmenki käsi-työläiset, owat ottaneet ja yhä haeskelewat wieraista 
kielistä, etenki ruotsin-kielestä. – – Toinen on tapa Suomen itä-puolissa, Päi-
jänneen puoli-päiwän piiristä alkaen. Siellä on rahwaassa jokaisella suku-nimi, 
jo ihan perin-suomalainen, joskopa yksi ja toinen on joko uutis- ja wieras-
himosta ottanut muukalaisen köllin taikka perinyt sen-tapaisen isältään, joka 
sen on saanut josta-kusta talon-pojan säätyyn poikenneesta herras-suwusta. 
Siellä on Makkonen, siellä on Manninen, Martikainen, Sairanen, Pulkkinen, 
Kymäläinen ja tuhat muuta päätteellä ”nen”, joka on Suomalaisten suku-nimien 
tunnus-merkki. (Ahlman 1862: 137)

C. A. Gottlund mainitsi, että hän oli jo lapsena, ennen vuoden 1808 sotaa, 
kiinnostunut suomalaisista sukunimistä. Tutkimuksensa hän aloitti Juvan 
kirkonkirjoista ja laajensi sitä sitten lähipitäjiin ja Vermlannin suomalais-
metsiin saakka. Käsitellessään savokarjalaisten sukunimien historiaa hän 
kuvasi maamme talonnimistöä ja samalla lisänimikäytäntöjä. Gottlundin 
mukaan osassa Hämettä, Turun läänissä ja Pohjanmaalla taloilla ja tiloilla 
oli omat erilliset, vakiintuneet ja pysyvät nimet. Sukunimien puuttuessa 
(”i brist och saknad af egna familjenamn”) väki käytti sen talon nimeä, 
jonka se omisti tai jossa asui, jolloin samalla henkilöllä saattoi olla elä-
mänsä aikana kymmenenkin erilaista lisänimeä (tillnamn). Hän saattoi 
näin nimen kautta tulla näennäisesti ”sukulaiseksi” kymmenelle muulle, 
vieraalle perheelle, joiden kanssa hänellä ei ollut mitään yhteistä. Uudel-
lamaalla taas, jossa Ruotsin ja Venäjän tapaan käytettiin patronyymejä, 
tuli jo isoisälle ja pojanpojalle eri nimi, niin että he näyttivät olevan eri 
sukua. Molemmissa tapauksissa nimikäytäntö vaikeutti sukututkimusta 
päinvastoin kuin Savossa, jossa sukunimet (slägtnamn) pysyivät muut-
tumattomina isän etunimestä ja omasta asuinpaikan muuttumisesta huo-
limatta. (1872: 20–21.)

Länsi-Suomen sukunimettömyys sai palstatilaa myös sanomalehdissä. 
Siitä kirjoittivat mm. Suometar (27.10.1848) ja Rauman Lehti (1.9.1888), 
jonka mukaan Lounais-Suomessa ei ollut suomalaisia sukunimiä juuri 
lainkaan. Tilallisia nimitettiin omistamiensa talojen mukaan, ja jos he 
sukunimiä kaipasivat, heille merkittiin ruotsalainen nimi. Tampereen 
Sanomat (13.2.1886) valitti, että monilla muilla paikkakunnilla oli jo 
ajat sitten niin ylhäisillä kuin alhaisilla ollut ”oma sukunimi tahi ’költti’”, 
mutta hämäläiset olivat tässä asiassa vieläkin takapajuisia, sillä heillä 
oli parhaimmillaankin vain patronyymejä. Asiaa kohensi vain se, että 
asevelvolliset saivat sotapalvelukseen astuessaan sukunimen.  
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Pohjalaista patro- ja matronyymien käyttöä (vaali-, vero- ym. luet-
teloihin kirjoitetaan ja sen mukaisesti huudetaan saman talonnumeron 
alaiset näin: ”Pöppö lä : Kusti Juhonpoika, Juho Kustinpoika, Matti 
Heikinpoika”) ja vaihtuvia talonnimi-lisänimiä vastaan kamppaili puo-
lestaan nimimerkki Maalainen Kokkolassa (Kokkolan Lehti 23.2.1886): 
jos talollinen myy talonsa, ostaa uuden talon ja muuttaa sinne, 

kohta ’suku- eli liikanimikin’ muuttuu, joten aina saadaan uusi nimi, kun 
toiseen taloon tai torppaan muutetaan asumaan. Tällä lailla uusittuja nimiä 
on muutamilla monta kymmentä, joten alkuperäistä nimeä tuskin omistaja 
itsekään muistaa sitä, wähemmän muut – siitä on tullut Jokapaikan Juho.

Lapin perukoita kolusi A. Andelinin Kertomus Utsjoen pitäjästä (1859). 
Kovin systemaattinen ei nimikäytännön kuvaus ole, mutta perhekunta-
järjestelmä on selvästi nähtävissä. Näyttää siltä, että nämä kylän, talon, 
asuinpaikan tai suvun päämiehen nimen sisältävät ilmaukset tarkoittavat 
ensisijaisesti tiettyä joukkoa ja vasta toissijaisesti tuohon joukkoon kuulu-
vaa yksilöä, jolle nimi on ajan mittaan kodi  oitu viralliseksi jälkinimek-
si.43 Koska nimillä näyttää olevan kollektiivinen ja periytyvä funktio, ne 
ovat olleet ainakin suvun nimiä. Sukunimikäytännön muotoutumisessa 
perinteisesti oletetun siirtymän lisänimi > sukunimi sijasta tässä voisi hah-
mottaa kehitystä lisänimi > kollektiivinimi eli suvun tai perhekunnan nimi 
> yksilöllinen, periytyvä sukunimi. Myös virkamiesnimet erottuvat:

Ne sukunimet, joilla pitäjäläiset toisistansa eroitetaan, ovat Utsjoen emäseura-
kunnassa: Länsmannin. Tähän sukuun kuului muinoin paljon kansaa. Tämän 
suvun esi-isä mainittiin Pietariksi ja oli pohjaiselta Ruijanmaalta kotoisin. 
– –. Kirjoittamisessa ja muissa semmoisissa asioissa oli hän seurakunnan 
jäsenille avullinen, jonkatähden myös hallitukselta määrättiin nimismiehen 
virkaa toimittamaan. Suomesta tulleet suvut olivat: Päiviön, Nikin, Kairin 
ja Heimon, jotka nyt ovat peräti kadonneet. Paitsi mainittuja elää Utsjoella, 
Inarin kanssa yhdistyessänsä: Vuolabin, Guttormin, Tuution, Ingerin, Pautin, 
Ovtakosken, Varren ja Lukkarin suvut. 
   Sitten kuin Utsjoki Inarin kanssa yhdistyi, muutti sinne enemmiten palve-
lukseen monta nuorukaista Inarista, silloin tuli myös monta Suomen maasta 
Lappiin – –; näistä kasvoi Aikion, Kitin, Laitin, Nuorgamin, Savvan, Jomp-
pasen ja Palton suvut. – – Ne suvut, jotka joutuivat tämän jälkeen Ruijasta 
joko naimisen eli muun kautta Utsjoelle, ovat: Lillen, Pannen, Pieskin, Pokan, 
Vestin ja Lemman suvut. Utsjoella olevain virkamiesten lapsista ovat Hellan-
derin ja Högmannin suvut alkaneet, jotka nykyisenä aikana rupeavat kohta 
suurimman-lukuisina olemaan.
   Inarissa asuu seuraavat suvut, nimittäin: Aikion, Kuvvan, Mattuksen, Morotta-
jan, Mujon, Mustan, Mutenian, Padarin, Palton, Saijetsin, Sarren, Vallen ja Ky-
rön. Kyrön suvun esivanhin, Henrik Kyrö, oli kotoperäisin Kittilän pitäjästä – –. 
Usiamman vuoden kuluttua kokoontui hänen luoksensa Tuomas Kyrö per-
heinensä, ja sen jälkeen usiampia muitakin – – niin on 18 taloa rakettu tähän 
Henrik Kyröltä aloitettuun kylään. (Andelin 1859: 199–200.)

43  Kaikki lainauksessa mainittavat sukujen nimet löytyvät Utsjoen ja/tai Inarin kirkon-
kirjoista ennen 1800-luvun puoltaväliä jälkinimen tapaan kirjoitettuna.
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Lainaus on pitkä, mutta auttanee osaltaan muodostamaan kuvaa suo-
malaisesta lisänimikäytännöstä ja sen eri-ikäisistä kerrostumista ainakin 
Lapin periferiassa, jossa olivat vaikuttaneet hallinnon länsisuomalaisten 
virkamiesten, myös Itä-Suomesta tulleiden uudisasukkaiden ja alkupe-
räisväestön omat nimijärjestelmät. Tosin kaikkien mainittujen sukujen 
tausta ei välttämättä ole kuvatun kaltainen.

J. H. Wennola pohti Virittäjässä 1899 (nro 4 ja 5), oliko Lapissa 1500-
luvulla sukunimiä lainkaan. Aineistona olivat Kemin-Lapin (Sodankylän, 
Kittilän, Peltojärven, Inarin, Sompion, Kemin, Kuolajärven, Kiikajärven 
ja Maanselän kylien) veroluettelot vuosilta 1570–1572, jotka käsittävät 
noin sata veronmaksajaperhettä. Hänellä on luetteloissaan 70–80 suoma-
laista, pakanuudenaikaista nimeä, loput ovat skandinaavisia. Etunimen 
jälkeen merkitty nimi on aina son-loppuinen. Kirjoittaja päätyi siihen, 
että kaikki nämä nimet olivat yksilönnimiä, eivät sukunimiä.  

Ja kun niissä ei esiinny ainoatakaan, jota todistettavasti voisi sukunimeksi 
katsoa, näyttää todennäköiseltä, ettei niillä suomalaisilla asukkailla, jotka 
Kemin-Lapissa tähän aikaan asuivat, vielä ainakaan suuremmassa määrässä 
sukunimiä ollut, vaan että pakanuuden aikaiset yksilönimet pääasiallisesti vielä 
olivat käytännössä. Että näistä yksilönimistä myöhemmin, ja vielä mahdol-
lisesti jo kysymyksessä olevaankin aikaan, kuitenkin sukunimiä muodostui, 
on luonnollista. (Mts. 67.)

Samuli Aikio on sittemmin epäillyt, että son-loppuisten nimien kirjaami-
sessa olisi kyseessä kruununvoutien ruotsalainen tapa. Hänen mukaansa 
vuoden 1696 maakirjasta lähtien näyttää lisänimien sukunimenomainen 
käyttö melko systemaattiselta. Suomen lapinkylissä se olisi ollut tuolloin 
melko säännönmukaista Enontekiöllä, mutta Kemin-Lapissa Tenonkyläs-
sä ja Utsjoella sukunimet alkoivat ilmestyä luetteloihin vasta vähitellen. 
(1992: 55.)

Selkeä, koko maan nimikäytäntöä koskeva tilannekatsaus löytyy Satakun-
ta-lehdestä (9.10.1886), jossa nimimerkki Teräwäinen (Edvin Avellan) 
kirjoitti:

Itä- ja pohjois-Suomessa kansalla yleensä owat liikanimet, jotka isältä me-
newät pojalle ja niin yhä edelleen suwusta sukuun. Tämä koskee eritotenkin 
tilallista wäestöä, mutta suureksi osaksi tilatointa ja irtaintakin kansaa. Jos 
kanta-isä sentähden on ollut esim. Makkonen taikka Laurikainen, hänen jälkei-
siänsäkin yhä edelleen kaikkina aikoina sanotaan Makkoseksi ja Laurikaiseksi. 
Itä- ja pohjois-Suomen liikanimet owat sentähden warsinaisia sukunimiä, jotka 
eiwät muutu eikä waihettele, waan seuraawat miehiä ja sukuja, huolimatta 
siitä, mitä paikkaa kukin eri aikoina sattuu asumaan.

Länsi-Suomessa sitä wastaan on monessa katsannossa toinen laita. Tilal-
linen wäestö puuttuu tawallisesti liikanimiä tykkänään, ja sen jäseniä puhu-
tellaan sentähden niitten tilain nimellä, joita hallitsewat. – – Tilattomassa 
wäestössäkin on länsipuolisissa osissa maatamme paljon semmoisia, jotka 
kaipaawat liikanimiä, ja joita sentähden jokapäiwäisessä puheessa mainitaan 
sen paikan jälkeen, jossa owat olentoa, sekä wirallisissa tiloissa isän ristimäni-
men jälkeen. Niin esim. Antti-nimistä trenkiä, joka palwelee Mikkolassa, ja 
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jonka isän nimi on Jaakko, kylän kesken sanotaan Mikkolan Antiksi ja kirjoissa 
Antti Jaakonpojaksi.

Tällä ei ole sanottu, ettei liikanimiä länsi-Suomessa löytyisi ollenkaan. 
Niitä on kyllä, warsinkin rantapuolisissa paikkakunnissa, yhdellä ja toisella 
tilallisellakin, mutta ennen kaikkia tilattomalla wäestöllä, esim. kaikenmoisilla 
käsityöläisillä, muonamiehillä y. m. s. puhumattakaan kaupunkien asukkaista, 
jotka tässäkin katsannossa enemmän kuin muut owat paikkakunnan yleisistä 
tawoista wieraantuneet. Länsi-Suomessa liikanimet kuitenkin eriäwät itä- ja 
pohjois-Suomessa käytetyistä siinäkin katsannossa, etteiwät ole yhtä wa-
kinaisia, polwesta polween siirtywiä kuin wiimemainitut. Niitä omistetaan 
mieltä myöten, ja niitä useasti mieltä myöten waihetaankin. Saattaa sentäh-
den tapahtua, että saman suwun, jopa saman perheenkin miehillä on warsin 
erinlaiset liikanimet.

– – Länsi-Suomessa liikanimet owat wielä toisessakin katsannossa erista-
paisia, nim. siinä, että suurimmaksi osaksi owat ruotsalaisia. – – Mailla nin-
kuin kaupungeissakin wilisee kaikenmoisia sonneja, rooseja, liinejä, kwistejä, 
forsseja, ströömejä, walleja, holmeja, manneja, bergejä j. n. e. 

Niinpä A. V. Forsman saattoi kiteyttää väitöskirjaansa maan sukunimi-
tilanteen seuraavasti: 

Jo vanhastaan on tapana sanoa että su kunimiä on olemassa ainoas taan savo-
karjalaisen heimon asumalla alalla, siis Inkerissä, Karjalas sa, Savossa, Ou-
lujärven ympäris töillä sekä riutuvana säilyn näisenä Keski-Suomessa; jota 
vastoin Uusmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme ja Pohjanmaa – – eivät 
sukunimien käytäntöä tunne. Eri maa kuntien rajoil la olot kuitenkin voivat 
muodostua yleisestä sään nöstä poikkeaviksi: sukunimisyyttä ja sukunimettö-
myyttä tava taan sekaisin. (1891: 124.) 

Siinä on päh kinänkuoressa yksi suomalaisen sukunimisysteemin perusjao-
tuksista. Forsman – aikalaisena – ei kuitenkaan maininnut väitöskirjassaan 
hyvässä vauhdissa olleesta länti sen ”sukunimi tyhjiön” täyttymisestä, mikä 
kansan kes kuudessa tuohon aikaan tapahtui.

Vierasnimisyys
Muiden kuin suomalaisten nimien käyttö liittyi – ruotsinkielistä rahvasta 
lukuun ottamatta – sääty-yhteiskunnan ylempiin säätyihin tai vähintään 
pyrkimykseen erottua tavallisesta kansasta.

Yrjö Koskinen, jolle sukunimiasia oli osa kieli- ja kansallisuusasiaa, 
huomautti, että kun hämäläisillä ei ollut sukunimiä kuten karjalaisil-
la, he käsityöläisinä tai muuten herraskaisempaan toimeen päästyään 
ottavat ruotsalaisen tai venäläisen nimen (1852: 53). Samaan asiaan 
puuttui Antero Wareliuksen Kertomus Tyrvään pitäjästä 1853, jossa hän 
murrepiirteiden yhteydessä kuvasi eläinten, paikan- ja henkilönnimiä. 
Lisänimistä hän kirjoitti:

Liikanimet otetaan ruotsinkielestä, niinkuin: Plyhti (kirj. Flygt eikä Blygd), 
Vaani (kirj. Svan eikä Fan), Teemperi, Kröönlunti; suomenkielestä ei ole 
ainoatakaan. Näitä on herrasmiehillä vaan ja entisillä sotamiehillä ja käsi-
työläisillä; mutta jos käsityöläisen poika rupee varsityön tekiäksi, niin jättää 
mielellänsä isältä saadun sukunimen. (Mts. 125.)
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Lönnrotin voimallisin puheen vuoro suomen kielen ja suoma laisten su-
kunimien puolesta oli hänen puheensa H. G. Porthanin muistopatsaan 
paljastajaisissa Turun Akatemian juhlasalissa 9.9.1864. Lönnrot kuvasi, 
miten Suomi Ruotsin valtaan kuuluessaan oli sivistyksen ja monipuolisen 
hyvän vastapainoksi saanut vuodattaa vertaan Ruotsin sodissa eri puolilla 
Eurooppaa ja enimmäkseen menettänyt kansal listuntonsa niin,

että itse Suomen nimiki olisi jo katoomisen vaarassa ollut, koska meitä vie-
lä nytki rajan takana Venäjän Karjalassa kutsutaan ei Suomalaisiksi, vaan 
Ruotsalaisik si ja maatamme Ruotsik si. Varsinkin loppupuolella tätä aikaa, 
niinkuin paikoin vielä näinäki aikoina, oli van hempain erinomaisin huoli lap-
sistansa, saada heitä ruot sinkieltä oppimaan, ja huoli oli ei ainoastansa niillä, 
jotka tarkottivat sen ohessa jotain muutaki hyödyllistä oppia lapsillensa, sillä 
sitä muulla tavoin ei voinutkaan saada, mutta moni teki sen paljaan kielenki 
vuoksi. Lähin askele siitä oli se, että ne, jotka tahtoivat vähänkään parempia 
olla, rupesivat häpeemään suomenkiel tä, suomen nimeä ja suomen sukua, 
jonka tähden kaikki, ruotsalai sik si tahi muiksi muukalaisiksi muutettavan, 
niinkuin sitä usein vieläki tehdään – –. Niistä ajoista meillä nyt onki semmoisia 
sukunimien hännityksiä kun ne monet sonnit ja mannit, ne yltä yleiset stenit 
ja grenit, bladit, qvistit ja rotit, liinit, laanit ja landerit pysyväisinä muisto-
merkkeinä, ja toisia tulee vielä lisäksi melkein jokaisen uuden suomalaisen 
oppipojan, vahtimiehen ja puotipojan kanssa. (Lönnrot 1990: 507.) 

Tätä seikkaa ja muutenkin muukalaisuuksien ihannoimista pilkkasi 
Pietari Hannikainen hölmöläisnäytelmässään Silmänkääntäjä (Kanawa 
1.2.1845). Siinä päähenkilö selitti ideologiaansa seuraavasti:

Kaupunkiin näetsen muinen tuli Kuninkaallinen ulkomaan Suutari, nimeltä 
Beklin. Koko mailma nyt tahtoi teettää kenkänsä ja saappaansa sillä. Mutta 
kaupungin entiset Suutarit jäivät jouten, ihan jouten, Liisaseni! Tuostapa nyt 
Suutarit ajattelemaan ja sitä tekisiwät wielä nytkin, jos ei eräs älykäs mies heitä 
olisi pelastanut. Suutari Pylkkönen keksi näetsen yhtaikaa koko salasuuden ja 
ilmoitti sen mailmalle. Hän, näetsen, eräsnä yönä häwisi kaupungista ja koko 
näkywäisestä mailmasta, mutta sen siaan ilmestyi uusi, wieläki kuninkaal-
lisempi ulkomaan Suutari Pylkkeliin. Alappas tuiskuta työtä tällekin. Ahaa, 
liini! kiljasiwat kaikki Suutarit kuin yhdestä suusta, siinäpä se onkin temp-
pu. Pikemmin kuin sumu päiwän nostessa, häwisiwät samassa kaikki entiset 
Suutarit ja toiset toistansa muukalaisemmat ja kuninkaallisemmat ilmestyiwät 
niiden siaan, joita nyt jo on yhen werran kuin musti nimisiä koiria. 

– – Samatenkuin Suutarit, muuttuiwat muutki ammattimiehet Ulkomaalai-
siksi, sikäli kuin Sorwari Surrander, Uunintekiä Tegel, Wiinakauppias Ruus, 
Yöwartiat Rennsteen ja Skrifhalsiander ja muut sellaiset tuliwat ulkomailta 
tänne; ja sen nyt jo metän Mustiki ymmärtää, että sellaiset nimet, kuin: Pa-
lowinerus, Räkänenander, Korwapuustius, Rahwelianus, Punssioni, Romto-
tilander, Pohmelius, Sepeliin, Mustileen, Kortpeliander ja Tyhjäkerskonius 
ja lukemattomat muut sellaiset, että ne muka elättäwät miehensä, waikka 
karpeettomalla kalliolla.

– – Et sinä sitäkään ole kuullut, etteiwät ihmiset kysy kenenkään oppia ja 
ettei uusi oppi tee ketään herraksi, mutta nimi, se näetsen on pääasia. Ihmiset 
owat jo ennen mailman alkua keksineet sen, että kaikki ulkomaalaiset owat 
wiisaita ja oppineita; ja koska kaikkia asiat ja kaikki kappaleet tunnetaan 
nimistänsä, niin kuin kissat ja koirat ja muut raawaat, niin tunnetaan muuka-
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laisuuski nimestä, waan muukalaisuudesta ihmisen oikea arwo. Sentähden 
näetsen kaikki, jotka muuttawat nimensä muukalaiseksi, tuleewat herroiksi, 
ja sentähen kaikki muukalaiset nimet owat herrasnimiä ja kaikki suomalai-
set talonpoikasia, joita ei auta opit eikä muut wiisaudet. Ymmärsitkö nyt? 
(Kanawa 1.2.1845)

Herraskaisen sukunimen otto ei tosin aina ollut omaehtoinen valinta, vaan 
johtui säätyerotuksen ja säätyjen omaksumien niminormien käytännöstä. 
Vastaanpaneminen ei varhemmin olisi juolahtanut mieleenkään. Kuvaava 
on kertomus kauppa-apulainen, sittemmin Hackman & Co:n konttoristi 
Adam Wilken opintielle lähdöstä. Adam syntyi 5.9.1798 Lappeen pitäjän 
Lensulan kylässä talonpoika Juhana Kiisken ja Liisa Lensun perheeseen. 
Mieli veti oppia saamaan, ja 12-vuotias poika saikin luvan lähteä vuonna 
1811 Lappeenrannan kouluun.

Sen pääopettaja Löfberg – – kysäsi häneltä kohta kouluun tultua äkkipäätä, 
eiköpä tahtoisi talonpoikaista nimeänsä herraiseksi muuttaa, johon äkkinäi-
nen paimenpoika äimeissänsä ei osannut sen parempaa kuin jättää itsensä 
niminensä, turkkinensa, takkinensa Opettajan haltuun. Tarkkaan nyt pojalta 
hänen kotinsa maanpaikkoja ja tiluksia sekä niiden nimiä ja näköä kuuluste-
lewalle, pisti Lensulan kylän rajoilla olevan Wilkjärven nimi niin mieleiseksi 
korwillensa, että siitä pian katkasi poika-huonolle uuden nimen, näin Wilken 
Kiiskistä tehden. (Suometar 3.3.1848.)44 

Aikanaan myös Z. Topelius sivusi asiaa Välskärin kertomusten (jatko-
kertomuksena 1851–1866, kirjana 1853–1867) 13. kehystarinassa, jonka 
hän on ajoittanut vuoden 1830 tienoille. Siinä välskärin ympärille on 
kokoontunut kuulijajoukko, johon on liittynyt äsken ylioppilaaksi pääs-
syt ja maisteri Svenoniukselta apulaisopettajan viran saanut Abiel Halm, 
”kahdeksantoistavuotias maailmanmullistaja”, ”jonka aika ei ollut vielä 
tullut nimittää itseänsä Olkiseksi (Halm = olki)” (1998, 3: 320). 

Vuonna 1888 Rauman Lehden (1.9.1888) aiheena olivat Nimien muu-
tokset entisinä aikoina ja nykyään. Lehti valotti Lounais-Suomen nimi-
käytäntöä:

Lieneekö se sitten tapahtunut nimentarwitsewien omasta tahdosta wai mistä 
syystä, warma waan on, että täällä työwäestössämme tapaa melkein yksin-
omaan ruotsalaisia sukunimiä, waikka nimien omistajat owat umpisuomalaisia 
samoin kuin heidän esi-isänsäkin. Niinpä esim. Raumalla ei tietääksemme 
ole syntyperäistä raumalaista, työmiestä tai muunsäätyistä, jolle olisi suo-
malainen sukunimi perintönä tullut. Kenellä sellainen on, hän on sen itse 
itsellensä ottanut.

44  Wilken perintö tuli käytetyksi suomalaisuuden hyväksi, kun hän testamenttasi varansa 
Viipurin Suomalaiselle Kirjallisuusseuralle käytettäväksi koulun perustamiseen ja 
ylläpitämiseen. Ns. Wilken koulu oli aikanaan Viipurin suomalaisin (Nissilä 1981: 
447), ks. s. 459. 
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Kirjoittaja loi katsauksen entisaikain nimenmuutoksiin, joissa omaksuttiin 
vierasmallisia nimiä ilman että kukaan olisi niitä paheksunut, ja vertasi 
sitä nykyiseen nimenmuutosten vastustamiseen:

– – wiime aikoina nimien muuttelemista on paheksuttu, ja että tätä pahek-
simista wasta sitten on ruwennut ilmauntumaan, kuin nimenottajat wiime 
wuosina owat ruwenneet walitsemaan itselleen suomalaisia sukunimiä. Jos 
joku, jonka isä oli muuttanut suomalaisen sukunimensä muukalaiseksi, on 
omistanut itselleen iso-isänsä suomalaisen nimen, on tätä muutamilta tahoilta 
pidetty jo kerrassaan häpeällisenä työnä. – – Julkisuuteen tulleet moitteet owat 
tähän saakka kohdanneet niitä säätyläisiä, jotka owat muuttaneet muukalai-
set – tuoreemmat tai wanhemmat – sukunimensä suomalaisiksi. Wähemmän 
huomiota tai tuskin huomiota ollenkaan owat herättäneet ne nimenmuutokset, 
jotka työwäestössämme owat tapahtuneet. Ne owat tosin olleetkin warsin 
harwalukuiset, mutta on niitä kuitenkin ollut sen werran, että on woitu niis-
täkin nähdä kansallistunteen olewan elpymään päin työwäestössämmekin. 
(Rauman Lehti 1.9.1888.)

8.4 Esimerkkejä sukunimistön muuttumisesta muutamilla 
paikkakunnilla

Lisänimikäytännön muuttumista yleiseksi ja yhtenäiseksi sukunimikäy-
tännöksi ei voi seurata pelkästään nimenmuutosten ja Virtanen- ja Lai-
ne-tyypin nimien leviämisen avulla. Siksi olen tarkkaillut myös muiden 
nimityyppien käytössä tapahtuneita muutoksia. Havainnollistan asiaa 
seuraavassa muutamista länsisuomalaisista seurakunnista (Asikkala, 
Hamina, Hattula, Jaala, Jyväskylän kaupunkiseurakunta, Jyväskylän 
maaseurakunta, Jämsä, Kuru, Kärkölä, Sippola ja Ähtäri) valituin otok-
sin 1800-luvun jälkipuoliskolta ja 1900-luvun alusta. 

Esimerkkitapaukset ovat sellaisista seurakunnista, joista muutama 
vuosi sitten oli Kansallisarkistossa saatavilla kyseisen aikakauden kir-
konkirjoja. Aivan viime vuosina arkistoon on kertynyt lähes kaikkien 
seurakuntien aineistoja 1800-luvun jälkipuoliskolta, mutta niitä en 
ole ehtinyt hyödyntää.45 Luvun 6.2.6 sukunimiartikkeleissa toin esille 
nimikohtaisesti sen, miten Virtanen-tyypin nimet ilmaantuivat käyttöön. 
Tässä luvussa esittelen, miten niiden käyttö yleistyi eri paikkakunnilla. 
Esimerkeissä näkyvät paikallisesti ne suomalaisessa nimikäytännössä 
tapahtuneet muutokset, joita esittelen valtakunnallisesti tämän 8. luvun 
muissa osissa ja luvuissa 7 ja 9. Sukuviesti-lehdessä olen käsitellyt vas-
taavia asioita viiden varsinaissuomalaisen pitäjän (Tl. Koski, Kuusisto, 
Marttila, Pertteli46 ja Uskela) osalta (Paikkala 1985c). Otan nekin huo-
mioon luvun lopun yhteenvedossa.

45  Katson näidenkin esimerkkitapausten antavan hyvän kuvan aikakauden nimistöstä, 
vaikka ne eivät riitä ilmiöiden ja uudennosten aikamaantieteellisen diffuusion kuvaa-
miseen. Uudemmasta aineistosta katsoin hyödylliseksi selvittää hieman Jyväskylän 
kaupungin ja maalaiskunnan nimistön koostumusta.

46  Perttelin tiedot sisältyvät myös artikkeliin Paikkala 1999.
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Asikkalan Vesivehmaan lisä- ja sukunimet 1890-luvulla
Asikkalan Vesivehmaan kylän 1890-luvun väestön käsittelen taloittain 
eli siten kuin ne esiintyvät isojakoasiakirjoissa.47 Ne kyläläiset, joita ei 
merkitty taloittaiseen osuuteen, kirjattiin kylän loppuun omaksi loisten 
luetteloksi, jota tässä kutsun loistenkirjaksi. Oheisessa taulukossa 18 ovat 
mukana vain ne, joille oli merkitty lisä- tai sukunimi, mutta ei pelkällä 
patronyymillä kirjattuja. Talollisten rippikirjassa talonväelle ja torppareille 
merkittiin usein vain patronyymi, vaikka ilmeisesti heidän lisä- tai suku-
nimekseen saatettiin jo katsoa talon- tai torpannimi. Esimerkiksi Heikki-
län talossa asuvien sukunimeksi vakiintui 1900-luvun puolella Heikkilä; 
tosin perhe oli muuttanut taloon muualta vasta vuonna 1899 (Paikkala, 
J. 1996: 5). Vain parissa tapauksessa lisänimeksi merkittiin sama nimi 
kuin asuintalo tai -torppa: Reijeli (tosin itsellisenä) ja Kallioinen. Niinpä 
taulukon talonnimipohjaisten lisänimien osuus on ehkä liian vähäinen ja 
muiden suhteellinen osuus taas liian suuri. Samassa kirjassa on vain yksi 
käsityöläinen, joka kulki pelkällä patronyymillä (oikeastaan hän oli myl-
läri, jolle merkittiin patronyymi Aadaminpoika). Loisten kirjassa otsikon 
Maakauppiaita alla olevilla henkilöillä oli aina lisä- tai sukunimi, paitsi 
yhdellä rengillä, jonka pojalle jo merkittiin sukunimi (Sirén).

Seuraavassa taulukossa sama henkilö saattaa esiintyä useamminkin, jos 
hän on rippikirjan pidon aikana vaihtanut asuinpaikkaansa, mutta pääl-
lekkäisyydet ovat satunnaisia eivätkä suuresti vaikuta lopputulokseen. 

Taulukko 18. Asikkalan Vesivehmaan kylän väestön sukunimien jakautuminen 
1890-luvun rippikirjan mukaan.

Taloittainen 
rippikirja

% Loisten-
kirja

% Yhteensä 
%

Vierasnimet 93 46,5 26 66,7 49,8

Talonnimet 26 13,0 2 5,1 11,7

Virtanen-tyypin 
nimet

55 27,5 7 17,9 25,9

Laine-tyypin nimet 14 7,0 2 5,1 6,7

Itäisten nen-
loppuis ten suku-
nimien homonyymit

9 4,5 0 0,0 3,7

Muut 3 1,5 2 5,1 2,1

Yhteensä 200 100,0 39 100,0 100,0

47  Lähteenä Asikkalan kirkonarkiston 1890-luvun rippikirja Vesivehmaan kylästä, 
s. 1215–1371, ja MHA H4 3: 6–17.
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Vesivehmaan rippikirjaa tarkastellessa voi havaita muutamia lisä- ja suku-
nimien käyttöön 1890-luvulla liittyviä ilmiöitä. Ensinnäkin saman perheen 
jäsenillä ei välttämättä ollut samaa sukunimeä. Esimerkiksi Metsä-Ka-
roselan isännän sukunimi oli Rikman, mutta yhdellä pojalla oli nimenä 
Wirtanen; Etu-Sihvolan itsellisellä oli sukunimi Salonen, mutta pojalla 
oli lisänimenä Mäkelä; Vostilan itsellisen poika ja tytär kulkivat nimellä 
Heinonen, sen sijaan muille sisaruksille ja isälle ei lisänimeä kirjattu, 
mutta se lienee ollut Vostila. Sukunimet näyttävät olleen vasta juurtumassa 
käyttöön. Usein vasta 1890-luvun kuluessa henkilölle merkittiin sukunimi. 
Näitä tapauksia voi havaita ainakin toistakymmentä; uusia nimiä olivat 
Aaltonen kahdesti, Sivén, Laaksonen, Björn, Wirtanen kahdesti, Kallio, 
Aaltonen, Toivonen, Rantala, Nurminen, Ylitalo, Ahonen ja Sipilä. Su-
kunimien käytön hiljattain tapahtunutta omaksumista kuvaavat myös ne 
tapaukset, joissa osalle perheestä ei ole merkitty erillistä lisänimeä, mutta 
osalle on. Tällaisia uusia nimiä olivat esimerkiksi Heinonen, Wirtanen, 
Mäkelä, Toivonen, Haapan[en], Alanen, Laaksonen. Yleensä uudisnimi 
oli siis Virtanen-tyyppiä, pari kertaa ei-suomalainen nimi ja kolmesti 
talonnimen kaltainen nimi. Vain kerran uudeksi nimeksi oli merkitty sen 
talon nimi, jossa henkilö asui: Ylitalo. 

Kolmas huomioni on satunnainen, mutta voi kieliä yleisemmästäkin 
käytännöstä: asutusnimen sijasta saatettiin sukunimiksi ottaa Virtanen- ja 
Laine-tyypin mukaisia uudisnimiä. Loisten kirjassa on yhdelle nikkarille 
ensin merkitty lisänimeksi Päärilä, joka on vedetty yli ja merkitty uudeksi 
nimeksi Laaksonen; poika taas kirjattiin nimellä Alanen.

Neljäs havainto koskee naisten nimiä. Vaimot merkittiin usein eri 
nimellä kuin mies, mutta kyse saattoi olla vain kirjaustavasta, jolla ha-
luttiin ilmaista vaimon alkuperäinen nimi. Silti Aabelin talon itsellisen 
leskelle kirjattiin lisä- tai sukunimi Stjerna, joka oli ollut hänen miehensä 
sukunimi.48

Hamina
Haminan syntyneiden luettelossa vuosina 1865−1889 on lähes yksinomaan 
ei-suomalaisia sukunimiä (yhteensä 128 tapausta). Patronyymitkin ovat 
harvinaisia: niitä esiintyy vain aviottoman lapsen synnyttäneillä äideillä 
ja heilläkin vain harvoin (5 tapausta). Myös ensimmäiset suomalaiset 
nimet olivat naisilla: Wäyrynen (1874) ja Pekkola (1875). Näillä naisilla 
ei ollut sellaista yhteiskunnallista asemaa, joka olisi edellyttänyt sääty-
yhteiskunnan mukaisia nimiä. Seuraava suomalaisella nimellä merkitty oli 
Arb. vid FKK Johan Davidss. Kuha 1888. Vuonna 1889 suomenkielisiä 
nimiä oli jo enemmänkin: Signal. vid f.k.k. Johan Kokkonen, Arb. vid f.k.k. 
Juho Herm.poika Karjalainen, Und. Of  c. Wilhelm Wilhelmss. Ketwel; 
Niironen, Seppä ja Kera. Vuonna 1889 merkinnät tehtiin kirkonkirjoihin 
osin suomeksi, osin ruotsiksi, sitä ennen pelkästään ruotsiksi. – Haminassa 
esiintyneet suomalaiset nimet olivat joko itäsuomalaisia sukunimiä tai 
talonnimistä käyttöön otettuja sukunimiä.

48  Piirre on kirkonkirjoissa yleinen: nainen merkittiin naimisissa ollessaan alkuperäiselle 
nimelle, mutta leskenä miesvainajansa nimelle.
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Hattula 
Hattulan vihittyjen luetteloon suomen kieli49 ilmaantuu ensi kerran vuoden 
1872 alussa, jolloin papeista kirkkoherran apulainen Henrik Oskar Elers 
ei enää jatkanut virassaan, mutta kylläkin kappalainen August Saxelin. 
Vuoden 1875 alusta kirjat ovat taas ruotsiksi, kun uudeksi kirkkoherraksi 
oli edellisenä vuonna valittu Gustaf Leonard af Enehjelm. 1878 asiakirjat 
muuttuvat taas osin suomenkielisiksi ja vuoden 1879 alusta kokonaan 
suomenkielisiksi. Saxelinin ja af Enehjelmin pappiskaudet olivat loppu-
neet vuoteen 1877. Vuodesta 1881 teksti on taas vaihteeksi ruotsiksi, kun 
kirkkoherraksi oli tullut edellisenä vuonna Fredrik Julius Lilius. Vuoden 
1888 alusta alkaen luettelo muuttuu lopullisesti suomenkieliseksi, kun 
oli kulunut 25 vuotta kielireskriptistä. Patronyymien kieli noudatti muun 
tekstin kieltä, joten vuodesta 1888 alkaen ruotsinkielisiä (primaareja) 
patronyymejä ei enää lainkaan esiinny.

1870-luvun lopulle saakka yli puolella Hattulassa vihityistä miehistä oli 
käytössään vain patronyymi ja kolmasosalla ei-suomalainen suku- tai 
lisänimi. Suomalaisten lisä- ja sukunimien osuus oli siihen asti enintään 
noin 10 %. Patronyymien osuus alkoi vähetä 1880-luvun alussa nopeaan 
tahtiin, ja 1900-luvun ensi vuosina lisä- tai sukunimettömiä oli enää noin 
2 %. Pian patronyymit hävisivät kokonaan. 

Sekundaarien patronyymien esiintymistä lisä- tai sukuniminä voi var-
memmin todentaa vasta asiakirjojen suomalaistumisen jälkeen. Mutta 
kaiken kaikkiaan niitä on ollut Hattulassa käytössä vain hyvin vähän. 
Muiden vieraskielisten nimien osuus oli noin kolmannes 1800-luvun vii-
me vuosiin saakka. 1900-luvun nimien suomalaistamiskampanja pienensi 
ei-suomalaisten nimien osuutta Hattulassa vain vähän.

Uusista sukunimityypeistä Hattulaan ilmestyivät ensimmäisinä Virtanen-
tyypin nimet. Tämä tapahtui 1870-luvun viime vuosina, kuten useilla 
muillakin paikkakunnilla. Niiden osuus kasvoi nopeasti aina 1890-luvun 
jälkipuoliskolle saakka, jolloin niiden osuus tasaantui 28 %:n tienoille. 

Ensimmäinen Virtanen-tyypin nimi oli Suominen (nuorimies oli tosin 
kotoisin Urjalasta). Vuonna 1879 esiintyi nimi Nieminen, 1880 Heinonen 
ja Lehtonen. Muut Virtanen- tai sen seurannaistyypin nimet (suluissa 
ensimmäinen esiintymisvuosi) olivat Toivonen (1881), Vuorinen (1882), 
Lehtinen (1885), Järvinen (1886), Tuominen (1886), Koskinen (1886), Pil-
vinen (1886), Kotinen (1886), Virtanen (1886), Rantanen (1887), Niittynen 
(1888), Helminen (1888), Ritvanen (1889), Tamminen (1889), Heinänen 
(1890), Ahonen (1890), Salminen (1891), Viitanen (1896), Aaltonen 1896), 
Saarinen (1898), Elonen (1898), Kuusinen (1899), Laaksonen (1899), 
Honkanen (1900), Nurminen (1900), Syrjänen (1901), Numminen (1902), 
Syvänen (1902), Sarjanen (1904), Mäkinen (1904; Hakimäen rusthollista; 

49 Kirkonkirjojen kieli ja valitut nimiasut eivät kerro pelkästään kielen asemasta vaan ne 
ovat sidoksissa myös siihen, mitä kieltä seurakunnan paimen on itse halunnut käyttää. 
Pappiskohtainen vaihtelu näkyy muun muassa juuri Hattulan seurakunnassa.
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1906 toinen Mäkinen Kalvolan Sittalan Ylösmäen torpasta; kolmas Mä-
kinen 1909 Leiniälän Mäki-Lassilan renki; neljäs nimenkantaja 1910 oli 
Ihalemmen Mäki-Savolan itsellinen), Lahtinen (1904), Kivinen (1907), 
Tähtinen (1908), Santanen (1911), Kallioinen (1912; Kangasalta), Jokinen 
(1913), Ruokonen (1913), Leppänen (1913), Peltonen (1914), Korpinen 
(1914), Salonen (1918), Ruusunen (1919), Ojanen (1921), Ilonen (1921), 
Pirttinen (1923) ja Huhtinen (1925; Hämeenlinnan mlk:sta).

Asutusnimien pohjalta muodostettuja nen-loppuisia uudissukunimiä 
olivat Retulainen (1887), Mervinen (1888), Naapinen (1891), Rimminen 
(1905; Kalvolasta) ja Ylinen (1916; Kosken Ylitalon mylläri).

Toisen uudisnimityypin eli Laine-tyypin nimet alkoivat oikeastaan 
yleistyä vasta 1890-luvulla. Tyypin ”kulta-aika” kesti parisenkymmentä 
vuotta, sillä näyttää siltä, että nimityypin nimien osuus väheni 1910-luvun 
jälkipuoliskolta alkaen. Ensimmäiset Laine-tyypin tai senasuiset (ensim-
mäiset nimet olivat mahdollisesti talonnimiä) nimet olivat Kallio (1879; 
ilmeisesti kuitenkin asutusnimi, kuten seuraavakin), Riutta (1879), Aalto 
(1883; tarkkampuja), Laine (1886), Perho (1887), Soini (1889), Lähde 
(1892), Kari (1893; Karlsson eli Kari Tampereelta), Laakso (1893), Lehto 
(1894), Heino (1894), Koski (1895), Salo (1898) ja Nurmi (1899).

Talonnimien käyttöönotto sukunimiksi on tavallaan käänteinen ilmiö 
patronyymien häviämiselle. la ~ lä -loppuiset nimet yleistyivät sitä mukaa 
kuin patronyymien osuus väheni. Tyypillinen talonnimijohdin kuului noin 
joka kuudenteen hattulalaisnimeen 1900-luvun alkukymmeninä.

Leksikaalisesti kaksiosaisista nimistä valtaosa on talonnimipohjaisia 
lisä- ja sukunimiä, pienempi osa ns. otettuja nimiä. Nämä nimet yleis-
tyivät sukuniminä oikeastaan vasta 1900-luvun puolella. Niiden koko-
naisosuus pysytteli noin 10 %:n suuruisena. Muut suomalaiset nimet 
(kantasananomaiset ja muilla johtimilla varustetut) lisääntyivät vain 
vähän patronyymien käytön vähetessä. Tämän muun joukon osuus oli 
korkeintaan noin 15 %.

Hattulassa rinnakkaisnimisyys oli hyvin vähäistä ja liittyi ainakin 
osin uusien nimityyppien ilmaantumiseen, esimerkiksi renki Karl Gustaf 
Backmanin nimen päälle kirjattiin 1885 Mäkinen. Joskus − tosin harvoin 
− vihittyjen luetteloon merkittiin myös entinen nimi, esimerkiksi 1910 
Rantanen (ent. Rajala), 1911 puutarhuri Lehtonen (Hilpelä) ja Mäkinen 
Jokinen.
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Jaala
Jaalan vuotta 1879 aiemmat tiedot sisältyivät Iitin kirkonkirjoihin, joista 
niitä olisi ollut työlästä erotella. Siksi aloitin tilastoinnin vasta vuodesta 
1879. 

Taulukosta voi havaita muutaman yleisen kehityssuunnan. Ensiksikin 
patronyymien käyttö väheni jyrkästi 1880-luvun puolivälissä, mutta vielä 
1900-luvun vaihteessa joka seitsemännellä ei ollut sukunimeä. Vierasni-
mien osuus pysyi koko tilastokauden vakaana, noin runsaassa 18 %:ssa, 
joten suomalaistyyppiset nimet korvasivat lähinnä patronyymejä. 
Virtanen-tyypin nimien osuus kasvoi tasaisesti 1880-luvun ja 1890-
luvun alun, mutta sen jälkeen näiden nimien osuus ei liene enää kasvanut. 
Laine-tyypin nimet alkoivat yleistyä vasta 1800-luvun parin viimeisen 
vuoden aikana.

Vuonna 1879 syntyneiden ja kastettujen luettelossa esiintyy jo Vir-
tanen-tyypin nimiä, ehkä jopa 7 kappaletta. Nimistä tosin Honkanen ja 
Hietanen voivat kuulua myös itäiseen nimistöön. Muut olivat Lehtinen, 
Tuominen, Nieminen ja Peltonen. Nimet esiintyvät luetteloissa myöhem-
minkin, varsinkin Honkanen. Virtanen-tyypin sananmuodostusmallin 
mukaan sukunimikäyttöön on muodostettu nimet Huvinen (esiintyy ensi 
kerran 1892), Kytönen (lapsen äidin sukunimenä 1884), Laajunen (1889), 
Lemminkäinen (1879) ja Porvanen (1887; kauppias). Muut nen-loppuiset 
nimet ovat joko vanhoja itäsuomalaisia sukunimiä tai talonnimistä lisä- 
ja sukunimiksi kehittyneitä, kuten Kärkinen (1880), Vesalainen (1879), 
Kurhinen (1880) ja Perillinen (1898). 

Varhaisimmat Laine-tyypin asuiset nimet olivat usein luonteeltaan 
alkujaan talonnimiä. Tyypin nimiä esiintyy ensi kerran seuraavasti: Kallio 
1881, Niemi 1882, Laakso 1882, Heino 1886, Aalto 1887, Lahti 1888, 
Vainio 1891, Lehti 1897, Salo 1898, Laine 1898 ja Tuomi 1900.

Vuonna 1887 syntyneiden luettelossa mainitaan räätäli Salomon Saar-
nio, jonka nimi on jo Laine-tyyppiäkin nuorempaa mallia, 1900-luvun alun 
tyypillinen ns. otettu nimi. Saarnio esiintyy ensimmäiset kerrat virallisen 
lehden muutosilmoituksissa 9.2.1886 ja 16.2.1886, kun Helsingissä nimi 
Pöllänen muutettiin Saarnioksi; kumpikaan tapauksista ei liity Jaalan 
nimenkantajaan. Seuraava tieto nimenotosta on vasta vuodelta 1895.

Patronyymit ovat aineistossa heti vuodesta 1879 suomenkielisiä. En-
simmäinen son-loppuinen nimi esiintyy 1887 inspektori Jakob Henrik 
Henrikssonilla. Samana vuonna mainitaan vielä nahkurin oppinut (1888 
karvari) Wilhelm Eriksson. Nämä nimet on tulkittava jo vähintään sekun-
daareiksi patronyymeiksi ja sukunimen roolin saaneiksi nimiksi.

Jyväskylän kaupunki
Patronyymejä ja matronyymejä käytettiin nuoressa Jyväskylän kaupun-
gissa jo 1860-luvulla vähän, mikä varmaan johtui seudun voimakkaasta 
talonnimi-lisänimikäytännöstä ja savolaisen sukunimialueen läheisyy-
destä. 1860-luvun patronyymien näköisistä nimistä saattoi osa olla 
sukunimiä, mutta asiakirjan kielen takia asiasta ei voi saada varmuutta 
ilman genealogista selvitystä. Silti vain harvoista ruotsalaisista patro-
nyymeistä kehittyi son-loppuisia sukunimiä. Vuodesta 1865 syntyneiden 
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luettelo on laadittu suomeksi, minkä jälkeen sekundaarit patronyymit 
on helpompi havaita. Viimeinen varsinaisella patronyymillä esiintynyt 
oli 1880 ”kauppias Thomas Nuutsinp.”, jonka vaimolla oli sekundaari 
patronyymi (Aurora Johansson).

Ei-suomalaiset nimet olivat Jyväskylässä, kuten muissakin kaupungeis-
sa, suurin nimiryhmä. Ne kuitenkin vähenivät 1870- ja 1880-luvulla, mutta 
eivät enää seuraavalla vuosikymmenellä. Harvat rinnakkaisnimitapaukset 
liittyvät nimenvaihtoihin ei-suomalaisista suomalaisiin, esimerkiksi 1882 
”Työm. Elias Aspinen eli Aspholm” ja 1890 ”Muurari Jafet Rikman eli 
Riikonen”.

Suomalaisista nimistä Jyväskylässä oli eniten vanhoja itäsuomalaisia 
nimiä. Niiden osuuden kasvu 1870- ja 1880-luvulla panee uumoilemaan, 
että kaikissa tapauksissa ei ole kyse aidoista itäsuomalaisista nimistä, vaan 
analogisesti käyttöön otetuista nimistä aikakautena, jolloin muutenkin 
omaksuttiin uusia nen-loppuisia nimiä. Asian varmistamiseksi tarvittai-
siin laajahkoa genealogista tutkimusta.50 Osa itäsuomalaisista nimistä 
on siirtynyt sukunimeksi myös talonnimen kautta. Tilastoin tällaisetkin 
nimet tarkemman selvittelyn puutteen takia itäsuomalaisiksi. – Talonni-
mien käyttö lisä- ja sukuniminä pysyi kohtalaisen vakaana vaikka näytti 
alkavan lisääntyä aivan 1800-luvun lopussa, kun Virtanen-tyypin suosio 
alkoi taittua.

Virtanen-tyypin nimiä esiintyi jo varhain eli 1860-luvulla, ja ne yleistyi-
vät 1870-luvulla. Ensimmäisiä olivat Järvinen (1863), Tamminen (1863), 
Laaksonen (1866), Tuominen (1873), Salminen (1874), Mäkinen (1875) ja 
Nieminen (1875). Jyväskylän kaupungille ja sen ympäristölle on tunnus-
omaista myös tyypin seurannaisnimien runsas esiintyminen, esimerkiksi 
1865 Nevanen, 1868 Niilonen, 1870 Riihonen, 1872 Ravinen, 1873 Mai-
lanen, 1876 Hiekkanen, 1877 Huhtanen ja 1879 Nakkinen. Virtanen- ja 
muiden uusien suomalaistyyppien nimenkantajat olivat useimmiten käsi-
työläisiä tai työväkeä, joskus kauppiaita. Sen sijaan hallintohenkilökuntaa 
ja säätyläistöä heidän joukossaan ei ollut. Opettajista on mainittava Nestor 
Järvinen51 (1863) ja Adolf Oksanen (1874).

Laine-tyypin nimiä alkaa esiintyä enemmän vasta 1890-luvulla. Laine-
tyyppiin olen luokitellut myös seuraavat tapaukset, 1880 ”Työm. Erik 
Huima”, 1884 ”Polisi Kaarle Luoma” ja 1886 ”Makkaramestari Kaarle 
Kustaa Tuhti”, mutta heidän nimiensä tulkinta voi olla vääräkin. ”Leipurin 
oppinut August Salo” 1886 lienee jo varmemmin Laine-tyypin kantaja.

Muiksi suomalaisiksi nimiksi olen laskenut vuonna 1862 esiintyvän 
ajurin nimen Lintu, koska se vaikuttaa uudismuodosteelta sukunimestä 
Lintunen. Sotilasnimen Vilkas (”Kersantti Adam Juhanp. Wilkas” 1866) 
olen myös ryhmitellyt ”muihin”, samoin aatelisnimen Yrjö-Koskinen.

50  Jyväskylän seudun nen-loppuisten nimien synnyn selvittäminen olisi tärkeä projekti. 
– Sukututkijoiden havaintojen mukaan Keski-Suomessa ilmaantui kirkonkirjoihin 
1800-luvun jälkipuoliskolla itäisten sukunimien kaltaisia nimiä, joiden kantajia kui-
tenkin on vaikea tai mahdoton yhdistää vastaaviin vanhoihin sukuihin, eikä nimille 
löydy muutenkaan motiivia esimerkiksi asumusten nimistä.

51  Järvinen oli suomalaistanut sukunimensä jo kouluaikana, ks. s. 462.
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Jyväskylän maalaiskunta
Jyväskylän maaseurakunnassa patronyymien ja matronyymien kirjaami-
nen väheni nopeasti 1870-luvun aikana, pian sen jälkeen kun seurakunnan 
vihittyjen luetteloa alettiin pitää suomeksi vuonna 1873. Vain harvoja 
ruotsinkielisiä patronyymejä käytettiin sukuniminä. Sellaista kantoi esi-
merkiksi 1873 naimaton renkivouti Anders Petter Carlsson.

Ei-suomalaisia nimiä oli maalaiskunnassa huomattavasti vähemmän 
kuin kaupungissa. Harvat rinnakkaisnimitapaukset liittyivät usein nimen-
vaihtoihin, kuten 1872 Johan Karlssn Nyman el. Lehtonen ja 1879 Kasper 
Erikinp. Parantainen eli Salminen.

Talonnimien käyttö lisä- ja sukuniminä oli varsin vakaata. 1870-luvulta 
alkaen se lisääntyi, kun patronyymien kirjaus loppui. Suomalaisista ni-
mistä eniten oli talonnimien ohella vanhoja itäsuomalaisia nimiä, jotka 
kaupungin tapaan lisääntyivät maalaiskunnassa voimakkaasti 1870-lu-
vulta alkaen. Ilmeisesti kyse ei aina ollut aidoista itäsuomalaisista, vaan 
mallinmukaisesti käyttöön otetuista nimistä. Osa itäsuomalaisista nimistä 
oli siirtynyt sukunimeksi myös talonnimen kautta.

Ensimmäinen Virtanen-tyypin nimi esiintyi 1869 (Jeremias Salminen), 
mutta tyyppi alkoi yleistyä vasta 1870-luvun lopulla. Muita varhaisia 
tyypin nimiä olivat Lampinen (1871), Riihinen (1871), Koskinen (1871), 
Heinänen (1871), Pajunen (1871), Virtanen (1871), Saarinen (1871), 
Lehtinen (1872) ja Ojanen (1875). Jyväskylän seudulle on leimallista 
myös seurannaisnimien runsas esiintyminen, esimerkiksi 1864 Laajanen, 
1868 Liisanen, 1869 Jylhänen, 1871 Kytönen, Niininen, Tervanen ja 1872 
Neulanen. Uusien nen-loppuisten sukunimien osuus vakiintui 1880-luvun 
alkuun mennessä yli 20 %:iin.

Laine-tyypin asuisia nimiä ei vuoteen 1897 mennessä juuri esiintynyt, 
ja harvat niiden kaltaiset nimet saattaisivat tarkemmassa tutkimuksessa 
osoittautua talonnimi-lisänimiksi. – Muita suomalaisia nimiä oli seu-
raavilla henkilöillä: vuonna 1868 korpraali Herman Johss Into ja 1871 
Kasper Mattssn Sulka.
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Jämsä

Jämsää seurasin jonkin verran tarkemmin kuin muita seurakuntia, koska 
se osoittautui Virtanen-tyypin intensiivisimmäksi omaksumisalueeksi 
(ks. lukua 6.3.1).

Varsinkin tutkimusjakson alkuvuosina lisänimien merkintä oli satunnaista: 
vain selvät savolaisnimet, kuten Laitinen, kirjattiin. Ilmeisesti eri papit 
kirjasivat nimet eri tavalla. Samakin kirjuri saattoi merkitä nimet muistiin 
eri tarkkuudella. 1860-luvulla erityisesti Karl Wilén (sijaiskirkkoherrana 
1865–1869) oli ahkera lisänimien tallentaja. 

Niin kauan kuin kirjat pidettiin ruotsiksi, voinee son- ja dotter-loppui-
set nimet tulkita patronyymeiksi ja matronyymeiksi eikä varsinaisiksi 
lisänimiksi. Vuoden 1884 alusta kirkonkirjat ovat suomeksi. Niinpä 1884 
esiintyy enää yksi ruotsinkielinen patronyymi, muut olivat suomenkielisiä. 
Kirkonkirjojen kielen vaihduttua olen tulkinnut son-loppuiset nimet lisä- tai 
sukunimiksi, en enää patronyymeiksi. Ensimmäinen -son-niminen nainen 
oli ”Sahamiehen leski Rosa Petterson” 1889. Kun kirkonkirjat suomalais-
tuivat, dotter-loppuiset nimet katosivat kokonaan.

Ensimmäinen suomenkielinen kirjaus on vuodelta 1870, jolloin huhtikuun 
viimeinen merkintä on suomeksi; kastepäiväksi on merkitty 11.4. Käsiala 
ja muste poikkeavat selvästi muista merkinnöistä, joten kaikesta päätellen 
merkintä on tehty joskus myöhemmin. Tuolloin kirjattiin vanhemmiksi ”Karl 
Niklas Eliaanp. ja vmo Vilhelmina Tervalan lukupiirin Pakolasta”. Toinen 
suomenkielinen merkintä on vasta 28.3.1881: ”Löysä Kaisa Maria Hyväri-
nen, Pietilän kylästä.” Merkitsijänä oli K. A. Gestrin (27.1.1805–25.1.1885), 
joka oli vuosina 1859–1885 Kangasniemen kappalaisena (Colliander 1910: 
209). Ilmeisesti hän toimitti tuolloin kasteen vierailevana pappina ja oli 
tottunut jo aiemmin suomen kielen käyttöön kotiseurakunnassaan. Vuonna 
1883 mainitaan suomalainen etunimi: ”inh. Matti Kovanen”, vaikka vanhem-
pien etunimet muuten olivat vielä tuolloin yleensä ruotsinkielisissä asuissa. 
Suomenkieliset etunimikirjaukset yleistyivät jo seuraavana vuonna. Vuonna 
1883 on luetteloon kirjattu ensin vanhemmiksi ”Bonden Karl Joensuu ja 
Edla Karlsdotter”. Myöhemmin heidän nimiensä yläpuolelle on kirjoitettu 
toiset nimet, ilmeisesti selvennykseksi ilmaisemaan sitä, millä nimellä heidät 
on muulloin kirkonkirjoihin kirjattu eli ”Hermaninp. Virkanen” ja ”Selma 
Elina”.52 – Ensimmäinen suomalainen uudisetunimi – Wäinö – annettiin 
eräälle aviottomalle lapselle 15.12.1871.

Aviopuolisoille ei yleensä kirjattu yhteistä sukunimeä. Tästä poiketen 
1892 Aleksander Laineen vaimoksi merkittiin Matilda Laine. Myös jo 
1872 oli vanhemmiksi merkitty ”kyrkoväktaren C. J. Granberg” ja ”hu 
Gustava Wilhelmine Granberg”.

52  Rippikirjassa 1880–89 (s. 1001) heidän niminään on ”måg Bonden Karl Hermansson” 
ja ”Selma Elina Karlsdotter”. Ennen Kallen (Karl) vävyksi tuloa oli Selman kohdalla 
merkintä, että hän oli kihlautunut, ja sulhanen oli ”Bs. Karl Hermanss. Wirkamäki”. 
Siis nimestä Virkamäki oli muodostettu lisä- tai sukunimi Virkanen.
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Leksikaalisesti kaksiosaiset nimet ovat luonteeltaan selvästi talonnimiä. 
Joukossa ei ole uusia ns. otettuja nimiä, jotka tulivat muotiin vasta 1900-
luvun alun sukunimenmuutoksissa. Tilastossa en ole laskenut niihin esi-
merkiksi nimiä Ylä-Manninen tai Vuoren Saksala, koska olen sijoittanut 
ne nen- ja la-loppuisiin.

Vuonna 1890 alettiin pitää uutta kastekirjaa, mikä saattoi osaltaan vai-
kuttaa nimien kirjaamiseen. Näyttää nimittäin siltä, että 1890 talonnimet 
(la-loppuiset ja leksikaalisesti kaksiosaiset) on korvattu edellisiä vuosia 
useammin pelkällä patronyymillä. Vuonna 1891 yhdelle isälle merkittiin 
vain etunimi – samoin 1895.53 

Kun Jämsässä kirjattiin 1870- ja 1880-luvulla patronyymien tilalle 
enimmäkseen talonnimi-lisänimiä, niin 1890-luvulla Virtanen-tyyppi 
korvasi patronyymit ja myös osan talonnimi-lisänimistä. Vaikka Jämsän 
seudusta tuli Virtanen-tyypin tihein esiintymäalue, se ei ollut varsinai-
nen innovaatiokeskus. Tyyppi kotiutui sinne varsin myöhään, kunnolla 
vasta 1890-luvulla. Varhaisin tyypin nimenkantaja oli 1869 suutari Juho 
(Johan) Salminen. Sittemmin alkaneeseen nopeaan omaksumiseen lienee 
vaikuttanut se, että muilla nen-loppuisilla nimillä (itäisillä sukunimillä tai 
niiden homonyymeillä ja talonnimi-lisänimillä) oli ennestään vahva asema. 
Jämsäläisten hidasta taipumista uudistuksiin kuvannee sekin, ettei Laine-
tyypin nimiä vuoteen 1896 mennessä juuri ilmaantunut.

Rinnakkais- tai kaksoisnimisyys oli Jämsässä yleisempää kuin useim-
milla muilla paikkakunnilla, 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä yli 
prosentin luokkaa. Esimerkkejä: Bn Erik Johansson Kauppila Wuorenpää 
1869, Torp Gustaf Donatus Lindström Myllymäki 1872, Statdrengen Niklas 
Johansson Lindroos Hakala 1874, Torparen Karl Gustafsson Björkman 
Walkeajärvi 1875, Bonden Otto Kekonius Kuikka 1876 [1878 Bonden Otto 
Kuikka], Torparen Karl Stålström Aittorimpi 1878, Bonden Petter Kukkonen 
eller Savio 1881, Bonden Konstantin Rantanen Sovijärvi 1883, Tp. August 
Silwan-Peräjärvi 1884, Torppari Daniel Laulajainen-Linnasenmäki 1885, 
Torppari Kustaa Nygrén eli Hakamäki, Liehuva 1885, Torppari Justus Pel-
tonen eli Sievälä 1886, Talollinen Kalle Puttonen Eerikkala 1888, Trp.poika 
Herman Wuorinen Mäkelä 1889, Taloll. Niklas Koskinen Edesniemi 1889, 
Taloll. Alexis Puttola eli Kekonius 1890, Tal. Aleksander Virtanen Pänkälä 
1893, Severus Nieminen Sahala, Toussula 1895, Saara Fredrika Rimpilä 
Rimpinen 1896 [Rimpinen kirjoitettu myöhemmin päälle] ja Its. Hjalmar 
Silvan Nieminen 1898 [Nieminen kirjoitettu myöhemmin päälle]. Rinnak-
kaisnimisyys heijastaa sukunimijärjestelmän kehittymättömyyttä ja erilais-
ten nimijärjestelmien (talonnimi-lisänimien, sotilas- ja käsityöläisnimien, 
itäisiä sukunimien, Virtanen-tyypin tulokasnimien) sekalaista käyttöä sekä 
sitä, että nimistö oli muutostilassa. Jämsään oli muuttanut väkeä myös 
läheiseltä itäiseltä sukunimialueelta.

Seuraavassa on listaus kaikista Jämsän syntyneiden luettelossa tutkimus-
jaksolla esiintyneistä miesten nen-loppuisista nimistä. Virtanen-tyypin ja 
sen seurannaistyypin nimiksi katsomani nimet olen lihavoinut. Ongelmal-

53  Tilastoin ne patronyymeihin.
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lisia ovat esimerkiksi nimet Honkanen ja Leppänen, jotka ovat jo van-
hastaan olleet Keski-Suomessa käytössä itäsuomalaiseen sukunimistöön 
kuuluvina. Virtanen- tai sen seurannaistyypin nimiin olen laskenut heti 
1870-luvulta alkaen nimet Oksanen, Heinonen, Kilpinen ja Mäntynen, 
mutta en nimiä Havunen (vrt. vanhempaa talonnimeä Havu), Löytönen, 
Latonen, Linnanen (vrt. kantatalon nimeä Linnasenmäki nykyisen Jäm-
sänkosken alueella), Hakonen, Kaitanen (torpan nimi), Kaukanen (torpan 
nimi) ja Laitonen, jotka ovat ilmeisesti asutusnimiä tai niistä suoraan 
johdettuja sukunimiä. Samoin Keskinen on ilmeisesti ollut useamman-
kin asumuksen nimenä, muun muassa torpannimenä Kerkkolan kylässä. 
Toisaalta nen-loppuisia talonnimiä ja itäisiä sukunimiä on vaikea erottaa 
toisistaan, koska talonnimen aiheena on voinut olla itäinen sukunimi. Ta-
lonnimien ja sukunimien erottamisessa käytin hyväkseni myös ammattien 
nimityksiä: talollisten ja torpparien nimet ovat ilmeisesti asutusnimiä, 
käsityöläisten ja sahatyöläisten nimet joko uusia Virtanen-tyypin nimiä tai 
savolaisnimiä. Virtanen-tyypin nimistä ei syntyneiden luettelon mukaan 
pysty juuri päättelemään, onko nimi juonnettu talonnimestä. Muutamat 
nen-loppuiset nimet lienevät kuitenkin sellaisia, esimerkiksi Pahkanen, 
Virstanen ja Kerkkonen. Lisäksi talonnimi Saarisensuo esiintyy lisäni-
menä ainakin jo 1870.

Aaltonen 1879–1899 (24 kertaa; ensimmäinen maininta: Landbon Johan 
Niklas Aaltonen)

Ahonen 1883–1899 (44; Snickaren Anton Ahonen)
Airiainen 1887–1898 (5; Torppari Juho Severus Airiainen)
Ala Manninen 1872 (2; Bonden Niklas Ala Manninen; vaimo Hilma Amanda 

Koskinen)
Alhonen 1889–1897 (5)
Altonen 1897 (1; Suutari Julius Altonen)
Aronen 1893–1899 (3)
Auvinen 1883–1896 (13; Skomak. August Auvinen = 1884 Suutari 

Kustaa Auwinen)
Einonen 1896–1898 (2)
Ekonen 1871–1881 (3; skom. Alexander Ekonen)
Haapanen 1886–1899 (2; Varvari Juho Haapanen)
Hakalainen 1891 (1)
Hakanen 1891–1899 (10)
Hakonen 1877–1899 (7: Torparesonen Fabian Johansson Hakonen)
Halkinainen 1898 (1; Torp Kalle Halkinainen)
Hanhinen 1898 (1; its. Ida Hanhinen)
Hannikainen 1886–1899 (4; Kesti Kalle Hallikainen)
Happonen 1891 (1)
Havunen 1883–1886 (2; F.d. handlanden Niklas Havunen)
Heikkinen 1878–1898 (10; Skomakaren Karl Heikkinen)
Heinonen 1873–1899 (26; Skomakaren Karl Heinonen)
Heinänen 1870–1899 (6; B. Matts Heinänen)
Helminen 1891–1899 (14)
Hentunen 1890 (1)
Hiekkanen 1891 (1)
Hietanen 1896–1898 (6)
Hiltunen 1888–1893 (2)
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Hilvonen 1893–1898 (5)
Hirvonen 1888–1898 (3)
Histanen 1898 (1; Torpan kesti Jonas Evert Histanen)
Hokkanen 1879–1889 (8; Torpardottren Helena Hokkanen)
Honkanen 1869–1899 (10; Bn Otto Hånganen)
Hopponen 1879–1881 (2; Bondemågen Johan Hopponen)
Huhtinen 1893–1898 (3)
Humppinen 1898 (1; Mktl. August Humppinen)
Huvilainen 1893 (1)
Huvinen 1895 (1)
Hyppönen 1886–1898 (6; Kesti Kustaa Hyppönen)
Hytönen 1873–1877 (2)
Hyvärinen 1881–1890 (3; Löysä Kaisa Maria Hyvärinen, Pietilän 

                                         kylästä)
Hyvönen 1883 (1; Tp.son. Nestor Hyvönen)
Hyötynen 1895 (1)
Häkkinen 1883–1896 (6; Inhyses Selma Häkkinen)
Hänninen 1886–1891 (3; Kesti Viktor Hänninen)
Härkönen 1890 (1)
Häyrinen 1871 (1; sadelmakaren Henrik Häyrinen; vrt. seuraava)
Häyrynen 1872–1880 (5; Sadelmakare Henrik Häyrynen)
Ikonen 1898 (1)
Ilmonen 1888–1899 (7)
Iso-Isännäinen1886–1888 (2; Talollinen Kalle Iso-Isännäinen)
Iso-Keskinen  1884 (1; Tp.poika Kalle Iso-Keskinen)
Isännäinen 1895–1898 (2)
Jokinen 1884–1899 (48; Iht. Adolf Jokinen)
Jokioinen 1880–1888 (5; Torparen Karl Jokioinen)
Jononen 1893 (1; henkilön nimi kirjoitettu muulloin Kaitanen)
Jämsänen 1886–1896 (3; Suutari Kalle Jämsänen)
Järvinen 1879–1899 (91; Statdrengen Gustaf Adolf Järvinen)
Kaitanen 1879–1888 (5; Torparesonen Karl Jonason Kaitanen)
Kaitonen 1895 (1)
Kankainen 1897–1899 (2; Torp. Kalle Viktor Kankainen)
Karinen 1899 (1; Elina Jonaantr Karinen)
Karjalainen 1897–1899 (2)
Kasevainen 1880–1889 (5; Inhyses Ernst Viktor Kasevainen)
Kaukainen 1893 (1)
Kaukanen 1898 (1; Trp. Herman Kaukanen)
Kaukonen 1894 (1)
Kauppinen 1870–1886 (7; smeden Salomon Kauppinen)
Kauranen 1882 (1; Inhyses Adolf Kauranen)
Kerkkonen 1880–1899 (8; sågkarlen Johan Niklas Kerkkonen, Rekolan-

koski såg)
Keskinen 1868–1896 (28; Torp. Gustaf Keskinen)
Kienanen 1888–1892 (2)
Kiiskinen 1895–1898 (2)
Kilpinen 1879–1896 (4; Inhyses Karl Gustaf Kilpinen)
Kitsanen 1893–1895 (2)
Kivinen 1880–1899 (5; Pigan Wilhelmina Kivinen)
Koivunen 1890–1895 (5)
Kokkinen 1887–1896 (2; Kesti Severus Kokkinen)
Kolhinen 1897 (1; Pehtoori Anton Kolhinen)
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Koljonen 1868–1899 (5; kyrkovärden Gustaf Koljonen)
Korhonen 1892 (1)
Korpinen 1896 (1)
Koskinen 1881–1899 (43; Torparen Johan Niklas Koskinen)
Kovanen 1871–1896 (10; Torparen Matts Kovanen)
Kukkanen 1891–1897 (3)
Kukkonen 1889 (1)
Kurhinen 1894 (1)
Kurkinen 1897–1899 (3)
Kytönen 1898–1899 (2; Tal. Kalle Oskar Kytönen)
Kärkkänen 1888 (1; Räätäli Gabriel Kärkkänen)
Laakkonen 1880 (1; sågkarlen Johan Laakkonen)
Laaksonen 1876–1899 (42; drengen Erik Laaksonen)
Lahtinen 1876–1899 (51; sågkarlen Karl Gustaf Johansson Lahtinen; 

Jämsänkoski såg)
Laitanen 1892 (1; Its. Aleksander Laitanen; vrt. torpannimi Laitala)
Laitinen 1868–1899 (9; inh. Ananias Laitinen54)
Laitonen 1878–1898 (5; Torparen Gabriel Laitonen)
Laksonen 1889–1891 (2)
Lampinen 1877–1899 (20; Skomakaren Herman Lampinen)
Latonen 1881–1892 (7; Bonden Severus Karlsson Latonen)
Laulainen 1897 (1; Tehtaan työmies Juho Laulainen)
Laulajainen 1887 (1; Torppari Daniel Laulajainen)
Lehtinen 1881–1899 (46; Inhyses Jeremias Lehtinen)
Lehtonen 1883–1899 (10; Inhysningen Alexander Lehtonen)
Leponen 1895–1899 (2)
Leppänen 1878–1899 (21; Ångbåtsföraren Johan Niklas Leppänen)
Linnanen 1882–1884 (2: Torparenmågen Viktor Karlsson Linnais)
Liukkanen 1877–1882 (3; snickaren Vilhelm Liukkanen)
Liukkoinen 1896 (1)
Liukkonen 1894–1899 (2)
Luotonen 1870–1898 (5; skräd Edvard Hermanss. Luotonen)
Lyyranen 1893 (1)
Lähtinen 1896 (1)
Löytönen 1874–1882 4; (torp. Anders Löytönen)
Maakeskinen 1877–1895 (3; Torparen Niklas Maakeskinen)
Manninen 1882–1899 (15; Inhyses Herman Manninen)
Mehtonen 1898–1899 (2)
Mehtänen 1899 (1; itsellinen Kristian Mehtänen)
Miettinen 1894–1899 (3)
Mikkonen 1895–1898 (3)
Muhonen 1876–1898 (6; statdrengen Erik Muhonen)
Murtonen 1889–1898 (3)
Mustonen 1873–1898 (3)
Mutanen 1896 (1)
Mutikainen 1882 (1; Sågkarlen Adolf Mutikainen, Jämsänkoski)
Muuranen 1891–1899 (5)
Myyräläinen 1887 (1; Löysä Eva Myyräläinen)
Mäkeläinen 1899 (1)
Mäkinen 1880–1899 (39; Inhyses Emelie Mäkinen)
Mäntynen 1873–1898 (16; Torp Karl Samuelsson Mäntynen)

54  Oli kotoisin Rautalammilta, ks. Paikkala, S. 1996b.
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Neijonen 1897 (1; Alma Neijonen) 
Nevanen 1898 (1; Torppa Otto Esaiaksenpa Nevanen)
Nieminen 1874–1899 (68; Skräddaren Gustaf Nieminen)
Niittunen 1896–1898 (4)
Nurminen 1870–1899 (16; pigan Emilia Nurminen från Rapimäki hem-

man)
Nättinen 1894 (1)
Ojanen 1893–1899 (3)
Oksanen 1874–1899 (14; inh. Karl Oksanen)
Olkkonen 1895–1899 (5)
Orponen 1895–1899 (2)
Paatinen 1862 (1)
Paattinen 1869–1874 (3; Karl Fredrik Paattinen)
Pahkanen 1878–1894 (5; statdrengen Gabriel Pahkanen)
Pakkanen 1891–1897 (2)
Palonen 1890 (1)
Pellinen 1883–1898 (3; Handlanden Johan Pellinen)
Peltonen 1887–1899 (57; Löysä Justus Peltonen)
Penttinen 1884–1891 (4; Ihtellinen Nestor Penttinen)
Pettäinen 1889 (1; Its. Kalle Heikki Juhonp. (Pettäinen; vrt. Petäjäinen)
Pettämäinen 1897 (1; Its. Nestor Pettämäinen)
Petäjäinen 1898 (1; Its. Kalle Juhonpa Petäjäinen; jo 1873 Petäjäis)
Pietiläinen 1892–1897 (3)
Pohjonen 1899 (1; Tal. Kalle August Pohjonen)
Puttonen 1880–1899 (3; Bonden Karl Johan Puttonen)
Puustinen 1879–1896 (4; Handlanden Isak Puustinen)
Pääkkönen 1879–1880 (2; Inhyses Eva Pääkkönen)
Pöyhönen 1890–1899 (8)
Raitanen 1891–1896 (2)
Raitonen 1897–1899 (2; Torp. Juho Raitonen)
Raivonen 1891–1899 (6)
Rantanen 1875–1899 (46; Pigan Maria Rantanen)
Raskinen 1899 (1; Talonp. Niklas Raskinen)
Reijonen 1899 (1)
Reponen 1883–1885 (2; B. Niklas Reponen)
Riihinen 1898 (2; Its. Juho Riihinen)
Riikonen 1888–18 97 (5)
Riipinen 1894–1895 (2)
Riskinen 1890–1898 (4; Työmies Juho Riskinen, Jämsänkosken teh-

das)
Saaranen 1891 (1) 
Saarinen 1878–1899 (27; skomakaren Gustaf Saarinen)
Saksanen 1887 (1; Suutari Aleksius Abelinpoika Saksanen)
Saksinen 1890 (1)
Saksonen 1894 (1)
Salminen 1867–1899 (57; skred. Johan Salminen)
Salonen 1888–1899 (46)
Santanen 1892–1895 (2)
Satonen 1898 (1; Its. Matti Aleksander Satonen)
Saukkonen 1883–1898 (5; Mjöln. Otto Saukkonen)
Sauranen 1894–1898 (3)
Savennen 1871 (1; Tp. Johan Mariasson Savennen)
Seppänen 1871–1898 (10; Bn Alexander Seppänen)
Sievänen 1890–1899 (12)
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Simonen 1896 (1)
Suominen 1892–1899 (9)
Survonen 1882–1899 (7; Bonden Jonas Jonasson Survonen)
Sutonen 1883–1890 (3; Drengen Hiskias Sutonen)
Takanen 1880–1888 (4; Inhyses Johan Eliasson Takanen)
Tallinen 1891–1898 (4)
Talonen 1888–1894 (3)
Talvinen 1878–1895 (3; Inhyses Johan Talvinen)
Tamminen 1882–1899 (11; Inhyses Niklas Tamminen)
Tanhunen 1895 (1)
Tarkkanen 1871–1891 (5; Folkskoleläraren Anders Tarkkanen)
Tarkkinen 1899 (1; Its. Walfrid Tarkkinen)
Tarvainen 1877–1899 (5; Statdrengen Henrik Tarvainen)
Tarvanen 1888 (1)
Taurinen 1893–1899 (3)
Teittinen 1887 (1; Karvari Abdan Teittinen)
Teuhonen 1893 (1)
Tihinen 1880–1889 (2; Garfvaren Karl Tihinen)
Tiirinen 1889–1899 (4)
Tikkanen 1877–1892 (7; Inhyses Niklas Vilhelmsson Tikkanen)
Toikkanen 1870–1889 (6; inh. Johan Toikkanen)
Toiminen 1893–1899 (3)
Toivonen 1890–1898 (6)
Tuohikotanen 1874–1888 (5; torp Herman Tuohikotanen)
Tuominen 1887–1899 (16; Kesti Kalle Tuominen)
Turpeinen 1892–1898 (4)
Turunen 1881 (1; Folkskoleläraren Anders Turunen)
Turvanen 1896 (1)
Tyhjänen 1897 (1; Its. Matti Tyhjänen)
Tähtinen 1877–1899 (8; Folkskoleläraren Mikki Tähtinen)
Valkeinen 1889–1898 (5; Walkeinen)
Valtonen 1876–1899 (7; skräddaren Emanuel Waltonen)
Varonen 1890–1899 (5)
Varpanen 1883–1897 (7; Bonden Johan Warpanen)
Varvanen 1889 (1)
Veijanen 1880–1882 (2; Bagaren Erik Weijanen; vrt. seuraava)
Veijonen 1872–1898 (5; Bagaren Erik Weijonen)
Vihinen 1898 (1; Trp.-pa. Kalle Kustaa Wihinen)
Viinikainen 1874–1882 (4; skom. Johan Wiinikainen)
Viisanen 1890–1897 (3)
Viitanen 1874–1891 (2; klockareleven Sakarias Wiitanen; pso Maria 

Markkanen)
Viljanen 1892 (1)
Virkanen 1883–181895 (2; Wirkanen)
Virstanen 1891–1897 (4)
Virtanen 1871–1899 (68; Hand. Karl Wirtanen)
Vuorinen 1888–1898 (17)
Vähä-Heinävehmainen                           
 1884 (1; Tp.t. Iida Niklaant. Vähä HeinäWehmainen)
Vähä-Keskinen                                       
 1878–1887 (4; Torparen Karl Abelsson Vähä-Keskinen)
Ylinen 1894 (1)
Ylä Manninen 1868–1872 (2)
Yrjönen 1882–1892 (3; Inhysingen Thomas Yrjönen)
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Kuru
Seuraavassa luettelossa havainnollistan, kuinka yleiseksi Virtanen-tyyppi 
oli jo vuoteen 1892 mennessä yleistynyt Kurussa yhden talon naimatto-
milla rengeillä. Esimerkki on Vaakaniemen Ylätoikosta, missä nimen 
käyttöä on ehkä ohjannut talon isäntä, sillä usein rengille on lisä- tai 
sukunimi kirjattu talossa ollessa:55

–    Fabian Abrahamintp. Aalto (nimi lisätty myöhemmin), s. 18.6.1860 
Kurussa;

–    Henrik Matinp. Mäkinen, s. 6.8.1858 (po. 6.6.1858) Kurun [Tienarissa. 
Vanhemmat: bonde Matts Mattsson ja Ulrika Carlsdr.];

–    Manu Karlenp. Koskinen, s. 10.6.1859 Kurussa;
–    Karl Alexander Haapanen (sukunimi lisätty jälkeenpäin), s. 12.5.1850 

Kurun [Lörpyksessä. Vanhemmat: bonde Henrich Gustafsson ja Eva Caisa 
Henriksdr);

–    Zefanias Kallio (sukunimi lisätty jälkeenpäin), s. 13.11.1865 Kurussa;
–    Karl Oskar Ahonen, s. 8.11.1861 Kurussa;
–    Anders Lehtonen, s. 23.11.1858 Kurun [Pappasen Lähdekorvessa. Van-

hemmat: torpare Jöran Jöransson ja Maja Christersdr];
–    Karl Wilhelm Josepinp. Lind Saarinen, s. 9.7.1865 Kurussa;
–    Karl Henrikanp. Nieminen (sukunimi lisätty jälkeenpäin), s. 31.5.1862 

Kurussa;
–    Manu Matinp. Lehtinen, s. 15.1.1866 Kurussa;
–    Immanuel Aatunp. Nieminen, s. 5.3.1865 Teiskossa;
–    Kaarle Jeremiaanpoika Pajunen (sukunimi lisätty jälkeenpäin), s. 

14.1.1856 Kurun [Kurun kylän Leponiemessä. Vanhemmat: landbonde 
Jeremias Catharinasson Forss ja Lena Danielsdr];

–    Nikolai Kaarlenp. [ei sukunimeä], s. 18.8.1865 Kurussa;
–    Kaarle Gustaa (sl:ssa Karl Gustaf) Heikinp. Kantonen (sukunimi lisätty 

jälkeenpäin), s. 4.5.1859 Kurun [Ketolassa. Äiti: torpredotter Maria 
Karlsdotter].

–    Ivar Jeremias Mikonp. Heiskanen (sukunimi lisätty myöhemmin), s. 
19.7.1853 Viljakkalan [Mäki-Heiskalassa. Vanhemmat: Bd. Mickel 
Johansson ja Sara Davidsdr.];

–    Kaarle Emanuel Annanp. Koivunen (sukunimi lisätty myöhemmin), s. 
13.6.1866 Teiskossa,

–    Enok Enokinp. Wesanen (sukunimi lisätty myöhemmin), s. 31.5.1863 
Kurussa;

–    Matti Erland Isakinp. Nieminen (sukunimi lisätty myöhemmin), s. 
2.3.1865 Teiskossa;

–    Elisa Rudolf Matinp. Raittinen (sukunimi lisätty myöhemmin), s. 3.4.1866 
Kurussa;

–    Kaarle Jeremianp. Järvinen, s. 14.1.1859 Teiskossa;
–    Salomon Mäkinen, s. 7.4.1867 Teiskossa;
–    Emanuel Matinp. Tunturi, s. 1.12.1869 Ruovedellä;
–    Ville Joonanp. Järvinen, s. 5.4.1869 Kurussa,
–    Anton Antinp. Tuominen, s. 18.5.1869 Kurussa;

55  Kurun rippikirja 1884–92, s. 638 Vaakaniemen Ylätoikko, naimattomia renkejä. 
– Joidenkin renkien vanhempien nimet olen katsonut syntyneiden luettelosta. Nämä 
rippikirjassa ilmaisemattomat tiedot esitän hakasuluissa.
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–    Elias Antinp. Wiikman, s. 31.3.1863 Kurussa;
–    Nestor Matinp. Wesanen, s. 11.7.1869 Kurussa;
–    Herman Matinp. Eronen, s. 30.6.1860 Kurun [Hakolassa. Vanhemmat: 

Torparesonen Matts Jöransson ja Karolina Josefdr]:
–    Matti Erland Isakinp. Nieminen, s. 2.3.1865 Teiskossa;
–    Nestor Kallenp. Ruohonen, s. 9.8.1863 Teiskossa;
–    Herman Hermaninp. Koivunen, s. 12.8.1866 Ruovedellä ja
–    Mauri Aatunp. Niininen, s. 28.9.1868 Ruovedellä.

30 rengistä 23:lla oli Virtanen-tyypin sukunimi ja kolmella Laine-tyy-
pin nimi, yhdellä ei ollut lainkaan sukunimeä. Kahdella oli muodoltaan 
itäsuomalainen nimi, joista ainakin toinen on kuitenkin johdettu la-lop-
puisesta talonnimestä vasta 1800-luvun loppupuolella. Kahdella rengillä 
oli ruotsinkielinen lisänimi, mutta toisella nimi vaihtui suomalaiseksi. 
Seuraavalla sivulla renkiluettelo jatkuu ja kuva pysyy samanlaisena:

–    Virtanen-tyypin nimiä 19 (Leppänen, Koskinen, Järvinen, Salminen, Leh-
tonen, Koskinen, Haapanen, kahdesti Nieminen, Lahtinen, Mäntynen, 
Koivunen, Mäkinen, Honkanen ja Lehtinen);

–    yksi Laine-tyypin nimi (Nummi);
–    talonnimiä kolme, joista yksi vaihdettu Virtanen-tyypin nimeen (Rikala 

> Lahtinen, Lakua ja Lähteenmäki);
–    ei-suomalaisia nimiä 3 (Sandstedt, Sirén ja Helin);
–    itäsuomalaisen tyyppisiä nimiä yksi, joka on vaihdettu Virtanen-tyypin 

nimeen (Tikkanen > Numminen) ja
–    ilman sukunimeä 8 (patronyymejä Matinpoika, Kallenpoika, Iisakinpoika, 

Juusenpoika, Juusenp., Heikinpoika, Antinpoika ja Semminpoika).

Kärkölä
Koska Kärkölästä puuttuvat vuosien 1883–1889 syntyneiden luettelot, 
olen poiminut näiden vuosien tiedot kuolleiden luettelosta. Syntyneiden 
ja kuolleiden luetteloiden tiedot eroavat toisistaan muun muassa siten, 
että kuolleiden luettelossa oleva väestö on keskimäärin vanhempaa eikä 
sen lisänimistö muuttunut yhtä lukuisasti kuin nuoremman väestön. 
Myös luetteloiden kirjaustapa on erilainen. Syntyneiden luetteloon on 
talon- ja torpannimet kirjattu lisänimiksi, mutta kuolleiden luettelossa 
ne on merkitty asuinpaikka-sarakkeeseen. Tämä kirjausero kielii siitä, 
että 1880-luvulla asutusnimet eivät olleet vielä vakiintuneet lisä- tai 
sukunimiksi. Kärkölän kirkonkirjojen kieli muuttui vuoden 1885 alusta 
ruotsista suomeksi.

Patronyymien osuus väheni tasaisesti koko tilastokauden. Se oli vielä 
1890-luvun alkuvuosinakin yli kolmannes, mutta vuosikymmenen puoli-
välissä enää alle viidennes. Parissa tapauksessa aviottoman lapsen äidille 
ei merkitty lisä- tai sukunimeä, muttei myöskään patronyymiä, esimerkiksi 
[Lappilan Marttilan] ”Fosterdotter Maria Mathilda” (1868). Seuraavissa 
tapauksissa patronyymiasuinen nimi lienee jo muuntunut pysyväksi lisä- 
tai sukunimeksi: Drg. Richard Zvarnsson (1869) ja Sadelmakare dottren 
Edla So  a Karlsson (1873). Vierasnimien osuus pysyi koko tilastokauden 
aikana tasaisesti hieman alle 30 %:ssa.

Virtanen-tyypin nimet alkoivat yleistyä 1880-luvulla, vaikka tilasto ei 
rakenteensa vuoksi sitä kovin hyvin heijastakaan. 1890-luvulla tyypin 
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nimien osuus lähenteli 20 %:a. Tyypin nimien kaltainen ensiesiintymä 
on Kallioinen (muodossa Kalliois) 1870, mutta siinä oli ilmeisesti kyse 
torpannimestä. Ensimmäinen varsinainen merkintä Virtanen-tyypin ni-
mestä lienee ”Sptorp Otto Koskinen” (1877) ja seuraavat: Dranfogden 
Joh. Gust Salminen (1878), Drengen Johan Koivunen (1879) ja Inh Joh 
Johansson Syrjänen (1879). Muut Virtanen-tyypin nimet (suluissa en-
simmäinen esiintymisvuosi) Toivonen (1882), Wirtanen (1882), Lehti-
nen (1882), Heinonen (1882), Pajunen (1887), Aaltonen (1887), Ahonen 
(1890), Wuorinen (1890), Laaksonen (1890), Wiljanen (1890), Oksanen 
(1890), Helminen (1890), Järvinen (1891), Siivonen (1891), Rantanen 
(1891), Hietanen (1891), Ojanen (1891), Peltonen (1891), Nieminen 
(1892), Rantainen (1893), Saarinen (1893) ja Salonen (1893). Tyypin 
seurannaisnimiä olivat Nisunen (1878), Luhtinen (1881), Wehanen (1891), 
Tuiskunen (1892), Jahkonen (1895) ja Elminen (1895).

Laine-tyypin nimiä alkoi esiintyä jonkin verran 1890-luvun alku-
puoliskolla. Ensimmäiset Laine-tyypin nimien kaltaiset lisänimet olivat 
useimmiten alkujaan asumuksen nimiä, ehkä jotkut myös aitoja Laine-
tyypin nimiä: Harju (1875), Kytö (1876), Oja (1888), Taipale (1889), 
Laine (1890), Lahti (1890), Lampi (1890), Vuori (1891), Tammi (1891), 
Lilja (1891), Koski (1892), Alho (1892) ja Aalto (1893).

Muita suomalaisia nimiä alkoi ilmaantua luetteloihin sitä mukaa 
kuin patronyymit vähenivät. 1880-luvun alun syntyneiden luettelossa ja 
vuosien 1883−1889 kuolleiden luettelossa patronyymit korvasivat usein 
talonnimi-lisänimet. Virtanen-tyypin nimet syrjäyttivät puolestaan talon- 
ja torpannimistä siirtyneitä lisänimiä. Näyttää siltä, että asumuksenni-
meen pohjautuvat lisänimet eivät vielä 1880-luvulla olleet vakiintuneet 
pysyviksi sukunimiksi. Ns. otettujen nimien uusista tyypeistä esiintyy 
Kärkölässä vain Merikanto (1890).

Rinnakkais- tai kaksoisnimisyys oli koko tilastokauden vähäistä ja 
väheni ehkä entisestään lähestyttäessä vuosisadan vaihdetta. Esimerk-
kejä: Dahlberg eli Tallberg (ilmeisesti sama nimi, mutta ääntäminen on 
vaikuttanut siihen, että kirjaaja on merkinnyt nimen eri lailla eri kerroilla; 
1860); inh enk. Henrika Karlsdr Sattman eller Valenius (toinen nimistä 
lienee edesmenneen miehen nimi, koska kyse on naisesta; 1863); Ar-
rend Adam Kerén Kaarela 1869; Bn Carl Wahlforss Perhe 1870; Lb Tp 
Johan Gustaf Johansson (Koskela) 1871; Lb Ismael Sinkkilä el Puuroin 
1872; Inh ogift Wilh. Hytönen el. Lönn 1883; Itsellinen Eerik Leander 
Enckel eli Laaksonen 1891; Torpparin poika Kustaa Aadolf Malmström 
eli Wirta 1893. 

Sippola
Sippolassa patronyymien merkitseminen oli harvinaisempaa kuin 
länsisuomalaisissa pitäjissä, koska siellä – ilmeisesti itäsuomalaisen 
sukunimikäytännön mallin vaikutuksesta – kaikille pyrittiin kirjaamaan 
varsinainen lisä- tai sukunimi. Myös ei-suomalaisia nimiä oli vähemmän 
kuin Länsi-Suomessa, koska vahva talonnimi-lisänimiperinne toimi kak-
sinimijärjestelmänä eikä tässä järjestelmässä ollut tarpeen luoda lisä- tai 
sukunimettömille uudisnimiksi ei-suomalaisia nimiä.
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Sippolassa ei – ainakaan vuoteen 1883 mennessä – esiinny montakaan 
Virtanen-tyypin nimeä: Bdeson Anton Eriksson Palonen 1866 [Vehka-
lahdelta], toinen Palonen (1876) ja Inh: Oskari Mickelsson Tuominen 
1880. En ole tutkinut, onko Palonen tässä referentiaalisena nimenä 
Virtanen-tyyppiä vai talonnimipohjainen, sen sijaan Tuominen on aito 
Virtanen-tyypin nimi.

Muut nen-loppuiset nimet – selviä savolaisnimiä en mainitse – ovat 
Pakkanen (1865; morsiamena 1867 Tp:Dr Anna Thomädr Ojunen), Ta-
kanen (1869), Alali[i]kkanen (1869), Immanen (1870), Alkunen (Fältväb: 
E.a Olof Alkunen 1873); Suolanen (Bde:son Erik Johan Tomas:s Suolanen 
1874); Häkäräinen (1881); Metiäinen (Inh: Jonas Andres:s Metiäinen 
1882) ja Wainonen (1882). Ne olivat alkuaan talonnimiä, lukuun ottamatta 
nimeä Alkunen, joka saattaa olla sotilasnimi.

Laine-tyypin nimiä muistuttavat nimet – Harju (1870), Niemi (1874), 
Luoma (1877; Vehkalahdelta), Aho (1879) ja Koski (1879) – ovat ilmei-
sesti pikemminkin talonnimi-lisänimiä. – Ainoa rinnakkaisnimitapaus on 
”Bde E:a Erik Samuels:s Sahain el. Onika” 1883.

Ähtäri
Ähtärin vihittyjen luettelot muuttuivat suomenkielisiksi vuoden 1886 
alusta. Paikkakunnan lisänimikehitys eroaa selvästi edellä esiteltyjen seu-
rakuntien kehityksestä. Ähtärin kaltaisen tilaston saisi kuitenkin muistakin 
Pohjanmaan56 pitäjistä. Koska en ole tilastoinut muiden pohjalaispitäjien 
nimikäytäntöä, Ähtäri saa edustaa niitäkin.57 

Huomattavin ero Ähtärin ja lounaisten maakuntien pitäjien välillä on 
se, että Ähtärissä (ja yleensä muuallakin suomenkielisellä Pohjanmaalla) 
patronyymit olivat ainoina jälkiniminä58 huomattavasti harvinaisempia. 
Pohjanmaalla asutusnimipohjaiset lisänimet olivat kiinteämmin käytössä. 
Vaikka olen tilastoinut Ähtärin nimiä vain 1800-luvun jälkipuoliskolta, 
voisi talonnimipohjaisten lisänimien kiinteän kuulumisen henkilönni-
mikokonaisuuteen havaita jo 1700-luvun asiakirjoista. Ähtärissä oli tar-
kasteluajankohtana käytössä harvinaisen vähän ns. vierasnimiä, ja nekin 
harvat esiintyivät leksikaalisesti kaksiosaisten nimien elementteinä tai 
rinnakkaisnimitapauksissa. Lähinnä vahvan talonnimi-lisänimikäytännön 
ja patronyymien käytön vähyyden takia Ähtärissä ja Pohjanmaalla ei ollut 
tyhjiötä, jonka uudet nimityypit (siis Virtanen- ja Laine-tyypit) olisivat 

56  Ähtäri ei ole väestörakenteeltaan puhdas pohjalaispitäjä. Se oli osa vanhaa Ruoveden 
suurpitäjää, jossa on ollut sekaisin satakuntalais-hämäläistä, savolaista ja pohjalaista 
väestöä. Sen lisä- ja sukunimikäytäntö on kuitenkin tyypillisesti pohjalainen.

57  En ole koonnut tilastoja myöskään itäsuomalaiselta sukunimialueelta, koska ne 
heijastaisivat yksipuolisesti siellä jo pitkään vallinnutta käytäntöä ja erityisryhmien 
(aateliset, porvarit, käsityöläiset, sotilaat) ei-suomalaista nimistöä. Mitään selvää uutta 
sukunimiajattelua heijastavaa muutostendenssiä ei Itä-Suomesta voisi havaita 1800-
luvun jälkipuoliskolta – lukuun ottamatta sitä, että naiset alkoivat käyttää miestensä 
sukunimiä.

58  Oikeastaan Suomessa merkittyjä patronyymejä ei voi pitää niminä, vaikka ne kak-
sinimijärjestelmässä lisä- ja sukunimien puuttuessa kirjattiin ristimänimen jälkeen.
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voineet täyttää. Virtanen-tyypin nimiä esiintyi Ähtärissä jonkin verran 
1870-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Laine-tyypin kaltaiset nimet olivat 
ilmeisesti lyhyitä asumuksennimiä. Pohjanmaalla talonnimi-lisänimet sai-
vat lounaista Suomea aiemmin myös sukunimen funktion, minkä vuoksi 
niiden vaihtaminen uusiin sukunimityyppeihin ei ollut tarpeen.

Virtanen-tyypin nimiä esiintyy seuraavasti: klock:n Ukrl. Michaël Pel-
tonen 1877; Inh. Ukrl. Matts Salomonss:n Heinonen 1878; Inh. Ukrl. Karl 
Karlss:n Wuorinen 1879; Heinonen (1882); Savinen (1884); Statsinsbet:
ju Ukrl. Gustaf Adolf Suloin 1884; Nieminen (1884); Jokinen (1885); 
Pajunen (1886); Wiitanen (1887), Laaksonen (1889) ja Ilmonen (1889). 
Virtanen-tyypin nimien kaltainen, mutta talonnimestä lisänimeksi siirtynyt 
nimi on Kortteinen (1870).

Laine-tyypin asuisia lisänimiä ovat mm. Raunio (1873), Kallio (1877), 
Salmi (1879), Aho (1879), Saari (1885) ja Lähde (1886), jotka ilmeisesti 
ovat alkujaan talonnimiä.

Erilaisten suomalaisten lisänimityyppien (la-loppuisten, leksikaalisesti 
kaksiosaisten, nen-loppuisten ja muiden) suhteelliset osuudet vaihtelevat 
tarkasteluajankohdan eri jaksoina jonkin verran, mutta muutoksissa on 
vaikea havaita minkäänlaista systemaattista tendenssiä. Pohjalainen ni-
mikäytäntö oli 1800-luvun jälkipuoliskolla jo vakaalla pohjalla, eivätkä 
uudennokset juuri typologisesti siihen vaikuttaneet.

Rinnakkaisnimitapauksista on vaikea päätellä, milloin on kyse kaksi-
osaisista talonnimi-lisänimistä, milloin kahdesta erillisestä lisänimestä, 
esimerkiksi Fosterson Ukrl. Anshelm Abrahmss:n Wälkky Autio 1869 
[Keuruulta]; Bdson Ukrl. Matts Johanss:n Mikkola Pykälämäki 1872; 
Bdson Ukrl. Abraham Henrikss:n Kauppala Tuohimäki 1880; Pryl-Äk-
kilä (1882); Trpson Ukrl. Niklas Timotheiss:n Gadd Lanttola 1884; Trp 
enkl. Kristian Pryl Äkkilä 1884; Trp. enkl. Alexander Blomster Sillanpää 
1885; Trp n.m. Nestori Antinpoika Silman Hallaaho 1886; Trp. p:a n.m. 
Kaarlo Kaarl.p. Filman Nurkkala 1886; Tl.p. n.m. Kaarlo Heikinp. Niemi 
Kaija 1886; Tlk:s n.m. Heikki Hermanninp. Tjeder Makkola 1886; Tlp. 
n.m. Kaarlo Santerinp. Kollin Pöyhölä 1887 ja Trp. p:a Heikki Kaarlenp. 
Fiks-Sankila.

Yhteenvetoa 
Edellä ja artikkelissa Paikkala 1985c esitetyistä paikkakuntakohtaisista 
katsauksista voi tehdä joitakin johtopäätöksiä, jotka tukevat muun muassa 
luvun 6.2.8 päätelmiä.

Lounaisten maakuntien alueella Virtanen-tyypin nimiä otettiin käyttöön 
lähinnä 1870- ja 1880-luvulla, 1890-luvulla niiden suosio alkoi jo vähe-
tä. Sen sijaan Jämsässä niitä omaksuttiin enemmälti vasta 1890-luvulla, 
vaikka siellä tyypin nimet olivat sittemmin suositumpia kuin missään 
muualla. Myös Hattulassa Virtanen-tyyppi omaksuttiin myöhemmin kuin 
Varsinais-Suomessa. Laine-tyyppi alkoi tulla muotiin vasta Virtanen-tyy-
pin muodin mentyä ohi. Muita suomalaisia uudisnimityyppejä ei juuri 
esiintynyt ennen vuotta 1900.
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Virtanen-tyyppi ei saavuttanut suosiota Pohjanmaalla eikä Kymenlaak-
son eteläisissä osissa. Sinänsä itäsuomalaisen nimikäytännön läheisyys 
ei estänyt omaksumasta Virtanen-tyypin nimiä vaan saattoi tukeakin sitä, 
kuten kävi Jaalassa, Jämsässä ja Jyväskylässä.

Patronyymien käytöstä luovuttiin lähinnä 1880- ja 1890-lukujen aikana 
ja usein niiden sijalle otettiin uusia suomalaisia sukunimityyppejä. Kärkö-
lässä patronyymejä oli vielä 1894 runsaasti käytössä. Sen sijaan esimer-
kiksi Sippolassa niitä ei tilastokauden alussakaan (1865) juuri ollut.

Ennen 1900-luvun vaihdetta ei-suomalaisten nimien suhteellinen määrä 
ei juuri laskenut. Vierasnimisyys oli saanut vahvimman jalansijan siellä, 
missä ei ollut vahvaa suomalaista lisä- tai sukunimiperinnettä. Kaupun-
geissa (erityisesti vanhassa Haminassa, mutta myös nuoressa Jyväsky-
lässä) vierasnimisyys oli asukasrakenteen takia voimakkaampaa kuin 
läheisellä maaseudulla. Sekundaareista patronyymeistä oli muodostunut 
jonkin verran sukunimiä, mutta käsitellyillä paikkakunnilla niitä oli vain 
vähän. Ainakin Marttilan tilasto antaa aiheen epäillä, että ei-suomalaisten 
nimien osuus väheni jo 1900-luvun ensi vuosikymmenellä, jolloin – vuon-
na 1906 – järjestettiin suuri sukunimien suomalaistamiskampanja.

Talonnimet juurtuivat kaikilla tutkimuspaikkakunnilla osaksi sukuni-
mistöä. Varsinkin Hattulassa ja Tl. Koskella la ~ lä -loppuiset talonnimet 
tulivat Virtanen-nimien ohella korvaamaan patronyymejä. Leksikaalisesti 
kaksiosaisia suomalaisia nimiä oli selvästi eniten Ähtärissä.

Jossain määrin on havaittavissa, että perheenjäsenet eivät välttämättä 
omaksuneet samaa sukunimeä. Puolisoille ei yleensä merkitty yhteistä 
nimeä, mutta se ei välttämättä heijasta todellista tilannetta, koska seura-
kuntien historiakirjoissa (syntyneiden ja vihittyjen luetteloissa) haluttiin 
ilmeisesti identi  oida puolisot omilla nimillään. Kummeina olevilla 
puolisoilla saattoi olla sama nimi, koska silloin haluttiin korostaa kum-
mivanhempien keskinäistä perheyhteyttä. (Paikkala 1985a.)

Murroskaudella ilmeni monissa pitäjissä (mm. Jämsä, Tl. Koski ja 
Ähtäri) rinnakkaisnimisyyttä, kun samalla henkilöllä oli käytössä eri 
nimijärjestelmiin kuuluvia nimiä: ne kuuluivat joko kahteen vanhaan, 
rinnakkaiseen lisänimijärjestelmään tai toinen edusti vanhaa järjestelmää 
ja toinen uutta, tilalle astuvaa järjestelmää.

Rahvaan sukunimistyminen oli huipussaan 1890-luvulla: ilmeisesti 
uudisnimityypit alettiin vasta tuolloin mieltää todellisiksi sukunimiksi 
eikä vain pysyviksi henkilökohtaisiksi lisänimiksi (erityisiksi lisänimiksi). 
Uudisnimien omaksujat olivat talonpoikia, torppareita, mäkitupalaisia, 
löysiä, renkejä, piikoja ja maaseudun käsityöläisiä (räätäleitä, suutareita, 
satulamaakareita, leipureita, karvareita) ja itsellisiä. Muutama kansakou-
lunopettajakin mahtui joukkoon.

8.5 1900-luvun alun nimenmuutoskampanjat

Sukunimien käyttöönotto ja vierasnimien suomalaistaminen ei tapahtunut 
pelkästään oppilaitosten, pappien ja työnjohtajien vaikutuksesta, vaan 
nimiasiaa markkinoitiin kansan keskuuteen myös julkisen viestinnän 
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avulla. Lehdistökampanjaa käsittelin jo luvussa 5 ja yliopistonuorison 
keskuudessa käytyä keskustelua luvussa 8.1.3. Alkujaan aioin sivuuttaa 
vuoden 1906 suuren nimenmuuttokampanjan vain lyhyellä maininnalla, 
koska sitä on käsitelty aiemmin melko perusteellisesti. Havaitsin kuitenkin 
pian, ettei se ollut irrallinen ajankohdan mielenilmaus ja kunnianosoitus 
J. V. Snellmanille, vaan Suomen säätyläistön ja sivistyneistön kannalta 
olennainen jatke vuosikymmeniä jatkuneelle sukunimimurrokselle. Siihen 
nimittäin päättyi sivistyneistön jaakopinpaini sukunimiasiassa. Lisäksi 
esitän joitain uusia piirteitä ja lukuja vuoden 1906 nimenmuutosmanifes-
taatiosta ja yhdistän sen aikakauden yhteiskunnalliseen murrokseen.

Koska olen käsitellyt lehdistössä 1800-luvulla käydyn sukunimikeskus-
telun sisältöä ja argumentteja yksityiskohtaisesti jo luvussa 5.2.1, keskityn 
tässä vain 1900-luvun alun nimien suomalaistamiskampanjoihin. 

8.5.1 1900-luvun alun sukunimien suomalaistamistoimet

8.5.1.1 Sukunimien suomalaistamishankkeet ennen vuotta 1906
Mitä pidemmälle 1800-luvun loppu eteni, sitä polttavammaksi nimien 
suomalaistuttamistarve tuli. Kun kirkonkirjat olivat suomenkielistyneet 
viimeistään 1880-luvulla ja 1890-luvulla virallinen almanakkakin alkoi 
suomalaistua ja kun maalaisrahvas oli laajalti omaksunut suomenkieli-
siä sukunimiä, tuli sivistyneistön tarve lähestyä kansaa myös nimiltään 
entistä luontevammaksi. 1890-luvulla yhtenä kampanjoinnin kohteena 
olivat juuri ylioppilaaksi valmistuneet nuoret, joita kehotettiin ottamaan 
ennen yliopistoon kirjoittautumista suomalainen sukunimi. Ainakin Uusi 
Suometar ja Päivälehti esittivät tällaisia vetoomuksia, jotka noteerattiin 
Virossakin, ks. lukua 3.1.4. (Olevik 1.4.1895; Postimees 16.4.1901.)

1890-luvulla sukunimien suomalaistaminen lisääntyi erityisesti vuosina 
1897–1898. Molempina vuosina oli noin 150 nimen suomalaistamista,59 
vuosikymmenen alkupuoliskolla noin 50 vuotta kohden. Ne vähenivät 
– ehkä venäläistämispelossa – selvästi eli alle sataan vuodessa vuosina 
1899–1900 eli helmikuun manifestin jälkeen ja Nikolai Bobrikovin aloi-
tettua kenraalikuvernöörinä. Vuonna 1901 nimien muuttaminen nousi 
uuteen ennätyslukemaan, 228:aan. Sukunimien suomalaistamisella voitiin 
ilmaista myös verhottua tai vertauskuvallista vastarintaa Venäjän hallintoa 
kohtaan. Ensimmäiset selvät merkit vastarinnasta tsaarinvaltaa vastaan 
olivat reaktiot vuoden 1899 helmikuun manifestiin (ns. suuri adressi), 
kesän 1900 ns. kielimanifestiin ja Bobrikovin venäläistämishankkeisiin 
sekä poisjäännit asevelvollisuuskutsunnoista. Passiivista vastarintaa olivat 
jossain määrin myös sukunimien muutokset, vaikka niiden kärki koh-
distuikin ruotsalaisuudesta luopumiseen. Vuosisadan vaihteessa voitiin 
Virittäjässä jo todeta: ”Kansallistuntomme elpyminen on huomattavalla 
tavalla vaikuttanut suku- ja ristimänimistöömme. Ilahuttavan harvinaista 

59  Kaikki virallisissa lehdissä julkaistut nimenmuutokset eivät olleet suomalaistamisia. 
Kun tässä ja joissakin muissakin luvuissa kerron nimenmuutostietoja, ne perustuvat 
virallisten lehtien nimenmuutosilmoituksista laadittuun atk-rekisteriin (ks. lukua 
1.3.1), vaikka en aina erikseen siihen viittaakaan.
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enää on entiseen verraten että suomalainen mies omistaa itselleen vieras-
kielisen sukunimen.” (Kannisto 1900: 9.)

Kun ylioppilaat aktivoituivat 1900-luvun alussa ja alkoivat levittää 
sukunimien suomalaistamisaatetta maakuntiin, on ilmeistä, että siihen 
oli innostanut suuren adressin keruu, joka oli mobilisoinut suomalaista 
yhteiskuntaa keväästä 1899 alkaen. Vastalauseeksi keisarin antamalle 
ns. helmikuun manifestille kerättiin yhteensä 522 931 nimeä. Tuolloin 
saatiin kokemusta joukkovaikuttamisesta, ja ylioppilaatkin saivat kent-
täkokemusta kansan parissa. (Ks. Apunen 1987: 148–151.) Alapuro on 
korostanut, että helmikuun manifesti muutti Suomen sisäisiä valtasuhteita; 
kun keisari oli lukenut lakia Suomen herroille, joutuivat nämä suurta ad-
ressia kerätessään ensi kertaa hakemaan laajojen joukkojen tukea (1994: 
64–65). Avun hakeminen kansalta toistui suurlakon jälkeen Snellmanin 
päivän suuressa nimenmuutosmanifestaatiossa. – Rahvaan omaa mobi-
lisoitumista oli kokeiltu ensi kerran laajemmin vuonna 1898 työväestön 
juomalakkoliikkeessä. Vappuna alkaneeseen liikkeeseen liittyi vuoden 
loppuun mennessä 70 000 kansalaista. Liikkeen toimintamuotoihin kuu-
luivat joukkokokoukset, mielenosoitukset ja kansalaisadressit. (Sulkunen 
1986: 221–222.) 

1900-luvun alusta alkaen kohdistettiin huomiota sukunimien suomalais-
tamiseen. Kollektiivisia kokemuksia jalkautumisesta kansan keskuuteen 
oli ylioppilailla jo 1870-luvun puolivälistä alkaen,60 jolloin Viipurilaisen 
ja Hämäläisen osakunnan jäsenet kokosivat kotimaakunnistaan museo- ja 
kansatieteellisiä esineitä ja kansanlauluja sekä ottivat valokuvia (Kuusisto 
1978: 117). Joskus ylioppilaiden omien nimien suomalaistaminen tapahtui 
nimenomaan kesäloma-aikana kotiseudulla, ja siihen näyttää liittyneen 
ainakin jonkin verran propagandatyötä seudun väestön keskuudessa (ks. 
mm. Kemiläinen 1916: 52). Vuosisadan alussa Suomalainen Nuija pyrki 
vaikuttamaan yliopistoväen lisäksi abiturientteihin (Klinge 1978c: 333).

Kaavio 20. Sukunimien suomalaistamisten määrä nimenmuutosilmoitusten mukaan 
vuosina 1893–1905.

60  Ylioppilailla oli kokemusta kansan parissa vaikuttamisesta ylioppilailla jo 1840- ja 
1850-luvulta (ks. Klinge 1978a: 115–118 ja 1978b: 54–57).
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Kotikielen Seuran kokouksessa 2.2.1901 (8. §) luettiin Uuden Suo-
mettaren kirjoitus, jossa valitettiin, ettei läheskään kaikilla suomalaisilla 
ole sukunimeä ja kehotettiin Kansanvalistusseuraa tai Kotikielen Seuraa 
ryhtymään toimiin tämän puutteen poistamiseksi antamalla neuvoja 
sopivien nimien ottamiseen. Kotikielen Seura totesi, että sukunimiko-
koelmia on jo olemassa sekä painettuina että käsikirjoituksina, kuten 
Gebhardin väitöskirja Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571, A. V. 
Forsmanin väitöskirja Pakanuudenaikainen nimistö, E. G. Palménin 
kirjoitus Savolaisista suvuista Ruotsissa ja Savo-Karjalaisen osakunnan 
Valtionarkistosta keräämät koko Savon käsittävät luettelot. Olisi vain 
määrättävä, mitä näkökohtia nimenotossa olisi otettava huomioon. Seura 
päätti pitää asiaa vireillä. 

Musiikkimiehenä paremmin tunnettu Heikki Klemetti, joka harrasti 
myös nimistöntutkimusta, alusti vuosina 1901 – ja sittemmin myös 
1903 – Nuijan kokouksessa sukunimien suomalaistamisesta. Kokouk-
sessa päätettiin lähettää asiasta koulujen konventeille kirje, mutta pää-
töksen toteuttamisesta ei ole tietoa. ”Joukko vierasnimisiä ylioppilaita” 
kehotti Päivälehden Yleisöltä-palstalla (nro 56B/10.4.1901) sukunimien 
joukkomuuttoon toivoen samalla, että myös maaseutulehdet antaisivat 
kirjoitukselle tilaa:

Vieraskielisten sukunimien omistajat!
Lähenee Vappu. Kevät on käsissä ja uutta elämää koko maa alkaa. Seurat-
kaamme mukana. Heittäkäämme nyt miehissä entiset vieraskieliset nimemme, 
jotka laholle jo täällä maassa maistuvat, luopukaamme joukolla niistä, ja uudet 
omankieliset tilalle ottakaamme. Pois verukkeet ja traditsioniesteet!

H a k a t k a a m m e  p ä ä l l e  vaan ja aatteemme perille viekäämme!

Heikkoja, arkailevia tukeaksemme, tehkäämme uudistus yhtäaikaa kautta 
maan. Liittykäämme yhteen ja joukottain uudet nimet ottakaamme. Y h t e n ä  
p ä i v ä n ä  tapahtukoon mullistus, repäisevä, mutta kansalle kunniakas. Mikä 
sopii paremmin tämmöiseksi nimenmuuttopäiväksi kuin Vappu, 1 p. toukok. 
kansamme kevätjuhla. Jos joltakin tulta suonista puuttuu, jos veltoksi itsensä 
ken tuntee, niin pois jääköön, mutta muut yhteen, uljaasti yhteen! 

Martti Airila kirjoitti samana keväänä Virittäjässä nimenmuutoksista, 
jotka julkaistiin Suomalaisessa Wirallisessa Lehdessä vuosina 1898 ja 
1899. Hän mainitsi, että ”nimenmuuttoasia on nykyään ’päivän poltta-
vana kysymyksenä’ – jos niin saan sanoa – ainakin suomenmielisissä 
ylioppilaspiireissä”, ja totesi lopuksi:

Innolla on eräissä ylioppilaspiireissä ryhdytty nimenmuuttoasiaa ajamaan. 
Kun tämä Virittäjän numero joutuu painosta, on jo nähty, mitä hedelmiä 
tuo innokas toiminta on aikaansaanut – Vappu kun on aiottu siksi päiväksi, 
jona nimenmuutokset julaistaan. Mutta olkoonpa, että yritys käytännössä on 
suuremmassa tai pienemmässä määrässä toteutunut – joka tapauksessa se on 
laajalti herättänyt mielenkiintoa. (Airila 1901: 41.)
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Vapun päivänä 1901 yli 70 henkilöä ilmoitti nimensä suomalaistamisesta. 
Toukokuun alkupäivinä ilmoittaminen jatkui vielä normaalia vilkkaampa-
na. Monet nimenmuuttajat ilmoittivat olevansa ylioppilaita, lyseolaisia, 
ylioppilaskokelaita ja seminaarilaisia. Kyse ei kuitenkaan ollut yhteisestä 
ilmoituksesta vaan joukosta erillisilmoituksia. 

Seuraavan vuoden vappuna oli nimenmuuttajia lähes saman verran, 
mutta nyt muutokset oli koottu yhdeksi ilmoitukseksi. Molempina vap-
puina muutokset olivat etenkin nimien suomalaistamisia. Myös vappuina 
1903–1905 nimiä suomalaistettiin joukkomitassa. 1900-luvun ensi vuosien 
vappuina kyse oli organisoiduista kampanjoista. Esimerkiksi Uudessa 
Suomettaressa kirjoitti nimimerkki Eräs61 3.4.1903: ”Ylen [yhdyn] täy-
dellisesti tässäkin lehdessä olleeseen toiwomukseen, että ensi Wapuksi 
taas niin monet kansalaiset kuin suinkin muuttaisiwat nimensä sellaiseksi, 
että sen kansanmieskin osaisi lausua – –.”

8.5.1.2 Sukunimien valinnan ohjeistaminen
Huhtikuussa 1902 Kotikielen Seura sai arvosteltavaksi, täydennettäväksi 
ja mahdollisesti julkaistavaksi K. J. Varvikon laatiman käsikirjoituksen 
Opas suomalaisten sukunimien valinnassa, joka annettiin maisteri E. A. 
Tunkelon tarkastettavaksi. Tunkelo esittikin jo seuraavassa kokouksessa 
(19.4.1902, 6. §) mietteitään sukunimien muuttamisesta suomalaiseksi.

Tunkelon mielestä muuttamisessa olisi noudatettava seuraavia menet-
telytapoja: 1) on otettava suvun entinen tai kotitalon nimi. 2) Jos sellaista 
ei ole, vieraskielinen nimi on suomennettava kokonaan tai osaksi. 3) Ellei 
suomennos käy päinsä, on viimeisenä hätäkeinona valittava nimi, jolloin 
ei saa halveksia kotimaisia nimityyppejä. – Vielä tällöin ei nen-loppuisia 
nimiä tuomittu. Ks. myös lukua 6.1.3.

Muuten olisi nimienkin muutto saatava ohjautumaan vakavaan suuntaan, 
niin ettei enää niiden ottamisessa ja jättämisessä sellaista kevytmielisyyttä 
osoitettaisi, jota monesti on nähty ja jota tekisi mieli suorastaan nimileikkiin 
verrata. Niinpä ei pitäisi veljesten ottaa eri nimiä, vaan uusinimisenäkin säi-
lyttää suku yhtenäisenä. – – Huomautettiin erikoisesti, että paikkojen nimiä 
tulisi entistä enemmän sukunimiksi valita eikä kaikkien ihmisten ottaa A:lla 
alkawia ja -io:on loppuvia nimiä, niinkuin nykyinen muoti näyttää olevan. 
(Kotikielen Seuran pöytäkirja 19.4.1902.)

Esitystä kannatettiin ja toivottiin sen julkaisemista laajemmalle yleisölle. 
Seuran esitys julkaistiin nimimerkin Eräs kirjoittamana Uudessa Suomet-
taressa 3.4.1903 otsikkonaan Suomalaisten sukunimien ottamisesta. Sen 
lopussa kannustettiin: ”Muuttakaamme siis nimemme suomalaisiksi ja 
muuttakaamme ne aito suomalaisiksi!”

Vuonna 1903 perustettiin Klemetin esityksestä erityinen toimikunta 
nimenmuutosasiaa edistämään. Sellainen toimi seuraavinakin vuosina. 
Vuonna 1905 sen pöytäkirjassa todetaankin, että oli saatu 78 henkilöä suo-

61  Nimimerkki on Kotikielen seuran piiristä, sillä kirjoitus oli hyväksytty seuran kan-
nanotoksi jo edellisen vuoden huhtikuussa (16.4.1902) pidetyssä kokouksessa. 
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malaistamaan sukunimensä. (Klinge 1978c: 332–333; Raataja 5.5.1905.) 
Virallisen lehden nimenmuutosilmoituksista oli tosin pelkästään jo Va-
pun päivän yhteisilmoituksissa hieman enemmän suomalaistamisia kuin 
mainitut 78.

8.5.1.3 Suurlakko 1905
Vuosien 1905–1908 murroskaudesta tuli voimakkaan kieli- ja kan-
sallisuuspolitiikan ja -propagandan jakso. Monien mielestä suomalai-
suuspolitiikka oli menneinä vuosikymmeninä saavuttanut tuloksensa: 
suomenkieliset koulut olivat yleistyneet, sivistyneistö ja virkamiehet 
olivat suomenkielistyneet, suomenkielinen kulttuuri oli monipuolista, 
suomenkielisiä sanomalehtiä oli runsaasti, ja myös talouden alalla suo-
malaiset yritykset (pankit, vakuutuslaitokset jne.) olivat menestyneet. Sen 
takia suomalaisuuspolitiikan uutta aaltoa on pidetty yllätyksenä. Klingen 
mukaan suurlakko synnytti ”kansallisen solidariteetin”. (Klinge 1978c: 
331–332.) Jotakin oli silti jäänyt tekemättä. Suomen säätyläistöltä oli 
jäänyt astumatta viimeinen askel, ja siihen oli nyt sopiva tilaisuus.

Suomalainen Nuija päätti suurlakkoviikolla (30.10.–6.11.1905) suo-
malaistaa kaikkien jäsentensä sukunimet (Kemiläinen 1916: 46), mutta 
päätöstä ei Klingen mukaan ehditty toteuttaa, kun kirjailija Johannes 
Linnankoski ”sinkosi nimenmuutosaktion laukaisevat sanat62 etsiessään 
uudessa poliittisessa tilanteessa yleistä väylää eteenpäin” (1978c: 333). 
Muutamat sivistyneistösukujen edustajat ehtivät suomalaistaa nimensä 
pian suurlakon jälkeen: esimerkiksi 13.11.1905 Genetz > Jännes, Granfelt 
> Kuusi, von Haartman > Harteva, Grundström > Lohikari; osa nimensä 
suomalaistaneista oli mukana Nuijan toiminnassa. Nimien suomalaistami-
nen oli jo alkuvuodesta 1906 runsaampaa kuin aiempina vuosina – siis jo 
ennen Linnankosken julistusta. Ilmeisesti suomalaistamista kiihdyttivät 
suurlakko ja sen jälkeiset valtiolliset tapahtumat eli se poliittinen ilmapiiri, 
missä Nuija ja Linnankoskikin olivat päättäneet toimia. 

Kun Arvi Kemiläinen tilastoi (1905: 129) yliopiston opiskelijoiden, 
opettajien ja virkamiesten suomenkielisten sukunimien osuutta, hän totesi 
suomalaistumista tapahtuneen – ei kuitenkaan riittävästi:

Voinemme kuitenkin toivoa, että parannus tässä suhteessa on piakkoin tapah-
tuva. Voinemme toivoa, että meissäkin suomalaisissa vihdoin herää yleinen 
halu olla täydellisesti suomalaisia ja esiintyä täydellisesti suomalaisina.

Vai eikö koskaan karkia suomalainen luonto? Eikö se koskaan pudista pois 
muukalaisia koruja, jotka sitä vain rumentavat?

Kemiläisen kirjoitus oli osa jo vuoden 1905 lopulla alkanutta kampan-
jointia. Syyksi Suomessa käytettyihin ei-suomalaisnimiin hän näki Ruot-
sin vallan ajan ja ruotsalaistamisen, joka vei suomenkieliset sukunimet 
sivistyneemmistä säädyistä: 

62  Mainitut sanat lausuttiin Kotikielen Seuran 30-vuotisjuhlissa 14.3.1906 – sitä ennen 
kuitenkin tapahtui paljon kevään nimenmuuttokampanjan valmistelemiseksi.
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Eihän sopinut käyttää noita ”raakoja”, ”rumalta kuuluvia”, ”barbarimaisia” 
nimiä, vaan ne piti muokata ”kauniilta sointuviksi”, hopealta helähtäviksi 
muukalaisiksi väännöksiksi. Tämä kaunis käsitys oli niin syöpynyt sen ajan 
suomalaisiin, että tuskin lienee heistäkään yksi ainoakaan ajatellut sellaista 
mahdollisuutta, että joku, joka käyttäisi omaa, kotoista, suomalaista nimeään, 
voisi vaatia itselleen sivistyneen arvoa. (Kemiläinen, 1905: 121.) 

8.5.1.4 Suuren nimenmuutosmanifestaation lähtölaukaus
Ennen sukunimien suomalaistamiskampanjan lähtölaukaukseksi usein 
mainittua Kotikielen Seuran juhlaa 14.3.1906 ja jo ennen suurlakkoa 
Linnankoski oli vastannut (26.10.1905) Valvojan 25-vuotisjuhlajulkai-
sussa kiertokyselyyn. Siinä hän esitti uuden liiton perustamista suomen 
kielen ja kirjallisuuden tukemiseksi (Linnankoski 1905b: 727) ja kirjoitti 
suurlakon jälkeen marraskuun lopussa 1905 nimimerkillä Syrjästäkatsoja 
puolueiden keskinäiseen kahinointiin pettyneenä lentokirjasen Kuinka 
uutta Suomea rakennetaan (Linnankoski 1905a).63 Linnankosken kirjoi-
tukset herättivät innostusta, ja joukko ylioppilaita päätti ryhtyä valmis-
telemaan liiton perustamista. Käytännön valmistelut jäivät ylioppilaille 
Väinö Salminen, Jalo Kalima ja J. A. Kemiläinen. Vaikka Linnankoski 
oli aikanaan (Vihtori Peltonen -nimisenä) tehnyt paljon työtä nimien suo-
malaistamiseksi ja järjestänyt Porvoossa mittavia kampanjoita muiden 
kansallisten asioiden puolesta (ks. Salminen 1916: 8 ja Rajala 1987: 12, 
19–21)64, hän ei nyt ollut oma-aloitteisesti asialla, vaan hänet pyydettiin 
mukaan. Pyyntö oli ilmeisesti mieluisa, sillä hän osallistui hankkeeseen 
idearikkaana ja aikaansaavana agitaattorina ja organisaattorina (Salminen 
1916: 8). Linnankosken käydessä Helsingissä vuoden 1906 alussa häntä 
pyydettiin osallistumaan joihinkin uuden liiton perustamista valmistele-
viin kokouksiin. Jossain kokouksessa toimikunnan jäsenet

arvelivat, että jos oikein tarmokkaasti toimitaan, voidaan saada jo ensi Snell-
maninpäiväksi ehkä neljä viisi tuhatta hylkäämään muukalaisen sukunimensä. 
Silloin ryöpsähti Peltosessa entinen Porvoon aikuinen suomalaisuuden esi-
taistelija. Hillityllä, mutta semmoista tarmoa sointuvalla äänellä, että kaikkiin 
läsnäolijoihin näytti tarttuvan hänen uskonsa, sanoi hän: Jos nyt toimimme, 
niin nimien suomalaistuttajia on varmasti neljä- viisikymmentätuhatta ja kun 
kerran on saatu joukot liikkeelle, kulkee asia itsestään niinkuin kerran heitetty 
kiirakka. (Salminen 1916: 8–9.)

63  Vuonna 1905 Linnankoski asui Salossa, syrjässä suurista tapahtumista. Kun Salossakin 
alkoi kuohua, hän tunsi, että muutaman vuoden pelkkään taiteilijantyöhön paneutu-
misen jälkeen oli taas aika osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Syksyllä 1905 
hänet lähetettiin Salosta kolmimiehisen lähetystön jäsenenä Helsinkiin selvittämään 
poliittista tilannetta, mikä vaikutti ratkaisevasti hänen uuteen esiintuloonsa yhteis-
kunnallisissa asioissa. Hänhän oli lopettanut 1899 Uusimaa-lehden toimittamisen ja 
vetäytynyt salaperäisesti syrjään. (Rajala 1987: 41–47.)

64  Salminen antaa ajan tavan ja Suomalaisuuden Liitossa sittemmin omaksutun linjan 
mukaisesti kaikista hankkeista ylitsevuotavan suuren osan kunniasta Linnankoskelle, 
mutta Panu Rajala tuo esiin myös hankkeiden taustat.
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Se oli pohja, jolta kirjailijalle esitettiin tilaustyö:65 

Pyydettiin häntä Kotikielen seuran vuosikokoukseen v. 1906 kirjoittamaan 
nimenmuutosta, ja sellaisella tavalla, että se tehoaisi. Kaikki olivat varmoja, 
että Peltonen (jonka komitean jäsenet tiesivät kirjailija Linnankoskeksi) oli 
ainoa mies, joka pystyisi tällä hetkellä mielet sytyttämään. – Hän ottikin 
sepittääkseen kehoituksen. (Salminen 1916: 9.)

Kemiläinen otti Suomalaisuuden Liiton66 perustamisen esille Kotikie-
len Seuran kokouksessa 27.1.1906. Sen kokouksen pöytäkirja on ainoa 
vuodelta 1906 säilynyt. Tuossa kokouksessa valittiin toimikunta asian 
edelleen kehittämiseksi. Siihen tulivat kuulumaan mainittujen kolmen 
henkilön lisäksi professorit Kaarle Krohn, J. J. Mikkola ja Heikki Paa-
sonen sekä tohtori Uuno Karttunen. Toimikunta kokoontui enimmäkseen 
Krohnin luona, ja myös Linnankoski otti osaa kokouksiin. Se valmisteli 
myös nimien suomalaistamisaloitteen esiteltäväksi Kotikielen Seuran 30-
vuotisjuhlassa. (Kotikielen Seuran pöytäkirjat; Vuorjoki 1931: 4.)

Kotikielen Seuran 30-vuotisjuhlissa 14.3.1906 Helsingin Vanhan yliop-
pilastalon juhlasali oli ääriään myötä täynnä – ilmeisesti noin 800 henkilöä 
– kun tiedettiin, että kirjailija Johannes Linnankosken oli tarkoitus puhua 
nimikysymyksestä. Nimimerkki oli useimmille tuntematon; juuri kukaan 
ei tiennyt kenestä oli kyse. Uteliaisuutta ei saatu silloinkaan tyydytettyä, 
sillä kirjailija ei saapunut Helsinkiin, vaan ylioppilas Salminen luki Lin-
nankosken jo hyvissä ajoin etukäteen lähettämän puheen.67 (Kemiläinen 
1916: 47.) Teksti alkoi väkevästi:

Mikä on nimi ja päällekirjoitus tuhansilla Suomen suomalaisilla? 
Muukalainen sana, jonka merkitystä useat eiwät itsekkään tiedä eiwätkä 

osaa sitä edes oikein ääntää. Samperi ja Ranteli, Limperi ja Rinteli, Holmeeni 
ja Salmeeni, Nyymanni ja Pyymanni, Juhanssonni ja Kaalssonni ja Kustas-
sonni – ellei tämä ole narrimaista ja suoraa, rehtiä ihmistuntoa alentawaa, 
niin sitten ei mikään.

Tästä asiasta on puhuttu wuosikausia, ja on sen hywäksi jotain tehtykin. 
Mutta se kaikki on ollut wain miltei kuin pisara meressä. – Nimenmuutos 
silloin, toinen tällöin – siinä kaikki. Ei koskaan mitään yleisempää, kaikki 

65  Linnankosken valinta äänitorveksi oli loistava veto, sillä hän oli edellisenä vuonna 
julkaissut ensimmäisen suomalaisen ”best sellerin”, tavatonta kohua herättäneen 
teoksensa Laulu tulipunaisesta kukasta ja vielä samana vuonna toisen menestyste-
oksen Taistelu Heikkilän talosta (Laitinen 1981: 332–333). Jo 1903 hän oli julkaissut 
aatenäytelmän Ikuinen taistelu ja marraskuussa 1905 lentokirjasen Kuinka Suomea 
rakennetaan (Palmgren 1976/1948: 157–159). Kun hänen käyttämänsä nimimerkki 
oli vielä suurelle yleisölle tuntematon, kiehtoi siihen liittyvä arvoituskin.

66  Tämä nimi liitolle keksittiin vasta myöhemmin juhlapäivän iltana; kokouksessa 
puhuttiin vielä Suomen Liitosta (Raataja 23.3.1906).

67  Jo etukäteen lehdissä oli tilaisuudesta ennakkouutisia ja mainoksia, joissa puhuttiin 
Linnankosken olevan paikalla, vaikka tiedettiin, ettei niin tulisi käymään. Linnankoski 
asui tuolloin Salossa eikä juhlan vuoksi lähtenyt sieltä Helsinkiin. Linnankoski oli 
toivonut, että puhe julkaistaisiin Kotikielen seuran nimissä maan kaikissa sanoma-
lehdissä. (Salminen 1916: 9–10.) 
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mukaansa tempaawaa liikettä, ei edes opiskelewan nuorison piirissä, waikka 
sitä on kyllä koetettu monena kewäänä wiritellä. 

Tuon jo luulisi alkawan kunnialle käydä – kansalle, joka suunnittelee uusia 
tulewaisuutensa uria ja julistaa järkähtämättömäksi tahdokseen käydä Suomen 
kansasta sekä nyky- että jälkimaailman silmissä. Luulisi kaikkein alkeelli-
simpiin asioihin, luonnonperimyksen wäärentämättömiin lakeihin kuuluwaksi 
kantaa edes sen kansan nimeä ja päällekirjoitusta, jota sanoo edustawansa, ja 
sen kielen sointua, jonka äidinkielekseen tunnustaa.

Menneet menneinä, mutta nyt on wihdoinkin aika nousta ja wiedä perille 
se, mikä on tähän saakka tekemättä jäänyt. Ja wiedä se kerrassaan, yhtai-
kaa koko maassa, jokaisessa Suomen kolkassa. Joukkoliikkeellä on aina 
yhtenäisyyden tenhoisa woima. Yksityistä ei ujosta, ei arweluta, kun tietää 
satojen muiden tekewän samoin. On wain yksi tunto, yksi tahto, joka julistaa 
tuhansista suista: tähän saakka, ei edemmäksi – olen suomalainen nimeltäni, 
mieleltäni ja kieleltäni. – –.68

Kansa, jolla oli omat sukunimensä jo silloin, kun muilla ei niitä wielä 
ollutkaan, esiintyy lopulta tässä suhteessa kerjäläisenä, itseään köyhemmältä 
saamansa waiwaisawun merkit papinkirjassaan. Jokaisen muukalaista nimeä 
kantawan päätettäwäksi jää, mihinkä nämä tosiasiat häntä kehottawat ja wel-
woittawat. – –. (Uusi Suometar 18.3.1906.)

Tätä Kotikielen Seuran allekirjoittamaa vetoomusta (Tehtäwä!) täyden-
sivät käytännön ohjeet:

– – Tähän nähden ja asian todella suureen kansalliseen merkitykseen kat-
soen on Kotikielen Seura päättänyt tällä kirjoituksella kääntyä kaikkien suo-
menmielisten ja -kielisten kansalaisten puoleen, kehottaen heitä tarttumaan 
ratkaisewalla tawalla kysymykseen käsiksi, niin että siitä syntyisi se kuin 
pitäisi – s u u r i ,  y h t e i n e n ,  k o k o  m a a n  k ä s i t t ä w ä  t u u m a , jonka 
tulokset sitte julaistaisiin samana yhteisenä päiwänä kunkin paikkakunnan 
sanomalehdissä.

Tässä tarkoituksessa kehotamme asiaa harrastawia henkilöitä, kutakin paik-
kakunnallaan, kutsumaan yhteisen kokouksen, jossa perustetaan warsinainen 
nimenmuutoskomitea k o k o  k u n t a a  warten ja alatoimikunta j o k a i s t a  
k y l ä ä  tai kaupunkikunnissa e r i k o i s i a  p i i r e j ä  warten. – –.

Näitä toimikuntia warten tulemme painattamaan erikoisia ohjeita niinhywin 
nimien walinnassa warteen otettawien näkökohtien kuin monien muidenkin 
seikkojen suhteen, sekä erikoisen nimiluettelon etupäässä sellaisia tapauksia 
warten, jolloin nimenmuuttaja ei woi ottaa entistä suomalaista sukunimeä 
tai muodostaa uutta kotiseudun paikannimistä. – – ja toimittaa seura mielel-
lään, jos sen apua halutaan käyttää, kaikki ilmoitukset aikoinaan niinhywin 
paikkakunnan sanomiin kuin wiralliseen lehteen 20 pennin maksusta henkeä 
kohti.

Yhteiseksi juhlapäiwäksi olemme ajatelleet ensi toukokuun 12 päiwää, 
S n e l l m a n i n  s a t a w u o t i s p ä i w ä ä , jota niinkuin tunnettu, wietetään 
yhteisenä juhlapäiwänä koko maassa.  

Kehotamme kaikkia toimikuntia ja muita asiaan innostuneita ryhtymään 
h e t i  ripeään toimintaan ja pitämään huolta, että j o k a i n o a  suomenmieliseksi 
ja -kieliseksi tunnettu kansalainen, jolla on muukalainen nimi, mihin säätyyn 

68  Lähes samoin sanoin asian ilmaisi nimimerkki Matti Rauman Lehdessä 23.6.1882 
(ks. lukua 5.2.1).
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ja yhteiskuntaluokkaan hän kuuluneekin, saa täyden mieskohtaisen selwyyden 
siitä, mistä on kysymys ja mitä tekeillä, kaikki kiihottaminen ja agitatsioni 
sanan tawallisessa merkityksessä olkoon tästä puuhasta kaukana. Mutta asia 
esitettäköön niin selwänä ja painokkaana, että jokainen sen merkityksen ja 
oikeutuksen tajuaa. Osottakoot asianomaiset sitte itse menettelyllään missä 
määrin heidän kansallistuntonsa on kirkas ja walpas. – –.(Uusi Suometar 
18.3.1906.)

Juhlakokouksessa hyväksyttiin esitys Suomalaisuuden Liiton perustami-
sesta, joka päätettiin tehdä tulevana Snellmanin päivänä. Perustamista 
valmistelemaan asetettiin toimikunta, johon kuului jo Seuran juhlaa 
valmistellut toimikunta, joka saisi täydentää itseään kymmenellä jäse-
nellä. 

Lisäksi päätettiin järjestää Linnankosken puheen esityksen mukaisesti 
Snellmanin päiväksi laaja joukkonimenmuutto. Sen käytännön toimin-
nan toteuttaminen jäi Kotikielen Seuran ja Suomalaisen Nuijan sekä 
Ylioppilasten Keskusteluseuran vastuulle. Kotikielen Seura kokoontui 
jo 19.3.1906,69 jolloin päätettiin valita nimenmuuton valmisteluun kaksi 
komiteaa, toinen laatimaan ohjeita ja toinen huolehtimaan käytännön 
asiois ta. Edelliseen valittiin professori H. Paasonen, tohtori Heikki Ojan-
suu, maisterit K. Saari ja E. A. Tunkelo sekä ylioppilaat Aino Thauvón 
(sittemmin Tavia), Jalo Landgren (sittemmin Kalima), Armas Takala 
ja J. A. Kemiläinen. Jälkimmäiseen toimikuntaan valittiin Tunkelo ja 
ylioppilaat T. V. Koskinen, S. J. Pentti ja Huvi Vuorinen. (Kemiläinen 
1916: 47–48.) Tämä toimikunta aloitti yhteistyön Suomalaisen Nuijan ja 
Ylioppilasten Keskusteluseuran kanssa. 

Mainitut järjestöt valitsivat 25.3.1906 Nimien suomalaistuttamisko-
miteaan omat edustajansa. Kotikielen Seurasta siihen kuuluivat maisteri 
E. A. Tunkelo, ylioppilaat Aino Thauvón, T. V. Koskinen, S. J. Pentti ja 
Huvi Vuorinen, Suomalaisen Nuijan puolesta maisteri O. A. Broms (myö-
hemmin Autere) sekä ylioppilaat Sakari Kuusi, E. Niemi, Viljo Voipio, 
V. Volanen ja Aarno Yrjö-Koskinen sekä Ylioppilasten Keskusteluseu-
ran puolesta ylioppilaat Kalle Karttunen ja Vietti Nykänen, sittemmin 
vielä Aino Suppanen, E. Kopperi ja F. Hallio. Tunkelon ja Vuorisen 
tilalle vaihdettiin myöhemmin ylioppilaat Akseli Lindholm (sittemmin 
Lehmusmäki) ja Arvi Kemiläinen, josta tuli Tunkelon jälkeen komitean 
puheenjohtaja. (Kemiläinen 1916: 48; Vuorjoki 1931: 6.) Kun molemmat 
suomalaiset puolueet olivat näin mukana ylioppilasjärjestöjen kautta, sai 
nimenmuuttotoiminta myös vahvasti nuorison leiman.

Heikki Ojansuu kiiruhti kirjoittamaan hankkeesta Nuori Suomi -leh-
teen (23.3.1906), jossa hän tervehti lämpimästi Johannes Linnankosken 
tuoretta julistusta sukunimien suomalaistamisesta. Ojansuu tiesi kertoa, 
että parhaan ennätyksen nimenmuutossa olivat viime aikoina tehneet 
muutamat seminaarit, joiden kaikki oppilaat olivat koulusta erotessaan 

69  Tämän kokouksen pöytäkirja on kateissa. Kotikielen seuran kaikki vuoden 1906 
pöytäkirjat tai niiden luonnokset eivät ole säilyneet, mutta ovat olleet kyllä aiempien 
historiikkien kirjoittajien käytössä. 
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ottaneet suomalaiset nimet. Tällaista esimerkkiä pitäisi hänen mukaansa 
seurata muiden suomalaisten oppikoulujen oppilaiden ja suomalaisten 
laitosten, kuten teatterin. Kirjoituksessaan Nimenmuuttokysymyksestä hän 
antoi – Kotikielen Seuran tarkempia ohjeita odoteltaessa – nimenmuutta-
jille neuvoja, jotka pääpiirteissään noudattivat Tunkelon 1902 esittämiä 
näkökohtia; vain nen-loppuisiin nimiin hän suhtautui kriittisemmin:

Suomalaisten nimityyppien vanhin ja yleisin muoto on nen-loppuinen, joka 
vielä Itä-Suomessa on melkein yksinomainen. Näitä valittaessa olisi vältettävä 
noita tavallisia Koskisia, Virtasia, Vuorisia, Leppäsiä j. n. e. – – Suora käännös 
ruotsalaisesta nimestä suomalaiseksi on verrattain harvoin onnistunut, joten 
en katso voivani sitä erityisesti suositella. Sen sijaan ovat eläinten ja kasvien 
nimet tai ulkonaiseen tai sisäiseen ominaisuuteen viittaavat nimet mielestäni 
erittäin suositeltavia (Ilves, Kontio, Kotka, Jäkälä, Vaahtera, Jylhä, Jäykkänis-
ka). Kartettakoon nimiä, joiden taivutus ei oikein luonnu kielen tavallisiin 
taivutussuhteisiin (Kannel, Auer, Tanner). 

Ojansuu pohjusti suurta muutosta kertomalla faktoja nimien kielisuhteista 
(Nuori Suomi 23.3.1906):

Ajatelkaamme vaan, että 1905 vuoden Valtiokalenterissa on suomalaisten 
nimien lukumäärä 16 % – siis kuudesosa. Kun suomenmielisiä virkamiehiä 
on vähintäin puolet, niin voimme sanoa, että enemmällä kuin kahdella kol-
masosalla suomenmielistä virkamiehistöä on vieraskieliset nimet. – – Ylioppi-
laissa on suomalaisnimisiä suhteellisesti enemmän: 36 % (hämäläisissä enin: 
63 %). Mitä yliopistoon johtaviin suomenkielisiin oppilaitoksiin tulee, on 
niissä suomalaisia nimiä 52 % (enin Nurmeksen yhteiskoulussa 79 %, vähin 
Uudenkaupungin yhteislyseossa 30 %). Olemme siis vieläkin sillä kannalla, 
että nousevassa nuorisossa on enemmällä kuin puolella ruotsalaiset nimet. 

Jo Kotikielen Seuran juhlakokouspäivänä Raataja70 (nimimerkki Tu-
lenmies eli Antti Thulé) julkaisi laajan ja palavan kirjoituksen Nimet 
suomalaisiksi!:

Me elämme aikaa, jollaista harvoin kansoille suodaan: sellaista käänteenteke-
vää uudestisyntymisen aikaa, jolloin hetken työ vaikuttaa tuhatvuosiin. Mutta 
suuri aika vaatii suuria tekoja – – 

– – laskekaamme siis vieraat lippumme, ottakaamme kotoiset nimet omiks-
emme, käydäksemme suomalaisina nimiltämmekin elämään sitä aikakautta, 
jolloin Suomi herää ja sen leijona valveutuu! (Thulé 1906a: 77.)

Suurlakon jälkeisten kiihkeiden tunnelmien sytyttämä kirjoittaja asetti 
nimenmuutoksille vielä korkeamman tavoitteen kuin Linnankoski: ”mo-
nen sadantuhannen kansalaisen suomalaisen, kansallisen nimen ottaminen 
yhtenä päivänä on suuri teko” (Thulé 1906a: 77).

70  Raataja oli jo tuolloin käytännössä Suomalaisen Nuijan äänitorvi, vaikka sitä toimitti-
kin vielä 1905 työväenliikettä lähellä oleva Pellervon neuvoja J. Torvelainen (Klinge 
1978c: 254). Vuonna 1906 päätoimittajana oli Gunnar Palander, joka 12.5.1906 ilmes-
tyneeseen lehteen kirjoitti sukunimekseen Suolahti. Vuosina 1907–08 päätoimittajana 
oli Antti Tulenheimo, ent. Thulé. 
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Joukkonimenmuuttoa varten järjestöjen yhteinen toimikunta julkaisi eril-
lisen vihkosen, jonka toimittamisesta vastasivat lähinnä Ojansuu ja E. A. 
Tunkelo.71 Neuvoja muunkielisten sukunimiensä suomalaistuttajille oli 
ilmeisesti ollut valmisteilla jo aiemmin (ks. luvun 8.5.1.2 s. 506) (Vuor-
joki 1931: 6) Vihkosessa oli aluksi Linnankosken vetoomus kansallisten 
nimien puolesta, sitten toimittajien laatimia ohjeita siitä, miten uuden 
nimensä voi valita, sekä käytännön neuvoja nimenmuutoksen laillistut-
tamisesta ja ilmoittamisesta. Vihkonen ei sisältänyt erillistä nimiluette-
loa suositeltavista sukunimistä, koska Suomalainen Nuija oli ryhtynyt jo 
sellaisen toimittamiseen. Vihkosessa viitataan myös siihen: ”Pidämme 
muuten tällaista apunimistöä viimeisenä hätäkeinona, johon on tur-
vauduttava, milloin ei muulla tavoin nimeä saada. Tällaiseen tarpeeseen 
sitä lämpimästi suositamme.” (Ojansuu & Tunkelo 1906: 12.) 

Edellä mainittujen järjestöjen yhteinen Nimien suomalaistuttamiskomi-
tea alkoi ensi töikseen luoda asiamiesverkostoa nimenmuutoskampanjan 
propagoimista ja nimenmuutosten keräämistä varten. Koska Suomalaisen 
Nuijan piirissä oli alettu jo ennen maaliskuun kokousta valmistella myös 
nimenmuuttajia palvelevaa opasta (Kokoelma suomalaisia nimiä), se saa-
tiin jakeluun jo huhtikuun 10. päivän tienoilla yhdessä edellä mainitun 
yleisluontoisemman oppaan kanssa (Kemiläinen 1916: 48). Linnankosken 
puheesta valmistettiin erillinen agitaatiolentolehtinen jaettavaksi ilmei-
sesti jo ennen kuin oppaat ehtivät yleisön käsiin. Suomalaistuttamiskomi-
tean työskentelyä auttoi se, että huhut kielivät innosta ja kertoivat suuria 
lukuja nimenmuutoksista pitkin huhtikuuta, vaikka Kemiläisen (1916: 
50) mukaan ”huhtikuun puolivälin tienoille asti [luvuissa] oli kokonaista 
neljä nollaa liikaa – –. Vieläpä Vapun tienoillakin oli suhde huhujen ja 
todellisuuden välillä sellainen, että huoletta olisi saattanut kaksi nollaa 
pyyhkäistä huhutuista lukumääristä pois”. Toukokuun puolella toimikun-
nan työskentely alkoi jo käydä kuumeiseksi, ja lopulta ylioppilastalossa 
työskenteli parhaimmillaan 20–30 henkilöä aamukymmenestä puoliin 
öihin asti; viimeisenä toimituspäivänä (6.5.)72 avustajia oli jo liki sata 
kirjoittamassa nimenmuutoslippujen tietoja paikkakuntakohtaisiin aak-
kostettuihin listoihin painoa varten. (Kemiläinen 1916: 53–55.)73

Päätös Suomalaisuuden Liiton perustamisesta ja suurnimenmuutosta 
tapahtui aikana, jolloin yhteiskunnallinen tilanne oli hyvin aktiivinen, 
jopa ”vallankumouksellinen”. Suurlakon aikana perustetut punakaartit 
toimivat edelleen. Ne saivat rinnalleen ylioppilaskaartin, ja työväen lii-
kehdintä jatkui pitkin kevättä 1906. Jo 17.12.1905 vietettiin kaikkialla 

71  Usein tämän oppaan tekijäksi mainitaan Vihtori Peltonen eli Linnankoski, koska sen 
ensimmäiset sivut ovat suoraa lainausta Linnankosken puheesta 14.3.1906.

72  Tässä vaiheessa valmisteltiin virallisen lehden Snellmanin päivän toista lisälehteä (13 
sivua). Ensimmäinen 52-sivuinen lienee ollut valmis, koska virolainen Postimees-lehti 
tiesi kertoa jo 3.5.1906 tulossa olevasta 51-sivuisesta nimenmuutosilmoituksesta. Ja 
seuraavana päivänä lehti kertoi jo ennakkotietoja muutamien huomattavien miesten 
nimenmuutoksista: mm. piispa Forsman > Koskimies, Kihlman > Kairamo, Wallin > 
Woionmaa.

73 Kemiläisen kirjoituksessa on yksityiskohtainen kuvaus nimenmuutosilmoitusten 
käsittelystä ennen niiden saamista painokuntoon.
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Suomessa yleistä naistenpäivää, ja 30.12.1905 oli Helsingissä suurmie-
lenosoitus yleisen äänioikeuden ja yksikamarisen eduskunnan puolesta, 
ja myös muualla Suomessa yksikamarisen eduskunnan vaatiminen sai 
joukot liikkeelle. Muukin järjestäytyminen oli vilkasta: alkuvuodesta 
perustettiin uudestaan Suomen voimistelu- ja urheiluliitto (SVUL), maa-
liskuussa suomenruotsalaisen kansankulttuurin puolesta toimiva yhdistys 
Brage, 1.5. jyrkän suomenmielinen Maalaisliitto ja 20.–21.5. Ruotsa-
lainen kansanpuolue. Myös Suomen Maatalousseurojen Keskusliitto 
perustettiin samana vuonna. (Virtanen 1974: 277–279; Hentilä 1993a: 
148 ja 1993b: 225; Anttila 1936: 434.) Niinpä politiikan kaihtamisesta 
huolimatta 18.3.1906 Uudessa Suomettaressa julkaistu Kotikielen Seuran 
kannanottokin (Tehtäwä!) alkaa kumouksellisesti:

Seisomme uuden ajanjakson kynnyksellä. Wanhaa kaatuu, uutta nousee 
– eletään päiwissä wuosia ja wiikoissa wuosikymmeniä.

Oikeutta! on nykyhetken tunnussana. Mikä on aikansa elänyttä, wanhaa ja 
keinotekoista, se wäistyköön. Millä ajanwaatimusten waltakirja taskussaan, 
se oikeaksi tunnustettakoon – –.

8.5.1.5 Snellmanin satavuotispäivä vuonna 1906
Jo ennen sovittua yhteisesiintymisen päivää 12.5.1906 julkaistiin viral-
lisessa lehdessä muutamia yhteislistoja nimenmuutoksista ja suomalais-
tamisista (mm. 2.4., 10.4., 12.4., 18.4., 21.4., 25.4., 27.4., 5.5., 7.5., 8.5., 
9.5., 10.5. ja 11.5.; erityisesti turkulaiset näyttävät halunneen ilmoittaa 
etukäteen nimiensä muutoksista), ja mitä lähemmäksi toukokuuta tultiin, 
sitä enemmän nimenmuutoksista ilmoitettiin päivittäin. Muutoshalukkuut-
ta kiihdytti tuleva suuri nimenmuuttopäivä. Vappunakin (lehti ilmestyi 
keskiviikkona 2.5.) julkaistiin nimenmuutosilmoituksia, vaikka ei juuri 
enempää kuin muinakaan päivinä, sillä myös lauantaina 5.5. ja seuraavan 
viikon aikana 6.–11.5. muutosilmoituksia oli päivittäin runsaasti. Lauan-
taina 12.5 oli Suomalaisen Wirallisen Lehden varsinaisessa numerossa 
ilmoituksia jo runsaasti eli noin 50 – niistä osa yhteisilmoituksia. Varsi-
naista lehteä seurasi kaksi erillistä, vain nimenmuutosilmoituksia sisältä-
vää lisälehteä, ensimmäinen oli 52- ja toinen 13-sivuinen74 (ensimmäisessä 
19 371 ja jälkimmäisessä 5 771 nimenmuutosta). Koko toukokuun ja 
kesäkuunkin nimenmuutosilmoituksia julkaistiin päivittäin runsaasti. 
Kun kaikki eivät olleet ehtineet mukaan Snellmanin 100-vuotispäivän 
ilmoituksiin, julkaistiin juhannuksena 23.6.1906 uusi luettelo – nytkin 
erillisenä, 12-sivuisena lisälehtenä (yhteensä 7 498 muutostapausta). 
Syksyn lähestyessä nimenmuutosilmoitukset hiljalleen vähenivät, mutta 
pysyivät kuitenkin edellisiin vuosiin verrattuna varsin runsaina.

18.5.1906 oli Raatajassa muukalaisnimien sovitteleva nekrologi, 
joka samalla velvoitti uuden, suomalaisen nimen ottajia kansallisen 
velan maksuun.75 

74  Tätä toista lehteä en ole nähnyt mainittavan kirjoitettaessa vuoden 1906 nimenmuutos-
tapahtumasta. Se lienee kuitenkin ollut mukana silloin, kun Suomalaisuuden Liitossa 
on aikanaan laskettu nimenmuuttajien määriä.

75 Artikkeli lainattiin sellaisenaan Uuteen Suomettareen 19.5.1906.
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Muukalaiset nimet ovat kuolleet: ne surmasi suuri suomalaisuuden päivä. 
– – Nyt ne lepäävät siinä laajassa muinaiskalujen kokoelmassa jota historia 
kansamme jälkeläisten opiksi ja ihmeeksi ylläpitää. – –

Näinkö niille annettaisiin yksinomaan katkerat kuolinsanat matkaan? Ne 
kertovat kumminkin kantajainsa työstä ja toimistakin kansallisen viljelyksen 
eteen. Ne kertovat sukupolvien ilosta ja surusta, kalliisti ostetuista kokemuk-
sista ja palavasta pyrkimyksestä elämään, elämään tuleviakin aikoja varten 
uusina sukunimen kantajina tai töinä, joihin tarttui oman nimen vaivoin 
ansaittu leima. – – Niissä on kappale kansamme historiaa, niissä on paisuva 
paljon sen entistä elämää – –.

Näitäkö kävisi pilkkaaminen heidän kuolemansa jälkeen? – – 
Ei. Me uhrasimme isämme ja esi-isämme kalliit kunnialliset nimet kan-

sallisen asiamme eteen. Se uhri ei sittenkään vielä ollut suuri. – – Mutta 
se sisältää samalla velvoituksen ja sellaisena se on suuri. – – Me tulemme 
tuhansissa ja kymmenissä tuhansissa kansallemme kertomaan, että me olem-
me sen veljiä ja sisaria, ettemme tahdo sille vieraita olla; me annamme sille 
kaiken, minkä työllä ja vaivalla vierailta saimme, ei niinkuin lahjana, vaan 
pikemmin kuin velkana, joka kauan meitä painoi. Me tulemme tuhansissa ja 
kymmenissä tuhansissa kansamme lasten joukkoon, sillä me tahdomme olla 
niinkuin jokainen heistä. 

8.5.1.6 Tuokiokuvia nimiensuomalaistamiskeväältä ja Suomalaisuuden 
Liiton perustaminen
Snellmanin 100-vuotispäivää juhlittiin eri puolilla maata, ja aktiivit 
kansallismieliset seurasivat innokkasti nimenmuutoskampanjan etene-
mistä. Vuonna 1906 Snellmanin päivänä ei ollut kyse vain suurmiehen 
kunnioittamiseksi järjestetystä nimenmuutoskampanjasta, vaan se liittyi 
yhtä lailla ajankohdan hyvin räjähdysherkkään poliittiseen tilanteeseen. 
Sitä kuvaavat seuraavat otteet ovat tamperelaisen yhteiskoulun rehtorin 
Kaarlo Tiililän päiväkirjasta:76

Tuorstai 29.3. – – Nimenmuutospuuha on niin paljon huomiota herättänyt, 
että tuskin kukaan, jolla vieraskielinen nimi on, kuulee sitä enää semmoisena. 
– Snellmanin päivän yhteisesti viettämisestä on nyt ollut kysymys. Suomal. 
Klubi ei suostu yhteisyyteen, jos konversatsiooniklubikin puuhaan osalliseksi 
päästettäisiin. – –

Keskiviikko 25.4. – – Olen miettinyt nimiä muutamille nimensä suoma-
laistuttajille. M.m. taivutin palvelijamme Ida Maria Sillmanin lopullisesti 
muuttamaan nimensä. Hän jätti asian harkittavakseni. – Neiti Aura Silander 
on myös päättänyt muuttaa. – Aamulehteen pyysivät puhettani, mutta minä 
en antanut. – –

Tuorstai 10.5. – – Olimme Ainan päivillä ja kuulimme, että lehtori V. Malin 
muuttaa nimensä Maliseksi (Vastoin perheensä toivomusta!). Jo on 27 000 
nimenmuutosta! Innostus suuri. Ruotsinmieliset hammastelevat ja hämmäs-
televät! 

76  Olen saanut päiväkirjojen tietokonetallenteet käyttööni Kaarlo Tiililän elämää tutki-
valta Ulla Tiililältä (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus).
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Lauantai 12.5. Snellmanin suuri päivä. Komeasti oli kaupunkimme koristet-
tu paikka paikoin. Kaupungintalo ja Tirkkosen liikepalatsi vetivät huomiota 
puoleensa. Oman koulumme juhlasalin olivat Kunnallisklubin jäsenet koris-
taneet hyvin maukkaasti. Tyttök., jossa Suomal.klubi juhli, oli myöskin soma. 
Arkkitehti Paatola ja Hilja Tiililä olivat sen homman etunenässä käyttäen 
Rinnettä apunaan. Taiteilija Vuori oli Suomal. Klubin huoneuston kauniiksi 
pannut. – Koulujuhlamme alkoi k:lo 11. O. Simelius piti puheen, Rinne esi-
telmän (pitkä ja yksitoikkoisesti esitetty) ja oppilas Veli Pakkala lausui runon. 
Maamme laulun jälkeen pidin minä eroajaispuheen abiturienteille ja jaoin 
todistukset. K:lo 2 oli ulkoilmajuhla torilla. Siellä piti maisteri V. Pesonen 
esitelmäntapaisen puheen ja kansakoulunopettaja Sipola toisen esitelmän. En 
jaksanut olla loppuun siellä. Sen jälkeen oli juhlakulkue, johon koululaiset 
ottivat osaa in corpore lippuineen (Yhteisk. toverikunta uusine lippuineen). 
Jokaisella kansakoulun oppilaalla oli pieni sinivalkea lippu kädessä. Työväki 
erosi ulkoilmajuhlahommista ja oli Tahmelassa. Sen jälkeen kulki se saatossa 
punaisine lippuineen läpi kaupungin; tahtoi mitellä voimiaan väenpaljoudessa 
porvarillisten kanssa! K:lo 5 alkoi Kaupungintalossa nuorisoseuran juhla, jossa 
juhlapuhe oli minun suoritettava. Väkeä oli aluksi vähän, sillä ulkoilmajuhla 
oli kestänyt liian kauan. Istuinpaikat olivat kuitenkin täysi puheen alkaessa 
nuorisoseuran jäseniä, ei paljo ollenkaan sivistyneeseen säätyyn kuuluvia. 
Puheeni suoritin voimakkaasti ja palkittiin se kättentaputuksilla. – K:lo 6 
alkoi kunnalliskl. juhla koulussamme. Kotiin palatessani kuulin korridooriin 
palan S. Nuormaan (Nyman) puhetta. Panin merkille, että hän uskalsi mainita, 
miten Snellmania nimitettiin isänmaan kavaltajaksi (Entäs Yrjö-Koskista?! 
Puhuja itsekin joskus). Väkeä kuuluu olleen noin 300 henkeä; väliajalla pu-
huivat useat ruotsia vahtimestarin ilmoituksen mukaan. – K:lo 8 alkoi Tyttök. 
suomal.Klubin juhla. Väkeä tungokseen asti (ehkä 900 henkeä). Jaakkola 
(tohtori) piti liian pitkän esitelmäpuheen. Se oli hyvin laadittu, mutta ihmisten 
vastaanottokyky oli jo heikentynyt. Hilja lausui neiti Heinisen sepittämän 
juhlarunon. Sakari Y-K piti esitelmän. Loppui k:lo 11. Siitä mentiin klubiin 
illallisille. Siellä oli noin 200 henkeä. Miel´ala toivorikas. Suomettaren juh-
lanumero komea. Nimienmuutoksia noin 30 000!

Maanantai 14.5. – – On vaikea oppia oppilasten uusia nimiä, vaikk´ei niitä 
tosin meidän koulussamme ole niin paljoa kuin monessa muussa. Ja kun tulee 
tekemisiin ihmisten kanssa, joita on kauan tuntenut, täytyy ensin kysyä, mikä 
nimi on. – Työväki kiihkoisaa.

Helsingissäkin olivat juhlallisuudet 12.5.1906 komeat: aamulla juhlava 
ja mittava kulkue Snellmanin haudalle, kansalaisjuhlia Mäntymäellä, 
Kansallisteatterissa ja Yliopistossa. Päivän aikana myös SKS sekä Rait-
tiusyhdistys Koitto ja Raittiusyhdistysten liitto pitivät omat juhlansa. Män-
tymäen juhlaan oli kulkue Rautatientorilta. Juhlassa perustettiin Suomalai-
suuden Liitto. Liiton keskustoimikuntaan valittiin sosiaalidemokraateista 
insinööri Severi Alanne, kirvesmies M. Hälleberg (Paasivuori), maisteri 
Otto Wille Kuusinen, professori J. J. Mikkola ja toimittaja Yrjö Sirola, 
vanhasuomalaisista lehtori A. Almberg, professori Kaarle Krohn, neiti 
Hilda Käkikoski, ylirehtori J. K. Paasikivi ja professori Heikki Paasonen 
sekä nuorsuomalaisista kirjailija Juhani Aho, tehtailija Eero Erkko, tohtori 
Heikki Ojansuu, rouva Elsa Lindström ja professori E. N. Setälä. Liiton 
sihteeriksi valittiin Johannes Linnankoski. (Vuorjoki 1931: 7–8.)
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Johannes Linnankoski oli tänä suurena juhlapäivänä kotiseudullaan Sa-
lossa ja piti siellä juhlapuheen (Linnankoski 1987/1906: 108):

Monta kaunista unelmaa on tässä maassa uneksittu; monta lämmintä sanaa 
sanottu, monta jaloa tekoakin tehty – ennen kaikkea uneksittu ja toiveitten 
kultakangasta kudottu. 

Jos kaikki se hyvä olisi totta, mitä runoilijat ovat innostuksen hetkinä meistä 
laulaneet; jos kaikki se kaunis olisi toteutunut, mitä juhlalippujen liehuessa ja 
eläköönhuutojen kaikuessa olemme luvanneet ja mahdolliseksi uskoneet, niin 
totisesti meidän olomme ja elomme olisivat toisin kuin ne tänä päivänä ovat.

Mutta ei! Tämä on talvien ja hankien maa. Täällä on kevät niin hidas ja 
valju, täällä on kesä niin lyhyt, että sydämemme tuskin ennättää lämmetä, 
ja t ä ä l l ä  o n  k i r s i  n i i n  s y v ä  – niin syvä, ettei se kaikin paikoin pääse 
koskaan sulamaan.

Linnankoski oli juhlankin hetkellä vielä pettynyt viime aikojen kansal-
liseen hajaannukseen ja sivistyksen pintapuolisuuteen. Samaan teemaan 
hän palasi myös syksyn 1906 puheissaan. Snellmanin päivän puheessaan 
hän viittasi vain lyhyesti nimien suomalaistamiseen,77 mutta korosti suo-
menmielisyyttä ja kysyi ”Miten äidinkieltäsi vaalit, sitä kieltä, jolle tämän 
maan kansallisen sivistyksen tulee rakentua?” ja ”Miten on sivistyksesi 
ytimen laita: luetko kirjallisuutta, tutkitko, onko tiedonjanosi voimakas?” 
(Linnankoski 1987/1906: 110.) Häntä elähdytti vain Suomalaisuuden Lii-
ton perustaminen (mts. 113).

Linnankoski oli jo Valvojan kirjoituksessaan edellyttänyt, että liitto 
ei puuttuisi politiikkaan, koska hänen mielestään kirjallisuus, kieli ja 
kansallishenki olivat jääneet repivän puoluetaistelun jalkoihin (1905b: 
726–727). Vaikka Liiton keskustoimikuntaan valittiin jäseniä kaikista 
silloisista suomalaisista puolueista (siis vanha- ja nuorsuomalaisista 
sekä sosiaalidemokraateista), oli liiton henki kuitenkin nuorsuomalainen. 
(Jussila 1989: 157.) Suomalaisuuden Liitto piti nimien suomalaistamista 
yhtenä tärkeimmistä tehtävistään ja pyrki siinä eteenpäin, vaikka Linnan-
koski oli asettanut liiton toiminnalle ensi sijassa muita tavoitteita. Nimien 
suomalaistaminen ei näytä olleen hänelle ollenkaan päällimmäinen tavoite 
noina aikoina.

8.5.1.7 Reaktioita puolesta ja vastaan
Kaikkia nimien joukkomuutto ei riemastuttanut. Suomenruotsalaisissa 
lehdissä nimien suomalaistamisesta tehtiin pilaa, joka kärjistyi sopimatto-
muuden rajoille asti. Hufvudstadsbladetissa nimien muuttamista kutsuttiin 
”suomettarelaisten raivotaudiksi”. Lehden mielestä nimenmuutoksista 
tulisi aiheutumaan suuria vaikeuksia, ja se kehotti pankinjohtajia sano-
maan irti nimenmuuttajien lainat, jos he aikoivat siirtää ne uusille nimille. 
Uusi Suometar tiesi kertoa, että kenraalinleski Ehnrooth oli komentanut 
ihmiset pois maillaan olevista asumuksista ja peltotilkuilta, jos he aikoivat 

77  ”Me tahdomme niille monille, jotka ovat näinä päivinä meiltä kysyneet, mitä nimen-
muutos merkitsee, selittää sen asian niin, että he ja heidän lapsensa sen ymmärtävät” 
(Linnankoski 1987/1906: 113).
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suomentaa nimensä. (Raevuori 1986: 7.) Myös muut pääkaupungin ruot-
sinkieliset lehdet (Nya Pressen ja Måndagen) paitsi Arbetaren ivasivat ja 
vähättelivät nimenmuutosasiaa (Raataja 12.4.1906, nimimerkki Kalervo: 
Nimenmuutto ja ruotsikkomme). 

Nya Pressen vähätteli 12.5.1906 Dagens eko:ssa nimienmuutosta 
sillä, että se koski sellaisten ihmisten nimiä, jotka eivät kiinnosta suurta 
yleisöä:78 

Antalet namnför  nskningar skall, enligt uppgift i de  nska tidningarna, närma 
sig 30 000. Detta låter imponerande, men saken ter sig något annorlunda, när 
man ögnar igenom namnförteckningarna. Där  nnes nog namn, namn i mas-
sor, men det är namn på personer, som icke det ringaste intresserar den stora 
allmänheten, personer, som hvar eviga dag kunde ändra sina namn, utan att 
samhället toge någon skada för det. Om barn, tjänstefolk och kvinnor ändra 
sina namn, roar detta knappt någon annan än den själfva. 

Sen sijaan Uusi Suometar iloitsi siitä, että entisistä, vieraskielisistä nimistä 
päästiin eroon: 

Ne syntyiwät silloin kuin siwistys oli samaa kuin omasta kansasta erkanemista, 
ja ne keksi joku kuiwettunut koulumestari tai siwistysintoinen pappi, joka ei 
parempaa käsittänyt kuin että kaunis kansannimi oli alkuperäisen raakuuden-
tilan merkki. Mutta kansan pojat ja tyttäret ottiwat ne ilolla wastaan, koska ne 
oliwat kuin awaimena opinteille taikka waltakirja wallassäädyn joukkoon. – Ne 
hywittiwät kömpelön käytöksen ja teräwät talonpoikaiset piirteet; ne häpe-
siwät alhaista alkuperäänsä ja aneliwat sitä anteeksi. Ne aneliwat sitä anteeksi 
niiltä, jotka kansan palwelijana söiwät sen leipää ja röyhkeäin lakeijain lailla 
laiminlöiwät oikean isäntänsä tarpeet. (Uusi Suometar 17.5.1906.)

8.5.1.8 Vuoden 1906 Snellmanin päivän merkitys
Snellmanin päivän aktio on esitetty usein Johannes Linnankosken hen-
kilökohtaisena saavutuksena. Tämä henkilökeskeinen traditio alkoi pian 
Linnankosken kuoltua vuonna 1913 ja on elänyt sitkeästi (vrt. Kemi-
läinen 1916, Salminen 1916, Kallio 1917, Anttila 1918, Vuorjoki 1931 
jne.). Vähättelemättä Linnankosken innovatiivisuutta ja tarmokkuutta79 

78  Helsingin Sanomat 13.5.1906 julkaisi Pikku uutisia -palstalla muun muassa seuraavia 
poimintoja nimenmuutosluettelosta: talonpoikaissäädyn puheenjohtaja Pekka Aulin 
> Ahmavaara, Branderit > Paloheimo, senaattori Enebergin jälkeläiset > Kivikataja, 
tehtailija Friis > Pohjanpalo, prokuraattori von Hellens > Hirvikanto, senaattori E. J. 
Neovius > Nevanlinna, ent. kuvernööri Otto Savander > Sarwi ja kansakoulutarkastaja 
J. A. Törnqvist > Tarjanne.

79  Tarmokkuutta kuvaa muun muassa se, että Linnankosken uurastuksen tuloksena liitolle 
perustettiin vuonna 1906 24 alaosastoa, jäseniä niissä oli pian 3 400 ja seuraavana 
vuonna osastoja oli 41. Kun Linnankoski jäi 1907 liiton toiminnasta pois, sen toiminta 
käytännössä pian lamaantui ja elpyi uudelleen vasta 1914. (Vuorjoki 1931: 11–12.) 
Tosin toiminnan sammumiseen vaikuttivat Linnankosken vetäytymisen lisäksi ylei-
nen väsymys kiivaiden toimintavuosien jälkeen, painopisteen siirtyminen kulttuurista 
politiikkaan ja pian myös toinen sortokausi. Toimintamahdollisuuksia rajoitti muu 
yhteiskunnallinen järjestäytyminen: maaseudulle perustettiin vuoteen 1913 mennessä 
335 Suomalaisseuraa ja vuoden 1911 loppuun mennessä 187 Nuorsuomalaista pai-
kallisyhdistystä (Jussila 1989: 156).
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asiassa voi silti sanoa, ettei kyse ollut vain yhden miehen päähänpis-
tosta. Kyse ei ollut edes hänen pitkään kehittelemästään haaveesta eikä 
edes siitä, että sukunimien suomalaistamisasia oli jo muutaman vuoden 
pyörinyt ylioppilaiden mielissä ja he olivat pieniä yrityksiä tehneetkin. 
Linnankoski oli jo 1890-luvulla – lehtimies Vihtori Peltosena – nostanut 
maakunnallisen Uusimaa-lehtensä valtakunnallisesti kuulluksi lehdeksi, 
jonka ohjelmaan kuuluivat oikeus, kansanvaltaisuus, rehellisyys, ihmisyys 
ja järkähtämätön perustuslaillisuus. Kaiken kattavana ajatuksena hänellä 
oli kansallisuusaate. Hän oli topeliaaninen kansallinen idealisti, mutta 
näki Snellmanin tavoin suomalaisuuden erityisesti sivistysasiana (ks. 
Peltonen 1898a), suomalaisen kirjallisuuden tehtävänä. Kuten Snellman 
hänkin korosti myös sivistystä kansallisen yhtenäisyyden perustana (ks. 
mm. Linnankoski 1905a ja 1987/1906). Peltonen oli tahtoihminen, joka 
halusi taistella 1900-luvun alussa uhannutta kansallista hajaannusta vas-
taan. (Palmgren 1976/1948: 153–154.) 

Nimenmuutoskampanja ja sen onnistuminen liittyivät poliittisesti 
kiihkeiden kuukausien virtaan, jossa Linnankoski ja kumppanit osasivat 
oikein agitoida ja organisoida. Snellmanin päivän nimenmuuttomani-
festaatio ei ollut irrallinen ilmiö, vaan se juonsi poliittisen esiintulonsa 
niin sortokauden päättäneestä suurlakosta, Tampereen punaisesta julis-
tuksesta alkaneesta eduskuntauudistuksesta, suuren adressin keruusta, 
1840–1870-lukujen sivistyneistön kansallisesta herätyksestä kuin Snell-
manin hegeliläisestä ajatuksesta yhdenvertaistaa kansakunta kulttuuri-
sesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Sellaisena se koettiin myös 
jo valmistauduttaessa Snellmanin 100-vuotispäivään. Yhteiskunnallisen 
viikkolehden Raatajan (19.3.1906) nimimerkki Tulenmiehen kirjoittamas-
sa pääkirjoituksessa toivottiin, ettei sivistyneiden ja kansan vuorovaikutus 
jäisi vain pinnalliselle tasolle, vaan ”molempia oli elähdyttävä sisäinen, 
samoista tunteista ja kokemuksista, iloista ja suruista, vaaroista ja toiveista 
johtuva itsetunto”. (Thulé 1906a: 77–79.) Hieman myöhemmin opiskele-
van nuorison edustaja Antti Thulé (12.5.1906 alkaen Tulenheimo) jatkoi 
Raatajan pääkirjoituksen teemaa vuonna 1903 kuolleen Yrjö-Koskisen 
haudalla pitämässään puheessa, joka julkaistiin Raatajassa 27.4.1906: 

Ja sanottakoon sekin tällä paikalla julki – rauhanehdot eivät voi silloin kuin 
valmistaudutaan viettämään Snellman’in satavuotisjuhlaa, rahtuakaan pe-
rääntyä siitä vaatimuksesta, että suomalaisen sivistyneen säädyn kokonaan, 
poikkeuksetta, tulee olla mieleltään ja kieleltään yhden suomalaisen kansan 
kanssa. Ruotsalainen rahvas se eläköön Jumalan rauhassa, mutta toinen 
ruotsia puhuva vähemmistö täällä, kaikki valtion ja kunnan palvelijat, niiden 
tulee totella ja palvella herraansa. Niillä pitää kansansa kanssa olla yksi kieli, 
yksi mieli! – Saattanee tuntua oudolta, että me nuoret ylioppilaat olemme 
rauhanehtojen julkilausujia ja teemme ohjelmia. – Mutta meidän on tässä 
maassa tulevaisuus ja meidän on tulevaisuuden ohjelma – ja sen ohjelman, 
Snellman’in ja Yrjö-Koskisen ohjelman sen me vannomme täyttävämme! 
(Thulé 1906b: 126.) 
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Silti 1900-luvun alussa otetut nimet voi usein helposti tunnistaa raken-
teeltaan ja sananvalinnaltaan ”paremman väen” eli sivistyneistön nimiksi. 
Lauri Viidan Moreenin (1982/1950) henkilöistä oppineita edustavat mm. 
arkkitehti Talvela ja professori Laht’lehto, työläisiä puolestaan niin ulko-
sekatyömies Iisakki Nieminen kuin Pispalan-Mäkinen eli Mäkisen Eemeli 
ja Pispalan-Saloska. Väinö Linnan teoksessa Täällä Pohjantähden alla 
suurta adressia kerää papinrouva Salpakari, tuomari Sointuvuoren tytär, ja 
Tuntemattomassa sotilaassa intomielinen sivistyneistöön kuuluva vänrikki 
on saanut nimen Kariluoto. Ajankohdan nimeämismallit jäivät edelleen 
paljastamaan säätyeroja. Jo vuonna 1906 ruotsinkieliset vitsailivat eräänlai-
sista suomalaisista aatelisnimiä tavoittelevista nimistä (mm. heimo ja kanta 
-loppuisista nimistä), joiden ”tiiveintä fennomaanisen johtajaluokan huippua 
edustaisi sukunimi ’Kansallis-osake-heimo’” (Klinge 1978c: 334).

Yliopistoväen nimet suomalaistuivat jonkin verran vuoden 1905 syksystä 
seuraavaan syksyyn: opettajien ja virkamiesten keskuudessa suomalaisnimi-
en osuus kasvoi 8,9 %:sta 12,6 %:iin ja opiskelijoilla 35,8 %:sta 49,8 %:iin. 
Raataja piti edistystä liian vähäisenä ja osoituksena siitä, että ylioppilaat 
eivät vieläkään olleet samassa määrin snellmanilaisen kansallishengen lä-
pitunkemia kuin Suomen kansa, sillä ”monelle paikkakunnalle [ei] jäänyt, 
kuin jokunen haudan partaalla hoippuroiva mummo vieraskielisten nimien 
kantajiksi”. (Raataja 26.10.1906.) Vrt. taulukkoa 16, s. 443.

Vuoden 1906 onnistuneen nimenmuutoskampanjan johdosta opiskelijoi-
den katse kääntyi jo seuraavaan tavoitteeseen, yliopiston suomalaistamiseen. 
Suomenkieliset ylioppilaat olivat esittäneet sitä jo vuodesta 1894 ja asia oli 
esillä Raatajassa 28.4.1905 ja 12.4.1906.

8.5.1.9 Nimenmuuttajien määrän arviointia
Jo 12.5.1906 esitettiin lehdissä (Uusi Suometar 13.5.1906) arvioita su-
kunimien muuttajien määrästä (22 000–24 000) – ja liioittelevia huhuja 
nimenmuuttajien määrästä oli kiertänyt jo huhtikuusta alkaen. Ensim-
mäinen ja Kemiläisen mukaan (1916: 58) ainoa arvio nimenmuuttajien 
määrästä esitettiin vuonna 1914 Tietosanakirjassa (Kemiläinen80 1914: 
1202), jossa päädyttiin lukuun 24 800. Kemiläisen (1916: 58) mukaan 
tuohon lukuun oli laskettu vuoden 1906 Snellmanin päivän, saman vuo-
den juhannusaaton ja seuraavan (1907) Snellmanin päivän muutokset; 
yhteensä vuosina 1906–1907 olisi hänen mukaansa julkaistu noin 32 469 
henkilön nimenmuutos. Edelleen Kemiläinen arveli, ettei luku ole todel-
linen, jos otetaan huomioon myös ilmoittajien perheenjäsenet. Hän päätyi 
siihen, että ”ainakin lähes 100 000, mahdollisesti ylikin 100 000 henki-
lön nimet silloin suomalaistuivat”. Kemiläisen tuolloin esittämät luvut 
ovat sittemmin esiintyneet systemaattisesti lähes kaikissa mahdollisissa 
sukunimien suomalaistamista käsittelevissä yhteyksissä, tosin monesti 
niin yksinkertaistettuna, että 100 000 ilmoitetaan pelkästään 12.5.1906 
tapahtuneen suurnimenmuuton määränä (vrt. mm. Paunonen 1976: 395 

80  Kemiläinen viittaa siis 1916 itse aiemmin Tietosanakirjaan kirjoittamaansa 
artikkeliin.
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ja Suomalaisuuden Liiton Internet-kotisivut marraskuussa 2002). Pidän 
lukuja kuitenkin liioiteltuina ja jossain määrin aikakauden innostuksen 
imponoimina. 

Ensimmäisen kerran 100 000 muuttajaan vihjaa Linnankoski runopu-
heessaan nimenmuuttajien juhlassa 1907 (1914b/1907: 216–217):

   On unia nähty.
   On sanoja sanottu.
   On lauluja laulettu.
   On eläköön huutoja huudettu.
   – –
   Kerran, vain kerran on unien, sanojen ja
   Laulujen hämärästä astunut satatuhatta
   Elävää ihmistä, jotka ovat tehneet edes
  Yhdestä suomalaisesta unelmasta suomalaista totta.

  Ajatar, sinä muistojen kerkeä tyttö, merkitse
   kirjaasi: kerran, vain kerran on suomalaisuuden
   verkkaisa Niili temmannut satatuhatta mukaansa,
   kastanut satatuhatta kansallisuuden kirkkaalla ristivedellä.

Olen luvussa 7.1 selvittänyt nimenmuutosmäärien laskentakriteerejäni. 
Ainakin osin varovaisen laskentatavan vuoksi olen päätynyt vuoden 
1906 Snellmanin päivän nimenmuutosmäärissä aika lailla toisenlaisiin 
lukuihin, kuin edellä on arvioitu. Laskelmani mukaan Snellmanin päivänä 
12.5.190681 suomalaistettiin (tai vaihdettiin patronyymi suomalaiseksi 
nimeksi) 25 088 henkilön nimi. Koko vuonna 1906 suomalaistamisten 
määrä oli 35 39682 (kaikkiaan nimenmuutoksia oli tuona vuonna 38 116 
kpl). Varsinkin 12.5.1906 ja 23.6.1906 julkistetuissa suurissa nimenmuu-
tosilmoituksissa mainitaan usein perheistä kaikkien silloisten jäsenten 
nimet, kuten genealogisten lähteiden avulla olen pistokokein voinut ha-
vaita. Nimenmuuttajille suunnatussa ohjevihkosessa todetaan: ”Alaikäis-
ten nimenmuutosilmoituksia tulee seurata isän tai holhoojan suostumus, 
ennenkuin ne kirkonkirjaan (tai koulun nimikirjaan) merkitään. Niiden 
nimenmuutoksia, jotka eivät ole kahdeksattatoista ikävuottaan täyttäneet, 
ei ole ollut tapana eikä liene tarpeellista julkaista virallisissa sanomaleh-
dissä. (Ruotsin lain säädös, että kahdeksantoista täyttäneen sukunimeä 
ei saa muuttaa ilman hänen omaa suostumustaan, ansaitsisi ehkä ottaa 
meilläkin käytännössä vapaaehtoisesti noudatettavaksi).” (Ojansuu & 
Tunkelo 1906: 14.) 

Yhden vertailuluvun lisää saa seuraavalta vuodelta. Vuoden 1907 
Snellmanin päivän nimenmuutoslisälehdessä oli lähes 2 000 ilmoitusta, 

81  Olen laskenut lukuun mukaan myös 12.5.1906 ilmestyneen virallisen lehden toisen 
lisälehden yhteisilmoituksen nimimäärän. Ainakaan myöhemmin tätä kadoksissa 
ollutta lehteä ei ole käytetty, koska on puhuttu vain Snellmanin päivän 52-sivuisesta 
ja juhannuksen 12-sivuisesta lehdestä (vrt. esimerkiksi Vuorjoki 1931: 6–7).

82  Tämä on puolestaan aiemmin esitettyä suurempi luku, koska olen käynyt vuosilta 
1906–07 läpi kaikki ilmoitukset, en vain Snellmanin päivää ja juhannusta.
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jotka lehden mukaan koskivat yhteensä 3 617:ää henkilöä83 (kaikkiaan 
nimenmuutoksia oli tuona vuonna 6 270). Tämä merkitsee noin 1,8 nimen-
muuttajaa ilmoitusta kohden. Vuotta aiemmin kerroin oli todennäköisesti 
pienempi, koska silloin muuttajissa oli enemmän suurten kaupunkien 
väestöä kuin vuonna 1907. Suurissa kaupungeissa ilmoitukset olivat 
henkilökohtaisempia ja perheiden koko oli pienempi. Kaupungeissa oli 
myös paljon yksin eläviä, nuoria henkilöitä, jotka olivat alttiita nimen 
suomalaistamiselle. 

Jos vuoden 1906 ja vuoden 1907 muut kuin Snellmanin päivän nimien 
suomalaistamiset lasketaan kertoimella84 1,8, saadaan vuosien 1906–1907 
kaikkien suomalaistajien määräksi 69 587, mitä lukua pidän edelleen liian 
suurena. Kampanjan tulokseksi se on silti yhä kunnioitettava määrä.

Kun vuoden 1906 joukkomittaisessa nimenmuutossa oli kyse yhteis-
kunnallisesta demonstraatiosta, ei ole ihme, jos lukuja aikanaan hieman 
kaunisteltiin. Vaikka laskentatapani on varovainen, katson lopputuloksen 
olevan lähempänä totuutta kuin aikanaan propagandamielessä esitetyn 
luvun.85

8.5.2 Nimenmuutoskampanjat vuoden 1906 jälkeen

8.5.2.1 Snellmanin päivän rooli myöhempinä vuosina
Suomalaisuuden Liiton kokouksessa vuonna 1907 esitettiin ehdotus 
yleisen nimenmuuttokampanjan järjestämisestä eteläisen Suomen ran-
nikkoalueella (Tarasti 1966: 16). Kun liiton toiminta vaisuuntui, ei tätä 
ajatusta pystytty toteuttamaan. Suomalaistamistahto ei ollut kuitenkaan 
laantunut, joten liitto pystyi vielä organisoimaan vuoden 1907 Snellmanin 
päiväksi mittavan kampanjan.

Snellmanin syntymäpäivä 12.5. säilyi huomattavana sukunimien 
suomalaistamispäivänä seuraavanakin vuonna, ja nimenmuutoksia riitti 
seuraavillekin päiville. Ilmeisesti maan poliittinen tilanne (1908 alkoivat 
toiset routavuodet) vaikutti siihen, ettei vuosien 1909 ja 1911 Snellmanin 
päivän tienoilla juuri ilmoitettu nimenmuutoksista. Vuoden 1910 Snell-
manin päivänä suomalaisti nimensä Suomalaisuuden Liiton välityksellä 
474 henkilöä (Kemiläinen 1914: 1202). Kun 1912–1913 oli Snellmanin 
päivän tienoilla yhteisilmoituksia nimien muuttamisesta, niiden takana 
ei liene ollut Suomalaisuuden Liitto vaan pikemminkin kansalaisten 
omatoimisuus tai Liiton paikallisjärjestöt. Ainakin Suomen Urheiluleh-
dessä 9.5.1912 kehotti nimimerkki E.R. urheilijoita ennen saman vuoden 
Tukholman olympialaisia suomalaistamaan sukunimensä ”suomalaisen 
urheilumaineen tähden”. Kirjoitus oli vastaus Hufvudstadsbladetille, joka 
oli 2.4.1912 lainannut Stockholms Tidningin väitettä, että Suomen parhaat 
urheilijat ovat aina löytyneet ruotsia puhuvien keskuudesta. Samanlaisen 
vetoomuksen Suomen Urheilulehti esitti urheilijoille ennen vuoden 1920 

83  Olen saanut saman luvun omissakin laskelmissani.
84  Tällöin joitakin ilmoittajamääriä on jo käsitelty kertoimella kahdesti (ks. lukua 7.1).
85  Jos lukumäärästä haluttaisiin tarkempi arvio, olisi tarkistettava otoksin kirkonkirjoista, 

kuinka monta nimeltä mainitsematonta samalla muutti nimensä.
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Antwerpenin olympialaisia, mikä ei kuitenkaan sillä kertaa tuottanut tu-
losta. (Hotti 1987: 102–103.) 

Vuonna 1914 oli Snellmanin päivän lisäksi (492 nimenmuutosta) lyhyt 
muutoslista Aleksis Kiven päivänä 10.10. ja seuraavana vuonna pitkähkö 
yhteisilmoitus 1.3. Kalevalan valmistumisen 80-vuotisjuhlan kunniaksi. 
Vuonna 1914 Suomalaisuuden Liitto olikin jälleen alkanut toimia. Leh-
dissä julkaistiin taas Liiton Lipasta86 – lähes jokaisessa oli kehotus nimien 
suomalaistamiseen (Tarasti 1966: 24). 

Vuonna 1916 Suomalaisuuden Liitto aikoi panna toimeen uuden suurni-
menmuuton (Kemiläinen 1916: 58). Nytkin hankittiin veturiksi kirjailija,87 
joka taaskin astui palvelukseen huomiota herättävällä kirjoituksella. Tällä 
kertaa asialla oli Ilmari Kianto, jonka räväkkä ja paikoin jopa alatyylinen, 
30.12.1915 päivätty kirjoitus Kansallistunnon puute – kansallishäpeä 
ilmestyi juuri Snellmanin päivänä 1916 Suomalaisessa Suomessa, kun 
nimenmuutosaktiota ei voitu toteuttaa (Vuorjoki 1931: 13): 

Sydämestämme näet halveksimme jokaista epäkansallisen ”aineen orjaa”, joka 
itaruudesta oman suomalaisuutensa suhteen aittoihinsa ”maan toukkasetkin” 
– ruotsalaisuuden muotirippeet – korjaa. Rakkautta teeskennellen ”isänmaa 
huulillansa” Suomessa vielä tuhannet tuttavamme, ystävämme, vieläpä 
omat sukulaisemme etsivät ”mainettansa” – olematonta ylemmyyttänsä! – ja 
tosiaankin niin kuin jyvättömät tähkäpäät kohottavat nenäänsä, koppavasti 
puhellen, kohti sitä samaa taivasta, jonka aurinko monin verroin valjumpina 
päivinä kuin nykyään kykeni lämmittämään näiden silinteripäisten herrojen 
ja noiden harsohattuisten naisten esivanhempia: Arvidssoneja, Ahlqvisteja, 
Beckereitä, Castréneja, Calamniuksia, Gottlundeja, Ganandereita, Granlun-
deja, Forsmaneja, Heickellejä, Saksoja, Ticklénejä, – Snellmaneja. 

On aivan kuin osa nykyistä sivistynyttä sukupolvea tahtoisi pilkata niiden 
miesten elämäntyötä ja mainetta, joiden kustannuksella he itse paraikaa ve-
televät hyviä virkapalkkoja suomalaisen yhteiskuntaelämän ja taloudellisen 
hyvinvoinnin kaikilla aloilla. Sillä totta kai se lankeaa suomalaisuuden tien-
raivaajiemme pilkaksi ja uhittelemiseksi että niin monet tuhannet meidän 
joukostamme vielä heikontelevat, hemmottelevat itseään ruotsalaisella koti-
kielellä silloin kun heillä olisi tilaisuus rikastuttaa koko heimonsa henki kai-
killa niillä kalevalaisen kansanrunoutemme ja suomalaisen suurviljelyksemme 
hedelmillä, jotka nyt huokuvat tuloksena koko sivistyksellisen maahenkemme 
noususta ja murrosajasta. Mitäpä on se muuta kuin pikkumaista ylpeyttä että 
useinkin juuri ne, joiden esi-isät tai esi-äidit ovat viittoneet lapsilleen selvän 
tien kansallisella valtaväylällä, yhtäkkiä peräytyvät tuolta väylältä ja lähtevät 
räpistelemään ikään kuin haavoitetut vesilinnut sille ulapalle, jonka toista 
rantaa kuitenkaan eivät koskaan saavuta. Ruotsalainen arkipuhekieli ja jos 
mahdollista joku ”Bäckvalli” tai ”Knutkalli” sukunimenä – kas siinä läpileik-
kaus meidän kaupunkilaisista herras-isänmaanystävistämme, joita uskollisesti 
matkivat lukemattomat maatiaisroduksi tuomitut valtion virkaveljemme Uts-
joelta Hankoon saakka! – –. (Kianto 1916.)

86  Liitto oli alkanut julkaista heti 1906 tämännimistä palstaa monissa lehdissä.
87  Linnankoski ei ollut enää käytettävissä, sillä hän oli kuollut vuonna 1913.
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Nimenmuutoshanke kuitenkin raukesi, sillä virallisessa lehdessä julkais-
tiin 21.2.1916 Virallisen osaston alussa ilmoitus, jolla kenraalikuvernööri 
Seyn kielsi omavaltaiset sukunimien muuttamiset, ks. lukua 7.2. Kielto 
kumoutui Suomen itsenäistyttyä.

Maailmansodan ja Suomen itsenäistymisen jälkeisten levottomuuksien 
tauottua Suomalaisuuden Liitto sai taas kootuksi Snellmanin päivänä 
1919 ja 1920 melko laajat suomalaistettujen nimien yhteisilmoitukset. 
Sukunimilain astuttua voimaan ei joukkonimenmuuttoja enää yritettykään 
järjestää, vaan Suomalaisuuden Liiton toimisto keskittyi välittämään ja 
ohjaamaan yksittäisiä nimenmuutoksia. 1921 julkaistiin Suojattujen ni-
mien luettelo (522 nimeä), joka lähetettiin kaikille kirkkoherranvirastoille 
ja aloitettiin käytössä olevien sukunimien keräys. (Vuorjoki 1931: 14.) Se 
valmistui vuonna 1926 kortistoksi, jossa vuonna 1931 oli lähes 30 000 
nimeä (mts. 19).

8.5.2.2 Nimenmuutostoimintaa Vienan Karjalassa 
Aiemmassa tutkimuksessa ja kirjallisuudessa on jäänyt huomiotta se 
suomalaismielinen nimenmuutoskampanja, joka järjestettiin Vienan Kar-
jalassa 1919–1920.88 Yhteensä nimensä suomalaisti 715 henkilöä, joista 
tosin viidellä oli venäläisen nimen rinnalla ollut suomenkielinenkin nimi, 
mutta nekin vaihdettiin uuteen nimeen. Nimenmuutoksista 317 sisältyi 
Uhtualla ilmestyneisiin Karjalan Vartia -lehtiin ja 398 Suomussalmella 
ilmestyneisiin. Monet muuttajista siirtyivät Tarton rauhan jälkeen pako-
laisina asumaan Suomeen (Nevalainen 1995: 364).89 Karjalan Vartian 
numerossa 10 (24.8.1920) antaa ymmärtää, että nimenmuuttajia olisi ollut 
enemmänkin: ”Viime talven aikana ovat sadat jopa tuhannet karjalaiset 
riisuneet päältään ryssän mekon, venäläisten virkamiesten heidän esi-
isilleen aikoinaan antaman ryssäläisen nimen, ja ottaneet itselleen kauniit 
karjalaiset sukunimet.” Lehdessä (mm. nro 10) puhutaan kyllä nimien 
karjalaistamisesta, mutta otetut nimet olivat kyllä lähes kokonaan suomen 
kielen mukaisia, esimerkiksi Riikonen, Riikola, Jousiniemi, Koikkala, 
Kotasaari, Tapionkaski. Vain joskus nimissä näkyi murteenomaisuutta, 
ortodoksista vaikutusta tai seudun paikannimiä, kuten nimissä Nuohin, 
Vinkeruusa, Homanen, Orttonen, Kauruma, Peltoni, Toivahanniemi, 
Mitro, Lempeissalmi ja Suotermä. Muutenkin nimenmuutossa näkyy 
ulkopuolinen vaikutus, sillä Vienan Karjalan väliaikainen hallitus oli 
nostettu valtaan osin suomalaisten avulla ja hallituksen virkailijoina oli 
suomalaisia.

88  Ensimmäinen nimenmuutosilmoitus oli 15.12.1919 ja viimeinen 2.12.1920 Karjalan 
Vartia -lehdessä, jota aluksi (huhtikuuhun 1920) julkaistiin Uhtualla ja elokuusta 1920 
alkaen Suomussalmella.

89 Lähteenä on käytetty Karjalan Vartian kaikista 25 numerosta koottua jälkipainosta 
(Tarma 2002).
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8.5.2.3 1930-luvun kampanjoista 
Luon seuraavassa vielä vertailun vuoksi lyhyen katsauksen myöhem-
piin nimikampanjoihin. Nimenmuutostoiminta oli vuoden 1908 jälkeen 
jäänyt kokonaan pois Kotikielen Seuran asialistalta. Seuraavan kerran 
sukunimet90 olivat siellä esillä vasta vuonna 1929, jolloin Martti Airila 
kehotti halukkaita seuran jäseniä ilmoittautumaan Suomalaisuuden Liit-
toon, jossa tarvittiin henkilöitä tarkastamaan tekeillä olevaa, n. 25 000 
nimiehdotusta sisältävää sukunimiopasta (Kotikielen Seuran pöytäkirja 
31.10.1929, 2. §). 

Viipurin läänissä toteutettiin joukkonimenmuutto vuonna 1930. Eri-
tyisen paljon suomalaistettiin venäläisiä nimiä Raja-Karjalassa. ”Idea ei 
ollut lähtöisin karjalaisilta itseltään. Hankkeen takana olivat lähinnä sen 
organisoija Suomalaisuuden Liitto ja ensimmäisen yhteisen neuvottelu-
kokouksen kokoonkutsuja Akateeminen Karjala-Seura. Mukaan tuli myös 
Karjalan Sivistysseura ja eräitä muita kansalaisjärjestöjä. Nimenmuut-
tokampanjaa ohjailtiin lähinnä Helsingistä käsin.” (Vuorjoki 1931: 22; 
Castrén 2000: 8; Karjalan Ääni nro 46/28.4.1931, lisälehti).

Nimien suomalaistaminen säilyi kuitenkin suunnitelmissa, ja Kalevalan 
riemujuhla vuonna 1935 antoi sille oivallisen kaikupohjan. Nimenmuu-
tosvyöry alkoi oikeastaan jo vuonna 1934 ja kesti vuoden 1936 loppuun. 
Suomalaisuuden Liitto toimi sen luonnollisena järjestäjänä. Nimenmuut-
toa varten laadittiin uusi vapaiden sukunimien luettelo, ja toimintaa 
vauhdittamaan julkaistiin muutamia pieniä vihkosia, joissa käsiteltiin 
ruotsalaisiin sukunimiin liittyviä kysymyksiä. Kalevalan päivän lisäksi 
nimenmuutto keskittyi Snellmanin päivään ja vähäisemmässä määrin 
Hakkapeliittain päivään 6.11. ja uuden vuoden aattoon. Nimenmuuttoa 
helpotettiin vuosina 1934–1936 erillisellä lailla (ns. Lex-Heiskanen91). 
Nimenmuutosta tarkemmin ks. Tarasti 1966: 74–77, 80. 

Vuonna 1935 suomalaistettiin yhteensä 74 064 henkilön nimet ja 
seuraavana vuonna noin 24 000 henkilön nimet (mts. 77, 80), joten 
kyse oli määrältään vielä suuremmasta nimienmuutosta kuin vuosina 

90  Vuonna 1908 Kotikielen Seuran kokouksessa oli ollut esillä vuoden 1906 nimen-
muutoskampanjan jälkipuinti: jäsenten valitseminen suurnimenmuuton välittäjän, 
Nimien suomalaistuttamiskomitean rahallisen tilan selvittämistä varten (8.5., 3. §) 
sekä Suomalaisuuden Liiton (Kotikielen Seuran niukat pöytäkirjat antavat sen kuvan, 
että Suomalaisuuden Liitto edelleen jotenkin toimisi, vaikka sen toiminta nojasi ilmei-
sesti pitkälle Kotikielen Seurankin toiminnassa mukana olleisiin Arvi Kemiläiseen 
ja Väinö Salmiseen.) toivomuksesta jäsenten esittäminen kuluvan vuoden nimen-
muuttokomiteaan (8.5., 4. §). Myös vuonna 1909 oli Kotikielen Seurassa ollut esillä 
Nimien suomalaistuttamiskomitean toiminnasta aiheutuneen taloudellisen tappion 
korvaaminen, joka ei antanut seuralle aihetta toimenpiteisiin.

91  Lain (Laki nopeammasta menettelystä sukunimen muuttamisessa. Annettu 5.7.1934.) 
lempinimi juontuu sitä esittäneestä kansanedustaja V. A. Heiskasesta, joka oli tuolloin 
myös Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja.
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1906–1907. Närhin mukaan Lex-Heiskasen nojalla tehtiin noin 58 000 
nimenmuutosta,92 ja hän arvioi tuolloin noin 100 000 henkilön sukunimen 
suomalaistuneen (1987: 68).

8.6 Nimenmuutosmotiiveja 

Oman aineistoni laajuuden ja nimenmuutosten motiiveista 1980-luvulla 
kootun kirjallisen keruuaineiston93 olemassaolon vuoksi en ryhtynyt varta 
vasten selvittämään nimenmuuttajien ja -omaksujien subjektiivisia pe-
rusteita toimilleen. Motiiveista ei ole enää mahdollista saadakaan ensi 
käden tietoa. Jälkipolville kerrotut tarinat toisivat luonnollisesti asiaan 
lisävalaistusta. Esimerkiksi Suomen sukututkimusseuran genealogia-ko-
tisivujen Suku-postituspalstalla on Kirsi Rannikko kertonut sukunimen 
omaksumisesta seuraavaa: ”Isoäitini, s. 1894, kertoi, että hänen per-
heelleen tuli sukunimi, kun 1800-luvun lopulla otettiin taloon palova-
kuutus. Vakuutuskirjassa piti olla sukunimi, patronyymi ei kelvannut.” 
(www.genealogia.  /postlist/ 2.4.2003)

Tarkastelen tässä vain sitä, millaisia syitä nimenmuutoksiin virallisissa 
lehdissä julkaistuissa ilmoituksissa mainittiin. Sukunimikäytännön 
omaksumista ilmoituksissa perusteltiin kolmesti: yksi ilmoittaja oli 
ollut ”ilman sukunimeä” ja muutti Kustaanpoika-nimensä sukunimeen 
Oksanen (Euran kappeli 1904) ja Gabrielintytär ”otti sukunimekseen” 
Peltosen (1904). Joutsasta oli vuonna 1918 lähetetty seuraava ilmoitus: 
”Oltuamme tähän asti ilman sukunimeä, ilmoitamme täten, että otamme 
tästedes nimeksemme Viheri.” 

Sukunimen suomalaistaminen ilmoitettiin yllättävän harvoin nimen 
muuttamisen syyksi, koska ilmoituksen todennäköisesti oletettiin puhuvan 
puolestaan. Vuosien 1906−07 suurnimenmuutosten lisäksi muutoksen 
syy kirjattiin suoraan vain kahdeksan kertaa. Tällaisia ilmoituksia olivat 
mm.: ”muukalaiset nimet suomalaisiksi”: Paulin > Aaltonen, Gustafsson 
> Laine, Lindberg > Toiwonen (yhteisilmoitus 1882 Helsinki); ”Aina 
olen rakastanut Suomen sulokaunista kieltä, waan isältäni olen perinnyt 
muukalaisen sukunimen, jolla minua tästedes kukaan mainitko, vaan sen 
sijaan suomalaisella nimellä ’Lehtiö’” (1882); ”Koska minulle silloin, 
kun en vielä kyennyt eroittamaan mikä on kansallista mikä muukalaista 
annettiin vieraskielinen liikanimi Hanell” > Laine (kansakoulunopettaja; 
1882) ja ”Nimeni, joka tähän saakka on ollut Luomanni, on tästä lähin 
suomalaisempana, kotipuroni ja erään sammuneen sukuhaaran muistoksi, 
Ripsaluoma.” (Jyväskylä 1912).

92  Hänen laskelmansa perustuvat oikeusministeriön painamiin nimenmuutoslistoihin.
93  Aineiston on koonnut Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella assistenttina 

toiminut Pirjo Mikkonen, joka on esittänyt siitä lyhyen katsauksen vuonna 1990 Hel-
singissä pidetyssä nimistökongressissa (1990: 179−186). Aineisto odottaa toistaiseksi 
tarkempaa tutkimista.
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Yleisimmin (40 tapausta jo vuoteen 1910 mennessä ja sen jälkeen 
yhä tiheämmin) nimenmuuttajat vetosivat sukuyhteyteen ja perustelivat 
nimenmuutostaan suvun vanhan nimen omaksumisella. Jo 21.11.1876 
eräs Sewón ilmoitti ottavansa sukunsa alkuperäisen nimen Siewo. Vuonna 
1881 ilmoitti eräs ylioppilas, ”Että me itsellemme, lapsillemme ja jälke-
läisillemme olemme ottaneet isämme ja esi-isämme alkuperäisen neljä-
sataa vuotta vanhan ja tunnetun sukunimen – –” (Danielsson > Gammal 
1881). Porissa vaihdettiin vuonna 1900 ”liikanimi” Kanawoloff ”äidin 
perhenimeen” Hammar. Tampereelta tuli vuonna 1898 ilmoitus: ”Hylkään 
täten isävainajalleni koulussa tekaistun nimen, Andersson, ja otan hänen 
alkuperäisen nimensä Paasonen” ja Helsingistä 1905: ”Allekirjoittanut 
ilmoittaa täten omakseen ottavansa isiensä vanhan nimen, joka kolme-
kymmentä vuotta takaperin toiseksi muutettiin” (nimenmuutos Laakso 
> Kontuniemi).

Joskus ilmoituksissa (2 tapausta) haluttiin hylätä perheen tai suvun 
nimi: ”äidiltä perityn sukunimen olen hylännyt”: Hageman > Lundén 
(Piekkalan kasvatti Lovisa Lundén, Somero 1875); ”koska olen isästäni 
Jaakko Hiopinpoika Pötsistä Koivistolta erinnyt, en vastaa hänen asiois-
taan”: Pötsi > Perker (1903).

Toiseksi yleisin syy oli paluu omaan alkuperäiseen nimeen tai 
nimenmuutoksen peruuttaminen (37 tapausta). Tällaiset ilmoitukset 
olivat seuraavan sisältöisiä: ”Koska olen tunnettu sukunimellä Lohi, joka 
onkin oikea nimeni, niin jätän tuon vanhan Hämäläisen ja otan todellisen 
nimeni Lohi” (Rautalampi 1880); ”tarkemmin mietittyäni”: Uusikko > 
Nylander (Kemi 1884); ”sukunimi, joka on ollut muutaman vuoden”: 
Martin > ”taas” Marttinen (Helsinki 1905) ja ”hyljäten tilapäisen sala-
nimen takaisin alkuperäiseen”: Lehtonen > Nordvall (1905).

Kolmanneksi yleisin syy (25 tapausta) oli koti- tai synnyinpaikan 
nimen ottaminen sukunimeksi: ”muuttanut syntymäpaikkani nimen joh-
dosta”: Rosberg > Iisko (Viipuri 1874); ”Talon oston tähden”: Kaivola > 
Sarajärvi (Pudasjärvi 1882) ja ”omistamani maatilan mukaan”: Pettersson 
> Arokallio (Kurkijoki 1906). Kyseeseen tuli myös talonnimen hylkää-
minen varsinaisen sukunimen saamiseksi. Henkilö, joka oli siihen asti 
tunnettu ”talonnimellä Koppelmäki” ilmoitti ottavansa nimen Salokangas 
(Korpilahti 1905) ja toinen, joka kulki ”asuinpaikkani nimellä” Annila 
muutti nimensä Raunioksi (Padasjoki 1915).

Neljänneksi useimmin (24 tapausta) pyrittiin nimen korjaamiseen oi-
keaksi katsottuun muotoon ja nimen itsevalinnan toteuttamiseen. Jo 
1880 ilmoitettiin, että ”Koska minua eräässä Mäntsälän pitäjässä kirkko-
herranvirastolta annetussa muuttotodistuksessa nimitetään Augustsoniksi, 
saan täten ilmoittaa, että liikanimeni oikeastaan on Henriksson”. Oli hyvin 
tyypillistä, että vanhan nimen yhteydessä ilmoitettiin patronyymi tai mat-
ronyymi, mutta ei enää uuden nimen: ”Nimeni, joka tänne muuttaessani 
on merkitty kirjaan Tanelintytär Skutnäs, on kuten ennenkin Andersson” 
(Helsinki 1887). Viranomaisten omavaltaisuutta haluttiin korjata: ”Mä-
kilä, joka tahdottani muutettu Gustafssoniksi” > Mäkilä (Turku 1897); 
”Entistä nimeäni kiellän käyttämästä 20 mk sakon uhalla”: Haapaoja > 
Kajander (1885); ”Heten (1908 henkikirjoissa Herlin ja mikä milloinkin)” 
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> Hedén (Vaasa 1909) ja ”Otan jälleen omani ja perheeni sukunimeksi 
Hohenthal, joka koulussa ollessani väkisin muutettiin. Juho Samuli 
Korkealaakso.” (1920). Nimenmuutosten korjausilmoituksia oli vuoden 
1906 tienoilla paljon. Joskus nimi vaihdettiin melko pian toiseen nimeen 
ja nimenmuutoksia peruttiinkin jonkin verran; kaikkia näitä tapauksia 
en ole tähän luetteloon kirjannut: ”edellisenä keväänä vahingossa nimi 
Kanerva”: Kanerva, ent. Ljungdell > Kanervikko (5.3.1907 Halikko). 

Muutenkin haluttiin nimen ulkoasua muuttaa (8 tapausta): ”entisen 
kankean sukunimen tahdon kuolettaa ja ottaa sujuvamman sukunimen”: 
Puthaansuu > Palin (Helsinki 1880); ”nimen lyhennys”: Simelius-Isopere 
> Pere (Kokemäki 1884), Pilli-Sihwola > Sihwola (1889), Karjalainen > 
Karjala (1903) ja ”syntyperäisen sukuni Polviander-nimen johdannaiseen 
Polvento nimeen” (Ylivieska 1920).

Nimen käytön selkiyttämiseen pyrittiin silloin, kun ilmoitettiin rin-
nakkaisnimen tai rinnakkaisten kirjoitusasujen poistamisesta (14 
tapausta): Flintta eli Leutola > ”nimi vain Leutola” (Oulu 1871); ”Että 
siainen tuomari G. R. Nordenstierna on jättänyt pois liikanimen Kekoni, 
joka rahwaskunnan tiedoksi vahvistetaan” (Porvoo 21.9.1878). ”Koska 
entinen nimeni Karppinen sittemmin Skarp ja wiimeksi Korp on, er-
hetyksestä ja muistakin syistä sattunut tulemaan niin paljo rääkätyksi, 
wapautan minä kowin kärsineen nimen ja otan uuden” 1879; ”Nimen-
muutos. Koska näillä seuduilla on paljon samannimisiä ja kun kansa ei 
tahdo saada selvää tarkoitetusta henkilöstä kutsumalla todellisella nimellä, 
vaan käyttää tämmöisiä haukkumanimiä kuin: Nykänen, Walta ja Pouska, 
vaikka oikea nimi on Lappeteläinen. – Niin noista haukkumanimistä 
selvitäkseni ilmoitan, että – –”: Lappeteläinen > Ranta (Iisalmi 1898) 
ja ”rautatienkirjoissa Blomqwist – – kirkonkirjoissa Lundqwist – – myös 
kirkonkirjoihin Blomqwist” (Viipuri 1894).

Myös perhesuhteiden muuttuessa haluttiin usein (24 tapausta) vaihtaa 
sukunimeä. Niinpä Pietarista ilmoitettiin 1878, ”että minä vaimoni So  a 
Tuomaantyttären Pitkäsen Uudenkirkon pitäjästä suostumuksella olen 
ottanut hänen ennen avioliittoa minun kanssani syntyneet lapset, pojan 
Aleksander Woldemar ja tyttären Maria Rosalie Helena Pitkäsen omiksi 
lapsikseni ja antanut heille sukunimeni ’Lembin’”. Muita ilmoituksia: 
”Koska lain mukaan kuuluu minulle täyden awiowaimon oikeudet kuu-
lutetun mies-wainajani jälkeen, niin tästä lähtien tulen käyttämään hänen 
nimeänsä”: Pitkänen > Tiihonen (Kuopion mlk 1893); ”Koska minä Pie-
tarsaaren kirkon kirjoihin olen merkitty nimellä Lovisa Pehrsdotter Ab-
bars ja Klubb, vaan en Amerikassa oleskelevan mieheni nimellä Wiklund, 
ilmoitetaan täten että nimeni tämän jälkeen on ainoastansa – – Wiklund.” 
(Turku 1898); ”Mieheni sukunimen muuttuessa olen minäkin tästä päi-
västä alkaen sukunimenäni käyttävä entisen Korniloff-nimen sijasta nimeä 
Supinen.” (Sortavala 1906); ”Avioliittoon mentyäni luovun tähänastisesta 
nimestäni Hyrsky, samalla omistan mieheni nimen Salovaara” (Jyväskylä 
1908); Hanna Virkkula ilmoitti ottavansa puolisonsa sukunimen Pikku-
virta, koska puolisot eivät vakaumuksen vuoksi hyväksyneet kirkollista 
vihkimistä eikä siviilivihkimistä vielä tunnettu (Kuolajärvi 1909). Kaikki 
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eivät kuitenkaan halunneet pitää miehensä nimeä: ”Tästälähin en tahdo 
käyttää mieheni nimeä Koskinen, vaan otan entisen nimeni Virtanen” 
(1911); ”Saatuani laillisen eron miehestäni Ivar Halosesta, tulen tästä lähin 
käyttämään entistä nimeäni Anna Greta Saastamoinen” (Lappeenranta 
1920). Ilmoituksia palaamisesta takaisin omalle nimelle leskeksi jäätyä 
oli aika paljon: ”Nimeni, joka tähän asti on ollut Bogdanoff, otan, mieheni 
kuoltua, entisen nimeni, joka on tästä lähtien oleva Jose  ina-Karoliina 
Rööman.” (Hämeenlinna 1919). Seuraavan kaltaisia ilmoituksia oli mel-
ko paljon, joten en niitä kaikkia erikseen laskenut: ”ottotyttärelle oma 
sukunimi” Forsberg > Poppius (1882); kasvatit omiksi lapsiksi: Fenler 
> Brückner (Pietari 1878).

Joskus (2 kertaa) miehet olivat halukkaita ottamaan vaimon nimen 
omaksi sukunimekseen: Leopold Ehrnroth ja perhe > ”vaimon tyttöni-
mi” Hackzell (1910) ja ”Otan tästä päivästä alkaen nimekseni vaimoni 
sukunimen Aalto oman Kyntäjä-nimeni sijaan” (Rauma 1920).

Usein (11 tapausta) vedottiin sekaannusten välttämiseen: ”Erehdyk-
sen välttämiseksi” Virtanen > ”veljen sukunimi” Miekkavaara (Somero 
1907); Kytö > Laine (Helsinki 1892; samassa lehdessä oli ilmoitus, että 
tämän henkilön nimellä on otettu luvatta muuttokirja); ”Luovun isäni 
sukunimestä” Jokilehto ja ”otan nimekseni Tuomi, joka on ollut käytän-
nössä toistakymmentä vuotta.” (Oulainen 1915).

Samannimisistä erottuminen oli myös tärkeä peruste nimeä muu-
tettaessa (7 tapausta): ”erotukseksi muista täällä löytyvistä lukuisista 
samannimisistä, on minun ja perheeni sukunimi”: Toivonen > Toivola 
(Halikko 1906) ja ”Koska samasta kylästä on kotoisin toinen Korpinen-
niminen suku”: Korpinen > Korven-Korpinen (Janakkala 1911).

Ulkomailla omaksutut nimet haluttiin vahvistaa myös kotimaahan 
palattua (13 tapausta): ”jonka olen jo Pohjois-Amerikassa muuttanut ja 
käyttänyt”: Lihavainen > Laine (Lumijoki 1908); ”jota nimeä olen käyt-
tänyt jo avioon mennessä Amerikassa”: Otto Hernesaho > Aho (Ylivieska 
1909); ”Nimeni, joka Suomesta lähtiessäni oli Pekka Ivananpoika Jev-
seijeff, olen Amerikassa muuttanut Pekka Virtaseksi, mikä on nykyinen 
nimeni” (Kurkijoki, ”nykyisin America” 1920) ja ”Nimeni, joka tähän 
asti on Suomen kirkonkirjoissa ollut Robert Simonpoika Pöllänen, on 
tästä lähtien oleva Robert Bell, jota nimeä käytin Ameriikassa 15 vuotta 
ja jolla siellä menin naimisiin” (Nurmes 1920).

Samoin käyttöön vakiintunut taiteilijanimi haluttiin vakiinnuttaa suku-
nimeksi (5 kertaa): Nyberg > ohjelmanimi Kallio (näyttelijä suomalaisessa 
teatterissa 1880); ”samalla ilmoitan, että kaikki ne kirjoitukset ja runot, 
jotka ovat jossain lehdissä tai aikakauskirjoissa julaistut nimimerkillä 
Antero Ahde omistan täydellisesti omikseni”: Antti Kiiskinen > Antero 
Ahde (USA 1902; Pohjolaisen toimittaja); ”Olen ottanut kirjailijanimeni 
U. W. Walakorpi viralliseksi nimekseni. Urho Wiljo Haapanen” (Tampere 
1919); ”Karl Wilhelm Kihl esiintyy tästä päivästä alkaen Taikataiteilijana 
nimellä Sarkani” (Helsinki 1913) ja sukunimi Strandman > (johon lisätään 
kirjailijanimi) Strandman-Rita Danieli (Pietari 1908).

Myös muutettaessa toiselle paikkakunnalle saattoi nimenmuutos 
tulla ajankohtaiseksi (3); kyse oli silloin kaupunkilaistumisesta: ”Liikani-
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memme sijaisena on ollut tähän asti Nikodemuksenpoika, vaan tästedes 
nimemme on Koskin” (Helsinki 1881; muuttanut Vanajasta); ”muutta-
essani Helsingistä Haminaan olen ottanut sukunimen Lindholm” (1874 
tehtaan työntekijä Anna Tuomaantytär, s. Elimäellä) ja ”Hämeenkyröstä 
Tampereelle muuttaessani”: Iisakinpoika > Wallin (1882).

Suomen kansalaisuuden saaminen kirvoitti myös pari kertaa nimen 
vaihdoksen: ”Nimeni, joka on ollut tähän asti Artemii Jakovlew, päästyäni 
Suomen kansalaiseksi on tästä lähtien oleva Artturi Järviranta.” (1920) 
ja ”tultuani Suomen kansalaiseksi”: Afanasjeff > Alanne (Rovaniemi 
1918).

Samoin uskonnon vaihtaminen oli motiivina nimen ajanmukaistami-
seen (5 kertaa): ”sen johdosta, että olen lapsineni siirtynyt luterilaiseen 
uskoon, tulee sukunimi Schuschin [> Suorio] – –. Erehdyksen välttämi-
seksi asioitten suhteen tulen toistaiseksi merkitsemään nimeni Schuschin-
Suorio” (Välimäki 1905); ”uskonnon muuton vuoksi”: Ivan Kontkanen > 
Janne Laine (Terijoki 1906); Kiiskinen > Pajuniemi (Paihola 1906).

Joskus syyksi ilmoitettiin vain ”sopivamman nimen” valinta (Klemet-
ti > Salmi, sorvarin ulosoppinut 1882). Nimi vaihdettiin ”esiintyneestä 
syystä” tai ”sattuneesta syystä” tai ”Aikoen ruveta harjoittamaan kaup-
paliikettä, tulen käyttämään omaa sukunimeäni, joten nimeni Mathilda 
Jose  na Erander tästä lähin on Mathilda Jose  na Pärnä” (Helsinki 1918). 
”Nimeni, joka on ollut Hj. Saario, syntyisin Hj. Salin, on tästä oleva Hj. 
Vuorensalo. Syistä, jotka eivät johdu minusta, täytyy tämä näin lyhyesti 
ilmoittaa.” (Helsinki 1918.)



531

9 Sukunimien käyttönormien vakiintuminen

Muutoksen toteutuminen
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9 Sukunimien käyttönormien vakiintuminen

Tässä luvussa tarkastelen sitä, mitkä vanhojen lisä- ja sukunimi-
järjestelmien piirteet vakiintuivat osaksi modernia suomalaista 

nimikäytäntöä ja mistä luovuttiin. Katoavia ilmiöitä olivat sotilasnimet 
(ks. kohtaa 9.4) ja patronyymit (ks. kohtaa 9.3). 

9.1 Sukunimi – suvun nimi

Luvussa 2.7.4 käsittelin jo laajasti sukunimen käsitettä ja sukunimijär-
jestelmää (patriarkaalisen) sukujärjestelmän heijastumana. Tässä luvussa 
esitän lyhyesti, miten miellän 1800-luvun lopun uudisnimityypit ja mo-
dernin suomalaisen sukunimijärjestelmän, ja miten ne aikanaan käsitettiin. 
Alkujaan sukunimien onyymisiin tuntomerkkeihin kuului keskeisesti se, 
että nimi osoitti kuulumista tiettyyn sukuun, myöhemmin keskeinen tun-
tomerkki on ollut nimen periytyminen yleensä. Olen ottanut tämän eron 
huomioon määritellessäni edellä mainitussa luvussa käsitteen sukunimi 
toisaalta sukujärjestelmän synnyttämänä, toisaalta kehittyneessä yhteis-
kunnassa diffuusion kautta omaksuttuna käytänteenä.

1800-luvun lopun Virtanen-nimityyppiä ja suomalaista modernia suku-
nimijärjestelmää ei omaksuttu sukujärjestelmän tuloksena vaan diffuusion 
kautta. Ne olivat keino vastata yleisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Ne 
omaksuivat sukunimen periytyvyysfunktion aiemmista järjestelmistä. 
Yhteiskunnallinen tarve ja ajan aatteellinen ilmapiiri eivät periyty-
vyyttä korostaneet mutta eivät sitä hyljeksineetkään. Kun aikakauden 
sanomalehdissä perusteltiin sukunimien käytön tarpeellisuutta, esiintyi 
argumenteissa toki myös ”suvun pyhyys ja maine”. Nimien varhaisilla 
suomalaistajilla oli päätöstä tehdessään toisessa vaakakupissa suvun tra-
ditio ja toisessa suomalaisuuden arvot. Ajan mittaan kansallistunne alkoi 
painaa enemmän kuin sukutunne. 

Aikakauden nimivalinnoissa katsottiin eteenpäin, tulevaisuuteen, ei 
niinkään historiaan. Uudet nimet olivat syntyessään yksilöiden ja perhei-
den nimiä, eivät laajempien kollektiivien nimiä. Tämä heijastui nimien 
suomalaistamiseen ja myös siihen, kun sukunimetön otti käyttöönsä 
sukunimen: veljet saattoivat ottaa eri nimiä, samoin isä ja poika.
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Antti Thulé avasi Raatajassa 19.3.1906 Snellmanin päivän suurnimen-
muuton propagoinnin kirjoittamalla seuraavasti:

Sitä sanotaan: kuinka voisimme luopua nimistä, joita isämme ovat kantaneet, 
kuinka osoittaa kunnioituksen puutetta heidän meille perinnöksi jättämää kal-
lista, elävää sukumuistoa kohtaan?

Vaan miksi se kansa, jolle kuormamme muinahin pantiin, sen kantoi, miksi 
esi-isämme täällä taistelivat, miksi he vaikeimmat vaivat kokivat? Muiston-
ko vuoksi esi-isiään kohtaan tai sukunsa, nimensä kunnianko tähden? Vaiko 
tulevien sukupolvien hyväksi? Ja valmiinako uhraamaan kaikki niiden eteen, 
jotka Suomen kansan nimeä kantaisivat silloin, kuin he itse nurmen alla 
lepäsivät? Vastaamme empimättä: kaikki uhraten, ei suvun loistoksi, vaan 
kansan kunniaksi.

M. A. Castrén rukoili, että se voima, joka johtaa kansojen kohtaloita, an-
taisi koittaa päivän, jolloin kaikki Suomen pojat ovat ylpeitä siitä, että ovat 
esi-isiensä lapsia.

Mutta se kunnioitus vanhempia kohtaan, joka on jokaisen kansan sa-
moinkuin yksilön ehtona menestymiseen ja kauvan elämiseen maan päällä, 
se ei ole tyhjän nimen palvoamista, vaan työtä ja toimintaa isien esimerkkiä 
seuraten. Ja kun niin on, silloin velvoittaa tämä esimerkki niitä suomalaisia, 
jotka ovat ylpeitä esi-isistään, olemaan heidän työlleen uskollisia siinäkin, 
että luopuvat entisistä nimistä silloin, kuin kansansa menestys sitä vaatii. 
(Thulé 1906a: 78.)

Nimimerkki Tulenmies, josta pari kuukautta myöhemmin oli tuleva Tulen-
heimo, jatkoi pohdintansa dialektisesti: ”Vanhettuva vanha on hyljättävä, 
jos tahtoo kunnioittaa vanhaa, joka ei koskaan vanhene.” Hän jatkoi:

Joku sanoo: sukuni on tullut Ruotsista ja muualta, ja tahdon säilyttää nimeni 
muistuttamassa alkuperääni. Jos sukuni olisi suomalainen, jonka nimi onnet-
tomalla ruotsalaisuusajalla väännettiin rumaksi ruotsalaiseksi, en hetkeäkään 
epäilisi sen muuttamista alkuperäiseksi.

Mutta eikö liene niin, että se mies, joka tämän maan uudeksi isänmaakseen 
valitsi, samalla toivoi, että myös se suku, joka hänet kantaisäkseen oli las-
keva, samalla oleellisesti ja eroittamattomasti liittyisi tähän kansaan? (Thulé 
1906a: 78).

Kun 1880-luvulla lehdissä puolustettiin sukunimien käytön tarpeellisuutta, 
sitä perusteltiin paljolti käytännön elämään ja yhteiskunnan toimintoihin 
liittyvin argumentein. Sama toistui 1900-luvun kahden ensi vuosikymme-
nen aikana pohdittaessa sukunimilainsäädännön ja -pakon tarpeellisuutta. 
Perusteet olivat samankaltaisia, joita antroponomastiikassa on yleensä 
esitetty kaksinimijärjestelmän synnyn syinä. 1800-luvun viimeisellä 
neljänneksellä ja 1900-luvun alussa haettiin riittävää keinoa yksilön 
identi  oimiseksi ja se saatiin luontevasti soveltamalla käytössä olevia 
sukunimijärjestelmiä ja muuttamalla vallitseviin lisänimijärjestelmiin 
kuuluvat nimet pysyviksi ja periytyviksi nimiksi. 

1800-luvun yhteiskunnassa ja lainsäädännössä oli vain vähän seikkoja, 
joiden vuoksi lisänimen olisi tarvinnut osoittaa sukua. Vain aatelilla oli 
vielä joitakin etuoikeuksia, joiden osoittamiseksi sukunimi oli hyödyl-
linen. Myös omaisuus periytyi suvussa. Silti sellaisia sukuun liittyviä 
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käytännön tarpeita, jotka olisivat edellyttäneet nimenomaan sukunimiä, 
ei enää ollut; organisoituneen sukujärjestelmän aika oli ohi. Sukua ar-
vostettiin ja suvun perinteitä kunnioitettiin tosin edelleen, mutta niin oli 
tehty ilman sukunimeäkin. Sukunimistyminen ja koko yhteiskunnan kat-
tavan kaksinimijärjestelmän synnyttäminen lähtivät aikakauden uusista 
tarpeista (ks. lukua 5.2.1).1 Tarvittiin pikemminkin pysyvää ja luotetta-
vaa kaksinimisyyttä, joka mahdollistaisi yksilön riittävän identi  oinnin. 
Muissa Pohjoismaissa sukunimistyminen nojasi vähemmän vanhoihin, 
kansanomaisiin sukunimijärjestelmiin, joten niiden nykylainsäädännössä 
on omaksuttu termi ’jälkinimi’ (ruots. efternamn tansk. efternavn, norj. 
etternavn).

Virtanen-tyypin nimiä ei – varsinkaan alkuvaiheessa – mielletty varsi-
naisiksi suvun nimiksi, vaan yksilöiden toisiksi, pysyviksi, virallisluontei-
siksi nimiksi, erityisiksi lisänimiksi2. Niillä oli tarkoitus osoittaa yksilön 
asemaa, velvollisuuksia ja oikeuksia monimutkaistuvassa yhteiskunnassa. 
Virtanen-nimien yleistyminen häiritsikin niiden käyttökelpoisuutta maini-
tuissa tehtävissä.

Oikeustieteen termistössä tunnusnimellä tarkoitetaan mitä tahansa nimeä, 
jonka avulla yksilö voidaan erottaa muista kansalaisista (Lahtinen 1955: 
116; Kangas 1991: 1). Lahtisen mukaan henkilönnimi ja tunnusnimi ovat 
eri asioita, vaikka kumpikin tarkoittaa samaa kohdetta:

Henkilönnimelle on ominaista, että se tarkoittaa määrättyä luonnollista henki-
löä aivan riippumatta siitä, mitä ominaisuuksia (millaisia tehtäviä jne.) hänellä 
kunakin ajankohtana on. Tunnusnimi taas tarkoittaa määrätyn omaisuuden 
omaavaa henkilöä (esim. sitä, joka omistaa kiinteistön tietyllä alueella; tai sitä 
joka X-järven yhteisalueen kokouksessa on valittu toimitsijamieheksi jne.). 
Täten tietty henkilö saattaa olla jonain ajankohtana tunnusnimen tarkoittama 
henkilö (koska omistaa erään kiinteistön), mutta jonain toisena ajankohtana 
hän ei enää olekaan tuon tunnusnimen  tarkoittama henkilö (koska hän ei enää 
omista tuota kiinteistöä). (Lahtinen 1995: 117.)

Henkilönnimellä on laajempi käyttöalue kuin tunnusnimellä, sillä se voi 
toimia tunnusnimenä useissa erilaisissa yhteyksissä. Yhteiskunnan kan-
nalta on tärkeää, että henkilönnimi, jota käytetään tunnusnimenä asiassa 
A, voidaan tunnistaa saman henkilön nimeksi myös asiassa B. Siksi py-
syvät henkilönnimet olivat yhteiskunnassa tarpeen ja niiden antamista 
ja muuttamista haluttiin kontrolloida. Kankaan mukaan tunnusnimien 
stabiliteettiperiaate on omaksuttu yleisesti. Varsinkin Pohjoismaissa ja 
romaanis-germaanisen ”oikeuskulttuurin piirissä vallitsevan käsityksen 
mukaan nimistön tulee olla käytännöllisistä syistä johtuen vakaa ja muut-
tumaton. Stabiliteettiperiaate korostaa tunnusnimien hallinnollis-teknistä 
merkitystä yksityisyyden kustannuksella. Sen sijaan anglosaksisessa jär-

1  Uudeksi suvun osoittamisen tarpeeksi voisi lukea rotuopin vaatimukset, jotka tosin 
ajankohtaistuivat enemmän vasta 1900-luvulla, joskin jo 1800-luvun kielitaistelussa 
puntaroitiin ruotsalaisen rodun paremmuutta suomalaiseen verrattuna.

2  Tämän termin käytöstä ks. s. 72.
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jestelmässä nimien antamista ja muuttamista pidetään subjektin autono-
miseen päätäntävaltaan kuuluvana asiana, johon ratkaisuun viranomainen 
joutuu tyytymään.” (Kangas 1991: 2.)

Sukunimien kehityssuunta vuosina 1850–1920 olisi periaatteessa voinut 
olla myös sellainen, ettei periytyvyyttä olisi omaksuttu ollenkaan jäl-
kinimien onyymiseksi tuntomerkiksi, vaan jokainen yksilö olisi voinut 
vapaasti valita ”sukunimensä” tai lisänimensä tietyssä elämänvaiheessa. 
Hänelle olisi voitu myös jo syntyessä antaa pysyvä lisä- tai sukunimi, 
joka olisi rekisteröity, mutta jonka funktio ja status olisivat olleet toiset 
kuin etunimen. Hallinto ei tarvinnut periytyviä sukunimiä, vaan pysy-
viä, riittävän identi  oivia nimiä. Nimen kielellähän ei sinänsä ole iden-
ti  oinnin kannalta merkitystä – lukuun ottamatta etnistä tai paikallista 
tunnistamista. Omakielinen nimi toki helpottaa nimen muistamista ja 
oikeinkirjoittamista.

Kun keskiajan lopun Euroopassa henkilöllä saattoi olla useita lisänimiä 
(esim. ulkonäön, asuinpaikan, ammatin ja isän mukaan), oli sattumaa, 
mistä niistä tuli periytyvä nimi.3 Pienissä, ei-integroituneissa yhteisöissä 
saattoivat vakiintuneet sukunimetkin unohtua. (Pulgram 1993/1950–1951: 
321.) Yhtenä nimistön kehityssuuntana voi ajatella myös sellaista, että 
hyvin järjestäytynyt piiri saattaa olla sisäisesti niin kiinteä, että se luo 
periytyvien sukunimien tilalle oman nimijärjestelmän, muuttaa sukuni-
mien onyymisia tuntomerkkejä (esim. periytyvyyttä) tai synnyttää aivan 
uusia nimityyppejä omien ideologisten tai hallinnollisten lähtökohtiensa 
mukaisesti. Näin voi syntyä jälkinimiä, jotka täyttävät lain edellyttämät 
sukunimen merkit, mutta eivät perinteisen sukunimijärjestelmän kri-
teereitä. Tällaiset nimet ovat kuin vakiintuneita lisänimiä, joiden lähin 
vertailukohta olisi alkuvaiheen humanistinimissä, joiden vahvistaminen 
tapahtui koulujen tai yliopistojen oppilasluetteloiden avulla, mutta jotka 
saivat varsin pian sukunimen funktion.4 

9.2 Yhden sukunimen käytön vakiintuminen ja nimien 
yksinkertaistuminen

Kuopiolaisen Savo-lehden (1.10.1883) kirjoittaja luetteli muutamia suo-
malaista alkuperää olevia sukuja, joilla oli ei-suomalaiset sukunimet, ja 
antoi käytännön ohjeita epäröiville nimenmuuttajille:

On luonnollista, että vanhemmat miehet pitäwät entisen nimensä, mutta hy-
win ja oikein tekisi jokainen suomalainen isä ja äiti, joilla on muukalainen 
sukunimi, jos antaisiwat poikainsa ottaa sukunsa suomalaiset nimet takaisin. 
Jos joku olisi niin rakastunut wanhaan nimeensä, ettei siitä malttaisi kokonaan 
luopua, niin sopisi kuitenkin tuon wanhan, muukalaisen nimen rinnalla käyttää 
suomalaistakin nimeä; onhan wieraissa kielissäkin paljo sukunimiä, joissa on 
kaksi nimeä yhdeksi yhdistetty. 
 

3  Vrt. roomalaista nimijärjestelmää, s. 79–.
4  Sukunimifunktion saaneina käytän niistä nimitystä oppineistonimet.
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Tätä periaatetta voi pitää jonkinlaisena välivaiheen innovaationa, jota 
käytettiin erityisesti vuoden 1906 suurnimenmuuton yhteydessä ja sen 
jälkeen. Osa tällaisista yhdysmerkillisistä nimistä jäi elämään, mutta var-
sinkin 1910-luvulla niistä pyrittiin eroon. Yleensä seuraava sukupolvi ei 
enää niitä käyttänyt. Silti tuolta ajalta suomalaiseen sukunimistöön jäi 
joitakin yhdistenimiä, ks. lukua 7.4.5. 

Yhdiste- ja rinnakkaisnimisyyttä sekä erilaisia nimikombinaatioita 
oli syntynyt jo aiemminkin, kun sama henkilö oli joutunut erilaisten 
säätyaikaisten nimijärjestelmien piiriin. Yhteiskunnan muuttuminen ja 
nimijärjestelmien kohtaaminen vaikuttivat ensi vaiheessa 1800-luvulla 
niin, että samalle henkilölle saatettiin eri yhteyksissä antaa erilaisia li-
sänimiä. Ajan mittaan tämä koettiin hankalaksi, ja 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun sukunimiajattelun perusideoita oli, että kansalaisilla olisi vain 
yksi, pysyvä henkilö- ja perhekohtainen nimi. 

Sukunimilain säätämistä edeltänyt rinnakkaisnimisyys näkyy virallisis-
sa lehdissä muissakin kuin nimenmuuttamista koskevissa ilmoituksissa. 
Esimerkiksi virallisessa lehdessä 20.10.1915 julkaistussa luettelossa 
ulkomailla kuolleista suomalaisista merimiehistä mainitaan Axel Artur 
Ruolnäs (eli Eriksson) ja eräs Sigman (eli Swein).

Nimien yksinkertaistaminen nimenmuutosilmoituksissa

Nimenmuutosilmoituksissa esiintyi erilaisia nimiyhdistelmiä (ks. esi-
merkkejä nimenmuutoskoodien selitysten yhteydessä, liite 6b). Nimen-
muutoksissa tällaisten yhdistelmien vaihtamisia yhdeksi sukunimeksi 
oli 303 tapausta. Näissä valittu uusi nimi oli suomalainen 272 kertaa ja 
ei-suomalainen 31 kertaa. 

Seuraavan tapaisia muutostyyppejä ilmoituksissa esiintyi vähintään 10 
kertaa:

–   Suomalainen nimi eli vierasnimi > uusi suomalainen nimi 
    (koodit 320–321) 62
–   Suomalainen nimi eli toinen suomalainen nimi > 
    kolmas suomalainen nimi (koodit 420–421) 55
–   Vierasnimi eli toinen vierasnimi > suomalainen nimi (koodi 500) 24
–   Suomalainen nimi - suomalainen nimi > suomalainen nimi 
    (koodit 700–701) 18
–   Vierasnimi - suomalainen nimi > suomalainen nimi 
    (koodit 760–761) 18
–   Suomalainen nimi eli toinen suomalainen nimi > 
    jompikumpi suomalaisista nimistä (koodi 410) 17
–   Suomalainen patronyymi eli ruotsalainen patronyymi > 
    suomalainen nimi (koodi 595) 16

Nimien yksinkertaistamisista suurin osa sijoittui vuodelle 1906. Sen jäl-
keen tapausten määrä vaihtelee vuodesta toiseen, mutta sukunimilain sää-
tämistä lähestyttäessä nimikäytännön selkeyttämiseen pyrkivät muutokset 
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taas lisääntyivät. Nimiä yksinkertaistettiin melko paljon myös vuosina 
1907–1911, 1915 ja ensimmäisen sukunimilain kynnyksellä vuonna 1920. 
Nimiä yksinkertaistettiin ei-suomalaisiksi nimiksi keskimäärin aiemmin 
kuin suomalaisiksi nimiksi.6 

9.3 Patronyymit nimijärjestelmän murroksessa

9.3.1 Patronyymin määrittelyä

Yksi modernin sukunimijärjestelmän kehittymisen peruspiirteitä on patro-
nyymeistä luopuminen ainoina yksilöä ristimänimen ohessa identi  oivina 
määreinä. Vaikka patronyymi ei henkilön elinaikana vaihtunutkaan, se 
ei periytynyt eikä tarjonnut suppean etunimivarannon vuoksi riittävää 
vaihtelua yksilön identi  oimiseen. Se oli myös sukupolvi- ja sukupuolisi-
donnainen: perheessä puolisoilla, eri sukupolvilla ja eri sukupuolta olevilla 
oli erilaiset ”nimet”.  Kun Suomessa asiakirjoissa esiintyneet patronyymit 
muodostettiin 1800-luvun loppuvuosikymmenille asti ruotsiksi (tai joskus 
latinaksi), ne eivät perustuneet suomenkielisen henkilön isän todelliseen 

Kaavio 21. Nimien yksinkertaistaminen vuosien 1870–1922 nimenmuutosilmoi-
tuksissa. Korkeampi käyrä kuvaa nimien yksinkertaistamista suomalaisiksi nimiksi, 
matalampi ei-suomalaisiksi nimiksi.5

5  Diagrammin taustatilaston luvuissa ovat mukana muutostyyppien 291, 310, 311, 
315, 320, 321, 360, 361, 370, 410, 411, 420, 421, 450, 500, 590, 591, 595, 600, 605, 
630, 655, 656, 690, 691, 700, 701, 730, 731, 735, 760, 761, 790 ja 804 (uusi nimi 
suomalainen) sekä 331, 340, 350, 380, 391, 430, 460, 480, 510, 520, 680, 736, 800 
ja 805 (uusi nimi ei-suomalainen) tapaukset. 

6  Koodein 500, 595 ja 760–761 merkityistä muutoksista suurin osa tapahtui vuoteen 
1906 mennessä, koodein 320–321, 410, 420–421 ja 700–701 merkityistä yli puolet 
vasta sen jälkeen. Koodin 500 mukaiset nimenmuutokset toteutuivat keskimääräistä 
aiemmin ja koodin 410 mukaiset muutokset olivat myöhäisempiä.
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etunimeen vaan isän nimen ruotsin- tai latinankielistettyyn muotoon. Siksi 
ne toimivat identi  oivina tarkenteina vain asiakirjoissa, eivät suullisessa 
viestinnässä, tai asiakirjojen patronyymit ja kansankielen patronyymit 
olivat eriasuisia. Patronyymien identi  ointikykyä heikensi 1800-luvulla 
yleistynyt kahden tai kolmen etunimen käyttö. Patronyymejä saatettiin 
käyttää silloin satunnaisella tavalla, esimerkiksi Juho Villen pojan Pekka 
Juhon nimeksi saatettiin merkitä Petter Johan Johansson, Petter Johan 
Vilhelmsson, Petter Vilhelmsson tai Petter Johan Johan Vilhelmsson, 
jolloin kaikista ilmauksista ei välttämättä pysty päättelemään, mikä oli 
pojan nimi ja mikä isän nimi. 

Suomessa patronyymejä ja matronyymejä on selvitelty varsin vähän (mm. 
Oja 1972; Lehikoinen 1987 ja 1988; Blomqvist 1988 ja 1989; Alanen 
1991 ja 1996; Närhi & Benedek 1996; Paikkala 1997c). Tilanne on toinen 
Pohjoismaissa, joissa patronyymeistä kehittyneiden sukunimien osuus koko 
sukunimistöstä on huomattava. Kaikki pohjoismaiset nimistöntutkijat eivät 
ole pitäneet patronyymejä lisäniminä (esim. Peterson 1983: 125; Utterström 
1983: 29). Joissakin tapauksissa patronyymeistä on voinut kehittyä lisä- ja 
sukunimiä, mutta kuten Utterström (mts. 29) aiheellisesti huomauttaa, histo-
riallisesti patronyymeillä ja lisänimillä on eri funktiot. Utterström on oman 
aineistonsa pohjalta todennut, että patronyymit ovat sukupolvisidonnaisia, 
ne eivät periydy, eikä niitä voida käyttää itsenäisesti kuten lisänimiä, vaan 
ne esiintyvät aina etunimen jälkeen kirjattuina. Thorsten Andersson on 
asettanut lisänimen erääksi merkittäväksi kriteeriksi juuri sen, että sitä voi 
käyttää itsenäisesti (1983: 17). Patronyymi on tavallaan etunimen attribuutti, 
tarkentava lisämäärite. Myöskään antiikin roomalaisen nimijärjestelmän 
tutkijat eivät pidä roomalaisia patronyymejä niminä (ks. lukua 3.1.1).

John Kousgård Sørensen (1983: 139–140; 1984: 10, 12) on määritellyt 
patronyymien historialliset kehitysvaiheet seuraavasti: 1) patronyymiset 
määritteet (patronymiske bestemmelser), 2) ensisijaiset patronyymit (pri-
mære patronymer) eli varsinaiset patronyymit, jotka viittaavat suoraan 
oman isän nimeen sukulaissuhteen osoittamiseksi ja 3) toissijaiset pat-
ronyymit (sekundære patronymer) eli sukunimiksi muuttuneet patronyy-
mit. On oletettavaa, että patronyymin osien yhteenkirjoittaminen alkoi 
siinä vaiheessa, kun patronyymiset määritteet muuttuivat varsinaisiksi 
patronyymeiksi. Patronyymeihin rinnastuvat matronyymit, äidin nimestä 
johdetut ilmaukset, joita ovat saaneet aviottomina syntyneet lapset. Koska 
ne ovat olleet harvinaisempia, en jatkuvasti toista termiä patronyymin 
yhteydessä.

Suomen nimistökirjallisuudessa patronyymejä on joskus nimitetty 
lisänimiksi (tillnamn), ja lisänimet on porrastettu siten, että muita kuin 
talonnimiä ja patronyymejä on kutsuttu erityisiksi lisänimiksi (esim. 
Blomqvist 1988: 69–70: speciella tillnamn). Tässä näkyy skandinaavi-
sen henkilönnimistöä koskevan kirjallisuuden ja keskustelun vaikutus, 
ks. esim. Modéer (1964) ja NORNA-rapporter 23.

Ilmeisesti on tyydyttävä siihen, että patronyymin käsitettä on vaikea 
sijoittaa joko tilapäisiksi tarkentaviksi määritteiksi tai henkilönnimiin. 
Patronyymien luokitteleminen lisänimiksi tai sulkeminen lisänimien 
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ulkopuolelle ei ole itsestään selvää. Patronyymi on oma kategoriansa, 
kuten esimerkiksi roomalaisessa nimijärjestelmässä (ks. s. 81). Näin on 
ehkä siksikin, että sen funktio ja kirjoitusnormit ovat voineet kehittyä 
rauhassa – ilman nimistöntutkijoiden ja virkamiesten tarvetta määritellä 
sitä tiettyyn nimiluokkaan. Osaksi patronyymit ovat ajautuneet lähelle 
lisä- ja sukunimikategoriaa, mitä osoittaa se, että niistä on muodostettu 
varsinaisia lisä- tai sukunimiä. Kuitenkin ne säilyttivät ainakin Suomen 
historiallisissa asiakirjoissa vahvana alkuperäisen funktionsa eli suku-
laisuussuhteen osoittamisen kirjallisena tarkenteena eikä niistä kovin 
yleisesti tullut sekundaareja patronyymejä eli sukunimiä joitakin ruot-
sinkielisiä alueita ja säätyläissukuja lukuun ottamatta.

Suomalaisen asiakirja-aineiston antamien viitteiden perusteella patronyy-
mit eroavat suku- tai lisänimistä seuraavasti:

1. Patronyymin appellatiivinen jälkiosa on voitu kääntää tai siinä esiintyvä 
etunimi voidaan kirjoittaa eriasuisena tai patronyymi voidaan lyhentää 
(Persson = Pettersson = P:son = Perss. = Petri). Varsinkin Käkisalmen 
Karjalan vanhoissa lähteissä on sama henkilö voitu kirjata niin ruotsin-, 
suomen- kuin venäjänkielisin patronyymein (tosin joskus merkinnät 
edustavat nen-loppuisia sukunimiä). Esimerkiksi Kiteeltä mainitaan 
1640 Thomas Martinpoika = 1637 Tomas Martijef = 1642 Thomas 
Mårthensson ja 1640 Pawo Martinpoika Mårthensson = 1637 Pawo 
Martinen = 1638 Påål Martinoff ja Måål Martoijn = 1641 Påuel Mår-
tensson (Paikkala, J. 1998: 42). Myös Länsi-Suomen varhaisimmissa 
lähteissä patronyymejä esiintyy sekä suomeksi että ruotsiksi: Heyni 
Soyninpoyca, Anti Christiernson, Sigfred Matzson Toickalan (Suvanto 
1987: 65, 70). Ruotsinkielisten patronyymien sijasta on käytetty kir-
konkirjoissa ajoittain myös latinaistettuja muotoja: Anna Olai = Anna 
Olofsdr (Evijärven sl 1772 ja 1776; KA) tai Joh. Pettersson = Johan 
Petri (Asikkalan sl 1768 ja 1775; KA). Kun kirkonkirjat 1800-luvun 
jälkipuoliskolla suomalaistuivat, saivat etunimien ohessa patronyy-
mitkin suomalaisen asun seuraavaan tapaan: Anders Karlsson > Antti 
Kallenpoika. 

2. Kirkonkirjoihin henkilöluettelot saatettiin aakkostaa etunimen perus-
teella, ei patronyymin, mikä näkyy esimerkiksi Ol. Pyhäjärven ns. 
loisten rippikirjoissa 1800-luvun vaihteessa. Sama koskee vanhempaa, 
vuosisadan takaista historiallista lähdekirjallisuutta (esim. Leinberg 
1894); niiden tekijöillä lienee ollut autenttisempi tuntuma patronyymien 
käyttöön kuin nykyisellä sukupolvella.

3. 1800-luvulla nimien suomalaistamista ja sukunimien omaksumista 
koskevassa sanomalehtikirjoittelussa ei patronyymejä pidetty oikei-
na niminä (esim. Tampereen Sanomat 13.12.1886, Kokkolan Lehti 
23.2.1886).

4. Suomen kielestä puuttuu kansanomainen nimitys patronyymille (ks. 
lukua 4.5). Sen sijaan venäjän kielessä, jossa isännimen käyttö etuni-
men yhteydessä on edelleenkin tärkeää, sellainen sana on: ot estvo 
(Unbegaun 1972: 10). Ruotsissa on jonkin verran käytetty nimitystä 
fa(de)r(n)snamn (tietoja vuodesta 1821; SAOB 1926: F 58).
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5. poika, tytär, son, dotter -loppuiset patronyymit eivät esiinny yleensä 
yksinään. Niitä ei voi käyttää itsenäisesti kuten lisänimiä yleensä. Jos 
tällaiset patronyymit olisivat olleet kansan käyttämiä nimiä, niistä oli-
si jäänyt merkkejä myös paikannimistöömme, josta niitä löytyy vain 
kymmenkunta, kuten Timo Alanen (1991: 21, 22) on todennut. Alasen 
mainitsemat paikannimet eivät ilmeisesti ole vanhoja ja vakiintuneita 
lukuun ottamatta Perttelin Hähkänän pellonnimeä Pellinpoika (1785; 
mts. 22) ja Karkun Kiuralan kantatalon nimeä Ollinpoika (HisKi 
1713–1851). Pudasjärven Sotkajärvelle ilmaantui 1800-luvun vaihtees-
sa uudistilan7 nimi Ollinpoika (Pudasjärven rippikirja 1799–1804).

6. Patronyymit on voitu merkitä etunimen jälkeen, mutta ne on voitu jättää 
myös merkitsemättä varsinkin silloin, kun henkilöllä on kohtalaisen 
pysyvä lisä- tai sukunimi. Patronyymien kirjaaminen oli tavallisempaa 
miehille kuin naisille (esim. vanhimmissa syntyneiden luetteloissa nai-
set ovat vain pelkällä etunimellä), mikä viittaa siihen, että patronyymejä 
käytettiin henkilön identi  ointiin verotuksellisissa ja hallinnollisissa 
tarkoituksissa.

Aina -son tai -poika ei paljasta isän ristimänimeä, vaan se on voitu liittää 
myös talon- tai kylännimeen, jopa korkonimeen. Tällaisia merkintöjä on 
säilynyt runsaasti keskiajalta (esim. Petrus Lolason eli Pedr Lolanpoyca 
Raision Luolajasta; Oja 1972: 139 140). Näitä ilmauksia ei voitane tulkita 
patronyymeiksi, mutta ei myöskään periytyviksi lisänimiksi. Suomen 
vanhat poika-loppuiset lisänimet ilmaisevat useimmiten vain kotipaikkaa 
(mts. 158 159). Timo Alanen on havainnut, että Tammelan Järvenpään 
Jaskan talon isäntä on kirjattu 1612 nimellä Marcus Jaska, mutta noin 
1620 Marcus Jacopson.  Kirjuri oli tulkinnut talonnimen Jaska Markun 
isää tarkoittaneeksi Jacop-nimen kansanomaiseksi muodoksi, normaa-
listanut talonnimen asiakirjoihin kelpaavaksi Jacopiksi ja liittänyt siihen 
patronyymin tunnuksen -son. Tuloksena oli luonteva patronyymi Jacop-
son, jonka aitoutta ei ulkoasun perusteella osaa epäillä. Niinpä Marcus 
hindersonista on kirjurin käsissä tullut Marcus Jacopson. (Alanen 1996: 
18.) Toisessa tapauksessa Alanen tulkitsee – ilmeisesti aivan oikein – Hl. 
Kosken Huljalan kylän merkinnän erick kaharinsson (1559) tarkoittavan 
kansanomaista ilmaisua Kaharin Erkki, missä Kahari on talonnimi eikä 
suinkaan etunimi. (1991: 23; 1996: 18.)

Tavallisimmin patronyymin (ja matronyymin) voi määritellä siten, että 
se on asiakirjassa (tai esimerkiksi sukuselvityksessä) esiintyvä ilmaus, 
jolla ilmoitetaan, kenen poika tai tytär etunimeltä mainittu henkilö on 
liittämällä vanhemman genetiivimuodossa olevaan etunimeen8 son/poika 
tai dotter/tytär -sanat. 

7  Uudistilan ensimmäisenä haltijana, lampuotina oli Heikki Kämäräinen (s. 1749), 
jonka isä oli Iikka, isoisä Heikki ja tämän isä Antti. Heikin appikin oli Iikka, joten 
suvun nimistä ei löydy talonnimelle motiivia. (Paikkala, J. 2000: 443–444.)

8  Joskus myös suku- (ks. Kousgård Sørensen 1984: 12) tai talonnimeen.
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9.3.2 Patronyymien käyttö

Muissa Pohjoismaissa sekä Venäjällä on patronyymien käytöllä pitkät 
historialliset perinteet. Suomessa patronyymit ovat tulleet tutuiksi9 en-
nen muuta asiakirjoista, joiden laatimismallit ja nimien kirjaamistavat 
on omaksuttu lähinnä Ruotsista. Asiakirjoissa patronyymit eivät siis 
esiinny lisäniminä, vaan ilmaisevat alkuperäisen tehtävänsä mukaisesti 
isän nimen. 

Suomen kielessä sukulaissuhde isään on ilmaistu tavallisesti pelkällä 
genetiivimääritteellä, mutta sitä ei ole ilmeisesti kirjattu asiakirjoihin 
patro- tai matronyymiksi. Laila Lehikoinen mainitsee kirvulaisten kan-
sanomaisten talonnimien joukossa seuraavanlaisia nimiä: Aatunaatami, 
Antinjussi, Ellinjussi (1988: 26 27). Usein tällaisissa tapauksissa on kyse 
esimerkiksi isännän nimen mukaan nimetyistä taloista, joiden nimiin on 
liitetty uuden isännän tai emännän nimi. Nimi on voinut syntyä myös 
kahden talon yhdistyessä, esimerkiksi Mäntsälässä nimi Antinolli Ant-
tilasta ja Ollilasta. (Ks. Lehikoinen 1987: 121 122.) Lehikoinen onkin 
huomauttanut, että tämäntyyppisten  talonnimien genetiiveissä olevan 
nimen tarkoite voi olla muukin kuin nimenhaltijan isä tai äiti (mts. 118, 
132, 142), ks. myös Alanen 1913 ja Ruuttu 1930. Nimityyppiä esiintyy 
kyllä asutus- ja muissa paikannimissä, mutta tarvittaisiin enemmän sys-
temaattista, muun muassa talohistoriaan paneutuvaa tutkimusta, jotta 
mahdollinen patronyymisyys voitaisiin erottaa talon hallintasuhdeket-
juista johtuvista nimityksistä.

Suomen kielessä poika-/son- ja tytär-/dotter-loppuisia patronyymejä ei 
ole ilmeisesti käytetty kansanomaisesti (ks. Alanen 1991: 21, 22; Kepsu 
1991: 55) kuten monissa muissa kielissä. Vaikka en pidäkään poika- ja 
tytär-loppuisia patronyymejä varsinaisina lisäniminä, ne muistuttavat niitä 
siinä, että ne kirjattiin yksilön päänimen perään kuten lisä- ja sukunimet. 
Lisäksi niille vakiintui oma kirjoitustapansa: esimerkiksi ruotsin kielessä 
son ja dotter alettiin kirjoittaa yhteen genetiiviattribuuttinsa kanssa (Anders 
Antisson 1375 Mynämäki, Brigitta Gerlagsdotter 1423; REA) ja ruotsin 
vaikutuksesta tapa siirtyi myös suomen kieleen. Kuitenkaan 1800-luvun 
loppupuoliskon kirkonkirjoissa ei sen enempää ruotsin- kuin suomenkie-
lisiäkään patronyymi-ilmauksia aina kirjoitettu yhteen vaan välistä myös 
kahdeksi eri sanaksi tai jälkimmäinen sana korvattiin lyhenteellä (esim. 
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan syntyneiden luettelossa 1876: Nainen 
Amanda Maijan tr.). Ruovedellä on monesti tyydytty kirjoittamaan isännimi 
pelkästään genetiivimuodossa ja jätetty jälkiosa kokonaan pois, esimerkiksi 
Aatu Kallen[poika] Huhtinen (Ruoveden rippikirja 1880  s. 1747).

Ehkä osin Ruotsin suurvaltakauden lopun ruotsalaistamispaineissa 
patronyymit juurtuivat ylempien luokkien käyttöön. Ruotsalaisen mallin 
mukaan jotkin säätyläistyneet suvut alkoivat käyttää kantaisän son-lop-
puista patronyymiä sukunimenä. Ensimmäiset tiedot tästä ovat 1600-

9  En ota nyt lukuun vanhoja nen-loppuisia isännimistä muodostettuja yksilön- tai lisä-
nimiä tyyppiä ”Lemminkäinen,  Lemmin poika”, jotka saivat Itä-Suomessa jo varhain 
sukunimen roolin. 
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luvun lopulta, mutta vasta 1800-luvulla patronyymit alkoivat  juurtua 
kansanomaisempaankin käyttöön sukunimiksi. 

Raja-Karjalaan oli jossain määrin juurtunut venäläinen patronyymikäytäntö. 
Arvid Genetz kertoo Suojärvelle v. 1867 tekemältään matkalta, että 

Suojärveläiset ovat – – kreikanuskoisia, ja heidän nimensä, sekä ristintänimet 
että patronymika, ovat venäläisiltä saatuja. Kotoperäisiä sukunimiä löytyy 
vähä: vaikka niitä tiedustelin, niin en saanut kuulla muuta kuin kolme, nimit-
täin: Lauri e, Happo, T’iitto e; ja Venäjältä tulleiden: Tikki, Huttu, Mökkö e, 
Kakko e ja Ko ka. (Genetz 1870: 202.)

Näyttää siltä, että Raja-Karjalan ortodoksinen väestö sukunimistyi 1800-
luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Tosin Raja-Karjalassa oli paljon sel-
laisia nimiä, jotka esiintyivät jo 1600-luvulla. Rajakarjalaisista suvuista 
on vähän sellaisia tutkimuksia, joista voisi seurata nimien periytymistä. 
Muutamista selvityksistä (esim. Hokkinen 1970a ja 1970b) voi päätellä, 
että ainakin asiakirjoissa ortodokseilla oli 1800-luvun puolimaihin asti 
vain slaavilaisen nimikäytännön mukaisia patronyymejä. Sitä tukee myös 
se, että 1800-luvulla ortodoksisiin kirkonkirjoihin ei sukunimiä juuri 
merkitty. Kun periytyviä sukunimiä 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun 
alussa alettiin käyttää, useimmille merkittiin sukunimeksi slaavilainen 
patronyymi. 1800-luvulla alkoi ilmestyä myös suomalaisia (useimmiten 
nen-loppuisia) nimiä. Jotkut niistä olivat muodoltaan muiden itäsuoma-
laisten nimien homonyymejä, osa sellaisia nimiä, joita ei muualta tapaa. 
(Paikkala, S. 1988: 47 48.)

Marianne Blomqvist tarkasteli väitöskirjassaan, joka käsittelee lisänimien 
muuttumista sukunimiksi ruotsinkielisen Pohjanmaan maaseudulla, myös 
patronyymejä. Hän on todennut, että esimerkiksi Raippaluodossa kirjattiin 
kirkonkirjoissa etunimien perään lähes pelkästään patronyymejä 1770-lu-
vulle asti. 1780-luvulta lähtien patronyymit ainoina lisäniminä hävisivät ja 
korvautuivat muilla, paremmin identi  oivilla nimityypeillä, lähinnä talon-
nimillä. Kun sukunimikäytäntöön lopullisesti siirryttiin, Raippaluodossa 
1900–1930 esiintyneistä 79 patronyymistä vain kymmenestä tuli periytyvä 
sukunimi, ja ensimmäisestä niistä vasta 1902. (1988: 68, 69, 212.)

Kemiön rippilasten luetteloissa oli jo 1850-luvulla kahdella kolmesta 
tytöstä, joko ruotsin- tai muunkielinen (ei-suomalainen) lisänimi. Ruotsin- 
ja suomen kielisten tyttöjen välillä ei ollut tässä eroa. Muille oli merkitty 
patronyymi joko ruotsiksi tai latinaksi. Noin vuoteen 1905–1906 tytöillä 
on vielä melko runsaasti dotter-loppuisia patronyymejä, mutta sen jälkeen 
ne katosivat lähes kokonaan. (Kemiön kirkonkirjat.)

9.3.3 Suomenkieliset patronyymit 1900-luvun vaihteessa

Suomenkielisiä poika- ja tytär-loppuisia patronyymi-ilmauksia voi tuskin 
pitää lisäniminä aiemmin kuin sinä lyhyenä muutaman vuosikymmenen 
kestäneenä aikana, jolloin Länsi-Suomessa alettiin omaksua pysyviä su-
kunimiä ja siirtyä moderniin sukunimijärjestelmään. Silloin ainakin osa 
kansasta ymmärsi patronyymiset ilmaukset jonkinlaisiksi lisänimiksi, ei 
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vain asiakirjoissa käytetyiksi määreiksi. Tämä näkyy myös erilaisissa 
lehti-ilmoituksissa. Käytännössä tällaisena siirtymäjaksona voitaisiin 
pitää vuosia 1900–1920.

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun nimenmuutosilmoituksissa on 
käytetty usein sanaa nimeni, kun jälkeen on kirjattu esimerkiksi Heikki 
Heikinpoika. Silloin ei kuitenkaan ole tarkoitettu, että Heikinpoika olisi 
ollut suku- tai edes lisänimi, vaan vain asiakirjoissa käytetty tarkentava 
määre. Kun termi sukunimi on liitetty suoraan tällaiseen patronyymiin, 
on kyse jo uuden, virallisissa lehdissäkin paljon esillä olleen sanan 
oppimisesta, esimerkiksi: ”Omani ja perheen sukunimi, joka tähän 
asti on ollut Kaarlenpoika, on tästä lähtien oleva Alastalo” (Halikko 
12.6.1919) tai ”Sukunimeni Henrikintytär on tästä lähin Heinonen” 
(Turku 18.7.1919).

Tutkimusjaksolla kehittyneeseen uuteen sukunimisysteemiin ei kiin-
nittynyt suomenkielisiä patronyymejä ja matronyymejä. Sukunimilain 
jälkeiseen sukunimistöömme on kuulunut vain muutamia harvoja tytär 
ja poika -loppuisia nimiä. Sen sijaan ruotsinkielisistä patronyymeistä ja 
joistakin harvoista matronyymeistä muodostui jonkin verran sukunimiä. 
Suomenkielisistä patronyymeistä ei tullut myöskään minkäänlaista välini-
mikategoriaa vuoden 1920 sukunimilakiin. Ensimmäisessä etunimilaissa 
(1945) patronyymiset ilmaukset tosin hyväksyttiin toisiksi tai kolmansiksi 
etunimiksi tietyin varauksin: ”Etunimeksi älköön hyväksyttäkö: – – 2) 
sukunimeä, ellei sitä ole johdettu isän etunimestä  ja käytetä toisen etu-
nimen ohella – –” (Etunimilaki 1945 § 3). Sentyyppisiä etunimiä oli 
esiintynyt jo ainakin 1930-luvulla.10 Matronyymin käsitettä etunimilaki 
ei tuntenut lainkaan.

Suomen oloissa ei siis ollut mitään mahdollisuutta omaksua esimerkiksi 
sellaista primaareihin patro- tai matronyymeihin perustuvaa lisänimijärjestel-
mää kuin Islannissa. Suomalainen nimikäytäntö ei myöskään tuntenut tapaa, 
jossa lapselle välittyvät sekä isän että äidin sukunimet (kuten esimerkiksi 
Espanjassa), eikä muiden Pohjoismaiden tuntemaa välinimikäytäntöä. 

1800-luvun kehitystä leimannut snellmanilainen suomalais-kansallinen 
ideologia sai luonnollista jatkoa lisänimijärjestelmän yhtenäistämisessä ja 
kodi  oimisessa, kun suomenkielisiä patronyymeja korvattiin sukunimillä 
ja ruotsinkielisiä patronyymejä alettiin käyttää sukunimien tapaan.

9.3.4 Suomen patronyymiset sukunimet 

Määrittelen patronyymiseksi sukunimeksi lisänimen, joka on kehittynyt 
primaarista patronyymistä ja jonka funktio on isän ilmaisemisesta muut-
tunut sukunimifunktioksi. Patronyymisen sukunimen tunnusmerkkinä on 
ruotsin kielessä tavallisesti etunimeen liitetty son/dotter ja suomen kielessä 
poika/tytär -loppu. Itäsuomalaisten sukunimien nen-johdin on aikoinaan 

10  Esimerkiksi vuonna 1930 syntynyt matemaatikko Klaus Vala sai kirjailijaisänsä mu-
kaisesti toiseksi etunimekseen nimen Eerikinpoika ja kolmanneksi nimekseen äitinsä 
sukunimen Thesleff (Kuka kukin on 1978: 1045).
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kehittynyt osittain samalta pohjalta (Gottlund 1872; Forsman 1891: 95; 
Nissilä 1965: 293; Paikkala, S. 1988: 28, 29); sukunimissä tavattu tar ~ 
tär -loppu oli feminiininen sukunimen johdin, ei patronyymi. Se ilmaisi 
suvun, ei isää.

Patronyymisiksi sukunimiksi on joskus tulkittu muitakin etunimen 
sisältäviä sukunimiä, kuten talonnimiin pohjautuvia johtimettomia nimiä 
(Lassinantti-tyyppi, Olli, Pekka; Junnonen 1975: 187, 189, 196–197; Närhi 
& Benedek 1996: 269–270; Lehikoinen 1987), mutta samalla tapaa synty-
neitä Pekkala- tai Lassfolk-tyyppisiä talonnimiä ei kuitenkaan ole ryhmään 
luettu. Sukunimet, jotka perustuvat isännän etu- tai päänimen sisältäviin 
talonnimiin, eivät kuitenkaan ole patronyymisesti syntyneitä sukunimiä, 
vaikka sisältävätkin henkilönnimen.

Vuonna 2000 Suomessa oli vain kaksi dotter-loppuista sukunimeä 
(Ersdotter, Stefansdotter), samoin vuonna 1995, mutta kymmenen vuotta 
aiemmin niitäkään ei vielä ollut. son-loppuisia nimiä oli vuonna 1998 
yhteensä 438 (nimenkantajia 45 783); lisäksi sen-loppuisia nimiä on 165 
(nimenkantajia 2 326), joista avionimiä noin 50. Hyvin monet sen-loppuista 
nimeä kantavat Suomessa asuvat eivät ole maan kansalaisia. (Paikkala, S. 
&  J. 2000: 35; VRK 2000.)

poika-loppuisia sukunimiä on nykyään käytössä kuusi. Sukunimilain voi-
maan astumisen (1921) jälkeen niitä on ollut vähän. Osa syntyi sukunimilain 
toimeenpanon yhteydessä (Kaarlenpoika 8:lla vuonna 2000), osa pohjautui 
talonnimiin (Ollinpoika 24, Pellonpoika 7, Talonpoika 240), ja joukossa on 
myös suomennoksia kuten Antti-Poika (August Arvid Andersson suomensi 
nimensä v. 1934 Antti-Pojaksi Suomalaisuuden Liiton suosituksesta)11, jota 
oli vuonna 2000 20:llä. Sukunimilain voimaan astumisen jälkeen on ollut 
käytössä yhteensä lähes 30 patro- tai matronyymistä syntynyttä nimeä, 
kuten Miinanpoika ja Kustaanpoika. Kantajia poika-loppuisilla nimillä oli 
vuonna 2000 yhteensä 300. tytär-loppuiset nimet ovat kokonaan poistuneet 
käytöstä, viimeisenä vuoden 1985 jälkeen Laurintytär. VRK:n tiedostoihin 
sisältyy käytöstä poisjääneinä tai virhekirjauksina 27 tytär-loppuista nimeä. 
(VRK 2000.) 

9.3.5 son-loppuisten nimien kehittyminen sukunimiksi

son-loppuisten nimien synty
Muissa Pohjoismaissa suurin sukunimiryhmä ovat patronyymeistä kehit-
tyneet sukunimet. Suomessa ne eivät koskaan saaneet yhtä suurta jalan-
sijaa. Vaikka Suomen säätyläistön nimet sekä tiettyjen muiden ryhmien 
lisänimet varsinkin 1600–1800-luvulla noudattivat Ruotsin mallia, suo-
malainen rahvas ei omaksunut ruotsalaista käytäntöä, vaan turvasi omiin 
nimijärjestelmiinsä. – Eniten patronyymisiä son-loppuisia sukunimiä on 
suomenruotsalaisilla. -son-nimiä on ruotsinkielisellä väestöllä väkimäärään 
nähden runsaimmin käytössä Ahvenanmaalla, ruotsinkielisellä Turunmaal-
la ja Uudellamaalla (Valtavuo-Pfeifer 2002: 291). Sen sijaan Pohjanmaalla 

11  Tiedon lähetti sähköpostitse August Arvidin poika Jaakko Antti-Poika 16.12.2002.



546

9 Sukunimien käyttönormien vakiintuminen

niiden osuutta on vähentänyt pohjalainen tapa käyttää talonnimeä lisäni-
menä (ks. mm. Blomqvist 1993: 173–176, 182–183).

Suurin osa Suomen son-loppuisista sukunimistä on syntynyt 1800-
luvulla. Siksi niitä voi pitää sukunimistymiskauden yhtenä tärkeänä ni-
mityyppinä. Tyypin nimiä omaksuivat niin ruotsin- kuin suomenkieliset, 
esimerkiksi 1870-luvun puolivälin tienoilla heinolalaisen palovahdin Juho 
Mikko Eerikinpojan (s. 1829) perhe otti sukunimen Eriksson (Nakari 
1994: 37–38). Jyväskylän kaupungissa son-loppuisia sukunimiä esiintyi 
jo 1860-luvulla; 1874 sieltä mainitaan Nikkari Jonas Gustaf Jahnsson 
(kaupunkiseurakunnan syntyneiden luettelot). Vaikka tarkoitukseni ei ole 
ollut tässä työssä tutkia tarkemmin tämän sukunimityypin alueellista ja 
ajallista leviämistä, tuon hiukan esiin tietoa nimien käyttöönotosta, koska 
nimet liittyvät saumattomasti tutkimusjaksoni muotinimistöön ja ovat osa 
yhtenäisen sukunimikäytännön rakentumista.

Esaias Tegnér on havainnut, että son-loppuiset nimet olivat Ruotsissa 
vanhempina aikoina harvinaisia niillä, joilla oli jokin tärkeä asema 
yhteiskunnassa. Vuonna 1810 tilanne oli siellä kuitenkin huomattavas-
ti muuttunut, kun lähes 1 000 henkilöä valtiokalenterin 11 000:sta oli 
-son-nimisiä. (1930/1882: 60–62.) Marianne Blomqvist on laskenut, että 
vuoden 1881 Suomen valtiokalenterissa esiintyneistä 4 144 henkilöstä 
100:lla eli 2,4 %:lla oli son-loppuinen sukunimi. He olivat enimmäkseen 
pappeja, opettajia, kruununnimismiehiä, apteekkareita ja kanslisteja. Tuo-
hon aikaan son-loppuisia nimiä oli myös merimiehillä ja käsityöläisillä. 
Hän vertasi myös vuoden 1921 valtionkalenteria ja havaitsi nen-loppuisten 
nimien siinä vuorostaan lisääntyneen. (Blomqvist 1989: 107.) Helsingin 
Sanomat (13.5.1906) havaitsi vuoden 1906 Snellmanin päivän vähentä-
neen -son-nimiä.

Suomessa on syntyhistorialtaan kolmenlaisia son-loppuisia sukunimiä. 
son-loppuisia nimiä on pidetty patronyymisinä, ns. sekundaareina patro-
nyymeinä, mikä onkin niiden suurin kategoria. Patronyymeihin liittyviä 
käsitteitä ja teoriaa tarkastelin jo edellä luvussa 9.3.1. Toinen ryhmä on sa-
nanmuodostusmalliltaan yhtäläinen, mutta eroaa motiiviltaan edellisestä. 
Siinä nimeä ei ole muodostettu oman isän nimen sisältävästä (primaarista) 
patronyymistä, vaan mallinmukaisesti jostakin muusta ruotsinkielisestä 
etunimestä ja son-lopusta. Kolmas son-loppuisten nimien kategoria on 
sellainen, jossa -son on liitetty lisä- tai sukunimeen eikä etunimeen, 
esimerkiksi Berghsson, Gerdtson (esiintyy 1778 Rantasalmella, edelli-
sessä polvessa sukunimenä Gerdt) Lindhsson, Åmansson (Kuhmoisten 
syntyneiden luettelo 1842: Garfv. Johan Åmansson; isä oli räätäli Johan 
Åman). Tällaisia nimiä muodostettiin ilmeisesti 1700-luvun jälkipuolis-
kolta alkaen. Niissä sekä sananmuodostusmalli että nimeämisperustemalli 
ovat erilaiset kuin sekundaareissa patronyymeissä. Kousgård Sørensen on 
käyttänyt lisä- ja sukunimistä muodostetuista patronyymiasuisista nimistä 
termiä efternavnspatronymer. Niistä on tietoja Tanskasta jo keskiajalta. 
(1984: 144–155.)

Seuraavat esimerkit ovat virallisten lehtien nimenmuutosilmoituksista 
ja liittyvät edellä mainittuun toiseen tapaukseen: Erikki Ewa-Kaisanpoika 
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> 1880 Erikson (sukunimi omasta etunimestä), Markusson > Johansson 
1885 Helsinki, Antson > Hansson 1887, Ida Adamsson > Andersson 1890, 
Ulrikasson > Ulriksson 1893, Johansdotter > Johansson 1884 Helsinki, 
Ulrikantytär > Johnsson 1884 Helsinki, Aatamintytär > Eriksson 1884.

Jonkin verran son-loppuisia nimiä muutettiin nimenmuutosilmoituk-
sissa ”hienommiksi”, sén-loppuisiksi. Esimerkiksi Helsingissä 1884 eräs 
Henrikintytär muutti nimensä kuulumaan Henriksén. 

Ainakin Tampereen seudulla on ollut tapana merkitä kirkonkirjoihin aviot-
tomina syntyneille henkilöille patronyymiksi Adamsson/Adamsdotter 
(’Aatamin poika/tytär’). Ortodoksisessa Karjalassa vastaava rooli on 
ollut patronyymityyppisellä nimellä Bogdanov/Bogdanova ’Herran 
lahja’. Teiskon Ilvesniemestä kotoisin olleen ja aviottomana syntyneen 
Kustaa Henrikin (s. 1840) matronyymiksi kirjattiin aluksi äidin mukaan 
Johannasson, sitten Adamsson. Viimeksi hän esiintyi nimellä Andersson, 
joka tuskin paljastaa isän nimeä. Ilmeisesti Kustaa halusi vain peittää 
syntyperänsä ja alkoi siksi käyttää uudenlaista mallinmukaista lisänimeä. 
(Paikkala, S. 1989a: 8.)

son-loppuisia sukunimiä tapaa 1700-luvulta alkaen myös itäsuomalai-
selta sukunimialueelta. Esimerkiksi 1840-luvulla Heinäveden Vihtarissa oli 
kolme isäntää, joilla oli patronyymiset sukunimet Andersson, Gustafsson 
ja Christersson (Heinäveden rippikirja 1841–1850).

Ensimmäiset patronyymiasuiset sukunimet lienevät ilmaantuneet jo 
1600-luvulla. Ainakin niistä on tietoja 1600-luvun lopulta alkaen, esimer-
kiksi satakuntalainen Jonsson-suku. Suvun nimen kirjoitusasu tosin vaih-
telee asiakirjoissa ja erilaisissa painetuissa julkaisuissa: Jonsson, Johnsson, 
Johansson (Orkamo & Raevuori 1935; Kankaanpää 1992: 224). Sukuun 
kuuluneen Tl. Kosken kappalaisen nimi esiintyy kuolleiden luettelossa 1837 
muodossa Joch. Joh. Johns.,12 vaikka hänellä oli sama patronyymin asuinen 
sukunimi, joka oli periytynyt jo useammassa sukupolvessa. Gillingstamin 
mukaan varhaisin Ruotsissa käytetty patronyyminen sukunimi on kreivilli-
nen aatelisnimi Torstensson, jolla 30-vuotisen sodan sotapäällikkö Lennart 
Torstensson aateloitiin ja introdusoitiin Ritarihuoneeseen (1964: 50).

-son-nimet muutospaineessa 
Kun nykyaikainen sukunimikäsitys alkoi 1850-luvulla hahmottua, son-
loppuisiin patronyymeihin alkoi kohdistua muutospaineita. Toisaalta niistä 
alettiin luopua, toisaalta niistä tehtiin sukunimiä. Seuraava lehtikatsaus 
valottaa suhtautumista son-loppuisiin nimiin.

Helsingfors Dagbladin (23.1.1868) palstalla Hvarjehanda oli otsikolla 
Något om namn seuraava kuvaus läntisen ja eteläisen Suomen nimikäy-
tännöstä ja erityisesti -son-nimien vakiintumisesta sukunimiksi ”herroiksi 
tultaessa”:

12  Kirkonkirjoissa ei sukunimistä käytetty lyhenteitä, mutta kylläkin patronyymeistä ja 
etunimistä.
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Den genuina  nska allmogen bär utom sin fars namn äfven det af sin gård 
eller stuga, derifrån han härstammar. Så äfven till en del den svenska. Men 
bland denna  nner man redan oftare osjelfständiga namnen son, Andersson, 
Pettersson, Johansson o. s. v. De tyda på att det funnits någon i slägten, som 
hetat Anders, Petter eller Johan och att sonen ansett namnet kunna gå vidare 
såsom namn för alla följande generationer. Hvad är det värdt  att bråka  med 
den saken, har han tänkt.  Och en del  efterkommande  bland  dessa -söner, 
hvilka sedan blifvit herremän, hafva tänkt lika som han och derföre behållit 
sitt ärliga namn.

Kymmenen vuotta myöhemmin nimimerkki T–n kirjoitti Tampereen 
Sanomissa (1.3.1879):

Kun Rantalan Heikki muutti kaupunkiin ”työmieheksi,” niin eipä woitu 
häntä muista Heikistä eroittaa jos ei hänellä liikanimeä ollut. Waan kun tuo 
Rantalan torppakin jo oli kaikessa yksinkertaisuudessan jäänyt sinne, missä 
olikin, kaukaisen metsäjärwen rannalle, niin eihän sellaiset muistot enään 
kaupungissa oltaissa nimeksi kelwanneet. Kauniimpi se piti olla. Mutta olihan 
Heikin isänkin nimi ollut Heikki, niin osasiwathan ”pyykkiakatkin” tulkita, 
että Heikinpoika on ruotsiksi ”Hentriksonni.” Näin saatiin taas alustetuksi 
yksi sukunimen haara, joka on ikuisesti muuttumattomana pidettäwä. Samoin 
tapahtui maaseudullakin. Koiwulan Liisan Matti pantiin suutarin oppiin ja 
tuli näin eroitetuksi raa’oista talonpojista, sekä korotetuksi ”hantwärkkäri-
en” luokkaan. Nytpä tarwitsi Matti liikanimenkin. Äiti Liisa esitti nimeksi 
”Mattssonnin,” mutta mestari, joka ruotsia osasi, ymmärsi Björkqwistin 
olewan luontewamman. 

Suomalaisuus alkoi silti vallata alaa käsityöläisnimissäkin. Nimimerkki 
Kainulainen kertoi Uudenkaupungin tilanteesta Sanomia Turusta -leh-
dessä 12.6.1880.

Uusia käsityöläisiä on myös ilmaantunut kaupunkiimme ainakin yksi, nimittäin 
satulamaakari Nikula. Tässäpä wihdoin suomalainen nimikin! Muuten owat 
ne täällä warsin harwinaisia. Miehet, näet, kutsuwat itseänsä mieluisammin 
joksikin – sonniksi, kuin kantawat suomalaista nimeä, ja heidän waimonsa 
owat – sonskoja, kuten Henrikssonni, Jaakopssonni, Juhansonska, Mikkelsons-
ka j. n. e. Saadaanpa wielä umpisuomalaisistakin miesten nimistä waimoille 
hienompi ska-nimi, waikka Toimi-nimestä Toimiska. Kiitettäwän poikkeuk-
sen tämmöisestä ruotsalaisuuden matkimisesta, apinoitsemisesta, tekewät 
muutamat nuoremmat käsityöläisistämme, sekä mestareista että sälleistä 
ja oppipojista, jotka owat pitäneet alkuperäiset suomalaiset nimensä taikka 
semmoisia ottaneet. 

Rauman Lehden nimimerkki Matti kuvasi artikkelissaan Kirje Raumalta 
(23.6.1882), miten suomalaisuus on maassa edistynyt kouluissa, virkakun-
nissa ja pöytäkirjoissa sekä mainitsi kuulleensa ”usean säätyläisnaisemme 
nykyään ahkerasti harjottawan itsiään suomenkieleen”. Kärki kohdistui 
puuseppien son-loppuisiin nimiin, jotka kuuluivat ”sanomattomasti rumal-
ta suomenkielisten suussa” ja joiden mukaisesti nuoria vaimoja nimitettiin 
”sonskoiksi, kuten on juurtunut tapa, naurettawaa kyllä”. 

Tahtoessaan olla suomalaisena kansallismielinen, eikö olisi paras kokona i -
suudessaan  olla se: ei yksin mieli, työ ja toimi, mutta näiden omistajana  n i -
mikin  suomenkielinen. Esimerkiksi nuo täällä Raumalla olewat monilukuiset 
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”son”i-nimet olisi hupaista kyyditä Svea mammalle wiimeisiksi jäähywäisiksi 
yli aaltojen. – – Siis ottakaa miehet suomalainen nimi, olkoon se nyt ”son”, 
”Björkroth”, ”Grönqwist” eli muukin muukalainen tahansa. – – Suomenkieli 
on, miten sanoin, sanoista suuri, nimistä kyllin riittäwä. Walitkoon jokainen 
mieluisensa nimen itselleen, pääasia on päästä mutkaisista muukalaisista 
nimistä, joita sommeltaen täytyy suomalaisen sanella. 

son-loppuisten nimien siirtymistä sukunimiksi voi tarkata esimerkiksi 
tyttärille merkittyjen nimien avulla. Seuraavat esimerkit ovat Kemiön 
rippilasten luettelosta. Niistä ilmenee, että tyttöjen isillä oli oman isänsä 
nimestä muodostetut patronyymit. Tytöille isän patronyymistä oli näissä 
tapauksissa tullut sukunimi. Ensimmäinen tällaisen nimen saanut oli vuon-
na 1872 Maria Eriksson, mutta koska hänen tarkkaa syntymäaikaansa ei 
mainittu, en alkanut tarkistaa hänen taustaansa. Seuraavat olivat

1876: Amanda Eriksson, s. 22.7.1861 Degerdal Södergård. Vanhemmat: 
Karl August Eriksson s. 27.9.1828 Villkär Uppgård & Edla So  a  Silén, s. 
25.5.1835 Karuna. Isän vanhemmat: Erik Johan (Pettersson), s. 4.3.1793 
& Lovisa Joh.dr. – Amandan isällä oli vielä aito patronyymi.

1877: Ida Karlsson, s. 17.3.1863 Wästlax, Vestergård torp. Vanhemmat: 
Gustaf Wilhelm Carlsson 23.11.1823 Linnarnäs S.g. & Kristina Gabrielsdot-
ter, s. 5.8.1822. Isän vanhemmat: Carl Andersson & Maja Lisa Träskman. 
– Idan isällä oli vielä aito patronyymi.

1877: Lotta (Gustava Charlotta) Gustafsson, s. 9.1.1862 Pederså Norr-
gård. Vanhemmat: dreng. Karl Johan Gustafsson, s. 14.10.1830 & Gustava 
Engblom, s. 8.3.1830.

1883: Engla Antonetta Eriksson, s. 12.4.1868 Östermark Nedergård. 
Isä: Viktor Vilhelm Ericsson, s. 11.4.1833 Vestermark Vestergård. Isän 
vanhemmat: Erik Andersson & Lovisa Johansdotter. – Englan isällä oli 
vielä aito patronyymi.

9.4 Sotilaiden nimet

9.4.1 Taustaa

Ruotsin vallan aikainen ruotujakolaitos oli suosinut lyhyitä, ruotsinkie-
lisiä sotilasnimiä, joita saivat niin sukunimettömät kuin nekin, joilla oli 
suomalainen sukunimi. Koska suomalaisuuden korostaminen merkitsi 
1800-luvulla myös irtautumista ruotsinkielisyydestä, alettiin suomenkie-
lisyyttä vaatia myös sotilasnimiin. Siksi oli luontevaa, että 1850-luvulla 
uudelleen järjestetyssä ruotujakolaitoksessa tuli mahdolliseksi käyttää 
suomalaisia sotilasnimiä. 

Yrjö Koskinen kirjoitti Suomettaressa 11.3.1859 sen puolesta, että 
ruotusotilaille ryhdyttäisiin antamaan suomalaisia sotilasnimiä.13 Joissakin 
komppanioissa olikin jo itämaisen sodan 1853–1856 aikana alettu käyttää 
suomalaisia sotilasnimiä:

13  Vuoden 1859 sotilasnimikeskustelu kumpusi paitsi uudelleenjärjestetyn ruotuväen 
nimitarpeesta myös edellisvuotisesta Suomen sodan veteraanien kartoittamisesta ja 
siihen liittyneestä lehdistökeskustelusta, ks. s. 177.
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Nykyänsä asetetaan jaettu wäki uudelle kannalle. Osaksi tulee uusia ruotia 
laskettawiksi ruotiwelwollisuuden alle ja uusia miehiä ruotien pestattawiksi. 
Suotawa siis olisi, että tässä tilassa pantaisiin Suomen wäelle suomalaisia 
nimiä, joita miehet itse osaisiwat lausua ja joita ei Suomalaisen tarwitsisi 
häwetä. Se on katumattomain esteitä, kun sanotaan, että suomalaiset sanat 
owat muka liian pitkät. Päin wastoin on moni kaksitawuinen sana suomen-
kielessä yhtä lyhyt ja wikkelä kuin yksitawuinen ruotsalainen; esm. Soro, 
Kulo ehkä lyhyemmätkin kuin Spjut. Itä-Suomessa, missä rahwaalla wielä 
on sukunimensä jälillä, on wälttämätön welwollisuus nämä pitää; ainoastaan 
lyhentää sopii, jos nimi on liian pitkä, esm. nimistä Kokkonen, Toikkanen, 
Wainikainen sopii tehdä: Kokko, Toikka, Waini. Länsi-Suomessa täytyy ihka 
uudesta sepittää nimiä; sillä siinä owat entiset suomalaiset sukunimet häwin-
neet. (Koskinen 1859.)

Kehotuksensa lopussa hän luetteli 120 kaksitavuista suomenkielistä 
ehdotusta sotilasnimiksi. Samaan asiaan puuttui R. Polénin Mehiläinen 
(4/1859):

Suomen jaetun sotawäen uusi sijoitus on päättynyt jo muutamia wiikkoja 
takaperin. – – Nyt on ruotu-isäntäin ja rusthollarien welwollisuus toimittaa 
jaetun sotawäen asian niin, että se saa komentosanat s u o m e k s i . Myöski 
sotamiesten nimet tulkoot suomalaisiksi. Tämä kaikki on myöski jaetun so-
tawäen päällysmiesten welwollisuus. (Mts. 95–96.)

9.4.2 Sotilasnimistä uusi suomalainen lisänimijärjestelmä

Sotilasnimistä tuli ensimmäinen uusi lisänimijärjestelmä, johon kuului 
suomenkielisiä nimiä. Kun ruotuarmeija uudelleen organisoitiin14 1850-
luvun puolivälissä, sillä ei ollut enää painolastina vanhaa Ruotsin vallan 
aikaista toimintamallia. Mukautuminen suomalaistamisvaatimuksiin 
oli helppoa, koska ruotuarmeijaan tuli koko ajan uutta väkeä. Se ei siis 
ollut yhtä jähmeä kuin ammattikuntalaitos, joka lisäksi oli sidoksissa 
kaupungeissa porvarillisiinkin oikeuksiin. Käsityöläisyys edusti usein 
jonkinlaista sosiaalisen arvon nousua – sen sijaan sotamiehet rinnastuivat 
sosiaaliselta asemaltaan lähinnä renkeihin. Suomalaisilla nimillä voitiin 
myös vahvistaa sotamiesten isänmaallista innostusta, ja aikakaudella 
haluttiin korostaa uuden sotaväen kansallista leimaa. (Mikkonen 1987: 
164; Seitkari 1937: 196.) 

Pirjo Mikkonen on havainnut, että sotilasnimiä suomalaistettiin myös 
käytännössä. Sotilaat saivat runsaasti suomalaisia nimiä esim. Turun 
pataljoonan 2. komppaniassa, jossa kaikki miehet saivat jo 1856 suoma-
laisen lisänimen (Mikkonen 1987: 148). Sitä vastoin samaan pataljoonaan 
1854 värvätyt tarkkampujat saivat kaikki ruotsinkielisen nimen. Mikkosen 
mukaan vuosina 1854–1855 nimistö muistutti siviilinimiä, jotka Turun 
seudulla olivat jo rahvaankin keskuudessa luonteeltaan sukunimiä – jopa 
son-loppuiset nimiä, joita myös sotilailla esiintyi (mts. 151). Eri vuosina 
harrastettiin eri tavalla suomalaisten ja ruotsalaisten nimien antoa, kui-

14  Suomen sodan jälkeen ruotujakoinen armeija oli hajotettu. Kun Suomi joutui sidotuksi 
ns. itämaiseen eli Krimin sotaan, keisari antoi 23.6.1854 manifestin ruotuväestä.
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tenkin ruotujakoisen armeijan loppuvuosina ainakin Turun pataljoonassa 
suosiossa olivat ei-suomalaiset nimet (mts. 159–163).

Turun pataljoonan suomalaisnimet, jotka yleistyivät 1856, olivat yleen-
sä lyhyitä kaksitavuisia nimiä. Niissä oli hyvin paljon samoja nimiä, jotka 
sittemmin yleistyivät Laine-tyypin nimien kaudella, esim. Salmi, Kallio, 
Kanto, Järvi, Ranta, Oksa, Siivo, Kivi. (Mikkonen 1987: 154–155.) Mik-
konen on katsonut, että paikannimiä enemmän suomenkielisiin sotilasni-
miin ovat vaikuttaneet jo 1700-luvulla käytetyt ruotsinkieliset tyypilliset 
sotilasnimet (mts. 158).

Jossain määrin jo ruoduissa olevienkin sotilaiden nimet suomalaistui-
vat. Esim. Isonkyrön komppaniassa 1863 sotilasnimet suomalaistettiin,15 
siten esim. nimestä Rolig tuli Riemu ja nimestä Blixt Voima (Eero Voiman 
tiedonanto 31.1.1997). 

9.4.3 Ruotunimien vakiintumisesta sukunimiksi

Uudelleenjärjestetyn ruotuarmeijan nimistöllä ei kuitenkaan ollut kovin 
suurta vaikutusta suomalaiseen sukunimistöön. Tuolloin armeijassa pal-
velleiden määrä oli melko vähäinen, ja useinkaan ruotunimet eivät säily-
neet ja siirtyneet periytyviksi sukunimiksi, vaikka sitäkin tapahtui. Palvelu 
ruodussa jäi yleensä lyhytaikaiseksi elämänvaiheeksi. Joskus miesten 
ruotu ja nimikin vaihtuivat lyhyenä armeija-aikana, eivätkä kaikki sotilaat 
ehtineet koskaan saada itselleen edes sopimuksen mukaista sotilastorp-
paa. Ruotujakoiset pataljoonat lakkautettiin jo 1867. (Mikkonen 1987: 
147–149.) Varsinainen sodassaoloaikakin oli vähäinen, sillä sota loppui 
jo 1856, ja sen jälkeen vuotuisissa harjoituksissa oltiin vain noin kuusi 
viikkoa (mts. 165), joten ruotumiesura ei ollut samalla tavalla leimallinen 
kuin pysyvän käsityöläisammatin hankkiminen. Mikkonen on katsonut, 
ettei edes armeijassa ”sotilasnimiä pidetty miesten varsinaisina niminä, 
muiden sukunimien veroisina” ja jo armeijasta erotessaan miehillä oli 
erolistassa sotilasnimistä poikkeavat nimet. Kuitenkin hän on todennut, 
että ”ainakin osa suomalaisista sotilasnimistä näyttää olleen koko sota-
miehen perheen käytössä”. (Mts. 173–175.)

Mikkosen mukaan 

– – monet myöhemmin yleisiksi tulleet sukunimet kuten Elo, Kivi, Laakso, 
Laine, Virta ja Valo ovat aluksi olleet sotilasnimiä. Niiden ansiosta tuli suoma-
laiseen sukunimistöön lyhyt tyyppi, joka poikkesi la-loppuisista kuten muis-
takin asutusnimistä sekä itäsuomalaisista nen-nimistä. Juuri tämä nimityyppi 
saavutti tilattoman maalaisväestön ja kaupunkilaisten keskuudessa suuren 
suosion. Kun ottaa huomioon, että 1850-luvulla suomenkielisiin sotilasnimiin 
vaikuttivat nimenomaan ruotsalaiset tyypilliset sotilasnimet, on todettava, että 
suureen osaan nykysuomalaista sukunimistöä onkin pohjimmiltaan vaikuttanut 
ruotsinkielinen tyypillinen sotilasnimistö. (1987: 177.)

Päätelmä on hieman hätäinen, sillä Laine-tyypin nimiä otettiin käyttöön 
laajamittaisesti vasta yli miespolvea myöhemmin eikä tämän tyypin 
nimiä ole tavattu väliin jäävältä ajalta kovinkaan paljoa. Sitä vastoin 

15  Vaasan rykmentin muissa komppanioissa nimiä ei ainakaan tuolloin suomalaistettu.
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väliaikana olivat vallalla Virtanen-tyypin nimet, kuten olen aiemmissa 
luvuissa todennut.

9.4.4 Suomen kaartin seurakunnan lisänimikäytännöstä

Ruotuarmeijan nimistön vertailuaineistoksi olen tilastoinut Suomen 
kaartin seurakunnan vihittyjen luettelossa esiintyvien miesten lisä- ja 
sukunimet sekä patronyymit vuosilta 1860–1905. Kaartin seurakunnan 
jäsenten nimikoostumus eroaa selvästi länsisuomalaisten maaseurakuntien 
nimikäytännöstä. Tärkein syy on varmasti se, että kyseessä oli sotilas-
seurakunta, jossa varsinkin tilastokauden alussa näkyy aiempi sotilas-
nimikäytäntö. Kun vihityt miehet eivät kuitenkaan olleet tasaisesti vain 
tietyltä alueelta ja pääasiassa maanviljelijäväestöä, näkyy seurakunnassa 
myös muiden sosiaaliryhmien nimikäytäntö. Osa miehistä oli kotoisin Itä-
Suomesta ja heillä oli jo valmiiksi käytössään perinteiset sukunimet.

Seurakunta on tilastollisesti hieman ongelmallinen, koska seurakunnan 
koko tai ainakin vihittyjen määrä väheni huomattavasti 1880-luvulta alkaen. 
Patronyymien käytön vähenemistä ei voi luotettavasti havaita, vaikka 
vaikuttaakin siltä, että ne alkavat selvästi vähentyä 1900-luvun vaihteen 
tienoilla. Ei-suomalaisten nimien osuus on suuri, vaikka pienenikin koko 
ajan. Tarkastelujakson lopussakin se oli silti vielä lähes 60 %.

Virtanen-tyypin nimiä oli hyvin vähän; nekin ajoittuvat vuosille 1872–
1884. Ainakaan tämä sotilasseurakunta ei ollut mikään innovaatioiden 
leviämiskeskus. Virtanen-tyypin kaltaisista nimistä esiintyi seuraavia (su-
luissa ensimmäinen esiintymisvuosi): Viitanen (1872), Salminen (1873), 
Järvinen (1874), Laaksonen (1878), Lehtonen (1880), Kuusinen (1880), 
Rautanen (1881), Saarinen (1881), Koskinen (1882), Honkanen (1882) 
ja Rantanen (1882). 

Laine-tyypin nimiä oli vähän, mutta Virtanen-tyypin nimiin verrattuna 
ne jakautuivat pidemmälle jaksolle eli vuosiin 1860–1884. Huomattavaa 
on se, että ne esiintyvät keskimäärin aikaisemmin kuin Virtanen-tyypin 
nimet. Itse asiassa useinkaan kyse ei ollut varsinaisista Laine-tyypin 
nimistä, vaan samansisältöisestä suomenkielisestä sotilasnimityypistä. 
Sotilasnimien yksi tunnusmerkki on lyhyys. Laine-tyypin nimien kaltaiset 
lyhyet, suomenkieliset, usein vanhojen ruotsinkielisten sotilasnimien suo-
rat käännökset alkoivat ilmaantua sotamiehille 1850-luvulla, mutta niistä 
ei tullut useinkaan pysyviä sukunimiä. Kaartin seurakunnassa tällaisten 
sotilasnimien esiintyminen oli jo selvästi ohi, ennen kuin Laine-tyypin 
nimiä alkoi esiintyä nimenmuutosilmoituksissa ja seurakuntien aineis-
toissa (ks. lukua 7.3.2). Laine-tyypin kaltaisista nimistä esiintyi Kaartin 
seurakunnassa seuraavia (suluissa ensimmäinen esiintymisvuosi): Harju 
(1860), Pohja (1861), Onni (1865), Kumbu (1866), Helmi (1872), Joki 
(1879), Aho (1879), Mäki (1880), Ranta (1880), Kulta (1881) ja Alanko 
(1882), joista osa voi olla alkuaan talonnimiä tai niiden lyhentymiä.

Muiden suomalaisten kuin kahden uudisnimityypin (eli Virtanen- ja 
Laine-tyypin nimien) lisä- tai sukunimien osuus sen sijaan kasvoi tasaises-
ti ensimmäisen jakson 6,5 %:sta 37,5 %:iin. Erityyppisten nimien sisäistä 
kehitystä on kuitenkin vaikea arvioida, sillä nimissä saattavat heijastua 
myös miesten rekrytointipohjan muutokset.
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Kaksinimisyyttä sotilasseurakunnassa esiintyy varsinkin tarkastelukau-
den alkuaikoina selvästi runsaammin kuin tavallisissa maalaisseurakun-
nissa. Viimeinen kaksinimisyystapaus on vuodelta 1882. Kaksinimisyy-
den syynä on varmasti se, että sotilasuralla miehelle annettiin uusi lisänimi 
entisen ”siviilinimen” lisäksi; molemmilla nimillä oli oma funktionsa. 
Vihittyjen luetteloista ei voi päätellä, mikä nimistä vakiintui käyttäjälleen. 
Kaksinimisyystapauksia olivat Rand el. Ripatti (1864), Heikel l. Heikkilä 
(1865), Ahlfors l. Torikka (1866), Engblom l. Herranen (1866), Knopp el. 
Kauppi (1868), Fyhr l. Mäkelä (1869), Udd ~ Härmenniemi (1869), Sik 
l. Luomanen (1869), Rautell el. Räsänen (1869), Söder el Noppa (1870), 
Skott el. Utela (1870), Ladd l. Laitinen (1871), Bech el. Pehkonen (1871), 
Andersén l. Koukkari (1872), Lauri l. Liimakka (1872), Park el. Parkkonen 
(1872), Tapper el. Wääränen (1872), Björk l. Setälä (1872), Brandt l. 
Teivälä (1873), Renfors l. Reijo (1873), Mäki l. Nurmimäki (1873), Rask 
el Isakkila (1875), Pass l. Pasanen (1881) ja Juslin l. Juusenpoika (1882). 
– Sotilasnimet lisäsivät omalta osaltaan rahvaan kaksinimisyyttä.

9.4.5 Asevelvollisuusarmeijan nimet

Asevelvollisuusarmeija oli yksi niistä yhteiskunnallisista uudistuksista, 
joita varten nuorten miesten oli alettava käyttää sukunimeä. 1880-luvulla 
toivottiin yleisesti, että papit antaisivat kaikille asevelvollisuusikäisille 
liika- tai sukunimet jo ennen kutsuntoja (mm. Aamulehti 15.1.1885). 
Tampereen Sanomat (13.2.1886) katsoi armeijan jopa edistävän pysyvien 
sukunimien käyttöä:

Meillä on, näet, wielä parhaastansa olemassa Matti Jussin poikia ja Jussi Matin 
poikia y. m. Tosin tulee asia hiukan autetuksi asewelwollisuuden kautta, koska 
kullakin sotapalwelukseen tulleella asewelwollisella pitää olla sukunimi, mutta 
asewelwollisuusijästä yli olewa osa kansastamme on wielä sukunimettä, jotka 
eiwät ikänään asewelwollisiksi tulekaan.

Asevelvollisuusarmeijassa ei enää käytetty ruotu- tai muita sotilasnimiä 
vaan samoja nimiä kuin siviilissä. Tämä kehityssuunta näkyy myös Kaar-
tin seurakunnan miesten nimissä, joita edellä käsittelin.

9.5 Sukunimen itsevalinta

Säätyläiset ja käsityöläiset olivat käytännössä valinneet sukunimensä itse. 
Sotilasnimet antoi päällystö. Sen sijaan rahvaalle erityisten lisänimien16 
ja sukunimien ottaminen ei ollut aina vapaavalintaista. Heille nimet antoi 

16  Tarkoitan tällä termillä suurin piirtein samaa kuin Marianne Blomqvist (speciellt 
tillnamn; 1988: 69–70) eli henkilön pysyvää, mutta ei vielä välttämättä periytyvää 
lisänimeä, joka ei perustu talonnimeen eikä ole korkonimi. Tässä rajaan sen vielä 
tarkoittamaan nimenomaan rahvaaseen kuuluvan henkilön omaksumaa, käytännössä 
suomenkieliselläkin henkilöllä tavattavaa ei-suomalaista nimeä, jonka malli on yleensä 
käsityöläisnimistössä.
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usein pappi, lukkari, opettaja, työhönottaja tms. Tässä tutkimuksessa on 
esimerkkejä tilanteista, joissa nimenantajana on joku ylemmässä asemassa 
oleva henkilö (ns. auktoriteettipäätös, ks. Rogers 1983: 37), mutta myös 
itsevalinnasta. Nimenmuutosilmoituksista (ks. luvun 8.6 esimerkkejä ot-
tomotiiveista) näkyy, ettei kaikkia käyttöön otettuja sukunimiä kirjattu 
kirkonkirjoihin, mikä kielii siitä, etteivät papit aina kunnioittaneet ihmisen 
omaa valintaa. Kun papit ja muut seurakunnan toimihenkilöt olivat parin 
vuosisadan ajan merkinneet seurakuntalaistensa nimet kirkonkirjoihin, 
he olivat omaksuneet vallan valita, millä nimellä kukin kirjoihin vietiin. 
Se, kuinka intensiivisesti pappi, opettaja tai työhönottaja käytti valtaansa, 
määräytyi varmasti henkilöittäin. Kun ohjeita ei ollut, jokainen toimi 
omalla tavallaan. Itsevalinnan toteutumisesta oltiin myös huolissaan. 
Ensimmäisenä Suomeen sukunimilakia ehdottanut Alexis Gripenberg 
paheksui sitä, ettei nimenmuutoksista aina ilmoitettu papeille eikä niitä 
merkitty kirkonkirjoihin. Hänen mielestään tällainen helppous ottaa uusi 
nimi voi houkutella ihmisiä kevytmielisesti luopumaan vanhasta suku-
nimestään ja ottamaan uuden, jopa useammankin kerran, kuten hän tiesi 
käyneen. (Gripenberg 1902: 308.)

1800-luvun jälkipuoliskolla sukunimien omaksuminen ja suomalais-
taminen nostettiin kansalaisten velvollisuudeksi ja kunnia-asiaksi ja 
korostettiin sukunimien ja erityisesti suomalaisten sukunimien olevan 
yksilöllisyyden ja tasa-arvoisen kansalaisen merkki. Tämä piirre edellytti 
henkilön omaa vastuuta ja oikeutta valita nimensä itse. 

Itsevalinta suorastaan ryöpsähti valloilleen 1900-luvun alussa suurena 
nimenmuutosaaltona.17 Jo 1890-luvulla olivat viranomaiset halunneet sää-
dellä nimien muuttamista, ja vuoden 1906 jälkeen nimien omavaltaisesta 
ottamisesta huolestuttiin (ks. lukua 9.8). 

Sukunimien itsevalintaperiaate toteutui vuoden 1920 sukunimilaissa, 
vaikka valinnalle asetettiin tiettyjä rajoja. Siirtymäkaudeksi papeille 
annettiin vielä osittaista valtaa tässä asiassa. Vielä lain varhaisessa val-
mistelussa tämä valta haluttiin toteutettua suuremmaksi. Lain eduskun-
takäsittelyssäkin pappien roolista keskusteltiin, ks. lukua 9.8.6. 

9.6 Naisten nimikäytäntö

9.6.1 Naisen sukunimi entisaikaan

Vanhastaan naisten lisänimikäytäntö liittyi toisaalta säädynmukaiseen 
lisänimijärjestelmään, toisaalta siihen, miten itsenäinen asema hänellä 
oli puolisona ja leskenä. Periytyvän sukunimijärjestelmän piiriin kuu-
luneet tyttäret saivat sukunimensä isältään ja säilyttivät alkuun oman 
nimensä myös vaimoina, itäsuomalaiset talonpoikaisnaiset paikoin jopa 
1900-luvun alkukymmenille. 

17  Se sai samalla kollektiivisen päätöksenteon luonteen.
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Asiakirjoista naisten nimikäytäntöä ei voi seurata yhtä johdonmukai-
sesti kuin miesten. Ennen kirkonkirjojen aikaa kansannaiset esiintyivät 
useimmissa kirjallisissa lähteissä anonyymeinä; heidät määriteltiin vain 
isänsä tai puolisonsa kautta (Mäkelä 1989: 28–29), joskus myös poikansa 
kautta (mts. 165). Anu Pylkkäsen mukaan nainen identi  oitiin ainakin 
Länsi- ja Pohjois-Suomessa 1600-luvun tuomiokirjalähteissä taloutta 
johtavan miehen mukaan (1990: 55). Suku- tai lisänimeä ei merkitty 
naimisissa olevalle naiselle Itä-Suomessakaan (mts. 56–57) – tosin Pylk-
käsen tutkimusalueeseen Itä-Suomesta kuuluivat Jääski ja Ruokolahti, 
jotka olivat horjuvan sukunimikäytännön aluetta. Pylkkänen toteaakin, 
että Sotkamossa ja Paltamossa, jotka ovat savolaisasutuksen ja siis su-
kunimikäytännön aluetta,18 sukunimiä merkittiin naisille useammin kuin 
Kalajoella ja Oulussa (mts. 57). Tuomiokirjoissa lesket näyttäisivät Pylk-
käsen mukaan mainitun useimmiten miesvainajansa leskenä, ei nimeltä 
(mts. 61). Joissakin tapauksissa ”talonnimen kuuluminen naisen nimeen 
antaa aiheen olettaa, että tällaisella naisella oli erityisen vahva yhteys 
tilaan” (mts. 63; ks. myös Blomqvist 1988: 112–113). Henkikirjoissa 
naisten nimet on merkitty vielä puutteellisemmin kuin tuomiokirjoissa. 
Kirkonkirjoihin lisä- ja sukunimet yleensä merkittiin, jos niitä oli. Tosin 
naisten nimien merkitsemisessä oli etenkin varhaisimmissa vihittyjen ja 
syntyneiden luetteloissa enemmän puutteita kuin miesten nimien mer-
kitsemisessä, ja varhaisimpiin syntyneiden tai kastettujen luetteloihin 
merkittiin usein vain lapsen isän, ei äidin nimeä. 

Itäsuomalaisen rahvaan periytyvistä nen-loppuisista sukunimistä käytettiin 
naisilla tar-loppuisia muotoja tyyliin Ero tar, Heiskatar, Kauhatar, Laititar 
(eli Laiditar eli Laijitar), Son nitar ja Vartiatar. tar ~ tär -loppu liitettiin 
isän sukunimeen, ei aviomiehen. A. V.  Forsman onkin todennut: 

Sitä vastoin kun hän miehelään joutui, nimi tettiin häntä etu sijassa sen su-
vun mu kaan, mistä oli uuteen kotiinsa otettu. Sukun sa mukaan miniän arvo 
jo muinaisuu dessa kin lienee mitattu. – – Naisen asemaa, mimmoi sek si se 
miehelässä muuttui, seurasi ar vellak seni se tapa, että häntä siellä enim miten 
kut suttiin vaan sukunimeltään, sen tai sen suvun jä sene nä, josta hän uuteen 
sukuun oli liitty nyt. – – Vaimonpuolesta käytettynä sai tuo suku nimi tar-
päätteen, jotenka sellai nen nimi oikeastaan vaan tarkoittaa sen tai sen suvun, 
taikka alku jaan sen tai sen isän tytär tä. (Forsman 1891: 60.) 

Hän kertoo esimerkin rautalampilaises ta runonlaulajasta Vihta-Paavo 
Korho sesta (1775–1840), joka säilyneessä sisarensa muistorunossa 
kutsuu siskoaan – Juhana Jokelaisen vaimoa – Maria Korhottarek si ja 
samalla mainitsee äitinsä Anna Pulkittaren. Tapa on rinnastettu vanhaan 
votjakkien (udmurttien) perinteeseen, jonka mukaan naista miehe lään 

18  Pylkkänen selittää nimien esiintymisen Kainuussa pitkien välimatkojen vaatimalla 
identi  oinnilla. Muutenkin hän arvelee, että ”Harvaan asutuilla alueilla ja alueilla, 
joilla kylät eivät olleet kiinteitä ja joilla etäisyydet olivat pitkät, lisänimi yksilöi myös 
henkilöt” (mts. 55).
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mentyä kutsuttiin kotikylänsä nimellä. (Fors man 1891: 52–53 ja 61; Buch 
1888: 572–573 ja 579.)

Forsman ei ollut ensimmäinen tutkija, joka tunsi naisten tar-loppuiset 
sukunimet. Aiemmin 1800-luvulla niihin kiinnittivät huomiota K. A. Gott-
lund (1828, 1863: 55, 1872), G. E. Eurén (1846: 63, 1849: 119, 1851: 
13, 1852: 115), H. A. Reinholm (1853), August Ahlqvist (1877: 16), H. 
E. Wegelius (1878: 120), Arvid Genetz (1881: 18–19), E. Hämäläinen 
(1883: 114), Hannes Gebhard (1885: 39, 92), C. N. E. Eliot (1890: 46) ja 
Ad. Neovius (1891: 103–104), joka tallensi nimiä 1600- ja 1700-luvun 
lähteistä Karjalasta, Savos ta ja Keski-Suo mesta. 

Esimerkiksi von Beckerin mukaan (1824: 23) savolaismurteissa oli 
muusta suomesta poiketen oma naista osoittava ”pääte”, -tar ~ -tär -loppu 
(Vappu Korhotar, syöjätär, Helka vaimo Hempeätär), joka näytti kuitenkin 
alkavan hävitä sisämaan murteesta. Renvall (1840: 34) piti sitä puoles-
taan karjalaisuutena ja venäläisen tavan matkimisena (Iwanowna). Hänen 
mukaansa sitä esiintyi harvoin Savossa, eikä lainkaan muualla Suomessa.  
Fabian Collan katsoi tämän johtimen puuttuvan länsimurteista (1847: 
143).1900-luvun alkupuolella tar-loppuisia sukunimiä käsitteli E. A. Tun-
kelo (1928: 268). Tyy pin levinneisyyden tutkimuk sen puutteen huomasi 
Kaarlo Teräs vuori (1961: 228.): ”Ei liene tarkemmin tutkittu, missä osassa 
maatamme tämä käytäntö oli vallalla ja mil loin se eri seuduilla loppui. 
Joka tapauksessa se säilyi kauan Pohjois-Savossa, Pohjois- Karjalassa ja 
Kajaanin kihlakunnassa, siis savolaisten asuttamilla alueil la.” 

Forsmanin käsityksissä naisen asemasta hei jastui luonnollisesti Suo-
messa 1800-luvun alkupuolis kolla omaksuttu patriarkaalinen ajattelutapa: 
nainen oli miestä varten. Fors man ei osannut ajatella, että naisen sukunimi 
saattoi olla merkki hänen itse näisyydes tään ja tasavertaisuudestaan. Ennen 
romantiikan aika kautta kuitenkin perheessä ”äidin suku oli yhtä tärkeä 
kuin isänkin, mikä näkyy vaikka pa 1600-luvun vainajien muistokirjoi-
tuksissa: niis sä mainitaan haudatun äi dinäidinäiti siinä kuin isänisänisä-
kin” (Mäkelä 1986: 130). Osuvamman lähtökohdan naisten nimiin saa 
ehkä Väinö Voion maalta, joka on todennut karja laisen vaimon omai suuden 
olleen miehen omaisuu desta erillään. Nainen ei kotoaan lähtiessään yleen-
sä perinyt maa ta, vaan hänen omaisuutensa koostui erilaisista taloudessa 
tarvittavista esi neistä ja muusta irtaimistosta (mm. arvoesi neistä). Siksi 
hänen omaisuutensa pysyi myös uu des sa kodissa erillään mie hen omai-
suudesta. Vaimo vastasi itsenäises ti myös kai kista talous- ja pihapiirin 
töistä. Hän pysyi taval laan miehensä suvun ulkopuolella ja edusti sen 
parissa isänsä sukua. Sen sijaan poika koti vä vyksi mentyään otti joskus 
uuden per heyhtei sön nimen, hänestä saattoi tulla per heen pää ja veron 
maksaja. Hän saattoi koti vä vynäkin saada pojan ja perillisen oikeudet, 
jolloin hänelle tuli perintöoi keus myös ap pensa kiin teään omaisuuteen 
tai hän saattoi ostaa vai monsa siskojen osuu det appen sa tilasta. Omaisuus 
kuului talos sa asuville ja jakau tui työn jaon mukaan: maatalouteen liittyvät 
työt kuuluivat miehelle, joten hän peri maankin. Oli käytännöl listä, että 
mies kirjat tiin kotivä vynä samalla nimellä kuin talo ja talon muu miesvä-
ki, joka joh datteli sukukuntaa kohti tulevaa. (Voionmaa 1969: 503–505 
ja Mikkonen & Paikkala 1984: 239.)
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Voionmaan mukaan Karjalassa ”naitu nainen piti oman sukunimensä, 
joka hänen nimenään sai -tar-päätteen” (1969: 504–505). Tosin asiakir-
joista voi huomata, että tar-loppuiset nimet olivat yleisimmillään savo-
laisten keskuudessa 1600-luvulla ja 1700-luvun alkupuolella (Paikkala, S. 
1989b: 13); paikoin niitä tapaa vielä 1800-luvunkin asiakirjoista. Vaikka 
vanhimmat asiakirjoissa säilyneet maininnat ovat 1560-luvulta, on Timo 
Alanen arvellut tar-loppuisen nimistön olevan jo keskiaikaista perua. Hän 
on havainnut Rantasalmen käräjiltä nimet Ellin kainotar 1566 ja ingebor 
hansdott[er] savotar 1568. (1991: 24.) tar-loppuisten nimien suuntaan 
viittaavat myös tuomiokirjoissa esiintyvät nimimuodot Helka, Kerffuins 
dotter (Helka Kervi tär?) 1561 Juva; Maijsa, Asecka dotter (Maisa Asi-
katar?) 1563 Rantasalmi ja Ablum, Caup pins dotter (Ab lum Kaupitar?) 
1563 Joroinen. Vuodelta 1601 mainitaan muun muassa Seikka Karpitar 
ja Anna Rissatar Rantasalmen lato kartanon naispuoliseen palveluskun-
taan kuu luvi na. (Pirinen 1954: 128 ja 1982: 243.) Voisi ajatella, että 
tar-loppuisten sukunimien käyt tö oli uuden ajan alussa Savossa virin nyt 
muoti, jolla oli esikuvansa kansan kielessä ja -perinteessä. – Savossa tar-
loppuiset nimet ovat olleet aidosti kansan käytössä, eivät vain asiakir-
jatarkennuksia, sillä niitä mainitaan kansantarinoissa ja niistä on jäänyt 
merkkejä myös paikannimistöön. Rantasalmelta on tavattu Kovottarensuo 
(< Koponen), Maaningalta Ijotar (< Ikonen) rantapenkereen nimenä ja 
Kaavin Vehkalahdelta Tuovittarenlahti. (Alanen 1991: 24.) Karjalaisten 
keskuu dessa nimityyppi pysyi lähes tuntemattomana; tosin Neovius on 
maininnut esimerkkejä Vl. Pyhäjärveltä vuosilta 1721–1740, jotka voi 
kirkonkirjoistakin todeta. Samoin hän mainitsee esimerkkejä Käkisal-
mesta 1694–1697 ja Hiitolasta 1692 (1891: 103–104).

Olen tarkistanut pistoko kein tar-loppuisten nimien levinneisyyttä muuta-
mien seurakuntien histo riakirjoista, joiden pito aloitettiin 1600-luvun lo-
pulla tai 1700-lu vun alussa. Kivennavalta tar-loppuisia nimiä ei löyty nyt, 
ja siellä oli naisille usein merkitty pelkkä patronyymi, mutta ei sukunimeä. 
Myös kään Hiitolasta ja Käkisalmesta ei tar-loppuisia nimiä löytynyt. 
Kurki joella kin ne olivat har vinaisia, ilmeisesti savolaisläh töisiä. Ki teellä 
ja Lipe rissä tar-loppuisia nimiä oli jo run saammin. Eteläisen Savon kin 
kirkonkirjoissa -ttaret ovat har vinaisuuk sia, kun taas Pieksämäen 
ja Rautalammin seudulla niitä oli runsaasti, sa moin Pohjois-Savos sa ja 
Kai nuussa (kuten Teräsvuorikin oli todennut, ks. edellä) sekä jonkin ver-
ran Savoon rajoittu vissa poh jalaispitäjissä. Länsi-Suomessa nimityyp pi 
on ollut tuntema ton jo pelkästään sen vuoksi, että siellä ei talonpoikaisto 
käyttänyt tuolloin sukunimiä.  (Paikkala, S. 1989b: 13.)

E. A. Tunkelo on maininnut kuulleensa, että Rantasalmella joku isäntä 
vielä 1800-luvun lopulla käytti -tar-nimiä naisista. Samoin hän tiesi tavan 
olleen käytössä vielä 1900-luvun alussa Säämingissä vanhoista naisista 
puhuttaessa. (Tunkelo 1928: 276.)

E. A. Tunkelo tutki vuonna 1928 naisten nen- ja tar-loppuisten suku-
nimien käyttöä Nilsiän hautakirjoituksista ja vanhoista kirkonkirjoista. 
Hän havaitsi, että Nilsiän kansanomaisimmissa hautakirjoituksissa oli 
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aviovaimolla sama nen-loppuinen sukunimi kuin isällään. Samoin oli 
Nilsiän seurakunnan 1800-luvun kirkonkirjoissa. Sen sijaan seurakunnan 
vuonna 1771 aloitetun kirjanpidon alkuaikoina oli morsiamilla isän nen-
loppuisesta (ja muustakin) sukunimestä johdettu tar ~ tär -loppuinen su-
kunimi. Tunkelon mukaan 1770-luku oli Nilsiässä -tar-tyypin valta-aikaa, 
1780-luvulla sen ”virallinen” käyttö väheni jyrkästi ja oli jo 1790-luvulla 
loppunut. Kansan keskuudessa se on kuitenkin Nilsiässä elänyt vielä sata 
vuotta myöhemmin. Sotkamon kirkonkirjoissa -tar-nimet säilyivät 1800-
luvulle asti. Syynä -tar-tyypin syrjäytymiseen kirkonkirjoissa hän piti 
pappien vaihtumista. Papisto on Tunkelon mukaan voinut esimerkiksi kin-
kerien nimenhuudoissa suullisesti vaikuttaa vaimojen nimittämistapaan 
talonpoikaisväestön keskuudessa, ja sittemmin kierto- ja kansakoulujen 
opettajat ovat laajentaneet ja vahvistaneet tapaa käyttää nen-loppuisia 
nimiä myös naisista. (Tunkelo 1928: 271 276.) 

9.6.2 Naiset miehen nimelle

Vanhoissa asiakirjoissa on tavallisesti merkitty säätyläisvaimoille oma 
sukunimi, samoin pappissäädyn naisille ja upseerien vaimoille (Pylkkänen 
1989: 60). Esimerkiksi kenraalikuvernööri Per Brahen puoliso oli Kristina 
Stenbock, ei Brahe. Naisen oma sukunimi näkyi parhaiten aatelistossa, 
jossa sillä oli eniten merkitystä naisen oman suvun korostajana ja avio-
miehen aseman tukijana (Mäkelä-Alitalo 1999). 

Kehitys miehen sukunimen omaksumiseen yhteiseksi nimeksi alkoi 
Suomessa 1700-luvulla ylemmissä säädyissä (eli aateliston, papiston ja 
porvariston keskuudessa) ilmeisesti eurooppalaisen esikuvan mukaan 
(Blomqvist 1993: 208; Paikkala, S. 1989b: 14 ja 1997b: 117; Valtavuo-
Pfeifer 1996: 34). Oulun kirkkoherran Johan Wegeliuksen postillan 
(1747) rankijärjestyksessä mainitaan jo, että ”waimot nimitetään heidän 
miestensä lijka nimellä yhteisesti” (1747: 253). Tanskassa ja Norjassa19 
tapa käyttää miehen nimeä omaksuttiin 1700-luvulla, Ruotsissa 1800-
luvulla; Tanskaan tavan on katsottu tulleen Saksasta (Brylla 2001: 15, 
20). Vaimon kirjaaminen miehensä nimelle alkoi Ranskassa 1700-luvulla 
romantiikan aika kau della, jolloin muun muassa naisen asemaa arvi oitiin 
uudelleen. Nainen alistettiin tiukem min mie hensä alaisuuteen, ja samal-
la alettiin sää ty läisnaisia kutsua miehen sä nimellä. Sieltä muoti levisi 
Ruotsin välityksellä Suomeen, aluksi säätyläispii rei hin. Tosin vielä 1700-
luvun lopulle asti ei Suo messa aate lisrouvilla ollut edes oikeutta käyttää 
miehensä nimeä. (Blomstedt 1980.)

Ulkomaisen esikuvan lisäksi naisten nimikäytännön muuttumiseen ovat 
vaikuttaneet käytännön syyt. Vuoden 1734 yleinen laki naimiskaaresta 

19  Norjan maaseudulla kutsuttiin puhekielessä vielä 1800-luvulla miestä ja naista asuin-
paikan nimellä, ei niinkään sukunimellä. Sen sijaan kaupungeissa naiset alkoivat 
1800-luvun lopulla käyttää miehensä sukunimeä virallisissa yhteyksissä. Bergenissä 
rekisteröitiin vielä 1801 avioliitossa olevista naisista 98 % omalla tyttönimellään, 
Fredrikstadissa kaikki, mutta vuonna 1865 puolet ylemmän sosiaaliluokan vaimoista 
käytti miehensä sukunimeä  työväenluokassa vain kuudennes. (Piironen 2003: 22.)
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määritteli naisen seuraamaan miehensä tilaa ja säätyä, ja sama periaate 
oli ollut jo vuoden 1713 rankijärjestyksessä, joka määritteli armeijan 
upseeriston ja julkisten virkojen keskinäiset arvosuhteet. Vaikka näissä 
säädöksissä puhuttiin vain ”tilasta ja säädystä” mutta ei vaimon nimestä, 
alettiin tähän käsitepariin vähitellen sisällyttää myös yhteinen sukunimi. 
(Mäkelä-Alitalo 1999.) 

Muutos ei kuitenkaan tapahtunut yhtäkkiä. Esimerkiksi Heikki Sui-
tiala on pannut merkille naisten nimien kirjavan käy tännön Oulaisten 
kappalaisen Alarik Gustaf Castrénin (1787–1854) perunkirjassa. Siinä 
kappalaisen vaimot Johanna So  a Lagus (1801–1831) ja Annette Fonse-
lius (1799–1884) merkitään miehensä yhteydessä omilla sukunimil lään, 
mutta kun leski mainitaan virkkeessä yksin ilman miesvai najaansa, hän 
on ”Annette Castrén född Fonselius” (kun mainitaan myös hänen lapsi-
puolensa) tai ”Annette Castrén” (kun hänet mainitaan yksin vastuullisena 
pesänselvityksestä), jossa muo dossa hän itsekin perunkirjan allekirjoitti. 
(Suitiala 1987: 10.)

Savon perukoille muoti saapui jo 1800-luvun alkuvuosikymme ninä. 
Esimerkiksi Kiuruvedellä apulaispappi Åkermanin rouva kirjat tiin 
”Martina Maria Åkerman, född Lyra” eli siis sekä miehensä että oman 
sukunsa nimellä. Vielä 1827 tämä papin vaimo kirjattiin rouva Lyrana, 
mutta vuodesta 1829 rouva Åker manina, lisämaininnalla ”syntyisin 
Lyra”. Toisena uuden ajan airuena pitä jässä oli ”Fru Julia Weisell född. 
Järne felt” (s. 1812). (Paikkala, S. 1989b: 14; Kiuruveden seurakunnan 
historiakirjat.)

Tavallisen kansan keskuudessa tapa yleistyi hitaammin. Savosta 
löytyy ennen 1800-luvun puoltaväliä vain harvoja tapauksia, joissa maa-
lais naiselle on merkitty miehensä sukunimi. Silloinkin näyttäisi olleen 
kyse les kistä. Esimerkiksi leppä virtalaisen torpparin Antti Kauha sen 
(1801–1837) leski (mo lempien toisesta aviosta) Anna Stiina Hämäläinen 
(s. 1811) merkittiin miehensä kuoleman jälkeen rippi kirjaan, kolmannen 
ker ran avioituessaan vi hittyjen luetteloon ja kolmannen avio liit ton sakin 
aikana rippikirjaan (toisen) miehensä nimellä Kauhanen (Paikkala, J. 
1989: 215–216). Kun Kaarina (Eeri kin tytär) Lavikai nen puolestaan 
avioitui leske nä Liperissä vuonna 1722, hänen nimekseen merkit tiin 
”Lafwikain eller Törrö tär”. Ilmei sesti hän oli ollut aiem min naimisissa 
Törrösen kanssa, mitä seikkaa vihittyjen luette lossa haluttiin korostaa 
(Liperin vihittyjen luettelo 20.5.1722). 

Uuden käytännön omaksumis vaiheessa merkintätapa vaihteli myös 
asiakirjan luon teen ja asia yhtey den mukaan. Vielä 1870-luvulla syntynei-
den ja kastet tu jen luet te lossa savolaiset maalais vai mot kulkevat äiteinä 
isänsä sukuni mellä (edustivat isänsä sukua), mutta esimer kiksi kummei na 
(koros tettiin puolisoiden yhteistä kummivastuuta) heidät saatettiin kirjata 
samalle nimelle kuin mie hensä. Länsi-Suomessa, erityisesti Pohjanmaalla, 
leskelle merkittiin tavallisesti hänen miehensä li sänimi (talonnimi), vaikka 
miehen eläessä hänelle ei lisänimeä merkitty. Esimerkiksi kun 1800-luvun 
alku puolella Kiuru veden Niemisjärveltä Ol. Pyhäjärvelle avioi tunut Mar-
ketta Forss meni ensimmäisen miehensä, Kossin isännän (Antti Heinonen) 
kuoltua Pyhäjärvellä naimisiin Kossina eli Heinosena Kustaa Kanasen 
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kanssa, joka läntisen talonnimikäytännön mukaan kirjattiin nimellä 
Kossi eli Heinonen, hän jäi vaimona ilman lisänimeä. Kun pariskunta 
myö hemmin muutti Savon puolelle Marketan isän kotiti laa vilje lemään, 
vaimolle merkittiin nimeksi enää vain ”Market ta Paavon tytär”, vaikka 
muut lähisukulaiset talossa kirjattiin Forsseiksi. (Paikkala 1985a.) 

Virallisten lehtien nimenmuutosilmoituksista saa yleiskuvan, että ni-
menmuuttajapariskunnilla oli useimmiten yhteinen sukunimi, joskaan 
käytäntö ei ollut täysin vakiintunut vielä 1800-luvun viimeisilläkään 
vuosikymmenillä. Esimerkiksi kätilö ja rokottaja, sukunimeltään Pit-
känen, Petter Tiihosen leski, ilmoitti 29.5.1893: ”Koska lain mukaan 
kuuluu minulle täyden awiowaimon oikeudet kuulutetun mies-wainajani 
jälkeen, niin tästä lähtien tulen käyttämään hänen nimeään ’Tiihonen’.” 
Vielä sukunimilain kynnyksellä ja sen voimaantulon jälkeenkin julkais-
tuista aviopuolison karkaamiskuulutuksista näkyy puolisoiden vanha tapa 
käyttää oman sukunsa nimeä:

Jos ei vaimoni Roosa Emilia Pikkarainen, joka on poistunut luotani noin 18 
vuotta takaperin, tule vuoden ja vuorokauden kuluttua kanssani yhdyselämää 
viettämään, niin katson olevani hänestä laillisesti erossa. Kuhmoniemellä 21 
p. huhtikuuta 1919. Kalle Jaakko Heikkinen. (SVL 2.5.1919.)

Jos ei vaimoni Lyydia Särkinen, joka on poistunut luotani 1 ½ vuotta takaperin 
tule vuoden ja vuorokauden kuluttua kanssani yhdyselämää viettämään, niin 
katson olevani hänestä laillisesti erossa. Värtsilässä, 21 p:nä helmikuuta 1922. 
Juho Silvennoinen.” (SVL 1.3.1922).

Joissakin virallisen lehden ilmoituksissa pariskunnat saattoivat vielä 
1800-luvun lopussa esiintyä eri nimillä, esimerkiksi 19.5.1891 Emilia 
Pihlhjerta julkaisi ilmoituksen miehelleen Antton Raussille, 20.7.1891 
nilsiäläinen Petter Heikkinen vaimolleen Stiina Korhoselle. Oli myös 
ilmoituksia, jossa naiset kirjasivat etunimensä, miehensä sukunimen sekä 
oman sukunimensä ja sen eteen lyhenteen ”o.s.”. 

Vielä 1910-luvullakaan ei ollut harvinaista, että vanhemmat emännät kul-
kivat isänsä, eivät miehensä nimellä. Tällaista käytäntöä voi havaita esi-
merkiksi kauppakirjoista, joissa puo lisot esiintyvät tasavertaisena parina 
joko myyn nissä tai ostossa. Esimerkiksi vuonna 1913 silloisen Pielaveden 
Joutsenniemen kylän Talliniemen myyvä vanhempi paris kunta esiintyi 
omilla sukuni millään, mutta nuori ostajapariskunta (Laitiset) yhteisellä 
sukunimellä. (Paikkala 1985a.) 

9.6.3 Naisen sukunimi lainsäädäntökeskustelussa

Kun eduskunta käsitteli vuonna 1920 hallituksen esitystä sukunimilaik-
si, aiheutti lakivaliokunnassa erimielisyyttä ehdotuksen 3. luvun 14. §. 
Sen mukaan tämä laki ei vaikuttanut siihen, mitä yleisen lain mukaan 
oli voimassa naidun naisen oikeudesta ja velvollisuudesta miehensä su-
kunimen käyttämiseen. Annie Furuhjelm (RKP) ehdotti poistettavaksi 
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sanan ”velvollisuudesta” ja sai tukea sosiaalidemokraattien Jussi Ravolta 
ja kokoomuksen Kaarlo Holmalta, joka totesi, ettei voimassa oleva laki 
velvoittanut naisia käyttämään miestensä sukunimiä. (Nykänen 1984: 7; 
Lakivaliokunnan pöytäkirja 20.2.1920.) Ilmeisesti naisen velvollisuus 
miehen sukunimeen perusteltiin vuoden 1734 lain naimakaarella, jon-
ka mukaan naiset olivat kotonaan miehensä edusmiehisyyden alaisia. 
Samassa pykälässä olisi määrätty eronnut nainen ottamaan takaisin 
aiemmin käyttämänsä nimi, ellei hän toisin miehen kanssa sopinut. La-
kivaliokunta poisti sanan ”velvollisuudesta” ja lisäsi eronneelle naiselle 
oikeuden edelleen käyttää entisen miehensä nimeä, jos siitä oli miehen 
kanssa sovittu, tai jos nainen kasvatti puolisoiden aviolapsia tai jos syy 
eroon oli ollut miehen. (Nykänen 1984: 7; Lakivaliokunnan pöytäkirjat 
9.4.1920 ja 29.4.1920.) 

Lopulta laissa ei määrätty mitään naimisissa olevan naisen sukunimestä, 
vaan tyydyttiin toteamaan, että ”Tämän lain säännökset eivät vaikuta sii-
hen, mitä yleisen lain mukaan on voimassa naidun naisen oikeudesta mie-
hensä sukunimen käyttämiseen” (Laki sukunimestä 1920: 14. §). Käytäntö 
sai siis jatkua kuten ennenkin eli yhtä kirjavana kuin 1800-luvun lopulla, 
jolloin vanha traditio törmäsi säätyläisten ensin omaksumaan uuteen ta-
paan. Asia ilmeisesti haluttiin jättää ratkaistavaksi jo valmisteilla olevassa 
avioliittolaissa. Kun asiasta myöhemmin päätettiin, oli Ruotsin vastaava 
laki tärkeä vaikuttaja asiasisällön kannalta. (Nykänen 1984: 9.)

Myös Ruotsissa oli vielä 1800-luvulla yleisenä tapana, että tavallisen 
kansan naiset käyttivät yleisesti omaa eivätkä miehensä sukunimeä, jos 
heillä sellainen oli (SOU 1960:5: 127). Ericssonin mukaan ”vaimolla 
katsottiin olevan oikeus käyttää miehensä nimeä, mutta se ei ollut hänen 
velvollisuutensa. Aina vuoteen 1915 saakka vaimo merkittiin kirkonkir-
joihin tyttönimellään”. (1983: 28.) Ruotsissa oli Suomen tapaan lähdet-
ty siitä käsityksestä, että naisella oli oikeus miehensä nimeen. Ruotsin 
vuoden 1920 Giftermålsbalken määräsi naisen avioliitossa käyttämään 
miehensä sukunimeä tai yhdysnimeä, mutta jälkimmäisestä piti tehdä 
hakemus ennen vihkimistä. (SOU 1960:5: 128.)

Vuoden 1920 sukunimilaki oli antanut naiselle oikeuden miehensä suku-
nimeen, mutta ei siihen velvoittanut. Avioliitossa syntyneet lapset saivat 
isänsä sukunimen. Vasta vuoden 1929 avioliittolaki määräsi naisen kan-
tamaan miehensä sukunimeä joko sellaisenaan tai omaan sukunimeensä 
yhdistettynä. Yhdistelmänimeä ei tarkoitettu kuitenkaan periytyväksi 
nimeksi, joten se ei perinteisessä mielessä täytä sukunimen kriteerejä, 
vaikka se juridiselta kannalta lain säätämisen jälkeen sukunimi onkin. 
– Miehen nimen käyttöpakko poistui vuoden 1985 sukunimilaissa, jolloin 
se oli kestänyt 56 vuotta.

9.7 Aviottomana syntyneen lapsen sukunimi

Itäsuomalaisella sukunimialueella avioton lapsi sai 1700- ja 1800-luvulla 
pääasiassa äitinsä sukunimen, mutta harvinaista ei ollut, että lapsi kulki 
isänsä sukunimellä. Samanlaista horjuvuutta ilmeni säätyläisten aviotto-
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mien lasten nimissä. Vielä aikuisena heille saatettiin merkitä milloin äidin, 
milloin isän sukunimi. Isän nimi voitiin merkitä silloinkin, kun syntynei-
den luetteloon ei isää ilmoitettu. Jossain määrin satunnaisuus heijastanee 
lapsen äidin ja isän suhteen sitä puolta, mikä ei kirkonkirjoista selviä: 
he saattoivat elää yhdessä joko lapsen syntyessä tai myöhemmin, isä oli 
lapsen ainakin myöhemmin tuntenut, pappi tiesi isän, tai nimenkantaja 
itse halusi käyttää isänsä sukunimeä, kun oli saanut sen tietää. (Vrt. Paik-
kala, J. 1989: 22 23, 28; Paikkala, J. 2002: 71; myös esim. Bergholmin, 
1984/1901: 277, mainitseman Karstulan ja Saarijärven kappalaisen Jo-
han Caloniuksen20 taloudenhoitajattarensa kanssa saamat lapset alkoivat 
aikuisiällä käyttää isänsä sukunimeä, ks. Kallio 1972: 571.)

Siellä, missä ei sukunimiä ollut, henkilöt identi  oitiin asiakirjoihin 
isän etunimestä muodostetulla patronyymillä. Matronyymejä käytettiin, 
jos isä ei ollut tiedossa. Matronyymit ja patronyymit merkittiin asiakir-
joihin valtakunnan virallisen kielen mukaan ruotsiksi, kunnes suomi 20 
vuoden siirtymäjakson jälkeen viimeistään 1880-luvulla tuli suomen-
kielisten seurakuntien kirkonkirjakieleksi. 1800-luvun lehtikirjoittelun 
mukaan matronyymit koettiin vahvasti leimaaviksi, merkeiksi, joista saat-
toi tunnistaa ”äitinsä häpeän ja isänsä uskottomuuden”. Yksi yhtenäisen 
sukunimikäytännön vaatijoiden perusteista olikin, että matronyymeistä 
luopumalla luotaisiin tasa-arvoisuutta aviottomanakin syntyneille.

Avioliiton ulkopuolella syntyneitä pidettiinkin pitkään halpasyntyisinä. 
Vanhan laintulkitsijan mukaan äpärälapsilla ”ei ollut oikeutta isänsä ni-
meen eikä arvoon” (Calonius 1946: 185). Urpo Kankaan mukaan ”tästä 
moraalisesta paheksunnasta on jälkiä myös niissä määräyksissä, jotka 
annettiin avioliiton ulkopuolella olevan lapsen syntymisestä” (1991: 
20 21). Vuonna 1922 annetun Lain avioliiton ulkopuolella syntyneistä 
lapsista mukaan lapsi sai äidin sukunimen, jolla tarkoitettiin äidin tyt-
tönimeä silloinkin, kun äiti oli ollut aviossa ja kantoi entisen miehensä 
nimeä (mts. 21). 

Lain avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista 2. §:ssä nimittäin mää-
rätään, että lapsi saa äidin sukunimen, tai jos äiti on ollut naimisissa, sen 
nimen, joka äidillä oli naimattomana. Jos isä on kuitenkin tunnustanut 
lapsen, lapsi saa isänsä sukunimen, jollei mahdollisesti jo täysi-ikäinen 
lapsi vastusta sitä. Lapselle merkitään myös äidin aviopuolison nimi, jos 
lapsi ei sitä täysi-ikäisenä vastusta. 

9.8 Ensimmäinen sukunimilaki ja sitä edeltäneet säädökset

Suomalaisen nimikäytännön yhtenäistäminen kodi  oitiin sukunimilaissa 
vuonna 1920. Kehityksen taustoittamiseksi ja ymmärtämiseksi luon aluksi 
lyhyen katsauksen muun Euroopan varhaisiin nimisäädöksiin. Tarkastelen 
kuitenkin lähemmin muiden Pohjoismaiden lainsäädäntöä, koska Suomi 

20  Lainopin professori Matthias Caloniuksen veli; molemmat olivat naimattomia.
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on kuulunut vuosisatoja Ruotsiin, ja Pohjoismaiden menneiden vuosisato-
jen nimijärjestelmissä on paljon yhteisiä piirteitä. Pohjoismaiden kesken 
on ollut myös paljon yhteistyötä lainsäädännössä (ks. s. 571). Katsoin 
myös tarpeelliseksi jossain määrin selvittää, miten muiden Pohjoismaiden 
lainsäädäntö on kehittynyt vuoden 1920 jälkeenkin, jotta olisi helpompi 
ymmärtää ne perusluonteiset erot, jotka näkyvät 1800-luvun puolimais-
ta alkaneessa sukunimikehityksessä ja lainsäädännöllisissä ratkaisuissa 
Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Pohjoismaiden sukunimijär-
jestelmiä on kiinnostavaa verrata suomalaiseen moderniin järjestelmään, 
koska nimikehityksestä Suomessa olisi tietyissä historiallisissa oloissa 
voinut tulla skandinaavisen kaltainen. 

Maantieteellisen ja kielellisen läheisyyden vuoksi olen tarkastellut 
lähemmin myös Viron lainsäädäntöä. Vaikka Suomi ja Viro kuuluivat 
molemmat ennen maiden itsenäistymistä yli sadan vuoden ajan tsaarin 
Venäjään, niiden sukunimistö on kehittynyt eri tavalla. Syynä siihen on 
maiden erilainen historia, erilainen asema Venäjän valtakunnassa 1800-
luvulla ja Viron sosialistinen kausi (ks. sivut 98–102). 

Ernst Pulgram on katsonut, että mitä monimutkaisemmaksi valtiokoneisto 
tulee, sitä suuremmaksi kasvaa kansalaisten identi  oinnin ja rekisteröin-
nin tarve. Organisoituneen valtion tarpeet ja instituutiot, kuten verotus, 
asevelvollisuus, poliisi, sosiaalihuolto, vaalit, tuomioistuimet, koulutus 
ja valtiontalous, ovat lisänneet yhteisön ja yksittäisten ihmisten tarvetta 
tunnustaa jokainen yksilö koko yhteisön jäseneksi ja merkitä hänet riit-
tävän selvästi. Heti kun viranomaiset havaitsevat lisänimen käytön edut, 
se automaattisesti saa pysyvämmän luonteen ja (usein lain vaatiman) 
muuttumattomuuden. (Pulgram 1993/1950–1951: 320–321.) 

9.8.1 Sukunimilainsäädännöstä muualla Euroopassa 

Ranskassa pyrittiin jo varhain varmistamaan viranomaistoimenpitein su-
kunimien pysyvyyttä ja rajoittamaan nimenvaihtoa. Henrik II antoi 1555 
määräyksen (Amboisen ordonnanssi) rangaista niitä aatelisia, jotka ilman 
lupaa muuttavat sukunimensä. (Gripenberg 1902: 301–302;21 Pulgram 
1993/1950–1951: 329–330; SOU 1960: 45.) Vaikka Ranskan aatelisilla 
oli periytyvät sukunimet, ei heidän pojillaan ollut velvollisuutta ottaa 
isänsä nimeä. Niinpä maan huomattavimpienkin sukujen keskuudessa 
alkoi tapahtua nimenmuutoksia. Siksi vuoden 1555 ordonnanssi edellytti, 
että nimensä vaihtajan täytyy sitä varten saada kuninkaalta erityinen lupa 
(lettre de commutation). Tätä määräystä terävöitettiin vielä vuonna 1629 
määräyksellä, että aatelismiesten tuli oikeudellisia asiakirjoja allekirjoit-
taessaan käyttää todellista sukunimeään eikä – kuten oli tullut tavaksi 
– jonkin aatelistilansa nimeä. (Gripenberg 1902: 302.)

Vuonna 1677 viranomaiset puuttuivat säädöksin suku- ja lisä ni mien 
omavaltaiseen vaihtoon Baijerissa, 1794 Preussissa, 1838 ja 1875 

21  Käsitellessään muiden maiden lainsäädäntöä Gripenberg referoi julkaisua G. Hallager: 
Om personnavne efter norsk og fraemmed ret. Kristiania 1895.
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Badenissa ja 1855 Hessenissä. Pohjanmeren rannikolla, Friisinmaalla, 
Holsteinissa ja Schleswigissä, joista puuttui kaupunkilaiselämä, selvittiin 
ilman sukunimiä ja ei-periytyviä patronyymejä 1700- ja 1800-luvulle asti. 
Friisiläisalueilla velvoitti Napoleonin dekreetti vuonna 1811 kiinteiden 
sukunimien ottoon, ja vuonna 1825 Alankomaiden hallitus muistutti 
vielä kerran määräyksestä, joka edellytti pysyviä sukunimiä. (Kohlheim 
1996b: 1280, 1282–1283; Pulgram 1993/1950–1951: 333; Schützeichel 
1982: 75–; Seibicke 1982: 181). Hannoverin hallitus määräsi vuosina 
1826, 1829 ja 1855 Itä-Friisinmaalla sukunimiluetteloiden esillepanon 
sukunimien pysyvyyden varmistamiseksi (Bach 1953: § 364; Schützeichel 
1982: 75–76; SOU 1960: 45).

Itävallassa tuli vuodesta 1776 jokaiselle pakolliseksi kantaa hänelle 
kuuluvaa lisänimeä. Vuonna 1786 puututtiin henkilöiden oikeuteen vaih-
taa suku- tai lisänimensä. 5.6.1826 annetun uuden määräyksen mukaan 
nimenmuutos oli luvallinen vain, kun ei-kristitty kääntyi kristinuskoon 
tai kun henkilö aateloitiin. Muulloin lupa nimenmuutokseen oli haettava 
keisarilta. Sittemmin luvananto siirrettiin paikallisviranomaisille. (SOU 
1960: 45; Gripenberg 1902: 304.)

1700-luvun lopulla ja ennen kaikkea 1800-luvun ensi puoliskolla vaa-
tivat valtiolliset asetukset (ediktit) myös juutalaisilta porvareilta kiintei-
den sukunimien ottamista: 1787 Itävallassa, 1807 Frankfurt am Mainin 
ruhtinasprimaatissa, 1808 Ranskan kuuluvilla Reinin ranta-alueilla, sa-
mana vuonna Hessen-Darmstadtissa, 1809 Badenissa, 1812 Preussissa ja 
Mecklenburgissa, 1813 Baijerissa, 1816 Kurhessenissä, 1822 Anhaltissa, 
1823 Sachsen-Weimarissa, 1828 Württembergissä ja 1834 Sachsenissa. 
Sukunimen omaksuminen ja käyttöönotto tuli juutalaisväestölle lakisää-
teiseksi siis 1700-luvun lopulla. (Schützeichel 1982: 76.) Vuoden 1874 
säädös (Standesamt) vakiinnutti sitovasti sukunimien kirjoitusasun ja 
alisti sukunimen muuttamisen viranomaiskäsittelyyn (Kohlheim 1996: 
1283; Kohlheim R. & V. 2000: 19). 

Saksassa vuonna 1896 säädetty Bürgerliches Gesetzbuch (1355. §) 
määräsi, että jokaisella henkilöllä ja suvulla on oikeus siihen nimeen, jota 
kantaa. Siksi hän (tai suku) voi nimioikeutensa nojalla ei vain käyttää 
nimeään vaan myös vedota siihen, jos joku kyseenalaistaa oikeuden. Li-
säksi kansalainen voi kieltää muita käyttämästä nimeään, jos se loukkaa 
hänen intressejään ja jos toisella ei ole vastaavaa oikeutta samaan nimeen. 
Jos henkilön nimioikeutta on rikottu, voi loukattu vaatia väärän nimen 
poistamista (esim. kirjan nimilehdeltä) ja edellyttää, ettei tulevaisuudessa 
hänen nimioikeuttaan rajoitettaisi. (Cosack 1899: 87.) Samoin se määräsi, 
että vaimon on otettava miehensä sukunimi, mikä tapa oli ollut jo käytössä. 
Sitä myös kritisoitiin, ja Hitlerin kukistuttua 1945 otettiin tasa-arvoasia 
uudelleen esille. (Seibicke 1982: 30–32.) 

Englannista ja muualta brittiläisestä yhteisöstä sukunimiä koskeva 
lainsäädäntö on sen sijaan perinteisesti puuttunut (SOU 1960: 45). Ale-
xis Gripenbergin mukaan 1800-luvun lopussa englantilaisessa juridisessa 
käsikirjassa on lausuttu periaate, että lisänimen käyttämis- ja kirjoittamis-
tapa sekä nimen ottaminen on jokaisen oman tahdon asia, mutta henkilö 
ei voi vaatia, millä nimellä viranomaiset tai muut häntä kutsuvat tai että 
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he hyväksyvät hänen nimenmuutoksensa (Gripenberg 1902: 304). Vielä 
laajempaa nimivapautta kokeiltiin Ranskan suuren vallankumouksen ai-
kana. Muiden elämänalueiden tapaan vapaus pyrittiin ulottamaan myös 
nimiin. Kansalliskokouksen 14.11.1793 antaman dekreetin mukaan 
jokaisella kansalaisella oli oikeus kutsua itseään millä nimellä halusi. 
Tätä oikeutta käytettiinkin laajasti ja alettiin omaksua tasavaltalaisilta 
kuulostavia nimiä. Lukuisten nimenmuutosten seurauksena syntyi hillitön 
sekaannus. Sen vuoksi jo muutaman kuukauden päästä kansalliskokous 
perui aiemman päätöksensä ja antoi asiasta uuden lain. Sen mukaan oli 
kiellettyä käyttää muita etu- ja lisänimiä kuin syntymärekisteriin mer-
kittyjä sekä velvoitettiin ne, jotka olivat nimensä muuttaneet, ottamaan 
takaisin vanhat nimensä. Lisäksi nimiin kiellettiin tekemästä minkäänlai-
sia lisäyksiä. Käytännössä laki kielsi nimenmuutokset kokonaan – myös 
sellaiset, joihin olisi ollut hyvät perusteet. Sen vuoksi Napoleonin aikana 
1.4.1803 Ranskassa tuli jälleen voimaan uusi laki, joka toisaalta suojasi 
olemassa olevat nimet, mutta antoi myös mahdollisuuden vaihtaa nimen-
sä anomalla sitä hallitukselta. Anomus tuli perustella, ja nimenmuutos 
tulisi voimaan vasta kun siitä oli julkaistu ilmoitus virallisessa Bulletin 
de lois’ssa. (Gripenberg 1902: 302.)

Tanska
Slesvigin herttuakunnassa (= nykyinen Tanskaan kuuluva Pohjois-Slesvig 
ja Saksaan kuuluva Etelä-Schleswig) määräsi kuninkaallinen reskripti 
vuonna 1771 kaikki lapset kasteesta alkaen kantamaan pysyviä sukunimiä. 
Vuonna 1828 annettiin Tanskassa säädös kasteessa huomioon otettavista 
seikoista (Forordning om Askilligt, som i Henseende till Daaben bliver 
at iagttage). Sen 18. §:n mukaan ”Iøvrigt bør hvert Barn ved Daaben 
benævnes ej alene med Fornavn, men og med det Familie- eller Stamnavn, 
som det i Fremtiden bør bære”. Epätietoisuutta syntyi siitä, tarkoittaako 
”Familie- eller Stamnavn” kansanomaista lisänimeä, patronyymiä vai ko-
tipaikan nimeä. Kiertokirjeissä asiaa pyrittiin selventämään, ja tuloksena 
oli, että kaikki mainitut nimityypit sallittiin mahdollisina sukuniminä. Siitä 
seurasi myös, että lähes koko talonpoikaisto kantoi sen-loppuisia nimiä. 
Vuonna 1856 kirkko- ja opetusministeriö lähetti piispoille kiertokirjeen, 
jossa ilmoitettiin, että vapaa nimenvalinta päättyy ja että sukunimet, jotka 
oli valittu vuoden 1828 säädöksen jälkeen, olisi pysytettävä myöhemmissä 
sukupolvissa.22 (Meldgaard 1984: 44–45.)

22.5.1904 annettiin nimenmuuttamista koskeva laki, joka ei enää 
sallinut vanhaa patronyymisysteemiä. Laki käsitteli myös nimisuojaa. 
Toisaalta siinä edellytettiin nimen muuttamisen luvanvaraiseksi, mutta 
kiellettiin ottamasta nimeä, jonka oli ennen 1.6.1905 oikeusministeriölle 

22  Tämän vuoksi ja huolimatta vuoden 1904 säädöksestä Tanskan yleisimmät sukunimet 
ovat sen-loppuisia. – Skandinaviassa patronyymiasuisista sukunimistä (son ~ sen-lop-
puisista) tuli muutenkin valtanimistöä. Siellä tavalliselta kansalta puuttuivat vanhoja 
itäsuomalaisia sukunimiä vastaavat nimet eikä kansallisen heräämisen kaudella juuri 
syntynyt – ainakaan samassa mitassa kuin Suomessa – omaa varsinaista, nykyaikaista 
sukunimijärjestelmää eikä sitä edustavia uusia sukunimityyppejä.
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jätettyä anomusta mainittu kuuluvan jollekin toiselle suvulle. Sen jälkeen 
Tanskan oikeusministeriö alkoi vuosittain julkaista luetteloa nimistä, joi-
ta ei ollut enää lupaa ottaa. (Lilius 1906: 68.) Vuonna 1961 säädettiin 
perusteellisten valmistelujen jälkeen henkilönnimilaki, joka pohjasi su-
kunimien säilyttämisessä vuoden 1904 lakiin. Vuonna 1981 Tanska sai 
uuden sukunimilain, lov om personnavne (navneloven), johon oli lisätty 
oikeuksia nimen muuttamiseen. (Meldgaard 1984: 47–50.) 

Tanskan nimikäytännölle ominainen, Suomesta puuttuva piirre on vä-
linimen (mellemnavn) käyttö. Välinimet sijoitetaan viimeisen etunimen 
ja jälkinimen (efternavn) väliin. Välinimen käsitettä ei sisällytetty vielä 
vuoden 1904 lakiin, vaikka välinimiä oli alettu antaa jo 1800-luvun lo-
pulla. Käytännössä kaikkia nimiä voidaan käyttää väliniminä, esimerkiksi 
historiallisesti kuuluisien henkilöiden nimiä, äidin tyttönimeä, tytöillä isän 
etunimeä ja myös suojattuja sukunimiä, joihin muuten ei olisi oikeutta. 
Arkikäytössä välinimeä kuitenkin saatetaan käyttää sukunimenä varsinai-
sen sukunimen sijasta (esim. Peter Skovgaard Jensen > Peter Skovgaard), 
jolloin ei voi aavistaa, että Peter Skovgaard ja Peter Jensen ovat sama 
henkilö. (Meldgaard 1998: 12.) Termi mellemnavn esiintyy ensimmäisen 
kerran vuonna 1946 nimen muuttamisen säätelyä koskevan kiertokirjeen 
etunimeä käsittelevässä kohdassa. Sen mukaan etunimestään luopumista 
anovan on säilytettävä vähintään yksi alkuperäisistä etunimistään eikä 
riitä, että hän säilyttää ”mellemnavnin”. Juridiselta kannalta mellemnavn 
on yksi etunimi eikä sukunimen osa, vaikka käytännössä se ymmärretään 
sukunimeksi, joka ei voi esiintyä etunimenä yksin. (Hjorth Pedersen 1983: 
78–79, 84.) 

Norja 
Norjassa suurin osa ihmisistä oli 1800-luvun alussa sukunimettömiä, 
mutta heidät rekisteröitiin patronyymien (tai matronyymien) mukaan 
(-sen/-dattir). Niillä, joilla oli sukunimi, se oli tavallisimmin tanskalais-
ta tai saksalaista alkuperää (Nedrelid 1995: 167). Norjassa periytyvien 
sukunimien omaksuminen alkoi 1800-luvun jälkipuoliskolla, ja nykyisin 
suurin osa sukunimistä perustuu maatilojen nimiin (Svanevik 1995: 220). 
Vuoden 1814 jälkeen nimen muuttamiseen tarvittiin Norjassa kuninkaan 
lupa. Vuonna 1881 tämä valtuus siirrettiin hallitukselle, mutta palautettiin 
jälleen 1905 kuninkaalle. (SOU 1960: 46.) 

Norjassa sukunimilain valmistelu alkoi sen jälkeen, kun korkein oikeus 
oli vuonna 1896 antanut päätöksen, jolla tuomittiin eräs Årsrudin tilalta 
kotoisin ollut Aars-niminen henkilö menettämään oikeutensa 40 vuotta 
käyttämäänsä nimeen (Austbø 1986: 11). Laki esiteltiin suurkäräjille 
1902, mutta sen käsittely kesti kauan: Norja sai ensimmäisen henkilön-
nimiä koskevan lakinsa vasta vuonna 1923. Se kodi  oi kaupungeissa jo 
suureksi osaksi vakiintuneen käytännön (Nedrelid 2000: 198, 199). Laki 
määräsi, että kaikilla norjalaisilla piti olla muuttumaton ja periytyvä suku-
nimi (slektsnamn). Samalla se määräsi, että harvinaisen nimen ottaminen 
edellytti muiden nimenhaltijoiden suostumusta. (Austbø 1986: 12.) 

Koska kaikilla ei vuoteen 1923 mennessä ollut sukunimiä, lakiin sisäl-
tyi ohjeita siitä, kuinka sukunimen voi ottaa, mutta suoraan sen käyttöä 
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ei määrätty. Se salli patronyymit sellaisina kuin niitä käytettiin vuonna 
1923 ja teki samalla lopun ikivanhasta systeemistä käyttää pelkästään 
aitoa patronyymiä jälkinimenä, kuten edelleen on tapana Islannissa ja  
Färsaarilla. Avioliitossa syntyneet lapset määrättiin seuraamaan isän 
sukunimeä (lain 2. §). (Veka 2000: 15, 16.) 

Termi mellomnavn (välinimi) otettiin käyttöön ensimmäisen kerran 
Norjan nimilaissa vuonna 1964. Sen mukaan mellomnavn piti sijoittaa 
etunimen ja sukunimen väliin. Sitä ei voinut liittää yhdysmerkillä yhteen 
viereisen sukunimen kanssa kaksoisnimeksi. Mellomnavn ei siis ollut 
lain mukaan osa sukunimeä. Oikeusministeriön vihkonen vuodelta 1980 
sanoo lapsen sukunimestä: Mellomnavn on nimi, joka voi olla yhden tai 
useamman etunimen ja sukunimen välissä. Lapsella pitää olla etunimi ja 
sukunimi kuten Tanskassa, mutta välinimi ei ole pakollinen. Jos sellainen 
halutaan ottaa käyttöön, on noudatettava lain ohjeita. (Hjorth Pedersen 
1983: 81.) 

Norjassa on käytössä noin 120 000 sukunimeä. Noin 18 %:lla norja-
laisista on sukunimen lisäksi välinimi. Tietyin rajoituksin välinimeksi 
voidaan ottaa vanhempien välinimi tai naimattoman henkilön sukunimi, 
esivanhemman sukunimi, adoptiolapsen aiempi sukunimi tai ottovanhem-
pien nykyinen tai aiempi sukunimi, oma sukunimi, jos se on muuttunut 
avioliiton johdosta, tai isovanhempien tai isoisovanhempien sukunimi, 
joka heillä oli naimattomana ollessaan. (Kangas 2004:146.)

Islanti 
Islannissa sukunimet ovat varsin nuoria ja tulivat yleisemmin käyttöön 
ulkomaisten esikuvien mukaan 1800-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 1910 
oli rekisteröityjä sukunimiä 297; vuoteen 1994 mennessä niiden määrä 
oli kasvanut 2 227:ään. Vanhimmat ovat peräisin 1600-luvulta. – Vuonna 
1913 astui voimaan ensimmäinen henkilönnimiä koskenut laki, joka salli 
ainoastaan patronyymien tai jo vanhastaan suvuilla olleiden, periytyvien 
sukunimien käytön. Eniten lain säätämiseen vaikutti henkilönnimistössä 
vallinnut sekaannus. Syyksi nähtiin kasvava ulkomainen maahanmuutto 
ja sen tuomat sukunimet. Pelättiin, että sukunimiä saatettaisiin ottaa käyt-
töön ennen kuin olisi selviä ohjeita siitä, miten valita sukunimi, ja ettei 
nimi olisi sopusoinnussa islannin kielen kanssa. – Kiista jatkui, ja vuonna 
1925 annettiin uusi laki, joka mahdollisti myös matronyymin antamisen. 
1.1.1997 voimaan astunut nimilaki sallii patronyymien ja matronyymien 
käytön edelliseen tapaan, mutta myös yhdistelminä, jolloin toinen nimi on 
ns. välinimi. Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset saavat automaatti-
sesti matronyymin, joka useimmiten muutetaan, jos isän nimi ilmoitetaan. 
Aviopuolison sukunimen voi ottaa välinimeksi.  Päivittäisessä elämässä 
monet islantilaiset käyttävät välinimeään eivätkä virallista patronyymistä 
nimeään. (Kvaran 1996: 39–41 ja 2001: 164–171.)

Ruotsi
Ruotsin 1800-lukua edeltäneitä nimisäädöksiä käsittelen Suomen lainsää-
dännön yhteydessä luvussa 9.8.2. 1800-luvun lopulla koettiin Ruotsissa 
tarvetta suojella olemassa olevia nimiä (Höglund 1989: 14.) Vuonna 1882 
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annetussa tavaramerkkilakiesityksessä (laki tuli voimaan 1884) lähdettiin 
siitä, että elinkeinonharjoittajalla on nimensuoja ilman nimen rekisteröin-
tiäkin (mts. 18). Samoin vuoden 1887 kaupparekisterilakiin kirjattiin, että 
elinkeinoharjoittajan sukunimen (släktnamn) tulee sisältyä hänen  rmansa 
nimeen etunimen kera tai ilman (SOU 1960: 25, 32). 

Vuoden 1894 säädökseen kirkonkirjoista (Regler till forsamlingsbok 
med kommunionlängd) kirjattiin vanhat sisältöä koskevat ohjeet, muun 
muassa että henkilöllä aiemmin käytössä ollutta nimeä ei poisteta kirjoista, 
vaan se merkitään sulkuihin käytössä olevan nimen perään23 (Höglund 
1989: 18).

Toinen asia, joka Ruotsissa koettiin tarpeelliseksi, oli nimien muutta-
misen rajoittaminen. Vuonna 1887 annettiin kuninkaallinen kirje asian-
omaisille  eli armeijan pääkatselmusten pitäjille. Sen mukaan siihenasti-
nen oikeus hyväksyä värvätyn tai ruotusotilaan nimenmuutos siirrettiin 
pääkatselmuksen pitäjältä rykmentinpäällikölle. Määräys sisällytettiin 
myös vuoden 1889 armeijan palvelusohjesääntöön. Jo vuonna 1880 oli 
aliupseereille lähetetty kiertokirje, jonka mukaan armeijan palveluksessa 
oleva henkilö ei ilman asianmukaista lupaa saanut käyttää muuta nimeä 
kuin sitä, millä hänet oli armeijaan kirjattu. Vuonna 1870 oli määrätty, ettei 
merimies voinut ilman ilmoitusta merimieshuoneen asiamiehelle vaih-
taa nimeään, joka oli merkitty kirjoittauduttaessa merimieshuoneeseen. 
(Höglund 1989: 17.) Jo vuonna 1667 oli merimiesten nimen muuttaminen 
kielletty, mutta vuosien 1864 ja 1891 merilakeihin ei vastaavaa määräystä 
sisällytetty. (SOU 1960: 47–48.)

Vuoden 1896 valtiopäivillä vankeinhoitohallituksen ylijohtaja Sigfrid 
Wieselgren teki ensimmäisessä kamarissa aloitteen sukunimiasioista. Hän 
nojasi omiin kokemuksiinsa siitä, kuinka patronyymien käyttö vaikeutti 
henkilöiden identi  oimista ja kuinka vapaa nimenvaihto on mahdollista-
nut rikollisille jatkuvat nimenvaihdokset, joissa on otettu jopa tunnettujen 
ja aatelisten sukujen nimiä. (Höglund 1989: 18.)

Ensimmäinen sukunimiä koskeva säädös, släktnamnsförordning (SlF) 
annettiin vuonna 1901. Sen mukaan sai jokainen, jolla ei ollut sukunimeä, 
ilman erillistä lupaa muodostaa sellaisen isänsä, isänisänsä tai äidinisänsä 
etunimestä son-loppuisena tai ottaa24 sellaiseksi sen talonnimen, jolla 
häntä paikkakunnalla yleisesti kutsuttiin. Eronnut nainen sai ottaa avio-
liittoa edeltävän nimensä. Muissa tapauksissa nimenottoon tarvittaisiin 
kuninkaallisen käskynhaltijan lupa. Sellaisia anomuksia ei hyväksyttäisi, 
joissa haettaisiin toisen suvun käyttämää nimeä ja jotka olivat lisäksi 
omalaatuisia luonteeltaan (”af mera egenartad beskaffenhet”) tai herättäi-
sivät pahennusta. (Gripenberg 1902: 306–307.) Ilmaisun ”mera egenartad 
beskaffenhet” on katsottu tarkoittavan toisaalta kaikkia ei-son-loppuisia 
nimiä ja toisaalta sellaisia son-loppuisia nimiä, jotka oli muodostettu 
harvinaisemmista isännimistä (Höglund 1989: 19). Lain mukaan nimivi-

23  Samanlaisen merkintätavan voi havaita myös monien suomalaisten seurakuntien 
rippikirjoista. Tällaisissa tapauksissa Suomessakaan ei siis liene kyse rinnakkaisni-
misyydestä.

24  Käytetty ilmaus oli ”antagande av namn”.
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ranomaisina toimivat lääninhallitukset ja Tukholman ylikäskynhaltijanvi-
rasto. Vuonna 1915 valtiopäivät edellyttivät nimisuojan parantamiseksi ja 
käytännöllistämiseksi varsinaista asetusta. Vuonna 1921 jätettiin ehdotus 
sukunimilaiksi, mutta se ei johtanut toimenpiteisiin. Samana vuonna jul-
kaistiin ensimmäisen kerran luettelo25 48 000 käytössä olleesta sukuni-
mestä (Sveriges familjenamn 1920), joka antoi mahdollisuuden valvoa 
paremmin nimien suojaamista. Lisäksi laadittiin nimenvaihto-oppaaksi 
15 000 nimeä sisältänyt Svensk namnbok till vägledning vid val av nya 
släktnamn. (SOU 1960: 53–54.) Vasta vuonna 1963 astui voimaan var-
sinainen sukunimilaki, joka korvasi vuoden 1901 säädöksen. Vuonna 
1982 säädettiin nimilaki, joka koski virallisia henkilönnimiä eli etunimiä, 
välinimiä (mellannamn26) ja ’jälkinimiä’ (efternamn; edellisen lain termi 
släktnamn korvattiin sanalla efternamn). (Brylla 1995: 61–78.) 

Urpo Kankaan (2004:154) mukaan vuoden 1983 laki merkitsi ruot-
salaisen nimioikeuden huomattavaa liberalisoimista. Sen lähtökohtana 
oli se, että yksilön identi  ointi tapahtui tarkemmin henkilötunnuk sen 
avulla. Yhteiskunnan toimintojen kannalta ei ollut enää niin merkittävää, 
että yksilön nimi pysyy mahdollisimman muuttumattomana. Tällöin oli 
mahdollista antaa yksilölle suuremmat mahdollisuudet nimenvalinnassa 
kuin aiemmin. 

Pohjoismaiden lainsäädännön yhteisiä piirteitä
Urpo Kangas on todennut, että pohjoismaiset lakimiespäivät ovat pyr-
kineet edistämään Pohjoismaiden oikeudellista yhteyttä. 1930-luvulla 
Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Islannissa valmisteltiin 
yhdessä siviilioikeuden alaan kuuluvia lakeja. Kansalliset rajat ylittävän 
lainvalmisteluyhteistyön tuloksena syntyi muun muassa avioliittolaki, 
oikeustoimilaki, velkakirjalaki ja vakuutussopimuslaki. Pyrkimys Poh-
joismaiden lainsäädännön harmonisoimiseksi selittyy osaksi Pohjoismai-
den yhteisellä historialla. Suomen siviilioikeuden perusta lepäsi pitkään 
Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 lain ratkaisuissa. Norjassa ja Islannissa 
sovellettiin Tanskan lainsäädäntöä. Myös Pohjoismaiden maantieteellinen 
ja kielellinen yhtenäisyys vaikuttivat lainsäädäntöä yhtenäistävästi niis-
säkin tapauksissa, joissa lainsäädäntöä ei valmisteltu yhdessä.  Sisällön 
yhdenmukaisuus johtuu puolestaan usein siitä, että naapurimaat ottavat 
mallia ensiksi lain säätäneen maan jo koetellusta ratkaisusta – kuitenkin 
kansallisesti soveltaen. (Kangas 2004:135–136.)

Kankaan (2003) mukaan etu- ja sukunimien oikeudellisella sääntelyllä 
on ollut Pohjoismaissa samankaltaiset tavoitteet. Lainsäädännöllä on py-
ritty ohjaamaan nimikäytäntöjä ja rajoittamaan liiallisia nimenmuutoksia. 
Kansalliset erot ovat kuitenkin huomattavia, koska ei ole ollut poliittista 
tarvetta harmonisoida nimilakeja yhteispohjoismaisesti. Etu- ja sukunimi-
käytännön yhdenmukaisuus perustuu pikemminkin tiettyjen nimityyppien 
samankaltaiseen kielelliseen ja kulttuuriseen vakiintumiseen. 

25  Luetteloita on sittemmin julkaistu säännöllisesti.
26  Vuoden 1963 laissa siitä käytettiin termiä tilläggsnamn.
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Viro27

Virossa alettiin tavalliselle kansalle kirjata sukunimiä 1800-luvun al-
kupuolella: Liivinmaan kuvernementissa vuosina 1823 1826 ja Tallin-
nanmaan kuvernementissa 1835. Sitä ennen pysyviä sukunimiä oli vain 
joillakin kaupunkilaisilla, ks. tarkemmin lukua 3.1.4.

Vuonna 1888 julkaistulla senaatin päätöksellä annettiin mahdollisuus 
muuttaa sukunimi, jos se oli ruma ja sopimaton ja saattoi aiheuttaa pilkkaa. 
Anomus oli esitettävä keisarille,28 joka päätti nimenmuutoksesta.

Kun Petserinmaa ja Narvan takaisia alueita liitettiin Tarton rauhassa 
1920 Viron tasavaltaan, huomattiin, että noilla alueilla suurin osa väestöstä 
käytti venäläistä etunimen ja isännimen sisältävää henkilönnimiyhdis-
telmää, josta sukunimet puuttuivat. Niinpä 4.4.1921 annettiin säädös, 
jonka mukaan näiden alueiden sukunimettömien asukkaiden oli otetta-
va itselleen sukunimi 1.1.1922 mennessä. Petserinmaalla kirjattiinkin 
19.9.–29.12.1921 yhteensä 50 234 ihmiselle 8 654 sukunimeä, Narvan 
takaisilla alueilla 5 329 ihmiselle 1 278 sukunimeä.

Pian selvisi, että sukunimettömiä oli muuallakin, esimerkiksi Petserin-
maalta ja Narvan takaisilta alueilta muualle Viroon muuttaneilla ja Ruhnun 
saaren asukkailla. Vuonna 1926 annetulla lailla (Perekonnanimede võtmise 
seadus) velvoitettiin kaikki Viron sukunimettömät kansalaiset ottamaan 
sukunimi kuuden kuukauden kuluessa, muuten ne määräisi sisäministeri. 
Vastaava määräys vuoden 1934 nimilaissa viittaa Alenderin ym. mukaan 
siihen, että osalta Viron kansalaisuutta hakevista saattoi vielä puuttua 
sukunimi.

Vastoin nuoren tasavallan kansallisia näkemyksiä suuri osa sukunimistä oli 
vieraskielisiä. Itsenäistyneessä maassa haluttiin myös vapautua orjuuden 
ajoista muistuttavista pilkkaavista ja säädyttömistä nimistä. 17.12.1919 
annettiin sukunimien muuttamista koskeva laki (Perekonnanimede muut-
mise seadus), jolla Viron kansalaisille annettiin mahdollisuus vapautua 
vierasperäisistä, huonosti sointuvista tai merkitykseltään sopimattomista 
virolaisperäisistä sukunimistä sekä mahdollisuus säilyttää oman suvun 
nimi (sugukonnanime), kuten naisen tai äidin tyttönimi. Rumia ja sopi-
mattomia nimiä vaihdettiinkin, mutta ei lainkaan vierasperäisiä nimiä, 
mikä oli ollut lainlaatijoiden tavoite.

Seuraavina vuosina nimien virolaistamisen johtomiehet pyrkivät vai-
kuttamaan nimenmuuttamisen yksinkertaistamiseen, jotta vieraskielisten 
nimien virolaistaminen pääsisi vauhtiin. Asiasta annettiin uusi säädös 
12.7.1930, mutta uudistukset jäivät tehottomiksi, kun anomuksen käsit-

27  Viron lainsäädäntöä koskeva osuus perustuu Viron opetusministeriön ja Eesti Keele 
Instituutin työryhmän (Eve Alender, Kairit Henno, Annika Hussar, Peeter Päll ja Evar 
Saar) laatimaan selvitykseen vuodelta 2002, joka on luovutettu opetusministeriölle 
ja jonka Eesti Keele Instituutin kieliopillisen osaston johtaja Peeter Päll minulle 
13.12.2002 toimitti.

28  Viro kuului Suomen tapaan Venäjän tsaarivallan alaisuuteen, mutta Suomessa nou-
datettiin Ruotsin vallan aikaista lainsäädäntöä.
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telyvaiheista perittiin maksu.29 13.6.1934 annettu uusi säädös vapautti 
vieraskielisten etu- ja sukunimien muuttamisen kahdeksi vuodeksi kaikista 
maksuista.30 Nimen valintaa kuitenkin rajoitettiin: ei saanut ottaa tunne-
tun henkilön tai yleisesti tunnetun suvun sukunimeä. Nimenmuutoksista 
päätti edelleen sisäministeri, jonka piti epäselvissä tapauksissa kuulla 
kielitieteilijöitä.

9.8.2 Sukunimiä koskevat säädökset Suomessa ennen
sukunimilakia

Varhaisin Suomen sukunimiä koskeva säännös on Ruotsin suurvaltakau-
delta ja käsittelee aatelisnimiä, sillä Ruotsin ritarihuoneen perustamisen 
yhteydessä vuonna 1626 ritarihuonejärjestys (Riddarhusordning) johti 
aatelissuvut käyttämään sukunimeä. Suoranaista pakkoa sukunimeen ei 
lausuttu, mutta introdusoitujen sukujen merkitseminen ritarihuoneeseen 
edellytti sukunimeä, jota suku ei omatoimisesti saanut muuttaa (Gri-
penberg 1902: 305). Ritarihuonejärjestyksen 23. §:n mukaan kukaan ei 
saanut ottaa toisen aatelista nimeä tai vaakunaa. Samat vaatimukset on 
toistettu myöhemmissä ritarihuonesäädöksissä. Vuoden 1682 kuninkaal-
lisessa resoluutiossa kiellettiin ketään aatelitonta ottamasta sammuneen 
aatelissuvun nimeä. 

12.6.1667 annetussa merilaissa sanotaan, että merimiestä kielletään 
muuttamasta nimeään kotona tai ulkomailla (SOU 1960: 47). Kun Ruot-
si-Suomessa perustettiin ruotujakolaitos vuodesta 1680, annettiin vuonna 
1681 kuninkaan ohje siitä, että kaikilla ruotusotamiehillä tuli olla lisänimi 
(Mikkonen 1987: 163). 

5.11.1705 kuninkaan kirje hovioikeuksille kielsi tuomioistuimia käyt-
tämästä rikoksentekijästä aatelisnimeä, jos tämä oli sellaisen laittomasti 
itselleen ottanut: ”Hans Kongl. Maj:ts til Justitie Sakers afhielpande be-
fulmäcktigade Herrar Rådh” määräsi, että kukaan ei saanut ”taga sådana 
namn, hwarmed Hans. Kongl. Maj:t och Sweriges framfarne Konungar 
hafwa  beghagat benåda Adelige Familier”. (Eberstein 1909: 42 43.) 
Kielto koski myös aatelisnimeen rinnastuvan nimen luvatonta käyttöä 
tapauksissa, joissa rikollista ei tuomittu kuolemaan (Kangas 1991: 14). 

29.4.1752 ja 10.8.1762 julkaistiin erilliset kuninkaalliset kirjeet, joissa 
armeijan ja laivaston edellytettiin pitävän huolta siitä, ettei kukaan, jolle 
nimi ei kuulunut, käyttäisi aatelisia nimiä (Granfelt 1924: 130). Vuoden 
1767 kuninkaallisessa kirjeessä kiellettiin aatelittomia käyttämästä aate-
lismatrikkeliin sisältyviä nimiä. Vanhat Ruotsin vallan aikaiset säädökset 
pysyivät voimassa myös Venäjän vallan aikana. Kun Venäjän keisari 1869 
vahvisti uuden ritarihuonejärjestyksen, sen 5. § sisälsi edellisten ritari-
huonejärjestysten periaatteet. (Utdrag Utur 1766: 5280–5281; Kangas 
1991: 14.) Viimeinen ennen sukunimilain voimaantuloa annettu ritari-

29  Myös Suomen ensimmäistä sukunimilakia eduskunnassa käsiteltäessä käytiin kes-
kustelua nimenmuuttamismaksuista, vaikka en sitä luvussa 9.8.6 mainitsekaan.

30  Vrt. Lex-Heiskanen Suomessa, ks. luku 8.5.2.3.
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huonejärjestys on vuodelta 1918. Vielä vuoden 1752 kiellon jälkeenkin 
otettiin käyttöön samantyyppisiä nimiä kuin aatelisilla oli, esimerkiksi 
Hjorthfoth, Läijonschiöld, Sillfwerduk ja Hellfl ykt. 

Aateliston nimisuoja oli muutenkin jossain määrin aukollinen, koska 
sitä ei kaikissa vaiheissa vahvistettu. Esimerkiksi vuonna 1723, kun 
aateliston privilegiot julkistettiin, aatelisnimien erityistä suojaa ei mai-
nittu. Vuonna 1762 uusittiin ritarihuonejärjestys, mutta silloin ei kirjattu 
määräyksiä nimestä. (Höglund 1989: 17.) Niinpä sekä Suomessa että 
Ruotsissa jouduttiin silloin tällöin käymään oikeutta aatelisnimien suo-
jasta (mts. 17–18).

Nimen käyttöä koskevia ohjeita löytyy myös erilaisten oikeus- ym. toimien 
yhteydestä. Esimerkiksi vuoden 1805 asetus Isändäin ja Palkollisten kes-
kinäisistä oikeudeista ja velvollisuudeista määräsi, kuinka päästökirja ja 
pestitodistus on tehtävä. Sen IV artiklan 1.  §:n mukaan ”Päästösedelin 
pitä sisällens pitämän 1:xi Palkollisen nimen, ja jos see on hywäxi- eli 
huonommaxi pidetty, ja myös sen syndymä paicka, Talon, Pitäjän ja Lää-
nin nimein – –.” 2. §:n mukaan ”Isändä joka ei kirjoittaa osaa, allepangon 
bomärkiäns, joka, ynnä nimen kansa, Isännän koto, sääty eli palwellus 
ulospannan. Se joka Isännän puolest Päästökirjaa kirjoittanut on, alle-
kirjoittakon myös nimens, kotopaickans, ja säätyns eli palwelluxens”. 
(Asetus 1805: B3b.) – Asetus kattaa näin ollen kaikki nimityypit puumer-
keistä lähtien. Palkollisilla lienee tavallisimmin kyseessä ollut etunimi ja 
patronyymi, jota on täydennetty ”kotopaikan” nimellä, itäsuomalaisilla 
varmimmin sukunimellä. 

Suku- tai lisänimen merkitys kunnon kansa laisen tuntomerkkinä koros-
tuu Anjalan liiton jälkeisessä vuoden 1794 asetuksessa (– – Korkia-sakon 
asiasta, Peto xesta ja wahingollisista juonista Kuningasta ja Waldakundaa 
was taan), jonka mukaisesti 

senkaldaisen rikollisen Suku-nimi eli Isän-nimi pitää kaikkisa sen laatuisisa 
tiloisa kuin tämä on ulossuljet taman, ja Kirjoitus Taulun päällä ainoastans 
osottaman hänen kaste-nimensä, rikoxensa ja rangaistuxensa – –. (Asetus 
1794: B2a.)

Nimioikeudellisia säädöksiä sisältyi 1800-luvun loppupuolella myös 
elinkeinolainsäädäntöön ja rikoslakiin. Vuoden 1895 kaupparekisteri-
asetuksessa (astui voimaan 1.7.1896) on maininta toiminimen haltijan 
nimensuojasta. Sen 10.1. §:n mukaan ”Yksityisen elinkeinolaisen toimi-
nimessä pitää olla hänen sukunimensä ristimänimen kanssa tahi ilman 
sitä. Älköön sellaiseen toiminimeen pantako mitään, joka osoittaisi 
toiminimen yhtiölle kuuluvaksi tahi sen haltijan edesvastauksen rajoi-
tetuksi”, ja 11.1. §:ssä kiellettiin käyttämästä toiminimessä kenenkään 
toisen nimeä. (Kaupparekisteriasetus 1895.) Kaupparekisteriasetus siis 
edellytti sukunimen käyttöä toiminimenhaltijoilta, joilla se yleensä oli 
ollutkin. Sama sukunimenkäyttövelvoite sisältyi käytännössä myös mo-
niin rekisteröinteihin. Sanomia Turusta -lehdessä 23.6.1857 julkaistussa 
säännöissä Stadgar för Lifränteanstalten i Åbo – Asetukset Elinkautisen 
rahakaswin Laitokselle Turussa -säätiölle mainitaan, että ”Tullakseen 
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osallisuuteen laitoksessa, antakoon panna kirjallisen anomuksen – – sen 
ihmisen suhteen, jonka puolesta pano tapahtuu – – risti- ja liikanimen, 
lapsille sen lisäksi wanhempain nimen ja säädyn sekä leskille ja waimoille 
myös heidän oma sukunimensä”. Sääntöjen ruotsinkielisessä versiossa 
liikanimen paikalla on tillnamn ja sukunimen familjenamn. 

Vuoden 1889 rikoslain 15.4 §:n mukaan yleiseen asiaan ei rangaistuk-
sen uhalla saanut ottaa osaa toisen nimessä ”sanoen itseänsä toiseksi”. 
Saman lain 18:1 §:n perusteella oli rangaistava teko muun kuin oman 
nimen ilmoittamista silloin, kun teon tarkoituksena oli houkutella toinen 
aviosopimukseen. Jos henkilö vihittiin väärällä nimellä, siitä seurasi anka-
ra rangaistus. Saman lainkohdan perusteella myös perinnön hankkiminen 
turvautumalla väärään nimeen oli rangaistava teko. Yleistä nimivelvoitetta 
ei kuitenkaan ollut. (Kangas 1991: 15.) 

1800-luvun loppupuoliskon nimikäytännön muokkautumiseen vaikutti-
vat ilmeisesti varsinaisten lakien, asetusten ja määräysten lisäksi myös 
asiakirjamallit ja lomakkeet, joita lehtienkin palstoilla vaadittiin uusitta-
vaksi vuoden 1863 kielireskriptin ja nimien suomalaistamisinnostuksen 
vuoksi.

9.8.3 Nimenmuutosten ilmoittamisvelvollisuus 

Merkittävä säädöksenkaltainen ohje oli Keisarillisen Suomen Senaatin 
5.2.1894 Turun Hovioikeudelle lähettämä kirje, joka toimitettiin myös 
muille hovioikeuksille, sotaväen päällikölle, kaikille kuvernööreille, yli-
opistolle, tuomiokapituleille ja muille viranomaisille. Kirjeessä määrättiin, 
että ”virka- tahi palvelusmies”, joka ottaa toisen nimen kuin hänellä oli 
palvelukseen astuessaan, ei saa käyttää uutta nimeään ennen kuin siitä on 
virallisesti ilmoitettu. Kirjeen antoa perusteltiin sillä, että ”Keisarillinen 
Senaatti on saanut tietää löytyvän henkilöitä, jotka yleiseen palvelukseen 
astuttuaan osaksi julkisissa asiakirjoissa käyttävät nimeä, jotka enemmän 
tai vähemmän poikkeavat niistä nimistä, joille he ovat asianomaisiin viras-
toihin ja Suomen valtiokalenteriin merkityt”. Virkamies sai luvan käyttää 
uutta nimeä vasta sen jälkeen, kun hän oli ilmoittanut asiasta virastolleen, 
Senaatin talousosastolle ja prokuraattorille. (Senaatin kirje 1894.) 

Nimenmuutoksen riittävänä edellytyksenä pidettiin oikeudellisesti-
kin kuulutuksen julkaisemista virallisissa lehdissä (Gripenberg 1902: 
307 308). Aina ei nimenmuutoksista edes ilmoitettu viranomaisille, 
vaan nimeä alettiin käyttää ilmoituksen ilmestymisen jälkeen. Esimerkiksi 
joissakin lehti-ilmoituksissa kerrotaan käytetyn nimen olevan toinen kuin 
kirkonkirjoissa tai papintodistuksessa, ks. lukua 8.6. Kun nimenmuutta-
mista ei säädelty, nimi oli helppo muuttaa uudelleen.31 Nimenmuutoksista 
seurasi monia käytännön vaikeuksia esimerkiksi avioliittokuulutuksissa 
sekä ratkaistaessa perintö- ja omistusoikeusriitoja. Ne vaikeuttivat myös 

31  1900-luvun alussa se saattoi usein olla tarpeenkin, kun lähisukulaiset olivat ottaneet 
eri sukunimiä, mutta halusivat sitten siirtyä yhteisen sukunimen käyttöön.
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luottosuhteita, ulosmittauksia ja konkurssivalvontoja sekä verotuksen 
toimittamista ja aiheuttivat epäselvyyksiä äänestysluetteloiden pitämi-
sessä. (Mts. 308.) Useimmat Gripenbergin mainitsemista käytännön vai-
keuksista tunnettiin ja mainittiin jo 1880-luvulla sukunimistä käydyssä 
lehdistökeskustelussa (ks. luku 5), kun länsisuomalaisella rahvaalla ei 
vielä sukunimiä ollut. 

Nämä käytännön ongelmat olivat myös vuonna 1906 nimien suoma-
laistuttamiskomitean tiedossa, kun se opasti nimenmuuttajia: 

Tavaksi on tullut ja sitä tapaa on jokaisen noudatettava kaikenlaisten itselleen 
ja muille ehkä sattuvain kiusallisten selkkausten välttämiseksi, että nimenmuu-
tos ensi tilaisuudessa toimitetaan merkityksi sen seurakunnan kirkonkirjaan, 
johon nimensä muuttanut kuuluu. Tällöin ovat kirkkoherranvirastot vaatineet 
nähtäville viimeisen niistä virallisen lehden numeroista, missä nimenmuutos 
on saatettu julkisuuteen. Joku, esim. pääkaupungin kaksikielisen seurakunnan 
kirkkoherran virasto on vaatinut, että ilmoitus on julkaistu niin kuin viralli-
set kuulutukset yleensä: kolmasti kummankinkielisessä virallisessa lehdessä. 
Toiset kirkkoherrat ovat tyytyneet vähempäänkin ilmoittamiseen, koska useat 
lakimiehetkin ovat selittäneet, että nimen muutos on toista laatua kuin ne 
asiat (esim. konkurssivalvonta, virkahakuaika y.m.), joista monen aineelliset 
y.m. edut riippuvat ja joista sen vuoksi kolmasti kuuluttaminen on säädetty. 

(Ojansuu & Tunkelo 1906: 12–13.)

Nimenmuutosten ilmoittamisvelvollisuutta olivat monet jo 1800-luvul-
la luulleet pakolliseksi, ja jotkut sitä vaativatkin. Nimensä muuttajilla 
saattoi olla se käsitys, että laki edellytti sitä, koska nimenmuuttoilmoi-
tuksissa esiintyi sanamuotoja ”lainmukaisesti ilmoitettu liikanimi” (SWL 
3.5.1886) ja ”keisarillisen sukunimilain mukaan” (SWL 2.2.1897). Asian 
tunsi aikanaan jo August Ahlqvist (1862: 105): ”Siitä ei ole kovan kau-
an, kuin nähtiin julkisissa lehdissämme ilmoitus kolmelta suomalaiselta 
oppi-pojalta Oulussa, jossa he laillisessa järjestyksessä kuuluttivat muut-
taneensa suomalaiset nimensä ruotsalaisiksi.” Ks. myös Juho Saarisen 
muistelus, s. 451. – Fredrik Aalto viittasi Satakunta-lehdessä 1878 siihen, 
että nimenmuutoksia olisi suunniteltu luvanvaraisiksi:32 

Huhuna on käynyt että eräät jotkut miettiwät saada arm. asetusta estämään 
nimien muuttamista suomalaisiksi ja siten tehdä tämän jollakin tawoin pyö-
rähtäneen Finlandin maan taas onnelliseksi. – Yhtä ja toista kertoessamme 
sukunimestä olemme johtuneet käsiksi kiinni tuohon tunnettuun riita-kapulaan 
nimien muutokseen. Muutamissa maissa tarwitaan sellaiseen muutokseen kor-
kea lupa; meillä taas (wahinko kyllä!) on se wähäpätöinen asia. (Satakunta 
14.3.1878.)

Nimenmuutoksen luvanvaraisuutta koskevan viranomaismääräyksen 
antoi sotatilan takia 21.2.1916 kenraalikuvernööri Frans Albert Seyn 
(ks. lukua 7.2). Hän kielsi ristimä- ja sukunimien omavaltaisen muutta-
misen ja edellytti, että nimenmuutoksille on saatava lupa läänien kuver-

32  R. A. puolusti nimien vapaata ja luonnollista vaihtamista. – Hänen omaa sukunimen 
suomalaistamisilmoitustaan en ole havainnut virallisesta lehdestä.
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nööreiltä. (SWL 18.2.1916.) Vienan Karjalassa tapahtuneen nimien 
suomalaistamiskampanjan yhteydessä Karjalan Vartia -lehti painotti 
sitä, että ”ollakseen laillinen nimenmuutos on ilmoitettava lehdessäm-
me ja kunnanesimiehelle kotikunnassa, jonka velvollisuus on huolehtia, 
että nimenmuutos tulee toimitetuksi myöskin kirkonkirjoissa” (mm. nro 
1/1919). 

Charpentierin (1914: 1203) mukaan jo 1900-luvun alussa oli ”ul-
komaisessa lainsäädännössä sääntönä, että sukunimen muutokseen 
vaaditaan hallintoviranomaisten suostumus”. Hänen mukaansa niin oli 
ainakin Ranskassa, Saksassa, Itävalta-Unkarissa ja Ruotsissa. Pakotet-
tujen nimenmuutosten motiivina on usein (nationalistinen) politiikka. 
1900-luvulla pakkonimenmuutoksia on toteutettu ainakin Armeniassa, 
Pohjois-Italiassa, Saksassa, Itävalta-Unkarissa ja Bulgariassa (Kangas 
1991: 5–6). Lähes pakonomaiseen nimien suomalaistamiseen syyllistyivät 
myös suomalaiset: 1900-luvun alussa vähäisessä määrin ruotsinkielisillä 
alueilla ja 1930-luvulla karjalaisten keskuudessa, vuosina 1919–1920 suo-
malaisten toimesta Vienan Karjalassa (vrt. Tarma 2002) sekä jatkosodan 
vuosina Itä-Karjalassa (Laine 1992: 98). 

9.8.4 Nimisuojan tarve 

1900-luvun ensivuosikymmenien lainsäädäntöä vaativassa debatissa (mm. 
oikeusoppineiden piirissä ja eduskunnassa) alettiin kiinnittää huomiota 
nimisuojaan: ”On nimittäin selvää ja yleisesti tunnustettukin, että suku-
nimi on oikeushyvä, joka ansaitsee lain suojaa yhtä hyvin kuin muutkin, 
ja että pääasiallisesti samat syyt, jotka puoltavat toiminimen suojaamista 
puoltavat sen myöntämistä myöskin sukunimille” (Lilius 1906: 68 69). 
Vanhoissa etuoikeuksiin perustuvissa nimijärjestelmissä sama nimi saat-
toi olla vain yhden suvun käytössä. Myöhemmin syntyneissä ja yleensä 
kehittyneissä nimijärjestelmissä tilanne on toinen: samoja nimiä syntyy 
toisistaan riippumatta. 1800-luvun lopun uudisnimet eivät ole luonteeltaan 
suvun nimiä, vaan yksilöiden omaksumia, itselle ja jälkeläisille periytyviksi 
tarkoitettuja sukunimiä, jollaisia olivat aikanaan esimerkiksi porvarisni-
met ja oikeastaan oppineistonimetkin. Sen sijaan aatelisnimien nimisuojaa 
olivat varjelleet lainsäädäntö, kruunu ja ritarihuonejärjestys. 

Vaatimuksissa sukunimien sisältöön ei puututtu muuten kuin edellyt-
tämällä, että 

Sukunimen suojeleminen ei kuitenkaan saa rajoittua ainoastaan siihen, että 
vain rekisteröity nimi on anastuksesta vapaa. Lain suojaama oikeus käy nim. 
aivan nimelliseksi, ellei samalla voi estää toista ottamasta nimeä, joka eroaa 
rekisteröidystä ainoastaan epäoleellisen äänteen kautta. Jos siis henkilö on 
rekisteröimällä itselleen ja suvulleen pidättänyt nimen Pettersson, niin ei voi-
da, tekemättä hänen sen kautta saavuttamaa oikeutta aivan imaginääriseksi, 
myöntää toiselle oikeutta käyttää nimeä Peterson tai Petterzon. Ja samoin on 
Mannerheim-nimen suojelemiseksi katsottava sisältyvän kielto käyttää nimeä 
Mannerheimo33. (Lilius 1906: 69.) 

33  Vuoden 1906 aikana nimen Mannerheimo otti käyttöön yli 20 henkilöä.
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Lilius esitti, että Tanskan ja Ruotsin tapaan määrättäisiin jokin kulut peit-
tävä maksu suojausrekisteriin merkitsemiseksi ja toisaalta sakkorangaistus 
suojatun nimen käyttämisestä (mts. 69 70).

Kun 1900-luvun alussa alettiin kiinnittää huomiota siihen, että nimiksi 
tulisi valita samojen muotinimien sijasta erilaisia nimiä, alettiin kantaa 
huolta myös siitä, että muut eivät ottaisi jo toisilla suvuilla ennestään 
käytössä olevia nimiä. Tähän kiinnitti huomiota myös Kotikielen Seuran, 
Suomalaisen Nuijan ja Ylioppilasten Keskusteluseuran asettama Nimien 
suomalaistuttamiskomitea, joka esitti ”niiden varalle, jotka tahtovat 
vapaasti valita nimensä, yleisen, hartaan toivomuksen, että ei valittaisi 
tiettyjä entisiä sukunimiä, ellei sukulaisuus siihen oikeuta.” (Ojansuu & 
Tunkelo 1906: 10.)

Runsaiden nimenmuuttojen ja muodinmukaisten uudisnimien omaksu-
misen aikana sattui usein, että eri suvut olivat ottaneet saman sukunimen 
toisistaan tietämättä. Välttääkseen tällaisia tapauksia Suomalaisuuden 
Liitto alkoi pitää vuonna 1914 suojattujen sukunimien rekisteriä, johon 
kaikki halukkaat saivat ilmoittaa sukunimensä. Liitto otti tehtäväkseen 
valvoa heidän puolestaan, ettei suojattua sukunimeä tullut muiden käyt-
töön. (Tarasti 1966: 24.) Ensimmäinen ”suojeltujen sukunimien” luettelo 
ilmestyi jo samana vuonna (Vuorjoki34 1931: 12). Malli suojaukselle oli 
ilmeisesti peräisin Tanskasta ja Ruotsista.

9.8.5 Uudet tarpeet ja esitykset nimisäädöksiksi

Sukunimiä koskevan lainsäädännön tarpeellisuus oli esillä Lainopillises-
sa yhdistyksessä aivan 1900-luvun alkuvuosina, mutta ”asia sillä kertaa 
jäi, joskin tämänlaisen lainsäädännön tarpeellisuus yleisesti tunnustettiin, 
platoonisen toivomuksen varaan, josta ei sen enempiä seurauksia ole 
johtunut” (Lilius 1906: 67).

Ilmeisesti tuon keskustelun seurauksena vuonna 1902 valtioneuvos 
Alexis Gripenberg kartoitti ulkomaista lainsäädäntöä, esitti sukunimilain 
säätämistä ja hahmotteli sen peruspiirteitä. Hänen mielestään tarvittiin 
lainsäädöksiä lisänimen (tillnamn) ottamisesta ja vaihtamisesta. Nimi-
velvollisuudesta hän totesi, että toiset tuntuivat kannattavan kansalaisten 
velvollisuutta käyttää lisänimeä (tillnamn) ja toiset oikeutta käyttää su-
kunimeä (släktnamn). Käsitellessään nimivelvollisuutta (namnplikt) hän 
näki ongelmana sen, että suurelta osalta maan väestöä puuttuivat lisänimet, 
jotka oli korvattu vaihtuvilla asumuksen nimillä, sekä sen, että sadoilla 
tai tuhansilla henkilöillä saattoi olla käytössään samanasuisia lisänimiä. 
Hän ei nähnyt mahdolliseksi määrätä, että jokaisen tulisi ottaa käyttöön 
lisänimi, tai vielä vähemmän, millainen sen tulisi olla. Hänen mielestään 
asiassa tulisi mieluummin käyttää hallinnollisia toimia. Hänen tietämänsä 
mukaan Ruotsin rautatiehallitus oli määrännyt, että kaikilla, jotka otettiin 
rautateiden palvelukseen, tuli olla lisänimi eikä kellään palveluksessa 

34  Teoksessa selvitetään myös, miten suojaaminen noina aikoina käytännössä hoidettiin 
(ks. Vuorjoki 1931: 18–21).
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olevalla saanut olla son-loppuista nimeä.35 Vastaavanlaista menettelyä hän 
suositteli Suomeenkin: kaikille, jotka otettaisiin valtion virkaan, valtion 
oppilaitokseen tai kouluun, kirjattaisiin tietty lisänimi, jonka kantamiseen 
hän sitoutuisi. Lisäksi tulisi huolehtia siitä, että nimet olisivat sellaisia, 
etteivät ne helposti sekaantuisi muihin nimiin. Siksi viranomaisten tu-
lisi tarkistaa muodostetut nimet. (Gripenberg 1902: 308–309.) Muuten 
hän olisi sälyttänyt väestörekisteriviranomaisille velvollisuuden valvoa, 
mitkä nimenotot voitaisiin hyväksyä, mitkä ei. Lisäksi nimenmuutoksen 
toimeenpanolle tulisi asettaa kyllin korkea hinta, jotta se osaltaan hillitsisi 
turhaa nimen muuttamista. Lopuksi hän ehdotti, että laissa tulisi määrätä, 
että se, joka nimen luvattomalla käytöllä aiheuttaa vahinkoa toisen yksin-
omaiselle oikeudelle käyttää sukunimeään, voidaan oikeuden päätöksellä 
tuomita vahingonkorvauksiin. (Mts. 311–312.)

Ilmeisesti vuoden 1906 suuri nimenmuutoskampanja havahdutti 
lopullisesti oikeusoppineetkin huomaamaan nimisäännösten puutteen. 
Kiinnitettiin huomiota muun muassa väärinkäytösten (Lilius 1906: 67; 
Grotenfelt 1907: 135–136) tai sekaannusten mahdollisuuteen (Charpentier 
1914: 1203). Prokuraattori Berndt J u l i u s  Grotenfeltin eduskunnalle 
antamassa selonteossa pidettiin tärkeänä, että  

ne yksityiset yhteiskunnan jäsenet, joiden kanssa viranomaiset joutuvat teke-
misiin, voidaan mahdollisimman tarkkaan identi  oida. Tämä vaatimus, joka 
myös esiintyy taloudellisessa elämässä ja ylipäätään kaikilla yhteiskunnallisen 
keskusliikenteen aloilla, on useimmissa maissa aiheuttanut lainsäädännön, 
joka osaksi koskee yksityisten kansalaisten oikeutta ja velvollisuutta käyttää 
sukunimeä, osaksi sitä millä ehdoilla he ovat oikeutettuja vaihtamaan suku-
nimensä toiseen. 

Prokuraattori tarkasteli asiaa ennen kaikkea kansalaisten kontrolloinnin 
kannalta. Se ilmenee siitäkin, että kertomuksessaan eduskunnalle hän otti 
sukunimet esille käsitellessään rikosrekisterihanketta, jota varten nimen 
muuttamiselle tarvittaisiin säännöt. Silti hän viittasi myös muihin etuihin, 
joita yleisen sukunimilainsäädännön tulisi koskea, kuten toimenpiteitä 
sukunimien käytön edistämiseksi; otettujen sukunimien suojaamista, 
sekä määräyksiä niistä asioista, joita olisi otettava huomioon sukunimeä 
muutettaessa. Hän katsoi, ettei rangaistusrekisteriä näytä voitavan järjestää 
täysin tyydyttävästi ennen kuin laissa määrätään, missä järjestyksessä 
sukunimen saa ottaa ja muuttaa. (Grotenfelt 1907: 135–137.) 

Sen jälkeen prokuraattori siirtyi käsittelemään rikollisten antropometris-
tä identi  oimisjärjestelmää. Selonteosta voi havaita, että prokuraattorin 
ajatuksiin oli vaikuttanut myös edellisvuoden suuri nimenmuutoskam-
panja. Eduskunnan lakivaliokunta oli sitä mieltä, että rangaistusrekisteri 
ja sukunimiä koskeva lainsäädäntö olisivat kansalaisten identi  oinnin 
kannalta ja ”muistakin syistä tarpeellisia”. Lakivaliokunnan mielestä oli 
jokainen velvoitettava käyttämään sukunimeä, jonka sai vain tietyin eh-

35  Koska ne eivät olleet tarpeeksi yksilöiviä; samanasuisia patronyymejä oli liikaa.
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doin vaihtaa toiseen. (Lakivaliokunnan mietintö N:o 6: 12.). Eduskunnan 
täysistunto (Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä: 11) yhtyi Groten-
feltin käsitykseen ja ilmaisi, että olisi tarpeen saada aikaan sukunimiä 
koskeva lainsäädäntö, jonka ensisijaisena tavoitteena olisi rikoksentekijän 
identi  ointi. 

9.8.6 Lainvalmistelu ja eduskuntakäsittely

Vuoden 1911 ehdotus
Sukunimilainsäädäntöä alettiin vihdoin valmistella vuonna 1911 samalla 
kun ehdotettiin lakia rangaistusrekisteriksi. Senaatti esitti sukunimipak-
koa: ”Suomen kansalaisten velvottamisesta käyttämään määrättyä suku-
nimeä, jota ei käy muuttaminen muutoin kuin lain säätämässä järjestyk-
sessä”. Senaatti oli päätynyt esittämään kahta eri asetusta, joista toinen 
koskisi sukunimen muuttamista ja toinen sukunimen ottamista. Ehdotusta 
perusteltiin sillä, että ensimmäisellä asetuksella olisi pysyväinen ja jälkim-
mäisellä väliaikainen luonne. (Ehdotus 1911: 2, 16.) Senaatti oli nimittäin 
tietoinen sitä, että ”on maassa vielä joukko henkilöitä, jopa kokonaisia 
perhekuntiakin, joilla ei ole varsinaista sukunimeä” (mts. 16) ja 

on kuitenkin vielä paikkakuntia varsinkin maan länsi- ja keskiosissa, joissa 
tällainen nimi puuttuu useilta etupäässä maalaistyöväestöön kuuluvilta ja 
niihin verrattavilta henkilöiltä. Oman ristimänimen ohella käyttävät ne isän 
tai äidin nimestä johtuvaa lisänimeä. Mutta myöskin maata omistavan luokan 
keskuudessa on ollut tavallista, että tilan nimi samalla on sen omistajan ja hä-
nen perikuntansa sukunimi ja että omistusoikeuden siirtyessä myös omistajan 
nimi joko muuttuu kokonaan tai, vaikka harvemmin, lisätään ennen käytet-
tyyn nimeen. Huomattava on kuitenkin, että vaikka tässä tarkoitetut henkilöt 
ovatkin vailla varsinaista sukunimeä, joka aina liittyisi heidän henkilöönsä, 
käyttävät useimmat heistä jokapäiväisessä elämässä sukunimeä vastaavaa tai 
siihen verrattavaa nimeä sen tilan, torpan tai muun asumuksen mukaan, jonka 
omistajia tai haltijoita he ovat ja jonka nimisinä he ovat kirkonkirjoihinkin 
otetut. (Mts. 19 20.)

Ehdotuksen lähtökohtana oli se, että sukunimeksi merkitään se nimi, joka 
on kirkonkirjaan merkitty edellisessä lainauksessa olevin perustein. Jos 
tällaista nimeä ei ole, 

sen valitseminen annetaan asianomaisen itsensä tehtäväksi. Niitä tapauksia 
varten, jolloin tämä tulee kysymykseen, ei Senaatin mielestä kuitenkaan olisi 
noudatettava kaikkia niitä ehtoja, jotka – – sukunimen muuttamista koskevassa 
asetusehdotuksessa on määrätty nimenmuutoksen hyväksymiselle, vaan on 
katsottu riittäväksi, että pappi, jolle sukunimi kirkonkirjaan merkitsemistä 
varten ilmoitetaan, harkitsee, onko nimen ilmoittaja vastamainitun asetuksen 
3 §:ssä olevain yleisten edellytysten nojalla katsottava oikeutetuksi ottamaan 
ilmoittamansa sukunimi. (Ehdotus 1911: 20.) 
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Urpo Kangas on tulkinnut, että tämän lakiehdotuksen mukaan sukunime-
tön henkilö ei olisi vapaasti saanut valita nimeä, vaan nimeksi olisi tullut 
ensisijaisesti merkitä ”sen tilan, torpan tai muun asumuksen nimi, jonka 
omistajana tai haltijana asianomainen on kirkonkirjaan otettu”, tai se 
nimi, jolla henkilö tunnettiin paikkakunnalla (Ehdotus 1911: 1. §; Kangas 
1991: 18). Toisaalta voidaan ajatella niinkin, että ehdotuksessa lähdettiin 
vanhasta länsisuomalaisesta rahvaan nimikäytännöstä ja haluttiin antaa 
ohjeita – ei määräystä – siitä, miten epätietoisessa tilanteessa menetel-
täisiin. Asetuksella ilmeisesti haluttiin vakiinnuttaa jo kirkonkirjoihin 
merkityt talonnimi-lisänimet sukunimiksi ja siten vahvistaa vallitsevaa 
tendenssiä. Sitä paitsi asetusehdotukseen sisältyi valitusoikeus ”kirkon-
kirjaa pitävän papin toimenpiteistä” (Ehdotus 1911: 4. §). Ehdotuksessa 
asetettiin papeille ratkaiseva rooli sukunimipakosta tiedottamisessa ja 
nimen merkitsemisessä (Kangas 1991: 18), mikä ei olisi kuitenkaan kos-
kenut ”eriuskolaisseurakuntia” (Ehdotus 1911: 6. §). Määräys pappien 
ja seurakuntien asemasta oli suunniteltu tilapäiseksi: ”Kunnes yleinen 
siviilirekisteri kaikkine siihen kuuluvine henkilötietoineen on tullut toi-
meenpannuksi, on sukunimeä koskevat tiedot löydettävissä seurakuntain 
kirkonkirjoista” (Ehdotus 1911: 16). Tästä pappien roolista käytiin kes-
kustelua vielä 1920, kun eduskunta lopulta päätti sukunimilaista. Sen 
sijaan yleistä siviilirekisteriä ei lainkaan perustettu, vaan väestökirjanpito 
jäi lähinnä seurakuntien hoidettavaksi.

Vuoden 1911 ehdotuksessa mietittiin, miten olisi meneteltävä sukuni-
meä muutettaessa. Lähtökohdaksi otettiin, että ”ennenkuin uutta sukuni-
meä voidaan käyttää, on sitä tarkoittava anomus jätettävä hallinnollisen 
viranomaisen ratkaistavaksi”. Tällaiseksi viranomaiseksi harkittiin 
Senaatin Talousosastoa, mutta päädyttiin siihen, että ratkaisu jätettäisiin 
läänin kuvernööreille, koska kun ”sukunimen muuttamista tarkoittavia 
anomuksia varsinkin asetuksen voimassaolon alkuaikoina todennäköisesti 
tultaisiin huomattavan suuressa määrin panemaan vireille, niiden käsittely 
tuottaisi maan korkeimmalle hallintolaitokselle aiheetonta lisätyötä”. (Eh-
dotus 1911: 17.) Nimenmuutosaikomuksesta tulisi ilmoittaa virallisessa 
lehdessä ennalta, jotta aikomuksesta voisivat mahdollisesti jo valittua 
nimeä käyttävät muistuttaa (mts. 18 19; Kangas 1991: 18). – Vuoden 
1911 ehdotus ei koskaan edennyt eduskuntakäsittelyyn.

Vuoden 1919 ehdotus 
Uusi esitys sukunimilaiksi annettiin pian rikosrekisteriasetuksen antami-
sen jälkeen. Kysymystä käsiteltiin valtioneuvoston oikeustoimikunnassa 
marraskuussa 1918, ja valtioneuvoston istuntoon lakiesitys tuli 5.12.1919. 
Se lähetettiin äänestyksen jälkeen kuitenkin edelleen valmisteltavaksi 
oikeusministeriöön. Osa ministereistä halusi antaa maaseudulla kunnal-
lislautakunnalle ja kaupungissa maistraatille harkintavaltaa sukunimen ot-
tamisessa, mitä myös vastustettiin. Asian käsittelyä jatkettiin 12.12.1919. 
Muutosehdotuksen mukaan papin tulisi kuulla kunnallislautakuntaa tai 
maistraattia, mikäli hän katsoisi, ettei ilmoitettua nimeä voitu hyväksyä 
9. §:n perustelujen mukaan: nimi ei saisi olla kielenvastainen tai olla 
toisen suvun käytössä, elleivät hakija tai hänen esi-isänsä olleet käyttä-
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neet nimeä aiemmin. Muutosesitys voitti äänestyksessä, mutta syystä tai 
toisesta esitys annettiin eduskunnalle alkuperäisessä muodossa. (Nykänen 
1988: 40 42.)

Kun sukunimilaista annettiin vuonna 1919 eduskunnalle uusi esitys, 
korostui pyrkimys sukunimilainsäädännön kontrolliluonteeseen. Nyt 
painotettiin erityisesti sitä, ettei ”rikollisina pidettyjen punakapinallisten” 
rekisteröiminen olisi muuten mahdollista (Kangas 1991: 19). Samaan 
aikaan oli alkanut myös vuoden 1918 sisällissodan uhrien luettelointi 
erilaisin hankkein; syntyi mm. Suomen Sukututkimusseuran esitys 
muistojulkaisuksi ei vain ”vapaustaistelussa – – kaatuneista ja rintamalla 
saamistaan vammoista kuolleista, vaan myöskin murhatuista ja tapatur-
maisesti surmansa saaneista laillista hallitusta kannattaneista henkilöistä 
ynnä Suomen itsenäisyyden ja vapauden puolesta henkensä heittäneistä 
ulkomaalaisista” (Boström 1920: 117–118). Kun hanke sittemmin to-
teutui kirjana (Boström 1927), tekijä joutui kirjan alussa toteamaan, että 
”mahdollista on sekin, että henkilö on tullut merkityksi eri sukunimellä 
eri kohtaan”. Tilastollisen keskustoimiston pyynnöstä papit kokosivat 
tietoa surmansa saaneista ja sosiaalidemokraattisen puolueen puoluetoi-
mikunta keräsi tietoja surmansa saaneista punaisista (Suomen sotasurmat 
1914–1922). Vaikeudet näin laajamittaisten henkilörekisterihankkeiden 
tietojen keruussa lienevät osaltaan vaikuttaneet sukunimilainsäädännön 
pikaiseen valmisteluun. Rikosrekisteriä koskeva lainsäädäntö oli saatettu 
voimaan jo 1918. 

Suomessa seurattiin tarkoin myös muiden Pohjoismaiden lainsäädäntöä. 
Sukunimien muuttamisesta noudatettavasta menettelystä ja entisten suku-
nimien suojaamisesta oli Ruotsissa säädetty asetus 5.12.1901 ja Tanskassa 
22.4.1904. (Hakkila 1940: 16–17.) Myös Ruotsissa oli kiinnitetty nimi-
lainsäädännön puutteeseen ensimmäisen kerran huomiota juuri rikostilas-
ton yhteydessä vuoden 1896 valtiopäivillä (Nykänen 1984: 8). Ruotsissa 
ei vuoden 1901 asetuksella määrätty sukunimipakkoa, vaan asetus oli 
tarkoitettu vain ohjeeksi nimien merkitsemiseksi kirkonkirjoihin (SOU 
1960: 5, s. 49–50). Ruotsissa sekundaarien tai primaarien patronyymien 
(son-loppuisten nimien) vaihtamista varsinaisiin sukunimiin pyrittiin 
helpottamaan (SOU 1960: 5, s. 49–50; Nykänen 1991: 8). 

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa
Suomen hallitus antoi esityksensä sukunimilaista valtiopäiville 12.12.1919, 
mutta asian käsittely lykkääntyi seuraaville, vuoden 1920 valtiopäiville. 
(Valtiopäivät 1919: 1697, 1774, 1784). Asia oli ensimmäisen kerran 
lakivaliokunnan esityslistalla 13.2.1920, jolloin ruotsalaisten edustaja 
Johan H j a l m a r  Fredrik Procopé huomautti, että lakiehdotuksen 16. 
§:ssä määrätty sakko luvattomasta sukunimen käytöstä on liian pieni, ja 
sosiaalidemokraattinen edustaja Johan (Jussi) Rapo kaipasi säännöstä, 
jolla kiellettäisiin sukunimen useaan kertaan muuttaminen (Lakivalio-
kunnan pöytäkirja 13.2.1920). Perusteellisemmin lakiesitys oli esillä 
lakivaliokunnassa 20.2.1920 (II käsittely). Silloin RKP:n kansanedus-
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taja, kirkkoherra Samuel Wi l h e l m  Roos piti tarpeettomana pakottaa 
(3. §) ketään ottamaan sukunimeä (Nykänen 1984: 5; Lakivaliokunnan 
pöytäkirja 20.2.1920). Suomen Sukututkimusseura oli lähettänyt lakiva-
liokunnalle kirjeen,36 jossa se totesi, ettei papeilta voi vaatia niin laajaa 
nimien ja kielten tuntemusta, jota ehdotuksen pykälät 4 ja 9 edellyttivät. 
Sosiaalidemokraattien Antero Oskari Arho ja Johan (Jussi) Rapo vetosivat 
tähän lausuntoon ja vaativat sukunimenanto-oikeuden kokonaan poistet-
tavaksi papistolta ja siirrettäväksi henkikirjoittajalle. Tätä kirkonvastai-
seksi tulkittua ehdotusta ei hyväksytty, vaan valiokunta päätti esittää, että 
papeille asetettaisiin velvollisuus pyytää antamistaan nimistä lausunto 
kunnallislautakunnalta tai maistraatilta. (Lakivaliokunnan pöytäkirja 
20.2.1920; Nykänen 1984: 5–7; Granit-Ilmoniemi 1920b: 122).  

5. §:ää käsiteltäessä kokoomuksen Erik Kaila ihmetteli sitä, että pappi 
tekisi päätöksiä, joista saisi valittaa. Jonkin verran käytiin keskustelua 
myös siitä, miten lain säätämisen jälkeen otetuista sukunimistä tulisi 
ilmoittaa. Pykälää 9 käsiteltäessä Albin Vilho Manner huomautti, että 
”kielenvastainen” on hieman epämääräinen käsite ja ehdotettiin sen 
poistamista. Asiasta järjestetyssä äänestyksessä alkuperäinen muotoilu 
voitti äänin 10 6. Pykälät 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 siirrettiin jaoston 
käsiteltäväksi. (Lakivaliokunnan pöytäkirja 20.2.1920.) 

Seuraavan kerran valiokunta käsitteli lakiehdotusta 9.4. ja 16.4.1920. 
Näissäkin kokouksissa keskusteltiin papin ja henkikirjoittajan roolista 
sekä siitä, ”kuka on katsottava sukunimeä vailla olevaksi”. Pykälän yk-
sityiskohtaisista muotoiluista äänestettiin muutaman kerran. (Lakivalio-
kunnan pöytäkirja 9.4.1920 ja 16.4.1920.) Seuraavissa kokouksissa muun 
muassa edustaja Procopé kritisoi periaatetta, että ”eronsaaneen naisen 
tulisi käyttää entistä nimeään” – varsinkin tapauksissa, joissa mies on 
syyllinen eroon. Valiokunnan esitykseksi tuli, että eronsaaneella naisella 
ei ole ehdotonta pakkoa ottaa vanhaa nimeä käyttöönsä. (Lakivaliokunnan 
pöytäkirja 17.4.1920 ja 29.4.1920.) 

Viimeisen kerran lakivaliokunta käsitteli lakia 4.5.1920, jolloin sen 
mietintö valmistui, ja se sisälsi sosiaalidemokraattien edustajien Arhon 
ja Ravon vastalauseen. (Lakivaliokunnan pöytäkirja 4.5.1920; Lakiva-
liokunnan mietintö N:o 5.)

Valtiopäivillä lain ensimmäisessä käsittelyssä keskityttiin keskusteluun 
pappien roolista (Valtiopäivät 1920, pöytäkirjat: 876, 885–887). Suu-
ressa valiokunnassa hyväksyttiin lakivaliokunnan mietinnön mukainen 
lakiehdotus 12.10.1920 (Valtiopäivät 1920: asiakirjat; Suuren valiokunnan 
mietintö N:o 30). Ehdotettu laki jakautui kolmeen lukuun, joista ensim-
mäinen koski sukunimen ottamista, toinen sukunimen muuttamista ja 
kolmas erityisiä säädöksiä (kuten lasten sekä naimisissa olevan ja eron-
neen naisen nimeä). 

Lakiesitys otettiin täysistunnossa 15.10.1920 toiseen käsittelyyn. Yleis-
keskustelussa painotettiin pitkäaikaista tarvetta lakiin, mutta tuotiin esiin 
myös vaikeudet, jotka olivat liittyneet vapaaseen nimenmuutosoikeu-

36  Kirje oli pantu lakivaliokunnassa pöydälle monistamista varten 19.2.1920. 
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teen: ”Varsinkin rikolliset henkilöt käyttävät tätä hyväkseen siten, että 
saattavat muuttaa nimensä 2, 3 kertaa jopa enemmänkin ja siten päästä 
tuosta ikävästä ja pahoin tunnetusta  rmanimestä. Sillä oikeastaanhan 
on sukunimikin tavallaan jonkunlainen  rmanimi.” Kantaa otettiin myös 
valiokunnassa erimielisyyttä aiheuttaneeseen aiheeseen, kuka hoitaa su-
kunimien antamisen ja muuttamisen, papit vai henkikirjoittaja. Tuleva 
arkkipiispa, kokoomuksen Erik Kaila totesi, että 

Papiston puolesta on melkein ilolla tervehdittävä, että näin vaivaloinen asia 
annettaisiin henkikirjoittajan tehtäväksi. Mutta sitä vastustaa kuitenkin se 
asianhaara, että henkikirjoittaja asuu kaukana suuressa piirissä, johonka yksi-
tyisen on vaikea päästä, jotapaitsi hän on melkoisen osan vuodesta matkoilla. 
Ei voi sentähden pitää tarkoituksenmukaisena eikä käytännöllisenä, että asia 
jätettäisiin henkikirjoittajan huostaan. (Valtiopäivät 1920. Pöytäkirjat II.)

Vastapuoli vetosi siihen, ettei Ruotsin vuoden 1901 asetuksessa papeille 
annettu oikeutta merkitä puuttuvia sukunimiä. Sen mukaan vastaavaa 
menettelyä, jossa papille sälytettäisiin päätäntävaltaa maallisissa asiois-
sa, ei tunnettu muissakaan Pohjoismaissa eikä muutamassa uudemmassa 
lainsäädännössä (Saksan Bürgerliches Gesetzbuch ja Sveitsin siviililaki). 
(Valtiopäivät 1920. Pöytäkirjat II.)

Yksityiskohtaisen keskustelun jälkeen todettiin, että laki pitäisi saada 
nopeasti voimaan suuren valiokunnan esittämässä muodossa Valiokun-
nassa äänestettiin vain lain kolmannesta pykälästä (nimestä ilmoittaminen 
papille, jolla olisi oikein hyväksyä tai hylätä nimi). Valiokunnan esitystä 
kannatti 88 edustajaa ja sosiaalidemokraattien Arhon vastaehdotusta 62 
edustajaa. Muut lainkohdat hyväksyttiin yksimielisesti. (Valtiopäivät 
1920, pöytäkirjat: 876, 913–917; Lakivaliokunnan mietintö N:o 5.) Kol-
mannessa käsittelyssä 19.10.1920 Arho ehdotti lain jättämistä lepäämään 
yli vaalien, mutta tätä ei kukaan kannattanut, joten ehdotusta ei voitu 
käsitellä, ja laki hyväksyttiin muodossa, jonka se oli saanut toisessa kä-
sittelyssä (Suomen Sosialidemokraatti 20.10.1920). 

Laki hyväksyttiin siis pääosin hallituksen esittämässä muodossa 23.12.1920 
ja se astui voimaan jo 1.1.1921 (Kangas 1991: 19). Lain 1 §:n mukaan ”jo-
kaisella Suomen kansalaisella tulee olla määrätty sukunimi”, 2 §:n mukaan 
”se, jolla ei ole sukunimeä, olkoon velvollinen yhden vuoden kuluessa 
tämän lain voimaan astumisesta sukunimen ottamaan”. 3. §:n mukaan 
kansalaisen oli tällöin esitettävä valitsemansa nimi seurakuntansa papille. 
Jos pappi katsoi nimen hyväksyttäväksi, hänen tuli merkitä se kirkonkir-
jaan. Edelleen 4. §:ssä säädettiin, että ellei sukunimetön ollut säädettyä 
ilmoitusta tehnyt, oli papin merkittävä kirkonkirjaan ”sen talon, torpan tai 
muun asumuksen nimi, jota hän hallitsee, tahi se sukunimeä vastaava nimi, 
jolla hänet muuten paikkakunnalla tunnetaan – – taikka – – nimi, jonka 
pappi katsoo soveliaaksi”. 9. § kielsi hyväksymästä sukunimeä, joka oli 
”kielenvastainen tahi sopimaton”. (Sukunimilaki 328/1920.)
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9.8.7 Lehdistö ja sukunimilain säätäminen

Uusi Suomi julkaisi 25.2.1920 edellä mainitun Suomen Sukututkimusseu-
ran lausunnon, jossa suhtauduttiin lakiesitykseen kriittisesti. Siinä esitettiin, 
että jokin valtion viranomainen (oikeusministeriön tilastollinen osasto, 
sosiaalihallituksen tai erikseen perustettava viranomainen) määrättäisiin 
sellaiseksi rekisteriviranomaiseksi, jolle ilmoitettaisiin seurakunnissa 
käytössä olevat tai käyttöön tulevat sukunimet. Tämän viranomaisen 
tehtävänä olisi hyväksyä kaikki nimenmuutokset. Rekisteriviranomaisen 
päätöksestä olisi voitava valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Edelleen 
sukututkimusseura vaati, että tulisi olla viisi vuotta aikaa valittaa, jos lain 
voimaan astumisen yhteydessä havaitsi jonkun toisen ottaneen käyttöönsä 
saman sukunimen kuin itsellä eikä tästä nimenotosta tai -vaihdoksesta ollut 
virallisessa lehdessä tiedotettu. Lausunnossa vaadittiin myös, että ”ennen 
sukunimilain voimaan astumista otetut sukunimet, esimerkiksi vuodesta 
1900 lähtien saataisiin ottaa tarkastettaviksi ja sukunimien vaihtoa vaatia, 
milloin asiallista aihetta tähän ilmaantuu.” (Uusi Suomi 25.2.1920.)

Sanomalehdistö ei juuri muuten kiinnittänyt huomiota sukunimilain 
käsittelyyn eduskunnassa. Jonkin verran uutisia asiasta oli (mm. Helsingin 
Sanomat 21.2.1920 ja 20.10.1920, Uusi Suomi 25.2.1920 ja 30.4.1920 
sekä Suomen Sosialidemokraatti 5.5.1920 ja 20.10.1920). Kantaa lain 
sisältöön otti vain Helsingin Sanomien Simuna pakinassaan (30.4.1920), 
jossa hän kutsui Ruotsin lain säännöstä naisen velvollisuudesta omaksua 
miehen sukunimi ”homehtuneeksi pykäläksi” ja selvitti itäsuomalaista 
tapaa, jossa naiset säilyttivät oman sukunimensä.

9.8.8 Yhteenvetoa

Aiemmassa sukunimilain syntyä käsitelleessä kirjallisuudessa on koros-
tettu lain säätämisen motiivina olleen rikollisten toiminnan kontrollointi 
(Hakkila 1940: 17; Nykänen 1988: 10; Kangas 1991: 19). Mielestäni 
1800-luvun viimeisten vuosikymmenien sukunimistymiskehitys ja su-
kunimistä käyty julkinen debatti viittaa pikemminkin siihen, että laki 
oli koettu yleisesti tarpeelliseksi monista erilaisista käytännön syistä, 
jotka liittyivät monimutkaistuvan yhteiskunnan kirjallisten toimien li-
sääntymiseen. Sama näkyi 1900-luvun alkuvuosien oikeusoppineidenkin 
kannanotoissa (ks. s. 578). Koko 1850-luvulta alkanut kehitys edellytti 
omaksuttujen nimien ja uusien nimikäytäntöjen legalisointia. Muutamassa 
vuosikymmenessä sadattuhannet suomalaiset olivat omaksuneet sukuni-
met, arviolta 100 000–200 000 nimeä oli muutettu toisiksi, oli syntynyt 
uusia nimenkäyttömuotoja ja joistakin nimistä oli luovuttu (patronyy-
meistä lähes kokonaan), samannimisyys oli lisääntynyt ja nimisuoja oli 
järjestämättä. Vanhat lisänimijärjestelmät, joilla oli omat (kirjoittamat-
tomat) sääntönsä, olivat sulautuneet uudenaikaiseksi sukunimijärjestel-
mäksi, jonka normit olivat muotoutuneet muutamassa vuosikymmenessä, 
mutta ilman virallista vahvistamista. 

Vaikka Suomessa on yleensä tarkoin seurattu Ruotsin esimerkkiä lain-
säädännössä, sukunimilakiasiassa siitä poikettiin sukunimen pakollisuu-
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dessa. Siinä Suomessa mentiin kerralla pidemmälle. Näkisin siihen kaksi 
perussyytä: Ensinnäkin Suomessa käytiin laaja kansallinen debatti sukuni-
mien ja nimenomaan suomalaisten sukunimien merkityksestä 1800-luvun 
jälkipuoliskolla ja järjestettiin laaja nimenmuutoskampanja 1900-luvun 
alkuvuosina. Toinen syy olivat kansalliset, omaleimaiset sukunimet. Itä-
Suomessa oli rahvas käyttänyt sukunimiä jo vuosisatoja. Länsi-Suomessa 
syntyi uusia omaperäisiä sukunimityyppejä 1800-luvun jälkipuoliskolla 
ja 1900-luvun alussa. Ne vahvistivat yksilöllistä identiteettiä ja suku-
nimen asemaa henkilönnimistössä etunimien, lisänimien, talonnimien 
ja patronyymien kustannuksella. Uudet nimet, jotka eivät suoranaisesti 
olleet minkään yhteiskuntaluokan tai sosiaalisen järjestelmän synnyttä-
miä, tarvitsivat säilyäkseen toimivina jonkinlaista yhteiskunnallista le-
galisointia. Kun niillä oli ollut myös kansalaisia tasa-arvoistava funktio, 
edellytti säätyvallan hylännyt demokratia tavallaan myös tässä tasa-ar-
von legalisointia. Ilmeisesti laista ei sen vuoksi syntynyt poliittista riitaa 
muuten kuin silloin, kun koettiin, ettei lakiehdotuksen pykälissä kohdeltu 
kansalaisia tasavertaisesti. Kiistat koskivat kirkon ja valtion keskinäistä 
suhdetta sekä naisen asemaa avioerotilanteessa. Ruotsissa patronyymisellä 
nimikäytännöllä oli vahva sija, ja siellä rahvaalta puuttuivat varsinaiset, 
kansalliset sukunimet, joita oli lähinnä vain säätyläisillä (samoihin nimi-
järjestelmiin kuuluvia kuin Suomessa). Siellä ei ollut syntynyt – toisin 
kuin Suomessa 1800-luvun lopulla – uutta, moderniin sukunimikäsityk-
seen perustuvaa nimijärjestelmää. Siellä, säätyvaltaisuuden pidempään 
säilyttäneessä entisessä suurvallassa ei vielä 1900-luvun ensimmäisillä 
vuosikymmenillä syntynyt tasavaltaista nimikulttuuria. Ainakin Ruotsissa 
ovat kansalaiset ja viranomaiset pitäneet välinimen käyttöä hankalana, 
koska on vaikea erottaa välinimi ja sukunimi toisistaan (ks. Brylla 2002: 
61–63). Myöskään Tanskassa ei syntynyt modernia sukunimijärjestelmää, 
mikä yksipuolisti Tanskan sukunimirakenteen ja synnytti erityisen väli-
nimijärjestelmän (ks. s. 96 luvussa 3.1.4). Välinimien käyttö omaksuttiin 
myös Norjassa, vaikka siellä sukunimistön yksipuolistuminen ei ollut 
yhtä silmäänpistävää kuin Tanskassa.

Rikollisten rekisteröinti oli lainsäädännön välitön ja lainsäätämisvaiheessa 
yksinkertaisimmin esitettävä motiivi. Rikollisten kontrollointia oli vuo-
den 1918 sisällissodan tapahtumien jälkeen helppo perustella, kun myös 
sodan hävinneen osapuolen eli punaisten, kommunistien ja sosialistien, 
maanalainen toiminta katsottiin rikokseksi ja uhkaksi nuorelle itsenäiselle 
valtiolle.

Lain todellinen tarve kumpusi kuitenkin kauempaa ja pitemmältä 
ajalta. Sen taustalla näkyvät paitsi modernin sukunimijärjestelmän fak-
tinen hahmottuminen, myös ne yhteiskunnalliset muutokset, jotka olivat 
1850-luvun lopulta alkaen mullistaneet ihmisten suhdetta yhteiskuntara-
kenteeseen (koulut, raha- ja pankkitalous, asevelvollisuusarmeija, elin-
keino- ja liikkumisvapaus, uudenlaiset yhdistykset ja organisaatiot, eri 
tahoilla lisääntyvät rekisterit ja luettelot). Nimet eivät olleet enää tarpeen 
vain arkisessa viestinnässä lähiympäristön kanssa, vaan niitä tarvittiin yhä 
enemmän toiminnan ulottuessa laajemmalle ja ennestään tuntemattomaan 
yhteiskunnalliseen ympäristöön.
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10.1  Uudennosten välittyminen

Uudenaikainen sukunimikäsitys on siitä käydyn julkisen keskustelun kii-
vauden ja siihen liittyvien uusien nimityyppien nopean leviämisen takia 
hahmottunut tässä tutkimuksessa innovaatioksi tai pikemminkin useiden 
erillis innovaatioiden ketjun lopputulokseksi. Innovaatioketjun perus idea 
syntyi 1850-luvulla, ja se tuotti uusia innovaatioi ta. Se tiivistyi Sanomia 
Turusta -lehdessä (26.3.1856) Arwo Moittiwaisen kirjoituksessa, jonka 
perusajatuksia olivat, että kaikilla suomalaisilla tulisi olla suomenkielinen 
nimi ja että suomalaisten ei tulisi enää ottaa vieraskielisiä nimiä. Siinä oli 
lyhyesti lausuttuna innovaatio, joka ruokki uusia ajatuksia toteutettaviksi. 
Innovaatioita on vaikea erottaa toisistaan ja niiden alkuunpanijoita on 
vaikea nimetä. Helpommin voidaan osoittaa innovaatioiden levittäjät, 
omaksujat ja eri vaiheiden ajankohdat. – Lähestyn kysymystä tässä luvussa 
toisaalta innovaation diffuusioteorian kannalta (ks. lukua 2.4), toisaalta 
järjestäytymistutkimuksen1 tulosten valossa.

Slovakialaisen tutkijan Vincent Blanárin mukaan henkilönnimien his-
toriallisessa kehityksessä esiintyy dialektista jännitystä, joka aiheutuu 
olemassa olevan nimistön ja vääjäämättä kasvavien nimeämistarpeiden 
vastaamattomuudesta (1993/1978: 49, 1981: 208–209). Blanárin mukaan 
tämä ristiriita ratkaistaan kehittämällä ei-virallisia, tilapäisiä (lebendig) 
henkilönnimiä; erilaisten motivointituntomerkkien perusteella syntyy 
muodoltaan erilaisia henkilönnimiä (1993/1978: 49, 1981: 208–209). 
Tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että ristiriitaa ei aina voida ratkaista 
vain ei-virallisten nimien avulla, vaan joudutaan luomaan myös uusia, 

1  Valitettavasti en aineiston keruuvaiheessa osannut etsiä lähdeaineistoa, jonka avulla 
olisin voinut luotettavasti tarkastella sukunimikehityksen suhdetta 1800-luvun lopun 
joukkojärjestäytymiseen. Nimiuudennosten diffuusio paljastaa kuitenkin nimijärjes-
telmän modernisoitumisen tapahtuneen samanaikaisesti suomalaisen yhteiskunnan ja 
erityisesti maaseudun järjestäytymisen kanssa. Samaa havaintoa tukee käyttämieni 
lehtiartikkeleiden analyysi. Joukkoliikkeiden tutkimuksista olen käyttänyt vertailu-
aineistona lähinnä Hrochin (1985), Sulkusen (1986) ja Liikasen (1995) teoksia sekä 
Kansa liikkeessä -kirjaa (1987).
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virallistuvia nimisysteemejä, kuten Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla 
tapahtui. Samantapaisten ristiriitojen ratkaisun kautta olivat syntyneet 
myös monet muut nimisysteemit (esim. oppineisto- ja porvarisnimet). 

Ristiriitojen sääntely ei tapahtunut itsestään, vaan jonkun oli havahdut-
tava toimimaan. Liikasen mukaan 1800-luvun loppupuoliskoa kuvaavista 
metaforista ”kansallinen herääminen” edustaa aatehistoriallista näkökul-
maa, ”sääty-yhteiskunnan hajoaminen” sosiaalihistoriallista näkökulmaa 
ja ”suomalaisen kansanvallan kehitys” poliittisen historian näkökulmaa. 
Hän halusi tutkimuksessaan kuitenkin korostaa, että kansalaisjärjestäy-
tymisen läpimurto liittyy saumattomasti aikakauden sosiaalisten suh-
teiden ja poliittisen valtarakenteiden murrokseen. (1995: 42–43.) Irma 
Sulkunen on raittiusliikettä koskevassa väitöskirjassaan tuonut esiin sen, 
että järjestäytyminen ei ollut vain vapaaehtoista yhdistystoimintaa vaan 
kyse oli 1800-luvun lopulla yhteiskunnan ja inhimillisen elämän kaikki 
tasot läpäisevästä historiallisesta prosessista. ”Siinä kohtaavat toisensa 
kansakunnan ja valtioapparaatin pysyttämiseen tähtäävät yhteiskunnal-
listen eliittien tietoiset pyrkimykset yhtäältä ja toisaalta maailmankuvan, 
elämäntavan, ihmiskäsitysten ja arkisten vuorovaikutusmuotojen muu-
tokset rahvaan keskuudessa.” Oli kyse koko yhteiskunnan kulttuurisesta 
murroksesta. (1986: 14.) Tämä murros koski myös suomalaisia lisä- ja 
sukunimijärjestelmiä.

Tšekkiläinen historioitsija Miroslav Hroch on vertaillut Euroopan 
(ja myös Suomen) kansallisia liikkeitä. Hän on nähnyt kansallisissa liik-
keissä kolme vaihetta: Ensimmäisessä vaiheessa sivistyneistö kiinnostui 
kansan kielestä, historiasta ja kulttuurista. Suomessa tätä edusti fenno-
 lia ja 1800-luvun alkuvuosikymmenien kansallisromantiikka. Toisessa 

vaiheessa kansallinen liike politisoitui ja alettiin harrastaa isänmaallista 
agitaatiota. Suomessa tätä edustaa 1840-luvulta Snellmanin toiminnasta 
alkanut fennomania. Kolmannessa vaiheessa sanoma levisi kansanjoukko-
jen keskuuteen. Suomessa se saavutti paremmin maalais- kuin työväestön.2 
(Hroch 1985: 22–23; Mylly 2002: 66–67.) Tähän 1800-luvun viimeisten 
vuosikymmenien vaiheeseen liittyy myös suomalaisen maalaisrahvaan 
sukunimistyminen suomalaisin nimin ja Virtanen-tyypin esiinmarssi. 
Virtanen-tyypin nimistö oli ensi sijassa maaseudun kansallisen heräämisen 
tulos, vaikka innovaation leviämiskeskuksina toimivatkin kaupungit ja 
kaupunkien koulut. Pirkko Rommi on huomauttanut, että fennomaanisella 
liikkeellä ei vielä 1870-luvun lopussakaan ollut järjestöverkkoa. Siksi 
maaseudun nouseva nationalismi jäi oman onnensa ja sanomalehtien 
ohjauksen varaan, sillä ”kaupungeissa ei vasen käsi tiennyt, mitä oikea 
teki”. (1986b: 257.) Ilkka Liikanen on täydentänyt tätä kuvaa väitöskir-
jassaan Fennomania ja kansa (1995).

2  Osmo Jussilan mielestä Hroch on ajoittanut nämä vaiheet Suomessa liian varhaisiksi. 
Hrochin mukaan toinen vaihe olisi alkanut 1840–1850-luvulla ja kolmas 1860-luvul-
la. Jussilan mielestä monet seikat viittaavat siihen, että kansallinen tietoisuus levisi 
laajoihin kansankerroksiin vasta 1900-luvun alkuvuosina ja silloinkin melko hitaasti. 
(Jussila 1979: 18.)
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Liikasen mukaan kansallisen historiankirjoituksen traditio on korosta-
nut suomenkielisen rahvaan valveutumisen saaneen alkunsa J. V. Snellma-
nin lehtimiestyöstä 1840-luvulla jatkumonaan fennomaanisivistyneistön 
kansanvalistustyö, suomenkielinen lehdistö ja 1860-luvun kansakoulu-, 
kunnallis- ja valtiopäiväuudistukset eli sivistyneistön ja valtiovallan toi-
menpiteet. Toisena, myöhemmin yleistyneenä näkemyksenä hän mai-
nitsee ”maaseudun heräämisen” ajoittamisen lähemmäksi 1900-luvun 
vaihdetta, jolloin on pantu enemmän painoa maaseutuväestön omaan 
yhteiskunnalliseen aktivoitumiseen. (Liikanen 1995: 177.) Liikanen on 
tarkastellut monenlaista järjestäytymistä ja havainnut, että maaseudun 
järjestäytymisen huippuvuosia olivat 1875–1876 (mts. 182–183) eli samat 
vuodet, jolloin useissa Länsi-Suomen maaseurakunnissa alkoi suoma-
laisten sukunimien, Virtanen-tyypin, laajempi omaksuminen. Liikanen 
pitää talonpoikaisväestön aktivoitumisessa merkittävimpänä ilmauksena 
Etelä-Hämeen maalaisseuran perustamista vuonna 1874. Sen perustivat 
Janakkalan, Lopen, Rengon ja Hausjärven tilalliset, jotka olivat tyyty-
mättömiä ruotsinkielisten säätyläisten johtamaan Uudenmaan ja Hämeen 
läänin maanviljelysseuran toimintaan. Seuran perustamisessa auttoivat hä-
meenlinnalainen opettaja, sukunimiasioissakin kunnostautunut (ks. s. 464) 
G. E. Eurén ja Yrjö Koskinen. (Mts. 205–206.) Satakunnan maanvilje-
lysseuran puheenjohtajana toimi 1870-luvulla Eurénin entinen kollega ja 
sukunimiasioihin laajasti vaikuttanut Edvin Avellan (mts. 207).

10.1.1  Sukunimiuudistusten muutoskanavat

Diffuusioteorian mukaan uudet ideat leviävät useimmiten kumulatiivisesti 
monissa eri vaiheissa, sillä uusien ajatusten omaksumisessa tai hylkää-
misessä pyritään käyttämään monia viestintämuotoja. Joukkoviestimis-
tä kanavia ovat muun muassa lehdistö, aikakausjulkaisut, kirjallisuus, 
näytelmät ja julkiset puhetilaisuudet, joissa yksi tai muutamat henkilöt 
pystyvät tavoit tamaan yleisönsä. 1800-luvulla lisäksi yliopisto ja koulut 
olivat sellaisenaan viestimiä.3 Mielipidejohtajat käyttävät joukkoviesti-
miä ajaakseen tärkeäksi kokemiaan asioita. Valtakunnallisen näkökul-
man vuoksi olen tässä tutkimuksessa keskittynyt sukunimistä käydystä 
keskustelusta pääasiassa siihen kuvaan, joka välittyy lehdistöstä ja parin 
keskeisen järjestön toiminnasta. Olen tarkastellut myös yliopiston, Jy-
väskylän seminaarin ja joidenkin oppikoulujen vaikutusta uudennosten 
leviämiseen. Vaikka pappiloiden, kansakoulujen, maaseudun järjestäy-
tymisen ja tehtaiden osuus on ollut merkittävä, olisi niiden vaikutukseen 
perehtyminen paisuttanut työmäärän kohtuuttomaksi. Tosin tästäkin on 
joitakin katkelmallisia esimerkkejä tutkimuksen eri osissa (esim. aika-
laiskuvauksissa luvussa 8.3). 

3  Saman on todennut jo aiemmin B. Estlander: ”Universitet utgör i sjelfva verket ett 
surrogat för en liberal press – –. Man kan betrakta, snart sagt, hvarje student som ett 
tidningsblad, hvilket till landsorten medför en mängd idéer, som icke kunna cencueras” 
(Estlander 1916: 8–9; ks. myös Klinge 1978b: 56). 



589

10 Moderni sukunimikäsitys innovaationa

10.1.2  Aikakauden mielipidejohtajia

Rogersin mukaan mielipidejohtajilla on parempi sosioekonominen 
asema, enemmän koulutus ta ja mahdollisuus seurata keskimääräistä 
useampia joukkoviesti miä. He ovat usein kosmopoliittisempia, heillä on 
enemmän kontakteja muutoksen toteuttajiin ja he ovat innova tiivisem-
pia. (1983: 274–277.) Mielipidejohtajien silmäänpistävimpiä piirteitä 
on heidän vaikutus valtainen asemansa viestintäraken teessa: he ovat 
interpersonaalisten viestintäverkkojen keskiössä.4 Nämä ver kostot sal-
livat mielipidejohtajan toimia sosiaalisena mallina, jonka innova tiivista 
käytöstä systeemin monet muut jäsenet matkivat. Jos jär jes telmä on 
muu tosha kuinen, kuten muutosten vuosikymmenten Suomi oli, myös 
mielipidejohta jat ovat innova tii visia. Tällainen tilanne Suomessa kansal-
lisen heräämisen ja tuolloin vilkkaiden kansainvälisten kosketusten takia 
epäilemättä oli. (Ks. Rogers 1983: 24.) 1800-luvun Suomessa sukunimi-
innovaation mielipidejohtajiksi voi nimetä vaikutusvaltaisia kielimiehiä, 
muita sivistyneistön edustajia, muutamien oppilaitosten opettajia (vrt. 
lukua 8.1, s. 456, 459, 463) ja poliitikkoja, jotka olivat alttiita hyväk-
symään uudennoksia. Suomessa mielipidejohtajat olivat myös aikansa 
keskeisiä fennomaaneja.5

Sanomalehtien palstoilla osallistuivat sukunimikeskusteluun suo-
malaisuutta esiin tuoden tai sukunimen käyttöä propagoiden seuraavat 
tunnistettavat kirjoittajat: 1840-luvulla6 vain näytelmäkirjailijat Pietari 
Hannikainen ja Jakob Fredrik Lagervall sekä Gottlundin Suomessa kirjoit-
tanut pietarilainen suomen kielen opettaja Thomas Friman. 1850-luvulla 
mielipidejohtajina toimivat aikakauden näkyvimmät yliopistovaikuttajat 
ja lehtimiehet G. Z. Forsman eli Yrjö Koskinen, Wolmar Schildt (Kilpi-
nen), Fredrik (Rietrikki) Polén ja A. Andelin. 1860-luvulla keskusteluun 
tulivat mukaan Frans Ahlman, August Ahlqvist, Wilhelm Carlsson, Gustav 
Erik Eurén, Johan Adolf Lindström, Z. Topelius ja Abraham Poppius; 
1870-luvulla J. R. Aspelin, Julius Krohn, Tapani Kärkönen ja Fredrik Sten-
fors (sittemmin Aalto); 1880-luvulla Anton Fr. Almberg, Edvin Avellan, 
Kustavi Grotenfelt, Joonatan Juuti, Kaarle Jaakkola, Kaarlo Kramsu7 ja 
Johan Viktor Leppänen; 1890-luvulla O. A. Kallio, Olli Koistinen, Kaarle 
Krohn, Ernst Gustaf Palmén, Vihtori Peltonen ja Kalle Rytkönen. 

4  Eräs osuva sattuma oli se, että Eurén, josta tuli merkittävä Virtanen-tyypin 
(nimi)opillinen hahmottaja, osallistui yliopistossa vuoden 1844 promootioon, jossa 
Topelius esitti kansallispoliittisen manifestinsa, ks. s. 467.

5  Fennomaanien tavoitteena oli integroida kaikki liikkeet kansallisuusaatteeseen ja 
valtioon (Alapuro & Stenius 1987: 14, 18–19).

6  Mainitsen kunkin henkilön vain kerran eli silloin, kun hän ensimmäisen kerran esiintyi. 
Liitteessä 3 ovat kaikki kirjoittajat ja heidän kirjoitustensa ensimmäinen ja viimeinen 
vuosi.

7  Runoilija Kaarlo Kramsu aloitti sukunimikirjoittelunsa vuonna 1880 Oulun Lehdessä 
ja laati 1880-luvulla kolmesti Rauman Lehteen pääartikkelin suomalaisten sukunimien 
puolesta. Sittemmin hän jatkoi samanlaisia kirjoituksia Satakunta-lehdessä. 
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Osa lehtikirjoituksista on julkaistu ilman nimeä tai nimimerkkiä, ja 
jotkin nimimerkit ovat tunnistamattomia. Merkittävin ongelma sisältyy 
Sanomia Turusta -lehden nimimerkkiin Arwo Moittiwainen,8 jonka kak-
siosainen artikkeli vuonna 1857 oli tärkeä herättäjä 1850-luvun lopussa 
virinneelle sukunimikeskustelulle. 

Myös nimimerkit Kainulainen (Sanomia Turusta) ja Maalainen (Kok-
kolan Lehti) ovat pulmallisia. Edvin Avellan on käyttänyt molempia 
nimimerkkejä, mutta tämän tutkimuksen lehtiartikkeleiden takana ovat 
ilmeisesti eri henkilöt, joista toinen on Uudestakaupungista (Kainulainen 
voi olla myös hänen sukunimensä) ja toinen Kokkolan seudulta. 

Siten muutosagentteina toimivat muun muassa paikallislehtien (esim. 
Rauman Lehti) kiivassanaiset toimittajat, jotka saivat lukijat vakuuttu-
neiksi uudennosten tapeellisuudesta. He saivat yhä useamman papin, 
opettajan yms. vaikuttajan toimimaan, mutta sytyttivät myös oppimis-
haluisen nuorison sekä monen valistuneen talonpojan ja kaupunkilaisen 
omaksumaan uudentyylisiä sukunimiä. 

10.1.3  Nimikeskusteluun osallistuneet lehdet 

Lehdistä yhteiskunnalliseen keskusteluun sukunimistä osallistuivat 
Snellmanin julkaisema Maamiehen Ystävä (1845), viipurilainen, Pietari 
Hannikaisen perustama Kanawa, Sanan-Saattaja Wiipurista (1845–1846), 
Gottlundin lyhytikäiseksi jäänyt Suomi (1847), Suometar (1848–1865), 
Sanomia Turusta9 (1856, 1873 ja 1880), Polénin Mehiläinen (1859–1862), 
Oulun Wiikko-Sanomat (1856–1859), Mikkelin Wiikko-Sanomia (1863), 
Savo-Karjalaisen osakunnan albumi Koitar yhdellä runolla 1870, Uusi 
Suometar (1871–1886), Keski-Suomi Johan Ferdinand ja Minna Canthin 
toimituskaudella (1874), Hämäläinen (1877), Satakunta (1878–1890), 
Tampereen Sanomat (1879–1886), oululaiset Kaiku (1880) ja Oulun Lehti 

8  Olen aiemmin hätiköidysti (Paikkala, S. 1988: 55, 67) olettanut kirjoittajan olevan 
August Ahlqvist. Nimimerkin lisämääre ”joutomies Kuutamasta” sekä artikkelin alun 
maantieteellinen kuvaus antavat kuitenkin joitakin viitteitä. Kirjoittaja asui melko 
kaukana Turusta, vesien ja korpien takana ja maaseudulla. Hän ei ilmeisestikään 
ollut virassa tai toimessa ja oli mahdollisesti elämänsä ehtoopuolella. Siten kysee-
seen eivät tulle Eurén (joka oli tuolloin lehden päätoimittaja), Anders Warelius ja 
Edvin Avellan. Kielen perusteella hän ei voi olla Ahlqvist (Ahlqvist oli tuolloin sitä 
paitsi Siperiassa) eikä Agathon Meurman. Sen sijaan kuvaus sopisi Edvin Avellanin 
isään Gustaf Adolf Avellaniin, jonka elämänvaiheet (Bergholm 1901: 108) ja luonne 
(Suometar 13.1.1860; Tunkelo 1927: 176–177) antavat aiheen epäillä hänen olleen 
Moittiwainen. Sekä mainittu nimimerkki että Gustaf Adolf Avellan olivat hyvin perillä 
eurooppalaisesta kirjallisuudesta ja myös talousasioista. Nimimerkki kirjoitti lehdessä 
samoihin aikoihin myös ulkomaankaupasta ja perusteli käsityksiään klassisella libe-
raalilla kansantalousteorialla (Autero 1993: 139; Sanomia Turusta 22.4. ja 29.4.1856). 
1850-luvun alussa G. A. Avellan kirjoitti Sanomia Turusta -lehteen nimimerkillä L-o 
[Landbo]. Avellania ja Moittiwaista yhdistäisi myös englannin kielen arvostus ja 
osaaminen. 

9  ST oli ajoittain maan eniten levinnyt suomenkielinen sanomalehti. Esimerkiksi vuon-
na 1875 sen tilaajamäärä oli noin 3 300. Samaan aikaan Uusi Suometar sai tyytyä 
n. 2 000 tilaajaan. (Jutikkala 1957: 820.)
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(1880), joensuulainen Karjalatar (1881), Rauman Lehti (1882–1890), 
Kokkolan Lehti (1885), tamperelainen Aamulehti (1885) ja porilainen 
Lounas (1887) sekä 1890-luvulla ainakin Oulun Ilmoitus-Lehti (1890), 
Hämäläis-Osakunnan käsinkirjoitettu Hällä-pyörä (1894) ja porvoolainen 
Uusimaa (1895–1898). Myös Uusi Suometar ja Päivälehti olivat aktiivisia 
1890-luvulla ja vielä 1900-luvun alkuvuosinakin.10 Myös Suomi-aika-
kauskirjassa sukunimet olivat yhteiskunnallisessa mielessä esillä vuosina 
1852–1862; sen jälkeen kirjoittelu oli enemmän tieteellistä. Päätoimitta-
jina Sanomia Turusta -lehdessä olivat Gustaf Erik Eurén (syksyyn 1857) 
ja Antti Lilljefors (1857–1862 ja 1864–1870), Suomettaressa 1840-lu-
vulla August Ahlqvist, D. E. D. Europaeus, Paavo Tikkanen ja Anders 
Warelius, 1850-luvulla Paavo Tikkanen ja Rietrikki Polén, Uudessa 
Suomettaressa 1870–1906 Viktor Löfgren, Tampereen Sanomissa Tapa-
ni Kärkönen 1878–1881 ja Kaarle Jaakkola, päätoimittajana Edv. Lang 
1884–1886, Satakunta-lehdessä Reinh. Grönvall 1880–1895, Rauman 
Lehdessä Kaarlo Kramsu 1885–1889, Kokkolan Lehdessä 1885 Niilo F. 
Spolander, Päivälehdessä 1890–1902 Eero Erkko ja Uusimaa-lehdessä 
1895–1899 Vihtori Peltonen.

10.1.4  Sukunimi-innovaatioiden edistäminen interpersonaalisesti 

Joukkoviestintäkanavista poiketen interpersonaaliset kanavat tarjoavat 
tilaisuuden kahden tai useamman henkilön kohtaa miseen kasvokkain ja 
siten mahdollisuuden henkilökohtaiseen vakuuttamiseen. (Rogers 1983: 
18). 1800-luvulla suomalainen sivistyneistö oli niin vähäinen, että lähes 
kaikki pakostakin tunsivat toisensa; kontakteja mielipidejohtajien ja 
muutosten välittäjien kesken oli paljon. Myös suomalaisen sukunimis-
tön kehittymiseen vaikuttaneiden henkilöiden tiet kohtasivat aika ajoin 
toisensa. Esimerkiksi 1860-luvulla yliopistossa opiskelleen Antti Tör-
neroosin, joka omaksui suomalaisen runoilijanimen Tuokko, opettajina 
toimivat muun muassa suomen kielessä ja kirjallisuudessa Elias Lönnrot 
ja August Ahlqvist,  loso  assa J. V. Snellman ja Thiodolf Rein, yleisessä 
historiassa Gabriel Rein, G. Z. Forsman ja Z. Topelius sekä estetiikassa 
ja nykyiskansain kirjallisuudessa Fredrik Cygnaeus (Halila 1959: 15). 
Syksyllä 1857 Hämeenlinnassa kohtasivat kaksi historian ja maantieteen 
opettajaa, Gustaf Erik Eurén ja Edvin Avellan. Paikallistasolla viestintä 
oli henkilökohtaista ja suullista; ilmeisesti vasta 1900-luvun alkuvuosi-
na alettiin nimiasian vuoksi organisoitua paikallisesti11 ja järjestää sitä 
koskevia tilaisuuksia12. 

10  Helsingin yliopiston kirjaston sanomalehtiartikkeleiden viitekortisto ei kuitenkaan 
sisältänyt tietoja 1890-luvun lehtiartikkeleista, joten en voinut ottaa niitä systemaat-
tisesti huomioon.

11  Esimerkiksi Johannes Linnankoski oli perustamassa Salon–Uskelan Suomalaisuuden 
liittoa 1906 (Kallio 1917: 111–112). Alapuro mainitsee Huittisissa toimineen nimien 
suomentamiskomitean (1994: 115). 

12  Paikallisella tasolla nimiasiaa lienee käsitelty myös juhlapuheissa (ks. s.603) ja 
illanvietoissa (ks. s. 455).
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1800-luvun lopun Suomessa julkisia viestimiä oli vähän ja niiden suo-
ra vaikutus kohdistui nykyiseen verrattuna vain pieneen osaan kansasta. 
Kun tuolloin liikkuvan tiedon määräkin oli vähäinen, uudet ajatukset eivät 
vaatineet kovin suurta kuuluttamista. Suomalainen yhteiskunta oli lisäksi 
arvomaailmaltaan hyvin homogeeninen, mikä oli omiaan edistämään in-
novaation vastaanottoa. Samalla yhteiskunta oli voimakkaan hierarkkinen, 
säätyjakoinen. Ks. lukua 3.3 ja Alapuro & Stenius 1987: 12–19. 

Yksi inhimillisen viestinnän perusperiaatteita on, että ideoi den välittä-
minen tapahtuu useimmiten sellaisten yksilöiden välil lä, jotka ovat tietyiltä 
ominai suuk siltaan – uskomuksiltaan, koulutukseltaan, sosiaali selta statuk-
seltaan jne. toistensa kaltaisia, homofi ileja (vrt. edellä mainittu normiarvojen 
homogeenisuus). Viestintä tällaisten parien välillä on tehokas ta ja palkitse-
vaa. Kiintoisaa on, että nimenomaan uuden nosten välittämisessä heterofi li-
alla on erityistä informaa tiovoi maa. Homo  lia voi olla este innovaatioi den 
kululle.13 Kovin samankaltaisessa ympäristössä uudet ajatukset leviävät 
horisontaalisesti, eivät vertikaali sesti. Jos interper sonaaliset diffuusioverkot 
ovat hetero  ilisia, ideoiden seuraajat omaksuvat mielipiteitä niiltä, joilla 
on korkeampi status. (Rogers 1983: 274–277.) 1800-luvun Suomessa hete-
ro  ilisia diffuusioverkkoja syntyi sekä seurakuntien pappien että koulujen 
opettajien ja rahvaan välille, tehtaiden työnjohtajien ja työntekijöiden välille, 
valistuneiden kartanoiden isäntien ja alustalaisten välille.14 

10.1.5  Muutoksen toteuttajat 

Muutoksen toteuttajien tehtäviin kuuluu saada aikaan muutoksen tarve. 
Tavalli sesti se merkitsee uusien ideoiden omaksumista, mutta joskus myös 
epämieluisan innovaation leviämisen hidastamista ja omak sumisen eh-
käisemistä. (Rogers 1983: 28, 313–315.) Innovaation välittäjät ovat usein 
viestinnän moni käyttäjiä: heillä on enemmän kontakteja ja useampiin viestin-
täläh teisiin kuin keskivertokansalaisella. Usein he myös tietävät paremmin, 
kuinka ja mistä hankkia tietoa, ja pyrkivät pitämään yhteyksiä moniin ihmi-
siin. Heillä on usein tyypillisiä johtajan  ominaisuuksia, ja heitä arvostetaan 
ja heihin luotetaan ympäristös sään. – Tutkimusjaksolta tällaisia viestinnän 
monikäyttäjiä olivat ne, joiden oli mahdollista seurata kaikkea sitä keskus-
telua, mitä Suomessa käytiin valtakunnallisesti. Keskustelu – vaikka siihen 
luettaisiin mukaan koko poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen ja tieteellinen 
keskustelu – oli varsin vähäistä nykyiseen verrattuna, ja yksi ihminen ehti 
seurata lähes kaikkea. Suuri osa kansaa kuuli tuosta keskustelusta vain etäistä 
kaikua. Sen sijaan sivistyneistö, niin yliopistoväki kuin papit ja opettajat sekä 
lehtimiehet ja kirjailijat pystyivät seuraamaan kaikkia merkittäviä Suomessa 
julkaistuja mielipide- ja yhteiskunnallisia kirjoituksia.

13  Toisaalta uudennokseen liittyy homo  liassa myös riskinsä: voi leimautua. Ks. esimer-
kiksi sivulta 599 Anton Almbergin ajatuksia nimenmuutosta. – Ilmeisesti riskinoton 
pelosta 1870–1890-luvuilla hetero  ilinen vaikuttaminen oli tuloksekkaampaa kuin 
homo  ilinen.

14  Mahdollisesti joukkoliikkeissä omaksuttiin malleja vaikuttajilta ja siirrettiin niitä 
uusiin, itse asetettuihin tavoitteisiin.
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1850–1880-lukujen kirjallisesta propagandasta ja agitaatiosta eli suku-
nimien omaksumisen ja erityisesti suomalaisten sukunimien omaksumisen 
tärkeydestä pääsivät yleensä tietoisiksi mielipidejohtajien lisäksi vain 
innovaatioiden välittäjät. Mielipidejohtajat ottivat uudistukseen myön-
teisen kannan, vaikka eivät olisi henkilökohtaisia ratkaisuja tehneetkään. 
Myönteisiä henkilökohtaisia päätöksiä tekivät kuitenkin esimerkiksi jotkut 
kirjailijat, muutamat suomenkieliset nuoret opiskelijat, jotka eivät hyväk-
syneet kouluun tai yliopistoon tullessaan enää vierasnimeä käyttöönsä, 
jotkut suomalaisen nimen omaksuneet papit ja joukko käsityöläisiä, 
1870-luvun puolivälissä nimensä suomalaistaneet Helsingin yliopiston 
opiskelijat ja muutamat rohkeat yksilöt, ks. lukuja 8.1 ja 10.3.1.

Sukunimi-innovaatioiden välittäjiä ja toteuttajia olivat toimittajat, papit, 
opettajat, työnjohtajat ja myös ylioppilaat. Varsinkin Virtanen-tyypin le-
viämisessä näkyy se, että muutosten toteuttajat muokkasivat mielipiteitä 
”ruohonjuuritasolla”, tavallisen kansan keskuudessa. Kansallinen herää-
minen sai ylioppilaat retkeilemään maaseudulla kotimaahan tutustumi-
seksi aiempaa aktiivisemmin.15 Niin oli ennenkin tehty, mutta nyt retkiä 
elähdytti kansan valistamisen ja suomalaisuuden asia. Niiden yhteydessä 
jaettiin kansankirjasia ja suomea opeteltaessa keskusteltiin rahvaan kans-
sa. Ylioppilaista tuli poliittisten uutisten ja aatteiden välittäjiä (”aatteiden 
kolportöörejä” niin kuin aikoinaan sanottiin) Helsingistä maaseudulle. 
(Klinge 1983: 37.) Esimerkiksi Tampereen Sanomissa (24.8.1878) ker-
rottiin, että ”Tampereella kesän aikana olleitten ja kansan sivistystä har-
rastavain ylioppilaitten toimesta” oli perustettu Suomalaisuuden Seura. 
Sen tehtävänä oli edistää seudulla kansallistuntoa ja pitää kansantajuisia 
luentoja kaupungissa ja mahdollisuuksien mukaan myös maaseudulla. 
Ehkäpä siellä edistettiin myös sukunimiasiaa. 

Keski-Suomi oli yksi niistä seuduista, minne ylioppilaat ja sivistyneistö 
suuntasivat opiskelemaan suomen kieltä, sillä jo vuonna 1846 oli Anders 
Warelius havainnut eri murteiden yhtyneen alueella harmonisesti. Keski-
Suomea pidettiin myös alueena, jossa muukalaisuus oli vähiten vaikut-
tanut. Esimerkiksi vuonna 1869 pelkästään Keuruulla asusti 14 nuorta 
opiskelemassa kieltä, tutustumassa tavalliseen kansaan ja luennoimassa. 
Kuitenkin rahvaaseen vaikuttivat enemmän omasta maakunnasta kotoisin 
olleet ylioppilaat ja kansanopistolaiset kuin ulkopuoliset herrasvieraat. 
(Mönkkönen 1988: 522, 531–533, 535.) 

10.1.5.1  Papit ja lukkarit nimenantajina
Papistolla oli keskeinen asema useiden maiden kansallisissa liikkeissä, 
kuten Kreikassa, Romaniassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Puolassa ja Ir-
lannissa, mutta myös Suomessa sen roolin on katsottu olleen merkittävä 
(Alter 1989: 69–71; Mylly 2002: 67).

15  Jo 1840-luvulla oli syntynyt tapa, että ylioppilaiden kasvatukseen kuului retki, vaellus 
sisämaahan. Se oli Klingen mukaan isänmaallisen ajattelun koetinkivi. Samalla tutus-
tuminen Sisä-Suomen luontoon tuki maantieteellis-maisemallisen isänmaakäsityksen 
syntyä ja juurtumista. (Klinge 1978a:115–117.)
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Pappien oma esimerkki ei kuitenkaan riittänyt suomalaistamaan kansan 
nimistöä, vaan sen teki heidän toiminnassaan välittynyt suomalaisuusaate, 
jonka he olivat ilmeisesti omaksuneet viimeistään opiskeluaikanaan (ks. 
lukua 8.1). Kun suomalainen väestökirjanpito on perinteisesti nojannut 
kirkonkirjoihin, on luonnollista, että papeilla oli keskeinen osuus nimi-
en muokkaamisessa. Pappien toimintaa ohjasivat lisäksi hiippakuntien 
konsistorien ohjeet, valmiit lomake- ja kirkonkirjamallit sekä vuoden 
1863 kielireskripti. Myös lehdistö seurasi jonkin verran pappien suomen 
kielen harrastusta (ks. mm. Satakunta 24.7.1880). Huomattavan usein 
kirkonkirjojen kieli muuttui ruotsista suomeksi samoihin aikoihin kuin 
alkoi ilmaantua Virtanen-tyypin nimiä, mutta ei aina. Joissakin seurakun-
nissa, esimerkiksi Ruovedellä, Jyväskylän kaupungissa ja Noormarkussa, 
alettiin kirkonkirjoissa käyttää – myös etunimiä kirjattaessa – suomea jo 
1860-luvulla. 

Säätyläiset saattoivat päättää nimestään itse, mutta rahvasta papit 
saattoivat kohdella omavaltaisestikin. Suomenmieliset papit antoivat 
suomenkielisiä nimiä myös täysin ruotsinkielisille; niinpä eräs nauvolainen 
nuorimies oli 1870-luvun lopulla renkinä mannermaan puolella, jossa suo-
malaismielinen pappi kirjasi pojan nimeksi Virtanen. Tämän ruotsinkieliset 
jälkeläiset käyttävät edelleenkin tätä nimeä, vaikka nimen ruotsalaistaminen 
on ollut suvun piirissä silloin tällöin esillä (Sinikka Virtasen tiedonanto 
4.2.1989). Ilmeisesti näin on saanut moni muukin suomenruotsalainen 
suku suomalaiset sukunimensä. Kemiön ruotsinkielisten rippilasten jou-
kossa esiintyi puolestaan 1900-luvun alussa sellaisia nimiä kuin Koskinen 
(1909) ja Salminen (1914). Ritva Valtavuo-Pfeiferin mukaan Ahvenanmaalla 
oli ennen vuotta 1900 yhteensä 40 suomalaista nen-loppuista nimeä, mutta 
1900-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä määrä kasvoi 110:
een, vuoden 1920 jälkeen yli 430:n. Sadan yleisimmän nimen joukossa oli 
Ahvenanmaalla kaksi suomalaista nimeä, Koskinen ja Laaksonen. Valtavuo-
Pfeifer on katsonut, että suomenruotsalaiset ovat halunneet näin ilmaista 
tukea maan kansallisille pyrkimyksille. (2001: 329.) Myös nimiartikkeleissa 
luvussa 6.2.6 esiintyy Virtanen-tyypin nimistä runsaahkosti tietoja täysin 
ruotsinkieliseltä Ahvenanmaalta.

Kaarlo Tiililän muistelmista (19.8.1895) käy esiin myös eräs nimeämis-
tapaus:

Olin aikeissa lähteä jalkasin Tampereelle, mutta sain vieraiksi entisen kansa-
koulukumppanini Vihtori Tiilin, joka on Vääpelinä Lappeenrannan rakuuna-
rykmentissä. – – Muistan vielä ne lukusijatkin, joissa Prov. Nyberg vainaa 
ehdotteli hänen isälleen nimeä Tiili, koska hän asui meidän maalla.

Vuokko Mattila on muistellut,16 että ”Vanhojen ihmisten kertoman mukaan 
viimeistään rippikoulussa piti jokaisella olla oma sukunimi. Jos ei itse 
keksinyt itselleen nimeä, antoi pappi sen – –. Sukunimien merkitsemisen 
tuoksinassa saattoi käydä, että sisarukset ja aviopuolisotkin olivat aivan 

16  Muistelut kohdistunevat juuri 1800-luvun loppuun.
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eri nimisiä”. (Mattila 1986: 12.) Karstulalainen Markku Marttinen (pu-
helimitse 23.6.1998) kertoi, että Karstulassa oli omaperäinen kirkkoher-
ra Vesamaa, ent. Waisman, joka muutteli vielä vuoden 1921 jälkeenkin 
henkilöiden sukunimiä kirkonkirjoissa mielensä mukaan. Hän teki muun 
muassa Muhosesta Kangasahokan, köyhemmät Krookit hän kirjasi talon 
nimelle jne.

Seuraavat kaksi tapausta on loppilaissyntyinen Heikki Wuorenrinne saanut 
haastatteluin maalis- ja huhtikuussa 1995: 

Kertojan vaari (jolla oli patronyymi) ehdotti itselleen Oksanen-nimeä Lopen 
kirkkoherran luona sukunimeä hakiessaan. Pappi kuitenkin sanoi: ”Mitä sillä 
päätteellä nimen perässä tekee, olkoon Oksa vaan.” (Jaakko Oksa Sajaniemen 
Järventaustasta.)

Kertojan isänäiti, Maria-niminen torpantytär Vanajan Harvialan kartanon tor-
pasta, muutti vuonna 1938 Lopelle. Hän oli ottanut Vanajan pappilassa vuonna 
1893 sukunimekseen Vuorinen Vuorenmäeksi tai Tunturivuoreksi17 sanotun 
harjun mukaan, jonka juurella torppa oli. (Paavo Vuorinen Sajaniemestä.) 

Wilhelm Carlsson on sivulla 449 (luku 8.1.5) mainitussa esimerkissä 
kertonut lukkarin olleen nimenantajana. Tämä ei ollut varmaan ainutlaa-
tuista, koska lukkarit osallistuivat muutenkin monipuolisesti seurakunnan 
toimintaan, muun muassa kinkerien yhteydessä.

Väinö Linna kertoo romaanissaan Täällä Pohjantähden alla, miten Kos-
kelan Jussi sai sukunimensä. Jussi oli pappilan torppari Pentinkulmalta 
Hämeestä, ja eräänä päivänä – elettiin 1890-luvun loppua – hänet lähe-
tettiin asemalle noutamaan vastavalitun kirkkoherran Lauri Salpakarin 
nuorta vaimoa Elleniä. Pappilaan päästyään rouva kysyi Jussilta:

– Koskelako teidän nimenne oli?
– Niin… se on liikanimi.
– Liikanimi? Miten niin?
– No, niin kun paikan nimi. Se on niin kun vaan Antinpoika kirjoissa.
– Lauri, sinun pitää heti merkitä Koskela tämän miehen sukunimeksi.
– Kyllä tietysti…
Ja kirkkoherra naurahti huvittuneena mutta samalla hellästi ja sanoi:
– Ihan heti… pikku fennomaani. (Linna 1996/1959–1962: 95.)

Kirkkoherra, Lars Albin Stenbom, oli suomalaistanut nimensä appensa 
vaatimuksesta. Ellenin isä, tuomari Sointuvuori, oli vaatinut:

–  Sinusta tulee vävyni seuraavilla ehdoilla. Sinä opettelet suomen kielen täy-
dellisesti. Tuota siansaksaa mitä sinä solkkaat ei meillä kuunnella. Toiseksi 
sinä muutat nimesi, etu- ja sukunimesi, suomalaiseksi. Albin-nimesi saat 
pitää entisellään, koska sille ei löydy suoraa vastinetta, koska tuo Alpo, 

17 Harvialan lähellä Koljalassa on harju nimeltään Tunturivuori.
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jota jotkut suosittelevat ei ole luonteva. Sitten sinä annat sanasi, että tulevat 
lapsenne saavat suomalaiset nimet. Mielipiteisiisi en sinänsä puutu, mutta 
sinä tiedät, että jos alat sotia suomalaisuutta vastaan, ei sinun ole hauska 
olla tämän perheen jäsenenä. (Linna 1996/1959–1962: 79, 85)

Pappien roolista sukunimen antajina sukunimettömille on esimerkkejä 
tämän tutkimuksen muissakin luvuissa. Vuoden 1920 sukunimilaissa an-
nettiin papeille ratkaiseva rooli henkilön nimeämisessä, jos tämä ei itse 
osoittanut nimen valinnassa aktiivisuutta; ks. vuoden 1920 sukunimilakia 
ja tämän tutkimuksen lukua 9.8.

10.1.5.2  Työnjohtajat innovaation toteuttajina
Pappien, opettajien ja sivulla 598 mainitun kaltaisten muutosavustajien 
lisäksi innovaation käytäntöön toimeenpanijoita olivat työnantajat. Esimer-
kiksi Tampereen tehtaissa tuotettiin paitsi pellavaa ja paperia myös nimiä: 
ruotsinkielisiä sukunimiä maalta tulleille, sukunimettömille suomenkielisille 
nuorille miehille ja naisille. Unto Kanerva on kuvannut tätä asiaa kirjassaan 
Pumpulilaisia ja pruukilaisia seuraavasti:18

Newhousen tehtaaseen ottamat lapset vietiin Stålbergin konttoriin, jossa heidät 
merkattiin tehtaan kirjoihin ja heille annettiin sukunimi, sillä harvalla se oli 
ennestään. Moni ei tiennyt edes, mitä suku- eli liikanimellä tarkoitettiin. Moni 
vastasi, ettei hänellä sellaista ollut, sillä isää oli sanottu vain Nikkari-Antik-
si. Kotonsa nimen jokainen tiesi ja siitä saattoi tulla alkavalle tehtaalaiselle 
sukunimi. Suomalaiset sukunimet olivat kuitenkin harvinaisia viime vuosi-
sadalla. Usea saikin tehtaassa jonkin ruotsalaisen nimen. Se oli olevinaan kai 
komeampi. Tuo Lempäälästä Tampereelle tullut tyttö kertoi:
   ”Stoolperin konttoriin, yläkonttoriin, vietiin papinkirja. Lempäälän kirk-
koherra (arkkipiispa Johanssonin isä) merkkas papinkirjaani vain Juhantytär. 
Kotini nimi oli Palomäki. Sanon Stoolperille, että kotomökkini on Palomäki 
ja äitiäni sanotaan Palomäen Kreetaksi. Stoolperi sano, että se on niin pitkä ja 
suomalainen, ettei semmosta pitkää suomalaista nimeä panna. Minä vastasin, 
että veljeni nimi on Linkkreeni, mutta sekin on pitkä. ’Pannaan nimeksesi 
Plummi. Se on lyhkänen ja kaunis’, sano Stoolperi. Veljelleni Stoolperi oli 
esittäny muutamia ruotsalaisia nimiä ja sanonu, että ota ny niistä joku.” 
(Kanerva 1946: 130.)

Teiskon Korpula Ylisessä 1819 syntyneestä Heikki Joosepin pojasta tuli 
paperitehtaan työmiehenä Lindgren, Ikaalisista paperitehtaalle tulleelle 
ja 1810 syntyneelle Heikki Heikin pojalle annettiin nimi Hellen, joka 
esiintyy myös muodossa Helén. Teiskon Knuutilan Saarikon torpan Heikki 
Emanuel Heikin poika (s. 1839) tuli 1861 paperitehtaalle ja sai nimen 
Scharlin. Niin ikään teiskolainen Maria Heikin tytär (s. 1813) kantoi 
tehtaalla nimeä Helenius. Tuuloksessa 1819 syntynyt ja Hämeenlinnan 
kautta Tampereelle muuttanut nahkurinkisälli Kustaa Joosepin poika sai 

18  Tampereen teollisuuslaitokset olivat merkittäviä nimeämisfoorumeita. 1860-luvulla 
maan tehdastyöläisistä kolmannes asui Tampereella, jossa jo vuosikymmenen alussa 
oli 2 400 teollisuustyöntekijää (Voionmaa 1907–10: 13).
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Finlaysonilla nimen Nygren. (Teiskon, Ikaalisten, Tuuloksen, Hämeen-
linnan ja Tampereen kirkonkirjat 1810–.) 

Tällaisia nimiä annettiin ja otettiin muuallakin kuin tehtais sa. Kun 
teis kolainen torpan poika Juho Erland Kustaan poika (s. 1842) tuli töihin 
leipuri Palmqvistille, hänestä tuli Ceder. Syntyi sellaisia nimiä kuin Ahl-
bom, Ahlgren, Birkman, Hagbom, Lind roos, Nyman, Nyström, Sjögren, 
Stenvall ja Vallenius. (Paikkala, S. 1989a: 9.)

Mutta pumpulitehtaalla nimistö alkoi myös suomalaistua. Ikaalisissa 
syntynyt Eeva Niemi kertoo Kanervan kirjassa:

Heikki Heleeni oli pupiinalikkain päällysmies. Heleeni vei minut Haussin 
konttoriin pyhäinmiesten etuviikolla. Seisoin pitkän aikaa ovenpielessä, kun 
Haussi kirjoitti. Lopulta Haussi viittas kerran ja menin hänen perässään. 
Haussi vei minut alakonttoriin. – Heleeni oli jo puhunut minusta Haussille. 
– Stoolperi kysyi minulta, mikä minun liikanimeni on. ”Ei minulla liikaa ni-
mee ole”, vastasin. Stoolperi kysyi, mikä oli kotoni nimi. Se oli Mertaniemi. 
Sinä olet sitten Eeva Niemi, sanoi hän, kun hän antoi juoksupojalle lapun. 
Poika vei minut kehruuosastoon. Juoksupoika antoi lapun minulle, kun ei 
laitosmiestä ollut. Pojat kävivät kurkistelemassa lappuani ja lukivat Eeva 
Niemi. (Kanerva 1946: 32.)

Humppilasta kotoisin olevat veljekset menivät aikanaan Tammelan Wiks-
bergin kutomolle töihin. Vanhempi Vihtori Joosenpoika (s. 1848) sai sinne 
mennessä 1868 nimen Olenius, nuorempi 1854 syntynyt Antti nimen 
Laitinen. (Laitinen 1991: 34.) 1870-luvulla annettiin siis sillä tehtaalla 
suomalaisia nimiä. Poikien isän nimeksi merkittiin asumuksen mukaan 
ensin Takala ja myöhemmin Pietilä (mts. 54).

Myös seuraavassa Simo Salomaan Suomen Sukututkimusseuran su-
kututkijoille tarkoitetulle Suku-keskustelupalstalle (www.genealogia.  /
postlist/) lähettämässä viestissä (19.8.2002) kerrotaan työhönottajien 
roolista nimenantajina. Hän vastasi esitettyyn kysymykseen ”Onko 
kellään tietoa, miksi 1800-luvun lopulla ainakin Hämeessä patronyymit 
vaihdettiin sukunimiksi?” seuraavasti19: 

On vähän. Nimenomaan Hämettä ja 1850–80-lukuja koskien tiedän ainakin 
muutaman sukunimen syntyhistorian. Tultaessa fabriikkiin (Forssa-Yhtiö, 
myöh. Finlayson, Jockis Ab ja myös lähimaakunnan Karkkila-Högfors) ky-
syttiin Mikon- tai Matinpojalta ”Misse pojka koti?”, ”Mikke pappa nimmi?”. 
Papalla ymmärretyn isoisän nimi Antti hiukan sekoitti konttoristia, joka näki 
papinkirjasta patronyymiksi Mattssonin, mutta esim. ”Heikkilän tai Mikkolan 
torpasta ollaan” -vastaus kelpasi ja sen jälkeen oli ”sinnu nimmi sitte” Matti 
Heikkilä tai Kalle Mikkola. – – Jotkut armoitetut saivat aloittaa myös samoihin 
aikoihin tehtaankoulun, mutta siellä(kin) tarvittava sukunimi oli siis saatu 
jo (työhönotto)konttorilta eikä myöhemmin armeijan kirjurinkaan tarvinnut 
enää käyttää mielikuvitustaan. Näin virallisesti saaduista nimistä oli sekin 
”etu”, että ne kirkonkirjoissa kirjattiin jopa täysin suomalaisina, Matteina 
ja Kalleina; useimpien muiden ollessa vielä 20 vuotta Mattseja ja Carleja 
patronyymeineen ja tietysti ilman sukunimeä. 

19  Olen varovasti huoltanut viestin kieliasua.
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Työhönottajien roolista sukunimen antajina sukunimettömille on esimerk-
kejä tämän tutkimuksen muissakin luvuissa.

10.1.6  Muutosavustajat 

Rogersin mukaan muutosten toteuttajilla, muutosagenteilla on muutos-
avustajia. He ovat tavallisesti ominaisuuksiltaan lähempänä keskiverto-
kohdettaan ja toimivat siten sillanrakentajina sen eriarvoisuuden kuilun yli, 
joka tavallisesti vallitsee muutoksen toteuttajien ja heidän kohderyhmänsä 
välillä. (Rogers 1983: 28–29.) Suomen pienen väkimäärän ja homogeeni-
sen kulttuurin takia muutosavustajia ei ehkä tarvittukaan. Ainakaan tämän 
tutkimuksen aineiston luonteen vuoksi tätä muutosavustajien ryhmää ei ole 
helppo nimetä, ellei sellaiseksi katsota mallinantajia, jotka esimerkillään, 
mutta muuten passiivisesti vaikuttivat muutoksen toteuttamiseen tai jotka 
eri paikkakunnilla mobilisoivat joukkojärjestäytymistä, vaikka he eivät 
tietoisesti tätä roolia olisikaan kantaneet. Suomen maaseudulle kutoutui 
1800-luvun loppupuoliskolla valistuneiden kansalaisten (talonpoikien, 
kauppiaiden, käsityöläisten, isojen, valistuneiden talojen renkien yms.) 
verkosto, johon lähiseudun asukkaat myös luottivat ja jonka jäsenet seu-
rasivat tarkemmin maailmanmenoa, omaksuivat innovaatioita ja olivat 
valmiita niitä levittämään sekä olivat mukana perustamassa yhdistyksiä 
ja muita yhteenliittymiä. Maaseudun aktiivisimman väestön järjestäytymi-
nen yhdistyksiin loi mahdollisuuksia interpersonaaliseen vaikuttamiseen. 
Muutosavustajien nimeäminen ja roolien selvittäminen on mahdollista 
vain perusteellisen paikallistutkimuksen avulla. Tässä tutkimuksessa 
mainittujen paikallisvaikuttajia eli muutosavustajia ovat esimerkiksi 
nahkuri Kaarlo Aalto, jolta Vihtori Peltonen (Johannes Linnankoski) sai 
herätteitä, ja jaalalainen kauppias Johan Robert Rosberg (ks. nimiartik-
kelia Lemminkäinen). 

10.2  Muutosvastarinta

Muutosagenttien vastapainona toimivat olivat konservatiivisempia omaksu-
maan muutoksia, vastustivat sääty-yhteiskunnan murentamista tai asettuivat 
svekomaanien puolelle kieliriidassa. Lehdissä näitä olivat erityisesti Freu-
denthalin Vikingen mutta myös Helsingfors Dagblad, Hufvudstadsbladet, 
Borgåbladet, Nya Pressen, Östra Nyland, Tammerfors Aftonblad, Åbo Tid-
ning ja monet maakuntakaupunkien ruotsinkieliset lehdet (esim. Viipurissa 
Viborgs Tidning ja Östra Finland, Porissa Björneborgs Tidning). (Ks. mm. 
Rommi & Pohls 1989: 90, 101, 112; Tommila 1983: 285 ja Saarinen 1972: 
775.) Yksi selvä muutoksen vastustaja oli yliopiston keskusjohto, jonka 
torjuva suhtautuminen ylioppilaiden nimien suomalaistamiseen (ks. mm. 
Pajula 1956: 123, 127–129) vaikutti osaltaan siihen, ettei opiskelijanuoriso 
jo 1870-luvulla alkanut K. P. T:n ja Suomalaisen Nuijan perustamisesta huo-
limatta laajemmin kansallistaa nimiään muutamien esimerkkiä antaneiden 
nimensä suomalaistajien vanavedessä. Muutoksen vastustajia olivat myös 
ne, jotka ivasivat nimensä suomalaistajia. Heitä ei lehtikirjoituksissa mainita 
nimeltä, mutta ilmeisesti kyse oli toisaalta A. O. Freudenthalin ympärille 
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kerääntyneistä svekomaaneista, toisaalta suomenmielisen sivistyneistön 
sisäisestä rajoituksesta, joka esti luottamasta omaan suomalaisuuteen ja 
vaali ns. ”kunniavelkaa” ruotsalaisuudelle. Niinpä myös varhaisten nimen-
muuttajien lähiomaiset olivat usein nimenmuutoksia vastaan (ks. Pajula 
1956: 129; Hiitonen 1980: 88). Varmaan monen nimen suomalaistamista 
harkinneen aikeet kilpistyivätkin läheisten vastustukseen.

Ei-suomalaista sukunimeä kantaville nimen suomalaistaminen ei ollut 
helppoa, sillä pelkona oli tulla julkisesti pilkatuksi. Tätä kuvaavat hyvin 
maisteri Anton Almbergin20 kirjeet morsiamelleen Suomeen Prahasta 
syksyllä 1874: 

Minä olen paljon miettinyt kotia tultuani julkisesti ilmoituksen kautta Finl. 
Allm. T:ssä muuttaa nimeni. Mitä Sinä arvelet? Eikö olisi tuhat kertaa kau-
niimpi, Jalava, joka on kauniimpia sanoja suomenkielessä. – Ehkä tekisin sen 
jo poissa ollessani, niin pääsisin kuulemasta sitä pilkkaa, jota moni epäile-
mättä sen johdosta tulee laskemaan. Kysy tästä asiasta tuttavieni ja ystävieni 
mielipidettä – –. (Pajula 1956: 110.)

Morsian (Alma Floman), joka oli ruotsalaisesta kodista mutta suomenmie-
linen, vastusti jyrkästi nimenmuuttoa: ”Enkä luulis minulla olevan niin 
paljon rohkeutta, että voisin kärsiä kaikkia pilkkaa, joka siinä seikassa 
tulisi sekä Sinulle että minulle osaksi – –.” Hän katsoi nimenvaihdoksen 
olevan loukkaus Almbergin isää kohtaan, jolta poika oli nimensä perinyt, 
ja ilmoitti lopulta: ”Tee mitä tahdot, mutta sen sanon Sinulle, että rouva 
Jalavaa ei minusta ikinä tule.” Almberg yritti vielä selittää: ”Ja mitä mi-
nun nykyiseen nimeeni tulee, niin tiedäthän Sinä, ettei se taannehdi sen 
pitemmälle kuin isoisään, jolle sen pakotti koulun rehtori – –.” (Pajula 
1956: 110–111.) 

Almbergin nimenvaihto lykkääntyikin yli kolmellakymmenellä vuo-
della ja toteutui vasta 1906 Snellmanin satavuotispäivän suuren nimien 
suomalaistamiskampanjan yhteydessä. Näyttää siltä, että suomalainen 
sivistyneistö jäi miettimään omaa kantaansa pitkäksi aikaa, koska tilan-
ne oli motivaation kannalta ristiriitainen. Henkilökohtaisiin päätöksiin 
se kypsyi vasta vuoden 1905 suurlakon jälkitunnelmissa, ks. tarkemmin 
lukua 8.5.1.

En kuitenkaan löytänyt lehtiartikkeleita, joissa nimen suomalaistamista 
olisi suoraan vastustettu, vaikka vastustukseen viitattiin usein suomalais-
tamista puolustavissa kirjoituksissa. Ehkä vastustus ilmaistiin suullisissa 
keskusteluissa. On myös mahdollista, että vallitsevaa itsestään selvää 
käytäntöä ei katsottu tarpeelliseksi lehdistössä puolustaa. Suorien todis-
teiden puuttuessa valaisen asiaa toisen käden lähteillä, suomenmielisten 
lehtien kirjoituksilla.

20  Almbergilla oli Prahassa ja Budapestissa yhteyksiä sikäläisiin kansallismielisiin, ja 
hän on kirjoittanut ainakin Unkarin kuuluisan kansallisen herättäjän kreivi István 
Széchényin ja 1860-luvun Unkarin johtavan valtiomiehen Ferenc Deákin elämäkerrat: 
Antti Jalava: Tapani Széchenyi. Kansanvalistusseura 1901, Helsinki; Anton Almberg: 
Frans Deák och Ungerns kamp för sin rätt. Söderström, Helsingfors. 
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Nimimerkki T-n kritisoi Tampereen Sanomissa (1.3.1879) nimensä ruot-
salaistaneita ja toivoi palaamista aiempaan suomalaiseen nimeen, joka 
olisi helpompi lausuakin, mutta epäili samalla:

 
Mutta mitäpä sanoisiwat tästä ruotsikiihkoiset wanhoillaan olijat? Ei mitään 
enempää, kuin tuomitsisiwat mies paran sydämettömäksi, jumalattomaksi 
sukunsa ja isänsä häpäisijäksi j. n. e.; hänen joka omapäisesti on ”turhuuden 
markkinoilla” rohjennut kaupata pois yhden noista ruotsalaisuuden pyhistä 
”reliikeistä” (= jätteistä) ja sen sijasta ottaa nimekseen raakain suomalaisten 
sanoja. Tällaiset tuomitsemiset owatkin aiwan yleisiä niistä, jotka ruotsalai-
sen nimensä suomalaiseksi muuttawat, waan minkätähden säästettänee näistä 
tuomioista suomalaisia, jotka nimensä ruotsalaisiksi muuttawat?

Savo (26.9.1883) kuvasi aiempaa opintielle tai käsityöläisiksi lähteneiden 
nimien muukalaistamista ja jatkoi:

Näinä aikoina tällaista hullutusta enää harwassa tapahtuu, ja onpa muutamat 
meidän aikana esi-isänsä tekemän wirheen korjanneet sillä lailla, että owat 
takaisin ottaneet suomalaisen sukunimensä. Mutta tästäkös meidän ruotsi-
kiihkoiset owat melua pitäneet, warsinkin jos entisen nimen ottaja on ollut 
jostakin merkittäwämmästä su’usta; tuollaista nimen muuttajaa on mainitulla 
taholla tawallisesti nimitetty sukunsa häwäisijäksi, pyhyyden raastajaksi y. 
m. kauniilla nimillä, waikka ei mikään pitäisi olla luonnollisempaa, kuin että 
Suomalainen mies omakseen ottaa suomalaisen sukunsa nimen, jos hänellä 
kerran ei ole syytä sitä halweksia. – – Että nimien suomennos waikuttaa hywää 
kansallisuudellemme, osoittaa se kiukkukin, joka useita kertoja on puhjennut 
ilmi ruotsikiihkoisten leirissä kuin nimien suomennuksia on tapahtunut.

Rauman Lehdessä (29.1.1886) Kaarlo Kramsu kuvasi tilannetta näin:

Wiime aikoina owat yhä useammat henkilöt alkaneet waihtaa isiltä perityt 
wieraat nimensä suomalaisiin. Tästä on heitä muutamalta taholta kowasti 
moitittu ja pilkattu. Sanotaan, että nimensä muuttajat häpeäwät isiensä 
kunniallisia nimiä j. n. e. – – Mutta uudemman, walistuneemman ajan tulee 
korjata entisten aikain hairahduksia. Niin on laita muissa asioissa, ja miksi 
ei siis tässäkin? 

Kahta vuotta myöhemmin lehti laati kirjoituksen entisaikain nimenmuu-
toksista, joissa omaksuttiin vierasmallisia nimiä ilman, että kukaan olisi 
niitä kummeksunut, ja vertasi sitä nykyisiin nimenmuutoksiin, joita on 
paheksuttu (Rauman Lehti 1.9.1888; ks. sitaattia s. 195).

Satakunnassa (15.2.1890) mahdollisesti Kaarlo Kramsu kertoi, kuinka 
on pidetty ”meteliä” siitä, että jotkut ovat suomalaistaneet nimensä (ks. 
luvun 5.2.1 s. 198). Nimimerkin R. A.:n kirjoituksessa Satakunta-lehdessä 
14.9.1878 kerrotaan kansallisten nimien aiheuttamasta äreydestä ja halusta 
estää asetuksella nimien suomalaistaminen (ks. luvun 5.2.1 s. 184).

Vuodelta 1906 on jo yksilöidympää tietoa nimien suomalaistamisen 
vastustamisesta, ks. lukua 8.5.1.7. 
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10.3  Muutosten omaksuminen

Ensimmäisiä innovaation omaksujia eli uudistajia21 ja varhaisia omaksujia 
on tässä tapauksessa vaikea erottaa toisistaan, koska molemmat ryhmät 
olivat pieniä ja niihin kuuluvat henkilöt saattoivat toimia samalla myös 
mielipidejohtajina ja muutosagentteina. Innovaation omaksuminen oli 
ennestään ruotsin- tai muunkielisen sukunimen kantajalle erilainen asia 
kuin niille, joilla sukunimeä ei ollut lainkaan. 

 
10.3.1  Varhaisia omaksujia

Joitakin varhaisia, vuosina 1849–1865 esiintyneitä Virtanen- tai sen 
seurannaistyypin nimen omaksujia olen käsitellyt tarkemmin yliopisto-
väen sukunimien yhteydessä (luku 8.1): ks. esimerkiksi nimiä Ellinen, 
Vaaranen, Heinonen, Hirvinen, Palonen, Heininen, Levänen, Tolvinen, 
Lehtonen, Oksanen, Wirtainen, Kerkkonen. Myös Jyväskylän seminaarin 
opettaja, tunnettu suomalaisuusmies Nestor Järvinen omaksui sukuni-
mensä viimeistään 1860-luvun alussa tai jo kouluaikanaan22. Luvussa 
8.2 paljastuu itse asiassa koko joukko ensimmäisiä uusien suomalaisten 
sukunimien omaksujia.

Otan seuraavassa tarkemmin esiin muutamia yksittäisiä uudistajia eli 
suomalaisen sukunimi-innovaation varhaisomaksujia kuvatakseni sitä 
kaksoisroolia, jossa suomalainen sivistyneistö toimi. Osa sen edustajista 
suomalaisti oman sukunimensä varhain, osa alkoi käyttää suomalaista 
kirjailijanimeä, osa siirsi virallista nimenmuuttoa myöhemmäksi. Kaikki 
heistä olivat kuitenkin saaneet kansallisen herätyksen ja edistivät tahoil-
laan suomalaisuuden asiaa ja pyrkivät vaikuttamaan nimien suomalais-
tamiseen.

Yksi varhaisimpia nimensä suomalaistajia oli Robert Krank, joka 1848 
pyysi, että hänen nimensä SKS:n nimikirjassa suomalaistettaisiin, koska 
”miks’ en suomalaisena suomalaisesti kutsuttaisi!”. Hänen ilmoittamansa 

21  Rogers (1983: 247) on katsonut uudennosten omaksujien jakautuvan aikaan suh-
teutettuna seuraavasti: innovaattoreita (2,5 %) seuraavat varhaiset omaksujat (13,5 
%); seuraavat 34 % ovat harkitsevaa aikaista enemmistöä, seuraavat 34 % myö-
häistä skeptistä enemmistöä ja viimeiset 16 % perinteiseen turvautuvia vitkasteli-
joita. – Nimenmuutosten (joko suomalaistamisten tai patronyymeistä luopumisten) 
omaksumisen prosenttiosuuksia olisi ollut mahdoton laskea koko väestöstä ja vielä 
hankalampi sukunimettömästä tai ei-suomalaisnimisestä väestöstä, koska muutok-
siin tulisi laskea myös ne, joista ei tehty ilmoitusta. Jos jakauma laskettaisiin vain 
muutosilmoitusten perusteella, varhaiset omaksujat ja perinteiset vitkastelijat voisi 
jotenkin vielä erottaa, mutta heidän toimintansa olisi jakautunut varsin pitkälle ajal-
le. Molemmat keskimmäiset ryhmät olisivat taas sijoittuneet enimmäkseen samalle 
päivälle 12.5.1906. – Myöskään Rogersin (1983: 243) kumulatiivista S-käyrää (kun 
10–20 % potentiaalisista omaksujista on omaksunut innovaation, ei diffuusiota voi 
enää estää) ei olisi voinut laskea, koska potentiaalisten omaksujien määrän laskeminen 
koko väestöstä on vaikeaa tai mahdotonta. – Siksi olen soveltanut Rogersin termejä 
luovasti eri vaiheiden omaksujien kuvaamiseen. Luvussa 7.4 olen kuvannut erilaisten 
muutosten jakaumia.

22  Aiemmin hän oli käyttänyt isän lisänimestä Järvenpää mukaeltua nimeä Järving.
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uusi nimi oli Ruovesi Hansain. (Hirvonen, Makkonen & Nybondas 1981: 
58.) Nimenmuutosta ei kuitenkaan näy noteeratun hänen biogra  sissa 
tiedoissaan (Bergholm 1984/1901: 717–718).

Helsingin yliopistoon vuonna 1833 kirjoittautunut Petter Hanén (s. 
24.8.1813 Säämingissä) omaksui isänsä sukunimen ja oman alkuperäisen 
nimensä Pietari Hannikainen vuonna 1852. Hän oli käyttänyt sitä kirjai-
lijanimenään ainakin jo 1845. Näytelmissä hän parodioi halua hienostella 
ei-suomalaisilla sukunimillä. Anonyymissä vuoropuhelukirjoituksessaan 
Maamiehen ystävässä (5.4.1845) hän oli ensimmäinen suomalaisten su-
kunimien puolesta puhuja.

Vimpeliläinen Lill-Strangin talon valistunut isäntä sai suomalaisuus-
herätyksen 1800-luvun puolimaissa opiskellessaan Mustialan maanvilje-
lysopistossa ja omaksui suomalaiseksi sukunimekseen Jäykän. Tästä Yrjö 
Koskinen (1858) on kirjoittanut seuraavasti Erkki Jäykän (1827–1858) 
muistosanoissa:

Se Vimpelin kappeli, joka on vainajan kotopaikka, on alkuansa ollut ruotsalai-
nen uutis-asutus, josta ruotsinkieli vasta myöhempinä aikoina on kokonansa 
kadonnut. Talot, mäet ja maat kantavat vielä enimmästi ruotsalaisia nimiä, 
jotka kuitenkin nykyiset suomentuneet asukkaat lausuvat uuden äidinkielensä 
luonnon mukaan. Se talo, missä Erkki Jäykkä syntyi, jota hän jonkun aikaa 
isäntänä hallitsi ja jossa kuolikin, on myöskin ruotsalainen nimeltänsä: Lill-
Strang (Vähä-Strang). Hänen suvullansa ei ollut mitään omituista nimeä, ja 
Jäykkä-nimen hän itse vasta täydellä iällänsä otti, ikään kuin osoittaaksensa, 
että olentonsa ei ollut ainoastaan maa-tilaan kiinnitetty ja että hän puolestansa 
oli täysi suomalainen, jos kohta alku-isätkin lienevät ruotsalaisia olleet. Isä, 
Jaakko Jaakonpoika Lillstrang, joka viimein kantoi herastuomari nimeä – –.

Vuonna 1844 Kristiinankaupungissa syntynyt kauppias Wilho Parmanen 
oli Etelä-Pohjanmaalla, erityisesti sen kaksikielisellä alueella, tunnettu 
suomalaisuuden esitaistelija. Hänen elämänvaiheensa kuvastavat ehkä radi-
kaaleimmin yleensäkin varhaisille omaksujille tyypillisiä luonteenpiirteitä 
(ks. Rogers 1983: 248). Kauppiassuvun poika oli jäänyt isänsä puolelta 
orvoksi 18-vuotiaana ja joutunut huolehtimaan itsestään. Hän omaksui 
aikakauden kansallisromantiikan ihanteet ja lähti parikymmenvuotiaana 
taistelemaan Tanskan puolesta Saksan rautakanslerin armeijaa vastaan, 
mutta kun vapaaehtoisia ei enää otettu mukaan, hän joutui palaamaan 
Göteborgista takaisin. Seuraavaksi hän havitteli taisteluihin Meksikoon ja 
ihailemansa Garibaldin joukkoihin Italiaan. Omaiset pyysivät häntä rau-
hoittumaan, ja hän jäikin muutamaksi kuukaudeksi Tukholmaan. Siellä hän 
pääsi toteuttamaan kansallisuusaatetta suomalaistamalla elokuussa 1864 
entisen Wilhelm Parman -nimensä Wilho Parmaseksi. Unio Hiitosen mu-
kaan tämä oli ensimmäinen virallinen nimensuomennos.23 (1980: 72.)24 

23  Virallisella ”suomennoksella” hän ei kuitenkaan tarkoita virallisissa lehdissä julkaistua 
muutosilmoitusta. Kun en ole käynyt lävitse 1860-luvun nimenmuutosilmoituksia, en 
voi asiaa varmistaa. Hiitonen perustaa nimenmuutoksen ajoittamisen siihen, että vielä 
24.7.1864 Parman on kirjannut valokuvaansa vanhan nimen, mutta hänen postinsa 
on 25.8.1864 alkaen on tullut uudella nimellä (1980: 77). 

24  Kirjoitus Kauppias Wilho Parmanen kristiinalainen taistelija ja idealisti on julkaistu 
alkujaan Ilkka-lehdessä 4.4.1944.



603

10 Moderni sukunimikäsitys innovaationa

1800-luvun lopulla Parmanen ajoi kotiseudullaan innokkaasti nimien 
suomalaistamista. 1890-luvun puhekäsikirjoituksessa hän toteaa, että 
”Ruotsalaisia nimiä omistetaan ja kannetaan niin kuin jonkinmoisia 
arvoa, voi sanoa samalla tavalla kuin Afrikan sisämaassa pakanat, jot-
ka ovat koristeeksi muukalaisilta saaneet maalattuja lasin paloja, jotka 
he kiinnittävät korviinsa ja nenäänsä arvon merkiksi.” (Hiitonen 1980: 
77–78.) Myös muissa puheissaan hän palavasanaisesti puolusti nimien 
suomalaistamista ja julkaisi suomalaisuuskysymyksestä muun muassa 
1899 vihkosen25 Suomen alamaisten velvollisuus on kunnioittaa ja edis-
tää Suomenkieltä ja kansallisuutta. Siinä hän esitti, että ”Vuosisatojen 
kuluessa on muukalaisten nimien ottamiseen maine monen suomalaisten 
toimittamista uro- ja nerotöistä mennyt hukkaan ja luettu muukalaisten 
ansioksi, puhumattakaan monesta hukkaan mennystä perinnöstä. Syynä 
tähän on, niinkuin on sanottu, suomalaisen nimen muuttaminen ruotsalai-
seksi tahi muuksi muukalaiseksi. – – Meidän tehtävämme on – – ottaa oma 
suomalainen kansallis-nimi ja kunnialla sitä kantaa.” (Mts. 77–80.)26 

Parmanen alkoi 1878 julkaista Etelä-Pohjanmaan toista suomenkielistä 
lehteä nimeltä Ahti, aaltojen kuningas, jonka linja oli lähellä nuorfen-
nomaniaa (Hiitonen 1980: 92–9927). Parmasen perustama suomenkielinen 
kansakoulu ja lehti edistivät merkittävästi suomalaisuutta, mutta saivat 
samalla myös ristiriitaisen vastaanoton kaksikielisellä alueella ja omassa 
sukupiirissäkin. Kun Parmanen antoi 1871 ensimmäisenä koko kaupun-
gissa tyttärelleen suomalaisen nimen (Helmi), sukulaismies Linsén piti 
sitä pyhäinhäväistyksenä ja totesi: ”Etkö tiedä, että olet jo äidin maidossa 
imenyt itseesi ruotsalaisuuden” (mts. 88). Itse asiassa Parman(en) oli 
Ruotsin kautta Suomeen 1700-luvulla muuttanutta saksalaista kauppiassu-
kua, ja hänen äitinsä oli suomalaista sukujuurta (mts. 76). Ahti-lehdessään 
Parmanen julkaisi 3.5. ja 10.5.1879 aiemmin Uudessa Suomettaressa 
julkaistun ehdotuslistan suomalaisista etunimistä Almanakkaan.

Oulun Ilmoituslehdessä muisteltiin 3.1.1890 ”patruuni”, kauppias Mats 
August Soweliusta (1806–1870), jota kansan suussa kutsuttiin Sovion 
Matiksi. Hän vastusti laivoihinsa pestattujen renkimiesten nimien ruotsa-
laistamista, vaikka miehet sitä itse halusivat. Hän ehdotti hiekkakuopan eli 
”roopin” laidalla asuvalle sepälle ”nimeltä Puumaa, kylän kesken kutsuttu 
Krooppilaiseksi, – – ’Otappas sinäkin uusi nimi – uusi nimi kuten kaikki 
muutkin, ota nimeksesi ’Kroopliin’. Eikös se ole hywältä korwiisi soipa 
nimi?” Seppä leukaili takaisin: ”– – jos patruuni muuttaa Sowelius nimensä 
Sowio nimeksi, eikä pahastu siitä, jos nimitellään Sowion Matiksi, niin 

25  Tätä vihkosta en ole onnistunut löytämään Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista 
enkä muidenkaan kirjastotietokantojen avulla.

26  Tämä osa kirjasta perustuu Suomalainen Suomi -julkaisun (8/1956) artikkeliin En-
simmäinen sukunimensä suomentaja. 

27  Tämä osa kirjasta on julkaistu Suupohjan Sanomissa 15.12.1978 otsikolla Ahti, 
aaltojen kuningas. Kristiinan ensimmäisen sanomalehden tarina. Ahti-lehti ilmestyi 
9.3.1878–4.11.1880.
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minäkään en pahastu jos Krooplin’iksi nimitellään.” (OIL 8.1.1890.) Siitä 
pitäen kauppias usein merkitsikin kirjaustensa alle Matti Sowio.28

Myös muutamat keskeiset kirjailijat olivat alkaneet käyttää suomenkie-
lisiä kirjailijanimiä. Varhaisia suomalaisia pseudonyymin kantajia oli 
Samuel Gustav Berg(h) (s. 1803 ja k. 1852), joka julkaisi nimimerkillä 
Kallio runoja Otawassa ja Oulun Wiikko-Sanomissa (Lagus 1906: 139). 
Keskisuomalainen lääkäri ja kielimies Wolmar Schildt käytti kirjallisissa 
töissään nimeä Kilpinen viimeistään 1845. August Ahlqvist antoi pojalleen 
jo tämän kouluun pannessaan runoilijanimensä Oksanen (Krohn, K. 1897: 
286). Itse hän käytti kirjailijanimeään Oksanen viimeistään 1845. G. Z. 
Forsman käytti nimeä Yrjö Koskinen ainakin jo 1851. Erik Rudbeck käytti 
kirjailijanimeä Eero Salmelainen vuodesta 1853 alkaen. Aleksis Stenvall 
otti käyttöön 1860 kirjailijanimen Kivi. Hieman aiemmin suomalaisen 
kirjailijanimen omaksunut Antti Törneroos (s. 1835) oli runoilijanimeltään 
Tuokko. Nimeä hän käytti ensi kerran noin vuonna 1857, kun osallistui 
Iitissä paikalliseen kielitaisteluun sanomalehtikirjoituksin. (Halila 1959: 
16.) Tuokon hyvä ystävä Julius Krohn (s. 1835) päätti avioituessaan 1860-
luvulla, että hänen kodissaan puhutaan vain suomea. Tämä päätös tuotti 
tiettyjä ongelmia, sillä aviopuoliso ei osannut suomea lainkaan. Krohn 
käytti kirjailijana nimeä Suonio 1860 julkaistessaan ensimmäisen suo-
menkielisen runonsa. (Krohn 1942: 62–63, 69.)

G. Z. Forsman (Yrjö Koskinen) sai jo 1856–1858 Pietarsaaren tyttökoulussa 
oppilaansa ihastelemaan itseään isänmaallisuuden ruumiillistumana, minkä 
osoitukseksi jotkut oppilaat suomensivat ainevihkoihinsa omat nimensä 
seuraavaan tapaan: Lydia von Essen > Tottelevainen Syömisestä, Lydia Berg-
roth > Kuuliainen Vuorenjuuri. (Hällfors 1924: 46.) – Mustialan maanvilje-
lysopiston johtajan Johan Ulrik Sebastian Gripenbergin maanviljelysopin 
oppikirjassa (1845) kirjanpitoesimerkin allekirjoituksena oli ”Joensuussa 
1843. Carl Gustaf Uskollinen. Kartanon Vouti” (Tuorlahti 1943: 19).

Jo Porthanin ja Aurora-seuran aikainen suomen kielen harrastus kir-
voitti yhden leikkimielisen nimen suomalaistamisen, kun aatelinen ja 
ruotsinkielinen hovioikeudenpresidentti Cederhjelm allekirjoitti erään 
Itä-Götanmaalle lähetetyn kirjeen: ”Turcu, caxicymendä yhdeksän junii 
1784. Nöyryys vilpitöin ystävä ja palvelija Cederi rautalacki.” (Suolahti 
1906: 135.) 

10.3.2  Sukunimiajatuksen edelleen leviäminen

Varhaisia suomenkielisiä nimen omaksujia h a r k i t s e v a  a i k a i n e n  
e n e m m i s t ö ; ks. Rogers 248–249) löytyy niistä ryhmistä ja tilanteista, 
joissa uuden lisä- tai sukunimen omaksuminen oli välttämätöntä (esim. 

28    Mm. Bergholmin (1901: 1226) mukaan raahelainen Sovelius-suku olisi vielä 1600-
luvulla Raahessa käyttänyt nimeä Sovio, joka on kantatalon nimi.
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uudet käsityöläiset, sotilaat, tehtaisiin töihin menijät, opintielle lähteneet). 
Tämä joukko omaksui 1870–1890-luvuilla etupäässä Virtanen- mutta myös 
Laine-tyypin nimiä, mikä on havaittavissa koulujen matrikkeleista (ks. lukua 
8.2) ja paikkakuntakohtaisissa katsauksissa (ks. lukua 8.4). M y ö h ä i n e n ,  
s k e p t i n e n  e n e m m i s t ö  ryhtyi toimeen silloin, kun yhteiskunnallinen 
liikehdintä alkoi olla kuumimmillaan (ks. lukuja 7.3, 7.4 ja 8.4). Vuoden 
1905 suurlakko nosti kansallista mielialaa, ja sitä seurannutta Snellmanin 
100-vuotispäivän suurnimenmuuttoa toukokuussa 1906 oli edeltänyt ni-
menmuuttojen kampanjointi jo muutamana edeltävänä vuonna. P e r i n -
t e i s e e n  t a k e r t u v a t  v i t k a s t e l i j a t  eivät heränneet vielä vuonna 
1906 tai 1907 eivätkä niitä seuranneinakaan vilkkaan nimenmuuton vuosina. 
He reagoivat vasta 1910-luvun myöhempinä vuosina, jotkut vasta Suomen 
itsenäistymisen jälkeen, ja viimeiset heräteltiin sukunimen käyttöön lopulta 
vuoden 1921 lailla. 

Sukunimien muutosilmoituksissa ei esiintynyt paljon sellaisia, jotka il-
moittivat sukunimen käytön omaksumisesta, koska myöhäiset omaksujat 
(perinteiseen tarrautuvat vitkastelijat) ovat yleensä passiivisia eivätkä niin 
ollen ilmeisesti vaivautuneet ilmoittamaan asiasta. Vuosilta 1918–1920 on 
virallisen lehden nimenmuutosilmoituksista poimittavissa vain seuraavat 
tapaukset, joissa voitaneen puhua sukunimikäytäntöön siirtymisestä:

Mariasson > Marjasalo 17.8.1918 Joutsa,
Annanpoika > Lahdenmaa 24.8.1918 Inkilä,
Joosepintytär > Bollström 29.3.1919 Siuntio,
Aadolphinpoika > Suoniemi 12.5.1919 Lohja,
Kaarlenpoika > Alastalo 12.6.1919 Halikko,
Juhontytär > Kanerva 3.7.1919 Joutsa,
Hildesson > Havu 3.7.1919 Joutsa,
Henrikintytär > Heinonen 18.7.1919 Turku,
Kustaantytär > Päivänvaara 28.5.1920 (ei ilmoitettu paikkakuntaa),
Kustaanpoika > Saarinen 21.7.1920 Rovaniemi ja 
”Oltuamme tähän asti ilman sukunimeä, ilmoitamme täten, että otamme 
tästedes nimeksemme Viheri. Jere, Vendla, Toivo ja Edit Viheri. Jou[t]sa, 
25.8.1918.” (SWL 3.9.1918.)

10.4  ”Sukunimiliikkeen” luonne

Tutkiessaan kansallista heräämistä Euroopassa Miroslav Hroch on toden-
nut, että suomalaisen kansallisen liikkeen sosiaalinen perusta oli paljon 
hajanaisempi kuin esimerkiksi Baltian maissa. Suomessa myös papisto ja 
aatelisto julistivat tukea isänmaallisuudelle; sen sijaan vielä 1860-luvulla 
ei maalaisväestö ollut saanut laajasti kansallista herätystä. Kieliriitakaan 
ei Hrochin mielestä ollut pitkäaikainen eikä sitä ollut maalaisväestön 
keskuudessa. Hänen mielestään suomalainen patriotismi oli ensi sijassa 
urbaani liike, jonka maantieteellisesti aktiivisinta aluetta oli kompakti 
alue, johon kuuluivat Turun Porin seutu, silloisen Hämeen läänin eteläiset 
ja läntiset alueet sekä osa Uuttamaata ja pieni alue Kuopion ympäristössä. 
Alueella olivat syntyneet monet johtavat patriootit ja niillä asui paljon 
sanomalehtien tilaajia ja avustajia. (Hroch 1985: 64 72.) ”Sukunimilii-
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ke”, jos sellaisesta voi puhua, syntyi pääasiassa Hrochin mainitsemalla 
alueella ja ensin kaupungeissa, mutta levisi nopeasti ja voimallisesti 
maaseudulle, jossa sillä oli suurin ”kannatus”. Tosin Kuopion seudulla 
maaseutuväestöllä oli suomalaiset sukunimet jo vanhastaan.

Vielä 1800-luvun lopulla maaseuturahvaan ja työväestön organisoitu-
minen oli sidoksissa fennomaaniseen ideologiaan, eikä näiden ryhmien 
organisoitumisessa näkynyt luokkaluonteista solidaarisuutta (ks. Kansa 
liikkeessä 1987: 5–6). Vasta 1905–1906 näkyi nimiasioissakin kansanryh-
mien erisuuntaisuutta, vaikka oppineistossa olikin halua lähestyä kansaa. 
Niinpä erityisesti ylioppilaiden parissa levinneessä, Gunnar Palanderin ja 
Kyösti Wilkunan toimittamassa Raataja-lehdessä todettiin: 

Maamme ruotsinkielinen yläluokka on ilmeisesti tienristeykseen tullut. Joko 
sen on kansanomaiseksi muututtava kieleltään ja mieleltään – – Kävi miten 
kävi, ainakin suomalaisen sivistyssäätymme velvollisuus on selvä. Sen on 
tultava todella kansalliseksi. – – on ryhdyttävä taisteluun surkeita epäkohtia 
vastaan, alaluokka on herätettävä täysioikeutettuun yhteiskunta-asemaan ja 
kansalliseen sivistyselämään samalla kertaa, luokkaitsekkyyden kylvämä kat-
keruus on kansamme sielusta kitkettävä – –. (Raataja 23.2.1906; ks. myös 
toista lainausta Raatajasta s. 519). 

Myös ensimmäinen uusi sukunimityyppi, modernin sukunimijärjestelmän 
ytimeksi muodostunut Virtanen-tyyppi oli syntynyt alkujaan sivistyneis-
tön parissa, vaikka levisikin runsaimmin maalaisrahvaan keskuudessa. 
Laajan yhteiskunnallisen omaksumisen takia siitä ei ainakaan aluksi 
tullut leimallisesti nimityyppiä, joka kuului jollekin tietylle yhteiskun-
taryhmälle.
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11 Modernin suomalaisen 
 sukunimijärjestelmän synty 
 – systeemiteoreettista tarkastelua

11.1  Alasysteemien mukautuminen uudeksi systeemiksi

Suomen lisä- ja sukunimijärjestelmien kehityksessä on nähtävissä neljä 
keskeistä juonnetta, jotka ovat vaikuttaneet suuntaa-antavasti eri aikoina:

1. Itäisen ja läntisen rahvaan nimikäytännön historiallinen kahtiajakoi-
suus, joka näkyy Itä-Suomessa periytyvien sukunimien (erityisesti 
nen-loppuiset nimet) käyttönä, Länsi-Suomessa rahvaan sukunimet-
tömyytenä.

2. Ei-suomenkielisten aatelis-, oppineisto-, porvaris-, käsityöläis- ja 
sotilasnimien käyttö koko maassa.

3. Talonnimijärjestelmän kaksinaisuus: toisaalta paikanniminä, toisaalta 
elinyhteisön eli sosiaalisen entiteetin nimenä ja lisänimien aineksena.

4. Yleisen ja yhtäläisen eli modernin sukunimikäsityksen synty 1800-luvun 
jälkipuoliskolla ja sen vaikutukset sukunimistömme koostumukseen. 

Neljättä kohtaa voi pitää kolmen edellisen kohdan synteesinä. Tarkastelen 
sitä seuraavassa tarkemmin systeemiteorian kannalta. – Tutkimusajan-
kohdan alussa (n. 1850) suomalaisen lisänimijärjestelmän komponent-
teja olivat vuosisatojen ja -kymmenien mittaan syntyneet, erilaiset sää-
tyjakoisen yhteiskunnan mukaiset lisänimijärjestelmät (ks. kaaviota 1, 
s. 22 ja lukua 3.2). Kaksinimijärjestelmämme kehityksessä voimak kaita 
kulttuuri sen mukautumisen aikoja ovat olleet esimerkiksi a) ruotsalais-
tamistendenssi 1600- ja erityisesti 1700-luvulla ja b) suomalaisuu den 
nousu ja kansallisromantiikan vaikutus sekä kielitaistelu 1800-luvulla 
sekä sittemmin c) nimien suomalais tami nen 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä ja 1930-luvulla ja d) 1940-luvulla siirtokarjalaisten ja 
1990-luvulla inkeriläisten paluumuuttajien sukunimien sopeuttaminen 
uuden asuinympäristön normeihin. 

1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa tapahtuneessa suoma-
laisen sukunimistön kehityksessä moderniksi järjestelmäksi voi nähdä 
kaksi toisiaan täydentävää onomastista ilmiötä: 1) uuden nimisysteemin 
eli uudenkaltaisen, varsinaisen sukunimityypin eli Virtanen-tyypin 
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ilmaantumisen, jota täydentämään syntyi vielä Laine-tyyppi, ja 2) joiden-
kin vanhojen nimisysteemien (esim. talonnimi-lisänimien, ruotsinkielisten 
patronyymien sekä käsityöläis-, sotilas- ja muiden ei-suomalaisten lisäni-
mien) funktion laajentumisen sukunimen tehtävään. Prosessin kuluessa 
uudet systeemit ja vanhat suku- ja lisänimisysteemit integroituivat yhdek-
si järjestelmäksi, jota kutsun modernin sukunimikäsityksen mukaiseksi 
järjestelmäksi. Moderni järjestelmä ei ollut vain erilaisten nimiainesten 
kooste, vaan sen käyttönormistoon integroitui edeltäviltä nimijärjestelmil-
tä omaksuttuja ominaisuuksia ja nimijärjestelmän ulkopuolisten – lähinnä 
yhteiskunnallisten – järjestelmien sanelemia piirteitä.

Jo ennen modernin sukunimijärjestelmän syntyä säätyjakoiset nimijärjestel-
mät olivat muodostaneet kokonaisuuden, kaksinimijärjestelmän. Niitä s u h -
t e i t a , jotka sitoivat tämän lisä- ja sukunimijärjestelmän kokonaisuuden 
(suprasysteemin) eri osat (alasysteemit) yhteen, olivat monet taloudelliset 
ja sosiaaliset seikat, jotka aikanaan pakottivat kahden nimen systeemin 
– etunimen ja lisä- tai sukunimen – käyttöön. Sellaisiin kuului myös eri 
lisänimijärjestelmiä omaksuneiden ryhmien välinen vuorovaikutus, vaikka 
se olisi ollut eriarvoistakin. Kontaktien avulla siirtyi informaatiota toisaalta 
systeemin ja alasysteemien kesken, toisaalta alasysteemien välillä. 1800-
luvun lopulla yhteiskunnalliset tekijät (joita kuvataan luvussa 3) vaikutti-
vat siihen, että alasysteemien nimistö alkoi käyttötavoiltaan yhtenäistyä ja 
lopulta sulautua yhteen. 

Sosiaalisena systeeminä varhemmat suku- tai lisänimijärjestelmät olivat 
luonteeltaan kohtalaisen a v o i m i a  s y s t e e m e j ä  (ks. Ruben 1983: 135), 
jotka olivat pitäneet tasapainossa itseään omaksumalla jatkuvasti vaikutteita 
y m p ä r i s  t ö s  t ä ä n  (esim. oppineistonimiä luotiin asuinpaikkojen nimis-
tä) ja lainaamalla komponenttiensa ominaisuuksia muiden osien käyttöön 
(esim. oppineistonimistä otettiin mallia porvarisnimiin). Ne kykenivät myös 
itse korjaamaan itseään ympäristöstään saamansa lisäinformaation varassa, 
esimerkiksi muuttamalla monet sotilasnimet periytyviksi itäsuomalaisella 
sukunimialueella. Avoimen systeemin lopullisen koostumuksen ennustami-
nen ei ole yleensä yhtä helppoa kuin s u l j e t u n , eristetyn s y s t e e m i n  
(esim. jonkin fysikaalisen systeemin). Vanhojen nimijärjestelmien nimien 
sisältömalleihin ja käyttönormeihin olikin alkanut ajan mittaan liittyä huo-
mattavasti enemmän poikkeuksia kuin lakien säätämä nykyjärjestelmä 
periaatteessa sallisi; esimerkiksi Kuusamossa merkittiin 1700-luvulla ja 
1800-luvun alkupuoliskolla kirkonkirjoihin jälkinimeksi milloin varsinai-
nen sukunimi, milloin talonnimi, joka saattoi juurtua uudeksi sukunimeksi. 
Nimiä syntyi myös eri lisänimijärjestelmiin kuuluvia nimiä yhdistämällä, 
kuten esimerkiksi Pudasjärvellä suku- ja talonnimien yhdistelmät Sotkasiira 
ja Pintamo-Kenttälä (SN 2000: 618).

1850-luvulta alkanut kehitys, joka päättyi vuoden 1920 sukunimilakiin, 
häivytti vanhojen nimisysteemien keskinäiset rajat etenkin käyttönormeista, 
mikä mahdollisti järjestelmien yhdentymisen. Muotoutuva moderni sys-
teemi loi tosin samanaikaisesti uusia rajoja ja täsmensi omaksumiensa 
vanhojen, pienempien systeemien rajoja uuden, laajemman järjestelmän 
rajoiksi. Sukunimistön rajat määriteltiin ainakin suhteessa etunimiin ja kie-
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lelliseen sopivuuteen (”Älköön myöskään hyväksyttäkö uutta sukunimeä, 
joka on kielenvastainen tahi sopimaton”) sekä uudisnimien omaksumiseen, 
mitä rajoittivat jo käytössä olevat nimet (Laki sukunimestä 1920). Lakiin 
kirjaamattomina jäivät voimaan rajat korkonimiin ja muihin aiemminkin 
statukseltaan epävirallisiin nimiin ja nimityksiin. Sittemmin sukunimi-
järjestelmän rajoja ovat säädelleet muun muassa avioliittolaki (1929) ja 
uudemmat nimilait.

Lain määräämää virallista kodi  kaatiota voitaisiin pitää eräänlaisena 
systeemin ”lopputa voitteena” – varsinkin, jos siitä on muodostunut lähes 
suljettu järjestelmä. Toimiakseen sen on otettava huomioon ympäristön 
vaatimukset; systeemin korjaaminen tapahtuu myös yhtenäisesti juridista 
tietä.

Suku- tai lisänimijärjestelmä, johon kuuluvia nimiä kantavat, omaksuvat 
tai hylkäävät ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa toimivat ihmiset, 
on ollut samalla e l ä v ä  s y s t e e m i , jonka olemassaolo ja toimivuus 
ovat olleet riippuvaisia sen kyvystä vastata ympäristön asetta miin uusiin 
vaatimuksiin ja uhkiin voittamalla tai mukautumalla. Kuten kaikki elävä 
kasvaa, kehittyy ja lopulta heikkenee, on eri lisänimijärjestelmien kehityk-
sessä ollut kilpailua ja vuorovaikutusta. Se näkyy eri yhteiskuntaryhmien 
käytössä olleiden nimien rakenteen muuttumisena ajan hengen mukaisesti, 
nimityyppien muodinomaisena nousuna ja kuihtumisena. Tätä uusiutumista 
erittelen myös luvussa 9. 

Virtanen-tyypin nimien muodostamaa kokonaisuutta voi pitää synty-
vaiheessaan omana järjestelmänään, ei vain suomalaisen sukunimistön 
yhtenä ainesosana. Kun moderni suomalainen nimijärjestelmä kehkeytyi 
vuoteen 1920 mennessä, tuli Virtanen-tyypistä järjestelmän yksi raken-
nusosa, joka kuin siltana tarjosi mahdollisuuden siihen asti sukunimet-
tömille päästä tasaveroisiksi muiden lisänimiä käyttäneiden ryhmien 
kanssa. Jotta kaikki kansalaiset olisivat nimikäytännöltään tasavertaisia, 
oli suprasysteemin joustettava niin, että sen puitteisiin ennen alasysteemien 
yhteensulautumista saattoi syntyä vielä 1800-luvun uudisnimijärjestelmä. 
Se oli ensimmäinen suomenkielinen – jollei oteta huomioon lyhytaikaiseksi 
jäänyttä Krimin sodan aikana syntynyttä sotilasnimijärjestelmää, joka ei 
ollut oikeastaan sukunimi- vaan lisänimijärjestelmä, ks. lukua 9.4.2 –, tie-
toisesti luotu sukunimijärjestelmä.1 Virtanen-tyypin omaksumisen kautta 
Suomeen alkoi muotoutua uusi sukunimikäsitys.

Virtanen-tyyppi ei syntynyt minkään aiemman, säätyjakoisen yhteis-
kunnan nimijärjestelmän laajentumana eivätkä tyypin nimet kuuluneet 
mihinkään vanhaan nimijärjestelmään. Perustelen Virtanen-tyypin systee-
minomaisuutta seuraavin argumentein: 1) Virtanen-tyypin nimiä voi syn-
tymästään lähtien pitää sukuniminä. 2) Lähes kaikki aiemmat, 1800-luvun 
puolivälissä vielä käytössä olleet länsisuomalaiset sukunimet ja sukunimi-

1  Vanha itäsuomalainen sukunimijärjestelmä oli kehittynyt sukunimijärjestelmäksi 
tavallaan sivutuotteena, oman dynamiikkansa voimasta (ks. mm. Paikkala, S. 1988: 
39–41).
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järjestelmät olivat ei-suomenkielisiä. 3) nen-loppuisuudestaan huolimatta 
Virtanen-tyypin nimet eivät edustaneet itäsuomalaisen nimijärjestelmän 
alueellista, sosiaalista tai aihepiirin mukaista laajentumista. Vaikka Virta-
nen-tyypin tiivein esiintymä sijoittuu itäsuomalaisen sukunimikäytännön 
maantieteelliseen naapurustoon, ei tyyppi näytä levinneen sinne idästä, 
vaan lännestä ja etelästä. 4) Itäsuomalainen sukunimijärjestelmä oli luon-
teeltaan patriarkaalisempi kuin Virtanen-tyyppi, jonka nimet eivät olleet 
yhtä selvästi suvun nimiä. 5) Missään aikaisemmassa nimijärjestelmässä 
naiset eivät voineet aloittaa uuden sukunimen käyttöä. 6) Kyse ei ollut 
talonnimi-lisänimijärjestelmän muuttumisesta talonnimi-sukunimijärjes-
telmäksi, koska vain harvoin nimien aihe otettiin talonnimistä. Toisaalta 
valtaosa talonnimi-lisänimistä muuttui sukunimiksi sellaisinaan ilman 
mitään johdinta, kun moderni sukunimikäsitys oli omaksuttu. 7) Tyypin 
nimet eivät olleet poikkeuksia lukuun ottamatta ei-suomalaisten nimien 
käännöksiä tai mukaelmia. 8) Virtanen-tyypin nimillä oli oma sananmuo-
dostus- ja motivaatiomallinsa. 9) Tyyppi levisi pääasiallisesti täyttämään 
tyhjiötä ja sai siten suurimman suosion niillä alueilla, missä muut lisä- ja 
sukunimijärjestelmät eivät olleet saaneet sijaa. Sen nimiä ottivat huomat-
tavan usein ennestään sukunimettömät, joille vanhat järjestelmät eivät 
tarjonneet luontevaa tapaa valita sukunimi. 10) Tyyppiin tiivistyi uusia 
käyttönormeja: kehittymässä olevat modernin, kansanvaltaisen sukunimi-
järjestelmän piirteet. Sen vuoksi nimiä omaksuivat sellaisetkin, joilla oli 
ennestään säätyjakoisen yhteiskunnan mukainen sukunimi tai jotka olisivat 
sellaisen voineet ottaa esimerkiksi opiskelemaan ryhtyessään.

Lisä- ja sukunimijärjestelmät heijastavat aina jotain yhteiskunnallista 
järjestelmää. Virtanen-tyypin viitejärjestelmä olisi kai sellainen, jota ku-
vataan Kansa liikkeessä -kirjan alkusanoissa: 1800-luvun jälkipuoliskolla 
alkoi sääty-yhteiskunnan sisälle kasvaa uusi, markkinoiden ja erillisten 
yksilöiden yhteiskunta. Siinä ihmiset saattoivat yhä vapaammin liittyä 
yhteen sosiaalisesta asemasta riippumatta, aiempaa tasa-arvoisempina 
(1987: 5), ks. edellisen kappaleen kohtia 1 ja 10. 1800-luvun lopulla 
tapahtuneen yhteiskunnallisen muutoksen ilmiöihin sisältyi uutena poliit-
tisena ajatuksena se, että valtion oli myös saatava yksityisen kansalaisen 
hyväksyminen. Ilmiöiden kantavana ajatuksena oli suomalaisuus. Ne 
loivat uudenlaista yhteiskunnallista käytäntöä, kansalaisyhteiskuntaa. 
(ks. Alapuro & Stenius 1987: 18.)

Virtanen-tyyppi oli ehkä Keski-Suomea lukuun ottamatta motivaatio- ja 
sananmuodostusmalliltaan Laine-tyyppiä suljetumpi, mikä esti sen pit-
käaikaisen leviämisen. Itsenäisenä uudisnimisysteeminä se kuoli, mutta 
synnytti uusia nimityyppejä: Laine-tyypin nimet, io-loppuiset nimet ja 
leksikaalisesti kaksiosaiset Sinisalo-tyypin nimet. 

Uusi sukunimikäsityskin vaati uudentyyppisiä nimiä. Sukunimettömil-
lä, joilla ei aina ollut lisänimiäkään, oli oikeastaan neljä vaihtoehtoa: 
1) omaksua käsityöläisnimien kaltaisia ruotsinkielisiä nimiä, 2) siirtää 
mahdollisesti kirkonkirjoihin merkitty suomen- tai ruotsinkielinen (pri-
maari) patronyymi sukunimen funktioon, 3) ottaa käyttöön asuinpaikko-
jen nimet sukuniminä tai 4) muodostaa sukunimiä samalla tavalla kuin 
itäsuomalainen rahvas oli tehnyt.
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Ensimmäinen vaihtoehto oli jossain määrin jo käynnistynyt eteläisim-
mässä ja lounaisimmassa Suomessa sekä kaupungeissa ja suuremmissa 
työyhteisöissä (tehtaissa, sahoilla, isoissa kartanoissa, merimiesten 
keskuudessa jne.). Monista ruotsinkielisistä, leksikaalisesti kaksiosai-
sista nimistä (Lindström, Nyman jne.) oli jo tullut muodinmukaisesti 
omaksuttuina monien eri sukujen nimiä. Sama muodinmukaisuus koski 
myös joitakin klassisten tai uudempien kielten mallin mukaan tehtyjä 
nimiä (Achrenius, Argillander, Gadolin; Maconi, Brander). Oli kuiten-
kin ilmeistä, että nimivaranto ei tulisi riittämään yksilöllisiin nimiin.2 
Varsinkin kaksiosaisissa nimissä variointimahdollisuudet olivat peri-
aatteessa suuret, mutta todellista varantoa rajasi muotikäsitysten lisäksi 
se, etteivät monet suomenkieliset nimenottajat osanneet ruotsia eivätkä 
useinkaan ymmärtäneet nimensä sisältöä. Siksi he ottivat nimiä, jotka 
olivat ennestään tuttuja.

Nimimerkki Teräwäinen (Edvin Avellan) pohdiskeli Satakunta-lehdessä 
sukunimien luomista juuri tältä kannalta:

Niitä ei synny uusia, sitä myöten kuin uusia nimiä tarwitaan. Kansa ei woi 
mitään muukalaista luoda. Ruotsalaiset nimet owat sentähden kuolleena wa-
rastona, johon ainoastaan sattumalta jotakin lisää karttuu. Niin tapahtuu kui-
tenkin, että kun uusia nimiä tarwitaan, niitä täytyy tuosta kerrassaan walmiista, 
kaikkea kehitystä kaipaawasta warastosta lainata, ja seurauksena tästä taas on 
se, että samannimisiä miehiä wähitellen karttuu yhä enemmän. Niin on esim. 
Porissa tällä haawaa, kuten luotettawalta taholta olemme kuulleet, ainoastaan 
Grönrooseja seitsemään kymmeneen asti, Henrikssoneja kuuteenkymmeneen 
asti j. n. e. (Satakunta 9.10.1886.)

Seuraavana vuonna hän jatkoi:

Se aika ei sentähden woi olla kaukana, milloin asian pakko panee niitäkin 
kansanluokkia, jotka tätä nykyä owat sukunimiä wailla, warsinaisia liikanimiä 
itsellensä hankkimaan. Mutta tämänlaisia tietysti ei enää meidän aikanamme 
käy ruotsalaisuuden wanhentuneesta wara-aitasta onkiminen. Ja tähän tulee 
wielä, että entiset ruotsinkieliset liikanimetkin, joita Länsi-Suomessa wilisee, 
yhä enemmän rupeewat käymään yli-aikaisiksi, ihmisten korwille niin kuin 
ihmisten käsityksillekin. (Satakunta 23.3.1887.)

Toinen vaihtoehto eli son-loppuisten patronyymiasuisten nimien käyttö 
sukuniminä oli jossain määrin alkanut yleistyä 1800-luvulla myös suo-
menkielisessä väestössä. Sen sijaan suomalaisista patronyymeistä ei alettu 
muokata sukunimiä. 

Kolmannen vaihtoehdon mukaisesti talonnimi-lisänimet olivat 1800-
luvun puolivälin jälkeen alkaneet sukunimistyä. Talonnimi-sukunimistä 
ei voinut tulla määräävää käytännettä, koska ensimmäiset uuden sukuni-
mityypin omaksujat olivat usein opintielle lähteneitä, maanviljelyselin-
keinosta muuten irtautuvia tai tilattomia. Suurimman suosion talonnimien 

2  Toiseksi rajoittavaksi tekijäksi tulivat kansalliset ja kielelliset aspektit.
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omaksuminen sukunimiksi sai Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa sekä 
jossain määrin Kymenlaaksossa, missä talonnimien käyttö lisäniminä 
oli pysyväisluonteisempaa kuin lounaisissa ja eteläisissä maakunnissa. 
Siellä oli oikeastaan olemassa koko rahvaan kattava talonnimi-lisä-
nimijärjestelmä, jonka talonnimet saivat sukunimen funktion modernin 
sukunimijärjestelmän syntyessä. Sen sijaan siellä, missä Virtanen-nimiä 
otettiin, talonnimi-lisänimijärjestelmä ei ollut yhtä vahva; talonnimi-
lisänimiä käytettiin satunnaisemmin. Talonnimillä ei siis ollut sukunimen 
funktiota koko alueella ja kaikissa rahvaan kerroksissa. 

Jos neljäs vaihtoehto olisi toteutunut eli Länsi-Suomessa syntyneen Vir-
tanen-uudistyypin sijaan olisi puolestaan alettu muodostaa harkitusti itäisiin 
nen-loppuisiin sukunimiin rinnastuvia nimiä niiden nimenmuodostusmallin 
mukaisesti (ensisijaisesti isän nimi + nen-johdin tai myös ammatinnimitys 
+ nen-johdin tai korkonimi), olisi tämä malli ollut sinänsä lähes analoginen 
Länsi-Suomessakin käytetyn talonnimien muodostamistavan kanssa, sillä 
la ~ lä -johtimen sijasta niissä olisi käytetty nen-johdinta.3 Tällöin nimen-
antajien ja -ottajien mahdollisuudet muodostaa uusia nimiä olisivat olleet 
kuitenkin rajallisempia kuin aikanaan itäisiä nimiä luotaessa. 1800-luvun 
länsisuomalaisella väestöllä oli nimittäin käytössään suhteellisesti sup-
peampi miehen- ja siis isännimivaranto kuin itäisten sukunimien syntyessä 
(pakanuudenaikaiset, germaaniset, kristinuskon myötä idästä ja lännestä vä-
littyneet miehennimet erilaisine hypokorismeineen). Uusia suomenkielisiä 
etunimiä oli alettu hiljalleen omaksua 1850- ja 1860-luvulta alkaen, mutta 
ne olivat vielä lasten tai naimattomien nuorten nimiä. Jos länsisuomalai-
nen olisi halunnut perinteiseen itäsuomalaiseen tapaan sisällyttää uuteen 
sukunimeensä isänsä etunimen kansanomaisen suomalaisen asun (Lauri, 
Matti, Mikko, Paavo, Pekka, Pentti), hän olisi helposti päätynyt ”samaan 
sukuun”4 itäsuomalaisten kanssa, tai samoille seuduille olisi syntynyt paljon 
”samoja sukuja”. Tavalliset ammatinnimityksetkin (seppä, suutari) oli jo 
sukunimissä otettu käyttöön. Silti nimien vähäinen variointimahdollisuus 
oli tuskin perimmäinen syy siihen, ettei tällaista nimityyppiä oikeastaan 
syntynyt.5 Pikemminkin se johtui siitä, että nimien muodostukseen syntyi 
vahvempi motivaatiomalli, joka heijasti omaa aikaansa: nimien haluttiin 
kertovan kansallistunnosta. Samalla patriarkaalinen sukusidos merkitsi 
vähemmän kuin nimien yksilöivä symbolifunktio. Tällöin nimiä ei muo-
dostettu ensisijaisesti entisten tai silloisten sukujen tunnusmerkeiksi, vaan 
tulevien, uusien kansallishenkisten sukujen ilmaisijoiksi (vrt. J. H. Erkon 
opastus veljilleen, ks. sivun 455 alaviitettä). Uudet nimet olivat yksilöiden 
valintoja, eivät kollektiivien. Nimimerkki Teräwäinen alias Edvin Avel-
lan korosti sukunimiä itsenäisen kansakunnallisen yksilön tunnusmerkkinä 
(Satakunta-lehti 23.3.1887).

3  Varsinkin Etelä-Pohjanmaalla 1700-luvulla la-loppuisista talonnimistä oli muodostettu 
nen-loppuisia asukkaannimityksiä (Paikkala, S. 1988: 30). 

4  Itäsuomalaisten sukunimien kanssa homonyymisiin nimiin.
5  Tästä on kuitenkin joitakin viitteitä, mm. patronyymi Kristiansson > sukunimi Risto-

nen (SWL 11.11.1889), Lauren > Laurinen (SWL 12.5.1906), Olin > Ollinen (SWL 
12.5.1906), Matvejeff > Mattinen (SWL 19.9.1908), Mauri Vilén > Maurinen 1935 
(SL:n kortisto).
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Uusien sukunimien ei aina haluttu liiaksi muistuttavan talonnimiäkään, 
vaan haluttiin varsinainen sukunimi, joka erottui jälkinimenä vanhaan ta-
paan käytetystä talonnimestä. Ilmeisesti siksi mallista, jossa talonnimestä 
olisi muodostettu nen-johtimella sukunimi (esim. tn. Kara > sn. Karanen), 
ei tullut kovin suosittu.

Uudensisältöiseen ja -henkiseen sukunimistöön oli ilmeisesti selvä 
sosiaalinen tarve. Silloin kun lehdissä esitettiin malleja tai suoranaisia 
ehdotuslistoja suomalaisiksi sukunimiksi, nimet olivat voittopuolisesti 
nen-loppuisia, useimmiten jo ennestään käytössä olevia itäsuomalaisia 
sukunimiä. Ne eivät kuiten kaan saavuttaneet sellaisinaan kovin suurta 
suosio ta Länsi-Suomessa, osaksi varmasti siksi, että niiden merkitys sisältö 
ei ollut tuttu. Lainaan edelleen Edvin Avellanin artikkelia:

Tässä suhteessa on kuitenkin tarpeellista, että ensin päästään selwille siitä 
mimmoisia wanhat kansalliset, Itä- ja Pohjois-Suomessa wielä käytetyt su-
kunimet oikeastaan owat. Tähän suuntaan puolestamme waikuttaaksemme 
tahdomme sentähden Itä- ja Pohjois-Suomen sukunimiä wähän likemmäl-
tä silmäillä, lisäten lopuksi muutamain tuttawain awulla kootun luettelon 
peri-suomalaisista sukunimistä ohjeeksi niille, jotka semmoisia kaipaawat. 
(Satakunta 23.3.1887.)

Viides vaihtoehto olisi ollut se, mitä Edvin Avellan edellä mainitussa 
artikkelissa propagoi:

Muuta neuwoa ei sentähden ole, kuin että palataan takaisin alkuperäisiin 
suomalaisiin sukunimiin, ja niitten johdolla pannaan toimeen muutos, josta 
käytännöllisessä katsannossa on melkoista hyötyä ja kansalliselle itsetunnolle 
sen ohessa melkoista kannatusta. (Satakunta 23.3.1887)

Se oli epärealistinen tavoite, sillä useimpien esivanhemmillakaan ei ollut 
koskaan ollut sukunimiä, vaikka tuohon aikaan vielä toisin uumoiltiin. 
Jos sellaisia olisikin ollut, niiden jäljittämisessä olisi ollut suuri työ.

Modernin suomalaisen sukunimijärjestelmän lyhyt määritelmä 
Suomalaisella modernilla sukunimijärjestelmällä tarkoitan sitä lopputu-
losta, joka syntyi, kun vanhat Suomessa käytetyt lisä- ja sukunimijärjes-
telmät sulautuivat 1850-luvulta alkaen yhtenäiseksi järjestelmäksi, jonka 
käyttönormisto kodi  oitiin vuoden 1921 alussa voimaan astuneeseen 
sukunimilakiin. Modernille suomalaiselle järjestelmälle on ominaista, 
että se pystyi irtautumaan patronyymien käytöstä ja säätyjakoisesta 
nimijärjestelmästä sekä luomaan näiden tilalle omaa kansallista nimistöä.6 
Suomalaista modernia sukunimijärjestelmää voi pitää yhtenä spesi  nä 
kehittyneen sukunimijärjestelmän ilmentymänä. Kehittyneen sukunimi-
järjestelmän olen määritellyt luvussa 2.7.4, sivulla 67. 
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11.2  Käytössä olleiden sukunimien säilyminen

Suomen monenlaisilla lisänimikategorioilla ja -järjestelmillä on kulla-
kin ollut omat funktionsa ja käyttötapansa, ja niiden käyttönormit ovat 
vakiintuneet jo heti syntymästä tai pian sen jälkeen. Oli myös sellaisia 
lisänimiä, jotka eivät aluksi olleet periytyviä, mutta muuttuivat pian 
sellaisiksi ylemmän säädyn esimerkin vaikutuksesta (esim. porvaris- ja 
oppineistonimet 1600-luvulla aatelisten mallin mukaan; käsityöläis-
nimet 1800-luvulla ylempisäätyisten esimerkistä). Lisänimet joko olivat 
sukunimiä tai eivät sitä olleet, ks. lukua 2.7.4. Lisänimiryhmiä, joihin 
kuuluvat nimet olivat funktioltaan heti sukunimiä, ovat Suomessa olleet 
vanhat itäiset sukunimet, aatelisnimet, 1800-luvun lopun läntiset kan-
sallisen heräämisen kauden uudet lisänimet ja 1900-luvun alun varsinai-
set sukunimityypit. Jotkut nimiryhmät saivat sukunimifunktion varsin 
nopeasti yleisen käytännön muuttuessa, kuten esimerkiksi talonnimet, 
osin son-loppuiset  ruotsalaiset patronyymit, 1800-luvun viimeisen nel-
jänneksen aikana sotilas- ja käsityöläisnimet jne. Jotkut eivät saaneet 
sitä koskaan, kuten esimerkiksi ruotsalaiset dotter-loppuiset patronyymit, 
suomalaiset patronyymit, korkonimet ja useimmat 1850-luvun Krimin 
sodan aikaiset sotilasnimet.

Vanhaan suprajärjestelmään kuuluneet sukunimijärjestelmät – aatelis-, 
oppineisto-, porvaris- ja muut säätyläisnimet sekä vanhat itäsuomalaiset 
sukunimet – sulautuivat moderniin sukunimijärjestelmään. Ne sukuni-
met, jotka olivat vanhan systeemin aikana käytössä, pysyivät edelleen 
sukuniminä, vaikka 1900-luvun alussa etenkin ei-suomalaisiin lisä- ja 
sukunimiin kohdistuikin suuria suomalaistamispaineita. Tosin joitakin 
kiusallisiksi tai vanhanaikaisiksi koettuja itäsuomalaisia nimiä vaihdettiin 
toisiin, erityisesti Virtanen-, Laine-tyypin ja muiden uudistyyppien nimiin. 
Sulautuessaan moderniin sukunimijärjestelmään vanhat nimijärjestelmät 
menettivät kuitenkin joitakin tunnusmerkillisiä piirteitään. Esimerkiksi 
itäsuomalaiseen nimijärjestelmään kuulunut tapa, jonka mukaan naiset 
käyttivät isänsä, eivät miehensä sukunimeä, alkoi nopeasti murtua 1800-
luvun jälkipuoliskolla. Säätyläissuvuissa tämä muutos oli tapahtunut jo 
aiemmin. Myös aatelisnimien nimensuoja tasavertaistui muiden nimien 
kanssa, kun laki suojasi myös muut nimet. Nimenmuutostilanteissa ei 
sääty- ja ammattikuntajakoisuus enää rajoittanut nimien valintaa, mutta 
varsin pian sukunimilain säätämisen jälkeen tulkittiin lain kohtaa ”Älköön 
hyväksyttäkö uutta sukunimeä, joka on kielenvastainen” (Laki sukuni-
mestä 1920) siten, ettei suomalaista nimeä voinut vaihtaa vieraskieliseen 
nimeen, kuten maan tapa oli sääty-yhteiskunnassa ollut.

6  Muissa Pohjoismaissa kävi toisin. Tanskassa valtaosa sukunimistä on vakiinnutettu 
sen-loppuisista patronyymeistä, ja Islannin vanha patronyymikäytäntö on turvattu 
laissa. 
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11.3 Vanhoista lisänimistä sukunimiä

Vanhan suprajärjestelmän lisänimien, esimerkiksi talonimi-lisänimien, kä-
sityöläis- ja tehtaalaisnimien sekä sotilasnimien funktio alkoi viimeistään 
1800-luvun jälkipuoliskolla laajeta niin, että ne alettiin yhä yleisemmin 
mieltää periytyviksi sukunimiksi. Vain epäviralliset korkonimet jäivät 
uuden sukunimisysteemin ulkopuolelle. Ne olivat liian yksilöllisiä, lyhyt-
ikäisiä tai jatkuvasti vaihtuvia, käyttöpiiriltään rajallisia, osa myös liian 
pejoratiivisia vastatakseen aikakauden käsitystä pysyviksi tarkoitetuista 
sukunimistä. 

Asumusten nimeen perustuvat lisänimet vakiintuivat sukunimiksi muu-
tamassa vuosikymmenessä 1850-luvulta alkaen. Useimmiten kotitalon 
nimi otettiin sellaisenaan sukunimeksi, mutta joskus haluttiin korostaa 
nimen sukunimifunktiota ja uusi nimi varustettiin nen- tai lainen-johti-
mella (talonnimi Kerkko/la > sukunimi Kerkko/nen, talonnimi Virmai/la 
> sukunimi Virma/lainen). (Vuorela 1981.)

Ei-suomalaiset lisänimet alkoivat lisääntyä jo 1700-luvulla esimerkiksi 
Uudellamaalla (Panelius 1987: 100). Ne eivät olleet vielä sukunimiä, 
vaikka Panelius niin varovasti arveleekin. Myös Turun seudulla oli ei-suo-
malaisia lisänimiä enemmän kuin muualla Länsi-Suomessa. Olen laskenut 
ei-suomalaisten nimien osuuksia Turun seudulla 1700- ja 1800-luvulta. 
Kun sisämaan pitäjissä näiden nimien osuus oli useimmiten hieman yli 10 
% 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun asti, oli vaihtelu Turun seudulla 
suurempaa. Vierasnimien osuus nousi siellä maaseudullakin 1700-luvulta 
1800-luvun puoleen väliin tultaessa noin 50 %:iin, jopa yli. Turun seudulla 
ei vierasnimien osuus 1800-luvun jälkipuoliskolla merkittävästi muuttunut, 
ja lisä- ja sukunimistössä tapahtuneet muutokset koskivat lähinnä patro-
nyymien muuttumista etenkin Virtanen- mutta myös jonkin verran Laine-
tyyppisiin nimiin (tästä tar kemmin luvussa 8.4). (Paikkala 1990.)

Ilmeisesti sukunimistyminen tapahtui Turun seudulla 1800-luvun lop-
pupuoliskolla kahdella tavalla: 1) olemassa olevat lisänimet (useimmiten 
ei-suomalaisia) vakiintuivat eli vanhat lisänimijärjestelmät sopeutuivat 
syntymässä olevaan moderniin järjestelmään, ja 2) primaarit patronyymit 
vaihdettiin uudisnimityypin nimiin: suomenkielisillä Virtanen- ja Laine-
tyyppiin ja ruotsinkielisillä myös son-loppuisiin sukunimiin. Nimien 
suomalais taminen alkoi toden teolla vasta 1906. Ilmeisesti ei-suomalaiset 
lisänimet sukunimistyivät helposti ainakin siellä, missä saatiin runsaasti mal-
lia säätyläisten nimikäytännöstä, jota levittivät kaupunkien lisäksi pappilat, 
puustellit, rusthollit, kartanot, tehtaat ja kaivokset. (Paikkala 1990.)

Uskelassa (vihittyjen luetteloiden miehet; KA) on vierasnimien osuus 
kehittynyt seuraavasti (Paikkala 1990):

1689–1700 2,6 %
1750–1769 26,6 %
1800–1809 43,3 %
1850–1879 64,0 %
1890–1897 68,5 %
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Ei-suomalaisten nimien osuuden kasvu ja patronyymien käytön vähe-
neminen kertoo siitä, että 1800-luvulla yhä useampi väestöryhmä alkoi 
omaksua erityisiä lisänimiä. Kasvu oli selvästi laantunut 1800-luvun 
viimeisellä neljänneksellä.

Kaavio 22. Nimiryhmien osuuksien kehittyminen Pertte lissä vuodesta 1856.7 

Perttelissä ei-suomalaisten lisänimien osuus pysyi vuosina 1859–1909 
lähes samana (n. 45 %), mikä kertonee siitä, että ne olivat viimeistään 
tarkastelujaksona saaneet sukunimen funktion. Vuonna 1982 niitä oli kui-
tenkin enää 13,5 %. Ensimmäinen Virtanen-tyypin nimi ilmestyi vuonna 
1875; nen-loppuiset nimet yleistyivät nopeasti 1800-luvun jälkipuolis-
kolla, mutta alkoivat vähetä 1900-luvulle tultaessa. Suurimmillaan niiden 
osuus oli lähes puolet, 1982 enää noin neljännes. Muiden suomalaisten 
nimien osuus pysyi pienenä koko 1800-luvun ajan, mutta 1900-luvun alus-
ta ne alkoivat nopeasti lisääntyä muiden ryhmien kustannuksella. 1980-
luvulla kaksi kolmannesta nimistä oli suomalaistamiskauden uudisnimiä. 
Ruotsinkielisten patronyymien osuus alkoi jyrkästi vähetä 1800-luvun 
vii meisellä neljänneksellä ja hävisi kokonaan vuoteen 1909 mennessä. 
Ruotsinkieliset patronyymit vaihtuivat lähinnä Virtanen-tyypin nimiin. 

Seuraavat esimerkit ovat ruotsinkielisestä Kemiöstä, ja ne kuvaavat 
ta vallisella maalaisväellä esiintyneiden ei-suomalaisten lisänimien 
vaih tumista sukupolvesta toiseen ja sukunimien käytön vakiintumista 
(Paikkala 1990; tiedot perustuvat Jarmo Ahlstrandin sukututkimuskäsi-
kirjoituksiin): 

7  Julkaistu aiemmin Paikkala 1985c: 16 ja 1988: 58.
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1) Gabriel Erikssonilla oli poika, joka käytti nimeä Lundqvist. Tällä taas 
oli kaksi poikaa, joista toinen omaksui nimen Mannerström ja toinen 
alkoi käyttää isänsä etunimen mukaisesti sukunimenään Anderssonia. 
Tämän Aleksander Anders sonin lapset kin olivat Anderssoneja. Kun 
sukunimilaki astui voimaan vuonna 1921, pappi ei hyväksynyt toisen 
pojan jälkeläi sille sukunimeksi Anderssonia, vaan vaihdatti sen Ahl-
strandiksi. – Isak Anderssonin pojat luopuivat taas isänsä sukunimestä: 
toi sesta tuli isän mukaan Isaksson ja toisesta Sundberg.

I sukupolvi: Gabriel Eriksson 1752–
II sukupolvi: Anders Gabrielsson Lundqvist 1787–1848 & Madlena 
Nyman

III sukupolvi: Karl Gustaf Mannerström
III sukupolvi: Aleksander Andersson 1826– 

IV sukupolvi: Wilhelm Andersson
V sukupolvi: August Wilhelm Andersson, 
vuodesta 1921 Ahlstrand 

IV sukupolvi: Isac (Andersson?)
V sukupolvi: Gustaf Julius Isaksson
V sukupolvi: Frans Oskar Sundberg

2) Gustava Andersdotterilla (s. 1822), joka mainittiin myös lisä nimellä 
Lundqvist, oli avioton poika Emil Zacharias (1842–1859), jonka 
”lisänimeksi” koko lyhyen elämän ajaksi merkittiin Gustavasson eikä 
Lundqvist.

3) Wilhelm Erikssonilla (1821–1856) ja Erica Charlottalla, joka joskus 
merkittiin isänsä lisänimellä Lindblom, oli poika August Wilhelm 
(s. 1851), joka käytti äidin kautta tullutta lisänimeä Lindblom. August 
Wilhelmin nuorempi sisko (s. 1849) merkittiin sen sijaan nimellä 
Wilhelmsdotter.

Lisänimien vaihtumista polvesta polveen suomenkielisissä suvuissa olen 
tarkastellut myös mm. kahden sukukirjan, Kalevi Vuorelan Virmailan 
kirjan (1981) sekä Aulis Ojan & Paavo Kärenlammen kirjan Salonseutu-
laiset Piintilän, Junttilan, Yli-Jaman ja Haikion suvut (1966) perhetaulu-
jen avulla. Niihin perustuvat kuvaukset on julkaistu Sukuviesti-lehdessä 
(Paikkala 1985b, 1985c ja 1986). Vastaavia havaintoja olen tehnyt myös 
Tampereen seudulta (Paikkala, S. 1989a).

11.4  Järjestelmä nimenvalinnan rajoittajana 

Moderni sukunimijärjestelmä loi joitakin rajoja nimikäytännölle ja sille, 
millaiset nimet täyttivät järjestelmän edellyttämät onyymiset tuntomer-
kit. Virallinen sukunimijärjestelmä ei omaksunut feminiinisen tunnuksen 
sisältäviä nimiä tai vastaavaa nimenmuodostustapaa (Strömbergska, Pel-
toska, Karhutar, Ursina < Ursinus) eikä juuri sukunimien puhekielisiä 
mukaelmia (Limperi < Lindberg). Puumerkit ja akronyymit eivät myös-
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kään saaneet sukunimen funktiota. Salanimet, nimimerkit, taiteilijanimet 
tms. saattoivat joskus sukunimistyä – varsinkin jos ne eivät olleet sopi-
mattomia ja kielenvastaisia ja jos ne vaihdettiin sukunimiksi virallista 
tietä. Tätä tapahtuikin jonkin verran 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alussa; esimerkiksi August Ahlqvistin poika omaksui jo koulussa isänsä 
kirjailijanimen (Oksanen), mutta Wolmar Schildtin (Kilpinen) jälkeläiset 
eivät. Suomalaisen teatterin näyttelijä Ismaël Edward Nyberg suomalaisti 
sukunimensä vuonna 1880 ”ohjelmanimeensä” Kallio (SWL 14.12.1880). 
Vakiintuneen taiteilijanimen omaksuminen ei ole tuntematonta vieläkään: 
Nieminen > Neumann; ks. myös Kangas 1998: 169–171. Akronyymien tai 
muiden sen kaltaisten nimien sukunimistyminen (esim. sukunimi Muta 
on muodostettu nimenmuuttajapariskunnan nimikirjaimista8) edellytti 
hyväksytyksi tullakseen myös sukunimen ulkoisten tunnusmerkkien 
täyttymistä. Snellmanin päivänä 1906 erään Yleniuksen uudeksi suku-
nimeksi tuli pelkkä Y, vaikka yhden kirjaimen ei muuten ole katsottu 
täyttävän sukunimen kriteerejä.

11.5  Lisä- ja sukunimijärjestelmien onyymiset tuntomerkit 

1800-luvun puolimaissa alkoivat Suomen lisä- ja sukunimijärjestelmät 
muotoutua moderniksi sukunimijärjestelmäksi, ks. kaaviota 1. Olen edel-
listen lukujen tulosten, aiemman sukunimistöä koskevan tutkimukseni ja 
sukututkimuksista välittyneiden tietojen kautta hahmottanut Suomessa 
käytettyjen lisä- ja sukunimijärjestelmien onyymisia tuntomerkkejä, jotka 
esitän tässä luvussa lähinnä taulukkomuodossa. Koska kerroin luvussa 
9 jo tarkemmin modernin sukunimijärjestelmän keskeisten piirteiden 
kehittymisestä, tarkastelen tässä sekä siinä käsiteltyjä että muita lisä- ja 
sukunimijärjestelmiin liittyviä piirteitä. Seuraavassa luvussa (Yhteenveto) 
esittelen tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset. Seuraava taulukko on 
siis edellisten lukujen formaalinen tiivistelmä, jonka avaan sanallisesti 
seuraavassa luvussa nitomalla piirteet yhteiskunnalliseen kontekstiin.  
Antroponyymiselle systeemille ominaisten tuntomerkkien merkitystä ja 
tunnistamista on aiemmin käsitellyt slovakialainen Vincent Blanár, joka 
on kehittänyt sitä slaavilaisen henkilönnimijärjestelmän pohjalta. Olen 
soveltanut hänen ajatuksiaan suomalaisiin suku- ja lisänimijärjestelmiin 
(ks. lukua 2.3).

Esitys on pelkistävä; olen kirjannut taulukon vasemmanpuoleiseen sa-
rakkeeseen erilaisiin suku- ja lisänimijärjestelmiin liittyviä antroponyy-
misesti relevantteja tuntomerkkejä, joiden olemassaolo tai puuttuminen 
muodostaa osaltaan kunkin systeemin ominaislaadun. Olen kirjannut 
näiden tuntomerkkien esiintymisen /+/ ja /-/ -merkein rinnakkain kunkin 
nimijärjestelmän kohdalle, jotta erottavien ja yhdistävien piirteiden ilme-
nemistä ja niiden muodostamia kokonaisuuksia voisi verrata keskenään. 

8  Tieto perustuu Sukuviesti-lehden vuonna 1986 järjestämän Sukuni nimi -kilpailun 
aineistoon.
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Olen joutunut hieman laventamaan distinktiivisten piirteiden binaarisuutta 
(+/-) siinä, että joissakin tapauksissa osalla järjestelmän nimistä voi olla 
kyseinen ominaisuus, osalla ei; tämä vaihtelu johtuu usein ajan myötä 
tapahtuneista muutoksista, joita olen jonkin verran kommentoinut ala-
viitteissä. Silloin kun olen merkinnyt kenttään molemmat merkit, niiden 
järjestys ilmaisee, kumpi on määräävämpi. Niissä tapauksissa, joissa 
kentässä esiintyvät molemmat merkit ja jälkimmäinen on suluissa, olen 
halunnut korostaa edellisen merkin primaarisuutta. Jos yksittäinen merkki 
on suluissa, ei piirre ole (tai ei ole ollut koko ajan) aivan ehdoton. 

Olen antanut kullekin kentälle vastaavuutta kuvaavan numeerisen ar-
von 0 1 yhden desimaalin tarkkuudella siten, että modernin järjestelmän 
(sarake A) kanssa täysin vastaava käytäntö on saanut arvon 1 ja täysin 
vastakkainen arvon 0. Olen tarkastellut vastaavuutta sarakkeissa C L 
1800-luvun alkupuoliskon tilanteen mukaisena. Taulukon alimmalle 
riville olen laskenut järjestelmittäin, kuinka moni tuntomerkki on yhteinen 
modernin sukunimikäytännön kanssa.

Oheisesta taulukosta voi havaita, että lähimpänä modernia sukunimikä-
sitystä9 oltiin 1800-luvun lopun ajatusmaailmassa. Tämän ajatusmaailman 
olen rekonstruoinut aikakauden lehtikirjoittelun, lisä- ja sukunimistöä 
koskevan muun aikalaiskirjoittelun ja asiakirjoista havaitun aikakauden 
nimikäytännön perusteella. Käsitys modernista sukunimijärjestelmästä 
ei ollut valmis vielä 1800-luvulla, vaan moni käytänne muotoutui lopul-
lisesti vasta 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana 
ja sukunimilakia laadittaessa. 1800-lopun käsitysten mukaisia nimijär-
jestelmiä olivat ne vanhat nimijärjestelmät, joihin kuuluvat nimet olivat 
muuttuneet periytyviksi, sekä Virtanen- ja Laine-tyyppien mukana tulleet 
uudenlaiset sukunimet.

Näyttää siltä, että moderni järjestelmä sai eniten mallia porvaris- ja 
oppineistonimien sukunimikäytännöstä, itäsuomalaisesta sukunimikäy-
tännöstä ja aatelisnimistöstä.10 Kahta viimeksi mainittua nimijärjestelmää 
voikin Suomessa pitää historiallisesti ainoina sukujärjestelmään palau-
tuvina sukunimijärjestelminä. Porvaris- ja oppineistosukunimet olivat 
enemmän yksilöllisyyttä korostavia, mikä piirre siirtyi sitten moderniinkin 
sukunimikäsitykseen, kun taas muiden yhteiskuntakerrosten nimijärjes-
telmät olivat mallinmukaisesti omaksuttuja sukunimijärjestelmiä tai vain 
tarkentavia lisänimijärjestelmiä. Vähiten modernia sukunimikäsitystä 
vastasivat patronyymit, matronyymit ja korkonimet.

Laskin edellä mainittujen vastaavuuslukujen avulla myös sen, mitkä 
varhempien nimijärjestelmien ominaisuudet ovat eniten yhteneväisiä 
modernin sukunimijärjestelmän ominaisuuksien kanssa. Tämän luvun 

9  Tarkoitan tässä modernilla sukunimikäsityksellä ajatusta yhtenäisestä ja yleisestä, 
periytyväksi tarkoitetusta lisänimikäytännöstä, joka vahvistettiin vuoden 1920 su-
kunimilaissa.

10  Vielä tarkemmat vertailuluvut saisi, jos jokaiselle tuntomerkille (riville) antaisi 
painoarvokertoimen, koska kaikkien ominaisuuksien merkitys modernissa järjestel-
mässä ei ole yhtä suuri. Ominaisuuksien painavuutta en kuitenkaan uskaltanut ryhtyä 
arvioimaan. 
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(teoreettinen vaihteluväli 1 12) olen ilmaissut suluissa onyymisen tun-
tomerkin jälkeen. Ominaisuuksien keskimääräinen vastaavuusluku on 
7,4. Mitä suurempi luku on, sitä useammin aiempien nimijärjestelmien 
nimillä on jo sama piirre kuin modernilla sukunimijärjestelmällä. Tällaiset 
ominaisuudet ovat olleet pysyvimpiä. Pieni luku kertoo puolestaan, että 
ominaisuus on melko uusi. 

Siten vanhoja piirteitä olisivat muun muassa ne, että sukunimestä ei 
näy aviosääty, se ei ilmaise kantajansa ominaisuuksia, nimeämisellä py-
ritään yksilön identi  oimiseen, sukunimestä ei näy kantajan sukupuoli, 
ammatti, sääty tai uskonto, sitä ei muodosteta patronyymisesti, sisarukset 
kantavat samaa nimeä, sukunimi ei ole etunimen kaltainen, nimi on kir-
jattu kirkonkirjoihin eli se on ollut tavallaan virallinen, ja sukunimi on 
päänimi suhteessa etunimeen. 

Nuorempia ominaisuuksia modernissa sukunimikäsityksessämme 
ovat puolestaan ne, että puolisot kantavat samaa sukunimeä, naisilla on 
oikeus uudissukunimeen, nimen käyttö on suojattu, nimen vaihtaminen 
on luvanvaraista ja siitä on ilmoitettava, nimi heijastaa suomalaisuutta, 
nimi ei saa olla ”kielenvastainen”, kansalaisilla on periytyvä jälkinimi ja 
että nimi ei saa loukata kantajaansa. Suhteellisen nuorta on myös käyttää 
yhtenäisesti jälkinimestä nimitystä sukunimi.
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Tutkimusjaksoani edelsi Suomen historian ruotsalaisvallan kausi, 
Suomen kuuluminen keskiajalta alkaen suurimmalta osaltaan Ruot-

sin valtakuntaan. Ruotsin suurvaltakaudelta alkanut Suomen säätyläistön 
ruotsinkielistyminen jatkui vielä Venäjän vallan alaisuudessa 1800-luvun 
ensi puoliskolla. Tutkimuksen taustoitukseksi kokoamani tiedot sivisty-
neistön, papiston, virkamiehistön ja muiden yhteiskuntaryhmien suku-
nimien kielisuhteista kertovat, että sukunimistön ruotsin- ja muu ei-suo-
menkielisyys jatkui voimakkaana 1840-luvulle asti ja että yhä jatkuvasta 
ei-suomenkielistymisestä oli merkkejä 1800-luvun lopulle saakka.

1840-luvulta alkaen kansallisen heräämisen virtaukset alkoivat nopeasti 
muuttaa yhteiskunnallista ajattelua. Siihen liittyvien innovaatioiden ketju 
ja innovaatioiden nopea leviäminen ravistivat 1850-luvulta alkaen suoma-
laista nimijärjestelmää. Epäyhtenäiset säätyihin, ammattikuntalaitokseen, 
kielellisiin eroihin, kulttuurisidonnaisuuksiin ja alueellisiin erityispiirtei-
siin palautuvat erilaiset lisä- ja sukunimijärjestelmät alkoivat punoutua 
yhteen Euroopasta levinneen kansallisuusajattelun ja sen suomalaisen 
ilmentymän avulla. Tämä tapahtui aikana, jolloin tsaari-Venäjä oman kan-
sallispolitiikkansa kaksijakoisuudessa antoi suomalaiselle sivistyneistölle 
tilaa hakea Suomen kansalle identiteettiä maisemallis-maantieteellisistä 
oloista, historiasta, kansankulttuurista ja kielestä ja alkaa yhdistää kansaa 
sivistyksellisesti.

Kuvaavaa 1800-luvun jälkipuoliskon nimistömurrokselle oli, etteivät 
aikakauden johtavat mielipiteiden muodostajat tuntuneet juuri olleen 
tietoisia siitä, että maaseudulla oli 1870-luvulla otettu laajalti käyttöön 
kansallisia sukunimiä eli että akateemisten fennomaanipiirien vaalima 
kansallinen ajattelu oli sukunimistössä jo muuttumassa käytännöksi. Jos 
sukunimistön suuri kansallinen murros jäi aikansa akateemiselta eliitiltä 
huomaamatta, eivät sitä ole myöhemmätkään tutkijat ja kielimiehet juuri 
havainneet – lukuun ottamatta ehkä Martti Airilaa (Virittäjä 1901) ja Börje 
Thilmania (sukututkimusopas 1968). Edes A. V. Forsman, jonka merkit-
tävä henkilönnimistöä käsittelevä väitöskirja julkaistiin 1891, ei tuoretta 
sukunimi-ilmiötä maininnut, vaan kirjoitti: ”Jo vanhastaan on tapana sanoa 
että sukunimiä on olemassa ainoastaan savokarjalaisen heimon asumalla 
alalla, siis Inkerissä, Karjalassa, Savossa, Oulujärven ympäristöillä sekä 
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riutuvana säilynnäisenä Keski-Suomessa; jota vastoin Uusmaa, Varsinais-
Suomi, Satakunta, Häme ja Pohjanmaa, äskenmainittuja erikoisseutuja 
lukuun ottamatta, eivät sukunimien käyttöä tunne.” (Mts. 124.)

Suomalaisen lisä- ja sukunimistön suuri murros osui aikakauteen, 
jota Suomen historiassa kuvataan paitsi kansallisen heräämisen ja kan-
sallisromantiikan ajaksi, myös uudistusten vuosikymmeniksi. Moderni 
sukunimikäsitys oli yksi tuon aikakauden uudistuksista: nimistön moder-
nisoitumiskehitys oli käynnissä jo noin 70 vuotta ennen sukunimikäytän-
nön kodi  oimista vuoden 1920 sukunimilakiin. Uudistus – sukunimien 
yleisen käytön omaksuminen ja nimenomaan suomenkielisten sukunimien 
esiinnousu – ei ollut irrallinen tapahtuma vaan liittyi 1800-luvun muuhun 
yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Lisä- ja sukunimistön modernisoituminen heijasteli sitä yhteiskuntaa, 
jossa se toteutui. Se oli toisaalta vastaus yhteiskunnan toiminnalliseen 
muuttumiseen: monet uudet ilmiöt modernisoituvassa yhteiskunnassa 
edellyttivät vanhan lisänimijärjestelmän sopeutuvan tyydyttämään uusien 
yhteiskunnallisten instituutioiden ja käytänteiden tarpeita. 

Nimistön kansallistaminen suomalaisen sivistyneistön kansallisena 
projektina

1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä suomalainen sukunimi nostettiin 
suomalaisuuden symboliksi siinä kuin oma raha, kieli, kirjallisuus, teatteri, 
kansalliset maisemat, kulttuurin monumentit ja historian suurmiehet. Kan-
sallistunteen rakentamiseen tarvittiin sekä koko kansakuntaa että yksilöä 
puhuttelevia symboleja. Satakunta-lehti katsoikin 23.3.1887 sukunimen 
olevan kansallisvaltioksi kasvavassa Suomessa kansakunnan itsenäisen 
jäsenen, sivistyneen ja toimivan yksilön tunnus, jonka olisi oltava suo-
menkielinen jo kansallisen yhtenäisyyden vuoksi. Kansallishengen ja 
kansallistietoisuuden kehittäminen ja vahvan Suomen kansan luominen 
edellyttivät rahvaan sivistämistä ja sivistyneistön ja kansan lähentämistä 
toisiinsa. Rahvaallekin tuli antaa koulutusta, ja toisaalta sivistyneistön 
piti alkaa puhua suomea. Ajatus sai johdonmukaista jatkoa, kun rahvaalle 
edellytettiin annettavan kouluissa sukunimet ja sivistyneistön toivottiin 
omaksuvan suomalaisia nimiä.

Oppineistossa suomen kielen harrastamisen viritessä herännyt ajatus 
sukunimien suomalaistamiseksi sai kuitenkin ristiriitaisen vastaanoton: 
nimien suomalaistamisvaatimus esitettiin 1850-luvulta alkaen mieluum-
min alempisäätyisille, kuten käsityöläisille. Nimien suomalaistaminen ei 
olisi ollut sivistyneistön jäsenille sääty-yhteiskunnassa helppoa: vaikka 
he olivat omaksuneet suomalaisuuden aatteena ja monet alkoivat käyt-
tää suomalaista taiteilijanimeä tai nimimerkkiä, heidän nimiinsä liittyi 
sukuhistoriaa ja myös erottumista rahvaasta. Ei-suomalainen sukunimi 
oli ollut jo vähintään pari sataa vuotta herraskaisuuden symboli, se miel-
lettiin statukseksi. Lisäksi svekomaanit pilkkasivat nimien suomalaista-
misaikeita ja korostivat – tosin usein pitämättömin perustein – Suomen 
säätyläistön ei-suomalaista alkuperää sekä siitä johtuvaa sivistyneistön 
kunniavelkaa ruotsalaisuudelle. Niinpä sivistyneistö vaihtoi puhekielen 
helpommin suomeksi kuin suomalaisti ulkoisen tunnusmerkkinsä, suku-
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nimen. Ylioppilaiden keskuudessa nimien suomalaistaminen oli esillä 
1870-luvulla, mutta vähäisestä liikehdinnästä huolimatta suuri murros 
tapahtui vasta 1900-luvun alkuvuosina. Ensimmäiset yritykset kyseisen 
vuosisadan alkuvuosien vappuina olivat vielä vaisuja.

Vuoden 1906 Snellmanin päivän suurnimenmuutto oli ajan hengen 
mukainen poliittinen mielenosoitus, joka oli mahdollista toteuttaa vain 
sortokausien välijaksona suurlakon ja eduskuntauudistuksen vanavedessä. 
Se oli osa vuonna 1905 alkanutta poliittista kuohuntaa, jossa Suomen 
yhteiskunnallis-poliittinen elämä mullistui ja eri kansanluokat hakivat 
yhteistä voimaa demokratian toteuttamiseksi, sääty-yhteiskunnan mur-
tamiseksi ja tsaarin Venäjän sorron lieventämiseksi. Protesti kohdistui 
ruotsalaisuuden vanhaa historiallista painolastia vastaan, mutta osin se 
oli myös kansallinen mielenilmaus halusta irrottautua Venäjästä. 

Suurnimenmuutto päätti Suomen sivistyneistön ja suomenmielisen, 
ruotsinkielisyydestä irtautumaan tahtovan säätyläistön vuosikymmeniä 
jatkuneen jaakopinpainin oman nimi-identiteettinsä kanssa: se oli kan-
salliselle etujoukolle eräänlainen katharsis. 1840-luvulta asti oli sivis-
tyneistöä sykähdyttänyt kansallinen mieli ja halu nostaa suomen kielen 
asemaa, mutta yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta sillä ei vielä il-
mennyt sellaista rohkeutta, joka olisi saanut suomenmieliset laajemmin 
suomalaistamaan nimensä. Siihen tarvittiin ensin edelläkävijöitä, joita 
voitiin seurata – mutta lisäksi tarvittiin suurta, samanaikaista yhteistä 
mielenilmausta ja joukkovoiman mallia, jota saatiin suuren adressin ke-
ruussa, kutsunnoista kieltäytymisissä ja suurlakossa. Suurnimenmuutto 
oli samalla myös säätyläisten kädenojennus tavallisen kansan suuntaan: 
olemme omaksuneet kansan kielen, olemme mieleltämme ja nyt myös 
nimiltämme suomalaisia. Kun Antti Thulé (sittemmin Tulenheimo) vuoden 
1906 Snellmanin päivän edellä piti puheen Yrjö Koskisen haudalla, hän 
korosti nimien suomalaistamisen olevan sivistyneistölle rauhanehtojen 
täyttämistä suhteessa muuhun kansaan; se oli valmis eheän, ei-säätyläisen 
suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Vuosina 1906–1907 suomalaistettiin ehkä jopa 70 000:n ja yksistään 
Snellmanin päivänä 1906 yli 25 000 henkilön nimi. Nimien suomalaistajat 
edustivat sekä tavallista kansaa että sivistyneistöä, vaikka ruotsinmieli-
set piirit halusivatkin väheksyä nimen suomalaistajien yhteiskunnallista 
merkitystä. Demonstraatiolla oli kuitenkin huomattava symbolinen mer-
kitys suomalaisuuden aatteelle ja yliopiston suomalaistamispyrkimyksille 
sekä suoraan imponoiva vaikutus 1930-luvun nimenmuutoskampanjaan. 
1800-luvun kansallisten nimien nousuun ja vuoden 1906 suureen nimen-
muutosmanifestaatioon ei kuitenkaan liittynyt sellaista hurmahenkisyyttä, 
joka leimasi 1930-luvun kansallista nimiuhoa. Snellmanin päivä 1906 
myös rikastutti sukunimistöämme suurella joukolla uusia ja malliltaan 
uudentyyppisiä sukunimiä.

Nimiuudistuksen käytännön tarve

Sukunimien tarve oli paitsi ideologinen myös käytännöllinen. Se kumpu-
si neljästä toisiinsa kietoutuneesta ilmiöstä: nousevasta nationalismista, 
kansallisen valtion luomisesta ja tämän kehityksen vaatimien yhteiskun-
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nallisten instituutioiden tarpeesta, taloudellis-sosiaalisten olojen muu-
toksesta ja kansan sivistystason nopeasta kohoamisesta. Suomalainen 
nationalismi oli luonteeltaan sekä valtiollista, taloudellista, sosiaalista 
että kulttuurista. 

Länsi-Suomen agraarinen henkilönnimikäytäntö ei vastannut nii-
tä vaatimuksia, joita teollistuva, urbanisoituva, yhä moninaisemmin 
organisoituva ja yhä enemmän laajempaan kirjalliseen hallintoon ja 
koulutukseen perustuva yhteiskunta edellytti. Sukunimettömyys jarrutti 
yhteiskunnallisten instituutioiden toimivuuden kehittymistä. Aluksi 1800-
luvulla tämän esteen purkamiseksi alettiin antaa ja ottaa standardityyppisiä 
nimiä, jotka kuuluivat ensin yleensä Virtanen- tai sen seurannaistyyppiin 
ja vuoden 1890 tienoilta yhä useammin Laine-tyyppiin. Ne, jotka joutuivat 
ensiksi tekemisiin yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa, sukunimistyivät 
tai omaksuivat erityisiä pysyviä lisänimiä ensiksi: käsityöläiset, sotilaat, 
opintielle lähteneet sekä aktiiviset kansalaiset, jotka avasivat pankkitilejä, 
osallistuivat yhteiskunnalliseen ja yhdistystoimintaan ja tilasivat lehtiä, 
siirtyivät uusille elämänaloille, ottivat vakuutuksia tai passeja, muuttivat 
Amerikkaan tai lähtivät kaupunkiin. Kaupungeissa sekä Uudenmaan ja 
Varsinais-Suomen maaseudulla erityisten, pysyvien lisänimien käyttö alkoi 
tavallisen kansan parissa yleistyä jo 1800-luvun alkupuoliskolla. Tuolloin 
käyttöön omaksutut nimet olivat lähes aina ei-suomalaisia. 1850-luvulla 
alkoi syntyä myös uudenlaisia, suomalaisia sukunimiä, esimerkiksi Järvi-
nen, Tervanen, Saarinen, Jäykkä.

1800-luvun hiljainen vallankumous sukunimistössä

Sukunimiaineksen monipuolistumisen ja sukunimien suomalaistumisen 
kannalta on usein korostettu vuoden 1906 ja 1930-luvun merkitystä. Viral-
listen lehtien nimenmuutosilmoitusten perusteella ne näyttävätkin muut-
taneen suomalaista sukunimistöä melkoisesti: ne tuottivat huomattavan 
osan nykyisistä suomalaisista sukunimistä. Suurin muutos suomalaisessa 
lisä- ja sukunimistössä tapahtui kuitenkin hiljaisesti: toisaalta talonnimiä 
ja joitakin muita entisiä lisänimiä omaksuttiin sukunimiksi, ja toisaalta 
Virtanen-tyypin nimet tulivat suurten kansanjoukkojen nimiksi, kuten 
seurakuntien kirkonkirjoista voi hyvin havaita.  Sukunimistyminen oli in-
novaation omaksumispaikkakunnilla yleensä räjähdyksenomaista ja koski 
satojatuhansia suomalaisia. 1800-luvun jälkipuoliskon suosituimman ja 
samalla ensimmäisen suomalaisen uudisnimityypin, Virtanen-tyypin, raju 
diffuusio 1870- ja 1880-luvulla ei näy nimenmuutosilmoituksissa sen 
omaksumista vastaavasti. Kuitenkin vähintään 100 000–200 000 suoma-
laista sai tyypin nimen 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Nämä 
nimet yleistyivät aikana, jolloin sivistyneistön pioneerit vielä pohtivat, 
tulisiko suomenkielinen sukunimi ottaa vai ei. Monista uudenlaisista Vir-
tanen- ja sitä seuranneen johtimettoman Laine-tyypin sukunimistä tuli-
kin maamme yleisimpiä. Silti nämä tyypit jäivät aikalaiskirjoittelussakin 
paljolti yksittäisten tai joukkomittaisten vierasnimien suomalaistamisten 
varjoon, eikä niitä ole historian- tai nimistöntutkimuksessakaan noteerattu 
ennen 1980-lukua.
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Yhtä nopeaa oli ruotsinkielisten son-loppuisten patronyymien omak-
suminen henkilökohtaisiksi sukunimiksi, joita ruotsinkielinen ja osin 
myös suomenkielinen väestö otti käyttöön niiden selvästä patronyymi-
sestä ilmiasusta huolimatta. Suomenkieliset patronyymit eivät sen sijaan 
saaneet sukunimen roolia suomenkielisilläkään alueilla, vaan siellä siir-
ryttiin mutkattomasti suoraan uudenlaisiin sukunimiin. son-loppuisten 
sukunimienkään leviämistä ei nimenmuutosilmoitusten avulla voi juuri 
seurata. 

Uudet nimityypit

Sukunimistön uudennokset kiedottiin vanhoihin käärepapereihin – nen-
loppuisiksi itäsuomalaisten sukunimien mallin mukaan – ja sisällöksi 
pakattiin aikakauden suomalaisia, kansallisromanttisia perusihanteita. 
Luontoa syleillen kansallisen nousun aamunkoitossa hämäläisistä, sa-
takuntalaisista, varsinaissuomalaisista ja uusmaalaisista tehtiin Virtasia, 
Lahtisia, Aaltosia, Vuorisia, Niemisiä, Lehtisiä ja Tuomisia mutta myös 
Suomisia ja Toivosia. 

1800-luvulla syntynyt uusi Virtanen-nimityyppi erosi vanhoista itä-
suomalaisista nen-loppuisista nimistä paitsi syntytapansa myös sisältönsä 
puolesta. Itäsuomalaiset sukunimet olivat synnyltään ensisijaisesti patro-
nyymisiä ja toissijaisestikin jollain muulla tavalla kantajansa konkreet-
tisiin historiallisiin oloihin (asuinpaikkaan, ammattiin) tai ominaisuuk-
siin liittyviä. Sen sijaan länsisuomalainen Virtanen-tyypin nimistö oli 
luonteeltaan primaaristi ideologista ja muodostustavaltaan abstraktia ja 
mallinmukaista. Virtanen-tyyppisten nimien muodostaminen muistuttaa 
tältä osin Ruotsin valtakauden nimenantotapaa (esim. Lindström, Holm-
qvist, Stenroos). Se käytti mallinmukaisesti muutamia muotielementtejä: 
johtimena oli kansallinen symboli (käytännössä ”savolaisten aatelistun-
nus” -nen) ja sisältöteema nojasi jokseenkin suppeaan sanavarastoon, 
ennen muuta luontosanastoon. Vasta toissijaisesti Virtanen-tyypin nimille 
haettiin konkreettisia yhteyksiä elinoloihin, kuten asuinpaikan nimeen 
tai ammattiin: kotikylän nimi Saarenkylä > sukunimi Saarinen, sepälle 
sukunimi Ilmarinen, värjärille Vyhtinen, suutarille Värkkinen.

Virtanen-nimityypin sananmuodostusmalli oli siis lähtöisin Itä-Suo-
men vanhoista sukunimistä. Kansallisromantiikan kauden suomalaisuuden 
henkiset johtajat nostivat tämän itäsuomalaisille vanhoille sukunimille 
ominaisen nen-loppuisuuden koko suomenkielisen sukunimistön tun-
nusmerkiksi. nen-johdin on vanhimpia ja produktiivisimpia suomen 
kielen johtimia. Sukunimen arkkijohtimeksi se vakiintui viimeistään 
G. E. Eurénin kielioppien vaikutuksesta 1850-luvun puolivälissä. Ni-
mityypin sisältömalli ei ollut yhtä nopeasti valmis, vaan ensimmäisissä 
uusissa nen-loppuisissa nimissä 1840-luvun lopussa, 1850-luvulla ja vielä 
1860-luvullakin käytettiin hyväksi myös kotipaikan nimistöä tai muita 
teemoja. Hiljalleen 1850- ja 1860-luvulla topeliaaninen, maantieteellis-
maisemallinen Suomi-kuva ja myös Yrjö Koskisen, Wolmari Kilpisen ja 
August Oksasen vaikutus ja nimiesimerkki vakiinnuttivat Virtanen-tyypin 
sisältömallin. Vahvana ideologisena motiivina oli kansallisromantiikan 
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kauden suomalainen luontokäsitys, johon tutustuttiin kansallisrunoilija 
J. L. Runebergin runoissa ja jota Zachris Topelius esitteli mm. teoksessaan 
Naturens Bok (1856; Luonnon-kirja 1860) ja jo klassikoksi kohonneessa 
Maamme kirjassaan (1876; Boken om Vårt Land 1875). 

Vanhat itäsuomalaiset nimet pohjautuivat vanhaan kansankulttuuriin, 
mutta uudet, kansallisen heräämisen ajan Virtanen-tyypin nimet olivat 
eurooppalaisia herderiläis-hegeliläisiä tuulia suomalaisessa snellmanilais-
runebergiläis-topeliaanisessa ilmastossa. Tavoitteena oli sivistyksellisesti, 
sosiaalisesti ja kielellisesti yhtenäinen suomalainen kansakunta, jonka 
syvimmät kansalliset tuntemukset sidottiin maisemapatriotismiin. Kan-
sallisen ihannemaiseman panoraama siirtyi sukunimiinkin. Olen kutsunut 
syntynyttä sukunimityyppiä Virtanen-tyypiksi sen yleisimmän edustajan 
mukaan.

Vanha vierasperäinen sotilas-, porvaris- ja käsityöläisnimistö oli jo 
ollut osaksi abstraktia, mallin mukaan kehittynyttä, eikä sillä juuri ollut 
yhteyksiä asuinpaikkojen nimiin tai ammattitermeihin. Kun väestö siirtyi 
yhä enemmän kaupunkeihin, tehdas- ja palkollisyhteisöihin, perinteinen 
tapa nimetä asuinpaikan mukaan kävi käyttökelvottomaksi. Myöskään 
maaseudun tilattomilla ei ollut pysyvää kiinnekohtaa, josta he olisivat 
voineet nimensä luontevasti ottaa. Sivistyneistö- ja säätyläissuvuissa 
suomenkielinen suku- tai talonnimen perinne oli saattanut hautautua jo 
monen sukupolven taakse. Suomi oli vielä maaseutuvaltio, mutta hil-
jalleen kaupungistuvassa ja teollistuvassa yhteiskunnassa nimenvalinta 
oli vapautumassa vanhoista traditioista. Kansallisuusaate ja uusi käsitys 
sukunimen tehtävästä olivat synnyttäneet uusia nimeämistapoja ja uusia 
nimityyppejä. Kehitys sulatti yhteen uudet nimet ja aiemmat erilliset 
nimijärjestelmät yhtäläiseksi kaikille kuuluvaksi, periytyväksi sukuni-
mijärjestelmäksi. 

Kun säätypohjaisia rajoituksia ei nimenvalinnassa enää ollut, samoja 
ja samankaltaisia nimiä esiintyi eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvilla. Myös 
se, ettei nimiksi haluttu asumusten nimiä, edisti säätyjen tasa-arvoa: nimi 
ei ainakaan suoraan kielinyt esimerkiksi siitä, oliko kyse paikkakunnan 
kartanon pojasta vai torpan tyttärestä.

Virtanen-tyypin nimet olivat selvästi ensimmäiset aidot suomenkie-
liset, Länsi-Suomessa käyttöön tulleet sukunimet: niitä otettiin lähinnä 
suomenkielisten tai ruotsinkielisten patronyymien sijaan. Niiden valta-
alueeksi muodostui kolme lounaista vanhaa lääniämme (Turun ja Porin, 
Hämeen ja Uudenmaan läänit), joissa talonnimien käyttö lisäniminä oli 
löyhintä. Uusi innovaatio omaksuttiin nopeimmin kaupungeissa, Tu-
russa, Raumalla, Porissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä 
ja Heinolassa. Ne olivat keskeisiä innovaation levittämis- ja leviämis-
keskuksia. Kauempana nimityypin innovaatio- ja leviämiskeskuksista 
Virtanen-tyypin nimiä otettiin käyttöön yleensä vasta 1900-luvun ensi 
vuosina. Suurimman suosionsa Virtanen-tyypin nimet saivat kuitenkin 
maaseudulla: Päijänteen ympäristössä, muualla Hämeessä, Pirkanmaalla, 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sekä Uudenmaan suomenkielisillä 
alueilla. Virtanen-tyypin nimet olivat nopeasti ohi mennyt – joskin voi-
makas – muoti-ilmiö. Tilalle tulivat osin samaan teemastoon nojautuvat 
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Laine-tyypin nimet ja niiden jälkeen yhdyssanatyyppiset nimet sekä 
erilaisin johtimin muodostetut nimet.

Lyhyemmät Laine-tyyppiset nimet rynnivät kansalaisten käyttöön 
1890-luvulla. Laine-tyypin nimien ottajilla oli usein ennestään enemmän 
tai vähemmän pysyvät lisä- tai sukunimet: suomenkielinen (esimerkiksi 
talonnimi tai itäinen vanha nimi tai Virtanen-tyypin nimi) tai vierasnimi 
tai sukunimistynyt ruotsinkielinen patronyymi. 

Laine-tyyppi oli urbaanimpi ilmiö kuin Virtanen-tyyppi, vaikka sillä ei 
ollutkaan samanlaista sivistyneistön hauduttamaa syntyhistoriaa. Laine-
tyypin innovaatiokeskus oli silti yksiselitteisemmin Helsinki, jossa sitä 
ei laajasti omaksuttu, mutta josta se levisi muutosagenttien vaikutuksesta 
tehokkaasti muualle. Tyypin leviämiskeskuksia oli eri puolilla maata: 
Turku, Tampere, Viipuri, Kotka, Vaasa, Oulu ja Kuopio, ja sellaisia oli-
vat myös Pori, Rauma, Pietari, Sortavala, Mikkeli ja Iisalmi sekä jotkut 
maalaispitäjät, kuten Iitti, Valkeala, Nurmijärvi, Ul. Pyhäjärvi, Uskela, 
Tammela, Hausjärvi ja Parikkala. Tämä nimityyppi levisi siis paljon 
laajemmalle alueelle kuin Virtanen-tyypin nimet.

Uudet nimimallit eivät periaatteessa olleet sidoksissa yhteiskunnalli-
siin ryhmiin, mutta koska työväestö ja maalaisrahvas siirtyivät suomen-
kielisiin nimiin ylempiä säätyjä nopeammin, niiden nimistössä näkyvät 
varhaisimmat uudisnimimuodit selvemmin kuin sivistyneistön ja vanhan 
säätyläistön nimissä. Nimiään suomenkielistäessään oppineisto päätyi 
muodoltaan aikansa moderneimpiin vaihtoehtoihin, jotka olivat toiset 
kuin 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. 

Muutoksen toteuttaminen

Julkisesta keskustelusta suomalaisuuden aatteen ja käytännön toiminta-
mallin omaksuneet papit, opettajat, virkamiehet ja tehtaiden työnjohtajat 
ja muut innovaation välittäjät alkoivat toimia. Länsisuomalaisille alettiin 
antaa sukunimiä − vieläpä suomenkielisiä. Tätä kehitystä tukivat julkinen 
sana, loma-aikana maaseudulla oleskelleet ylioppilaat sekä seminaarit ja 
koulut.

Koulut välittivät kansallisuusajattelua, ja niissä generoitiin uudentyyp-
pisiä, suomalaisia sukunimiä. Vuodesta 1859 alkaen perustetut suomen-
kieliset oppikoulut toimivat, kuten svekomaanit aikoinaan pelkäsivät, 
fennomaniaan kasvattavina opinahjoina, joissa myös ruotsinkielinen, 
mutta mieleltään suomalainen sivistyneistö saattoi kasvattaa jälkipol-
vensa suomenkieliseksi. Samalla suomenkielistä opetusta antavat koulut 
loivat suomalaisen rahvaan lapsille entistä paremman mahdollisuuden 
saada sivistystä ja sitä kautta yhteiskunnallista tasa-arvoa. Koulut välit-
tivät isänmaallisia ajatuksia myös ruotsinkielisen nuorison keskuuteen. 
Monet koulut toimivat myös sukunimikäytännön ja Virtanen-nimityypin 
innovaatiokeskuksina. Erityisen merkityksellisiä tässä suhteessa olivat 
Jyväskylän lyseo ja seminaari, Hämeenlinnan lyseo sekä Virtanen-tyy-
pin synnyn kannalta Turun kymnaasi ja sen opettaja Gustaf Erik Eurén. 
Opettajana, kielioppimiehenä, sanomalehtimiehenä ja yhteiskunnallise-
na taustavaikuttajana toiminut, jäyhäksi kuvattu G. E. Eurén onnistui 
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välittämään Helsingin yliopiston vuoden 1844 promootiossa kukkaan 
puhjenneen fennomanian siemenen suomalaiseen sukunimikäsitykseen 
niin kouluissaan kuin kieliopeissaan. 

Tavalliselle kansalle suomenkielisen nimen otto oli säätyläistöä hel-
pompaa, koska se ei aina itse valinnut sukunimeään tai sukunimistymis-
ajankohtaansa, vaan kyse oli usein auktoriteettipäätöksestä. Sen sijaan 
sivistyneistö joutui tekemään vapaaehtoisen ja ehkä tuskallisen ratkaisun 
tai jäi odottamaan sopivampaa hetkeä, jollaiseksi tarjoutui vuoden 1906 
Snellmanin juhlavuoden kollektiivinen liikkeellelähtö.

Innovaatioiden synnyttäjiä ja levittäjiä

Nimet ja uusi nimikulttuuri eivät olisi voineet levitä ilman muutoksen 
toteuttajien (sivistyneistön) omaksumaa, J. V. Snellmanista Johannes 
Linnankoskeen jatkunutta sivistyksen korostamiseen nojautuvaa kan-
sallisajattelua. Ilman kansankielistä ja kansallismielistä sivistyneistöä, 
suomenkielistä lehdistöä, kirjallisuutta, koululaitosta ja maaseudun ta-
lonpoikaiston lisääntyvää järjestäytymistä sekä ilman suomalaisuuden 
omaksuneita pappeja ei olisi syntynyt uusia suomalaisia sukunimityyp-
pejä − eivätkä ne olisi levinneet kansan keskuuteen. Uudet kansalliset 
nimi-innovaatiot saattoivat levitä vain suomalaismielisiä välittäjäkanavia 
myöten. Nimien suomalaisuudesta saattoi syntyä motivaatiomalli vain 
suomalaisen sivistyksen arvostuksen myötä.

1840-luvulla lehdissä käyty nimikeskustelu koski lähes pelkästään orto-
gra  aa. Vierasnimien turhanpäiväisyyden ja kansallisen mielenlaadun vas-
taisuuden nostivat 1840-luvulla esille Snellmanin Maamiehen Ystäwässä 
julkaistu Pietari Hannikaisen artikkeli 5.4.1845 sekä Hannikaisen ja Jakob 
Fredrik Lagervallin näytelmät 1845−46. Heti 1850-luvun alussa Yrjö 
Koskinen yhtyi kuoroon kertomuksessaan Hämeenkyrön pitäjästä. Yhteis-
kunnalliseksi sukunimikeskustelu muuttui vuonna 1856, kun nimimerkki 
Arwo Moittiwainen kesken ortogra  sen debatin julkaisi Sanomia Turusta 
-lehdessä artikkelin, jossa hän keskittyi moittimaan suomalaisia kisälle-
jä, jotka ottivat vierasperäisiä sukunimiä. Artikkelia seurannut vuosina 
1856−62 käyty keskustelu kantoi hedelmää 1870-luvulla, jolloin uusien 
suomalaisten sukunimien laajamittainen käyttö alkoi. 

Sukunimien arvo

Keskustelu nimistä ja nimistössä toteutuneet muutokset osoittavat, että 
kansallisten nimien omaksumisella oli suuri rooli kansallisen identiteetin 
omaksumisessa. Kansalliset nimet auttoivat huomaamaan oman kansalli-
suuden, sillä omakielinen nimi teki suomalaisuuden asian henkilökohtai-
seksi: jokaista yksilöä pysyvästi koskettavaksi ja jokapäiväiseksi tunnuk-
seksi, jonka omaksuminen oli kunnia-asia kaupunkien toreilta ja tehtaista 
maaseudun syrjäisintä tölliä myöten. Nimet tasa-arvoistivat kansaa ja 
yhtenäistivät sitä. On mahdollista, että kansallisen sukunimistön synty 
oli omalta osaltaan pysäyttämässä suomenkielisen kansanosan ruotsin-
kielistymistä tai kansan jakautumista pelkistäen suomalaiseen talonpoi-
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kaiseen rahvaaseen ja ruotsinkieliseen säätyläistöön ja sivistyneistöön. 
Maa olisi voinut jakautua vierasnimiseen ja ruotsinkieliseen A-luokkaan 
ja patronyymejä tai itäsuomalaisia sukunimiä käyttävään suomenkieli-
seen B-luokkaan tai myös ruotsalaisnimiä käyttävään Länsi-Suomeen ja 
suomalaisia nimiä käyttävään Itä-Suomeen.

Kaikkien kielien puhujilla ei ole omakielistä kansallista etu- tai sukuni-
mistöä. Ilman kansallisen heräämisen kauden nimistöpolemiikkia olisi yli 
puolet suomalaisistakin voinut jäädä ilman äidinkielistä sukunimistöä. 

Runsaan vuosisadan takainen suomalaisen henkilönnimistön uudis-
tuminen käynee malliesimerkistä puhtaan, nousevan kansallishengen 
vaikutuksesta: se onnistui kansan sivistämispyrkimysten kautta, ilman 
suurta painostusta, muita yhteiskunnallisia tarpeita myötäillen ja ilman, 
että innovaatiolle olisi löytynyt riittävän perusteltua vastarintaa tai vaihto-
ehtoa suomenkielisen kansanosan keskuudessa. Kansalle suomenkielisten 
nimien omaksuminen oli omaehtoinen projekti; kyse ei ollut Viron tai 
Latvian kaltaisesta hallinnollisesta sukunimistämisestä. Aikakauden uudet 
sukunimet (esim. Virtanen-tyyppi) olivat osaltaan niitä suomalaisuuden 
rakennuspuita, jotka soveltuivat tarkoitukseensa alimmasta hirsikerrasta 
kurkihirteen.

Myytti länsisuomalaisten muinaisista sukunimistä eli voimakkaana 
1800-luvun puolivälin jälkeisinä vuosina, ja tämä oletettu nimistömen-
neisyys koettiin tarpeelliseksi elvyttää. Samaan tapaanhan alettiin luoda 
uutta kansallista etunimistöä kalevalaiselta pohjalta. Kuvan luominen 
suomalaisten suuresta, yhteisestä menneisyydestä, johon kuului ajatus 
vanhasta yhtenäisestä, koko kansaa koskeneesta sukunimikäytännöstä, 
onnistui. Se olikin tarpeen, koska svekomaanien raskaimpiin argument-
teihin Suomen kansan sivistymättömyydestä kuului se, että maan koko 
sivistyneistö oli alkujaan ruotsalaista niin kieleltään kuin nimiltäänkin. 
Yhteiseen sukunimimenneisyyteen uskovan myytin syntyä ja samalla 
uudennosten (eli modernin sukunimikäytännön ja sen mukaisen Virta-
nen-tyypin) levittämistä helpotti se, että Itä-Suomessa oli todellakin ollut 
käytössä aitoja sukunimiä ja niitä oli levinnyt savolaisen asutusinvaasion 
ja opintielle lähteneiden mukana länteenkin. Kyse oli osin tietoisesta, osin 
tiedostamattomasta, hyvässä uskossa luodusta historian harhakuvasta. 
Virtanen-tyypin esikuvan luojia voitaisiin ehkä pitää jopa väärän perin-
teen synnyttäjinä, mutta ehkä uusien traditioiden synty usein edellyttää 
”väärää” perustelua. Uudenlaisia nimikerrostumia voisi tuskin edes syn-
tyä, jos uusia nimenvalintaperusteita ei hyväksyttäisi tai nimen valintaa 
säädeltäisiin liian tiukasti.

Modernin sukunimikäsityksen kodifi oiminen laiksi

Moninaistuva lainsäädäntö ja yhteiskunnan organisoituminen, uusien 
instituutioiden synty ja byrokratian kasvu edellyttivät ihmisten hal-
linnoimisen helpottamiseksi entistä parempia tunnistetietoja. Pysyvät 
henkilönnimet tulivat yhä tarpeellisemmiksi eri tahoilla. Yksilö kiinni-
tettiin yhteiskuntaan nimellä: sama nimi toimi linkkinä (tunnusnimenä) 
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eri tahoille (kirkonkirjat, verotus, koulu, yhdistykset, armeija, pankki, 
rikosrekisteri). Nimitarve kumpusi myös yksilön omista toimista. Hän 
tarvitsi riittävän identi  kaation, esimerkiksi toimiessaan ammatinhar-
joittajana. Samalla lisääntyi tarve nimisuojaan.

Sukunimilain tarvetta on suomalaisessa nimioikeudellisessa kirjal-
lisuudessa tarkasteltu yleensä suhteessa rikosrekisterilain säätämiseen. 
Sukunimilain säätämisen motiivin yhdistäminen rikosrekisterin uudista-
miseen vuoden 1918 sisällissodan jälkeen on tavallaan ymmärrettävää ja 
rikosrekisterin kehittämisellä oli varmasti lakia kiirehtivä vaikutus, mutta 
lain tarve kumpusi kauempaa. Aiemmassa päättelyssä on seurattu lainsää-
dännön kronologiaa ja välittömiä aiheperusteita, ei niitä syvempiä syitä, 
jotka alkujaan nostivat sukunimilakiajatuksen 1900-luvun alkuvuosina 
vireille tai sitä sukunimistössä tapahtunutta valtavaa murrosta, joka vaati 
yhteiskunnan modernisoituessa erään käytännön elämässä merkittävän 
identi  ointi- ja viestivälineen eli sukunimen käytön kodi  oimista. 

Suomen historiallinen, sääty-yhteiskuntaa heijastellut lisä- ja sukuni-
mijärjestelmä muuttui täydellisesti 1850-luvulta alkaen. Silloin alkanut 
kehitys yhdisti pääosan vanhoista lisä- ja sukunimijärjestelmistä ja syn-
tyneet uudet nimityypit yhtenäisin perustein toimivaksi suomalaiseksi 
sukunimijärjestelmäksi. Suomen lisä- ja sukunimistö modernisoitui 
muutamassa vuosikymmenessä vastaamaan yhteiskunnallisessa käytän-
nössä tapahtuneita suuria muutoksia ja kansallista herätystä. Samanlaista 
sukunimistön modernisoitumista ei tapahtunut muissa Pohjoismaissa. Sen 
takia Suomessa päästiin varsinaiseen sukunimilainsäädäntöön aiemmin 
kuin esimerkiksi Ruotsissa, jonka mallia lainsäädännössä on muuten var-
sin tarkoin seurattu. Suomalaisen nimijärjestelmän modernisoituminen 
pohjautui Suomen kansalliseen tilanteeseen, 1800-luvun lopun kansallisen 
heräämisen mukana syntyneeseen uuteen sukunimikäytäntöön ja vanhaan 
kansanomaiseen, itäsuomalaiseen sukunimitraditioon.

Suomalainen yhteiskunta eli 1800-luvun jälkipuoliskolla suurten muu-
tosten kautta, jolloin myös julkisessa keskustelussa vaadittiin sukunimien 
omaksumista. Niinpä lain todellinen tarve näyttäytyy pikemminkin välttä-
mättömyytenä kodi  oida jo tapahtuneet suuret muutokset. Lakia tarvittiin, 
jotta yhteiskunnalliset instituutiot pystyisivät hyödyntämään sukunimien 
käyttöönottoa ja toisaalta säätelemään sitä ”villiä” kehitystä, joka synnytti 
1800-luvulla Virtanen- ja Laine-tyypit ja vuoden 1906 tienoilla laajan 
sukunimien suomalaistamisen. Myllerryksessä oleva nimikenttä piti saada 
rauhoittumaan ja siinä tapahtuneet muutokset hallintaan. Toisaalta myös 
yksittäiset kansalaiset tarvitsivat uusille nimilleen legaalisen aseman ja 
samannimisyyden lisääntymistä vastaan nimisuojan.

Sukunimi-sana juurtuminen yhteiseen käyttöön

Vaikka laajat kansanjoukot sukunimistyivät, ei uusia nimiä aina tajuttu 
sukunimiksi nykyiseen tapaan. Tilanne oli vielä vakiintumaton, sillä edes 
sana sukunimi ei ollut yleisesti tunnettu, vaan uusia nimiä kutsuttiin Länsi-
Suomessa ”liioiksi nimiksi”. 

Nimijärjestelmien sulautumiseen ja modernin nimijärjestelmän kodi-
 oitumiseen liittyi myös sukunimikäsitteen uudenkaltainen hahmottu-
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minen ja sukunimi-sanan vakiintuminen yleiseen ja yhteiseen käyttöön. 
Entiset monenkirjavat lisä- ja sukunimien nimitykset jäivät ajan mittaan 
taka-alalle ja sana sukunimi vakiintui tarkoittamaan jokaiselle pakollista, 
periytyvää jälkinimeä.

Sukunimi-sana näyttää vakiintuneen liikanimen sijaan Länsi-Suomessa 
1900-luvun alkuvuosiin mennessä. Tuolloin vanhojen nimikategorioiden 
käytännöllinen integroituminen uuteen järjestelmään oli jo lähes lopus-
saan, kun uudet nimityypit olivat vakiinnuttaneet asemansa ja käytännön 
sukunimitarve oli tullut yleisesti hyväksytyksi. 

Sukunimi-sanan vakiintumiseen yleiseen käyttöön vaikuttivat sen aktii-
visen propagoimisen lisäksi myös modernia nimijärjestelmää likeisimmin 
muistuttavat nimijärjestelmät – aatelisnimet ja itäsuomalaiset sukunimet –, 
joiden yhteydessä sukunimi/släktnamn-sanaa oli jo entuudestaan käytetty.

Sukunimikäsitteen ja sukunimi-termin määrittely

Olen yrittänyt oman tutkimusmateriaalini ja eurooppalaisen sukunimihis-
torian tarkastelun kautta hahmottaa sukunimen määritelmää yleisemmin 
kuin pelkästään omaksumalla sellaiseksi tutkijan operationaaliseksi apu-
välineeksi kehitetyn pragmaattisen termin. Siksi olen erottanut toisistaan 
sukunimikäsitteen ja sukunimi-termin. Olen lähestynyt sukunimikäsitettä 
systeemiteoreettisesti ja tarkastellut sukunimien käyttöä toisaalta sukujär-
jestelmän tuotoksena, toisaalta erään sosiaalisen tavan diffuusiona. Siksi 
olen nähnyt tarpeelliseksi määritellä sukunimen eri tavalla silloin, kun se 
on syntynyt omaehtoisesti sukujärjestelmässä, ja toisaalta silloin, kun sen 
käyttö on historiallisesti levinnyt yhä uusille kansanryhmille ja kodi  oitu 
yhteiskunnalliseksi tavaksi ilman, että se vain tai ensisijaisesti heijastaisi 
sukujärjestelmää. Jälkimmäistä kutsun moderniksi sukunimijärjestelmäk-
si. Moderni sukunimijärjestelmä ei ole enää puhdas (sukujärjestelmää 
heijastava) sukunimijärjestelmä, vaan muistuttaa pikemminkin nimis-
töntutkijoiden ajatuksia kaksinimijärjestelmästä. Niinpä Pohjoismaiden 
lainsäädännössä ei enää puhutakaan ’sukunimistä’ vaan ’jälkinimistä’ 
(Ruotsissa efternamn, Tanskassa efternavn ja Norjassa etternavn). Niil-
lä ei ollut myöskään takanaan vanhaa kansanomaista, itäsuomalaisiin 
sukunimiin verrattavaa periytyvää nimijärjestelmää eikä joukkomitassa 
Virtanen-tyypin tapaan sukunimiksi luotuja kansallisia nimityyppejä. 
Olenkin määritellyt sukunimen yleisemmin ja ennen kaikkea ensim-
mäisten sukunimijärjestelmien kannalta seuraavasti: 

Sukunimi on sellainen lisänimi, joka kuuluu nimisystee miin, jossa nimellä on 
tarkoitus osoittaa nimenkantajan kuuluvan tiettyyn sukuun. 

Ensimmäinenkin sukunimi heijasti sukunimijärjestelmää, jonka voi 
määritellä seuraavasti: 

Sukunimijärjestelmä koostuu lisänimistä, jotka ilmaisevat kantajansa kuulu-
van tiettyyn sukuun, tai lisänimistä, jotka jo kehittyneessä ja vakiintuneessa 
järjestelmässä on tarkoitettu periytyviksi nimiksi siten kuin järjestelmän 
normit edellyttävät. Edellytyksenä on, että nimenkäyttäjäyhteisö tunnistaa 
ja tunnustaa sukunimijärjestelmän luonteen ja pitää periytymistä tai sukuun 
liittämistä nimen onyymisena tuntomerkkinä. 
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Modernin sukunimikäsityksen syntyminen Suomessa

Olen tarkastellut sukunimistöä järjestelmänä, jolla on omat toimintamal-
linsa. Sukunimien synty ja sukunimijärjestelmien juuret olivat sukujär-
jestelmissä, niin roomalaisessa yhteiskunnassa, feodaaliajan Euroopassa 
kuin itäsuomalaisessa kaskiyhteisössäkin. Sukujärjestelmien nimisys-
teemi omaksuttiin myös muiden kaksinimijärjestelmien perusmalliksi. 
Myös suomalaisen sukunimijärjestelmän modernisoitumisessa oli kyse 
mallinmukaisen nimijärjestelmän omaksumisesta, mikä oli helppoa ag-
raarivaltiossa, jossa perhe ja suku olivat vielä 1800-luvun lopulla varsin 
keskeisiä toimijoita, vaikka moderni sukunimijärjestelmä ei syntynytkään 
sukujen tarpeiden tai niiden organisaatioiden pohjalta.

Moderni sukunimikäytäntö toteutui Suomessa monen uudennoksen 
summana. Innovaatiot ruokkivat toisiaan ja loivat syntymässä olevalle 
uudelle sukunimijärjestelmälle normeja ja rajoja.

Innovaatioketjun osia olivat mm. seuraavat uudet käytänteet: 

1. Periytyvät sukunimet otettiin yleisesti käyttöön myös Länsi-Suomes-
sa. Lopulta kaikilla kansalaisilla tuli olla sukunimi.

2. Vanha sukunimet vakiintuivat periytyvinä suvun osoittimina ja monet 
entiset lisänimijärjestelmät ja yksittäiset lisänimet kiinnittyivät uuteen 
sukunimijärjestelmään.

3. Sukunimi ja talonnimi alettiin kokea eri asioiksi.
4. Sukunimien muotonormit uusiutuivat ja syntyi uudentyyppisiä suku-

nimiä. 
5. Sukunimistö suomenkielistyi.
6. Nimenmuutokset piti vahvistaa, niistä tuli luvanvaraisia ja niistä tuli 

virallisesti ilmoittaa.
7. Sukunimen valinnasta tuli henkilökohtainen asia; nimen sai valita 

itse eikä sitä määrännyt ylempi taho. Myös naiset saattoivat ottaa 
uudisnimen.

8. Naiset alkoivat käyttää miestensä sukunimiä.
9. Sukunimille tuli käyttösuoja, joka oli aiemmin koskenut vain aate-

lisnimistöä.
10. Patronyymien merkitseminen asiakirjoihin loppui.
11. Länsi-Suomessa omaksuttiin sana sukunimi ja sen tarkoitteesta tuli 

yksiselitteinen. 
12. Luovuttiin säätyjakoisista lisä- ja sukunimijärjestelmistä, ja kaikille 

sukunimille tuli sama funktio.
13. Sukunimien käyttönormit hahmottuivat ja yhdenmukaistuivat. Tämä 

prosessi kiteytyi vuoden 1920 sukunimilakiin.

Vielä 1870- ja 1880-luvulla – ja myöhemminkin – korostettiin sukunimen 
kansallisuutta ilmaisevaa funktiota enemmän kuin sukuyhteyden ilmai-
semista. Lehdistö kehotti luopumaan vieraskielisistä sukunimistä, vaikka 
ne olisivat olleet pitkään suvun käytössä. Sukuyhteysfunktion vähäisyyttä 
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kuvaa sekin, että vielä 1900-luvun alussa saattoivat sisarukset sukunimiä 
suomalaistaessaan ottaa eri nimen, samoin isä ja poika. − Vaikka olen 
käsitellyt teemaa vain suomenkielisten kannalta, on huomattava, että su-
kunimikäsitteen eroaminen vanhasta patronyymi- ja talonnimitraditiosta 
ja käytänteiden muutokset eivät koskeneet vain suomalaista vaan myös 
suomenruotsalaista kansanosaa.

Yleisen ja yhtäläisen sukunimikäytännön omaksuminen oli osa koko 
yhteiskunnan modernisoitumista. Nimistön uudenaikaistumisen edelly-
tys oli, että ideologiset tavoitteet ja käytännön tarve pyrkivät samaan 
suuntaan ja osittain sulautuivat yhteen. Myös kansalaiset ymmärsivät 
– kukin omalla tavallaan, omien resurssiensa mukaisesti – nimistöllisen 
muutoksen välttämättömyyden ja näkivät sen yhtenä kansakuntaa yh-
distävänä tekijänä.
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Liite 1.

Nimistöä koskevat lehti- ja aikakausjulkaisuartikkelit 

Artikkeliluettelon pohjana on Helsingin yliopiston kirjaston sanomalehti-
salin aiheiden mukainen kortisto 1800-luvun lehdistöstä. Olen täydentänyt 
luetteloa varsinkin aikakausjulkaisujen artikkeleilla, mutta myös muilla 
”uusilla” löydöillä sanomalehdistä. Kortistossa oli paljon puutteita eten-
kin 1880-luvun lopun ja 1890-luvun osalta, jolloin lehdistö oli aiempiin 
vuosikymmeniin verrattuna jo varsin laaja. Siksi tämäkään luettelo ei ole 
kattava, mutta ilmeisesti riittävä otos aikalaiskirjoittelusta. Luettelosta 
puuttuvat varsinaiset nimenmuutosilmoitukset.

Kaikilla artikkeleilla ei lehdissä ole lainkaan otsikkoa. Tällöin olen mer-
kinnyt [hakasulkuihin] artikkelin aiheen yleensä siten kuin se oli kirjas-
ton kortistoon kirjattu ja selitteen edelle palstan nimen, jos sellainen on. 
Kirjoittajan nimen tai nimimerkin olen kirjannut artikkelin jälkeen siten 
kuin se on artikkelin yhteyteen kirjattu. Silloin kun nimi on hakasuluissa, 
itse artikkeli on anonyymi.

Olen laskenut artikkeleihin mukaan myös SKS:n Suomi-sarjassa julkaistut 
pöytäkirjat, koska ne on omana aikanaan painettu – yleensä seuraavana 
vuonna. Olen sijoittanut ne kronologiseen luetteloon kuitenkin kokous-
päivämäärän mukaisesti, koska niissä käsitellyt asiat pääsivät leviämään 
heti kokouksen jälkeen.

Kaikki alla mainitut numeroidut artikkelit sisältyvät tutkimuksessa mai-
nittuihin yhteistilastoihin.

Vuosi 1839
1. Mehiläinen 10 Craeca sunt; non leguntur. [Elias Lönnrot]
2. Mehiläinen 11 [Edellinen jatkuu. Elias Lönnrot.]
3. Mehiläinen 11 Miksi kutsutaan kotimaatamme Suomeksi? –je–

Vuosi 1841
1. BT 15 (24.2.) Literatur. Karta öfver Storfurstendömet Finland.
2. HM 25 (1.4.) Appendix till Borgå Tidnings Anmärkningar vid  
    Eklunds Charta.
3. BT 30 (17.4.) Ännu något om Eklunds Charta.
4. HM 32 (29.4.) Ultimatum. Till Borgå Tidning. [Eklundin kar- 
    tasta.]
5. SSW 48 (27.11.) (Muualta saatu). [Riita Puulaveden järven oikeasta  
    nimestä.] (S. Hilponen)
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Vuosi 1842
1. Suomi 1842:4  Anteckningar under en resa genom Finska och 

Ryska Lappmarken 1842, af M. A. Castrén. [Saa-
melaisten jumalien nimistä ja paikannimistä.]

Vuosi 1843
1. Suomi 1843:1, s. 46–54 Om Finlands fordna namn, Finska Folkets ursp-

rung och fordna hemvist mm. af Professor Algoth 
Scarin. 

Vuosi 1845
1. Suomi 1844, s. 185–216 Om främmande namns skrifning på Finska, af E. 

A. Ingman.
2. Kanawa 5, 6. 9 ja 11 (1.2., 8.2., 1.3. ja 15.3)
  Silmänkääntäjä. Ilweillys kahdessa näytelmässä. 

[Pietari Hannikainen.]
3. Maam 14 (5.4.) Ei nimi miestä pahenna. Jos ei mies nimeä. (Muu-

alta.)
4. Mbl 29 (17.4.) Inhemsk Literatur. Geografi a eli Maan opas suo-

mentama A. E. Ahlqvistiltä. [Oletettavasti Fredrik 
Berndtson tai Sven Gabriel Elmgren.]

5. Saima 18 (1.5.) [Om främmande namns Finska ortogra  , Maan 
opas. – Oletettavasti J. V. Snellman.]

6. BT 39 (21.5.) Om Finsk ortografi  af utländska namn. [Oletetta-
vasti Johan Edvard Öhman.]

7. HT 50 (28.6.) Wår-Literatur. I. [Mm. ulkomaiden paikan-
nimistä teoksessa Johdatus yleiseen maa-
tietoon;oletettavasti J. E. A. Grönblad tai 
Z. Topelius.]

8. Mbl 49 (3.7.) Inhemsk literatur. [Ulkomaiden paikannimistä teok-
sessa Johdatus yleiseen maa-tietoon; oletettavasti 
Fredrik Berndtson tai Sven Gabriel Elmgren.]

9. Mbl 52 (14.7.) Om Finska bokstäfver och rättskrifningen af 
namn.

10. Mbl 53 (17.7.) [Edellinen jatkuu; oletettavasti Fredrik Berndtson 
tai Sven Gabriel Elmgren.]

11. Saima 30 (24.7.) [En artikel om främmande namns Finska ortogra  ; 
ilmoitus pitkähkön vieraskielisiä nimiä koskevan 
artikkelin saapumisesta, joka aiotaan julkaista 
seuraavassa numerossa; oletettavasti J. V. Snell-
man.]

12. Kanawa 29 (26.7.) Muukalaisten nimein kirjotuksesta Suomeksi. 
E. A. Ingmannilta.

13. Saima 31 (31.7.) Hafva utländska namn i Finsk skrift någon rätt och 
möjlighet att bibehålla sin egenskap af namn? 

14. Saima 32 (7.8.) [Edellinen jatkuu.] F. K. 
15. Mbl 62 (18.8.) Genmäle. [I anl. af en insändare i Saima N:o 31 

och 32 har opponerat sig emot främmande namns 
skriftning enligt Finsk orthogra  . – Oletettavasti 
Fredrik Berndtson tai Sven Gabriel Elmgren.]

16. Saima 36 (4.9.) [Några ord i anledning af Morgonbladets utlåtande 
öfver Saimas artikel.]
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17. Saima 37 (11.9.) (Ins.) Om främmande namns rättskrifning i Fin-
skan. [Vastaus Mbl:lle.]

18. Saima 38 (18.9.) Tuumaelmia. [Kuinka Oma-nimuja (propreja) ja 
Ymmäre-nimuja (appellatiiveja) tulee kirjoittaa. 
E. A. Ingmanin kirjoituksen johdosta.] V. Kilpi-
nen.

19. Saima 42 (16.10.) En röst mot den föreslagna Finska namnortogra-
fi n. Tillägg till uppsatsen: Om utländska namns 
rättskrifning i Finskan. 

Vuosi 1846
1. Kanawa 1–8 (7.1.–25.32.) Anttonius Putronius eli Antto Puuronen. Ilweilys 

viidessä näytelmässä. [Pietari Hannikainen.] 
2. Mbl 5 (19.1.) Bref ifrån D:r Castrén. [Ulkomaiden paikannimis-

tä.]
3. Kanawa 12 (1.4.) Mietteitä suomalaisesta kirjakeinosta. [Jatkoa 8:

nteen numeroon. Ulkomaisten nimien kirjoittami-
sesta.]

4. Saima 14 (11.4.) [Om främmande namns ortogra   i Finskan och 
Castréns åsigt härom.]

5. Kanawa 15, 16, 17 (22.4., 29.4. ja 6.5.) 
  Nimien suomentaminen. [Näytelmä] L–ll.
6. Kanawa 17 (6.5.) Mietteitä suomalaisesta kirjakeinosta. [Jatkoa.]
7. Kanawa 19 (20.5.) [Edellinen jatkuu.] Stbg.
8. Kanawa 22 (10.6.) Ystäwällisiä terweisiä Maamiehen Ystäwälle. 

S. Soimanen [Pitäjännimien suomen mukaisesta 
kirjoittamisesta.]

9. Kanawa 28 (29.7.) Suomalaista kirjallisuutta. [Pitäjännimien kir-
joittamisesta Sawo-Karjalaisten Oppiwaisten toi-
mittamassa teoksessa Lukemisia Suomen kansan 
hyödyksi. Oletettavasti Pietari Hannikainen.]

10. Kanawa 46 (2.12.) Maamiehen Ystäwälle. [Pitäjännimien suomen 
mukaisesta taivuttamisesta. Oletettavasti Pietari 
Hannikainen.]

11. kirja Grunddragen till fi nsk formlära. Gustaf Erik Eu-
rén.

Kanawa 8 (25.2.) Mietteitä suomalaisesta kirjakeinosta. [Jatkoa.] 
Stbg. 

Vuosi 1847
1. Suomi 1846 I:6, s. 63–160 
  Anmärkningar öfver ”Anteckningar om Försam-

lingarne i Kemi Lappmark af And. Joh. Sjögren “ 
af Jakob Fellman. [Päivätty 1831.]

2. Kanawa 7 (24.2.) ”Wastin” Matti Matalaiselle. Kanawan lukia 
[Ulkomaisten paikannimien kirjoittamisesta.] 

3. Star 9 (2.3.) Suomalainen Allakka wuonna 1847.
4. Star 10 (9.3)  [Edellinen jatkuu. August Ahlqvist.]
5. Suomi (Gottlundin) 14 (1.5.) 
  Tutkintoja Suomenkielestä. [Pitkän jatkokirjoituk-

sen yksi osa. Mm. sukunimien vieraskielistämises-
tä.] Thomas Friman.

6. Star 20 (18.5.) Suomen kieli kirjallisesti käytettävänä [Europa-
eus].
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7. Suomi (Gottlundin) 22 (26.6.) Suomalaisen talonpojan jalous. (Toellinen 
tapaus). Th. Friman.

8. BT 58 (24.7.) (Insändt). Något om fremmande namnskrifvning i 
Finskan.

9. Star 33 (17.8) Kirjallisuutta. [Aejmelæus (suom.): Yhteinen 
historia kansakoulujen tarpeeksi. SKS 9, 1847. 
[Bredowin teoksen suomennoksen arvostelua.]

10. Star 34 (24.8.) [Edellinen jatkuu; myös ulkomaiden paikannimien 
kirjoittamisesta.] 

11. BT 77 (29.9.) (Insändt). Också några ord om utländska namns-
krifningen i Finskan.

12. BT 78 (2.10.) [Edellinen jatkuu.]
13. Suomi (Gottlundin) 36 (2.10.) 
  (Muualta). Suomettarelle. Jaakkolainen [Suomet-

taren nimestä.] 
14. BT 90 (13.11.) (Insändt) Försök öfver utländska namnens skrifning 

i Finskan.
15. BT 91 (17.11.) [Edellinen jatkuu.]
16. kirja Silmänkääntäjä eli Jussi Oluwisen matka Hölmö-

lään. Ilweilys 2:ssa näytöksessä. Pietari Hannikai-
nen.

Star 44 (2.11.) Otto eräästä kirjeestä Tohtori Ingman’ilta. Päs-
tin kaupungista Ungarin maassa 24 p. Elokuuta 
w. 1847

Kanawa 46 (24.11.) Äitinkielen eistämistä.

Vuosi 1848
1. Suomi 1847 I:7, s. 47-130 
  Bidrag till Finlands kännedom i ethnographiskt 

hänseende. Anders Warelius.
2. Star 9 (3.3.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Wiipurissa 

Wuosikertomus (Jatkoa ja loppu 8:een N:oon).
3. Star 43 (27.10.) ”Sortawala”.
4. Star 44 (4.11.) Rohwessor Palmblad ja Suomikiihkojat. II. [Suo-

men aatelis- ja oppineistonimien suomalaisesta 
alkuperästä.]

Star 44 (4.11.) Ulkomaalta (A. A. Z.)

Vuosi 1849
1. Suomi 1848, s. 56-57 Utdrag ur ryska annaler. Matth. Akiander [Mm. 

inkeriläisestä miehennimestä Pelgusij tai Pelgui 
v. 1240.]

2. kirja Finsk språklära. Gustaf Erik Eurén.

Vuosi 1851
1. Maam 22 (31.5.) Palainen Suomalaista kieli-oppia. [Epävakaisuus 

paikkakuntain nimien taivuttamisessa.]
2. kirja Finsk språklära i sammandrag. Gustaf Erik 

Eurén.

Vuosi 1852
1. Suomi 1851, s. 17–116 Kertomus Hämeenkyrön Pitäjästä. Yrjö Koski-

nen.
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2. ST 2 (20.1.) (Lähetetty.) Sana pitäjien nimien oikeen kirjotta-
misesta. G.

3. ÅT 30 (20.4.) [Suometar fortfar att förwrida namnen på de  nska 
socknarna.]

4. Mbl 68 (13.9.) (Insändt.) Något om fi nska ortsnamn. A. L–s.
5. ÅT 82 (19.10) (Insändt) Om fi nska ortnamnen på -nen. A. W.
6. ÅU 91 (19.11.) I anledning om twisten af Finska Ortsnamn. 

Landtbo. [Mm. nen-loppuisista pitäjien nimistä.]
7. kirja Suomalainen kielioppi Suomalaisille. Gustaf Erik 

Eurén.

Vuosi 1853
1. lisensiaatinväitöskirja 20.3. Om Finska Folkens fordna hedniska dop och dop-

namn. Ethnogra  sk Avhandling af Henrik August 
Reinholm. 

2. Star 22 (3.6.) Päijänteen järwi. [Nimen oikeinkirjoituksesta.] 
P. T.

3. Star 31 (5.8.)  Suomalaisista paikkain nimistä. A. O.

Vuosi 1854
1. ÅT 8 (31.1.) Olika nationers wedernamn. [Oletettavasti Niilo 

Henrik Pinello.]
2. ÅT 17 (3.3.) Bidrag till De Nationela Wedernamnen. [Oletet-

tavasti Niilo Henrik Pinello.]
3. WT 80 (11.11.) (Insändt.) Ett och annat i Finsk språk-kunskap. 

(Med anledning af Euréns Språklära). [Jatkoa 
nroon 79. tar-loppuisista nimistä.] 

Vuosi 1855
1. OWS 52 (29.12.) Muutama sana wieraskielisten sanain (nimien) 

kirjoituksesta Suomalaisissa Sanomissa. [Oletet-
tavasti Johan Bäckwall.]

Vuosi 1856
1. SL 3 (19.1.) (Lähdettämä.) Sanan Lennättimen Toimittajallen. 

[Vieraskielisten nimien ja sanojen kirjoittamisesta 
suomen kielessä.] F. – g–.

2. SL 3 (19.1.) Lyhyt Wastuu. [F. – g–:lle nimien ja sanojen kirjoit-
tamisesta suomen kielessä. Oletettavasti Henrik 
Konstantin Corander.]

3. ÅT 8 (28.1.)  Carls-dagen. [Om namnet Carl:s ursprung och 
betydelse. – Oletettavasti Niilo Henrik Pinello.]

4. Star 9 (29.2.) Kuinka wieraskieliset nimet kirjoitetaan Suomeksi? 
I. 

5. Star 10 (7.3.) [Edellisen kirjoituksen II osa.]
6. Star 11 (14.3.) [Edellisen kirjoituksen III osa.] Y. K.
7. ÅU 20 (11.3.) [Bidrag till Suometars uppsats om ortogra  n för 

utländska namn i  nskan. – Oletettavasti Gustaf 
Adolf Schultz.]

8. OWS 11 (15.3.) Suomettarelle. [Polemiikki kysymyksestä, kuinka 
vieraskieliset paikannimet kirjoitetaan suomeksi. 
– Oletettavasti Johan Bäckwall.]
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9. ST 13 (26.3.) Nimistä, sekä omaisten että muukalaisten. Arvo 
Moittiwainen, joutomies Kuutamasta.

10. ST 14 (1.4.) [Edellinen jatkuu.]
11. SL 15 (29.3.) Herra Y. K:lle. [Vieraiden nimien kirjoittaminen 

suomessa.] H. K. K.
12. Star 15 (11.4.) (Lähdetetty.) Elä häpee eläkä heitä suomalaista 

nimeäsi! Suomen mies.
13. OWS 16 (26.4.) Pöyryälästä. [Suomen- ja vieraskielisten nimien 

kirjoittamisesta ja lausumisesta.]
14. Star 27 (4.7.) Puulawesi. A. M–n.
15. Star 28 (11.7.) Suomen hallitus-neuwot 15:nnellä sataluwulla 

[Lääneistä ja pitäjistä. Y. K.]
16. Star 32 (8.8.) (Lähdetetty.) Wähäisen puheen jatkoa muukalaisten 

nimien kirjoittamisesta Suomeksi. E. A.
17. Star 34 (22.8.) Selitys sanasta: ”Wolings”. (Mikkelistä). 

A. M–n.
18. Wib 64 (22.8.) Om fremmande namns rättskrifning i Finskan. 

[Svar på EA:s uppsats i Suometar 32.] C. Cdr.
19. HT 97 (3.12.) Misceller. Helsing och Helsingfors. (Insändt.) 

Vuosi 1857
1. ÅU 9 (3.2.) Något om namn. [Oletettavasti Gustaf Adolf 

Schultz.]
2. ST 25 (23.6.) Asetukset elinkautisen rahakaswin Laitokselle 

Turussa. 
3. SJS 46 (25.6.) (Muualta.) Mitenkä Norin moassa Suomea puhu-

taan. I. [C. A. Gottlund]
4. KS 28 (11.7.) Asetukset Elinkautisen rahakaswin Laitokselle 

Turussa. [Sama päätös kuin ST 25:ssä.]
5. Litteraturblad 9, s. 259–261 
  Inhemsk litteratur. [Arvostelu Yrjö Koskisen 

teoksista Nuija-Sota, sen syyt ja tapaukset ja Eero 
Salmelaisen toimittamasta teoksesta Pääskyisen 
pakinat. Myös historiallisten henkilönnimien 
suomalaistamisesta.] J. V. S.

6. ÅT 100 (22.12.) (Insändt.) Till Litteraturbladet, angående sättet 
att skrifwa fremmande namn i fi nskan. Y. K.

Star 4 (23.1.)  Tarvitaanko Jyväskylässä yläalkeiskoulua? ja 
mimmoista? (Y. K.)

Star (12.6.) Kouluopetus Suomeksi! (Y. K.)

Vuosi 1858
1. Suomi 1857, s. 15–17 Væhæn suomalaisista suku-nimistæ. W. K.
2. SJS 52 (19.7.) Wanhoja sotamiehiä. Pohjoissawolainen. [Sota-

miehen huutonimi.]
3. ST 35 (31.8.) 1808 wuoden sotamiehistä [Sotamiehen huutonimi. 

Oletettavasti Antti Liljefors.]
4. SJS 68 (13.9.) (Lähetetty) Sanojen-sepillen. Savonpoika, 

A. W–nen. [Vieraista nimistä ja sanoista suomen 
kielessä.]

5. Star 40 (8.10.) Kirje Peräseinäjoen sedälle, joka Helsingistä lähti. 
Sakari Teppo.
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6. Star 45 (12.11.) Lapin ja Lappalaisen nimen synty. [Oletettavasti 
Fredrik Polén.]

7. ST 51 (21.12.) 1808 wuoden sotamiehistä.
Hämäläinen 1 (3.9.) Hämäläinen. [Gustaf Erik Eurén] 

Vuosi 1859
1. Suomi 1858, I:18, s. 173–299  
  Kertomus Utsjoen pitäjästä. A. Andelin.
2. Star 1 (7.1.) Muutamia yhtäläisiä nimiä suomessa ja wenäessä. 

adr. S.
3. Star 10 (11.3.) Jaetun sotawäen Liika-nimistä. Y. K. 
4. Mehiläinen 4, s. 93–96 Mehiläisen Päiwäkirja. [Oletettavasti Fredrik 

Polén.]
5. OWS 30 (30.7.) Jollakin tavalla tuota Suomi-raiskaa rääkätään. 

[N. Matikainen. Ulkomaisten ja Suomen ruotsin-
kielisten nimien suomalaistamisesta.]

6. SJS 57 (1.8.) Älä suutu Suomalaiseen sukunimeesi. M. T–e.
7. OWS 31 (6.8.) (Lähetetty.) Jollakin tawalla tuota Suomi-raiskaa 

rääkätään. N. Matikainen.
8. SJS 59 (8.8.) Sanoista Wolodimir ja Sija y.m. H.K.K. [Vastine 

OWS:lle nroon 30] 
Mehiläinen 5, s. 97–100  Suomalaisuus yliopistossa. R. P.
OWS 30 (30.7.) Kieli-opillinen kysymys ja sakko (Jatkeeksi edel-

liseen lähetetty.) Suomen kielen ystävä.
Mehiläinen 10, s. 219–222) Ruotsalaisuus Suomessa.(R. P.)
Mehiläinen 11, s. 247–51 Metropolitanukselle kirje, jossa kumarrukset pal-

kitaan. Sakari Teppo.

Vuosi 1860
1. Suomi 1859. s. 43–46 Ne suomalaiset suku-nimet joita Wîtasâren emæ-

pitæjæn miehiset yksilöt omasiwat vuonna 1834. 
W. K. 

2. Suomi 1859. s. 319  SKS:n keskustelemiset 7.3.1860 [SKS:lle sukuni-
miluettelo Saarijärveltä.] 

3. SKS 2.5.1860, 3. ’ [Tri Polen S. O. Helanderin teoksesta Geografi a 
eli maantieto ulkomaisista paikannimistä](Suomi 
2:1, 1863, s. 268–269)

4. Star 22 (8.6.) Mehiläisen mietittäwäksi. Antti Barbarus [Ulko-
maisten henkilön- ja paikannimien oikeinkirjoi-
tuksesta.]

Star 1 (13.1.) Kirjoituksia Kilpiselle. 3:s. Antti Outonen.
Star 1 (13.1.) Gustaf Adolf Avellan†. E. Avellan.
Star 4 (3.2.) Kirjoituksia Kilpiselle. 4:s. Antti Outonen. [Suo-

men kielen opetuksesta oppilaitoksissa.] 
Mehiläinen 2, s. 25-32 Siwistyksen muutto Suomessa suomalaiseksi. [R. 

Polén]
Häm 6 (10.2.) Antti Outoselle. [Kieliopill. nimityksistä.] G. E. 

Eurén.
Häm 9 (2.3.) Wielä sana A. Outoselle. G. E. Eurén. 
Häm 17 (27.4.) Wielä sana kieliseikasta. [Otteita kahdesta kirjeestä, 

jotka koskevat ed. kiistaa.]
Häm 20 (18.5.)  Alamainen anomus. Kaikki Hämäläiset. [Muuta-

mista uudissanoista. Antti Outoselle.] 
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Mehiläinen 10, s. 217–221  Suomalaisuus nyky-aikana. R. P.

Vuosi 1861
1. Mehiläinen 1, s. 16 Indo-europalaiset kielet. A. O. [Pietarin kaupungin 

ja tsaari Pietarin nimestä.] 
2. Star 6 (8.2.) Walistuksen waikutus . [Abraham Poppius]
3 SKS 22.5., 11. §:  [Lavus Koranderin kirjoittaman Yleisen Maa-

Tieteen arvostelu: ulkomaiden paikannimien oi-
keinkirjoitus. A. Ahlqvistin esittely Tutkijakunnan 
puolesta.] Suomi II:2, s. 184. Helsinki 1864.)

4. Star 47 (22.11.) Pitäjän-nimien synnystä. A. Parkkonen.
SKS 16.3.1861, 7. § [A. Ahlqvist ehdottaa suomea seuran pöytäkirja- ja 

keskustelukieleksi.] Suomi 2:1, s. 305.

Vuosi 1862
1. Suomi 1860, s. 106-123 Suomalaisten suku-nimistä. Aug. Ahlqvist. 
2. Mehiläinen 1, s. 1–8  Mennyt vuosi ja Suomalaisuus. Y. K. 
3. SKS 16.3.1862, 5. §  [Seuralle lahjaksi kirkkoherran apul. S. Majande-

rilta ”luettelo talonpoikaisen kansan suku-nimistä 
Klemin ja Pyhäristin seurakunnissa”.] Suomi 2:2. 
s. 240. Helsinki 1864.

4. Mehiläinen 6, s. 125–130 Suomenmaan muinois-asukkaat. (Lähetetty.) [Suo-
men paikannimet ostjakin- tai syrjäänin kieltä.] 
E–s.

5. Mehiläinen 6, s. 137-139 Suku-nimistä Hämeessä. A–n.
6. FAT 201 (1.9.) Egendomliga folknamn hos Finnarne. J. A. Lind-

ström
7. SKS 3.9.1862, 11. § [Helsingin kaupungin kadunnimistä]. Suomi 2:2, 

s. 271–273, Helsinki 1864.
8. SKS 8.10.1862, 3. § [Edellisen asian loppukäsittely.]
9. FAT 250 (28.10.) (Insändt.) Suku-nimistä Hämessä. Johan Adolf 

Lindström 
10. SKS 5.11.1862, 4. § [G. E. Eurenin ehdotus nimisanakirjojen teosta.] 

Suomi 2:2, s. 283–284. Helsinki 1864. 
11. SKS 18.12.1862, 8. §  [Tri Reinholmin käsitys henkilön- ja paikannimi-

sanakirjain laatimisesta.] Suomi 2:2, s. 293–294. 
Helsinki 1864.

Mehiläinen 3 s. 68–70 Kansallisuuksien heräys toisella puolen Suomen 
lahtea. I. Lettiläis-kiihko. Y. K. 

Mehiläinen 4, s. 91–93 Shekkiläisyys Böhmin maalla. Y. K.
Mehiläinen 7, s. 151–154 Lehti Suomenkielen historiaan. [Talonpoikien 

anomuksia keisarille 1845 ja 1853 suomen kielen 
puolesta.] R. P. 

Mehiläinen 8, s. 173–176 Pyömiläisten kieli ja kirjallisuus. I. A. O.

Vuosi 1863
1. kirja Forskningar uti sjelfva grund-elementerna af det 

fi nska språkets grammatik, eller föregående am-
märkningar om språket i allmänhet. Carl Axel 
Gottlund.

2. HU 8 (26.1.) Silmäys Almanakkaan ja Valtiokalenteriin sekä 
ehdotus suomenkieliseen valtioluetteloon. Y. K.

3. MWS 10 (6.3.) Sota wanhukset Mikkelin läänissä.
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4. HU 94 (26.11.) Suomalaisuus Suomen pääkaupungissa Y. K.

Vuosi 1864
1. SKS 5.1., 6. §: s. 286–290 Historiallisten nimien, varsinkin kreikkalaisten ja 

ruomalaisten, kirjoituksesta suomalaisissa kirjois-
sa. A. Ahlqvist Suomi II:3, s. 286–290. Helsinki 
1865.

2. SKS, 3.2., 9. §: s. 301–319 
  Kreikan ja latinan nimien kirjoituksesta suoma-

laisissa kirjoissa. (maist. F. W. Rothsten). Suomi 
II:3, s. 301–319. Helsinki 1894.

3. SKS 17.2., 7. §: (s. 321-332) 
  Vielä vanhain nimien kirjoittamisesta. (A. Ahl-

qvist) ja sitä seurannut keskustelu. Suomi II:3, 
s. 321–332. Helsinki 1894.

4. Star 46 (25.2.) Tieteellistä. Sananen Kreikkalais-Romalaisten 
nimien suomentamisesta. Y. K.

5. Tähti 9 (4.3.) (Annettu.) Lisiä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
nimi-kiisteesen. A. W.

6. Star 61 (14.3.) Tieteellistä. Vähän lisää griekkalais-roomalaisten 
nimien puennosta suomen kielessä. A. F. R. [Vas-
taus hra Y. K:lle.]

7. ST 23 (10.4.) Wieraskielisten nimien kirjottamisesta suomenkie-
lessä. [Mahdollisesti Antti Liljefors.]

8. Star 149 (1.7.) Sanomille Turusta, Kreikkalais-Latinaisista nimis-
tä. Y. K.

9. FAT 165 (20.7.) Finska ortsnamn i svensk skrift. A. G. Is.
10. ST 29 (22.7.) Greekalais-Latinaisista nimistä. Wähä wastinetta 

hra Y. K:lle S:ttaren 149 n:rossa. [Mahdollisesti 
Antti Liljefors.]

11. Tähti 37 [Elias Lönnrotin puhe H. G. Porthanin muistopat-
saan paljastajaisissa Turun akatemian juhlasalissa 
9.9.1864.]

Vuosi 1865
1. ST 8 (24.2.) Niitä näitä. A. T. [Suomettarelle pitäjän nimen 

vääristämisestä.] 
2. SKS 19.4.1865, 12. § Muistelmia v. 1808-1809 sodasta. [”Provessori” 

Forsmanin lausunto ruotsinkielisten paikannimien 
kirjoittamisesta suomessa.] Suomi 5, s. 287. Hel-
sinki 1866.

3. Star 267 (16.11.) Ihmis-nimistä Suomessa.
4. Star 269 (18.11.) [Edellinen jatkuu.] Wilh. C:son.
5. kirja, Theodor Sederholmin kirjapaino 
  Silmänkääntäjä. Ilveilys kolmessa näytöksessä.1 

Pietari Hannikainen.

Vuosi 1866
1. HArk 1, s. 102–106 Finska Ätter intagne å Svenska Riddarhuset en-

ligt C. von Schönfelts Matrikel af år 1770. F. J. 
Rabbe.

1  Ilmestynyt jo 1845 Kanawassa. Näytelmän hän oli kirjoittanut jo vuonna 1838. 
(Laitinen 1981: 206.)
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2. Star 52 (28.6.) Silmäys suomenkielen edistymisen tilaan. [Mm. 
ulkomaisista paikannimistä.]

3. OWS 51 (22.12.) Kieliopillisia mietteitä. [Jatkoa nroon 49; vieras-
kielisistä nimistä.]

OWS 49 (8.12.) Kieliopillisia mietteitä.

Vuosi 1867
1. Tähti 4 (22.1.) (Annetut.) Pieni muistutus. [Vierasperäisten nimien 

kirjoittamisesta OWS:lle.]
2. SKS 3.4.1867, 7. §: [Europaeuksen kirjoituksesta ”Tietoja su-unk. kans. 

muin. olopaikoista”.]
3. KirjKl 9 (syyskuu), s. 236–237 
  Suomen Maantieteen Oppikirja. Y. K. [Kritisoi 

S:n paikannimien virheellistä “oikokirjoitusta” 
yms.] 

4. SKS 4.12.1867, 13. § [Europaeuksen kirjoituksen hyväksyminen.]
OWS 3 (19.1.) Kieliopillisia mietteitä [Jatkoa numeroon 51/1866. 

Lainasanoista.] 

Vuosi 1868
1. HD 18 (23.1.) Hvarjehanda. Något om namn. [Mahdollisesti 

Robert Olof Lagerborg.]
2. HD 60 (12.3.) Petition till förmån för fi nska ortsnamns ortografi  

i svensk skrift.
3. FAT 108 (11.5.) Ytterligare om de fornspråkliga fi nsk-ungerska 

ortsnamen i norden, äfvensom om resultaterne, 
till hvilka forskningen öfver desamma sednast 
ledt. 

4. FAT 109 (12.5.) [Edellinen jatkuu.]
5. FAT 110 (13.5.) [Edellinen jatkuu.]
6. FAT 111 (14.5.) [Edellinen jatkuu.] D. E. D. E s. 
7. FAT 260 (7.11.) Något om fi nska lokalnamn. J. A. Lindström.
8. FAT 301 (28.12.) Ännu ett tillägg till frågan om ortsnamnen. D. E. 

D. E s.
9. Suomi II:7, s. 1–190 Tietoja suomalais-ungarilaisten kansain muinai-

sista olopaikoista. 1 jakso. D. E. D. Europaeus.

Vuosi 1869
1. TPF 6/1868, s. 335–349 Afhandlingar. Om de geografi ska namnens skrif-

ning af Ed. Erslew. 
2. TPF 6/1868, s. 349–357 Litet polemik. M–r. 
3. KirjKl 2, s. 38–43 Muukalais-nimien oikokirjoitus Suomenkielessä. 

Y. K. 
4. Ilmarinen 10 (5.3.) Muistutuksia Kuukauslehdelle. A. G. C. [Y.K:n ed. 

kirjoituksen johdosta .] 
5. KirjKl 3, s. 83–84 Vastine vieraiden nimen kirjoittamis- ja lausumis-

muodoista. Y. K.
6. Hbl 60 (13.3.) Skämt eller allwar? Pedagog. [Kommentti ed. 

keskusteluun.] 
7. KirjKl 4 (huuhtikuu) Vielä vastinetta muukalais-nimistä. Y. K. [Pedagog. 

Aikakauskirjalle eli TPF:lle.] 
8. UStar 31 (19.4.) Selitys. H.K.C. [Y. K:lle Kirjallisen Kuukauslehden 3. 

nron artikkeliin vieraiden nimien kirjoittamisesta.] 
9. SKS 28.4.1869, 3. § [-inen (kandidati Aminoff).] Suomi 8:2. Helsinki 

1870.
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10. Hbl 106 (11.5.) Forwrängning af ortsnamn. K. R. L. [Nimestä 
Lauttakylä.] 

11. SKS:n kielitiet. os. 27.10.1869, 4 §. 
  [Pitäjännimestä Alavut.] Suomi II:8, s. 518.
Vuosi 1870
1. Suomi II:8, s. 27–105 Tietoja suomalais-ungarilaisten kansain muinai-

sista olopaikoista. 1 jakso. (Jatkoa Suomikirjan 
seitsemänteen osaan.) D. E. D. Europaeus 

2. Suomi II:8, s. 129–200  Suomalaiset Ruotsissa ja Norjassa. D. Skog-
man.

3. Suomi II:8, s. 201–295  Kertomus Suojärven pitäjästä ja matkustuksistani 
siellä v. 1867. Arvid Genetz.

4. kirja Walkjärven pitäjän kertomus. J. M. Salenius.
5. Koitar I Valistuksen vaikutus. Abraham Poppius.

Vuosi 1871
1. Hämäläinen 21, lisälehti (25.5.) 
  Kuulutuksia. [Henkikirjoitus: risti- ja liikanimi, 

isän nimi / för- och tillnamn, fadersnamn.]
2. Kieletär, 1. vihko, s. 1-20 Agricolan kielestä. August Ahlqvist. [Nimietymo-

logioita.] 
3. Kieletär, 1. vihko, s. 41 Suupohja. August Ahlqvist.
4. Kieletär, 1. vihko, s. 61 Muistutuksia. August Ahlqvist. [Maiden nimistä.]
5. SKS 6.9.1871, 5. § [Torsten G. Aminof  n kirje Wermlannin suoma-

laisten sukunimistä.] Suomi 2:12. 
6. SKS 16.9.1871, 6. § [Topogra  sten karttojen nimien tarkistamisesta; 

Forsmanin kanta suomalaisten paikannimien lu-
ettelosta.]

7. SKS 4.10.1871, 5. § [Topogra  sten karttojen nimien tarkistamisesta.]
8. KirjKl 10 (lokak.) Yleinen Maantiede. –nn–. [Arviointia Erslewin 

teoksesta; kritiikkiä ulkomaiden paikannimien 
käytössä olevien suomalaisasujen puuttumisesta.] 

9. UStar 146 (11.12.) Helsingistä jouluk. 11 p:nä. [Suomalaisista suku-
nimistä.] 

Vuosi 1872
1. Kieletär, 3. vihko, s. 61 Pieniä tietoja ja muistutuksia. August Ahlqvist. 

[Nimistä Warjakanmaa, Tornio.] 
2. Kieletär, 4. vihko, s. 65-70 
  Väittelyä. I. August Ahlqvist. [Suupohja; mm. 

Viron saarten suomalaisista nimistä] 
3. kirja, Finska Litteratursällskapets tryckeri
  C. A. Gottlund: Allmogens uti Savolax och Karelen 

Finska Familjenamn. 

Vuosi 1873
1. SK 1 (2.1.) Mitä meidän nimemme oikeastaan ovat? [Mah-

dollisesti Julius Krohn.]
2. SKS 5.2.1873 4. §  [”Komisioni-maanmittari” J. H. Juveliuksen kir-

je Enontekiön kappelin kartan ja siihen liittyvän 
kertomuksen julkaisemisesta.] 

3. FAT 198 (28.8.) Ortsnamn i Finland. I.
4. FAT 201 (1.9.) [Edellisen jatkoa.]
5. FAT 202 (2.9.) [Edellisen jatkoa.]
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6. ST 52 (24.12.) Kirje Sawosta, Saiman rannoilta, Sanomille Tu-
rusta. (Jatkoa 50 n:roon). J. A.

Vuosi 1874
1. K-S 40 (3.10.) Kaikenlaista. Ruotsinkieltä. [Sukunimien vään-

nöksiä.]
2. Mbl 296 (21.12.) Anteckningar rörande Finlands ofrälse slägter. 
3. Mbl 297 (22.12.) [Edellisen jatkoa.]
4. Mbl 298 (23.12.) [Edellisen jatkoa.]
5. Mbl 301 (29.12.) [Edellisen jatkoa.] (Bihang till Morgonbladet 

N:o 301 år 1874.)
6. Mbl 303 (31.12.) [Edellisen jatkoa.] (Bihang till Morgonbladet 

N:o 303 år 1874.) J. R. A.

1876
1. TaS 30 (25.7.) Muistelmia. [Keisarin käynti; Venäjänsillan ja 

Levonsaaren nimien synty.]
KirKl 9, s. 219 Muutamia sanoja -inen-päätteisistä nomineista 

suomen-kielessä. P. S. 
Hällä-pyörä 23.10.1876 K. Lindroosin kirjoitus 23.10. sekä Hämäläis-

Osakunnan pöytäkirjat 30.10 ja 6.11.1876

Vuosi 1877
1. Hämäläisen lisälehti nro 5, (1.2.) 
  Kaikenlaista. [Almanakkaan tulleista ”uuden-ai-

kaisista liikanimistä”.]
2. SMYA II, s. 1–59 Om nyländska mans- och kvinnonamn under med-

eltiden. A. O. Freudenthal.
3. kirja Suomen kielen rakennus. Vertailevia kieliopillisia 

tutkimuksia. I. Nominien Synty ja Taivutus. Suo-
malainen runo-oppi. Aug. Ahlqvist.

UStar 49b (23.4.) Puhe ylioppilaille Yrjön päivänä 23.4.1877. Y. K. 

Vuosi 1878
1. ÅU 15 (17.1.) Några märkwärdiga ortsnamn. a J p.
2. Sat 37 (14.3.) Yhtä ja toista sukunimistä. R. A.
US 49 (24.4.) Puhe ylioppilaille Yrjönpäivänä 23.4.1878. Y. K. 
Ahti 30 (28.9.) Suomalaisuuden Seura.

Vuosi 1879
1. TaS 17 (1.3.) (Tampere.) Nimien muukalaisuudesta. T–n.
2. UStar 50 (29.4. lisälehti)  Nöyrä kysymys muinaismuistoyhdistykselle. J. A. 

[Paikannimien keräämisestä.] 
3. Ahti 18 (3.5.) Suomalainen nimi ehdotus.2 [Wilho Parmanen]
4. Folkw 19 (7.5.) Wackra namn. [Huru finska bonden uttalar 

svenska släktnamn. – Mahdollisesti Frans Johan 
Valbäck.]

5. Ahti 19 (10.5.) Suomalainen nimi ehdotus. (Jatko ja loppu edell. 
numeroon.) [Wilho Parmanen]

6. UStar 137, (18.11. lisälehti)  
  (Lähetetty.) Wieläkin sananen suomen-kielestä ja 

papistosta. G. A. S. 

2  Artikkelin sisältävä nimiluettelo on tiettävästi aiemmin julkaistu Uudessa Suometta-
ressa; kyseinen artikkeli ei kuitenkaan sisälly tähän luetteloon.
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7. UStar 146, (9.12. lisälehti)   
  Uuden Suomettaren Toimitukselle. Pappi. [Etuni-

mien kirjoittamisesta.] 
US 80 (8.7., lisälehti) Kieliseikat Itämeren maakunnissa.

Vuosi 1880
1. OL 5 (4.2.) Nimen-muutoksista. [Oletettavasti Kaarlo Kram-

su.]
2. UStar 43 (9.4.) Sukunimien salaisuus. H.
3. UStar 61 (21.5.) Kirje Helsingistä. (Vieraskielisistä ja suomenkie-

lisistä sukunimistä.) Matti. 
4. UStar 64 (27.5.) Kirje Helsingistä. (Suomalaisista sukunimistä.) 

Matti. 
5. ST 67 (12.6.) Uusikaupunki, kesäkuun 5. p. 1880. Kirje Lehti-

mäelle. Kainulainen.
6. Kaiku 25 (19.6.1880) Uusi almanakka. [Suomalaisia nimiä almanak-

kaan.] 
7. TaS 53 (3.7.) Sukunimien merkitys. [Ilmeisesti Kaarle Jaakkola.]
8. TaS 55 (10.7.) [Edellinen jatkuu.]
9. TaS 56 (14.7.) [Edellinen jatkuu.]
10. TaS 58 (21.7.) (Lähetetty.) Ristimänimistä. K.
11. TaS 59 (24.7.) [Edellinen jatkuu.]
12. TaS 59, lisäl. 24.7. [Edellinen jatkuu.]
13. UStar 84 (14.7.) Kirje Helsingistä. Suomalaisista ristimä- ja suku-

nimistä. Matti.
14. Kaiku 47 (20.11.) Kirje Ruotsin rajalta. XV. Kauno. [Tornion seu-

duilta. Paikannimistä ja niiden synnystä.] 
15. Aura 0 (= alkunumero; 3.12.) 
  Kirje Turusta. (Onko ”Auran” nimi satu Aurajoesta 

vai ”Auran rannalta” vai kyntöaurasta? (Kärki)
OL 1 (7.1.) Kunnallis-waaleista Oulussa. [Oletettavasti Kaarlo 

Kramsu.]
Sat 30 (24.7.) Porista. Suomen kieli pappein kesken Turun hiip-

pakunnassa. 
Sat 30 (24.7.) Porista. Taaskin ruotsalaiset paperit ihka suoma-

laiseen kuntaan. 
UStar 140 (22.11) Helsingistä. Ruotsalaistuttamis-puuhia Ruotsin 

suomalaisia wastaan. [Y. K.] 

Vuosi 1881
1. Karjalatar 8 (25.2.) Karjalan saloilta VII. Sukunimet. Koito.
2. HäS 24 (17.6.) Suomalaisista ristimänimistä. Kostia.
3. UStar 189 (19.8.) Soso-päätteisistä soitten, niittyjen ja korpien ni-

mistä. D. E. D. Europaeus.
4. UStar 220 (24.9.) (Lähetetty.) Mistä Saimaa ja Puumala ovat saaneet 

nimensä?
5. Suomi 1881 II:15, s. 167 Ulkomaan paikannimien oikeinkirjoitus, SKS:n 

juhlakokous 1.7.1881.
6. ÅU 319 (29.11.) Korrespondens. Mariehamn. U. G. [Moderna 

namn.] 
7. FT 11, s. 146 [Kirja-arvostelu Oskar Wasastjernan teoksesta 

Ättarta  or öfver den på Finlands Riddarhus in-
troduserade adeln. Myös sukujen esittelyä.] A. G. 
Fontell.
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8. HArk VIII Henrik Lättiläisen kertomukset Liiviläisten ja 
Virolaisten tavoista. J. Krohn.

9. kirja Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi ynnä runous-
oppi. Oppikouluja varten. Arvid Genetz.

Suomi II:14, s. 257–282 Tutkimus kielimurteista Tornion seudulla. Paavo 
Salonius. 

Vuosi 1882
1. Helsingfors 41 (18.2.) Till ”Red. af Helsingfors”. Tanklöst slöseri. [Den 

praktiska olägenhet af många dopnamn.] 
2. SKS 1.3.1882, 10. §  [Ylioppilas K. Jaakkolan Suomi-kirjaan lähettämä 

kirjoitus Vierasten sanain ja nimien kirjoittami-
sesta Suomen kielessä Yleisen Tutkijakunnan 
tarkastettavaksi.]

3. RaL 25 (23.6.) Kirje Raumalta. Vieraskieliset nimet. Matti.
4. UStar 159 (13.7.) (Lähetetty.) Sananen kastenimistä. K. P.
5. UStar 177 (3.8.) (Lähetetty.) Ristimänimistä. K.
6. UStar 215 (16.9.) Paikka- ja Sukunimistä. O. A. F. Lönnbohm. [Ke-

hotus yleisölle niitten keräämiseksi.] 
Laatokka 6 (9.2.) Syytökset suomalaisuutta wastaan.

Vuosi 1883
1. NP 105 (19.4.) Meddelanden fr. allmänheten. Från professorn i 

svenska språket vid universitetet hafva vi fått emot-
taga följande: Till red. af Nya Pressen. [Skriften 
af Jutas.) 

2. Savo 112 (26.9.) Kuopiosta. Wieraista sukunimistä Suomessa. 
[Mahdollisesti A. Kuokkanen.]

3. Savo 114 (1.10.) [Edellinen jatkuu.] 
4. FT 15, s. 294 Oskar Wasastjerna: Ättartafl or öfver den på Fin-

lands introduserade adeln. A. G. Fontell. [Esitte-
ly. 

5. Valvoja 21, (1.11.) s. 598  Kotimaan kirjallisuutta. G–t. [Tersmedenin teoksen 
Storfurstendömet Finlands Ridderskaps och Adels 
Kalender för 1883 esittely.] 

6. Valvoja 23 Kotimaan kirjallisuutta. E. N. S. [Kaarle Jaakkola: 
Wieraskielisten Sanojen ja nimien Kirjoittamisesta 
Suomenkielessä (1883). Emil Nestor Setälän kri-
tiikki.] 

7. Virittäjä 1883, s. 144  Muistoonpanoja Vatjan kielestä. O. A. F. Mus-
tonen. 

8. kirja Suomen kielen muoto-oppi. E. Hämäläinen.
9. kirja  Wieraskielisten Sanojen ja Nimien kirjoittamisesta 

Suomenkielessä. Kaarle Jaakkola. Emil Hagelberg 
ja Kumpp.Tampere. 

Laatokka 2 (9.1.) Sananen isän-maan rakkaudesta.
Valvoja 19, (1.10.) s. 527  Kielikysymyksen vaiheita. J. R. D.[anielsson] 
Valvoja 20, (15.10.) s. 535  Itämeren maakuntain oloista. Jaakko Forsman. 
Sat 101 (22.12.) Uusi latinakysymys. Suomalainen lukija.

Vuosi 1884
1. HArk VIII, s. 360–361 Kokous 21 päiv. Tammikuuta 1882. [Luettelo 

suomalaisista sukunimistä Turun ja Uudenkau-
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pungin henkikirjoissa vuosilta 1646–1697.] J. R. 
Aspelin.

2. HArk VIII, s. Suomenmaan keskiaikaisesta aatelistosta. Yrjö 
Koskinen.

3. UStar 1 (2.1.) (Lähetetty). Eikö suomalaisia nimiäkin sijoitellessa 
pidä noudattettaman Suomen kielen lakeja? ( wi 
L.)

4. Satakunta 12 (9.2.) Pori wai Porissako?
5. RaL 49 (6.12.) Suomalaisia liikanimiä. [Ilmeisesti Kaarlo Kram-

su.]
6. UStar 296 (18.12.) Uuden Suomettaren Toimitukselle. Shm. [Kysymys 

Suomen kielen tutkijoille, jos on oikeampi sanoa 
Kurkijoessa eli Kurkijoella.]

7. RaL 52 (27.12.) Sukunimistä wieläkin. Karhu.
Sat 1 (2.1.) Suomenkielen asia ratkaistu. [Suomen ja ruotsin 

kielen käyttäminen tuomioistuimissa ja virastois-
sa.] 

Sat 3 (9.1.) Satakunnan Toimitukselle. E. N. S. [Satakunta nro 
101 n:ssa 1883 olleeseen Kirjoitukseen “uudesta 
latinakysymyksestä” ja Jaakkolan teoksen “Vieras-
kielisten nimien kirjoittamisesta Suomenkielessä” 
arvostelusta.] 

Sat 12 (9.2.) Wähän jatkoa ”Uuteen latinakysymykseen”. Suo-
malainen lukija.

Sat 12 (9.2.) Vlämiläisestä kansallisuus liikkeestä Belgiassa.

Vuosi 1885
1. Sat 29 (15.4.) Yleisöltä. [Olemassa olevien sukunimien käyttä-

misestä sepitteellisissä kertomuksissa.] 
2. Folkw 142 (23.6.) Om person namn. [Mahdollisesti Frans Johan 

Valbäck.]
3. KokkL 28 (14.7.) Kuinka kunkin tulee nimensä kirjoittaa?
4. KokkL 29 (21.7.) (Edellinen jatkuu.) Tuora wainajan pojan poika.
5. Folkw 166 (21.7) Ärliga svenska namn. [Främmande namn i alma-

nackan.] 
6. Folkw 167 (23.7) [Edellinen jatkuu.] Arne Fridulfsson.
7. AL 132 (5.11.) Sananen sukunimistä. [Mahdollisesti K. Viljakai-

nen.]
8. kirjanen Kuvaelmia Kajaanin kaupungista v. 1651–1700 

ja 1723–1809. H. Gebhard.

Vuosi 1886
1. Virittäjä, s. 1-5 Vähä suomalaisesta oikeinkirjoituksesta. Arvid 

Jännes.
2. UStar 14 (19.1.) Wiralliset wariksen-warpaat. [Nimien kirjoittami-

nen selvästi.]
3. RaL 2 (29.1.) Raumalta. Suomalaiset sukunimet. [Ilmeisesti 

Kaarlo Kramsu.]
4. Finland 26 (2.2.) Litteratur och konstnotiser. Namnet Juthas. Z. T.
5. TaS 19 (13.2.) Sukunimien tarpeellisuudesta. [Ilmeisesti Tapani 

Kärkönen.]
6. KokkL 8 (23.2.) Maalaisen mietteitä XI. Maalainen. [Huutonimet, 

talonnimet, patronyymit, vieraskielisten nimien 
ottaminen.] 
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7. Finland 76 (2.4.) Bref till fröken Stina i hufvudstaden I. [Nya  nska 
dopnamn. Den nya svenska rätteskrifningen. Om 
 nsk språkets insteg.]

8. UStar 78 (4.4.) Uuden Suomettaren toimitukselle. Suomalaisista 
nimistä sananen. [Luettelo suomalaisia nimiä 
helpotukseksi nimenmuuttajille.]

9. UStar 90 (8.4.) Nautaeläinten nimistö. 
10. UStar 91 (20.4.) [Edellinen jatkuu.] J. R. A.
11. Sat 80 (9.10.) Mietteitä ja muistutuksia. VII. Teräwäinen. [Liika- 

ja sukunimistä.] 
12. NP 347 (21.12.) En bit namnforskning. Y. [Itä-Uudenmaan paikan-

nimistä.] 
13. Virittäjä, s. 98 Laihian murteesta (Paikkakunnallinen lisä T. Ami-

noffi n tutkimukseen ”Tutkimus Etelä-Pohjanmaan 
kielimurteesta”). E. J. Chydenius.

14. HArk IX, s. 186-187 Vähän suomalaisuudesta Turussa – ennen aikaan. 
Kustavi Grotenfelt [Kiinnitti huomiota Turusta 
1634 lähetettyyn kirjeeseen, jossa moni 70 alle-
kirjoittaneesta oli ”suomennimisiä”.]

Finland 77 (3.4.) [Jatkoa nro 76:n kirjoitukseen.] Väninna. 

Vuosi 1887
1. Sat 21 (16.3.) Kuulutuksia. Turun maakonttori 31.1.1887. [Ilmoit-

tauduttava ristimä- ja liikanimeltä henkikirjoituk-
sen toimittamiseksi.] 

2. Sat 23 (23.3.) Mietteitä ja muistutuksia. VIII. [Itä- ja Pohjois-
Suomen sukunimistä.] 

3. Sat 27 (6.4.) [Edellinen jatkuu.] Teräwäinen.
4. Sat 38 (14.5. lisäl.) Kielen sääntöjen rikkomisesta. J. V. H. [Suoma-

laisten suku- ja ristimänimien väärintaivuttami-
sesta.] 

5. Lounas 63 (10.8.) Kielen rääkkäystä. Lpp. [Mahdollisesti Johan 
Viktor Leppänen.]

6. Tapio 77 (1.10.1887) Kirje Mikkelistä. H–on–. [Savo-nimen alkuperäs-
tä.) 

7. kirja Kalevalan karjalaisuus: Kalevalasta itsestään ja 
muualta todistettu. August Engelbrekt Ahlqvist.

Vuosi 1888
1. Lounas 37 (12.5.) Kirjeitä maaseuduilta. Kokemäensaaresta. Metsän 

kaiku. [Kokemäensaaren kylän nimen synty.] 
2. UStar 126 (2.6.) Erehdyskö wai tahallinen nimenmuutos? G. S. 

[Nimien Wöyri ja Waskiluoto taivutus.]
3. Tapio 59 (28.7.) Nimi ”Airaksinen”. [Mahdollisesti Olli Tiilikai-

nen.]
4. RaL 35 (1.9.) Raumalta. Nimien muutokset entisinä aikoina ja 

nykyään. [Ilmeisesti Kaarlo Kramsu.]
5. Suomi III: 3, s. 1-183. Mordvankansan lakitapoja. Vladimir Mainov.

Vuosi 1889
1. WiS 208 (7.9.) Kylien y. m. paikkain nimistä. [Virallisista ja kan-

sanomaisista nimistä.]



685

Liitteet

2. Finsk Tidskr. Toim. XXVII 
  Från Nebukadrezars och Nabû-nâids tid. Knut 

Tallqvist.
3. kirja, s. 5-14 Savonlinnan läänin oloista vuoteen 1571. Hannes 

Gebhard.

Vuosi 1890
1. OIL 3 (8.1.) Kielimurteista, ottonimistä, Sowion Matista, Sakari 

Franzén’ista y. m. sananen. [Jatkuu nrossa 4, jossa 
allekirjoituksena –la.]

2. Sat 20 (15.2.) Muukalaiset sukunimet Suomessa. —. [Ilmeisesti 
Kaarlo Kramsu.] 

3. RaL 14 (19.2.) Raumalta. Nimiä. [Omakielisiä sukunimiehdotuk-
sia länsisuomalaisille sukunimien puutteeseen tai 
vieraskielisten nimien sijaan. Ilmeisesti Kaarlo 
Kramsu.]

OIL 4 (11.1.) [Jatkoa numero 4:ään.]. –la.
Mikkelin Sanomat 3 (8.1.) Katsahdus kuluneen wuoden waiheisiin. [Suo-

men muinaistutkimuksen ja kielentutkimuksen 
alalta.]

Hällä-pyörä 17.2.1890 J. A[linin] kirjoitus. [Vrt. HO:n vuosikertomus 
1891–92, kirj. A. Salmela.]

Vuosi 1891
1. väitöskirja Tutkimuksia Suomen kansan persoonallisen nimis-

tön alalla A. V. Forsman.
2. Valvoja, s. 390–391 Katsaus Suomen uusimpaan historialliseen kirjal-

lisuuteen. Kustavi Grotenfelt. [A. V. Forsmanin 
väitöskirjasta ”Tutkimuksia Suomen kansan per-
soonallisen nimistön alalla” 1891.] 

3. Koitar (12.3.) Suomalaisten pakanuuden-aikuisista nimistä. 
K. Grotenfelt.

4. kirjanen Kalevalan kotiperästä. Ad. Neovius 

Vuosi 1893
1. Valvoja, s. 302–312 Katsaus Suomen uusimpaan historialliseen 

kirjallisuuteen. IV. Biografi iaa ja genealogiiaa. 
E. G. Palmén.[16 teoksen esittely ja kritiikki.] 

Vuosi 1894
1. Hällä-pyörä 9a (10.4.) Vähäisen tilastoa ylioppilaskunnan jäsenten su-

kunimistä. (-n.)
2. FT 37, s. 311–314 I bokhandeln. Sukukirja Suomen aatelittomia 

sukuja. T. Carpelan. [Kritiikki.] 
3. FT 37, s. 399–400 I bokhandeln. Genmäle. Axel Bergholm. [Tekijän 

vastine edellisen kritiikin johdosta] 
4. FT 37, s. 400–401 I bokhandeln. Genmäle. Svar. T. Carpelan. [Vastaus 

edelliseen.] 
5. Valvoja, s. 469–470 Kotimaan kirjallisuutta. Sukukirja Suomen aate-

littomia sukuja. K. Grotenfelt.
6. SMYA III Muinaisjäännöksiä Kuopion kihlakunnassa. 

H. E. Wegelius.
7. UStar (1.12.1894) Suomen mustalaiset II. J. R. Aspelin.
8. UStar (7.12.1894) Suomen mustalaiset IV. J. R. Aspelin. 



686

Liitteet

Vuosi 1895
1. Uusimaa 82 (22.10.)  Suomenkielen käyttämisestä wieläkin. [Ilmeisesti 

Vihtori Peltonen.] 
2. kirja  Suomen kielioppi. Alkeis-, muoto- ja runo-oppi. 

Oppikouluja varten. Arvi Jännes.

Vuosi 1896
1. SKS 12.2.1896, 4. § [E. N. Setälän sanakirjaohjelma: 1) Kansankielen 

sanakirja, 2) Vanhemman kirjakielen sanakirja, 3) 
Nykyisen kirjakielen sanakirja. – Näistä 2. osaan 
olisi ”ensinnäkin keskiaikuisista sanakirjoista 
poimittava kaikki ne nimet, jotka sisältävät ety-
mologisesti ymmärrettäviä suomalaisia sanoja”, 
– – ”Semmoiset nimet, jotka äännehistoriallises-
sa suhteessa olisivat huomattavat, vaikkeivät ne 
sisältäisikään etymologisesti selviä sanoja, oli-
sivat myöskin mukaan otettavat (esim. Äyräpää, 
Karjala)”. Suomi 3:13, s. 92. – SKS oli antanut 
sanakirjaohjelman teon kielitieteellisen osaston 
tmk:n ja Kotikielen seuran edustajien toimeksi.

Vuosi 1897
1. Uusimaa 16 (26.2.) Porwoon pakinoita. Juhanssonni ja Anderssonni. 

Sepeteus.
2. Uusimaa 17 (2.3.) Minkätähden isäni nimensä muutti? O. K.
3. Uusimaa 20 (12.3.) Suomalaisia sukunimiä. Sepeteus. [Satoja nimieh-

dotuksia.]
4. Virittäjä 4, s. 49 Suomalaisista sukunimistä Turun kaupungissa 

1600-luvun alkupuolella. (Kotikielen seurassa 
pidetty esitelmä.) K. R.

5. Koitar A, V, s. 207–230 Savolaisista suvuista Ruotsissa. E. G. Palmén.
6. Koitar A, V, s. 281–296 Suomenkieliset sukunimet osakunnassamme. 

Kaarle Krohn.
7. Virittäjä, s. 63–64 Viinikka nimestä. A. V. Koskimies – J. G. Nordling.
8. Virittäjä, s. 100–102 Muutamista ruotsinkielisen Pohjanmaan suoma-

laisista paikannimistä. Kustavi Grotenfelt. 

Vuosi 1898
1. Uusimaa 6 (21.1.) Nimenmuutoksista. [Nimiehdotusluettelo uudestaan 

ja kehotus nimien muuttamiseen.]
2. HArk 15:2, s. 303–314 Muutamia lisiä Suomen keskiaikaisen aateliston 

genealogiaan. Kustavi Grotenfelt.

Vuosi 1899
1. Virittäjä 1, s. 1–5 Huomioita suomalaisen persoonallisen nimistön 

alalta. I. Ralf Saxén.
2. Virittäjä 4–5, s. 64–70 Muistiinpanoja Suomen Lapin nimistöstä 1570-

luvulta. J. H. W.
3. Virittäjä, s. 81–91 Nimistä Suomi ja suomalainen, fi nne ja Finland. 

Heikki Ojansuu.
4. Virittäjä, s. 97–107  Mistä nimi Häme? E. A. E.  
5. Virittäjä 8, s. 120–125 Silmäys kansan nimitietoihin Pohjois-Savossa. 

O. K. 
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6. Virittäjä, s. 107–108 Vieläkin lapin sabme sanan mahdollisista vasti-
neista. Arvid Genetz.

7. Virittäjä, s. 109–110  Sabme – Häme. Pieni oikaisu. E. N. Setälä. 
8. Virittäjä, s. 125–126  Ärmätti. Pari sananselitystä. 1. Heikki Ojansuu. 
9. vihkonen3 Suomen alamaisten velvollisuus on kunnioittaa 

ja edistää Suomenkieltä ja kansallisuutta. Wilho 
Parmanen.

10. Suomi 3: 17, s. 71 Vaikutus valistuksen. Abraham Poppius.

Vuosi 1900
Virittäjä 1, s. 9–12 Kansanvalistus-seuran Kalenterin ristimänimis-

töstä sananen. A. K.
Virittäjä 7, s. 101–109 Huomioita suomalaisen persoonallisen nimistön 

alalta. II. Ralf Saxén
Virittäjä 8, s. 117–121 [Edellinen jatkuu.]

Vuosi 1901
PäiväL 56 B (10.4.) Yleisöltä. Vieraskielisten sukunimien omistajat! 

Joukko vierasnimisiä ylioppilaita. 
Virittäjä 3, s. 37–41 Eräitä numeroita nimenmuutoksista. [Martti Airila. 

SWL:n ilmoitukset 1898–99.] 
Virittäjä 3, s. 41–43 Köllit. Martti R.
UStar 190 Suomalaisuus Savossa. 

Vuosi 1902
Virittäjä 1, s. 8–11 -tar -tär päätteen käyttämisestä nykykielessä. 

I. W. P. 
Virittäjä 2, s. 25 -tar -tär päätteen käyttämisestä nykykielessä. II. 

A. N. opettaja, neiti. [Keskustelua edellisen joh-
dosta] 

Virittäjä 2, s. 25–26 III. Maila Mikkola, rouva. [Keskustelua edellisen 
johdosta.] 

Virittäjä 2, s. 26–27 IV. Toimituksen jäsen. [Keskustelua edellisen 
johdosta.] 

Vuosi 1903
UStar (3.4.) Suomalaisten sukunimien ottamisesta. Eräs. [Ko-

tikielen seuran 19.4.1902 antamat ohjeet.] 

Vuosi 1905
Virittäjä 7, s. 112 Sukunimi-tilastoa oppikouluistamme. [V:n 1904 

vuosikertomusten perusteella.] (Antti Aarne)
Virittäjä 8, s. 121 Suomenkieliset sukunimet yliopistossamme. [1818 

- 1905] (Arvi Kemiläinen)
Raataja 28.4.  Anomus Suomenkielen hyväksi Yliopistossa.
Raataja 5.5. Kansallinen asiamme.

Vuosi 1906
UStar (13.3.) Tehtäwä! [Julistus suomalaisten sukunimien otta-

miseksi, laatinut Johannes Linnankoski] (Kotikie-
len seura)

3  En ole painotuotetta löytänyt, mutta sitä siteerataan laajasti teoksessa Hiitonen 1980 
ja Suomalainen Suomi nro 8/1956:ssa.
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NuoriS 12 (23.3.) Nimenmuuttokysymyksestä. (Heikki Ojansuu)
Raataja 23.3. Suomalaisuuden Liitto.
Raataja 12.4. Suomenkieli yliopistossa. K. H–a.
Raataja 23.4. Kansallisuus ja sivistys. Muutama sana sivisty-

neillemme. III.
Nya Pressen 12.5. Dagens eko. De nya namnen.
UStar 108 B (12.5.) Nimensä suomalaistuttaneille. [Ilmoitus nimen-

muutosten julkaisemisesta.]
Helsingin Sanomat 13.5. Nimenmuutosluettelosta. 
Helsingin Sanomat 13.5.  ”Son”-nimet wähenewät. 
UStar 114 (19.5.) Suomalaiset nimemme. (Raatajasta)
UStar 108 A (12.5.) Kuinka Snellman käsitti maamme kieliasian. [Ju-

hana Vilhelm Snellmanin 100-vuotismuistoksi] 
(E. Newanlinna) 
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Liite 2.

1  Kaarna–Winter 1965; Ekman–Salokangas, Aalto & Salokangas 1988a, 1988b ja 
1988c.

Lehdet tai muut aikakausjulkaisut, julkaisupaikat ja lyhenteet sekä 
päätoimittajia1 niiltä ajoilta, joilta luettelon mukaisia sukunimiä 
koskevia artikkeleita julkaistiin.

Ahti, aaltojen kuningas (Kristiina[nkaupunki]); 9.3.1878–4.11.1880 toim. Wilho Par-
manen.

AL = Aamulehti. Tietoja Tampereelta. (Tampere); 1884–1905 päätoim. Kaarlo (Kalle) 
Viljakainen

Aura, Tietoja Turun kaupungista ja Länsi-Suomesta (Turku); 1880–1881, 1884–1885, 
1887 päätoim. Oskar F. Borg.

BT = Borgå Tidning (Borgå); päätoim. 1838–1845 Johan Edvard Öhman.
FAT = Finlands Allmänna Tidning (Helsingfors); 1820–1824 päätoim. A. J. Vasenius, 

1825 J. Simelius; 1826–1848 Alexander Blomqvist, 1852–1865 päätoim. Fredrik 
Berndtson.

Finland (Helsingfors); toim. 1886–1888 Agathon Meurman.
Folkw = Folkwännen (Helsingfors); 1876–1891 päätoim. Frans Johan Valbäck.
FT = Finsk Tidskrift (Helsingfors); 1893 julkaisijoina F. Gustafsson ja M. G. Schyberg-

son.
HArk = Historiallinen Arkisto; toim. Suomen Historiallinen Seura.
Hbl =Hufvudstadsbladet (Helsingfors); 1864–1885 päätoim. August Schauman, 1885–

1928 Arthur Reinhold Frenckell.
HD = Helsingfors Dagblad (Helsingfors); 1865–1882 päätoim. Robert Olof Lagerborg.
HM = Helsingfors Morgonblad; 1841–1844 toim. Fabian Collan, 1844 Fredrik Berndtson 

ja Sven Gabriel Elmgren.
HS = Helsingin Sanomat (Helsinki); päätoim. 1904–1905 Paavo Warén, 1905–1906 Heikki 

Gabriel Renvall, 1906–1908 Severi Nuormaa, 1920–1927 Eero Erkko.
HT = Helsingfors Tidningar (Helsingfors); 1845–1860 toimittajina 1841 J. E. A. Grönblad 

ja 1841–1860 Zachr. Topelius.
HU = Helsingin Uutiset (Helsinki); näytenumero 20.11.1862; 1863 vast. toim. Jaakko 

Forsman, toim. Yrjö Koskinen ja Agathon Meurman.
Häm = Hämäläinen (Hämeenlinna); 1858–1860, 1862–1872 päätoim. Gustaf Erik Eurén; 

1861 ja 1874–1897 päätoim. Anton V. Lindgren.
HäS = Hämeen Sanomat (Hämeenlinna); 1880–1881 päätoim. Yrjö Koskinen (myöh. 

Yrjö-Koskinen) ja 1881–1882 Uno von Schrowe.
Ilm = Ilmarinen (Viipuri); 1867–1869 toim. Robert Mallenius, 1869–1871 Ernst Albert 

Forssell.
Kaiku, Sanomia Oulun kaupungista ja läänistä (Oulu); 1880 kustantaja ja toimittaja 

K. J. Kiwekäs.
Kanawa = Kanawa, Sanansaattaja Wiipurista (Viipuri); näytenumero 4.1.1845 nimellä 

Sanansaattaja Wiipurista; 1845–1846 toim. Pietari Hannikainen.
Karjalatar (Joensuu); 1877–1883 päätoim. J. M. Alopaeus.
Kieletär. Tutkimuksia, arvosteluja ja muistutuksia Suomen kirjallisuuden ja kielitieteen 

alalta. Toim. A. Ahlqvist.
KirjKl = Kirjallinen Kuukauslehti; toim. K. Bergbom, J. W. Calamnius, B. F. Godenhjelm 

ja Yrjö Koskinen.
Koitar A = Koitar, Savo-Karjalaisen osakunnan albumi.
Koitar, Savo-Karjalaisen Ylioppilasosakunnan Juhlalehti. Maaliskuun 12 p. 1891. Hel-

sinki. 
KokkL = Kokkolan Lehti (Kokkola); 1886 vast. toim. Niilo F. Spolander.
K–S = Keski-Suomi (Jyväskylä); 1874–1875 päätoim. Johan Ferdinand Canth, toim. 

Minna Canth.
KS = Kuopion Sanomat (Kuopio); 1857 toim. Robert Krank.
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Laatokka (Sortavala); 1882–1884 toim. K. K. S. Suomalainen, 1883 toim. O. A. Fors-
ström. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning (Helsingfors); toim. J. V. 
Snellman.

Lounas. Sanomia Porin kaupungista ja läänistä. (Pori); 1886–1887 vast. toim. Matti 
Kauppinen ja 1887–1892 Emil Forsgren.

Maam = Maamiehen Ystävä (Kuopio); toim. J. V. Snellman.
Mbl = Morgonbladet (Helsingfors); 1845–1849 ja 1851 päätoim. Fredrik Berndtson, 

1845–1847 aputoim. Sven Gabriel Elmgren, 1849–1850 päätoim. Karl Gustaf 
Ehrström, 1852 päätoim. A. Th. Clasen sekä 1874–1876 päätoim. Johan August 
Hagman.

Mehiläinen (Helsinki); 1839 toim. Elias Lönnrot.
Mehiläinen. Lukemista sivistyneille suomalaisille (Helsinki); 1859–1862 toim. Rietrikki 

Polén.
MS = Mikkelin Sanomat (Mikkeli); 1890 vast. toim. Aleks. Autonen, toim. F. H. Alo-

paeus.
MWS = Mikkelin Wiikko-Sanomia (Mikkeli); 1863 toim. Julius Nygren.
NP = Nya Pressen, Tidning för politik, handel och industri (Helsingfors); 1883–1886 

päätoim. Axel Johan Lille, 1906.
OIL = Oulun Ilmoituslehti (Oulu); 1887–1891 päätoim. N. E. Ringvall.
OL = Oulun Lehti (Oulu); 1880–1881 vast. toim. Kaarlo Kramsu.
OWS = Oulun Wiikko-Sanomia (Oulu); 1829–1832 päätoim. Pietari Ticklén, 1829–1831 

aputoim. ja päätoim. 1831–1834 Simo Vilho Appelgren1855, 1859 päätoim. Juhana 
Bäckwall; 1865–1873 päätoim. Robert Mellin.

PäiväL = Päivälehti (Helsinki); 1890–1902 päätoim. Eero Erkko.
Raataja 1905–1906.
RaL = Rauman Lehti (Rauma); 1885–1889 vast. toim. Kaarlo Kramsu, 1890 päätoim. 

Albert Grönlund.
Saima (Kuopio); 1844–1846 päätoim. J. V. Snellman.
Sat = Satakunta, Sanomia Länsi-Suomesta (Pori); 1880–1895 päätoim. Reinh. Grön-

vall.
Savo. Tietoja Pohjois-Savosta (Kuopio); 1879–1886 päätoim. A. Kuokkanen.
SJS = Suomen Julkisia Sanomia (Helsinki); 1857–1859 päätoim. Konstantin Schroeder, 

1858–1865 C. E. Aspelund.
SK = Suomen Kuvalehti (Helsinki); 1873 toim. J. Krohn (Suonio).
SL = Sanan-Lennätin (Wiipuri); 1856 toim. Henrik Konstantin Corander.
SMYA = Suomen Muinaismuisto-yhtiön Aikakauskirja – Finska Fornminnesföreningens 

Tidskrift (Helsinki).
SSW = Sanansaattaja Wiipurista (Viipuri); 1833–1836 toim. Gustaf Wilhelm Virenius, 

1840–1841 toim. Karl Henrik Jakob Ignatius.
ST = Sanomia Turusta (Turku); 1853–1857 toim. Gustaf Erik Eurén, 1857–1862, 1864–

1870 toim. Antti Liljefors; 1863 päätoim. J. Aulén; 1871–1873 Paavo Salenius; 
1873–1875 Erkki Almberg.

Star = Suometar (Helsinki); 1847 toimittajina Aug. Ahlqvist, D. E. D. Europaeus, Paavo 
Tikkanen ja Antero Warelius; 1856 toimittajina Paavo Tikkanen ja Rietr. Polén.

Suomi (Helsinki); 1847 toim. ja julkaisija Carl Axel Gottlund.
Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen, sittemmin Kirjotuksia isän-maallisista aineista. 
Tapio. Sanomia Savosta ja Karjalasta (Kuopio); 1886–1887 toim. Antero Pelkonen, 1888 

vast. toim. August Bernhard Mäkelä ja toim. Otto Tuomi.
TaS = Tampereen Sanomat (Tampere); 1878–1881 vastaava toimittaja Tapani Kärkönen 

(julkaisija vuosina 1866–1883 Emil Hagelberg), 1884–1886 päätoim. Edv. Lang.
TPF= Tidsskrift utgifven af Pedagogiska Föreningen i Finland; 1869toim. Pedagogiska 

Föreningen i Finland.
Turun Wiikko-Sanomat; 1820–1822 toim. Reinhold von Becker.
Tähti (Turku); 1863–1867 toim. Johan Fredrik Granlund.
UStar = Uusi Suometar (Helsinki); 1869–1906 päätoim. Anton Fredrik Almberg; 

1871–1906 Viktor Löfgren.
Uusimaa (Porvoo); 1895–1899 päätoim. Vihtori Peltonen.
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Valvoja; 1883–1894 vast. toim. J. R. Danielsson, toimittajina E. G. Palmén, Th. Rein ja 
O. E. Tudeer.

Wib = Wiborg (Wiborg); 1855–1860 toim. Johannes Alfthan.
Virittäjä, Kotikielen seuran aikakauslehti. 1883–1905.
WiS = Wiipurin Sanomat (Viipuri); 1888–1891 vast. toim. Vihtori Jaatinen.
WT = Wiborgs Tidning (Wiborg); 1854 toim. Jakob Gabriel Leistenius.
Västra Nyland (Ekenäs); 1889 päätoim. Hj. Segercrantz.
ÅT = Åbo Tidningar (Åbo); 1853–1856 toim. A. G. Rindell ja Adolf Fredrik Rosen-

dahl.
ÅU = Åbo Underrättelser (Åbo);1850–1859 päätoim. Gustaf Adolf Schultz; 1877–1878 

päätoim. Rafael Schauman.
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Liite 3.

1  Mahdollisesti Yrjö Koskinen.

Nimikeskusteluun osallistuneet: kirjoittajat, nimimerkit 
ja julkaisut

En ole tässä erikseen merkinnyt, missä lehden numerossa nimimerkkiä 
on käytetty enkä erotellut lehtiä, jos nimimerkkejä on ollut useita. Ha-
kasuluissa oleva nimi kertoo lehden toimittajan, jota olen arvellut myös 
artikkelin kirjoittajaksi.

Kirjoittaja Mahdollinen nimimerkki Aika ja lehti

?  a J p. 1878 ÅU
?  adr. S. 1859 Suometar
?  A. T. 1865 ST
?  G. 1852 ST
?  G.A.S. 1879 UStar
?  G. S. 1888 UStar
?  H. 1880 UStar
?  S. Hilponen 1841 SSW
?  H–on– 1887 Tapio
?  I. A. 1873 ST
?   Jaakkolainen 1847 Suomi (Gottlund)
?  Kainulainen 1880 ST
?  Kanawan lukia 1847 Kanawa
?  Karhu 1884 RaL
?  Kauno 1880 Kaiku
?  Kostia 1881 Hämeen Sanomat
?  K. P. 1882 UStar
?  K. R. L. 1869 Hbl
?  Kärki 1880 Aura
?  la 1890 OIL
?  Maalainen 1886 KokkL
?  Matikainen. N. 1859 (2) Oulun Wiikko-S.
?  Matti 1882 RaL
?  M. T–e. 1859 SJS
?  Metsän kaiku 1888 Lounas
?  Pappi 1876 UStar
?  Pedagog. 1869 Hbl
?  Shm. 1884 UStar
?  Tuora wainajan pojan poika1   1885 (2) KokkL
?  Y. 1886 NP
Ahlman, F. A–n 1862 Mehiläinen
Ahlqvist, August A. O., Antti Barbarus 1853, 1860 Star; 1861 Mehiläinen;

   1861, 1862 (2), 1864 (2) Suomi;
   1871 (3), 1872 (2) Kieletär

Akiander, Matth.  1849 Suomi
Almberg, Anton Matti 1880 (3) UStar
Aminoff, Torsten G.  1869, 1871 Suomi
Andelin, A.  1859 Suomi
Aspelin, J. R. J. A., J. R. A. 1873 ST; 1874 (5) Mbl; 1879, 

  1886 (2), 1894 (2) Ustar; 1884
    HArk
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Avellan, Edvin  
Avellan, Edvin  E. A., Teräwäinen 1856 Star; 1886, 1887 (2) Sat
?Avellan, Gustaf Adolf Arwo Moittiwainen, Landtbo 1856 (2) Sanomia Turusta 
?Avellan, Gustaf Adolf  1852 ÅU
Bergholm, A.  1894 FT
[Bäckwall, Johan]  1855, 1856 OWS 
Carlsson, Wilhelm Wilh C:son 1865 (2) Star
Carpelan, T.  1894 (2) FT
Castrén, M. A.  1842 Suomi; 1846 Mbl
Chydenius, E. J.  1886 Virittäjä
Collan, Fabian F. K. 1845 Saima (2)
Corander, Axel Gabriel A.G. C. 1869 Ilmarinen
Corander, Henrik Const. C. Cdr., H.K.K., H.K.C. 1856 SL, 1856 Wib; 1859 SJS;

   1869 UStar
Eurén, Gustaf Erik  1862 Suomi, 1846, 1849, 1851, 

  1852 kirja
Europaeus, D. E. D. E-s.; D. E. D. E s. 1847 Star; 1862 Mehiläinen; 1867 

  (2), 1868, 1870 Suomi; 1868 
  (5) FAT; 1881 UStar 

Fellman, Jakob  1847 Suomi
Fontell, A. G.  1881, 1883 FT
Forsman, A. V.  1891 kirja; 1897 Virittäjä
Forsman, G. Z.  Yrjö Koskinen,  1852, 1865 Suomi; 1856 (4), 

 Y. K., Sakari Teppo 1858, 1859, 1864 (2) Star; 1856 
  ÅT; 1862 Mehiläinen; 1863 (3) 
  HU; 1867, 1869 (3) KirjKl; 1884 
  HArk

Freudenthal, Axel Olof  1877 SMYA
Fridulfsson, Arne  1885 (2) Folkw
Friman, Thomas  1847 Gottlundin Suomi (2)
Genetz, Arvid/Arvi Jännes 1870 Suomi;  1881, 1895 kirja; 

  1886, 1899 Virittäjä
Godenhjelm, Uno? U.G. 1881 ÅU
Grotenfelt, Kustavi G-t 1883 Valvoja; 1886, 1897 HArk; 

  1891, 1894 Valvoja; 1891, 1897 
  Koitar; 1897 Virittäjä

Hannikainen, Pietari  1845, 1846 (6) Kanawa; 1847, 
  1865 kirjoja

?Hirsjärvi, Johan V. J. V. H. 1887 Sat
Ingelius, Axel Gabriel A. G. Is. 1864 FAT 
Ingman, E. A.  1845 Suomi; 1845 Kanawa
Jaakkola, Kaarle K. 1880 (4) TaS; 1882 Suomi
Juuti, Joonatan Koito 1881 Karjalatar
Juvelius, J. H.  1873 Suomi
Järnefelt, eversti  1871 (2) Suomi
Kallio, O. A. O. K. 1899 Virittäjä
Kannisto, Artturi  1899 Virittäjä
Koistinen, Olli O. K. 1897 Uusimaa
Kramsu, Kaarlo  1880 (2) OL; 1883, 1884, 1886, 

  1888, 1890 RaL; 1890 Sat
Krohn, Kaarle  1897 Koitar-Albumi
Kuokkanen, A.  1883 (2) Savo
?Kärkönen, Tapani T-n. 1879, 1880 (5), 1886 Tampereen 

  Sanomat
Lagerborg, Robert Olof 1868 HD
Lagervall, Jaakko Fredrik L–ll., F. –g– 1846–1856 Kanawa (3); Sanan 

  Lennätin
?Leppänen, Johan Viktor Lpp 1887 Lounas
? Lilius, August A. L-s 1852 Morgonbladet
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Liljeblad, Jakob Fr. -je- 1839 Mehiläinen
[Liljefors, Antti]  1858, 1864 (2) ST
Lindström, Johan Adolf  1862 (3), 1868 FAT
?Löfgren, Viktor wi L. 1884 UStar
?(Lönnbeck?) -nn- 1871 KirjK
[Lönnrot, Elias]  1839 Mehiläinen (2)
Mainov, Vladimir  1888 Suomi
Manninen, Antti A. M-n. 1856 Star (2)
Melander, Henrik L. M-r, M.r. 1869 (2) TPF
Mustonen, O. A. F./   1882 UStar; 1883 Virittäjä
Lönnbohm, O. A. F. 
Nordling, J. G.  1897 Virittäjä
Ojansuu, Heikki  1899 (2) Virittäjä
Paksula, Matti  1899 Virittäjä
Palmén, Ernst Gustaf  1894 Valvoja; 1897 

  Koitar-Albumi
Parkkonen, A.  1861 Star
Parmanen, Wilho  1878–1879 Ahti; 1899 

  vihkonen
Peltonen, Vihtori Sepeteus 1895, 1897 (2) Uusimaa
Polén, Rietrikki/Fredrik R. P. 1858 UStar; 1859 Mehiläinen
Poppius, Abraham  1861–1899 UStar, Koitar, 

  Suomi
Rabbe, F. J.  1866 HArk
Reinholm, Henrik August  1862 Suomi
Rosendahl, Adolf Fr. A. F. R. 1854 (2), 1856 ÅT, 1864 Star
Rothsten, F. W.  1864 Suomi
Rytkönen, Kalle K. R. 1897 Virittäjä
Salenius, J. M.  1870 kirja
Saxén, Ralf  1899 Virittäjä
Scarin, Algot  1843 Suomi
Schaumann, Josef Aug. Metropolitanus
Schildt, Wolmar V. Kilpinen, S. Soimanen,  1845 Saima; 1846 Kanawa; 

 Suomen mies.,W. K.,  1856 Star; 1858, 1860 Suomi
 Matti Matalainen 

         
? Schröder, Konstantin – – r. 1854 WT
[Schultz, Gustaf Adolf]  1856, 1857 ÅU
Setälä, Emil Nestor E. N. S. 1883 Valvoja; 1899 Virittäjä
Skogman, David  1870 Suomi
Snellman, J. V. J. V. S.  [1845 (4), 1846 Saima; 1857  

  Litteraturblad 
Stenfors (Aalto), Fredrik R.A. 1878 Sat
Ståhlberg, K. H. Stbg 1846 Kanawa
Tallqvist, Knut  1889 FT
Tiilikainen, Olli  1888 Tapio
Tikkanen, Paavo P. T. 1853 Star
Tunkelo, E. A.  1899 (2), 1928 Virittäjä
[Valbäck, Frans Johan]  1879, 1885 Folkw
Warelius, Anders A.W. 1848 Suomi; 1852 ÅT; 1864  

  Tähti
Wartiainen, Abel  1858 SJS
Wartiainen Abel Pohjoissawolainen,  1858 SJS
       Savonpoika, A. W-nen 
Wegelius, H. E.  1894 SMYA
Wennola, J. H. J. H. W. 1899 Virittäjä
[Viljakainen, Kalle]  1885 AL
[Öhman, Johan Edvard]  1845 BT
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Liite 5

Kartta 36. Tutkimuksessa käytetty aluejaotus.
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Liite 6a.

Otettujen nimien tyypit ja niitä vastaavat koodit 
nimenmuutosrekisterissä

Rekisteriin vuosien 1870–1922 sukunimenmuutosilmoituksista on tal-
lennettu virallisissa lehdissä (1870–1918 Suomalainen Wirallinen Lehti 
ja 1919–1922 Suomen Virallinen Lehti) vuosina 1870–1922 ilmoitetut 
nimenmuutokset (ks. tarkemmin lukua 7.1). 

Olen koodannut rekisteriin suku- ja lisänimen sekä nimenmuutostyypin 
ja tehnyt niiden pohjalta joitakin tilastollisia erittelyjä. Laajan aineiston 
tilastokäsittelyssä on avustanut Jarmo Paikkala. Olen eritellyt suomalaisis-
ta nimistä erikseen ainoastaan Virtanen- ja Laine-tyypit eli varhaisimmat 
uudisnimimuodit, mutta muuten pitäytynyt luokittelemaan nimet vain 
rakenteellisesti – en sijoittamaan niitä nimijärjestelmiin. Olen koodannut 
muutostapahtumat kahdella tavalla: 1) valitun uuden nimen mukaan (ks. 
luetteloa 1) ja 2) sen mukaan, millaisesta nimestä kulloinkin on siir-
rytty minkinlaiseen nimeen (ks. luetteloa 2). Oheisessa luettelossa on 
numerokoodien sisältö. Olen käyttänyt niissä yksinkertaisuuden vuoksi 
suomenkielisestä nimestä termiä suomalainen nimi, ruotsinkielisestä 
ruotsalainen nimi jne. Ei-suomenkielisistä nimistä käytän yhteistermiä 
vierasnimet. Esitän koodin selitysrivin jälkeen esimerkkejä, jos rekiste-
rissä sellaisia esiintyy.

01    Virtanen-tyypin nimi: Salonen (< 1872 Sakari), Laaksonen (< 1873 Gustafsson);
02    Laine-tyypin nimi: Kari (< 1876 Christersson), Tanner (< 1876 Timgren), Mela (< 

1876 Malmberg), Leivo (< 1876 Cedberg), Joutsen (< 1881 Ekman), Lyly (< 1883 
Bergh), Paatero (< 1900 Pehrsson);

03    muu nen-loppuinen nimi kuin Virtanen-tyypin nimi (esim. itäsuomalaiset nen-lop-
puiset nimet, talonnimet): Nissinen (< 1875 Herkänen), Uinonen (< 1876 Tuomaan-
poika), Pekkinen (< 1879 Pöksyläinen), Hänninen (< 1879 Virolainen), Vennonen 
(< 1879 Bergdahl), Kuikkonen (< 1880 Kaleva);

04    leksikaalisesti kaksiosainen nimi: Joensuu (< 1876 Johansson), Päivärinta (< 1876 
Svan), Mustakallio (< 1879 Schwarzberg), Varheenmaa (< 1880 Varén), Enonkoski 
(< 1881 Lindqvist), Elomaa (< 1881 Konsén), Sarajärvi (< 1882 Laivala), Merikanto 
(< 1882 Mattsson), Eloheimo (< 1887 Neropatti), Aaltohelmi (<1890 Kustaanpoika), 
Rist’reimari (< 1906 Rindell), Jalo-Kivi (< 1906 Sten);

05    leksikaalisesti kaksiosainen nimi, jossa on käytetty yhdysmerkkiä osoittamaan, että 
nimi on koostettu kahdesta tai suomalaisesta nimestä: Iitu-Laine (< 1898 Laine), 
Aalto-Jaala (< 1906 Jungel);

06    nimi, joissa on muu johdin kuin -nen; Leutola (< 1871 Flintta eli Leutola), Huotari 
(< 1874 Sirviö), Raitio (< 1876 Kohlman), Sainio (< 1876 Sillberg), Kivekäs (< 1877 
Stenbäck), Uusikko (< 1884 Nylander), Kivistö (< 1890 Nevalainen), Hervanta (< 
1892 Helin), Ojanne (< 1892 Kolari), Ahtia (< 1892 Stark), Välläri (< 1893 Hen-
riksson), Alttius (< 1893 Saastamoinen), Lahtelma (< 1895 Mäkelä), Lemminki (< 
1898 Oittinen), Karanko (< 1899 Finnberg), Tulokas (< 1900 Uotila), Jalanne (< 
1901 Pohjakoff eli Poläkoff), Kivori (< 1903 Törrö), Auramo (< 1903 Kumlander), 
Rauhava (< 1904 Kiiskiaho), Saares (< 1905 Susi), Vuolukka (< 1906 Vihlman), 
Souanta (< 1906 Seuderling), Vesanto (<1906 Willgren), Savia (< 1906 Sirén), 
Airanne (< 1906 Andberg), Juureva (< 1906 Jansson), Harittu (< 1906 Johansson), 
Niemeke (< 1906 Nyqvist), Sortuva (< 1906 Grönroos), Ailas (< 1906 Manelius), 
Lammervo (< 1906 Lindberg), Aartelo (< 1906 Ukko);
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07    muu suomalainen nimi (eli leksikaalisesti yksiosainen johtimeton nimi, joka ei ole 
Laine-tyyppiä): Iisko (< 1874 Rosberg), Jäykkä (< 1877 Aulen), Karhu (< 1880 Kar-
hunen), Liukku (< 1882 Stenbäck), Roini (< 1883 Idström), Toikka (< 1883 Yrjönen), 
Bommi (< 1883 Kilvakkala), Huuri (<1883 Huurinainen), Minni (< 1888 Ekström), 
Tani (< 1889 Tamma), Hollo (< 1890 Holopainen), Näppi (< 1891 Vilhelmintytär), 
Reijo (< 1893 Helander), Vakaa (< 1894 Heinonen), Nero (< 1895 Nilsson), Teljo 
(< 1897 Heinonen), Evä (< 1898 Lähtinen), Nukari (< 1899 Nukarinen), Hoikka (< 
1900 Ylipaavalniemi), Launis (< 1901 Lindberg), Erkko (< 1902 Maljanen);

08    ruotsalainen tai oppineistonimityyppinen nimi: Helenius (< 1871 Nors), Stenqvist (< 
1871 Klemola), Wrangel (< 1871 Karvonen), Grönlund (< 1873 Markuksenpoika), 
Olander (< Ukkonen), Nordenstierna (< 1878 Kekoni); 

81    son-loppuinen nimi (sekundaari tai primaari patronyymi): Eriksson (< 1872 Ahola 
ja < 1876 Katarinanpoika), Johansson (< 1874 Kelin);

82    sellainen sen-loppuinen nimi, joka voidaan tulkita sekundaariksi tai primaariksi 
patronyymiksi: Henriksén (< 1884 Henrikintytär), Bergesen (< 1896 Colliander), 
Jansen (< 1898 Juhanen); 

09    venäläinen sukunimi: Kusnetsoff (< 1908 Purunen), Jolkin (< 1909 Kemppi);
10    saksalainen sukunimi: Brückner (< 1878 Ivanova), Kreindl (< 1878 Louhelainen);
11    muut vieraskielinen sukunimi: Dranber (< 1877 Rajaniemi), Jaffa (< 1878 Schmidt), 

Khüry (< 1883 Bäck), Maneau (< 1883 Jungblad), Aladin (< 1886 Emanuelinpoika), 
Parker (< 1889 Svensson), Funino (< 1891 Vikman);

12    sukunimi, jossa vierasnimi on yhdysmerkillä liitetty suomalaisen nimen eteen: 
Godenhjelm-Kairamo (1909 Kairamo);

13    sukunimi, jossa suomalainen nimi on yhdysmerkillä tai ilman sitä liitetty vierasni-
men eteen: Järvinen-Flodin (< 1908 Järvinen), Meriruusu Helin (< Meriruusu);

14    sukunimi, jossa kaksi tai useampi vierasnimi on yhdistetty yhdysmerkillä tai ilman 
sitä: Mongl-Svidersk (< 1889 Svidersk), Nyholm Grägg (< Grägg 1903);

15    sukunimi, jossa son-loppuinen sekundaari tai primaari patronyymi on liitetty yh-
dysmerkillä suomalaiseen sukunimeen (Danielsson-Kalmari < 1908 Danielsson);

16    sukunimi, jossa son-loppuinen sekundaari tai primaari patronyymi on liitetty yh-
dysmerkillä vierasnimeen: Pettersson-Skult (< 1922 Pettersson); 

19    Virtanen-tyypin seurannaisnimi: Johtonen (< 1887 Mendelin); 
99    nimenmuutto, jossa on ilmoitettu vain etunimien muuttamisesta.
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Liite 6b.

Nimenmuutostyypit ja niitä vastaavat koodit 
nimenmuutosrekisterissä  

Välistä on poistettu ne koodit, joiden mukaisia, oletettuja nimenmuutoksia 
ei aineistosta löytynyt.

010  vierasnimi > suomalainen nimi: Rosberg > Iisko 1874;
020  suomalainen nimi > vierasnimi: Klemola > Stenqvist 1871;
021  kuten edellä, mutta vanha nimi nen-johtimellinen: Karvonen > Wrangel 1871, 

Waldén > Valtonen 1875;
030  suomalainen nimi > toinen suomalainen nimi: Sirviö > Huotari 1874;
031  kuten edellä, mutta vanha nimi nen-johtimellinen: Käpäläinen > Koskinen 1878, 

Rumpunen > Laakso 1879;
035  leksikaalisesti kaksiosainen nimi, jossa alkuosa on suomea ja jälkiosa ruotsia > 

suomalainen nimi: Myllybacka > Laaksonen 1900, Ala-Vestergård > Leppijuha 
1906;

036  leksikaalisesti kaksiosainen nimi, jossa alkuosa on ruotsia ja jälkiosa suomea > 
suomalainen nimi: Langmyyry > Varheenmaa 1906;

040  toisen vierasnimen muuttaminen toiseksi vierasnimeksi: Nors > Helenius 1875, 
Hageman > Lundén 1875;

050  ruotsalainen son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi) > suomalainen nimi: Gustafs-
son > Laaksonen 1873;

051  kuten edellä, mutta nimenottajana nainen: Tuomasson > Paakkola 1885;
052  muuten kuten edellä, mutta vanhana nimenä dotter-loppuinen nimi: Hansdotter > 

Kari 1905;
060  suomalainen nimi > ruotsalainen son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi): Ahola 

> Eriksson 1872;
061  kuten edellä, mutta nimenottajana nainen: Kauppinen > Andersson 1897;
070  ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > vierasnimi: Henriksson > Lindholm 1880, 

Siprikson > Polviander 1881;
071  kuten edellä, mutta nimen vaihtaja on nainen: Nilsson > Selenius 1881;
072  kuten edellä, mutta vanha nimi dotter-loppuinen: Gustafsdotter > Palén 1883, 

Fredriksdotter > Stjernberg 1896;
080  vierasnimi > ruotsalainen son-loppuinen patronyymiasuinen nimi: Kelin > Johans-

son 1874;
081  kuten edellä, mutta nimen vaihtaja on nainen: Skutnäs > Andersson 1887;
090  suomalainen poika-loppuinen patronyymi > suomalainen nimi: Johaninpoika > 

Viljanen 1875;
091  kuten edellä, mutta nimen vaihtaja on nainen: Matinpoika > Salo 1906;
092  kuten edellä, mutta vanha nimi tytär-loppuinen: Gerhardintytär > Pajunen 1880;
100  suomalainen poika-loppuinen patronyymi > ruotsalainen patronyymiasuinen nimi: 

Juho-Kustaanpoika > Johansson 1900, Adolfi npoika > Karlsson 1901;
102  kuten edellä, mutta vanha nimi tytär-loppuinen: Aatamintytär > Eriksson 1884, 

Isakintytär > Isaksson 1886, Kaarlentytär > Carlsson 1894, Rietrikintytär > Hen-
riksson 1886, Antintytär > Karlsson 1887;

110  suomalainen poika-loppuinen patronyymi > vierasnimi: Markuksenpoika > Grönlund 
1873;

112  kuten edellä, mutta vanha nimi tytär-loppuinen: Tuomaantytär > Lindholm 1874;
120  ruotsalainen son-loppuinen matronyymi > suomalainen nimi: Wilhelminasson > 

Wiljanen 1884;
121  kuten edellä, mutta nimenvaihtaja on nainen: Mariasson > Maunula 1906; 
130  ruotsalainen son-loppuinen matronyymi > ruotsalainen son-loppuinen patronyymi-

nen sukunimi: Ulrikasson > Ulriksson 1893;
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140  ruotsalainen matronyymi > vierasnimi: Ericasson > Helmer 1884;
141  kuten edellä, mutta nimenvaihtaja on nainen: Karlsson > Schmitt 1906;
150  suomalainen poika-loppuinen matronyymi > suomalainen nimi: Elisabetinpoika > 

Wirtanen 1883, Mandanp. > Tammio 1906;
152  kuten edellä, mutta vanha nimi tytär-loppuinen: Vapuntytär > Nieminen 1880;
160  suomalainen poika-loppuinen matronyymi > vierasnimi: Annanpoika > Wilén 

1883;
162  kuten edellä, mutta vanha nimi tytär-loppuinen: Evelinantytär > Wahlberg 1883;
170  suomalainen poika-loppuinen matronyymi > ruotsalainen son-loppuinen patro-

nyymiasuinen nimi: Katarinanpoika > Eriksson 1876, Eva-Kaisanpoika > Erikson 
1880;

172  kuten edellä, mutta vanha nimi tytär-loppuinen: Ulrikantytär > Johnsson 1884;
245  vierasnimi > suomalainen tar-loppuinen nimi
280  ruotsalainen son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi) > toinen son-loppuinen 

patronyymiasuinen nimi: Henriksson > Augustsson 1880, Markusson > Johansson 
1885, Adamsson > Andersson 1890, Johansson > Jansson 1906;

281  ruotsalainen dotter-loppuinen patronyymi > son-loppuinen patronyymiasuinen nimi: 
Johansdotter > Johansson 1884, Andersdotter > Henriksson 1903;

290  suomalainen nimi eli1 vierasnimi eli toinen vierasnimi > suomalainen nimi: Karp-
pinen eli Korp eli Skarp > Pilwi;

291  suomalainen nimi eli toinen suomalainen nimi eli vierasnimi > suomalainen nimi: 
Lipasti eli Skinnari Nordbeck > Elo 1915;

300  suomalainen patronyymi (suomalainen nimi) > toinen suomalainen nimi: Adamin-
poika (Piensoho) > Merinen 1906;

310  suomalainen nimi eli vierasnimi > sama suomalainen nimi: Flintta eli Leutola > 
Leutola 1871; 

311  kuten edellä, mutta suomalainen nimi nen-johtimellinen: Lindfors (Koskinen) > 
Koskinen 1887, Pakarinen eli Backman > Pakarinen 1904

315  suomalainen patronyymi eli vierasnimi > suomalainen nimi: Kaarlenpoika eli Mej 
> Manner 19022;

320  suomalainen nimi eli vierasnimi > uusi suomalainen nimi: Wörlund eli Öljymäki > 
Wäisänen 1889;

321  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Sirén (Lauroinen) 
> Salokannel 1906, Möykkynen eli Willman > Halme 1913;

330  suomalainen nimi eli vierasnimi > sama vierasnimi: Matikka eli Örn > Örn 1919;
331  kuten edellä, mutta suomalainen nimi nen-johtimellinen: Luomalainen eli Salin > 

Salin 1909;
340  suomalainen nimi eli vierasnimi > uusi vierasnimi: Lummevirta eli Lindström > 

Lindelöff 1911;
350  suomalainen nimi eli vierasnimi > ruotsalainen patronyymiasuinen nimi: Kärrs eli 

Karro > Henrikson 1899;
360  suomalainen nimi eli ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > sama suomalainen 

nimi: Johansson (Ylöstalo) > Ylöstalo 1899, Henriksson Ahola > Ahola 1907;
361  kuten edellä, mutta suomalainen nimi nen-johtimellinen: ”Saarinen ja myös Davids-

son” > Saarinen 1897;
370  suomalainen nimi eli ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > uusi suomalainen 

nimi: Hannula (Karlsson) > Kaarlola 1906;
380  suomalainen nimi eli ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > vierasnimi: Eriksson 

Högbacka > Eriksson 1895; Mattsson, Kivijärvi > Kronberg 1906;
390  suomalainen nimi eli ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > sama ruotsalainen 

patronyymiasuinen nimi: Siermola eli Eriksson > Eriksson 1919;

1  eli-sanaa ei aina ole suoraan ilmaistu nimenmuutosilmoituksessa.
2  Tässä tapauksessa osa nimenvaihtajista oli naisia.
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391  kuten edellä, mutta suomalainen nimi nen-johtimellinen: Mäkynen eli Michelsson 
> Michelsson 1894

410  suomalainen nimi eli toinen suomalainen nimi > jompikumpi suomalaisista nimistä: 
Hannula eli Kaarlola > Kaarlola 1906;

411  kuten edellä, mutta jompikumpi nimistä nen-johtimellinen: Wepsäläinen eli Weste-
rinen > Westerinen 1891, Wihavainen eli Ojala > Ojala 1897;

420  suomalainen nimi eli toinen suomalainen nimi > kolmas suomalainen nimi: Viitasalo 
eli Sippola > Salo 1888;

421  kuten edellä, mutta jompikumpi vanhoista nimistä nen-johtimellinen: Ravila eli 
Hukkinen > Laine 1887, Heino (Pulkkinen) > Virtanen 1883, Kekäleh eli Kekäläinen 
> Kunnas 1891, Noponen eli Kujala > Järvinen 1894;

430  suomalainen nimi eli toinen suomalainen nimi > vierasnimi: Laurila eli Poikko > 
Långhjelm 1913;

450  vierasnimi eli ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > suomalainen nimi: Kakkurs 
eli Johansson > Ketola 1904, Mars (Mattson) > Hurme 1906;

460  vierasnimi eli ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > sama vierasnimi: ”Nyqwist 
ja myös Salomonsson” > Nyqwist 1897

480  vierasnimi eli ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > sama ruotsalainen patro-
nyymiasuinen nimi: Jakobsson eli Killingholm > Jakobsson 1886, Kärrs eli Henriks-
son > Henriksson 1899, Johansson Nyholm > Johansson 1911;

500  vierasnimi eli toinen vierasnimi > suomalainen nimi: ”kirkonkirjoissa Hertsberg, 
itse kirjoitan Helsberg” > Kaski 1890; synt. Pihl, sitt. Pihlman > Vasama 1895; 
Ivanoff eli Timofejeff > Seppänen 1904; Mironoff (Vaschula) > Salomaa 1905;

510  vierasnimi eli toinen vierasnimi > jompikumpi entistä nimistä: ”rautatiekirjoissa 
Blomqvist, kirkonkirjoissa Lundqvist” > Blomqvist 1894;

520  vierasnimi eli toinen vierasnimi > kolmas vierasnimi: Bond eli Rak > Nylund 
1891;

581  kuten edellä, mutta jokin vanhoista nimistä nen-johtimellinen: Levänen, Leväinen, 
Leveinen > Levänen 1919;

590  usea suomalainen nimi > uusi suomalainen nimi: ”nimeni on ollut Parttimaa, Koskela 
ja Savimäki” > ”on tästedes Eerola” 1906

591  kuten edellä, mutta jokin vanhoista nimistä nen-johtimellinen: ”Nimenmuutos. 
Koska näillä seuduilla on paljon saman sukuisia ja kun kansa ei tahdo saada selvää 
tarkoitetusta henkilöstä kutsumalla todelliset nimet, vaan käyttää tämmöisiä hauk-
kumanimiä kuin: Nykänen, Walta ja Pouska, vaikka oikea nimi on Lappeteläinen. 
Niin noista haukkumanimistä selvitäkseni, ilmoitan että nimeni on – – Ranta.” 
1898

595  suomalainen patronyymi eli ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > suomalainen 
nimi: Heikinpoika (Henriksson) > Meri 1887;

600  poika- ja son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi) > suomalainen nimi: Johanpoika 
Johansson > Mäkinen 1891;

605  tytär- ja son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi) > suomalainen nimi: Juhont. 
Johansson > Aaltonen 1910;

625  poika-loppuinen matronyymi ja suomalainen nimi > son-loppuinen patronyymi-
asuinen nimi: Annanpoika Naamaaho > Andersson 1889;

655  venäläinen ev ~ eff tai ov ~ off -loppuinen patronyymiasuinen nimi ja suomalainen 
nimi > suomalainen nimi: Petri Jakovljeff Mikko > Pekka Jalava 1906;

656  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Jegor Andrejeff 
Spirdanoff Kokkonen > Yrjö Miettinen 1906;

685  aatelisnimi > sama aatelisnimi lisämäärein: Weli Gunnar von Hohenthal > Bogislaus 
von Hohenthal, ”jotka jälkimmäiset ovat sukuni vanhat nimet Suomen sodan ajoilta” 
1920; Tollander > Tollander de Balsch 1904;

686  vierasnimi > suomalainen eli vierasnimi: Tilk > Virola (Wirula3) 1918;

3  Nimenkantaja itse tulkitsi nimiasun Wirula vironkieliseksi.



707

Liitteet

687  suomalainen > suomalainen + vierasnimi: Meriruusu > Meriruusu Helin 1918;

Koodeissa 690–810 hylättyjen nimien nimenosia yhdistää yhdysmerkki:
690  son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi) - suomalainen nimi > suomalainen nimi: 

Eriksson-Krintilä > Virtanen 1906;
691  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Eriksson-Löytönen 

> Lyly 1906, Carlsson-Nikula > Nikula 1906;
700  suomalainen nimi - suomalainen nimi > suomalainen nimi: Iitu-Laine > Laine 1898, 

Huusila-Kokkola > Vainio 1906;
701  kuten edellä, mutta jompikumpi vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: 

Weräväinen-Lulli > Leino 1895, Virtanen-Kaltea > Kaltea 1909;
730  suomalainen nimi - vierasnimi > suomalainen nimi: Reisu-Schröder > Kajastus 

1906;
731  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Rännänen-Grännäs 

> Lehto 1903, Jevseijeff-Ivschinen > Korvenkoski 1920;
735  suomalainen nimi - son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi) > suomalainen nimi: 

Ojanperä-Andersson > Sorri 1911;
736  ruotsalainen son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi) - suomalainen nimi > son-

loppuinen patronyymiasuinen nimi: Ida Wilhelmina Eriksson-Lassila > Eriksson 
1903;

740  suomalainen nimi - vierasnimi > vierasnimi: Walpas-Eskelin > Eskelin 1918;
760  vierasnimi - suomalainen nimi > suomalainen nimi: Simelius-Isopere > Pere 1884, 

Sund-Ristimäki > Waltonen 1898, Vansén-Rautio > Rautio 1906;
761  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Hackzell-Särkinen 

> Wäinölä 1906;
790  vierasnimi-vierasnimi > suomalainen nimi: Vänlig-Bergström > Ahra 1907;
800  vierasnimi-vierasnimi > vierasnimi: Forsblom-Ljung > Ljung 1911;
804  ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) - vierasnimi > suomalainen nimi: Mattsson-

Slip > Saario 1906;
805  ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) - vierasnimi > vierasnimi: Henriksson-Kärrs 

> Sörensen 1903;

Koodeissa 820 930 uuden nimen nimenosia yhdistää yhdysmerkki:
820  suomalainen nimi > suomalainen nimi - toinen suomalainen nimi: Astala > Ankara-

Astala 1912;
821  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Ahtinen > Ahtinen-

Karsikko 1909;
831  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Järvinen > Järvinen-

Flodin 1908;
840  suomalainen nimi > vierasnimi - suomalainen nimi: Laakso > Ahlstedt-Laakso 

1908;
841  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Niskanen > Newton-

Niskanen 1899;
851  kuten edellä, mutta suomalainen nimi nen-johtimellinen: Huuskonen > Trikova-

Rakova 1916;
860  vierasnimi > suomalainen nimi - toinen suomalainen nimi: Jungel > Aalto-Jaala 

1906, Stenfors > Uurto-Solio 1906;
880  vierasnimi > vierasnimi - suomalainen nimi: Stenius > Stenius-Aarneenkallio 

1906;
890  vierasnimi > vierasnimi - toinen vierasnimi: Alexandroff > Alexandroff Jastereboff 

1899 (oma sukunimi ja äidin sukunimi); Mellberg > Moliis-Mellberg 1908; Sund-
ström > Sundström-Lagerstam 1913;

925  ruotsalainen patronyymi(asuinen nimi) > ruotsalainen patronyymiasuinen nimi 
- suomalainen nimi: Danielsson > Danielsson-Kalmari 1906;
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932  ruotsalainen son-loppuinen patronyymi(asuinen nimi) > ruotsalainen son-loppuinen 
patronyymi(asuinen nimi) - vierasnimi: Pettersson > Pettersson-Skult 2.1.1922 (nai-
nen, joten kyse voi olla avioitumisesta tai avionimen ottamisesta heti sukunimilain 
voimaan tultua)

Koodeissa 940 991 sekä vanhan että uuden nimen nimenosia yhdistää yhdysmerkki:
985  kuten edellä, mutta vanha suomalainen nimi nen-johtimellinen: Lindström-Pal-

lasvirta > Lindström-Hannikainen 1906;
991  vierasnimi-vierasnimi > vierasnimi-vierasnimi: Gsaf-Laorsi > Gylling-Laorsi 

1912

999  nimenvaihdossa kyse vain etunimen vaihtamisesta tai ilmoituksesta selviää vain 
otettu uusi sukunimi, mutta ei sitä, mistä nimestä on luovuttu

Huom. joskus poika-lopun sijasta on ilmoituksiin merkitty vain -pka tai p., mutta olen 
tulkinnut nekin poika-loppuisiksi patronyymeksi. Vastaavasti tytär-loppu on voitu 
kirjata vain kirjaimella t.
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Liite 7.

Virtanen-tyypin nimien ottamiset ja nimistä luopumiset nimenmuu-
tosilmoituksissa 1870–1922

Nimi Nimestä 
luopumisten 

määrä

Nimenottojen 
määrä 

Nimenottojen 
nettomäärä

Nimenottojen 
nettomäärä 

promilleina nimen 
vuoden 1985 

nimenkantajien 
määrästä

Aaltonen 48 72 24 2,3

Ahonen 17 61 44 4,2

Alhonen 0 2 2 7,2

Aronen 4 7 3 2,8

Arvonen 0 2 2 5,0

Auranen 3 19 16 30,2

Elonen 0 25 25 35,5

Haapanen 11 28 17 6,3

Hakanen 1 3 2 1,2

Halminen 4 1 -3 -5,1

Heinonen 52 101 49 3,3

Heinänen 5 24 19 16,5

Helminen 13 38 25 8,3

Hietanen 2 15 13 3,4

Huhtanen 3 8 5 4,0

Ilmanen 1 5 4 14,1

Ilmarinen 0 5 5 21,2

Ilmonen 0 1 1 1,6

Ilonen 5 1 -4 -6,9

Iltanen 0 4 4 8,3

Jalonen 2 22 20 6,5

Jokinen 21 108 87 6,9

Juurinen 0 4 4 12,5

Järvinen 43 136 93 5,5

Kallioinen/
Kallijoinen

2 5 4 5,1

Kantonen 1 2 1 1,3

Karinen 3 3 0 0,0

Kaskinen 0 8 8 10,9

Ketonen 5 34 29 19,7

Kilpinen 1 14 13 9,7

Kivinen 14 24 10 3,9

Koivunen 5 31 26 6,7
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Korpinen 3 6 3 3,1

Koskinen 49 187 138 7,9

Kuusinen 1 29 28 18,8

Laaksonen 50 77 27 2,8

Lahtinen 15 117 102 9,2

Lahtonen 1 3 2 3,9

Laihinen 0 3 3 11,5

Laihonen 2 1 -1 -2,0

Lamminen 1 5 4 3,6

Lampinen 8 34 26 6,0

Lehtinen 32 146 114 7,2

Lehtonen 56 157 101 6,0

Leivonen 2 3 1 5,2

Lempinen 1 15 14 8,0

Leppänen 23 54 31 3,0

Luotonen 3 6 3 4,0

Lähteinen 1 1 0 0,0

Malminen 0 0 0 0,0

Marjanen 0 8 8 13,7

Merinen 2 11 9 27,9

Metsänen 0 3 3 13,7

Mäkinen 49 186 137 6,4

Mäntynen 6 10 4 2,7

Nieminen 62 154 92 4,3

Niininen 4 5 1 1,6

Niittynen 1 3 2 6,5

Noronen 0 2 2 8,4

Numminen 6 6 0 0,0

Nurminen 20 78 58 8,6

Ojanen 6 28 22 7,4

Oksanen 24 102 78 10,8

Pajunen 2 33 31 10,6

Palmunen 0 10 10 42,4

Palonen 5 8 3 1,7

Peltonen 15 152 137 15,6

Pihlainen 0 1 1 2,9

Pohjonen 3 10 7 6,2

Raitanen 4 9 5 4,3

Raittinen 1 1 0 0,0

Rantanen 32 109 77 6,1

Rauhanen 1 2 1 4,6
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Rautanen 1 26 25 22,0

Reunanen 0 6 6 5,0

Riihinen 0 0 0 0,0

Ruohonen 1 34 33 15,8

Ruokonen 2 2 0 0,0

Ruusunen 6 13 7 8,7

Saarinen 25 142 117 7,7

Salminen 41 152 111 7,2

Salonen 38 149 111 7,9

Santanen 0 3 3 4,9

Savinen 2 3 1 4,4

Savonen 1 4 3 6,3

Sievänen 0 10 10 12,0

Siivonen 5 20 15 11,6

Siltanen 4 31 27 16,8

Sulonen 0 6 6 9,5

Suominen 42 105 63 8,2

Suvinen 0 8 8 34,9

Syrjänen 7 19 12 7,1

Syvänen 1 1 0 0,0

Taiminen 0 9 9 47,4

Talvinen 1 3 2 9,5

Tamminen 3 58 55 10,7

Toivonen 23 74 51 5,7

Tulonen 1 6 5 8,4

Tuominen 26 145 119 9,3

Tähkänen 0 0 0 0,0

Tähtinen 6 49 43 20,3

Valonen 1 4 3 6,1

Valtanen 1 11 10 7,0

Valtonen 14 39 25 5,5

Varjonen 3 16 13 11,3

Vehmanen 0 15 15 37,7

Vesanen 3 15 12 12,9

Vienonen 4 5 1 2,5

Viitanen 8 26 18 3,4

Viljanen 4 62 58 15,6

Virtanen/
Wirtanen

107 211 104 4,2

Vuorinen 18 109 91 13,5

Yhteensä 1 156 4 179 3 024 6,9
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Liite 8.

Virtanen-tyypin ottojen ajallinen jakautuminen eri alueille
 

 Alue Indeksi Nimenmuuttajamäärien prosenttinen 
jakautuminen kausille 

1870–1899 1900–1905 1906 1907–1922

1    Ahvenanmaa 6 50,0 0,0 0,0 50,0

2   Turunmaan ruotsinkie-
linen saaristo

61 0,0 4,0 24,0 72,0

3    Länsi-Uudenmaan 
ruots. rannikko

33 4,2 0,0 83,3 12,5

4    Helsinki 110 31,5 5,6 32,0 31,0

5    Itä-Uudenmaan ruots. 
rannikko

126 3,7 1,8 78,9 15,6

6    Länsi-Uusimaa 631 4,0 4,0 76,4 15,6

7    Itä- ja Keski-Uusimaa 271 3,0 3,0 77,8 16,3

8    Uudenkaupungin 
seutu

96 0,0 4,8 90,5 4,8

9    Turun seutu 152 13,6 9,1 52,7 24,5

10  Salon seutu 724 0,6 0,9 95,4 3,2

11  Loimaan seutu 79 2,9 5,9 85,3 5,9

12  Lounais-Häme 159 11,3 9,9 45,1 33,8

13  Vammalan seutu 198 1,0 1,0 42,0 56,0

14  Rauman seutu 230 2,1 0,0 86,6 11,3

15  Porin seutu 80 2,4 0,0 69,0 28,6

16  Sata-Häme 16 10,0 0,0 50,0 40,0

17  Ruoveden seutu 90 4,0 6,0 56,0 34,0

18  Tampere 126 6,4 2,6 64,1 26,9

19  Pirkanmaa 126 6,4 2,6 64,1 26,9

20  Akaan seutu 176 9,4 11,3 71,7 7,5

21  Kanta-Häme 220 5,6 5,0 76,4 13,0

22  Kaakkois-Häme 97 5,5 1,8 56,4 36,4

23  Oriveden seutu 139 6,5 0,0 83,9 9,7

24  Kuhmoisten seutu 75 0,0 0,0 40,0 60,0

25  Jämsän seutu 73 4,8 9,5 0,0 85,7

26  Itä-Häme 121 0,0 0,0 86,5 13,5

27  Jyväskylän seutu 44 14,8 0,0 37,0 48,1

28  Pohjoinen 
Keski-Suomi

85 2,1 2,1 56,3 39,6

29  Pohjoinen 
Kymenlaakso 

117 20,3 10,8 40,5 28,4

30  Eteläinen Kymen-
laakso 

126 16,5 10,1 21,1 52,3

31  Etelä-Karjala 109 10,8 8,4 7,2 73,5
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32  Suur-Savo 132 0,6 1,2 75,8 22,4

33  Etelä-Pohjanmaan 
ruotsink. alue

6 25,0 0,0 62,5 12,5

34  Kauhajoen seutu 36 3,8 7,7 65,4 23,1

35  Seinäjoen seutu 131 2,1 2,8 83,9 11,2

36  Kokkolan seutu 47 3,1 3,1 21,9 71,9

37  Kuortaneen seutu 25 10,0 20,0 0,0 70,0

38  Pohjanmaan 
järviseutu 

14 0,0 33,3 33,3 33,3

39  Eteläinen 
Keski-Pohjanmaa

47 0,0 4,8 71,4 23,8

40  Kala- ja Pyhäjoki-
laaksot

8 14,3 14,3 14,3 57,1

41  Siikajokilaakso 23 11,1 0,0 44,4 44,4

42  Oulun seutu 37 19,4 9,7 38,7 32,3

43  Oulujärven ympäristö 16 0,0 0,0 66,7 33,3

44  Pohjanlahden perukka 29 9,1 9,1 9,1 72,7

45  Etelä-Lappi 20 0,0 10,0 20,0 70,0

46  Lapin 
saamelaiskunnat

0 0,0 0,0 0,0 0,0

47  Koillismaa 25 0,0 25,0 0,0 75,0

48  Kainuu 5 50,0 0,0 0,0 50,0

49  Viipuri 183 26,2 13,1 13,1 47,5

50  Viipurin seutu 64 2,5 3,8 35,0 58,8

51  Karjalankannas 33 10,5 2,6 23,7 63,2

52  Laatokan Karjala 68 0,0 2,1 41,7 56,3

53  Sortavala 1817 1,5 1,5 20,6 76,5

54  Raja-Karjala 86 0,0 0,0 12,2 87,8

55  Kiteen seutu 21 9,1 0,0 81,8 9,1

56  Parikkalan seutu 51 0,0 12,5 31,3 56,3

57  Pien-Savo 40 6,5 3,2 77,4 12,9

58  Rautalammin seutu 250 1,4 0,0 20,8 77,8

59  Ylä-Savo 12 22,2 11,1 11,1 55,6

60  Kuopion seutu 15 0,0 5,3 36,8 57,9

61  Pohjois-Karjala 39 4,7 4,7 39,5 51,2

62  Turku 322 61,9 16,5 12,4 9,3

 Koko maa 100 10,2 4,9 55,5 29,5
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Liite 9. 

Laine-tyypin nimet 

Laine-tyyppiin olen tässä tutkimuksessa luokitellut seuraavat nimet. 
Nimenkantajamäärät ovat vuosilta 1970, 1985 ja 2003 (27.10.2003). Ne 
kuvaavat lähinnä sitä, kuinka nimet ovat jääneet elämään, mutta myös sitä, 
kuinka intensiivisesti niitä otettiin. Jos frekvenssiksi on merkitty viiva (-), 
nimeä ei ole Kelan Maamme kirjassa eikä VRK:n sukunimiluetteloissa 
1985. Jos frekvenssinä on nolla (0), nimi sisältyy vielä niihin mutta jo 
käytöstä jääneenä. W-alkuiset nimet ja niiden frekvenssit olen kirjannut 
vastaavien V-alkuisten rinnalle.

Nimi       frekvenssi  frekvenssi  frekvenssi ens.  sisältö
  1970 1985 2003 nimenm.
     ilm.
                      
Aaldo – – – 1906 
Aalto 9 124 8 500 8 478 1879
Aarne 63 45 55 1888 ’aarre’
Aarni 139 106 114 1905
Aarre 17 10 12 1892
Aate  13 15 19 1906
Aatos 8 6 5 1912
Aatra – – – 1906
Aava 34 25 25 1901
Aavikko 111 122 129 1906
Ahava 148 157 182 1906
Ahde 238 215 213 1881
Ahjo  27 17 14 1905
Aho  6 848 6 522 6 982 1888
Ahra  3 5 < 5 1907 ’atra’
Ahti  568 546 485 1886
Ahto  98 104 118 1906
Aimo 49 45 37 1906
Aine  32 38 38 1914
Airo  163 142 133 1902
Aito  16 14 14 1906
Alanko 2 312 2 198 2 325 1887
Alanne 545 495 509 1897
Alava 266 232 239 1895
Aldo  – – – 1896
Alho  1 882 1 734 1 806 1892
Alku  27 29 32 1906
Almi  46 46 40 1892 ’jalava’
Alppi 124 117 125 1901
Alto  4 1 5 1882 ’aalto’
Alve  87 70 58 1906
Angervo 61 58 63 1896
Ansa  24 18 20 1905
Apaja 36 45 42 1898
Apila 41 43 40 1899
Arho  82 76 74 1887
Arni  9 6 6 1904
Aro   2 140 2 009 2 056 1886
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Arra  37 37 44 1907 ’aura’
Arvo  188 167 161 1890
Auer  330 265 303 1884
Aulo  20 13 19 1906 ’hiesu’
Auma 3 1 <5 1894
Aura  455 456 467 1887
Aure  27 17 16 1907 ’auer’
Autere 343 316 357 1896
Autero 119 131 133 1901
Auver 1 0 0 1892
Auveri 12 11 11 1906
Auvo 17 12 9 1906
Avanto 10 6 6 1906
Eho   64 69 87 1906
Elo    2 287 2 156 2 225 1898
Enne  60 58 57 1906
Erä    23 23 22 1913
Etelä  114 91 85 1906
Haahti 143 122 117 1901
Haahto 3 2 0 1906 vrt. Haahti ja Hahto
Haaksi 34 18 28 1906
Haapa 178 177 175 1906
Haave 3 1 < 5 1906
Hahti 7 5 < 5 1913 ’haahti, haaksi’
Hahto 189 171 183 1906 ’pystyyn kuivanut metsä’
Haikka 252 227 254 1904 ’kannas’
Haka 281 265 280 1906
Hako 20 22 24 1906
Halava 74 65 70 1906
Halla 214 208 208 1906
Halme 3 125 3 018 3 101 1890
Hanki 37 35 42 1906
Harju 5 798 5 820 6 107 1876
Havas 69 62 87 1907
Havu 223 230 237 1906
Hede 68 58 58 1901
Heimo 322 281 288 1891
Heini 107 99 101 1906
Heino 6 784 6 356 6 181 1882
Heinä 87 67 73 1906
Hela  63 60 58 1904
Helinä 27 21 18 1906
Helke 29 29 29 1906
Helle 865 766 766 1894
Helme 33 26 24 1906 ’helmi’
Helmi 70 79 96 1906
Helo  182 183 194 1906
Helske 49 55 68 1906
Helsky 12 16 14 1906
Helte – – – 1897
Helve 79 80 77 1900
Hento 71 82 89 1906
Hete  – 0 < 5 1908
Hiekka 133 126 132 1919
Hieta 252 226 222 1906
Hieto 24 24 28 1906
Hiisi  2 2 0 1914
Hile  20 19 24 1906
Hilve 13 10 11 1906 ’hilseilevä pintakerros’
Hohti 225 192 175 1908 ’viima’  
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Hohto – – 0 1906
Holma 1 028 1 059 1 134 1906
Holmi 160 202 268 1906
Honka 521 541 564 1898
Hopea 64 69 72 1906
Horha –  – 0 1910 ’rotko’
Horma 16 15 12 1920 ’horsma’
Horo  11 13 9 1906 ’onkalo’
Horsma 92 90 100 1906
Horsti 14 11 11 1922 ’kuoppa’
Huhta 1230 1 160 1 226 1904
Huhti 101 95 93 1912
Huima 45 39 41 1906
Hurma 10 5 6 1906
Hurme 1 726 1 671 1 668 1891
Huurre 144 132 133 1906
Hyrske 29 33 37 1906
Hyrsky 82 91 88 1901
Häme 69 65 77 1919
Härme 37 33 31 1906
Härmä 1 110 1 027 1 037 1887
Ilma  4 4 <5 1888
Ilo     135 131 136 1891
Ilta    12 6 8 1906
Inha  90 111 103 1887
Into   172 145 135 1896
Jaala  93 104 99 1903
Jalava 1 233 1 135 1 174 1885
Jalo   678 643 635 1880
Jankko 33 22 19 1908
Joki  713 643 636 1901
Jorma 39 30 21 1906
Jous  – – 0 1915
Jousi  105 103 103 1906
Joutsen 468 408 410 1881
Joutsi 126 137 139 1884
Juolukka – – 0 1906
Juova – – – 1906
Juuma 46 58 59 1889 ’kosken jyrkänne’
Juuri  94 85 90 1906
Jylhä 1 346 1 387 1 569 1906
Jymy 2 1 < 5 1906
Jyrkkä 134 152 179 1906
Jyry  38 36 31 1906
Jyske 18 27 25 1906
Jyvä  4 7 8 1906
Jäkälä 230 227 220 1906
Jänne 36 30 31 1895
Järvi  2 185 2 135 2 230 1877
Kaari 114 123 123 1906
Kaarna 262 253 242 1901
Kaarne 44 38 43 1906
Kaarre 255 281 316 1883
Kaarto 244 229 235 1883
Kahila 565 560 564 1903
Kaihla 4 2 < 5 1906
Kaiho 31 22 21 1907
Kaiku 59 48 48 1890
Kaila 397 426 469 1901
Kaira 73 67 73 1906
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Kaisla 282 249 226 1897
Kaista 9 6 6 1906
Kaivo 13 13 17 1906
Kaivos 62 49 49 1904
Kajava 225 239 313 1906
Kaldio – – – 1904
Kalervo 122 92 75 1896
Kaleva 456 495 525 1901
Kaljo 1 0 < 5 1906 ’kallio’
Kalke 58 61 63 1893
Kalla 63 53 55 1920
Kallas 63 59 91 1906
Kalli  126 132 143 1906 ’kallio’
Kallio 9 455 9 227 9 626 1878
Kalpa 49 35 40 1902
Kalske 150 135 152 1887
Kaltio 115 99 108 1906
Kalve 18 21 21 1906 ’katve’
Kanerva 3 222 2 892 2 902 1879
Kanervo 569 518 565 1895
Kangas 5 074 5 168 5 518 1880
Kankare 869 841 884 1906
Kankas – – – 1907
Kannas 129 110 106 1900
Kannel 67 48 54 1905
Kantele 100 93 99 1893
Kanto 562 534 527 1888
Kara  142 148 200 1906
Kare  131 112 112 1906
Karhe 32 30 42 1900
Karhi 120 95 91 1906
Karho 3 1 0 1906
Kari  2 254 2 162 2 206 1876
Karma 41 38 34 1911
Karu  28 20 40 1912
Kaski 838 833 906 1890
Kaste 46 52 49 1899
Kasvi 65 72 82 1906
Kataja 1 459 1 448 1 517 1890
Katava 64 58 60 1906
Katve 17 15 14 1906
Kauko 296 260 281 1904
Kaura 151 156 188 1907
Keidas 14 14 18 1910
Keiho 32 20 15 1906
Keihäs 169 159 176 1897
Keko 51 39 47 1906
Kelo  103 98 97 1908
Kenttä 187 215 265 1906
Kero  514 507 531 1906
Kesä  24 18 19 1906
Keto  795 736 749 1887
Kielo 37 37 52 1898
Kilpi  596 579 593 1886
Kinos 154 141 158 1899
Kipinä 114 130 136 1909
Kirsi  180 175 167 1906
Kivi  1 214 1 119 1155 1891
Koitto 76 69 83 1906
Koivu 1 467 1 465 1 580 1890
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Kolkka 295 256 241 1906
Kolo  10 10 17 1906 
Kolu  670 633 653 1906
Kontu 134 131 135 1906
Korpi 2 314 2 249 2 399 1884
Korsi 38 31 41 1906
Korte 716 663 675 1887
Koski 6 278 6 115 6 389 1876
Koste 98 91 99 1906
Kuisma 2 694 2 561 2 698 1906
Kukka 215 203 216 1906
Kukkula 307 300 321 1908
Kulju 805 778 849 1911
Kulo  224 224 237 1899
Kulta 54 60 74 1910
Kumpu 219 196 194 1906
Kunnas 735 701 706 1881
Kuori – – – 1906
Kuusama 17 16 19 1911
Kuusi 176 217 233 1890
Kynnäs 48 41 46 1919
Kyrö  417 401 466 1906
Kytö  447 417 409 1906
Käpy 2 2 0 1904
Kärki 2 228 2 273 2 388 1906
Laakso  9 986 9 308 9 058 1879
Lahdi – – – 1906
Lahti  7 865 7 457 7 555 1886
Laiho 3 008 2 895 2 875 1876
Laine 19 529 18 500 18 086 1882
Lainne 3 3 <5 1897
Laivo 151 160 165 1906
Lakso 425 381 393 1906
Lammi 2 307 2 230 2 248 1906
Lampi 804 712 729 1894
Lanne 206 203 170 1892
Lantto 474 489 520 1906 ’painanne’
Lastu 36 36 35 1906
Latu  1 0 0 1906
Latva 625 586 579 1906
Latvo – – – 1914
Lauha 37 32 39 1906
Launi 5 2 < 5 1906 
Lehmus 497 502 506 1890
Lehti  2 142 1 975 2 010 1884
Lehto 9 471 9 028 8 937 1883
Lehvä 41 32 33 1906
Leimu 268 236 262 1898
Leinikki 6 4 9 1906
Leino 6 317 5 911 5 743 1877
Leivo 1 351 1 242 1 255 1876  + Leiwo 34  33 28
Lempi 1 – – 1887
Lento 265 226 208 1893
Lepo  125 113 109 1907
Leppä 661 606 623 1904
Leuto 5 3 < 5 1906
Levo  468 460 454 1906
Levä  110 122 139 1906
Lieko 10 12 8 1906
Lieto 58 70 70 1906
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Lilja  2 240 2 138 2 023 1888
Lillja 16 6 10 1894
Limo 20 15 15 1906 ’katkaistu nuori lehtipuu’
Linko 183 156 144 1906
Linna 1 735 1 833 2 106 1903
Lohi  311 375 601 1880
Loimu 30 33 28 1906
Loiske 58 48 47 1906
Lommi 202 196 221 1915
Louhe 29 32 36 1906
Louhi 283 242 218 1900
Louna 41 31 36 1906
Lounas 46 25 21 1892
Luhta 122 113 118 1906
Lumbe 2 0 0 1911
Lumme 715 664 694 1882
Luode 105 103 92 1882
Luola 29 24 19 1906
Luoma 3 580 3 629 3 784 1887
Luomi 118 100 130 1906
Luonne 1 0 0 1889
Luonto 8 8 14 1906
Luote 10 9 10 1898
Luoti 121 107 92 1906
Luoto 2 171 1 992 1 999 1886
Lyhde 8 7 8 1906
Lyly  320 338 361 1883
Lyyra 332 337 384 1912
Lähde 1 163 1 174 1 210 1895
Lähte – – – 1908
Läike 17 9 10 1906
Maa  4 4 < 5 1906
Maine 47 48 39 1908
Maininki 36 39 38 1906
Mali  58 88 94 1895
Malka 46 43 78 1919
Malmi 823 821 846 1888
Manner 1 447 1 273 1 242 1877
Manneri 22 22 21 1906
Mantere 932 858 831 1897
Matara 39 44 42 1906
Mela  201 183 182 1876
Melske 1 – 0 1906
Meri  260 221 225 1887
Metsä 210 175 168 1903
Miekka 77 72 87 1906
Murto 1 308 1 188 1 215 1904
Myrsky 69 66 73 1887
Mägi – – – 1907
Mäki 5 871 5 798 6 060 1884
Mänty 468 451 497 1906
Neva 205 183 187 1884
Niemi 14 606 13 978 14 164 1882
Nietos 15 11 9 1906
Niini  81 85 97 1906
Niitty 11 7 < 5 1906
Niva  777 727 837 1898
Noro  109 108 98 1906
Nummi 952 950 982 1906
Nuotio 510 469 510 1906
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Nurme 52 36 37 1898
Nurmi 9 278 8 784 8 679 1877
Näre  43 33 34 1906
Odelma 7 9 8 1906
Ohra  7 5 7 1906
Oiva  136 110 160 1906
Oja   1 024 1 066 1 228 1906
Oka  24 18 21 1905
Oksa  1 127 1 045 1 116 1883
Onerva 25 12 11 1906
Ora   235 219 225 1906
Oras  162 141 150 1904
Orelma 46 48 57 1906 ’odelma’
Orsi  6 1 < 5 1899
Orvokki 7 5 < 5 1906
Osma 52 45 46 1906
Otava 136 113 112 1906
Paasi  180 162 160 1906
Paatero 132 127 133 1900
Paatsama 7 8 8 1906
Paine 1 0 < 5 1911
Paju  645 642 674 1906
Palas 10 15 8 1908 ’polku’
Pale  7 13 12 1899
Palmi 134 157 176 1897
Palmu 1 287 1 282 1 262 1880 ’paju’
Palo  1 078 1 046 1 091 1906
Palsa 91 85 76 1892
Paltta 98 77 72 1906 ’rinne, töyräs’
Parras 16 11 9 1903
Paula 19 19 13 1906 
Paunu 168 140 134 1906
Pehko 8 7 7 1906
Pellava 19 24 26 1906
Pelto  185 150 164 1905
Penger 37 44 51 1890
Pensas 78 67 72 1888
Perho 258 219 215 1906
Perkiö 910 883 917 1906
Perkko 23 17 19 1906
Perko 158 156 164 1906
Perä  252 216 180 1906
Petäjä 603 535 553 1905
Piha  81 75 79 1909
Pihlaja 1 233 1 211 1 228 1906
Pihlava 404 378 402 1906
Piho  46 55 60 1906
Pii     9 6 < 5 1906
Piili   151 143 137 1906
Pilke  40 49 54 1907
Pilvi  58 76 65 1879
Pisara – – – 1906
Pohja 521 467 451 1901
Ponsi 22 22 18 1897
Pore  7 7 < 5 1906
Pudas 398 422 484 1896
Puisto 688 671 680 1897
Puola 35 27 25 1906
Purje 82 60 55 1906
Puro  666 606 622 1903
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Pursi  6 6 7 1897
Puska 732 708 781 1906
Pyry  5 0 0 1885
Pyörre 80 89 108 1906
Pälve 42 40 50 1906
Pälvi  33 28 26 1900
Raade 11 11 9 1906
Rae   204 182 171 1898
Raida – – – 1906
Raikas 42 34 28 1901
Railo 253 233 230 1899
Rainio 672 650 692 1890
Raita 751 680 678 1895
Raivio 745 702 790 1906
Ranko 11 6 6 1906
Ranne 444 428 461 1892
Ranta 5 160 4 840 4 917 1885
Rasi  678 666 684 1897
Ratamo 18 11 17 1902
Rauha 193 173 158 1906
Raunikki – – – 1908
Raunio 1 381 1 344 1 387 1885
Rauta 267 239 251 1906
Reima 143 127 116 1906
Reipas 69 47 62 1906
Reuna 152 160 139 1906
Riento 56 51 66 1906
Rimpi 65 64 53 1915
Rinne 4 404 4 165 4 294 1880
Rinta 329 293 262 1904
Ritva 14 7 8 1907
Riutta 458 377 366 1906
Roihu 27 30 35 1906
Roine 741 723 709 1885
Routa 34 34 45 1906
Rovio 217 231 235 1900
Ruis  26 29 30 1906
Runko 58 29 26 1894
Ruoho 658 636 592 1902
Ruoko 62 63 56 1906
Ruona 8 4 9 1898
Rusko 81 76 65 1880
Ruusu 146 127 154 1898
Rytö  24 22 30 1905
Räme 16 17 21 1907
Räntä – – – 1918
Saari  7 517 7 260 7 603 1883
Saarni 478 508 499 1904
Saarto 275 267 255 1906
Sahi  175 185 195 1906
Saivo 23 19 15 1880
Sala  38 36 41 1897
Salama 323 282 295 1906
Salava 51 43 32 1882
Salma 17 5 4 1905
Salmi 8 083 7 609 7 660 1877
Salo  13 189 12 540 12 857 1880
Salpa 31 23 11 1904
Sammal 31 32 27 1906
Sammale – – – 1906
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Sampo 92 108 121 1906
Santa 66 54 69 1906
Sara  135 138 163 1906
Sarka 76 62 52 1907
Satama 117 102 94 1904
Sato  53 47 44 1906
Saunio 31 24 28 1919 
Sauramo 67 65 70 1906
Savo  164 167 179 1902
Selja  6 3 < 5 1898
Seuna 64 69 55 1906
Sievo 6 2 5 1876
Sievä 29 28 21 1906
Siimes 357 311 313 1905
Siljo  – – – 1902 ’sileä’
Silta  31 27 12 1906
Sinervo 410 349 383 1906
Sinervä 164 145 135 1906
Sireeni 107 90 77 1906
Sireini 6 7 <5 1906
Sireni 38 48 56 1897
Sirenii – – – 1915
Sirkka 633 575 562 1906
Siro  266 254 262 1905
Soihtu 13 8 11 1906
Soini  2 130 1 974 2 191 1877
Sointu 104 97 96 1906
Sola  217 195 190 1899
Somer 14 18 15 1906
Someri 17 11 9 1901
Somero 342 395 477 1906
Sora  50 41 34 1901
Suanto 43 47 49 1910
Suisto 16 17 15 1906
Sula  84 71 80 1909
Sulo  85 87 91 1906
Sumu 42 30 29 1906
Suo   71 69 70 1889
Suoja 95 81 71 1906
Suomi 1 886 1 781 1 800 1885
Suova 61 50 46 1904
Suvanto 1 817 1 801 1 891 1897
Suvi  7 5 5 1911
Syksy 14 10 6 1906
Syrjä 842 842 939 1900
Syvänne 65 74 66 1906
Säde  198 164 178 1905
Säilä  474 418 397 1897
Sälö  10 4 9 1906
Särkkä 911 862 849 1906
Särmä 55 44 53 1906
Särö  14 14 13 1909
Säte  – – – 1913
Sävel 19 12 14 1901
Taimi 215 280 294 1894
Taipale 2 658 2 596 2 688 1895
Taisto 54 46 38 1906
Taito  – – – 1906
Talas  33 24 32 1895
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Talma 32 22 24 1909 ’usva’
Talvi  85 91 100 1904
Tammi 1 629 1 496 1 543 1891
Tanner 880 789 761 1876
Tantere 17 11 13 1905
Tarmo 76 66 56 1903
Taula 4 4 7 1906
Tenho 125 129 144 1906
Terho 888 849 848 1890
Terä  44 35 41 1887
Teräs 382  361 358 1905
Toivo 274 259 227 1906
Touko 2 5 < 5 1906
Tuisku 706 658 722 1906
Tunturi 268 273 270 1898
Tuohi 36 43 37 1910
Tuomi 3 458 3 241 3 249 1883
Turve 29 28 37 1906
Tuuli 168 170 196 1897
Tuulos 80 68 64 1904
Tyrni 63 57 56 1906
Tyrske – – – 1906
Tyvi  56 44 39 1906
Tyyni 14 9 10 1906
Tähkä 120 110 114 1906
Tähti  269 270 287 1900
Törmä 805 896 897 1906
Töyry 134 124 143 1906
Töyräs 113 98 118 1906
Ulappa 13 10 < 5 1906
Uljas 151 156 181 1906
Ulpukka – – – 1906
Unho 17 14 14 1906
Uoma 7 2 5 1919
Urho  136 118 107 1906
Urpu  2 0 0 1919
Usva  33 30 27 1907
Uuro  16 20 24 1906
Uurto 13 16 23 1910
Vaahtera 388 379 419 1906 Waahtera –  4  5
Vaahto 44 38 49  1906
Vaaja 73 67 87 1889
Vaara 895 922 1 019 1882 Waara  10  13 14
Vaarna 105 65 65 1906 Waarna  1  21  21
Vaha  74 69 62 1906
Vahe  57 58 51 1914 Wahe   – 11  14
Vahter 99 104 117 1902
Vahtera 837 794 781 1880 Wahtera  13  24  29
Vahtere – – 5 1906
Vahteri 69 74 83 1897
Vahto 26 20 21 1902
Vainio 7 210 6 922 6 797 1876 Wainio  51 76 85
Vala  22 14  7 1907 Wala  –  –  8
Valio 71 58 64 1906
Valkama 2 201 2 131 2 218 1897 Walkama 3  7  6
Valkamo 71 66 96 1903 Walkamo  4  6  9
Valli  1 277 1 275 1 343 1897 Walli   31  48  68
Valmu 53 47 43 1910
Valo  841 842 807 1893 Walo   1  1  8
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Valpas 103 88 91 1906
Valta1 657 629 696 1903  Walta   8  31  45
Valto 149 133 126 1902 Walto   – –  0
Valve 460 457 470 1906 Walve   9  9  20
Vanamo 212 198 198 1901 Wanamo  11  13  14
Vannas 41 55 72 1906 Wannas  –  6  7
Vanne 428 411 374 1892 Wanne   – 13  22
Vapaa 28 23 24 1904
Varho 170 177 193 1906 Warho  –  0  0
Varjo 359 327 369 1900 Warjo   –  7  5
Varma 90 62 38 1906 Warma   16  29  27
Varpa 80 82 85 1906 ’varpu’
Varpu 21 15 16 1906
Vasama 362 369 361 1895 Wasama  4  20  39
Vasara 616 569 569 1906 Wasara  1  –  < 5
Vehka 5 2 < 5 1906
Vehmas 751 713 746 1902 Wehmas  –  –  5
Vellamo 67 66 72 1900
Vene  20 20 33 1899
Venhe 37 26 20 1905
Venho 513 510 487 1906 Wenho  1  2  11
Veno -  – – 1897
Vento 882 824 837 1903 Wento   -  4  < 5
Verho 395 386 354 1897 Werho   1  1  0
Verkko 35 27 24 1877 Werkko  2  2  < 5
Verso – – – 1906
Vesa  1 290 1 154 1 129 1885 Wesa   9  4  8
Vieno 293 253 243 1880 Wieno   1  –  < 5
Vihne 13 14 17 1906
Vihuri 46 23 30 1906 Wihuri   11  33  38
Viima 43 37 30 1906
Viita  662 644 709 1905 Wiita   2  –  < 5
Vilja  206 184 187 1889
Vire  23 29 34 1908 Wire   –  –  < 5
Viri   15 12 10 1906
Virna 8 11 9 1906
Virta  4 728 4 581 4 544 1880 Wirta   35  68  81
Virto  18 18 21 1906
Visa  113 111 112 1906 Wisa  –  –  0
Voima 24 36 33 1906
Voitto 55 50 50 1906
Vuo  7 13 16 1915
Vuokko 335 312 295 1896 Wuokko  19  8  51
Vuoksi 26 18 13 1906
Vuolle 551 539 603 1906 Wuolle  16          14          12
Vuoltee 15 8 15 1905
Vuoma 28 19 17 1908 Wuoma  4  11  14
Vuono 42 33 28 1906 Wuono  –           4         < 5
Vuori 3 630 3 501 3 444 1880 Wuori   46  61  89
Vyöry 1 – 0 1906
Välke 66 57 64 1906 Wälke   1  0  0
Väre  715 620 634 1898 Wäre   3  42  54
Ylänkö 91 66 67 1897
Ylänne 130 119 153 1903
Äyräs 144 134 156 1895
Ääri  107 134 129  1906

1  Mukana eivät ole Lapveteläinen > Valta -muutokset, koska on niissä on kyse saman 
suvun vanhoista rinnakkaisnimistä.
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Kielenaines-, termi- ja asiahakemisto

A
aakkostus  85, 94, 540
A-alkuiset nimet  506
Aamulehti  186, 192, 193, 207, 591
aateli  105, 120–121, 534
aatelisnimet  49, 50, 88–91, 95,  96, 98, 99, 

103, 106, 128, 183, 547, 554, 564, 572, 
607, 619, 620

aatelisnimien käyttöoikeus  40
aatelisnimien ottokielto  572
aatelisnimien suoja  573, 614, 621
aatelisnimityyppiset nimet  108
aatelisprivilegiot  86, 88, 113, 573
aatelissuvut  182
aatelisten sukunimipakko  128, 130
aatelistilan nimi  564
aatelistyyppiset nimet  93
aatelittomien sukujen alkuperä  184
aatelointi  429
aatteet  407
aatteiden vuosikymmen  186
abstrakti nimeäminen  627
Adelskap  131
af  106
agnomen  82, 131, 160
agronomien nimet  465
Ahlmanin koulut  451
Ahti (lehti)  169, 603
Ahvenanmaan nen-loppuiset sukunimet  

594
aihepiirinimet  101, 108
aikainen enemmistö  53, 601, 604
aikakausjulkaisut  120, 123, 588
aikamaantieteellinen diffuusio  43, 54, 

404, 475
aito patronyymi  568
Ajan Tieto (1658)  130
akateeminen germanismi  118
Akateeminen Karjala-Seura  525
akklamaatio  82
akronyymit  617, 618
aktuaali(nen suku)nimi  74
alanimi  74
Alankomaiden sukunimisäädökset  565
alasysteemi(t)  49, 50, 608, 607–610  
Aleksis Kiven päivä  523
alempisäätyiset  120–121
alisteinen jäsen  85
alkoholikysymys  185
alkuperäinen kirjoitusasu  189
alkuperäiseen sukunimeen palaaminen  

187, 195, 425, 527, 600
alkuperäiset nimet  222
alkuperäiset suomalaiset sukunimet  136, 

161, 177, 185, 613

alkuperäisnationalismi  114
allonyymi  74
almanakan nimet  118, 169
almanakan suomalaistaminen  503
Almanakka (1784)  131
aluejaotus  387, 701
Amboisen ordonnanssi  564
Amerikkaan muutto  97
ammatin ilmaiseminen  620
ammatin ilmaisevat korkonimet  103
ammatinnimity/s, -kset  89, 91, 96, 109, 

110, 142, 183, 612
ammattikunnan mukainen identiteetti  47
ammattikuntalaitos  113, 122, 550
ammattinimi  137, 164
-an  106
-án  138
analoginen nimenanto  41
analoginen nimi  45
analoginen omaksuminen  221, 484
analoginen siirrynnäinen  45, 75
-ander  98, 106, 138, 182
anglosaksinen nimijärjestelmä  535–536
anglosaksiset yhteiskunta  loso  at  182
Anjalan liitto  573
antropolekseemi  46, 48
antropometrinen identi  ointijärjestelmä  

578
antroponomastiikka  43
antroponymisches Zeichen  46
antroponyyminen malli  45, 85
antroponyyminen malliteoria  43
antroponyyminen merkki  43, 46
antroponyyminen sisältö(malli)  46
antroponyyminen suf  ksi  78
antroponyyminen systeemi(teoria)  43–47, 

85, 618
antroponyymiset arvot  47
antroponyymiset funktiojäsenet  47
apostolit  129
arkkinimi  74
-ar-loppuiset nimet  69–70
armeijan palvelusohjesääntö  569
artefaktien nimet  201
arvonimi  151, 152, 164
aseiden nimitykset  409
asemannimitys  89
asevelvollisten sukunimet  139, 188, 192, 

469, 554
asevelvollisuusarmeija  122
asiakirjojen kielen suomalaistuminen  

203, 227
asiakirjojen patronyymit  539
asuinpaikanilmaukset sukuniminä  101
asuinpaikkojen nimet  142 608, 610
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asumuksennimet  140, 162, 212, 216, 583
asumuksennimet lisäniminä  131, 498, 

500, 615
asutusnimet  41, 224, 490, 551
auktoriteettipäätös  24, 555
Aura-kalenteri  111
Aura-seura  111, 112, 119
Aurora-seura  111, 604
avioliittolaki  562, 609
avioonkuulutus  130
aviosääty  46, 620
avioton syntyperä  539, 620
aviottomien lasten patronyymit  547
aviottomien lasten sukunimet  562–563, 

568, 617
aviottomien lasten äitien lisänimet  477, 

496
aviottomuus  46
avoin systeemi  50, 608

B
Badenin sukunimisäädökset  564–565
Baijerin sukunimisäädökset  564
balttien kansalliset pyrkimykset  99
Beiname  60, 72, 128
ben  90
Benennung  132
Benennungsmodell  46
benämningar  58
Beowulf  70
-berg  221, 472
Biblia  129
Biblia Germanica  129, 130
binamn  58, 59, 60, 72, 97, 132, 133, 

144, 162
biogra  s-genealoginen aineisto  31
biografis-genealoginen menetelmä  41, 

55–56
Björneborgs Tidning  598
-blad  221, 473
-blom  221
Boken om vårt land  220
-bom  221
-borg  221
Borgåbladet  598
Borgå Tidning  167
Brage (yhdistys)  514
-brand-loppuiset nimet  69
Braunsbergin yliopisto  435
Britteinsaarten sukunimet  88–89
Bürgerliches Gesetzbuch  565
-bäck  221
böömiläinen kansallisuusaate  173
Böömin sukunimet  94

C
Caracallan edikti  83
change agent aide  52
change agents  52
charactär  131
cliens  80
cognomen  80, 81, 131, 132, 160, 162
cognomen ex virtute  81

cognomen familiae hereditarium  132
communication channels  52
cujusdam familiae Savoensis  131
-dal  221
-datter  96

D
de  106
deminutiivinen ilmaus  215
deminutiivinen merkitys  213
demokratia  185
demos  79
denotatiivinen sukunimi  74
Deonymisierung  77
designaatio  47
determinant  85
detoponyymiset adjektiivit  95
diakriittinen nimi  83
dialektisuus nimistönkehityksessä  586
diffuusio  52, 533
diffuusiokeskukset  389, 405–406, 467
diffuusion kautta omaksutut sukunimijär-

jestelmät  105
distinktiiviset piirteet  25, 619
distinktiivit elementit  46
ditemaattiset nimet  79
dopnamn  58, 144
-dotter  109, 541–545, 621  
dotter-loppuiset nimet  487
dotter-loppuiset patronyymit  614
-é  106, 138

E
early adopters  53
early majority  53
Edda-runot  69
eduskuntauudistus  625
edusmiehisyys  562
efternamn  62, 128, 535, 570, 633
efternavn  96, 535, 567, 633
efternavnspatronymer  546
egendomligt Finskt slägtnamn  143
egennamn  143, 213
ehdotuksia sotilasnimiksi  550
ei-suomalaiset lisänimet  615
ei-suomalaiset sotilasnimet  551
ei-suomalaiset sukunimet  76, 170, 171, 

437–439, 447, 458, 460, 477–479, 
481, 483, 485–486, 488, 497–499, 
536, 553, 616, 620

ei-suomalaisten nimien lisääntyminen  
616

ei-suomalaisten sukunimien vaihtuminen  
616–617

ei-suomenkielisten nimien oikeinkirjoitus  
175

ei-suomenkielisten sukunimien omaksu-
minen  426–428

ei-säätyläisen yhteiskunnan rakentaminen  
625

ei-viralliset henkilönnimet  586
ekstensionaalinen sukunimi  74
elinkeinolainsäädäntö  573
elinkeinolaki (1868)  122
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elinkeinot  110, 407
elinkeinovapaus  113, 121, 122
elinpiirin laajeneminen  123
eli-sanalla yhdistetty nimi  420
-ell  106, 138, 182
eläinten nimet  168, 200, 210, 512
eläintennimitykset  110, 409
elävä systeemi  609
emännän nimi  542
-en  106
-én  106, 138
Englannin sukunimisäädökset  565–566
-enius  182
Ennakkoperintäasetus  62
En Resa i Finland  220
ensimmäinen suomenkielinen näytelmä  

171
-ensis  106
ensisijaiset patronyymit  539
enskiltas  132
entisistä nimistä luopuminen  534
epäsavolaiset nen-loppuiset sukunimet  

38
epäviralliset nimet  609
erillinen signum  82
erityiset lisänimet  539, 554
eronneen naisen nimi  529, 562, 569, 582
erottumisen tarve  87
eränkäynti  110
esi-isien alkuperä  189
esi-isien alkuperäinen sukunimi  527
esi-isiltä perityt suomalaiset sukunimet  

136, 161
esineiden nimitykset  409
esivanhempien nimet  110, 147
Espanjan sukunimijärjestelmä  544
Etelä-Hämeen maalaisseura  588
Eteläsuomalainen osakunta  443
etninen tunnistaminen  536
etnogra  a  220
etruskien nimijärjestelmä  79, 80, 80
etternamn  62
etternavn  156, 535, 633
etu- ja sukunimien kirjoitusjärjestyksen 

muuttaminen  211
etunimenkaltainen sukunimi  620
etunimen muuttaminen  137
etunimet  40, 57, 80, 81, 170, 200, 201, 

210, 211, 375, 570
etunimet sukuniminä  101
etunimien ortogra  a  42
etunimien suomalaistuminen  118, 487
etunimilaki  544
etymologia  35, 201, 202
Euroopan hullu vuosi 1848  173–174
eurooppalainen antroponyyminen sys-

teemi  49
Eurooppa-suuntautuneisuus  118
-ev  103, 214, 423
-evi   104

F
fader(n)snamn  143, 540
familia  132

familie- eller Stamnavn  566
Familienname  59, 60, 61, 74, 101, 128, 

132
Familija nizpodpisavšejsja  147
familjenamn  59, 60, 98, 128, 132–134, 

140, 143, 144, 155, 160, 213, 574
family name  60, 71
fars namn  548
farsnamn  58, 540
feminiininen sukunimenjohdin  545
feminiininen tunnus  617
fenno  lia  587
fennomaaninen liike  586, 588
fennomaaninen sivistyneistö  453
fennomaaninen sukunimikäsitys  210
fennomaanit  180, 454, 589
fennomania  170, 175, 182, 183, 185, 200, 

606, 629, 630
feodalismi  87, 88, 89, 105, 634
fi lius  81
 lologia  220

fi -loppuiset nimet  93
Finland (lehti)  169
Finland framstäldt i teckningar  219
Finlands Almänna Tidning  181, 394
fi nska saken  463
 rma  133
 rmanimi  583
 rman nimi  569

fi u  93
 aamien kansalliset pyrkimykset  99

Folkwännen (lehti)  170, 185, 196, 205
foneettinen mukauttaminen  95
-forss  472
Friisinmaan nimikäytäntö  90
Friisinmaan sukunimisäädökset  565
funktio, ks. sukunimen funktio
funktionaalinen johdin  78, 415
funktion laajentuminen  615
funktion muutokset  24, 85
fyysinen konteksti  51
-fält  221
förnamn  58, 144, 196
Förordning om förskottsuppbörd  62
föräldrarnamn  62

G
geneaalinen nimi  72, 375
genealogia  183, 201
genealoginen metodi  56, 227
genealogiset artikkelit  182
geneeriset tuntomerkit  46
geneettinen sukujärjestelmä  80
genetiivinen patronyymi  149
gens  80, 132
gentilicium  81, 82, 83
genuint fi nska slägtnamnen  144
germaaninen yhden nimen systeemi  89
germaaniset miehennimet  612
Geschlechtsname  128
Giftermålsbalken  562
Greifswaldin yliopisto  435
-gren  221, 473
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H
haettu nimi  195
Hakkapeliittain päivä  525
hakunimi  74
hallinnollinen sukunimistäminen  631
hallinnollis-käytännölliset syyt  193
hallinnon kieli  116, 117
hallinnon tarpeet  86, 104, 201, 535–536
hallinto  88, 97
hallitsijoiden nimet  167, 170
Haminan lisä- ja sukunimet  477
harkinnaisnimet  45
harvinaiset nimet  408, 567
Hattulan lisä- ja sukunimet  478–480
haukkumanimi  132, 133, 142, 149, 150, 

156, 164, 528
haukuntanimi  133, 142, 164
haukku(us)nimi  132, 164
hegeliläisyys  112, 113, 114, 175, 182
-heimo  520
heimoyhteiskunta  110
helmikuun manifesti  503, 504
Helmstedtin yliopisto  435
Helsingfors (lehti)  169
Helsingfors Dagblad  178, 182, 183, 187, 

547, 598
Helsingfors Morgonblad  113, 119
Helsingfors Tidningar  178, 182
Helsingin iltaseura  166
Helsingin kadunnimet  168, 210
Helsingin Sanomat  584
Helsingin sukunimet  390
Helsingin suomalainen jatko-opisto  461
Helsingin Suomalainen reaalilyseo  461
Helsingin yliopisto  111, 116, 121, 433, 

435–436, 440–447
henkikirjoittajan rooli  582–583
henkilökohtainen nimi  537, 627
henkilönnimi  57, 535
henkilönnimien vakiintuminen  46, 47
henkilönnimien yhteiskuntasidonnaisuus  

110–111
henkilön nimioikeus  565
henkilönnimisanakirja  209  
henkilönnimisysteemi  41, 46
henkilötunnus  570
heprealaistetut sukunimet  106
herja(us)nimi  149, 164
herramainen nimi  141, 164
herraskaiset nimet  134, 203, 474
herraskaisuuden symboli  624
(herras)kartanot  108, 605  
herras(väen) nimet  185, 472, 474
herttuakunnat  89
heräävä kansallistunto  114
Hessenin sukunimisäädökset  565
hetero  lia  592
Heurlinska skolan  458
Hildebrandin laulu  69
hiljainen vallankumous  445
HisKi-tietokanta  27, 28, 226, 227
Historiallinen Arkisto  182

historiallinen koulu  112
Historiallinen sanomalehtikirjasto  32
historiallis-kulttuurinen isänmaakäsitys  

220
-holm  221, 472
Holsteinin nimikäytäntö  90
Holsteinin sukunimisäädökset  565
homo  lia  592
homogeeninen arvomaailma  592
homonyymit  45, 224, 371, 375, 382, 393, 

407, 620
Hufvudstadsbladet  517, 522, 598
humanismi  90, 185
humanistinimet  106, 536
huonekuntakontrolli  123
huonosti sointuvat sukunimet  571
huutonimi  131, 133, 134, 142–143, 148, 

149, 159, 160, 163, 164
hyperonimi  74
hypokorismit  150, 612
hyponyymi  74
Hällä-pyörä (lehti)  119, 444, 591
Hämeenlinnan kymnaasi  464
Hämeenlinnan lukio  464
Hämeenlinnan lyseo  457
Hämeenlinnan triviaalikoulu  464–465
Hämeenlinnan yläalkeiskoulu  464
Hämeen Sanomat  169
Hämäläinen (lehti)  464, 590
hämäläinen nimikäytäntö  468–469
Hämäläis-Osakunta  436, 443, 444, 504  
häpiänimi  132, 164
högt namn  131
höyryvoima  122
-i   104

I
idealistinen maailmankuva  185
identi  kaatio  110, 632
identi  ointi  70, 86, 97, 109, 122, 123, 536, 

538, 556, 569, 570
identi  oivat tarkenteet  530
identiteetti  47, 123, 585, 623
ideoiden välittäminen  592
ideologinen motiivi  628
ideologinen nimeäminen  627
igenkänningstecken  196
ihannemaisema  628
ihanteet  407
ikioma sukunimi  139, 161
-ilius  79
iltakoulut  451, 460
-in  103, 106, 182
Inarin suvut  470
indeksiluku  395
individnamn  58
individuaalinen nimi  74, 79
individuaalinen sukunimi  74
individuella namn  58
indogermaaniset kansat  79
indogermaaniset nimet  79
-inen  212, 213, 214, 463
informaatioteoria  49
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infranimi  74
-ing-loppuiset nimet  69
Inhaltsmodell  46
-ini  138
-ini   104
inkeriläisten nimet  26, 178, 371
innovaatioiden diffuusio  22
innovaatioiden leviäminen  24, 52
innovaatiokeskukset  463, 466–467, 489, 

628–630
innovaatioketju  21, 586, 634
innovaation diffuusioteoria  42, 43, 51–55, 

586
innovaation levittäjät  467
innovaation omaksujat  53, 54, 601
innovaation omaksuminen  53, 628
innovaation välittäjät  590, 593, 629
innovaatiot  52, 586,631
innovaattorit  601
innovatiivisuus  589
innovators  53
integraalinationalismi  114
intensionaalinen sukunimi  74
International Genealogical Index  27
interpersonaalinen vaikuttaminen  589, 

598, 591, 592  
-io ~ -iö  395, 415, 416
io-loppuiset nimet  437, 439, 447, 455, 456, 

458–459, 506, 610
irlantilainen kansallisuusaate  173
irlantilaisten kansalliset pyrkimykset  99
-is  214
-ise  213
-isi-loppuiset paikannimet (Inkeri)  

62–63
Islannin nimijärjestelmä  544, 568, 614
Islannin sukunimisäädökset  568
iso alkukirjain  85
Isonkyrön komppanian sotilasnimet  551
isoviha  179, 198, 203, 434
isänmaalliset nimet  220
isänmaallisuus  114
isänmaanrakkaus  220
isän nimi  142, 158, 164
isännimi  128, 131, 148–149, 164, 469, 

540, 573
isännimijohdos  109
isännimivaranto  612
isänpuoleinen sukunimi  59
isän sukunimi  131, 136
itaalinen nimistö  79
itaaliset kansat  79
Italian sukunimet  87–88
*-itius  104
itsenäinen kansakunnallinen yksilö  194
itsenäisen yksilön tunnus  161
itsenäiset sukunimet  136, 217
itsevalinta  100, 527, 554–555, 579, 634
itäiset nen-loppuiset nimet  612
itäsuomalainen sukunimialue  547, 608
itäsuomalainen sukunimijärjestelmä, 

-käytäntö  68, 110, 127, 214, 468–469, 
471, 502, 610, 619

itäsuomalainen sukunimimalli  466
itäsuomalainen sukunimitraditio  632
itäsuomalaiset sukunimet  110, 117, 135, 

160, 161, 216, 390, 393, 431, 436, 437, 
439, 441, 447–449, 454, 456, 458–461, 
465–466, 477, 482–484, 486, 489–490, 
496, 544, 551, 566, 585, 613, 620, 621, 
628, 631

itäsuomalaisten sukunimien homonyymit  
476,483, 486, 489, 543, 612

Itävallan nimikäytäntö  90
Itävallan sukunimisäädökset  565
-ius  79, 82, 98, 106

J
Jaalan lisä- ja sukunimet  481–482
jaarlikunnat  89
jaetun sotaväen liikanimet  176
-jeff  222, 423
Joensuun lyseo  457
Joensuun yläalkeiskoulu  457
Johdatus suomen kirjallisuushistoriaan 

(väitöskirja)  116–117
johtimelliset nimet  702
johtimellisten nimien suosio  416, 417
joukkojen tuki herroille  504
joukkojärjestäytyminen  586, 598
joukkoliikkeet  504, 510, 592
joukkomittainen köyhyys  185
joukkonimenmuutto  505, 511–522, 

524–525
juhannuksen (1906) nimenmuutoslista  

422
julkinen viestintä  502–503, 586, 592
julkiset puhetilaisuudet  588
jungfennomania  178
juomalakkoliike  504
juutalaisten nimet  90, 91, 129–130, 565
Jyväskylän lisä- ja sukunimet  482–484
Jyväskylän lyseo  451–453, 466
Jyväskylän mlk:n lisä- ja sukunimet  

485–486
Jyväskylän seminaari  453–456, 466
Jyväskylän seudun nen-loppuiset nimet  

484
Jyväskylän seudun sukunimistö  55
Jyväskylän seutu Virtanen-tyypin leviämis-

keskuksena  456
Jyväskylän yläalkeiskoulu  451, 452
jälkinimi  72, 75, 96, 148, 149, 156, 164, 

470, 500, 535–536, 567, 570, 608, 
632

Jämsän lisä- ja sukunimet  487–494
järjestelmän normit  634
järjestäytyminen  514, 518
järjestöjen vuosikymmen  186
järjestöt  122, 165, 166

K
K. P. T.  445, 461, 598
kahden nimen systeemi  84, 94
Kaiku (lehti)  590
Kainu-dialecten  467
kaivokset  615
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kaksikielisten alueiden paikannimet  210
kaksinimijärjestelmä  49, 50, 69, 79, 104, 

122, 498, 534–535, 607–608, 632, 
633

kaksinimisyys  99, 102, 554
kaksitavuiset sukunimet  215
kaksitavuiset talonnimet  215
kaksoisnimet  536
kaksoisnimisyys  489, 498
Kalevala  112, 463, 523
kalevalainen yhtenäiskulttuuri  117
Kalevalan riemujuhla (1935)  525
Kalevala-teemaiset sukunimet  383
kallelse ord  132
Kanawa (lehti)  119, 171–172, 590
Kannaksen lisänimet  110
kansakouluasiat  182
kansakoululaitos  122
kansakoulut  451, 588
kansakunnallinen yksilöllisyys  139, 194
kansakunnallisen yksilön tunnusmerkki  

612
kansakunnan henki  123
kansakunta  113, 114, 624
kansalaisidentiteetti  22
kansalaisjärjestäytyminen  186, 384, 587
kansalaisten kontrollointi  578, 581
kansalaisyhteiskunta  113, 610
kansallinen etunimistö  631
kansallinen heikkous  189
kansallinen herääminen/herätys  25, 208, 

391, 437, 451, 519, 566, 587, 593, 601, 
605, 631, 632

kansallinen herääminen (Unkari)  91–92
kansallinen herääminen (Viro)  99
kansallinen identiteetti  47, 111, 630
kansallinen innostus  454
kansallinen kirjallisuus  113
kansallinen liike(hdintä)  105, 587
kansallinen maisema  220
kansallinen nimistö  613
kansallinen projekti  624
kansallinen sivistyselämä  606
kansallinen solidariteetti  507
kansallinen tietoisuus  23, 93, 113, 123, 

175, 587, 624
kansallinen tuntomerkki  113
kansallinen valtio  23
kansallinen yhtenäisyys  519, 624
kansallisen historian rakentaminen  115
kansallisen itsetunnon herääminen  111
kansalliset sukunimet  585, 623
kansalliset symbolit  111, 179, 186, 192, 

454, 627
kansallishenki  111, 113, 175, 186, 451, 

624, 631
kansallishenkisten sukujen ilmaisijat  612
kansallismieliset ylioppilaat  437
kansallisromantiikka  97–98, 105, 221, 

224, 587, 602, 624, 627, 628
kansallisromanttinen luonnonihailu  219
kansallisromanttinen nimi  224
kansallisromanttinen sisältö  409

kansallisromanttiset liikkeet  99, 587
kansallisten nimien nousu  20, 204, 625
kansallistunne, -tunto  113, 475, 593, 

612, 624
kansallisuudennimitys  109, 201
kansallisuus  138, 182, 620
kansallisuusaate  111, 173, 519, 589, 628
kansallisuusajattelu  623, 629, 630
kansallisuuskysymys  201
kansallisuuspoliittiset liikkeet  165
kansallisuuspolitiikka  201, 202
kansallisuutta ilmaiseva funktio  634
kansallisvaltio  624
kansanetymologia  201, 202
kansan jakautuminen  631
kansanjoukkojen herääminen  587
kansankieleen sopiva sukunimi  101
kansankielen patronyymit  539
kansankielen sanakirja  209
kansan kieli  113
kansankieli  464
kansankulttuuri  407
kansanliikkeiden vuosikymmen  203
kansan kunnia  534
kansan lähestyminen  503
kansanomainen lisänimi  566
kansanomaiset talonnimet  542
kansanopistolaiset  593
kansansivistys  113, 122, 123, 182, 588
kansan sivistystaso  626
kansan sukunimistyminen  208
kansan valistaminen  115
kansanvalistus  186
Kansanvalistusseura  505
Kansanvalistusseuran kalenterit  118, 169
kansanvallan kehitys  587
kansanvaltainen sukunimijärjestelmä  

610
kansanvaltaistuva sivistysyhteiskunta  22
-kanta  520
kantanimi  147, 164
kantasananomaiset nimet  480
kantasukunimi  147, 164
kantasuomalainen henkilönnimisysteemi  

41
Kanteletar  463
karakter  132
karelianismi  220
karjalainen nimikäytäntö  158
Karjalainen osakunta  443
karjalaiset sukunimet  524
karjalaistaminen  524
Karjalan Sivistysseura  525
Karjalan Vartia (lehti)  67, 524
Karjalatar (lehti)  186, 190, 591
Karjala-tietokanta  27
karttanimien kirjoitusasut  168
-kas  415
kaskeaminen  110
kasvinnimitykset  197, 407
kasvinosat  407
kattonimi  74
kauppa  86, 88, 122, 123
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kaupparekisteriasetus  573
kaupparekisterilaki  569
kauppiaat  103, 104
kaupungistuminen  86, 104, 122
kaupungit  88–90, 615
kaupunkien nimet sukuniminä  101
kaupunkien työväki  121
kaupunkien vierasnimisyys  502
kaupunkilaisten nimet  194
kefa  129
kehittynyt sukunimijärjestelmä  613
Keldánin koulu  460
keltti(nimi)  133, 152, 164
Kemiön lisä- ja sukunimet  616–617
kerjäläisten nimet  91
Keski-Suomi (lehti)  185, 590
kielellinen epäsuhta  121
kielellinen identiteetti  47
kielellinen tunnusmerkki  69
kielelliset mallit  51
kielelliset muodit  51
kielen normatiivinen vakiinnuttaminen  

202
kielenulkoiset järjestelmät  73
kielenvaihdos  165
kielenvastainen nimi  580, 582–583, 614, 

618, 620
Kieletär (lehti)  168
kieli  138, 182
kielialue  51
kieliasetus, -reskripti, -säännös (1850)  115, 

116, 174, 203
kieliasetus, -reskripti (1863)  114, 115, 

200
kielijakauma  182
kielikeskustelu  187
kielikiista, -riita, -taistelu  204, 208, 434, 

452, 535, 604, 605, 607
kielikysymys  113, 116, 201, 453
kielimanifesti (1900)  503
kielimiehet  589
kieliopit  116, 117, 212, 213, 463, 464, 

466
kielipolitiikka  201, 202, 457
kielisysteemi  44, 46
Kielitieteellinen osakunta  210
kiertelevät työläiset  123
Kihlaus (1866)  133
kirjailijanimet  20, 43, 133, 180, 222, 529, 

601, 602, 604
kirjailijat  592, 593
kirjakieli  115
kirjallinen hallinto  86
Kirjallinen Kuukauslehti  182
kirjallisuus  113, 123, 166, 519, 588
kirjoituskulttuuri  69
kirkkolaki (1688)  130
kirkkolaki (Viro)  101
kirkonkirjamallit  594
kirkonkirjojen kieli  118, 183, 383, 477, 

479, 487, 496, 500, 503, 563, 594
kirkonkirjojenpito-ohjeet  569
kisällit  122, 180

klaanijärjestelmä  89
klaaninimet  69, 89
klientti  80
kodin nimi  147
Koitar (lehti)  180, 196, 590
kokkanimi  57, 164
Kokkolan Lehti  186, 193, 207, 591
Kokkolan lyseo  457
Kokkolan yläalkeiskoulu  457
Koko Programmi Toimeen  445
kollektiivin nimi  533
kollektiivinen funktio  470
kollektiivi(nen) nimi  67, 72, 470
kolmen nimen järjestelmä  80
kolminimisyys  90
komentokieli  109
komentosanat  177
kompanimi  142, 164
konnotaatio  46, 47
kontekstinimi  74
koomiset vierasnimet  171, 473
koostenimi  74
korkonim/i, -et 72, 75, 81, 82, 96, 109, 110, 

131, 132, 148, 149, 163, 164, 200, 512, 
609, 614, 615, 620

koroitusnimi  149, 164
korskanimi  149, 164
kotieläinten nimien keruu  168
Kotikielen Seura  21, 33, 168, 210–211, 

505–509, 511–512, 514, 525, 577
kotimaiset paikannimet  168, 200, 202, 

210
kotipaikan ilmaisevat korkonimet  103
kotipaikan nimi  96, 566
kotiseuturakkaus  220
kotiseutuun viittaava nimi  224
koti- tai syntymäpaikan nimen ottaminen  

527
kotiteollisuuden edistäminen  113
kotivävyn nimi  557
kotoperäiset sukunimet  136
koulujen kaksikielisyys  453
koululaisten sukunimet  450–467, 505, 

512, 527
koululaitoksen uudistaminen  113
koulut innovaatiokeskuksina  25, 463, 

466–467, 629–630
kreikankieliset nimet  167
kreikkalainen nimijärjestelmä  79
kreikkalaiset nimet  130, 138
kreikkalaistetut sukunimet  90, 98, 106
Krimin sota  115, 174, 177, 200, 203
kristilliset nimet  86, 103
kristinuskon tuomat etunimet  213
kristinuskon tuomat miehennimet  612
Kuinka Suomea rakennetaan (lentokirja-

nen)  509
kujanimi  57, 164
kulkulaitosten edistäminen  113
kulttuurinen konteksti  51
kulttuurinen mukautuminen  50
kulttuurinen murros  587
kulttuurinimi  147, 164
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kulttuuriromantiikka  112
kummien sukunimet  502, 560
kumouksellisuus  170, 174
kumppanuuskunta  465
kumulatiivinen leviäminen  588
kumulatiivinen S-käyrä  601
kunnallisuudistus  121
kunnianimi  132, 164
kunniavelka ruotsalaisuudelle  599, 625
kuntien nimien oikeinkirjoitus  168
Kuopion lukio  457
Kuopion suomalainen tyttökoulu  458, 

460
Kurun lisä- ja sukunimet  495–496
Kustaa Vaasan raamattu  129, 130
kutsumanimi  84
kutsumanimivarannon väheneminen  86
kutsumes  132, 164
kutsunnat  192
kuuluisanimi  132, 164
kuuluisien miesten nimet  100
Kuusamon nimikäytäntö  608
kuvaileva asumuksennimi  150
-kwist  472
kylännimet lisäniminä  441
kylän nimi  133
Kärkölän lisä- ja sukunimet  496–498
käsityöelinkeinojen kasvu  122
käsityöläiset  104, 593, 626
käsityöläisnimet  49, 50, 107, 221, 383, 

548, 554, 600, 607, 610, 614, 615, 
620, 628

käsityöläisten nimet  37, 91, 178, 180, 184, 
187–188, 191, 194, 198, 468–469, 
472–473, 630

käsityöläisyys  88
käyttönormisto  608, 610, 614, 634
käännöskirjallisuus  113, 166
kääntäjät  128–129
kölli(nimi)  131, 132, 142, 148, 150, 151, 

159, 160, 163, 164, 451
költ(t)i(nimi)  131, 132, 148, 151, 159, 160, 

163,164, 469
-laan  473

L
laggards  53
laillinen suojelu  122
-lainen  58, 615
Laine-tyypin määrittely  407
Laine-tyypin nimenottojen määrä  

413–414
Laine-tyypin nimien suosio  413–415
Laine-tyypin ottointensiteetti  410–412
Laine-tyyppi, Laine-tyypin nimet  26, 28, 

38, 45, 52, 54, 76–77, 77, 199, 221, 
390, 395, 401, 403, 407–416, 437–439, 
442, 447, 456, 458–459, 461, 475–478, 
480–486, 488–489, 496–499, 501, 
551–553, 605, 608, 610, 615, 616, 
619, 626–627, 629, 632, 702, 714

Laine-tyyppi nimenmuutosilmoituksissa  
409–415

Laine-tyyppiä muistuttavat nimet  500, 
501

laittomasti otetut aatelisnimet  572
laivojen nimet  40
Laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä 

lapsista  563
la-loppuiset talonnimet  215, 612
-la ~ -lä  59, 162, 212, 217, 384, 551
la ~ lä -loppuiset sukunimet  215, 416–418, 

447, 459, 478, 481, 488–489, 497, 499, 
501–502, 553

la ~ lä -loppuisten nimien yleistyminen  
480

la ~ lä -loppuisten talonnimien suosio  
418

-lander  473
Lapin sukunimikäytäntö  470–471
Lappeenrannan lyseo  458
lapsen sukunimi  568
laskennalliset henkilöt  395
Lassinantti-tyyppi  545
late majority  53
latinalainen sukunimi  138
latinalaistetut sukunimet  90, 96, 98, 106
latinan kielen mukainen feminiinimuoto  

621
latinan kieli  128
latinankieliset nimet  167
Latvian sukunimet  102–103
Lauantaiseura  112
Laulu tulipunaisesta kukasta (kirja)  509
legal status  71
lehdistö  165–166, 588
lehdistöanalyysi  43, 55, 199–201
lehdistökampanjat  503
lehdistökeskustelu  43, 196
lehdistön vaikutus  22, 42
lehtimiehet  589, 592
Leipzigin yliopisto  434
leksikaalinen (suku)nimi  73, 74, 437, 

382
leksikaalisesti kaksiosaiset nimet  77, 94, 

107, 384, 416, 417, 478, 480–481, 
488–489, 497, 499–500, 553, 610, 
611, 702

leksikaalisesti yksiosaiset johtimettomat 
nimet  703

lempinimi  153
lesken nimi  477, 529, 560, 620
lettre de commutation  564
leviämiskeskukset  628, 629
Lex Axilia de repetundis  81
Lex-Heiskanen  525, 526, 572
Lex Iulia municipalis  81
liberaalinationalismi  114
liberaalit  178
liberaali talousteoria  590
liberalismi  175, 182
Lie  ändische Bauer-Verordnung  100
Liettuan sukunimet  103
liignimi  63, 100
liika- eli sukunimi  141  
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liikanimi  57, 59, 72, 75, 100, 109, 
128–134, 136, 138–142, 144–150, 
152–154, 158–164, 188, 201, 446, 
471, 527, 529–530, 574, 597

liikenimistö  210
liikenne  88, 123
liikkumisvapaus  100
liikkuvan väestönosan nimet  108
liikkuvuus  98, 110, 122–123
-liin  472, 473
Liiton Lipas (lehtipalsta)  523
liitot  122
Liivinmaan sukunimet  100–101
lijka ja suku-Nimi  130, 159
-lin  138
lingvistinen status  44
lisanimi  63, 99
lisä- eli sukunimi  467
lisänimen funktio  65, 422
lisänimen kriteerit  539
lisänimen määrittely  72–73
lisänimen yleistyminen osaksi systeemiä  

85
lisänim/i, -et  57, 59, 60, 64, 69–72, 80, 

81, 97, 127, 130–132, 134, 142, 148, 
149, 153–154, 162, 164, 200,212, 470, 
539, 577, 614

lisänimien synty  84, 85
lisänimien vaihtuvuus  194, 472
lisänimifunktio  157
lisänimijärjestelmien sukunimistyminen  

39
lisänimijärjestelmä(t)  66, 68, 550, 614
lisänimijärjestelmän kodi  ointi  544
lisänimijärjestelmän yhtenäistäminen  

544
lisänimikäsite  41
lisänimikäytännön muuttuminen  475
lisänimikäytännöt  469
lisänimipatronyymit  546
lisänimistä sukunimiä  52, 66, 84–85
loisten kirja, luettelo  476
lomakemallit  594
Lounais-Suomen nimikäytäntö  474
Lounais-Suomi  34
Lounas (lehti)  168, 591
lov om personnavne  567
lukiolaisten nimenmuutokset  506
lukkarien sukunimet  447
lukkarit nimenantajina  554–555
lukukirjastot  123
-lund  192, 221
luokat  23, 86
luokkaitsekkyys  606
luonnon ihailu/ihannointi  220, 221
luonnonilmiöt ja -piirteet  407
luonto- ja topografinen termistö  219, 

224, 407
luvaton sukunimen käyttö  561, 567, 581
lyhenteet  228–229
lähisukulaisten erinimisyys  574
lähtökohtahenkilö  227, 228
lähtönimi  74

länsisuomalainen nimikäytäntö  35, 132, 
467–472, 580, 626

Länsisuomalainen osakunta  443
länsisuomalaiset sukunimet  117, 155, 

609
läänitykset  88–90
-löf  221
Lönnbohmin nimikokoelmat  210

M
maahanmuuttajien nimet  96, 97
maailmanhistoriallinen tehtävä  113, 114
maailmansota  398, 430
maakaupan vapauttaminen  122
Maalaisliitto  514
maalaisnaisen sukunimi  560
maalaisrahvaan sukunimistyminen  587
Maamiehen Ystävä  119, 170, 176, 590, 

630
Maamme kirja (Kela)  28–29, 227
Maamme kirja (Topelius)  220
Maamme-laulu  220
maankiertäjien nimet  91
maantie/de, -teelliset nimet  114
maantieteellinen diffuusio  24, 89–90
maantieteellinen isänmaakuva  220
maantieteellis-maisemallinen isänmaakä-

sitys  593
maantieteellisten nimien vaihtaminen  

168
maaomaisuus  69
maaorj/at, -uus  63, 89, 99–104
maaperätermit  407
maaseudun järjestäytyminen  586, 588, 

598, 606
maaseudun kansallinen herääminen  

587–588
maaseudun sukunimistö  88, 90, 91, 94
maastonimet  41
maastotermit  219, 407
maatalouden edistäminen  113
maatilojen nimet  567
maatyöläisten nimet  91
Mac-nimet  89
maine  152
maisemallis-klassinen isänmaakäsitys  

114
maisemapatriotismi  220, 628
makronimi  74
malli(t)  41, 218, 224
mallinantajat  598
mallinmukainen (lisä)nimi  75, 107, 183, 

224, 485, 547, 620
mallinmukainen nimijärjestelmä  634
mallinmukainen uudisnimi  440
mallinmukaiset patronyymit  546
mallinmukaisuus  38, 227, 627  
malliteoria  45
-ma ~ -mä  416
-man  192, 221, 472, 473
-mark  221
markkinoiden ja erillisten yksilöiden yh-

teiskunta  610
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matronyymeistä luopuminen  424
matronyymi(t)  80, 96, 109, 192, 193, 200, 

226, 470, 482, 485, 487, 527, 539, 542, 
544–545, 547, 563, 567–568, 617, 619, 
620

matronyymien leimaavuus  193, 194
matronyymien vaihtaminen sukunimiksi  

422–425
matronyyminen sukunimi  59
Mehiläinen (Lönnrotin)  167
Mehiläinen (Polénin)  119, 168, 173, 177, 

179, 181, 550, 590
mellannamn  570
mellemnavn  96, 567
mellomnavn  568
merilait  569
merimiehen nimen muuttaminen  569
merimieshuone  569
merimiesten nimenmuutot  572
merimiesten nimet  37, 108, 198
merkantilismi  122
mestarit  122
metanimi  74
metaonomastiset elementit  47
metaonomastiset piirteet  48, 78
metonyyminen korkonimi  81
Metronymikon  61
mezzardit  88
miehennimi  84
miehennimivaranto  612
miehen omaisuus  557
mielenosoitukset  504, 514
mielipidejohtajat  52, 53, 589–591, 593, 

601
Mikkelin tyttökoulu  458, 461
Mikkelin Wiikko-Sanomia  177, 590
mikronimi  74
Mnemosyne (lehti)  112
mobilisoituminen  504
moderni kansakunta  123  
modernin sukunimijärjestelmän rajat  617
moderni sukunimijärjestelmä  87, 533, 538, 

543–544, 606, 618, 620, 632, 634
moderni sukunimikäsitys  21, 585, 607–613, 

619, 620, 624, 632
moderni sukunimikäytäntö  157, 631
moderni suomalainen sukunimijärjestelmä  

22, 613
moderni valtio  23
moisioiden nimiluettelot  101
moisionherrojen nimet  100
moitenimi  164
-mo ~ -mö  395, 416
moninimijärjestelmän rappeutuminen  

82–84
moninimisyys  82–84
moninimisyys kastenimissä  169
moraalinen paheksunta  563
moraalis-siveellinen näkökulma  188
Moreeni (kirja)  520
Morgonbladet  119, 167, 182, 184
motivaatiokategoriat  47
motivaatiomalli  46–48, 466, 610, 612, 630

motivaatiotuntomerkit  46, 586
Motivationsmodell  46
muinaiset henkilönnimet  94, 115
Muinaismuistoyhdistys  191
Muinaismuistoyhtiön aikakauskirja  170
muinaisskandinaavinen nimistö  170
mukaelmat  407
muodinmukaisuus  611
muonamiesten nimet  194
muoti(-ilmiö)  87, 629
muotietunimien leviäminen  42
muotinimi  76, 577
muotinimien omaksuminen  208
muotonormit  634
muoto-oppi  464
murteelliset variantit  407
murteet  593
Mustatkirjat  27
Mustialan maanviljelysopisto  465–466, 

602, 604
muukalainen kölli  140
muukalainen liikanimi  141
muukalainen sana  509
muukalainen sukunimi  135, 138, 141, 

160, 508, 510
muukalaiset nimet  134, 138, 164, 176, 

192, 515, 526
muukalaiskielinen sukunimi  138
muukalaisnimi  76, 170, 203, 514
muukalaisnimien ottamisesta luopuminen  

204
muukalaisnimien vastustaminen  180
muukalais-nimiset  134
muukalaistaminen  473
muukalaisten nimien ottaminen  603
muukalaisten sukunimet  160
muukalaistetut (suku)nimet  76
muukaloidut nimet  134, 164
muukaloidut sukunimet  138, 161
muutoksen toteuttajat  52, 592–593
muutosagentit  52, 590, 598, 601, 629
muutosavustajat  52, 598
muutoshakuinen järjestelmä  589
muutosten välittäjät  591
muutosvastarinta  598–600
muuttoliike  97
muuttonimi  148, 154, 164
mytologia  407
myöhäinen enemmistö  601, 605
myöhäiset omaksujat  53
Måndagen (lehti)  518
mäkitupalaisten nimet  467

N
Nachname  128
naimakaari  559, 562
naimiskaari (1734)  106
naisen aseman parantaminen  113
naisennimi  84
naisen nimikäytäntö  555–562
naisen sukunimi lainsäädännössä  

561–562
naisen vapauttaminen  185
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naisten oikeus uudisnimiin  620, 634
naistenpäivä  514
naisten sukunimet  80, 477
naisten uudet sukunimet  610
naisylioppilaat  443, 444
Name  132
namnplikt  577
nationalismi  23, 114, 626
naturalistis-luonnontieteellinen katsomus  

185
Naturens Bok  220
nautakarjan nimet  210
navneloven  567
-nen  58, 78, 160, 212–218, 220, 222–225, 

371, 383–384, 390, 407, 431, 438, 463, 
466, 469, 544, 556, 558–559, 613, 615, 
627

nen-johdin sukunimen johtimena  48, 214
nen-johdin suvun ilmaisijana  213
nen-loppuiset asukkaannimitykset  612
nen-loppuiset asumuksennimet  393
nen-loppuiset asutusnimet  214
nen-loppuiset henkilönnimet  212
nen-loppuiset kaupunginosien nimet  219
nen-loppuiset kulmakuntien nimet  219
nen-loppuiset kylien nimet  21
nen-loppuiset lisänimet  58, 181, 542
nen-loppuiset nimet  213, 546, 607, 610, 

616, 702
nen-loppuiset paikannimet  201, 212
nen-loppuiset pitäjännimet  62–63
nen-loppuiset sukunimet  25, 26, 28, 35, 

36, 110, 181, 210, 211, 214, 478, 
481–482, 484, 488–490, 497, 499, 
501, 506, 553

nen-loppuiset talonnimet  214, 490
nen-loppuiset uudisnimet  453, 454, 

462–463, 480, 484
nen-loppuiset vesistönimet  217, 218
nen-loppuiset viljelysnimet  217
nen-loppuiset yksilönnimet  542
nen-loppuisten nimien omaksuminen  39
nen-loppuisten sukunimien kirjoitusasut  

390
nen-loppuisten sukunimien välttäminen  

197, 222, 512
nen-loppuisten uudisnimien omaksuminen  

447, 448
nen-loppuisuuden arvostus  218
nettolisäys  402, 403
nettomuutos  401
nettomäärä  401, 709
nimeltä  134
nimeltä huutaminen  141, 470, 559
nimeni  544
nimenkantajan ominaisuudet  620
nimenkantajien määrä  225, 375–381
nimen kunnia  534
nimenkäyttäjäyhteisöt  122
nimenkäytön ohjeet  573
nimen loukkaavuus  620
nimen luvaton käyttö  578
nimenmuodostus  44

nimenmuodostusmalli(t)  44–48, 223
nimenmuodostussysteemit  39
nimenmuutoksen peruuttaminen  527, 

528
nimenmuutoksesta ilmoittaminen (Ranska)  

566
nimenmuutoksesta ilmoittaminen  40, 396, 

398, 446, 452, 574–576, 620
nimenmuuto/s, -kset  76–77, 226, 600
nimenmuutosaikomuksesta ilmoittaminen  

580
nimenmuutosanomus  91, 566, 580
nimenmuutosehdotukset  195–197, 199, 

222
nimenmuutosilmoitukset  21, 24, 43, 77, 

382, 394–432, 465, 503, 504–507, 
537–538, 544, 555, 605, 626, 695, 
709

nimenmuutosilmoitusten määrä  397–398, 
400

nimenmuutoskampanjat  39, 161, 502–520, 
522–524, 578, 585

nimenmuutoskampanjat: Salmi 39, Suo-
järvi 39, urheilijat 39, ylioppilaat 20, 
39, 43

nimenmuutoskehotukset  186–188, 191, 
197, 503, 505–506, 523

nimenmuutoskielto  524  
nimenmuutoskomiteat  510, 525
nimenmuutosmanifestaatio  437, 503, 

504, 519
nimenmuutosmenettelyn  säätely 400
nimenmuutosten hyväksyminen  584
nimenmuutosten ilmoittamisvelvollisuus  

574–575
nimenmuutosten kieltäminen  398–399, 

566
nimenmuutosten korjausilmoitukset  528
nimenmuutosten laillisuus  576
nimenmuutosten luvanvaraisuus  91, 101, 

564–567, 571–572, 575, 620
nimenmuutosten maksullisuus  572
nimenmuutosten motiivit  92, 397, 

526–530, 576
nimenmuutosten vastustaminen  191, 475, 

517–518, 598–600
nimenmuutostoimikunnat  510, 591
nimenmuutostyypin koodit  704–708
nimenmuutostyypit  418–432
nimenmuuttajien määrän arviointi  395
nimenmuuttamisen vaikeus  194
nimenmuuttamisen helpottaminen  571
nimenmuutto-ohjeet  510, 513, 521
nimen muuttumattomuus  570
nimen omavaltainen muuttaminen  564
nimenotto  76
nimen periytyminen  127, 129, 620
nimen pyhyys  188
nimen rekisteröinti  620
nimen rooli tunnistamisessa  196
nimen satunnainen käyttö kirjallisuudessa  

129
nimen siirtyminen edeltäjältä  620
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nimen sisällön ymmärtäminen  194
nimen ulkoasun muuttaminen  528
nimenvaihdon ehdollisuus  578–579
nimenvaihdon rajoittaminen  564, 567, 

569–570
nimen vaihtaminen oikeudellisena toi-

mena  91
nimen vaihtuminen eri polvissa  617
nimenvalinnan motiivit  227
nimenvalinnan ohjaaminen  21, 570
nimenvalinnan rajoittaminen  100, 101, 

555, 569, 572, 580
nimenvalinnan säätely  570, 631
nimenvalinnan vapauttaminen  570, 628
nimenvalintaperusteet  631
nimeäjät  51
nimeämiskonteksti  51
nimeämismallin pääjäsen  85
nimeämismallit  45, 50, 520
nimeämismotiivi  48
nimeämisperustemalli  45, 47, 546
nimeämistarve  40
nimeämistavat  201
nimi asuinpaikan ilmaisijana  620
nimi omaisuutena  92, 189
nimi  132, 134, 145, 148, 154–155, 164
nimiehdotukset  525
nimiehdotusluettelot  161, 204, 409, 613, 

570
nimien julkisviestinnällinen käyttö  46
nimien kansallistaminen  92–93, 95
nimien keruu  191, 201
nimien kielisuhteet  40, 454, 512
nimien kääntäminen  95, 407, 416, 512
nimien lausuminen  201
nimien levikki  225
nimien matkiminen  187
nimien muukalaistamisen haitat  205
nimien omavaltainen muuttaminen  575
nimien omavaltainen ottaminen  555
nimien osittainen kääntäminen  95, 416
nimien palvominen  534
nimien rakenne ja muoto  201
nimien selvä kirjoittaminen  201
nimien suomalaistaminen 1930-luvulla  

114
nimien suomalaistaminen  21, 114, 165, 

167, 195, 533, 601, 603, 607, 615, 
625

nimien suomalaistamisliike  39
Nimien suomalaistuttamiskomitea  511, 

513, 525, 575, 577
nimien suosittuus  226
nimien suunnittelu  201
nimien syntykonteksti  46
nimien vaihtuvuus  107, 577
nimi-identiteetti  625
nimi-innovaatiot  630
nimijärjestelmien funktiot  614
nimijärjestelmien integroituminen  634
nimijärjestelmä  471
nimijärjestelmän modernisoituminen  

632

nimikategoria  65
nimikulttuurit  51
nimikäytäntöjen legalisointi  584
nimikäytäntöjen ohjailu  570
nimimerkit  218–219, 590, 618
nimimuoti  76
niminen  134
nimioikeuden loukkaus  565
nimioikeus  40
nimioppaat  409, 570
nimistökeskustelun pääteemat  201
nimistönhuolto  42, 201
nimistön modernisoitumiskehitys  624
nimistöntutkimus  191, 505
nimisuoja  122, 566, 568–570, 576–578, 

581, 584, 620–621, 632, 634
nimisysteemi  68, 587
nimisysteemien integroituminen  608, 

613
nimitarve  632
nimitys  147, 164
nimityypit  201
nimityyppien koodit  702–703
nimiuudennosten diffuusio  586
nimiuudennosten levittäjät  467
nimivaranto  51, 611
nimivelvollisuus  577
nimiyhdistelmät  537
Nobilitas  131
nomen  81, 132
Nomenclatura (1678)  131
nomen convicii caussa datum  132
nomen familiae  132
nomen gentilicium  80, 81, 132
nomen honoris aucti  132
nomen ignominiosum  132
nomen patronymicum  132
Norjan sukunimet  96–97
Norjan sukunimisäädökset  567–568
normannit  88–89
Nuijasota (väitöskirja)  117
nuorfennomania  603
Nuori Suomi (lehti)  511
nuorliberaalit  175
Nuorsuomalaiset paikallisyhdistykset  

518
Nuorten Suomalaisten Liitto  166
Nya Pressen  518, 598
nykyaikainen sukunimijärjestelmä  50
nykyisen kirjakielen sanakirja  210
nyymi  74
näennäisaateliset nimet  93
nämnande  132
-off  222, 423

O
ohjelmanimi  529, 618
oikean sukunimen luontoinen nimi  142
oikeinkirjoitus  168, 178, 190, 536; 

ks. myös ortogra  a
oikeudenkäytön kieli  116, 117
oikeus isän nimeen  563
oikeus sukunimeen  578
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oikeushyvä  576
oikeusjärjestelmä  110
okkasionaalinen sukunimi  74
oligarkia  87
oma liikanimi  140
oma omituinen sukunimi  195
omaa sukua nimeltä  134
omaa sukuaan  159
omaisuuden periytyminen  89
omakielinen nimi  138, 139, 160, 194,

536, 631
omakielinen sivistys  113
oman suvun nimi  571
omat sukunimet  510
-on  106
-oni  138
onomastiikka  201
onomastinen status  44
onomatomantia  201
Onym  77
Onymie  77
onymisch  77
onymisches Suffi x  77
Onymisierung  77
onyymi  77
onyyminen  77, 78
onyyminen funktio  77
onyyminen merkki  47
onyyminen sisältö  47, 110
onyymiset tuntomerkit  25, 65, 68, 71, 77, 

78, 84, 533, 536, 617, 618, 622
opettajat  589, 592
opettajat nimenantajina  474, 515, 

554–555
opettajien nimet  520
opetuskieli  113, 453
opinion leaders  52
opintielle lähteneet  626
oppineistonimet  38, 98, 106–107, 183, 

187, 536, 600, 607, 608, 614, 619, 
620

oppineistonimien muukalaistuminen  434
oppineiston nimien kielisuhteet  433–450
oppineiston nimien suomalaistuminen  

198, 507
oppineistotyyppiset nimet  703
oppipojat  122, 180
organisoituminen nimenmuutosasioissa  

183
organisoitunut sukujärjestelmä  535
orjan merkki  141, 161
ortodoksis-slaavilaiset lisä- ja sukunimet 

sekä patronyymit  620
ortogra  a  30, 90, 201, 202, 630; ks. myös 

oikeinkirjoitus
o.s.  561
osakuntalaisten valistustoiminta  445
osakuntien jäsenten sukunimet  443
osjelfständiga namnen  548
osoitefunktio  61
ostonimi  148, 155, 164
Otawa (Gottlundin)  604
ot estvo  104, 540

otettu nimi/otetut nimet  39, 40, 77, 395, 
409, 480, 482, 489, 498

ottamisindeksi  406
ottojen jakauma  401–403
ottojen vuotuinen keskiarvo  404
ottonimi  134, 143, 148, 155, 164
Oulun Ilmoitus-Lehti  198, 591
Oulun Lehti  187, 589, 590
Oulun tyttökoulu  458, 460
Oulun Wiikko-Sanomat  119, 178, 187, 

590, 604
Oulun yläalkeiskoulu  457
-ov  103, 214, 423
-ovi   104

P
pahanimi  132, 164
pahennusta herättävät nimet  569
paikallinen tunnistaminen  536
paikannimet  200
paikannimet sukuniminä  96
paikannimien keruu  168, 210
paikannimien merkitys  172
paikannimisanakirja  209
pakanalliset sukunimet  136, 161, 217
pakanuudenaikaiset nimet  115, 168, 169, 

213, 471, 612
pakkonimenmuutokset  576
palkollissääntö (1865)  123
palkollisten nimet  108, 573
palvelijat, palvelusväki  89, 90
palvelujen kasvu  122
palvelupakko  122
palvelusherran nimi  90
palvelusväen nimet  108, 203
panfennismi  220
pankit  122
panteistinen luonnon  loso  a  112
papisto  120, 592, 593
papit nimenantajina  192, 554–555, 579, 

593–596  
papit nimien kirjaajina  580, 582–583
pappien sukunimet  91, 447–450
pappien suomalaisnimien määrä  447
pappilat  588, 615
paremman väen nimet  520
Pariisin yliopisto  434, 435
passiivinen vastarinta  503
patrem  81
patriarkaalinen sukunimijärjestelmä  610
patriarkaalisuus  557
patriarkaalinen perhe- ja sukupiiri  123, 

612
patriarkka  69
patriisit  80, 87
patronum  81
patronymika  543
Patronymikon  61
patronymiske bestemmelser  539
patronyymeistä luopuminen  421, 423, 424, 

538, 597, 601
patronyymi(t)  40, 57, 59, 69, 70, 79, 80, 

96, 98, 100, 103–104, 108, 109, 133, 
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139, 149, 185, 192, 200, 201, 226, 423, 
429, 456, 466, 469–470, 476–478, 
481–483, 486, 488, 497–500, 502, 527, 
533, 538–545, 563, 565–569, 578, 610, 
613, 616, 619, 620, 631

patronyymiasuiset sukunimet  426, 547, 
566

patronyymien epäitsenäisyys  541
patronyymien funktio  540
patronyymien häviäminen  479–480, 543, 

634
patronyymien identi  ointikyky  539
patronyymien kieli  479
patronyymien kirjaaminen  227, 541, 542
patronyymien käyttö  423, 613
patronyymien käännettävyys  540
patronyymien väheneminen  482, 485, 

496, 502, 628
patronyymi-ilmaukset  543
patronyymikielto  566
patronyyminen johdin  212
patronyyminen sukunimityyppi  38, 109
patronyymin kelpaamattomuus  526
patronyymin määrittely  541
patronyymisen sukunimen tunnusmerkki  

544
patronyymiset ilmaukset  423, 544
patronyymiset lisänimet  181
patronyymiset miesten nimet  212, 214
patronyymiset määritteet  539
patronyymiset sukunimet  59, 97, 103, 478, 

481–482, 488, 545
patronyymisten sukunimien määrittely  

544
patronyymistä periytyvä  70
patronyymit paikannimissä  541
patronyymit sukuniminä  422–426
pejoratiiviset nimet  615
Perekonnanimede muutmise seadus  571
Perekonnanimede võtmise seadus  571
perekonnanimi  63
perhe  68, 138
perheenjäsenten erinimisyys  194, 431, 

472, 477, 502, 506, 533, 594, 596, 
597, 617, 634

perheen lisänimi  81
perheen nimi  160, 415, 533
perheen tai suvun nimen hylkääminen  

527
perheen vanhimman oikeus määrätä su-

kunimi  101
perhe- ja sukunimi  147
perhekohtainen nimi  537
perhekunnan nimi  470
perhekuntajärjestelmä  470
perhelisänimi  83
perhenimi  57, 98, 147, 148, 155, 164
perhesuhteiden muuttuminen  528
perhesuhteiden tunnistamisfunktio  47
perheylpeys  86
perimysjärjestelmä  68
perinnöllinen sukunimi  59
perinnölliset oikeudet  86, 89

perinteiset sukunimet  552
perintönimi  131–133, 147, 148, 155–156, 

159, 160, 164
perintöoikeudet  68, 88
perisuomalaiset liikanimet  136, 161
perisuomalaiset sukunimet  136, 161, 613
peritty sukunimi  160
perityt, omakieliset sukunimet  136
periytymättömät lisänimet  438
periytyvien sukunimien vakiinnuttami-

nen  97
periytyvyys  46, 47, 138, 536, 621
periytyvyysfunktio  67, 470, 533
periytyvän sukunimen käyttö  21
periytyvä (suku)nim/i, -et  65, 66, 71, 84, 

89, 94, 97, 107, 160, 224, 470, 562, 
567–568, 607, 608, 634

periytyvät lisänimet  56, 161
periytyvät privilegiot  105  
personbinamn  59
Perttelin lisä- ja sukunimet  616
peränimi  148, 156, 164
petra  129
Pietarsaaren tyttökoulu  604
pilanimi  149, 164
pilkkaavat nimet  571
pilkkanimi  72, 133, 150–154, 156, 162, 

164
pilkkanimitys  151
pitäjän nimi  224
plebeijit  80
pohjalainen nimikäytäntö  469–470, 500, 

501
Pohjalainen osakunta  443
pohjoismainen lainsäädäntöyhteistyö  

564, 570
pohjoismaiset etunimet  170
pohjoismaiset nimijärjestelmät  564, 570
Pohjois-Suomen nimikäytäntö  471
-poika  541–542, 544–545, 620
poika-loppuiset nimet  541
poliitikot  589
poliittinen liike  111
poliittinen näkökulma  192
poliittinen organisaatio  87
poliittiset oikeudet  89
polyonymia  82, 83
Porin lyseo  458
porvarisnimet  49, 50, 98, 107, 108, 221, 

607, 608, 614, 619, 620, 628
porvarisnimityyppiset nimet  108, 416
porvaristo  88, 89, 94, 96, 103, 104, 120, 

121
porvariston sukunimet  38
Porvoon kymnaasi  465
Porvoon pitäjän lisänimistö  108
positivismi  185
praenomen  80, 81
Prahan yliopisto  434
Preussin sukunimisäädökset  564
priinimi  63, 101
primaari(t) patronyymi(t)  419, 420, 440, 

479, 544, 553, 581, 610, 615, 703
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primære patronymer  539
privilegiot  69, 86, 88, 105, 113, 120, 573
promilletunnusluku  400–401
promootio (1844)  466–467, 589, 630
propriaalinen johdin  78
protonimi  74
pseudonyymit  95, 604
Pudasjärven nimikäytäntö  608
puhekieli  625
puhekieliset mukaelmat  617
puhuttelunimi  164
punakaartit  513
punakapinallisten rekisteröinti  581
puolalaistaminen  103
puolisoiden yhteinen sukunimi  560, 620
puolison sukunimi  41, 227
puumerkit  573, 617
”puuskanimi”  98
Pynnisen koulu  460
pysyvien sukunimien käyttö  86, 121, 

203
pysyvä lisänimi  128, 536
pysyvä sukunimi  96, 188, 206, 536, 565, 

571
Päivälehti  503, 591
pälsnamn  131
pääjäsen  85
päällikkyysarvot  86
päänimi  69, 82, 83, 84, 91, 620, 622
päätös innovaation omaksumisesta  53
quae et  82
qui et  82
-qvist  221, 473

R
raakuuden tunnusmerkki  221, 518
Raamattu  130
Raataja (lehti)  514, 519, 520, 534, 606
raatilaissuvut  99
raatimiehet  89
radikaaliliberaalit  175
rahauudistus (1865)  114
rahvaan lisänimet  108
rahvaanomaiset sukunimet  137, 161
rahvaan sivistäminen  624
rahvaan sukunimet  554
rahvaan sukunimistyminen  502
rahvas  120, 121
Raippaluodon lisä- ja sukunimet  37
raittiusliike  587
Raittiusyhdistys Koitto  516
Raittiusyhdistysten liitto  516
rajakarjalaisten sukunimet  543
Raja-Karjalan nimikäytäntö  158
rangaistusrekisteri  578–579
rankijärjestys  106, 130, 559, 560
Ranskan sukunimet  88
Ranskan sukunimisäädökset  566
Ranskan suuri vallankumous  566
Rauman Lehti  186, 190–192, 195, 198, 

203–206, 510, 548, 590, 591, 600
rautatieläisten nimet  577–578
rautatiet  123

referentiaalinen lisänimi  74
referentiaalinen nim/i, -et  65, 66, 74, 223, 

375, 390, 437, 500
referentiaalinen sukunim/i, -et  45, 45, 

74, 75, 227
rekisteri sukunimenmuutosilmoituksista  

394–395
rekisteriviranomainen  584
rekisteröinnit  573
rekisteröity nimi  576
renkien nimet  222, 495–496, 603
Riddarhusordning  572
Riian sukunimet  102
rikollisen aatelisnimi  572
rikollisen oikeus nimeen  573
rikollisten kontrollointi  584, 585
rikollisten nimenvaihdokset  569
rikollisten nimet  583
rikollisten rekisteröinti  585
rikoslaki  573–574
rikosrekisteri  41, 578, 581
rikosrekisterilaki/-asetus  580, 632  
rinnakkaisnimisyys  58, 478, 480–481, 

483–486, 488–489, 497–502, 528, 
537, 553, 569

rinnakkaisten kirjoitusasujen poistaminen  
528

rippikoulut  594
risorgimento-nationalismi  114
ristimänimet  40, 110, 138, 167–169
ristimänimien muuttaminen  178
ristinimi  574
ristiriitojen ratkaisu  586–587
Ritarihuone  130
ritarihuonejärjestys  98, 106, 572–573
rodun jalostaminen  188
romaanis-germaaninen oikeuskulttuuri  

535
romanien sukunimet  38
roomalainen nimijärjestelmä  68, 79–84, 

539, 540
roomalaiset patronyymit  539
roomalaisnaisten nimet  80
Rooman yliopisto  435
-roos  472
-ros  192
Rostockin yliopisto  434, 435
-rot  221, 473
rotuoppi  183, 535
rotuterveellisyys  69
routavuodet  522
runolliset sanat  407
ruotsalainen kansallistunne  183
Ruotsalainen kansanpuolue  514
ruotsalainen kölli  452
ruotsalainen nationalismi  182
ruotsalainen rahvas  519
ruotsalaiset etunimet  170
ruotsalaiset sukunimet  107, 137, 141, 

160, 175, 182, 197, 198, 221, 451, 
474, 525, 596

ruotsalaisnimi  76
ruotsalaisnimisyys  445–446
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ruotsalaistaminen  179, 507, 607
ruotsalaisuudesta luopuminen  503
ruotsalaisuuksien vastustaminen  197
ruotsalaisuus  446
ruotsikiihkoiset  600
ruotsin kielen ihailu  190
ruotsin kieli  128, 454, 473
ruotsinkielinen nimivarasto  205
ruotsinkielinen sivistyneistö  183
ruotsinkielinen yläluokka  606
ruotsinkieliset etunimet  201
ruotsinkieliset koulut  451
ruotsinkieliset lehdet  518
ruotsinkieliset liikanimet  141, 162
ruotsinkieliset lisänimet  194, 496
ruotsinkieliset nimet  22, 76, 137, 192, 195, 

469, 472, 600, 610
ruotsinkieliset patronyymit  419, 429, 479, 

485, 487, 537, 544, 614, 616
ruotsinkieliset sotilasnimet  177, 

549–551
ruotsinkielistymisen pysäyttäminen  631
ruotsinmieliset  445
Ruotsin patronyyminen nimikäytäntö  

585
Ruotsin sukunimistö  97–98, 585
Ruotsin sukunimisäädökset  568–570, 

572–573, 577–578
Ruotsin valta  507
Ruotsin yliopistot  434
ruotuarmeija  550
ruotujakolaitos  98, 128, 176–177, 572
ruotunimien vakiintuminen sukunimiksi  

551
ruotusotamiesten lisänimet  38
ruotusotilaan nimenmuutos  569
ruotusotilassysteemi  38
ruraali ilmiö  383
rusthollarien nimet  108
rusthollit  615
ryktbarhet  132
ryssäläiset nimet  524

S
saamelaisten sukunimet  38
sahateollisuus  122
Saima (lehti)  112, 112, 119, 167, 170, 

171, 467
sakkorangaistus  577, 581
saksalaisen kielialueen sukunimet  89–90
saksalaiset nimet  96, 97, 98, 703
saksalaisperäiset sukunimet  567
saksalaistaminen  95, 100, 400
saksan kieli  128
Saksan sukunimisäädökset  565
salanim/i, -et  147, 164, 618
Salon Seudun Sanomat  411
Salon-Uskelan Suomalaisuuden liitto  

591
samanlaiset suomalaiset liikanimet  161
samanlaisten nimien välttäminen  204
samannimisistä erottuminen  529
samannimisyys  221, 528, 584

sammuneen aatelissuvun nimi  572
sanakirjat  116, 131–132, 464
Sanan-Lennätin  167, 178
sananmuodostusmalli  45, 46, 47, 48, 466, 

482, 546, 610, 627
sananmuodostustyypit  46, 48
Sanansaattaja Wiipurista  119, 135
sanomalehdistö  119–120, 123, 186
sanomalehtien ohjaus  587
sanomalehtipuolueet  178
Sanomia Turusta  119, 168, 175, 177, 186, 

188, 464, 548, 586, 590, 591, 630
Satakunnan maanviljelysseura  588
Satakunta (lehti)  169, 183, 186, 194, 195, 

198, 203, 205, 206, 590, 591, 600, 
611, 613

Satakuntalainen osakunta  443
satunnainen sukunimi  59
Savo (lehti)  118, 186, 191, 205, 536, 600
Savo-Karjalainen osakunta  166, 440, 443, 

444, 505
savokarjalainen sukunimikäytäntö  36
savo(karjalaiset) sukunimet  131, 160, 177, 

185, 215, 487
savolainen aatelistunnus  627
Savolainen osakunta  443
savolaiset nen-loppuiset sukunimet  38, 

217
Schleswigin nimikäytäntö  90
Schleswigin sukunimisäädökset  565
-se  213
Seitsemän veljestä  133
sekaannusten välttäminen  529, 578
sekundaari(t) patronyymi(t)  419, 420, 424, 

440, 478–479, 482, 484, 497, 502, 540, 
546, 553, 581, 703

sekundære patronymer  539
Selman juonet (1869)  133
semanttinen funktio  77
semanttiset piirteet  48
semanttiset tuntomerkit  47
seminaarilaisten sukunimien suomalaista-

minen  511–512  
-sen  96, 222, 545, 547  
sen-loppuiset nimet  96, 97, 566, 703
sen-loppuiset patronyymit  614
sensuuriasetus (1850)  115
sensuurisäännökset  173–174
Septuaginta  129
seurannaisnimien levinneisyys  391–393
seurannaistyyp/pi, -in nimet  31, 223–225, 

371, 375, 378, 382, 390, 400, 439, 441, 
447, 452, 456–459, 461, 466, 479, 
484–485, 489–490, 498, 626, 703

signum  82
siirtokarjalaisten sopeuttaminen  607
siirtymä lisänimestä sukunimeen  127
Silmänkääntäjät (näytelmä)  171, 473
si-loppuiset paikannimet  214
sinetit  106
Sinisalo-tyyppi  610
Sippolan lisä- ja sukunimet  498–500
sisarusten nimet  620
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sisällissodan uhrien luettelointi  581
sisällissota  400, 430, 632
sisältömalli  46–47, 627, 628
sisältöteema  224
sisävesilaivaliikenne  123
sive  82
Siveä. Kauno-annakka  118, 168
siviilirekisteri  580
sivistyksellis-sosiaalinen kansallistietoi-

suus  114
sivistyneistö  121, 592, 599
sivistyneistönimet  106
sivistyneistön jaakopinpaini 503
sivistyneistön kansallinen herääminen  

587
sivistyneistön kansallinen velvollisuus  

606
sivistyneistön kansallistaminen  519
sivistyneistön nimet  520
sivistyneistön suomenkielistyminen  165, 

507
sivistyneistön rauhanehdot  519
sivistyneistösukujen nimet  507
sivistys  113, 517, 519
sivunimi  148, 156, 164
skaldirunot  69
skandinaaviset nimet  471
skandinavismi  169
-ska ~ -skä  139, 548, 621
Skotlannin sukunimet  88
skymfnamn  133
skällsnamn  144
sköld  132
slaavilainen patronyymikäytäntö  161, 

543
slaavilaiset  nimet  94
slaavilaisperäisen suffiksin sisältämät 

sukunimet  103
slaavilaisvastaisuus  118
slægtsnavn  61, 128
slektsnamn  62, 567
slektsnavn  95
slächt  132
slägtens werkeliga namn  144
slägtnamn  132–134, 140, 143, 144, 160, 

196, 212, 213, 469
släktnamn  58, 59, 60, 62, 98, 128, 147, 

569, 570, 577
släktnamnsförordning  569
snellmanilainen kansallishenki  520
Snellmanin juhlavuosi (1906)  414
Snellmanin päivän joukkonimenmuutto 

(1906)  20, 25, 511–522
Snellmanin päivät  522, 523, 525
Snellmanin satavuotispäivä  20, 25, 397, 

421, 422, 510, 513
social diffusion theory  51
soima(us)nimi  131–133, 164
soimonimi  132, 164
soimu(nimi)  132
solvausnimi  164
-son  98, 109, 144, 182, 190, 192, 201, 

426, 471–473, 541–542, 544–545, 
548, 620

son-loppuinen muotinimityyppi  426
son-loppuiset nimet  37, 440, 541, 545–

549, 551, 566, 581, 611, 614, 703
son-loppuiset patronyymit  627
son-loppuiset sukunimet  66, 144, 204, 449, 

482–483, 486–487, 569, 615
son-loppuisten nimien käyttökielto  578
son-loppuisten sukunimien synty  

545–547
-sonska  190, 204, 548
sopimattomat nimet  100, 101, 583, 618, 

620
sopiva nimi  195, 530
Sorolaisen postilla  129
Sortavalan lyseo  460
Sortavalan seminaarilaiset  411
sortokaudet  518, 519, 625
sosiaalinen asema  121
sosiaalinen diffuusio  24, 83, 88, 90, 90
sosiaalinen liikkuvuus  87
sosiaalinen normi  127
sosiaalinen status  70
sosiaalisen aseman tunnistamisfunktio  

47
sosiaalisen diffuusion teoria  51
sosiaalisen tavan diffuusio  632
sosiaaliset ambitiot  87
sosiaaliset instituutiot  121
sosiaaliset olot  185
sosiaaliset vaikutteet  86
sosiokulttuurinen konteksti  51
sosiologinen kerrostuneisuus  86
sotamiehen huutonimi  148
sotamiesnimi  164
sotamiesten nimet  178, 472
sotatila  398
sotilaiden (lisä)nimet  108, 572
sotilasnimen määrittely  108
sotilasnim/i, -et  38, 49, 50, 98, 108–109, 

128, 133, 140, 142–143, 149–152, 
162, 163, 175–177, 186, 201, 221, 
500, 533, 549–551, 554, 607–609, 
614, 615, 620, 628

sotilasnimien periytyminen  98, 108–109
sotilasnimien suomalaistaminen  177, 

550
sotilasnimijärjestelmä  38, 609
sotilasnimikeskustelu  549
sotilasnimistön suomalaistuminen  38
sotilasnimityypit  38, 108
sotilastorppa  109
speciella tillnamn  72, 554, 539
spenamn  133
spesi   semanttinen tuntomerkki  78
Spitzname  60
stabiliteettiperiaate  535
standardityyppiset nimet  626
Standesamt (1874)  565
Standesperson  120
status  624
statussymboli  107
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-stedt  221
-ste-loppuiset paikannimet (Viro)  62–63
-sten  221, 473
Stockholms Tidning  522
-sto ~ -stö  395, 415, 416
-strand  221
-ström  221
-strööm  472
ståndperson  120
subjektin autonominen päätäntävalta  536
subjektin tahto  123
sub(sub)(sub)system  49
suf  ksilliset paikannimet  78
suf  ksittomat nimet  407
suf  ksittomat talonnimet  109
sugukonnanime  571
sugunimi  63
suku  68, 69, 71, 79, 80, 129, 131, 138, 

157, 201
sukuhaaran nimi  81
suku- eli liikanim/i, -et  134, 139–140, 

162, 469, 470
suku/isin, -jaan  157
suku- ja liikanimi  141
suku- ja lisänimikäytännön kaksijakoisuus  

173, 194, 394, 467–469, 607
suku- ja talonnimien yhdistelmät  608
sukujen tunnusmerkit  612
sukujärjestelmä(t)  23, 49, 80, 533–535, 

632, 633, 619
sukukunta  132, 157, 188
sukulaiset  131
sukulaisuussuhde  46, 47, 48
sukulaisuussuhteen ilmaiseminen  539, 

542
sukumanimi  143, 148, 157, 161, 164
sukunen  132
sukunimen asema henkilönnimistössä  

585
sukunimen erottaminen talonnimestä  

634
sukunimen funktio  23, 24, 26, 57, 58, 65, 

72, 82–83, 96, 422, 501, 612, 616
sukunimen funktionaalinen määritelmä  

41
sukunimen johdin  215, 463
sukunimen kaksoisfunktio  73
sukunimen kriteeri  61, 62
sukunimen määrittely  59–62, 64–68,  71, 

633–634
sukunimen periytyvyys  66
sukunimen prestiisiarvo  83
sukunimen pysyvyys  59
sukunimen rooli  542
sukunimen symbolimerkitys  138, 161
sukunimen tunnistaminen  71
sukunimen tunnusmerkki  212, 469
sukunimen tuntomerkki  217
sukunimen yksilöfunktio  47
sukunimet syntyperän ilmaisijana  198
sukunimettömyys  88, 90, 96, 127, 173, 

175, 179, 181, 184, 186, 188, 192–194, 
198, 214, 216, 469, 472, 482, 497, 
563, 567, 571, 575, 577, 579, 607, 
624, 626

sukunimettömät nimenottajat  391
sukunimettömät  444, 464–466, 549, 596, 

598, 601, 605, 610
sukunimetön  582–583
sukunim/i, -et  23, 52, 57, 59, 60, 64–67, 

72, 73, 80, 81, 83, 98, 109, 127–141, 
144–163, 201, 202, 210, 212, 213, 451, 
470, 533, 534, 544, 556, 561–562, 
569, 573–574, 609, 620, 622, 623, 
625, 633

sukunimiaineksen monipuolistuminen  
626

sukunimi eli lisänimi  162
sukunimien aiempi käyttö  201
sukunimien historiallinen kehitys  201, 

202
sukunimien julkinen käyttö  201
sukunimien kansallistaminen  101–103, 

118–119, 187
sukunimien kansallisuudelle vieras kieli  

175
sukunimien katoaminen Länsi-Suomesta  

216
sukunimien kehittyminen lisänimistä  

104
sukunimien keruu  115, 175, 177, 179, 

211, 524
sukunimien kielisuhteet (Viro)  101
sukunimien kirjaaminen  100
sukunimien käyttönormiston vakiintumi-

nen  52
sukunimien käyttöönotto  391
sukunimien käytön höllyys  58
sukunimien käytön kodi  ointi  632
sukunimien käytön legalisointi  71, 81
sukunimien käytön vakiintuminen  52, 

616
sukunimien latvialaistaminen  103
sukunimien merkitys  172, 179, 189, 196
sukunimien muukalaistaminen  175, 187
sukunimien muukaloituminen  179
sukunimien muuttaminen  92, 579, 582
sukunimien omaksuminen  102, 477, 

555, 567
sukunimien ottaminen  127, 139, 160–162, 

579, 582
sukunimien ruotsalaistajat  600
sukunimien sosiaalinen merkitys  86
sukunimien suomalaistaminen  170, 183, 

193, 195, 197, 208, 211, 221, 418–422, 
437, 504–, 526, 555, 632

sukunimien suomalaistamisen estäminen 
lailla  184

sukunimien suomalaistuminen  117, 395, 
444, 626, 634

sukunimien suomalaistuminen Helsingissä  
390
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sukunimien tarve  86–87, 122, 181, 193, 
391

sukunimien tehtävä  628
sukunimien valintamotiivit  37
sukunimien välttämättömyys  188, 526
sukunimien yhteiskunnallinen funktio  

201, 202
sukunimien yleinen ja yhtäläinen käyttö  

204
sukunimien yleinen käyttöönotto  203
sukunimifunktio  72, 536, 544, 614, 615
sukunimi itsenäisen yksilön tunnusmerk-

kinä  194
sukunimi-innovaatio  589
sukunimi-innovaatioiden diffuusio  25
sukunimijärjestelmä  21, 66, 67–72, 104, 

536, 619
sukunimijärjestelmän kehittymättömyys  

489
sukunimijärjestelmän käsite  22
sukunimijärjestelmän legalisointi  70–72
sukunimijärjestelmän määritelmä  71, 

634
sukunimikato  217
sukunimikeskustelu  175, 176, 178–179, 

186, 187, 199, 200, 210, 383, 434, 447, 
585, 589–590, 630

sukunimikokoelmat  505
sukunimikäsite  22, 41, 50, 63, 138, 142, 

159, 632
sukunimikäsitteen systeemiteoreettinen 

määrittely  23
sukunimikäytännön diffuusio  68
sukunimikäytännön kehittyminen  111
sukunimikäytännön kodi  ointi  624
sukunimikäytännön omaksuminen  395, 

526, 605
sukunimikäytännön yhtenäistäminen  563
sukunimilain eduskuntakäsittely  561–562, 

581–583
sukunimilainsäädäntö  23, 578–580
sukunimilain tarve  632
sukunimilaki  21, 22, 25, 40, 127, 163, 400, 

430, 524, 537, 555, 563, 572, 583–585, 
596, 608, 614

sukunimilakiesitys (1911)  580–581
sukunimiliike  605–606
sukunimillä hienostelu  70, 602
sukunimiluetteloiden julkistaminen  565
sukunimiluettelot  101, 177–178, 186, 

209, 570
sukunimimuoti  221
sukunimiohjeet  505–506, 510–511, 513
sukunimipakko  91, 127, 571, 573, 

578–581, 583–585
sukunimipatronyymit  546
sukunimisanakirja  209, 464
sukunimi-sanan vakiintuminen  632, 634
sukunimistyminen  75, 535, 615
sukunimistysmisperiodi  89
sukunimistön kansallinen murros  623
sukunimistön modernisoituminen  23–24, 

123, 632

sukunimi(stön) murros  204, 503
sukunimistön muuttuminen  176
sukunimisysteemin tunnistaminen  65
sukunimi tutkimuksen apuvälineenä  189, 

201
sukunimityhjiö  472, 610
sukunimiuudistusten muutoskanavat  588
sukupolvien erinimisyys  538
sukupuolen mukaiset ristimänimet  169
sukupuoli  620
sukupuolten erinimisyys  538
sukusuhteen ilmaiseminen  109
sukutaulut  121
sukututkimus  184
sukuyhteys  527
sukuyhteysfunktio  634
suljettu systeemi  50, 608, 609
sunnuntaikoulut  122, 451, 460
suojatit  80
suojattujen sukunimien luettelo  567, 577
suojatut nimet  524, 577
suojausrekisteri  576
suomalainen aatelisnimi  222
suomalainen sukuperä  198
suomalainen järvimaisema  220
suomalainen kansallis-nimi  603
Suomalainen klubi (Tampereen)  516
suomalainen matronyymi  440
suomalainen nimi  76, 537
suomalainen nimimerkki  624
suomalainen nimi toiseksi suomalaiseksi 

nimeksi  430–432
Suomalainen Nuija  182, 445, 504–505, 

507, 511, 513, 577, 598
suomalainen patriotismi  605
suomalainen sukunimijärjestelmä  607
Suomalainen Suomi  523
suomalainen taiteilijanimi  624
Suomalainen Wirallinen Lehti  30, 394, 

398–400
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura  21, 

112, 115, 165, 168, 178, 179, 191, 
199, 208–210, 516

suomalaisen lisänimikäytännön muutos  
21

suomalaisen nimikulttuurin homogeeni-
suus  117–118

suomalaisen sukunimijärjestelmän moder-
nisoituminen  25

suomalaiset käsityöläisnimet  221
suomalaiset liikanimet  136, 137, 141, 

162
suomalaiset puolueet  511
suomalaiset ristimänimet  201, 202, 375, 

603
suomalaiset sotilasnimet  221, 456, 549
suomalaiset sukunimet  136, 138, 161, 

177, 202, 451, 475, 478, 481, 486, 
488, 497–499, 589, 596

suomalaiset sukunimet skandinaavisella 
patronyymialueella  201

suomalaiset yritykset  507
suomalaisnimi  76
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suomalaisnimiset papit  462–463
suomalaisnimiset ylioppilaat  462
suomalaisnimisten opiskelijoiden määrät  

443–445
suomalaisnimisyys  447, 448
Suomalais-Seura  166
Suomalaisseurat  518
suomalaistajien pilkkaaminen  204, 598
suomalaistamisaloite  509, 512
suomalaistamisesta luopuminen  204
suomalaistamisinnovaation diffuusio  

444
suomalaistamiskampanjat  20, 25, 165, 

391, 416, 502, 599
suomalaistamismanifestaatio  416
suomalaistamispaineet  614
suomalaistamistarve  503
suomalaistamisten määrä  504, 514–516, 

520–522, 525–526
suomalaistamisvaatimus  624
suomalaisten nimien muukalaistaminen  

171, 172, 427
suomalaisten sukunimien käytön perus-

telut  205
suomalaisten sukunimien merkitys  177, 

202
suomalaisten sukunimien omaksumisen 

tärkeys  593
suomalaisten sukunimien vastustaminen  

183, 198
suomalaisuuden häpeäminen  203
Suomalaisuuden Liiton alaosastot  518, 

522
Suomalaisuuden Liitto  420, 508, 509, 511, 

513–514, 516–518, 522–524
suomalaisuuden nousu  465, 607
Suomalaisuuden Seura (Tampere)  593
suomalaisuuden symbolit  624
suomalaisuus(aate)  22, 111, 180, 610, 630
suomalaisuusasia  464
suomalaisuusliike  186
suomalaisuusmiehet  456
suomalaisuuspolitiikka  507
suomalaisuus sivistysasiana  519
Suomen aateliston alkuperä  182
Suomen Huoneenhallitus-Seuran Sano-

mat  464
Suomen itsenäistyminen  398, 430
Suomen Julkisia Sanomia  119, 178, 394
Suomen kaartin lisänimikäytäntö  552–

554
Suomen kansalaisuus  530
Suomen kansallisuus  179
suomen kielen asema  111, 112, 115–117, 

174, 179, 185–186
suomen kielen edistäminen  165, 166, 179, 

183, 464, 203
suomen kielen hallinta  176
suomen kielen harrastus  604
suomen kielen häpeäminen  473
suomen kielen lehtori  116
suomen kielen poliittiset oikeudet  182
suomen kielen professuuri  116, 174

suomen kielen taito  115–116
suomen kielen tutkinto  116, 171
Suomen Kielen Ystäväin Liitto  165
suomen kielestä opetuskieli  113
suomen kieli  128, 198, 210, 454, 593, 

624
suomenkielinen kirjallisuus  115, 116, 

519
suomenkielinen koululaitos  116
suomenkielinen kulttuuri  507
suomenkielinen runous  180–181
suomenkielinen sanomalehdistö  116, 

507
suomenkielinen teatteri  116
Suomenkielinen yhteys  165
suomen kieli oppiaineena  116
suomenkieliset aatelisnimet  180, 520
suomenkieliset koulut  122, 457–458, 

507
suomenkieliset luennot  116
suomenkieliset näytelmät  171
suomenkieliset oppikirjat  179
suomenkieliset oppilaitokset  451
suomenkieliset patronyymit  419, 440, 537, 

544, 611, 614, 627
suomenkieliset väitöskirjat  116–117
suomenkielisten nimien välttämättömyys  

586
suomenkielisten paikannimien käyttö  

201
suomenkielisten sukunimien käyttöönotto  

52, 624
suomen kirjakielen kehittäminen  199
Suomen Kuvalehti  169
Suomen Liitto  509
Suomen Maatalousseurojen Keskusliitto  

514
suomenmielinen sivistyneistö  599
Suomen Muinaismuistoyhdistys  210
suomenruotsalainen kansallisuusliike  

120
suomenruotsalaisten sukunimet  38
Suomen sivistyneistön alkuperä  173, 182, 

186, 187
Suomen sodan veteraanit  177
Suomen Sosialidemokraatti (lehti)  584
Suomen sotasurmat 1914–1922 -projekti  

581
Suomen Sukututkimusseura  581–582, 

584
Suomen Urheilulehti  522
Suomen valtiokalenteri  574
Suomen valtiokalenterin nimet  437
Suomen valtiollinen historia  114
Suomen Virallinen Lehti  394
Suomen voimistelu- ja urheiluliitto  514
Suometar  118, 119, 168, 169, 172, 173, 

175–176, 178, 180, 181, 549, 590, 
591

suomettarelaiset  175
Suomi (aikakauskirja)  167, 168, 173, 

178, 180, 181, 188, 195, 203, 206, 
208, 209, 591
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Suomi (Gottlundin lehti)  172, 590
Suomi (lehti)  119
Suomi-kuva  115, 220, 628
suomi pöytäkirjakielenä  115, 465
suosikkinimet  208
supernomen  82
supranimi  74
suprasysteemi  49, 608, 609
surname  71
surname period  89
suullinen viestintä  384
suuren adressin keruu  504, 519, 625
suuret suomalaistamisvuodet  418
suuret työpaikat  122
suuri adressi  503
suurlakko  121, 504, 507–508, 512–513, 

519, 599, 605, 625
suurnimenmuutto  20, 25, 114, 445, 534, 

605, 625
suurvaltakausi  97
suvun alkuperäinen nimi  147, 527
suvun jäsen  556
suvun kunnia  138, 534
suvun käsite  68, 157
suvun nimi  66–69, 142, 148, 158–160, 

164, 415, 470, 533
suvun nimioikeus  565
suvun osoittamisen tarve  534
suvun osoittimet  634
suvun pyhyys  533
suvun päämiehen nimi  470
suvun tunnus  69
suvun vanhan nimen omaksuminen  527
švaabit  93
svekomaanit  182, 599, 624, 629
Sylvian laulut  220
symbolijärjestelmä  49, 69
syntykonteksti  51
syntykontekstissa vaikuttavat faktorit  51
syntymänimi  164
syntyperä  121
syntyperän ja kielen ykseys  113
systeemi  49
systeemin itsekorjautuvuus  608, 609
systeemin rajat  49, 555, 609
systeemiteoria  25, 607
särk(a)namn  98
sätintänimi  164
sättimänimi  164
säädyn ilmaiseminen  620
säädyn mukainen identiteetti  47
säädyttömät nimet  571
säätiöiden perustaminen  122
säätyasema  51
säätyerot  520
säätyjakoiset nimijärjestelmät  449, 608, 

613
säätykautinen nimistö  447
säätykierto  97
säätyläinen  120
säätyläiset, säätyläistö  120, 121
säätyläiset lisä- ja sukunimijärjestelmät  

105, 632, 634

säätyläisnaisten sukunimet  159
säätyläisten kielenvaihdos  190, 454, 604
säätyläisten koulunkäynti  111, 454
säätyläisten nimenvalinta  594
säätyläis(ten) nimet  38, 91, 191, 198, 

444, 614
säätyläisten nimikäytäntö  131, 615
säätyläisten nimimalli  192
säätyläisten ruotsinkielistyminen  623
säätyoikeudet  121
säätyrajoitusten poistaminen  186, 192
säätyvaltiopäivät  121, 179
sääty-yhteiskunnan mureneminen  111, 

120–121, 587
sääty-yhteiskunta  93, 120

T
Taalainmaan nimikäytäntö  98
Taistelu Heikkilän talosta (kirja)  509
taiteilijanimet  147, 529, 618
taivutus  167, 201, 211, 512
takanimi  148, 159, 164
Tallinnan sukunimet  99
talojen numerointi  215
talollisten lisänimet  181
talonimi-sukunimikäytäntö  110
talonnimen hylkääminen  527
talonnimet paikanniminä  607
talonnim/i, -et  75, 109, 133, 149, 153, 185, 

219, 441, 482, 490, 614
talonnimihomonyymit  460
talonnimiin perustuvat lisänimet  468, 

482, 500
talonnimiin perustuvat sukunimet  442, 

480, 496; ks. myös talonnimi-suku-
nimi

talonnimijärjestelmä  98
talonnimijärjestelmän kaksinaisuus  607
talonnimikäytäntö  155, 163, 469
talonnimi-lisänim/i, -et  50, 66, 75, 227, 

466, 470, 483–485, 489, 498, 501, 580, 
611, 612, 615

talonnimi-lisänimikäytäntö  482, 485, 498, 
500, 610

talonnimi osoitteena  96
talonnimipohjaiset sukunimet  47, 390, 

569
talonnimi-sukunim/i, -et  66, 75, 97, 98, 

157, 390, 393, 437, 439, 447, 449, 
454–456, 460–461, 465, 476–477, 
483–485, 489, 502, 620

talonnimistä erottuvat sukunimet  490, 
613

talonnimityyppiset sukunimet  97, 477
talonpoikaislaki (1819; Liivinmaa)  100
talonpoikaissääty  120–121
talonpoikaiston sukunimikäytäntö  39
talonpoikaisväestön aktivoituminen  588
talonpoikien nimet  96, 99–101, 103–104, 

467–468, 566
talonpojallinen suku  172
talonpojat  88, 89
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taloudellisen lainsäädännön liberalisoitu-
minen  122

taloudelliset instituutiot  121
Tammerfors Aftonblad  598
tammikuun valiokunta  116
Tampereen punainen julistus  519
Tampereen reaalilyseo  457
Tampereen Sanomat  184–186, 188–189, 

193, 203, 205–207, 590, 591, 600
Tampereen suomalainen yhteiskoulu  457
Tampereen tehtaat  596
Tampereen yläalkeiskoulu  457–458
tanskalaisperäiset sukunimet  567
Tanskan sukunimet  95–96, 585
Tanskan sukunimisäädökset  96, 566–568
-tar ~ -tär  131, 142, 212, 213, 214, 545, 

556–559, 621
tarkentava lisämääre/määrite  429, 539  
tarkentavat lisänimijärjestelmät  619
Tarton rauha  524
Tarton yliopisto  434, 435
tasa-arvo  115, 120, 123, 563, 565, 585, 

610, 628, 629, 631
tasa-arvoisen kansalaisen merkki  555
tasa-arvon symbolit  121
tasavaltainen nimikulttuuri  585
tasavaltalaiset nimet  566
Taufname  61
tavaramerkkilaki  569
tehdastyöväestö  122
tehtaalaisnimet  615, 620
tehtaankoulut  451, 597
tehtaat  588, 615
tekaistut sanat  409
tekijännimitys  110
tekimet  407
Tengströmin piiri  112
teollistuminen  122–123
teollisuuden kehittäminen  113
Tiedustuskirja (1780)  130
tietoinen sukunimeksi luominen  70
tieto innovaatiosta  53
tietoisesti luotu sukunimijärjestelmä  609
tilallisten nimet  195, 198, 471
tilannimi  108
tilapäinen sukunimi  74
tilapäiset henkilönnimet  586
tilattomien nimet  37, 108, 181, 187, 195, 

198, 214, 471, 628
tillnamn  60, 62, 72, 128, 131–134, 140, 

143, 144, 160, 163, 181, 196, 212, 446, 
539, 574, 577

tillnamn eller slägtnamn  467
tilläggsnamn  570
tilnamn  128, 131, 160, 162
tilnavn  128
titteli  151
todellinen sukunimi  564
toiminimenhaltijan nimisuoja  573
toiminimi  573
toiminnallinen näkökulma  192
toimittajat  590, 593
toinen nimi  164

toiselle paikkakunnalle muutto  529–530
toisen suvun nimi  569, 580
toisesta nimestä johdettu nimi  409
toissijaiset patronyymit  539
Topeliuksen promootioruno  467
toponyyminen malli  45
toponyyminen systeemi  45
toteeminimi  69
tria nomina  80, 81
tribum  81
tribus  80, 81, 84
tsaarinvallan vastustaminen  503
tsaari-Venäjä  623
Tšekin sukunimet  94–95
tšekkiläisten kansalliset pyrkimykset  99
tšekkiläistäminen  95, 118–119
tsinovnikkiluokkien nimet  104
tuhatjärvinen maa  220
tunnettujen perheiden nimet  101
tunnusluku  400
tunnusnimi  57, 164, 535, 632
tuplanimi  164
turhamaisuus sukunimissä  175, 176, 184, 

190, 602
Turkulainen osakunta  443
Turun Akatemia  111, 433–435
Turun iltaseura  166
Turun klassillinen lyseo  458
Turun kymnaasi  462–463, 466
Turun pataljoonan sotilasnimet  550–551
Turun romantiikka  112, 180
Turun romantikot  220
Turun seudun lisä- ja sukunimet  615
Turun valtion lyseo  458
Turun Wiikko-Sanomat  119
Tyrvään Sanomat  396
tyttöjen koulut  122
tyttönimi  147, 148, 159, 164, 559, 562, 

571
-tytär  213, 541–542, 544–545, 620
tyypilliset sotilasnimet  108
työhönottajat nimenantajina  554–555
työläisten nimenmuutokset  475
työläisten nimet  195, 467, 474
työnjohtajat nimenantajina  593, 596–598
työväen liikehdintä  513
työväenluokka  94
työväestön järjestäytyminen  606
täydellinen henkilönnimi  84
täysromantiikka  112
Täällä Pohjantähden alla  520, 595

U
udmurtit  556
Uhk-alkuiset nimet  101
ulkoinen tunnusmerkki  625
ulkomailla omaksutut nimet  529
ulkomaiset nimet  166–167, 200, 210
ulkomaisten nimien kirjoittaminen  180, 

199, 202, 210
ulkomaisten paikannimien suomalaista-

minen  143
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ulkopuolinen vaikutus nimenmuutoissa  
524

uniikit nimet  408
uniikki tunnusmerkki  415
unkarilainen kansallisuusaate  173
unkarilaistaminen  92–93, 118–119
unkarilaisten kansalliset pyrkimykset  99
Unkarin sukunimistö  90–94
Uppsalan yliopisto  435
urbaani liike  605
urbanisoituminen  97
urheilijoiden nimet  522
-us  106, 182
useamman nimen systeemi  84
Uskelan vierasnimet  615
uskonnollinen kirjallisuus  115
uskonnon ilmaiseminen  620
uskonnon vaihtaminen  530
uskonnonvapaus  113
usuaalinen sukunimi  74
utilitarismi  182
Utsjoen sukunimet  178, 470
Utsjoen suvut  470
uudenaikainen sukunimijärjestelmä  584
uudenaikainen sukunimikäsitys  52, 54, 

586
Uudenmaan ja Hämeen läänin maanvilje-

lysseura  588
uudennos  21
uudennosten leviäminen  447
uudennosten omaksujien jakautuminen  

601
uudet nimeämistavat  628
uudet nimimallit  629
uudet nimityypit  24, 628
uudet suomalaiset etunimet  612
uudet suomalaiset nimityypit  630
uudet, omakieliset sukunimet  161
uudisetunimet  118, 371, 457–458, 487
uudisnimet  26, 409, 460, 461, 465–466, 

477, 576
uudisnimien omaksujat  502
uudisnimijärjestelmä  609
uudisnimimuoti  395
uudisnimisysteemi  610
uudisnimityypin diffuusio  626
uudisnimityypit  21, 54, 395, 502, 533, 

585, 614, 615
uudissukunimet  52
uudistajat  53, 601
uudistusten vuosikymmenet  624
uusien nimityyppien nopea leviäminen  

586
uusien nimityyppien produsoituminen  

415
Uusimaa (lehti)  197, 508, 591
uusi sukunimiajattelu  77
uusi sukunimikäsitys  609
uusi sukunimisysteemi  615
Uusi Suometar (lehti)  119, 168, 169, 182, 

183, 186–188, 191, 195, 205, 396, 503, 

505–506, 517, 518, 590, 591
Uusi Suomi  584
Uusi testamentti  129
Uusmaalainen osakunta  443, 444, 447

V
vaakunakilvet  106
vaalikelpoisuus  121
Vaasan suomalainen yksityislyseo  461
vahmiil  63
vaihtuvan nimen haitat  574–575
vaihtuvat asumuksennimet  579
vaihtuvat lisänimet  188
vaimon omaisuus  557
vaimon sukunimi  107, 130–131, 159, 204, 

477, 487, 500, 502, 528, 555–562, 565, 
582, 584, 634

vaimon sukunimi miehelle  529
vaivaishoitoasetus (1879)  122
vakiintuneet lisänimet  536
vakinainen suku- eli liikanimi  139
vakinainen sukunimi  139, 161
vakuuttuminen innovaatiosta  53
valistuneiden kansalaisten verkosto  598
-vall  221
-wall  472
valtio  589, 610, 626
valtiolliset säädyt  120
valtiollisten säätyjen ulkopuoliset  

120–121
valtiopäivien määräaikaistaminen  121
valtiopäiväklubit  178
Valvoja (lehti)  196, 508
wanfrägd  132
vanha kirjasuomi  128, 131–132
vanhan kirjakielen sanakirja  209–210
vanhat kansalliset sukunimet  136, 161
vanhat nimijärjestelmät  614
vanhat suomalaiset sukunimet  136, 161
vanhojen nimisysteemien funktion laajen-

tuminen  608
vapaa muutto-oikeus  122
vapaa nimenvaihto  569
vapaa nimenvalinta  565–566, 580
vapaasukuinen  131
vapaa työmies  122
vapaa valinta  536
vapaiden sukunimien luettelo  525
vapautettujen maaorjien nimet  63, 

99–100
vapautetut orjat  80, 82
vappujen nimenmuutokset  505–506
varhaiset omaksujat  601
varhaiset suomalaisnimiset opiskelijat  

440–442
varhaisnykysuomi  116, 132–133
variointi  79, 98
varsinainen liikanimi  141, 162, 195, 611
varsinainen nimi  147
varsinainen signum  82
varsinainen sukunimi  57, 59, 137, 140, 

142, 161, 217, 420, 471, 487, 498, 
579, 613
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varsinaiset patronyymit  478, 484, 539
varsinaiset suvun-perittävät nimet  136, 

137, 160
vasallit  89
vasemmistohegeliläisyys  112
vastareaktio suomalaistamisinnolle  426
vastarinta  503
vedernamn  128, 162
-well-loppuiset nimet  101
velvollisuudet kuningasta kohtaan  86
Venäjän sukunimet  103–104
venäläinen patronyymikäytäntö  148, 

158, 543
venäläiset henkilönnimiyhdistelmät  571
venäläiset patronyymit  109, 621
venäläiset sukunimet  175, 524, 703
venäläisistä nimistä luopuminen  400
venäläistyminen  183
venäläistämishankkeet  503
venäläistämistoimet  99
venäläisvastaisuus  118, 503
venäläisyydestä erottuminen  111
verettömät  175
Veritas & Jocus (lehti)  463
Vermlannin suomalaisten sukunimet  209
veronkanto  90
vertaileva nimistöntutkimus  201
vesistönimet  41, 217, 218
Vesivehmaan lisä- ja sukunimet  476–477
Viborgs Tidning  598
Vienan Karjalan nimenmuutostoiminta  

524
Vienan Karjalan väliaikainen hallitus  

524
vieraat kirjaimet, nimet, sanat  167
vieraskielinen liikanimi  526
vieraskieliset nimet  130, 515, 518
vieraskieliset sukunimet  101, 135, 137, 

139, 160, 198, 703
vieraskielisten nimien kirjoittaminen  

166–167, 169, 178
vieraskielisten nimien yleisyys  187
vieraskielisten sukunimien synty  187
vieraskielistäminen  426, 427
vierasmalliset nimet  475, 600
vierasnimet  203, 456, 438, 457, 460, 476, 

482, 496, 500, 537
vierasnimi  76
vierasnimien käytön syyt  203
vierasnimien lisääntyminen  615
vierasnimien suomalaistaminen  170, 

502, 627  
vierasniminen luokka  631
vierasnimiset  454
vierasnimisyys  472–475, 502
vierasperäiset nimet  93
vierasperäiset sukunimet  571
vieras sukunim/i, -et  135, 138, 160
viestinnän objekti  121
viestinnän tarve  123
viestintä  121, 585
viestintäkanavat  52, 588
viestintätilanteen muuttuminen  123

viestin välittäjä  121
Viipurilainen osakunta  436, 443, 444, 

504
Viipurin alkeiskoulu  459
Viipurin klassillinen lyseo  458
Viipurin reaalikoulu  459
Viipurin reaalilyseo  459
Wiipurin Suomalainen Kirjallisuusseura  

474
Viitasaaren sukunimet  178
Vikingen (lehti)  598
Wilken koulu  459–460, 474
virallinen kieli  107, 109
virallinen kodi  kaatio  609
Virallinen Lehti  394
virallinen nimi  147, 164
virallinen nimistö  71
virallisen lehden nimenmuutosluettelot  

513–514
viralliset lehdet  394
viranomaismääräykset  86
viranomaisten omavaltaisuus 527
virkakieli  115
virkamieskasvatus  112
virkamieskunnan ruotsinkielisyys  

436–437  
virkamiessuvut  121
virkamiesten nimenvaihdon luvanvarai-

suus  574
virkamiesten nimenmuutokset  396
virkamiesten nimet  91, 175, 191, 470, 

520, 
virkamiesten suomenkielistyminen  507
virkanimi  137, 164
virolaistaminen  571
Viron lehdistö  102
Viron sukunimet  98–102, 571
Viron sukunimisäädökset  571–572
Virtanen-tyypin alueellinen levikki  

384–391
Virtanen-tyypin alueellinen omaksuminen  

404–406, 501
Virtanen-tyypin määrittely  224
Virtanen-tyypin nimenkantajien määrä  

391
Virtanen-tyypin nimenottojen määrä  

413–414
Virtanen-tyypin nimien motiivit  382
Virtanen-tyypin nimien omaksujat  383
Virtanen-tyypin nimien yleistyminen  382, 

496, 498, 535
Virtanen-tyypin nimistä luopuminen  

403–404
Virtanen-tyypin suosikkialueet  405
Virtanen-tyyppi, -tyypin nimet  21, 24, 

27–29, 31, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 75–
77, 111, 118, 199, 203, 208, 212–217, 
221, 223–226, 371, 375, 382–391, 395, 
400–410, 412–415, 431, 437–439, 441, 
444, 449, 452, 455–461, 466, 475–479, 
481–490, 496–502, 533, 535, 552–553, 
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587–589, 594, 605, 607, 609, 610, 615, 
616, 619, 626–629, 631–633, 695, 702, 
709, 712

virtuaalinimi  74
vitkastelijat  53, 605
Wittenbergin yliopisto  435
w-kirjain  29, 34
von  106
Vorname  61
Wortbildungsmodell  46
votjakit  556
Vulgata  129
Vårt Land  220
väestökirjanpito  594
väestömäärän kasvu  104
Väestörekisterikeskuksen henkilönnimi-

aineisto  28
väestörekisteriviranomaiset  578
välinimi  96, 567–568, 570, 585
välinimikäytäntö  544
välivaiheen innovaatio  537
väärnimi  63
väärän nimen käyttö  574

Y
Übername  60, 72
yhden nimen systeemi  84, 94
yhdenvertaisuus  208
yhdistelmänimi  562
yhdistenimen ottaminen  428–429
yhdistenimet  536–537
yhdistysten perustaminen  203
yhdistystoiminta  587
yhdysmerkilliset sukunimet  437–439, 

537, 703
yhdyssananomaisten nimien suosio  416
yhdyssanatyyppiset nimet  77, 384, 629
yhteinen kansa  120
yhteinen sukunimimenneisyys  36, 136, 

177, 214, 216, 434, 631
yhteiskunnallinen asema nimenmuutosil-

moituksissa  397
yhteiskunnallinen murros  25, 503
yhteiskunnallinen sääty  86
yhteiskunnallisen aseman ilmaiseminen  

620
yhteiskunnalliset instituutiot  121–122
yhteiskunnalliset järjestelmät  49, 610
yhteiskunnalliset muutokset  585
yhteiskunnan hierarkkisuus  592
yhteiskunnan modernisoituminen  97, 634
yhteiskunnan tarpeet  86, 97
yhteisöllinen identiteetti  47
yhteisöllistyminen  122
yhteisön ilmaiseminen  620
yhtenäinen kansakunta  628
yhtenäinen sukunimikäytäntö  21–23, 475
yhtenäistämisnationalismi  114
yksikamarinen eduskunta  121, 514
yksilö aktiivisena toimijana  122
yksilöiden valinnat  612
yksilöivyys 578

yksilöivä symbolifunktio  612
yksilöivät tarkennukset  183
yksilöllinen sukunimi  470
yksilöllisyyden merkki  555
yksilöllisyys  88, 201, 619, 620
yksilön arvon vähätteleminen  138
yksilön harkinta  87
yksilön identi  ointi  534
yksilön nimi  533
yksilönnimi  57, 80, 84, 213, 471
yksilön tunnus  624
yksinimisyydestä kaksinimisyyteen 

siirtyminen  85
yksinimisyys  79, 83, 84, 91, 94
yksinkertaistaminen  428, 429, 537–538
yksiselitteinen tunniste  620–621
yksittäisnimi  74
yksityisyyden merkki  186
yleinen nimivelvoite  574
yleinen systeemiteoria  48–50
yleinen äänioikeus  514
ylempisäätyiset  120
yliopisto  22, 588
yliopistolaisten sukunimet  177, 520
yliopiston opettajien nimien kielisuhteet  

436–437
yliopiston suomalaistaminen  520, 625
yliopistovaikuttajat  589
yliopistoväki  592
ylioppilaat  593
ylioppilaat kansan keskuudessa  593, 504
ylioppilaiden nimet  433–447, 503, 512
ylioppilaiden nimien suomalaistaminen  

102, 184, 188, 208, 418, 438, 445–447, 
504–506, 598

ylioppilaskaarti  513
Ylioppilasten Keskusteluseura  511, 577
ylänimi  74
yritysnimet  42
yritysten perustaminen  122

Z
Zuname  60, 64, 128, 129, 132, 162
Zweitname  61

Å
Åbo Tidning  598

A
Ähtärin lisä- ja sukunimet  499–501
äidinkielen mukainen nimi  620
äidinkieli  620
äidinnimijohdos  109
äidinpuoleinen sukunimi  59
ämbetesnamn  131
äänioikeus  121
äännekehitys  201
äänteellinen mukauttaminen  224, 375
ääntäminen  167, 183, 185, 211

Ö
öknamn  131–133, 144
Östra Finland (lehti)  598
Östra Nyland  (lehti)  598
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Suku- ja lisänimihakemisto

Ahlrot  259
Ahlstedt  347, 442, 449
Ahlstedt-Laakso  707
Ahlsten  290
Ahlstrand  617
Ahmavaara  518
Aho  257, 407, 500, 501, 529, 552, 714
Ahola  418, 703–705
Ahonen  231, 232, 239, 371, 375, 382, 

389, 402, 477, 479, 490, 495, 498, 
695, 709

Ahra  407, 707, 714
Ahti  407, 714
Ahtia  415, 702
Ahtinen  199, 378, 393, 707
Ahtinen-Karsikko  707
Ahto  714
Ahtola  368
Ahwenainen  216
Aikio  470
Ailas  702
Aimo  407, 714
Aimonen  442, 449
Aine  407, 714
Ainonen  213
Airaksinen  216
Airanen  232, 378, 702
Airiainen  490
Airinen  232, 378
Airo  407, 714
Aironen  199, 232, 378
Aito  407, 714
Aitovieri  416
Aladin  703
Ala Manninen  490
Ala-Haukka  449, 462
Ala-Jaskara  301
Alaliikkanen  500
Ala-Liipola  440
Alamarkkula  240
Alander  138, 374, 440
Alanen  58, 449, 457, 477
Alanko  409, 415, 552, 714
Alanne  407, 409, 415, 530, 714
Alaspää  442
Alastalo  605
Alatalo  298
Ala-Tolvi  441, 462
Alava  714
Ala-Vestergård  704
Albinus  101
Aldo  714
Aleksanderinpoika  257, 696
Aleksanterinpoika  368
Aleksejeff  257
Alén  232
Alexandroff  707
Alexandroff Jastereboff  707
Alexejeff  400
Alho  407, 408, 498, 714

A 
Aadaminpoika  259, 276
Aadolphinpoika  605
Aaldo  714
Aalto  329, 407, 442, 448, 449, 477, 480, 

482, 495, 498, 529, 714
Aaltohelmi  702
Aalto-Jaala  702, 707
Aaltonen  223, 230, 231, 277, 321, 344, 

375, 401–403, 477, 479, 480, 498, 526, 
627, 695, 706, 709

Aamu  407
Aamunen  199
Aapelintytär  368
Aarne  714
Aarni  714
Aarnia  415
Aarnio  368, 416, 458
Aaron  129
Aaroninpoika  334
Aarre  407, 714
Aars  567
Aartelo  702
Aataminpoika  230, 298
Aatamintytär  547, 704
Aate  407, 714
Aatos  714
Aatra  714
Aattonen  442
Aava  407, 714
Aavikko  409, 714
Abbars  528
Abelintytär  345
Abraamsson  355
Abrahamintytär  226, 285, 355  
Abrahamsson  240, 259, 271, 366
Achren  184
Achrenius  611
Aconti  82
Adaminpoika  258, 705
Adamsdotter  547
Adamsson  259, 320, 397, 547, 705
Adol  npoika  277, 355, 704
Aelius  83
Afanasjeff  530
Agafonoff  301
Agricola  57
Ahava  714
Ahawa  199
Ahde  529, 714
Ahjo  714
Ahl  255, 696
Ahla  435, 441
Ahlbacka  240
Ahlberg  256, 311, 698
Ahlbom  597
Ahlfors  372, 554
Ahlgren  344, 597, 699
Ahlqvist  218, 269, 288, 442, 450, 523, 

604, 618
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Alholm  268
Alhonen  232, 375, 490, 695, 709
Alinen  216
Alitalo  340
Alku  407, 714
Alkunen  500
Allonen  233, 378
Almberg  599
Almi  714
Alonen  383
Alopäeus  135
Alppi  233, 714
Alppinen  233, 378
Altmann  95
Alto  407, 714
Altonen  233, 378, 401, 490
Alttius  702
Alve  714
Amee  462
Amosov  239
Ampiainen  197
An der Weide  101
Ana arvar  70
Ananianpoika  285, 348
Andberg  702
Andell  400
Andersdotter  705
Andersen  96
Andersén  554
Andersin  224
Andersson  231, 240, 285, 332, 350, 366, 

368, 426, 440, 527, 54, 547, 548, 617, 
704–706

Andrejeff  706
Angelus  97
Angervo  714
Ankara-Astala  707
Annala  461, 462
Annaliisanpoika  271
Annanpoika  334, 605, 705, 706
Annila  527
Ansa  407, 714
Antinpoika  231, 256, 278, 285, 345, 

355, 442
Antintytär  276, 309, 345, 368, 441, 699, 

704
Antson  547
Anttila  235, 440, 469
Anttinen  224
Antti-Poika  545
Apaja  199, 407, 714
Apila  714
Apontytär  371
Apphus  129
Ar  332
Archipoff  440
Argillander  611
Arho  199, 407, 459, 714
Arminen  458
Arni  714
Aro  255, 714
Arokallio  527

Aronen  216, 233, 375, 390, 490, 695, 
709

Arponen  358
Arra  715
Artesalo  368
Artvirta  368
Arvela  155
Arvidsson  523
Arvinen  390
Arvo  715
Arvonen  233, 234, 375, 442, 449, 695, 

709
Asellus  82
Asikainen  216
Asikatar  558
Askainen  58
Asp  230, 236, 695
Aspholm  484
Aspinen  484
Astala  707
Aste  290
Attila  316
Auer  442, 448, 449, 512, 715
Augustinpoika  301
Augustintytär  306
Augustson  146, 527
Augustsson  285, 705
Aukustinpoika  257, 301, 314
Aukustintytär  285
Aulén  462
Aulen  703
Aulin  518
Aulo  407, 715
Auma  407, 715
Aumanen  213, 234, 235, 378
Aunio  197
Aunonen  383
Aura  715
Auramo  702
Auranen  235, 375, 401, 402, 695, 709
Aure  715
Aurelius  83
Autere  407, 715
Auterinen  235, 378
Autero  715
Autiomäki  454
Autonen  454, 461
Auver  715
Auveri  715
Auvinen  105, 490
Auvo  715
Avanto  715
Avellan  218
Awikainen  216
Axell  282

B
Backman  172, 310, 480, 705
Bankko  292
Barbarus  81, 692
Barbatus  81
Bastman  303
Bastuskär  335
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Bech  554
Becker  523
Beklin  473
Bell  529
B lohrobský  95
Belzoni  134
Bengtsson  212
Berg  311, 333, 370
Berg(h)  604, 702
Bergendahl  370, 702
Berger  440
Bergesen  147, 703
Berggren  240
Bergholm  248
Berghsson  546
Berghäll  178, 370, 450, 462, 700
Berglind  233
Bergman  310
Bergmo  156
Bergroth  604
Bergström  248
Bildungar  70
Biri  251, 367
Birkman  597
Biörk  108
Bjong  442
Björk  554
Björkholm  328
Björkman Walkeajärvi  489
Björkqvist  285
Björkroth  191, 549
Björkwist  184, 528
Björn  271, 477
Björneburgensis  436
Blidberg  178
Blink  240
Blixt  551
Blom  256
Blomqwist  374, 528, 706
Blomster Sillanpää  501
Blygd  472
Bläckstadius  171, 172
Bogdanoff  529
Bogdanov  547
Bogdanova  547
Bogislaus von Hohenthal  706
Bollström  605
Bom  311
Bommi  703
Bond  706
Bonde  139
Borg  450, 356, 438
Bortgnerus  319
Brander  255, 312, 320, 441, 450, 518, 

611
Brandt  326, 554
Brofeldt  178
Broman  233
Broström  281
Brummer  151  
Brusi  296, 697
Brusila  440
Brutus  82

Bruun  270, 696
Brückner  529, 703
Bäck  703
Bäckvalli  523
Bärlund  296
Bärman  301
Böhm  264

C
Caepio  82
Calamnius  523
Carlsson  449, 462, 485, 704
Carlsson-Nikula  707
Carpelan  435
Castrén(i)  211, 523, 560
Cavén  322

ech  95
Cedberg  450, 702
Ceder  597
Cederberg  271, 450, 457
Cederhjelm  604
Cedermarck  159
Cedersparre  185
Cheirio  372
Christersen  96
Christersson  446, 547, 702
Chydenius  185
Cicero  81
Claudius  83
Clausen  57
Colliander  67, 147, 703
Conradi  438
Copernicus  167
Corander  373, 374
Cornelia tribu  81
Cornelius  81
Crawford  89

D
Dag  177
Dahl  367
Dahlberg  334, 498
Dahlqvist  358
Damberg  188
Danielsson  146, 423, 527, 703, 707
Danielsson-Kalmari  423, 703, 707
Davetinpoika  283
Davidinpoika  285
Davidsson  331, 705
De la Chapelle  185
Dingeldangi  171
Dohnal  95
Domander  347, 699
Dranber  703

E
Eerakkala  442
Eerikssonni  188, 243
Eerikäinen  216
Eerola  332, 442, 450, 469, 706
Eevanpoika  368
Eevantytär  301
Eevasson  226, 350
Efraimintytär  368
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Eho  407, 715
Ehrlund  284
Ehrnroth  529
Ehtonen  199
Einonen  490
Eitea  100
Ek  238
Ekbom  250
Ekholm  348, 350, 699
Eklin  332, 441, 450
Eklöf  351, 352
Ekman  309, 319, 698, 702
Ekonen  490
Ekqvist  309, 350
Ekström  703
Elander  301
Eldingar  70
Eldström  293
Elers  462
Elgman  107
Eliaanpoika  420
Eliasson  420
Elisabetinpoika  368, 705
Ellinen  136, 390, 436, 441, 462, 601
Elminen  498
Elo  246, 551, 705, 715
Eloheimo  449, 702
Elomaa  416, 702
Elon  235
Elonen  235, 375, 401, 402, 479, 695, 

709
Eloniemi  235
Eloranta  400, 416, 420
Emanuelinpoika  340, 699, 703
Emanuelsson  334
Emanuelssonska  190
Enckel  498
Eneberg  518
Engblom  276, 548, 554, 697
Engelberg  357
Englund  367
Enne  407, 715
Enonen  235, 371, 378
Enonkoski  702
Enqvist  316
Enroos  326
Ensiö  461
Erander  530
Ericasson  705
Erikson  547, 705
Eriksson  188, 233, 290, 301, 350, 425, 

482, 537, 545, 547, 549, 617, 695, 699, 
703–705, 707

Eriksson-Krintilä  707
Eriksson-Lassila  425, 707
Eriksson-Löytönen  293, 707
Erkkilä  234, 442, 449
Erkko  442, 455, 459, 703
Erkkonen  455, 459
Erlanninpoika  322
Eronen  216, 496
Erotar  556
Ersdotter  545

Erä  407, 715
Erämaa  236
Eränen  216, 236, 378, 449
Esaianpoika  368
Eskelin  707
Eskelinen  131
Eskelitär  131
Eskola  298, 442, 450
Eskonen  390
Essen, von  604
Esterinen  224, 383
Etelä  407, 715
Euranen  236, 378
Euren  236
Europaeus  446
Ewa-Kaisanpoika  546, 705
Evanpoika  368
Evantytär  285
Evelinantytär  705
Evonen  383
Evä  703

F
Fabianinpoika  259, 696
Fabritius  251
Fager  257, 314
Fagerlund  277
Falenius  442
Falk  98, 230
Fallenius  242, 695
Fan  472
Fast  285
Favén  440
Fenler  529
Fiks-Sankila  501
Filman Nurkkala  501
Fingerroos  468
Finnberg  702
Flavius  83
Fleming  179
Flintta  528, 702, 704
Flygt  472
Flängstedt  175
Folkungar  70
Follingius  130
Fonselius  560
Forchheim  95
Forsberg  529
Forsblom  178
Forsblom-Ljung  707
Forsell  322, 350
Forsgren  271
Forsman  180, 218, 222, 347, 358, 361, 

441, 442, 513, 523, 604, 700
Forss  495, 560, 561
Forsskåhl  178
Forsström  352
Frankenheuser  185
Fransén  450
Franti  257
Frantsi  422
Franzen  90
Franzén  450
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Frearrios  79
Fredensköld  159
Fredling  323, 698
Fredrikintytär  271
Fredriksdotter  704
Fredriksson  233, 271, 306, 322, 368
Frei  99
Freiberg  99
Freimann  99
Friessner  90
Friis  518
Friman  301, 367
Frimodig  442
Front  243
Fräntilä  422
Funino  703
Furst  256
Furuhjelm  178
Furuman  107
Fyhr  554
Fähnrich  95
Fänrik  354
Färm  289

G
Gabrielinpoika  283
Gabrielintytär  264, 526
Gadd  367
Gaddis  129
Gadd Lanttola  501
Gadolin  611
Gædda  98
Galle  285
Gammal  146, 527
Ganander  523
Gau   95
Gautsch  95
Genetz  507
Gerdt  546
Gerdtson  546
Gerhardintytär  310, 698, 704
Gerhartinpoika  310
Gjúkungar  69
Glad  254
Gode  139
Godenhjelm-Kairamo  703
Gordejeff  357
Gottlund  523
Granberg  347, 487
Granbom  364, 700
Granfelt  507
Granholm  155
Granlund  523
Granroth  275
Granö  275
Grape  187
Gregorius  82
Grennäs  283
Griischoi  275
Grosz Franzen  90
Grotenfelt  185
Grundström  507
Gruner  90

Grålund  344
Grägg  428, 703
Gröhn  275
Grönberg  176, 311, 335, 366
Grönblom  355
Gröndahl  275
Grönfors  234
Grönholm  260, 331, 371, 699
Grönlund  236, 253, 449, 703, 704
Grönqvist  191, 324, 339, 340
Grönqwist  142, 549
Grönroos  328, 450, 462, 702
Grönros  265
Gsaf-Laorsi  428, 708
Gullman  331
Gustaantytär  332
Gustafsdotter  704
Gustafsson  224, 271, 276, 283, 332, 345, 

357, 362, 368, 397, 526, 527, 547, 549, 
697, 700, 702, 704

Gustafssonska  190
Gustavasson  617
Guttorm  470
Gyllenbögel  185
Gylling-Laorsi  428, 708

H
Haahti  407, 715
Haahto  715
Haaja  258
Haaksi  715
Haapa  477, 715
Haapala  236, 441, 449
Haapanala  236, 441, 462
Haapanen  216, 236, 237, 282, 341, 371, 

375, 390, 436, 441, 449, 462, 477, 490, 
495, 496, 529, 695, 709

Haapaoja  527
Haapoja  357
Haartman, von  507
Haarula  271
Haasia-aho  368
Haave  407, 715
Haavio  448, 450
Haavistoinen  383
Hacklin  238
Hackzell  529
Hackzell-Särkinen  707
Hagbom  597
Hagelin  237, 243, 452
Hagelström  349
Hageman  527, 704
Haggren  280
Hahnfelt  345
Hahti  715
Hahto  715
Haikka  715
Haka  715
Hakala  237, 269, 277, 418, 696
Hakalainen  490
Hakamäki  489
Hakanen  237, 238, 375, 452, 490, 695, 

709
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Hakaniemi  238
Hake  390
Hakkarainen  216
Hako  715
Hakolander  205
Hakonen  238, 378, 490
Hakulinen  216
Halava  715
Halkinainen  490
Halko  238
Halkola  238
Halkonen  238, 378, 403
Halkoniemi  342
Halkosaari  280
Halla  407, 715
Hallaaho  238
Hallanen  238, 378
Hallén  262
Hallio  448, 450
Halm  474
Halme  407, 442, 448, 449, 459, 705, 715
Halmila  239
Halminen  239, 376, 403, 695, 709
Halmis  239
Halonen  48, 216, 238, 529
Halotar  48
Haltunen  327
Hamilton  89
Hammar  147, 527
Hanelius  66
Hanell  526
Hanén  602
Hangasoja  416
Hanhimäki  326
Hanhinen  490
Hanhineva  459
Hanki  407, 715
Hannikainen  176, 216, 490, 602
Hannula  449, 462, 705, 706
Hansain  602
Hansdotter  704
Hansen  96
Hansmann  95
Hansson  547
Happo  543
Happonen  490
Harakka  230, 422
Hardikainen  190
Harittu  702
Harju  460, 498, 500, 552, 715
Harjula  304, 371
Harjulin  248
Harjunen  239, 371, 378
Harmittawainen  219
Harsunen  239, 378
Harteva  507
Hartikainen  157, 190
Hartikkala  332, 441, 450
Hassak  277
Hassinen  400
Hattara  197
Haudanmaa  331
Haukka  355, 442, 449

Haukkanen  457
Hauska  240
Hauskanen  240, 254, 378
Hautamäki  298
Hautanen  216
Hautaoja  158
Hautapelto  314
Hautaperä  144
Hauvonen  441, 442, 462
Havas  407, 715
Havonen  437, 442, 449, 462
Havu  490, 605, 715
Havunen  490
Hedberg  440
Hede  407, 715
Hedén  528
Hedman  328
Hedmark  301
Hehkonen  390
Heickell  523
Heikel  554
Heikinpoika  320, 332, 334, 442, 698, 

706
Heikintytär  340
Heikkilä  418, 449, 459, 469, 476, 554, 

597
Heikkinen  159, 232, 490, 561
Heikkitär  252
Heikkola  251
Heikola  324
Heilander  292
Heimo  407, 470, 715
Heimonen  213, 378
Heini  374, 715
Heininen  378, 441, 450, 461, 462, 601
Heino  334, 368, 407, 444, 480, 482, 706, 

715
Heinonen  240–242, 311, 376, 382, 390, 

402, 403, 441, 442, 449, 462, 477, 479, 
490, 498, 501, 544, 560, 561, 601, 605, 
695, 703, 709

Heinonen Keskinen  241
Heinonen Kivimäki  241
Heinunen  241, 378
Heinä  715
Heinänen  242, 376, 401, 402, 442, 479, 

485, 490, 695, 709
Heiskanen  143, 211, 495
Heiskatar  556
Heivo  300
Hela  199, 715
Helander  133, 224, 703
Helanen  224, 383
Helén  596
Helenius  150, 236, 251, 297, 440, 596, 

697, 703, 704
Helin  239, 269, 328, 442, 496, 695, 702
Helinä  407, 715
Helke  715
Hellander  470
Hellberg  283
Helle  458, 715
Helleland  97
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Hellen  450, 596
Hellens, von  518
Hell  ykt  573
Hellfors  294
Hellgren  238, 304, 335
Hellman  303, 352, 441, 450, 462
Hellsten  298
Hellstén  442
Helmanen  243, 378
Helme  715
Helmer  705
Helmi  552, 715
Helminen  36, 188, 197, 223, 243, 244, 376, 

479, 490, 498, 695, 709
Helo  715
Helsberg  374, 706
Helsing  101
Helske  715
Helsky  715
Helte  715
Helve  715
Helwe  197
Heman  440
Hempeätär  557
Hendell  235
Hendell-Auterinen  235
Hendunen  190
Henriikantytär  334
Henrikinpoika  368
Henrikintytär  544, 547, 605, 703
Henriksén  547, 703
Henrikson  705
Henriksson  146, 231, 241, 276, 277, 282, 

290, 355, 356, 365, 447, 454, 482, 527, 
611, 700, 702, 704–706

Henriksson Ahola  705
Henriksson-Kärrs  707
Henrikssonni  548
Hento  715
Hentrikssonni  184, 548
Hentunen  176, 190, 216, 436, 490
Heponen  383
Herden  242
Herkänen  702
Herlin  527
Herma(i)nen  435
Hermaninpoika  283
Hermanninpoika  231, 695
Hermanson  271, 283, 313
Hermansson  271
Hermo  448, 449, 459
Hermonen  442, 449
Hernesaho  529
Herra(i)nen  435, 554
Hertsberg  706
Hertull  291
Hervanta  702
Hetastiinantytär  301
Hete  715
Heten  527
Hiden  287
Hiekka  715
Hiekkanen  244, 245, 378, 403, 484

Hieta  715
Hietala  245
Hietanen  36, 245, 246, 335, 371, 376, 442, 

482, 490, 498, 696, 709
Hietaniemi  313
Hietaprunni  274
Hieto  715
Hiidenkari  301
Hiirikoski  293
Hiironen  283
Hiisi  435, 715
Hilda arvar  70
Hildantytär  370
Hilden  108
Hildesson  605
Hile  715
Hilippälä  67
Hiljanen  378
Hillilä  240
Hilpeinen  213
Hilpelä  480
Hilponen  692
Hiltunen  490
Hilve  715
Hilvonen  491
Himberg  441, 462
Himmanen  176
Hindikka  190
Hintikka  190
Hirvelä  350
Hirvén  438
Hirvikanto  518
Hirvilä  449
Hirvinen  428, 441, 449, 601
Hirvonen  452, 491
Histanen  491
Hjelt  261
Hjorthfoth  573
Hoffelin  453
Hohenthal  528
Hohenthal, von  706
Hohti  715
Hohto  716
Hoikka  703
Hokkanen  491
Holkeri  282, 441, 462
Hollo  703
Holm  374, 407
Holma  407, 716
Holmeeni  509
Holmerus  108
Holmgren  331
Holmi  716
Holminen  246, 378, 403
Holmlanderska  139
Holmqvist  627
Holmström  332, 347
Holopainen  216, 703
Holsti  436, 441
Homanen  524
Honka  716
Honkanen  215, 224, 378, 390, 393, 479, 

482, 490, 491, 496, 552
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Honkasola  367, 442
Honkola  307
Hopea  361, 716
Hopio  36
Hoppa  326
Hopponen  491
Horha  716
Horma  409, 716
Horn  106, 179
Hornborg  342
Horník  95
Horo  716
Horsma  716
Horsti  409, 716
Hougberg  358
Housunen  317
Hovila  262, 442
Hovilainen  442, 450, 453
Howilainen  216
Hovinen  246, 378, 403
Huhta  716
Huhtanen  246, 247, 371, 376, 484, 696, 

709
Huhti  357, 716
Huhtiainen  247
Huhtimo  247
Huhtinen  247, 378, 390, 480, 491, 542
Huhtiniemi  247
Huida  442, 450, 460
Huima  484, 716
Huimala  293
Huittinen  58, 216
Hujanen  271, 285, 370, 400, 450
Hukkanen  213, 214, 216, 435
Hukkinen  706
Humlenius  171
Humppinen  491
Hunfalvy  91
Hunsdorf  91
Huomo-Askola  428
Huomolin  428
Huoponen  216
Huotari  702, 704
Hupanen  247, 248, 254, 378, 403
Hurma  716
Hurme  341, 706, 716
Hurmerinta  77, 416
Hurri  703
Hurstinen  245, 696
Hurtig  108
Huttu  543
Huttunen  216
Huuhanen  389
Huurinainen  703
Huurre  716
Huusila-Kokkola  707
Huuskanen  355
Huuskonen  216, 707
Huutonen  216, 248, 378, 403
Huvila  249
Huvilainen  491
Huvinen  247–250, 254, 378, 393, 482, 

491

Huvinen-Riihimäki  249
Hylje  373
Hynninen  216
Hyppönen  491
Hyrkanos  130
Hyrske  407, 716
Hyrsky  407, 518, 716
Hytti  146
Hyttinen  146
Hytönen  253, 491, 498
Hyvälti  425
Hyvärinen  487, 491
Hywärinen  216
Hyvönen  141, 452, 453, 491
Hyötynen  250, 378, 491
Häkkinen  216, 373, 491
Häkäräinen  500
Hällberg  442
Hälleberg  516
Hälli  367, 441, 462
Häme  716
Hämäläinen  246, 375, 527, 560
Hänninen  216, 491, 702
Härkäaho  339
Härkäpaeus  262
Härkäpää  435
Härkönen  491
Härme  716
Härmeenmaa  250
Härmeenniemi  554
Härmeinen  250, 378, 461
Härmelin  462
Härmä  144, 716
Härmälä  462
Häyrinen  491
Häyrynen  216, 491
Högbacka  705
Högman  470
Höijer  301
Hölmönen  172
Hörlin  451
Höysä  179

I
Id  368
Idström  703
Ihalainen  215
Ihalempinen  287
Ihanainen  213
Ihanus  264
Iisakinpoika  530
Iisakintytär  368, 704
Iisko  397, 527, 703, 704
Iitu-Laine  702, 707
Ikonen  143, 216, 438, 491, 558
Ikotar  143
Iljin  259
Ilkkainen  134
Ille  139
Ilma  716
Ilman  250
Ilmanen  199, 250, 251, 371, 376, 441, 449, 

457, 696, 709
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Ilmarinen  251, 252, 258, 286, 376, 382, 
401, 627, 696, 709

Ilmola  253
Ilmonen  252–254, 376, 442, 449, 452, 491, 

501, 696, 709
Ilo  716
Iloinen  255
Ilomäki  248
Ilonen  213, 247, 248, 254, 255, 376, 403, 

445, 480, 696, 709
Ilta  716
Iltanen  255, 376, 696, 709
Ilves  512
Im Dorf  101
Imanuelsson  285
Imman(en)  465, 500
Immanuelsson  276, 697
Immonen  177, 373
Inberg  351, 372
Inger  470
Inha  372, 716
Inkinen  300
Inkonen  179
Innanen  176, 436
Into  485, 716
Intola  255
Intonen  255, 378
Isakintytär  354
Isakkila  554
Isakson  277
Isaksson  257, 277, 292, 326, 617, 704
Isberg  340
Iso-Isännäinen  491
Iso-Keskinen  491
Isomäkilä  368
Isopenno  442
Isopere  442
Isänen  256, 378
Isännäinen  256, 491
Ithimaeus  179
Itkonen  216
Itänen  256, 378
Itäranta  256
Iulius  83
Iunius  82
Iustus  82
Ivanoff  428, 706
Ivanov  293
Ivanova  703
Iwanowna  557
Ivarinpoika  255
Ivarsson  255

J
Jaakkolainen  692
Jaakola  442, 449, 462
Jaakonsalo  301
Jaakopsen  156
Jaakopssonni  548
Jaala  716
Jaatinen  216, 437
Jaffa  703
Jahkonen  498

Jahnsson  346, 546
Jakobsen  156
Jakobsson  283, 285, 706
Jakobssonska  190
Jakovlew  530
Jakovljeff  706
Jalanne  702
Jalava  599, 716
Jalkanen  216
Jalo  716
Jalo-Kivi  702
Jalonen  256, 257, 357, 364, 376, 390, 

696, 709
Jalonius  257
Jalonoja  257
Janhunen  216, 257
Jankko  716
Jansen  703
Janssen  90
Jansson  358, 702, 705
Jantunen  216
Jaska  541
Jastereboff  707
Jauhiainen  212
Jemeljanov  104
Jemmerdäl  142
Jensen  96, 567
Jepponen  216
Jeremiantytär  240, 322
Jern  296
Jevseijeff  529
Jefseijeff-Ivschinen  707
Joelinpoika  230, 298
Joelintytär  287, 309, 697
Joensuu  416, 487, 702
Joentaka  432
Johaninpoika  366, 397, 700, 704
Johannantytär  277
Johannasson  547
Johanneksenpoika  280, 697
Johanneksentytär  309
Johanpoika  230, 271, 277, 298, 331, 

345, 706
Johansdotter  547, 705
Johanson  240
Johansson  57, 146, 197, 230–232, 235, 

243, 256, 257, 271, 301, 309, 324, 331, 
332, 334, 335, 344, 345, 354, 355, 357, 
365, 366, 368, 426, 442, 451, 484, 498, 
547, 548, 695, 702–706  

Johantytär  243, 309, 322
Johnsson  547, 705
Johtonen  257, 378, 703
Jokela  257, 277, 442, 462
Jokelainen  556
Joki  257, 552, 716
Jokilehto  529
Jokinen  208, 222, 257, 258, 376, 390, 

402, 441, 442, 461, 462, 480, 491, 
501, 696, 709

Jokioinen  441
Jokipaltio  416
Jokin  703
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Jolli  365
Jomppanen  470
Jonaantytär  283
Jonasson  361
Jononen  491
Jonsson  547
Joonaantytär  442
Joosepintytär  605
Jorma  716
Joronen  332
Jose  npoika  322
Josefsson  277
Josepinpoika  256
Josepintytär  298
Jouhikainen  258
Joukahainen  252, 258, 378, 382
Joukainen  258
Jous  716
Jousi  407, 716
Jousiniemi  524
Joutikka  279, 697
Joutsen  409, 442, 702, 716
Joutsenaho  368
Joutsi  716
Juhanen  703
Juhanpoika  250, 332, 359, 696
Juhansonska  548
Juhanssonni  509
Juhantytär  240, 259, 290, 596
Juho-Kustaanpoika  426, 704
Juhonpoika  230, 236, 238, 240, 268, 274, 

277, 298, 332, 349, 442
Juhont.  706
Juhontytär  230, 357, 605
Jukola  133, 310
Julén  331
Julkunen  216
Jung  278, 697
Jungblad  703
Junge  400
Jungel  702, 707
Junnelius  370
Junnila  158, 334
Juntheikki  57
Juntunen  452
Juolukka  716
Juova  407, 716
Juslin  351, 554
Jusseroinen  368
Jussila  235, 324, 453
Jutikkala  442
Juuma  716
Juureva  702
Juuri  407, 716
Juurinen  259, 376, 696, 709
Juusenpoika  554
Juvanen  247
Juvenius  457
Juwonen  216
Jylhä  407, 512, 716
Jylhänen  485
Jymy  716
Jürgens  400

Jyrginen  190
Jyrinä  177
Jürjeff  400
Jyrkinen  190
Jyrkkä  716
Jyrkkänen  378
Jyry  716
Jyske  716
Jyvä  716
Jäkälä  512, 716
Jämsänen  491
Jänne  716
Jännes  43, 507
Jäppinen  216
Järnefelt  372, 560
Järvelin  438
Järvelä  374
Järvenpää  260, 449, 601
Järvi  407, 551, 716
Järvinen  75, 147, 223, 259, 260, 263, 363, 

372, 376, 390, 402, 403, 438, 442, 449, 
459, 462, 479, 484, 492, 495, 496, 498, 
552, 601, 626, 696, 703, 707, 709

Järwinen  141
Järvinen-Flodin  703, 707
Järving  260, 462, 601
Järviranta  530
Jäykkä  462, 466, 602, 626, 703
Jäykkäniska  512
Jääskeläinen  216
Jörgensen  96

K
Kaalssonni  509
Kaari  716
Kaarivuo  301
Kaarlenpoika  370, 544, 545, 605, 705
Kaarlentytär  271, 361, 704
Kaarlola  705, 706
Kaarlonen  224
Kaarna  716
Kaarne  716
Kaarre  716
Kaarto  716
Kahari  541
Kahelin  453
Kahila  407, 716
Kahilainen  378, 453
Kahma  357, 461
Kahva  461
Kaihla  407, 716
Kaihlanen  260, 378
Kaiho  716
Kaija  449
Kaiku  716
Kaila  407, 451, 716
Kailanen  260
Kaima  285
Kainotar  558
Kainulainen  218, 692
Kaipio  459
Kaira  716
Kairamo  513, 703
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Kairi  470
Kaiskonen  215
Kaisla  407, 717
Kaista  717
Kaistinen  383
Kaitanen  261, 379, 393, 403, 490, 491
Kaitonen  491
Kaivo  717
Kaivola  527
Kaivonen  262, 379, 393
Kaivos  717
Kajander  138, 527
Kajanen  383, 449
Kajastus  707
Kajava  461, 717
Kakkinen  277, 368
Kakkon’e  543
Kakkurs  706
Kalajoki  416
Kaldio  717
Kalervo  448, 449, 717
Kaleva  702, 717
Kaljo  717
Kalke  407, 442, 449, 717
Kalkela  442, 449
Kalkkinen  383
Kalla  409, 717
Kallas  717
Kallela  257
Kallenpoika  277, 301, 698
Kallentytär  246, 363, 696, 700
Kalli  717
Kalliainen  216
Kallijoinen  262, 709
Kallinen  262
Kallio  36, 440, 442, 450, 477, 480, 482, 

495, 501, 529, 551, 604, 618, 717
Kallioinen  262, 376, 461, 476, 480, 498, 

696, 709
Kallioniemi  146
Kalpa  409, 717
Kalske  458, 717
Kalsonki  185
Kaltea  707
Kaltio  717
Kalve  717
Kananen  560
Kanawoloff  147, 527
Kanerva  373, 528, 605, 717
Kanervainen  219
Kanervikko  528
Kanervo  717
Kangas  197, 305, 450, 717
Kangashokka  595
Kangaskolkka  420
Kangas-Mikkola  354
Kankainen  66, 491
Kankare  717
Kankas  717
Kankoinen  137
Kannas  717
Kannel  512, 717
Kannelius  449

Kanninen  176, 436, 449
Kansallis-osake-heimo  520
Kansanen  216, 379, 393
Kantele  717
Kanto  551, 717
Kantola  282
Kantolahti  341
Kantolampi  282
Kantonen  199, 216, 262, 263, 345, 376, 

390, 495, 696, 709
Kaplan  264, 696
Kapsäkki  185
Kaptens  426
Kara  263, 717
Karainen  263
Karanen  263, 371, 379, 442, 450, 613
Karanko  416, 702
Karasti  263
Kare  717
Karén  259
Karhe  717
Karhi  717
Karhia  435
Karhinen  108
Karho  717
Karhu  110, 271, 334, 692, 703
Karhukangas  369
Karhunen  212–214, 216, 280, 703
Karhunmaa  322
Karhutar  212, 213, 617
Kari  440, 442, 446, 480, 702, 704, 717
Kariluoto  520
Karinen  263, 264, 376, 491, 696, 709
Karinenä  263
Kariniemi  263
Karinkanta  263
Karitsamäki  332
Karjala  528
Karjalainen  135, 280, 477, 491, 528
Karjalin  135
Karlsson  224, 259, 298, 301, 332, 354, 

355, 357, 360, 368, 374, 375, 480, 496, 
548, 699, 704, 705

Karma  717
Karmala  400
Karmas  368
Karoliinanpoika  334
Karoliinantytär  283
Karolinanpoika  368
Karolingi  69
Karpalainen  106
Karpalo  199
Karpitar  558
Karppalainen  435
Karppinen  528, 705
Karro  705
Karsela  301
Karsi  371
Karttunen  216, 438
Kartunius  438
Karu  717
Karunen  390, 422
Karvala  233
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Karvonen  442, 703, 704
Kasevainen  491
Kaskas  456
Kaski  706, 717
Kaskinen  264, 371, 376, 696, 709
Kaste  717
Kasti  368
Kasvi  717
Kasvinen  264, 379
Kataja  717
Katajainen  379
Katajisto  334
Katarinanpoika  703, 705
Katava  717
Katve  717
Kauhanen  560
Kauhatar  556
Kaukainen  491
Kaukanen  383, 490, 491
Kauko  717
Kaukomäki  298
Kaukonen  491
Kauno  692
Kaunonen  264, 265, 379
Kaupinsalo  344
Kaupitar  558
Kauppala Tuohimäki  501
Kauppi  554
Kauppila Vuorenpää  489
Kauppinen  216, 491, 558, 704
Kaura  717
Kauranen  379, 491
Kaurén  349
Kauruma  524
Kavander  280, 354
Kavat  306
Keck  268, 696
Kefa  129
Kehonen  282, 454
Keida  717
Keiho  717
Keihänen  265, 379, 442, 446
Keihäs  717
Keijoi  435
Keijunen  383
Keinonen  265, 266, 379, 403
Keiretyinen  219
Kejonen  216
Kekkén  438
Kekki  438
Kekkinius  438
Kekkonen  261
Keko  717
Kekonen  216
Kekoni  146, 528, 703
Kekonius  489
Kekonius Kuikka  489
Kekäleh  706
Kekäläinen  216, 219, 706
Kelander  224
Kelanen  224, 383
Kelin  146, 703, 704
Kelo  717

Kemppi  703
Kenttä  717
Kera  477
Kerén Kaarela  498
Kerkkonen  441, 450, 490, 491, 601, 614, 

601, 615
Kero  409, 717
Kerskonius  172
Kervinen  558
Kervitär  558
Keskihuissi  285
Keskinen  58, 216, 490, 491, 709
Kesko  285
Kesä  717
Kesänen  216, 379
Keto  717
Ketola  266, 418, 696, 706
Ketonen  266, 267, 376, 401, 402, 696
Kettunen  132, 135, 216, 442, 449, 460
Kettutar  132
Ketwel  477
Keula  199
Kevari  298
Kevoi  442, 449
Keväinen  267, 379
Kevänen  267, 379
Khüry  703
Kielinen  356
Kielo  199, 717
Kienanen  491
Kievari  459
Kihl  529
Kihlman  513
Kiikkinen  58
Kiilo  462
Kiintonen  267, 379
Kiiru  301
Kiiski  474
Kiiskiaho  702
Kiiskinen  491, 529, 530
Kilkki  140
Killinen  454
Killingholm  706
Kilpi  197, 409, 717
Kilpinen  20, 216, 218, 223, 267, 268, 

372, 376, 490, 491, 604, 618, 628, 
694, 696, 709

Kilpiö  268
Kilvakkala  703
Kinaslampi  282
Kinnunen  216
Kinos  717
Kipinä  717
Kirsi  717
Kirves  136
Kirwes  179
Kitsanen  491
Kitti  470
Kiurunen  268, 319, 379  
Kivekäs  415, 446, 702
Kivi  20, 43, 222, 240, 407, 459, 551, 

604, 717
Kiviaho  323
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Kiviharju  298
Kivijärvi  705
Kivikataja  518
Kivilä  347
Kivinen  268, 269, 376, 480, 491, 696, 

709
Kiwinen  216
Kivinen Kujansuu  269
Kiviniemi  268, 442
Kivisalmi  332, 442, 450
Kivistö  702
Kivori  702
Kjellberg  270
Klariin  230
Kleemola  442
Klemetti  315, 530
Klemola  442, 449, 703, 704
Klinga  98
Klubb  528
Knopp  554
Knorring  373
Knutkalli  523
Knutsen Helleland  97
Knuutila  332, 441, 462
Kohlman  702
Kohma  334, 442, 450
Koikkala  524
Koipelin  355
Koiren  171
Koistinen  216
Koitto  717
Koivisto  108
Koivu  717
Koivuharju  326
Koivula  184, 342
Koivunen  269, 270, 371, 376, 403, 491, 

495, 496, 498, 696, 709
Kojo  213
Kojonen  213
Kokkinen  491
Kokko  271, 550
Kokkonen  216, 477, 550, 706
Kolanen  454
Kolari  702
Kolhinen  491
Kolinen  224
Koljonen  216, 492
Kolkka  718
Kolkki  436
Kollin  224, 442, 447
Kollin Pöyhölä  501
Kolo  718
Kols  355
Kolu  270, 334, 718
Kolunen  270, 379
Kolunperä  270
Kommonen  465
Komo(i)nen  436, 465
Ko ka  543
Konsel  318
Konsén  702
Konsin  400
Konstantinin tytär  278

Konstantinow  400
Konsti  335
Kontio  278, 512
Kontiokoski  278
Kontkanen  530
Konttila  310
Konttinen  365
Kontturi  309
Kontu  718
Kontuniemi  527
Koponen  251, 252, 332, 558
Koppelmäki  527
Koppelomäki  339
Koppinen  216
Korander  373
Korhonen  156, 176, 212, 262, 436, 492, 

556, 561
Korhotar  212, 556, 557
Korkealaakso  528
Korkolainen  436
Korniloff  528
Korp  528, 705
Korpela  332
Korpi  442, 462, 718
Korpikuusi  197
Korpinen  270, 376, 462, 480, 491, 529, 

696, 710
Korpisaari  301
Korppeliin  171
Korppi  155
Korppinen  216
Korsi  718
Korte  718
Kortpeliander  473
Kortteinen  501
Korwapuustius  171, 473
Korven-Korpinen  529
Korvenkoski  707
Korvensuu  442, 450
Koskela  418, 498, 595, 706
Koskeloinen  213
Koskenhovi  416
Koskenkorva  307
Koski  345, 390, 407, 408, 480, 498, 500, 

718
Koskimies  459, 513
Koskin  530
Koskinen  20, 75, 141, 188, 214, 218, 

221–223, 243, 247, 257, 270–273, 345, 
373, 376, 382, 390, 402, 403, 441, 442, 
449, 459, 462, 479, 485, 490, 492, 495, 
496, 498, 512, 529, 552, 594, 604, 628, 
693, 696, 704, 705, 710

Koskinen Edesniemi  489
Kosonen  358
Kossi  560, 561
Kostamo  179
Koste  718
Kostia  692
Kotasaari  524
Kotilainen  465
Kotilander  171
Kotinen  479



763

Hakemistot

Kotka  512
Kotkanen  461
Koukkari  554
Koukkulammi  256
Kouvo  465
Koval  95
Kovanen  357, 487, 492
Kovero  278
Kowin  440
Kranck  167
Krank  601
Krankka  167
Krankki  167
Kreindl  703
Krekula  459
Kreutz  179
Kreutzer  263, 696
Kristensen  96
Kristersson  440
Kristiansson  612
Krob  95
Krohn  22, 372, 604
Kronberg  705
Krook  595
Krooplin  603, 604
Krooppilainen  603
Krouvila  459
Krov  95
Krömperi  176
Kröönlunti  472
Kuha  477
Kuhna  240
Kuikka  489
Kuikkonen  702
Kuisma  374, 409, 718
Kuivakangas  309
Kuivanen  334
Kujala  259, 706
Kujamäki  272
Kujanen  272, 379
Kujanhaara  257
Kujanpää  332
Kukka  718
Kukkanen  197, 492
Kukkonen  489, 492
Kukkula  718
Kuldain  436
Kuldan  436
Kulhanen  441, 450, 452
Kulju  718
Kull  440
Kulmala  232
Kulmanen  272, 273, 379
Kulo  274, 550, 718
Kulonen  273, 274, 379
Kulopalo  274
Kulta  552, 718
Kultakala  436
Kultanen  436
Kumbu  552
Kumlander  702
Kumpu  718
Kumpulainen  216

Kumpunen  274, 379, 403
Kunnas  400, 407, 442, 447, 459, 706, 

718
Kunto  274
Kuntonen  274, 379, 403
Kuoharinen  219
Kuonanoja  66
Kuoppamäki  298, 299
Kuori  718
Kupiainen  216
Kupla  197
Kurck  134, 171, 172, 435
Kurcki  172
Kurhinen  482, 492
Kurikka  308, 334, 442, 450, 457
Kurittu  257
Kurki  106, 134, 136, 179, 435
Kurkinen  492
Kurkis  179
Kurtti  435
Kusnetsoff  703
Kustaanpoika  146, 226, 243, 257, 283, 

301, 345, 355, 526, 545, 605, 702
Kustaantytär  230, 243, 256, 271, 285, 

345, 605, 696
Kustasson(ni)  184, 205
Kutungar  70
Kuuperi  422
Kuusama  718
Kuusenoja  309
Kuusi  407, 507, 718
Kuusinen  275, 376, 401, 479, 552, 697, 

710
Kuusisto  155
Kuusonen  275, 379
Kuvva  470
Kylänen  275, 379, 459
Kylänpyöveli  185
Kymäläinen  214, 469
Kynnäs  718
Kyntäjä  529
Kyreen  175
Kyrö  470, 718
Kyrönen  275, 379
Kytö  498, 529, 718
Kytölinna  301
Kytömäki  317
Kytönen  316, 482, 485, 492
Kyöstinen  224
Kåhlman  446
Kähkönen  298
Kähäräpää  108
Käkelä  450
Kämäräinen  541
Käpy  276, 718
Käpyaho  276
Käpylä  274, 276
Käpynen  275, 276, 379, 403
Käpäläinen  271, 704
Kärki  409, 450, 692, 718
Kärkinen  482
Kärkkänen  492
Kärkönen  216, 457
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Kärpänen  239, 271, 696
Kärpänoja  268
Kärrs  705, 706
Kääminen  383
Kökkö  449
Könönen  216

L
Laahtinen  276, 379
Laahtonen  276, 379
Laaja  276
Laajainen  276, 485
Laajanen  276, 379
Laajunen  482
Laakinen  216
Laakkonen  492
Laakso  147, 407, 442, 447, 450, 480, 482, 

527, 551, 704, 707, 718
Laaksonen  216, 221, 223, 249, 276–278, 

281, 376, 390, 397, 402, 403, 442, 449, 
477, 479, 484, 492, 498, 501, 552, 594, 
697, 702, 704, 710

Laaksovirta  77
Laatikainen  216
Ladd  554
Lagerblad  345
Lagerblom  240
Lagerbohm  451
Lagström  345
Lagus  560
Lahdelma  409
Lahdenkivi  416
Lahdenmaa  605
Lahdenperä  275, 278
Lahdi  718
Lahonen  383
Lahtelma  702
Lahti  137, 338, 407, 409, 442, 482, 498, 

718
Lahtinen  20, 208, 223, 248, 278, 279, 376, 

390, 402, 442, 449, 462, 480, 492, 496, 
627, 697, 710

Laht’lehto  520
Lahto  280
Lahtola  280
Lahtomäki  280
Lahtonen  279, 280, 289, 376, 390, 441, 

450, 462, 697, 710
Lahtonmäki  280
Laiditar  556
Laihinen  280, 371, 376, 697, 710
Laiho  718
Laihonen  280, 281, 371, 376, 403, 697, 

710
Laijitar  556
Laine  304,  336, 407, 408, 450, 480, 482, 

487, 498, 526, 529, 530, 551, 702, 706, 
707, 718

Laineinen  280, 379
Lainen  280, 379
Lainne  718
Laiskonius  171
Laitanen  280, 281, 379, 492

Laiti  470
Laitinen  216, 281, 460, 487, 492, 554, 

561, 596
Laititar  556
Laitonen  280, 281, 379, 490, 492
Laivala  702
Laivo  718
Lakso  281, 718
Laksonen  281, 379, 390, 492
Lakua  496
Lammervo  702
Lammi  326, 718
Lamminen  282, 376, 441, 462, 697, 710
Lampén  343
Lampi  498, 718
Lampinen  213, 216, 282, 283, 359, 371, 

376, 485, 492, 697, 710
Landén  293
Lang  235
Langmyyry  704
Lanki  278
Lanne  442, 718
Lantiainen  282
Lantto  718
Lapio  368
Lappeteläinen  528, 706
Laqvist  281
Larsen  96
Lassfolk  545
Lassinantti  545
Lassinen  216
Lassu  137
Lastu  718
Latomaa  278
Latu  718
Latonen  490, 492
Latva  718
Latvanen  213
Latvo  718
Lauha  459, 718
Lauhanen  283, 379
Laulainen  492
Laulajainen  492
Laulajainen-Linnasenmäki  489
Launi  718
Launis  703
Laurell  322, 698
Laurén  224, 288, 319, 358
Lauren  612
Lauri  554
Laurikainen  213, 214, 471
Laurila  285, 301, 706
Laurin  95
Laurin’e  543
Laurinen  224, 612
Laurintytär  545
Lauroinen  705
Lauronen  450
Laurosela  450
Lautela  276, 442, 449
Lavikainen  560
Lecklé  342
Leenanpoika  312
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Le[e]vi  129
Lehén  400
Lehmus  718
Lehmäaho  234
Lehti  390, 482, 718
Lehtilä  284
Lehtinen  75, 155, 188, 213, 243, 252, 

283, 284, 376, 390, 402, 403, 442, 
452, 462, 479, 482, 485, 495, 496, 
498, 627, 697, 710

Lehtiniemi  283
Lehtiö  526
Lehto  284, 322, 407, 442, 480, 707, 718
Lehtola  262
Lehtolainen  284, 453
Lehtonen  147, 221, 222, 284, 285, 344, 

350, 371, 372, 376, 390, 402, 403, 
441, 442, 450, 453, 461, 462, 465, 
479, 480, 485, 492, 495, 496, 527, 
552, 601, 697, 710

Lehvä  718
Leikkonen  383
Leimu  718
Leinikki  718
Leinipää  434
Leino  320, 407, 442, 450, 707, 718
Leinonen  216
Leiponen  383
Leiqvist  314
Leivo  276, 409, 448, 450, 457, 702, 718
Leivonaho  286
Leivonen  285, 286, 319, 376, 401, 697, 

710
Lekktatius  172
Leklé  342
Lemberg  280
Lembin  528
Lemma  470
Lemmenkukka  177
Lemminki  415, 702
Lemminkäinen  143, 252, 258, 286, 379, 

382, 466, 482, 542
Lempeissalmi  524
Lempi  718
Lempinen  287, 376, 697, 710
Lempivalkonen  287
Lempiäinen  287
Lennaviik  358
Lensu  474
Lento  718
Leopard  332
Lepistö  149, 271, 283
Lepo  718
Lepolaksi  287
Lepomäki  287
Leponen  287, 288, 379, 403, 492
Leponenä  27
Leponiemi  287
Leponokka  287
Leppijuha  704
Leppinen  216
Leppä  718
Leppäkoski  334

Leppänen  213, 222, 280, 288, 289, 371, 
376, 382, 390, 402, 442, 450, 480, 490, 
492, 496, 512, 697, 710

Leppävuori  416
Lerkkanen  343, 383
Leskinen  141, 177
Leuto  718
Leutola  528, 702, 705
Leveinen  290, 706
Levison  252, 696
Leviäinen  289
Levo  718
Levoinen  289
Levonen  289
Levynen  289, 379
Levä  718
Leväinen  289, 290, 403, 706
Levälahti  290
Levänen  289, 290, 379, 390, 436, 441, 

462, 601, 706
Lewänen  141, 216
Levänpää  441
Liehuva  489
Lieko  718
Leito  718
Lietonen  290, 379
Lihavainen  529
Lihr  271
Liimakka  554
Liipola  440
Liiri  319
Liisanen  485
Lilja  98, 290, 301, 498, 719
Liljanen  290, 379
Liljefors  265, 442, 449
Liljestrand  374
Lille  470
Lillja  177, 719
Lill-Strang, Lillstrang  602
Lill-Teinilä  312, 441, 450
Limo  719
Limper  205
Limperi  509, 617
Lind  495
Lindberg  261, 354, 375, 526, 699, 702, 

703
Lindblad  350
Lindblom  617
Lindbäck  351
Lindeberg  278, 290, 617
Lindegren  268
Lindell  284, 441, 462
Lindelöf  705
Linden  276, 296, 325
Lindén  364, 700
Lindfors  271, 438, 440, 705
Lindgren  296, 303, 596
Lindgrén  339, 699
Lindholm  277, 353, 356, 372, 438, 704
Lindhsson  546
Lindman  303
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Lindqvist  259, 303, 449, 698, 702
Lindroos  155, 271, 303, 314, 420, 442, 

597
Lindroos Hakala  489
Lindroos-Lietelä  420
Lindsay  89
Lindstedt  264, 286
Lindström  324, 338, 611, 627, 705, 708
Lindström-Hannikainen  428, 708
Lindström Myllymäki  489
Lindström-Pallasvirta  428, 708
Lindvall  233
Linkkreeni  596
Linko  719
Linna  719
Linnais  291
Linnamaa  334
Linnanen  290, 291, 379, 490, 492
Linnankoski  91, 314
Lintroos  155
Lintu  484
Lintunen  216, 484
Lipasti  705
Lisinen  383
Litvanen  218
Liukkanen  492
Liukko  322
Liukkoinen  492
Liukkonen  462, 492
Liukku  703
Ljung  707
Ljungdell  528
Lohi  527, 719
Lohikari  507
Lohjelm  106
Loikkanen  216
Loimu  719
Loiske  719
Lolason  541
Lommi  719
London  101
Louhe  719
Louhelainen  703
Louhi  719
Loukkanen  216
Louna  719
Lounas  719
Luhta  281, 719
Luhtanen  291, 371, 379
Luhtinen  498
Lujanen  450
Lukes  95
Lukesle  95
Lukkari  470
Lumbe  719
Lumme  719
Lummevirta  705
Lund  106
Lundahl  440
Lundahl-Venho  420
Lundberg  338
Lundén  338, 527, 704
Lundgren  345, 442

Lundqvist  617, 706
Lundqwist  528
Lundstedt  442, 450
Lundstedt-Ääri  442
Lundström  457
Luode  719
Luola  719
Luolanpoika  541
Luoma  450, 484, 500, 719
Luomahaara  240
Luomalainen  705
Luomanen  291, 379, 554
Luomanni  526
Luomela  400
Luomi  719
Luonne  719
Luonto  719
Luopoinen  181
Luostarinen  216
Luote  719
Luotetmäki  240
Luoti  719
Luoto  719
Luotonen  291, 292, 296, 376, 492, 697, 

710
Lustig  95, 240
Lutherus  130
Lutter  130
Luuwerman  181
Luvia  435
Lübek  101
Lyhde  717
Lyly  293, 702, 707, 719
Lyra  292, 560
Lyyra  719
Lyyranen  492
Lyyränen  292, 379
Lyyski  442
Lyytikäinen  216
Lyytinen  216
Lång  358, 368, 372
Långhjelm  706
Lähde  257, 442, 480, 501, 719
Lähdemäki  435
Lähdet  321, 698
Lähte  719
Lähteenmäki  496
Lähteenoja  442
Lähteinen  292, 376, 403, 697, 710
Lähtinen  292, 293, 492, 703
Läijonschiöld  573
Läike  719
Länepä  434
Länkelin  438
Länkelä  438
Länsman  470
Läntinen  219, 293, 344, 379
Läntinen Ojala  293
Lätt  435
Lätti  435
Löfberg  283, 697
Löfgren  309
Lönn  498
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Lönnroth  303, 698
Lönqvist  263, 696
Löppönen  459
Löytömäki  293
Löytönen  293, 363, 371, 379, 457, 490, 

492

M
Maa  719
Maakeskinen  492
Maalainen  218, 692
Maaniitty  301
Maccabeus  129
Macconi  611
Madetoja  308
Madsen  96
Mahlanen  293, 294, 379
Maijala  360
Mailanen  484
Maine  719
Maininki  719
Mairo  449
Maisala  285
Majanen  289, 294, 379
Majonen  390
Makaroff  400
Makkabealainen  130
Makkonen  214, 466, 469, 471
Malén  296, 297
Mali  719
Malin  136, 277, 515
Malinen  136, 216, 438, 515
Maljanen  703
Malka  719
Mallinen  294, 295, 379
Malm  295
Malmberg  296, 446, 450, 702
Malmgren  438
Malmgrén  438
Malmi  295, 400, 719
Malmila  295
Malminen  295, 376, 401, 403, 697, 710
Malmström  498
Mandanp.  705
Maneau  703
Manelius  702
Man(n)berg  251, 441, 449, 457
Manner  169, 269, 373, 407, 440, 442, 449, 

450, 458, 462, 705, 719
Mannerheim  576
Mannerheimo  576
Manneri  719
Mannerström  617
Manninen  216, 452, 469, 492
Mansikainen  213
Mantere  719
Mantero  416
Marci  lius  81
Marcius  79
Marianpoika  226, 308, 350
Mariantytär  278
Mariasson  605, 704
Marin-Jussi  110

Marjanen  296, 376, 462, 697, 710
Marjanpoika  296
Marjasalo  605
Marjonen  296, 379
Markkanen  494
Markkila  236, 237, 442
Markkonen  390
Markkula  450
Markuksenpoika  703, 704
Markusson  337, 547, 699, 705
Mars  706
Marsch  276
Martijef  540
Martikainen  214, 469
Martin  296, 363, 462, 527
Martinoff  540
Martinpoika  442
Marttila  276, 296, 457, 462
Marttinen  527, 540
Marttonen  540
Massa  459
Matalainen  218, 694
Matara  719
Mataraaho  374
Mathildantytär  240
Matikainen  374, 692
Matikka  705
Matilainen  435
Matinolli  59, 109
Matinpoika  240, 271, 331, 345, 704
Matintytär  283, 285, 301, 442, 699
Matsi  355
Matsson  271, 339
Mattila  155, 255, 257, 307, 308, 330, 341, 

441, 454, 469
Mattilainen  435
Mattinen  224, 612
Mattsson  224, 234, 243, 277, 283, 285, 

298, 301, 334, 340, 345, 440, 548, 695, 
702, 705, 706

Mattssonni  184
Mattsson-Slip  707
Mattus  470
Matvejeff  612
Maukonen  216
Maula  301
Maunu  442
Maunula  704
Maurinen  612
Mecklin  298
Mehto  155
Mehtonen  492
Mehtänen  492
Mej  705
Mela  446, 702, 719
Melart  440
Mellberg  707
Melske  719
Mendelin  257, 703
Meno  456
Mentunen  299
Mereinen  296, 370
Meri  706, 719
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Merikanto  498, 702
Merilä  156
Meriläinen  346, 436
Merinen  296, 371, 376, 401, 402, 697, 

705, 710
Meriruusu  703, 707
Meriruusi Helin  703, 707
Merisalo  301
Merowinger  69
Merowingi  69
Mervinen  480
Metiäinen  500
Metropolitanus  694
Metsä  719
Metsälä  297
Metsämuuronen  297
Metsänen  297, 376, 389, 697, 710
Metsäpelto  197
Metsäruusi  257
Mettilä  296
Mettälä  243
Mettänen  296, 379
Michelsson  298, 706
Mickelsson  296
Miekka  719
Miekkavaara  529
Mielonen  216
Miettinen  141, 216, 435, 492, 706
Miinanpoika  545
Mikkelsonska  548
Mikkelsson  354
Mikko  706
Mikkola  141, 359, 454, 472, 597
Mikkola Pykälämäki  501
Mikkonen  336, 492
Mikola  340
Mikontytär  285, 298
Minni  703
Mironoff  706
Mišovie  48
Mišových  48
Mitro  524
Mižovo  48
Moberg  108, 298
Modig  98
Moisio  359
Moittiwainen  219, 693
Moliis-Mellberg  707
Mollonen  216
Momma  435
Mongl-Svidersk  703
Mononen  216
Montan  256
Morottaja  470
Muhonen  492
Muiskula  368
Mujo  470
Mulli  179, 435
Mullo  345
Multanen  216 
Multisilta  368
Mumma  435
Munter  283, 296, 301

Murberg  235
Murto  719
Murtomaa  331
Murtonen  297, 298, 379, 403, 461, 492
Muschovski  440
Musta  368, 470
Mustakallio  702
Mustakangas  332
Mustileen  473
Mustonen  197, 492
Muta  618
Mutanen  492
Mutenia  470
Mutikainen  216, 492
Muukkonen  216
Muuranen  492
Muuroja  322
Myllybacka  704
Myllylä  368
Myllymäki  274
Myllyniemi  271
Myllär  283
Myrsky  407, 719
Myyräläinen  492
Mäcklin  236
Mägi  719
Mäkelä  141, 234, 297, 315, 418, 440, 453, 

477, 554, 702
Mäkeläinen  298, 492, 453
Mäki  298, 370, 407, 408, 454, 552, 554, 

719
Mäkilä  527
Mäkin  299
Mäkinen  20, 75, 216, 221, 298, 299, 371, 

376, 382, 390, 402, 403, 442, 450, 
479, 480, 484, 492, 495, 496, 520, 
697, 706, 710

Mäkipeska  305
Mäkisalttu  308, 698
Mäkitapani  298
Mäkynen  706
Männistö  133
Mänty  407, 719
Mäntynen  299, 300, 345, 376, 490, 492, 

496, 697, 710
Mätäsneva  257
Mökkön’e  543
Mölsä  436
Möttö  257
Möykky  459
Möykkynen  705

N
Naakka  459
Naamaaho  706
Naapinen  480
Nahka  435
Nahkalieru  185
Nakkinen  383, 484
Narikko  355
Natunen  216
Naukkarinen  216
Naukler  185
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Neijonen  493
Nenonen  177
Neokleous  79
Neovius  518
Nero  703
Neronen  300, 371, 380, 461
Neropatti  416, 702
Nestor  101
Neulanen  485
Neumann  618
Neva  719
Newalainen  216
Nevalainen  702
Nevanen  300, 301, 380, 484, 493
Nevanlinna  518
Nevasoja  301
Nevasuo  301
Newton-Niskanen  707
Nielsen  96
Niemeke  702
Niemelä  276, 301, 418, 442, 465
Niemenkari  301
Niemi  261, 301, 407, 408, 420, 500, 719
Niemijärvi  301
Niemi Kaija  501
Niemimaa  301
Nieminen  216, 221, 223, 301–303, 341, 

376, 390, 402, 403, 441, 442, 445, 
452, 457, 465, 479, 482, 484, 489, 
493, 495, 496, 498, 501, 618, 627, 
698, 705, 710

Nieminen Sahala  489
Nietos  719

ihvan ovitš  149
Niilonen  484
Niini  719
Niinikoski  416
Niininen  303, 376, 485, 496, 698, 710
Niiranen  216
Niironen  477
Niittula  303
Niittunen  303, 380, 493
Niittuoja  303
Niitty  719
Niittyjärvi  304
Niittymaa  304
Niittymäki  304
Niittynen  303, 304, 376, 479, 698, 710
Niittyperä  304
Nikamaa  301
Nikiforow  400
Nikkanen  176, 437
Nikkanoff  365
Nikkari  147
Nikki  470
Nikkilä  253, 442, 449
Nikko  301
Nikodemuksenpoika  530
Nikodemusson  292
Nikula  548, 707
Niloni  306
Nisson  703, 704
Nirkko  435

Nironen  216
Nirvo  301
Niska  66, 435, 441
Niskanen  216, 707
Nissinen  702
Nisunen  304, 380, 403, 498
Niuranen  215
Niva  719
Nivonen  304, 371, 380
Nojonen  316
Nokkinen  216
Nolonen  219
Nopanen  259
Noponen  706
Noppa  554
Nordberg  363
Nordenstierna  146, 528, 703
Nordlund  442
Nordqvist  318, 441, 462
Nordström  304, 367, 416, 452, 698
Nordvall  284, 441, 527
Normarkku  318, 698
Noro  199, 719
Noronen  304, 376, 698, 710
Norri  442, 450
Nors  703, 704
Nortamo  400
Nortimo  301
Norvasto  301
Notkonen  304, 305, 380
Nousiainen  143, 216
Novák  94
Nukari  442, 703
Nukarinen  703
Numberg  338
Numerla  301
Nummela  230, 373
Nummelin  256, 305
Nummenpää  285
Nummi  496, 719
Numminen  305, 376, 403, 450, 479, 496, 

698, 710
Nuohin  524
Nuokka  304
Nuoli  177
Nuorgam  470
Nuormaa  516
Nuotio  719
Nupponen  306, 698
Nupula  257
Nurkka  305, 436
Nurkkala  305
Nurkkanen  305, 371, 380
Nurkki  301
Nurkkinen  305, 380
Nurma  301
Nurme  720
Nurmela  304
Nurmi  390, 407, 415, 480, 720
Nurmimäki  554
Nurminen  222, 306, 371, 376, 402, 477, 

479, 493, 698, 710
Nurmio  415, 450
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Nuutsinp.  484
Nyberg  295, 372, 420, 529, 618
Nybom  335
Nygren  597
Nygrén  489
Nyholm  338, 706
Nyholm Grägg  428, 703
Nykopp  354
Nykvist  308
Nykänen  216, 283, 357, 528, 706
Nylander  351, 527, 702
Nylund  251, 450, 706
Nyman  301, 374, 461, 485, 516, 597, 

611
Nyqvist  702
Nyqwist  706
Nyrhinen  216
Nyrö  301, 465
Nyström  107, 597
Nyymanni  509
Nälkämäki  301
Näppi  331, 703
Näre  720
Näsman  177
Nätt  306
Nättinen  306, 307, 380, 493
Näykki  449
Nöjd  356

O
Odelma  720
Odenvall  438
Ohra  720
Ohranen  307, 380, 403
Ohrenstein  95
Oittinen  216, 702
Oiva  720
Oivanen  307, 357, 380
Oiwanen  216 
Oja  435, 498, 720
Ojala  293, 354, 358, 706
Ojama  416
Ojanen  307, 308, 371, 376, 390, 480, 485, 

493, 498, 698, 710
Ojanne  415, 702
Ojanperä  355
Ojanperä-Andersson  707
Ojunen  500
Oka  720
Okker  278
Oksa  308, 309, 407, 551, 595, 720
Oksainen  308, 380
Oksanen  20, 43, 141, 146, 213, 218, 222, 

308, 309, 377, 382, 390, 402, 441, 
442, 450, 454, 457, 461, 484, 490, 
493, 498, 526, 595, 601, 604, 618, 
628, 698, 710

Olander  703
Olenius  241, 597
Olin  224, 276, 612
Olkinen  474
Olkkonen  493
Ollila  368

Ollinen  224, 458, 612
Ollinpoika  545
Olmœðlingar  70
Olsen  96
Oluweliniuslanteri  172
Oluwinen  171
Onerva  720
Onikka  500
Onkilammi  309
Onkinen  309, 380
Onni  552
Onninen  309, 380
Opp  278
Optatus  82
Ora  720
Oras  197, 720
Orava  239
Oravanlinna  106
Orelma  720
Orponen  383, 493
Orsi  720
Orttonen  524
Orvokki  720
Oskarinpoika  264
Osma  720
Osmonen  383
Otava  720
Othmar-Neuscheller  147
Otonpoika  298
Otranen  380
Otsoinen  309, 380
Ottila  435
Outonen  218
Outovaara  459
Ovtakoski  470
Oxell  358
Oxeman  171

P
Paajunen  216
Paakkola  704
Paalanen  216
Paananen  368
Paarlahti  368
Paasi  720
Paasinen  310, 380
Paasivuori  516
Paasonen  527
Paatero  197, 450, 702, 720
Paatinen  493
Paatsama  720
Paattinen  493
Paavilainen  436
Paavola  301
Padar  470
Pahkala  286
Pahkanen  310, 380, 490, 493
Paine  720
Pajala  250
Paju  720
Pajula  446
Pajunen  213, 216, 310, 311, 371, 377, 485, 

495, 498, 501, 698, 704, 710
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Pajuniemi  530
Pakarinen  705
Pakkala  285
Pakkanen  197, 493, 500
Pakkasvirta  368
Pakkmanni  172
Palander  512
Palas  720
Pale  720
Palén  312, 698, 704
Palin  528
Palkonen  311, 371, 380, 401
Palkuroff  420
Pallas  459
Palmi  720
Palmroos  311
Palmu  720
Palmunen  311, 312, 377, 389, 401, 402, 

698, 710
Palo  311, 720
Paloheimo  518
Palonen  141, 213, 251, 312, 313, 371, 

377, 441, 442, 450, 462, 493, 500, 
601, 698, 710

Paloposki  436
Palowinerus  171, 473
Palsa  313, 720
Palsala  313
Palsamäki  313
Palsanen  313, 380
Paltta  720
Paltto  470
Panne  470
Pappi  142, 239, 692
Paqvalen  311
Paqvalin  311
Parantainen  485
Parikka  334
Park  554
Parker  703
Parkkari  301
Parkkonen  216, 554
Parman  602
Parmanen  602
Parras  720
Parta  314
Parttimaa  706
Parwiainen  176, 216
Parviainen  313
Parvinen  313, 380
Pasanen  435, 554
Pasila  374
Pass  554
Passi  366
Patala  243
Patansuu  144
Paukama  285
Paula  720
Paulin  230, 526, 695
Paunonen  216
Paunu  720
Pautti  470
Pawén  368

Pawilainen  176
Pavlov  104
Pechmann  95
Pecklin  250
Pehko  720
Pehkonen  554
Pehrsson  702
Peijo  314
Pekan-Matin-Leena  110
Pekka  59
Pekkala  154, 545
Pekkarinen  216
Pekkinen  702
Pekkola  477
Pekola  305
Pelhonen  212
Pelhotar  212
Pelkonen  212
Pelkotar  212
Pellava  720
Pellinen  216, 493
Pellonpoika  545
Pellonpää  416
Pelto  720
Peltoinen  314
Peltokangas  197
Peltola  147, 314, 418, 454
Peltolainen  454
Peltomies  314
Peltonen  214, 216, 269, 313–315, 371, 

377, 382, 390, 401, 402, 440, 442, 
450, 465, 480, 482, 489, 493, 498, 
501, 526, 698, 710

Peltoni  524
Peltoska  617
Penger  720
Pennonen  216
Pensas  720
Pentti  59, 109
Penttinen  212, 213, 286, 493
Penttitär  212, 213
Peranka  301
Pere  442, 528, 707
Perenius  374
Perho  480, 720
Perhonen  383
Perillinen  482
Perker  527
Perkiö  342, 720
Perkiömäki  334
Perkko  720
Perko  720
Pertola  285
Perä  720
Perälä  291
Petersen  96
Peterson  576
Petri  57
Petroff  420
Petrouna  158
Petrov  104
Petrovi   104
Petrovits  158
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Petrowitsch  91
Petrus  129
Petterson  144, 487
Pettersson  344, 348, 527, 548, 576, 703, 

708
Pettersson-Skult  703, 708
Petterzon  576
Pettäinen  493
Pettämäinen  493
Petäjä  720
Petäjäinen  315, 380, 494
Petänen  315, 380
Petö    57, 91
Peura  271
Peuralampi  454
Piensoho  705
Pieski  470
P[i]etari  129
Pietilä  450, 597
Pietiläinen  304, 493
Pietinen  372
Pifält  366
Piha  720
Pihl  177, 301, 316, 706
Pihlainen  315, 377, 698, 710
Pihlaja  315, 720
Pihlajainen  315, 316, 380
Pihlajasalo  316
Pihlava  720
Pihlgrén  317
Pihlhjerta  561
Pihlman  706
Piho  720
Pii  720
Piili  316, 720
Piililä  316
Piilinen  316, 380, 403
Piilola  316
Piilonen  316, 380
Piippo  271
Piipponius  134
Piira  240, 695
Piiranen  216
Piirinen  458
Piispanen  275, 697
Pikkarainen  561
Pikkumäki  298
Pikkuvirta  528
Pilke  720
Pillinen  213
Pilli-Sihwola  528
Piltars  442, 450
Pilwi  705
Pilvi  720
Pilvilampi  317
Pilvinen  317, 380, 479
Pintamo-Kenttälä  608
Pirilä  236
Pirinen  216
Pirkkanen  317, 380
Pirkonen  216
Pirttinen  317, 380, 480
Piru  268

Pisara  720
Pispa  142
Pistool  143
Pitkänen  216, 357, 528, 561, 700
Pitzén  332
Plii  282, 697
Plotius  82
Plummi  596
Plyhti  472
Pohja  364, 552, 720
Pohjakoff  702
Pohjala  462
Pohjanen  371, 380
Pohjanmaa  368
Pohjanpalo  518
Pohjanvirta  416
Pohjasneva  370
Pohjoissawolainen  694
Pohjola  343, 418
Pohjolainen  317, 318
Pohjonen  317, 318, 371, 377, 389, 441, 

442, 450, 462, 493, 698, 710
Pohjotar  317
Pohmelius  473
Poikko  706
Pokka  470
Pollari  314, 317, 364
Pollarikoski  271
Polttinen  215
Polvento  528
Polviander  528, 704
Poläkoff  702
Ponsi  720
Poppius  529
Pore  720
Portaanpää  442, 450
Porthan  107
Porttinen  318, 319, 380
Poskinen  383
Postinen  383
Poukka  442, 449
Poukkanen  383
Pouska  528, 706
Poussa  462
Poutanen  137
Poutiainen  216
Poutinen  319, 380
Praporecký  95
Profoss  322
Prokope  185
Prost  440
Pryl-Äkkilä  501
Pudas  720
Puhakka  466
Puhjo  278
Puholainen  343
Puikkinen  435
Puisto  720
Pukarainen  131
Pukarinen  131
Puke  98
Pukero  435
Pukki  264
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Pulkitar  556
Pulkkinen  214, 216, 368, 469, 706
Pulliainen  216
Pulmunen  197
Pulski  436
Punanen  400
Punssioni  473
Puntanen  216
Puola  720
Puputti  436
Puranen  319
Purhala  328, 698
Purje  720
Puro  720
Puronen  319, 380, 401
Purra  440
Pursi  721
Purtilo  314
Purunen  703
Puska  721
Putaansuu  144
Puthaansuu  528
Putkonen  176, 436
Putronius  171
Puttola  489
Puttonen  493
Puttonen Eerikkala  489
Puukila  271
Puukkanen  216
Puukko  310
Puumaa  603
Puuranen  216
Puuronen  171, 333, 498
Puustinen  493
Pykälistö  361
Pylkkeliin  473
Pylkkäinen  216
Pylkkönen  473
Pynnä  313, 442, 450
Pynnönen  216
Pyry  721
Pyy  179
Pyymanni  509
Pyyrynen  383
Pyörre  721
Pähvinen  143
Päiviö  470
Päiwä  177
Päivänvaara  605
Päiväranta  416
Päivärinta  416, 446, 450, 702
Pälve  721
Pälvi  721
Pärkmuu  156
Pärnä  530
Pärnänen  216
Pässi  172
Pääkkönen  216, 493
Päärilä  477
Pääskyinen  319
Pääskynen  319, 380
Pöksyläinen  216, 702
Pölhö  283

Pölkkylä  320
Pölkkynen  320, 380
Pöllänen  176, 450, 461, 482, 529
Pölsä  435
Pönkkä  435
Pöntinen  319
Pöppölä  470
Pötsi  527
Pöyhönen  216, 493

Q
Qvarnström  416
Qvick  461
Qvickström  451

R
Raade  721
Raanholm  155
Rae  465, 721
Rahwelianus  473
Raida  721
Raikas  721
Raikula  320
Raikunen  320, 380
Railo  721
Rainelius  355, 699
Rainio  415, 721
Raita  721
Raitaaho  232
Raitanen  320, 377, 496, 698, 710
Raitio  344, 446, 458, 702
Raitonen  493
Raitti  321
Raittila  321
Raittinen  320, 321, 377, 403, 495, 698, 

710
Raivio  721
Raivonen  321, 325, 380, 493
Raja  435
Rajala  285, 301, 324, 325, 338, 342, 

349, 480
Rajalin  321
Rajanen  230, 321, 322, 380
Rajaniemi  703
Rak  706
Rakkolainen  301
Rampa  367, 700
Ramper  205
Rand  554
Ranius  82
Rankkihousu  185
Ranko  721
Rankonen  136, 179
Rannaton  322
Ranne  721
Rannikko  415
Ranta  528, 551, 552, 706, 721
Rantainen  498
Rantala  330, 418, 442, 477
Rantalainen  156
Rantanen  208, 216, 222, 322, 323, 371, 

377, 390, 402, 403, 442, 450, 479, 480, 
493, 498, 552, 698, 710
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Rantanen Sovijärvi  489
Rantanen-Ulvinen  323
Ranteli  509
Rantonen  322
Rapola  442
Rasi  721
Rasia  301
Rasinen  323, 380
Rask  332, 554
Raskinen  493
Rasmussen  96
Rastas  108
Ratamo  721
Ratanen  383
Ratibor-Woljan  428
Rauha  721
Rauhanen  323, 324, 377, 698, 710
Rauhava  416, 702
Raula  368
Raumanen  324, 380, 403
Raumonen  324, 380
Raunikki  721
Raunio  415, 460, 501, 527, 721
Raussi  561
Rausti  368
Rauta  721
Rautalakki  604
Rautanen  324, 371, 377, 401, 402, 552, 

698, 711
Rautavaara  416
Rautelin  188, 243
Rautell  554
Rautiainen  323, 435–436
Rautian  436, 437
Rautio  707
Rautjan  436
Ravila  706
Ravinen  484
Rehuneva  298, 697
Reijeli  476
Reijo  554, 703
Reijolaan  181
Reijoliin  181
Reijonen  181, 322, 493
Reima  721
Reimann  100
Reinikainen  319
Reipas  721
Reiska  301
Reissu-Schröder  707
Reivonen  324, 325, 380
Rekimäki  253
Rekola  265, 334, 454
Rekolainen  454
Renfors  554
Renkonen  216
Rennsteen  473
Renqwist  142
Renström  457
Reponen  216, 316, 493
Retkunberg  181
Retulainen  480
Reuna  721

Reunamäki  325
Reunanen  325, 377, 698, 711
Reunonen  325, 380
Reuter  372
Ribbing  97
Riddelin  250
Riemu  551
Riento  721
Rietrikintytär  704
Riga  101
Riigoin  190
Riihijärvi  449
Riihimäki  249
Riihinen  325, 377, 401, 403, 485, 493, 

698, 711
Riihonen  484
Riikkula  301
Riikola  524
Riikonen  190, 484, 493, 524
Riimi  368
Riipinen  493
Rikala  462, 496
Rikkonen  368
Rikman  477, 484
Rimminen  326, 380, 480
Rimpi  721
Rimpilä Rimpinen  489
Rimpinen  326, 380, 489
Rindell  702
Rinkinen  216
Rinne  345, 407, 442, 721
Rinne Sorsén  420
Rinta  283, 721
Rintanen  326, 327, 380
Rintanenä  326
Rinteli  509
Ripatti  554
Ripsaluoma  526
Riskinen  493
Rissanen  216
Rissatar  558
Ristaljus  141, 184, 205
Ristiluoma  368
Ristinmaa  368
Ristioja  370
Ristola  301
Ristonen  612
Rist’reimari  702
Ritari  441
Ritonen  327, 380
Ritoniemi  442, 457
Ritva  721
Ritvanen  479
Ritvonen  327, 380
Riukuniemi  457
Riutanen  327, 380
Riutta  334, 480, 721
Riuttanen  327, 380
Robertintytär  230
Roihu  721
Roine  721
Roini  703
Roiva  436
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Rokolainen  216
Rokopää  185
Rolig  551
Romanov  103
Romtotilander  473
Ronka(i)nen  436
Ronkka  368
Rooska  328
Rooslander  335, 699
Roponen  216
Rosberg  397, 416, 527, 703, 704
Rosell  440
Rosenberg  237, 337
Rosendahl  283, 296, 312, 329, 465
Rosendal  283
Rosenfelt  108
Rosenquist  304
Rosi  332
Roslund  360
Roslöf  373
Roslööf  357
Rosnell  313
Rosqvist  329
Rosten  292
Rostén  373
Rosvall  171, 327
Rotko  199
Rotkonen  216
Rotta  435
Rouhiainen  305, 374, 698
Routa  721
Routo  368
Rouvala  465
Rovanen  137
Rovio  415, 721
Rudbeck  604
Ruferová  95
Ruhanen  216
Ruis  721
Ruisvaara  416
Rumlenius  171
Rumpetti  151
Rumpunen  704
Runko  721
Ruoho  721
Ruohola  328
Ruohonen  257, 328, 371, 377, 401, 402, 

442, 496, 699, 711
Ruoko  721
Ruokojoki  301
Ruokolainen  328, 699
Ruokonen  216, 328, 329, 371, 377, 452, 

480, 699, 711
Ruolnäs  537
Ruona  721
Ruoranen  216
Ruosteslammi  350
Ruotzi  437
Rupipää  185
Ruppi  271, 370
Rusila  224
Rusko  721
Rut  259, 696

Rutanen  216, 454
Ruu  141
Ruuhonen  329, 380
Ruun  277
Ruus  473
Ruusu  721
Ruusunen  329, 330, 371, 377, 401, 480, 

699, 711
Ruutinwältti  185
Ryssy  422
Rytkönen  216
Rytö  721
Räbb  442
Räkälenius  142
Räkänenander  473
Räme  721
Rännänen-Grännäs  707
Räntä  721
Räsänen  131, 283, 554
Räsätär  131
Rääkkylä  142
Römper  205
Rönkwisti  142
Rönnblad  442, 462
Rönnholm  442
Rönnqwist  142
Röntynen  240
Rööman  529
Röönperi  184, 205
Rööntaal  184
Rööntaali  205

S
Saarainen  331, 335
Saaranen  331, 335, 493
Saarela  418
Saarelainen  57
Saarenmaa  350, 442, 450
Saarento  415
Saares  416, 702
Saari  344, 407, 415, 501, 721
Saarikoski  420
Saarimäki  331
Saarinen  216, 296, 330, 331, 336, 377, 

390, 402, 441, 442, 450–452, 454, 459, 
479, 485, 493, 495, 498, 552, 605, 626, 
627, 699, 705, 711

Saarinen-Kujanpää  331
Saarinen Ojala  331
Saario  530, 707
Saarioinen  301
Saarisensuo  490
Saaristo  415
Saarits  292, 697
Saarman  331
Saarni  721
Saarninen  331
Saarnio  450, 461, 482
Saarto  721
Saastamoinen  529, 702
Saattonen  332, 380, 401
Sahanen  383, 500
Sahi  721
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Saijets  470
Sainio  415, 416, 702
Sairanen  214, 216, 465, 469
Saivo  721
Sakari  454, 699, 702
Sakariantytär  309, 357
Saksa  233, 435, 523
Saksanen  493
Saksinen  493
Saksonen  493
Sala  721
Salakainen  383
Salaksniemeläinen  218
Salama  721
Salanen  332, 380
Salava  721
Salin  259, 442, 530, 705
Salinen  383
Salko  435
Sallamo  301
Salma  721
Salmeeni  509
Salmela  240, 333, 374, 418
Salmelainen  604
Salmén  249, 332
Salmi  199, 332, 344, 407, 408, 435, 501, 

530, 551, 721
Salminen  274, 332, 333, 377, 390, 402, 

403, 441, 442, 450, 452, 462, 479, 
484, 485, 489, 493, 496, 498, 552, 
594, 699, 711

Salminen Lammensivu  332
Salo  158, 370, 372, 373, 400, 407, 442, 

454, 480, 482, 484, 704, 706, 721
Salokangas  527
Salokannel  416, 705
Salomaa  304, 416, 706
Salomoninpoika  368
Salomonintytär  285
Salomonsson  706
Salomontytär  298
Salonen  20, 216, 221, 234, 333–335, 

377, 390, 402, 403, 441, 442, 446, 
450, 452, 454, 477, 480, 493, 498, 
699, 702, 711

Salosaari  416
Saloska  520
Salowaara  197
Salovaara  416, 528
Salpa  721
Salpakari  520, 595
Salvén  251, 696
Salvi  256
Samanen  383
Sammal  721
Sammale  721
Samperi  509
Sampo  222, 722
Samuelintytär  277, 285
Samulinpoika  259
Sandberg  325, 335, 357
Sandell  251, 305, 441, 449
Sandén  312

Sandstedt  496
Santa  722
Santala  335
Santanen  245, 335, 377, 480, 493, 699, 

711
Santapukki  301
Santonen  325, 381
Sapittawainen  219
Sar  332
Sara  722
Sara-aho  336
Sarajas  400
Sarajärvi  527, 702
Saramäki  108
Saranen  335, 336, 381
Sarbäck  185
Sarja  336
Sarjanen  336, 381, 479
Sarjanoja  336
Sarka  722
Sarkainen  336
Sarkanen  336, 381 
Sarkani  529
Sarkonen  336, 381
Sarmes  301
Sarre  470
Sarwi  518
Sarviluoma  459
Satama  722
Sato  722
Satonen  494
Sattman  498
Saukko  436, 465
Saukkonen  493
Saunio  722
Sauramo  722
Sauranen  493
Savander  334, 446, 518
Sawela  442
Savennen  493
Savia  702
Savijärvi  434, 435
Savimäki  706
Savinen  336, 337, 371, 372, 377, 403, 

501, 699, 711
Saviniemi  252
Savio  489
Savioja  336, 449
Savo  722
Sawolainen  176
Savolainen  337
Savón  337
Savonen  337, 377, 699, 711
Savonpoika  694
Savotar  558
Savunen  337, 381
Savva  470
Saxman  264
Scapola  80
Scharlin  596
Schavoon  337
Schildt  218, 604
Schmidt  703
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Schmitt  705
Schrage  90
Schroeder  428
Schroeder-Hallakorpi  428
Schultz  333
Schultze  85
Schuschin  530
Schuschin-Suorio  530
Schwarzberg  702
Scipio  81
Seilinen  383
Seilonen  334
Seiväspari  185
Selenius  704
Selin  264, 331, 442
Selja  722
Selkä  301
Selkämaa  314
Sellman  349
Sepeliin  473
Seppä  231, 477
Seppälä  310, 469
Seppänen  216, 493, 706
Sera  anpoika  368
Seteroff  175
Seton  235
Settinki  278
Setälä  306, 554
Seuderling  702
Seuna  722
Seuranen  337, 338, 381
Severiininpoika  271
Sevón  339, 340, 450
Sewón  527
Siermola  705
Sievinen  338, 381, 403
Sievo  450, 722
Siewo  527
Sievonen  338, 381
Sievä  340, 722
Sievälä  489
Siewänen  216
Sievänen  338–340, 377, 493, 699, 711
Sigman  537
Sihvo(i)nen  436
Sihwola  528
Sihwonen  176
Siila  341
Siilinen  383
Siilänen  442
Siimes  722
Siiriäinen  283
Siirtonen  340, 381
Siiwo  188
Siivo  243, 551
Siivola  341
Siivonen  340, 341, 357, 364, 377, 401, 

402, 498, 699, 711
Siiwonen  197
Sik  554
Sikanen  283, 341
Silander  341
Sild  100, 435

Silén  440, 549
Silenius  332
Siljamäki  368
Siljo  722
Sillanpää  341
Sillberg  702
Sillferduk  573
Sillgrén  339
Sillman  345
Sillstén  285
Sillström  301
Silman Hallaaho  501
Silmisjakku  185
Silmiäinen  218
Silta  435, 722
Siltanen  216, 341, 371, 377, 401, 402, 

699, 711
Silwan  368
Silvan  489
Silwan-Peräjärvi  489
Silvén  341
Silwennoinen  216
Silvennoinen  561
Silvonen  218, 452, 453
Simanen  341, 371, 381, 403
Simelius  442
Simelius-Isopere  528, 707
Simola  441
Simonen  341, 494
Simpanen  216
Simula  345, 462
Sinervo  722
Sinervä  722
Sinisalo  77, 287, 416
Sinkkilä  498
Sipilä  354, 453, 469, 477
Sippola  706
Siprikson  704
Sireeni  722
Sireini  722
Sirelius  374
Sirén  262, 280, 285, 476, 496, 696, 702, 

705
Sireni  722
Sirenii  722
Sirkka  722
Sirkkanen  271, 461
Sirkkonen  271
Siro  722
Sironen  381, 393, 403
Sirviö  702, 704
Sitolahti  368
Siukonen  319
Sivén  224, 339, 477
Sivenius  296
Sivinen  224
Sivula  342
Sivunen  342, 381
Sjöblom  147, 259, 312
Sjögren  296, 597
Sjöman  271, 296, 360, 373, 440, 697
Sjövall  296
Skarp  528, 705
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Skilvingar  70
Skinnar  286, 697
Skinnari Nordbeck  705
Skjoldungar  69
Skog  297
Skott  554
Skovgaard  567
Skrifhalsiander  473
Skutnäs  527, 704
Skytt  329
Skönroos  298
Šlais  95
Slatinská  95
Sluuki  317, 442
Smeds  440
Smolák  95
Snell  147, 285
Snellman  224, 277, 523
Snygg  240
Soappavaara  148
Soihtu  722
Soijonen  374
Soimanen  218, 694
Soini  480, 722
Soininen  216
Soinio  458
Sointu  722
Sointuvuori  520, 595
Soisalon-Soininen  106, 180
Soivio  420
Sola  722
Solanen  286
Solin  440
Somer  722
Someri  722
Somero  407, 722
Sommar  347
Somppi  435
Sonk  337, 368
Sonninen  436
Sonnitar  556
Sooki  334
Sopanen  331
Sora  722
Sorja  199
Sorjanen  342, 381
Sorjonen  342
Sormunen  216
Soro  550
Soronen  215
Sorri  707
Sorsa  301
Sorsanen  213
Sorsén  420
Sortuva  702
Sorva  409
Sotkasiira  608
Souanta  702
Sowelius  603
Sovelius  604
Sovio  603, 604
Sparf  355
Speldorp, van  90

Spess  171, 172
Spiridanoff  706
Spjut  550
Starck  440
Stark  280, 702
Stefansdotter  545
Sten  702
Stenbock  559
Stenbom  595
Stenbäck  372, 446, 702, 703
Stenfors  707
Stengård  459
Stenholm  269
Stenius  269, 356, 696, 707
Stenius-Aarneenkallio  707
Stenman  269
Stenmark  301
Stenqvist  703, 704
Stenroos  627
Stenros  256
Stenvall  134, 222, 334, 344, 597, 604
Stigell  294, 459
Stjerna  357, 477
Stjernberg  704
Stolt  233, 372
Stopp  368
Storm  176, 327
Strand  315
Strandman  349, 529, 699
Strandman-Rita Danieli  529
Ström  232
Strömberg  366
Strömbergska  617
Strömqwist  142
Stulander  374
Sture  97
Ståhl  352
Ståhlberg  352, 465
Ståhle  352
Ståhlstedt  315
Stålhammar  283
Stålström Aittorimpi  489
Stång  259
Suanto  722
Subrinsky  336
Suisto  722
Sula  722
Sulander  348, 699
Sulka  343, 485
Sulkanen  342, 343, 371, 381
Sulkinoja  368
Sulkunen  343, 381
Sulo  722
Sulomäki  344
Sulonen  343, 344, 377, 501, 699, 711
Sumanen  344, 381
Summanen  216
Sumunen  344, 381
Sundberg  617
Sundelin  374
Sundell  255
Sundgrén  321, 361
Sundman  267
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Sundqvist  107
Sund-Ristimäki  361, 707
Sundström  333, 336, 707
Sundström-Lagerstam  707
Sundvall  468
Suo  722
Suoja  722
Suojanen  344, 345, 381
Suokas  459
Suolahti  512
Suolanen  500
Suomalainen  309, 345
Suomela  346
Suomi  346, 722
Suominen  223, 232, 234, 337, 345, 346, 

377, 390, 402, 403, 459, 479, 494, 627, 
699, 711

Suomus  409
Suoniemi  605
Suoninen  346
Suonio  20, 222, 301, 604
Suontaka  435
Suorio  530
Suorsa  347
Suotermä  524
Suotunen  257
Suova  347, 722
Suovaniemi  347  
Suovanen  346, 347, 381, 393
Supinen  528
Surkeemäki  361
Surrander  473
Survonen  494
Susi  110, 314, 698, 702
Sutinen  216
Sutonen  494
Suuntanen  383
Suurpää  179, 435
Suutari  426
Suvanto  722
Suvi  722
Suvilammi  347
Suvín  347
Suvinen  347, 377, 401, 699, 711
Swag  368
Svahn  297, 322
Svala  319
Svan  446, 472, 702
Swan  450
Svanljung  219
Svantenpoika  301
Sved  326
Swein  537
Svensberg  366, 367
Svensson  426, 703
Svidersk  703
Syksy  309, 722
Syrjä  722
Syrjälä  348
Syrjänen  347, 348, 377, 479, 498, 699, 

711
Syvänen  348, 377, 403, 479, 699, 711
Syvänne  722

Syyl  277
Syömisestä  604
Syömäjärvi  185
Syöplum  205
Syöpäjussi  185
Säde  722
Säilä  722
Sällinen  334
Sälö  722
Sälönen  334
Särkelä  147
Särki  435
Särkilahti  435
Särkinen  561
Särkkä  334, 373, 722
Särmä  722
Särö  722
Säte  722
Sävel  722
Söder  554
Söderhjelm  185
Söderlund  237, 695
Söderman  315
Söderström  368
Sörensen  96, 707

T
Taavetinpoika  283, 285
Taavetintytär  277
Tagobert  101
Taikinamaa  365
Taimi  147, 722
Taiminen  348, 377, 401, 699, 711
Taipale  334, 349, 450, 498, 722
Taisto  722
Taito  722
Taitonen  349, 381
Taittonen  442
Taivalkoski  442
Takala  152, 300, 331, 497
Takanen  216, 494, 500
Takku  435
Talanen  462
Talas  722
Tallberg  498
Tallinen  494
Tallqvist  290, 362
Tallukka  193
Talma  723
Talonen  494
Talonpoika  545
Talvela  520
Talvi  460, 723
Talvinen  349, 377, 389, 494, 699, 711
Talvitie  285
Tamlander  349
Tamma  231, 703
Tammelainen  435
Tammelin  436
Tammi  407, 498, 723
Tamminen  223, 349–351, 371, 377, 402, 

442, 450, 452, 479, 484, 494, 699, 
711
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Tammio  350, 705
Tammisto  133
Tampert  188, 243
Tandefelt  106
Tanelintytär Skutnäs  527
Tanhuanpää  283
Tanhunen  494
Tanhuva  301
Tani  703
Tanikainen  214
Tanner  188, 243, 301, 442, 462, 512, 

702, 723
Tanninen  176, 216, 350, 465
Tantere  723
Tapaninen  142
Tapiainen  216
Tapionkaski  524
Tappeliin  171
Tapper  554
Tarjanne  518
Tarkkanen  216, 450, 453, 494
Tarkkinen  216, 494
Tarmo  723
Taskinen  350
Tarvainen  494
Tarvanen  494
Tasanen  345
Taskinen  350
Taula  723
Taurinen  494
Taussig  95
Tawast  179
Tavast  315, 698
Teemperi  472
Teerinen  383
Teevala  316
Tegel  473
Tehinen  383
Tehtonen  383
Teinilä  440
Teiskonen  351, 381, 401
Teittinen  216, 494
Teivälä  554
Teljo  703
Telkiäinen  216
Tenho  723
Tenhonen  381
Tenka(i)nen  435
Tennberg  432
Teppo  299, 693
Tepponen  216
Terho  351, 723
Terhonen  351, 352, 381, 401
Tervamäki  301
Tervanen  352, 381, 440, 450, 462, 485, 

626
Tervo  354
Terä  352, 723
Teräksinen  352, 381, 465
Teränen  352, 353, 381
Teräs  352, 723
Teräwäinen  218, 693
Tessu  459

Teuhonen  216, 494
Thasi  129
Thesleff  544
Thomasson  360, 700
Thomassonska  190
Thulé  512
Tichanoff  67
Ticklén  440, 523
Tienari  340
Tienruus  205
Tietäwäinen  216
Tihinen  494
Tiihonen  528, 561
Tiili  594
Tiilonen  218
Tiirinen  494
Tiironkoski  301
T’iitton’e  543
Tiittula  314
Tikén  440, 465
Tikkala  312
Tikkamäki  298
Tikkanen  176, 216, 436, 440, 465, 494, 

496
Tikki  543
Tildantytär  285
Timberg  357
Timgren  702
Timofejeff  706
Tinasapeli  185
Tinkeltanki  172
Tirhonen  216
Tiri  300, 697
Tirkkoin  390
Tišnov  95
Titus  101
Tjeder  355
Tjeder Makkola  501
Tobiaanpoika  354
Tobiaksentytär  265
Tobianpoika  301
Tobiasson  354
Toikka  176, 436, 550, 703
Toikkala  540
Toikkanen  494, 550
Toiminen  353, 381, 494
Toimiska  548
Toivahanniemi  524
Toivainen  354
Toivanen  354
Toivio  324, 698
Toivo  354, 355, 723
Toivoi  354
Toivokainen  354
Toivola  418, 529
Toivonen  212–214, 219, 353–355, 371, 

377, 390, 402, 442, 454, 477, 479, 494, 
498, 529, 627, 699, 711

Toiwonen  213, 216, 526
Toivonen-Mansikkamäki  355
Toivotar  212, 213
Toiwotar  213
Tokee  334
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Tolja  435
Tollander  706
Tollander de Balsch  706
Tolmanen  216
Tolonen  216
Tolpo  435–437, 441, 465
Tolvanen  159
Tolvinen  440, 462, 601
Tomminen  341, 350
Tomppila  283
Tomppo  331
Tonttila  354
Topelius  136
Topianpoika  282
Toppari  349
Toppinen  136, 332, 699
Topponen  216
Torikka  554
Torkkeli  458
Torstensson  547
Torto  434
Touko  723
Toussula  489
Trapp  360
Trikova-Rakova  707
Trogen  256
Trotberg  358, 441
Trumba  179
Trumf  332
Trygge  139
Träskman  548
Tuhkalainen  442
Tuhkanen  157, 216
Tuhti  484
Tuiretuisenpoika  218
Tuisku  723
Tuiskunen  498
Tukia  374
Tulenheimo  301, 512, 534
Tullius  81
Tuloinen  355
Tulokas  702
Tulonen  355, 377, 699, 711
Tulppo  357
Tunkelo  416
Tunkio  350
Tunturi  495, 723
Tuohi  723
Tuohikotanen  494
Tuokko  604
Tuokkula  442, 449
Tuomaanpoika  702
Tuomaantytär  325, 530, 704
Tuomainen  355
Tuomala  283, 368
Tuomasson  704
Tuomenniemi  355
Tuomi  355, 407, 482, 529, 723
Tuomikorpi  197
Tuominen  355, 356, 374, 377, 390, 402, 

461, 465, 479, 482, 484, 494, 495, 500, 
627, 699, 711

Tuominiemi  355

Tuomola  367
Tuompo  442, 450
Tuovinen  355
Tuowinen  216
Tupala  277
Turanen  216
Turila  440
Turkia  357
Turkki  143
Turpeinen  494
Turppa  367
Turro  158
Turtiainen  216
Turunen  179, 355, 373, 374, 494
Turvanen  494
Turve  723
Tuuli  723
Tuulonen  356, 381, 401
Tuulos  723
Tuunanen  216
Tuutio  470
Tyhjäkerskonius  473
Tyhjänen  494
Tymppi  450
Tyrni  723
Tyrske  723
Tyvi  723
Tyyni  723
Tyytyväinen  256, 381
Tähkä  723
Tähkänen  356, 371, 377, 389, 401, 403, 

700, 711
Tähti  458, 723
Tähtinen  197, 246, 356, 357, 377, 401, 

480, 494, 700, 711
Tähtitanssi  133
Tähtiö  415
Törmelin  442
Törmä  723
Törmälä  442
Törn  277
Törnbom  256
Törnqvist  518
Törneroos  604
Törnroos  356
Törnström  367
Törrö  702
Törrönen  560
Törrötär  560
Töyry  442, 723
Töyrynen  357, 381
Töyräs  723

U
Udd  554
Ugelberg  282
Uhmus  271
Uimonen  216
Uinonen  702
Ukko  702
Ukkonen  703
Ulappa  723
Uljas  459, 461, 723
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Ulpukka  723
Ulrikantytär  357, 547, 705
Ulrikasson  547, 704
Ulrikinpoika  361
Ulriksson  547, 704
Ulvila  240
Unho  723
Unikko  338
Unrat  46
Uoma  723
Uotila  440, 702
Upla  287
Urbanovitsch  357
Urbanus  81
Urho  357, 723
Urholin  357
Urhonen  357, 364, 381
Urne  95
Urpanen  358
Urpinen  357, 381, 401
Urpo  358
Urponen  358, 381
Urpu  723
Urpunen  358, 381
Ursina  617
Ursinus  617
Usatscheff  329
Uselius  440
Usko  358
Uskollinen  604
Uskonen  358, 381, 401
Usliin  364
Usva  723
Utela  343
Uuranmäki  339
Uuro  723
Uurto  723
Uurto-Solio  707
Uusikartano  253, 361
Uusikko  415, 527, 702
Uusikölli  325
Uusila  340
Uusitalo  248, 259, 440
U[u]tela  554
Uuteroinen  383

V
Vaahtera  512, 723
Waahtera  723
Vaahto  723
Vaaja  723
Vaani  472
Vaara  723
Waara  723
Vaaranen  221, 358, 359, 381, 401, 436, 

601
Waaranen  401
Vaaranen Lampinen  359
Vaarinen  383
Vaarna  723
Waarna  723
Vaarnavirta  416
Wadenstierna  67

Væpnlingar  70
Wagner  85
Vaha  723
Vahanen  199
Wahe  368, 723
Vahe  723
Wahlbeck  438
Wahlberg  374, 705
Wahlforss Perhe  498
Wahlman  262
Wahlmanska  139
Vahter  723
Vahtera  723
Wahtera  723
Vahtere  723
Vahteri  723
Vahto  723
Vaikko  435
Waini  550
Wainikainen  550
Vainio  345, 415, 482, 707, 723
Wainio  723
Vainola  361
Wainonen  361, 500
Vaippunen  383
Wairinen  442
Vairinen  450
Waisman  595
Vakaa  703
Vakkuri  699
Waksam  277
Vala  723
Wala  723
Walakorpi  529
Valanne  416
Valbeck  438
Valda  465
Valdén  450
Waldén  704
Waldmann  95
Valenius  498
Valerius  83
Valio  723
Valjanen  383
Valkama  723
Walkama  723
Valkamo  723
Walkamo  723
Valkeaniemi  301
Valkeapää  222
Valkeinen  494
Valkonen  370
Walkonen  216
Wallenius  147, 348
Vallenius  597
Walli  462, 723
Valli  723
Wallín(i)  211  
Wallin  462, 513, 530
Vallinen  359, 360,381, 403
Wallinsalo  301
Wallit  147
Valmari  416



783

Hakemistot

Valmu  723
Walmunen  296
Valmunen  383
Valo  551, 723
Walo  723
Valonen  359, 360, 377, 700, 711
Walonen  359
Valpas  724
Walpas-Eskelin  707
Valta  436, 724
Walta  528, 706, 724
Valtanen  360, 362, 377, 700, 711
Waltimo  197
Valto  724
Walto  724
Valtonen  360–362, 377, 494, 700, 704, 

711
Waltonen  458, 707
Walwe  199, 724
Valve  724
Vanamo  724
Wanamo  197, 724
Vanha Huissi  233
Vanha Lapio  330, 331
Vanha-Lapio  454
Vannas  724
Wannas  724
Vanne  459, 724
Wanne  724
Vansén-Rautio  707
Vantanen  383
Vapaa  724
Vapanen  383
Vapuntytär  301, 705
Ware  450
Warén  440
Varén  702
Varesvuo  354
Varhee  368
Warheenmaa  440
Varheenmaa  702, 704
Varho  724
Warho  724
Varis  365
Varjo  724
Warjo  724
Varjonen  362, 377, 700, 711
Varma  724
Warma  724
Warman  363
Varmanen  362, 363, 381
Warmanen  452
Varonen  359, 494
Waronen  216
Varonen Viitasalo  359
Varpa  724
Varpanen  494
Varpelaide  416
Varpu  724
Varpula  301
Varpunen  276
Varre  470
Varstela  368

Vartiainen  437, 442
Wartiainen  176, 216, 450
Vartiatar  556
Vartio  459
Varvanen  494
Vasaberg  239
Vasama  706, 724
Wasama  724
Wasamo  197
Vasara  724
Wasara  724
Vaschula  706
Waski  36
Vatanen  360
Wauhkonen  216
Vauhtinen  363, 381
Vaukkari  301
Vaula  409
Vaulaste  368
Vauranen  383
Vaurio  450
Weckman  317
Vehanen  383, 442, 498
Wehanen  216
Vehka  724
Vehkanen  363, 381
Vehmanen  363, 377, 401, 402, 450, 457, 

700, 711
Wehmanen  441, 462
Vehmas  724
Wehmas  724
Vehmasaho  363
Wehmiäinen  216
Veijanen  494
Veijonen  381, 494
Veikkolainen  147
Weisell  560
Veiškrab  95
Weissgrab  95
Velhartický  95
Vellamo  724
Veller  90
Vendelin  271
Vene  724
Wenell  440
Venhe  724
Venho  407, 724
Wenho  724
Wenig  95
V ník  95
Wenlig  368
Vennonen  702
Vento  334, 724
Wento  724
Venäläinen  400
Wepsäläinen  706
Verho  724
Werho  724
Verhonen  363, 381
Verkko  724
Wekko  724
Wermanen  442
Verso  724
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Weräväinen-Lulli  707
Vesa  724
Wesa  724
Vesainen  364, 381
Vesajärvi  275
Wesala  449
Vesalainen  482
Vesamaa  595
Vesander  257
Vesanen  364, 377, 401, 495, 496, 700, 

711
Vesanto  702
Wessman  373
West  278
Westergren  355
Vestergård  462
Westerholm  344
Westerinen  216, 706
Vesterlund  372
Vesti  470
Wetterhoff  373
Weänänen  436, 440
Whorsblommi  178
Whorskool  178
Viander  364
Viberg  697
Wick  108
Widbom  446
Vieno  724
Wieno  724
Vienonen  364, 377, 700, 711
Vienovirta  368
Viere  368
Vierinen  364, 381
Vierma  67
Viero  301
Vierula  283
Vihanto  416
Wihavainen  706
Viheri  526, 605
Viheriä  365
Viheriäinen  365, 381
Vihinen  494
Vihlman  702
Vihne  724
Vihtinen  365, 381
Vihuri  724
Wihuri  724
Wiik  236
Wiikar  436
Wiikman  496
Viima  724
Viinikainen  494
Wiinikainen  216
Wiirilä  442, 450
Viisanen  370, 494
Viisas  277
Viita  724
Wiita  724
Viitanen  365, 366, 369, 377, 479, 494, 501, 

552, 700, 711
Wiitanen  390
Viitasaari  452

Viitasalo  359, 706
Wikar  436
Wiklund  528
Wikman  278
Vikman  325, 348, 699, 703
Wikström  355
Vilander  251
Vilén  612
Wilén  705
Vilenius  224
Wilhelminasson  366, 704
Wilhelminpoika  345
Vilhelmintytär  703
Wilhelmsdotter  617
Wilhelmssohn van Speldorp  90
Wilhelmsson  283, 285, 345, 355, 368
Wilho  390
Vilja  724
Viljanen  344, 366, 371, 377, 401, 402, 452, 

454, 459–461, 494, 700, 704, 711
Wiljanen  390, 397, 498, 704
Viljanen-Knaapi  366
Viljasjärvi  366, 452
Wiljenberg  366, 454
Viljonen  366, 367, 381
Vilkas  484
Wilke  474
Vilkki  442
Vilkman  337
Wilkman  440
Villenpoika  271, 287
Willenpoika  365
Willgren  702
Willman  345, 705
Vilonen  224
Wilpuntytär  355
Vinhava  368
Vinkeruusa  524
Vinqvist  360, 700
Winqvist  66
Vipunen  258, 367, 381, 383
Viranta  368
Viras  368
Virasmaa  368
Vire  724
Wire  724
Virén  224
Virenius  249
Viri  724
Virinen  224, 383
Virintie  368
Virkajärvi  441
Wirkajärvi  452
Virkamäki  487
Virkanen  383, 441, 487, 494
Wirkanen  452
Virkkula  528
Virkkunen  224
Virmaala  368
Virmalainen  615
Virman  325, 698
Virna  724
Virola  706
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Virolainen  159, 702
Virpinen  367, 381, 01
Virras  368
Wirsen  331
Virstanen  494
Virsu  361
Virta  407, 498, 551, 724
Wirta  724
Virtainen  367
Wirtainen  441, 601
Virtama  368
Virtamo  415
Virtanen  20, 48, 152, 196, 208, 214, 221, 

223, 265, 288, 367–369, 377, 402, 403, 
422, 450, 452, 461, 479, 485, 494, 512, 
529, 594, 697, 700, 706, 707, 711

Wirtanen  216, 222, 223, 367, 377, 390, 
397, 402, 403, 442, 450, 462, 477, 
498, 705, 711

Virtanen-Kaltea  707
Wirtanen Pänkälä  489
Virtaska  48
Virto  724
Virtomaa  368
Wirula  706
Visa  724
Wisa  724
Visanen  369, 370, 381
Visunen  383
Witander  134
Witikainen  216
Vitikka  260, 436, 441, 465
Vitka  440
Wivunki  137
Voima  551, 724
Woionmaa  513
Voipaala  301
Voitto  724
Volsungar  69
Wong  241
Vorsteher  90
Vostila  477
Wrangel  452, 703, 704
Vreng  67
Wright  67
Vuo  724
Vuohenkalma  134
Vuojus  368
Vuokko  724
Wuokko  724
Vuoksi  724
Vuolab  470
Wuolle  724
Vuolle  724
Vuolukka  702
Vuoma  724
Wuoma  724
Vuono  724
Wuono  724
Vuopohja  416
Vuorela  418
Wuorenheimo  106, 180
Vuorenjuuri  604

Vuorenpää  442
Vuoren Saksala  489
Vuorensalo  530
Vuori  407, 432, 442, 498, 724
Wuori  432, 724
Vuorimäki  370
Wuorinen Mäkelä  489
Vuorinen  214, 222, 370, 373, 377, 401, 

402, 454, 459, 462, 479, 494, 512, 595, 
627, 700, 711

Wuorinen  450, 498, 501
Vuorio  415
Wuorio  459
Vuoristo  400
Vuotila  462
Vyhtinen  627
Vyöry  724
Vähä-Heinävehmainen  494
Vähäkannus  350
Vähä-Keskinen  494
Vähäkyttä  331
Vähä-Luukas  293
Vähämäki  347
Vähä-Strang  602
Väinä  371
Väinämöinen  258, 285, 371, 381, 383
Wäinölä  707
Wäisänen  216, 705
Väkiparta  156
Wäkiparta  375
Väkkärä  368
Väliheikki  361
Välke  724
Wälke  724
Välkki  344
Välkky Autio  501
Välläri  702
Vänlig-Bergström  707
Väre  724
Wäre  724
Värkkinen  627
Wärliin  282
Värsta  359
Vävari  277
Wäyrynen  216, 477
Wäänänen  216
Wäärä  459
Wääränen  554
Wörlund  705

Y
Y  618
Yhtynen  371, 381
Yhtänen  371, 381
Ylén  342
Ylenius  618
Ylhäinen  301
Yli-Jaakola  298, 449
Ylijärvi  263
Ylikoski  271
Ylinen  58, 480, 494
Ylipaavalniemi  703
Yli-Talo  462
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Ylitalo  477
Ylä-Manninen  487, 494
Ylänkö  409, 724
Ylänne  409, 724
Ylönen  197
Ylöstalo  366, 441, 442, 450, 705
Ynglingar  69, 70
Yritys  306
Yrjälä  256
Yrjö-Koskinen  106, 180, 429, 484
Yrjönen  494, 703
Yrjönpoika  334
Yölintu  434

Z
Zacrisson  462
Zakariantytär  334
Zakariasson  345
Zdislav  95
Zilliacus  185
Zimar  95
Zimmer  95
Zosimus  82
Zvarnsson  496

Å
Åberg  301
Åfelt  339, 340
Åhström  250

Åker  314
Åkerlund  314
Åkerman  248, 372, 440, 560
Åman  546
Åmansson  546

Ä
Äijälä  278, 450, 462
Äijänen  383
Äimänen  383
Ängil  97
Ärvänen  271
Äyräpää  390, 416, 435, 436, 446
Äyräs  724
Ääri  442, 450, 724
Äärinen  199
Äärynen  383

Ö
Öholm  372
Öljymäki  705
Örn  240, 355, 705
Öst  440
Österberg  296
Österblad  184
Österling  441, 462
Österlund  459
Österman  224
Öysti  436
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Henkilöhakemisto

A
Aalto, Fredrik 36, 137, 183, 589, 694
Aalto, Kaarlo  196, 598
Aarne, Antti  38, 40, 687
Agricola, Mikael  129, 162
Ahlman, Frans  36, 136, 140, 181, 214, 

215, 468, 589, 692
Ahlqvist, August  36, 115, 119, 168, 180, 

188, 203, 206, 209, 210, 213, 214, 
218, 222, 269, 455, 464, 589–591, 
604, 618, 671, 676, 677, 679, 680, 
684, 689, 690, 692

Ahlqvist, Maria  269
Ahmavaara, Pekka  518
Aho, Juhani  456, 516
Aho, Pekka  456
Aikio, Samuli  38
Airila, Martti  38, 40, 505, 525, 623, 687
Akiander, Matthias  672, 692
Alanen, Timo  41
Alanne, Severi  516
Aleksanteri I  104
Aleksanteri II  116, 174, 203
Alender, Eve  571
Alfthan, Johannes  691
Alin, J.  685
Almberg, Anton Fredrik  36, 119, 137, 182, 

187, 396, 445, 463, 516, 589, 592, 599, 
690, 692

Almberg, Erkki  690
Alopeus, F H.  690
Alopeus, J. M.  689
Aminoff, Torsten G.  209, 678, 679, 692
Andelin, A.  178, 470, 589, 675, 692
Angelus, Johan (Jon)  97
Anttila, Aarne  39
Anttonen, Pertti  40
Appelgren, Simo Vilho  690
Arho, Antero Oskari  582, 583
Arwidsson, A. I.  111, 180, 219
Asp, Iisa  454
Aspelin, J. R.  36, 38, 136, 168, 184, 489, 

683, 685, 692
Aspelund, C. E.  690
Augustus (Rooma)  81
Aulén, J.  690
Aulin, Pekka  518
Autere, O. A.  511
Autonen, Aleks.  690
Avellan, Edvin  36, 136, 139, 141, 162, 

175, 194, 216–218, 463, 464, 471, 
588–591, 611–613, 693

Avellan, Gustaf Adolf  464, 590, 693

B
Backman, Wold.  38
Becker, Reinhold von  135, 212, 466, 690
Benedek, Piroska  38
Bentham, Jeremy  182

Berg(h), Samuel Gustav  604
Bergbom, Fredrik  112
Bergbom, K.  689
Bergholm, A.  693
Bergroth, Frans Henrik  456
Bergroth, Lydia  604
Berndtson, Fredrik  670, 689, 690
Bertalanffy, Ludwig von  49
Blanár, Vincent  43–48, 74, 77
Blomqvist, Alexander  689
Blomqvist, Marianne  36, 37, 41, 55, 59
Blomstedt, Aron  236
Blomstedt, Oskar  236
Bobrikov, Nikolai  503
Borg, Kaj  40
Borg, Oskar F.  689
Born, Eric von  38
Brahe, Per  559
Broms, O. A.  511
Brutus, Marcus Junius  82
Bäckwall, Johan (Juhana)  673, 690, 693

C
Caesar, Julius  82
Cajander, Zachris  466
Calamnius, J. W.  689
Calonius, Johan  563
Calonius, Matthias  563
Canth, Johan Ferdinand  456, 590, 689
Canth, Minna  590, 689
Carpelan, T.  685, 693
Carlsson, Wilhelm  36, 141, 169, 180, 446, 

463, 589, 693
Castrén, Klaus  39
Castrén, M. A.  112, 167, 463, 467, 534, 

670, 671, 693
Cederberg, A. R.  38
Cederhjelm, hovioikeudenpresidentti  

604
Charpentier, Axel  576
Collan, Fabian  112, 143, 167, 170, 209, 

212, 689
Chydenius, E. J.  684, 693
Clasen, A. Th.  690
Corander, Axel Gabriel  693
Corander, Clas  456
Corander, Henrik Konstantin  690, 693 

(ks. myös Korander)
Cygnaeus, Fredrik  112, 591
Cygnaeus, Uno  454, 456

D
Danielsson, J. R.  682, 691
Deák, Ferenc  92, 599
Domitianus (Rooma)  83

E
Edman, J. A.  111
Ehnrooth, kenraalin leski  517
Ehrström, E. G.  111
Ehrström, J. Fr.  111
Ehrström, Karl Gustaf  690
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Ekman, Aarne  38
Elers, Henrik Oskar  479
Eliot, C. N. E.  214
Elmgren, Sven Gabriel  165, 670, 689, 

690
Enehjelm, Gustaf Leonard af  479  
Erkko, Eero  455, 456, 516, 591, 689, 

690
Erkko, Johan Henrik  455, 459, 612
Erkko, Rudolf Elias  455
Essen, Lydia von  604
Eurén, Gustaf  Erik  132, 160, 209, 212, 

213, 463, 466, 467, 588–591, 627, 630, 
671–673, 675, 689, 690, 693

Europaeus, D. E. D.  119, 132, 160, 168, 
172, 591, 678, 679, 681, 690, 693

Europaeus, Matts  446

F
Fellman, Jakob  671, 689, 693
Ferdinand I (Itävalta-Unkari)  91
Ferdinand V (Unkari)  92
Fichte, Johann Gottlieb  112
Finne, Jalmari  38
Fisher, B. Aubrey  49
Floman, Alma  396
Florinus, Henrik  130, 131
Fontell, A. G.  681, 682, 693
Forsgren, Emil  690
Forsman, A. V.  35, 36, 40, 57, 58, 150, 

196, 472, 505, 623, 685, 693
Forsman, G. Z.  134–136, 140, 165, 209, 

210, 218, 222, 429, 446, 453, 589, 591, 
604, 620, 693

Forsman, Jaakko  182, 682
Forsman, K. R.  236
Forssell, Ernst Albert  689
Forstén, Jakob  456
Forsström, O. A.  690
Frans I (Itävalta-Unkari)  91
Frans II (Unkari)  91
Frans Josef (Itävalta-Unkari)  92
Franzén, Franz Mikael  220
Frederik I (Tanska)  96, 128
Frenckell, Arthur Reinhold  689
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The period I have studied was preceded by the era of the Swedish rule 
in Finnish history, when most of Finland belonged to the Kingdom of 
Sweden from the Middle Ages onwards. The Swedish language still 
continued to increase its popularity among the Finnish upper class dur-
ing the Russian rule in the  rst half of the 19th century. The data on the 
linguistic relations of the gentry, the clergy, the government of  cials and 
the other social groups I have collected in order to provide a background 
for the research, show that the Finnish surnames continued to be strongly 
Swedish or - more generally - non-Finnish until the 1840s and that there 
were still signs of a development towards non-Finnish surnames in the 
late 19th century. 

From the 1840s onwards the National Awakening started to change 
quickly the way of social thinking. It brought with it a chain of rapidly 
spreading innovations that shook the entire Finnish name system from the 
1850s onwards. The various byname and surname systems, linked to the 
social classes, trades, linguistic differences, culture-bound and regional 
features, which had until then been inconsistent, started to become more 
uniform as a result of the European Nationalism and its Finnish forms. 
This development took place at a time when the Czar’s Russia, with its 
strongly twofold interior politics, gave the Finnish intelligentsia space 
for  nding its national identity in the landscape and geography, history, 
popular culture and language, and culturally uniting the Finnish nation. 

The late 19th century changes in the name system were characterised 
by the fact that the opinion leaders of the time did not know that peo-
ple in the country had already widely adopted national surnames in the 
1870s, i.e. that the nationalistic ideas nurtured by the academic Fennoman 
circles were already becoming a general practice as regards the choice 
of surnames. If the great national transition in the surname system was 
left unnoticed by the academic elite of the time, the later researchers and 
linguists have not paid attention to it either - perhaps apart from Martti 
Airila (Virittäjä journal 1901) and Börje Thilman (a guide to genealogy 
1968). Not even A. V. Forsman, whose signi  cant doctoral thesis on 
personal names was published in 1891, mentions the new surname trend. 
He wrote: “For a long time past we have said that surnames only exist 
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in the region inhabited by the people of Savo and Karelia, i.e. in Ingria, 
Karelia, Savo, the surroundings of lake Oulujärvi and as a weak relic in 
Central Finland; as for the regions of Uusimaa, Finland Proper, Satakunta, 
Tavastia and Ostrobothnia, apart from the particular regions mentioned 
above, they lack the practice of using surnames.” (p. 124.)

The great turning point in the history of Finnish bynames and surnames 
was experienced at a time which is described as not only the period of 
National Awakening and National Romanticism in Finnish history, but 
also as the decades of reform. The modern conception of surnames was 
one of the reforms of this period: the modernisation of the nomenclature 
had already started some 70 years before the surname practices were 
codi  ed in the 1920 Surnames Act. The reform - adopting surnames as 
a general practice, and especially Finnish surnames - was not a separate 
phenomenon, but it was connected to the 19th century social develop-
ments in general.  

The modernisation of the bynames and surnames re  ected the society 
in which it took place. It was also a reaction to the functional changes in 
society: many new phenomena in the modernising society required that 
the old byname system should be developed to satisfy the needs of the 
new social institutions and practices. 

Nationalising the nomenclature as a project of the Finnish 
intelligentsia 

In the last decades of the 19th century, the Finnish surnames were made 
a symbol of Finnish nationalism, just as the Finnish money, language, 
literature, theatre, the national landscape cultural monuments and great 
men of Finnish history. To create the national spirit, it was necessary to 
have symbols that would speak to both the individuals and the nation as 
a whole. Satakunta newspaper wrote on 23 March 1887 that surnames 
were the symbol of an active and cultivated individual, an independent 
member of the nation-state into which Finland was developing, and that 
the names should be Finnish for reasons of national unity. Promoting the 
national spirit and the national conscience and building a strong Finn-
ish nation presupposed an educated peasantry and a closer relationship 
between the educated circles and the ordinary people. It was considered 
important that even the peasantry was educated and that the intelligentsia 
should speak Finnish. This view was logically reinforced by the idea that 
the peasantry should be given surnames at school and that the intelligentsia 
should prefer Finnish names. 

However, the educated circles did not welcome the idea of preferring 
Finnish names, which had emerged along with the interest in the Finnish 
language in general, without reserve: Finnish names were mostly recom-
mended to the lower classes, e.g. to craftsmen, from the 1850s onwards. 
It would not have been easy for the intelligentsia to adopt Finnish names 
in the class society: even if they had assumed the Finnish ideology and 
many had adopted Finnish professional names or pseudonyms, their 
names carried family history and distinguished them from the peasantry. 
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Non-Finnish surnames had been linked to the upper classes for at least a 
couple of hundred years, and they were conceived of as status symbols. 
Moreover, the Svekoman circles ridiculed the intentions to adopt Finnish 
names and underlined - often on weak grounds - the non-Finnish origins 
of the Finnish gentry and the debt of honour to the Swedish owed by the 
Finnish intelligentsia. Thus, the intelligentsia started to speak Finnish 
rather than changed their external emblems, their surnames. The idea 
of adopting Finnish surnames was discussed in the student circles in 
the 1870s, but despite the agitation that remained rather weak, the great 
turning point was not experienced until in the early 20th century. The 
 rst attempts to demonstrate on the May Days of the early years of the 

century remained rather tame. 
The massive name change on Snellman’s Day of 1906 was a political 

demonstration to the spirit of the age, which was only realizable between 
the periods of oppression in the wake of the general strike and the par-
liamentary reform. It was part of the political turmoil that had started 
in 1905 and which revolutionized the socio-political life in Finland: the 
various social classes sought to join their strength to achieve democracy, 
to break the class society and to weaken the oppression exercised by the 
Czar’s Russia. The protest was aimed against the old historic burden of 
everything Swedish, but it was also a national expression of the desire 
to secede from Russia. The massive name change ended the decade-long 
inner struggle of the Finnish intelligentsia over its name identity and of 
the Fennoman upper class, which sought to break with its Swedish past: 
in a sense it was a catharsis of the national vanguard.

Since the 1840s, nationalistic ideas, together with the desire to improve 
the status of the Finnish language, had attracted the Finnish intelligentsia, 
but apart from a few isolated instances, they had lacked the courage to 
adopt Finnish names more widely. A larger change required pioneers, 
examples that could be followed - and it also required a major collective 
expression of opinion and an example, which were obtained by a wide 
petition, a collective refusal of military service and a general strike. The 
massive name change was also a friendly gesture to the ordinary people: 
we have adopted the language of the people, and now we also have Finn-
ish names and minds. As Antti Thúle (later Tulenheimo) held his speech 
on Snellman’s Day 1906 by the tomb of Yrjö Koskinen, the one of the 
leading Fennoman, he stressed that, for the intelligentsia, Finnish names 
were a ful  lment of the terms of peace with regard to the ordinary people; 
they were ready to build an integrated non-class Finnish society.  

From 1906 to1907, some 70,000 Finnish names were adopted, and on 
Snellman’s Day 1906 alone over 25,000. The people who adopted Finnish 
names were both ordinary people and members of the intelligentsia, even 
though the Svekomans wanted to belittle their social in  uence. However, 
the demonstration had a great symbolic value for the Finnish ideology and 
the striving for a Finnish university, and it also affected directly the name 
change campaign in the 1930s. Yet, the rise of the national names in the 
19th century and the massive name change demonstration of 1906 were 
not as fanatic as the national emanation of the name changes in the 1930s. 
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Snellman’s Day 1906 also enriched the Finnish national nomenclature 
with a large reserve of new surnames with new forms.  

The practical need for the name reform 

Surnames were necessary for not only ideological but also for practical 
reasons. Their need arose from four intertwined phenomena: the rising 
nationalism, the building of a nation-state and the need for social insti-
tutions caused by this development, the changes in the socio-economic 
conditions and the rapidly improving level of education of the people. 
The Finnish Nationalism was national, economic, social and cultural. 

The agrarian personal name practices of western Finland did not 
meet the requirements of the increasingly industrialised, urbanised so-
ciety that was becoming more and more organised and based on written 
administration and education. The lack of surnames slowed down the 
development of the social institutions. In the 19th century this problem 
was  rst tackled by adopting and giving standard names that  belonged 
to the Virtanen type (<   virta ’stream’ with the suf  x -nen) and its 
equivalents, and from the 1890s onwards more often to the Laine type 
(<   laine ’wawe’ without the suf  x). Those who  rst came into contact 
with the social institutions were the  rst to adopt surnames or special 
permanent bynames: artisans, soldiers, students and active citizens in 
general who opened bank accounts, took part in social activities and as-
sociations, subscribed to newspapers, changed profession, took insurances 
and applied for passports, moved to America or towns. In towns and the 
countryside of Uusimaa and Finland Proper, permanent bynames had 
already started to become general in the early 19th century. The names 
that were adopted then were almost always non-Finnish. In the 1850s, 
however, new Finnish surnames started to emerge, e.g. Järvinen (<   järvi 
’lake’ with the suf  x -nen), Tervanen (<   terva ’tar’ with the suf  x -nen), 
Saarinen (< saari ’island’ with the suf  x -nen), Jäykkä (   jäykkä ’stiff’).

The quiet surname revolution of the 19th century 

The diversi  cation of the surnames and the adopting of Finnish names 
have often been dated to the year 1906 and to the 1930s. As we look at 
the name change advertisements in the Of  cial Journals of the time, the 
reserve of surnames seems to have changed considerably indeed: most 
present Finnish surnames date from those years. However, the greatest 
changes in the Finnish surname and byname reserves were quiet: on the 
one hand, the names of estates and certain former bynames were adopted 
as surnames, and on the other hand, vast groups of people assumed names 
of the Virtanen type, as can be seen in the parish registers. Surnames 
were generally adopted very quickly and widely in the regions that the 
innovation reached, by hundreds of thousands of Finns. The intensive 
diffusion of the  rst Finnish new name type in the 1870s and the 1880s, 
type Virtanen that was the most popular name type of the late 19th century, 
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cannot be seen in the name change advertisements to the extent to which it 
was adopted. Yet, at least 100,000 - 200,000 Finns adopted names of this 
type in the last decades of the 19th century. These names became more 
popular during a period when the pioneers of the intelligentsia were still 
wondering whether they should adopt Finnish surnames or not. In fact, 
many of the new surnames of the Virtanen type and the later unsuf  xed 
Laine type rank among the most frequent Finnish names. Nevertheless, 
these name types were often overshadowed by the individual or collective 
translation of foreign names even in the contemporary writings, and nor 
were they noted in historical or onomastic research before the 1980s.   

The Swedish patronyms with the suf  x -son were adopted as personal 
surnames just as quickly. They were adopted by both Swedish-speaking 
and Finnish-speaking people despite their clearly patronymic form. In 
contrast, Finnish patronyms were not adopted as surnames even in the 
Finnish regions, where the new surnames were adopted directly. The dif-
fusion of the surnames with the suf  x -son cannot really be traced from 
the name change advertisements, either. 

New name types

The new surnames were wrapped in old paper - with the suf  x -nen from 
the old eastern Finnish surnames - and  lled with the Finnish National 
Romantic ideals of the time. Embracing the Finnish nature at the dawn 
of the National Awakening, the people of Tavastia, Satakunta, Finland 
Proper and Uusimaa turned into Virtanens, Lahtinens (<   lahti ’bay’ with 
the suf  x –nen), Aaltonens (   aalto ’wawe’), Vuorinens (   vuori ’moun-
tain, hill’), Nieminens (   niemi ’cape, promontory’), Lehtinens (   lehti 
’ leaf’) and Tuominens (   tuomi ’bird cherry’), and also into Suominens 
(<   Suomi ’Finland’ and Toivonens (   toivo ’hope’).

The new Virtanen type of the 19th century differed from the old eastern 
Finnish names that also had the suf  x -nen not only in its origins but also 
in its contents. The eastern Finnish surnames were primarily patronymic 
and even secondarily somehow connected to the concrete history of their 
holder (place of residence, profession). In contrast, the western Finnish 
names of the Virtanen type were primarily ideological and abstract in 
nature and model-based in form. The forming of the names of the Vir-
tanen type thus resembled the way in which names were given during 
the Swedish rule (e.g. Lindström (< sv lind ’lime, linden’ + sv ström 
’stream’, Holmqvist (sv holm ’island’ + sv qvist ’branch’, Stenroos (sv 
sten ’stone’ + sv ros ’rose’ ). It was based on a few fashionable elements: 
the suf  x was a national symbol (in practice ‘the emblem of nobility’ of 
the Savo people, -nen), and its themes were taken from somewhat lim-
ited, especially nature-related, vocabulary. It was only secondarily that 
the names of the Virtanen type were concretely linked to the conditions 
of living, such as the place of residence or profession: the name of the 
home village Saarenkylä (   saari ’island’ +   kylä ’village) > surname 
Saarinen, surname Ilmarinen (< Smith Ilmarinen, a hero of the Finnish 
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national epic Kalevala) for a smith, Vyhtinen (   vyyhti ’skein’) for a dyer, 
Värkkinen (   värkki ’tool’) for a shoemaker.

The names of the Virtanen type were thus formed according to the 
model of the old eastern Finnish surnames. The spiritual leaders of the 
age of the Finnish National Romanticism made the old eastern Finnish 
surname suf  x -nen into an emblem of the entire Finnish surname re-
serve. The suf  x -nen is one of our oldest and most productive suf  xes. 
It was established as the arch-suf  x of the surnames in consequence of  
G. E. Eurén’s grammars in the mid-1850s at the latest. The content pattern 
of this name type was not complete as early as the form: the  rst names 
with the suf  x -nen also included references to the place of residence 
and other themes in the 1840s and the 1850s. Gradually, the picture of  
Finland, based on Zachris Topelius’ ideals and the geography and land-
scape, as well as the examples of the leading Fennomans Yrjö Koskinen 
(   koski ’rapids’ with the suf  x -nen), Wolmari Kilpinen (   kilpi ’target; 
lily pad’) and August Oksanen (   oksa ’branch’),  xed the content pattern 
of the names of the Virtanen type in the 1850s and the 1860s. A strong 
ideological motive was the Finnish National Romantic conception of 
nature, introduced in the poetry of Johan Ludvig Runeberg and Zachris 
Topelius’ works Naturens Bok (1856;   Luonnon-kirja 1860), and the 
classic book Boken om Vårt Land (1875;   Maamme 1876). 

The old eastern Finnish names were based on old peasant culture, but 
the new names of the Virtanen type re  ected the European in  uence of 
Herder and Hegel in the Finnish climate in the spirit of J. V. Snellman, 
J. L. Runeberg and Z.Topelius. The objective was a culturally, socially 
and linguistically uni  ed Finnish nation whose deepest national feelings 
were expressed through landscape patriotism. The panorama of the ideal 
national landscape could also be seen in surnames. I shall call this type 
of surnames the Virtanen type according to the most frequent surname 
of the type.  

Some of the old foreign names of soldiers, the bourgeoisie and artisans 
had, in fact, been abstract and based on patterns, and not really linked 
to the names of the places of residence or professions. As people started 
to move to towns, to work in factories and as hired men, the traditional 
way of giving names according to the place of residence became use-
less. Neither did the people without their own estates in the countryside 
have  xed points according to which they could have named themselves. 
The tradition of family names or names of estates was possibly already 
forgotten since several generations. Finland was still an agrarian state, 
but the choice of names was gradually becoming less dependent on old 
traditions. Nationalism and the new conception of the function of sur-
names had triggered new ways of giving names and new name types. 
This development led into the merger of the new names and the former 
separate name systems into one uni  ed hereditary surname system 
that was common to everybody. As the choice of names was no longer 
li mited by class-speci  c restrictions, people from different social classes 
could have the same names. The fact that the names of residence were 
not popular as personal names also promoted social equality: a name did 
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not directly reveal whether its holder was a son of a great estate owner 
or a daughter of a crofter.  

The names of the Virtanen type were clearly the  rst genuinely Finnish 
surnames introduced in western Finland: they were adopted mostly instead 
of Finnish or Swedish patronyms. They became the major name type in 
the three old south-western provinces (the provinces of Turku and Pori, 
Tavastia and Uusimaa), where the names of the places of residence had 
not been used as bynames very widely. The new innovation was  rst 
adopted in towns, Turku, Rauma, Pori, Tampere, Hämeenlinna, Jyväskylä 
and Heinola. The towns were central in the distribution and diffusion of 
the innovation. Further away from the centres of innovation and distri-
bution, names of the Virtanen type were generally only adopted in the 
early years of the 20th century. However, the Virtanen type became the 
most popular in the countryside: in the surroundings of lake Päijänne, 
elsewhere inTavastia, in Tampere region, Finland Proper, Satakunta, and 
in the Finnish-speaking areas of Uusimaa. The names of the Virtanen type 
were a bandwagon that passed very quickly - but a very powerful one. 
They were soon replaced by unsuf  xed names of the Laine type which 
were partly based on the same themes, and after them came compound 
names and names that were formed by using various af  xes. 

The shorter Laine type names boomed in the 1890s. They were popular 
among people who often already had more or less permanent bynames 
or surnames: a foreign name (e.g. the name of an estate, an old eastern 
Finnish name or a name of the Virtanen type), a foreign name or a Swedish 
patronym used as a surname. 

The Laine type was more urban than the Virtanen type, even though it 
had not been created by the intelligentsia in the same way as the Virtanen 
type. However, the innovation centre of the Laine type was more clearly 
Helsinki, where it had not been adopted very widely, but from where it 
spread effectively elsewhere with the help of change agents. This name 
type spread from centres of distribution in various parts of the country: 
Turku, Tampere, Vyborg, Kotka, Vaasa, Oulu and Kuopio, together with 
Pori, Rauma, Saint Petersburg, Sortavala, Mikkeli and Iisalmi, as well 
as certain country parishes, such as Iitti, Valkeala, Nurmijärvi, Ul. Py-
häjärvi, Uskela, Tammela, Hausjärvi and Parikkala. This type of names 
had therefore a much wider area of distribution than the names of the 
Virtanen type. 

The new name patterns were in principle independent of social groups, 
but since the working class and the peasantry adopted Finnish names faster 
than the upper classes, their names re  ected the earlier name fashions 
more clearly than the names of the intelligentsia and the old gentry. As the 
educated circles adopted Finnish names, they assumed the most modern 
forms of their time, which differed from those of the late 19th century.  

The change in practice

Gradually, clergymen, teachers, of  cials, factory supervisors and other 
change agents, who had adopted the Finnish ideology and the practical 
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guidelines by following public debates, started to take measures in prac-
tice. Surnames - even Finnish ones - were  given in the western parts of 
the country. This development was supported by the press, students who 
spent their holidays in the country, as well as schools and seminars. 

The schools transmitted Nationalism and generated new Finnish sur-
names. The Finnish grammar schools, established from 1859 onwards, be-
came seats of learning in which the pupils were brought up Fennomans, just 
as the Svekomans had feared. They offered the opportunity for Swedish-
speaking parents with Finnish minds to bring up their children to be Finn-
ish-speaking. At the same time, the schools in which the teaching language 
was Finnish offered the children of ordinary Finns a better chance to be 
educated and thus also to achieve social equality. The schools also trans-
mitted patriotic ideas to the Swedish-speaking youth. Many schools were 
innovation centres of the surname practices and the Virtanen type. Some of 
the very in  uential schools in this respect were the Lyceum and Seminar 
of Jyväskylä, the Lyceum of Hämeenlinna; the Gymnasium of Turku, with 
its teacher G. E. Eurén, was especially important for the Virtanen type. 
Eurén, a teacher, grammarian, journalist and social opinion leader, who 
has been described as a serious personality, managed to spread the seeds 
of Fennomanism, which had been planted at the promotion of 1844 of 
the University of Helsinki, to the Finnish conception of surnames both 
in his schools and his grammars. 

Adopting surnames was easier for the ordinary people than for the up-
per class, since they did not always choose their own names or the time 
at which the names were given, but they often received their names by 
virtue of an of  cial decision. In contrast, the intelligentsia had to make 
optional and perhaps even painful decisions, or leave them until a more 
suitable moment, such as the collective demonstration of Snellman’s 
Day 1906. 

Innovators and innovation agents 

The names and the new name culture could not have diffused without 
Nationalism that emphasized the importance of education, which the re-
alisers of the change (the intelligentsia) from J. V. Snellman to Johannes 
Linnankoski assumed. Without a Finnish-speaking and Finnish-minded 
intelligentsia, the Finnish press, literature, school system and Finnish 
peasants that had started to organise themselves more and more, and 
without a Finnish-speaking clergy, the Finnish surname types would never 
have emerged, nor would they have been adopted by the people. The new 
national name innovations could only be transmitted by Finnish-minded 
change agents. The Finnish names would not have turned into a motiva-
tional pattern without the appreciation of Finnish education. 

The public debate on names of the1840s covered almost solely 
orthography. Pietari Hannikainen’s article published in Snellman’s 
Maamiehen Ystäwä on 5 April 1845 and the plays by Hannikainen and 
Jakob Fredrik Lagervall in 1845-46 brought up the futility of foreign 
names and their incongruity with the ideals of Nationalism.  In the early 
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1850s, Yrjö Koskinen’s story of the parish of Hämeenkyrö echoed these 
views. The debate took on a social dimension in 1856, as the pseudo-
nym Arwo Moittiwainen published an article in the Sanomia Turusta 
newspaper in the middle of the heated orthographical debate, in which 
he reproached Finnish journeymen who adopted foreign surnames. The 
article was followed by a debate in 1856-62 whose outcome could be 
seen in the 1870s in the introduction of the new Finnish surnames.  

The value of the surnames 

The debate and the changes that took place in the names show that Finnish 
names played a central role in the development of the national identity. 
They made people pay attention to their own nationality, since with Finn-
ish names, the Finnish ideology became a personal matter: they touched 
every individual permanently in everyday life and were considered a point 
of honour from the factories and market squares of the towns to the remot-
est small crofts in the countryside. The names united people and made 
them more equal. It is possible that the emergence of national surnames 
partly stopped the Finnish-speaking Finns from becoming Swedish-speak-
ing or the division of the nation into a Finnish-speaking peasantry and a 
Swedish-speaking upper class and intelligentsia. Without them, Finland 
might have been divided into Swedish-speaking class A citizens with 
foreign names and Finnish-speaking class B citizens with patronyms or 
eastern Finnish surnames, or into western Finns with Swedish names and 
eastern Finns with Finnish names.  

National surnames or personal names do not exist in all languages. 
Without the polemics of the age of the National Awakening, over a half 
of the Finns might have been left without Finnish surnames. 

The reform of the personal names that took place over a hundred years 
ago could be considered a model example of how a pure, rising national 
spirit works: the reform was realised through an attempt to educate peo-
ple, without great pressure, following other social needs and without 
suf  ciently well-grounded opposition or alternatives among the Finnish-
speaking citizens. Finns adopted the Finnish surnames spontaneously; they 
were not given as an administrative project as in, e.g., Estonia or Latvia. 
The new surnames of the time (e.g. the Virtanen type) were structures 
of the Finnish ideology that were suited to their purpose from the least 
detail to the cornerstone. 

The myth of the ancient western Finnish surnames was strong after the 
mid-19th century, and it was generally felt that these supposed names of 
the past should be revived. In fact, the new national personal names were 
also generated in this way on the basis of Kalevala, the Finnish national 
epic. The result was a successful picture of a common glorious Finnish 
past, with uniform surname practices that covered the entire nation. Such 
a picture was indeed necessary, since one of the strongest arguments of 
the Svekomans who had declared that Finns were an uncivilized people 
was that the Finnish intelligentsia had initially been Swedish-speaking 
and had Swedish names. The myth of a past with common surnames 
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and the distribution of the new surname forms (i.e. the modern surname 
practices and the names of the Virtanen type) were enhanced by the fact 
that surnames had indeed existed in the eastern parts of the country and 
that they had spread elsewhere as people from the Savo region moved in 
large numbers westwards or went to study in the west. This was a historical 
delusion that had been created partly consciously, partly unconsciously, in 
good faith. The fathers of the Virtanen type might even be held responsi-
ble for having fabricated a faulty tradition, but perhaps the emergence of 
new traditions often requires ”faulty” justi  cations. New layers of names 
would not probably even emerge, if the grounds for choosing a name 
were not accepted or the choice of names were regulated too strictly. 

Legal codifi cation of the modern conception of surnames 

The diversifying legislation and social organisation, the founding of new 
institutions and the increasing bureaucracy required better identi  cation 
data for an easier administration of citizens. Permanent personal names 
became more and more necessary in various  elds. Individuals were at-
tached to society through their names: the same name worked as a link 
(identi  cation name) to various institutions (parish registers, taxation, 
school, associations, army, bank, criminal record). Personal activities 
also required the use of a name. People needed suf  cient identi  cation, 
e.g. whilst practising a profession. At the same time, the need for the 
protection of names increased. 

The Finnish literature on surname legislation has mostly treated the 
need for the law on surnames with respect to the law on criminal records. 
Connecting the legislation of the Surnames Act with the reform of criminal 
records after the Civil War in 1918 was understandable in a sense, and 
it de  nitely speeded up the passing of the law, but the need for the law 
was deeper. The former reasoning has centred on the chronology of the 
legislation and its immediate grounds, but has left unnoticed the initial 
underlying motives of the legislation on surnames and the intensive tran-
sition in surnames that led into the codi  cation of surnames, an essential 
instrument for identi  cation and communication in the everyday life of 
a modernising society. 

The Finnish byname and surname system that had traditionally re  ected 
class society started to change thoroughly in the 1850s. The development 
that began then  combined most of the old byname and surname systems 
and the new name types into one Finnish surname system that operated on 
uniform principles. The Finnish surnames and bynames were modernised 
in a few decades to meet the great changes in the social practices and the 
ideas of the National Awakening. This modernising development did not 
have a counterpart in the other Nordic countries. This is why the Finnish 
legislation on surnames was completed earlier than, e.g., in Sweden, even 
though the Finnish legislation has otherwise often followed the Swedish 
example.   The Finnish name system was modernised on the basis of the 
national situation, the National Awakening of the late 19th century, and 
the old vernacular eastern Finnish surname tradition. 
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Finnish society went through profound changes in the latter half of 
the 19th century, and surnames were a central topic of a heated public 
debate of the time. Thus, the real need for a legislation on surnames 
was, in fact, manifested as the necessity to codify the great changes 
that had already taken place. The law was necessary in order that 
social institutions could bene  t from the surnames on the one hand, 
and regulate the ’wild’ development that resulted in the emergence of 
the Virtanen and Laine types in the 19th century, as well as the wide-
spread adoption of Finnish names around 1906, on the other hand. The 
entire  eld of names that was in turmoil had to be harmonised and its 
changes had to be controlled. Individual citizens also needed a legal 
status for their names and name protection against identical names. 

The establishment of the term sukunimi ’surname’ in general use 

Even though large groups of people adopted surnames, the new names 
were not always conceived of as surnames in the present sense. The situ-
ation remained unestablished, since surnames were not generally known, 
not even as a term, but the new names were called ”bynames” (   liikanimi) 
in western Finland.  

The new de  nition of surnames, their establishment in general and 
their collective use were also related to the merger of the name systems 
and the codi  cation of the modern name system. The old miscellaneous 
terms referring to surnames and bynames were gradually left unused, 
and the term ’surname’ was established as denoting the secondary names 
that were hereditary and obligatory for everyone. The term sukunimi 
’surname’ seems to have replaced the term liikanimi ’byname’ in western 
Finland by the early 20th century. At that time, the practical integration 
of the old name categories was nearly achieved, as the new name types 
had established their position and the need for surnames in practice was 
generally accepted. 

In addition to the active propagation of the term ’surname’, 
the name systems that resembled the modern name system the 
most closely - names of the nobility and the eastern Finnish sur-
names - were essential in the establishment of the term ’surname’. 

Defi nition of the conception of surnames and the term ’surname’ 

On the basis of my own research material and the European history of 
surnames, and by making a distinction between the conception of sur-
names and the term ’surname’, I have strived at a more general de  nition 
of surnames than a mere pragmatic term to be used as an operational tool 
by researchers. My approach to the conception of surnames has been sys-
temic-theoretic, and I have considered the use of surnames a result of the 
family system on the one hand, and as the diffusion of a social convention, 
on the other. I have therefore wanted to distinguish between surnames 
that have emerged spontaneously in a family system, and those that have 
been historically distributed among new groups of people and codi  ed 
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as a social convention without solely or primarily re  ecting the family 
system. I have chosen to call the latter case a modern surname system.  
A modern surname system is no longer a pure one (re  ecting the family 
system), but resembles rather the view of double name systems held by 
onomasticians. Thus, the Nordic legislation no longer mentions ’heredi-
tary surnames’, but ’secondary names’ (efternamn in Sweden, efternavn 
in Denmark and etternavn in Norway). These names are neither based on 
an old vernacular hereditary name system comparable with the eastern 
Finnish surnames, nor do they have the background of massive national 
name types created as surnames, such as the Finnish Virtanen type. In my 
view, surnames can be de  ned generally speaking as follows 
 

Surname is a byname in a system of names in which the function of a name 
is to show that its holder belongs to a certain family. 

The surname system can be de  ned, e.g., as follows: 

The surname system consists of bynames that show that their holder belongs 
to a certain family, or of bynames that are meant to be inherited in a system 
which has already been formed and established (according to the norms of the 
system). The prerequisite is that the community using the name recognises 
and acknowledges the nature of the surname system and considers inheritance 
(or belonging to a family) an onymic characteristic of the name. 

The origins of the modern conception of surnames in Finland 

I have studied surnames as a system with its own inherent operation 
models. The origins of the surnames and the roots of the surname sys-
tem were in the family systems, in the Roman society, in Feudal Europe, 
as well as in an eastern Finnish community living on the cultivation of 
burnt-beaten areas. The surname systems were also accepted as the basis 
of other double name systems. The Finnish surname system was also 
modernised by adopting a model-based name system, which was easy in 
an agrarian state, where family and relatives were still central in the late 
19th century, even though the modern surname system did not emerge 
from the needs or the organisation of families.  

The modern Finnish surname practices emerged from the coincidence 
of many innovations. The innovations fed on each other and gave the new 
emerging surname system norms and limits. 

The chain of innovations consisted of, inter alia, the following prac-
tices: 

1.  Hereditary surnames were generally introduced in western Finland, as 
well. Finally all citizens were required to have surnames. 

2.  The old surnames were established as hereditary family emblems, and many 
former byname systems were included in the new surname system. 

3.  Surnames and estate names were distinguished from each other. 
4.  The formal norms of surnames were reformed and new types of surnames 

emerged. 
5.  The surnames became Finnish. 
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6.  Name changes were made subject to licence, con  rmation and of  cial 
announcement.  

7.  Choosing a surname became a personal matter; everyone was allowed to 
choose their own names, without an authority order. Women were also 
allowed to adopt a new name.  

8.  Women started to use their husbands’ surnames. 
9.  The use of surnames was protected; the protection had earlier covered 

only the names of the nobility.  
10.  Patronyms were no longer marked in of  cial documents. 
11.  The term sukunimi ’surname’ was adopted in western Finland and its 

referent became unambiguous. 
12.  The byname and surname systems based on class society were abandoned, 

and all surnames were given the same function. 
13. The norms of usage of the surnames were de  ned and made more uniform. 

This process was crystallized in the 1920 Surnames Act.  

The national function of the surnames was still emphasized in the 1870s 
and 1880s - and even later - over their function as a family emblem. The 
press encouraged people to give up their foreign surnames, even if they had 
been in the family for a long time. The fact that the function of the names 
as a family emblem was considered unimportant was also re  ected in the 
early 20th century adoption of Finnish names, as siblings, or fathers and 
sons could adopt different names. Although I have discussed the theme 
solely from a Finnish perspective, we should note that the separation 
of the conception of surnames from the old tradition of patronyms and 
estate names, as well as the practical changes, did not concern only the 
Finnish-speaking, but also the Swedish-speaking Finns. 

The adoption of the general and equal surname practices were part 
of the modernisation process of the entire society. A condition of the 
modernisation of the names was that the ideological objectives and the 
practical needs were in harmony and that they partly merged with each 
other. The citizens, too, understood - everyone in their own way, accord-
ing to their own qualities - the importance of the name change and saw 
it as one of the structures that united the nation. 
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