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Lyhennelma alustuksesta
valtakunnallisilla
sukututkimuspiiivillA
Lahdessa
20.3.L982

Erkki

Huhta

YETEISTYd

SUKUTUTKIi'AN'IA.

KIRKKOEERRANVIR,ASTON KESKEN

palveleminen

Sukututkijoiden

ta kiiytiinndssS tietojen

on kirkkoherranviraston

luovuttamista

ovat osa maan virallista

v5est6rekisteriA.

v u t t a m i s t a s A d n n e L l " S i i nm r n . k i r k k o l a i l l a
la ja -asetuksella.

Sukututkija

on aina oikeut.ettu

h5n tutkimuksessaan
sukuselvityksen
Toiseksi:
kittavaksi

annettujen

siinA

on valvoa tutja tarvittaessa

K5ytt6ii voidaan rajoittaa
ja arkiston
Kirkkoherranviraston

mAlirin,

hiinen taitonsa

asiallista

keyttde

sit5.

laskeminen
ettei

tutkijaa

nen kanssaan keskusteltaessa
v5t

jota

saamaan tiedon,

annetaan p5Ssdiint6isesti

velvolli-suus

asiakirjojen

syistA.
aht.aat ja ulkopuolisen

vista

luo-

muodossa.

Kirkkoherranviraston

ny6s rajoittaa

toimia

Tieto

tarvitsee.

Teta tietojen

sekA viiestdkirialail-

voidaan yhteenvedonomaisesti

NAitA sAAnndksiA tarkasteltaessa
tehdii ainakin kaksi pliAtelmAA.
Ensiksi:

kannaljotka

kirkonkirjoista,

riitli

arkistoon
voida

esim. seuraaovat

tilat

haittaa
ottaa

virka-

vastaan.

saatetaan my6s havaita.

tietojen

evAtii tutkimuspyyntd

l6ytlimiseen.
ja kirjoittaa

HA-

ettei-

Silloin

on

hAnelle

suku-
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selvitys.

Kirkonkirjojen

joitusperuste,
tilanteeseen

heikko kunto saattaa

li.s5AntyvA

tosin

tdssA suhteessa.

enenevdssA mA5rin ryhdytty
annettavia

kirkonkirjoja

sekin oIIa

Kirkkoherranvirastoissa

rajaamaan tutkijoiden

on

kiiytt66n

perusteella,

my6s sillli

ra-

tuonee parannusta

mikrokuvaus

ettli

seltevet

ne si-

salassapidettavia
tietola
sairauksista,
jne. Niiissii tapauksissa on rajaa
sielunhoidosta

vedetty

ten,

vanhemmat

ettA

tutkijan

k5yttit6n

si1I5

perusteefla,

ettli

siirrettyine

ovat tutkijoiden

asiakirjat

yleisarkistoihin

annetaan

rikoksista,

120 vuotta

tuon ikiiiset

si-

kirkonkirjat
vapaasti

kliy-

tett5vissii.
Edellii

sanotusta

koherranvirastojen
listii

siiAnteIyA.

luontoisia
konarkistoja
mattavasti.

ette

sukututki.joiden

tulkinnasta

lienevAt

kierrgllessAAn,

yhtenAisili

ole

henkil6kohtaisesti
ette

vastaanotto

Samoin on seurakuntakoht.aisia

tilausten

ja kirk-

ohjeita.

kokeneet

klr-

vaihtelee

eroja

huo-

sukuselvitys-

ym. suhteen.

toimittamisen
jiirkevdii

liene

todeta,

vailla
tAsmiil"suhde" on varsin pitkAlle
jotka
pykAliA,
On eriiit5
ovat varsin yleis-

eikii niiden

Monet sukututkijat

Ei

voidaan

pyrki5

siihen,

ettA

kaikki

seurakunnat

sai-

sivat pienint.d yksityiskohtaa
my6ten yhtenevAt menettelyohjeet sukututkijoiden
palvelemisessa. SeIviiA on myds, ettei
tilanne
voi jatkua niin sA5ntelemiitt6miinii kuin se on tAllii
hetkellii.

pyrkiA

On asiallista

toiminnalle

seLlaiset

pystyviit

huolehtimaan

suhteen.

Ohjeitten

luomisessa tulee

luomaan kirkkoherranvirastojen

materiaaliset

edellytykset,.

ettA

ne

velvoitteistaan
my6s sukutut.kijoiden
antamisessa ja materiaalisten
edellytysten

niihddkseni liihteA

siitd

ettd

kirkkoherran-

virastojen

kannalta sukututkijat
ovat yksi tietojen
saantiin
oikeutettu
ryhmli, jota palvellaan.
On kuitenkin
reatistista
j-ntressi saada tietoja
todeta, ette sukututkijan
kirkonkirjoista

nousee yksityisen

henkil6n

vapaaehtoisen

harrastuksen
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tarpeista.
pahtuva

Trill6in

etusijalle
tysti

on selvAS,

tietojen

luovutus

esim.

tilaus

siirretS2in

t6iden

pinossa.

jatkuvasti

lytyksi5

kirkon

pyritty

suoranaisesti

mainita

parantamaan

korjanneet

rakentaneet
mattavaa

joten

uusia,

kohentumista.

tilojen

Parin

kirkonarkistojen

mikrokuvaus

osaltaan

mahdolliseksi,

tehneet

useammin luovuttaa
taholta

on seurakuntien

parantamiseen

tilanteen

tutkimukseen
vausta

laadittavista

nostettiin

esille

koulutus,
tulee

TdssA

suhteessa

nAk6piiriss5

oleva

asia

joka

tultaneen
tapahtuvaan
tultaneen
tetty

AskettAin

ovat

voidaan

Kirkkohallituksen
siihen,

ty6voimaa.

my6s sill:i,

ettA
Ty6voima-

ettA

suku-

perittdvtiS

kor-

my6s ohjeiden

kantaa

jonka

yhteydessii

huomioida

hyvAksi

pa1-

merkittiivin

ohjes65nndn

myds sukututkimuksen
TdssA

kans-

on tuotu

sukututkijoiden

kuitenkin

kirkkohallituksessa.

julkistetussa

avulla.

kirkkoherranvirastojen

l-ienee

tietojenluovutukseen.
kAyttAm5An

kiinnitetty

lcirkonarkistojen

on k5ynnissii

ottamaan

huo-

kAynnistetty

asiakirjoja

on pyritty

velernisessa.

taminen,

viisekli

konservointi

riittAvAti

on ollut

jotka

nAkdkohtia,

ovat

kevAlin5.

keskeisint2i
jArjestetty

1isteille

aikana

sukuselvityksistA

parantamiseen

Olosuhteiden
Niihd5kseni

viime

palveluedel-

on tapahtunut

kdytt6on.

on t6hdAtty

toitai

arkistotiloja

kirjojen

ettli

huomiota

vuosien

Seurakunnat
ja

vuoden

sekd

olisi

viime

suhteen

viime

sukututkijoiden

kirkkoherranvirastoissa

tekemettomien

materiaalisia

vj-rasto-

tie-

sukututkijan

on viitillisesti

ajatellen.

vanhoja

TAmA ei

ettii

er5it5

hallinnossa

my6s sukututkijoita

me vuosina

suhteen.
niin,

pohjirunaiseksi

haluaisin

joil1a

ta-

kirkkoherranvirastoissa

kohtuuttomuuksiin

TSssd yhteydessd
menpiteit5,

viranomaistarpeisj,in

toimitusjArjestyksen

johtaa

saa

ett5

asetetaan

uudis-

oh-iesddnndssH
tarpeisiin

kannanmZiiirityksessA

myos nlk6kohtia,
tieLosuojakomitean

joita

on esi-

mietinn6ssS.
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Ongelmia

on selvitelty

tutkimusseuran

On pohdittu

kesken.

joka

makkeen valmistamista,
tAsmlillisesti,

mitii

on vaihdettu

ajatuksia

le

sukututkijalle

ti-edottaa

miten

Kanslistien

tdon

jotka

siitii,

LisAksi

kysynyksissS

on varmaan

Kehitys

on kuitenkin

kiisitykseni

etta
td

molempien

yhteisty6tii
sukututkijoiden

hallinnolle

osapuolten

voitaisiln
taholta

oh'iattalsiin

kututkimusseuran

kautta.

tuotai-siin

kuluvan

kevAAn

ai.kana.

yhteistydstli
paljon

kannalta.
samassa

esitettAvat

k5yt-

yhteydenotoista

viime

aikoina

Toivomukseni

on,

ja,

hengess5

toivomukset

vastaisuudessakin

kos-

sefvitettevee.

mukaan o1lut

jatkaa

esille

kysymyk-

sukututkijoiden

Neista

viele

kestAA.

kirkkoher-

on keskusteltu

sukututkijoiden

kevissa

my6nteistA

jossa

kirjettA,

tuloksia

ja

Kirkkoherranvirastojen

tilanneel-

arviolta

on suunniteltu

laatimisessa.
nAkvviA

Edelfeen

toimesta

toimittaminen

fj-ittyen

ammattimaisten

sukuselvitysten

ilmaisemaan

kenestii.

sukuselvityksen

miten

tilauksen

liittyvet

sukututkijaa
ja

Suomen Sukutilausfo-

kirkkoherranviraston

nAkemyksiii.

on odotettavissa

ohjaisi

voitaislin
kauan

run. erillisen

hdn haluaa

liihetettHv5A

sukututkijoiden
sist5,

tietoja

koulutukseen

ranvirastoille

ja

my6s kirkkohaflituksen

et-

kirkon

keskitetysti

Su-

