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Matrikkelit sukututkimuksessa
(KoosteTampereensukututkimuspiiivillii13.1.1996pidetystiiesitemiistii)
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ovat johtaneet niiiden asiakirjojenjulkaisemiseen, mikii yleensii on merkinnyt mytis
niiden sisiiltiimiintietomateriaalinoleellista
laajentumista. Matrikkelit syntyiviit siiiityyhteiskunnanaikana ja niiden tehtave oli
paljolti palvella mytis aikansa sii2ityliiisviiestcin eli aatelin,papistonja yleensiioppineen
siiiidvn tarpeita ja niiden statuksen ptinkittiimistii.
Matrikkelien ryhmityksellii on vieliikin
vahvaa saety-yhteiskunnan patinaa. On
ylioppilas-,osakunta-ja
aatelismatrikkeleita,
koulumatrikkeleitasekii vahvojenakateemisten ammattikuntien (papit, lakimiehet, lii2iklrit, insinddrit, ekonomit, agronomit, metsiinhoitajat)omat matrikkelit,joiden kirjo on
vuosikymmenienmydtii laajentunutuudempiin ryhmiin. Kuka kukin on (ruots.Vem och
vad) tyyppiset yleismatrikkelit kokoavat
tietoja "nykyajan siiiityliiistdstii"
Tiimiin vuosisadan alussa ilmestyneet
sukututkimuksellisetkokoomateokset(Biografinen nimikirja, Bergholm, Wilskman
ym.) edustavat vanhaa siiiityliiistradiota
sisiiltiimiillii pAdasiassans. sivistyssukuja
koskevia selvityksia. Tiiss?imielessii niiden
voi katsoa kuuluvan matrikkelien ryhmiiiin,
vaikka ne teknisestimuodostavatkinkokoelman yksittliisiI sukututkimuksia.Vastaavantyyppisten teosten synty nykyaikana ei ole
endd kovin todenniikiiistii. Yhteiskunnan
demokratisoituminenon rapauttanut kiisitteen "sivistyssuku",ja saattaisiolla ilmeisen
vaikeata valita sukuja t?illaiseenkokoomateokseen.Myds taloudellisetseikat vaikuttavat sen, ettii nykyisin laaditaan- ja paljon
laaditaankin- jopa hyvinkin mittavia kirjoja
yksittiiisistiisuvuistatai ripotellaanpienempie selvityksia esimerkiksi sukututkimusl e h t i i n j a v u o s i k i r j o i h i n .E h k e n i i i n o n k i n
parempi, tulee vain pitaa huoli siite, etta
ilmestyvistii sukututkimuksista laaditaan
riittiiviin usein ja riittavan kattavia yleisha-

Sukututkimuksen tiirkeimpiii liihteitii ovat
perinteisestierilaiset viiestdrekisterit,jotka
ovat enimmiikseenkirkon ja valtion viranomaistentoiminnastasyntyneitii asiakirjoja.
Niiden tiiydennykseksisukututkijat tavallisesti kiiytt[viit myds muita arkistoliihteitii,
kuten tuomiokirjoja, perukirjoja ja karttoja
sekii suvun siiilyneitii yksityisiii papereita.
Piiiistiikseen
tutkimuksellisestimahdollisimman hyviiiin tulokseen sukututkijan on kuitenkin tunnettava ja osattava kiiyttiiii my<is
historiallistakirjallisuutta.On syytii perehtyii
makrotasonyleiseen historialliseenkehitykseen, mutta muistettava mycis yksityista
ihmistA liihemmiiksi tuleva mikrohistoria
pieniii alueita ja yhteisiijii koskevine kuvauksineen.Eliimlkertojen lukeminen on hytidyllistii ja etenkin historiaan avautuvakaunokirjallisuuskinavartaatutkijan mielikuvitusta ja parantaahinen edellytyksiiiiin luoda
pelkkien nimilistojen ympiirille eliiviiii ja
vaikuttavaakuvaasuvun ihmisistii.
Kirjallisuus palvelee sukututkijaa myds
antamalla hiinelle puhdasta faktatietoa.
Matrikkelit ja tietyt kalenterit ovat suorastaan erikoistuneetluettelomaisiinfaktoihin.
Kalentereistasukututkijalle tiirkeimpiii ovat
valtiokalenteri,kirkon kalenterija kunnalliskalenteri, jotka sisiiltliviit lyhyessli ja ytimekkiiiissiimuodossayleensiihyvin eksakteja
perustietoja julkishallinnossa palvelevista
ihmisistli. NIiden julkaisujen kiiytcin ongelma on siin?i,ettd vain kaikkein parhaiten
varustetutsuurkirjastotraaskivatostaa niitii
tiiydellisiniisarjoina.
Matrikkeli on maaritelmiin mukaan oppilas- tai virkakunnan. seuran tms. yhteison
jiisenluettelo, joka yleensii sisiilt?i?imytis
henkilcitietoja.Matrikkeli eli usein my<is
"nimikirja" on alkuaanollut vain painamaton
asiakirja,mutta yhteiskunnanyleinen kehittyminen ja kasvava tiedontarve sekii historiantutkimukseneteneminenuusille alueille

II

nyrkkisiilint<inii matrikkelin teossa, mutta
lukijoitten arvostelukyky ei ole vain tekstin
pituudella lahjottavissa.Matrikkelin toimittietysti jonkin
taja voi etuk?iteisohjeillaan
verran ohjata matrikkelin muotoutumista,
mutta ehkii lopultakin suhteellisenahtaissa
rajoissa,koskaihmiset ovat kovin erilaisia.
Matrikkelikulttuuri on viime vuosina ollut
alamaissa.Suurin syy on yksikin intimiteetin
ylikorostuneisuudessa. Lainsiiiidiint<i tiukkoine sovellutuksineen on kiiyhdyffenyt
matrikkeleiden sisiiltiifl ja lannistanuttoimittajien innostusta. Eriiiit vanhastaanvoimakkaat ammattikunnat ovat kasvaneet siinii
m[?irin, ett?i matrikkeleiden aikaansaanti
vaatii yhii kovempiaponnistuksia.Mahdollisesti palataankin pienimuotoisempiinmatrikkelityyppeihin, esimerkiksi virastomatrikkeleihin. Niiiden "tyiipaikkamatrikkeleiden"
laatimisessa fdyttdd ongelmaksi muodostuvan se, etta monet haluttomasti antavat
niihin perhetietojaan,koska matrikkeli koeI i ittyv?iksi.
taan nimenomaan tyoyhteis<i<in
Sukututkijaintarpeisiin tarvittaisiin lahinnii "kuka kukin oli" tyyppisiii matrikkeleita
menneiden aikojen laitoksista, yhteisiiista
yms. Siilty-yhteiskunnan aikana syntyneet
matrikkelit ovat palvelleet hyvin, mutta niite
tulisi jo toimittaa uudelleen tarkistettuina,
tiiydennettyiniija asultaan myds modernisoiinttuina ja myds kansan valtaenemmist<in
ressien mukaisesti suomennettuina,jolloin
ne paremmin tavoittavat sukututkijain suureksi kasvaneetjoukot. Olisi hyvin toivottavaa, elte ne kouliintuneet sukututkijat, jotka
ovat omat sukunsajo selvittlineetja kaipaavat uusia haasteita,ottaisivat asiakseenlaatia
ja julkaista juuri tiillaisia "kuka kukin oli"
tyyppisiii matrikkeleita sopivilta aloilta.
Menneitii polvia kiisitteleviiii tutkimusta voisi
tehdii sukututkimuksen tapaan tarvitsematta
murehtia niistii hankauksista,joita helposti
syntyy elossaolevien henkil<iidenmatrikkeleiden laatimisessa.Tarkistettu henkiltist6rekisterilainsiiiidiintcitarjoaa kyllii matrikkeleiden teossamahdollisuudetkoota henkil6tietoja ihmisistii liihes vanhaantapaan,mutta
tosiasiassamatrikkelihenkilti'noikeus kieltiiii
tietojensa ottaminen matrikkeleihin houkuttelee ihmisiii helposti karsimaan etenkin
perhetietoja - taustalla usein avioerojen
aiheuttamat kri isit. Lainsiiiitiijii jiittiiii t?issii
k[ytiinndn ongelmat matrikkelintekijiin nis-

kemistoja. Nykyisten sukututkimusten nimeiimiseenmatrikkeleiksion syytii suhtautua
hieman varauksellisesti. Sukututkimus on
aina hieman liihempiinii ihmisen ajatus- ja
tunnemaailmaakuin jokin matrikkeli, jossa
on yleensii enemmen tdysin ventovieraita.
Matrikkeleihin helposti iskeytyvii'Juorukirjan" leima voi haitata hieman sukututkimuksen julkisuuskuvaa. Tiimiin voi
piiiitellii siita, etti tietosuojaviranomaiset
ovat matrikkeleiden suhteen nirsompia ja
mycis henkiliitietojen k:iyttci kielletiiiin hiukan useamminmatrikkeleidenkuin sukutietojen osalta.Ero ei ole suuri, mutta on kasvusuunnassa.
Kuten jo edellisestakinvoi piiiitellii, matrikkeleidenkenttii on varsin kirjava. Matrikkeleiden toimittajia on harvassaja heidiin
yhteistyrinsii on jotakuinkin olematonta,
mistii johtuen yhteisten etujen valvonta on
heikkoa. Laajoja yleismatrikkeleita, ennen
kaikkea Kuka kukin on ja Vem och Vad teoksia julkaisevat kustantajat eiviit juurikaan ole kiinnostuneita matrikkelikentiln
muista tarpeista. Julkinen hallinto, talouseliimii ja media k?iyttiiviit matrikkeleita
omalla tavallaan,eiviitkii sukututkijoitakiinnostavat niikcikohdat liihesk[in aina saa
matrikkeleiden sisiillcissii omaa sijaansa.
Sukututkijain omissakin yhdistyksissiimatrikkelikulttuurin vaaliminen tahtoo jaadd
huutolaispojan asemaan. Matrikkeleiden
hycidyllisyystunnustetaan,mutta aniharvoin
voimia riittaa juuri sukututkimustapalvelev i e n m a t r i k k e l e i d eani k a a n s a a m i s e e n .
Sukututkija kiiyttiiii matrikkeleita ennen
kaikkea oikotienii jonkun suvun jdsenen
henkilcitietojenkokoamiseen.Mutta matrikkeleiden kiiytt<i ei saisi pysiihtyii vain tiihiin
faktatietojennopeaankokoamiseen.On syytii
mycis huomatttaa, ett| jos matrikkeleiden
antamissaja sukututkijanmuualta saamissa
tiedoissa on ristiriitaa, on sen syy yritettiivli
selvittaa. Mutta sukututkijain tulisi faktatietojen keruun rinnalla mycisopiskellamatrikkeleiden laadintatekniikkaaja esimerkiksi
lyhenteiden kiiyttdii. Ennemmin tai mytihemminhdnenon nliet rakennettavaitselleen
sopiva looginen ja riitt?iviin homogeeninen
malli sukututkimuksessamukana olevien
henkildideneliim[kerroille.Periaatetta"mita
arvokkaampihenkiltt, sitii pidempi teksti",
pidetii2inhyvin yleisesti suuntaa antavana
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etu on, ettA tunnustetaan ajan kulumisen
intressiii heikentiivii vaikutus. Vainaja ei
tarvitse tietosuojaa, mutta kaikkea sitii, mit?i
hiin on eri suhteissajiittiinyt nyky?iiineliiville
tr
tulee tietyissii rajoissa suojella.

kaan, mutta ehkii niin on sittenkin parempi
kuin alistua liian normatiiviseen holhoukseen
ylhiiiilte piiin. Kuolleita henkilditii koskeva
tietosuoja on vielii lainsiiiidiinndssii lopullisesti ratkaisematta. Historiantutkimuksen ja
sen ohessa myos sukututkimuksen ehdoton

l mat-

natrikeiden"
rdosturntavat
ii koeksi.
liihinkeleita
istiist?i
rtyneet
a niite
ttuina,
rnisoiin intjolloin
I suuivotta, jotka
:aipaa, laatia
ln olit'

rloilta.
r voisi
ematta
llposti
lrikkeildstittrikkenkiliimutta
kielt?ili
oukuttenkin
erojen
tiissii
n nis-

l3

