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SUTUTKIITTUKSEN

Sukututkirnus on teille
kaikille
tyd tai
harrastus tai molempia. 0n hauska niihdd,
ettd Tarnpereen seudun sukututkimusseuran
sukututkimuspdiv?iiin osallistuu
ndin suujoukko. 01en 11oiri alan osanottajien
nen, ettd voin tuoda Tampereen kaupungin
ja toivottaa
tervehdyksen tei1le
tei11e
pdivdd rnielenkiintoisten
antoisaa
esiparissa.
telmien
Tervehdyksen tuominen
teil1e
on mieluista,
koska Tampereen
kaupunginkirjaston
edustajana
tunnen
meilld olevan hyvin paljon yhteisra.
Monet teistii
ovat varmaan aloittaneet
harrastuksensa
Suomen sukututkinusseurassa ja toimineet
ponnekkaasti harrastuksen
levidrniseksi
mycis Tampereelle.
Tampereen tydveenopisto
on o1lut
hyvd
jiirjestdmdlld
liikkeellepanon
avustaja
ennen seuran perustamista
sukututkinusja
kurssin.
Kirjaston
tydviienoplston
ja harrastamisen turooli
itseopiskelun
kijana
on o1lut aina hyvin samanlainen.
Tarjoamme tamperelaisille
ja eldtietoa
myksid, tuemne harrastustoimintaa,
opi-skelua,
annanme mahdollisuuksia
itsensd
ja maailmankuvan rakentakehlttemiseen
miseen. Maailmankuva voi laajeta
hyvin
- omaakin sukua tutkiesmonella tavalla
saan.
Kirjasto
tarjoaa paljon palveluja
sukututkijoille.
Meillii
on mikrofilmeind
Pirkanmaan
kirkonkirjat,
SSS-fi1mit,
ja Suomen asutuksen yleisvoudintilejii
luette1o.
Osa rnikrofilmeistd
on kovan
kaukopalvelukysynniin
vuoksi kahtena kappaleena kirjastossa.
Mikrofilmien
lisbksi sukututkija
tarvitsee
kirjaston
matrikkeleja,
sukututkimusoppaita,
sukukirjoja,
julkaiSuonen sukututkimusseuran
suja,
blbliografioita,
historiallista
kirjallisuutta,
tietosanakirjoja
sanajne. Kirjaston
kirjoja
130-vuotinen historia
takaa sen, ettii vanhaa kirjallisuutta on monipuoli-sesti
tarjolla.Hyvdnd
pohjana on my6s Suomi-kokoelma vuosisa4

HARRASTAJAT!

jonka pddmddrdnei o1i saada
dan alusta,
ttmaamme
ja
kirjastoon
o1oja,
luontoa
taloutta
koskevain tutkinusten
tuloksia,
hengellisid
liikkeitd,
kirkkomrne ja kouja nykyisiZi oloja kdsitteIumme entisid
levid teoksiatf.
Kirjasto
pitkiit
tarjoaa keyttejilleen
aukioloajat,
osaavan
henkili5kunnan ja
lukupaikkoja.
Henkiltjkohtaisesti
tunnen
teistd
osan vanhan piidkirjaston
ajoilta,
jolloin
viiliaikainen
tydhuoneeni o1i ns.
punaisen
huoneen ja
varaston
takana.
Matkalla
pdivittyiihuoneeseen tapasin
tdin
sukututkijoita
kumartuneina vanhojen lukulaitteidemme
ddreen tai keskustelemassa vilkkaastl
liiydciistd,
uusista
ja rnahdollisuuksista.
ajatuksista
lfieleeni on jddnyt rnoni kiinnostava
keskustelun palanen.
Kirjasto
tukee
tydtdnne
ede11een,
vaikka v51i11ii kantautuu viestejd
puutjotka koskevat tiloja
ja vdliteista,
Kirjasto
neltd.
on nyt vuonna 1992 aivan
todellisuuden
edesse. Kdyttiilukumne ovat
kasvaneet ede11een, vuonna 91 hyppeyksenomaisesti.
Lainauksessa ylitimme ensimmdistd kertaa
3,5 miljoonan
rajan.
Jokainen tamperelainen lainasi
keskimiiiirin 2O,3 kirjaa
vuoden aikana.
Kaupunkien keskiarvo
on vuonna 90 17,7. Kdvijiiitd
kirjastoissa
oli vuonna 91 200.000
enenmdn kuin edellisend
vuotena. Metson
ovi aukesi vuonna 91 67.000 kertaa enemmdn kuin edellisend
vuotena.
Kirjaston
yhd enemrndn, mitii
kdyttiiluvut
kasvavat
syvemmSlle lamaa joudumme ja mitd enemmiin tyiittdnyysprosentti
nousee. Kuitenkin olernne ensimrndistii
kertaa
mycis tijossa talousarviomme
lanteessa,
meererahat
vdhenevdt reippaasti.
Mddrdrahojen
vdheneminen
aiheuttaa
ki-rjastoaineiston hankinnan vdhentiimistd, aukioloja kesdaikana poraikojen
supistamista
taittaisia
sulkemisia.
Toivon kuitenkin,
ettd voimme jatkaa tyydyttdvdll?i
tavalla
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01en valinnut
esitelmdni
aiheeksi ttlhminen kartallatt,
koska olen halunnut aivan
erityisesti
korostaa kaiken historianja karttotutkimuksen ihmiskeskeisyytta
jen suuria rnahdollisuuksia
antaa tletoja
ihmisten
eliirntistd.
0sa esimerkeistdni
koskee Hdrneenlinnaa, koska olen sitd itEn kultenkaan kerro Hdmeense tutkinut.
11nnan historiaa,
vaan pyrin siihen, etta kaikki
sanomani pdtee koko Suomen
se varaus on tehtdalueeseen. Tietysti
vd, ettd kaikkialta
ei ole siiilynyt saKartta-aineiston
manlaista materiaalia.
hienon
monipuolisuuteen
voi
tutustua
ttVanhojen
Suomirf-teoksen avulkarttojen
puhun vain
paitsi
1a. Esitelmdssd
sitii
jiitiin
ja
paikalliskarLoi sta
maan ja
ylelskartat
vaikka
naanosan
sivuun,
niistiikin
ldytyy hyvin paljon paikallis*
ja -kortit
Myds merikartat
sitletoja.
vuutan tdssd - suosittelen
nilstei kiinkusnostuneille
John Nurminen -yhtldn
rrMeritiert-kiriaa
tantamaa
iohdatukseksi
aiheeseen.
Kartta on - tdsse esitelmdssd rajattuna - kuva naastosta.
Mieleen tulee
pelto niitty,
tietysti
rantaviiva,
metsd, kukkula,
tie.
Ja kaikilla
ta1o,
nriilld kohteilla on nimi.

KARTALLA

Nimet ovat kaikkein pysyvin osa kartPaikka ja nimi ovat
tojen historiassa.
ette
kiinnikasvanelta,
toisiinsa
niln
muutvaikka paikan luonne olennaisesti
Niinpd nituu, nimi useirnmiten sdilyy.
miii kZiytetiiiin hyvin pal jon paikannuksen
aikaan,
apuna, kun on mentdvd sellaiseen
rnycis tojosta
Nirnillti
ei o1e karttaa.
oyhteyksid,
sukulaisuuksia,
distetaan
- Tdmd karttojen
nimien kdytrnistuksia.
varmasti
sukututkijoille
tci on kuitenkin
asia, joten en puutu siihen enentuttu
paneudun karttojen
piie.
sljaan
Sen
tutkinukkuvapuoleen, jota on kiiytetty
sessa selvdsli vdhemmdn.
millainen on maasto.
Kartat kertovat,
kertovat
kartat
Saman alueen erikAiset
yhdessd, miten naasto muuttuu ja miten
Toisin saihmiset ovat sitd nuuttaneet.
- Kuva 7, noen, kartat
kertovat
ihrnlsen toiminnan
olosuhteet ja niiden muutokset. Ajatellaanpa vaikka sellaista
teknistd
keksintci6 kuin auto. Sen ostamisen perheeseen
jokainen panee merki11e. Mutta entd sen
kdyttii? E1i millainen
o1i tiestci? Autol1a hurautti
(esim. 40 km tunnopeasti
nissa) paikasta toiseen, mutta vain si1-

0.000
etson
enemaston
nite
enenitens tirahotoaiiolopornkin,
va11a

-> ede11. sivulta
'Mutta

yhteistoinintaamme.
Lopuksi
siteeraan
Juho Pynnistd joka 1840-1uvu11a kirjoitkirjoituksla
kirjastojen
ti intomielisiri
perustamisen
puolesta.
Niimd puolustuspuheet on syyta pitzid tdnd pdivZinii yhd
uudelleen.

nitii enennin nie vaan Tuenme,
vaTistunne,
enenmin nie
site
niin
ja opinne;
kuta enemnin
viisastunne
sitd
nie vaTistunne ja oPinne, niin
parennin nie ynmiirrdnme, sekd hengelMite enennin
naaTlisia:
ette
Tisiii
tyytyveisitii
nie ynmiirrdnne, niin
nie oTenne kaisenniit ia onnelliset
ja eTdniin-vaitiTaisuuksissa
kissa
heitten a77a."
Toivon tei11e antoisaa
vdd ja hyvdd jatkoa!
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