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Mikä Jalmari?
Jäsenviesti Jalmarissa julkaistaan ajankohtaisia Seuran toimintaa ja sukututkimusta käsitteleviä juttuja. Jalmari ilmestyy joka
kuukauden puolivälissä heinäkuuta lukuun ottamatta. Jalmarin toimittamisesta vastaa toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma ja
ulkoasusta tiedottaja Laura Aho.
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Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlat:

Puheenjohtajan tervetuliaissanat

Puheenjohtaja Teppo Ylitalo esitti tervetuliaissanat Suomen Sukututkimusseuran 100vuotisjuhlassa 31.1.2017 Säätytalolla.
Arvoisa ministeri, arvoisat kutsuvieraat, hyvät
sukututkimuksen ystävät

Ärade minister, ärade inbjudna gäster, bästa
släktforskarvänner
Lämpimästi tervetuloa 100-vuotispäiville.
Niin kuin tiedetään, yhteisö on aina jäsentensä näköinen. Niin että tästä kun teitä
katteloo niin täytyy sanoa, että Seura on kyllä
vetreän näköinen. Ei uskoisi päivääkään yli
yhdeksänkymppiseksi.

Lämpimästi tervetuloa tänne Säätytalolle.
Talo rakennettiin aatelittomien säätyjen
kokoontumispaikaksi ja se otettiin käyttöön
tammikuussa 1891, siis aika tarkkaan 126
vuotta sitten. Puolen vuosisadan ajan tämä
talo oli Tieteellisten Seurain Talona ja siten
pitkään Suomen Sukututkimusseuran koti.
Suomen Sukututkimusseuran perustava
kokous pidettiin sata vuotta ja yksi päivä
sitten, 30.1.1917. Ajatuksen isä ja kokoonkutsuja oli Porin lyseon lehtori Eeli GranitIlmoniemi.
För att jag skall uttrycka mig vackert, var
mannen något egenartad, och han var inte
den sista, bland släktforskare, som gick sina
egna vägar. Och det var inte alls så illa: starka
personligheter, och olik-artade forskare har
skapat ett stort och mångfalldigt samfund.
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Granit-Ilmoniemi jäi eläkkeelle jo 50vuotiaana ja omistautui sukututkimukselle.
Jean Sibeliuksen hän suututti perin pohjin,
kun säveltäjäsuuruus oli pitänyt itseään
aatelissukuisena, mutta Granit-Ilmoniemi
osoitti Sibeliusten periytyvän lähinnä
suomenkielisestä maalaisväestöstä.
Sukututkimusseura kuului alusta alkaen
Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan.
Omaksi jäsenekseen Sukututkimusseura sai
puolestaan esimerkiksi Valtionarkiston.
Myös suhteet yliopistomaailmaan olivat
alusta lähtien tiiviit; Seuran ensimmäinen
esimies (nyttemmin puheenjohtaja) oli
Helsingin yliopiston Pohjoismaiden historian
professori Kustavi Grotenfelt.
Toiminnan päämuotona olivat kuukausikokoukset ja monipuolinen julkaisutoiminta. Vuosikirja alkoi jo perustamisvuonna, Julkaisuja-sarja 1925 ja aikakauskirja Genos vuonna 1930. Seuraan
perustettiin suku- ja henkilöhistoriallinen
kirjasto ja vuonna 1938 sukututkimustoimisto.
År 1923 inleddes kopieringen av historieböcker, det vill säga förteckningar över
födda, vigda och döda, som tog flera
årtionden. Projektet sysselsatte, före
vinterkriget, femton personer på heltid.
Sedermera resulterade projektet i HisKi, en
elektronisk hjälpmedel för varje
släktforskare.
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Kaikki muuttui 1970-luvulla. Tai ei tietenkään
kaikki, mutta siinä missä suomalainen yhteiskunta kävi läpi laajaa rakennemuutosta, myös
sukututkimus uudistui perinpohjin. Sukututkimusopetusta oli käynnistelty jo 1950-luvulla,
mutta nyt sille tuli ennennäkemätön tarve.
Kun sukusiteet kaventuivat ja talouksien koko
pieneni, kasvoi tarve omien juurien ja
sukupiirin hahmottamiseen.
Sukututkimuksesta tuli kaikkien harrastus;
säätyläissukujen rinnalle tulivat nyt yhtä
arvokkaina kaikkiin muihinkin yhteiskuntaluokkiin lukeutuvat juuret; mieslinjaisen
tutkimuksen rinnalle tuli tasa-arvoisena myös
naislinjainen polveutuminen.
Tietotekninen murros täydellisti muutoksen.
Uudella vuosituhannella lähteet ovat tulleet
entistä useammin tutkijan luo, ihan kirjaimellisesti. Tuskin olisi Eeli Granit-Ilmoniemi
uskonut, että sadan vuoden kuluttua
sukututkimusta voi tehdä kotisohvalta käsin
vaikka keskellä yötä. Toinen asia on,
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että onko sellainen asuinkumppanien
mielestä aina kovin vii-sasta tai sopivaa.
Arvoisa juhlayleisö
Bästa festpublik
Satavuotias Sukututkimusseura on Suomen
kaikkien sukututkijoiden koti. Se on perinteikäs, mutta vahvasti ajassa elävä ja
uudistuva.
Juhlavuoden ohjelmaa on niin paljon, että
melkein hengästyttää. Tämän satavuotisjuhlan lisäksi vuoden kohokohtia ovat Suku
2017 –tapahtuma maaliskuussa ja Suomen
presidenttien sukujuuria käsittelevä juhlakirja syksyllä.
Satavuotispäivänään eli eilen Seura onnitteli
jäseniään uudella sähköisellä palvelulla, joka
sai nimekseen SukuHaku. Sen tarkoituksena
on tuoda ”lihaa luitten ympärille”, joka on
tietysti se sukututkimuksen suola.
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Tässä yhteydessä haluan lausua parhaat
kiitokset yhä jatkuvasta yhteistyöstä
SukuHaun tekniselle toteuttajalle Jouni
Hakosalolle ja hänen tiimilleen.
Den andra elektroniska nymodigheten,
Suomi-tietokanta, kommer att omfatta en
dag alla finländare. Ett informations- och
diskussionstillfälle om databasen ordnas i
övermorgon. Och det tredje nya barnet,
Mina Rötter - Omat Juuret, som handleder
den som vill börja släktforska kommer att se
dagens ljus inom snart framtid. Jubileumsåret är full av "tekemisen meininki" och så
skall det vara.
Sukututkimuksen yhteiskunnallisen aseman
ja edunvalvonnan saralla on Sukututkimusseurassa paiskittu kovasti työtä jo pitkään.
On hienoa nähdä, että se kantaa hedelmää:
sukututkijat ovat tänä päivänä osaavia ja
arvostettuja tutkijoita ja kotiseututoimijoita.
Yhteistyö arkistolaitoksen, tietosuojavaltuutetun, kansalliskirjaston, museoviraston ja monen muun tahon kanssa on
erinomaisen hyvää ja hedelmällistä.
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Suomalainen sukututkimus voi hyvin,
kasvaa ja kehittyy. Olen monesti
todennut, että sukututkimus ei ole
pelkkää harmitonta historiaharrastusta,
vaan sillä on tärkeä yhteiskunnallinen
tehtävä. Ja sanon sen taas, koska se on
omatsa mielestäni niin mainiosti sanottu:
sukututkimus on liimaa, joka pyrkii
liittämään nykypäivän ihmiset osaksi
pitkää jatkumoa ja osaksi nykyistä
yhteisöä. Se alleviivaa, että ihminen on
kotoisin jostakin, hänellä on juuret ja
hänellä on niiden varassa mahdollisuus
kasvaa täyteen mittaansa. Sukututkimus
kertoo, että ihmisellä on ympärillään
yhteisö, johon hän on linkittynyt lukemattomin sitein, yhteisö johon hänellä
pitäisi olla mahdollisuus tukeutua ja
yhteisö jonka eteen myös hänen oletetaan antavan oman panoksensa. Ja sen
sanoman parissa meillä riittää taatusti
työsarkaa seuraavallekin
satavuotiskaudelle.
Lämpimästi tervetuloa juhlaan! ●
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Suku 2017- Koko Suomen sukukokous:

Ohjelma
Maanantai — Mondag 13.3.2017

Riddarhuset — Ritarihuone
9.00–12.00 Riddaregatan 1, Helsingfors — Ritarikatu 1, Helsinki.
Anmämning — Ilmoittautuminen
Tvåspråkig guidad visning av riddarhusbyggnaden och biblioteket. Amanuens Gunilla Peräsalo
berättar om byggnadens historia och vi besöker salen med vapensköldarna. Rundvandringen
avslutas i biblioteket där vi får ta del av bibliotekets skatter och arkivmaterial.
Kaksikielinen opastus ritarihuoneelle ja kirjastoon. Amanuenssi Gunilla Peräsalo kertoo talon
historiasta ja tutustumme salin vaakunakilpiin. Esitellään tutustumiskierroksen lopussa
Ritarihuoneen kirjaston aarteita ja arkistomateriaalia.
Museoviraston Kuvakokoelmien aineistot ja palvelut sukututkimuksen apuna
13.00–16.00 Museovirasto, Sturenkatu 2, Helsinki. Ilmoittautuminen.
Ohjelma:
— Yli-intendentti Ismo Malinen: Kuvakokoelmien kokoelmat ja niiden käyttö
— Intendentti Hannu Häkkinen: Kuvien digitointi Kuvakokoelmissa sekä vinkkejä omien kuvien
digitointiin
— Konservaattori Eeva-Maria Tikka: Kuvakokoelmien konservointi ja vinkkejä omien kuvien
säilytykseen
— Kuvakäsittelijä Keijo Laajisto: Tutustumiskierros kuvankäsittely- ja konservointitiloissa
Starttikurssi sukututkimuksen kiehtovaan maailmaan, osa 1
17.00–19.00 Tieteiden talo (Sali 404), Kirkkokatu 6, Helsinki. Kurssille on yksi Ilmoittautuminen,
joka koskee kaikkia neljää iltaa.
Kurssilla perehdytään sukututkimuksen aloittamisessa tarvittaviin kirkollisiin aineistoihin.
Tavoitteena on, että kurssilaiset löytävät valitsemastaan suvusta lähtöhenkilön, josta he voivat
aloittaa oikeaoppisen sukututkimuksen. Kurssilaisilla pitäisi olla mukanaan omat läppärit.
Tiistai — Tisdag 14.3.2017
Suku- ja henkilöhistorian digitaalisia lähteitä Kansallisarkistossa
13.00–16.00 Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, Helsinki. Ilmoittautuminen.
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Starttikurssi sukututkimuksen kiehtovaan maailmaan, osa 2
17.00–19.00 Tieteiden talo (Sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki
Keskiviikko — Onsdag 15.3.2017
Opastettu kierros Kansalliskirjaston päätalossa
12.00–13.00 Unioninkatu 36, Helsinki. Ilmoittautuminen.
Opastettu kierros jatkuu seminaarina.
Kansalliskirjaston suku- ja henkilöhistorian digitaalisia aineistoja
13.00–16.00 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1 (2. krs), Helsinki. Ilmoittautuminen.
Ohjelma:
— Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm: Tervetuloa
— Kirjastonhoitaja Harri Ahonen: Mitä aarteita sukututkija voi löytää Kansalliskirjastosta?
— Tietojärjestelmäasiantuntija Tuula Pääkkönen: Digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun esittely
sukututkijan näkökulmasta
— DI Eric Malmi: Nimien linkitys historiallisissa kirkonkirja-aineistoissa
— Professori Eero Hyvonen: Elämäkertojen esittäminen ja tutkiminen linkitettynä datana
semanttisessa webissä. Esimerkkeinä Semanttinen kansallisbiografia ja Sotasampo
— FT Jukka Partanen: Kuinka käytän Kansalliskirjaston aineistoja
Opastettu kierros Kansalliskirjaston päätalossa
16.00–17.00 Unioninkatu 36, Helsinki. Ilmoittautuminen.

Seminaari jatkuu opastetulla kierrokselle.
Starttikurssi sukututkimuksen kiehtovaan maailmaan, osa 3
17.00–19.00 Tieteiden talo (Sali 404), Kirkkokatu 6, Helsinki.
Torstai - Torsdag 16.3.2017
Kotuksen arkistot esittäytyvät
13.00–16.00 Kotimaisten kielten keskus, Hakaniemenranta 6 (Karppi-sali, 1. krs), Helsinki.
Ilmoittautuminen.
Starttikurssi sukututkimuksen kiehtovaan maailmaan, osa 4
17.00–19.00 Tieteiden talo (Sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki.
Perjantai — Fredag 17.3.2017
SLS arkivsamlingar och släktforskare
9.00–12.00 Riddaregatan 5, Helsingfors. Anmälning.
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Program:
— Forskningschef Christer Kuvaja: Öppning av evenemanget
— Förste arkivarie Petra Hakala: Personer, släkter, gårdar, traditioner – SLS arkivsamlingar som
källa för släktforskare
— Redaktör Elisabeth Stubb: Databaserna Edelfelt och Topelius
— Bibliotekarie Martin Ginström: Genealogisk litteratur i SLS bibliotek
— Kanslichef Jonas Lång: SLS personhistoriska utgivning
SKS:n arkistoaineistot suku- ja henkilöhistorian lähteinä
13.00–16.00 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki. Ilmoittautuminen.
Ohjelma:
— Viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki: SKS:n yleisesittely
— Arkistotutkija Jouni Ahmajärvi: SKS:n arkiston kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma
— Arkistotutkija Juha Nirkko: SKS:n arkiston perinteen ja nykykulttuurin kokoelma

Lauantai 18.3.2017
Sukututkimusnäyttely
9.00–16.00 Kandidaattikeskus, Otakaari 1, Espoo.
Esitelmäohjelma
9.00–16.00 Kandidaattikeskus, Otakaari 1, Espoo. Katso tarkempi ohjelma tästä.
Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlaillallinen
19–23 Ritarihuone, Ritarikatu 1, Helsinki. Lisätietoja tästä.
Sunnuntai 19.3.2017
Sukututkimusnäyttely
Klo 9.00–16.00 Kandidaattikeskus, Otakaari 1, Espoo.
Esitelmäohjelma
9.00–16.00 Kandidaattikeskus, Otakaari 1, Espoo. Katso tarkempi ohjelma tästä.

Tutustumiskäynnit ja kurssit: Ilmoittautumiset sähköpostitse
seura@genealogia.fi
100-vuotisjuhlaillallinen: Ilmoittautumiset viimeistään 9.3.
sähköpostitse laura.aho@genealogia.fi. Ilmoitathan samassa
yhteydessä laskutusosoitteesi sekä mahdolliset ruokaaineallergiat ja erikoisruokavaliot.
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Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlat:

Valtioneuvoston tervehdys

Opetus- ja kulttuurimisteri Sanni Grahn-Laasonen esitti valtioneuvoston tervehdyksen
Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlassa 31.1.2017 Säätytalolla.
Arvoisa Suomen Sukututkimusseuran
puheenjohtaja, hyvät sukututkijat ja
kutsuvieraat
Bästa publik
Kiitän kutsusta saada tulla esittämään
valtioneuvoston tervehdyksen 100 vuotta
täyttävälle Suomen Sukututkimusseuralle.
Sukututkimus on yksi suomalaisten
suosituimmista harrastuksista. Järjestäytyneisiin sukuseuroihin, sukututkimusta
harjoittaviin kotiseutu- ja paikallishistoriallisiin yhdistyksiin sekä muihin tämän
kentän lukuisiin toimijoihin kuuluu yhteensä
kymmeniätuhansia suomalaisia. Harrastajien
kokonaismäärä on kuitenkin vielä paljon
suurempi. Digitalisaatio on monipuolistanut
sukututkimuksen harrastusmahdollisuuksia ja
tuonut 2000-luvulla paljon uusia ihmisiä sen
pariin.
Genealogiska Samfundet fyller etthundra år
och har haft en central betydelse för
främjandet av den organiserade släktforskningen och dess verksamhetsförutsättningar i Finland, som även firar sitt
hundraårsjubileum i år. Det ska också nämnas
att Genealogiska Samfundet i Finland från
första början varit tvåspråkigt. Under de
svåra språkstriderna på 1920- och 1930-talen
kunde samfundet bygga broar mellan
släktforskarna som talade våra
nationalspråk.
www.genealogia.fi

Suomen Sukututkimusseura oli yksi
varhaisista tieteellisistä seuroistamme ja se
pääsi sen ansiosta myös valtiontuen piiriin.
Seura on ollut mukana rakentamassa
humanistisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen kansallisia infrastruktuureja ja se
ryhtyi nopeasti kokoamaan erikoisalansa
kirjallisuutta yleisölle avoimeen kirjastoon.
Sinne päätyivät myös monet julkaisemattomat tutkielmat, jotka ovat helpottaneet
seuraavien sukututkijapolvien työtä. Voidaan
siis sanoa, että seura edusti jo sata vuotta
sitten tänä päivänä paljon perään kuulutettua joukkoistamista ja public-privatepartnership -periaatetta.
Sukututkijat ovat olleet kärkipäässä
edistämässä myös sähköisten palveluiden
käyttöä. Jo 1980-luvun lopulla sukututkimuksen kannalta keskeisiä seurakuntien
historiakirjoja ryhdyttiin siirtämään
sähköiseen muotoon. Sukututkijoiden
vapaaehtoistyön ansiosta puhtaaksi
kirjoitetut historiakirjat avautuivat verkkokäyttöön. Alkuperäiset aineistot olivat vielä
mikrofilmeillä, mutta HisKi -tietokanta tarjosi
tärkeän apuvälineen henkilötietojen
hakemisessa, joka entisestään auttoi
laajentamaan harrastusta
Toinen keskeinen sähköinen hanke oli
Mikkelissä toteutettu Karjala-tietokanta.
Siihen on tallennettu luovutetun Karjalan
luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien
kirkonkirjatietoja 1600-luvulta alkaen.
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Pitkäaikainen hanke on nyt valmistumassa
vuoteen 2020 mennessä. Jäljellä oleva
tallennustyö viimeistellään kolmivuotisessa
tutkimushankkeessa, jonka rahoittavat
opetus- ja kulttuuriministeriö, Mikkelin
kaupunki, Suomen kulttuurirahasto,
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö,
Karjalan kulttuurirahasto ja Suomen
evankelisluterilainen kirkko. Valmis tietokanta
tulee sisältämään 11,5 miljoonaa henkilötietuetta yksittäisten henkilöiden elämänhistoriasta. Sitä voidaan perustellusti
luonnehtia mittaamattoman arvokkaaksi
sukututkimuksen ja muun tutkimuksen
tietovarannoksi.
Esimerkiksi nämä hankkeet ovat saaneet
monet sukututkijat hankkimaan tietokoneen
ja opettelemaan tietotekniikkaa ja tietokantojen käyttöä. Kun sukututkimus on
siirtynyt arkistoista kotipöydälle, se on
edistänyt osaltaan myös tietoteknisten
valmiuksien omaksumista yhteiskunnassa.
Olen kuullut, että monet seniorikansalaiset,
jotka eivät työelämässä ole tarvinneet
tietokonetta, ovat hankkineet sen eläkkeelle
jäätyään harrastustaan varten.
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Sukututkimus on säilyttänyt vahvan
etunojansa digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kansallisarkisto
digitoi opetus- ja kulttuuriministeriön
erityisrahoituksella kaikki seurakuntien
keskeiset henkilöhistoriallisia tietoja
sisältävät mikrofilmit ja mikrokortit vuosina
2009 ja 2010. Käytännössä se on merkinnyt
sukututkijoiden siirtymistä arkistojen
mikrofilmisaleista lopullisesti tietoverkkojen
käyttäjiksi. Se on lähentänyt sukututkimusta,
kotiseutututkimusta ja historiantutkimusta.
Parantuneet verkkopalvelut helpottavat
lihan antamisen luille – suvun tarina voidaan
liittää paikalliseen kehitykseen ja suuren
kansalliseen – ja entistä enemmän myös
kansainväliseen – kertomukseen. Sukututkimus ei ole vain nimien ja vuosilukujen
liittämistä sukupuihin, vaan yhä enemmän
identiteetin muodostusta. Se syventää
ymmärrystämme paitsi omasta suvustamme
myös suomalaisesta yhteiskunnasta ja
jokaisesta meistä osana sitä.
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ihmistä ja helpottavat hänen asettumistaan
uuteen ympäristöön. Siitä ovat esimerkkinä
ne sadat tuhannet suomalaiset, jotka 1800luvun lopulla ja 1900-luvun alussa muuttivat
Pohjois-Amerikkaan ja 1960- ja 1970-luvuilla
Ruotsiin.

Dagens släktforskning är internationell till
karaktären. Aktörer som MyHeritage,
Ancestry, Geni och många andra är bekanta
för alla släktforskare. De sammanbinder
finländarna med en global gemenskap. Under
seklernas lopp har hundratusentals finländare
flyttat utomlands och utlänningar flyttat till
Finland.
Tack vare internationella släktforskningsprogram kan vi hitta försvunna släktingar och
bygga upp den kollektiva samlingen av
information. De som kompletterar uppgifterna kan vara var som helst i världen – vår
identitet är inte nationell, utan global.

Helmikuun 6. päivänä vietämme
Trondheimissa järjestetyn ensimmäisen
yleisen saamelaiskokouksen satavuotisjuhlaa. Sen alkamispäivää vietetään saamelaisten kansallispäivänä kaikkialla saamelaisalueella. Hyvin pitkään saamelaisia yritettiin
sulauttaa muuhun väestöön. Vasta viime
vuosikymmeninä olemme ymmärtäneet,
että saamelaisen vahva identiteetti ja oman
kulttuurin tuntemus on voimavara, joka
tulee tunnustaa ja jota tulee tukea. Sama
koskee muita vanhoja vähemmistöjämme:
romaaneja, juutalaisia ja tataareja, samoin
kuin uusia maahanmuuttajia.

Haluan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta esittää parhaat
onnitteluni satavuotiaalle Suomen Sukututkimusseuralle.
Jag vill tacka er för ert värdefulla arbete och
önskar er alla en trevlig kväll! Tack. ●

Hyvät kuulijat
Sukututkimuksella on ollut tärkeä rooli
suomalaisen identiteettimme muodostumisessa. Suomen Sukututkimusseura on
myös kiitettävällä tavalla edistänyt sadan
vuoden ajan sekä tieteellistä sukututkimusta
että kansalaisharrastusta. Toivon, että seura
voisi miettiä erityisesti sitä, miten voimme
vahvistaa niiden ihmisten identiteettiä, jotka
ovat muuttaneet Suomeen Afrikasta, Lähiidän sodasta kärsivistä maista, Aasiasta ja
muualta. Oman identiteetin ja kulttuurin
ymmärtäminen ja arvostaminen vahvistavat

www.genealogia.fi
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SukuHaku on Seuran 100-vuotislahja
jäsenilleen
Sukututkimusseuran uusi jäsenpalvelu SukuHaku avattiin satavuotispäivänä 30.1.2017.
SukuHaku on portti suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin. Sen kautta on mahdollista löytää
”lihaa luiden ympärille”.
SukuHaku sisältää hakemistoja monenlaisiin suku- ja henkilöhistorian tutkimukselle hyödyllisiin
arkistoaineistoihin ja julkaisuihin. SukuHaussa on myös digitoitua kirjallisuutta ja muuta
sukututkimusmateriaalia.
Keskeinen ajatus on, että kaikki aineisto on yhden haun piirissä. Samalla haulla löytää siis tietoa
sekä hakemistoista että julkaisujen sisällöstä. Aineistoa pääsee myös selaamaan ja kirjoja
lukemaan digimuodossa.

SukuHaku löytyy osoitteesta http://sukuhaku.genealogia.fi. Hakulomake on yksinkertainen: syötä hakuehdot
haluamisiin kenttiin ja paina Hae. Älä laita liikaa hakuehtoja: kannattaa aloittaa esimerkiksi pelkällä sukunimellä ja
lisätä sitten muita hakuehtoja.

SukuHaku kasvaa ja laajenee koko ajan; uutta aineistoa lisätään palveluun jatkuvasti. Avauspäivänä
käytettävissä oli n. 2,1 miljoonaa hakemistotietuetta ja yli 4 100 kirjan sivua.
Hakemistojen ja digikirjojen määrä tullee moninkertaistumaan Suomen Sukututkimusseuran
juhlavuoden aikana. Tulossa on mm. Oulun läänin lainhuutoja, autonomian ajan armeijaa ja
siirtolaisia käsitteleviä aineistoja sekä runsaasti sukututkimuskirjallisuutta ja erilaisia
henkilöhakemistoja.
Myös SukuHakun tekninen sovellus kehittyy koko ajan. Seuraava suurempi ohjelmistopäivitys
SukuHakuun on tulossa 17.2. mennessä.
SukuHaku löytyy osoitteesta http://sukuhaku.genealogia.fi.

www.genealogia.fi
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SukuHaussa on runsaasti sukututkimuskirjallisuutta. Kirjojen haettavuus parantuu oleellisesti 17.2. tulevassa
ohjelmistopäivityksessä. ●

Onko sinun kirjasi Vuoden Sukukirja 2016?
Vuoden Sukukirja -kilpailu on järjestetty vuodesta 1991 lähtien.
Kilpailuun voidaan ilmoittaa vuonna 2016 ilmestynyt sukukirja,
josta toimitetaan yksi kappale 1.2.2017 mennessä Suomen Sukututkimusseuran kirjastoon osoitteella Liisankatu 16 A, 00170
Helsinki. Kilpailun tulokset julkistetaan Suku 2017viikonlopputapahtumassa.
Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksessa Espoossa 18.3.2017.
Lisätietoja antaa tiistaista torstaihin kirjastonhoitaja Vuokko
Pärssinen-Tainio, sähköposti kirjasto@genealogia.fi tai puh. 010
387 7900.
www.genealogia.fi
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SukuHaun uudet aineistot 31.1.–9.2.2017
Turun ja Porin läänin lainhuutokortisto
Ahlainen – Ahlais
Alastaro
Askainen – Villnäs
Aura
Harjavalta
Hiittinen – Hitis
Hinnerjoki
Honkajoki
Hämeenkyrö – Tavastkyro

SukuHaku
sukuhaku.genealogia.fi

Hakemistoja julkaisuihin
Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. (1934)
Finska Gardet. Lifgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1812–1905. Ett minnesblad 1–2. Av G.
A. Gripenberg. (1905–1906)
Hattulan historia. Kirj. Eero Mäntylä. (1976)
Hirvensalmen historia 1. Kirj. Toivo Mönkkönen. (1968)
Hirvensalmen historia 2. Kirj. Toivo Mönkkönen, Veikko Huttunen. (1990)
Matrikel öfver Alnarps landtbruks-instituts styrelse, lärare och elever åren 1862–1892. (1891)
Suomalaisten teknikkojen seuran nimikirja 1896–1936. (1936)
Suomeen ja maailmalle. Tullilaitoksen historia. Kirj. Sakari Heikkinen. (1994)
Suomen liikemiehiä. Talouselämämme miesten elämäkertoja. (1948)
Suomen suurläänitysten virkakunnan matrikkeli. Kirj. Mauno Jokipii. (1960)
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1553–1735. Utgifna af R. Hausen. (1907)
Vanajan historia 1. Toim. Y. S. Yrjö-Koskinen ja Pekka Lampinen. (1976)
Åbo svenska församling LXX 1921–91. (1991)
Åbo svenska församling. Ett halvsekel. En bildkrönika. (1971)
Digitoituja julkaisuja
Notiser om de förnämsta Adliga Familjer i Ryssland af Grefve D'Amagro. (1843)
Juuria ja versoja. Teollisuusneuvos Pauli Lappalaisen suku. Kirj. P. T. Kuusiluoma. (2003) ●

www.genealogia.fi
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tervehdys
Turun piispa Kaarlo Kalliala esitti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tervehdyksen
Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlassa 31.1.2017 Säätytalolla.
Jäljitin toissa kesänä äitini isänäidin
esivanhempia itäisellä Uudellamaalla.
Muonatorpparit, rengit ja palovartijat
puolisoineen olivat muuttaneet tiuhaan
tahtiin niin oman seurakunnan sisällä kuin
sen rajankin yli. Siitä huolimatta kaksi asiaa
teki heidän seuraamisensa helpoksi ja
innostavaksi.
Ensiksikin tämän juhlivan Suomen sukututkimusseuran HisKi-hakemisto sekä
Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen ja
Kansallisarkiston digitoimat kirkonkirjat toivat
olennaiset tiedot kätevästi kotikoneelle.
Toiseksi alueen papit olivat tehneet
uskomattoman tarkkaa ja hyvää työtä näiden
tavallisten pieneläjien vaiheiden kirjaamisessa – aivan toisenlaista kuin se vetelä
kappalainen Nummella, jonka ylimalkaisten
merkintöjen vuoksi isänpuoleisen sukuni
alkupuolelle jää yksiä jos toisiakin kysymysmerkkejä
Suomen sukututkimusseuran ja Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon olennaisin yhteys
ei ole organisaatioiden yhteyttä vaan pikemminkin orgaanista yhteenkuuluvuutta. Kirkko
on tuottanut ja säilyttänyt sen materiaalin,
jota sukututkimuksessa ylivoimaisesti eniten
hyödynnetään. Osin se on tehnyt sen omiin
tarpeisiinsa: se on kirjannut tietoja jäsentensä kristillisestä elämänvaelluksesta ja
heidän uskonnollisesta sisältöosaamisestaan.
www.genealogia.fi

Tästähän rippi- ja historiakirjat kertovat:
syntymästä ja kasteesta, kuolemasta ja
hautaan siunaamisesta, ehtoollisella
käymisestä sekä kristillisen uskon
ymmärtämisestä ja kyvystä lukea sitä
sisältäkin eikä vain ulkoa.
Samalla kirkko on vastannut koko
yhteiskunnan tarpeisiin tuottamalla sellaisen
tarkan väestökirjanpidon, johon henkikirjoitus ei lähimainkaan yltänyt. Kiinnostus
ihmiseen kristittynä ihmisenä sai aikaan
olennaisesti parempaa jälkeä kuin kiinnostus
häneen veronmaksajana.
Syvin yhteys – ja painavin peruste tänään
onnitella – on kuitenkin tietyssä todellisuudentulkinnassa, jonka keskiössä on jatkumon tunnistaminen ja tunnustaminen sekä
jokaisen ihmisen elämän kunnioittaminen.
Voi kyllä vitsailla siitä, että Paavali varoittaisi
Timoteusta (1 Tim. 1:3-4) genealogian
vaaroista ja nykypäivänä neuvoisi pysymään
etäällä ainakin Suomen Sukututkimusseurasta: ”Makedoniaan lähtiessäni kehotin
sinua jäämään Efesokseen, jotta kieltäisit
siellä eräitä levittämästä vieraita oppeja ja
harrastamasta taruja ja noita loputtomia
sukuluetteloita. Ne johtavat vain turhiin
tutkisteluihin eivätkä palvele Jumalan
suunnitelmaa, joka avautuu vain uskolle.”
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yhdenkään sukututkijan on syytä väistellä
yhdenkään oman esivanhempansa yritystä
elämäksi.
Tunnetun kanadalaisen kirjailijan Robertson
Daviesin (1913–1995) ikävä kyllä suomentamaton kirja Murther & Walking Spirits on
ainutkertaisella tavalla rakennettu
sukutarina, jonka jo kuollut päähenkilö
Connor Gilmartin katselee esivanhempiensa
elämää elokuvina. Kirjan lopulla hän tilittää
kokemustaan: ”Festivaalini oli vienyt minut
menneisyyteen, omien esivanhempieni
menneisyyteen, itse asiassa ei niin kovinkaan
kaukaiseen.”; ”Antanut olemusta ihmisille,
joista monet olivat minulle vieraita tai
enintään nimiä, joihin ei liittynyt mitään
erityistä persoonallisuutta, mutta joiden
rohkeus ja voima, jopa itsetuhoon yltävä
uskollisuus, äksyys ja ärhäkkyys, epätoivo ja
kestävyys nyt ovat minulle tuttuja ja
herättävät ihailuni ja säälini ja – tämä minun
on sanottava, niin oudolta kuin se minusta
näyttääkin – rakkauteni.”
Ei silti tarvitse olla kummoinenkaan raamatunselittäjä tajutakseen, että tässä kyllä
ajetaan takaa jotakin ihan muuta kuin
nykymuotoista sukututkimusta.
Vanhassa testamentissa jumalasuhdetta
kuvataan tyypillisesti sukujatkumona: Jumala
on ”Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala”.
Kristillisessä puheessa Abrahamin rinnalle
nostetaan nykyään usein myös Saara tai
Iisakin rinnalle Rebekka; suomalaiselle sukututkimukselle on ollut tyypillistä seurata myös
naislinjoja.
Voi syystä kysyä, eikö erityistä huomiota olisi
syytä kiinnittää Abrahamin orjattareen
Hagariin tai Jaakobin ”sivuvaimoihin” Bilhaan
ja Silpaan: eivät he tai heidän jälkeläisensä
ansaitse sen vähempää kunnioitusta kuin
tunnustetut matriarkat. Yhtä vähän

www.genealogia.fi

Syvin yhteys kristillisen uskon ja sukututkimuksen eetoksen välillä on kuin onkin
tietyssä todellisuudentulkinnassa, jonka
keskiössä on jatkumon tunnistaminen ja
tunnustaminen sekä jokaisen ihmisen
elämään osallistumisen kunnioittaminen.
Tässä ei ole kysymys vain menneisyydestä,
van myös nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.
Turha tuntea sukuaan, ellei tule siihen
tuntoon, että jokainen yritys elämäksi on
kunnioitettava. Turha oppia tuntemaan
poisnukkuneita sukulaisiaan, ellei ala tajuta,
että jokainen nyt elävä ihminen on
rakkauden ja hyvän elämän arvoinen.
Kiitän Suomen sukututkimusseuraa siitä, että
se on jo sata vuotta ikään kuin vaivihkaa
muttei yhtään sitä vähemmän todellisesti
opettanut meitä olemaan ihmisiksi. Onnea ja
siunausta! ●
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Esittelyssä Turun ja Porin läänin lainhuutokortisto
SukuHaku pitää sisällään monenlaisia hakemistoja painettuihin julkaisuihin ja
arkistoaineistoihin. Yksi laaja arkistoaineisto on Turun ja Porin läänin lainhuutokortisto.
Alun perin lainhuudon ensisijaisena tarkoituksena oli taata sukulunastusoikeuden haltijalle
mahdollisuus käyttää lunastusoikeuttaan. Ajan myötä menettelystä kehittyi kuitenkin ennen
kaikkea vahvistus kiinteistön omistusoikeudelle.
Nykyisin lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta.
Aiemmin hakemus lainhuudosta tehtiin alioikeuksiin, kaupungeissa raastuvanoikeuteen kolmen
kuukauden sisällä omistusoikeuden siirtymisestä ja maaseudulla kihlakunnanoikeuteen kuuden
kuukauden sisällä.
Kun hakija oli saanut kolme riidatonta lainhuutoa, hänelle annettiin tästä vakuudeksi kiinnekirja.
Palstatilojen osalta huudatus myönnettiin vuodesta 1895 yhdellä ainoalla lainhuudolla ilman
kiinnekirjaa.

Lainhuutokortiston tekeminen aloitettiin Turun maakunta-arkistossa jo 1930-luvulla. Se
sisältää sekä käsin- että koneella kirjoitettuja kortteja.
www.genealogia.fi
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Suomen Sukututkimusseura on tallentanut SukuHakuun Kansallisarkiston Turun toimipaikassa
(entinen Turun maakunta-arkisto) laaditun Turun ja Porin läänin lainhuutokortiston. Siihen on
kerätty tuomiokirjojen lainhuutopöytäkirjoissa esiintyvät lainhuudot kunnittain vuoteen 1931
asti. Lainhuutopöytäkirjojen alkaminen vaihtelee käräjäkunnittain.
Lainhuutokortistoon on jokaisesta lainhuudosta merkitty seuraavat tiedot:
— tilan nimi ja kylä
— kunta
— lainhuudon saaja
— käsittelyn ajankohdat ja tuomiokirjan pykälät
— lainhuutopöytäkirja ja sivunumero
Sivunumerot viittaavat pääsääntöisesti Kansallisarkiston Turun toimipaikassa säilytettäviin
tuomiokuntien lainhuutopöytäkirjoihin. Niiden puuttuessa sivunumerot viittaavat Kansallisarkistossa säilytettäviin renovoituihin lainhuutopöytäkirjoihin.
Lähdetietojen perusteella voi halutessaan tilata arkistosta kopiot lainhuutoasiakirjoista.
Kauppakirjat, testamentit ja muut liiteasiakirjat ovat yleensä ensimmäisen lainhuudon liitteenä.
Sekä lainhuutokortiston tallentaminen että siirtäminen SukuHakuun on vielä kesken, sillä
aineistoa on erittäin runsaasti. Tallennus menee tällä hetkellä U-kirjaimella alkavissa kunnissa.
SukuHaussa on tällä hetkellä saatavissa Turun ja Porin läänin lainhuudot H-kirjaimeen asti. ●

Lainhuutoja pääsee
SukuHaussa hakemaan
hakutoiminnalla tai
selaamaan
kokonaisuudessaan.
Turun ja Porin läänistä
on tällä hetkellä tietoja
H-kirjaimella alkaviin
kuntiin asti.

www.genealogia.fi
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Tieteellisten seurain valtuuskunnan
tervehdys
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen esitti Tieteellisten seurain valtuuskunnan
tervehdyksen Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlassa 31.1.2017 Säätytalolla.
Tieteellisten seurain valtuuskuntaan kuului
vuoden 2016 lopulla 275 tieteellistä seuraa ja
yhdistystä sekä neljä tiedeakatemiaa. Valtuuskunnan jäsenyys edellyttää monipuolista
ja aktiivista ajankohtaisen ja relevantin
tieteellisen tutkimuksen edistämistä ja
tutkimustiedon jakamista. Seurojen yhtenä
keskeisenä tehtävänä on siis huolehtia
tieteen arvostuksesta yhteiskunnassa.
Suomen Sukututkimusseuran toiminta on

www.genealogia.fi

valtuuskunnan jäsenistä ehkä yksi parhaiten
suuren yleisön tuntemista; sukututkimus
kiinnostaa hyvin monia ja monenlaisista
syistä, kuten tänään on jo kuultu.
Sukututkimusseuran yhtenä tärkeänä
tehtävänä on huolehtia siitä, että
sukututkimusta harjoittavat osaavat tehdä
sitä tieteelliset kriteerit täyttäen ja
ymmärtäen oman roolinsa sekä luotettavan
mikro- että makrohistoriallisen tiedon
käyttäjinä ja tuottajina.
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Perustava kokous pidettiin 30.1.1917
Pöllölässä eli Tieteellisen Seurain Talossa
Kasarminkatu 24:ssä. Rakennus on nykyisin
Rakennustaiteen museo.

Mietin jokaisen seuratapaamisen kohdalla,
onko minulla jokin henkilökohtainen yhteys
seuran toimintaan, ja tällä kertaa se oli helppo
juttu. Sukututkimusseuran hyllyiltä löytyy
kolme paksua kirjaa isäni puolelta Ryynäsistä
ja äitini puolelta ainakin kaksi kirjaa Saarelaisista. Oman identiteetin ihmettelyä on
valaissut tieto muun muassa vuonna 1832
Nurmeksen käräjille joutuneesta Staffan
Saarelaiselta, hän kun oli pitänyt luvattomia
körttiseuroja kotonaan Juuan Vuokossa.
Filosofian tohtori Kari-Matti Piilahden
selvitysten mukaan TSV:n edustaja oli mukana
kesällä 1916, kun seuran perustamista
ryhdyttiin puuhaamaan. Assyriologian ja
seemiläisen filologian dosentti Harri Holma,
joka toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnan
sihteerinä, taloudenhoitajana ja kirjastonhoitajana vuosina 1914–1919, oli niiden 42
allekirjoittajan joukossa, jotka 5.7.1916
jättivät senaatille anomuksen Suomen
Sukututkimusseuran perustamisesta.

www.genealogia.fi

Seura piti kokouksiaan ja esitelmätilaisuuksiaan Pöllölässä heti keväästä 1917
lähtien. Vuonna 1929 myös Seuran kirjasto
siirtyi Pöllölään Tieteellisen Seuran
Kirjastoon. Vuosina 1932–97 TSV tarjosi
Säätytalolta Seuralle muiden tieteellisten
seurojen kanssa tilat kokoontumisille,
toimistolle ja kirjastolle. Alkuvuodesta 1988
TSV osoitti Seuralle Säätytalon remontin
vuoksi uudet tilat Mariankatu 5:stä ja
vuonna 1997 nykyiset tilat Liisankadulta.
Säätytalon tilalle seurojen kokoontumispaikaksi TSV sai Tieteiden taloksi
ristityn rakennuksen Kirkkokatu 6:ssa
Sukututkimusseura on käyttänyt taloa
kiitettävästi erilaisissa tilaisuuksissaan, ja
vuonna 2016 se oli talon käyttäjätilastoissa
kolmantena.
Seuran julkaisuja on myyty Tiedekirjassa
vuodesta 1987 lähtien. Julkaisupalvelujemme väki pyysi kertomaan, että
Sukututkimusseuralla on erittäin hyvin
myyviä julkaisuja, joita on ilo ottaa mukaan
messuille ja tapahtumiin. Digitaalisen
sukututkimuksen opas oli viime vuonna
Tiedekirjan neljänneksi eniten myydyin kirja.
Kun TSV täytti 100 vuotta vuonna 1999, sen
kunniaksi teetettiin TSVn oma mitali. Mitali
luovutetaan sellaiselle seuralle tai
yhteistyötaholle, joka täyttää 100 vuotta,
joten nyt on Sukututkimusseuran vuoro.
Koska on saattanut käydä niin, että olette jo
saaneet tämän jostakin muusta hyvästä
syystä, mutta meillä sitä ei ole mihinkään
kirjattu, niin laittakaa tämä sen mitalin
viereen, sitten se ei ole enää yksin. Siksi
sukututkimustakin varmasti tehdään – etten
olisi yksin, vaan minulla olisi juuret ja joku
tuttu kulkemassa mukana. ●
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Kaikkien koulutusten osallistumismaksu on jäsenille 35 euroa ja muille 49 euroa.
Ajantasaiset tiedot koulutuksista sekä lisätiedot löydät aina myös Seuran kotisivuilta
osoitteesta genealogia.fi/koulutukset.

Lähdeaineistot
Kirkonkirjat sukututkimuksen lähdeaineistona
Kurssilla perehdytään kirkonkirjojen käyttöön ja saatavuuteen. Tutuksi tulevat Seuran
oma HisKi-tietokanta sekä lisäksi mm. Karjala-tietokanta, Digiarkisto, Digitaaliarkisto ja
Kansallisarkiston käyttölupamenettely. Koulutus antaa hyvät valmiudet omatoimiseen
sukututkimukseen, vaikka kotisohvalta käsin.
• 25.3.2017 Jyväskylä
• Ilmoittaudu mukaan
Henkikirjat, SAY ja maakirjat suku- ja talohistorian lähteinä
Kurssilla perehdytään syvällisesti henkikirjojen, Suomen Asutuksen Yleisluettelon (SAY)
ja maakirjojen käyttöön suku- ja talohistorian lähdeaineistoina. Kurssi sopii erityisen
hyvin kaikille suku- ja talohistorian harrastajille, jotka haluavat laajentaa aiempaa
lähdeaineisto-osaamistaan.
• 11.3.2017 Turku
• 23.3.2017 Kuopio
• Ilmoittaudu mukaan
Tuomiokirjat, lainhuudot ja perukirjat suku- ja henkilöhistorian lähteinä
Kurssilla perehdytään syvällisesti tuomiokirjojen, lainhuutojen ja perukirjojen käyttöön
suku- ja talohistorian lähdeaineistoina. Kurssi sopii erityisen hyvin kaikille suku- ja
talohistorian harrastajille, jotka haluavat laajentaa aiempaa lähdeaineisto-osaamistaan.
• 22.4.2017 Tampere
• Ilmoittaudu mukaan
Sotilasaineistot suku- ja henkilöhistorian lähteinä
Tämän kurssin avulla voit saada sukusi sotilaista enemmän tietoa. Kurssin aikana
tutustutaan esimerkiksi Kansallisarkiston Militaria-kokoelmaan ja opitaan lukemaan
ns. sotilasrullia, joihin koottiin katselmuksista tietoja esimerkiksi sotilaiden
taistelukelpoisuudesta.
• 18.2.2017 Helsinki
• 1.4.2017 Jyväskylä
• Ilmoittaudu mukaan
www.genealogia.fi
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Kartat ja maanmittausasiakirjat suku- ja maatilahistorian lähteinä
Vanhat kartat voivat toimia sukututkijalle arvokkaan tiedonlähteenä. Vanhojen
karttojen avulla on mahdollista selvittää, missä omien esivanhempien kotitalot
aikoinaan sijaitsivat sekä se, miten niiden paikat sijoittuvat nykyiseen maastoon.
Tämä kurssi antaa karttojen ja maanmittausasiakirjojen tutkimiseen erinomaiset
eväät.

• 25.2.2017 Kuopio
• 22.4.2017 Lappeenranta
• Ilmoittaudu mukaan
Perinnearkistot ja muistiaineistot suku- ja henkilöhistorian lähteinä
Kirjalliset arkistolähteet muodostavat laadukkaan sukututkimuksen perustan,
mutta muistitiedolla ja oman suvun henkilöihin liittyvillä tarinoilla ja muistoilla voi
tutkimukseen saada lihaa luitten ympärille. Tällä kurssilla tutustaan perinnearkistoihin sekä muistiaineiston hyödyntämiseen suku- ja henkilöhistorian
lähteenä. Kurssi sopii kaikille suku- ja henkilöhistorian tutkijoille lähtötasosta
riippumatta.
• 1.4.2017 Helsinki
• Ilmoittaudu mukaan

Geneettinen sukututkimus
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.
•
•
•
•
•
•
•

18.2.2017 Turku
11.3.2017 Tampere
8.4.2017 Pori
8.4.2017 Helsinki
22.4.2017 Helsinki
22.4.2017 Jyväskylä
Ilmoittaudu mukaan

Geneettistä sukututkimusta pitemmälle ehtineille on suunnattu geneettisen
sukututkimuksen harrastajille. Kurssilla perehdytään tarkemmin etäesivanhempien
ja esimerkiksi haploryhmien tutkimukseen.
• 6.5.2017 Helsinki
• 13.5.2017 Tampere
•

www.genealogia.fi

Ilmoittaudu mukaan
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Sukukirjat
Suvusta kirjaksi
Oletko harkinnut kirjoittavasi tai jo kenties kirjoittamassa sukukirjaa,
henkilöhistoriaa, talohistoriaa tai kylähistoriaa? Tällä kurssilla käydään läpi kirjan
kirjoittaminen vaihe vaiheelta: miten kirjahanke kannattaa suunnitella, miten
toteutetaan haastattelut ja huomioidaan tekijänoikeudet? Kurssilla vastataan
näihin ja moniin muihin kysymyksiin kirjan tekemiseen liittyen.
• 8.4.2017 Jyväskylä
• Ilmoittaudu mukaan

Väestöryhmät
Kaupunkien käsityöläisten ja porvarien tutkiminen
Suomen varhaisimmat käsityöläisarkistot alkavat 1620-luvulta. Niistä löytyy tietoja
mm. käsityöläisten syntyperästä, kotipitäjästä sekä sukulaisuussuhteista. Tällä
kurssilla käydään läpi, miten oman suvun käsityöläisiä ja porvareita voi tutkia ja
millaisia arkistolähteitä heidän ammatteihinsa liittyen Suomessa on mahdollista
hyödyntää.
• 1.4.2017 Turku
• Ilmoittaudu mukaan

Sukututkimusneuvonta
Suomen Sukututkimusseuran tiloissa (Liisankatu 16 A)
järjestetään sukututkimusneuvontaa yhtenä lauantaipäivänä kuukaudessa tammikuusta huhtikuuhun ja
lokakuusta joulukuuhun. Neuvojat ovat kokeneita
sukututkijoita ja sukututkimusopettajia. Sukututkimusneuvontojen järjestämisestä vastaavat Seuran Helsingin
paikallisjaosto ja kirjastonhoitaja.
Keväällä 2017 sukututkimusneuvontaa järjestetään
kello 12–14 seuraavasti.
18.2. Paula Karlsson ja Pirkko Liskola
11.3.Tuula Kupari ja Johanna Lehmola
ERIKOISNEUVONTAA SIIRTOLAISUUDESTA
8.4. Mariliina Perkko ja Tarja Piitulainen
6.5. ilmoitetaan myöhemmin
www.genealogia.fi
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Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlat:

Toiminnanjohtajan päätössanat

Suomen Sukututkimusseuran 100-vuotisjuhlan päätössanat lausui toiminnanjohtaja P. T.
Kuusiluoma. Juhlat päätteeksi laulettiin Maamme.
haluaa merkkivuotenaan rohkaista
sukuharrastajia näkemään, keräämään,
kirjoittamaan, tallentamaan ja jakamaan
tarinoita ja siten jalostamaan omaa harrastustaan ja rikastamaan koko sukututkimusta.
Teema tulee hyvin esille juhlavuoden
päätapahtumassa, joka on Suku 2017 —
koko Suomen sukujuhla. Sitä vietään viikon
verran 13. ja 19. maaliskuuta. Tapahtumassa
seitsemän muistiorganisaatiota esittelee
aineistojaan suku- ja henkilöhistorian ja osin
nimenomaan kerronnallisuuden näkökulmasta. Viikonloppuna Otanimen
Kandidaattikeskuksessa kuullaan kahden
päivän aikana lähes 30 esitelmää.

Hyvä juhlayleisö
Bästa festpublik
Tämä juhlahetki alkaa kääntyä loppua
kohden. Kiitän lämpimästi kaikkia tervehdyksen esittäneitä tahoja, juhlapuhujaa ja
esiintyjiä.
Suomen Sukututkimusseuran juhlavuosi
jatkuu. Juhlavuoden teema ”Jokaisella on
tarina” sisältää ajatuksen, että jokaisen ihmisen tarina on kertomisen arvoinen. Seura

www.genealogia.fi

Suku 2017 on kattava katsaus tämän päivän
suomalaiseen suku- ja henkilöhistorian
tutkimukseen. Sen ohjelmassa esitellään,
kuinka modernin tietotekniikan ja bioteknologia sovellukset kulkevat suvun
tarinan kertomisessa rinnakkain perinteisten
lähestymistapojen kanssa. Mukana on myös
genealogiaa aina Sursilleista nykypäivän
ruotsalaisprinsessojen savolaisiin juuriin.
Syyskuussa Tampereella pidetään Seura
juhlaseminaari. Sen teema on Naiset
sukututkimuksessa. Seminaarissa tarkastellaan yhtäältä naisia sukututkijoina,
toisaalta sitä, kuinka naiset on sukuhistoriassa huomioitu.

22

Jäsenviesti Jalmari 2/2017

Suomen Sukututkimusseura

Marraskuussa julkistetaan juhlakirja, joka
käsittelee tasavallan presidenttien esipolvia.
Juhlavuoden tutkimushankkeessa tutkitaan
suomalaisen suku- ja henkilöhistorian
kehitystä ja vaiheita autonomian ja
itsenäisyyden aikana näihin päiviin saakka.
Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan
artikkeleina Aikakauskirja Genoksessa.
Seuralla on ollut kunnia saada juhlavuoden
tapahtumat valtioneuvoston kanslian Suomi
100 -ohjelmaan. Tämän lisäksi viralliseksi
Suomi 100 -hankkeeksi on hyväksytty Omat
Juuret, josta puheenjohtaja jo alussa
puhuikin.
Bästa festpublik
Jag vill tacka varmt alla som framfört
hälsningar på vår festdag, vår festtalare och
våra uppträdare. Genealogiska Samfundets
jubileumsår pågår till årets slut. Samfundet
har haft äran att få jubileumsårets tillställningar med på statsrådets Finland 100 programmet.

www.genealogia.fi

Samfundet firar sina första hundra år som en
del av vår självständighets hundraårsjubileum och tillsammans med det självständiga Finland.
Hyvä juhlayleisö
Suomi 100 -tunnus näkyy tänä vuonna
monessa paikassa Suomen Sukututkimusseuran verkkosivustolla, jäsenviesti
Jalmarissa, Aikakauskirja Genoksessa ja
sosiaalisessa mediassa. Seura juhlii omaa
satavuotistaivaltaan osana itsenäisyyden
juhlavuotta ja yhdessä itsenäisen Suomen
kanssa. Niinpä myös tänään Suomen
kansalliset tunnusmerkit — lippu, laulu ja
leijona — ovat läsnä. Leijona vartioi tuolla
porrashallin tasanteella — Walter
Runebergin veistoksessa Laki — yhdessä
Suomi-neidon kanssa. Siniristilippu liehuu
tässä salissa Seuran oman lipun rinnalla. Ja
laulu, sen me laulamme tämän tilaisuuden
päätteeksi yhdessä. ●
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