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I,{imetj a suftututfti
Sukututkijan
nimiongelmia
Sukututkijajoutuu jo heti tutkimustensaalkuvaiheessatekemisiin erilaistennimien, kuten
henkilO-ja paikannimienkanssa.Sukututkimuksenrunkonahanovat suureltaosinihmisten
nimet,joten ne ovat varsinkeskeinenasiasekii
Suoitse tutkimuksessa
etta niitii julkaistaessa.
malaisetkin nimet ovat alkuperdisliihteissii
1800-luvunlopulle saakkakirjoitettu ruotsinkieliseenasuun,koska ruotsi oli maassamme
virallinen asiakirjakieli siihen saakka. Tlimli
tietenkin aiheuttaalisiiongelmiatutkijalle. Nimiasioistaei ole olemassasukututkijallemitaan
ehdotontasii2intoti,suosituksiaja vakiintuneita
tapojaon kylliikin hyvti noudattaa.
Julkaistavat sukututkimukseton tarkoitettu
myosniille tavallisillelukijoille,jotka haluavat
tietdnjotakin kyseisestiisuwsta.Senvuoksi ilmaisunon oltavaselkeiidja nimiasujenyksiseen
Iitteisia.Tiimii edellytt66nimienkirj oitusasuj
yhdenmukaistamista,
ns. normaaliasunvalintaa, koskasektisamanimi ettii samanhenkilon
nimi saatettiinkirjoittaa asiakirjoissauseammalla eri tavalla.
Nimien osaltaonkin tiirkeiiii erottaaa) itse
viety kirjoitusasu.
nimi ja b) nimenasiakirjaan
Ne ovat kaksi eri asiaa. Asiakirjat laadittiin
1800-luvunlopulle saakkakeskushallinnolta
saatujenohjeidenja kaavojenmukaisesti.Kirjureille ja papeilleopetettiintavat kirjata suomalaisten nimet paitsi hallinnon vaatimalla
ja jiirjestyksessii
kielellii myos siin6 muodossa
ja
kuin asiakirjat kieli edellyttivdt.Myos niiiden kielten vanhaoikeinkirjoitusoli horjuvaa.
suomeksi,ei
Josnimet esiintyiviitsatunnaisesti
kirjoitusasusilloinkaanvastannutnykykieltii.
Tutkimuksiatehdessiimuistiinpanotnimistii
kirjoitetaansiind muodossakuin ne alkupe-

riiisllihteissliovat. Kirjoitettaessasitten muistiinpanojenpohjaltatutkimusta(esim.sukujulja suomennetaan
kaisua)normaalistetaan
nimien kirjoitusasut.Vieraskielisenasunvoi laittaa
sulkeisiin,jos niin haluaa.Suomalaisten
vieraskieliset kasityolais-,sotilas-siiltyliiis- ym. sukunimetjiitetdiintietenkinsuomentamatta.
Kun Suomesta
tulee 1800luvunlopullavirallinenkieli, etunimiaei pidi enaasuomentaa.
Silti nimienkirjoitusasuvoi vaihdellaja jokin
Aidinkieleniistii on valittavanormaaliasuksi.
nimi6 ei
n66n ruotsiapuhuviensuomalaisten
tietenkaan suomennetaminiiiin aikakautena.
Talonpoikaisvaeston
maantieteellinen
kieliraja
kyllii tunnetaan,mutta siiiityliiistenkohdalla
rajanvetoon vaikeampaa.
patronyymejdei ole kaytettykanSuomessa
(siis puhekielessii)
kuten monissa
sanomaisesti
muissakielissii. Meillii patronyymitovat eldjoiden laatimismallit
neetllihinnii asiakirjoissa,
ja nimien kirjaamistavat olivat lainatavaraa
henkildiPohjanlahden
takaa.Suomenkielisten
kutenetunimetdenpatronyymitsuomennetaan
patronyymiivoi epiiilliijos
kin. Sukunimeksi
esiinsiihenei sisiilly isiin nimedtai sorz-pdiite
tyy myds naisilla. Kaikki sor-loppuisetsukunimet eiv?itole alkujaanaitoja patronyymejd,
vaan otettujanimiii viime vuosisadanvaihteen
molemminpuolin.
Sukututkimuksiinei entiii 1900-luvullaeliineenhenkilOnnime6pitaisi kirjata tyyllin Antti
JuhonpoikaAnttila, jos hanella on sukunimi.
"Liikanimi" voidaankatsoasukunimeksi(myos
vanhempinaaikoina) jos se esiintyy suwssa
viihintiiiinkolmessapolvessaperiikkiiin.
Nykyinen suomalainen yhten6inen nimisysteemisyntyivastaviime vuosisadan
vaihteen molemminpuolin. Se tiivistettiin suku-ja
etunimilaeiksivastaitseniisvvdenaikana.

Sukujulkaisuihin
nimet tulisi kirjata hakemistoonsamassa
asussakuin itse tekstiinkin.
Ongelmanykypolvienviemisessd
hakemistoon
saattaasyntyii silloin, kun kutsumanimiei ole
etunimistii ensimmliisen6.Sen voi ratkaista
aakkostamallahenkild kaksi kertaa hakemistoon; sekii ensimmliisenettii kutsumanimenii
kiiytetynetunimenmukaan.

Suomalaisten
suku-.
ja liikanimet
patronyymiEri yhteiskuntaryhmilla
oli erilaisianimiii. Se
johtui siita, ettd ne olivat saaneetnimensderi
ja muotienvaikutuksesta.
aikoina,eri siitintOjen

Sotilasnimet:Sotilaiksi pestautuneille1690
lAhtien,muttayleisemminvasta 1720jrilkeen.
Lyhyt ruotsinkielinennimi patronyyminsijaan
ja
tai senlisiiksi.Sotilasnimi
oli ruotukohtainen
semuuttuijos sotilasvaihtoiruotua.Saattoiperiytya lapsillekin,yleisemminkuitenkinvasta
18O0-luvulla.Sotilasnimess
A saattaaolla myos
vihje kotipaikasta.Esim. Kokkilan kyltin sotilas oli Kochnan ja Holman kartanon rakuuna
Holmstrom.Linsi-Suomessasotilasnimijiii
miehellearmeijastaerottuakinloppuitiksi.Itiijossa asukkailla
nimistoalueella,
suomalaisella
oli oikeat sukunimetjo vanhoinakinaikoina,
sensijaansotilasnimisyrjeytti sukunimenvain
palvelusajaksi.
Oma vanhasukunimituli kayttoontaasarmeijastaerottua.
Sotilasnimiii:Long,Pihl, Svcird,Orn, Jciger,
Ehnan, Tapper,Lustig, Elg, Frielt, Harberg.

Aatelisnimet: Viimeistiiiinvuodesta| 626.'T AtA
ennenei kaikilla aatelisilla ollut sukunime6,
vaan he kiiyttivit etunimenlisiiksi patronyy- Patronyyminimet: Saattoivatmuodostuasumiii. Tyypillisiii aatelisnimiii ovat: Tm,vast, kunimiksi 1800-luvunalkupuoleltalahtien.Jos
patronyymiei ole isin nimi, se on katsottava
Kurh, Aminoff, Fleming, Uffi Sifuerswam,
sukunimeksi.Samoinjos naisella on esim.
Klick, Armfelt.
Henriksson,
seon sukunimi.
Monien aatelissukujenalkujuuretovat ulMatronyyminimi
on iiidin nimestiijohdettu
komailla.
lisiinimi.Esimerkiksiaviottomanlapsennimenit Heikki Liisanpoika tu Maria Annantytcir.
Siiiityliiis-, sivistyneistii- ja porvarisnimet:
Aviottomat
lapset ottivat sukunimen usein
Virkamiehet,papisto,kaupunkiensuurporvarit,
peittaakseen
muita
aiemmin
syntyperiinsd.
upseeristo
(oka oli useinaatelia)sekaaliupseerit. T?imdnyhteiskuntaluokan
nimia olivat esimerkiksiArgi llander, Collanius,Frosterus,Ollonqvist,Procopd.
Vieraskielistennimien kdytt<llaajeni Suomessanopeasti1600-luwlla,Ruotsiyritti ruotsalaistaamyds Suomeaja vierasnimestiituli
"status",joka oli valttiimatonjokaiselle joka
aikoi menestyii.Opiskelemaan
ldhtevatalollisen poikakin joutui ottamaanvieraskielisen
sukunimen.SiiAtylAis-ja aatelisnaisetsdilyttiviit 1800-luvunlopulle saakkaoman sukunimens6naimisiinmentyliiinkin.
Kiisityiiliisnimet: 1700luvunpuoliviilistdliihtien pakollinenkisiilleilleja mestareillemaajo aiemmin.Ktisiseudullakin,kaupungeissa
ty6liiisnimetolivat liihespoikkeuksetta
ruotsinkielisiii 1800-luvunpuoliviiliin saakka,josta
liihtien suomenkielisiiikin.
Kiisitydliiisnimeteiviit ainaperiytyneetennen1800-lukua.
Tyypillisia kasityolaisnimia:Holmstrdm,
Lindkvist,Solin, Siren,Lindell, Sillgren.

Erilaiset liikanimet: Sukunimentavoinkiiytetty nimi, joka (varsinkinllntisessii Suomessa)
vaihtui muuton yhteydessii.Oli usein talon-,
torpan-,mrikin- tai asuinpaikannimi. Saattoi
kuvatahenkilonulkomuotoa,luonnettatai ammattia. Siirtyi joskus sotilasnimeksi.Saattoi
muodostuasukunimeksimyohemmin. Liikaeli lisiinimi voidaankatsoasukunimeksisilloin,
suvussakolmessa
kun seon esiintynytsamassa
per6ttdisessd
polvessa.
(rahvaannimet) liintisesTalonpoikaisnimet
sfl Suomessa:Itiiisenja ldntisennimistdalueen
halki maanPiiirajakulki eteliiisessd
Suomessa
janteenvaiheillaja kaartuietelapeastiiAn
Viipuria kohti.
Talon nimi ei ollut sukunimivaan sijainnin
mddre,joka on katsottavavain liikanimeksi
ennenI 860-lukua.Liintisetnykyisetvarsinaiset
sukunimetovat suurimmaltaosaltasyntyneetja
kehittyneetvastaviimeisen150vuodenaikana.
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TalonnimetEskola, Eerola, Mattila yms.
yleensiijonkun 1600-luvun
ovat muodostuneet
isinndn etunimestii.Alinen, Ylinenja Keskinen
ovat taloajaettaessasyntyneitiinimia. Samoin
Isotolo ja Vahanlo. Pohjanmaallatuli useimmiten talon nimestdsukunimi, siellii ei otettu
paljoauusianimityyppejiil800luvun lopulla.
Liinsi-Suomessakinoli vanhoja sukunimiii
viel6 l5O0luvulla, mutta ne jdiviit pois kiiytdstd Suomearuotsalaistettaessa.
Ne jiiiviit monestitalon- tai kyliin nimeksi.EsimerkiksiOrivedelli mm: Korri, Soltti, Hortsd, Pehu, Unki,
Torittuja Lyytikld.

Luine-ffippi tuli hieman mydhemmin, sen
suosiooli korkeimmillaan
1900-luvun
alkuvuosina.Tiit6 nimityyppiii ovat esimerkrksiLaine,
Niemi, Salo,Aho, Mriki.
Ruotsinkielisiiisukunimidmuutettiin myds
Virtanen-ja Ialne-tyyppisiksi.

Suomennetut nimet: Suomalaisuusliikkeen
aloitteestaoli jo 1800-luvunpuoliviilisttiliihtien alettu suomentaavieraskielisiiisukunimiii.
Monet stiiityliiisetkinsuomensivatnimensiija
kansaseurasiesimerkkiii.Sukunimidsekdsuomennettiin suoraan vieraskielisestdnimest?i,
lnXen Stdhl - Tercis,Jdrnstrom - Rautqvirta,
Talonpoikaisnimet itiiisellli nimisttialueella ettii otettiinaivanuusi suomalainen
sukunimi.
eli vanhat itiisuomalaisetsukunimet:NykySnellmaninsatavuotis-juhlavuonna
1906ja
tietdmyksen mukaan alkoivat muodostuajo
senjalkeenSuomalaisuuden
Liiton ja Johannes
jdlkipuoliskolla
ja olivat alunalka1200-luvun
Linnankoskenaloitteestayli 30 000 sukunimeii
Toinen vastaavanien sukunimid. Ne ovat usein nen-piiiitteisi6 vaihdettiinsuomalaiseksi.
lsfien Kekkonen,Korhonen, Mustonen, Liimamien suomennusaalto
koettiinKalevalanjuhlatainen jne. Erityisesti kannakselaisianimiii
vuonna1934,kdynnistijdniitaas Suomalaisuuolivat mm. Kqrhu, Susi,Repo sekdSaha,HdydenLiitto.
ki. Kirves.
Asiakirjoissanimet "v66ntyivdt"ruotsinkie- Sinisalo-tyyppi:Tuli muotiin Virtanen-ja Laine-tyypinjalkeen. Viela nykyisinkin sukuniliseen muotoonmm. seuraavasti:Hirvonen Hir/oin, Tiklmnen- Ticlmin, Korhonen - Kormen vaihtajat suosivattiiti nimityyppia.Esihoin, Kekkonen- Keckoin jne.
merkkejii: Sinisalo, Kythhonka, Juntumaa,
Katajamciki,Saarilampi.
Itiisellii nimistoalueella nainen sailytti
1800-luwn loppupuolellesaakka naimisiin
mentydiinkinomansukunimensii.
Uudet otetut sukunimet: Etup66ssdldntisessii
viiestOlliiei
Suomessa,
miss6talonpoikaisella
ollut sukunimiii,alettiin1800-luvunpuoliviilissi innostaakansaaottamaansukunimiii sekb
kausuomentamaan
niita. Kansallisromanttisen
henkisetjohtajat nostivat
den suomalaisuuden
koko suomaitlsuomalaisennen-loppuisuuden
laisen sukunimistdntunnusmerkiksi.Nimi eikovinkaansuurta
vat kuitenkaansaavuttaneet
suosiota
Ldnsi-Suomessa.
Sensijaansiellasyntyi aivanuusinimityyppi.

Kaikille
sukunimi

1800-luwn lopulla huomattiin sukunimen
puutteenaiheuttavansekaannuksia
mm. asiakirjoissa,koskasuppeannimivalikoimanvuokihmisi6.Niinpd visi oli paljonsamannimisia
ranomaisetja papistosuosittelivatkaikille sukunimen ottamista.Pakolliseksisuomalaisille
sukunimituli vasta1920-luvunalun sukunimilain myotii, muttakaytannossa
se alkoi kaikilla
vaihteentienoilla.
ollajo viimevuosisadan
tai
Jo aiemmintehtaaseen
tyohon mennessd
opiskelemaanliihtiessiioli sukunimenottamiNs. Wrtanen-tyyppi:Johonkinluonto-nimeen nen ollut pakollista. Asevelvollisuusikiiisille
liitettiin nen-loppu.Esim. Virtanen,Lahtinen, miehille pyrittiin antamaansukunimi ennen
Sqarinen.Tiihdnsamaannimityyppiinkuuluvat
kutsuntoja.Papit muodostivatsukunimiasita
la- ja la-loppuisetsukunimetkuten Saarela, vailla oleville kotipaikannimestd.JokuhienosMdkeld, Salmela, Vuorelajne. Kaupungeissa telunhaluinenotti viel6 tihdnkin aikaanruotsaniiitii nimi6 alettiin ottaajo l800Juvun loppulaisperdisensukunimen,joka sekinsaattoiolla
puolellaja vuosisadan
vaihteentienoillayleikotipaikannimestiijohdettu.
semminmaaseudullakin.
Avioliittoonmennessli
naisetalkoivat1800luvun lopulta ltihtien ottaamiehensukunimen,

mutta saann6nmukaiseksi
se tuli vastawoden
1920avioliittolainmyotii.Nykyisinnaisetvoivat taas pitaa avioiduttuaankinoman sukunimensii. Uuden sukunimilain mukaan myds
miesvoi avioliittoasolmittaessa
ottaavaimonsa sukunimentai molemmat voivat vaihtaa
nimensduuteenyhteiseennimeen.Lapsetovat
kaikkinaaikoinapiiiisiiiintoisesti
saaneetisdnsd
sukunimen.

Nimetsukututkimuksessa
Sukututkimusjulkaisuihin
sekd
suomenkielisten
etu- ettii patronyymi-ja suomalaiset
sukunimet
suositellaankirjoitettavaksi suomenkieliseen
muotoon.Samointalon-ja paikannimetmuutetaan nykykielenmukaiseksi.Vieraskielisetsotilas-, kasitydliiis-,siiiityliiis-,ym. nimet jiitetaantietenkinalkuperiiiseen
asuunsa.
Kun Suomesta
lopullavitulee 1800-luvun
rallinenkieli ja kirkonkirjatmuuttuvatsuomenkielisiksi, niihin merkityt vieraskielisetetunimet jiitetiiiin suomentamatta,
koska katsotaan
ettdne on tarkoitettukinsellaisiksi.
Aidinkielenaiinruotsia puhuviensiiiityliiisten ja suomenruotsalaisten
nimet jatetaiintietenkinsuomentamatta
kaikkinaaikoina.
Nimien normalisointion sita, etti saman
nimen useammasta
eri kirjoitusasustavalitaan
yksi, jota kiiytetiiiin tutkimustajulkaistaessa.
Esimerkkiniiolkoon nimi Jussi,jostaon monta
eri versiota:Johannes,Johon,Juho, Jussi, Jaha, Jukks, Janne,Juhana,Juhanijne. Samasta
ja eri aikoihenkilostiivoidaaneri asiakirjoissa
na kiiytttiii useampaanimimuotoa.Joku niistii

on valittavaktiytettiiviiksi.Mieluimmin se mita
tiedet66ntai arvellaanhAnenitsekayttaneen.
Jos suomenkielisten
henkilOidennimia sukujulkaisussa
ei muutetasuomenkieliseen
muotoon, on lukijalle selvitettavamiksi nliin ei ole
tehty. Samoinon esitettAvamitka ovat nimien
suomenkieliset
muodot,joita puhekielessd
on
kiiyetty. Myos silloin,kun nimetovat suomenkielisessimuodossa,selvitet,iAnesim.teoksen
alussanimienasiakirjoissa
olleetvieraskieliset
muodot.
Monissa sukututkimusoppaissa
on hyviii
neuvoja nimien suomentamiseen.
Niiss6 on
myOs luetteloita paikkakuntienentisistii ja
ruotsinkielisistd
nimistii.
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