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Pekka Nuottajiirvi

Hyv?it sukututkijat ja sukututkimuksen ystavat.
Tampereen seudun sukututkimusseuran nimissii
toivotan teidlit kaikki miti sydiimellisemmin ter-
vetul leeksi viettiimiiiin kanssamme tiitii perintei stii
sukututkimuspiiiviiii. Jo kuudettatoista kertaa
olemme koolla niiissii merkeissii. Tiiiillii salissa
saattaa olla muutamia henkikiitii, jotka ovat osal-
listuneet niiihin kaikkiin tapahtumiin. Itse olen ollut
mukana vuodesta 1986, joten nama ovat minulle
vasta kahdennettoista.

Mikii mahdollistaa sen, efia seuramme voi vuo-
sittain tiillaisen tapahtuman jiirjestiiii? Omat aktii-
viset jiisenemme, jotka ovat nytkin touhunneet
tiiiillii aamuvarhaisesta liihtien. Toiset sukututki-
musseurat, muut yhteisdt ja yksityiset henkildt jot-
ka osallistuvat sukututkimuspiiiviiiimme sekd tuovat
aineistoaan niiytteille ja myyntiin. Heitii kaikkia on
kiiftaminen. Oman panoksensa on antanut myds
Tampereen kaupunki tukemalla vuosittain merkit-
tiiviisti seuramme toimintaa. Kiitokset tasta esitan-
kin Tampereen kaupungin tervehdyksen tuovalle
Kulttuuritoimenjohtaja Lassi Saressalol le.
Sanotaan: Luoja antoi sukulaiset, -onneksi yoimme

valita ystdvcit. Niita Luojan antamia sukulaisiakin
saatamme liiytee lisea tiimiin piiiviin aikana, kun
tutustumme tuonne ala-aulaan rakennettuun ndy't-
telyyn tai keskustellessamme muiden tutkijoiden
kanssa. Enemmiin kuin sukulaisia, me tapaamme
tiiiillii kuitenkin ehkii ystiiviii ja tuttuja, joiden miiii-
rii voi myciskin lisii?intyii tiimiin piiiviin kuluessa.
Sukututkimusta tehdiiiin tiinii piiiviinii enemm?in
kuin koskaan aikaisemmin, ja samalla monimuotoi-
semmin kuin milloinkaan ennen. Niiin olemme
saaneet lukea ja kuulla useammasta eri liihteestii.
Televisiostakin tulee ulos niiinii viikkoina moni-
osainen sukututkimusta kosketteleva sarja Suku-
juhla. Ohjelman aiheuttama innostus saattaa tuoda
lukuisia uusia harrastaj ia joukkoomme.

Sanotaan my<iskin: Kun ihminen tulee tiettyyn
ikcicin, hcin alkaa kiinnostua suvustaan ja juuris-

taan. Sanonta ei kuitenkaan pitiine paikkaansa,
koska niien joukossamme runsaasti sellaista viikeii,
joka ei mielestiini ole tullut vielii siihen "tiettyyn
ikiiiin".

SukututkimuspAivan avaus 17 .1.1998

Nykyajan ihminen, varsinkin kaupunkilainen, saa
'Juurihoitoa" juurettomuuteensa etsiessiiiin esivan-
hempiaan ja sukulaisiaan maalaiskylistii. SillA nii-
hinhiin meidiin kaikkien juuret johtavat ennemmin
tai my<ihemmin. Samoin paikallishistorioiden ja
varsinkin kylA- ja kaupunginosahistorioiden tutki-
minen ja kirjoittaminen eliiii voimakasta nousu-
kautta niinkuin tiediimme. Itsekin olen paassyt mu-
kaan tekemddn histcriikkia kotikyliistiini ja olen
saanut huomata miten suurta apua on sukututki-
musharrastuksen my<itii saadusta tiedosta ja koke-
muksesta. Voinkin liimpimiisti suositella sukutut-
kijoille menemistii rohkeasti mukaan nAihin kyle- ja
kaupunginosahistoriahankkeisiin. Sukuhistoria ja
kyliihistoriahan ovat niin liihellii toisiaan, ettii hy-
viissii sukututkimuksessa on aina mukana kyliihisto-
riaa ja piiinvastoin.

EU:hun menniiiin kovaa vauhtia ja halutaan yh-
distyii sekn sulautua Eurooppaan, mutta suomalai-
nen ihminen ilmeisesti kuitenkin siellii sisimmiis-
siiiin haluaa olla suomalainen. Suomalaisuuden
lisiiksi hiin tuntee olevansa joko hiimiiliiinen, savo-
lainen, pohjalainen, karjalainen tai - tamperelainen.
Mitii muuta todistaa tiimii viime aikoina virinnyt
murteiden uusi tuleminen, sekii suku- kyle- ja kau-
punginosakirjojen tulva. Ihminen haluaa kuulua
johonkin sukuun, kyliiiin tai heimoon. Murrekirjo-
jahan on julkaistu vuosien mittaan useampiakin,
mutta nyt on tullut niiitii kansanomaisia ja humoris-
tisia teoksia. Jokin aikaa siften ilmestynyt mainio
tamperelainen Pipa pcitissci ronallin reunalla, ja
viime vuoden lopulla kauppoihin tullut savonkieli-
nen Asterix. Lisiiii tiillaisia on tiettiiviisti tulossa.

Sukututkimusta voidaan tehdii monella tavalla.
Omael?imiikerran kirjoittaminenkin on sukututki-
musta, mikii saattaa kaikessa tohinassa unohtua.
Ainakin se palvelisi tulevia tutkijoita.

Minii, niinkuin varmaan moni muukin, tutkimu-
sinnostuksen alkuvuosina en kiinnittiiny huomiota
viel i i  el i iv i in iakkaisi in sukulaisi ini .  Kahlasin vain
rnikrotilmejl lapi yhii varhaisemmilta ja varhai-
semmilta vuosilta, vasta sitten kun sieltii en eniiii
mitaan lisaA uutta kohtuudella l<iyiinyt palasin tiiy-
dentiimiiiin tutkimuksen nuorempaa piiiitii. Surukse-
ni sain huomata, ettii olinkin aloittanut tutkimukse-



ni vaaraste piiiistii. Nyt oli monta tiirkeiitii vanhaa
sukulaista kerinnyt siirty:i sinne, mistii en voinut
heita enAA tavoittaa.

Tiimiin p?iivii4 esitelmet valottavat sukututkimuk-
sen kenttiiii useammalta taholta. Ensimmiiisestii,
Matti J. Kankaanpiiiin esitelmeste saamme asiaa-
tuntevaa tietoa Tal o h i s t or i an t u t ki m i s e e n. T alohis-
toria sijoittunee varsinaisen sukututkimuksen ja

kyliihistorian viilimaille, mutta kumpikaan niistii ei
tule toimeen ilman talohistoriaa.

Terhi Nallinmaa-Luodon esitelma kertoo Pako-
laisista Pirkanmaalla Isonvihan jeilkeen. Tdnta
Isonvihan- ja sen jiilkeinen ongelmallinen aika
kiinnostaa sukututkijaa erityisesti, koska miltei
jokaisen tutkijan jokin haara katoaa Isonvihan jiit-

tiimiiiin aukkoon asiakirioissa.

Heikki J. Kortesojan esityksestii Sukututkija ja
Internet saamme ajankohtaista tietoa tiistii piiiviin-
polttavasta asiasta, josta monet haluavat kuulla
tuoreimmat tiedot. Nyt on asiantuntija paikalla ja
voi tyydyttaa tutkij<.riden tiedonjanoa. Kayttekaa
tilaisuutta hyviiksenne.

Tietokone, sukututkimusohjelmat ja nyt viimeksi
Internet ovat tulleet voimalla mukaan sukututki-
mukseen. Alan "teknistyminen" on ehkii vetenyt
nuorempaa v?ikeii mukaan enemmiin kuin aikai-
semmin, mikii on tietenkin mielihyvallii pantava
merkil le.

Hyviit vieraat ja oma viiki. Lausun ndin sukutut-
kimuspiiiviimme avatuksi. Toivon tiimiin piiiviin
antavan teille sitii, mita tulitte hakemaan. D

Matti J Kankaa

Useimpien suol
hinja sitii kautt
taessa suvun j2il
siten tutkimaan
meneviit taloih
Olen koettanut
kututkimuksen I
kaksikyrnmentii
enkli pysty sanc
sukututkimus vr
sanomaan, millr
puhuttiin koton
niin, ettii aloin I
essa nousi esille
pakko syventyi
siihen aikaan ol
lutusta niiihin ar
raksi vanha talo
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Olen sukututk
ni onnistunut al
aloittanut kotoa
tamalla. Aloitta
tettiivissiini. Ky
Mutta tietysti I
tallentaa myds i
sin keytettiiviss
my<is kopiokonr
piiiistyiini olen
luja kameran ja
tehtavia on 19;
hoitteiden siirtiir


