I.

Joita

RUsUnen

Tenhoista

e.elo.l:irjolota

Je. asiaklrJalrlelestii.

Yleistii..
Jo s ha.-l-utcrn }yh;r estl
Ja sunr:rltta.l sesti ni-r.i.irlt ellis., ni tii
e.sialci r j r'.11a ts,rhoi t et e.nn, vo ltane en 6ano?., ettii asi a.kir j e.
on na:erLr
Joka. sisij.ltiiti. Jonhtur til.rkeiin asian.
Ta.rlcemnin miiii.ritel.tynii
havaltaan,
ettil
on viran".slahlrja
o:ne.lcen ta.l yksityisen
henkll-tin antama lcirJoltus,
Joi:a slsi_i1tili:i. vlrn.none.lsen pH.titUksen, n?ii-i.reyksen, llmoitulrsen
ta.i nuun
toirnenolteen
tailclce ylrsityisen
henlcll-tin te.?rtlonllnaistrne
Jolls. on olkeutlelllsta
rnerkityetit.
Asi alclr J o J a. kiJ.yttil.vH.t tutlcimuksl ese.an hi st orl antutlri J a.t j n,
jokF. sisulnrtu.tki jnt Ja t:i.11.6tn monl sellalnenkin
aslakirje,
sit1161t:i.ti.n on va.atlne.ttomampae. luoldrae. kuln erleLlil on sa.nottu,
ea.att a.a.ol l o. 1.dy'L:;t,
Jiil 1 e en hyvinkin

suurirn erlri tylt sin en.

a.siahlrJo ja. ia
nil.ti,t. ova.t nrn tuorniokirjat,
ha.11-irurol--'l-isten vlranomaisten
antane.t .nti:ltii.l<i.r js.t Jo, n'd.iitdkset, henhilcir ja.t, kirkon!.rir jat 7 !1r.r.Yiranorna.isen lr.a.tinrat a.sia.lclrJat ovat

rekigterl

, tont'blreklsterL

jul-kisia.

selcii.rauut Jtrl-kiset

relristerit

Ja

luettelot.
l, ltsitSr | 6 s!1 !re:r,!ri16n I e.e.tinat aslaklr j at ove,t yllsi tyl siii.
a.sir.]rirjo je" j?- niistli. volcl-e.annalnita
eelmerhkeind- lcau-npa.kirja", testamentti,
veksellr velkakirJar
kirja.npltokl:"jat
sekH.
jotke. sisltlti'l.viit ylcsit-\'isten henJca.ikki seLla.iset o.sla.klr jat,
lciliiitten

!reskeislii

eoni.mulrsla. ta.1 heldi,in ylcsitlrislii

tahdonil-

nn l srr..'ie-an.
r.sial:ir jat
niiitL
tiet"tlii

voiva.t

ol1a ns totlistusasialtirjo

rr-sei.-"rnattalletetut

a.sl..'kirja.t

ovathin.

to.r'e.11.r.,ia. ovnt oirrealrsl todictetut
o i.l:cr.'-ctoi'ri on suoritettu.

e t tii. iohln

je. (urkuntler)
ile on l-aad.ittu
je il-rnr.ieevatt

:ie.

2.

Joitekin
nuotoisla

a.siaklrjoja

lnrtsutean

ktrjeiksija

henlrildkohtaleia..
Je uselnniten
u6eln kirJeitii.
liuomeesa olevllle

l<irjoltti

ne ovat ve,paeEsln.

I(ustaa. Vaase,

vourlellle

ta.l ae.te-

1isil,le.
, jos si1l6. voltlin
esiakirje..n
on mainittuna

.+sizlkirJr'.a lcutsutaan ilispoeltllvlselrsl
suorittaa,

ltse

asettaja,

ve.stoanottaJa

Sukututkija
l?Oo-luvun

oilcerrstoiml.

joutuu

Siln,i

Ja tarkoitettu

ollieustoinl.

kH.ytt?iniiiin enlmnbkseen vain

18OO- je.

aslakirJoJa

Ja harven'nin 16oo-1urm1ta oLevaa alneistoa. iidkoleeeti heakiajan aslalcirJoJa tutkittaesss.
on muistettava., ettii, aeia.kirjat
sar..ttavat o11a vH.!.drlnklrjoitettuja
tal
viiir.rennettyJ?i. omana. allcana.nga Ja slksi
erlkolsen te.rlcc"sti otettava huomloon.
Vanhimmat asie.kirJat
e.siakirjat
tyy kyllH

ovat latlna.nkiellslb,

alkevat

esiinty3. 13o0-luvuLta
sakgen- ja ven?iJiinktellsiBkin

Asiakirjo

ns Lithdekrititkkl

on

rrrotslnklellset

l-il-htien.

Suomeeta liSy-

aeiakirjojo.

ja laaclita.ar" nykyiiiln naLJon, niln

:{unsaaeti,

ettH.

ke.i!c];ia ei volcla arkistolda.
I,fenneinii vuoeLsatoino. oli laaillttujen asialrlrjo jen lukumiili.rli huomattavasti
vtihidlsenpl Ja sen
vuolcsi ne onkin voitu arkj.stoltla slkBli
kuln elv$t sotien,
tujoutuneet
lioalojen
vuoksl
hukte,i rnulclen onnettomuuksien
ole
kaan.
ja.
VanhoJa asiakirjo ja kiiyttiiv?{t tyijss66n hlstoriantutkiJat
jat.
selvti ero neiden rlrhmien v?jliftehtiivli
0n kuitenkin
ja on ik?ilinlcuin tutkirrrustybn
anmattllainen,
1?i. Historientutki
sukututki

op'rinut
anattjijrlii

Ja kokenut. Sukututkija.
Ja lrarra.sta jc.a..

etlustaa paremmin lteeopnlnutta

Ero niihyy myrjs kliytetyn aineieton la.eclussa je. laajuuclessa.
jarr on keytettil.vti
a.iIilstoriantutl:i
esirn. seuraa.van laaJulsta
nei ctoo.
- vouctintilit
- eri;"luettelot
- s^tJ
- si:.i.r.ty
jen pdytS.kirjat
- ra.hvr.a.n vr.littrlcset

3.

lii!.nin'bil-lt
na.alclr ja.
l-l-itinjntLl len

ptiir.kirJa
tositt

eet

henlclkirJ a
tuonlokirjat
nr-oilutusluetteLot
tuonioltanltuLl

Ja. r'ulIe,t
en arki stot

kirhon e.rklstot
pttf. jnntot<oust en pdytliki r J at
rne.enm
i t t ausae 1 akl r J at

I

ft

:1

sene.atln arkisto
valtioneuvo
valtlop6ivlen

I
#

ston arklsto
arklsto

kunno.111set arlclstot
ylreltyleet
arkistot
puolueiclen arklstot
Jne
Sukututkiia
saatavlln

sen si ja.an pitiiytyy

tletoihln

li,i.hinnii. l<irlion

arkistosta.

Ja va.in Joissa.l-n yksityistaprr.ulcsissa
lHhtelttt.
Kun tdmii esltys pysyttelee

lciiyt-

t5.ii nu.ita hlstorian
sukutu-tki j ea lcoslcavl ssa eslo 1 sse", vo i dao.n va.nhoi stp. a.sialrir j o i sta
ttissit suhteessa na.inita
asiakirjat
plt5. J5.nlrohoust en ptiytiilci r j at
nerunklrjat

kirlion

isojaon

F.slakirJat

vouclintilit
liii.'nint1lit

-T

4.

Ir-i e,1i l- ai n rrij.H.dii..n
t ij
.lluotsin ve.1Ir'rr aiknnc, Suornenvlrallisene,
lirromal-eri
sten kle1e1.l.i set ta"rpee ; otettiln
r::ioon ha.ll.innossa, . kifkoll-lsesse.
je. sotalaitohsessa..

kielenij.

o11 ruotsi.

kuLtenlcin usein huotolminnesErR., oDetus-, oikeus-

jo.tkui
Suomen Jouclrr.ttua Venii jH.n kelse.rikunnarr yhteyteen
tila
a.1uk6i Ba.ma.nlalsene. V 185-r. annettu asetus vlhtloin
mZ{i,iril.si,
ettti suoma.le.isserl.dulle vlrka,mlehekei pyrklviln tuli
v:n 1856
alu"sta. lukl en oso lttee

taito.vanea.

6uu11i 6esti

ltiiyttiiH,

suonen

kie] t;;i.
V 1858 annettiln

enEimnH.ieet m?iLirHykset suomen klelen kirjalja pitHJiinkokoueten
lisesta
kF.yttiimisestE siten,
ettH kirkonpitytiiklrja.t
niissii rn?.a.6eu.ra.kunnlssa.,
Joissa Julkinen Jumal.e.npa.lvelus pidettlln
suomen kle1.ellir.r o1i samalla kiele1ltl. kirjoitettava.
ta.rvltsevilLe.
Ja annettava niit$
joka
V 1863 lreisari antol klellasetuksenr
ns klellmanlfestlnr
pyeytti
eclelleen
vlrall.isena
lcieleniit
tosln
ru-otsin kielen
me.an
se1nu.tta ju1-isti suomen kielen sen kansss. yhtlt oikeutetuksl
koskivat mfl.annlnenomes.n
lei sissa. asioisse., jotka, viilittijmtetl
srroma.la.ista viie stdli. Srr-omenklel-1 slH. ael aklr j o i a" oL 1 ot ettava.
vastr.'.en ke,lklssa

ViiJa. vlra.stolcea.
paitsl
sa.noJen ealellr.rtys-

Su.onen tuomiolstulmlesa.

meistiiij.n vuoclen 1BB3 lopu11a. o1i
ten mukr.e.nvire.nomaisten

sftH

toimituekirjatkln

annettava

suomen kie-

l el-1d.
asetus n;-otsln Ja suomen lclel-en ki{ytt5.mieestZi
erinF,,isissii tuomioi stuirni ssa Ja vira.Etoissa. Asetukseosar joka.
kiele!tselltttlnyt
ruotsia mF.envlra.lllseksl
ei eniib'-nirnenoma"a,n
peria.e.te
poikerbln
virka-alueen
klelen
ensi
si, llnreni
kerran
jS.rjestysoikeumaistreatln
keukcin, Sen rnulraan alloikeuclen,
Ja

V 1BB3 annettiin

o11 annettava sil1H
tolnituskiriat
dlen sekd niiden virkamiesten
keslmstekl e1.ell?i r Jolla. piiytiikir Ja patkkakurnan knnnallislesa
jiitti
koskettelema.tta ylempien vlran Asetus
lurssn tehtiin.
sis?j'lsen virkasel(A vlrarronr-isten
cnrr.isten toilnitu.sltirje"klel-en
V:l-886 julltnistun lceiserln
klelen, jol}.sj er'elleen jiil n-otsi.

5.

lci{okylci r j e en nrulce.anvi re.nonai st en ea1.11ttl
vlrke.kielenH5n

kEy*tEE 6ekE ruotoln

ett6

i n si sH.lsenH
suonen klelt$..

vlhiloln
V 1902 annetul-la. esetukeella
mf,an tnoLenr,riil-e kissenanveroinen
aaema.
l!iln$ e"eetus oll
lilLe
J6rJeatettiln
volnaaee. Suonen hs*Litu-gmuotlon s$tltlimiseen astL.

t6.

!,ir joitus

ja na,kkoset.

Iiirjoitustyylejtr

on Ja. on ol-1ut nonenlp.iJa kirJaimiatoJa
E6irnerkln vuolcel rl&lnltaan Joltakin tunnettuja
niltlt
erikol oomrnln selitte1 eniittli :
sia.

SeeniLldlnen kirjoitua
kanaanil-alnen klrJaln
heprealainen kirjaln
Iireikkaleinen
klr jolmlsto
rmrina.inen muoto
nylqrinen nuoto
VenAldlnen lcir. Jalml eto
lJlulnai sitenLl set nuotlot
IIi erogLyyf tkirJoi
RiinuklrJoltue

tue

Sokeain kirJoitus
Lriorsen e,alrkoset
Er6iit ei gna.a.l1 ji{r j e st elrniit.
Nykylaet muodot
fralrtuura
antiikva
Se tyylir

1600-luvul1a
Joka ha.llitsee kEsikirjoitusalneletoa
e1kupuollskolla
on nk eaksalainen t3'y1i.
Ja 1700-1uvu11a sen
Sitit lrutsutaan mltijhff.fsgoottilaisekst
tyyliksi
Ja. ee tuLee
keskiajan goottllalsesta
tyyltlstE,
Noka puolestaan on klasslsen ell roomalal6en kurslivityytln
alalajl.
KeoklaJan vlipaluuneisinil vuoslsetoina
ve.ativat lte"l-lelaieet
humanletlt
jotp. vanhaan roomalalseen'tyyLiln.
He kehlttlvEt
omnn tyylln,
ta. lcuteuttiln
tai latlnalelseksl
tyyLllcsl
hrrmanlstityyllksl
ja. Jota ruvettlin
pohjolennissa
kii.ytttimiiiin yhale66e saksale.isen tyylin

kPnase.

Se.lcs.r.1nlnentyyll

on ollut
ktiytiissii Sa.ksan piklruvalttoiasa
Jn
1600-1uvtr11a ja. l7o0-1uvul1a tapna usein ni{itit
jopa
saksalzrista Ja latinalaistao
molenpla kir.ioitustapoJa,
pohjoiannisca"

senoissa kirJoitukslssa.
latinalalsta
tyyltH k&iytettlln
tavalllsinmin
nlrniH Ja aJanmB6rltykaiE (p?iLvtimitsrie) ktrJoitettaessa Ja ne on helppo lukeai ee tul-l vallltsevaksi
18o0-1uvun al-kupuolelte l-Hhtlen Ja on ea.matyyll
kuin nylqrlnen kir joi tuetapanrne.
Sakeelaieen klrJoltuksen

n6Hrltehndksi

toteaa

Ieo Tietosane.-

kirJa
Bs on mytihelagoottilaisesta
kureilvlklrjoltukgesta
kehlttynyt,
saksanklellglseE maisea k6ytetty ktrjoLtustyyll,
polkklrjainmuotlot
Jonka JyrkkHkulnaiset
keavat suuresti ronaanlslsga naissa Ja. PohJole-Euroo- Kouluopetukseeea
passa. kdytetyetH kirJoltukse6ta.
1941 yleieel16

Baksalainen klrJoltus
korvattlin
palai sella klr JoltustyyJ.tllB.

euroop-

gakgalaleen klrJoitu(s
ei I s lgoo-luvun
en n?itiri t el-tniinei.
AlkuperBlsenpi ell mydhHlsgoottilainen klrJoitus
on ollut
neitlHn hlstoria$ne l6hteistdn
klel-en6 Ja. o1i slis vel'LLtgevana 16O0- Ja U00-1uvu111a. Goottllaieeete
kleleetii on periytyn;rt joltakin
nyUhernmlnkln.
lyhennykslH,, Jotka e6llntyviit
IJerkki I jota. k?lytetiidp lyhennettBttsaB ETH Ja ET n:n Ja th:n
yhteytleseii ( T'ltft
tyhennys on sanan
). tava.llinen
ia ffit
keekinmtilsen osan poisJdtttninen
Ja tAtg esiintyy rnonissa
sanoisea. tiillijin
eanan viineinen ltirjain
rivln
klrJoitetaan
ylitpuolelle
esim. bend = benbmntl bemte = bemette. Lopuksl
kiiytetiiiin nyij s nasaallviivaa
sanan yliipuol el1a. o soittana-an
poisjHtetty6
m tai n kirJe.inta eeln.
Ilinil

gO- =

Bon

=

tnan

=

henrnan

n6.
hefr6

1600-luvu1la
teenomaista

gaksalainen
Ja. 1?O0-1uvu11&
jota kHytet?ilin

on silnukkal

tyyli
nonissa

kehittyy.

ja. Jolca tarkoittaa,
sllnnulka itae
ettH nuodostetasn
ja kirJa.lrnen viineisen
pystyviivan
knnssa..

vnrtalon

Luon-

kirjaimissa
kirjain-

q

Yl"eieimnln sil.mrkka eeltntyy

klrJaimleea

Er gr er r,

w Ja

v.
Jotlflrt kirJalmet varuetettlin
u6eln te.rkkellle
niiden erot.klrJaini6ta.
tsltlsekel
cnrlsta sana.n nekdiaistts
I(h'je.lmet
ir, v ji; v on tnv:'--l-!-isesti varustottu
dtakrllttltuolLaisella
Eella

BerkiLl6

Jainlste.u

f,

erottanaan
v.

nlltB,

nuists

sa,na,nnH.k6lslstn

klr-

Y-kirJainen
varsi taipuu yl.eon€e vaeernmalle fa sen yltspuol€l'.
Joe t6[al"Een klrJalnyhillgtelnHn
Le on kaksi nlstette
i
varsl on nelkein auord 6e el ole y vaen lJ 'l .
L500-1uvu11a on n klrJeluen

yl6puoLe11a kH.ytetty

terketta

s.

i/enhea e.elnkirJae.
selvit€ttH,essii
tai suonennettaease on nulstettava
nonia aeikkoJa, jotka helpottevat
B6isa!
1. JokalgeLl-a hbdkiLttl1-ts olt oura ominainen k?tsial-ansal niinkuin nykyaJan thnleeilHlcln.
tiuta uEearnmln seurae ealn. sanan seurakunnan aelakirJoJa,
sit6 helporrrnin havaitsee,
nitH,
klrkkoherra
on erl nerkellltilin
Useln 6ltt6n
tarkoittrunut.
klrkkoherren
valhtunolnen nblryy nytis k6elalaega.
2. (ht t6.rkeHtA lukea aeleklrla
ainakin kertoalleern
ennen
lilpl
'
suonontamiseen r.yhtymist6 Ja hevaita,
onko klrJoltus
selviiH
vai epEsel.fd#., tuttua vaL vl.erasta, kirJalrnet leveitH. val
kaoeltal
korkelta vai matal.la.

3.

JoE voltloan tat oeataanl on hyvH. Jo aluesa toileta, mlstil vu.oelsaaleeta on kyayrnys. Kul.lalcln vuoslEailalLa ntlytti{U olleen
jotcnkln
tyypil-llnen
tapa,naa ktrJolttaa
ki rrainia.
ns stanilartlisenoJo havaitaan aalaklrjasta
helpottuur
kun nH,ln voidaan tehd.b.
Ja. KokonalsoolvltteLy
Penrnklr jaase. on sanat rruoprdttaclea. il tal r'boupoteclooingn.
rrfadltlrar"t
Syntyneirlen Luettelosea on sanat [christnaile8[,
{te6teg[ tai ttvlttnen.]t
trlysninglxoopulera sig" tal
VihittyJen
luettelossa
"vlgrlea.rl
tal rre.f frl.
Testa,nentLssa. 16yt3ry aanat Imltjt sunil fdrstf,ntil'

4 . Srsl lukemlsella

vil.Ja. rl
5. AeieJrlrjassa on vamastl
Joku sanar Joke on ennesti{li.n tuttu.
Setteiset
sarrat on syyt6 nerkitH heti nruietlin.
vol my6s tohenklliin kti.yttd.rntin klrJoltustyyLln,
S Ja d ovet uaeim'"tlten
,deta klrJainten
kirJotttanistavan.
usein
t, e Ja o kirioitetaan
se1vHstl erotettavia;
klrJainla
yhtli epdselvitoif,lI joLloln niiilen erottaminen il'lsnee ve.in lt-

6. Jog tuntee

ae Benan merkityl<oesttt.

10"

Iiir ja11-l suutia:

Erhki

liarklrr.nen,

Tolvo

Ny6$rtl,

Ilelkki

Re^ntntupa!

" ODas Suonen historia,n
l?ihteistii6n.rl
'3en,.rt
. Hanttbok 1 sL?iktilildebrsnd:
och personforskninf,.,
I Li:i.pning av
.!1f fiberg:
hanclsti].ar.',
{Tamla
$eopo Sannnio: r Opi tutkima.a,n sukuei"0r
I fjukututklmu.ksen
Se'ono Sannlot
opas.rl
BiirJe Furtenbach:'r
Slb.ktforslotlng
fi5r.a11a.il
Henrik Andero: r l,iisebok f6r elb,ktforakare.rr
$lr!,r!:n lip.rskela:'r
Sukututki Jan tietokj.r
ja.. r'

