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Hlviit sukututkijat ja sukututkimuksen ystiiviit,
naisetja henat !

Tervetuloa viettiimiilin talvista Nuutin-piiiviiii
yhteisen harrastuksen parissa. Vuofuinen suku-
tutkimuspiiiviimme on jo neljiistoista, joten lienee
oikeutettua nimittiiii tapahtumaa perinteiseksi su-
kututkijoiden toimintavuoden avaukseksi. Tarkoi-
tuksena on saattaa yhteen sukututkimuksesta ja
kotiseudun historiasta kiinnostuneet, esitella tut-
kimusten tuloksia ja tutkimusmenetelmiii sek?i
tarjota niin vanhoille kuin uusillekin tutkijoille
tilaisuus hycidylliseen kokemusten vaihtoon.

Sali n,iytt?iii taas olevan l?ihes tiiynnii, mikli
osoittaa sukututkimusharrastuksen jatkuvaa suo-
siota. Sama on niiht2ivissii seuramme jiisenilloissa
vanhalla kirjastotalolla joka toisena tiistaina. Su-
kututkimusta tai yleisemmin kotiseudun mennei-
sy)'ttii valaisevat esitelmet ilmeisesti kiinnostavat.
Mieli tekee myds tavata saman harrastuksen pa-
rissa puuhailevia.

Veikkaanpa, ettii suurin osa tiissii salissa olevis-
ta sukututkijoista kuuluu siihen tutkijoiden jouk-
koon, joka etsii omia esivanhempiaan ja selvitte-
lee heid?in kohtaloitaan. Tavoitteena on saada
selville se menneisyyden henkildjoukko, jonka
perintdtekijiit yhdistyviit tutkijassa itsessiiiin. Sit-
keiille puurtajalle siinii riittiiiikin puuhaa vaikka
loppuiiiksi, koska henkil<imiiiirii kasvaa kaksinker-
taiseksi jokaisessa sukupolvessa. Jos onnistui-
simme kokoamaan 15 sukupolven tiiyden esi-
polvitaulun, siin[ olisi noin 130 000 nimeii, joista
65 000 viimeisellii rivillA. Ty<i on sitii hitaampaa,
vaikeampaa ja ehkiipii samalla mielenkiintoisem-
paa mit?i kauemmaksi historiaan menniiiin.

Osa teistii on sellaisia, jotka ovat itse tai yhdes-
sd sukulaisten kanssa valinneet esivanhempien
joukosta yhden pariskunnan kantahenkilciiksi ja

ryhtyneet selviftamaan naiden j iilkipolvia. Tavoit-
teena on koota se henkilcijoukko, jolla on kanta-
vanhempien perint<itekijditii. Tuloksena on heistii
polveutuvat sukulaiset esittelevii luettelo, joka
usein julkaistaan sukukirjana.

Siinii vaiheessa kun uusien esivanhempien lciy-
tyminen on kiiynyt turhauttavan epiivarmaksi tai

silloin kun sukukirjan aineisto on tyydyttlviisti
koossa, jotkut tutkijoista lopettavat aktiivisen
tutkimisen tai ainakin viihent?iviit site. Moni kui-
tenkin on joutunut jo omia esivanhempiaan etsi-
essiiiin eliivlin historian ja tutkimustydn pauloihin
niin ettei voi eikii haluakaan irtautua siita. Heillii
ei eniiii ole kohteena viilttiimiiftii oma suku. vaan
mikii tahansa muu suku, jonkin paikkakunnan,
kyl5n tai talon historia, jokin maamme historian
viirikiis vaihe, tietyn ajan sotilaat tai jonkin am-
matin harjoittajat. Oman suvun tutkijoista on tul-
lut yleisemminkin historian tai sukujen tutkijoita.

Miniikin tunnustan kuuluvani viimeksi mainit-
tuun ryhmiiiin, jolle tutkimisesta on vehitellen
tullut itseisarvo. Ei mikiiiin ole sen hauskempaa
kuin kiiydii kiisiksi uuteen sukuun uudella paikka-
kunnalla, lukea lliiinien, kaupunkien ja pitiijien
historioita, tutkia karttoja, selata kirkonkirjoja,
henkikirjoja ja sotilasrullia ja vehitellen koota
hajatiedot yhtenliiseksi tekstiksi. Omista esivan-
hemmistani kannan nykyiiiin mukanani tai mieles-
siini vain "puutelistaa", luetteloa sellaisista eri
esipolvihaarojen piiiitehenkiliiistii, joiden van-
hemmat ovat jiiiineet pimentoon, mutta joiden
juuret olisi mukava saada joskus selville. Silloin
tiilkiin niiin k[ykin.

Tiissii yhteydessii en malta olla kertomatta
eraasta pienestii sivutuotteesta omissa tutkimuk-
sissani. Jo vuosien ajan olen valmistellut yllatyk-
senii tai joskus etukiiteen sovittuna ystiiville esi-
polvitauluja 50-, 60- tai 7O-vuotislahjaksi tai
joululahjaksi, yleensii 4-6 thyttit sukupolvea sel-
laisin eliimiikertatiedoin kuin kohtuullisella vai-
vanniidllii on saatavissa. Poikkeuksetta lahjat
niiyttiivlit olleen saajille yhtii mieluisia kuin anta-
jallekin. Joissakin tapauksissa taulu on antanut
saajalleen tai jollekin hiinen lflhisukulaiselleen
virikkeen ryhtye itse sukututkijaksi tiiydentiimiiiin
taulun tietoja.

Totuttuun tapaan piiiviimme anti on kaksiosai-
nen. Alahalliin on koottu niiyttely, jossa niin su-
kututkimusyhdistykset kuin sukuseurat ja yksit-
tiiiset tutkiiatkin esittelevet saavutuksiaan. Sieltii
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saa hyvie vihjeitii tutkimustyrin eri vaiheisiin liih-
deaineistosta tulostukseen saakka.

Piiiviin toisena vaiheena on nyt alkava esitelme-
sarja. Jiilleen olemme onnistuneet saamaan alus-
tajiksi kolme tunnustettua asiantuntijaa:

1. Jokainen esivanhempiensa etsinniissii 1500-
luvulle piiiissl on epitoivoisesti ja usein tulok-
setta pydritellyt isiintii-, vero- tai asutus luetteloita
yrittiiessiiiin luoda kuvaa senaikaisesta elinyhtei-
sdstA tai koettaessaan liiytiiii varmoja esi-isiii.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Risto Astikainen
voi olla varma siitii. ettii me kuuntelemme suurel-
la mielenkiinnolla hiinen esitystiiiin 400 vuotta
sitten eliineiden esi-isiemme myyteist?i ja todelli-
suudesta.

2. Ehkepa vielii liiheisempi ainakin jiilkipolvi-
tauluja kokoaville on seuraava aiheemme. Suku-
tutkija on aina mielissiiiin, kun hen l6)tee syn-
tym6-, vihki- ja kuolinpiiiviimii?irien lis?iksi muita
tietoja, jotka kertovat henkildn luonteesta, saavu-
tuksista. toiminnasta tai eliimiinurasta. Ri ite lev istli
tai muuten pahantapaisista esi-isistii on merkin-
tiljii tuomiokirjoissa, ripityskirjoissa ja pappien
reunamerkinndissii, mutta mistiipii lisitiedot nuh-
teettomista kunnon kansalaisista. Tiitd valaissee
seuraava aiheemme matrikkeleiden kaytdste su-
kututkimuksessa. Asian alustajaksi olemme saa-
neet jiirjestiiytyneen sukututkimuksen kiirkimie-
hen ja tunnetun arkistoasiantuntijan, Suomen Su-
kututkimusseuran puheenjohtajan fi1. tri Veli-
Matti Aution.

3. Kolmas aiheemme koskee asiaa, jota on usein
toivottu seuramme kokousten ohjelmaan: Mitii
kuva kertoo suvusta ? En tiedil miltii kannalta

asiantuntijamme kysymystii liihestyy, muttra en
kuitenkaan malta olla toteamatta, ettii minulla
niinkuin lukuisilla muillakin on kotona muutamia
perittyjii valokuvakansioita ja kenkiilaatikoita
tiiynnii kuvia tuntemattomista maisemista ja ra-
kennuksista tai pyntiittyinii poseeraavista naisista,
kovakauluksisista miehistii tai juhla-asuun pue-
tuista lapsista. N?imii kuvat kertovat suvustani
ainakin sen, etlli huolimatonta ja jiilkipolvista
viiliftemetdnta v?ikeii olivat, kun eiviit merkinneet
muistiin, koska mikiikin kuva on otettu ja ketii tai
mitii se esiffaa. Siksi seuraan erityisellii mielen-
kiinnolla asiantuntijamme flrl.lis. Hannu
Sinisalon vastausta kysymykseen: Mitii kuva
kertoo suvusta?

Tampereen seudun sukututkimusseura pyrkii
tiiydentiimiilin henkiltihistorian osalta sitii arvo-
kasta tycitii, mitii mm. Tampere-seura, historialli-
nen seura, kaupungin arkisto ja museot tekevilt
kaupungin perinteiden ja historian s[ilyttiimiseksi
jiilkipolville. Olemme erittiiin iloisia siitii ettii
myds Tampereen kaupungin hallinnossa on ha-
vaittu seuramme merkitys kaupungin historian
eliiviiittiijiinii. Sit?i osoittaa kaupungin kulttuuri-
toimistolta tiim?inkin tilaisuuden jiirjestiimiseen
saatu arvokas taloudellinen tuki. Annamme mie-
lelliimme piiiviin ensimmiiisen ohjelmapuheen-
vuoron apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskoselle,
joka on yst[viillisesti lupautunut tuomaan tilai-
suuteen kaupungin tervehdyksen.

Hyviit naiset ja herrat !

Julistan sukututkimuspiliviimme avatuksi. tr

Risto Astikai
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