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Hallituksen ääni

Juhlan jälkeen
Kymmenen vuotta sitten sain olla mukana toteuttamassa kotipaikkakunnalle Jukolan Viestiä.
Se on mahtava tapahtuma. Enkä tarkoita nyt
vain suunnistuksen parissa, vaan tapahtumana
ylipäänsä. Massiivinen rakennus-, organisointi- ja järjestämisurakka siirtyy aina vuosittain
seuraavalle paikkakunnalle ja vapaaehtoisjoukolle.
Yksi hetki kymmenen vuoden takaa on ollut
monesti mielessäni nyt, kun Suomen ja Sukututkimusseuran tuplasatavuotisjuhlat alkavat
olla takana. Meitä edeltävä Viesti oli kisattu, ja
tulevien kisojen järjestäjät olivat kuulemassa
aiempien kokemuksia onnistumisista ja epäonnistumisista. Loppuraportin äärellä joku vääräleuka kysyi urakkansa päättäneiltä: ”No oliko se
nyt sen väärti?”
Hyvä kysymys vakavastikin pohdittavaksi.
Niin että kannattiko? Mitä juhlavuodesta jäi käteen?
Itselleni ovat jääneet mieleen erityisesti monet mahtavat kohtaamiset ja hienot ihmiset.
Paljon touhua ja tapahtumia. Työtä ja juhlaa.
Odotusta ja viime hetken paniikkia. Muistelua
ja eteenpäin katsomista. Elämää isolla eellä. Niin
että kyllä kannatti. Ehdottomasti.
Juhlan jälkeen koittaa aina arki, se ei ole mikään uutinen. Mutta jotakin siitä juhlasta silti jää
arkeenkin: uutta potkua, uusia ajatuksia, uusia
ihmisiäkin.
Päällimmäiseksi nousee kiitollisuus. Kiitollisuus Sukututkimusseuran satavuotiaasta perinnöstä sekä monipuolisesti toimivasta nykypäivästä. Kiitollisuus siitä, että saan olla mukana
tällaisessa toiminnassa ja tällaisessa järjestössä.
Osakseni tulleesta kunniamerkistä haluan
lausua parhaat kiitokset tasavallan presidentille
ja Suomen Sukututkimusseuralle. Arvostan sen
erittäin korkealle. Koen, että kunniamerkki on
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Tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari myönsi 6.12.2017
Suomen Sukututkimusseuran esityksestä puheenjohtaja,
FM Teppo Ylitalolle Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkin.

tunnustus koko Sukututkimusseuran tekemästä
hyvästä työstä.
Suomen Sukututkimusseuran satavuotisperintö ei ole menneisyyteen tuudittautumisessa,
vaan aktiivisessa uudistamisessa, yhteistyössä
ja kauas katsomisessa. Huomennakin. Ja siinä
riittää kovasti haastetta ja tekemistä uudellekin
satavuotiskaudelle.
Lämmin kiitos Sinulle yhteisestä juhlavuodesta!
Rauhaisaa ja perinteikästä joulua ja tutkimuksellista uutta vuotta!

Teppo Ylitalo
Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtaja

Itsenäisyyssenaattoreiden suvut
aikamatkalla 1917–2017–2117
1917 ITSENÄISYYSSENAATTI
Senaattoreiden joukossa oli useita voimakkaita
persoonallisuuksia ja monelta löytyi valmiutta itsenäiseen päätöksentekoon. Tästä syystä
joukkoa ei ollut kovin helppo hallita, mutta puheenjohtaja Svinhufvudin ehdoton arvovalta piti
joukon koossa. Senaatin erityispiirteinä voi mainita sen monen jäsenen akateemisen oikeustie-

teen tutkinnon ja suhteellisen nuoren iän. Merkillepantavaa on myös se, että senaattoreista
yksikään ei ollut kotoisin Helsingistä, vaan kaikkien sukujuuret löytyvät eri puolilta Suomea.
Valtiollisissa vaaleissa syksyllä 1917 porvarilliset puolueet saivat enemmistön. Kun E. N. Setälä ilmoitti 15. marraskuuta, että hänen senaattinsa jäsenet eivät enää jatka tehtävässään,
syntyi mahdollisuus ryhtyä nimittämään uutta
hallitusta. Vankileiriltä Siperiasta maaliskuun lo-

Itsenäisyyssenaattiin kuuluivat vasemmalta lukien Eero Yrjö Pehkonen, Juhani Arajärvi, Arthur Castrén, Jalmar
Castrén, Emil Nestor Setälä, Pehr Evind Svinhufvud, Kyösti Kallio, Onni Talas, Heikki Renvall, Alexander Frey ja
Oskari Wilho Louhivuori. Istuntosalin seinällä oli Aleksanteri I:n muotkuva. Kuva: Museovirasto.
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pulla 1917 palannut P. E. Svinhufvud oli selkeästi
perustuslaillisten nuorsuomalaisten itsenäisyysmiesten enemmistön puheenjohtajaehdokas. Uuteen senaattiin oli hyvin hankala saada
jäseniä. Joukkoon oli saatava yksinomaan itsenäisyysmiehiä, mutta samalla oli varmistettava,
että kaikki porvarilliset puolueet olivat edustettuina. Toinen hankaluus oli ajanjakson sotainen
ja vallankumouksellinen kaaos, josta seurasi,
että jäsenyys senaatissa oli ankaraa työtä pysyvä tappouhkaus seuralaisena. Itsenäisyysmiehiä uhkasivat suomalaiset punakaartilaiset
ja vallankumoukselliset venäläiset sotilaat.
Itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja 56-vuotias Pehr Evind Svinhufvud oli hyvin ehdoton
laillisuusmies. Hän syntyi 1861 Sääksmäellä aateliseen Svinhufvud af Qvalstad -sukuun ja kävi
koulua Helsingissä valmistuen yliopistosta molempain oikeuksien kandidaatiksi. Sitoutuminen
monarkistiseen hallitsijaan kesällä 1918 hajotti
Svinhufvud-Paasikiven hallituksen, kun Saksan keisarihallitsija kukistui. Svinhufvud toimi
Suomen ensimmäisenä valtionhoitajana kesällä
1918 ja hänet valittiin tasavallan presidentiksi
1931–1937. Svinhufvudin kotitalo Kotkaniemi sijaitsee Luumäellä ja toimii nykyään kotimuseona.
Svinhufvudin ensisijainen ehdokas senaatin jäseneksi oli Juho Kusti Paasikivi, joka sai
osakseen eduskunnan sosialistiryhmän ryöpytyksen. Hänet koettiin taantumuksellisena ja
suomettarelaisena jopa epäisänmaallisena ehdokkaana aikaisemmin tekemiensä päätösten
johdosta. Rajun kommentoinnin seurauksena
Paasikivi vetäytyi. Sijalleen suomalaisen puolueen edustajaksi Paasikivi ehdotti eduskunnan
valtionvarainvaliokunnassa ansioitunutta KOP
Tampereen konttorin johtajaa, 50-vuotiasta filosofian maisteria Juhani Arajärveä. Senaatissa
valtiovaraintoimituskunnan päällikkönä toimineen Arajärven työpöydällä liikuteltiin merkittäviä summia rahaa, kun vasta itsenäistyneen
valtion raha-asioita järjesteltiin. Urjalalaiseen
maamiesperheeseen vuonna 1867 syntynyt
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Arajärvi opiskeli Helsingissä maisteriksi ja teki
merkittävän uran sanomalehtimiehenä, talousmiehenä ja poliitikkona. Arajärvi oli yksi Vaasan
senaatin jäsenistä. Hän jatkoi 1918 toukokuusta
marraskuuhun Paasikiven I senaatissa samassa tehtävässä.
Vanhasuomalaisen puolueen johtajista ei
löytynyt muita ehdokkaita ja puolueen rivijäsenistä valittiin 33-vuotias filosofian tohtori Oskari Wilho Louhivuori. Hän oli senaatin nuorin
jäsen ja vastasi sosiaalitoimituskunnan päällikön tehtävästä. Louhivuori osallistui vaaralliselle
neuvottelumatkalle tammikuussa Viipurissa ja
junaili pitkälti Helsinkiin jääneiden senaattorien
piileskelyä kaupungissa tammikuusta huhtikuuhun 1918. Hän jatkoi Paasikiven I senaatissa
1918. Vuonna 1884 Kuopion maalaiskunnassa
Suovulla syntynyt O. W. Louhivuori toimi virassa
kansantalouden, finanssiopin ja tilastotieteen
professorina Helsingin Kauppakorkeakoulussa.
Nuorsuomalaisista perustuslaillisista
53vuotias edellisen hallituksen puheenjohtaja
filosofian tohtori ja professori E. N. Setälä ja
jo pitkään itsenäisyysaktivistina ansioitunut
45-vuotias, molempain oikeuksien tohtori Heikki Renvall olivat senaatin varmimpia ehdokkaita.
Turussa vuonna 1872 arkkipiispa T. T. Renvallin
perheeseen syntynyt Heikki Renvall oli Svinhufvudin läheinen puoluetoveri ja kuului nuorsuomalaisten ”pääskysten” ryhmään. Jakaantunen
nuorsuomalaisen puolueen toinen vahva johtaja
K. J. Ståhlberg oli ”varpunen”. Renvallin puoliso
Aino Ackté piti perheen pysyvästi julkisuudessa, mutta Renvallin poliittinen aktiivisuuskaan ei
jäänyt huomiotta. Renvall oli Vaasan senaatin
puheenjohtaja ja hän jatkoi Paasikiven I senaatissa kauppa- ja teollisuustoimituskunnan
päällikön tehtävissä. Siviilivirkana Renvall johti
vakuutusyhtiö Kalevaa.
Kokemäellä vuonna 1864 syntynyt Emil Nestor Setälä on tunnettu kielitieteilijä ja pitkän
linjan poliitikko. Hänellä on vahva kädenjälki
Itsenäisyysjulistuksen tekstissä ja hän laati myös tasavaltaisen hallitusmuotoesityksen.

Kirkollistoimituskunnan päällikkönä Setälä järjesti myös Suomen ortodoksisen kirkon eron
Moskovan patriarkaatin alaisuudesta 1917. Setälä jatkoi Paasikiven I senaatissa vuonna 1918.
Serkukset 51-vuotias Turtolassa vuonna 1866
syntynyt Arthur Castrén ja Alatorniolla vuonna
1873 syntynyt 44-vuotias Jalmar Castrén olivat
kumpikin perustuslaillisia ja liittyivät luontevasti senaattiin. Jalmar Castrénin kanssa Svinhufvud kävi pitkän neuvottelun ennen kuin tämä
suostui, mutta yllättävistä käänteistä johtuen
hänestä tuli Svinhufvudin läheisin työpari. He
matkustivat yhdessä 1918 helmikuusta lukien
kuukauden ajan Vaasaan Tallinnan, Berliinin ja
Tukholman kautta kiertäen. Jalmar Castrén oli
koulutukseltaan insinööri ja toimi sillanrakennuksen ja statiikan professorin virassa Teknillisessä Korkeakoulussa. Senaatissa hänen
tehtävänsä oli vastata kulkulaitoksen päällikön
tehtävistä. Varsinaisen uransa J. Castrén loi Valtionrautateiden pääjohtajana.
Varatuomari Arthur Castrén toimi senaatissa sisäasiaintoimituskunnan päällikön tehtävissä ja valmisteli ehdotuksen uudeksi poliisisäännöksi, hän johti lyhytaikaista ns. Castrénin
senaattia käynnistämällä vankikysymyksen
hoitamisen Antti Tulenheimon avustamana. Jatkaessaan Paasikiven I senaatissa A. Castrén
työskenteli Ahvenanmaan kysymyksen parissa.
Hänen ehdotuksestaan Ahvenenmaa erotettiin erilliseksi lääniksi Turun ja Porin läänistä.
A. Castrén toimi Helsingin kaupunginjohtajana
1920-luvulla.
Vahvasti itsenäistymistä kannattanut perustuslaillinen 40-vuotias Onni Talas toimi taustalla kun Svinhufvudia taivuteltiin puheenjohtajan
tehtäviin. Lappeenrannassa kauppiasperheeseen vuonna 1877 syntynyt Onni Talas oli koulutukseltaan molempain oikeuksien tohtori. Hän
toimi senaatissa oikeustoimituskunnan päällikön tehtävissä ja jatkoi tätä työtä myös Paasikiven I senaatissa. Talas oli monarkisti ja vahva
tuki Paasikiven I hallituksen hankkeelle. Talas
toimi yliopistossa hallinto-oikeuden professori-

na ja loi pitkän uran diplomaattina.
Senaatissa ruotsalaista kansanpuoluetta
edusti 40-vuotias molempain oikeuksien tohtori Alexander Frey. Hän suostui mukaan sillä
ehdolla, että olisi vapaa kuukauden kuluttua.
Vankka itsenäisyysmies Frey päätti ryhtyä senaatin jäseneksi viime hetkellä 23.11.1917. Hän
sai vapautuksen sisäasiaintoimituskunnan
apulaispäällikön tehtävästi vasta kesäkuussa
1918. Frey oli yksi Vaasan senaatin jäsenistä.
Hän jatkoi Svinhufvudin senaatin tukena avustamalla monarkistihankkeessa. Vehkalahdella
aatelissukuun syntynyt Frey loi uransa Pohjoismaiden Yhdyspankin pankinjohtajana.
Maalaisliiton edustajiksi senaattiin nousivat
44-vuotias Kyösti Kallio ja 35-vuotias agronomi
Eero Yrjö Pehkonen. Ylivieskassa yhteiskunnallisesti aktiiviseen viljelijäperheeseen vuonna
1873 syntynyt Kallio muutti Nivalaan viljelemään
suurtilaansa ja ryhtyi pian käynnistämään koko
elämän mittaista poliitikon uraa. Kallio oli alun
perin nuorsuomalainen, mutta siirtyi 1908 Maalaisliiton puheenjohtajaksi. Itsenäistymisprosessissa Kallion osa oli keskeinen. Vuoden 1917
maaliskuun vallankumouksen jälkeen hän otti
osaa neuvotteluihin Suomen asemasta Venäjän
väliaikaisen hallituksen edustajien kanssa ensin
Helsingissä ja sitten Pietarissa (19.–20.3.1917).
Tokoin senaatissa hän oli maalaisliiton ainoana
edustajana vaa´ankieliasemassa päätettäessä
eduskunnan hajottamisesta ja uusista vaaleista. Sosialistien erottua Kallio jäi E. N. Setälän
johtamaan tynkäsenaattiin hoitamaan maatalous- ja elintarvikeasioita. Tehtävä jatkui vaalien jälkeen Svinhufvudin senaatissa. Tasavaltaa
voimakkaasti kannattanut Kallio erosi Paasikiven I senaatista sen monarkistisuunnitelmien
vuoksi. Tasavallan presidenttinä vuosina 19371940 hän nimitti heti keskustalais-sosiaalidemokraattisen punamultahallituksen.
E. Y. Pehkonen syntyi vuonna 1882 Pohjois-Pohjanmaalla Ala-Temmeksen kylässä talonpoikaissukuun. Hän valmistui agronomiksi ja
tutustui järjestöaktiivina laajemmin maakunnan
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toimintaan. Pehkonen liittyi Maalaisliittoon ja
nousi pian kansanedustajaksi. Itsenäisyyssenaatissa Pehkonen toimi maanviljelystoimituskunnan apulaispäällikön tehtävissä. Pehkonen
ajoi senaatissa voimakkaasti torpparien vapauslakia. Hänen tehtäväkseen Vaasan senaatissa tuli erittäin vaikeaksi muodostuneen
elintarviketilanteen hoito. Agronomi Pehkonen
nimitettiin siviilivirkaan valtioille hankitun Suomen suurimman maatilan, Jokioisten kartanon
hoitokunnan toimitusjohtajaksi. Siellä hän pääsi käytännössä toteuttamaan sitä, mitä hän oli
suunnitellut lakiesityksessään. Kartanosta erotettiin onnistuneesti yli tuhat uutta itsenäistä
maanviljelys- ja asuntotilaa. Jokioisten kautensa aikana hän toimi uudelleen vuosina 1920–
1921 maatalousministerinä Erichin hallituksessa.
Itsenäisyyssenaattoreista monet siis jatkoivat vielä Svinhufvudin hallitusta seuranneessa
Paasikiven hallituksessa, ja usea palveli maataan vielä useammassakin hallituksessa, Svinhufvud ja Kallio myös tasavallan presidentin
virassa. Toiset taas palasivat hallitusvastuun
jälkeen siviilivirkoihinsa. Itsenäisyyssenaattorit
pitivät vielä myöhemminkin yhteyttä vuoden
1917–1918 vaarallisia aikoja muistellen. Usean
senaattorin siunaustilaisuudessa puhui joku
jäljelle jääneistä senaattorikollegoista, tai joku
heistä allekirjoitti poismenneen virallisen muistokirjoituksen. Heidän jälkeensä yhteydenpito
sukujen kesken kuitenkin loppui.

2017 ITSENÄISYYSSENAATTORIEN SUVUT –RYHMÄ
Aikamatkan toinen jakso alkaa kesäkuussa
2015 Lahdesta, jonne Castrén-suku oli kokoontunut sukukokoukseen. Kokouksessa ehdotettiin, että sukuyhdistys ryhtyisi miettimään,
voisimmeko jotenkin juhlistaa Suomen itsenäisyysjulistuksen 100-vuotista syntymäpäivää,
olihan tuon julistuksen 11 allekirjoittajan joukossa kaksi sukumme edustajaa, Arthur ja Jalmar
Castrén. Sovittiin, että asiaa kannattaa tutkia,
6
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ja niinpä sukuyhdityksen uuden hallituksen
ensimmäisessä kokouksessa pidettiin aivoriihi,
jonka tuloksena päätettiin, mikäli mahdollista,
etsiä yksi edustaja jokaisesta 11 itsenäisyyssenaattorin suvusta ja koota nämä yhteiseen
palaveriin miettimään, miten tätä itsenäisyysjulistusta juhlistaisimme.
Sukuyhdistyksen hallituksen jäsenet jakoivat keskenään yhdeksän jäljellä olevan suvun
etsinnän. Puheenjohtaja Yrjö Castrén sai tehtäväkseen etsiä Setälän ja Renvallin, varapuheenjohtaja Päivi Castrén-Kortekangas Svinhufvudin ja Kallion, sihteeri Jari Castrén Louhivuoren
ja Pehkosen, ja muut ottivat vastuulleen Arajärven, Talaksen ja Freyn suvut.
Yhteyshenkilöiden etsiminen oli mielenkiintoinen tie: Itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja
oli Per Evind Svinhufvud. Suvulla on järjestäytynyt yhdistys, ja suvun päämies, P. E. Svinhufvudin pojanpojan poika Eino Svinhufvud, löytyi
tätä kautta melko helposti.
Matti Arajärven, Juhani Arajäven pojanpojan
pojan, yhteyteen johdatti tasavallan edellisen
presidentin Tarja Halosen puoliso Pentti Arajärvi.
Louhivuoren suvun löytyminen sattui olemaan helppoa: Riikka Louhivuori, O.W. Louhivuoren veljen pojanpojan tytär, on ollut Jari
Castrénin luokkatoveri.
Setälän Kokemäeltä kotoisin olevalla suvulla
on sukuyhditys ja kotisivut. Sitä kautta saatiin yhteyshenkilöksi E. N. Setälän nuoremman
siskon pojanpojan poika, sukuyhdistyksen puheenjohtaja Markku Aalto-Setälä.
Heikki Renvallilla oli ensimmäisestä liitostaan
Aino Acktén kanssa Mies (myöh. Reenkola) ja
Glory . Mies Reenkolalla oli useita lapsia, mutta
monista yrityksistä huolimatta heitä ei onnistuttu tavoittamaan. Lopulta kuitenkin Renvallin pojanpojan tytär Kaarina Reenkola, joka oli
kuullut senaattorien suvut -hankkeesta Svinhufvud-kirjaa kirjoittavalta Martti Häikiöltä,
otti yhteyttä Eino Svinhufvudiin, ja näin saatiin
Renvallin sukukin mukaan.

Kuusen istutus Fellmanin puistoon 10.10.2017 Lahdessa. Kuvassa vas. Yrjö Castrén, Matti Arajärvi, Carl Johan
Frey, Pentti Kaarlonen, Juha Pehkonen, Kaarina Reenkola, Eino Svinhufvud ja Lahden kaupunginjohtaja pitää
puhetta.

Talas-suku on nykyään hyvin pieni, eikä
sukuyhdistystä ole. Internetin välityksellä tavoitettiin kuitenkin suvun yhteyshenkilöksi Kai
Talas.
Freyn suvun itsenäisyyssenaattorin jälkeläiset asuvat Ranskassa ja Meksikossa, joten
päätettiin, että heitä ei tavoitella, mutta senaattorin veljen pojanpoika Carl Johan Frey saatiin
mukaan Eino Svinhufvudin avulla.
Kyösti Kallion jälkeläisten etsintä johti melko nopeasti Kerttu Saalasti-säätiöön ja säätiön asiamiehen välityksellä nykyisin Halikossa
maatilaa pitävään Kallion nuorimman tyttären
pojanpoikaan Pentti Kaarlolaan, joka edustaa
Kallion sukua.
Pehkosen suvusta tiesimme, että Eero Yrjö
Pehkosen ainoa poika kaatui talvisodassa, joten
hänen sukuhaaransa on sammunut. Yrjö Eero
oli kuitenkin kotoisin 9-lapsisesta perheestä, joten hänen veljiensä jälkeläisiä oli elossa. Pienen
etsimisen jälkeen yhteyshenkilöksi löytyi Juha
Pehkonen.
Muutamia iloisia yllätyksiäkin sattui yhteys-

henkilöitä etsittäessä: Yrjö Castrén ja Markku
Aalto-Setälä totesivat olevansa lapsuudenystäviä, Riikka Louhivuori ja Jari Castrén olivat
siis luokkatovereita, ja me muut olemme ystävystyneet keskenämme tämän matkan varrella. Pehkosen suku intoutui jopa perustamaan
sukuyhdistyksen. Hauskaa oli myös huomata,
että mikään suku ei ollut kokonaan sammunut.
Kaikki myös ilmoittivat heti olevansa hyvin kiinnostuneita juhlan järjestämisestä ja tulevansa
mahdollisuuksien mukaan paikalle.
Kokoonnuimme ensimmäisen kerran puolitoista vuotta ennen itsenäisyysjulistuksen juhlapäivää. Sovittiin, että pyrimme järjestetämään
seminaarityyppisen tilaisuuden mahdollisimman lähellä joulukuun 6. päivää 2017 paikassa,
joka olisi tarpeeksi arvokas tällaisen tilaisuuden
järjestämiseen, ja jonne kaikkien sukujen kaikki
halukkaat osallistujat mahtuisivat.
Puheenjohtaja Yrjö Castrén onnistui saamaan Suomi100-hankkeen kiinnostumaan
suunnitemastamme. Suunnitelmaamme pidettiin niin arvokkaana, että meille luvattiin tilaiJÄSENVIESTI JALMARI
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suuttamme varten Säätytalo, joka muuten ei ole
kuin valtiovallan käytössä. Päiväksi valokoitui
lauantai 2. joulukuuta.
Suunnitelmat etenivät järjestelmällisesi: Tilaisuuteen on ilmoittautunut lähes 600 sukujen
jäsentä. Juhlapuhuja on professori Martti Häikiö,
ja myös valtiovalta tulee tuomaan tilaisuuteen
tervehdyksensä. Varsinaisen juhlan jälkipuoliskolla osallistujilla on mahdollisuus tutustua
valtioneuvoston juhlahuoneeseen, jossa itsenäisyysjulistus allekirjoitettiin 6. joulukuuta 1917.
Pääjuhlan valmistelemisen lisäksi itsenäisyyssenaattorien suvut on kuluneena vuonna ollut esillä usealla paikkakunnalla: Olemme
istuttaneet muistokuusen Vaasaan, Urjalaan,
Heinävedelle, Nivalaan, Kokemäelle, Järvenpäähän, Heinolaan, Ala-Temmekseen, ja viimeksi
18. syyskuuta 2017 juhlallisessa tilaisuudessa
Helsingin Kaivopuistoon vuosina 1917 sekä 1967
istutettujen muistokuusien viereen.
Olemme järjestäneet kaksi käyntiä itsenäisyyssenaattorien haudoilla Hietaniemen hautausmaalla, jonne seitsemän senaattoria on
haudattu. Juhlapäivän 2 . joulukuuta aamulla
kuljemme vielä saman polun sukujen edustajien
kanssa ja jätämme muistoseppeleen kaikkien
itsenäisyyssenaattorien haudoille.
Senaattorien suvut toimivat suojelijana koululaisten 100Visio-kilpailussa, jossa koululaiset osallistuvat uuden itsenäisyysjulistuksen
suunnitteluun seuraavaksi sadaksi vuodeksi.
Senaattorien sukujen edustajat palkitsevat
kilpailun voittajan Kuopion lyseon lukioluokan
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valmisteleman esityksen valtioneuvoston juhlahuoneessa maanantaina 4. joulukuuta.

2117 AIKAKAPSELI
Kuopion torin alle, Apajan kauppakeskukseen,
on rakennettu aikakapseli. Tulevaisuuteen viestejä välittävän kapselin on määrä olla paikoillaan sata vuotta. Aikakapseli suljetaan itsenäisyyspäivän tienoilla, joten sen avaaminen tulee
ajankohtaiseksi vuonna 2117. Kapselin sisään
säilötään kuvia, tekstejä ja esineitä, jotka kertovat, millaista elämä Suomessa ja Kuopiossa
oli vuonna 2017.
Aikakapseliin on pyydetty materiaalia paikallisilta kouluilta ja päiväkodeilta. Lisäksi sadalta tunnetulta suomalaiselta on pyydetty kirjoituksia kapseliin. Itsenäisyyssenaattorien suvut
–ryhmä sai kunnian osallistua tähän osioon, ja
niinpä olemme vuoden aikana koonneet yhteen
37 tarinaa sukujen historiasta ja nykypäivästä.
Kaikkien tarinoiden mukaan tallennettiin kirjoittajan yhteystiedot. Tavoitteena on, että sadan
vuoden kuluttua kunkin kirjoittajan jälkeläisiin
ollaan yhteydessä ja nämä kutsutaan avaamaan kapselia. Näin olemme varmistaneet, että
itsenäisyyssenaattorien suvut ovat yhteydessä
toisiinsa vielä sadan vuoden kuluttuakin!

FaL Päivi Castrén-Kortekangas
FT Kaarina Reenkola

Tutkijajäsen Matti J. Kankaanpää kuollut
VTK Matti J. Kankaanpää kuoli 7.12.2017. Vuonna 1943
Kokkolassa syntyneen Kankaanpään sukujuuret olivat
vahvasti Virroilla. Valmistuttuaan vuonna 1972 valtiotieteiden kandidaatiksi Turun yliopistosta hän ryhtyi
ammattisukututkijaksi ja perusti toiminimen Toiset
Aijat. Kankaanpää on yksi maamme tunnetuimpia ja
pitkäaikaisimpia ammattisukututkijoita. Suomen Sukututkimusseura kutsui Matti J. Kankaanpään tutkijajäsenekseen vuonna 1985.
Matti J. Kankaanpään kirjallinen tuotanto kattaa yli
50 nimekettä. Hän kirjoitti lähes 30 sukukirjaa ja useita yritys- ja yhdistyshistorioita sekä toimitti ja julkaisi
puhtaaksikirjoitettuja kirkonkirjoja ja muita asiakirjoja.
Kankaanpään tuotannosta sukututkijoille on parhaiten tullut tunnetuksi Suomen Sukututkimusseuran
vuonna 1999 kustantama käsikirja Sukututkimus askel askeleelta, josta otettiin useita painoksia.
1600-luvun sotahistoria ja ratsuväki oli Matti J. Kankaanpään erityinen kiinnostuksen kohde. Historiantutkimuksen saralla hänen päätöinään voidaan pitää
teoksia Suuri Pohjansota, isoviha ja suomalaiset (2001)
ja Suomalainen ratsuväki Ruotsin ajalla (2016).

SEURA TIETEIDEN YÖSSÄ
Suomen Sukututkimusseuran kirjastossa on Tieteiden yönä
18.1.2018 avoimet ovet klo 17–21. Tule saamaan henkilökohtaista sukututkimusneuvontaa, ostamaan antikvaarista kirjallisuutta, kuulemaan tietoiskuja, tutustumaan Seuran toimintaan ja kirjastoon tai
vain nauttimaan glögitarjoilusta.
Ohjelma
klo 17.00–17.30 Riikka Piironen: Kadonneiden ja karanneiden isien
jäljillä
klo 18.30–19.00 Riikka Piironen: Kadonneiden ja karanneiden isien
jäljillä
Tervetuloa!
JÄSENVIESTI JALMARI
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SukuHaku kasvaa ja kehittyy
Sukututkimusseuran SukuHaku-palvelu on ollut toiminnassa
kymmenisen kuukautta. Alkuaika on ollut monella tavalla opettelua, käytäntöjen vakiinnuttamista ja korjausaskeleita. Menneet kuukaudet ovat kuitenkin osoittaneet, että SukuHakua
tarvitaan ja että tämänkaltaiselle palvelulle on kysyntää.
SukuHaun perusideana on tarjota yksi yhteinen hakupalvelu sukututkijoita hyödyttävälle
aineistolle. Kaiken aineiston saaminen samaan
palveluun ei ole tietenkään koskaan mahdollista, eikä SukuHaun kautta pysty varmaankaan
tulevaisuudessakaan löytämään tietoja kaikista
mahdollisista henkilöistä.
Tietoa pyritään kuitenkin kokoamaan yhteen
paikkaan ja yhden haun piiriin mahdollisimman
paljon. Ainoastaan peruskirkonkirja-aineisto on
rajattu SukuHaun ulkopuolelle, koska sille on
omat palvelunsa.
Ensimmäisessä vaiheessa SukuHakuun siirretään Sukututkimusseuran olemassa olevia
tietokantoja, vielä julkaisemattomia tallennustöitä sekä keskeistä sukututkimuskirjallisuutta.
Osa vanhasta tallennusaineistoista on vielä
Sukututkimusseuran jäsensivuilla, www.genealogia.fi. Näitä aineistoja siirretään SukuHakuun
koko ajan, ja sitä mukaa vanhat tietokannat

”Näytä kaikki aineisto” auttaa hakemaan tiettyä aineistoa.
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poistuvat käytöstä. Kokonaan SukuHaussa
ovat jo esimerkiksi nimenmuutos- ja merimiestietokannat.

NÄYTÄ KAIKKI AINEISTO
Syksyllä SukuHakuun lisättiin käyttäjien toivoma ominaisuus, jolla pääsee selaamaan kaikkea
palvelussa olevaa aineistoa. Klikkaamalla ”Näytä
kaikki aineisto” näet kaiken aineiston eri kansioihin jaettujen aihealueitten perusteella.
Mikäli haluat, voit valita hakemistot tai kirjat
pois näytöstä ja keskittyä selaamaan vain haluamaasi aineistolajia.
”Näytä kaikki aineisto” -näytön oikeassa
ylälaidassa on hakulaatikko, jolla pääset hakemaan tiettyä aineistoa. Esimerkiksi kirjoittamalla hakulaatikkoon sanan ”kuka”, näyttöön jäävät
hakua täsmäävät aineistot: hakemistot teoksiin
Kuka kukin on 1909 ja 2003, sekä teoksiin

Digitoidut kirjat avautuvat sivukohtaiseen näyttöön. Pääset selaamaan kirjaa taaksepäin ja eteenpäin sivun
vasemmasta tai oikeasta laidasta avautuvasta sarakkeesta taikka sivun oikeassa alareunassa olevista nuolinäppäimistä.

Inkeriläisten kuka on kukin (2013) ja Kuka on
kuka tv:ssä (1970). Tiettyä aineistoa pääsee selaamaan klikkaamalla sitä.
Vastaavalla tavalla voit hakea kirjoja. Esimerkiksi haku ”sursill” antaa linkin Genealogia Sursillianaan (1850).
Lisää parannusta yksittäisten kirjojen tai
hakemistojen löytämiseksi on luvassa alkuvuodesta, kun etusivun hakulomakkeeseen saadaan oma haku aineistojen otsikko- ja kuvailutiedoille.

KIRJOJEN MASSASYÖTTÖ ALKANUT
Teknisten parannusten ansiosta digitoitujen
kirjojen syöttö SukuHakuun on päästy aloittamaan testausvaiheen jälkeen. Palvelussa on
nyt yli 17.000 kirjan sivua. Syötettyinä ovat jo
kaikki Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjat
ja Jäsenviesti Jalmarit.
Digitoitujen kirjojen teknistä laatua on parannettu tänä syksynä lisäämällä tallennettavien
tiedostojen kokoa. Nyt kirjojen sivuja pääsee siis
lukemaan aiempaa suuremmassa koossa.

JÄSENVIESTI JALMARI
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Mikäli salasana on unohtunut, voit tilata uuden SukuHaun etusivulta.

Digitoitujen kirjojen hakutoiminnot parantuvat alkuvuodesta, kun rakenteilla oleva vapaateksti-haku valmistuu. Vapaateksti-haulla
pääsee hakemaan suoraan kirjojen teksteistä
samaan tapaan kuin Historiallisessa Sanomalehtikirjastossa.
Sukututkimusseura digitoi kirjoja digitoidaan
SukuHakuun yhteistyössä Kansalliskirjaston
kanssa. Tällä hetkellä digitoitavana ovat suomalaiset sukukirjat 1980-luvulle saakka. Mikäli
mielessäsi on tiettyjä kirjoja tai kirjasarjoja, joka
olisi mielestäsi tärkeää saada SukuHakuun, voit

Sukututkimusseuran jäsenenä tehdä digitointiehdotuksia sähköpostitse osoitteella sukuhaku@genealogia.fi
SukuHaku ottaa myös mielellään vastaan
kaikenlaista käyttäjien aineistoa. Jos Sinulla on
hallussasi mielestäsi sopivaa aineistoa, voit ilmoittaa siitä sukuhaku@genealogia.fi
Myös kaikenlaiset kehitysideat ovat kovasti
tervetulleita.
Teppo Ylitalo

Ei vielä tunnuksia SukuHakuun?
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•

Olemme lähettäneet yksilölliset käyttäjätunnukset kaikille jäsenillemme, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme.

•

Mikäli et ole koskaan saanut salasanaa palveluun, ilmoita sähköpostiosoitteesi meille osoitteella sukuhaku@genealogia.fi. Saat
tunnukset suoraan sähköpostiisi.

•

Mikäli olet unohtanut tunnuksesi, tilaa uusi salasana sähköpostiosoitteellasi SukuHaun pääsivun yläreunasta linkistä ”Unohditko
salasanasi?”.

•

Ellet ole vielä Sukututkimusseuran jäsen, voit liittyä klikkaamalla
liity.genealogia.fi

JÄSENVIESTI JALMARI

Mikä SukuHaku?
•

Hakupalvelu suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin. Sen kautta on
mahdollista löytää ”lihaa luiden ympärille”.

•

Sisältää hakemistoja monenlaisiin suku- ja henkilöhistorian tutkimukselle hyödyllisiin arkistoaineistoihin ja julkaisuihin.

•

Pitää sisällään myös digitoitua kirjallisuutta ja muuta sukututkimusmateriaalia.

•

Avattiin Sukututkimusseuran 100-vuotispäivänä 30.1.2017

•

Sukututkimuseuran jäsenetu

•

Löytyy osoitteesta sukuhaku.genelogia.fi

Osaa tietokanta-aineistosta ei olla vielä ehditty siirtää SukuHakuun. Ne tulevat kuitenkin siirtymään sinne. Nämä
vanhemmat aineistot löydät jäsensivuilta www.genealogia.fi. Kirjaudu sisään sivun oikeasta yläreunasta ja klikkaa
sitten Seuran toiminta  Jäsensivut. Käyttäjätunnukset löydät Genoksen takasivulta tai jos olet Digi-Genoksen
tilaaja, saat ne sähköpostitse osoitteesta seura@genealogia.fi.
JÄSENVIESTI JALMARI
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Suku 2018 -tapahtuma
Tampereella 10.–11.3.2018
Seuran järjestään yhteistyössä Tampereen seudun työväenopisto
ja Tampereen seudun sukututkijat ry:n kanssa Suku 2018 -tapahtuman. Suku 2018 -tapahtumaa vietetään Tampereella Sampolassa 10.–11.3.2018.
Suku 2018 -tapahtuma on maamme suurin vuotuinen sukututkimustapahtuma ja merkittävin sukututkijoiden koulutustilaisuus. Suomen Sukututkimusseura järjestää valtakunnallisen tapahtuman 41.
kerran ja nyt yhteistyökumppaneina ovat Tampereen seudun työväenopisto ja Tampereen seudun
sukututkimusseura ry.
Tapahtuman teema, vuoden 1918 sota ja sen lähteet, on esillä tapahtuman esitelmäohjelmassa. Lisäksi tarjolla on tietoiskuja sukututkimuksen ajankohtaisista aiheista, kuten erilaisista digitaalisista aineistoista, kerronnallisuudesta sukututkimuksessa ja geneettisestä sukututkimuksesta. Tapahtumaa
ympäröi sukututkimusaiheinen näyttely, jossa sukututkijat, sukuseurat ja sukututkimusyhdistykset
esittelevät toimintaansa. Suku 2018 -avajaistilaisuudessa julistetaan Vuoden sukukirja -kilpailun voittaja ja palkitaan ansioituneita sukututkijoita. Lauantai 10.3.2018 huipentuu juhlaillalliseen Finlaysonin
Palatsin historiallisessa miljöössä.
Seuraa tapahtumaa myös Facebookissa ja Seuran verkkosivuilla!

OHJELMA
Lauantai 10.3.2018
—
—
—
—

yliopistotutkija FT, dosentti, Markko Tikka: Vuoden 1918 sodan valkoisten lähteet
yliopisto-opettaja, VTT Tiina Lintunen: Naiset Suomen sisällissodassa
erikoistutkija, FM Pete Pesonen: Vuoden 1918 sisällissota työväen muistitiedossa
johtaja, FT Arja Rantanen: Vuoden 1918 sodan valokuvat

Sunnuntai 11.3.2018
— tutkija, FT Jukka Partanen: Vapaussoturin elämäkerran rakentaminen
— FT,, professori Matti Lackman: Kolme vuoden vuoden 1918 kokenutta: Jahvetti Moilanen, Kullervo
Manner ja Esko Riekki
— tutkija, FM Reetta Laitinen (Kansan Arkisto): Punamuistelmia ja muuta aineistoa Kansan Arkistossa
— tutkija, FT Tuomas Hoppu: Vuoden 1918 sodan punaisten lähteet
Ohjelmatietoja päivitetään sitä mukaan, kun ne varmistuvat ja tarkentuvat. Seuran pidättää oikeuden
ohjelmamuutoksiin.
14
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VARAA EDULLINEN HOTELLIMAJOITUS
Suku 2018 -viikonloppuna voit majoittua edullisesti lähellä Sampolaa. Lapland hotel Tampere ja Sokos Hotel Villa tarjoavat Suku 2018 -vieraille majoittumisen perjantaista sunnuntaihin 9.–11.3.2018
erikoishintaan.
Original Sokos Hotel Villa: Huonehinta Standard 1-hengen huone 115 €/vrk, Standard 2-hengen huone 135 € / vrk, Superior 1-hengen huone 135 € / vrk, Superior 2-hengen huone 155 €/vrk. Kahden
hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa molempien majoittujien nimet. Huonehintoihin sisältyy
aamiainen sekä asiakassauna. Huoneet ovat varattavissa 20.1.2018 asti tai siihen asti, kun hotellissa
on huoneita vapaana. Varaukset Suoraan hotellista tunnuksella SUKUTUTKIMUS p. 020 1234 633 /
020 1234 600 tai villa.tampere@sokoshotels.fi / sokos.hotels@sok.fi. Sokos Hotel Villan yhteydessä
on katettua paikoitustilaa, josta vuorokausi- veloitus hotelliasukkailta on 21 € (hinta sitoumuksetta).
Pysäköintipaikkoja ei voi varata ennakkoon. Pysäköintimaksu suoritetaan hotellin vastaanottoon. Lisätietoja: www.finnpark.fi/yksityisille/pysakointitalot-ja-alueet/pysakointitalot tampereella/p-tullintori
Lapland Hotel Tampere: Huonehinta 105 €/vrk/yhden hengen huone, 120 €/vrk/kahden hengen huone.
Huonehintaan sisältyy iltasauna ja Aitojen makujen aamiainen. Huoneet ovat varattavissa 15.2.2018
asti tai siihen asti, kun hotellissa on huoneita vapaana. Varaukset Suoraan hotellista tunnuksella Sukututkimus p. (03) 383 0000 tai tampere(a)laplandhotels.com. Lisätietoja hotellistamme www.
laplandhotels.com.

TULE NÄYTTEILLEASETTAJAKSI!
Suku 2018 -tapahtumassa on valtakunnallisten sukututkimuspäivien perinteiseen tapaan sukututkimusnäyttely. Siellä niin yksityishenkilöt ja yhdistykset kuin julkishallinnon yhteisöt ja yrityksetkin
voivat esitellä sukututkimukseen eri tavoin liittyvää toimintaansa.
Yhden näytelypöydän hinta on 20 € yksityishenkilöiltä, 40 € yhdistyksiltä ja 60 € yrityksiltä sekä
julkishallinnon toimijoilta. Voit varata yhden tai useamman pöydän. Seuran jäsenet saavat pöydistä
30% alennuksen.
Lisätiedot ja näyttelypaikkojen varaukset: Tiedottaja Laura Aho, laura.aho(a)genealogia.fi

Tervetuloa Tampereelle!

Sukutarinakilpailun voittajat
Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlavuotensa
kunniaksi järjestämän sukutarinakilpailun voittaja on
nimimerkki Pelleriinin tarina Orpopojasta Karjalan laulajaksi. Tarina keräsi 35% annetuista äänistä. Toiseksi
tuli nimimerkki Mellan Fannyn tarina, joka keräsi 16%
äänistä, ja kolmanneksi nimimerkki Utria Lippon Kapinanuoret Lohjansaaressa 1917–1918 15%:lla äänistä. Lisäksi äänestäneiden kesken arvottiin kolme lahjakorttia
Tiedekirjaan. Voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.
Kilpailuun lähetettiin kaikkiaan 40 tarinaa, joista esiraati valitsi 10 yleisöäänestykseen. Valinnassaan esiraati
kiinnitti erityistä huomiota tarinallisuuteen, ts. siihen,
että teksti on nimenomaan tarina, jossa on juoni ja
punainen lanka. Lisäksi esiraati piti silmällä tarinoissa
käytettyä lähdeaineistoa. Sukutarinakilpailun finalistit
ovat luettavissa osoitteessa www.genealogia.fi/sukutarina-kilpailu.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille!

Jokaisella on tarina - Gunilla Peräsalo
Jokaisella on tarina -videosarjassa vuoron saa Ritarihuoneen amanuenssi, sukututkimusaktiivi ja Seuran entinen työntekijä Gunilla
Peräsalo. Gunilla kertoo sukututkimusharrastuksestaan, monipuolisesta urastaan ja kiinnostuksestaan arkistoja kohtaan. Katso Gunillan tarina tästä.
100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Seura julkaisee syksyn mittaan
seitsemän Jokaisella on tarina -videota, joissa tunnetut sukututkijat
ja sukututkimuskentän aktiivit kertovat sukututkimusharrastuksestaan, sen alkuvaiheista ja suhteestaan Seuraan. Samalla tulee julkistettua Seuran uusi YouTube-kanava. Olemme jo kuulleet sukututkimuskentän moniosaajan Juha Vuorelan, Vuoden Sukukirja -kilpailun
voittajan Jouni Kakkosen, pitkänlinjan sukututkijan Irma-Liisa Juutin, sukututkimusaktiivien Paula Liskolan ja Pirkko Karlssonin sekä
Kansallisarkiston tutkijan Pertti Vuorisen tarinat. Katso tarinat ja
seuraa Seuran YouTube-kanavaa tästä.
16
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Seuran tulevat koulutuspäivät
Suomen Sukututkimusseura tarjoaa koulutusta suku- ja henkilöhistorian tutkimukseen ja lähdeaineistoihin, geneettiseen sukututkimukseen sekä sukukirjojen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. Koulutuspäivät
järjestetään lauantaisin. Koulutuspäivän osallistumismaksu on Seuran
jäsenille 59 euroa, josta jäsenet saavat 30%-alennuksen. Koulutuksiin
ilmoittaudutaan ja ne maksetaan Sukututkijan verkkokaupan kautta.
LÄHDEAINEISTO-KOULUTUSPÄIVÄT
GENI-, MYHERITAGE- JA FAMILYSEARCH
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sellaisiin internetin sukututkimuspalveluihin
kuin Geni, MyHeritage ja FamilySearch. Kouluksessa perehdytään niiden tehokkaaseen käyttöön ja käydään läpi seikkoja, jotka sukututkijan on syytä ottaa
huomioon niihin tietoja syöttäessään.
HELSINKI 15.9.2018 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505) klo 9–16, Opettaja Juha
Vuorela. viim. ilmoittautumispäivä 6.9.2018.

KIRKONKIRJAT SUKUTUTKIMUKSEN LÄHDEAINEISTONA
Kurssilla tutustutaan niihin asiakirjakokonaisuuksiin, mitä seurakunnat ovat aikojen kuluessa esivanhemmistamme tehneet. Päivä antaa selkeän kuvan käytettävissä olevista
lähteistä ja niiden hyödyntämisestä sukututkimuksessa. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että pidemmälle ehtineille.
HELSINKI 20.1.2018 klo 9-16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505) klo 9–16, Opettaja Juha
Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 11.1.2018.

SOTILASAINEISTOT SUKU- JA HENKILÖHISTORIAN LÄHTEINÄ
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sotilaslähteisiin ja niiden käyttöön Ruotsin
suurvaltakaudelta toiseen maailmansotaan saakka.
TURKU 20.1.2018 klo 9–16, Sininen huone Vanhalla Raatihuoneella (Vanha Suurtori
3), opettaja Veli-Matti Pussinen, viim. ilmoittautumispäivä 12.1.2017.

JÄSENVIESTI JALMARI
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SUKUTUTKIMUS 1500- JA 1600-LUKUJEN VEROLUETTELOISTA. MIKÄ
ON MAHDOLLISTA JA MIKÄ MAHDOTONTA?
Koulutuspäivän aikana perehdytään voudin- ja läänintilien materiaaliin henkilöhistoriallisesta näkökulmasta. Millaisia tietoja veroluetteloista löytää ja miten niitä etsitään? Lisäksi kerrotaan havainnollisten esimerkkien avulla, kuinka
sukututkimuksessa edetään 1600- ja 1500-luvuille ilman Suomen asutuksen
yleisluettelon apua. Perehdymme lisäksi siihen, mitä tietoja erilaisista veroluetteloista löytää nimien lisäksi. Koulutuksessa saa myös harjoitusta vanhojen
käsialojen tulkintaan.
LAHTI 17.2.2018 klo 11-18, Lahden seudun sukututkijat ry:n tila (Väinämöisentie
2A, Lahti), opettaja FT Tiina Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 8.2.2018.
TURKU 14.4.2018 klo 11-18, Vihreä sali Brinkkalan talo (Vanha Suurtori 3), opettaja FT Tiina Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 5.4.2018.

SUKUTUTKIMUSTIETOJEN TALLENTAMINEN JA MUOKKAAMINEN ESITETTÄVÄÄN MUOTOON
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sukututkimusohjelmien ja erilaisten internetin tallennuspalveluiden käyttöön. Koulutuksessa käydään esimerkkien avulla
läpi kotisivujen tekemistä, blogin kirjoittamista ja kirjallisten julkaisujen tekemistä. Lisäksi kurkistetaan äänen ja kuvan yhdistämiseen sukutietojen esityksessä. Päivän antaa lähtökohdat jo kerättyjen tietojen yhdistämiseen ja julkaisuun
kiinnostavana kokonaisuutena.
HELSINKI 17.3.2018 klo 9-16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505) klo 9–16,
Opettaja Juha Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 8.3.2018.

TUOMIOKIRJAT, LAINHUUDOT JA SANOMALEHTIARKISTOT SUKUJA HENKILÖHISTORIAN LÄHTEINÄ
Kurssilla käydään läpi oikeuskäytäntöjä sekä rikosten että muiden käräjillä käsitellyiden asioiden osalta. Kurssipäivän toisessa osassa perehdytään
sanomalehtien käyttämiseen sukututkimuksessa sekä talohistoriassa.
Päivä antaa sukututkijalle lähtökohdat omatoimiseen tutkimiseen näissä
arkistolähteissä.
TURKU 10.2.2018 klo 9–16, Brinkkalan Vihreä sali (Vanha Suurtori 3), opettaja Juha Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 1.2.2018.
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GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT
GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET
Kurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen perusasioita sekä tutustutaan tarkemmin Family Tree DNA:n testivalikoimaan. Kurssin jälkeen
sinun on helppo lähteä liikkeelle geneettisessä sukututkimuksessa ja tiedät
mitä tietoa kullakin testillä voit saada.
TAMPERE 20.1.2018 klo 9–16, Tampereen pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2, Kanerva-sali), opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 11.1.2018.
HELSINKI 17.2. 2018 klo 9-16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja:
Marja Pirttivaara, viim. ilmoittautumispäivä 8.2.2018.
PORI 21.4.2018 klo 9–16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 12.4.2018.
HELSINKI 8.9.2018 klo 9-16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja
Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 30.8.2018.
TURKU 15.9.2018 klo 9–16, Vihreä sali Brinkkalan talo (Vanha Suurtori 3), opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 6.9.2018.

TESTITULOSTEN TULKITSEMINEN GENEETTISESSÄ SUKUTUTKIMUKSESSA
Kurssille on hyvä tulla sen jälkeen, kun omat testitulokset ovat saapuneet. Kurssilla perehdytään
tarkemmin siihen, miten saapuneita testituloksia voi hyödyntää ja miten niistä saa eniten tietoa irti.
JYVÄSKYLÄ 27.1.2018 klo 9-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 18.1.2018.
TAMPERE 24.3.2018 klo 9-16, Tampereen pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2, Pihlaja-sali), opettaja Riikka
Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 15.3.2018.
HELSINKI 5.5.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja Marja Pirttivaara, viim. ilmoittautumispäivä 26.4.2018.
PORI 22.9.2018 klo 9–16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 13.9.2018.
TURKU 10.11.2018 klo 9–16, Sininen huone Vanhalla Raatihuoneella (Vanha Suurtori 3), opettaja Riikka
Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 1.11.2018.
HELSINKI 1.12.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 22.11.2018
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SUKUKIRJA-KOULUTUSPÄIVÄT
SUVUSTA KIRJAKSI
Koulutus soveltuu erityisesti erilaisten paikallishistoriallisten kirjojen, kuten
suku-, talo- ja kylähistorioiden tekijöille. Koulutuspäivän aika käydään läpi kirjahankkeen kaikki vaiheet suunnittelusta painatukseen. Lisäksi on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta omassa kirjahankkeessa.
HELSINKI 21.4.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja:
Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 13.4.2018.
HELSINKI 17.11.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja:
Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 9.11.2018.

Sukututkimuksen peruskurssi
16.1.–6.3.2018
Kurssilla käydään läpi sukututkimuksen aloittaminen ja sen peruslähteet. Kurssi pidetään tiistai-iltaisin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki)
16.1.–6.3.2018 klo 17.00–19.30. Opettajana toimii
kokenut sukututkimusopettaja ja pitkän linjan sukututkija Teuvo Ikonen.
Kurssin hinta on 30 € (kattaa kaikki 8 kertaa) ja se
on avoin vain Suomen Sukututkimusseuran jäsenille.
Mikäli kurssi kiinnostaa, mutta et ole vielä Suomen
Sukututkimusseuran jäsen, voit liittyä Seuraan täällä.
Ilmoittaudu mukaan Sukututkijan Verkkokaupassa!
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Tasavallan juuret – Suomen
presidenttien esipolvet
Suomen Sukututkimusseura julkaisi 100-vuotisjuhlansa kunniaksi juhlakirja, joka on FT Tiina Miettisen kirjoittama teos Tasavallan
juuret – Suomen presidenttien esipolvet. Teos kuuluu itsenäisyyden
juhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaan.
Tiina Miettinen avaa tasavallan presidenttien esivanhempien kautta Suomen historiaa aina keskiajan
rälssisuvuista 1900-luvun työläiskortteleihin. Presidenttien esipolvien muodostamat sukuverkostot
ulottuvat laajalle, ja he ovat sukua tuhansille tavallisille suomalaisille.
100-vuotisjuhlakirjaan on koottu aiemmin Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjoissa julkaistut presidenttien esipolvitutkimukset FM Arto Hautalan täydentäminä ja korjaamina. Lisäksi teoksessa julkaistaan Hautalan laatima tasavallan presidentin Sauli Niinistön esipolvitutkimus.
Juhlakirjan hinta on 30 € ja sitä voi ostaa Tiedekirjasta. ja Akateemisesta kirjakaupasta Seuran jäsenet
saavat Tiedekirjassa 30 % jäsenalennuksen. Jäsenalen saa Snellmaninkadun myymälästä sekä tekemällä tilauksen Tiedekirjaan sähköpostitse tai puhelimitse.
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Karttakeskus tarjoaa sukututkijoille jouluetuja
Karttakeskus tarjoaa sukututkijoille jouluetuna seuraavat tuotteet 25% alennuksella koodilla L5L2F96J
31.12.2017. asti!
Uutuus! Viipurin historiallinen kartasto
Uutuus! Helsinki Helsingfors 1930 -karttakirja
Suomi Finland 1950 yleiskartta
Talvisodan taisteluja
Kannaksen sotakartasto 1939-1944
Laatokan Karjalan sotakartasto 1939-1944
Suomi 1917, näköispainos
Suomi Finland 1933, näköispainos

Muista lisäksi jatkuva alennuksemme! Lisätiedot http://www.genealogia.fi/tule-mukaan.
Voit käyttää vain yhden alennuskoodin kerrallaan.
Mukavaa joulun odotusta!
Toivottaa Karttakeskus
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Apuvälineitä omiin ja muiden tutkimuksiin – Tommy Koukan teoksia saatavilla verkkokaupasta
Sukututkimus ei ole vain varttuneiden ikäluokkien yksinoikeus. Se kiehtoo ja vetää puoleensa koko ajan enemmän myös
nuorempia sukupolvia. Moni saa kipinän jo varhaisessa teini-iässä. Niin kävi Tommy Koukallekin.
Se kaikki oli yhden sukupuun syytä. Se julkaisuun painettu sukupuu pisti kymmenen ikävuoden korvilla olleen pojan ajatukset liikkeelle.
Sellainen sukupuu olisi saatava itsellekin.
– Aloin kysellä suvustani isovanhemmiltani sekä lukea historiaa. Kun vuonna 1990 kotiimme hankittiin ensimmäinen tietokone, aloin
kirjoittaa keräämiäni muistiinpanoja puhtaaksi
sukukirjan muotoon. Ensimmäisen sukukirjani Koukan suvusta sain valmiiksi 16-vuotiaana
1994, Tommy Koukka kertoo.
Sukututkimus johdatti lopulta myös ammatinvalintaan arkistoalalta. Ensimmäistä kertaa
nuori sukututkija vieraili kirkkoherranvirastossa
14-vuotiaana.
– Siitä lähtien lukuisat sukututkimuskäynnit
kirkkoherranvirastoissa, Jyväskylän maakunta-arkistossa ja Kansallisarkistossa johtivat
siihen, että itsekin halusin päästä työskentelemään arkistossa. Niinpä kaikki työharjoittelu- ja
työpaikkani ovat olleet arkistoissa.
– Vuodesta 1999 alkaen olen työskennellyt
Keravan kaupungin kirjaamossa ja keskusarkistossa, ja vuodesta 2005 alkaen hoitanut Keravan kaupungin arkistopäällikön virkaa.
Omien tutkimusten apuvälineiksi on vuosien
varrella syntynyt melkoinen joukko erilaisia
luettelojulkaisuja Keski-Suomen ja Savon alueilta.
– Olen kotoisin Laukaasta. Omia tutkimuksiani helpottaakseni olen laatinut mm. Kangas-

niemen ja Rautalammin talojen isäntäluettelot.
Toivon näiden luetteloiden helpottavan myös
muiden tutkijoiden työtä.
Vastikään neljäkymmentä täyttänyt Koukka
on jo aikamoinen sukututkimusveteraani, sillä
sukututkimus on ollut osa elämää jo kolmisenkymmentä vuotta. Intoa ja tutkittavaa riittää
silti yhä.
Tällä hetkellä työn alla ovat Suur-Rautalammin alueen nimismiehet ja lautamiehet 1500- ja
1600-luvuilta.

Teppo Ylitalo
JÄSENVIESTI JALMARI
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Tommy Koukka ja esipolvet

Tommy Koukka: Vertaileva tutkimus Kangasniemen ja Laukaan vuoden 1737 henkikirjojen ja kirkonkirjojen luotettavuudesta.
331 sivua liitteineen. Julkaisu on sähköinen,
PDF-muodossa. 14 e.

Tommy Koukka: Rautalammin talojen isäntäluettelot 1500-luvulta vuoteen 1713. Noin 120
s. Julkaisu on sähköinen, PDF-muodossa. 12 e.

Tommy Koukka: Hirvensalmen avioliittokuulutusten leimaveroluettelot. 9 s. Julkaisu on
sähköinen, PDF-muodossa. 5 e.
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Tommy Koukka: Rautalammin vihkiparit. Leimaveroluettelot ja vihittyjen luettelot 1733–
1748. 17 s. Julkaisu on sähköinen, PDF-muodossa. 7 e.

Tommy Koukka: Pieksämäen talojen isännät
1561, 1664 ja 1722. Noin 70 s. Julkaisu on sähköinen, PDF-muodossa. 10 e.

Tommy Koukka: Rautalammin papisto, lukkarit ja suntiot 1500-luvulta 1700-luvun alkuun.
Yli 40 s. Julkaisu on sähköinen, PDF-muodossa. 8 e.

Tommy Koukka: Kangasniemen talojen isäntäluettelot vuoteen 1770. Yli 380 s. Julkaisu
on sähköinen, PDF-muodossa. 14 e.

JÄSENVIESTI JALMARI

| 25

Huomionosoituksia vapaaehtoistoimijoille
Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlavuoden syyskokous
lauantaina 25.11.2017 Tieteiden talolla Helsingissä kokoontui tavallista juhlavammissa merkeissä, sillä kokouksessa huomioitiin Seuran
aktiivisia ja pitkäaikaisia vapaaehtoistoimijoita.
KAKSI UUTTA KUNNIA- JA KIRJEENVAIHTAJAJÄSENTÄ

SUOMALAISEN SUKUTUTKIMUKSEN ANSIOMITALI

Syyskokous päätti kutsua Seuraan kaksi uutta
kunniajäsentä, Marketta Kännön ja Terhi Nallinmaa-Luodon.
VTM Marketta Kännö on toiminut Sukutietotekniikka ry:ssä ja Suomen Sukututkimusseurassa kuluva vuosi mukaan lukien kaikkiaan
27 vuotta. Hän oli vuosina 1984–1995 Sukutieto-lehden päätoimittaja sekä toimittaja vuosina
2010–2014. Kännö on lisäksi 2000-luvun alusta
lähtien toiminut aktiivisesti Seuran eri toimikunnissa ja työryhmissä, joista mainittakoon
erityisesti Teemalauantai-työryhmä.
FM Terhi Nallinmaa-Luoto on ollut Suomen
Sukututkimusseuran toiminnassa aktiivisesti
mukana kaikkiaan 24 vuoden ajan. Hän oli vuosina 1993–1997 Aikakauskirja Genoksen päätoimittaja. Hän on ollut myös 1990-luvun alusta
lähtien useiden eri toimikuntien ja työryhmien
jäsen.
Syyskokous kutsui Seuran uusiksi kirjeenvaihtajajäseniksi Raivo Mainen ja Jaan Tagavälin Virosta. Maine on Eesti Genealoogia Seltsin
puheenjohtaja ja Tagaväli varapuheenjohtaja.

Seuran hallitus on päättänyt myöntää Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalin VTM Kristian Stockmannille sukututkimuksen hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä. Stockmann
toimi pitkään Seuran ja Helsingfors Släktforskare rf:n hallituksen jäsenenä ja on kummankin
yhdistyksen kunniajäsen. Stockmann on myös
julkaissut useita sukututkimusartikkeleita mm.
Aikakauskirja Genoksessa.

KUNNIAMAININTOJA AKTIIVISESTA VAPAAEHTOISTOIMINNASTA
Seuran hallitus on päättänyt vuonna 2016 voimaan tulleen käytännön mukaisesti myöntää
jäsenille kunniamainintoja aktiivisesta vapaaehtoistoiminnasta. Kunniamaininta erityisestä aktiivisuudesta voidaan myöntää vähintää 10 vuoden vapaaehtoistoiminnasta ja kunniamaininta
kiitettävästä aktiivisuudesta vähintään viiden
vuoden toiminnasta. Kunniamaininnan saajalle
luovutetaan kunniakirja sekä erityisestä aktiivisuudesta huomioiduille lisäksi Seuran pöytäviiri.
Syyskokouksen yhteydessä 25.11.2017 Tieteiden
talolla luovutettiin kaikkiaan 35 kunniakirjaa
Seuran aktiivisille ja pitkäaikaisille vapaaehtoistoimijoille.
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Kunniamaininnan erityisestä aktiivisuudesta
vapaaehtoistoiminnassa saivat seuraavat henkilöt:
Johan Bärlund
Pertti Hakala
Teuvo Ikonen
Jouni Kaleva
Mervi Lampi
Lars-Folke Landgrén
Sami Lehtonen
Tiina Miettinen
Hasse Nygård
Jyrki Paaskoski
Arja Rantanen
Rainer Schröder
Johan Ståhl
Juha Vuorela
Teppo Ylitalo
Kunniamaininnan kiitettävästä aktiivisuudesta
vapaaehtoistoiminnassa saivat seuraavat henkilöt:
Jouni Elomaa
Arto Hautala
Lars J. W. Holm
Paula Karlsson
Tuula Kupari
Johanna Kurela
P. T. Kuusiluoma
Christer Kuvaja
Pirkko Liskola

Uudet kunniajäsenet Marketta
Kännö ja Terhi
Nallimaa-Luoto.

Kunniakirjojen jakoa vapaaehtoistoimijoille.

Anssi Mäkinen
Jukka Partanen
Mariliina Perkko
Kari-Matti Piilahti
Tarja Piitulainen
Liisa Raatikainen
Veli Pekka Toropainen
Timo Tuulivaara
Markku Vainio
Pekka Valta
Heikki Vuorimies
Hallitus päätti erikseen myöntää Seuran pöytäviirin neljälle Seuran pitkäaikaiselle entiselle ja
nykyiselle työntekijälle. Pöytäviirin saivat toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma ja toimitussihteeri
Maria Vasenkari sekä entinen kirjastonhoitaja
Vuokko Pärssinen-Tainio ja entinen toimistosihteeri Tarja Piitulainen.

Uudet kirjeenvaihtajajäsenet RaiVo
Maine ja Jaan Tagaväli.
JÄSENVIESTI JALMARI
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