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Seppo lllyl1ynienl.

KIRKOI{i{IR

JAT

MAAKUIVTA-

ARK

Hiimeenlinnan

ja
ISTO.

rnaa.lnrnta-arki.ston

Sepno lllyl1-ynieni

totesi

johtaJa,

f il-. tr:i

seur€ln kokouksessa

marras-

eiviit
kunrn 5. pd.ivi.ind 1980, ett?i kirkonarkistot
ole
valti onarlci st o j en j a maakunta-arkist
o j en valvorula$!
ja ortocloksisten
virastojen
seu -.
sa kuten valtion
tavat.

I(uitenkin

arkistoihin
nissa

el

ka on siirretty
vielZi

nissij. ei

ol-lut

volda

paremmassa lnrnnossa

si,i,ilytetti;.vii-t,

ne olivat

siis

tietii?i,

seurakunnissa
oLevat kirkonkirjat
ne, jotka on.siirretty
maakunta -

ovat

Tiin?i johtuu

tarkas-

naakunta-arklstot

Maalnrnta-arkistoissa

misszi kunnossa
ovat.

joita

arkistot,

ralruntien

osin
ovat

ainakln
siitiir

ol-ettalsln
ette

120 vuotta

vanhaa paperia
puuta

lnlln

mukasa eli

seuralnxrnlln.

jot'kirkonkirjatt
ja
vanhoja
sil1.oin

ns lumppupaperiat
jota
selluloosaar

ruvettiin
ktiytt?im?ibr
viime vuo sisaclan loppupuolella
paperin va.lmistarnisessa.
?aperin vanheneminen riip
puu paperin

happamuutlesta.
1800 luvun
on happa.ma.mpa.aja. se nurenee helposti.

lopun

paperi

TLimii on er?Ls

syy kulumiseen.
Kirkon
pohtivassa

asetta.massa kirkonkir
toirnikunnassa

jo j en s?iilyttlimislti

on arklstolaitoksesta,
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mukzma ki..Icsi edustajaa,
sa arkistotoimikunnan
teltu

kirkonarkistoja

sit?i,

ettii

voinassaolevan

muutetaan
tliminen

Vuonna l-977 va-l-nistuneesmietinndssli
ja asetuttu

ettii

siten,

aikaraja

kannatta.maan

kirlcko1-ain

miiiiriiyksi?i

va.nhempien arliistojen

rnaakunta-arkistoon

kun se nyt

on mybs tr.r.rlcas-

siir-

paleoll.i sel:si,

tulisi

I,luissa asia"ki.rjoisscL
on vapaaehtoista.
ja mietinndssi,i. esitetiiiin,

on B0 vuotta

ettd. ne tulisivat

vuoteen
maakunta-arkistoihin
eiSen jtilkeen niimii rnuirt asj-ahirjat
ja,
ylelsarListo
vdt sarnassa mliEirj-n lciinnosta
koska.
n?iil1?i asiakirjoil1.a
kunnan ja seurakunnzul eroa1870 saakka.

jblkeen

misen

a1.l i sta

ei

en?ih sa.maa paikallishistoria.si-a"kir j o i 1.1.a.
kuin vanhenrnilla

ole

nerki tystZi

Komitea on kdsitellyt
noa lcuntoa.
tia.

totoinikunta

katsoi,

mikrofilmaus

ovat

voisi

ettli

asioita,

ottaa

konserwointi

aloitteen

orlottaa viele.

aj-noastaan si-tomista,
tyneet ja ne va-ativat
ole

olkea

sillE

Arlcis-

etta
sekli konserwointi
joista
1.ahlnna kirhicokiisiinsii.

mauksessa on p?iiisty eteenpiiin,

tomo ei

I'[yt ne

niitten nikrofilma.usta.
1860 - 1870 luvun taitteeseen.

on kuvattu

hallitus

honservoin-

urellcoisesti

puolsi

Komitea

huo-

myds kirlronliirjojen

Ne tarvltsevat

mutta

Konservointi
sivut

korjauksia

l{ikrofil-

kirlconhirjo
ei

jen

ole

ovat usein repeyja taval.l,inen si-

korjauspaikka.

tulisi
saada samat arkistonhoitoa
ja lcuntien virkakoskevat slii'icldkset, jotka valtion
ja -a.searkistola.lriin
arkistoJen
osalta sisel-tyvat
Kirkkolaki-in

tukseen.
Useimrnat l{?imeen lii?inin
neet

vanhat

arkistonsa

seurakr.rnna.t ovat

lillmeenlinnem

siirt:i-

ma.a.kunta.-arlci s-
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toon,
ta

vain

muuta.ma on siirt?inriittH..
ei

siirtiininen

Imitenka.an

Iioko maan osalo1e yksinomaa.n seu-

ralcunnista. kiinni,
vaa.n myds maakunta-arkistoista,
joil1a. on tila.vail<euksia.
pysttrvii-1;
Ta.Llii. hetkellii
t li.:rsimii:i.riii s e st j- va.st aano tt alna,arl vanho j a arki st o ja va.in llrimeenlinirern

ja

Jyviiskyliin

maakunta-arkis-

tot.
Voitla.an myds kysy'd1 kuka vastaa
sr.d.an lonun

kirkonkirjojen

viime

konservoinnista?

vuosi- I{on-

puretaan ja pesKirja
s6;rvointi on hiclasta t]'dtd.
tii:in ky:l-vt.'ss:i., jossa happanuutta v?ihennetdan. Kun
japaninse on j411een lmiva,
se pii?illystetiiiin
ja. sidotaan

pr.nerilla
l.ilksi.

uuclel-leen.

Ilaalnrnta-arlcistolla

ma"sta t?i.11?i alueel1a.
15", mutt:r. ei

Tiim?i tulee

on kova puute

Konserwaattorille

o1e konservaattoria.

ehd,ottoma.n v5.lttiim:j.tijn

kaltydvol-

olisl

T?in?i tyd

tiil-

olisi

tydkenttd.

niin
tutkijoihlnr
llit,ti tulee maatrnrnta-arkistojen
60 - 70 ir4 heistri on sulcututkijoita,
valtionarkistosja Tunoin 5O y'". Vattinnarkistossa
sa va.staavasti
suurit
run maal<r.rnta.-arkistossa pa.ine on eritteln
siel.lii
ilmenee tutlci joita. kohtaan

mi.nl<ii.vu^ksi

1 i evii i tusiraantuni st a. ll?ine enlinnan
toon ovr,t tutlci- jat hyvin nna.htuneet.
l<ij.vttiiviit

huomattr"val-ta.

levai.suud.essa viel-ii

naa"hr.mta-a.rki s-

Suicututkijat
o sa.1ta mikrof ilme j:i ja

enemm?in. IJelsingin

ra,ku-nti en keskusrekisterin

kirlconlciriat

ev.l-ut.

tuseu-

on fil-rnattu

ett?i
Sie117i sekA oma henlrildkunta
nikrofi-lneill-e.
Se on eritt?iin
tutlri jat kiii.yf,15.o';i.*
mikrokortteja.
hyvii asia,

l<oska se siiii-st?j?i kir jo ja..

liun seuraku-nnat
konliiria.t

nii-stii

ovat

kuvau"tta.neet

on mahdol] isuus

uud,emnat kir-

vi-ihiiisin'
sa.a.cla.

o)

kopioita.
i,{utta. pysyviitlcii kortit
ssii jlir j estylcsess:i? lle v.rativa.t

lrusta.nnuksin
s epalvelukhytd

t oi senl ai s i a ]-ukulai tt e ita.

itrn]'6s

Uud enpz'.rur f i lr,ra.ttuun

ma"teriaaliin

sa.attaa nyds sis?i1-tyii J-uottanuksellisjota ei viel:i voida anta.a vr.paasti
ta aineistoa,
tutki joiden kiiytettiivaksi.
T?illaj,sirt ongelmra. on
slis

ol-emassa.
T arvi ttai

takj.n

ltuin

jossa

paine

pereella,
pitiiisi

si in

arhisto

sukututkimuske slruJrs i a, ehkii rnui ja. Suurin tarve on Helsing;iss:i,

valtionarListossa
on kova. Samoin Tarnjossa ei- ole y].eisarkistoa.
TiihH,nasii,.an
jen paneutua, lcoska sulfu.naalcuntaklrjasto

tutkijat

aina

tarwitsevat

henkilijhistoriallisia

myds kirjastoa",

teoksia,

Tuollainen

keslcus sotrisi
ton yhteyteen.
Tutki jain

lisuuteen
tehty.

ka11is

hinta

ryhdy

sen vuoksi

kopiot

kustannus,

100:-

mlc rulla.

yleisluettelo

l.liiden

sellaisia

olisi

thhteitii,

virastojen
sii-rretty,
on tul.ossa.

voi

tiirlreii.
riitt?.i-

muual1a lciiyttiiii.

on tu11ut

a.rkistoJa,

my6skin

tulee

siellii

vuoclen 1980 kriluessa
Vuonna 1981 tulee

lO-vuotissiirtoja.

seurakunnista

erittbin

on kuitenkin
joita
esim. perr:nkirjat,
suku-

ei useinkaan

I{iimeenlinnaan

kolco maan osalta
hankinta

sukututlrijoita

miiiin maakunta-arklstoillekin,
tutkija

kirja-1-jo on

ei o1e lrokoska. ru1lia
on noin 150 ja.
- Sanoln Suomen asutulrsen

mi.krofilmill-?i

Kai-kesta huollmatta

lcirjas-

nerehtyii
joka
tyiitli,

tekeniiiin

tEirlceltt.

hyvin

on syytti

Ilistoriakirjojen
eritt?ii.n

ovat
vin

ettei

]ruten
jne.
matriklceleita

joita

tiiyclennyksiii

ei ail(aisernnnin ol-e
jo tal.letettuihin
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I(irkonkirjoihin
-'l-a.isia korjaulreia
kea arki sto itua
arkistoon

ei

ja

tutki

sa.a tehclii nlnkd.ilnjid,
tai merkintd
sama koskee kaik- Fliimeen1 innan ma.akrrntar
mat eriaalia..

tulee

ensi vuonna kahden lukula.itteen
- Paiu-u.si mikrofilmien
lukul.aite.
jen
jossain
l<annirnihakemisto
la.aclinta on aina
miiij.rin teon a1l-a. - Sama.ssa mikrofllmiru].lassa
saatyksi

lisiiksi

toa

oll-a. ka,hden tai

T.dlle

asial-le

kiiyttdkopioita.,
a.rkiston

useamrnan seutakmnEtn

ei voi

mitiiii.n.

otetaa.n

ne otetaa.n koko ru1lasta.

Va.ltion-

rirrpikirjoista

on ka.htlet kopiot,

sie11?i ta.pa"htuva.an tutkimrr.kseen,
varten.

asioita.

Kun nrllasta

l',un ka.ikki

tolnen

toinen
la.inaanista

sieltii.,
lainausaika
jo
Nyt on kuitenlrln
moneen arkis-

venyy ritlciilesi.
toon ja kirjastoon
kopioita.

lainaavat

hankittu

Hankaluutena

Itys;pri.o ilceasta

rippikirjojen

on se,

ettii

k?iyttd-

ai-na ei

osaa

pa.ika.sta.

Toivottava"a

ettii sukututkijat
toinLttai'
ol-isi,
ja arkistutkimustensa
tuloksia
kirjastoihin
j
o
l
l
o
i
n
toihin,
tulokset
tulisi-vat
luetteloicluiksi
ja. tiiten rnuid.enkin kiiytettiiviksi.
Suomen Sukututkisivat

musseuralla.

on luettelo

ta.vina" oJ-evista
hyvin

puutteellinen.

t e emi i;. lrrit

suLututkijolsta

suvuista,

mutta

ja tutkit-

t?in?i luette1.o

Saa.clun ti-eclon mulcaan t4th

etr.iiin lcehittiiii

parempaan

suuntaan.

on
sys-

