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psykologiaa
Sukututkimuksen

0. Johdanto

t kolme vastaavaa
u kivien riciriviivoja

Aluksi lienee paikallaan kuvat lyhyesti lukijoille
kirjoittajan tieteenteoreettinen kiisitys siitii, mikA
sielu on ja missii se sijaitsee. Ensinniikin, psyykkinen ei ole valmiina olemassaeikii se kasva tyhjicissii.Biologinen yksiki hapuilee fysisessii ja sosiaalisessaympiiristcissiiiinja etsii olemassaololleen
toteutumisen muotoja. Ympiiristci tuottaa ristiriitoja
ja pakottaa biologisen yksilcin kehittiimaan ratkaisuja eldmisen ongelmiin. Pslykkinen syntyy ja
kehittly jatkuvana historiallisena prosessinayksilcin ratkaistessa ympiiristcin viilttiimiittii tuottam ia
ristiriitoja. Se muodostuu nahan sisii- ja ulkopuolisen maailman rajalle, eikii site voi ldltee ruumista
yhii tarkemmin tonkimalla eikii ympiiristciii intensiivisestitarkkailemalla.
Toiseksi, ihmisen toimintaa siiiitelee tietoinen
mieli vain pieneltii osalta.Useimmin hiin vain tulee
tehneeksi jotain ja vasta sitten ryhtyy aprikoimaan,
miksi teki juuri niiin. Usein ainakin kuvittelemme
tuntevamme muut liihimmiiisemme, kun taas itsellemme jiiiimme tuiki tuntemattomiksi. Ihmisten
v?ilillii on suuria eroja itsetutkistelun suhteen. Kirjoittaja joutuu jo tycinsii vuoksi ja tycikunnossa pysyiikseen tutustumaan itseensii. Niinpa tiimiin alustuksen aihepiirikin ajautui teemaan,josta kuvittelen
jotakin tietiivlini ja jota olen enemmiin tai viihemm?in pohdiskellut itseiini koekaniinina kiiyttZien.
Arvelen n?iin j?ilkiviisaasti, ettei pieni lciyciretki
itseen ja itsetuntemuksen lisiiiiminen viilttiimiittii
haittaa muidenkaan sukututkiioiden eliimiissii selviltymistA.
Kiiytettiiviss?i ei ole ollut empiiristii tutkimustietoa sukututkimuksen motiiveista. Subjekti ja objekti ovat olleet sama asia. Sukututkija Vikman on
ollut samannimisen sukututkijan, psykologin ja
psykoterape'.'.inhavainnoitavanaja analysoitavana.
Tiimmiiinen introspektiivinen metodi on altis vinoutuneille tulkinnoille. Tieteellisen metodiikan
opettaminen on tehny't kriittiseksi piiiitelmien teon
suhteen. Kun sukututkija on samalla psykologi hiin
voi psykologisoida itseiiiin ja yleistiiii havainnot
koskemaan sukututkijoita yleensii. Toivottavasti

47

suoritetut arvosanat sosiologiassaauttavat kiinnittiimiiiin huomion myds yhteisdllisiin ja kulttuurisiin
ympiiristrivaikutuksiin intrapsyykkisen dynamiikan
ohella. Nykyisessii tycissiini olen kallon kutistamisen sijasta taipuvainen laajentamaan sitli, avaamaan
uusia niikcikulmia solmuisten eliimiin ongelmien
ratkaisemiseen.
Sukututkimus niiyttiiii olleen kirjoittajalle muuan
tapa lisiiti itsetiedostusta. Tutustuminen erilaisina
historiallisina aikoina sekii erilaisissaammateissaja
yhteiskunnallisissa asemissa toimineisiin esivanhempiin on avannut uudenlaisia ndkcikulmia oman
identiteettiin. Esipolvien kehityshistorian tunteminen voi yleisemminkin toimia itsetuntemuksen
slventiimisen keinona. Oman persoonallisuuden
erityisluonnetta on mahdollista ymmiirtiiii vanhempien ja isovanhempien kehityshistorian kautta.
Vanhemmat ja isovanhemmat ovat identiteettikehityksen kannalta kiinnostavimmat, mutta neljiiskin
polvi merkitsee jotain persoonallisuudenkannalta
joskin vaikutukset ovat jo paljon viilittyneempiii ja
vaikeammin osoitettavissa.Lukuun kannattaamyds
ottaa esikuvina sisarukset, tiidit, enot ja sediit, serkut, joiden kanssaitse ja perheenjiisenetovat joutuneet suhteellisenpaljon tekemisiin.
Tiimiin esityksen ideana on tarjoilla joitakin j;isennyksiii sukututkimusta motivoivista tekijriistii
sekii sukututkimuksenaineettomistatuloksista sekd
siten virittiiii harrastustovereita suomaan jokusen
ajatuksengenealoginsielulleen.

1. Sukututkimuksen motiiveista
Jokaisellasukututkijalla on kokemuksia siitii, miten
ihmiset reagoivat kerrottuanne tutkivanne sukuanne. Moni tuttava tai sukulainen lienee ihmetellyt
kiinnostuksennekohdetta ja tehny't ehka tulkintoja
motiiveistanne?Moni on kyselyjen vuoksi saattanut
alkaa mietiskellii, miksi teen juuri sukututkimusta
enkii harrasta jotain muuta? Joku saattaa ajatella,
ettei mitiiiin erityista syytii ole. Juice Leskisen sanoin hiin voi viiittiiii: "Jos minli itken. itken muuten
vain."

huuman ajoilta serkunt'.ttiirenrepliikki erityisesti
Sukututkimusharrastusyleensii alkaa jostakin.
mieleen: "Oletko jo siinii vaiheessa?"En kysynyt
Kunkin harrastajankohdallavoidaanpuhuatiilldin
prosessiakiiynnistiivistAtekijtiistii. Varsin usein
enkii ole mydhemminkiiiintullut kysyneeksi,mitii
harrastuksenvalintaan johtava motiivi on aluksi
itseiini vain puolitoista vuotta nuorempi sukulaistiedostamaton,mutta saattaa viihitellen muuttua nainenkysymykselliiiintarkoitti. Hautaankomenoa
jo odottelemassa,
jo alkanut,vihdoinko
tietoiseksi.Toisaaltajokaisella sukututkijallaon
dementiako
olet etsimiissiiitseiisi'vaikojotain ihanmuuta?
tietoisiaselityksiA,jotka eiviit viilttiimiittii osu oikeaan eli kerro todellisistamotiiveista.Ihmiset ovat
taitaviakeksimiiiintoimiviavaleita.
ja ryhmakohtaiset
Sattumallaon usein sorrnensapelissii.Joku tutta1.1.2.YksilOlliset
motiivit
va tai sukulainentulee vetiineeksimukaan.Sattuma
ei kuitenkaan kauan motivoi. Harrastus loppuu, Differentiaalista kehityspsykologiassa tutkitaan
ellei sielu ole mukana.NiinpA toiseksion syytii yksilciidenviilisiii eroja.Voidaanasettaaesimerkiktarkastellaniitii motiiveja,jotka pitdvet harrastusta si kysymys:Millaiset ihmisettutkivat sukua?Milyllii tai jopa vahvistavatsiinii pysymistii.
laiset eliimiinkokemukset,millaiseen ryhmiiiin tai
sukupolveenkuuluminentai millainen asemalaplisiiii sukututkimuksenaloittamisen
suusperheessii
1.1. Kdynnistdvdtmotiivit
todenniikciisyytta?
Entii miten niiihin eri ryhmiin
kuuluvienmotiivit poikkeavattoisistaan?
SukututkimustakiiynnistiivAtmotiivit voidaanjaotella vaikkapatietyss?ieliimiinkaarenvaiheeseessa
aktivoituviin, tiettyii erityiset historialliset koke1.1.2.1.Persoonallisuuserot
mukset omaavia sukupolviakoskeviin,johonkin
erityisryhmiiiinkuulumiseenliit$'rriin ja persoonal- Ihminen on luonnostaansubjektiivinenja itsekeslisuudestajuontuviin tai muihin yksildkohtaisiin keinen. Mikiili el,imiin varrella on tullut vaikeasti
kestettiiviiiloukkauksiaja niiyryytyksiii, astuu kumotiiveihin.
vaan vahvastinarsistinenmotiivirakenne.Sukututkija voi yrittiiii paikata haavoittunuttaitsetuntoa
1. 1.1. Eldmdnvaiheeseenkytkeytyvdtmotiivit
etsimiilliija esittelemiillahienojaesipolvienedus("Minii olen parempikuin
on vakiintunut tajia. Polveutumisylpeys
Yleisessii kehityspsykologiassa
muut", kilven kiillottaminenesipolviin hinkkaakiiyttddn itse asiassavanhaantuttuun ilmicicinviitmalla, ratsastaminentoisten saavutuksillaeli esitaava eldminkaaren kiisite. Postmoderni,vAlifidmiii eliimyksiii ja tarpeentyydytyksiiimetslistiivii isien kunniamerkkienkantaminenikiiiinkuin omina
ihminenja nuoremmatikiipolvet kaikkinakinaikoiansioina)on muuanratkaisunarsistiseenproblemaja tulevasta. tiikkaan. Terveenja patologisennarsisminraja on
na ovat kiinnostuneitanykyhetkest?i
Keski-iiissiitehd?iiinusein viilitilinpiiiittistii ja ihveteen piinetty viiva. Kukapa ei olisi ajoittain
sellaiseen hairahtunut. "Olen vanhaa sukua."
metelliiiin,miten eliimii ei menny'tkiiiinodotustenja
toiveiden mukaisesti. Eliim2inkaarenloppupiiiin 'Niinhiin me kaikki."
Haavoittuvanitsetunnonseurauksena
saattaaolla
liihetessiikuolemakolkuttaa liihiomaistenja iketoloukkaantuminenja vaivihkaa lopettaminen,kun
vereiden kuoleman muodossa.Nykypolvesta esipolveksimuuttumisenliihestyessiilehtien kuolinilmieluisia ja tarpeeksiarvokkaita esivanhempiaei
Itiydykiiiin. Moni asiaan vihkiytymiitiin kyselee
moituksetkiinnostavatja saattavatahdistaaainakin
piruillakseenmahdollisestildytyneistii mustalaitasolla ellei ole vielii valmis
tiedostamattomalla
sistatai murhamiehistii.Terveenitsetunnonomaava
kuolemaan.JeljellAolevan eliim?inlyheneminenja
sukututkijaei ota toisentekoja sen paremminkunkuolemanliiheisyys alkavat motivoida oman eliiniamerkkeindkuin hlipein[kiiiin itselleen.Niimiihiin
miinhistorianja eliimisen ongelmien ymmiirtiimivoivat olla sukututkijallekuin virhepainoksetfilaseent.2ihtiiiiviiitoimia. Sukulaistenja ystiivien meja yleentelisteille, aarteita,joista hiin on erityisesti kiinnettdminensaattaajohtaa sukurakkauden
nostunut.
merkityksenoivaltamiseen.
siikinihmissuhteiden
suhtiimii motiivi tuleekyseeseen
Luonnollisesti
kiiyn1.1.2.2.Perheenja suvun salaisuudet
teellisenmy<ihiiiinkiiynnistyviinharrastuksen
nistiijiinii.Mitii nuorempanaalkaa,sitii todenniikciisemmin on motiivina jostakin yksildkohtaisesta Historia-termi tarkoittaa ruotsiksi myds juttua tai
kertomusta.Narratiivinen metodi saattaa iohtaa
motiivista. Itselleni on jiiiinyt harrastuksenalku-
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narraamiseen,paikkansapitiimattdmien,hiimiiiivien selitystensepittiimiseen.Lapsiaja muutentietiimiittrimiii yritet?iiinjohtaa harhaankertomallaosatotuuksia tai menneisyyttii viiiiristelevia juttuja.
Vaikeneminenon kultaa,jos halutaansaadaaikaan
tragedioita. Perinn<injakojenyhteydesse saattaa
tulla esiin muunneltuja,vaiettujatai salattujatosiasioita. Perintciriidatsyntyvat useimmitensalaisuuksienvuoksi ja synnyttiiviit uusia salaisuuksia.
Aviottomatlapset,avioerot,itsemurhat,sisaruksia
eriarvoistavakohtelu ovat omiaan tuottamaanagja ahdistusta,
joka saattaamotivoidasugressioita
kujuurtenselvittiimiseen.
Henkilctkohtaisen
sukuuntai sukulaistenviilisiin
selsuhteisiinliitVven ongelmantai salaisuuden
vittiiminen voi liihteii esimerkiksiseuraavanlaisista
kysymyksistii:Miksi ise ja eno vihaavattoisiaan?
Miksei naapuristoonvoi pitiiii yhteyttii, vaikka
Miksi tiidin asioistaaina
sielliiasuusukulaisiakin?
vaietaan?
Onko minullasisar-tai velipuolia?Miksen koskaansaanutleikkiii pikkuserkkujenikanssa,
vaikkane olivatniin kivoja?
1.1.2.3.Ldhiomaistenhenkilokohtaiset
kokemukset

Joillakin ihmisillii on pyrkimys kieltiiii juurensa ja
hiivetii vanhempiaan, jotka ovat vii2iriillii puolella,
viiiiriiii kansallisuutta, puhuvat outoa kieltii, ovat
tulleet varastamaanesi-isien maat. Siitii seurauksena on joskus ajautuminen marginaali-ihmiseksi,
kahdella tuolilla istumaan yrittiiviiksi. Isovanhempien kuuluminen hiivinneelle puolelle rasittavaa,
koska kiirsimyksistii ja oikean asian tappioista ei
ole kivaa kuulla ja lukea. Osalla ihmisistii heriiii
tarve selvittiiii taustansa vaikkaoa sukututkimuksen
avulla.

juurtenheiverdisyys
1.1.2.4.
Sosiaalisten
Monilta ihmisilta puuttuvat identiteettikehityksen
mahdollistavatjuuret. Kytkenniit historiaan puuttuvat, etenkin, jos ketiiiin omia liihisukulaisia ei ole
tiedossatai edeselossa.Erityisen voimakas ainakin
vanhempien selvittiimisen on ihmisillii, joille ei ole
kerrottu omista vanhemmistaan. Tiillaisia ovat
adoptio- ja kasvattilapset, isiittcimiit aviottomat
lapset, orvot, huostaanotetut laitoslapset, lapsipuolet, avioerolapsetja he hakevat erityisen tarmokkaasti esiin salatutvanhemmat,mahdollisestielossa
olevat muut sukulaiset, unohdetun isiin tai liidin,
vaietun veli- tai sisarpuolen.
Juurten puuttumisen liseksi joidenkin kasvatti-ja
adoptiolasten kohtelu on saattanut olla - kuten muinoin huutolaislasten - ankaraa, ymmiirtiimiitcintli,
vdlinpiHmAtdntii tai salailevaa. Kiisittelematta jAAvA
suru muuttuu usein vihaksi ja ajaa kaivelemaan
menneitii, hyliityksi joutumisen syitii. Parhaassa
tapauksessa he tulevat havaitsemaan, ettii hylkiiiimisen syyt ovat olleet heidiin ulkopuolellaan.

Vanhemmatisovanhemmatjne. ovat kiiyneet liipi
vaikeita kokemuksia,joiden seurauksena
on kehitvoimakkaitatunnereaktioita
rynyt kAsittamiittcimiin
jaltai tunteidenpiilottamista, mikii on vaikuttanut
mycissukututkimustaaloittavanoman psyykkiseen
kehitykseen.
Mistii lie johtuvat iiidin itkut ja isiin
kiroukset?Entii katkeruus,kaunaja ylimielisyys?
Varmat mielipiteet,joiden kyseenalaiseksiasettaminen saattoijohtaa raivostumiseenja selkiisaunaan?
1.1.2.5.Ympdristojenmuutoksetja vaihdokset
Poliittisideologiset
kiistat, uskonriidatja yhteiskunnan valtarakenteidenluomat katkeruudetovat
Kotiseuduntai kotimaanjattaminenaiheuttaamuromiaan luomaan sukututkimustasynnyttiiviii jiinroksen,joka katkoo yhteydet sekii tuttuun ympZinitteitii. Suomessasisiillissodantapahtumataiheutristddnettii ihmisiinja yhteisriihin.On monia ihtavat edelleen vahvoja tunnereaktioita."Viiiiriilla
misryhmiii,jotka ovat kokeneettlimiintapaisiaelZipuolella" l9l8 olleet sukulaiset("personano gramiinmuutoksia.
Emigrantithakevatjuuriaanvaltata") saattavatkiinnostaa salailemista heriittZivinii mertenkintakaa, mikii niikyi esimerkiksivuosia
kohteina.Leimat, joiden merkitys voi jiiiidii lapsittenpidetynTurunkongressin,
"Rootsin Finland"
(punikinkakara,iikolli, kommari, runsaanosanottajajoukon silloisten kotimaiden
selleepiiselviiksi
lahtari, maanpetturi),ovat aikuisille tutkimuksen jakautumista.Sodanaikaiset
sukupolvetovat monin
arvoinenasr...Uskonnonkieltiiminentai korosta- eri tavoinjoutuneettulemaantoimeenvaurioituneiminen, jyrkit kiellot tiettyyn urheiluseuraantai
denjuurtensakanssa.Monilta on kuollut liihiomaij Zirjest<icin
Ii ittymi sestiitai suhtautum
inen koulutuksia, naapuritja ystiiviit ovat joutuneet kadoksiin
seen("Ei sitii kouluunpanna.Herra siitAvaantuSotalapset
ovat joutuneetkokemaanainakinkaksi
lee")voivatniinikiiiinmotivoidaaloittamaan.
hylkiiiimistiija ihmettelemiiiinonko heilla aitie tai
isiiii ja missii maassa.Evakkotienkokeneenkarjalaisensiirtoviienosanaon ollut kunnaidenkaipuuja
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matkat rajan taakse kaivelemaan kotipihan mullasta
juuria aivan konkreettisestikin sekii tuntemattomiin
leposijoihin joutuneiden vainajien etsiminen. Monet 50-60 -lukujen maassamuuttajatkin tekeviit
nostalgiamatkojaentisille asuinpaikoilleen.Sosiaalisten siteiden toistuvat katkeamiset johtavat kotipaikkaa koskevaan tiedusteluun annettuun hieman
klyniseen vastaukseen: "En ole oikein mistiiiin
kotoisin."

tuottaa parhaimmillaan autuaan hyviinolon tunteen
ja rohkaisee toimimaan miiiiriitietoisemmin. Mielikuvan voi luoda esimerkiksi sepiistii astelemassa
pihalla pajaansa kohden, jossa puolivalmis viiltin
siipi odottaa jatkokiisittelyii tai torpparinemiinniistii
kymmenpiiisen lapsikatraansakaitsijana.

'1.2.
Ylldoitdvdt motiivit

Tiimiintavoitemuuttuutietoiseksi,kun tietoaesi-

ja kosketus
ja
1.2.1.2.
Kontakti
kotiseudun
suvunkotiseudun
kamaraan
polvien asuinpaikoista alkaa kertyli. Elinympiiristci
alkavat saada uusia tunnepitoisia merkityksiii. Retket kaukaisten esipolvien kotimaisemissa, karjafaisten ryhmiimatkat kotipitlijatin tai aamuinen ongelle liihtci isoisiin kalavesille voiva toimia identiteetti?ivahvistavina tunnekokemuksina.

Harrastuksen kiiynnistl,'ttyii tyci alkaa kiittiiii tekijiiiinsii. Sukututkimus motivoi tekijliiinsii monin
tavoin tuottamalla uusia haasteita ja tavoitteita.
Ruokahalu kasvaa sycidessiija usein aluksi astuvat
kuvaan miiiiriilliset tavoitteet. Asiaan vihkiytymiittrimiit esiftavat naita tavoitteita korostavia kysymyksiii. Kuinka pitkiille olet piiiissyt? Kuinka
monta henkil<iiijo kuuluu sukupuuhusi? Monella
aloittelijalla on aluksi ikiiiin kuin postimerkkien
keriiilijiin tai pilkkikilpailuun osallistujan motivaatio. Kalojen tai merkkien miidrii kiinnostaa.

1.2.1.3.lhmissuhteiden
lisddntyminen
Kuolleiden
sielujentutkimisenlisiiksisukututkija

1 .2.1 .Laadulliset eli sisdllollisettavoitteet
Kehittyneempi kerailijan motivaatio keskittyy harvinaisuuksien, "aarteiden" etsint?iiin. Kaivetaan
vain kultaa, ei kuparia. Kiinnostavat esipolvien
edustajat otetaan tarkempaan syyniin. Tarkasteljoku on, mit5 saanutaikaanja
laan, missii asemassa
osannut. Esimerkiksi saattavat kiinnostaa "viiiirii
koivun takaa" siiiityliiissukulaiset,kirjallisuudessa
taitojen perusteellamainitut, kesirydlaiset, lukkarit
ja sotilaat.Voi esimerkiksi kiinnostua papista,joka
tappaa paimenen ja saa jatkaa silti virassaan. Kirkollisiin ja maallisiin rangaistuksiin tuomittujen
osaltavoi pohdiskella niihin johtaneiden tekijciiden
moninaisuutta.
Dokumenteissaesiint,ryien tietojen ristiriitaisuus
saattaa haastaa oikeiden faktojen perusteelliseen
selvittiimiseen.Dokumenttien virheiden oikominen,
henkilcin katoaminen ja esiin kaivaminen panee
?nifturnuun esteita.
"Salapoliisin fyci" on siniinsii kiinnostavaa olipa
etsiftavA henkild kuka tahansa, joka "piilottelee"
itseiiiin tai vanhempiaan.

1.2.1.1.
Esipolvista
lOytyvdt
esikuvat
My<inteisten samastumismallien lciltyminen oman
suvun historiasta tukee oman persoonallisuuden
kasvua. Vahva, tunneperiiinen identifioituminen voi
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saa kontakteja myds monenlaisiin nykypolven
edustajiin. Ensinniikin hiin tustustuu saman alan
harrastajiin,joiden kanssa voi jakaa yhteisia kokemuksia, kommelluksia ja lciyiimisen iloa. HZinkiytiiii uuden yhteisrin, jonka avulla voi viihentliii eristyneisyyden kokemusta ja vahvistaa olemassaolon
tunnettaan.
Tutkimuksen tekeminen tuo mukanaan tarpeen
kiiyttd6 tietoliihteinii nykypolven sukulaisia ja tutkimuksen kautta myris lciytly uusia, ennestii?in
tuntemattomia sukulaisia. Ihmissuhteiden verkosto
kasvaaja tunne yhteisddn kuulumisesta voimistuu.
Mydnteisten kontaktien my<itii lisii2infy tarve sukulaisten tapaamiseen ja ystiivyys- ja tuttavuussuhteiden kasvattamiseen sukukokousten kautta tai
vaikkapa pikkuserkkujen esiinkaivaminen mahdollisina uusina ihmissuhteina.

2. Sukututkimuksen
aineettomat
tuotokset
Mit?i tavoitteisiinpyrkimisestasiften seuraa,miten
tyd kiittee tekijiiiinszi?Kunkin edellii kuvatunviilitavoitteen saavuttaminenon tietenkin jo tulos sijatkuessamotiivit muuttuvatja
niinsii.Harrastuksen
kehitt),vet. Tavoitteiden saavuttamisenajallinen
jarjesfysja arvostusmuuttuvat,kun asiaansyventyy. Mearellisettavoitteetvaihtuvat laadullisiksija
sisiiltdjenpainotuksetmuuttuvatpersoonallisuuden
kehittyessiikohti kypsiiii aikuisuuttaja seesteistii
vanhuusikiiii.

Eliimiin alkuvaihe
pyrkiminen on ra
ja polttaa kulkijan
kaaren jiilkipuolis
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Ihmisyksilonpsy
osa kehittt'y ihm
Persoonallisuu
ihmisen l6)'tAmi
vahitellenlttytaai
syntyy alunperin'
sestii vuorovaiku
minentoiseenih
tusten sisiiistiim
yks
koistamisena
teessaympiirist<
Minuudeneli id
eri eliimlinkaare
liil
ikiivaiheeseen
veen kuuluvienj
tapahtumistaseu
seenkerrostuma
misestaaiheutuv
vain tiettyyn yks
ympiiristritekijiit
Yksilciidenpen
suhteen,
mitenhy
toisiin ihmisiinja
neet itseniiisiksit
mallisiaovatper
kehitystuloson 1
nuksella.Edellis
riippuvuuteenja
kimmiiinen ulkop
aaliseeneristym
suuspys[y tilan
en sekli liiheisp
nolostanauttimi
koonja tavoitteid
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Sukututkimrllvo
suutenajatkaaja
voi johtaauusiinj
ja siten vahvista
nousuauusilletas
samastumiskoh
vat iiiti, isii, isov

tuaan hyviinolon tunteen
iiiirltietoisemmin.Mieliiksi sepiistii astelemassa
jossa puolivalmis viiltin
ii tai torpparinemhnniistii
rsakaitsijana.

sketuskotiseudunja
un kamaraan

El?imiin alkuvaiheiden jatkuva ylcis- ja eteenpiiin
pyrkiminen on raskasta kuin yliimiien kipuaminen
j a po lttaa ku Ik ij ansa viiiij iiiim iittii loppuun. Eliimiinkaarenjiilkipuoliskolla voi lasketella rennosti alakertyneiden taitojen ja eliimiinkokemuksen
;;*:f

2.1. Persoonallisuuden
rakentuminen
psyykenpersoonallisuudeksi
nimetty
Ihmisyksilon

:toiseksi,
kun tietoaesiu kertyii.Elinympiiristci
'itoisiamerkityksiii.Retkotimaisemissa,
karjatiijian tai aamuinenonille voivatoimia identilkemuksina.
len lis€idntyminen
risenlisiiksisukututkija
rnenlaisiinnykypolven
l tustustuusamanalan
voijakaayhteisiakokeiytiimiseniloa. Hiin lciywullavoi viihentliierisvahvistaa
olemassaolon
tuo mukanaantarpeen
,olvensukulaisia
ja tutiytyy uusia, ennestiidn
hmissuhteiden
verkosto
ruulumisesta
voimistuu.
ydtii lisiilintyytarve suystiivyys-ja tuttavuusukukokousten
kauttatai
siinkaivaminen
mahdol-

reettomat
tuotokset
rstiisittenseuraa,giten
rin edellZikuvatunviilin tietenkinjo tulos sija
samotiivitmuuttuvat
aavuttamisenajallinen
wat, kun asiaansyvenja
aihtuvatlaadullisiksi
luvatpersoonallisuuden
ikuisuuttaia seesteistii

osa kehittyy ihmisten parissa eliimisen tuloksena.
Persoonallisuuden syntymisessii on kyse toisen
ihmisen lciytiimi sestii peil iksi, j ota havainnoimalla
vahitellen lciytiiii itsensiieril I i senii yksi lcinii.Minuus
syntyy alunperin vauvan ja hoitavan aikuisen viilisestii vuorovaikutuksesta. Identifikaatio, samastuminen toiseen ihmiseen tapahtuu ulkoisten vaikutusten sisiiistdmisenlija ilmenee sisiiistysten ulkoistamisenayksilon psyykkisenii toimintana suhteessaympiiristcions?i.
Minuuden eli identiteetin kehitykseenvaikuttavat
eri el?imiinkaaren vaiheissa osittain samankaltaiset
ikiivaiheeseen liitfyvat, osittain tiettyyn sukupolveen kuuluvien jaetuista yhteisist6 historiallisista
tapahtumista seuraavattai tiettyyn yhteiskunnalliseenkerrostumaantai sosiaaliseenryhmiiiin kuulumisestaaiheutuvatja lopulta satunnaisettai muuten
vain tiettlyn yksilci<in kohdistuvat biologiset tai
ympiirist<itekijiit.
Yksil<iiden persoonallisuudet eroavat mm. sen
suhteen.miten hyvin ne ovat toisaalta kiinniffyneet
toisiin ihmisiin ja toisaalta eriytyneet eli yksilciityneet itseniiisiksi toimiviksi kokonaisuuksiksi. Pulmallisia ovat persoonallisuudet,joissa jompikumpi
kehitystulos on painottunut liiaksi toisen kustannuksella. Edellisen korostuminen johtaa liialliseen
riippuvuuteen ja epiiitseniiisy).teen, kun taas jiilkimmiiinen ulkopuolisuuden kokemuksiin ja sosiaaliseen eristymiseen. Tasapainoiden persoonallisuus pystry tilannekohtaiseen joustavuuteen pystyen sekii l5heisyyteen ja yhteistycihcin ettii yksinolosta nauttimiseen sek:i itseniiiseenpii5triksentekoon ja tavoitteidenasetteluun.

sen viilittrimiissli kasvuympiiristossii vaikuttavat
ihmiset, aikuisuudessa ja erityisesti esipolvista
kiinnostuneiden aikuisten velittcimasti koettujen
samastumiskohteidenrinnalle astuvat mycis ne esipolvien edustajat, joista on vain perim5tietoa tai
kirjallisina dokumentteinatallennettujahavaintoja.
Tullakseen samastumisen kohteeksi, esikuvaksi
tai roolimalliksi, kohdehenkilollii on oltava samastujansaarvostamiataitoja. sosiaalinenasema.persoonallisuudenpiirteita tai muita henkilctkohtaisiksi
ominaisuuksiksi katsottavia. Kohteen on sanalla
sanoen oltava positiivinen malli, jonka taitoja ja
muita ominaisuuksia samastumaanovrkivri haluaa
sisiiistiiiiomikseen.

2.1.1.T
1 .a i d o t
piiiihiin.
Ajattelu siirtyykasistA
Klisityci
liiinentekee
ja kiert?i2in?ikemdssii
muutakin kuin omaa pihapiirie
ja alkaakasittaa,niihdii asioidenja ilmiciidenviilisili
yhteyksiii laajemmin kuin vain omaa pihapiiriii ja
tahkoa kiertiiviit. Kukaan ei ole seppii syntyessiiiin,
mutta suvusta kiytyvat lukuisat sepiit saattavatjohtaa kiiden taidon arvostamiseenja sen todistamiseen,ettei ole peukalo piiiissyt kasvamaankeskelle
kiimmentii. Tyvestii puuhun nousemisenvoi toteuttaa vaikkapa lihtemiillii puukkokurssille omakohtaisesti tuntemaan, miten rauta muotoutuu vasaran
ja alasimenvZilissii.Perinne siirtly jiilkipolville,
kun piiiilliiiin tdite tekeva isii takookin kasillAan
pojalle puukon eikii piiiitiilin seinliiin.
Uusista asioista kiinnostumiseen ovat usein esipolvet syypiiitii. Suvusta l<iytyny lukkari voi kiinnittiiii huomion sosiaalisen yhteis<in merkitykseen
vahvan identiteetin kasvattajana. Vanhan kirkonkellon latinankielinen teksti: "Vivos voco. mortuos
clango fructura frango" (Elavia kutsun, kuolleita
valitan, salamat murskaan.) kuvaa lukkarin rakkautta seurakuntaansaja saattaa saada nykypolven
sukututkijan kiinnostumaan sekii yhteishengestiija
hddiinalaistenauttamisestaettii laulusta, kirkkomusiikista ja kirkonmenoista. Kirkonrakentajaan tcirmaaminen kirkkorakennusten katsomiseen uusirr
silmin niin ulkopuolelta kuin urkuparvelta.

2.1 .1 . Esi-isdt ja -didit esikuvina
2 . 1 . 1. 2 . S e l v i y t y m i s k e i n o t
Sukututkimur voi harrastuksenatoimia mahdollisuutenajatkaa ja tiiydentiiii identiteettikehitysta. Se
voi johtaa uusiin ja kehityst5 tukeviin samaistuksiin
ja siten vahvistaa persoonallisuudenkehittynistii,
nousuauusille tasoille. Kun lapsuudenkehityksessii
samastumiskohteina,esikuvina tai malleina toimivat aiti, isii, isovanhemmat,sisaruksetja muut lap-

Monet nykypolven edustajatkehittevet yl ivoimaisia
ongelmia auton ostamisesta,tydpaikan vaihdostatai
naapurin lasten paremmasta opintomenestyksestd.
Taloudellisesti niukkoja ja poliittisesti epiivakaita
aikoja lApikayneet sukupolvet ihmetteleviit ny-
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kyihmistensuurtahuolestuneisuutta.
Mikii pula se
esimerkiksion, ettiijoka piiivii sytidiiiinylen.
Sukututkimuksen
harrastajavoi my<intiiiinykyongelmat,jotka ovat suuret joskin tyystin entisistii
perspektiivin
poikkeavat.
Historiallisen
aukeaminen
auttaasuhteuttamaan
huolenaiheita
toisiinsa.Aleksis Kiven veljesten ralli: "Elettiinpii ennenkin
vaikk' ojan takan' oltiin" kuvaaehkAmonensukututkijan ihmettelyii, onko meillii siinii milirin
syytii huoleenkuin niilkiivuosienkuolemankylvrin,
suuren pohjan sodan ja isonvihan nii?tnnyttiivlit
vuodet,sisiillissodan
vankileirit tai talvisodantykistcikeskitykset
kokeneillaihmisille.
Uudetja toimivammateliimdssiiselviytymismallien hakeminenTietoisuusesipolvienselviytymisja rohkaisee
kyvystii kasvattaatulevaisuudenuskoa
nykyisten eliimisen vaikeuksien voittamisessa.
ja loasettaanykypulmatoikeisiin mittasuhteisiin
pettaaturhiinmarinoihinturvautumisen.

iiitiyteen. Joistakuista kehit$
tulevia polvia kasvattamaan ja tukemaan kykeneviii ?iitejii ja isiii,
joilla liseksi riittiiii voimia toisista ihmisistii vastuuta kantavat rakentaa ja vahvistaa yhteisoAan
laajemminkin. Jotkut miehiste kehittyviit isiksi asti,
jotkut vain miehiksi, kun taas valitettavan monet
ihmisurokset jiiiiviit pikkupojiksi. Aikuisiksi isiksi
ja iiideiksi asti kehittyneet ovat saaneet osakseen
hyviin kasvuympiiriston ja pysffvat noutamaan
lapsuudestaan ne voimavarat, joiden avulla jaksaa
sekii rakastaa ettii tehdi ty<itii.
Sukututkija ei ole "postmoderni", vain nykyhetkeen tuijottava ja turistina omaa eliimiiiinsii seuraileva piiiviiperho. Hiin on pikemminkin hieman vanhanaikaineneli "modemi" ihminen, jolla lisiiksi on
myds menneisyys ja tulevaisuus - tai sitten jopa
pre- tai suorastaan epiimoderni otus, joka painottaa
historian merkitystii sekii yhteiscin ettii yksildn eliimiin suunnittelussaja toteuttamisessa.
Biologisen varustuksen eli ruumiin heikkeneminen ja ffysisten voimavarojen viiheneminen kor2.1.1.3. Tunteenankkuroituminen
vautuvat tiedoilla, taidoilla ja elflmiin kokemukseltuottamathavainnotesivanhem- la. Ns. primitiiviset kansat ovat aina kunnioittaneet
Sukututkimuksen
ja onnistuneista
pien taidokkuudesta
selviytymis- vanhoja kokeitajiiseniiiiin, mikii luonnollista silloin,
johtavat piiiitelmiin myds omastavahstrategioista
kun kulttuurin siirtiimiseenjiilkipolville ei ole kiiyvuudesta.Esipolven edustajiin samastuminentcissA kirjallista. Aina on nykypolvien edustajia
asettautuminen
esi-isienhousuihintai -iiitien ha- j otka kuv itte levat tietiiviinsii asiat paremmin eiviitkii
meisiin - sisiiistyy omakohtaisenatunnekokemuk- pysty tai halua kuullakaan vuosituhansien kulttuurisenaolipa se tietoinentai ei. Kaksi kertaaleskeksi sestakokemuksesta.
jA:inytja monenlapsensakuolemankokenutja ilLiinsimaissa tekno- ja infokratia viilineet antavat
meisestik?isistiiiin taitavapitiijiinsuutari, rustholIia
aakkosjiiriestyksessiiensimmiiisiksi pyrkiville ahlampuotinaviljellyt kuulun kirkonrakentajan
isii ja
neille, historiaa halveksiville ja viihiiisen eliimiintoisenisoisiitai iso ja vahvarenkivoutivoivat toikokemuksenomaaville nuorelle leijonille mahdollimia
sisiiistyneinii esikuvina, suorastaan suuden tuhota eliimisen eviiiit sekii aikalaisiltaan
"voimaeliiimenli" samoinkuin periikkiiisten Joha- ettii tulevilta polvilta. Hitler-Jugendja Stalinin pioneiden,Johanneksien,
Jussienmonenpolvenpituineerit, Italian ja Espanjan fascistit tai Maon kultnenketju.
tuurivallankumoukselliset "tiesiviit" kaiken sen
Esiisistiikumpuavan
voimanvoi kykea vahvaan propagandan, mika heille oli sycitetty eiviitkii seutunnekokemukseen
vaikkapasisiiisellii"mantralla", raukset olleet ihmiskunnalle kovin auvoisat. Herra
sanomallaitselleen"Serafia", "Staffansson!"tai
varjele meitii vain nykyhetken pulmiin ja katteetja liitt2imdllriajatuksissaan
"Johannes"
niimii merkit
tomiin tulevaisuuden odotuksiin tuijottavien typeniihin kyseistenesipolvenedustajienominaisuuk- rysten johtamalta yhteiskunnalta! Historiaa tuntesiin,,lgtkahaluaaomaksuaitselleen.
mattomat nykypolven edustajat helposti johdetaan
vetiimiiiin diktaattoreiden sotavankkureita. Toivottavasti nykyinen koulutuksen halveksuminen ja
2.2. Vanhuusja viisastuminen
medialla tyhmistiiminen ei johda maailman tuhoIhmiseteroavattoisistaanpersoonallisuuden
kehitamiseentulevilta polvilta.
tymisen,tiiydeksiaikuiseksiihmiseksikasvamisen
Asettautuminen vanhan viisaan, isoisiin ja suvun
vanhimman rooliin tuo mukanaan kysymyksen:
suhteen.Jotkutjeevet toisista riippuvaisiksi epiiitjoistamuidenon pidettiiviihuolta.Toiset Millaisen maailman olen jiittiivii jalkipolville? Terseniiisiksi,
ehka pystyviit pitemaanhuolen itsestii?inmutteiviit
ve aikuinen ja vanhus korostaa jakamista ja antajuuri
pysty antamaanmuille
mitiiiin. Eiviit kaikki
mista itsekeskeisen viisivuotiaan vaatimisen ja
ahnehtimisensijasta. Sukututkimus avaa mahdollisiittiijiit ole isiii eiviitkii kaikki synnyttAjatpysty

)./.

suuden ndyrtymist
viisastumisenkint
minen ja hyviiksyn
Maine ja mainen t
mundi, sanoivatva
niin henkisenja he
vain jiilkipolvien si
suvun tradition jatl
identiteettiii.

2.3.I

Joku saattaaalkaa'
toinen kysyii: Niir
pumisia ja hylAty
eliimiin vanella. "
Juice Leskinen.El
kuolemaa.Ne, jotk
kuolemaa, vaikka
losta. Saappaatja

valitsevatmieluum
Sukututkija tutk
hautausmaihin.Ku
selviiksi asiaksieil
na. Kuoleman toi
auttaa muuttumaE
masta ihmisjumal
sekii sen tosiasianI
eliimiinkaaressayt
fme ja ettii aika lii
Paluu lapsuute
muussakinkuin de
sen mielessii.Se c

itfyy tulevia polvia kasykeneviii iiitejii ja isiii,
a toisista ihmisistii vas;a vahvistaa yhteisrieen
istAkehiftyvet isiksi asti,
taas valitettavan monet
rcjiksi. Aikuisiksi isiksi
t ovat saaneetosakseen
ia pys[vet noutamaan
rat, joiden avulla jaksaa

ta.
nodemi", vain nykyhetomaa eliimiiiinsii seuraikemminkin hieman vanihminen,jolla lisiiksi on
'aisuus - tai sitten jopa
erni otus, joka painottaa
hteisdn etta yksildn eliitamisessa.
li ruumiin heikkenemi:ojen viiheneminen korja elflmiin kokemukselovat aina kunnioittaneet
nikii luonnollistasilloin,
jelkipolville ei ole kiiynykypolvien edustajia
i asiat paremmin eiviitkii
'uosituhansienkulttuuribkratia viilineet antavat
miiisiksi pyrkiville ahle ja viihiiisen eliimiinrelleleijonille mahdolliriiiit sekii aikalaisiltaan
.Jugendja Stalininpiofascistit tai Maon kult"tiesiviit" kaiken sen
rli sy<itettyeiviitkii seuo kovin auvoisat. Herra
ken pulmiin ja katteetrksiin tuijottavien typemalta! Historiaa tuntetajat helposti johdeaan
otavankkureita.Toivotsen halveksuminenja
johda maailman tuho-

suuden n<iyrtymiseen,oman pienuuden jos toki
viisastumisenkin tajuamiseen ja juurten tunnustaminen ja hyvliksyminen osaksi sukupolvien ketjua.
Maine ja mainen ovat katoavaa (Sic transit gloria
mundi, sanoivat vanhat roomalaiset). Kunniallisen,
niin henkisenja hengellisenkin perinnon voi jiittdA
vain jiilkipolvien sieluun. Jelkipolville jakaminen ja
suvun tradition jatkaminen vahvistavat itsetuntoa ja

vaiseen suhteeseen.Sukutukija on saattanutidentiteettikehityksensii piiiitokseen, kun hiin kokee saaneensa elamelta niin paljon, ettii on valmis ilman
katkeruutta ja kaipuuta kuolemaan vaikka tiiniiiin.
Eliimllle kiitollisena hiin silloin liittyy esipolvien
ketjuun ndyriinii, oman leiviskiinsi kantaneena palvelijana. Kuolemanpelon voittaneena hiin voi turvallisin mielin painautua iiidin ja isZin,esivanhemp i e n- j a e h k i il s i i n k i ns y l i i n .
Tyynesti tiensl piiiissii oleva luottaa jAljellejAaneiden kykyyn hoitaa oma osuutensatulevaisuuden
luomisessa.Hiin saattaatodeta Lauri Viidan tavoin:

identiteettiii.
2.3. Eldmdn tilinpddtos
Joku saattaaalkaa valittaa, ettii eliimii on vaikeaa ja
toinen kysyii: Niin, mihin verrattuna? Pieniii luopumisia ja hyliityksi tulemisia tapahtuu kaikille
eldm?invarella. "Eliimii on kuolemista", runoilee
Juice Leskinen. Eliimiin kasitefiahan ei olisi ilman
kuolemaa. Ne, jotka pelkliiiviit eliii, pelkiiiiviit mytis
kuolemaa, vaikka se vapauttaa heidat elamanpelosta. Saappaatjalassa kuolemisen sijasta monet
valitsevatmieluumm in pystyyn kuolemisen.
Sukututkija tutkii kuolleita sieluja ja tutustuu
hautausmaihin.Kuolema tulee vahitellen itsestiidn
selviiksi asiaksi eikii itsediin voi pitiiii poikkeuksena. Kuoleman toistuva kohtaaminen pakottaa ja
auttaa muuttumaan omatekoisesta, kuolemattomasta ihmisjumalasta kuolevaiseksi ihmispoloksi
sekli sen tosiasian hyviiksymisessii, ettii kuolema on
eliimiinkaaressa yhtii viilttiimiiton vaihe kuin syntyma ja ettii aika l?iheneeloppuaan.
Paluu lapsuuteen on ympyriin sulkeutumista
muussakin kuin dementianja ruumiin rappeutumisen mielessh. Se on paluuta turvalliseen ja luotta-

Kun olen kuollut
kun olen kuollut
kes?ijatkuu
- kesii.
Epilogi
Vasta jotain tehtydAn voi tulla tietoiseksi, mitii
teollaan tavoitteli. Kun lupauduin alustuksenpitzimiiiin ja kun piiiidyin valitsemaan tiillaisen aiheen,
halusin ehkii oppia itsestiini sellaista, mitii en ole
kunnolla tullut tiedostaneeksitai ainakaan itselleni
jiisentiineeksi.Ja totisesti olen oppinut aika paljon,
sillli eliimiissiini on tapahtunut monenlaista uudelleen rakentumista sen jiilkeen, kun alustuksesta
sovin. Jokainen tehtava, johon ryh[y, kannattaa
ottaa vastaan henkiliikohtaisen kehittymisen mahdollisuutena. Kertomalla toisille, mite, miksi ja
miten ajattelee, oppii itsestaanaika paljon. Kiitos
tiistii mahdollisuudesta.

tr

iisaan,isoisiinja suvun
rukanaan kysymyksen:
Itiivii jelkipolville? Terrstaajakamista ja antalrotiaan vaatimisen ja
rtkimus avaa mahdolli-
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