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Arvoisat sukututkijat ja sukututkirrruksen ystiivet,
hyviit naiset ja herrat!

Tampereen seudun sukutukimusseuran hall ituksen
nimissd lausun teidiit tervetulleiksi viettiirniiiin jo
viidett6toista talvista sukututkirnuspiiiviiii yhteiserr
Irarrnstukscn pnrissn. Muknvt rrl i lul l l . ctt l i joukkor orr
runsaasti koolla nrelkoisesta pakkasesta huolinratta.
I larrastuksenrnre clilli.

Seuramme viime vuodesta on ainoastaan rnyrin-
teistii kerrottavaa. Jiisenmdiirii on pysynyt noin kol-
messa ja puolessa sadassa. Joitakirr ikiiiintyneitii jii-
senii i on poistuurut, nrutta uusia on tullut vastaavasti
t i lal le.

Sukututkinruspii ivi inZi Sarnpolassa ja j l isenil loissa
vanhassa kirjastotalossa oli osanottajia niin paljon
kuin kokoushuoneeseemme mukavasti mahtui, jul-
kaisut ilmestyiviit ajallaan ja retket onnistuivat odo-
tusten mukaisesti. Rahakin ri i tt i  sopivasti, ki itos
Tampereen kaupungin kulttuuriviraston, joka mer-
kittiiviillii tavalla on vuosittain tukenut toimintaam-
me. Se osoittaa ettA seuramme merkitys kotiseudun
menneisyyden ja erityisesti lrerrkil0lristorian selvit-
t i i j i ini i tunnustetaarr laajernnraltikirr kuitt otttatt j i ise-
nistiin piirissii.

"l '6ssii yhteydessii haluarr esittea kiitokserr kuluneen
vuoden toiminnasta sekii vastuull isi l le hall ituksen
j?isenil le etti i  muil le seurantme ji isenil le, jotka ahke-
rasti osall istuen antoivat panokserrsa yhteistoirnirr-
taan.

Suvustaan ja alkuperiisti i i in kiirrnosturreita on toki
paljon enenrmiin kuin akti ivisia tutkijoita, rninkii
huornaa esinrerkiksi sukukokousterr ja sukuseurojert
l isi i i intyrnisessii. Moni kiinnosturrut kuitenkin epiircii

ryhtyii i tse sukuaan tutkirnaan pcl?iten, etta se on
yl ivo i rnaisen vaikeaa.  Me sukututk i rnuksel le  antau-
tuneet t iediimme, etti i  pelko on ti iysin turhaa. Suku-
tutkirnuksessa tarvittava perusaineisto orr helposti
saatavil la, vieraskielinerr sanasto on varsitt vtihdinen,
asiakirjojen kiisialat oppii tutkinruksen edistyessli ja
apua on aina saatavissa, jos vaikeuksia tulee eteen.

Toinen epiirdinnin vaihe tulee, kun tutkija on ke-
rlnnyt vihkonsa ja kaappittsa t?iyteen hajatietoja.
Pitdisi hankkia tietokone avuksi luontaan jiirjestystii
ja helpottamaan aineiston kiisittelyA, rnutta ei oikein
uskalla, kun ei nuorempana tullut <-rpetelluksi. 

' l ' i inri i-

kin pelko on aivan turha. Tietokone ei ole
vaarallinen eik?i sen vaikeampi kiiyttii5 kuin
mikii tahansa kodin kone. Ohjeet ja ohjelmat
ovat yksinkertaisen selkeitii. Muuta ei tarvita
kuin ryhtyii tuunrasta toinreen. Kukaan ei ole
li inrr rruori tni l i inn vurrhn sukuoh.iclrrrnn kliyt-
t i i jhksi t ietokoneella.

l,2ihtciden ja aineiston suhteen suomalainen
sukututkija on onnell isessa asemassa. Varmoja
asiatietoja on 300 tai ainakin 250 vuoden ajalta
kirkonkirjoissa, hienran sattunranvaraisenrpia
veroluetteloita ja oikeuden ptiliikirjoja yli 450
vuoden takaa. Aineisto on luettavissa koti-
maan avoimissa arkistoissa. Suuri etu on se,
etti i  yl ivoimainen valtaosa suomalaisista on
kuulunut ja kuuluu samaan luteri laiseen kirk-
koon, joka on hyvin siiilyttiinl't asiakirjansa ja
antanut ne tutkijoiden kiiytettiiviksi. Aikai-
semmin ylivoimaiselta tuntunut ortodoksisten
sukujen tutkiminenkin on helpottunut.

Toisin on useimmissa muissa muutoin ke-
hittyneisslikirr rrrnissn. Ajntellnatrpn vnikkn
Austranliao. rtt i l t i tt ettsittttuii iset l l insimaiset
uudisasukkaat saapuivat pari sataa vuotta sit-
ten ja missii j i ir jesti iytynyt yhteiskunta on toi-
minut  vasla v i ime vuosisadan puol iv6 l is t i i .
Kaikki sitd vanhenrrnat t iedot on hankittava
kirjeenvaihdol la l ihtdrnaista, m ikii l i  niissiiki i i in
sel la is ia on.

' l 'oiseksi esimerkiksi kelpaa Yhdysvallat,
nrissii toinri i satatn?i:ir in eri uskontokuntia ja
ni iden lahkoja,  n i i l l i ik in  kaik i l la  hp ' in  lyh i ' t
historia. Varnrat sukutiedot on hankittava
siirtolaisten vanhasta kotirnaasta ellei ty1'd1t?i
i?ikkii impien suvun .i?isenten epiirnii[r i i isi in
tar inoih in ja  h?inr i i r ty  neis i in  muisto ih in.

Muutarnia vuosia sitten kiivin Yhd-rsvallois-
sa erlist?i vuosittain kokoontuvaa sukua katso-
nrassa. Suvurr kantaisii muutti Suomesta timdn
vuosisadan alussa | 8-vuotiaana poikana. avi-
oitui siella Suomesta tulleen emigranttit l t6n
kanssa ja kasvatti suuren perheen. N1't on nel-
j i is sukupolvijo kasvamassa. Yksikii i in ei puhu
suomea, mutta sukuyhteys on ti ivis. Juttelin
heil le heidiin Suomessa eli ineistd esivanhem-



hemmistaan. l l l immiistys oli suuri, kun ker-
roin. etti i  heidiin kantais?insii kotitalon katolla
on viir i, joka osoittaa, efte lalo on ollut saman
suvun hal lussa vuodesta 1583 e l i jo  kaksi  vuo-
sisataa ennen klrin Yhdysvallat itse nii istyi.
IhmerystA ei herAttiinyl vain talon ikii, vaan
yhtii lail la t iedon alkuperii. Kuinka on mah-
doll ista, eil i i  niin vanhat sukutiedot ovat talles-
s a ?

Kuukausi sitten kAvin uudestaan samaa su-
kua katsomassa ja kerroin heil le edell i i  maini-
lusta emigranttiq dsta, josta tuli heidiin sukun-
sa kantaditi. Edellisellii keralla k?iydessiini he
eivlit tiet?ineet isoiiidistAiin muuta kuin etuni-
men ja maahanmuuttovuoden. Nyt t ie6vAt.

Meil le tamperelaisil le tutkijoil le perustieto-
jen etsinti i on helppoa: Tampereen kaupungin-
kirjaston eli Metson mikrofi lmeiltA ja histori-
oista syntymE-, vihki-, kuolin- perhe- ja asu-
tustiedot. Kun nejossakin vaiheessa eiviit endA
riiU, sinen haetaan apua maakunta-arkistoista,
kansall isarkistosta ja erikoisarkistoista. Pit-
kalle kuitenkin pii isee jo oman paikkakunnan
aineiston ja k irjaston ystiivii | | isen henki liikun-
nan avulla. Sukututkijalle Metson kiisikirjas-
tosta tulee helposti kuin toinen koti, johon hiin

menee niin usein kuin vain aikaa l i ikenee, jotkut jopa
pliivittliin.

Siksi olemme erityisen iloisia siit6, ettii olemme
tdnidn saaneet seuraksemme Tampereen kaupungin
kirjastotoimen vs. osastonjohtajan Arja Myllykan-
kaan, joka on ystiiv6llisesti lupautunut tuomaan tilai-
suuteemme kaupungin tervehdyksen.

PEiviin ohjelma poikkeaa hieman entisistii. Usein
on valitettu site, ette sukututkimuspeivan5 esitelmat
vieviit liihes koko p!iiv[n, eikii osanottajille jiiii aikaa
tutustua toisiinsa ja esillii olevaan aineistoon. Siksi
olemme jlittiineet yhden esitelmiin pois ja varanneet
sen sijaan entistA enemmiin aikaa vapaaseen yhdes-
siioloon.

Pliiviin ensimmiiisen esitelmfl n pitffi apulaisprofes-
sori Raimo Ranta aiheenaan Suomen ja Itilmeren
kauppasuhteet keskiajalta uuden ajan alkuun. Iltapdi-
vlin esitelmditsijli on maisteri Tuula Kiiski, joka
klisittelee monille vaikeuksia tuottanutta ortodoksi-
sukujen tutkimista. Ohjelmaan merkityn ajan rajoissa
voimme myds esittiiii lisflkysymyksia esit€lmditsi-
j i i i l le .

Seuramme hallituksen nimissl lausun edellii mai-
nitut asiantuntijat liimpimiisti tervetulleiksi tilaisuu-
teemme. Sama tervetulotoivotus kaikille lisniioli-
joille. Muodostukoon piiivii teille antoisaksi.
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