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Aineistostajulkaisuksi- ajatuksiasukukirjoista
Esimerkkiniisatakuntalainen
suku

Sellainer
voi olla onn
kimuksiss1
asiakirjoje
tumaan,suv
monellatav
nykysuvus
muistitieto

Sukutu
Ldihtdkohtia
Sukujulkaisutydn
alku on useineucrunrlin
tai viihemrndn sattumanvarainen.
Joku suvun jiisen
innostuupenkomaantietoja suvun esipolvistaja
ja vakasattuaanmappikaupalla
rnuistiinpanoja
lokopioita,hiin alkaa pohdiskella,miten materijonkinlaiseenjiirjestykseen,
jol loin
aali saataisiin
siitii voisi olla iloa muillekin suvunjiisenille.
Harvemmintilanne lienee se, ette tutkija heti
alustaasti tietdiikeriiiiviinsiimateriaaliatulevaan
sukukirjaan.

Rajaus
Viimeistiiiinsilloin kun tutkijalletulee a.iatus
tietojenjakarnisestamuillekin, kannattaisialkaa
nriettiiirajauksia.Jos haluaapysyfilryvin suppejulkaisussa,
voi
assa,pienellepiirillejaettavassa
suunnittelun
tehdii.iokoyksin tai liihipiirinkans'Iiillaincn
sl.
olisi c'siru.Scrkuslcrr
kiria tai 4-5
polvenesipolvitaulu
lalrjaksisisaruksille,
lapsille
tai ystiiviille. Mutta mikiili tavoite on laajenrpi,
avustajakuntaaja suunnitteluapuakanrrattaa
hankkia enemmdn.Jos sukuseuratoirnii, sieltii
voidaan koota tyriryhmii,jonka kanssatutkija
voisi miettiiimm.rajauksia.
Polrdittavia
seikkojaon esint.
- Lcihtdkohtaeli kuka on tutkinruksenl5lttiilrenhiinetpitiiisi ldyt?i[.
kild tai milte aikatasolta
- Ptititekohta:nrilrin ajankohtaanasti tutkirnus
ulotetaan:
tasolle
a) tietynajankohdan
b) tietty miiiirAsukupolvia
- Agnattinen vai kognatlinen tulkintus vaiko
niidenyldistelnM
eli poikierr
vain ttiruettkanlajat
a) agnaattinen:
.iiilkeliiiset

h) kognaattirrcrr:
sck[ poikicrrcltii tyttliricnjtilkcliiiseturukaan
c) ylrdistelnrfl:
polvissavain
esinr.vnnhernrnissa
poikicnjlllkcltlisct,nuorcnurrissa
rrrolcrnpiontui
varhaispolvistarnukaan vain esipolvikeduun
kuuluvat henkil6t ja vasta 1700-1800-luvulta
varsinainen"liihttihenkilti",jonka kaikki jelkeliiisettutkitaan.
- Henkilr)-ja lauslatietojenlaujuus
'favoitellaanko:
jossaon vain henkikiidenperustiea) luetteloa,
dot,mutteieliim6kertoja.
b) matrikkelia,jossa perustietojenlisiiksi lyhyitaelemakertojakin.
c) suvun lristoriaa,jossa nratrikkelitietojen
lihistoriallista
siiksisukuon pyritty asettalnaan
laustaansa
vasten.
d) krorrikkaa,jossa pcrustictojcrrlisiiksi rurrsaastikertovaaainesta.Sisiiltiiiiyleensiivain
pienenaikaviilinsuvun historiasta(esinr.3-4
ja
perinnesukupolvea).
Mukanarunsaasti
muistitietoa.
e) sukutalon
historia:lalon.jasielliiasuneiden
pcrlrciderr
vailrcct.
- I'k.tivui useanrltijulkuisu
useanrJos aineistojoudutaanjulkaisernaan
jaetaankoesirn:
nrassaosassa,
mukaan
a) sukuhaarojen
b) varhaispolvetja mytihenrniit polvet eri
kirjoihin
tulee tietysti eteerr
Sukukirjaavahnistellessa
rnoniarluitakin kysyrnyksiii,muttaperusratkaisut
ylliimainituistaseikoistavaikuttavattietojenkejoten rre kannattaisitelrdiinrahdolliriiykseen,
sinrrnarrvarlraisessavaiheessa.Sivuutatt tiissii
yhteydessii
muut kirjan teossaesiin tulevatseikat
kutenesim:
- tutkimuksenrahoitus:tutkimuskulut,painatus
- painatuksen
ja kirjan ulkoasu
jiirjestiiminen
- kirjannrarkkinointi
ja tiedotus
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Tyiitiijakamallavoidaanlutvoi olla onnellinen.
le. Vaikka vanhojen
k imuksissapiiiistiisyvemrniil
ei saataisimoniainnoslukemisesta
asiakirjojen
lumaan,suvunjiisenetvoivat toki auttaatutkijaa
monella tavalla. l-le voivat esim. koota tietoja
nykysuvusta,hankkia valokuvia sekii keriitii
muistitietoa.
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Julkaisinkeslillli 1996kirjan Raivaajia,sotiloita
jo talonpoikia Sotakunnosta. Erkki Juhonpoiktr
Aspin (1762-1809)suku" Kun edell?ikorostin
rajauksentlirkeyttii sukukirjan teossa,tein sen
sillii minun on valitettaomastakokemuksestani,
vasti tunnustettava,eftii rajaukset muuttuivat
montakertaatyiin kuluessa.Monia muitakinasivaivalloisesti,
toivottaoita tein mahdollisimman
vastirniehenisuvustatekeilldoleva kirja pysyy
paremminraameissa.
Muutamasanakirjan nimestA.Minusta sukukirjannimenpit?iisikertoalukijalleheti niin paljon, ettii hiin tietiiisi, onko hiinell?imahdollisesti
pysyvine
kirjaankosketuskohtia.
ltAsuomalaiset
sukunimineenovat tessAsuhteessaparemmassa
Kun omassatutkimuksessani
nimet
asemassa.
ovat liintiseentapaanensinliihinniitalonnimi?itai
alkaennimiii vaihsotilasnimiii
la 1800-luvulta
dettiintavantakaa,en voinutantaakirjallesukunimeenpohjautuvaanimeii.Niinpii piiiidyinkakpyrin luonnehralkaisuun.
Alkuosassa
siosaiseen
senrnaantieleellilimaansukrrasekiisijoittamaan
sesti.Sen lisiiksikatsointarkoituksenmukaiseksi
mainitanimessii
tutkimuksen
keskeisen
henkiliin.
Tutkimustyd
oli vireilliikymmenkunta
vrrotta.
Torpparilisakki Haavislon(s. 1825 Kiikoisissa,
k. siellii 1896)jAlkelliset alkoivatjiirjestiiiisukutapaamisia1980-luvunalussa.Niiitii tapaamisia
varten selvitin ensin Iisakin .i!ilkeliiiset.
Sitten
aloin tutkia sekli lisakki llaavistonettd hiinen
kahdenvaimonsaesipolvia(EevaKaisa Perttala
s.1822Suodenniemellii,
k. 1870 Kiikoisissaja
Hilma Henrika Kankaanhuhta
s. 1846Kiikoisissa,k. siellii 1929). Edelleenkin
ajattelinliihinnii
jiisentenkiinnostusta,mutta kun esisukuseuran
polvitutkimusluisti melko mukavasti,mielenkiinto laajenija silloin tiillijin viiliihti mielessiijo
jonkinlainenjulkaisu. PAiitinkinsitten,eftii pyrin
loytlimiiiinmahdollisimmanvarhaisenIisakki
Ilaavistonmieskantaisen
esi-isiin,jonka otanjiil-

kipolvitauluienliiht<tlrenkittiksi.
Tavoitteenaoli
jiilkipolvitaulutI500-luvulta
suoratnrieskantaiset
sitenelte sisaruksista
1800-luvulle,
selvitettliisiin
vain,nrinnelre avioituivateikii heillesiis tehtliisi
omia tauluja.VastaIisakki Flaavistosta
liihtienoli
- SuuntarkoitusottaamukaankaikkijAlkeliiiset.
nitelmatkuitenkinmuuttuivatsiinii vaiheessa
kun
jo koossaja tein tarminulla oli perusmateriaali
kashrksiasekii hain lisiitietoja lukemalla mm.
tuomiokirjoja.Kaukainen,tuntematonsukulainen
eli Iisakkil{aaviston
sediinjiilkeliiinenoli kuullut
tyiistiini,otti yhteyttAja pyysi laajentamaan
tydt6
siten, ettii hiinenkinsukuhaaransa
tulisi siihen.
Tiimii merkitsiIisakki Flaavistonisoisiin,ruotusotilas Erkki JuhonpoikaAspin( 1762-1809)ottaja tutkimuksen
mistakeskushenkilciksi
oleellista
laajentamista
uudemmastap?iiistii.Erkki Aspilla
oli nimittiiinviisi perheellistiilasta.Tilannemerkitsi myits loppuvaiheessa
kiirettli, koska olin
tullut luvanneeksi
sukukirjankesiin1996kokoukseen.

Sukukirjan sisiiltd
ja esiKirja siisjakautuujiilkipolvitutkimukseen
polvitutkimukseen.
Kirjan liihtiihenkil<t
on 1500luvun jiilkipuol iskolla elAnytHeikki Mikonpoika
Hoipo Kiikan Hoipolankyliistii.Hoipon isiintien
jilkeen viidennessii
ja kuudennessa
polvessamukaantrtleesotilaitaeli Juho MatinpoikaHoipolerrlrc (k.l7l4) ja Juho Juhonpoika Hurtig (k.
1765).Tiimiinjiilkeenesipolviintuleeensimmliinen torpan raivaa-ia(Vll-polvi)
Juln Juhonpoika
jonka poikaolikin sittenaiemmin
Nttlo(k.1779),
mainittrrruotusotilasErkki JuhonpoikaAsp. Tiihiin astisukuliikkui liihinniiKiikanja my6hemmiinKiikoistenalueella.
lX-polvestaalkaentutkimuskasittaaErkki Aspin jiilkefiiiset:Hiinenvanhin poikansaMatti Erkinpoika(1785-1845)muutti Kokemiielleja viljeli siellii pitkiiiin lampuotinaHiidenoja-Horelin
taloaYlistarorrkylAssA.
Hlinenlapsistaan
kuudella
oli j[lkeliiisiii. Lapsetavioituivatseklitalollisperheisiin ettii torppiin. Matin jiilkeliiisistiivaltaosa
sijoittuijoko Kokemiientienoilletai muutti Porin
suuntaan.
Erkki Aspin seuraavapoika Anui Erkinpoika (
1787-1868)
oli suvunvarsinainen
raivaaja.Hfrn
perusti Huhdanpdtin torpan K i ikan Kiimajiirvel le
ja sai v. 1845 SuomenTalousseuran
hopeisen
mitalin maataloudellisista
ansioista.Palkintoa
varten torpassapidettiin katselmus,josta klivi

tarkkaanihni Antin tekenrii,nykyilrrnisenndk<i(nrm.hiin rakensi
kulmastakesittamaton
raadanta
l6 talousrakennusta,
raivasi peltoa n. l6 tynja veti niistii3550kuormaakiviii, linyrinalaa
siiksiraivattiin niittyje,kaivettiinojia, pystytetti
in
aitoja,rakennettiinteitii, silto.jaja latoja).Antin
jAlkeliiisetsijoittuivataluksi liihinniiKiikkaanja
Kiikoisiin,muttapian tyrin periissiikauernmaksikin: TyrvAiille,LaviaansekiiPorinja Tampereen
tienoille.Maatalouden
olrellakuvaantulivatnryds
teolliset ammatit. Huhdanpiiiissiiasuu edelleen
suvunjiiseniii,
L,rkkiAspin kolmaspoikaoli isiinsiikainra-&)kki (1796-1882). Hen perusti .Flaavislontorpan
KiikoistenNevanperAlle.
lliinelliioli kuusisukua
jatkanuttalasta,joista seuraavaHaavistonisiintii
oli aiemminmainittuIisakki Haavisto.Tiiml sukuhaaraon tavattomansuuri,koskamyds seuraavassapolvessaoli kaikilla useitaperheellisiiilapsia.Tiimiiosuuson muutenkinkirjan laajin,koska
kun yleensiipyrin tuomaaneri haaratviihintiiiin
XII-polveen asti, Iisakki Haavistonjiilkeliiiset
tutkin 199O-luvulle
asti eli yleensiiXV-polveen.
jiisenistdlevittiiytyi nopeHaavistonsukuhaaran
sekiintaaseudulle
ettii kauastikoko Satakuntaan
punkeihin.Aika pianyksitteisiejeseniiiliihti kautosin ltii- ja I'ohjois-Suonreen
vain
ernrnaksikin,
joitakin harvoja.Haavistonnykyinen isiintii on
torpan perustajansuorajiilkeliiinen kuudennessa
polvessa.
Erkki Aspin neljiis poika Juha ( 1798-1879)
raivasi itselleenHanhelu -nimisen torpan KiikoistenJaarankyliiiin.Aluksi jiilkeliiisetsijoittuivat liihinnii Kiikoisiin ja Laviaan, rnutta pian
llanhelaorr edelleensuvr.ul
myds kauenurraksi.
hallussa.
Erkki Aspin lapsistakuopus trforia ( 18001868)avioitui VareslaldentorppaanKiikoisten
nruuttivatpois
H?inenlapsensa
Hongistonmaahan.
hcidlinpcrhecnsiiasuivatKiikasVarcslahdesta,
ja Kiikoisissa.
Kaksipoikaajntkoi
sa,Kcikyiissii
puoliviilissii,
perintcitii1800-luvun
kurr
isoisiinsii
ruovuodeksiperustettiin
uudelleeu
muutanraksi
tujakoisiajoukko-osastoja.Saipa toinen niiistii
kuin isoisiinsA
eli Asp.
pojistasamansotilasnimen
vailtteessa
muutti vuosisadatt
Tiistii sukulraarasta
tnyiis
yksi jiisen Kajaaniin,nrittkii settrauksena
joukko kainuulaisiaon ntukatta
rurelkomoiuetr
kirjassa.
Pyrin liittiimliiin tutkirnukseenrny<iserilaisia
taustatietoja,joita on varsinkin kirjan alussa.
otr tavau mukaausijoitettu liiEliinriikertatiedot
hinnii taulujenyhteyteen.Sen lisiiksi on pieniii

juttuja, sananparsia,
erilaisiaoheispalojaliihinnii
yhteydessd.
ao. ihnristentai sukuhaarojen
Kun
minulle jei runsaasti vanhaa tuorniokirjajota en voinut liitteesukutauluihin
aineistoa,
enkii
esipolvitauluihin,keriisin loppuun rnuutaman
sivunjakson"SukuakiirAjillii",jonka toivoinarrtavanmycisajankuvaaeliimiistii1600-luvullaja
I 700-luvun
alkupuolella.
Muutama sana esipolvitauluista: Iisakki Haavistonesipolvetovat asuneetsuurimmaksiosaksi
Kiikassaja Kiikoisissa,mutta mukanaon myds
lluittistaja Kauvatsaa.
EevaKaisaPerttalan
esija lliipolvet ovat piiiiasiassa
Suodonnierrrcltii
meenkyrOstii,
Hilma Kankaanhuhdan
Kiikoisista,
Kiikasta,1'yrviiiiltdja Mouhijiirvelte.Mukanaon
piiiiasiassa
talollisia,nrutta sen lisAksirnyrissotilaitaja kiisitytiliiisi?i.Esipolviakoskevattiedot
ulottuvatuseissatapauksissa
maaensimrniiiseen
kirjaan,joskus kauemmaksikin.Varsinkin kiikkalaisiaja suodennierniliiisiii
sukujatutkivilla on
suuri todenu?ikdisyys
liiytiiii yhteisi?iesivanhempia.
Vrihdn kihteista: Kirkonarkistojenja SAY:n
ohellaluin my6svarsinpaljonsellaisia
voudin-ja
liiiinintilejii,jotka eiviit sisiilly SAY:lryn.Sotilasasiaki rjoja oli luorrrrol
Iisestikiiytettiivii,koskanrukauaoli varsinurontaamnratinedustajaa,
Erityisen antoisiksikoin 1600-luvuntuomiokirjat,joimuutamiasukuden avulla pystyi selvittiimaain
johtoja ja joista sai mukavaa elamiin makua.
ja perukirjatantoivatmydslisiitietoja.
Lainhuudot
Muita sukututkijankannaltaarvokkaitapaikkoja
olivat esiln. maanmittauslaitoksen
arkisto. Eloa
pyrin saamaannrycismnr. ninrist<itutkirnukseen
tiedoilla,joita sainKotinraisten
kieltentutkinrusMorretyksityislrenkikeskuksen
nilnitoirnistnsta.
kit antoivatnrytiskotiarkistonsa
aartei(akiiyttdtini. Muistitiedon
osuusolisi saanutolla suurernpi,
kannalta
sitii on mukana,mutta kokonaisuuden
kuitcrrkinverratcrr
viihiirt.
jtlttkavatruraalaisviikcii,
Sukuott siistnvallista
rattlataloishinrrnntpolvctasuivatKokenriienjoctt
sa.Kuu kaikki civiit voineetsaadataloa, ruotujakolaitostarjosi 1700-luvullayhden mahdollisuuSenjiilkeenkun torpden elannonhankkirniseen.
lopulla helpottui,
pien perustaminerrlT00-luvun
uuttatorppaa,
moni suvurtjiisen liihti raivaatnaan
joista useatovatnykyiiiinkelpotaloja,vaikkakaan
kaikki eiviit eniiii suvun hallussa.Suvunjiisenet
ovat raivanneettiluksia ennenkaikkeaKiikoisissa: sieltii piiin kotoisin olevat saattavattuntea
ainakin nimeltA Nuton, Flaaviston,Hanhelan,
on
Miikipiiiinja Pohjalan.Huhdanpiiii
Jiirvenpiiiin,
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Kiikan puolella. Kaikissa ensimmIisetasujat
olivat suvunjiiseniii.Viihitellensuvunjiisenten
ammatittietystimonipuolistuivat,
muttatalollisia,
tilallisia, torppareita,miikitupalaisia,itsellisiii,
renkejiija tyrimiehiiioli paljon.Vastatiirniinvuosisadanalussaalkoivat kaupungitsuuremmassa
miiiirin vet5iipuoleensa.
Koulutustaei juuri ollut
kuin se pakollinen,jonka avulla piiiisi avioon.
Suvun ensimmflinenylioppilas sai lakkinsa v.
yhteiskunnan
1922.Suomalaisen
kehitysja vaiheetniikyviit suvunhistoriassa:
vuonna l9l8 suvunjiiseniiitaistelimolemmillapuolillaja 193944 nuoretmiehetolivat sodassa.
Sodanjiilkeisenii
aikana alkoi nopea murros: uudet sukupolvet
koulutettiinparemminja yhii useampimuutti
kaupunkiin.
Suvunjiiseniiitoimii kuitenkinedel-

leenmaatalouden
parissauseampikuin Suomessa
keskinriiirin.
Valtaosasuvunjlisenistiiasuuedetleen liintisessaSuonressa
tai sitten piiiikaupunkiseudulla.
Ltiytyykdsuvullemuita yhteisiapiirteita?Suureen joukkoon mahtuu monenlaistaellimiintarinaa. Pari asiaa on kuitenkin pistiinl silmiiiin,
vaikkakaanen ole niit6 tilastollisestitutkinut:
kaksosiaon paljon ja suvussaon my<isvarsin
runsaastipitkiiikAisiii.Aktiiviurheilijoita kiytyy
190O-luvulla
eri sukuhaaroistaja
eri tasoilta:nykyihmisilletunnetuimmatlieneviitsulkapalloilija
Pontus Jlintti t'lelsingistnja squashinpelaaja
Tuula Myllyniemi Tampereelta.
t

