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uomalaiset ovat parhaillaan Etiopian
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Tonr rrusrutuvosto

Liisa Hautanen, pj.

Kaarina Luiro

Omistusjlrjestelyt ovat olleet eplselvit. Tai
omistus sinlnsl on kvlla ollut selvi: maa kuuluu valtiolle. Kun alue rekisreroidlrn nyt kryttdjdlle, han voi viljella ja
klyttdd sitd kuin omaansa rai vaikka vuotr<rata sen eteenpdin. Maa periytyy
myos hinen lapsilleen, murta maan myynti on kiellettyd.

Maija Parviainen

Antti Puhakka
Jouko Syviijdrvi

Arrnmulur 2019

20.1.

6

2

7.4.

19

)
J

5.8.

36

4

27.',t1

4B

1

kemistl. Sielh on maanviljelijin pitlnyt
tlhin asti pysyrelli konnullaan varmisramassa,
ettei kukaan muu ota aluetta haltuunsa viljelijan poissaolon aikana. Lukutaidottomien
viljelijoiden on ollut vaikeaa suojata omisrustaan, vaikka jonkinlaisia paperille merkitryjl
Iuetteloja onkin ollut olemassa.

Kuulostaako tutuka, jos valtion sijaan maanomistajaa nimitetrin kruunuksi? Aikanaan suomessakin lukutaidoron rahvas oli heikoilla, jos joku
vahvempi ryhryi vaarimaan maara itselleen. Tlkrhiset olot Itr-suomen
kaskiviljelyineen poikkeavat Eriopian oloista, murra maanomistuksen
rekisterointi on omalta osalraan rurvannur tillllkin viljelijdn oikeuden
maahan.
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JA TAtrro

Seppo Mahlman

Vaikka meidrn leveysasteillamme maan hallinnan kirjaaminen aloittiin
1500-luvulla verojen kerrrmistr varren, siitl oli vlhitellen seurauksena
hallintaoikeuden vahvistuminen. Me sukututkijat pddsemme selvittelemlln maakirjojen avulla esivanhempiemme asumisia. vaikka varsinkin
vanhimmista merkinnoistl selvirr vain tilan islntdnl toimineen miehen
nimi ja jossain mllrin varallisuus, murra apuhan se on sekin.

www.printway.fi
Kirj oituksen lihteenr kaytetry Helsingin Sanomissa 25 .4.20 19 j ulkaistua
Kaisa Viitasen kirjoitusta.
Pnrruopnrxrn

Printek, Keuruu 2019

Maija Paruiainen
lssN 1796-7473

maij

a.

parviainenpiki. fi

25. vsk

KnNruet ruvn

Helvi Tolvasen albumista.
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