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Sukututkimuspiiivdn
Hlviit sukututkijat ja sukututkimuksenystiiviit,
naisetjahenat !
Tervetuloa viettiimiilin talvista Nuutin-piiiviiii
yhteisen harrastuksenparissa. Vuofuinen sukututkimuspiiiviimmeon jo neljiistoista,joten lienee
oikeutettuanimittiiii tapahtumaaperinteiseksisukututkijoidentoimintavuodenavaukseksi.Tarkoija
tuksenaon saattaayhteen sukututkimuksesta
kotiseudunhistoriastakiinnostuneet,esitella tutkimusten tuloksia ja tutkimusmenetelmiiisek?i
tarjota niin vanhoille kuin uusillekintutkijoille
kokemusten
vaihtoon.
tilaisuushycidylliseen
Sali n,iytt?iiitaas olevan l?ihestiiynnii, mikli
jatkuvaa suoosoittaasukututkimusharrastuksen
siota.Samaon niiht2ivissiiseurammejiisenilloissa
joka toisenatiistaina.Suvanhallakirjastotalolla
kututkimustatai yleisemmin kotiseudunmenneisy)'ttiivalaisevatesitelmetilmeisestikiinnostavat.
Mieli tekee myds tavata samanharrastuksenparissapuuhailevia.
Veikkaanpa,ettii suurin osatiissii salissaoleviskuuluu siihentutkijoidenjoukta sukututkijoista
ja selvittekoon,joka etsii omia esivanhempiaan
lee heid?inkohtaloitaan. Tavoitteena on saada
selville se menneisyydenhenkildjoukko,jonka
perintdtekijiityhdistyviit tutkijassaitsessiiiin.Sitkeiille puurtajalle siinii riittiiiikin puuhaavaikka
loppuiiiksi,koskahenkil<imiiiiriikasvaakaksinkertaiseksijokaisessasukupolvessa.Jos onnistuisimme kokoamaan15 sukupolventiiyden esipolvitaulun,siin[ olisi noin 130000 nimeii,joista
65 000 viimeiselliirivillA.Ty<ion sitii hitaampaa,
ja ehkiipiisamallamielenkiintoisemvaikeampaa
paamit?ikauemmaksihistoriaanmenniiiin.
jotka ovat itsetai yhdesOsateistiion sellaisia,
sd sukulaistenkanssavalinneet esivanhempien
ja
joukostayhden pariskunnankantahenkilciiksi
naidenj iilkipolvia.Tavoitryhtyneetselviftamaan
jolla on kantateenaon koota se henkilcijoukko,
perint<itekijditii.
Tuloksenaon heistii
vanhempien
polveutuvatsukulaisetesitteleviiluettelo,joka
useinjulkaistaansukukirjana.
lciykun uusienesivanhempien
Siinii vaiheessa
tyminen on kiiynyt turhauttavanepiivarmaksitai

silloin kun sukukirjan aineisto on tyydyttlviisti
koossa, jotkut tutkijoista lopettavat aktiivisen
tutkimisentai ainakin viihent?iviitsite. Moni kuitenkin on joutunut jo omia esivanhempiaan
etsiessiiiineliivlin historianja tutkimustydnpauloihin
niin ettei voi eikii haluakaanirtautuasiita. Heillii
ei eniiii ole kohteenaviilttiimiiftii oma suku. vaan
mikii tahansamuu suku, jonkin paikkakunnan,
kyl5n tai talon historia,jokin maammehistorian
viirikiis vaihe, tietyn ajan sotilaat tai jonkin ammatin harjoittajat.Oman suvuntutkijoista on tullut yleisemminkinhistoriantai sukujentutkijoita.
Miniikin tunnustankuuluvani viimeksi mainittuun ryhmiiiin, jolle tutkimisesta on vehitellen
tullut itseisarvo.Ei mikiiiin ole sen hauskempaa
kuin kiiydii kiisiksi uuteensukuunuudellapaikkakunnalla, lukea lliiinien, kaupunkienja pitiijien
historioita, tutkia karttoja, selata kirkonkirjoja,
henkikirjojaja sotilasrulliaja vehitellenkoota
hajatiedotyhtenliiseksitekstiksi. Omista esivanhemmistanikannannykyiiiin mukananitai mielessiini vain "puutelistaa",luetteloasellaisistaeri
esipolvihaarojen piiiitehenkiliiistii, joiden vanhemmat ovat jiiiineet pimentoon, mutta joiden
juuret olisi mukavasaadajoskus selville.Silloin
tiilkiin niiin k[ykin.
Tiissii yhteydessii en malta olla kertomatta
eraastapienestiisivutuotteestaomissa tutkimuksissani.Jo vuosienajanolen valmistellutyllatykseniitai joskus etukiiteensovittunaystiiville esipolvitauluja 50-, 60- tai 7O-vuotislahjaksi
tai
joululahjaksi,yleensii4-6 thyttit sukupolveaselkuin kohtuullisellavailaisin eliimiikertatiedoin
vanniidllii on saatavissa.Poikkeuksetta lahjat
niiyttiivlit olleen saajille yhtii mieluisia kuin antajallekin. Joissakintapauksissa
taulu on antanut
saajalleentai jollekin hiinen lflhisukulaiselleen
virikkeen ryhtye itse sukututkijaksitiiydentiimiiiin
tauluntietoja.
Totuttuun tapaanpiiiviimme anti on kaksiosainen.Alahalliinon koottu niiyttely,jossa niin suja yksitkututkimusyhdistykset
kuin sukuseurat
tiiiset tutkiiatkinesittelevetsaavutuksiaan.
Sieltii

Y

saahyvie vihjeitii tutkimustyrineri vaiheisiin liihtulostukseensaakka.
deaineistosta
Piiiviin toisenavaiheenaon nyt alkavaesitelmesarja.Jiilleenolemme onnistuneetsaamaanalustajiksi kolmetunnustettuaasiantuntijaa:
etsinniissii15001. Jokainenesivanhempiensa
luvulle piiiissl on epitoivoisesti ja usein tuloksettapydritellyt isiintii-,vero- tai asutusluetteloita
elinyhteiyrittiiessiiiinluoda kuvaa senaikaisesta
sdstA tai koettaessaanliiytiiii varmoja esi-isiii.
Yhteiskuntatieteidenmaisteri Risto Astikainen
voi olla varmasiitii. ettii me kuuntelemmesuurella mielenkiinnolla hiinen esitystiiiin 400 vuotta
sitten eliineidenesi-isiemmemyyteist?ija todellisuudesta.
2. Ehkepavielii liiheisempiainakin jiilkipolvitauluja kokoaville on seuraavaaiheemme.Sukututkija on aina mielissiiiin, kun hen l6)tee syntym6-, vihki- ja kuolinpiiiviimii?irienlis?iksimuita
tietoja,jotka kertovathenkildn luonteesta,saavutuksista.toiminnastatai eliimiinurasta.Ri itelevistli
esi-isistii on merkintai muuten pahantapaisista
tiljii tuomiokirjoissa,ripityskirjoissa ja pappien
mutta mistiipii lisitiedot nuhreunamerkinndissii,
teettomistakunnon kansalaisista.Tiitd valaissee
seuraavaaiheemmematrikkeleidenkaytdste suAsian alustajaksiolemme saakututkimuksessa.
neet jiirjestiiytyneen sukututkimuksenkiirkimieSuomenSuhenja tunnetunarkistoasiantuntijan,
kututkimusseuranpuheenjohtajanfi1. tri VeliMatti Aution.
koskeeasiaa,jota on usein
3. Kolmasaiheemme
toivottu seurammekokousten ohjelmaan: Mitii
kuva kertoo suvusta? En tiedil miltii kannalta

asiantuntijammekysymystii liihestyy, muttra en
kuitenkaan malta olla toteamatta,ettii minulla
niinkuin lukuisillamuillakinon kotonamuutamia
perittyjii valokuvakansioita ja kenkiilaatikoita
tiiynnii kuvia tuntemattomistamaisemistaja ranaisista,
kennuksistatai pyntiittyinii poseeraavista
kovakauluksisistamiehistii tai juhla-asuun puetuista lapsista.N?imii kuvat kertovat suvustani
ainakin sen, etlli huolimatontaja jiilkipolvista
viiliftemetdntav?ikeiiolivat, kun eiviit merkinneet
muistiin, koskamikiikin kuva on otettuja ketii tai
mitii se esiffaa.Siksi seuraanerityisellii mielenkiinnolla asiantuntijamme flrl.lis. Hannu
Sinisalon vastausta kysymykseen: Mitii kuva
kertoosuvusta?
Tampereen seudun sukututkimusseurapyrkii
tiiydentiimiilin henkiltihistorianosalta sitii arvohistoriallikastatycitii, mitii mm. Tampere-seura,
nen seura,kaupungin arkisto ja museot tekevilt
kaupunginperinteidenja historians[ilyttiimiseksi
jiilkipolville. Olemme erittiiin iloisia siitii ettii
myds Tampereenkaupungin hallinnossaon havaittu seurammemerkitys kaupungin historian
eliiviiittiijiinii. Sit?i osoittaa kaupungin kulttuuritoimistolta tiim?inkin tilaisuuden jiirjestiimiseen
saatuarvokastaloudellinentuki. Annammemielelliimme piiiviin ensimmiiisen ohjelmapuheenvuoron apulaiskaupunginjohtaja
LasseEskoselle,
joka on yst[viillisesti lupautunuttuomaan tilaisuuteenkaupungintervehdyksen.
Hyviit naisetja herrat!
Julistansukututkimuspiliviimmeavatuksi.
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