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LUOPIOISTEN HISTORIA 1868-2006

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkittuun tietoon perustuva kirja Luopioisten pitäjänhistoriasta 
vuosilta 1868-2006 - aikakaudelta, jolloin Luopioinen toimi itsenäisenä kuntana. Kirjan ohella 
tehdään myös verkkosivusto Luopioisten Aineistopankki ( aineistopankki.wordpress.com ), johon 
työn aikana kerätty aineisto talletetaan. Aineisto jaetaan netin kautta myös muiden toimijoiden 
kuten kyläkirjojen, yritysten ja järjestöjen historiikkien kirjoittajien käyttöön. Kirja on määrä 
julkaista vuonna 2019.

Tausta

Pälkäneen ja Luopioisten vuonna 2007 tehdyn kuntaliitoksen yhteydessä sovittiin Luopioisten 
historian kirjoittamisesta ja vuoden 2013 lopulla julkaistiin kirja ”Luopioisten historia kunnan 
itsenäistymiseen 1868”. Kirjan saatesanoissa Pälkäneen kunta ilmoitti jättävänsä Luopioisten 
kunnan itsenäisyyden ajan historian kirjoittamisen tulevien sukupolvien tehtäväksi. Kotiseututyötä 
tekeville ja paikallishistoriasta kiinnostuneille ihmisille tuli välittömästi huoli siitä, että Luopioisten 
viimeinen puolitoista vuosisataa jää taakse ilman kirjoitettua historiaa. Asiaa selviteltyään Sydän-
Hämeen Sukututkijat ry ja kotiseutuyhdistys Kukkia-Seura ry käynnistivät vuoden 2014 alussa 
hankkeen pitäjänhistorian kirjoittamiseksi. Työn siirtyminen hamaan tulevaisuuteen olisi merkinnyt 
sitä, että aikalaistietoa olisi käytettävissä merkittävästi vähemmän kuin nyt.

Merkitys

Kokonaisesitystä itsenäisen Luopioisten historiasta viimeisen puolentoista vuosisadan ajalta on 
odotettu kauan. Yrityksiä on parin viimeisen vuosikymmenen aikana ollut, mutta hankkeet eivät ole 
edenneet alkua pidemmälle. Hyvin tehty, tutkittuun tietoon perustuva pitäjänhistoria antaa 
nykyisille ja tuleville sukupolville tutkittua tietoa yhteiskunnan kehityksestä ja niistä olosuhteista, 
missä esivanhempamme ovat eläneet. Historiakirja on samalla kunnianosoitus heidän tekemälleen 
työlle. Pitäjänhistorian kirjoittaminen ja sen yhteydessä kerätty aineisto luo pohjan myös yritys- ja 
yhdistys historiikkien sekä kyläkirjojen tekemiselle. Eri kylissä pidettävistä aineiston 
keruutapahtumista on hyvä jatkaa oman kyläkirjan tekoa. Nykyiset ja tulevat kyläkirjat ja historiikit 
tarkentavat pitäjänhistorian antamaa kuvaa alueen kehityksestä.

Toimintansa lopettaneen kunnan historia on syytä kirjoittaa silloin kun arkistotiedon tueksi on vielä 
saatavissa tietoa aikalaisilta. Tämän vuoksi hankkeen takana olevat yhteisöt eivät ole halunneet 
jättää historian kirjoittamista tulevien sukupolvien huoleksi vaan ovat kirjoittamassa historiaa juuri 
nyt.

Suunnitelma kirjan sisällöstä

Julkaisun runkona on maa- ja metsätalouteen perustuvan yhteiskunnan kehitys Luopioisissa 
vuodesta 1868 vuoteen 2006. Pitäjän kehitystä kuvataan merkittävien tapahtumien kautta korostaen 
Luopioisille ominaisia piirteitä. Asiat käsitellään pääsääntöisesti aikajärjestyksessä. Kirjan sisällöstä
on hankkeen valmisteluvaiheessa tehty seuraava suunnitelma. Sisältöä ja asioiden painotuksia 
muutetaan työn edistyessä silloin kun se nähdään tarpeelliseksi.

https://aineistopankki.wordpress.com/
http://www.kukkialle.fi/kukkia-seura-ry/
http://www.shsuku.fi/
http://www.shsuku.fi/


LUOPIOISTEN PITÄJÄNHISTORIA TUTKIMUSSUUNNITELMA 2 (5)

30.9.2017 (päivitys) LIITE 1

1 Maaseutupitäjä Pirkanmaan itäisellä reunalla
2 Kunta eroon seurakunnasta 1868
3 Luopioisten erityispiirteet 1868 ja sen jälkeen kartano- ja torpparipitäjänä
4 Uudet aatteet rantautuvat, sivistyspyrkimykset voimistuvat
5 Kylien elinvoima kasvaa - meijerit, sahat ja kauppaliikkeet
6 Murroksen vuosikymmenet - helmikuun manifestista itsenäisyysjulistukseen
7 Sotavuosi Luopioisissa 1918, haavat auki yhteiskunnassa
8 Valta ja vastuu omissa käsissä - kunnallishallinto uudistuu
9 Torpparivapautus - myöhästynyt maareformi
10 Konkurssiaalto ja pula-aika ravistelevat
11 Toinen maareformi - Kantolan pirstominen
12 Kunta suurmaanomistajana
13 Itsenäinen seurakunta kuntaa nuorempi - perinteet vanhempia
14 Palokunnat, työväenjärjestöt, suojeluskunta ja lotat elävät loistokautta
15 Aitoon kasvu koulupaikkakunnaksi
16 Luopioisten teollisuus ja liike-elämä ennen sotia
17 Sota-aika 1939-45 koettelee ja yhdistää
18 Siirtoväen suuri merkitys - kolmas iso maareformi
19 Liikenteellisesti valtaväylistä sivussa - Kyynäröstä autoliikenteen keskuspaikka
20 Voimakkaat keskuskylät - Aitoo, Kirkonkylä ja Rautajärvi
21 Eteläisimmät kylät yhteiselossa Hauhon ja Lammin kanssa
22 Valta siirtyy kunnassa vasemmalta oikealle 1972
23 Yrittäjämyönteinen maalaispitäjä
24 Muuttotappiot lisääntyvät - perusmaatalous vielä voimissaan
25 Kulttuuri kukoistaa kylissä ennen television valtakautta
26 Luonto, kesäasutus ja matkailu Luopioisten uusina voimavaroina
27 Nopeasti tehty kuntaliitos Pälkäneeseen
28 Kylätoimijat pitävät omaleimaisuutta yllä.

Toteutus ja aikataulu

Kirjan kirjoittajaksi on valittu kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahti Kuhmoisista. Hän on viljellyt 
Unnaslahden sukutilaa vuodesta 1979 vuoteen 2004. Samaan aikaan hän on myös toiminut MYEL-
asiamiehenä. Tunnettuna kotiseutuihmisenä ja sukututkijana Seppo Unnaslahti on ollut ja on 
edelleen vastuuhenkilönä monessa yhteisössä. Hän on toiminut kotiseudullaan myös kunnallisissa 
luottamustehtävissä, joten hän tuntee kunnalliselämää sisältä päin. Kirjoitusnäyttöinä ovat selkeästi 
ja asiantuntevasti kirjoitetut kyläkirjat ja historiikit, kirjoitussarjat eri julkaisuissa, kolumnit 
sanomalehdissä sekä lukuisat paikallis- ja sukuhistoriaa käsittelevät esitelmät. Monipuolinen 
kokemus maa- ja metsätalouteen perustuvan pitäjän kehityksestä tukee tutkimus- ja kirjoitustyötä. 
Luopioinen on kirjoittajalle tuttu paitsi sukulaisuussuhteiden myös hänen laatimiensa esitelmien ja 
kirjoitusten kautta (liite 2).

Hankkeen takana olevat yhdistykset Sydän-Hämeen Sukututkijat ja Kukkia-Seura ovat aktiivisia 
toimijoita, joiden yhteinen jäsenmäärä 280 on suuri verrattuna alueen 2 200 asukkaan määrään. 
Yhdistykset ovat sopineet, että tämän hankkeen hallinnoinnin ja rahaliikenteen hoitaa Sydän-
Hämeen Sukututkijat. Historian kirjoitushanke on yksi niistä hankkeista, jotka ovat siirtyneet 
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kunnalta vapaaehtoisten toimijoiden toteutettavaksi. Tämä on myös hankkeen vahvuus: historian 
kirjoittaminen koetaan omaksi asiaksi. Historiahanke kokoaa ihmisiä alueen eri puolilta toimimaan 
yhdessä ja vahvistaa näin yhteisöllisyyttä. Paikkakunnan ja sen ihmiset hyvin tunteva kirjoittaja 
pääsee ulkopuolista tutkijaa paremmin käsiksi erilaisiin ei-julkisiin taustatietoihin.

Hankkeen ohjausryhmän muodostavat kirjoittaja Seppo Unnaslahti, Kukkia-Seuran puheenjohtaja 
Erkki Toivari ja Sydän-Hämeen Sukututkijoiden puheenjohtaja Kari Laine, joka toimii myös 
hankkeen vetäjänä. Yhdistysten ja kirjoittajan välillä on tehty kirjoitussopimus, jonka päätarkoitus 
on varmistaa kirjan julkaiseminen myös ennalta odottamattomissa tapahtumissa (liite 3). 

Aikaa hankkeeseen on varattu kuusi vuotta, 2014-2019. Vuonna 2014 luotiin edellytykset hankkeen 
läpiviennille. Tutkimus- ja kirjoitustyö on ajoitettu neljälle vuodelle 2015-2018. Tärkeimmät 
käytettävät arkistot ovat Luopioisten kunnan ja seurakunnan arkistot, Hämeenlinnan ja Jyväskylän 
maakunta-arkistot ja Kansallisarkisto. Täydentävää kirjallista tietoa tarjoavat yritysten ja yhteisöjen 
historiikit sekä muu paikkakuntaa käsittelevä aineisto. Kirjoittajan pitämät esitelmät tarjoavat 
mahdollisuuden vaihtaa tietoa ja kokemuksia paikkakuntalaisten kanssa. Kirjoitustyö painottuu 
vuoteen 2018. Vuosi 2019 on varattu käsikirjoituksen tieteelliseen tarkastukseen, toimittamiseen, 
taittoon ja painamiseen. Tavoitteena on yksinkertaisen tyylikäs julkaisu.

Rinnan tutkimustyön kanssa Kukkia-Seura ja Sukututkijat keräävät ja tallentavat perinnetietoa 
vapaaehtoistyönä. Keruu tapahtuu osaksi muiden tapahtumien yhteydessä, osaksi varta vasten eri 
puolilla pitäjää järjestetyissä tapahtumissa. Kerätystä tiedosta talletetaan vähintään viitetieto 
verkkosivustolle Luopioisten Aineistopankki. Mahdollisuuksien mukaan osa aineistosta tallennetaan
skannaamalla. 

Hankkeesta tiedotetaan säännöllisesti. Kohteena ovat entiset ja nykyiset asukkaat sekä loma-
asukkaat. Verkkosivusto Aineistopankissa on viimeisimmät tiedot hankkeesta ja sen etenemisestä. 
Paikalliseen Sydän-Hämeen Lehteen kirjoitetaan hankkeesta vähintään kahdesti vuodessa. 
Sopivissa tapahtumissa esitellään hankkeen etenemistä. Tiedottamisella pidetään hanke ihmisten 
mielissä: tarkoitus on aineiston ohella kerätä tukirahoitusta yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä. 
Tiedotus palvelee myös julkaistavan kirjan markkinointia.

Tulo- ja menoarvio

Aikataulutettu tulo- ja menoarvio on esitetty seuraavalla sivulla. Suunnitelmassa kirjoittajan 
tutkimus- ja kirjoitustyö (kaksi työvuotta) on jaettu tasan neljälle kalenterivuodelle 2015-2018. 
Laskennallisesti kirjoittaja tekee työtä puolipäiväisesti ympäri vuoden neljän vuoden ajan. 
Työmäärän arvioinnissa on käytetty apuna Tilaushistoriakeskuksen ohjetta perushistorian 
kirjoittamisessa. Kirjan sivumääränä arviossa on 300 sivua (2000 merkkiä/A4-sivu). Kirjoittaja 
laskuttaa työstä kiinteän kuukausipalkkion sekä työstä aiheutuvat matka-, kopiointi- ja muut 
vastaavat kulut. Kunkin vuoden lopulla on tarkistuspiste, joissa käydään lävitse työn edistyminen. 
Tarkistuspiste toimii myös maksupostina. 
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TULO- JA MENOARVIO 2014-2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä

Tulot
Sydän-Hämeen Sukututkijat ry
Kukkia-Seura ry
Ennakkotilaukset (200 kpl)
Apurahat
Tukikeräys

Tulot yhteensä

Menot
Kirjoittajan palkkio
Matka-, kopio-.ym. kulut
Tieteellinen tarkastus
Toimittaminen
Taitto
Painatus

Menot yhteensä

TOTEUTUMA 1.1.2014-30.9.2017
2014 2015 2016 30.09.2017 2018 2019 Yhteensä

Tulot
Sydän-Hämeen Sukututkijat ry
Kukkia-Seura ry
Luopioisten Säästöpankkisäätiö 800 500 500
Jalmari Finnen Säätiö
Pälkäneen kunta, järjestötuki 750 700
Tukikeräys 372

Tulot yhteensä 1.1.2014-30.9.2017 0 0

Menot
Kirjoittajan palkkio 12964
Matka-, kopio-.ym. kulut 136 275
Pankin palvelumaksut 38 38

Menot yhteensä 1.1.2014-30.9.2017 0 0 0

Historiatilillä rahaa 30.9.2017

1 000 1 000 1 000 1 000 1 800 5 800
1 000 2 000 2 000 2 000 3 000 10 000

10 000 10 000
2 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 57 000

1 500 2 000 2 500 2 500 8 500
2 000 13 000 15 500 16 000 16 500 28 300 91 300

1 000 12 000 12 000 12 000 12 000 49 000
2 300 2 500 2 500 2 500 2 500 12 300

3 000 3 000
3 000 3 000
4 000 4 000

20 000 20 000
3 300 14 500 14 500 14 500 14 500 30 000 91 300

1 045 1 000 2 045
1 000 1 000 2 000
1 500 3 300

10 000 10 000 20 000
1 100 1 000 3 550

6 533 6 905
11 550 4 645 20 033 1 572 37 799

2 075 11 036 26 075
1 091 1 502

2 211 12 127 13 277 27 615

10 185
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Tämänhetkinen tilanne

Sisällön ja aikataulun osalta hanke etenee suunnitellusti. Kirjoittaja on tehnyt tutkimustyötä eri 
arkistoissa (kunnan arkisto, Hämeenlinnan ja Jyväskylän maakunta-arkistoista sekä 
Kansallisarkisto) syksystä 2014 lähtien. Hän on esitellyt tutkimusten tuloksia eri tilaisuuksissa. 
Vuoden 2018 tehtävänä on saada käsikirjoitus valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Yhdistysten jäsenet ovat keränneet huomattavan määrän aineistoa pitäjän eri puolilta. Valokuvien 
ohella on löytynyt aikaisemmin julkaisemattomia kirjoituksia, jotka taustoittavat arkistotietoja. 
Yksityishenkilöt ovat toimittaneet kirjallista aineistoa ja kuvia käytettäväksi. Valokuvia on digitoitu 
noin 2000. Mukana on myös äänitteitä eri aikakausilta. Aineistoa on tallennettu verkkosivusto 
Aineistopankkiin ( aineistopankki.wordpress.com ) mahdollisuuksien mukaan.

Rahoituksen osalta olemme jäljessä tavoitteesta (tavoite 31.12.2017 mennessä on 46500 euroa). Yh-
teensä rahoitusta on 30.9.2017 mennessä saatu 38000 euroa. Jalmari Finnen Säätiön (20000 euroa) 
ohella suurimmat tukijat ovat olleet Pälkäneen kunta 3550 ja Luopioisten Säästöpankkisäätiö 3500 
eurolla. Käynnissä olevalla tukikeräyksellä on hankittu 6900 euroa ja yhdistysten muulla varainhan-
kinnalla 4000 euroa.

Menestystekijät

Hankkeen menestystekijöinä ovat kokenut ja osaava kirjoittaja, hankkeen takana olevien yhteisöjen 
vahva tahtotila ja valmius pyyteettömään talkootyöhön sekä toimivaksi todettu yhteistyö kirjoittajan
ja taustayhteisöjen välillä. Paikallinen yhteisö tukee hanketta voimakkaasti, mikä näkyy mm. 
lukuisten valokuvien, muistiinpanojen ja muiden asiakirjojen luovuttamisella hankkeessa 
käytettäväksi. Vuorovaikutus muiden kulttuurikeskus Mikkolan Navetan yhteydessä toimivien 
ihmisten ja yhteisöjen kanssa tukee osaltaan historiahanketta. 

http://aineistopankki.wordpress.com/

