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I

Kalevi

Miiki-Kihniri

I
S U KIJ T UT

I( 1 I.{U S A ] N E I

S T O AI{

I

Sukututkimukseni

suuntautuu i<ahtaa1le, etsin esija 1631 s;mtyneen Jaakko L{arlruksenpoika
( P erits einii. j o etta ) j :ilkeliii
Itihniijn
si:1.
Kaikkl
eslvanhempani olen 16yt:inyt 1700 - 1800
vanhempiani

lukujen

vaihteeseer

ta haaroja
haara

ltiytyy

lbytyy

te1le

asti.

1600:1uvu11e.
1500-1uvu1l-e
hetkell?i

I:is?iksi
asti.

kaiklclaan

o6a on syntynyt
Eteld-Pohjanmaalla
joe11a, Iso joe1la,
Ja1asj5.rvel1ii,
kassa,

o1.en ldytblnyt

Onpa onni potkaissut:

useiyksi

Esiva.nhernnieni

nimi5.

neljiitthsata.a.

Suurin

Alavrldel1a;

Ilma-

Ka.uhajoe11a, tturj--

ja Teuvassa.

Periiseiniijoella

suunYksi sektori
jiirwen
Itd.-Suone en Jo ensuun-Pi el i s
ti eno il1 e .
j?ilke1?iJ.sl?i haen poikien
Kihniiin
sekij tytt?irien
rrKihiniltl?iisi?i'r
kautta,
olen liJyt:i-nyt jo yfi
30O0, jott autuu

ka ovat

muuttaneet mel.keln joka Suomen kuntaa.n Drontel{ankoon ja Vaasasta Enoon. Ldyt:ryp?i meite ra-jo-

kiijstii
jen ulkopuolelta
Seelannista
Ameriikasta:

}rrten
ja tietysti

Ruotsista.,

Australiaste.,

Uudesta.-

kun "Pohojanma.al-ta o11aan",
IISA: sta ja. I{-a"?araguaystar
Argentina.sta,

nadasta.
Jotta saisin t?im?i.nainei-ston Fnsym?i.iinjiirjestykseshaluamarri henlrilijn ta"i tieclonr on
s:i ja jotta
ldytiiisin
jonkinlainen
systemaattinen
tdytyn;it
luoda
itiriestel-mit.
Systeemini
ja kortisto.

ntnkona

ovat

sis?i1161t"{.iin erilaiset

kansiot

4B

ESIV,rri{IIill','il.iAT
Tietoni

esiva.nhemmistani

jakanut

olen

ne1 jii.iin kan-

sioon:
f . isiini

isiin

2. lsiini

?iidin

esivanhernmat
esivanhemmat

3. iiitini

isain esivanhemmat

4. iij-tini

iiidin

i'i?iihin kinsi-oihin
lapsistaan.
p?iin,

esivanhemmat
keriiiin

lzrun edetiiiin

ldytyy

varrnasti

tiedot

nirnet nopeuttavat

tarka.t

tiedot

esivanhenpia

tutkimuksia.

liihclealneistoista.
jakanut

Kunkin kansj-on olen
Ensimrnliisellii

taaksetii1-lijin
laitan

Llsiiksi

ArIlrC...

vdlilehdilta

kansiossa on isenl
is?in
H?inen isEinnini paieollisin
tiedoin
sekii vaimo ja lapset.
ja h?inen isiinsEi on seurB.avalla
sivull-a
sa.rnoin tiecloin
jne. Is?istii isiiiin sils
pii?istii?in kii?intelesd seuraavalla
..0.

sivu].la

heitl?in

kauas ajassa
ja

tarpeeksi

yhteisiti.

lasten

nyiis kaikista

miillii

sivuja

isiinl

i-s?in vaimon nimen

lilehteen

sieltLi lijytyviit
A jalkeen
sivuja

tiirntin vainon

islini vaimon kohdafla
jos vain olen ldytiinyt
F,un halutaan
nani

olevan

isiiiin

vZi-

kl,i?innel-]-aen eteenpEiln,
jne.
Si.is kunkin esijohonkin

on viittaus

t?imtin vaimon
tiihHn

mainltun
kansion

vaimon vanhemmat. Kun

viililehteent

vanhemmat.

p?iiv?izin p?iin,

kohtlal-1.a on nuoli

esiva.nhempa-

ja henen perheensZi

isiiiin
sivulta,
koslca isiistii
tyttttren
Jos joutlutaan
tulenaan
ja v?illlehtten
edessii nuoli
kirjain,

icansiosta

tieclot

ova"t perdtysten.

kautta

on tytt?iren
ko tyt?ir

ko.
taas

i-slistli

seurata

pojan

16ytyy

mistii

EnsimmH,isell-d sivulla
jiiljees?i on viittaus

A,

viililehden
pdiistiiiin

eteenpiii-n.

1.

edel-1isel-tii

liiytyy

Esj.rnerlrlci selvittAnee

veimona.
systeemi?i:

tornla.ri
Ju-ho Jaalconnoika

vihitty:
va.imo

:

lapset:
r_r
.
lc J=>

s,

18.06.1790

t,,uriktrn

,r
k . ? 7. o g . r t i 5 7
Y1i-ltlurikan lioskila.mrrin -borDassa.

01 .02.1818 (I,iurikan RK 1314-20)
_
, j:yni\
- 7\ l _ J
Albertiina
Erkintytiir
lr
s.
25.08.l_795 tiauhriotri
k.
tullut
l{a.u-ha.joelta 12. 07. l-818
Sa"rnue]' 06.07.1819 liurikka
,l
Johan
04. 05.1828
I/la.ija
rl
T ' i i s a 2 1. 0 5 . 1 8 3 6

Juho Jaakonpo jan

isd. ja iiiti

1dlrtyvii.t,

rieuraavan

sivun.
Juhon va.imon Alberti.ina.n
v?ililehden
P jiil-keen. Juho ja Albertiina.
iiitini

I

krrn kliiinniin
va,nhemrat ldydiin
ovat jonkun esi-

vanhemmat, koska heidiirr tytt?irensii
edessH. on viitC. Viililehden
C jb.J-keen ldycldn l,riaija Lii-

taus vtililehteen
san vaimona
Jokaisen
tot.

Edellij.

SSS Kurikka
I8/5

20/6

e1i

tulen

paperin
ol1een

nykya.i-kaan piiin.
talcana ovat

k2iyttiin;'ini

esimerlckisivun

s3mtyneet
Yli-i{urikka

1790
torp.

Jacob lIl-rica.

tl

li

tl

r B 5 6 - 1 8 6 2 I(urikka
I
TBSl--\857
il
1 842-1 849
It
lB35-1841
tt
1 B 28 - 1 8 3 4
I
IB2T_I827
1El4-1820
It
1807-1813

't'l

,I0lil"T'iiYES

ta.lo

sl-vll

l(urikha

1?ihdenineis-

ta"ka.na on seuraava.a:

1

6B
L55
140
110
108
107
70

Yli-1(rrri]<ka
tl
il
ll

tl
tl
tl
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lt-oska Juho oli

hdnestH. tiectot
U9O, lijytyy
ensimmiiisen kerran 1807-1813 RK: sta. EnnenhAn merkititiin
rippikirjoihin
vasta ripill?i
kAytyii.
Juho lcuo1i l-857 ja
tiiten
tletieto

viimeisin
ja,

syntynyt

tieto

mitii

liiytyy

minulta

1856-62 RK:sta.

voi ldyty?i,
(synt.rvihit.

joiclen

en tiecli,i,

olen

ovat
ja kuolleet)

vanhempia

jiirjestiinyt

l-iih-

SAYl alkupe-

riiiset historlankirjat
jonkun toisen tehenZi sukuselvitys.
Esivanhemmat,

Muita

tai-

syntyniiaja;o

tai

syntyniipaikkaa
mukaan j?irjestyk-

seen. Iiun sela.i1en jonkun seurakunnan syntyneiclen luetteon helppo ja nopea kiiyd?i liipi kaikki
epiiselviit

1oita,

esivanhernpa.ni-. Em luetteloon

rnerkltsen

kunkin

nimen koh-

da11e, mitkA seul'akunnat olen kiiynyt 1iipi. Jos ldytyy
joku, joka voisi o11a ko henkild,
tarjol1-a
otan kaikki
ol-leet tieclot yliis ja tarkistan
tiedot
sen seuraklrnnan
Rli:sta

varmistaakseni,

;'isA11)/sluetteloksi

ettii
olen

oikean henkilijn.
ol.en lijytiinyt
yhteniilsen
esipolvitau-

laatinut

lun.

J;TLKDLATSET
o].en jakanut

Jiillceliiiset
1.

koLoeen kansioon:

Perushenkildnii

vanhin

Markulisenpolka

s. 1631 . Asunut

enlcyliiss?i Kihni?in

kihliii1?ilnen

liiyt?iniini

ta1-ossa.

l].najoe1la

Jaakko

Jaakko
Periisej.niijo-

on 12 polvea

rninusta

tal.ksepiiin.
2. Perushenkilbnii
Dojan poika
kastettu

yksi

Jaakko }llarlcuksenpo jan

ta]-ol-linen

26.7.1730

Jaakko Heikinpoika

l1majoe1la.

tiinii

po jan

po jan

A1a.-Itihnib"t

Ja.akko on slis

kah-

delisan rrotrvea minusta taa-Icsepiii,n. Jaakko Heikinpoika
y,ihniAn nai11e A1a-Kihni6n 1769.
nerusti
I{elena
3. Perus;henkifcjnii Jaalcho I{eiklnpo jan po jan tytiir
Siirrronintytcr
A1a-Kihniii,
s;,n:tynyt 1.1. 4.1-786 Ilmaioella
Periiseinijoen

lcyliiss?i. IIelena on siis

kur.rsi polvea mi-

51
pusta. taaksep?iin.
Helenalla
on aviomielLeni.j. lca.u.kainen
'kihnihliilnen
( 4 . s e r k k u ) l T H r n r ik. a , n s i o l l . i n e n o n t e . r k o i paina.a jonkinlaiseen
tuksenani
vihkosen muotoon. knn
olen

ldytiinyt

kaikki

jij.lkel_i,'.iset.

IIelenan

I'Tiiihin kolmeen kansioon kerii,ln tieilot,
nJ,in kuin
jiillreli.'i.isistd..
kertoo kaikista
L{iksi }ca,nsioita.

nimikin

on kolme? - Koska yhteen
olen

ottanut

aina

eiviit

malictu. Uuden kansion

kun ko kansioon

on tul1ut

a.hcla.sta..

j.n ka.nsio sta vo i ].ijyt:ie tiim?i.n p?iivi,i.n
muilta paitsi
t o l s e s s a k a . n s i o s s a o 1 J _ e e a Jr a a l c k o
Marlruksenpo jan jiil.ke1-?ii sten osalta.
ErsimmiiisestZik

polvia

Kansiot
on noin

ovat

A3 kokoisia

kolmasosa kansion

polvitta.i-n

sivujen

lcorkeus

I/latal_ill_a. sivuilja.oJ_pienell?i
niim?i sivut

1a on ma.hclollisuus
la

ja

korkeuclesta.

ryhnitell?i
alaspein lcuten perhekortit

kj_rklroherranvi-

rastoissa.

Tiillainen
menettely vaatii
sen, ettii. ka.nsiossa on tihedss?i rrklinnityskoukkuja.I
Nli.in
.
ryhmiteltlm:ion helppo seurata pitkin
sitB haaraa ti...lise- tei nykypiiivii.?in piiin
helppo

1is?itii

miten

nielii.

viiliin

uusia

Tzillaiseen
l.iiytii j5.,

kansioon

on mybs

-bieto jen llsHksi
a.viorrr-r,o1i-son
merkitsen
jotta. oJ-j,si he1-pomvanhemma.t. Neit:i. tieto ja. ta.rwitaan,
pi ldytaii
Joka.isen naperin ti:.a.kse kesukula,isavioliitot.
?akollisten

r?i.?in t i ed.ot 1?:i.hdeainei sto sta

ku-t en e si,va.nh emni. en kr.n si o s-

sakin.
Jos halua,a la.skea

j;ilkeliiisten

on seura.ava ka.ava. hyviina
1 , T - =T , p + l p - l -

nri.:i.riA noin

ka.rkea.sti

apuna.:

+ Lp-? + .......

* r,l- + I,o

mi s sii.
jii.lltelii.isten
mii.r.r:ii
rnonta la.sta. kesltimir.ii.:rin jatka.?. suJiLra

Ir'l= suorantisten
I, = kuinka.

T) = monta](o polvea

le.sket

muka.a.n

EO

Jos haluaa

avionuolisotlcin

mulca.an on ka.a.va

erilainen
l,i = T,D + 2l,P-1 + zLp-? + .....

+ 2L1 + 2L0

mi s sZi
Ii = jdlkeliiiset
L = kuten

pa.itsi nuorin polvi
lln:an vairno j a

valnoineen

ed.ellii

Itl

Esinerliki

selvittiinee

Ilalutaan

asiaa

1a.skea, montako nimeA tultee

jii1-ke1-d.isten

laskea seitsemiin polvea tera.lcsekailckl j6Lke1!iiset
valmoineen.
01ejatkaa jokaisesta
perheest?i sulnra.

ka.nsi-oon, kun halutaan
piiln

o11een esi-isii,n
.ettb

tetaan,

neljii

L=4
--a
'76''11c-l

t{ = 4' + 2x4." + 2x4' + 2x4- + 2x4' + 2x4- + 2x4- +
n

+ 2x4-

= 2'l

306
x=kertaa

Kansioonsa

voi

ldn

liulmlaisavioliitot

nime?i.

Jtilkel?iisten
yhtendisen
3.
senani

viihentiivdt

30 0OO henki-

nimien

sisiil-lys1.uetteloksi
olen laatinut
myds
jo1la on nykyisin
y1-i. 10 m.
nitta.a

Niiissh

liitteA

kansion
kansioissa

teettiin?i?ini

rinnal].a
olevia

pidiin
tietoja

a]-la]-uete].tuja
on tarkoituh-

vlhkoseen.

SEUITAKT]NNAT
aakkos jarjestyksesse
nimen mukaan. *
'I?ihii.n kansioon keriiiin sa"amanl sukuselvitykset
nilta.

Lisilksi

tekemiini

miierii?i.

sulcutaulunl

j?ilkel;iisten

ko.nsi.oita.

kertJrvairr l-ikemm?iksi

01-ettaa

laitan

tahii-n kaf,rsioon

suku-selvitysten

ralcunna.rr kohclall. e.

alkuper?iiset

myds itse

erl

eeuralnmja.

kliyn?ini

nuistiinpanot

ko seu-
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rit

T?it;j. ka"nsiota pidH.n, ettii ldydlin al_kurrerii.j-set pnpejos on te,rve ta.r'kistaa
joitain
ti eto ja..
01en hankkinut

vihkosen,
ja pulielinnumerot.

osoitteet

missii

on eri

seura.lruntien

VALOK(ryTA JA I,ruITA PAPEREITA,
T?ist?i kansiosta
on syntynyt
kuvien
-

16ytyy

esim.

1816. Valokuva

valokuva

on otettu

esi-isiistii.ni,
noin

ioka
v 188O. Va.l,o-

lisij.ksi
testA kansiosta
16ytyy
jos sukuJ.a-isistani
on o1.l-ut ma.ininta. jossaliin

-

kirjassa
olen
jos joku lehti
tani

ottanut

siitii

on rohjennut

olen irroittanut

sivusta

kopion

kirjoitta.a

str-lrula.1sis-

lehtiartikkelin

- kliyntikortteja
- venhn in m'il1ssj myds nykyisiii
kir j ei"th,
- l-uettel.o
mitZi va"nfroia suvurn ta,va,roita
kenellii-l<in
dh

T?istb kansiosta

al-oitin

sukuselvityllseni.

OSOITTEITA.
01en aloittanut

myds sukulaisteni
numeroiclen kerdij.misen, jos joskus
yhtelseen

osoitteiden

j;'r puhe).in-

sri simrne ltlhniiil-iiiset

sukujuhlaan.

?UHEIJINLUETTSI,O.
Vaa.san lii.b..nin
edellisen
vihkosen rinna.lle
01en hankkinut
puhelin1uettelon.
Kun oJ-en jossa.kin ha"ara.ssa.piii;.ssyt tli.h5.nn5-ivijijn
henlcilddn
viel,ii

saa,kka,

otan

l-dytib'.kseni

yhteyttii

mrrutama.an esil1e
sukututki jan.
innokkaan

tull-eeseen
Einzj. va.an o1.e

t?irpii.nnyt.

tuntuu- a.ika aina lopnnvi:n lleslten ta.i a.rArkistoissa,
siksi
olen jii,rjest:i.nyt
histoihin
kerki?-,i.iikovin ha,rvoin'
ja
ma.hdol.l.iett?i voisin
siirtii.ij. rutiinit;rdti,i
tieto
niin,
j.
sirnma.npal jon kot ini.

tr,4

Ni.lmiitiedot

ryhmltellyt

olen

seuraavanlaisiin

kansioihin

.tTPPT}ifITJilT
Tutl;iesr;erni
sivuista

ja

rippikirjo

mitl;ii. ovat

(ltI() pyyd?i"n valokopiot

niistLi

sukututlri.nukselleni.

ol-ee11isia

Illo-

nasti

luettavissa,
koto.joklr lcohta on lcovin eneselvesti
sa"lla. asiaa voi tu-tkia ajan kanssa tai kopiota
on helppo
niiyt'bL;.ii toisille
tutki joi11e ja voi pyyte?i- tullrinta-apua.
]iorrion kzrnssa. on myds hel-ppo ha"kea jokaisen
esiintlrneen
I,Jerkitsen

henkildn

llYi:n koploon

hiinen vanhempansa,
pii"at

viurhernmat syntyneitten
kunkin

tbten

ova.t sulora talon
Lionasti

henkilijn

se1.vie:i. usein

silnii

kirjasta.

nimen kohclalle
kuinka

ja

rengit

v?iel-le.

kuvan l.ulcu1-aitteen n?iytnisTa116in laitan
aluksi
ka.meran jalustalle
ja.
kun tulee mieti,n.l<se
knmeraan lanlcalaukaisijan,
otan

itse

kamerallani

tdtarrlusta..
kani

kotona
laitan
sivu otan kuvan. Nega.tiivit
cliaraa.meihin, jol.loin
kuvan voi hei ja.staa valkokeurkaallet
josta. enij.selvi?i asioita
voi tarkaste1-la.

lenkiintoinen

Allcullirrrilcirjoissa
on harvoin sis?i1lys1uetteloita.
mae,kunta-arkiskirjo ja ka.tsellessa
on joissain
jiilkeenp?iin
jo moneen kirjaan
tehtyjii
siseltoissa
saatu

peri,iisiii

lysluetteloita.

Milcrofilnejii

paa selJ.aisia.
selailemrLan

Iliistii

olen

itse

kovin harvoin
mitii jouclun paljon

katsell-essa

seurakrmnista
lar,tinut

seuraavalla

sivulla

ta-

olevan

nalf in muka'Lisesti sisAllysluettelot.
SAY
Suornen asutuksen yleisluettelosta
ploita
muu'ba.mista.sivuista.
rU]TI]{A,I{ iT]P?I1{IIiJOJEN
sis?i1-1-ys1-uettelot erj- vuosisarjoina

olen

laatinut

kiisin

ko-
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1814-1820
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xxx

1.

lry1A

Taina.lus
Taipa.lus
I(-oivisto
Koivu].a
Lohiluoma
lohiluoma.
Lohiluoma
lohiluoma
Yli Lohikoski
10,Y1i Lohikoski
Y1i Lohikoski
Ala Lohikoski
A1a. T,ohikoski
Torkkola
T orlclcol a
Torkkola
Y].i Grelcola
Yli Grekola
Yli Grekola
Greko].a
2O.Laclva Grekola
Latlva Grekola
Cou-klcari.
Coukkari
Laulaja
Iraul.a. j a
la.ulaja
Hakuri
Y1i llakuri
Ala llakuri
Ala Ha"kuri
10. Skytt?i.1H"
Skytta;lii
l?inala. lie.kkuri
Rinda Ka.kkuri
ladva I{a"klturi
Laclva" I(a.kkuri
Pirto].a
Pirtola
Tassrila

xx

xxx

xxx
X

xxx

xxx
x

xxx
xxx
X

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

TOlSTEN f NKEIil'T SiJ]iI
TI|:JELVIIIY}ISET
Olen uhra.nnut pa1 jon
mista. suhututlcimusta,
lcansiota

aika.a., ettii. saisin

mlkii koskee

sel.aillessani

hr.mi kurtfuviir hcnkilditli.
jo pa"ri vu-otta.
etsinyt

olen

usein

Lerren

];ii.siini

vnl--

Etel?i.-Pohjnnme.o,ta.. Tijt,4
liilrtii.nyt
ldysin

orlrr.an sukunu.rr-

hnnkj..ldn, mitri o1in

i.ORTISTOT
Drilr,i

lcor:ti stoi sta ol.i si suuri hydty, mutti-.r
jen 1.uominen vie pa1 jon aikaa.
ftse olen

si sta

niiiil en lcortisto

sa.anut a.ilriLa.nke.ksi kortistoa:
'f cen sul<ulalsistani
1.
kortlt
a.jan rnukaan. Tdten

liiytyy

I jotka" jiir j est?in syntym:.ihelposti,
onlro henkil.ij

eli liiytyy
sukutaulussa
sulflrlaisja
sukuselvitlrksi?i
J o s s e l a " a r Lt o i s t e n
jotakuta
j
en
sukulaiselrs eni syntymiia an mukaan

esiintynyt

muualla

avioliitot.
epiiil

on helppo paika.llistaa

henkild.
y16s lco henkildn
nimen ja alemja
aviopuolison
vanhemplen
mal:si aviopuolison,
l-asten
ninret. I,llmen lisij"ksi
merkltsen
syntyn?iajan ja -paikan
l'-orttiin

merlcitsen

selilt kuolinajan.
tot.

Palivin

taakse

nerkitsen

liihcleaineis-

sekii
teen myds oman kortin
jii
Jos perheess?i on nel
lasta tulee t?is-

Johaj.sesta lapsesta

aviopuolisosta.

Kun saisi- tiimdn
tii nerheestii yhteensii kuusi korttia.
joslcus ATt(:1le, tiinhpiiiviinii
lrortiston
hinnat
ovat vielii
2.

l,urhan

korlceal.l-a.

f1-majoen, Jalas j?irwen ja Pereisein?d.joen
ja laittanut
ne mikrofilmilcor
filmit
joil{eimii }cortit
olen erote1-l.ut ve1-i.pahveil-la'

0l.en ostiinut

SSS-lropioiden
teill.e.
hin

olen

hortin
tiin

merkinnyt
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liiytyy.

valokuvien

ke l.losenpien
l.lijnnii fi1.mrt
sen kotona

mitii

tekoon

tietoja

ja miltii

ajalta

1.uku1-aitteena

Mikrofilmien
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k?iy-

suurennuskonetta

tarwittavaa

k?iytt?imiiii luuppia.
ja }ll(-icopiot
yhctessii tekeviit
suurenmassa mittakaavassa

tai

sukututkimult-

mahdol.]-iseksi.

C - KAfJ]TTIT
Lii-yilessi-ini vanhempi en ja kaulcaisten
nauhoitan

siel,lii

ki,iydyt keslcustelut.

sukula.isten

O1.en k:iynyt

luona

myds esi-
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vnnhempieni
heicliin
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na,a"pureiclen 1uonn. jz'. tn.l,lentennt

ni ett eitii.5.n e si-i
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lys1uettelon,

luen tarvitta.vat
tiedot
nr.uh?,1,.'t-e.'{otonr"
kokoan tieclot ede112i olleeseen rnuotoon. Toise'b tu.tkijat tletysti
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t?iisi
saada
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nustarti
o1.en yrittii.nyt
1a,aj entaa. s erlraavil-1 a kr.nsi oill, a.:
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SUKUTUTTiTI.ffS
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- tieto ja va-l.tion- ja maa.lmnta-arlcisrtoista

Ityseisen
tyvii.t

- tietoja
sriltunirnj.st5.
- nimiii ja osoitteita
sukututkijoisto.
- kehiteltitviii
id eoitani
- I{: linnan
- luettelo

sukututklnusnAyttel-yn
su,kututkimukseen

sa.toa

liittyvistii

kirjoista..

I-ITSTORIAA
twltemus
Ilistorian
opiskelee lilkaa.
ja
suln-rtutleimulcs een
saa helponmin
a,uttaa tutkimulcsi ssa
rrveriEt' sen avulla.
01en p?i-6.ssyt vp-sta alkuun historia.n
Historiaa

tuskln

ka.nsiossa.ni, mistii. ldytl'y
- ajankohdittain
historia.llisia

tann,Ltumia.r ku-ten
jne
sod-a-b
telmiset
keksinndt,
, nii.1-)cii.wu.od.et
- lehtia.rtikkel-eita
vanhoista. z:.sioista is. esineistii
- eril-aj.sten hlstoria.n kirjoien
luettel-o.
vlrosi-l-rrku ja.. Iliti.ihiin hi siristorian
"viha.sinil
hr.rrastukseni.
kun tiet:j.j.si
nyt trrumaisir
opetta.jani

/oulua,ikanani
toriarL
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"Xarttn. pitl ir, tie1f S.t' ni i.n ku.in sanot3.3.nr litiinee
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1600

ha.l.lintopitajet
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154O
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rajat

1839
perustamiset

Suonen kaupunkien

Suomen alueellinen
kehitys
ja kaupungit
Sriomen liiiinit

1700

16ytyy rnyds kirjo jar iotka ovat tuttuja
lcaiki11.e sukutrrtlci joi11e.
0n hy1.lyssiini muutamassa kirjirssa omn.a sulnrakin lcoskevaa tletoa.
tllrllua*,ttrt

Yksi
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ti
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tekendt

sukuselvi.tykset

Etelii-Pohjal.aisista

suvui sta.
9.

f ekemiini kortisto
henkiltj

i etii
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