Kirja Pohjois-Haatalan Roivaisista
Tulevana kesänä julkaistaan Iisalmen Koljonvirralla kirja Pohjois-Haatalan Roivaisten sukuhaarasta.
Kirjan nimi on Havukkalan Roivaiset, ja se keskittyy nimensä mukaisesti Havukkalassa eläneisiin tai sieltä
lähteneisiin sukulaisiin.
Kirja noudattaa rakenteeltaan sukuseuramme edellisistä julkaisuista tutuksi tunnettua kaavaa. Ensin
lukija saa seurata sukupolvi kerrallaan esivanhempien taivalta Iisalmesta kohti Pohjois-Haatalaa. Kirjan
”päähenkilöksi” valikoitui Havukkalan isäntä Jooseppi Roivainen, johon asti esivanhempia seurataan.
Joosepin jälkeen seurataan hänen jälkeläisiään.
Edelliseen sukukirjaan (Siikasavon Roivaiset) verrattuna kirjassa on enemmän tapahtumia ajalta ennen
1900-lukua. 1900-luvun tapahtumiakin löytyy, mutta vähemmän. Tilahistorioita on sen sijaan enemmän,
mikä palvelee suvusta kiinnostuneiden lisäksi kotiseutuharrastajia.
Tuotot, joita sukuseura on saanut edellisten kirjojen myynnistä, ovat pistetty poikimaan. Niillä on
esimerkiksi saatu käännettyä vanhoja kiemuraisella kirjuriruotsilla kirjoitettuja käräjäpöytäkirjoja
suomeksi. Tällä tavoin tähän sukukirjaan, kuten myös tuleviin julkaisuihin, on saatu lisää
lähdemateriaalia, ja esivanhempien tarinat ovat saaneet ”lihaa luidensa ympärille”. Ostamalla siis kirjoja
sukuseuralta, tuet samalla yleishyödyllistä historiatoimintaa. Kieliposkella sanottuna rahat eivät siis
mene nimeltä mainitsemattoman Mikon ”työkyvyn kehittämisiltoihin”.
Markkinointi mielessä mainitsen vielä, että Havukkalan Roivaiset -kirja on mainio lahja suvun
nuoremmille jäsenille, jotka eivät välttämättä itse kirjaa hankkisi. Kirja kelpaa syntymäpäivä- ja
ylioppilaslahjaksi.
Mikko Roivainen

Kirja Pohjois-Haatalan Roivaisista oli mainio lukukokemus. Mikko on selvästi tarkoin käynyt läpi
menneiden vuosisatojen lähdetiedostoja. Hän ei ole tietoja etsiessä rajoittunut pelkkiin
kirkonkirjoihin, vaan on rikastuttanut tätä sukukirjaa mm vanhoilla oikeustapauksilla ja
maanomistusolojen kuvauksella. Hän on onnistunut kertomaan löydettyjä historiallisia tietoja
paljon elävämmin kuin mitä historiankirjoissa kerrotaan. Myös muut kirjantekoon osallistuneet
ovat tehneet hyvää työtä. Lukemisen arvoinen kirja kaikille viime vuosisatojen historiasta
kiinnostuneille.
Aira Hotti

Kirja on tarkoitus tilata kirjapainosta 1.6.2018, joten pyydän ilmoittamaan
tilauksenne ajoissa toukokuuna aikana. Kirja on 21*30 cm ja paksuus n. 3 cm ja
kovakantinen. Kirjan hinta tullee olemaan 30 eur + toimituskulut. Koljonvirran
kesätapaamisessa voitte tietenkin noutaa oman kirjanne ilman toimituskuluja.
Voitte ilmoittaa tilauksenne:
Mikko Roivainen, rowastinblogi@gmail.com tai puh. 0400-69 63 55 tai
Aira Hotti, aira.hotti@fimnet.fi tai puh. 050-547 8087 tai
Erkki Roivas, erkki.roivas@netikka.fi tai puh. 0400-160 893

