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Kirj allisuudenSeuranaineistot
Suomalaisen
sukututkijanapuna

Suomalaisen Kirj all isuuden Seura (S KS) harj o ittaa
lylryesti sanottuna arkistotoimintaa, kirjastotoiArkistotoiminnan
mintaa ja julkaisutoimintaa.
osalta on muistettava, etlci Kanssnrunousarkiston
liscilesiseuralla on myds Kirjallisuusarkisto. Helsingissri vierailevan sukututkijan kannattaa vierailla myr)s seuran kirjaston yleisella ja etnologisella osastolla, kirjamyymciltistci puhumattakaan.
Tcirkeimmcitkohteet ldytyvcit Hallituskatu l:n pcicirakennuksesta.
Olen jakanut otsikon kahtia. Aluksi keffon aineistoista ja niiden kertymisen hisloriasta yleensei
ja sitten kriytanndnlaheisemmin siitti, miten ne voisivat olla sukututkijan apuna.

kistosta lo1'tyy eniten tietoja esineellisestiikansankulttuurista, meiltii taas henkisestii. Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksessaavainsana on kieli,
meillii taas kulttuuri. Ja edelleen kielestii puheen
ollen: Svenska litteratursiillskapet,Folkkultursarkivet (nykyiiiin samassakorttelissa Kruununhaassa)
on perinteisestihoidellut ruotsinkieliset ihmiset ja
paikkakunnatja Kansanrunousarkistosuomenkieliset. Niimii ovat niitii rajanvetoja tai raja- aitoja, joita
tietysti pitiiii madaltaa ja jotka onneksi nayftavatkin
koko ajan madaltuvan. Kuitenkin pitiiii samalla
hlviiksyii, ettei sama tydntekijii tai sama laitos voi
edustaa huippuasiantuntemustaniiillii kaikilla alueilla yhtaikaa.

'Arkisto' on aika jiinnittiivii sana. Se on ladattu tiiyteen merkityksiii ja ennakko-oletuksia samaan tapaan kuin sana 'museo'. Viime vuonna jossakin
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lehtiotsikossaedellinen tietosuojavaltuutettutotesi
kiirj istiien: " Arkistot p itiii si tuhota. " Eriiiissii to i sessa lehtijutussa kerrottiin Arja Saijonmaan juuri
ilmestyneestii saunakirjasta. Siine tekijii julisti:
"Myyttejii ei saa arkistoida, ne pitee ofiaa keyttricin."Kuuluisa on viiite: "Arkisto on paikka, johon
eliivb eliimii varastoidaankuolleina muistiinpanoina."
Arkistojen joukossa oma erikoistyyppinsii on
perinnearkisto. Perinnearkistojen "iiitinii", jonkinlaisena keskusarkistonatoimii SuomalaisenKirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto.Virallisissa
maarittelyissd,joita kiytly esimerkiksi vuosikertomuksienja toimintasuunnitelmienalusta,on todettu
arkistostammeseuraavaa:"Kansanrunousarkistoon
henkisen perinteen ja folkloristisen tutkimuksen
keskusarkisto,jonka tehtiiviinii on perinteen tallentaminen tekstein2i,AiinitteinA,videoina ja valokuvina, kootun aineistonjiirjestiiminen ja sen saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden kalttddn."
Mitii "henkinen perinne" sitten on? Kansan ja
perinteenkasitteitavoisi pyoritellli loputtomi in. Itse
mielliin tiimiin asian vertailuna liiheisiin laitoksiin:
Kansallisarkistosta(ent.Valtionarkisto) l6yt).y ihmisen virallinen eliimii, meiltii Kansanrunousarkistosta eoiivirallinen eliimii. Museoviraston keruuar-

eurooppalaisen kansallisuusaatteen siivittiimAnA
tukemaan sita, mika Suomessa oli suomalaista:
kieltii, kansanperinnettii,kirjallisuutta. Konkreettisemmin ilmaistuna Seuranensimmeinentehteve oli
tukea Elias Lcinnrotin, ensimmiiisen sihteerin,
kenttiitycitii.Keruutyon liikkeellepanevanavoimana
oli se, ettii Suomen kirjoitettu historia oli lyhy ja
suppea. Menneisyyttii etsittiin suullisesta perinteest2i,aluksi kalevalaisista kansanrunoista,mycihemmin tarinoista, saduistaja muista perinteenlajeista. Keruutyd Ahtasi heti suuriin konkreettisiin
julkaisutavoitteisiin. Elias Lcinnrotin Kalevala ja
Eino SalmelaisenSuomenkansan satujaja tarinoita
olivat julkaisuja, joilla oli merkitystii kansakunnan
identiteetin etsinniissiitai luomisessa. Vuosisadan
loppupuolellasyntyi varsinainenkansanrunoustiede
eli folkloristiikka. Suullisen perinteentuotteistatuli
tutkimuskohteita siniinsii. Aineistoa koottiin paitsi
julkaisuja, myris tulevaa tutkimusta varten. Syntyi
tieteellinen arkisto, ja keruutycihcintarvittiin tutkijoiden ja ylioppilaiden avuksi mycis suurta yleisdii,
perinteen harrastajia. Kansanrunousarkisto itsenaistyi 1930-luvulla SKS:n sisiillii omaksi osastokseen. Kalevalan satavuotisjuhlankunniaksi jiirjestettiin tarinaperinteenkilpakeruu,j ota markkinoitiin
hauskasti maakuntien viilisenii kilpailuna. Tiimiin
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keruun vastaajista,joita oli yli 700, muodostettiin
arkiston ensimmdinenvarsinainenvastaajaverkko.
1960-luku, etenkin sen loppupuoli, merkitsi
hyvin monessamielessii.Silloin naukziiinnekohtaa
hurit kehitryiviit viimein niin kevyiksi, ette niite
jaksoi kantaa,jolloin alkoivat arkiston systemaattiset kenttarydt eri pitiijissii. Nauha alkoi my<is olla
niin halpaa, ettii maltettiin olla katkaisemattanauhoitus, kun nauhoitettava lopetti laulun tai uskomustarinanesityksenja alkoi jaaritella yleisemmin
eliimiinvaiheistaan.
Koko perinteen kasitefta alettiin laajentaaja kyseenalaistaa. Kansanrunoudentutkimuksen piiriin
hyvaksyttiin muun muassa populaarikulttuuri: iskelmiit, sarjakuvat,televisioviihde ja niin edespZiin.
Kansanrunousarkistoalkoi jiirjestiiii valtakunnallisia keruukilpailuja, joissa kohteena olivat etenkin
tyctyhteisot ja ammattikunnat. Varsinaisen kiteytyneen kollektiiviperinteen rinnalle ja ohitsekin eteni
yksilcillinen,
kiteytymattomampi,
muistitieto:
useimmiten omaeliimiikerrallinen aines. Aiemmin
oli saatu tietoa liihinnii agraarikulttuurista,talonpoikaisperinnetta.Nlt alettiin saada tietoa mycis
teollistuneestayhteiskunnasta,kaupunkikulttuurista. Yksilcjt, kertojat, nousivat niminii esiin laajemmin vasta tiissii vaiheessa.Aiemmin oli noteerattu
vain huippukeriiiijiit ja huippuperinteentaitajat;
muut oli niihty enemmiin tai viihemmiin kasvottom ina kollektiiviperinteen, "trad."-aineiston toistajina ja viilittiijinii. Sekii iiiinitysmatkojen ettZi keruukilpailujen mukana esiin nousivat my<ismuistelijat;
paitsi nimine, mycis yksilciinii, persoonallisuuksina.
Eri hankkeisiin liittl.vat entistii tarkemmat nimilistat alkoivat niikyii nivaskojen piiiillii.
Tekni sesti arkiston hyllyjen ja kortistolaatikoiden
iiiiress?i tiimii 1960-luvulla alkanut murros niikyi
niin, ettii vanha hyvii perinnelajianalyysi koettiin
riittAmattomaksi,sillii suurin osa aineistosta meni
perinnelajimerkkienM ja E alle. M merkitsi muistelmaatai mielipidettii, E kansatieteellistiikuvausta.
Nyt keruista alettiin laatia teemakortistojaja asiahakemi stoja, j otka ol ivat nykyi sen tietoj iirj estelmiin
asiasanastonalkuituja. Kokoelmien laajuutta oli
aiemmin kuvattu perinneyksikdn k?isitteellii: oli
tallessayhteens?iniin ja niin monta satua, tarinaa,
ja niin edespiiin.Uusiksi mittayksikciiksananpartta
si tulivat sivumiiiiriit ja hyllymetrit. Asiakkaiksi
alkoi ilmestyii perinnetieteilijciiden lisiiksi yhA
enemmiin historiantutkijoita, valtiotieteilijciitii, antropologeja,kasvatustieteilij<iiteja sukututkijoita.
Mikii on sitten tilanne tiiniiiin, vuosituhannen
topulla? Kaikki nuo aiemmin kerliQrtaineistot ovat
tallessaja lisea tulee. Kansanrunousarkistossaon
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viihiin yli 500 hyllymetriii paperille kirjoitettua
perinnetietoaja muistitietoa. Meille on toistakymmentiituhatta tuntia iidninauhaa ja noin tuhat kappaletta videokasetteja.Valokuvia on yli 100.000
kappaletta. Aineistoa saadaannykyiiiin myris faxeina ja levykkeillii. Uutuuksina ovat tulossa ohjatut
keruut tietoverkkojen kautta sekii videopiiiviikirjat,
oman eliimiin videointi. Ajankohtaisia haasteita
ovat mm. tietosuojaan,tekijiinoikeuksiin, aineistojen digitointiin ja palvelujen hinnoitteluun liitryvel
kysymykset.
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Perinneaineiston karttuminen
Aineistoa kertyy oikeastaan kolmella tavalla. Ensiksikin arkisto kiiy itse kenttiitriissii nauhurien,
kameroiden ja videokameroiden kanssa p?iiikaupungin kohteissa,tietyillii paikkakunnilla ja mycis
itiiraj an takai silla liihialue i I la. To i seksi j 5rj estetiiiin
kirjallisia kilpakeruita ja kyselyjii. Kilpakeruulla ja
kyselylle on se ero, ettii kilpakeruu on yleensii valtakunnallinen,siite tiedotetaanlaajemmin ja tehokkaammin ja otsikot ja kysymyksenasettelutovat
usein viiljempiii, vihjeenomaisia.Naisten ja miesten
ellimiikertojen kirjoituskilpailut ovat olleet 1990luvun merkittiiviii hankkeita, samoin Tycittcimiin
tari na 1993, j onka vastaajamiiiirii ol i enniityksell iset
1122. Ammattikuntia kiiydiiSn liivitse edelleen;
vuonna 1997 oli kilpakirjoitus maanviljelijciille
yhteistydssa Maaseudun Sivistysliiton kanssa, ja
vuonna 1998 jArjestettiin hoitotycin muistitiedon
keruukilpailu yhteisty6sse hoitoalan jiirjestci'jen
kanssa.
Kolmanneksi: vaikkemme mitiiiin kysyisikiiiin,
niin ihmiset vastaavat, liihettiien omael?imiikertojaan ja muisteluksiaan, keriiiimliZinsi vanhaa perinnettii, kuulemaansa nykyperinnettii, ullakolta lciytiimiiiiin mummon sananparsivihkojaja niin edelleen. Tiimii kaikki on niin sanottua spontaanikartuntaa.
Arkiston vakiovastaajien verkkoon - vanhahtavammin sanottuna keruuverkkoon, keytiinncillisimmin ilmaistuna postituslistaan- saa liittyii kuka
vain. Tiillii hetkellii siinii on noin 800 vastaajaa.
naisian. 500 ja miehia n. 300. SiinZiilmenee l2ihes
sama sukupuolisuhdekuin ylliittiiviin monissa kilpakeruissaja kyselyissii,eli yksi kolmasosamiehid
ja kaksi kolmasosaa naisia. Meite on moitittu
kymmeniii vuosia siitii, ettii vastaajaverkonvastaajat ovat liian iiikkeite ja liian maalaisia. Niiin on
pitkiiiin ollutkin, mutta sen ansiosta on vanhaa talonpoikaiskulttuuria tullut taltioitua tehokkaasti.
Viime vuosina verkko on kuitenkin kasvaessaan
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niillii paljon puhutuilla Lcinnrotin jalanjaljillA ja
keriiiimme maailmankuvammepirstaleita kuin kansalliseepoksenkokoaja vanhojen runojen sakeita,
jadnteita vanhojen sankarienajoista. Kiintoisaa on,
ettii I 990-luvun kertojan m1'tologinen menneisyys
voi tarkoittaa niinkin uutta aikaa kuin 1980-lukua
hy'rrinvointivaltiossa:
aikaa, jolloin ihmisillli oli
tycite, hoitajilla oli aikaa potilaille ja maanviljelyskin kannatti. Arkistot ovat kansakunnan muisti,
Kansanrunousarkistoon uuden vuosituhannenalun
tutkijoille my<islZihimu
isti.

nuortunutja monipuolistunut.Alueellisestijoukko
jakautuu melko tasaisestiympiiri Suomea. On tietysti huomattava,ett?ivaikka esimerkiksi Helsingissii asuu 60 vastaajaa,niin heiddn kerrontansaklisittelee runsaastimycis muita paikkakuntia. - Ammattikatsannossamaa- ja metsiitalouson edelleen suuri, mutta vastaajistaeniiii joka neljiis kuuluu t?ihiin
ryhmiiiin. Seuraavaksi tiirkeimmiit ryhmiit ovat
opetustyd,hallinto- ja toimistoty<i sekii terveydenhuolto ja sosiaalityci.
Hyotyd kansanperinteestd
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Keitii kaikkia tiimii keruu- ja arkistotoimi palvelee?
Kuka tekee aloitteetja kenen hy.viiksitulokset koituvat? Ensimmiiiseksion mainittava ruohonjuuritaso eli vastaaja itse: kertoja, yksilo tai tieteellisemmin ilmaistuna informantti. Kertominen eliimiistii
asettaamaailman paikalleen; se toimii eliimiin jiisentiijiiniija terapiana. Tiirkeiiii on palaute kiitoskirjeine, kunniakirjoina, pieninii palkintoina ja julkaisuihin piiiisynii. Samat asiat petevet, kun siirrytliiin yksilcistii toiselle tasolle, siis niiden yhdistysten, ammattikuntien, yritysten jne. tasolle, jotka
toim ivat keruiden yhteistydkumppaneina.
Ehkii akateemistenpiirien niirkiistykseksimainitsen tieteellisentutkimuksen tdssii katsannossavasta
kolmantena.Se ei ole merkitykseltiiiin vZihiiisempi,
mutta sen yhteys keruutoimintaan on lopulta epiisuorempi. Jos aineistoa vertaa syntyiiiiin lapseen,
vaihtuu iiidin niikcikulma kiitilcin niikcikulmaksi. Kansanrunousarkistonvanhemmat aineistot (tiissii
en yritiikiiiin nimetii yksiselitteiste rajavuosilukua)
ovat yleensii sekii tutkijan ettd kenen tahansakiinnostuneen kaytettavissa, uudempien aineistojen
kiiyt<in valvonta on tarkempaa. Tutkijat voidaan
taasjakaa karkeasti kolmeen ryhmiiiin: 1) arkiston
omat tutkijat, toisaaltakaiken aineiston perusanalysoijina, toisaalta aineisto- ja perinnelajikohtaisine
intresseineen;2) muut, yleensii yliopistoilta tulevat
kulttuurin- ja historiantutkijat; 3) aivan muiden
tieteenalojentutkijat, jotka etsiviit aineistoistauusia
ideoita ja niikokulmia, tai hriystcijiija kevennyksi?i
oman alansa kirjoituksiin. Systemaattinensukututkimus sijoittuu liihemmiis keskimmiiistii ryhmii?i,
mutta kaikkiin uusiin eliimiikenallisiin aineistoihin
ei sukututkijoilla ole piiiisyii. Lohduttautua voi tiedolla, ettii viidestiisadastahyllymetristii yli neljiiiin
ja puoleensataanpiiiisy on taattu.
Mielestiini ei ole liioittelua viiittiiii, ettii yksilcin,
j iirj estcinj a tutkij ayhtei son I i siiksi Kan sanrunousarkiston vanhat ja uudet keruuaineistot palvelevat
kokonaisuutena koko kansaa. Tavallaan olemme
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Kansanrunousarkiston
kdytto- neuvoja
sukututkijalle
Asiatietoa

l<tytry

seuran

kotisivuilta

(www.finlit.fi), joita pideta?injatkuvasti ajan tasaljota
la. Seurastaon olemassamyos esitevihkonen,
on k5Snnetty vielii useammille kielille kuin kotisivua. Kansanrunousarkiston kokoelmista, hakemistoista, luetteloista ja lyhenteistii on kerrottu
kattavasti Arkiston avain -kirjasessa (SKS 1984,
uusi laitos tulossa 1999 myiis verkkoversiona),jota
my<is v i rkai I ij at kiiyttiiviit kiis ik irj anaan.
Kannattaa soittaa etuklteen Kansanrunousarkistoon (09-131 23 240l. vaikkei se viilttiimiitontii olekaan. Arkiston piiivystiijiin pdydiin iiiireen astuessa
piitee kaksi kultaista neuvoa: 1) Kerro kaikki virkai I ijalle iiliikii ole salaperiiinen.Yleisin virkai I ij an
riesa on asiakas,joka ei heti paljasta suurta kokonaisuuttaja jonka kanssaedetiiiin arvelujen varassa
hennoista latvoista t)'veen. 2) Varaudu pitkiiiin
puurtamiseen - ja jopa pettymykseen. Kaikilta
paikkakunniltaei aineistoaole yhtii paljon.
Mitii liihestymistapojaon? Aineiston keriiiijiin tai
luovuttajannimi on terkeehakuperuste.
Adnitteiden
osalta aineistoa loytyy systemaattisestimyds haastateltavien nimien perusteella. Yhteenvetolistat
keriiiijiin nimen mukaan ovat asiakkaan kaltettAvissii. - Entiset ja nykyiset paikkakunnat ldyryvat
niinikiiiin
perinnealueittain yhteenvetolistoina,
joista ilmeneviit myris kerZitl.tperinnelajit. - Perinnelajeista (runot, sadut, tarinat, arvoitukset, sananparet, kansatieteelliset kuvaukset jne.) on piiiisiiiintciisestiomat kortistonsa. - Teemakortistot kansatieteellisistiikuvauksista ja eriiistii kilpakeruista
ovat hyviinii apuna. - Uudemmista aineistoistal<iyAvdt atk:lta arkiston sisiiisessii keltdssa olevasta
tietokannasta monipuoliset henkil<icin,paikkakuntaan, ammattiin tai hakusanaantai niiiden yhdistelmiin liit6ruat hakumahdollisuudet virkailijoiden
viilityksellii.

Hyvia perinnelajejasukututkijalle:

Hyvidaineistokokonaisuuksia
sukututkijalle:

- a4 historiallisetja paikallistarinat(kortistot tarinatyypeiffiiin tai paikkakunnittain)
- a3 uskomustarinat (kortistot tarinatyypeittiiin tai
paikkakunnittain)
- c sananparsista
ainakin vertaukset,ktillit
(pilkkanimetja niiden synty'tarinat)ja wellerismit
(sanoi seja se -muotoiset sanonnat)
- E-kortisto eli kansatieteellisetkuvauksetaiheittain tai paikkakunnittain
- elk ja elkoma eli eliimiikerrat,joihin liitb,y kiiyttdraioituksia

-luvuilta
- SamuliPaulaharjun
sidokset1910-1940
- KRK - Kalevalanriemuvuoden
kilpakeruu1935
- Kansalaissod
an tarinat 1966
- Kalevalanriemuvuoden
- Perinneeliimiissiini
1985
kilpakeruu
- Suvunsuurikertomus1997(tiissiivaiheessa
liihinniisukukirjatja muujulkaistutai monistettu
osuusaineistosta)

R'ir"

Kirjo
talois
neist
vass
misp
sen s
lisni
neen
seen
ettii n
olisi
aluet
joten
tukse
esiin
aine
naol
Var
olisin
miin
lises
dinna
koko
jervil
Ker
kosk
liioin
tuli a
tydlli
vellii
ni.
Tvi
nuor
salan
Eem
vuoti
tiires
syytt
liihtd
Nyt
kun r
kirjan
maan

vha.

tuntu

62

