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Juha Nirkko, FK, SKS:n kansanrunousarkiston tutkiia

Suomalaisen Kirj allisuuden Seuran aineistot
sukututkijan apuna
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Suomalais en Kirj all isuuden Seura (S KS) harj o ittaa
lylryesti sanottuna arkistotoimintaa, kirjastotoi-
mintaa ja julkaisutoimintaa. Arkistotoiminnan
osalta on muistettava, etlci Kanssnrunousarkiston
liscilesi seuralla on myds Kirjallisuusarkisto. Hel-
singissri vierailevan sukututkijan kannattaa vie-
railla myr)s seuran kirjaston yleisella ja etnologi-
sella osastolla, kirjamyymciltistci puhumattakaan.
Tcirkeimmcit kohteet ldytyvcit Hallituskatu l:n pcici-
rakennuksesta.

Olen jakanut otsikon kahtia. Aluksi keffon ai-
neistoista ja niiden kertymisen hisloriasta yleensei
ja sitten kriytanndnlaheisemmin siitti, miten ne voi-
sivat olla sukututkijan apuna.

'Arkisto' on aika jiinnittiivii sana. Se on ladattu tiiy-
teen merkityksiii ja ennakko-oletuksia samaan ta-
paan kuin sana 'museo'. Viime vuonna jossakin

lehtiotsikossa edellinen tietosuojavaltuutettu totesi
kiirj istiien : " Arkistot p itiii s i tuhota. " Eriiiissii to i ses-
sa lehtijutussa kerrottiin Arja Saijonmaan juuri

ilmestyneestii saunakirjasta. Siine tekijii julisti:

"Myyttejii ei saa arkistoida, ne pitee ofiaa keyt-
tricin." Kuuluisa on viiite: "Arkisto on paikka, johon

eliivb eliimii varastoidaan kuolleina muistiinpanoi-
na."

Arkistojen joukossa oma erikoistyyppinsii on
perinnearkisto. Perinnearkistojen "iiitinii", jonkin-

laisena keskusarkistona toimii Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran kansanrunousarkisto. Virallisissa
maarittelyissd, joita kiytly esimerkiksi vuosikerto-
muksien ja toimintasuunnitelmien alusta, on todettu
arkistostamme seuraavaa: "Kansanrunousarkisto on
henkisen perinteen ja folkloristisen tutkimuksen
keskusarkisto, jonka tehtiiviinii on perinteen tallen-
taminen tekstein2i, AiinitteinA, videoina ja valokuvi-
na, kootun aineiston jiirjestiiminen ja sen saattami-
nen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden kalttddn."

Mitii "henkinen perinne" sitten on? Kansan ja

perinteen kasitteita voisi pyoritel lli loputtom i in. Itse
mielliin tiimiin asian vertailuna liiheisiin laitoksiin:
Kansallisarkistosta (ent.Valtionarkisto) l6yt).y ih-
misen virallinen eliimii, meiltii Kansanrunousarkis-
tosta eoiivirallinen eliimii. Museoviraston keruuar-

kistosta lo1'tyy eniten tietoja esineellisestii kansan-
kulttuurista, meiltii taas henkisestii. Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksessa avainsana on kieli,
meillii taas kulttuuri. Ja edelleen kielestii puheen
ollen: Svenska litteratursiillskapet, Folkkultursarki-
vet (nykyiiiin samassa korttelissa Kruununhaassa)
on perinteisesti hoidellut ruotsinkieliset ihmiset ja

paikkakunnat ja Kansanrunousarkisto suomenkieli-
set. 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 huippuasiantuntemusta niiillii kaikilla alu-
eilla yhtaikaa.

SKS.n ja Kansanrunousarkiston vaiheita

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura perustettiin 183 I
eurooppalaisen kansallisuusaatteen siivittiimAnA
tukemaan sita, mika Suomessa oli suomalaista:
kieltii, kansanperinnettii, kirjallisuutta. Konkreetti-
semmin ilmaistuna Seuran ensimmeinen tehteve oli
tukea Elias Lcinnrotin, ensimmiiisen sihteerin,
kenttiitycitii. Keruutyon liikkeellepanevana voimana
oli se, ettii Suomen kirjoitettu historia oli lyhy ja

suppea. Menneisyyttii etsittiin suullisesta perin-
teest2i, aluksi kalevalaisista kansanrunoista, myci-
hemmin tarinoista, saduista ja muista perinteenla-
jeista. Keruutyd Ahtasi heti suuriin konkreettisiin
julkaisutavoitteisiin. Elias Lcinnrotin Kalevala ja

Eino Salmelaisen Suomen kansan satuja ja tarinoita
olivat julkaisuja, joilla oli merkitystii kansakunnan
identiteetin etsinniissii tai luomisessa. Vuosisadan
loppupuolella syntyi varsinainen kansanrunoustiede
eli folkloristiikka. Suullisen perinteen tuotteista tuli
tutkimuskohteita siniinsii. Aineistoa koottiin paitsi
julkaisuja, myris tulevaa tutkimusta varten. Syntyi
tieteellinen arkisto, ja keruutycihcin tarvittiin tutki-
joiden ja ylioppilaiden avuksi mycis suurta yleisdii,
perinteen harrastajia. Kansanrunousarkisto itse-
naistyi 1930-luvulla SKS:n sisiillii omaksi osastok-
seen. Kalevalan satavuotisjuhlan kunniaksi jiirjes-

tettiin tarinaperinteen kilpakeruu, j ota markkinoitiin
hauskasti maakuntien viilisenii kilpailuna. Tiimiin
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keruun vastaajista, joita oli yli 700, muodostettiin

arkiston ensimmdinen varsinainen vastaajaverkko.
1960-luku, etenkin sen loppupuoli, merkitsi

kziiinnekohtaa hyvin monessa mielessii. Silloin nau-
hurit kehitryiviit viimein niin kevyiksi, ette niite
jaksoi kantaa, jolloin alkoivat arkiston systemaatti-
set kenttarydt eri pitiijissii. Nauha alkoi my<is olla
niin halpaa, ettii maltettiin olla katkaisematta nau-
hoitus, kun nauhoitettava lopetti laulun tai usko-
mustarinan esityksen ja alkoi jaaritella yleisemmin

eliimiinvaiheistaan.
Koko perinteen kasitefta alettiin laajentaa ja ky-

seenalaistaa. Kansanrunoudentutkimuksen piiriin
hyvaksyttiin muun muassa populaarikulttuuri: is-
kelmiit, sarjakuvat, televisioviihde ja niin edespZiin.
Kansanrunousarkisto alkoi jiirjestiiii valtakunnalli-
sia keruukilpailuja, joissa kohteena olivat etenkin
tyctyhteisot ja ammattikunnat. Varsinaisen kiteyty-
neen kollektiiviperinteen rinnalle ja ohitsekin eteni
muistitieto: kiteytymattomampi, yksilcillinen,
useimmiten omaeliimiikerrallinen aines. Aiemmin
oli saatu tietoa liihinnii agraarikulttuurista, talon-
poikaisperinnetta. Nlt alettiin saada tietoa mycis
teollistuneesta yhteiskunnasta, kaupunkikulttuuris-
ta. Yksilcjt, kertojat, nousivat niminii esiin laajem-
min vasta tiissii vaiheessa. Aiemmin oli noteerattu
vain huippukeriiiijiit ja huippuperinteentaitajat;
muut oli niihty enemmiin tai viihemmiin kasvotto-
m ina kollektiiviperinteen, "trad. "-aineiston toistaj i-
na ja viilittiijinii. Sekii iiiinitysmatkojen ettZi keruu-
kilpailujen mukana esiin nousivat my<is muistelijat;
paitsi nimine, mycis yksilciinii, persoonallisuuksina.
Eri hankkeisiin liittl.vat entistii tarkemmat nimilis-
tat alkoivat niikyii nivaskojen piiiillii.

Tekn i 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
perinnelajimerkkien M ja E alle. M merkitsi muis-
telmaa tai mielipidettii, E kansatieteellistii kuvausta.
Nyt keruista alettiin laatia teemakortistoja ja asia-
hakem i stoj a, j otka ol ivat nykyi sen tietoj iirj este lmiin
asiasanaston alkuituja. Kokoelmien laajuutta oli
aiemmin kuvattu perinneyksikdn k?isitteellii: oli
tallessa yhteens?i niin ja niin monta satua, tarinaa,
sananpartta ja niin edespiiin. Uusiksi mittayksikciik-
si tulivat sivumiiiiriit ja hyllymetrit. Asiakkaiksi
alkoi ilmestyii perinnetieteilijciiden lisiiksi yhA
enemmiin historiantutkijoita, valtiotieteilijciitii, ant-
ropologeja, kasvatustietei lij<iite ja sukututkijoita.

Mikii on sitten tilanne tiiniiiin, vuosituhannen
topulla? Kaikki nuo aiemmin kerliQrt aineistot ovat
tallessa ja lisea tulee. Kansanrunousarkistossa on

viihiin yli 500 hyllymetriii paperille kirjoitettua
perinnetietoa ja muistitietoa. Meille on toistakym-
mentiituhatta tuntia iidninauhaa ja noin tuhat kap-
paletta videokasetteja. Valokuvia on yli 100.000
kappaletta. Aineistoa saadaan nykyiiiin myris faxei-
na ja levykkeillii. Uutuuksina ovat tulossa ohjatut
keruut tietoverkkojen kautta sekii videopiiiviikirjat,
oman eliimiin videointi. Ajankohtaisia haasteita
ovat mm. tietosuojaan, tekijiinoikeuksiin, aineisto-
jen digitointiin ja palvelujen hinnoitteluun liitryvel
kysymykset.

Perinneaineiston karttuminen

Aineistoa kertyy oikeastaan kolmella tavalla. En-
siksikin arkisto kiiy itse kenttiitriissii nauhurien,
kameroiden ja videokameroiden kanssa p?iiikau-
pungin kohteissa, tietyillii paikkakunnilla ja mycis
itiiraj an takai si lla liihialue i I la. To i seks i j 5rj estetiiiin
kirjallisia kilpakeruita ja kyselyjii. Kilpakeruulla ja

kyselylle on se ero, ettii kilpakeruu on yleensii val-
takunnallinen, siite tiedotetaan laajemmin ja tehok-
kaammin ja otsikot ja kysymyksenasettelut ovat
usein viiljempiii, vihjeenomaisia. Naisten ja miesten
ellimiikertojen kirjoituskilpailut ovat olleet 1990-
luvun merkittiiviii hankkeita, samoin Tycittcimiin
tari na 1 993, j onka vastaaj amiiiirii 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?imiikerto-
jaan ja muisteluksiaan, keriiiimliZinsi vanhaa perin-
nettii, kuulemaansa nykyperinnettii, ullakolta lciy-
tiimiiiiin mummon sananparsivihkoja ja niin edel-
leen. Tiimii kaikki on niin sanottua spontaanikar-
tuntaa.

Arkiston vakiovastaajien verkkoon - vanhahta-
vammin sanottuna keruuverkkoon, keytiinncilli-
simmin ilmaistuna postituslistaan - saa liittyii kuka
vain. Tiillii hetkellii siinii on noin 800 vastaajaa.
naisia n. 500 ja miehia n. 300. Si inZi i lmenee l2ihes
sama sukupuolisuhde kuin ylliittiiviin monissa kil-
pakeruissa ja kyselyissii, eli yksi kolmasosa miehid
ja kaksi kolmasosaa naisia. Meite on moitittu
kymmeniii vuosia siitii, ettii vastaajaverkon vastaa-
jat ovat liian iiikkeite ja liian maalaisia. Niiin on
pitkiiiin ollutkin, mutta sen ansiosta on vanhaa ta-
lonpoikaiskulttuuria tullut taltioitua tehokkaasti.
Viime vuosina verkko on kuitenkin kasvaessaan
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nuortunut ja monipuolistunut. Alueel l isesti  joukko
jakautuu melko tasaisesti ympiiri Suomea. On tie-

tysti huomattava, ett?i vaikka esimerkiksi Helsingis-

sii asuu 60 vastaajaa, niin heiddn kerrontansa klisit-

telee runsaasti mycis muita paikkakuntia. - Ammat-

tikatsannossa maa- ja metsiitalous on edelleen suu-
ri, mutta vastaajista eniiii joka neljiis kuuluu t?ihiin

ryhmiiiin. Seuraavaksi tiirkeimmiit ryhmiit ovat
opetustyd, hallinto- ja toimistoty<i sekii terveyden-
huolto ja sosiaalityci.

Hyotyd kansanperinteestd

Keitii kaikkia tiimii keruu- ja arkistotoimi palvelee?
Kuka tekee aloitteet ja kenen hy.viiksi tulokset koi-
tuvat? Ensimmiiiseksi on mainittava ruohonjuurita-
so eli vastaaja itse: kertoja, yksilo tai tieteellisem-
min ilmaistuna informantti. Kertominen eliimiistii
asettaa maailman paikalleen; se toimii eliimiin jii-

sentiijiinii ja terapiana. Tiirkeiiii on palaute kiitos-
kirjeine, kunniakirjoina, pieninii palkintoina ja jul-

kaisuihin piiiisynii. Samat asiat petevet, kun siirry-
tliiin yksilcistii toiselle tasolle, siis niiden yhdistys-
ten, ammattikuntien, yritysten jne. tasolle, jotka

toim ivat keruiden yhteistydkumppaneina.
Ehkii akateemisten piirien niirkiistykseksi mainit-

sen tieteellisen tutkimuksen tdssii katsannossa vasta
kolmantena. Se ei ole merkitykseltiiiin vZihiiisempi,
mutta sen yhteys keruutoimintaan on lopulta epii-
suorempi. Jos aineistoa vertaa syntyiiiiin lapseen,
vaihtuu iiidin niikcikulma kiitilcin niikcikulmaksi. -

Kansanrunousarkiston vanhemmat aineistot (tiissii

en yritiikiiiin nimetii yksiselitteiste rajavuosilukua)
ovat yleensii sekii tutkijan ettd kenen tahansa kiin-
nostuneen kaytettavissa, uudempien aineistojen
kiiyt<in valvonta on tarkempaa. Tutkijat voidaan
taas jakaa karkeasti kolmeen ryhmiiiin: 1) arkiston
omat tutkijat, toisaalta kaiken aineiston perusanaly-
soijina, toisaalta aineisto- ja perinnelajikohtaisine
intresseineen; 2) muut, yleensii yliopistoilta tulevat
kulttuurin- ja historiantutkijat; 3) aivan muiden
tieteenalojen tutkijat, jotka etsiviit aineistoista uusia
ideoita ja niikokulmia, tai hriystcijii ja kevennyksi?i
oman alansa kirjoituksiin. Systemaattinen sukutut-
kimus sijoittuu liihemmiis keskimmiiistii ryhmii?i,
mutta kaikkiin uusiin eliimiikenallisiin aineistoihin
ei sukututkijoilla ole piiiisyii. Lohduttautua voi tie-
dolla, ettii viidestiisadasta hyllymetristii yli neljiiiin
ja puoleensataan piiiisy on taattu.

Mielestiini ei ole liioittelua viiittiiii, ettii yksilcin,
j iirj estcin j a tutkij ayhtei son I i siiks i Kan sanrun ou sar-
kiston vanhat ja uudet keruuaineistot palvelevat

kokonaisuutena koko kansaa. Tavallaan olemme

nii l l i i  pal jon puhutui l la Lcinnrotin jalanjal j i l lA ja

keriiiimme maailmankuvamme pirstaleita kuin kan-
salliseepoksen kokoaja vanhojen runojen sakeita,
jadnteita vanhojen sankarien ajoista. Kiintoisaa on,
ettii I 990-luvun kertojan m1'tologinen menneisyys
voi tarkoittaa niinkin uutta aikaa kuin 1980-lukua
hy'rr invoint ivalt iossa: aikaa, jol loin ihmisi l l l i  ol i
tycite, hoitajilla oli aikaa potilaille ja maanviljelys-
kin kannatti. Arkistot ovat kansakunnan muisti,
Kansanrunousarkisto on uuden vuosituhannen alun
tutki joi l  le my<is lZihimu ist i .

Kansanrunousarkiston kdytto - neuvoja
sukututkijalle

Asiatietoa l<tytry seuran kotisivuilta
(www.finlit.fi), joita pideta?in jatkuvasti ajan tasal-
la. Seurasta on olemassa myos esitevihkonen, jota

on k5Snnetty vielii useammille kielille kuin koti-
sivua. Kansanrunousarkiston kokoelmista, hake-
mistoista, 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 Kansanrunousarkis-

toon (09-131 23 240l. vaikkei se viilttiimiitontii ole-
kaan. Arkiston piiivystiijiin pdydiin iiiireen astuessa
piitee kaksi kultaista neuvoa: 1) Kerro kaikki vir-
kai I ijalle iiliikii ole salaperiiinen. Yleisin virkai I ij an
riesa on asiakas, joka ei heti paljasta suurta koko-
naisuutta ja jonka kanssa edetiiiin arvelujen varassa
hennoista latvoista t)'veen. 2) Varaudu pitkiiiin
puurtamiseen - ja jopa pettymykseen. Kaikilta
paikkakunnilta ei aineistoa ole yhtii paljon.

Mitii liihestymistapoja on? Aineiston keriiiijiin tai
luovuttajan nimi on terkee hakuperuste. Adnitteiden
osalta aineistoa loytyy systemaattisesti myds haas-
tateltavien nimien perusteella. Yhteenvetolistat
keriiiijiin nimen mukaan ovat asiakkaan kaltettAvis-
sii. - Entiset ja nykyiset paikkakunnat ldyryvat
niinikiiiin perinnealueittain yhteenvetolistoina,
joista ilmeneviit myris kerZitl.t perinnelajit. - Perin-
nelajeista (runot, sadut, tarinat, arvoitukset, sanan-
paret, kansatieteelliset kuvaukset jne.) on piiii-
siiiintciisesti omat kortistonsa. - Teemakortistot kan-
satieteellisistii kuvauksista ja eriiistii kilpakeruista
ovat hyviinii apuna. - Uudemmista aineistoista l<iy-

Avdt atk:lta arkiston sisiiisessii keltdssa olevasta
tietokannasta monipuoliset henkil<icin, paikkakun-
taan, ammattiin tai hakusanaan tai niiiden yhdistel-
miin liit6ruat hakumahdollisuudet virkailijoiden
viilityksellii.
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Hyvia perinnelajeja sukututkijalle:

- a4 historialliset ja paikallistarinat (kortistot tari-

natyypeiff iiin tai paikkakunnittain)
- a3 uskomustarinat (kortistot tarinatyypeittiiin tai
paikkakunnittain)
- c sananparsista ainakin vertaukset, ktillit
(pilkkanimet ja niiden synty'tarinat) ja wellerismit
(sanoi seja se -muotoiset sanonnat)
- E-kortisto eli kansatieteelliset kuvaukset aiheit-
tain tai paikkakunnittain
- elk ja elkoma eli eliimiikerrat, joihin liitb,y kiiyt-
tdraioituksia

Hyvid aineistokokonaisuuksia sukututkijalle:

- Samuli Paulaharjun sidokset 1910-1940 -luvuilta
- KRK - Kalevalan riemuvuoden kilpakeruu 1935
- Kansalaissod an tarinat 19 66
- Perinne eliimiissiini - Kalevalan riemuvuoden
kilpakeruu 1985
- Suvun suuri kertomus 1997 (tiissii vaiheessa lii-
hinnii sukukirjat ja muu julkaistu tai monistettu
osuus aineistosta)
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