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Teksti: Pekka Piironen

Piira-pohjaiset suvut Suomessa
Sukunimeltään Piira, Piirainen, Piiroinen, Piironen ja Piirala esiintyy
Suomessa (nykyisenä nimenä) noin 6 700 ja ulkomailla noin 300
henkilöä väestörekisterin mukaan. Nimen perusmuoto on Piira. Sukukunnalle on vuonna 1983 perustettu sukuseura. Se on nimetty
Pudasjärvellä noin vuonna 1610-20 syntyneen ja Kuhmon Kiekinniemeen vuonna 1653 muuttaneen Eskil Piiran mukaan.
Eskil Piira Sukuseura ry on harjoittanut sukututkimusta aktiivisesti. Vuonna 2013 valmistui
sukukirja ”Eskilin jälkeläisiä”. Sittemmin sukututkimus on painottunut DNA-pohjaiseksi. Jäljityksessä on päästy 1400-luvulle saakka.
Käsillä oleva referaatti perustuu sähköisistä
tietojärjestelmistä saataviin tietoihin sukukunnan nykyisestä levinneisyydestä. Sitä on aiemmin selvitetty em. sukukirjassa. Tämä selvitys
perustui Juhani Pöyhösen tutkimuksiin; aineistona maalaiskunnat vuonna 1968 (ks. kartta 1a).
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TUTKIMUSAINEISTO, SEN EDUSTAVUUS JA
METODIIKKA
100 VUOTTA SITTEN -AINEISTO
Sukujen asuinpaikoista viime vuosisadan
alkupuolelta ei ole järjestelmällisesti koottuja
tilastoja tai muita valmiita dokumentteja. Uraa
uurtavan työn tällä alalla on tehnyt dipl. ins.,
kauppat. maist., sukututkimusta harrastavan
ohjelmayrittäjä Tuomas Salste. Internetissä julkaistussa Sukunimi-infossa löytyy mm. vuosina
1939-1958 kuolleiden henkilöiden syntymäpaikkatietoja. Syntymäpaikkatiedot ovat vuosilta
1884-1931.
Aineisto on peräisin KELA:n henkilökortistoista. Kortisto kattaa 13 % elossa olleista suomalaisista em. vuosilta. Karttaan 1. on merkitty
em. vuosina kuolleiden syntymäpaikat vuosina
1884-1931 sekä syntyneiden lukumääräluokat.
Syntyneiden kokonaismäärä oli 365. On selvää,
että lapsen syntymäpaikalla asuu muutakin
sukua, mutta heitä ei ole voitu yksilöidä asuinpaikka-aineistosta. Todellinen asuinpaikan henkilömäärä on varmasti merkittävästi suurempi;
tuolloinhan suurperheet olivat yleisiä.
Yhtenä epävarmuustekijänä kartoituksessa
on myös se, että sukunimen muuttaminen oli
1900-luvun alkupuolella yleistä. Niinpä heillä

saattoi syntyessään olla jokin muu nimi kuin
Piirainen, Piiroinen, Piironen tai Piira. Sukunimi
saattoi varsinkin lännessä puuttua kokonaan.
Syntymäpaikkakarttaan on otettu miehet ja
naimattomat naiset. Voidaan kuitenkin sanoa,
että 1900-luvun alkupuolella ainakin karttaan 1
merkityillä alueilla on syntynyt ja myös asunut
Piira-pohjaista sukua.
NYKYPÄIVÄN AINEISTO
Ilta-Sanomat julkaisi nettisivuillaan maaliskuussa 2016 tietojärjestelmän, jolla voitiin
sijoittaa minkä hyvänsä sukunimen edustajat
Suomen kartalle kunnittain. Tämä aineisto innoittikin kokeilemaan Piira-pohjaisten sukujen
kartoittamista. IS-aineisto perustuu väestörekisteriin mutta ongelmana oli se, että nimien
poiminta on rajoituttu vain yli 50 henkilön ryppäisiin kunnittain. Tällöin saatavissa on vain sellaiset kunnat ja nimet, joissa yksittäistä sukunimeä esiintyi yli 50 kappaletta.

Koska käsillä olevassa selvityksessä haluttiin
kartoittaa kaikki neljä Piiran johdannaista (Piirainen, Piiroinen, Piironen ja Piira), IS:n sovellus

osoittautui kovin puuteelliseksi ja harhaanjohtavaksikin. Esim. jos jossain kunnassa asuisi
Piiraisia 51 kpl, Piiroisia 49 kpl, Piirosia 49 kpl
ja Piiroja 49 kpl, saataisiin IS:n järjestelmän tulokseksi 51 sukukunnan jäsentä. Todellinen luku
olisi ollut 198. Näin ollen IS:n tulos olisi ollut tässä teoreettisessa tapauksessa vain neljännes
todellisuudesta.
IS:n aineisto (2 853) kattoi vain 42 % sitä,
mikä oli väestörekisterin luku. Sillä ei pysty
osoittamaan sukukunnan asutusta maassamme. Aineisto vaati täydennystä alle 50 henkilön sukunimiryppäiden osalta kaikissa Suomen
kunnissa, siis myös IS:n kunnissa.
Täydennysmahdollisuutta ryhdyttiin kokeilemaan matkapuhelinliittymistä. Fonecta Caller on Fonectan hakujärjestelmä, josta ilmenee
kaikki matkapuhelinliittymät sukunimen mukaan kunnittain. Aineistoa puhdistetiin valitsemalla vain henkilöt (ei liikeyrityksiin liittyviä
sukunimiä). Lisäksi samalla henkilöllä olevat
useammat puhelinliittymät pyrittiin karsimaan
selaamalla nimi- ja osoitetiedot. Olettamuksena
oli, että nykyaikana lähes kaikilla, jopa lapsilla,
on liittymä.
Todellisuudessa puhelinliittymän omisti 82,6
% po. sukunimien väestörekisterin luvusta. Fonecta-poiminnan koko aineistosta (5 574; vain
henkilöt) poistettiin yli 50 henkilön ryppäät,
joista kertyi yhteensä 2 243 nimeä. Tällöin aineistoon jäi IS-aineiston täydennykseksi yhteensä 3 232 nimeä. Tästä joukosta kuitenkin
kunta-tieto puuttui (mm. salaiset numerot)
yhteensä 592 tapauksesta, joten tutkimusaineistoon jäi yhteensä 2 640 Piira-johdannaista
nimeä
Näin koottuun tutkimusaineistoon saatiin
yhteensä 5 493 Piira-johdannaista nimeä, mikä
on 81,5 % väestörekisterin luvusta. Aineiston
kunnittaisiin frekvensseihin suhteutettiin Eskil
Piira Sukuseura ry:n kuntakohtaiset jäsenmäärät ja %- osuudet (Kartta 2). Tietolähteenä oli
Eskil Piira Sukuseura ry:n jäsenrekisteri 9.7.2015
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HAVAINTOJA
Kartoista 1. ja 1a. voidaan todeta, että Piira-pohjaisten syntymäpaikat ja samalla sukujen
asuinpaikat 1800-1900 -lukujen vaihteessa olivat pääpiirteissään samoja kuin maaseutuväestö vuonna 1968 Juhani Pöyhösen tutkimuksessa. Molemmissa kartoissa on havaittavissa
samoja keskittymiä: Kuhmo-Sotkamo-Nurmes,
Joensuun ympäristö ja Kouvolan pohjoispuolinen alue.

Kartta 1a. Maaseudulla asuneiden Piiraisten,
Piiroisten, Piirosten ja Piirojen asuinpaikkoja
vuonna 1968. (Juhani Pöyhönen).

Kartta 1. Vuosina 1884-1931 syntyneiden ja
vuosina 1939-1958 kuolleiden Piiraisen, Piiroisen, Piirosen, Piiran ja Piiralan syntymäpaikkoja
(Tuomas Salste).
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Kartasta 1. havaitaan, että myös Helsingin
ja Oulun seuduilla oli muutaman perheen keskittymiä. Pohjanmaalla ja länsirannikolla sekä
Lapissa Piiran sukukuntaa on asunut satunnaisesti. Kartassa 1 on nähtävissä myös luovutetun
Karjalan asutus. Laatokan pohjoisrantamilla on
ollut merkittävää Piiroisten ja pohjoisempana
Piiraisten asutusta ennen sotia. Karttapohjan
kuntajako on vuodelta 1935.
Kartasta 2. havaitaan, että, sukukuntaa elää
nykyisinkin samoilla alueilla kuin 1900-luvun
alkupuolella ja vuonna 1968. Keskittymistä on
kuitenkin tapahtunut kaupunkeihin. Suurin keskittymä on pääkaupunkiseudulla. Tällä Pienellä
alueella asuu yli 1 000 ja lähiseudulla ainakin
300 sukukuntaan kuuluvaa. Etelärannikon tuntumasta löytyy puolentoistatuhatta sukulaista.
Kun tarkasteluun otetaan Kouvolan, Lahti-Heinolan, Hämeenlinnan ja Tampereen pitkulainen
alue, päädytään noin 2 000 henkilöön. On huo-

mattava, että karttaesitykseen ei ole merkitty
aivan pieniä ryppäitä nimeämättömille valkoisille alueille.

Kartta 2. Piira-pohjaisten sukujen yleisimmät
frekvenssit ja Eskil Piira Sukuseuran jäsenyys
(punaisella) Suomessa.

itä- ja eteläosissa. Pieniä noin alle 10 henkilön
ryhmiä tai ykköshenkilöitä asuu varmasti lähes
joka puolella Suomea. Karttaan 2 on koottu yhteensä noin 4 800 sukukuntaan kuluvaa, mikä
on 87 % tutkimusaineistossa. Vihreille ja nimeämättömille valkoisille alueille jää hajautetusti
noin 700 henkilöä ilman merkitsemistä.
Kunnan asukaslukuun suhteutettuna Piiraisten osuus oli ylivoimaisesti tihein Kuhmossa,
4,7 %. Vertailun vuoksi Helsingissä ja Espoossa
tämä luku oli vain 0,03 %. Piiroisten ja Piirosten
frekvenssit pääkaupunkiseudulla olivat yhtyä
heikkoja. Piirosten osuus oli tiheimmillään Nurmeksessa, 1,3 %, muissa kunnissa selvästi alle
prosentin.
Väestörekisterin 2015 mukaan sukukunnan
nimimuunnelmista Piiraisia esiintyy yleisimmin
(40 %). Alkuperäinen Piira on säilynyt vain 7
%:lla verisukulaisten määrästä. Piiroisten ja Piirosten osuudet ovat noin neljännes. Sukukunta
on hiljalleen kasvamassa kaikilta osiltaan. Nettolisäys vuosina 1970-2015 oli 5,5 %. Suomen
kokoväestön kasvu vastaavana aikana oli lähes
20 %, mikä johtuu pääosin muuttoliikkeestä. Sukukunnan kaikista jäsenistä 4 % asui ulkomailla
vuonna 2016 (ks. diagrammat alla).

Kuhmo on sukuseuran kantaisän, Eskil Piiran, kotiseutua, josta tämän jälkeläisiä alkoi levitä suurelta osin etelään. ”Kainuun portin” ulkopuolella, ”etelän eteisenä”, on Nurmes, johon
monet pysähtyivätkin ja joiden jälkeläisiä siellä
elää runsaasti vieläkin. Tällä kanta-alueella elää
kartoituksen mukaan ainakin 1 000 verisukulaista. Toisaalta Lounais-Suomesta lähteneiden
Eskilin esi-isien jälkeläisiäkin on levittäytynyt
ympäri maata.
Yleinen kaupunkikeskittyminen koskee myös
Piiraisia, Piiroisia, Piirosia ja Piiroja. Suurimmissa kaupungeissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä,
Kouvolassa, Lahdessa, Turussa ja Oulussa heitä
asuu yli 800 henkilöä.
Noin 10-50 henkilön ryppäitä esiintyy maan
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hajallaan vain satunnaisesti. Sukuseuran kaikki
jäsenet vuonna 2015 on merkitty karttaan 3.8

ESKIL PIIRA SUKUSEURA RY
Karttaan 2 on merkitty punaisella myös Eskil
Piira Sukuseuran jäsenmäärät ja %-osuudet
tarkastelun alaisissa kunnissa. Havaitaan, että
sukukunnan kanta-alueella, Kuhmo-Sotkamo-Kajaani-Nurmes, sukuseura-aktiivisuus on
suuri. Sukuseuran jäsenyys on yli 10 %:lla po.
sukujen edustajista. Myös Mikkelissä, Oulussa ja monissa etelärannikon lähistön kunnissa
aktiivisuus on samaa luokkaa. Lieksassa, Rovaniemellä ja Ranualla elää kussakin alle 50
henkilön Piira-populaatio, mutta sen sukuseura-aktiivisuus on korkea.
Sen sijaan on yllättävää, että Joensuussa ja
sen lähialueilla, joissa asuu runsaasti Piira-pohjaisia sukuja (lähes 800 henk.), sukuseura-aktiivisuus on hyvin vähäistä, parin prosentin
luokkaa. Matalalla tämä aktiivisuus on myös
pääkaupunkiseudulla ja ”kaakon kulmalla”. Jäsenyys-prosentti kehä-kolmosen sisällä on 3-5
vaikka sukujen isoin keskittymä on siellä.
Jäsenrekisterin mukaan sukuseuran jäseniä
löytyy miltei joka puolelta Suomea. Jäsenistön kasautumat esiintyivät luonnollisesti siellä,
missä sukukunnan ihmisetkin asuvat. Selkeät
jäsenistön tihentymät ovat Kuhmo – Kajaani –
Sotkamo - Nurmes -alueella sekä pääkaupunkiseudulla, Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Länsi-Suomessa ja Lapissa sukuseuran jäseniä on
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Kartta 3. Eskil Piira Sukuseuran jäsenet kunnittain 2015
Lähteet
http://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/index.
htmi (sukunimi-info)
h t t p : / / w w w. i l ta s a n o m a t . f i / ko t i m a a / a r t 2000001136492.html (Suomalaiset sukunimet
kartalla)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fonectacaller&hl=fi (Fonecta Caller)
https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/Etusivu.aspx
(Väestörekisteri 2016)
Juhani Pöyhönen: Suomalainen sukunimikartasto osa I-II, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
(1998 ja 2003). / Pekka Piironen: Piira -sukunimen johdannaisten määrä ja levinneisyys. Teoksessa Jorma ja Tuula Piirainen: Eskelin jälkeläisiä, Eskil Piira Sukuseura ry.

Johdatus geneettiseen sukututkimukseen-opas julkaistu
Suomen Sukututkimusseura on julkaissut P. T.
Kuusiluoman toimittaman vihkosen Johdatus
geneettiseen sukututkimukseen (47 s.). Sen tarkoituksena on paikata suomenkielisen oppaan
puuttumista. Vihkonen on Seuran geneettisen
sukututkimuksen koulutuspäivien oheisaineistoa,
jota voi lukea myös itsenäisenä oppaana.
Sukututkimuskouluttajat Riikka Piironen ja Sari
Heimonen kertovat oppaassa maailman suurimman DNA-testejä kuluttajille tarjoavan yrityksen
Family Tree DNA:n testitarjonnasta. Suomen
Y-DNA R-haploryhmät -projektin administraattori Timo Rossi selostaa Y-kromosomin DNA-kartoituksessa syntyvää tietoa ja sen käyttöä oman
sukulinjan rakentamisessa haplopuussa.
Opas on digitaalisena julkaisuna myynnissä Sukututkijan verkkokaupassa. Se tulee myöhemmin
myös paperijulkaisuna myyntiin Tiedekirjaan.

Mukavia lukuhetkiä!
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Suomalaisen sukututkimuksen
ansiomitaleita ansioituneille sukututkijoille
Suomen Sukutututkimusseuran hallitus on kesällä myöntänyt seitsemälle ansioituneelle sukututkijalle Suomalaisen sukututkimuksen
ansiomitalia.
Suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista ansioista ansiomitali myönnettiin seuraaville henkilköille:
— Mauri Lehikoinen (esittäjä Raassinan Sukuseura ry): Raassinan Sukuseura ry:n perustajäsen vuonna 1990 ja 18 vuotta hallituksen jäsen
useissa eri tehtävissä sekä kunniajäsen. Vastannut sukuseuran sukututkimustoiminnasta ja
kirjoittanut useita artikkeleita sukuseuran jäsenjulkaisuun, jonka toimittamisesta ja taitosta
vastasi 18 vuoden ajan. Oli mukana sukuseuran
kahden ensimmäisen sukukirjan toimitustyössä
sekä toimitti kolmannen, vuonna 2002 ilmestyneen sukukirjan Raassinan suku 1600–2000.

kokoamisesta, toimittamisesta ja julkaisemisesta. Ylläpitää Leinosten sukutietokantaa. Ollut
pitkään päävastuussa vuosittain järjestettävän
sukutapaamisen järjestelyistä. Ollut mukana
myös Poroputaa sukuseuran toiminnassa ja
tekemässä suvun sukukirjaa.

— Tatu Leinonen (esittäjä Leinosen sukuseura
ry): Toimi Leinosten sukuseura ry:n esimiehenä
vuosina 1995–2015 ja sitä ennen varaesimiehenä perustamisesta 1985 alkaen. Julkaissut yhdessä Tapio Leinosen kanssa neljä sukuseura
ry:n kustantamaa sukukirjaa.
— Tapio Leinonen (esittäjä Leinosen sukuseura
ry): Leinosten sukuseura ry:n perustajajäsen
vuonna 1985. Toimi pitkään sukuseuran arkistonhoitajana ja varaesimiehenä sekä esimiehenä vuodesta 2015 lähtien. Toimi sukuseuran
kustantaman neljän mittavan sukukirjan päätoimittajana vastaten pääasiallisesti aineiston
8
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FT Veli-Pekka Toropainen. Kuva: Maria Vasenkari

— Matti Nieminen (esittäjä Erkkilän sukuseura
ry): Tehnyt pitkään ja aktiivisesti sukututkimusta ja toimittanut 12 sukukirjaa. Toiminut yli 40
vuotta Erkkilän sukuseuran sukutoimikunnan
(sittemmin hallituksen) jäsenenä ja saman ajan
sukutietokannan ylläpitäjänä.

toimi varapuheenjohtajana ja työvaliokunnan
jäsenenä. Seuran kunniajäsen vuodesta 1999.
Toiviaisten sukuyhdistys ry:n sukuneuvoston
jäsen ja kunniajäsen vuodesta 2010. Julkaisut
useita sukututkimusartikkeleita.

— Veli Pekka Toropainen (esittäjä Turun Seudun
Sukututkijat ry):Tehnyt pitkään ja laaja-alaisesti vaativaa sukututkimustyötä sekä julkaissut
runsaasti ansiokkaita sukututkimusartikkeleita
eri julkaisuissa, pääosin Aikakauskirja Genoksessa. Toiminut Genoksen toimittajana vuodesta 2015 lähtien. Suomen Sukututkimusseuran
tutkijajäsen vuodesta 2007.
Sukututkimuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä ansiomitali myönnettiin seuraaville:
— Lempi Kuisma (esittäjä Moisanderin sukuseura ry): Tehnyt 1970-luvulta lähtien aktiivisesti sukututkimusta ja mm. kerännyt runsaasti
muistitietoa. Moisanderin sukuseura ry:n perustajajäsen ja sukutietokannan ylläpitäjä.
— Rainer Toiviainen: Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsen 1980–1998, jona aikana

Seuran puheenjohtaja Teppo Ylitalo kiinnittää
Matti Niemisen rintaan ansiomitallin. Kuva Timo
Erkkilä.

Seura onnittelee lämpimästi kaikkia
mitalin saaneita!

Seuralle on valittu uusi
toimistosihteeri
Seuran uusi toimistosihteeri on sosionomi (AMK) Maaria Hartman. Hän opiskelee
folkloristiikkaa Helsingin yliopistossa ja
hänellä aiempaa työkokemusta järjestötoiminnassa. Hartman vastaa Seuran asiakaspalvelusta tiistaisin ja torstaisin klo 12–18.
Hänet löytää kirjastosta sekä tavoittaa puhelimitse numerosta 050 3733 715 ja sähköpostitse osoitteella seura(a)genealogia.fi.
JÄSENVIESTI JALMARI
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Teksti: Maria Kallio

Tuomiokirjat tekstiaineistoksi
Suomen Sukututkimusseura ja Kansallisarkisto toteuttivat kesän
2017 aikana yhteistyöhankkeen, jossa parikymmentä vapaaehtoista sukututkijaa kirjoitti puhtaaksi noin 200 sivua renovoituja
tuomiokirjoja opetusaineistoksi käsinkirjoitetun tekstin automaattista tunnistusta varten.
Yhteistyö liittyy Kansallisarkiston READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) -hankkeeseen, jossa tutkimusalusta
Transkribuksen avustuksella kehitetään käsinkirjoitetun tekstin koneellista tunnistamista.
Toistaiseksi alusta täytyy opettaa lukemaan
kutakin käsialaa ja aineistotyyppiä erikseen
kirjoittamalla puhtaaksi mallisivuja halutusta
aineistosta. Kesän vapaaehtoisprojektin saldona oli kohtuullisen hyvä 1800-luvun renovoituja
tuomiokirjoja tunnistava HTR-malli, joka pystyy
tunnistamaan jopa 90% merkeistä oikein hieman sivusta riippuen (ks. kuva)
Tavoitteena onkin lisää opetusaineistoa keräämällä parantaa tuomiokirjojen automaattista tunnistusta siten, että niitä voitaisiin kuvien
lisäksi tarjota käyttäjille tekstimuodossa. Tällöin
erilaisten hakujen tekeminen suoraan aineistosta olisi mahdollista.
Kansallisarkisto etsii nyt lisää vapaaehtoisia
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yhteistyöprojektiin ja tavoitteena on marraskuun loppuun mennessä saada mahdollisimman paljon puhtaaksikirjoitettuja sivuja. Vapaaehtoisille sukututkijoille tarjotaan opastus
Transkribus-alustan käyttöön sekä käyttäjätuki marraskuun loppuun saakka. Halukkaille
järjestetään Transkribus -työpaja keskiviikkona
26.9. klo 14–16 Kansallisarkiston luentosalissa
(Rauhankatu 17, Helsinki). Ennen opastusta on
tarjolla myös apua Transkribus-alustan asennukseen klo 13–14. Työpajaan ilmoittaudutaan
lähettämällä viesti osoitteeseen tuomiokirjat@
arkisto.fi. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä.
Jokainen osallistuja tarvitsee oman tietokoneen, jolle Transkribus voidaan asentaa. Alusta
on englanninkielinen, mutta tarjolla on hyvät
suomenkieliset käyttöohjeet. Osallistujilla ei
tarvitse olla teknistä erityisosaamista tai aikaisempaa kokemusta tuomiokirjoista. Avoin mieli
ja halu oppia uutta riittävät!

Haluatko lähteä kotimaan reissulle
ja kertoa matkastasi muillekin?
Hae hostellijärjestön järjestöreissaajaksi!
JÄRJESTÖREISSAAJAHAKU
Lähde kotimaan reissulle syksyn tai talven aikana ja yövy verkostomme hostelleissa http://
www.hostellit.fi/! Jos palat halusta kertoa matkastasi muillekin, hae Hostellijärjestön järjestöreissaajaksi. Hostellijärjestö hakee taas innokkaita järjestöreissaajia ja matkakertomusten
tuottajia.
Tarjoamme valituille reissaajille taloudellista tukea majoitukseen hostelleissamme sekä
matkoihin kohteeseen. Mahdollistaaksemme
useamman jäsenen reissuun pääsyn korvaamme kuluja enintään sadan euron edestä per
reissaaja. Reissaaja voi saada tukea yhteen
reissuun. Lisäksi kaikki valitut reissaajat saavat maksutta kansainvälisen hostellikortin arvoltaan 15 €. http://www.hostellit.fi/kansainvalinen-hostellikortti/
Vastineeksi tuesta kerrot meille matkastasi
tekstin, kuvien tai vaikkapa videoiden muodossa. Ideana on, että reissujuttu julkaistaan järjestösi sekä Hostellijärjestön viestintäkanavissa.
Hostellijärjestö saa tuottamaasi materiaaliin
käyttöoikeudet sekä luvan jakaa materiaalia
omissa viestimissään. Matkustusajankohta on
lokakuun 2017 ja huhtikuun 2018 välillä.
Hae järjestöreissaajaksi 30.9.2017 mennessä.

LISÄTIETOJA:
Markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Sinikka
Komu, Suomen Hostellijärjestö
sinikka.komu@hihostels.fi, p. 045 7733 2947.
Voit tutustua aikaisempien järjestöreissaajien
matkakertomuksiin Hostellimatkalla -blogissamme. http://www.hostellit.fi/tag/jarjestoreissaaja/

HAE JÄRJESTÖREISSAAJAKSI TÄSTÄ

Ilmoitamme valituille järjestöreissaajille henkilökohtaisesti.
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Seuran koulutuspäivät
syksyllä 2017
Suomen Sukututkimusseura tarjoaa koulutusta suku- ja henkilöhistorian tutkimukseen ja lähdeaineistoihin, geneettiseen sukututkimukseen
sekä sukukirjojen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. Juhlavuoden kunniaksi Seuran koulutuspäivät ovat vuonna 2017 aihepiireiltään aiempaa
monipuolisempia ja niitä on tarjolla eri puolilla Suomea. Koulutuspäivien
osallistumismaksu on Seuran jäsenille 35 euroa ja muille kuin jäsenille
49 euroa. Koulutuksiin ilmoittaudutaan ja ne maksetaan Sukututkijan
verkkokaupan kautta.
LÄHDEAINEISTO-KOULUTUSPÄIVÄT
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.
HELSINKI 28.10. Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505) klo 9–16, Opettaja Juha Vuorela. viim. ilmoittautumispäivä 20.10.2017

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.
TURKU 14.10. klo 9–16, Sininen huone Vanhalla Raatihuoneella (Vanha Suurtori 3), opettaja Juha Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 6.10.2017.
KUOPIO 11.11. klo 9–15, Kuopion kaupunginkirjaston luentosali (Maaherrankatu 12), opettaja Kaija Heiskanen. viim. ilmoittautumispäivä 3.11.2017.
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RUOTUSOTAMIESTEN TUTKIMINEN
Tämän kurssin avulla voit saada sukusi ruotusotilaista enemmän tietoa. Kurssin aikana tutustutaan esimerkiksi Kansallisarkiston Militaria-kokoelmaan ja
opitaan lukemaan ns. sotilasrullia.
SEINÄJOKI 25.11.2017 klo 9-16, Jaaksi-sali, opettaja Heikki Vuorimies, viim. ilmoittautumispäivä 17.11.2017.

SIIRTOLAISTEN JA HEIDÄN JÄLKELÄISTENSÄ JÄLJITTÄMINEN
Yli miljoona suomalaista on muuttanut aikojen saatossa Suomesta ulkomaille,
joten jokaisella meistä on suvussamme siirtolaisia. Tällä kurssilla perehdytään
siirtolaisuuteen liittyviin lähdeaineistoihin sekä siirtolaiseksi lähteneiden sukulaisten myöhempään jäljittämiseen. Kurssi sopii kaikille suku- ja henkilöhistorian tutkijoille lähtötasosta riippumatta.
PORI 28.10.2017 klo 9-16, Pääkirjaston kokoustila (Porin kaupunginkirjasto
Gallen-Kallelankatu 12) opettaja Elisabeth Uschanov, viim. ilmoittautumispäivä 20.10.2017.

SOTILASAINEISTOT SUKU- JA HENKILÖHISTORIAN LÄHTEINÄ
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sotilaslähteisiin ja niiden käyttöön Ruotsin
suurvaltakaudelta toiseen maailmansotaan saakka.
LAPPEENRANTA 21.10. klo 9–16, Sokos Hotel Lappee (Brahenkatu 1, kokoustila),
opettaja Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 13.10.2017.
KUOPIO 18.11. klo 9–16, Kuopion kansalaisopisto (Puistokatu 20, luokka D170 Kielet),
opettaja Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 10.11.2017.
TURKU 20.1.2018 klo 9–16, Sininen huone Vanhalla Raatihuoneella (Vanha Suurtori
3), opettaja Veli-Matti Pussinen, viim. ilmoittautumispäivä 12.1.2017.

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.

JÄSENVIESTI JALMARI

| 13

HELSINKI 23.9.2017 klo 9–16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja FT Tiina Miettinen, Ilmoittauttuminen avoinna 23.9. asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.
TAMPERE 11.11.2017 klo 11-18 Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13, sisäänkäynti Pellavatehtaankadulta),
opettaja FT Tiina Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 3.11.2017.

TUOMIOKIRJAT, LAINHUUDOT JA SANOMALEHTIARKISTOT SUKU- JA
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.
HELSINKI 25.11. klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja Juha
Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 17.11.2017.

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT
Geneettisessä sukututkimuksessa DNA-testejä hyödyntäen voidaan selvittää sukulaisuussuhteita ja
suvun vaiheita kauemmas, kuin mihin arkistoaineistolla päästäisiin. Kurssitasoja on kolme. Geneettisen
sukututkimuksen perusteet- ja Testitulosten tulkitseminen geneettisessä
sukututkimuksess.

TASO 1
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.
TURKU 23.9. klo 9-16 Sininen huone Vanhalla Raatihuoneella (Vanha Suurtori
3), opettaja Riikka Piironen. Ilmoittauminen avoinna 23..9. asti tai niin kauan
kuin paikkoja riittää.
TAMPERE 30.9. klo 9–16 Tampereen pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2, Kuusi-sali) opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 22.9.2017.
HELSINKI 21.10. klo 9-16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja: Marja
Pirttivaara viim. ilmoittautumispäivä 13.10.2017
JYVÄSKYLÄ 28.10 klo 9–16, Jyväskylän kaupunginkirjasto (Vapaudenkatu
39–41, Pieni luentosali), opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä
20.10.2017.
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TASO 2
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.
KUOPIO 14.10. klo 9–16 Kuopion kansalaisopisto (Puistokatu 20, luokka D170 Kielet), opettaja Riikka
Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 6.10.2017.
HELSINKI 18.11. klo 9–16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja Marja Pirttivaara, viim. ilmoittautumispäivä 10.11.2017.
TURKU 18.11. klo 9-16 Sininen huone Vanhalla Raatihuoneella (Vanha Suurtori 3), opettaja Riikka
Piironen viim. ilmoittautumispäivä 10.11.2017
HÄMEENLINNA 25.11. klo 9-16 Vanajan parvi (Proagria Vanajantie 10 B), opettaja Riikka Piironen viim.
ilmoittautumispäivä 17.11.2017
TAMPERE 2.12. klo 11–18 Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13, Stenvall-tila), opettaja Riikka Piironen,
viim. ilmoittautumispäivä 24.11.2017.

TASO 3
Marja Pirttivaaran mestarikurssi. Filosofian tohtori Marja Pirttivaaran geneettisen sukututkimuksen
mestarikurssi on sisällöltään ainutkertainen. Mestarikurssilla annetaan syventävää ja ajankohtaista
opetusta, opitaan yhdessä geneettisen sukututkimuksen menetelmien ja tulosten ymmärtämistä ja
hyödyntämistä. Osallistujat saavat etukäteen kysymyksiä ja harjoituksia, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen opastuksen. Mestarikurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat edenneet geneettisen
sukututkimuksen harrastuksessaan pitkälle ja hallitsevat DNA-testien käytön perustiedot. Kurssille
tulee ottaa oma tietokone mukaan. Marja Pirttivaaran mestarikurssin osallistumismaksu on 59
euroa.
LAHTI 14.10. klo 9–16 Väinämöisentie 2A (Lahden seudun sukututkijat ry:n tila), opettaja Marja Pirttivaara, viim. ilmoittautumispäivä 6.10.2017.
HELSINKI 9.12. klo 9–16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 505), opettaja Marja Pirttivaara, viim. ilmoittautumispäivä 1.12.2017.

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 2.12.2017 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja:
Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 24.11.2017.

JÄSENVIESTI JALMARI
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Vierailuja ja luentoja
syksyllä 2017
SUKUTUTKIMUS-WEBINAAREJA SYKSYLLÄ 2017
Suomen Sukututkimusseura tarjoaa syksyllä
2017 kaksi webinaaria yhteistyössä Snellman
kesäyliopiston ja sukututkimusopettaja Ritva
Sampion kanssa. Kaikilla on mahdollisuus osallistua webinaareihin oman tietokoneen, puhelimen tai tabletin välityksellä.
25.9., 23.10 ja 13.11.2017 järjestetään Sukututkimustiedot kirjaksi -verkkokurssi. Webinaarissa käydään läpi muun muassa henkilötietolakia,
tekijänoikeuksia ja käytännesääntöjä sekä perehdytään kirjan tekemiseen liittyviin käytännön toimiin. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.
9.11., 16.11. ja 23.11.2017 järjestetään Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa -verkkokurssi.
Kurssilla käydään läpi henkikirjojen rakennetta
1600-, 1700-, 1800- ja 1900-luvuilla, tulkitaan
käsialoja ja tutustutaan niiden käyttöön sukututkimuksessa ja tilojen historian selvittämisessä. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä. Huomaa myös
Snellman kesäyliopiston muut sukututkimuskurssit.

GENOMITIEDON ILTAKOULU JA ENEMMÄN
IRTI SUKUTUTKIMUKSEN LÄHTEISTÄ
Lisäksi erittäin suositut Enemmän irti sukututkimuksen lähteistä -illat sekä Genomitiedon iltakoulut jatkuvat syksyllä 2017.
Enemmän irti sukututkimuksen lähteistä -illoissa kouluttaja Juha Vuorelan johdolla käsitellään erilaisia sukututkimuksen lähteitä sekä
niiden hyödyntämistä tehokkaalla tavalla.
16
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Genomitiedon iltakouluissa Helsingissä ja
Tampereella keskustellaan vapaamuotoisesti
omista kokemuksista genomitiedon hyödyntämisestä sukututkimuksessa. Sekä asiaan
perehtyneet konkarit että aloittelijat ovat tervetulleita. Voit siis tulla mukaan, jos DNA-sukututkimus kiinnostaa, mutta sinulla ei ole vielä
omia testituloksia.

PÄÄKAUPUNKISEUTU-TYÖRYHMÄ
Myös Pääkaupunkiseutu-työryhmä järjestää luentotilaisuuksia ja vierailuja syksyllä.
10.10.2017 järjestetään Tiistailuento Otto Wille
Kuusisen sukujuuret. Tiistailuennoille ei ole erillistä ilmoittautumista ja tilaisuudet ovat maksuttomia. 29.11..2017 on mahdollista tutustua
Kansa Arkiston materiaaleihin.
Tämän koulutustarjonnan ilmoittautumis- ja
maksullisuuskäytännön vaihtelevat. Lue lisää ja
tarkista ilmoittautumis- ja maksullisuuskäytännöt Seuran verkkosivuilta.

Tervetuloa mukaan!

Suomen Sukututkimusseuran
TEEMALAUANTAI

Kohti kahtiajakoa
– Suomi 1917
Lauantaina 14.10.2017 klo 10–15, Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki
10.00 FT Samu Nyström
Suomi 1917 – toivon, toiseuden ja vihan aika
Keväällä 1917 kaikki tuntui mahdolliselta ja suomalaiset kokivat olevansa suuren muutoksen
äärellä. Huuma kuitenkin murentui pian ja valtataistelu levisi keisarikunnan huipulta imperiumin kaikkiin kolkkiin. Suomessa valtataistelu
jakoi rivejä kansallisesta politiikasta kunnallispolitiikkaan ja siitä edelleen työyhteisöihin, järjestöihin ja jopa perheisiin.

Maaliskuun vallankumouksen jälkeistä aikaa
leimasivat elintarvikepula, maatalouslakot 8
tunnin työpäivän saamiseksi ja poliittiset riidat.
Lokakuun vallankumousta taas seurasi suurlakko, jonka yhteydessä tapahtui paljon väkivaltaisuuksia. Esimerkit Hämeenkyröstä, Ikaalisista ja Längelmäeltä kertovat, mistä voi löytää
tietoja paikallistason tapahtumista ja niiden
osanottajista.
13.40
FT Jukka Partanen
Järjestysvalta horjuu
Keväästä 1917 alkaen kysymys järjestysvallan
hallinnasta vaikeutui ja kärjistyi. Porvariston ja
työväenliikkeen kamppailu siitä jatkui läpi kesän ja syksyn ja johti lopulta suojeluskuntien
ja punakaartien muodostamiseen. Esitelmässä
järjestysvaltakysymystä käsitellään erityisesti
Karjalan alueella.

11.00
FT Jouko Kokkonen
Kenellä oli valta Suomessa 1917?
Valta Suomessa muuttui maaliskuun 1917 vallankumouksen jälkeen. Eduskunta aloitti työnsä, samoin suomalaisista koottu senaatti. Työväki valitsi rinnakkaisia paikallisia ”eduskuntia”
ja käytti joukkovoimaansa niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Sanansa oli sanottavana
venäläisellä sotaväellä. Valta jakautui.
12.00

Kahvi

12.40
FM Terhi Nallinmaa-Luoto
Politikointia, elintarvikepulaa ja lakkoilua

Osallistumismaksu 20 € sisältää kahvitarjoilun (kahvi/tee ja sämpylä). Ilmoittautuminen
9.10.2017 mennessä sukututkijan verkkokaupan
kautta. Ilmoita samalla mahdollinen ruoka-aineallergia. Lisätietoja puh. 050 3733 715.
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KOKOUSKUTSU
Suomen Sukututkimusseuran syyskokous pidetään
lauantaina 25.11.2017 klo 10.00 Tieteiden talolla
(Kirkkokatu 6, Helsinki).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
12 §:ssä mainitut asiat.
Hallitus

MÖTESKALLELSE
Genealogiska Samfundets i Finland höstmöte hålls
lördagen 25.11.2017 kl. 10.00 i Vetenskapernas hus
(Kyrkogatan 6, Helsingfors).
På mötet behandlas de ärenden
som näms i § 12 stadgarna.
Styrelsen
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Suku 2018 -tapahtuma
Seuran järjestään yhteistyössä Tampereen seudun työväenopisto ja
Tampereen seudun sukututkijat ry:n kanssa Suku 2018 -tapahtuman.
Suku 2018 -tapahtumaa vietetään Tampereella Sampolan koululla 10.11.3.2018. Suku 2018 teemana on vuoden 1918 tapahtumat ja niiden
jälkivaikutus. Teema näkyy niin esitelmä- kuin retkiohjelmassakin.
Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestetään perinteinen sukututkimusnäyttely ja juhlaillallinen lauantaina. Sukututkimusnäyttelyssä
alan toimijat ja yhteistyökumppanit esittelevät toimintaansa ja tuotteitaan. Näyttelypöydän voi varata mikätahansa sukututkimukseen
liittyvä yhdistys tai yritys. Näyttelypöydät tulevat pian varattaviksi.

Tervetuloa Suku 2018 -tapahtumaan ja Tampereelle!

JÄSENVIESTI JALMARI
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Seuran juhlakirja julkistetaan
Suomen Sukututkimusseura julkaisee 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.

ONNITTELE SEURAA!
Juhlakirjassa on myös Tabula gratulatoria, jossa yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat onnitella
100-vuotiasta Seuraa. Juhlakirja postitetaan
kaikille onnittelijoilla. Yksityishenkilö pääsee Tabulaan vähintään 60 € ja yhteisö vähintään 120
€ lahjoituksella. Juhlavuoden lahjoitukset käytetään Seuran kirjaston digitointihankkeeseen.
Onnittelut voi osoittaa Seuran lahjoitustilille
FI18 2001 1800 1354 05. Tilisiirron viitekenttään
kirjoitetaan onnittelijan nimi ja arvo siinä muodossa kuin haluaa sen julkaistavan sekä postitusosoite.
Tabula gratulatoria sulkeutuu 15.10.2017.

TERVETULOA JULKISTAMISTILAISUUTEEN!
Juhlakirja julkistetaan lauantaina 25.11.2017 klo
12.30 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).
Kahvitarjoilu on klo 11.30 lähtien. Ilmoittautuminen 20.11.2017 mennessä osoitteella seura@
genealogia.fi. Tervetuloa!
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Teksti: Teppo Ylitalo

”Historian tuntemus on
ainoa tie oikeitten päätösten tekemiseen”
Espoolainen filosofian maisteri ja ekonomi Jouko
Niemelä hankki 9.3.1992 Valtioarkiston tutkijakortin numero 212. Siitä virisi neljännesvuosisadan jatkunut tutkijan ja kirjoittajan ura. Niemelä
teoksia on nyt saatavissa myös Sukututkijan
Verkkokaupasta.

eräänlaisia sukukirjoja.

–Oman tuotantoni aloitin vuonna 1999, jolloin
kirjoitin ja julkaisin Alavuden Sulkavankylän
historian. Kirjan historiaosuuteen sain tietoja
isältäni ja tietysti normaaleista paikallishistoriallisista lähteistä, Niemelä kertoo.

–Tällä hetkellä on työn alla jatko-osa Seinäjokivarren asutuskirjaan. Aiheita on loputtomasti,
mutta aika on rajallinen. Genokseenkin on kypsymässä juttu.
Niemelä haluaa viestittää teoksillaan historian
tuntemuksen merkitystä. Se mahdollistaa mielipiteiden muodostamisen ja oikeiden päätösten
tekemisen.

Teoksen laajennettu painos 2001 sisälsi myös
talonhaltijaluettelot. Aihe vei mennessään:
vuonna 2002 ilmestyivät Alavuden Sapsalammin ja vuonna 2005 koko Alavuden talonhaltijaluettelot.
–Olen ottanut talonhaltijaluetteloihin myös
haltijoiden ja heidän puolisoidensa henkilö- ja
sukuperätiedot, joita muiden tekemissä talonhaltijaluetteloissa ei ole. Näin ne ovat myös

Sukututkijan verkkokauppa

kauppa.genealogia.fi

Vanha kotiseutu Etelä-Pohjanmaalla puhuttelee
edelleen. Painosta ovat tulleet mm. Suomen sodan alavutelaisruotujen sotamiehistä ja Seinäjokivarren asutushistoria.

–Historian opetus on ollut kauan ja on tänä
päivänä peruskoulussa ja lukiossa vähäistä ja
huonoa. Viimeiseksi tänä keväänä olin ”oppineiden” tilaisuudessa, jossa ainoan kunnon puheen
piti yllättäen M. A. Numminen. Hän sanoi, että
historianopetusta on lisättävä. Ilman historian
tuntemusta kansakunta ei menesty.

Vi betjänar också på svenska!

butik.genealogia.fi
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