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Paikallista osaamista

Perinteisessä maaseutuyhteisössä omavaraisuus oli kunniassa. Lähituotanto oli täyt-
tä  arkea,  vaikka tuota  sanaa ei  vielä  oltu keksitty  kuvaamaan ihmisten suhdetta 
ravinnon ja tarvitsemiensa tavaroiden hankintaan. 

Oli silti joukko tehtäviä, joita luovutettiin usein ulkopuolisille suoritettaviksi. Eri alo-
jen käsityöläiset olivat jo varhain osa yhteisöjä etenkin kaupungeissa, mutta myös 
maaseudulla. Heille uskottiin töitä, jotka olivat tarpeellisia, mutta joita ei jokaisen 
kannattanut ryhtyä itse tekemään. Pelkästään työn oppiminen kunnolla olisi vaatinut 
liikaa aikaa. Se puolestaan olisi ollut poissa toimeentulon kannalta kiireellisimmistä 
töistä. Niinpä sepät, suutarit, räätälit ja nahkurit olivat läsnä myös rääkkyläläisten 
elämässä.

https://www.historiapalvelut.fi/raakkyla/raakkyla.htm


Kunnassa vaikuttaneista käsityöläisistä ei ole täysin kattavia luetteloita. Tietoja heis-
tä voi toki kerätä useista asiakirjallisista lähteistä. Rippikirjat ja henkikirjat eivät 
kuitenkaan kerro käsityöläisen tekemästä työstä ja sen määrästä tai rahallisesta ar-
vosta. Niistä sen sijaan saa käsityksen viranomaisten eri tarkoituksiin keräämistä ti-
lastoista  tai  niiden pohja-aineistoista.  Viimeksi  mainittuihin  lukeutuvat  teollisuus-
laitoksia koskevat ilmoitukset, jotka päätyivät lopulta teollisuushallitukselle ja joita 
säilytetään Kansallisarkistossa olevassa kauppa- ja teollisuushallituksen arkistossa. 
Nämä ilmoitukset on myös digitoitu vuosilta 1885–1908 ja luettavissa vapaasti inter-
netin välityksellä.

Olen koonnut  tähän listan linkeistä,  joiden avulla  löydätte  rääkkyläläisiä  käsityö-
läisiä ja teollisuuslaitoksia koskevia ilmoituksia vuosilta 1885–1905. Vuosien 1906–
1908  osalta  kyse  on  elinkeinonharjoittajia  ja  käsityöläisiä  koskevista  luetteloista 
(ilmoituksista), jotka on arkistossa ryhmitelty vain kihlakunnittain. Näiden vuosien 
kohdalla linkit  vievät kohtaan, mistä alkavat Liperin kihlakunnasta tulevat ilmoi-
tukset. Niitä selaamalla löytyy kohtuullisella vaivalla myös tietoja rääkkyläläisistä.

Näyttää kuitenkin selvältä, etteivät kaikki käsityöläiset ole lähettäneet ilmoituksia 
tietoja keränneille paikallisviranomaisille tai sitten ilmoitukset eivät ole syystä tai 
toisesta päätyneet kauppa- ja teollisuushallituksen arkistoon. Ilmoitukset eivät siis 
muodosta täydellistä kokonaiskuvaa. Sen vuoksi olen tulevaa kirjaa varten kerännyt 
käsityöläisistä kertovia tietoja laajemmasta, mutta samalla hajanaisesta lähdeaineis-
tosta. – Joka tapauksessa digitoiduista ilmoituksista saa jonkinlaisen käsityksen siitä, 
mitä esimerkiksi sepät ovat pajoissaan takoneet.

Oheiset  linkit  vievät  Digihakemisto-palveluun,  jota  on  osoitetta  myöten  uusittu 
samaan aikaan kun Kansallisarkisto otti käyttöönsä uudistetun Astia-nimisen palve-
lunsa.  Digihakemiston  kautta  pääsee  halutessaan  myös  Kansallisarkiston  sivuille. 
Itse pidän kuitenkin tätä Digihakemistoa käytettävyydeltään parempana. Linkki vie 
kunkin vuoden ilmoituksissa kohtaan, missä alkavat Rääkkylää koskevat ilmoitukset. 
Poikkeuksen tekee vuosi 1893. Sen olen jättänyt listasta pois, koska ilmoitukset eivät 
ole missään järkevässä järjestyksessä. – Linkit olen koonnut tähän 30.6.2022. Toivot-
tavasti  ne  pitävät  paikkansa mahdollisimman pitkään.  Digihakemiston aloitussivu 
löytyy nykyisin osoitteesta https://digihakemisto.net .

• 1885 - https://digihakemisto.net/item/1971417260/4273007055/319 
• 1886 - https://digihakemisto.net/item/1971640120/4273141337/353 
• 1887 - https://digihakemisto.net/item/1971798147/4273442392/300 
• 1888 - https://digihakemisto.net/item/1971953524/4273528878/358 
• 1889 - https://digihakemisto.net/item/1972114976/4273605950/296 
• 1890 - https://digihakemisto.net/item/1972309958/4273835248/358 
• 1891 - https://digihakemisto.net/item/1972518853/4274026619/381 
• 1892 - https://digihakemisto.net/item/1972724869/4274038446/363 
• 1893 -
• 1894 - https://digihakemisto.net/item/1973150940/4274253386/189
• 1895 - https://digihakemisto.net/item/1973350275/4274496915/378
• 1896 - https://digihakemisto.net/item/1973568889/4274816094/392
• 1897 - https://digihakemisto.net/item/1973801571/4274957861/426
• 1898 - https://digihakemisto.net/item/1974034841/4274923140/461
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• 1899 - https://digihakemisto.net/item/1974257666/4275066044/389
• 1900 - https://digihakemisto.net/item/1974479901/4275514864/391
• 1901 - https://digihakemisto.net/item/1974740047/4276091142/392
• 1902 - https://digihakemisto.net/item/1975010074/4275991723/261
• 1903 - https://digihakemisto.net/item/1975238336/4425614614/434
• 1904 - https://digihakemisto.net/item/1975501297/4421068699/491
• 1905 - https://digihakemisto.net/item/1975778650/4280775634/496

- - - - - 
• 1906 - https://digihakemisto.net/item/1975909325/4425574428/48
• 1907 - https://digihakemisto.net/item/1975972137/4279086806/48
• 1908 - https://digihakemisto.net/item/1976045744/4425678221/51 
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