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Hallituksen ääni 

Tähän oli päättynyt kaukaisen sukulaiseni Kai-
sa Juhontyttären elämä 31-vuotiaana 4.2.1818, 
mutta miksi? 

Ikaalisten Kallionkielen Lumian talosta 
syntyisin ollut Juho Yrjönpoika oli avioitunut 
vuonna 1779 viljakkalalaisen Seppälän talon 
tyttären, sotilas Matti Cartoun lesken Kaisa 
Henrikintyttären kanssa ja muuttanut torppa-
riksi Hämeenkyröön silloin kuuluneeseen Lava-
järven kylän Hanhijärven torppaan. Pariskunta 
sai ainakin viisi lasta, mukaan lukien vuonna 
1787 syntyneen Kaisan. 

Kaisan äiti kuoli tammikuussa 1814, ja noi-
hin aikoihin Hanhijärven torpassa majaili ja piti 
hartauksia maallikkosaarnaaja Heikki Heikin-
poika. Tämä oli kotoisin Ruoveden Pohjanky-
lästä ja kierteli saarnamatkoilla Hämeenkyrön 
ja Viljakkalan seudulla. Kaisa alkoi odottaa las-
ta ilmeisesti tälle Heikille, mutta salasi tilansa 
saarnaajalta ja myös perheeltään. Synnytyksen 
lähestyessä hän piiloutui kotinsa lähellä olevaan 
luhtiin, joka on edelleen paikallaan Hanhijärven 
pihapiirissä. Luhdissa on myös jäljellä kiinteä 
puinen sänkyrakennelma, jossa Kaisa synnytti 
tyttölapsen 5.10.1814. Hän leikkasi veitsellä na-
panuoran ja katkaisi samalla myös tämän kau-
lan, minkä jälkeen hän kääri ruumiin villaröijyyn 
ja piilotti kaappiinsa.

Kaisa jäi kuitenkin tapauksesta kiinni ja pää-
tyi oikeuden eteen. Hän tunnusti tekonsa ja sai 
kuolemanrangaistuksen lapsenmurhasta Turun 
Hovioikeudelta 13.2.1815. Tuomioon sisältyi myös 

rangaistus salavuoteudesta. Kaisa anoi tulok-
setta armoa Hallituskonseljilta (myöh. Suomen 
Senaatti) sekä Venäjän keisarilta. Tuomio pan-
tiin toimeen Hämeenkyrössä ”tavallisella oike-
uspaikalla”, jossa Kaisa mestattiin ja poltettiin 
roviolla. Järvenkylän järven päässä, nykyään lä-
hellä kolmostietä linkkimaston luona sijaitseva 
mestauspaikka on edelleen paikkakuntalaisten 
tiedossa, ja siellä on iso ristillä merkitty kivi.

Oikeuskäsittelyn aikana Kaisalta oli kysytty 
Heikki Heikinpojan osuudesta, mutta Kaisa ei 
häntä halunnut mistään syyttää. Heikki oli ka-
donnut maisemista jo oikeudenkäynnin aikana 
eikä hänestä sittemmin kuultu mitään. Kuole-
manrangaistus poistettiin Suomesta kahdek-
san vuoden kuluttua.

Margit Lumia
Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsen

Sukututkimuslöytöjä: mestaus-
tuomio 1800-luvulta
Yksi jännittävimmistä hetkistä sukututkimusta tehdessäni on ollut 
Viljakkalan seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelosta löy-
tynyt maininta kuolinsyystä (suomeksi käännettynä) ”mestattu ja 
poltettu roviolla”. 

Margit Lumia mestaupaikalla.
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10.00 Fil. tri, yht. maist. Sami Suodenjoki
Sotavankikysymys ja vankileirit 1918
Sisällissodan alettua sekä valkoiset että punai-
set joutuivat pohtimaan vihollisiksi epäiltyjen 
käsittelyä. Valkoiset perustivat vankejaan var-
ten kymmeniä vankileirejä, joissa enimmillään 
oli 80 000 punavankia. Vankileireistä muodos-
tui inhimillisen katastrofin näyttämöitä, sillä 
tuhansia vankeja teloitettiin ja vielä useampia 
menehtyi sodan päättymisen jälkeen kulkutau-
teihin ja aliravitsemukseen. 

11.00 Kirjailija Sirpa Kähkönen
Elämä arkistoissa – sisällissodan tutkiminen 
suvun sisäisenä velvoitteena
Kähkönen kertoo esitelmässään fiktion ja fak-
tan kirjoittamisesta arkistotyön pohjalta. Hä-
nen tietoteoksensa kertovat sisällissodasta ja 
1930-luvun poliittisesta kriisistä ja hänen fiktii-
viset teoksensa siviilien elämästä kriisiaikoina. 

12.00 Kahvi

12.40 Fil. tri, dosentti Lars Westerlund
Sotasurmaprojekti ja sen pohja-aineisto suku-
tutkijan apuna
Sisällissotaa tutkivalle sukututkijalle arkistot 
tarjoavat mittavan määrän aineistoja. Suku-
tutkijan hyödyn näkökulmasta tärkeimpiä ovat 
Suomen sotasurmat 1914–22 -projektin nimitie-
dosto sekä viranomaisarkistot ja muistitietoai-
neistot. Esitelmässä käsitellään myös sotasur-

matiedoston suunnittelua ja toteutusta sekä 
tallennuksen ulkopuolelle jätettyjä ja jääneitä 
aineistoja.  

13.40 Dosentti, yliopistonlehtori Ilkka Huhta
Papisto sisällissodassa
Papit olivat väestökirjanpitoon liittyvän viran-
omaistehtävänsä vuoksi hyvin perillä siitä, mil-
laisesta tragediasta sisällissodassa oli kyse. 
Suuri enemmistö pappeja pysyi sivussa sodan 
osapuoliasetelmista, jossa seurakunta oli ja-
kaantunut kahtia. Eniten huomiota herättivät 
kuitenkin ne papit, jotka toimivat joko valkoisen 
armeijan sotilaspappeina tai ne, jotka osoittivat 
ymmärtämystä punaisille.

Osallistumismaksu 20 euroa sisältää kahvitar-
joilun. Ilmoittautuminen 2.4.2018 mennessä su-
kututkijan verkkokaupan kautta. Ilmoita samalla 
mahdollinen ruoka-aineallergia. Lisätietoja puh. 
050 3733 715. 

Taistelujen jälkeen 1918 
– kostoa, rangaistuksia ja kat-
keria muistoja

Suomen Sukututkimusseuran 
TEEMALAUANTAI

Kevään Teemalauantai järjestetään 7.4.2018 klo 10–15 Tieteiden 
talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

https://kauppa.genealogia.fi/product/122/helsinki-742018-teemalauantai-taistelujen-jalkeen-1918---kostoa-rangaistuksia-ja-katkeria-muistoja
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Uumajansaameksi kaupungin nimi on Ubmeje. 
Sana uuma tarkoittaa jylisevää virtaa. Sen voi 
myös yhdistää suomen kielen sanaan uoma.  
Uumajajoen varsilla puhuttiin länsisaamelaisten 
kieliin kuuluvaa uumajansaamea, jota tänä päi-
vänä puhuu enää muutama ihminen. Saame-
laisuus on edelleen näkyvästi esillä Uumajassa. 
Uumajan pitäjän muinainen keskus oli Backen, 
joka sijaitsee nykyisen kaupungin keskustasta 
viisi kilometriä joenvartta länteen. Siellä sijaitsi-
vat ikivanha kauppapaikka ja satama. Backeniin 
nousi 1500-luvun alussa myös kivikirkko, joka 
oli Sursill-suvunkin kotikirkko.

Ongelmaksi Uumajan vierailulla muodostui 
päivän pituus. Valoisa aika kului tiiviisti yli-
opistolla uutta oppien ja sikäläisten kollegojen 
kanssa kahvitellen. Kaupunkiin ehdin tutustua 
vasta illan jo hämärtyessä, mikä oli hankalaa 
valokuvaamisen kannalta. Västerbottenin mu-
seon (Gammlia) upea ulkomuseoalue jäi tällä 
kertaa tutustumatta, mutta onneksi museossa 
oli sentään yksi huone, jossa saattoi syventyä 
lähemmin paikalliseen rakennuskulttuuriin.

Uumajan Tegin kaupunginosa on kasvanut 
vanhan Tegin kylän alueelle. Sursill-sukua tutki-
valle Teg on mielenkiitoinen vierailukohde, vaik-

Sursillien jalanjäljillä Uumajassa
Minulle tarjoutui mahdollisuus viikon tutkijavierailuun Uumajan yli-
opiston CEDAR-yksikössä, jossa ylläpidetään korkeatasoisia väes-
tötietokantoja ja tehdään myös väestötutkimusta. Samalla tarjoutui 
tietenkin tilaisuus perehtyä myös Uumajan kaupunkiin ja samalla 
Länsipohjan historiaan pintaa syvemmältä. 

Uumajan vanha raatihuone on rakennettu vuoden 1888 tulipalon jälkeen samalle paikalle, jossa se sijaitsi jo 1600-luvulla.
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ka tiiviisti rakennetussa lähiössä on mahdoton 
hahmottaa Erik Ångermanin aikaista kylää. Teg 
on täpötäynnä pien- ja kerrostaloja sekä ris-
teileviä katuja ja teitä. Kylä jakautui jo 1500-lu-
vulla Itä- ja Länsi-Tegiin. Sama jako on edelleen 
näkyvissä.  Lähiöön sulautunut myöhemmin 
lisäksi Bölen kylä. Jos jaksaa kävellä tarpeeksi 
pitkälle, päätyy viljelyalueen (Röbäcksslätten) 
reunalle, joka oli aikoinaan Pohjois-Ruotsin suu-
rin yhtenäinen peltoalue lukuisina latoineen. 

Uumaja ei ole vain suomalaisten tunteman 
Sursill-suvun kehto, vaan sillä on keskeinen 
paikka myös ruotsalaisessa sukututkimushis-
toriassa. Muinaistutkija Johannes Bureus (1568–
1652) vieraili 1600-luvun alussa Länsipohjassa 
ja merkitsi muistiin lukuisia Uumajan seudulla 
asuneita sukulaisiaan. Vanhin dokumentoitu 
Bure-suvun jäsen on uumajalainen Anders bu-
reman, joka mainitaan vuodelta 1508 tai 1509 
olevassa asiakirjassa. Bure-suvun vaikutus Uu-
majassa ei pääty vielä tähän, sillä kaupungin 
vuodelta 1621 oleva asemakaava on Olof Buren 
(1578–1655) käsialaa. Hän muutti vuonna 1633 
Tukholmasta Turkuun hovioikeuden varapresi-
dentiksi.

Vanhinta Uumajaa edustavat kirkko ja lää-
ninhallituksen rakennus, jotka molemmat si-
jaitsevat Olof Buren suunnittelemilla paikoilla 
kuten raatihuonekin. Tosin nykyiset rakennuk-
set ovat myöhemmältä ajalta. Kaupungin raati-

huone ja tori sijaitsevat Uumajajoen rannassa, 
josta avautuu näkymä joelle – ja sen toisella 
puolella olevaan Tegin kaupunginosaan. Voi hy-
vin kuvitella, millainen mullistus kylälle oli kau-
pungin perustaminen vuonna 1622. Talonpoikien 
pojista tuli porvareita ja, kuten tiedetään, Erik 
Ångermanin pojanpojanpoika Östen Erikinpoika 
myi 1630-luvulla vanhan sukutalonsa ja muutti 
Suomeen Laihialle.

Uumajalle tyypillistä ovat kauniit eri väriset 
puutalot ja koivut. Kaupungille annettu lempini-
mi ”koivujen kaupunki” tulee siitä, että kaupungin 
vuonna 1888 tuhonneen tulipalon seurauksena 
sinne istutettiin lukuisia koivukujia estämään 
mahdollinen uusi tuho. Edellisen kuulin taksin-
kuljettajalta, joka osoittautui muutenkin paikal-
lishistorian asiantuntijaksi. 

Paikallisten kehotuksesta ostin myös Väs-
terbotten juustoa, joka on Länsipohjan ylpeys 
ainutlaatuisen makunsa ansiosta. Sitä valmis-
tetaan vain Burträskissä, josta se kuljetetaan 
ympäri maailmaa. Tuotantoa yritettiin siirtää 
muualle, mutta juuston maku ei pysynytkään 
samana. Kannattaa maistaa, sillä se on todella 
hyvää. Juuston lisäksi voin suositella paikallisia 
herkkuja muutenkin. Lakka ja poro eri muodois-
sa ovat uumajalaisen keittiön parhainta antia.

Tiina Miettinen

Raatihuoneen torilta on näkymä joelle ja sen toisella puolella sijaitse-
vaan Tegin lähiöön. Tegin vuodelta 1969 oleva kirkko erottuu kuvassa 
keskellä. 

Itä-Tegin koulu (Östtegs skola) on Uumajan vanhin koulurakennus. 
Sen rakensivat Tegin kyläläiset vuonna 1887 perinteiseen tyyliin.
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Ensi vaiheessa verkkopalveluun on syötetty erityisesti Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja. 
Luettavissa ovat esimerkiksi kaikki ilmestyneet 48 Vuosikirjaa vuosilta 1917–2015 sekä Aika-
kauskirja Genokset vuodesta 1983 eteenpäin.

Seuraavaksi verkkopalveluun syötetään varhaisemmat Genokset. Sen jälkeen vuorossa ovat 
sukukirjat vanhemmasta päästä alkaen. Tällä hetkellä verkkopalvelussa on jo luettavissa reilut 
kaksikymmentä sukukirjaa.

Digikirjojen hakutoiminto on rakenteilla. Sen odotetaan valmistuvan Suku 2018 -tapahtumaan 
mennessä. Vapaatekstihaulla voi hakea suoraan digitoitujen kirjojen sisällöstä samaan tapaan 
kuin Historiallisessa Sanomalehtikirjastossa.

Ennen vapaatekstihaun valmistumista digikirjoja kannattaa etsiä hakulomakkeen linkistä 
”Näytä kaikki aineisto”. Siitä klikkaamalla löytyy listaus kaikista aineistoista. 

Teppo Ylitalo

SukuHaku: Jo 27.000 sivua 
sukututkimuskirjallisuutta
Digikirjojen syöttö SukuHakuun on alkanut joulukuussa. Nyt 
luettavissa on jo noin 27.000 sivua sukututkimuskirjallisuutta.

SukuHaun digitoitoidut julkaisut löydät tällä hetkellä parhaiten klikkaamalla hakulomakkeesta linkkiä ”Näytä kaikki 
aineisto”.
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Klikattuasi ”Näytä kaikki aineisto”, 
voit hakea aineistoja nimellä. Esi-
merkiksi Genokset löytyvät näppä-
rästi kirjoittamalla Haku-kenttään 
”Genos” (ilman lainausmerkkejä).

OPASTUSVIDEOT SUKUHAUN KÄYTTÖÖN

SukuHaun käyttöä opastetaan kahdessa uudessa Youtube-videossa. Sukututki-
musseuran opastevideosarjan kaksi ensimmäistä osaa näyttävät kädestä pitäen, 
miten SukuHaku toimii. Opastajana toimii Juha Vuorela. 

Katso ”Miten käytän SukuHakua? Osa 1”
Katso ”Miten käytän SukuHakua? Osa 2”

https://youtu.be/JjGS10G-u4o
https://youtu.be/2f9Q64o07F8
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Kantakortti on asevelvollisista laadittu asiakirja, 
joka sisältää tiedot hänen palveluksestaan puo-
lustusvoimissa kutsuntoihin osallistumisesta 
joko kotiuttamiseen, kaatumiseen tai eläkkeelle 
jäämiseen saakka. 

Kantakorttiin on merkitty yksityiskohtaisia 
tietoja siinä mainitun henkilön palveluspaikasta 
ja -ajasta, hänen palkitsemisistaan ja rangais-
tuksistaan, ylennyksistä ja mahdollisista sodan 
ajan taistelupaikoista, sekä kaatuneiden osalta 
usein myös kaatumiseen liittyvää tietoa.

Helmikuun alusta lähtien digitointiprojekti 

käsittelee ja digitoi ensin Kansallisarkistossa 
säilytettävän kantakorttikokoelmaan sisältyvän 
kaatuneiden kokoelman noin 35.000 kaatuneen 
sotilaan kantakortit Digitaaliarkistoon, ja jatkaa 
sitten muusta kantakorttiaineistoista poimit-
taviin kaatuneiden sotilaiden kantakortteihin 
(noin 65.000 henkilöaktia). Käytännössä me-
nehtyneiden tietokannassa olevat kaatuneiden 
kantakortit digitoidaan.

Kaatuneiden sotilaiden henkilöakteista digi-
toidaan kantakortti, päällystökortti ja katoamis/
kaatumisilmoitus.

Kantakortit digitoidaan 
— Kansallisarkisto ja Ancestry 
yhteistyöhön
Kansallisarkisto ja Ancestry ovat tehneet sopimuksen kaatuneiden 
sotilaiden kantakorttien maksullisesta digitoinnista. Tehtävä on pro-
jektoitu ja siihen on palkattu kaksi projektityöntekijää, jotka valmis-
televat ja digitoivat aineistoa helmikuun alusta lähtien.
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Suku 2018 -tapahtuma on maamme suurin vuotuinen sukututkimustapahtuma ja merkittävin suku-
tutkijoiden 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. Li-
säksi tarjolla on tietoiskuja sukututkimuksen ajankohtaisista aiheista, kuten erilaisista digitaalisista 
aineistoista, kerronnallisuudesta sukututkimuksessa ja geneettisestä sukututkimuksesta. Suku 2018 
-avajaistilaisuudessa julistetaan Vuoden sukukirja -kilpailun voittaja ja palkitaan ansioituneita suku-
tutkijoita. Lauantai 10.3.2018 huipentuu juhlaillalliseen Finlaysonin Palatsin historiallisessa miljöössä.

Seuraa tapahtumaa myös Facebookissa ja Seuran verkkosivuilla!

OHJELMA

Tapahtumaa ympäröi sukututkimusaiheinen näyttely, 
jossa sukututkijat, sukuseurat ja sukututkimusyhdis-
tykset esittelevät toimintaansa. Näyttely on avoinna 
lauantaina 9.00-16.30 ja sunnuntaina 10.00-15.00. 
Tapahtumassa on myös mahdollista saada henkilö-
kohtaista sukututkimusneuvontaa sekä geneettisen 
sukututkimuksen neuvontaa. Neuvontaan voi vapaasti 
tulla tapahtuman aukioloaikoina ja se on tarkoitettu 
kaikille vasta-alkajista edistyneempiin sukututkijoihin. 
Kysy mitä vaan, asiantuntijat vastaavat!

ESITELMÄT

Lauantai 10.3.2018, juhlasali

9.30-11.00 Avajaiset
11.00-12.00 yliopistotutkija FT, dosentti, Markko Tikka: Vuoden 1918 sodan valkoisten lähteet
12.30-13.30 yliopisto-opettaja, VTT Tiina Lintunen: Naiset Suomen sisällissodassa
14.00-15.00 erikoistutkija, FM Pete Pesonen: Vuoden 1918 sisällissota työväen muistitiedossa
15.30-16.30 johtaja, FT Arja Rantanen: Vuoden 1918 sodan valokuvat

Suku 2018 -tapahtuma
Seuran järjestää yhteistyössä Tampereen seudun työväenopiston 
ja Tampereen seudun sukututkijat ry:n kanssa Suku 2018 -tapah-
tuman. Suku 2018 -tapahtumaa vietetään Tampereella Sampolas-
sa 10.–11.3.2018.

http://www.tampere.fi/tyovaenopisto/
http://www.tamsuku.fi/
http://www.tamsuku.fi/
http://www.genealogia.fi/vuoden-sukukirja-kilpailu
https://finlaysoninpalatsi.com/
https://business.facebook.com/events/1713821205352252/?active_tab=discussion
http://www.genealogia.fi/suku-2018
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ILLALLINEN

Lauantai 10.3.2018 huipentuu illalliseen Finlaysonin 
Palatsin historiallisessa miljöössä alkaen klo 19.00. 
Illalliskortin hinta on 58 €.

Sunnuntai 11.3.2018, juhlasali

10.00-11.00 tutkija, FT Jukka Partanen: Vapaussoturin elämäkerran rakentaminen
11.30-12.30 FT, professori Matti Lackman: Kolme vuoden vuoden 1918 kokenutta: Jahvetti Moilanen,
Kullervo Manner ja Esko Riekki
13.00-14.00 tutkija, FM Reetta Laitinen (Kansan Arkisto): Punamuistelmia ja muuta aineistoa Kansan  
Arkistossa
14.00-15.00 tutkija, FT Tuomas Hoppu: Vuoden 1918 sodan punaisten lähteet

Lisäksi juhlasalissa lauantaina klo 12.00-12.30 Pekka Valta kertoo Suomi-tietokannasta ja klo 15.00-
15.30 pidetään Sukutarinat 2017 -teoksen julkaistamistilaisuus. Sunnuntaina klo 11.00-11.30 Tiina 
Miettinen kertoo Seuran juhlakirjasta Tasavallan juuret - Suomen presidenttien esipolvet ja klo 12.30-
13.00 Teppo Ylitalo Suomen Sukututkimusseuran sähköisistä palveluista.

TIETOISKUT

Lauantai 10.3.2018, Auditorio
11.00-11.45 Riikka Piironen: Tutustu geneettiseen sukututkimukseen
11.45.-12.30 Juha Vuorela: Miten aloitan sukututkimuksen?
12.30-13.15 Riikka Piironen: ”Isä: Tuntematon” — Kuinka sukututkimus voi auttaa
13.15-14.00 Teppo Ylitalo: SukuHaku ja Omat Juuret sukututkijan apuvälineinä
14.00-14.45 Ira Vihreälehto: Kadonneiden sukulaisten jäljillä
14.45-15.30 Heikki Vuorimies: Kirjoittaisitko sukuartikkelin Genokseen?
15.30-16.15 Riikka Piironen: Y-DNA-testien tulosten tulkintaa

Sunnuntai 11.3.2018, Auditorio

10.00-10.45 Riikka Piironen: Tutustu geneettiseen sukututkimukseen
10.45.-11.30 Pekka Valta: Suomi-tietokanta
11.30-12.15 Riikka Piironen: ”Isä: Tuntematon” — Kuinka sukututkimus voi auttaa
12.15-13.00 Juha Vuorela: Helposti alkuun sukututkimuksessa
13.00-13.45  Ira Vihreälehto: Kadonneiden sukulaisten jäljillä

Ohjelmatietoja päivitetään sitä mukaan, kun ne varmistuvat ja tarkentuvat. Seuran pidättää oikeuden 
ohjelmamuutoksiin.
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Menu

Alkumalja
Tuoretta parsaa Hollandaise
Tournedos, gorgonzolakastike
Täytekakku + kahvi/tee

Illallisella ohjelmasta vastaa tamperelainen Play It Again, Mom -yhtye.

Illallisilmoittaumiset viimeistään 25.2.2018 sähköpostitse osoitteeseen laura.aho(a)genealogia.fi. Ilmoitat-
han samalla mahdolliset erityisruokavaliot ja/tai ruoka-aineallergiat sekä osallistujien sähköpostiosoit-
teet laskutusta varten. Illalliskortit laskutetaan sähköpostilaskuilla ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tervetuloa Tampereelle!

Hae Suomalaisen sukututkimuksen 
ansiomitalia

Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitali voidaan myöntää henki-
lölle tai yhteisölle tunnustuksena sukututkimuksen hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta työstä. Kyse voi olla pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toi-
minnasta sukututkimusyhdistyksessä tai sukuseurassa esimerkiksi 
vapaa-ehtoistoimijana tai luottamustehtävissä. Ansiomitali voidaan 
myöntää myös suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista 
ansioista. 

Vapaamuotoiset esitykset ansiomitalin myöntämisestä osoite-
taan Suomen Sukututkimusseuran hallitukselle ja lähetetään säh-
köpostitse toiminnanjohtajalle osoitteella pt.kuusiluoma(a)genealogia.
fi. Esityksen tekijä sitoutuu maksamaan myönnetystä ansiomitalista 
lunastusmaksun 100 €. Ansiomitaliesityksiä voi tehdä pitkin vuotta, 
mutta ne on jätettävä Suomen Sukututkimusseuralle vähintään kaksi 
kuukautta ennen suunniteltua luovutusajankohtaa.

Seuraavat ansiomitalien luovutustilaisuudet ovat Suku 2018-ta-
pahtuma 10.3.2018 sekä syyskokous 24.11.2018. Ansiomitalin esittäjä 
voi myös itse järjestää haluamanaan ajankohtana luovutustilaisuu-
den ja huolehtia siellä itse luovuttamisesta.

Lue lisää ja katso mitalin saajat.

http://www.genealogia.fi/ansiomitalli
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Koulutuspäivät järjestetään lauantaisin. Koulutuspäivän osallistumismaksu on Seuran jäsenille 41,30€ eu-
roa, (ei-jäsenille 59€). Koulutuksiin ilmoittaudutaan ja ne maksetaan Sukututkijan verkkokaupan kautta. 

LÄHDEAINEISTO-KOULUTUSPÄIVÄT

GENI-, MYHERITAGE- JA FAMILYSEARCH
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sellaisiin internetin sukututkimuspalvelui-
hin 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. 

SUKUTUTKIMUS 1500- JA 1600-LUKUJEN VEROLUETTELOISTA. MIKÄ 
ON MAHDOLLISTA JA MIKÄ MAHDOTONTA?
Koulutuspäivän aikana perehdytään voudin- ja läänintilien materiaaliin hen-
kilöhistoriallisesta näkökulmasta. Millaisia tietoja veroluetteloista löytää ja mi-
ten 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 verolu-
etteloista löytää nimien lisäksi. Koulutuksessa saa myös harjoitusta vanhojen 
käsialojen tulkintaan.

TURKU 14.4.2018 klo 11-18,  Vihreä sali Brinkkalan talo (Vanha Suurtori 3), opet-
taja FT Tiina Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 5.4.2018.

SUKUTUTKIMUSTIETOJEN TALLENTAMINEN JA MUOKKAAMINEN ESITET-
TÄVÄÄN MUOTOON
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sukututkimusohjelmien ja erilaisten internetin 
tallennuspalveluiden käyttöön. Koulutuksessa käydään esimerkkien avulla läpi ko-
tisivujen tekemistä, blogin kirjoittamista ja kirjallisten julkaisujen tekemistä. Lisäksi 
kurkistetaan äänen ja kuvan yhdistämiseen sukutietojen esityksessä. Päivän an-
taa 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, Opet-
taja Juha Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 8.3.2018.

Seuran koulutuspäivät 
Suomen Sukututkimusseura tarjoaa koulutusta suku- ja henkilöhisto-
rian tutkimukseen ja lähdeaineistoihin, geneettiseen sukututkimukseen 
sekä sukukirjojen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. 

https://kauppa.genealogia.fi/
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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.

TURKU 24.2.2018  klo 9–16, Brinkkalan Vihreä sali (Vanha Suurtori 3), 
opettaja Juha Vuorela, ilmoittautuminen jatkuu kurssipäivään asti.

VUODEN 1918 SODAN JA HEIMOSOTIEN KESKEISET HENKI-
LÖHISTORIAN LÄHDEAINEISTOT

Koulutuspäivän aikana käydään läpi vuoden 1918 sodan punaisen ja valkois-
ten keskeisimmät henkilöhistoriaa valottavat lähdeaineistot ja niiden käyttö. 
Lisäksi tutustutaan vuosien 1918–1922 heimosotiin osallistuneita suomalaisia 
koskeviin lähteisiin.

 
HELSINKI 17.11.2017 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404) klo 9–16. Opettaja 
Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 9.11.2018.

Erittäin suositut Enemmän irti sukututkimuksen lähteistä -illat jatkuvat 
keväällä 2018 Helsingissä. Kouluttaja Juha Vuorelan johdolla käsitellään 
erilaisia sukututkimuksen lähteitä sekä niiden hyödyntämistä tehokkaalla 
tavalla.

Voit halutessasi osallistua jokaiseen iltaan tai vain tiettynä iltana. Kaikki 
illat pidetään klo 17.30–19.00 Helsingin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) sa-
lissa 505. Osallistumismaksu on 10 euroa/ilta, maksu hoidetaan käteisenä 
paikan päällä. Tervetuloa ilman erillistä ilmoittautumista!

Iltojen ajankohdat:
5.3.2018 SukuJutut-ohjelman perusteet
19.3.2018 Voudintilit, läänintilit ja SAY
9.4.2018 Sukutietojen julkaiseminen eri muodoissa
23.4.2018 Sotilaiden tutkiminen
7.5.2018 Miten kirjoitan tarinan?

MUISTA MYÖS!

ENEMMÄN IRTI SUKUTUTKIMUKSEN LÄHTEISTÄ -ILLAT
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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 mah-
dollisuus 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.

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET
Kurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen perusasioita sekä tu-
tustutaan tarkemmin Family Tree DNA:n testivalikoimaan. Kurssin jälkeen 
sinun on helppo lähteä liikkeelle geneettisessä sukututkimuksessa ja tiedät 
mitä tietoa kullakin testillä voit saada.

PORI 21.4.2018 klo 9–16, Porin seudun kansalaisopiston luokka nimeltä Pörssi, 
(Gallen-Kallelankatu 14, 2. krs),, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumis-
päivä 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), opet-
taja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 6.9.2018.

TESTITULOSTEN TULKITSEMINEN GENEETTISESSÄ SUKUTUTKI-
MUKSESSA
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.

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, Pääkirjaston kokoussali (Gallen-Kallelankatu 12) 
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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MUISTA MYÖS!

MINÄ JA DNA

Geneettisen sukututkimuksen perusteet -luen-
to, jossa asiat käydään läpi ruohonjuuritasolla. 
Luento antaa osallistujalle selkeän kuvan dna- 
eli geneettisen sukututkimuksen perusteista, 
testien tekemisestä ja testitulosten tulkinnasta. 
Ilta sopii erittäin hyvin vasta-alkajalle sekä tie-
tysti kaikille, joita aihe kiinnostaa. Luennoitsija-
na toimii Juha Vuorela.
 
13.3.2018 klo 17.00-20.15 Yrityskehitys Novago 
(Nummentie 12, Lohja)

Osallistumismaksu on 20 € ja se hoidetaan kä-
teisenä paikan päällä.

Tervetuloa ilman erillistä ilmoittautumista – tu-
lethan myös ajoissa, paikkoja riittää 25 ensim-
mäiselle!

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN YLEISÖLUENNOT
Luennot järjestetään Helsingin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) torstaisin salissa 104. Esitelmät pitää 
FT Marja Pirttivaara, joka on geneettisen sukututkimuksen johtavia asiantuntijoita. 

1.3.2018 klo 17.30-19.00 Miten aloitan geneettisen sukututkimuksen?

19.4.2018 klo 17.30-19.00 Geneettisen sukututkimuksen kuulumisia.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin ei ole ennakkoilmoittautumista.

DNA-TULOSTEN KÄYTTÖ SUKUTUTKIMUKSESSA -WEBINAARI

Seura järjestää yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston ja sukututkimusopetteja Ritva Sampion ja 
Riikka Piirosen kanssa webinaarin DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa.  Webinaari järjeste-
tään tiis tai sin 13.3. ja 20.3.2018 klo 17.30-19.00 ver kos sa. Ilmoittautuminen Snellman-kesäyliopis-
ton kautta 5.3. mennessä. 

DNA-tes tien tu lok se si ovat saa pu neet. Mi ten näi tä tu lok sia tul ki taan ja mitä tie toa niis tä voi saa-
da suku tut ki muk seen? Tar vi taan ko lisä tes te jä ja mil lai sia tes te jä? Mi ten yllä pi dän si vus ton tie to ja? 
Näi hin ja mo niin mui hin ky sy myk siin saat vas tauk sen kurs sil ta.

Lue lisää ja ilmoittaudu.

http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/97/article-28614
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Vuosina 1870–1914 Suomesta muutti Amerik-
kaan yli 300 000 ihmistä. Ilman kännykkää, 
ilman sosiaalisen median uutisvirtaa, ilman 
kielitaitoa. Suurin osa heistä lähti paremman 
elämän perässä. Kutsuttiinko heitäkin elintaso-
pakolaisiksi? 

Tolosen esikoisromaani vie lukijan mukanaan 
siirtolaisiksi lähteneiden ihmisten elämään ja 
kohtaloihin 1900-luvun alkuvuosina. Faktaa ja 
fiktiota taidokkaasti yhdistäen tekijä on poi-
minut ihmisvirrasta neljä lähtijää, renki Albin 
Määrinkäisen Jurvasta, veturinlämmittäjä Au-
gust Leppimäen ja barnflicka Sofia Lönnbergin 
Viipurista sekä opettaja Johan Liljestrandin Pie-
tarista. Heillä kullakin on oma polkunsa, omat 
ongelmansa, omat haaveensa ja omat syynsä 
lähteä. Maailma kohisee ympärillä eikä ehdi 
kiinnittää heihin huomiota. Lukija pääsee kui-
tenkin kiehtovan lähelle, kun tekijä avaa heidän 
mielenliikkeitään ja muistojaan. 

Tolonen kiinnostui siirtolaisaiheesta vuosia 
sitten luettuaan suvussa säilyneitä Amerikan 

sukulaisten kirjeitä. Ne inspiroivat tutkimaan 
aikakautta ja kirjoittamaan tarinoita ihmisistä 
todellisen maailman keskellä. Amerikasta löytyi 
myös kymmeniä sukulaisia, joiden sukujuuret 
johtivat rohkeaan, nuoreen naiseen, joka lähti 
Suomesta Amerikkaan 1800-luvun lopussa. 

FM Mai Tolonen on syntynyt ja käynyt koulun 
Vaasassa, valmistunut Helsingin yliopistosta ja 
asunut aikuisikänsä Espoossa. EU:n tutkimus- 
ja innovaatiopolitiikka vei hänet muutamaksi 
vuodeksi myös Brysseliin. Kansainväliset työ-
tehtävät valtionhallinnossa sisälsivät EU:n tut-
kimusohjelmien valtakunnallisen yhteystoimis-
ton vetovastuun, viestintää, verkottumista ja 
koordinointia. 

Romaanin kustantajana on siirtolaisuuteen 
erikoistunut OK-kirja, joka on professori Olavi 
Koivukankaan vuonna 2012 perustama kustan-
tamo. Koivukangas on tutkinut laajasti siirto-
laisuutta, ja hän johti Siirtolaisuusinstituuttia 
Turussa vuosina 1974-2009.

Rohkeita vai hullunrohkeita?
Mai Tolosen siirtolaisromaani Kupai nau - nähdään pian valot-
taa Amerikkaan lähtijöiden rohkeutta ja motiiveja tavalla, joka 
auttaa lukijaa ymmärtämään myös nykypäivän siirtolaisuuden 
syitä.
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H. J. Boström: Sankarien muisto 
 – klassikkoteos Sukututkijan 
verkkokaupassa

H. J. Boström: Sankarien muisto. Suomen itsenäisyyden ja 
vapauden puolesta henkensä antaneiden kansalaisten elä-
mäkertoja. Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja V. Kus-
tannusosakeyhtiö Kirja, Helsinki 1927. 908 s.

Massiivinen elämäkertakokoelma vuoden 1918 sodassa 
kaatuneista valkoisista oli Suomen Sukututkimusseuran 
suurprojekti 1918-1927. Elämäkertojen lisäksi valokuvia 
sekä viittauksia muihin lähteisiin, joissa henkilöstä on kir-
joitettu.

8 €
Tuote on digitaalinen, PDF-muodossa.

Siirry Sukututkijan verkkokauppaan tästä.

https://kauppa.genealogia.fi/product/110/h-j-bostrom-sankarien-muisto-suomen-itsenaisyyden-ja-vapauden-puolesta-henkensa-antaneiden-kansalaisten-elamakertoja-1927
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Genomitiedon iltakouluissa keskustellaan vapaamuotoisesti 
omista kokemuksista genomitiedon hyödyntämisestä suku-
tutkimuksessa. Illat ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu 
Suomen Sukututkimusseuran jäsenille.

Sekä asiaan perehtyneet konkarit että aloittelijat ovat ter-
vetulleita. Voit siis tulla mukaan, jos DNA-sukututkimus 
kiinnostaa, mutta sinulla ei ole vielä omia testituloksia. Oma 
tietokone kannattaa ottaa mukaan. Voit tulla mukaan vain 
tiettyyn iltaan tai vaikka kaikkiin iltoihin. 

HELSINKI
Iltakoulut järjestetään seuraavina maanantai-iltoina klo 
17.30–19.00 Helsingin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6):

12.3.2018 sali 309
9.4.2018 sali 309
14.5.2018 sali 309

Iltakoulujen vetäjänä toimii Helsingissä FT Marja Pirttivaara

TAMPERE
Iltakoulut järjestetään seuraavina torstai-iltoina klo 18.00-
20.00 Hervannan kirjaston (Insinöörinkatu 38) lukusalissa.

1.3.2018
5.4.2018
3.5.2018

Iltakoulujen vetäjänä toimii Tampereella sukututkimuskou-
luttaja Riikka Piironen.

Iltakouluihin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa myös keskustelemaan ja kysy-
mään neuvoa Genomitiedon iltakoulun uu-
teen Facebook-ryhmään!

Genomitiedon iltakoulu

https://www.facebook.com/groups/genomitieto/
https://www.facebook.com/groups/genomitieto/
https://www.facebook.com/groups/genomitieto/
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Tarinat voivat kertovat omassa tai jonkun toi-
sen suvussa tapahtuneista merkittävistä het-
kistä tai mielenkiintoisista tapahtumista. Niiden 
lähdeaineistona voi käyttää esimerkiksi kirkon-
kirjoja, tuomiokirjoja tai sotilaspäiväkirjoja tai 
yksityisarkistojen aineistoja, kuten kirjeitä tai 
päiväkirjoja. Tarinat voivat pohjautua suvus-
sa kerrottuun, haastattelemalla kerättyyn tai 
muuten kuultuun kertomusperinteeseen. Kilpai-
luun voi lähettää myös omiin kokemuksiin pe-
rustuvia tarinoita. 

Sukutarinoissa voi olla myös fiktiivisiä piirtei-
tä, vaikka ne kertovat historiallisista henkilöistä 
ja todellisista tapahtumista. Kirjoittaja voi itse 
valita tarinansa näkökulman, tyylin ja luonteen. 
Tarinat voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

OSALLISTUMINEN

Sukutarinakilpailu 2018 on avoin kaikille kirjoit-
tajille. Kirjoittaja voi lähettää kilpailuun useam-
man kuin yhden tarinan, mutta jokaisella tari-
nalla on oltava eri nimimerkki. Kirjoittaja ei saa 
olla tunnistettavissa nimimerkistä. Sukututkijoi-
den keskustelufoorumeilla käytettyä nimimerk-
kiä tai käyttäjänimeä on vältettävä.

Kilpailuun tarkoitetut tarinat lähetetään 
1.3.–31.7.2018 sähköpostitse osoitteeseen suku-
tarinakilpailu@genealogia.fi. Sähköpostiviestissä 
ilmoitetaan kirjoittajan nimi, yhteystiedot ja ni-
mimerkki. Sukutarina lähetetään viestin liittee-
nä doc-, docx- tai rtf-muotoisena tekstitiedos-
tona.

Sukutarinat voivat olla pituudeltaan korkein-
taan 15 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoittaja 
voi halutessaan lähettää tarinan yhteydessä 
enintään kolme siihen liittyvää valokuvaa tai 
piirrosta. Kirjoittajalla on oltava kuvien ja piir-
rosten käyttöoikeus.

VOITTAJAN VALINTA

Sukutarinakilpailun esiraati valitsee loppukil-
pailuun kaikista lähetetyistä teksteistä 7–10 
tarinaa, jotka julkaistaan Suomen Sukututki-
musseuran verkkosivustolla. Yleisö valitsee ää-
nestämällä voittajan raadin asettamista ehdok-
kaista. Äänestysaika on 1.–31.10.2018.

Kolme eniten ääniä saanutta sukutarinaa 
ja niiden kirjoittajat julkistetaan marraskuussa 
2018. Voittajat palkitaan Tiedekirjan lahjakor-
teilla.

Suomen Sukututkimusseura julkaisee maa-
liskuussa 2019 Sukutarinakilpailuun lähetetyis-
tä teksteistä kokoelman Sukutarinat 2018. Lä-
hettämällä tarinan kilpailuun kirjoittajat antavat 
luvan mahdolliselle julkaisemiselle verkkosivus-
tolla ja julkaisuna.

Kaikki kilpailuun lähetetyt sukutarinat tal-
lennetaan arkistoon, missä ne ovat määräajan 
kuluttua tutkijoiden käytössä.

Lue vuoden 2017 tarinat tästä!

Sukutarinakilpailu 2018
Suomen Sukututkimusseura julistaa kirjoituskilpailun Sukutarina-
kilpailu 2018. Kilpailulla etsitään asiakirja-aineistoon, muistitietoon 
tai omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia tarinoita, jotka kertovat 
henkilöiden ja perheiden vaiheista.

http://www.genealogia.fi/sukutarina-kilpailu
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