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Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhtend
perustehtdvini on koostaa ja kehitttu kielenai
neskokoelmia ja pitiu niita ylla julkisina kan-
sallisina arkistoina. Nimiarkisto kokoaa suo-
men- ja saamenkielisia nimiaineistoja tutki-
muksen ja nimistonhuollon tarpeisiin. Arkisto
tarjoaa ainutlaatuista ja arvokasta tietoa paitsi
nimistdn- ja kielentutkijoiden my0s monien
muiden alojen tutkijoiden ja harrastajien kiiyt-
t00n. Sukututkijoille arkisto ta4oaa lbhinnii
kiintoisaa oheis- ja taustamateriaalia; genealo-
gisia piiiitelmia ei Nimiarkiston kokoelmien
pohjalta juurikaan voi tehde.

Arkistossa on nykyisin noin 2,6 miljoonaa
alkuperiiistii tai niihin rinnastettavaa paikanni-
milippua sekii niiden pohjalta tehdyt mittavat
valtakunnalliset nimikokoelmat ja -hakemistot.
Arviolta 95 Yo maamme suomen- ja saamen-
kielisistii perinteisistii paikannimisti on keriitty,
ja keruutyd jatkuu edelleen. Henkilonnimiko-
koelmissa on 480 000 nimilippua etu- ja pu-
huttelunimiii ja asiakirjanimien poimintako-
koelmissa 619 000 nimilippua paikan- ja hen-
kilonnimiii. Karttakokoelmissa on runsaat 36
000 karttalehteii ja kirjaston kokoelmissa noin
8 000 nidettii.

Nimiarkiston historiaa

Nimiarkiston historian voi katsoa alkavan vuo-
desta 1915, vaikka vanhimmat kokoelmat ovat
periiisin jo viime vuosisadalta. Nimiarkiston
edeltajid ovat olleet Tieteellisten seurain pai-
kan-nimitoimikunta 1 9 I 5-1 950, Sanakirjasiiii-
ti6n paikannimijaosto l95l-1958, Sanakir-
jasiiiitidn nimistdjaos 1959-1966, Suomen ni-
miarkiston stiiititi 1967-1976 ja Kotimaisten

kielten tutkimuskeskuksen nimitoimisto l97G-
1993.

Arkiston toiminta keskittyi aluksi paikan-
nimien ker66miseen ja tallentamiseen tutki-
musta varten. My0hemmin eli vuodesta 1957
liihtien toiminta laajeni kAsittamiiin myris hen-
kildnnimien ja muiden nimien keruun ja ni-
mistonhuollon. Vuonna 1994 KKTK:n toimin-
nat organisoitiin uudelleen ja nimistOntutkimus
ja -huolto erotettiin arkistosta. Nimiarkiston
tehtavaiksi jiii lahinnii kokoelmien arkistointi ja
systemointi, erilaisten hakemistojen laadinta,
arkiston tietopalvelu ja arkistoon kuuluvan
kirjaston hoito. Arkisto osallistuu myris tutki-
muskeskuksen paikannimipankki- ja paikanni-
mikartastohankkeisiin, joiden yhtenti tarkoituk-
sena on saattaa kokoelmatietoja helppokiiytt6i-
seen muotoon ja edistiiii n6in tutkimusta.

Paikannimikokoelmat

Ensimmiisen ehdotuksen paikannimiston tal-
lentamiseksi teki O. A. F. Lonnbohm Kotikie-
len Seurassa 1876. Varsinaisiin kaytannon tu-
loksiin johtaneen keruuohjelman julkaisi Mui-
naismuis-to-Yhtio vuonna 1878. Keruun avulla
pyriuiin saamaan talteen liihinnii erikoisia, si-
salloltaan hiimitrtyneitti nimiii sekd sellaisia
nimiti jotka voisivat valaista muinaisia oloja
tai joihin liittyy esimerkiksi asutushistoriaa
valaiseva tarina. Tavallisten nimien - Mottilst.
Pekkolot, Rantaniityt - kerii"dmistii ei pidetty
tarpeellisena. Keruun tuloksena saadut muis-
tiinpanot on sidottu Paikkainnimia ja paikal-
listarinoita -nimiseksi kokoelmaksi, joka muo-
dostaa Nimiarkiston vanhimman kokoelman.
Siihen on arkistossa tetty 12 300 nimiviitettti
kasittava hakemisto. Maininnan ansaitsee mv0s
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O. A. F. Ldnnbohmin laajarq painamatta jiiii-
neen paikannimisankirjan kasikirjoitus vuosi-
sadan vaihteesta.

My0s Suomalais-ugrilaisella seuralla ja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla oli vuosi
sadan alkukymmenellii omia paikannimien
keruuhankkeitaan. Mutta vasta 1915, jolloin

useat tieteel-liset seurat piLi*tiviil yhdisttid voi-
mansa ja perustivat paikannimitoimikunnan,
alkoi paikannimien systemaattinen keruu. Nyt
keruun kohteeksi hyvaksyttiin koko paikanni-
mistri, niin luonnonpaikkojen kuin talojen, ky-
lien ja viljelysmaidenkin nimet, niin harvinaista
sanastoa tai tarinaperinnettii sisiiltdvit nimet
luin Kotope llot, Rwtalat ja Rii himtiet.

Nimiarkiston paikannimikokoelmat ovat
piiiosin kielitieteellisen koulutuksen saaneiden
keriiiijien kentiiltd tallentamaa suullista perimii-
tietoa. Keruun systemaattisuus tarkoittaa sita,
ettii keruualueen kaikki nimet otetaan mukaan
ja kaikista nimistii tallennetaan samat tiedot.
Nimilipussa on ensimmiisenii tiettyjen ohjei-
den mukaan yleiskielistetty nimen hakuasu
alleviivattuna (esim. Riuttavuori). Sen jiilkeen

on merkitty nimen murremuoto karkeahkolla
tarkekirjoituksella ja nimen paikallissijataivu-
tus (riuttavuari : riuttqvuqrel/a). Seuraavaksi
nimilipussa on paikan sijainti: pitAj4 kylfl talo
ja karttasignumi.

Lipun seliteosassa on ensimmiiiseni mai-
nittu, minkii lajisesta paikasta on kyse (miiki,
talo jne.) ja usein selitetty vielii sanallisesti
kohteen tarkkaa sijaintia. Tiimiin jiilkeen lipulle
on kirjoitettu kaikki se nimeli tai paikkaa valai-
seva muistitieto, jonka nimioppaat ovat kerto-
neet. Esimerkiksi talonnimilipuissa on usein
tietoja asumuksen iasta, vanhoista asukkaista j a
nykyisistii omistajista. Lipulla on myos selitys
nimeen sisaltyvien murresanojen merkityksestii
siten kuin oppaat ovat niitd selittiineet (.riutta

appell. :'este maastossa" sen voivat muodostaa
kivirykelmii, metsiiryteikkO jne.') tai maininta,
jos sanan merkitystii ei endii tunneta. Mytis
tiedot samaan rypiidseen kuuluvista muista ni-
mistii mahdollisista rinnakkaisnimistii ja vir-
heellisistii karttanimistii samoin kuin tiedonan-
tajan nimi tai nimikirjaimet on usein mainittu.
Arkistossa nimilippuihin leimataan keruupitii-
jiin ja keriiiijiin nimi sekii keruuvuosi.

Alkuperiiiskokoelmat on jiirjestetty pitajit-
tain aakkosjiirjestykseen, ja ne kiisitt6vdt suo-

mefielisiii nimia yhteensii 2 580 000 nimilip-
pua Suomesta ja l0hialueilta, ndistii luovutetun
Karjalan nimiA on runsaat 320 000 nimilippua.
Saamenkielisiti nimi6 on yhteensd 27 500 ni-
milippua Suomesta, Petsamosta ja Norjan La-
pista. Lisiiksi paikannimikokoelmia on ltii-
Karjalasta, Vienasta, Aunuksesta ja vepsiiliiis-
alueelta, samoin Virosta. Kokoelmiin liittyy
yleensii keruukertomus, ja valtaosa vuoden
1934 jiilkeen keriityistii kokoelmista on paikan-
nettu karttoihin.

Paikannimikokoelmiin sistiltyy runsaasti
henkilonnimiainestq minkii vuoksi myds su-
kututkijan ja sukunimien tutkijan kannattaa
kayffita paikannimikokoelmia. Etenkin vieras-
periiisiii henkilOnnimiii, esim. talonnimind
kil\lte/./ryjl sukunimi4 on syytl etsi6 seke iiiin-
neasun ett?i mahdollisten kirjoitusazujen koh-
dalta (Jumperi - Ljungberg, Rompsi - Rcsmsi -

Roms - Broms). Vesilahden Toivolan kyliistii
on tieto pellonnimestd Yiskinmaa, ja ker'di$a
mainitsee, ettA lahellA on ennen ollut Viskin
torppa. Toisella kerii"iijiille on samasta kylastii
merkitty pellonnimi Fiskinku lmo (murt. vi skin-
kulma) ja mainintq ettii Fiskin Ulla on aikoi-
naan viljellyt kyseista peltoa. Nimien hakuasut
vaihtelevat keruuajankohdan suositusten ja
keriiijien tietojen ja taitojen mukaan, tiiysin
yhteniiiseen linjaan ei ole ollut mahdollista
piiiistii.

Tutkimusmahdollisuuksien helpottamiseksi
ja monipuolistamiseksi alettiin pitiijiinkokoel-
mi sta laatia I 95 0Juvulla valtakunnalli sta nimi -

hakemistoq ns. yleishakemistoa, johon tehtiin
noin 560 000 viitetta. Hakemistossa kustakin
nimestl on yleiskielistetty hakuasu ja maininta,
missti pitiijiinkokoelmissa nimi esiintyy. Esi-
merkiksi nimestii Halisevq on tieto Luopiois-
ten, Tottijiirven ja Vesilahden kokoelmissa. Jos
haluaa tiettiii, minkti lajisista paikoista on kyse,
tiiytyy turvautua alkuperiiiskokoelmiin, joista

selviiiii, ettii Luopioisissa Halisevq on talonni-
mi, Tottijiirvella pellonnimi ja Vesilahdessa
sukunimi.

Uudemmat pit?ijiinkokoelmat on kopioitu ja
j6rjestetty yhteniiisiksi aakkosellisiksi yleisko-
koelmiksi, joissa on siis aivan samat tiedot kuin
alkuperiiisissii nimilipuissa. Suomen, luolute-
tun Karjalan ja Liinsipohjan suomenkielisten
nimien yleiskokoelma kasitttu 2 153 000 nimi-
lippua ja muut alueelliset yleiskokoelmat yh-



teensi 96 000 nimilippua. Yhdessd yleishake-
mistosta ja yleiskokoelmasta saa vahalla vai-
valla tietoa nimien levikisti ja yleisyydestii,
mitkb seikat puolestaan voivat antaa viitteita
nimien iiistti ja my6s seudun azutushistoriasta.

Vanhojen asiakirianimien poimintako-
koelmat

Tieteelliset seurat perustivat vuonna 1909 Pai-
kannimikomitean keriiyttiimdiin nimistriti Valti-
onarkistossa (nyk. Kansallisarkistossa) siiily-
tetavista l5OOluvun asiakirjoista. Keruu aloi-
tettiin Uudenmaan ja Ahvenanmaan paikanni-
mistcistii. Niimii aineistot sisiiltiivit etupaiassA
vain kyliinnimia, ja ne julkaistiin l920luvulla.

Satakunnan asiakirjanimikokoelman kokosi
tohtori Gunvor Kerkkonen 1927-1943. HiLn
poimi nimist0n Satakunnan tilikirjasarjasta
vuosilta 1540-1573 ja teki lisiiksi poimintoja
yleisen tilikirjasarjan Satakuntaa koskevista
asiakirjoista sek6 keskiaikaisista painetuista
liihteistii. Kokoelma sisalttu kylannimien lisiik-
si talonnimet ja jonkin veran luontonimiii ja
henkilOnnimii! ja se on aakkostettu paikanni-
mien mukaan yhtendiseen aakkosjiirjestykseen.
Kokoelman laajuus on noin 50 000 nimilippua
(n. 200 000 nimimerkintaii). Satakunnasta on
lisiiksi Satakunnan Maakuntaliiton Nimiarkis-
toon deponoima 34 000 arkistolipun pitijittiiin
jfiestetty kokoelma. Kokoelmassa on maan-
mittaushallituksen arkiston isonj aon kartoista j a
asiakirjoista poimittuja paikannimiii 1700-
luwlta.

Paikannimikomitea keriiytti viela Varsinais-
Suomen asiakirjanimistOn vuosina 1927-1957,
ylrteensii noin 75 000 nimilippua, sekii aloitti
Hiimeen nimien keriiyttiimisen vuonna 1948.
Komitea lopetti toimintansa vuonna 1957 ja
luovutti valmiit kokoelmansa Sanakirjasiititidn
nimistojaoksen eli nykyisen Nimiarkiston hal-
tuun" jossa tydti on jatkettu Valmiina ovat
Hiimeen, Pohjanmaan, Kdkisalmen Karjalan ja
Viipurin Karjalan laajat kokoelmat. Myos Sa-
vosta on koossa yli 60 000 nimilipun kokoel-
ma, mutta edelleen on k6ynnissd paikan- ja
henkiltinnimien poiminta Savon maantarkas-
tusluetteloiden 1500- ja 1600Juvun ktisikirjoi-
tuksista.

Himeen nimistOii keriisi aluksi maisteri Irja
Puranen. Hdnen kokoamansa aines on jarjes-

tetty pitiijittain ja edelleen neljiinneskunnittain
kyliinnimen mukaisesti. Lisiiksi on omina ryh-
miniiiin pieni miiiird sukunimiii ammatinnimid
ja harvinaisia ristimiinimia. Koko aineistossa
on noin I I 000 nimilippua ja se saatiin Nimiar-
kistoon vasta vuonna 1979.

Jo edellisenii vuonna eli 1978 oli piiiitetty
keriiytttiii Hdmeen nimist6 kokonaan uudelleen,
koska kyseessi on varsin keskeinen alue.
Maisteri Timo Alanen on ktiynyt lapi 50 000
sivua alkuperiisiii asiakirjoja eli Hiimeen lin-
nalainin voudintilit vuoden 1539 maakirjasta
aina vuoden l57l hopeaveroluetteloon saakka
ja t6ydennyksena mm. muutamia Ruotsin valti-
onarkistoon jiUneita kymmenysluetteloita.
Poimintakokoelma on tehty erityisesti nimis-
t6ntutkimuksen tarpeita varterL mutta siitii on
apua myOs sukujen, talojen ja asutushistorian
tutkimukseerq sillii poimittu asiakirja-aineisto
on ollut huomattavasti laajempi kuin aiemmin
Suomen asutuksen yleisluetteloa varten selvi-
tetty asiakirja-aineisto. PoimintatyO valmistui
loppuvuodesta 1997 ja kertynyt aineisto, yh-
teensi 80 000 nimilippua, saatiin jtirjestettyii
kiiyttOkuntoon viime vuoden lopussa.

Kokoelmaan on poimittu kaikki paikanni-
met, tosin neljiinneskuntien nimet systemaatti-
sesti vain 1560-luvulle asti, jolloin niiden kir-
joitusasu oli jo vakiintunut. Henkil6nnimistd on
poimittu kaikki lisdnimet, jotka useimmiten
ovat talonnimie ja kaikki naistennimet. Ylei-
simmiit miesten etunimet (Anders, Erich, JAns,
Mats jne.\ ja yleisen etunimen sisiiltdvat son-
loppuiset patronyymit (Andersson, Persson,
Sffietsson) on kirjattu vuotta 1547 vanhem-
mista asiakirjoista. Kansanomaiset nimiasut ja
harvinaiset kirjoitusmuodot on kirjattu koko
ajalta. Nimiasun lisiiksi lipussa on paikannus-
tieto hallintopfthjLn, neljiinneskunnan ja kyliin
tarkkuudella^ mikiili tiedot ovat selvinneet
asiakirjoista, vuosi, jolta asiakirja on periiisin,
Kansallisarkiston asiakirjan sdilytysnumero,
asiakirjan laatu ja sivunumero. Kyseessd on siis
viitekortisto, jonka avulla voi helposti loytiiii
alkuperiiisen asiakirjarq mikiili haluaa tarkem-
paa tietoa asiayhteydestA" mutta joka sellaise-
naankin on arvokas nimistontutkimuksen l6h-
de.

Hiimeen poimintakokoelma on jarjestetty
kahdeksi osaksi. Toinen osa kiisittiiii veroluet-
teloista poimitun aineiston, jossa nimisto tois-
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tuu vuodesta toiseen ja on voitu osittain kopi-
oida aiempina wosina laadituista luetteloista.
Toisen osan muodostaa sakkoluetteloista ke-
riitty aineisto, jonka nimimerkinndt ovat ainut-
kertaisia ja jolla on siten suurempi todistusar-
vo. Molemmissa osissa nimet on jiirjestetty
hallintopitiijittaiirL paikannimet, henkilonnimet
ja lisiinimet omiksi ryhmikseen. Eri vuosilta
olevat, samaa paikkaa tai samaa henkilOii kos-
kevat merkinndt on pyritty kirjoittamaan sa-
malle lipulle- Sakkoluettelokokoelman kylen-
nimilippuihin on merkitty aina my0s sen hen-
kilon nimi, jonka yhteydessii kylannimi on
asiakirjassa mainittu. Selaamalla kaikki kylan-
nimie koskevat liput tutkija voi suhteellisen
vahalla vaivalla selvittaie sakkoluetteloiden
si stiltimdn henkilonnimist6n.

Henkil6nnimiaineistot

Henkilcinnimitutkimuksen tarpeisiin on han-
kittu Suomen Sukututkimusseuran puhtaaksi-
kirjoit-tamien seurakuntien historiakirjojen
mikrokorttikopiot, jotka ulottuvat l600luvun
loppupuo-lelta woteen 1850, samoin ndiden
pohjalta tehdyn Interrntionsl genealogical
infuxin, ns. IGl-hakemiston Suomen osuus eli
Suomen liitineittiiiset etu- ja sukunimiluettelot.
Vanhaa aineistoa edustaa vielii aakkosellinen
luettelo Pohjois-Karjalassa wonna 1890 kay-
t6ssii olleista sukunimista. Siinti on joka ni-
mestii mainittu pitajittaiset lukumiiiiriitiedot.

Nykynimistoii edustavat Viestrirekisterikes-
kuksen laatimat suomalaisten etunimiluettelot
vuosilta l98l ja 1992. Suomalaisten su-
kunimiluetteloita on useilta vuosilta: Kansan-
el,ikelaitoksen luettelo vuodelta 1970, jossa
nimet on jiirj estetty aakkosellisesti, frekvenssin
mukaisesti ja sanan lopusta aakkostettuna, Vii-
estOrekisterikeskuksen luettelot vuosilta 1983,
1985 ja 1990 aakkosellisesti jfiestettyine mik-
rokorteilla j a vuodelta I 995 TRlP-tietokantana.
Arkistossa on niin ikiiiin Ruotsin aakkosellinen
sukunimiluettelo vuodelta 1986. Luetteloissa
on nimien listiksi tiedot nimenkantajien luku-
miiiiristii- mutta ei muuta tietoa.

Varsinaisia henkilOnnimikokoelmia Ni-
miarkistossa on yhteens6 noin 480 000 nimi-
lippua. Etunimiii ja niiden muunnoksia on ke-
riitty yleisdlle suunnatuissa keruukilpailuissa
vuosina 1958 ja 1972. Yarhempi aineisto sii-

hen tehtyine viitteineen on jiirjestetty aakkosel-
liseksi kokoelmaksi, ioka kasittaa 102 000 ni-
milippua. Vuoden 1972 avoimessa yleis6kil-
pailussa kertynyttd aineistoa on arkistokuntoon
muokattuna 170 000 nimilippua ja koululais-
kilpailussa tullutta kiisittelemiitcintd aineistoa
189 000 nimilippua. Tampereen seudulta eten-
kin koululaiset osallistuivat innokkaasti kilpa-
keruuseen: Tampereen kouluista kertyi liki 9
000 nimilippua ja Kangasaltakin noin 6 500
nimilippua. Kokoelmat ovat pyynnOstii tutki-
joiden kaytettavisse. Vanhoj en puhuttelunimien
tuntemus auttaa usein etenkin suku- ja talonni-
mien alkuperin selvittelyssd. Aina ei viilttii-
miittii tule mieleen, ettii esim. sukunimien
Hqnttu, Iivonainen, Jantunen, Junttila, Juppi ja

Juti kkolq taustalla on henkildnnimi Johanne s,
josta kansankielessd tunnetaan toistasataa eri-
laista muunnosta.

Pitajittainen 20 000 nimilipun henkilonni-
mikokoelma sisiiltiiii ptiiiasiassa vuoden 1970
jiilkeen keriittyjii kollinimia: lempi- ja haukku-
manimiii ja puhuttelunimiii. Vanhemmat k6l-
linimiliput on saatu arkistoon paikannimiko-
koelmien yhteydessir, ja ne on jatefiy paikan-
nimikokoelmiin. Myos jo mainittuihin etuni-
mikokoelmiin sisiiltyy runsaasti kollinimiii.
Pienempiii erikoiskokoelmia ovat mm. A. V.
Koskimiehen 5 800 nimilipun kokoelma etu- ja
sukunimiii ja vanhoista painetuista liihteistii
poimittu I 800 nimilipun kokoelma saamelaisia
henkilonnimiii.

Karttakokoelmat

Karttakokoelmissa on runsaat 36 000 kartta-
lehtea. Kartat ovat valtaosin tiiltii vuosisadalta"
vanhoj a hi storiall i sia karttoj a Nimiarki stossa ei
ole. Vuodesta 1996 liihtien arkistoon on koottu
myOs paikannimien levikkikarttojen kokoel-
maa, joka kdsittii?i nyt 2 225 karttaa" kartta-
luonnosta tai -kopiota.

Suomesta ja liihialueilta keriittyihin paikan-
nimikokoelmiin liittyviii paikannusmerkintoj ii
sisiiltiiviii dokumentin luonteisia karttalehda ja
-piirroksia on 9 000. Karttoja on kayteuy nimi-
kokoelmien liitteenii vuodesta 1934, ja aina on
pfttty kayftamaiAn mahdollisimman uutta ja

tarkkaa karttaa eli tavallisimmin uusinta perus-
karttaa. Tiimii kartta-aineisto on jtirjestetty pi-
tajittain.
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Karttanimistdn tarkastuksen yhteydessii
kertyneiti, tarkastusmerkintoja sisaltavid pe-
ruskarttoja ja niiden kenttiivedoksia vuodesta
1959 alkaen on karttalehden numeron mukai-
sessa jtirjestyksessi noin 14 000 karttalehtei.
Karttasarjoihin kuuluu noin 12 000 karttalehtee
Suomest4 Inm. Hermelinin maakuntakartat
vuosilta 1798-99, vendldiset topografikartat
Etela-Suomesta vuosilta 1870-1917, osittain
aukollisia sarjoja pitajankarttoja, taloudellisia
karttoja, topografisia karttoja" tiekarttoja ja
tiiydellinen peruskarttasarja vuoteen 1990.
Kartat ovat eri karftatyyppien lehtijaon mukai-
sessa jiirjestyksessd. Suomen ulkopuolelta ar-
kistossa on mm. noin 500 karttalehteii kiisittiivii
Itii-Karjalan kartasto l940Juwn alusta. Satun-
naisesti kertyneita karttoja Suomesta ja ulko-
mailta on noin 400 karttalehtea ja saman veran
karttoja sisiiltyy Nimiarkistossa siiilytettiiviiiin
Pertti Virtarannan arkiston karttakokoelmaan,
jonka kartoista suurin osa on entisen Neuvos-
toliiton alueelta.

Nimistdkirjasto

Nimiarkiston kirjasto on maan ainoa onomasti-
nen erikoiskirjasto. Tavoitteena on hankkia
kokoelmiin kaikki Suomessa ilmestynyt ja
muuallakin ilmestynyt Suomen nimi$oe kesit-
televii kirjallisuus sekii nimistOntutkimuksen
teoriaa kiisittelevii tai metodologisesti tai ni-
mist0nhuollon kannalta keskeinen kirjallisuus
ulkomailta. Kirjastoa ei ole pystytty karhrtta-
maan jfiestelmiillisesti, joten tavoitteeseen ei
ole aivan ylletty. Kirjaston kokoelmat on vd-
haisie kasikirjoituksia ja vanhoja eripainoksia
lukuun ottamatta luetteloitu Helsingin yliopis-
ton kirjastolaitoksen llElKA-tietokantaan ja
korkeakoulukirjastojen yhteiseen LINDA-
tietokantaan. Kirjasto tiiydentiiii Nimiarkiston
aineistoja ja on tutkijoiden kaytettavissb arkis-
ton tiloissa.

Kirjastossa on noin 8 000 nidett6. Kokoel-
miin on hankittu ja saatu lahjoituksina kielitie-
teellisiii liihinnii onomastisia teoksia ja kausi-
julkaizuja seka paikallishistorioita ja muita
historiateoksia, sanakirjoja, kartastoja ja haku-
teoksia. Kasikirjoituskokoelmissa on liki 400
nimistOntutkimuksen alalta tehtya laudatur- tai
lisensiaatintydtii vanhin vuodelta 1906. Varsi-
naista sukututkimuskirjallisuutta kirjaston ko-

koeLnissa on vain viihiin. Lehtileikekokoelmaa,
johon on koottu sanoma- ja aikakauslehdistii
poimittuja nimistriaiheisia artikkeleita, on kar-
tutettu vuodesta l92l akaen Lehtileikkeistl
on aakkosellinen ja aiheenmukainen kortisto ja
vuodesta 1990 liihtien artikkeliviitteet on viety
TRlP-tietokantaan.

Arkistossa on tehtv viitekortistoa tutkimuk-
sessa kiisitellyistii nimista. Sitii kartutettiin va-
likoiden vuoteen 1993 asti, mutta sen jilkeen
hanke on ollut keskeytyksissd. Hakemistoa on
tarkoitus jatkaa konemuotoisena. Opinniiyte-
toisse kAsiteltyjen nimien viitehakemistoa alet-
tiin tehda atk-muotoon vtronna 1994 ja se k?r-
sittiia tiitii nykyi 34 259 viitette. Hakemistot
eiviit ole kattavia eli mitiidn sellaista tiedostoa
tai hakemistoa ei ole olemassa" misti aukotto-
masti ndkisi, onko jotain nimei tutkittu.

Nimiarkiston palvelut

Nimiarkisto on avoinna arkisin klo 8.00-16.00,
mutta arkistoa esitellii:in sopimuksen mukaan
ryhmille iltaisinkin. Nimien tai kokoelmien
sistiltoii koskeviin tiedusteluihin vastataan sekb
pu-helimitse ettii kirjeitse. Varsinaista tutki-
muspalvelua ei ole voitu jarjesu4 koska ar-
kistossa on vain kaksi vakituista ty<)ntekijiin.
Kokoelmat ovat piiAosin avohyllyissii, ja niistd
on olemassa pitajitteiset ja aineiston keriiSjiin
tai leheffSjan mukaiset kortistot sekii joitakin
aiheenmukaisia kortistoja. Konemuotoisten
hakemistojen keytostii on sovittava arkiston
piiivystiijiin kanssa. Tutkijoiden kaytdssd on
kopiokone ja mikrokorttien lukulaite. Mitiiiin
aineistoja ei lainat4 mutta kokoelmista voi
tilata kopioita hrtkimusta ja nimist0nsuunnit-
telua varten.

Nimiarkistossa on vuosittain noin 900 kir-
jattua tutkijakiiyntii! minka lisliksi tutkimus-
keskuksen omat nimistOntutkijat ja -huoltajat
keyftavat arkistoa piiivittiiin. Viime vuosina
Nimiarkisto on esitellyt aineistojaan myOs
niiyttelyin: vuonna 1995 Mmiarkistolla oli oma
osasto Turun Sukumessuill 4 1997 valmistettiin
arkiston toimintaa ja kokoelmia seka Juvan
nimistria esittelevd niiyttely Juvan kirjastoon ja
1998 vastaava Urjalan nimia ja Nimiarkiston
kokoelmia esittelevi nlyttely Pentinkulman-
piiiville, Urjalan Laukeelan kirjastoon. Tiinli.
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Melansyijstivd

mela::siidstdvii : - s sd

Tldjtirvi, Rr.rnsaan ky1e, Runsaan kar-
ta:no (  3282/)2)

Suurehko saari Nasi jH.rvessd Yaha:rta-
lahden suussa n. 1 2 h vesitse 1an-
pereeJ. ta.  Saalen erot taa ma:r terees.
ta vain kapea sa' l - i .  nel_alsaln i
( )283/)2 6) ,  joka ei tTsEi IaE-Tl i
keviiisin niltei kuiviJ.la Ja viclii-
kl-n kuivaa:r aikaaa natalinmalta
kohd.in kahl-attavissa. Saari on
sur1.r.inaeksi osaksi karua ja ka11i-
oista havumetsiE. Ainoastaa:e saa-
ren keski.osassa on vehlas, suomai-
sea kostea notke' l rar  iossa kasvaa
jopa nets i i lehnuksia ja suovehko.. ia.
Ytn 1764 Runsaa! ja I ,ak ia l .a:r  koi i -
tilusten kartassa on samainen not-
lreloa yerkitty vi]-jelysalueeksi
(Iun Ba)
Toistalq'nnentd vuotta sitten muis-
tar saaren vanhenpisx huvj.la.nouis-

v ra  i 6  r v .  
Ja t kuu

S i r P r  I r m o n e n

1 ?  6 7

Melansydstd.vd ( jatkoa '1 
)

ta j len kertoneen, et td notkel_na
oll aikoinaar saaren kalrtia jaka-
neena sal-nena. Toinen saar ista
ol is i  o l Iut  n ins] . { i i : i r  Me1a, to i -
nen Sy6stdvii. Kun sal-ni maa:e ko-
hotessa kuivui ,  o l is i  saar i  yhdis-
tynyt l,lelaasybst6viiJrsi. larinan
kerto jat  ovat  jo vuosia s i t ten
nrruttar.eet saaresta ja paikkakul-
talaiset eiviit ole asiasta lmul--
Ieet ,  joten en t iedd,  on_ko tar l_aa
alunperi:r j oltalcin paikkakunta-
laise]-ta kuultu vai ainoastaa:r
] .asten huviksi  keksaistu.
Prof .  l i i rnol-a (s.190J) arvel i ,  et -
tts niuj olisi U,,6rmperin voinui
o11a Meloinsybstdvl . .  EH.nkin rnuis-
taa, ettii toisinaal kuivaa-n aikael
sal-men liipi ei piiiissyt soutaen,
vaa:r  p i t i  me1oa.
Yzn 1764 kartassa oa saaren nime-
na Me]-lansydstiivii.n Sari (lv1R Ba),
rutta snran karta:r selltvksissii
(m Ac) on saaren nin i  k i r jo i tet tu

Jatkuu

Y l o i r i r v r
! i ; 1  ;  i 1 , : 1 " ; . ,

yhtenii Euroopan rakennusperintOpdivien jiir-
jestrijlinii ja osallistuu teemawoden tapahtu-
miin eri tavoin. Suomessa piiivien teemana on
paikannimet.

Lisiitietoa Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen muista arkistoista ja ajankohtaisista
asioista saa tutkimuskeskuksen kotisivuilta
Internetistd, osoitteesta vrylw. domlang.fi .

Nimiarkisto
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
SOrniiisten rafiatie25
00500 Helsinki

puhelin: 09-7315 231
siihkoposti: eeva-liisa.stenhammar@domlang.fi

Sukututkija voi tehdci nimilipuista ylkittciviti loytdjd. Trissri poikkeuksellisen laajassa, S-siwisessa
lipussa (jatkuu seurqqvalla sivulla) selviletcicin Ylijcirven Melansydstrivcin saaren nimen ja mqoston
Iisciksi muistitietoa sqqren qsuttamisesta. Lipussa puhutafit Anselm Siliuksesta ja tdmim Olga-
vaimosta, jotka ovat tcimcin Vuosikirjan toimiltojqn isociidin vanhemmal.



lIela:rsyijstiivii ( ;attoa e)

I'iela:rsydstiiwd ( A nolnen) . yie1E.
v: n1 902-1 2 lev,rpid.nienen jalokun-
nan kartassa (IiR 8f) on saaren
nimend. Melansycistiivii, nutta nyk.
kartoissa ja varsinlcin nuorettuan
polven kiiyt6ssii on lyhenrre Mela.
Saari kuului en:een Runsaa:r. karta-
non najJlin, routta nyk. eniid saaren
keskiosa on kartanolla. Raraat on
kauttaaltaan nyyty huvilapalstoik-
s i ,  jo i ta on kolnat ta lcyn:nentd.
Saaren ensimnd.inen asu-kas o]-i Anr.
s e ] - n  S i l i u s  ( k . 1 9 1 7 ) .  n l s a  p e t e j a S
joka ol i  Anse]nin vaj-non,  Olgan
( o . s .  A l t a v e r k k a l ,  s i s a r  k e r t o i l i :
nsin:rH on asutt.,r ntrt_iili seitte-
ndlkiimnentii vuatta sittii kun teh-
t i i .  ensim?i inen ni jkk i  s in:res.  s is-
koni mtidhemini-a nenikin sinnes sit-
t e  as6e  j a  o l i va t  s i a - l i i ,  e t t e  s iH . -  : .
fJ  of l -u s i tLe '  huvi l -o i takan oi tk in
aikoin.  asuvat  s ie i l -d.  p i t ivAt  leh- :
-Y- i -  ^r  i - -+ ^-+;  +6kivat  kaikk ia ( .  ,y 4  , ) a  w L t r a e  - r u s r  v

kdsi tb i td. l  ja .s iskonik in onpef i  ja
el-ivd.t rnontd kiimnentti vuatta sit-
te s iskoni  nut ta s iskon rn ids kUl-  -
i  r . ,  i  

. ,  ,  J a ' - . : u u

l.ie1a:esydst?ivd. ( lattoa 3)

]-d kual-ikin nin nuarena ettd $is-
ko jH. i  s in les s i t te lastensak
karssa ja o1i varfutensalpiiivin
^ ^ + i  i  * ^  i l
o D  u f J  J d o

Ansel-m Si l ius ra}ensi  jo nuorena
niehenii olfessaan saareen iiitinsE.
ka.:nssa mdkin. H5aen ei tarvinnut
tehdd. karta.:roon tydpiiivlii, s1lJ-ii
hd:r toin-i kartanon netsiinvartija-
na, "ne;!!iiwahtina" ; sivutdiniiiin
h?in tdii Kaleva-yhtidn asiariehe-
ndk in .  " i a  o f i  senmo t t i a  ka i ken -: . .  -
morsra D-LKrf l rnolunaa s inni i  s i t te" .
Jeatyaai  leskeksi  joutui  Olga Si-
J- ius lapsineen tekerndd:a kaksikyrc-
raent i i  v i is i  veropdiv i i i i  vuodessa
Rlrnsaal- fe.  I ' idkki  .  "nsseroplr t t i
\ )a d r/ )z > ) narfr^E, etTr-].n saaren
lounarskul-m.Lsta v i i t i -sen vuot ta
si t ten,  jo1l-o iu miehensd kuolenran
i d - l  k a o n  o n c i r  " l  r n q i n a o n  n r r A h p r n i r

ytisi-.r.iii irl e1e1Iyt 01ga Silius jou-
tiri kunnalliskotiin. Paikka on
q)aaren vehraimpia,  koska Si l lus o,r -
a ikoinaan reiv:mnuL nJkin ynp: i r i1-
l e  j cn l t i n  ve : r r an  v i I j e I ysn r , L t r .
l on t i ' d r ' . l  i n  pC l t t yess ; i  o1 i  p . i en i
hamil.a hirsiraril.j ':i aiva:r luhist,.t-
ra is i ] - la; - rn,  aut t :  r : -mte-3i t t : '  . - r l i

Melansybstdvi i .  ( latkoa 4)

h-ienan parerurin s?ilIyayt. Sarnal-
lainen saunapahanen paloi jo muu-
tamaa Yuotte a ikaisenrmin.
O1-ga Silius toi-rni onpelija.na ja
hbnen luokseea fu]-tii-n pitkienkin
natkojen takaa.  Ansssen taas ker-
rottii.n olleen soittoniekkakin.
'rmi.:aii o1e4 kiiJ.lii n14 koviv vdhii:r
sii nelaniiidstu.vissd pdl.akin lcul-
kenu  e t t d  sen  t i ds  - J - ssdJse  Jon
nsf,f,4 yanhai-n lhnisteq k[1in ou-
huvaa jEri sitd^anss6"ja olik?s
s e  r a a i j a ,  s e  n u i j a . ^ 4 r ! ' . L . : -  J . ' - :  , - r ' -
rfn sem nini vtrt muistan kulr ne 

''

H.ijlip puhu sitii kun se fiulua soit.
ti nin ettd sev viulu soi ai:ra
sil-ld tava]-la ettd kitukitukituki_
tu kiuir5r rakk5-4 kitukitukituhitu
kijijkdiikijq ett5 demosta se aina
soi t t i "  (4 ostar j .  Nikola i  Nierni -
nen ,  s .  1  896 )  .nse ol i  sen taht i , ,  (  4 lyy l i  IUar ia
N i e m i n e n r s . l 8 9 6 ) .
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