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Kun Suornen Sukututkirnusseura
vuonna
1917 perustettiin,
sen tarkoitusperien
piidtettiln
ruveta kokoasaavuttamiseksi
maan ja ylliipitiimddn kirjastoa.
Ennen seuran perustamista
oli jo i1henkiltjmestynyt
runsaasti
erilalsta
ja sukututkimusklrjallisuutta.
MainittaAbo
koon esimerkkeind mm. Strandberg:
herdarninne (1832), Alcenius: Gestifts
(1850) ja Bergholm:
nealogia Sursilliana
(1892). Monia rnuitakln sukuSukukirja
j111l,nio,,{n
^1 ;
<olrr.ifrrlzqiA
ia
L; - -l nL^ m e s J-lKarsuJa orl
tynyt.
Kirjaston
tehtAvara o1i koota kaikki
mahdollinen jo ilmestynyt kirjallisuus,
sdilyttdd
seuran omat vastaisuudessa i1ja hankkia muuta sumestyvet julkaisut
kututkirnukseen liittyvdd
kirjallisuutta,
ym.
aikakauslehtiii
Sukututkimusseura sai oman kodin muijoukossa,
den
tieteellisten
seurojen
ttPtjlldlessatt,
nilden
omistamassa ns.
mistd se 1930-1uvu11a muutti muiden muValtio
Pd1kana Seidtytalolle.
valhtoi

lijLdn Sdeitytaloon, kun se jai tyhjeksi.
Sie115 o11ut Eduskunnan kirjasto
nuutti
juuri valmistuneeseen Eduskuntataloon.
Sukututkimusseuran
ensimmeiisend kirjastonhoitajana
toiml
Arne Jcirgensen.
julkaisernassa
Jo ensimmdisessd seuran
vuosikirjassa
o1i
vetoomus kirjaston
kehittAni-seksi.
Jdsenid
kehoitettiin
liihettdmddn vasta perustettuun
kiisikirjastoon kaikennoista
sukututkimusta
koskevaa
kirjallisuutta
seke kotimaista
ettd ulkolaista.
Unelma o1i saada laaja kirjasto,
mutta taloudellinen
tila
ei antanut myciten
oql-aa

kirioin

.lrrlkn'isrrien

"Laittakaa

kahvit

ocivtddn.

Me tulemme

KA1KK1.

vdyldItA ja
lenkki
totutulta
Pieni
Muutarna
olimme hdnen luonaan kahvi1la.
Painavat
pysdhdys ja auto 01i tyhje.
kantarnukset kdsissd astelimme Mouhijrirjonka ikkunolssa vasve11d kohti kotia,
1iiseurasivat
helpottuneina
taanottajat
hestymistiimme. 0lirnme perilld.
taulun muisSaln kes?i11d paketissa
Se on nyt arvopaitoksi vierailustamme.
ka11a kodissamme rnuistuttamassa natkastapaamistamme sukulaitarnme ja siellii
Mielestiinl
matka kannatti
tehdii.
sista.
TenUskon mulden olevan sarnaa mieltd.
kiid tekin samanlainen. Ette kadu.
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jesenet tahtoisivat
lahjoituksilla
edisteid kirjaston
kasvua
Pian alkoikin
tu11a kdsikirjoituksia
sekii kuolinpesistd,
ja yksilaitoksista
henkllciiltd
tyisiltd
kirjamateriaalia.
Valtioltakin
toivottiin
auttavaa katta.
mutta muutaman vuoden pereste saatettiin
todeta,
etta genealogia on saanut kovin
vdhdn ymmdrtdmystd y-leiselfd LaholLa.
vaihtoon

rvhdvff

iin

efi

tieteeflisten
seurojen kesken nj-in kotikuin u1kornai11a. Niiin saatiin
runsaasti
sarja- ja aikakauslehtimateriaalia.
ja erikoisesti
Seuran tolminnan
sen
klrjaston
kehittdjdnd
on syytd mainita
ja sie11d
Tampereella
koulunsa
kiiynyt
pankkimlehend
Osmo Durchman.
toimlnut
Hdn o1i intomielinen
sukututkimusharrastuksen eteenpdin viejd.
Itse hdn on kerjo opiskelljana
tonut
tyiSskennelleensd
tthaltioiturnisen
valtaamana
arkistolssa
ja kirjastoissa.
Hdn tuli
Tieteellisten
palvelukseen vuonna
Seurojen Kirjaston
1946 ja toimi
sie11d kuolernaansa asti
Kaikkien
vuoteen
1959.
tieteelllsten
seurojen kirjastot
olivat
saaneet kotija niltd
paikan Sdetytalolla
hoidettiin
yhteisen tydvoiman avul1a. Sielta
hoiI5

julkaisujen
dettiin
mycis tieteellisten
vaihdot seke kotimaahan etta u1kornail1e.
0smo Durchman keskittyi
erikoisesti
Sukututklmusseuran kirjaston
kehitteniseen ja kartuttarniseen.
H?in kaksinkertaisti
sen kirjarniidrdn 15 vuodessa. Pa1avalla
innostuksella
hdn kokosi
n.
20 000 niteeseen nousseen suku- ia henkllcihl storiaflisen
keskuskirjaston
.
Kuollessaan
hiin antoi
mittavan
lisdn
vle15 testanentatessaan n. 70 hyllymetrid kjrjojaan Seurankirjastoon.
Tieteellisten
Seurain klrjaston
kohjdrjestelyt
taloksi
tulivat
uudelleen
1970-1uvu11a. Valtio pdiitti ottaa Seatyja
talon
edustustarkoituksiinsa
haeti
tieteelllset
seurat sielta
osoittamatta
nii11e uusia tiloja.
Ne seurat, joil1a
oli varaa hankkia uudet ti1at,
muuttivat
pois, rnutta Suomen Sukututkimusseuralla
jai
ei
o11ut. Niinpii seuran kirjasto
ja
slnne
toimi
sie11d vielti
liki
10
vuotta,
kunnes vuonna 1988 oli remontln
alta
ldhdettdvei.
Siiiitytaloa
aletriin
valmistaa Suoneen tulevan Etykin kokouspaikaksi.
Tdnd pdivdnii tiedarune, ettd
Stidtytalo
ei olekaan sopiva tri11e kansainvdliselle
kokoukselle,
van se tilat
aivan rnuualta. Mita tapahtuu Sddtytalolja Suonen
1e, tieteellisille
seuroille
jae
Sukututkimusseuran
kirjastolle,
niihtiivdksi.
Td1ld hetkelld kirjasto
Masijaitsee
riankatu 7:ssd, rnistd se sai tilat
Kult-

ja
Kordellnin
s?iZiti6n
tuurirahaston
Kirkatutasosta.
omistamasta talosta,
jastoa
Seidtytalolta
o1i
supistettava
nykyiset
tilat
ovat
ldhtiessd,
silld
huornattavasti pienenrnat kuin entiset.
hankinnoissa vain
Nyt on keskityttiivii
si11d hy11yt
kaikkein
oleellisempaan,
eIl ei uutLa Li alkavat kdydd ahtaiksi,
laa jostain
saada. Sukututkimukset ovat
hanklntakohde ja
edelleenkin
keskeisin
tehdyt
kirjastoon
vastaanotetaan kalkki
vdhdivaikka ne olisivat
selvitykset,
mitd sukua
Mydskin tieto
siite,
sidkin.
missd tutkirnustulokset
ovat
on tutkittu.
ja voidaanko niitd
jostain
hankkia, on
tarpeellinen.
kirjastolle
Tulevaisuuden
toiveena on saada kirjaston keyttijctn tietokonesysteemi,
jo1la
ja
parantaa
voitaisiin
asiakaspalvelua
saada tietoja
nopeasti esil1e. Uusi Suku
ja tulossa
oleva Sukututkijaluettelo
toimihakemisto ovat jo tietokoneella
tettuja.
Toistaiseksi
menetoimimme entisin
Kirjasto
on auki maanantaisin
telmin.
ja torstaisin
klo 16-18 seka tiistaisin
k1o 10-12. Toimlsto jatkaa palvelua saKaukolalnoja
rnoina pdivind klo 14 asti.
paikallisten
maaseudulle
toimitetaan
Informaatiota
annekirjastojen
kautta.
numero on 90taan myos puhelimitse,
T79 IB9.
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