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Suomalaisten sukututkijoiden arkeen tietosuo-
ja-asetus ei tuo suuria muutoksia, sillä henki-
lötietolaki, joka tietosuoja-asetuksen myötä 
kumoutuu, asettaa jo nyt eurooppalaisittain 
tarkasteltuna sukututkimustarkoituksessa ta-
pahtuvalle henkilötietojen käsittelylle verrattain 
tiukat reunaehdot. Sukututkija joutuu edelleen-
kin aina ja erityisesti elossa olevien henkilötie-
toja käsitellessään arvioimaan, onko käsittely 
laillista. 

Henkilötietolain 18 § antaa sukututkijalle 
selkeän oikeusperustan elossa olevien henki-
lötietojen käsittelemiseen. Tietosuoja-asetuk-
sen tultua voimaa tämä tilanne muuttuu, sil-
lä lainsäädännössä ei enää ole yhtä pykälää, 
jonka perusteella henkilötietojen käsittely su-
kututkimustarkoituksessa on laillista. Sen seu-
rauksena sukututkija joutuu jatkossa aiempaa 
huolellisemmin huomioimaan käsittelemiensä 
henkilötietojen iän ja luonteen sekä käsittely-
tilanteen ja tarkoituksen selvittääkseen, onko 
tietosuoja-asetuksessa käsittelylle oikeudelliset 
perusteet. 

Seuraavassa esitetään keskeisimpiä suku-

tutkimustarkoituksessa tapahtuvan henkilö-
tietojen käsittelyn tilanteita sekä oikeudelliset 
perusteet, joilla niiden käsittely on tietosuo-
ja-asetuksen mukaan laillista. Nämä ovat Suo-
men Sukututkimusseuran alustavia linjauksia, 
jotka on laadittu osana sukututkimustoimialan 
käytännesääntöjen kirjoittamista. 

KUOLLEIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSIT-
TELY

Sukututkimustarkoituksessa tapahtuvan hen-
kilötietojen käsittelyn tärkein oikeudellinen 
peruste liittyy kuolleisiin henkilöihin. Tietosuo-
ja-asetusta sovelletaan ainoastaan luonnollis-
ten henkilöiden henkilötietojen suojaan (artikla 
1 kohta 1), ts. se ei koske kuolleita. Tällä perus-
teella valtaosa sukututkimuksessa tapahtuvas-
ta henkilötietojen käsittelystä voidaan rajata 
kokonaan tietosuoja-asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Tämän jälkeen arvioitavaksi tulee 
ainoastaan elossa olevien henkilötietojen käsit-
telyn lainmukaisuus.

Milloin henkilötietojen käsit-
tely sukututukimuksessa on 
laillista?
Toukokuun 25. päivänä astuu voimaan EU:n yleinen tietosuoja-ase-
tus. Sen keskeisimpinä tavoitteina on parantaa kansalaisten tieto-
suojaa ja laajentaa rekisteröityjen oikeutta päättää omien henkilö-
tietojensa käsittelystä. Tietosuoja-asetusta sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa EU:n jäsenmaissa, mutta se sallii myös jonkin verran kansal-
lista liikkumavaraa. Suomessa tietosuoja-asetuksen täsmennyksistä 
säädetään ns. tietosuojalailla, joka on parhaillaan eduskunnan käsi-
teltävänä. 
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SUKUTUTKIMUSREKISTERIN YLLÄPITÄ-
MINEN YKSINOMAAN HENKILÖKOHTAI-
SESSA TOIMINNASSA

Toinen sukututkimuksen kannalta merkittävä 
tietosuoja-asetuksen oikeusperuste on ns. koti-
talouspoikkeus (artikla 2 kohta 1c). Sen mukaan 
asetuksen soveltamisen ulkopuolelle jää sellai-
nen henkilötietojen käsittely, jonka yksityishen-
kilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisessa 
tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa. Tällä 
perusteella tietosuoja-asetus ei pääosin koske 
sellaista sukututkimusta, jota harrastetaan yk-
sityiselämän puitteissa ja jossa elossa olevien 
henkilötietoja ei saateta julkisiksi.

Myös henkilökohtaisessa toiminnassa ta-
pahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on so-
vellettava tietosuoja-asetuksen artiklaa, joka 
kieltää elossa olevien arkaluonteisten henkilö-
tietojen käsittelyn muuten kuin rekisteröidyn 
nimenomaisella suostumuksella (artikla 9 kohta 
2a) tai rekisteröidyn itse saatettua ne julkisiksi 
(artikla 9 kohta 2e). Kaikessa henkilötietojen kä-
sittelyssä on lisäksi aina huolehdittava asian-
mukaisesta tietoturvasta (artikla 32).

SUKUTUTKIMUSREKISTERIN YLLÄPITÄ-
MINEN SUKUSEURASSA

Kun sukuseura ylläpitää sukututkimusrekis-
teriä, johon se osana sääntöjensä mukaista 
toimintaa kerää ja tallentaa henkilötietoja, on 
elossa olevien henkilötietojen käsittely laillista 
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi 
historiallista tutkimusta varten (artikla 6 kohta 
1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3). Tietosuoja-ase-
tuksen johdantolausekkeessa 160 sukututki-
mus katsotaan yhdeksi historiallisen tutkimuk-
sen osa-alueeksi. Kansallisen kulttuuriperinnön 
tallentaminen suku- ja henkilöhistorian saralla 
palvelee yleistä etua yhteiskunnassa. Samoin 
sukututkimus voittoa tavoittelemattoman ja 
yleishyödyllisen yhdistyksen keskeisenä toi-
mintamuotona on nähtävä yleisen edun mukai-
sena toimintana.

SUKUTIETOJEN JULKAISEMINEN VERK-
KOSIVUSTOLLA RAJOITETULLE KÄYT-
TÄJÄKUNNALLE

Kun yksityishenkilö tai sukuseura julkaisee su-
kututkimustarkoituksessa henkilötietoja omas-
sa hallinnassaan olevalla, rekisteröitymistä ja 
kirjautumista edellyttävällä verkkosivustolla, 
jolla on rajoitettu käyttäjäkunta ja jonka palve-
limella on asianmukaiset suojaukset, on elossa 
olevien henkilötietojen käsittely laillista yleistä 
etua koskevan tehtävän suorittamiseksi histo-
riallista tutkimusta varten (artikla 6 kohta 1e ja 
tietosuojalain 4 § kohta 3).

SUKUKIRJAN JULKAISEMINEN

Kun yksityishenkilö tai sukuseura käsittelee 
henkilötietoja sukututkimusrekisterissä tarkoi-
tuksenaan julkaista pääosin luettelomaisesta 
aineistosta koostuva sukukirja, on elossa ole-
vien henkilötietojen käsittely laillista rekisterin-
pitäjän oikeutetun edun perusteella (artikla 6 
kohta 1f). Tämä kuitenkin edellyttää, että jokai-
sessa sukukirjahankkeessa huolellisesti punni-
taan rekisteröityjen etu suhteessa rekisterinpi-
täjän etuun. 

Koska tietosuoja-asetuksen keskeisimpiä 
tavoitteita on henkilötietojen suojeleminen vää-
rinkäytöltä, on etujen punninnassa kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, millaisia henkilötietoja 
elossa olevista on tarkoitus sukukirjassa jul-
kaista. Lähtökohtaisesti tietojen tulisi rajoittua 
kaikkein välttämättömimpiin tunnistetietoihin. 

Rekisterinpitäjän edellytykset kerätä ja tal-
lentaa monipuolisempia henkilötietoja elossa 
olevista sukukirjaa varten ovat sidoksissa sii-
hen, miten hän soveltaa tietosuoja-asetuksen 
säätämiä suojatoimia. Sukukirjahankkeessa 
kyseeseen tulee erityisesti rekisteröidyn mah-
dollisuus käyttää tehokkaasti kontrollioikeuk-
siaan, esimerkiksi tutustua hänestä kerättyihin 
tietoihin ja vaikuttaa siihen, mitä tietoja suku-
tutkimusrekisteriin lopulta tallennetaan ja sen 
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myötä sukukirjassa julkaistaan. Tämä edellyt-
tää sitä, että rekisteröidyn on saatava tieto 
henkilötietojensa käsittelystä.

Tämän vuoksi sukukirjahankkeissa on syytä 
säännönmukaisesti lähettää jokaiselle perheelle 
tieto siitä, mitä sen jäsenistä on sukututkimus-
rekisteriin merkitty. Jos sitä ei katsota tarpeel-
liseksi toteuttaa, voidaan sukukirjassa julkaista 
elossa olevista henkilöistä ainoastaan kaikkein 
suppeimmat perustiedot.

PROOSAMUOTOISEN TMS. TEOKSEN JUL-
KAISEMINEN

Kun henkilötietoja käsitellään sukututkimus-
rekisterissä, jota on tarkoitus käyttää pääosin 
proosamuotoisen sukukirjan tms. teoksen kir-
joittamisessa, tapahtuu elossa olevien henkilö-
tietojen käsittely kirjallisen ilmaisun tarkoituk-
sia varten ja se on laillista tietosuojalain (27 § 
1 mom.) tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan sää-
tämän poikkeuksen nojalla. (Tietosuoja-asetus 
on tätä kirjoitettaessa vielä eduskunnan käsi-
teltävänä.)

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN SUKU-
PUUPALVELUUN

Sellaisessa sukututkimuksessa, jossa henkilö-
tietoja siirretään verkossa kolmannen osapuo-
len hallinnassa olevaan maksulliseen tai mak-
suttomaan palveluun (ns. sukupuupalveluun tai 
yhteisjulkaisualustalle) tarkoituksena kerätä ja 
tallentaa sukututkimustietoa tai julkaista sitä 
ko. palvelussa rajatulle tai rajoittamattomalle 
käyttäjäkunnalle, on elossa olevien henkilötie-
tojen käsittely laillista jokaiselta rekisteröidyltä 
erikseen hankitun nimenomaisen suostumuk-
sen perusteella (artikla 6 kohta 1a).

HENKILÖTIETOJEN JULKAISEMINEN AVOI-
MELLA VERKKOSIVUSTOLLA

Kun yksityishenkilö tai sukuseura julkaisee su-
kututkimustarkoituksessa henkilötietoja omas-
sa hallinnassaan olevalla avoimella verkkosivus-
tolla, on elossa olevien henkilötietojen käsittely 
laillista jokaiselta rekisteröidyltä erikseen han-
kitun nimenomaisen suostumuksen perusteella 
(artikla 6 kohta 1a).

ERITYISTEN HENKILÖTIETORYHMIEN KÄ-
SITTELEMINEN

Tietosuoja-asetuksessa mainitut erityiset hen-
kilötietoryhmät ovat arkaluonteisiksi katsotta-
via tietoja ja niiden käsitteleminen sukututki-
musrekisterissä elossa olevien osalta on laillista 
nimenomaisen suostumuksen perusteella (ar-
tikla 9 kohta 2a) tai silloin, kun rekisteröity itse 
on saattanut ne julkisiksi (artikla 9 kohta 2e). 
Tällaisista henkilötiedoista ilmenee etninen al-
kuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys 
tai ne käsittelevät terveyttä tai seksuaalista 
käyttäytymistä ja suuntautumista. Tähän ryh-
mään kuuluvat myös geneettiset tai biometris-
ten tiedot henkilön yksiselitteistä tunnistamista 
varten.

P. T. Kuusiluoma
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Käytännesääntötyö käynnistyi
Suomen Sukututkimusseura on ilmoittanut tietosuojavaltuutetulle käynnistäneensä EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisten käytännesääntöjen laatimisen sukutut-
kimustoimialalle. Tehtävässä Seura noudattaa tietosuoja-asetuksen johdantolausekkeessa 
99 esitettyä periaatetta, jonka mukaan laatimisessa on kuultava sidosryhmiä.

Käytännesääntöjen toteutus tapahtuu siten, että Seura laatii alustavia linjauksia tieto-
suoja-asetuksen soveltamisesta sukututkimuksessa. Niitä julkaistaan Jäsenviesti Jalmarissa 
huhti-, touko- ja kesäkuussa. Sukututkijoilla on mahdollisuus kommentoida alustavia linjauk-
sia lähettämällä niitä koskevat lausunnot toiminnanjohtajalle osoitteella pt.kuusiluoma@ge-
nealogia.fi. Lausunnot huomioidaan käytännesääntöjen luonnosta laadittaessa. Se lähetetään 
kesällä tietosuojavaltuutetun hyväksyttäväksi.  

Seura on antanut hallintovalio-
kunnalle lausunnon EU:n ylei-
sestä tietosuoja-asetuksesta
Suomen Sukututkimusseura on antanut eduskunnan 
hallintovaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen 
esitystä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväk-
si lainsäädännöksi (ns. tietosuojalaki). Lausunnossaan 
Seura mm. esitti toiveen, että sukututkimus määritel-
täisiin myös tietosuojalain yksityiskohtaisissa peruste-
luissa yhdeksi historiallisen tutkimuksen osa-alueeksi 
kuten tietosuoja-asetuksen johdantolausekkeissa on 
tehty. Lue lausunto tästä. 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+9/2018
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+9/2018
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+9/2018
http://www.genealogia.fi/site/_files/Lausunto%20hallintovaliokunnalle.pdf
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Den svenskspråkiga befolkningen har varit 
koncentrerad till kusttrakterna från Pyttis i 
östra Nyland till Karleby i Österbotten. Vis-
sa socknar var enspråkigt svenska (över 92 
procent av befolkningen talade svenska), me-
dan andra var tvåspråkiga. Helt svenskspråkiga 
socknar  i slutet av 1700-talet var bl.a. Pernå 
och Karis i Nyland, Kimito i Egentliga Finland 
samt Pedersöre och Vörå i Österbotten. Två-
språkiga socknar var bl.a. Mörskom (Myrskyä), 
Tusby, Vichtis, Lojo och Sjundeå i Nyland, Sagu 
(Sauvo) i Egentliga Finland, Sastmola (Merikar-
via) i Satakunta samt Korsholm och Kaustby i 
Österbotten. 

I Finland har det alltid funnits personer som 
kunnat tala både svenska och finska och mån-
ga fler som har förstått det andra språket bätt-
re eller sämre. Hur utbredd tvåspråkigheten var 
vet vi dessvärre inget om. Vi vet inte heller i 
vilken utsträckning det rörde sig om förmågan 
att aktivt använda det andra språket eller om 
tvåspråkigheten främst innebar passiv förstå-
else av tal.

En tvåspråkig socken innebar inte automa-
tiskt att individerna var tvåspråkiga. Svensk- 
och finskspråkiga kunde leva sina liv segrege-
rade från varandra. De sporadiska kontakterna 
mellan språkgrupperna krävde enbart att någon 
eller några individer var tvåspråkiga och kunde 

fungera som översättare. Förekomsten av två-
språkighet stod i relation till kontaktbehovet. 
Kontakterna kunde vara frivilliga eller mer eller 
mindre påtvingade. Under vissa omständigheter 
ledde tvåspråkigheten till ett språkbyte då det 
mindre använda språket övergavs till förmån 
för det man mest hade bruk för. 

Var hittar man då uppgifter om tvåspråkig-
het? Uppgifterna om modersmål och språkfär-
dighet härstammar inte från individerna själva, 
som i dagens språkstatistik, utan från olika 
myndighetspersoner med varierande insikter 
och varierande uppfattningar om vem som 
har kunnat vilket språk. Officiell statistik över 
språkförhållandena i Finland kom först 1880. 
Det finns emellertid en inofficiell statistik från 
mitten av 1840-talet. Den uppgjordes på order 
av ministerstatssekreterare Alexander Armfelt. 

Svenskspråkiga, finskspråkiga 
och tvåspråkiga före 1850

Hallituksen ääni

I Finland har det åtminstone sedan början av 1200-talet funnits 
två stora språk, nämligen finska och svenska. Majoriteten av be-
folkningen i Finland har alltid varit finskspråkig. De svenskspråki-
gas procentuella andel har beräknats till högst 20 procent under 
1700-talet senare hälft och till omkring 14 procent vid mitten av 
1800-talet.
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Prästerskapet inlämnade uppgifter om språk-
förhållanden i sina egna församlingar. Statisti-
ken har sina brister men är förhållandevis till-
förlitlig, vilket framgår om man jämför den med 
den officiella statistiken från 1880-talet. 

Ännu svårare är det att få fram uppgifter 
om invånarnas tvåspråkighet. Den enda tvås-
pråkighetsstatistik vi har tillgång till gjordes i 
mitten av 1830-talet. I den så kallade Böckers 
samling vid riksarkivet i Helsingfors finns sta-
tistiska uppgifter om dem som kunde både 
finska och svenska. Böckers samling innehåller 
främst uppgifter om lantbruket och näringarna, 
men en fråga (nr 49) berör språkförhållandena. 
Böcker ville veta hur många som kunde tala en-
bart finska, enbart svenska, finska och svenska, 
finska och ryska, svenska och ryska samt fins-
ka, svenska och ryska i församlingarna. Uppgif-
terna över den individuella språkfärdigheten i 
församlingarna bygger på uppskattningar, och 
i vissa församlingar är det fråga om grova så-
dana.

För 1700-talets del hittar man uppgifter 
om språkförhållanden i församlingarna och 
om tvåspråkighet framför allt i olika kyrkliga 
handlingar; i protokoll från biskops- och pros-
tvisitationer samt i sockenstämmoprotokoll. Det 
är då ofta fråga om allmänna konstateranden, 
som att några, de flesta eller nästan alla kun-
de det andra språket. Ibland hittar man också 
noggrannare  redogörelser över språkförhållan-
dena.

För en släktforskare är det dock nästan 
omöjligt att reda ut om en person som bod-
de i en tvåspråkig socken talade svenska eller 
finska eller både svenska och finska. De finsks-
pråkigas förnamn och patronymikon försvens-
kades i kyrkliga och andra offentliga handlingar. 
Ur kommunionböcker och mantalslängder kan 
man få en uppfattning om till vilken språkgrupp 
en person hörde endast om personen ifråga 
hade släktnamn.

Christer Kuvaja

Den finländska släktforskningens 
förtjänstmedalj kan tilldelas en 
person med särskilda förtjänster 
inom släktforskningen. Den kan 
tilldelas för förtjänstfullt arbete för 
släktforskningen eller för förtjäns-
ter inom släkt- och personhistorisk 
forskning.

Kriterierna för förtjänstmedaljen kan uppfyllas genom 
långvarigt och aktivt arbete i en släktforskarförening 
eller släktförening till exempel som frivillig eller fört-
roendevald. Förtjänstmedaljen kan även tilldelas en 
person som har lett ett omfattande projekt eller dylikt 
som främjar forskningen eller som har gjort en bety-
dande insats som skribent i högklassiga släktböcker 
eller släktartiklar.

Förtjänstmedaljen i guld kan tilldelas för särs-
kilt förtjänstfullt arbete för släktforskningen. Fört-
jänstmedaljen i guld tilldelas endast en person per år 
och för den kan inga förslag inlämnas.

Fritt formulerade förslag om tilldelande av fört-
jänstmedalj adresseras till Genealogiska Samfundets i 
Finland styrelse och skickas per e-post till verksam-
hetsledaren på adressen pt.kuusiluoma@genealogia.fi. 
Förslaget bör innehålla en så detaljerad förteckning 
som möjligt över de förtjänster för vilka personen fö-
reslås tilldelas en förtjänstmedalj.

Den som lämnat in förslaget förbinder sig att be-
tala en avgift på 100 euro för förtjänstmedaljen. Med 
förtjänstmedaljen medföljer även ett diplom. Förslag 
om tilldelning av förtjänstmedaljer kan lämnas in 
under hela året, men bör inlämnas till Genealogiska 
Samfundet i Finland minst två månader före den pla-
nerade överlämningstidpunkten.

Den finländska 
släktforskningens 
förtjänstmedalj
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kuulumisia meiltä ja 
maailmalta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖISSÄ LAADI-
TUT AIEMMIN SALAISETKIN RAPORTIT 
OVAT NYT VAPAASTI LUETTAVISSA 
Verkkopalvelusta löydät kaikki Suomen ulko-
maanedustustojen raportit vuodelta vuosilta 
1918-1926. Palvelussa noudatetaan ulkomi-
nisteriön arkistoinnin periaatteita: raportit on 
sijoitettu sen lähettäneen Suomen ulkomaan-
edustuston mukaan. Edustustot on luetteloitu 
sijaintikaupungin mukaiseen aakkosjärjestyk-
seen. Yhteensä palvelussa on noin 36 800 si-
vua. Lue lisää tästä.

SUOMALAISISSA ETUNIMISSÄ NÄKYY 
LUONTO JA YKSILÖLLISYYS. KANSAIN-
VÄLISESTI HANKALIA ÄÄKKÖSIÄ JA 
ÄRRIÄ VÄLTETÄÄN
Lapselle halutaan antaa mahdollisimman eri-
koinen nimi, jota ei välttämättä ole kenelläkään 
muulla. Nimimuoti myös vaihtelee nopeammin 
kuin ennen. Suomen kansalaisilla on tällä het-
kellä käytössä yli 120 000 eri etunimeä. Se on 
suuri muutos 1980-lukuun verrattuna, jolloin 
etunimiä oli noin 50 000. Lue lisää tästä.

AIKAISEMPIEN SUKUPOLVIEN SALAISUU-
DET AUKEAVAT NYT ENTISTÄ USEAM-
MIN GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN 
KEINOIN.
Suomalaiset ovat tunnetusti innokkaita suku-
tutkijoita. Kirkonkirjojen ja vanhojen kirjallisten 
lähteiden rinnalle on tullut uusi villitys: geneet-
tinen sukututkimus eli ihmisen dna:sta tehtävä 
sukututkimus. Suomessa alan harrastajia on jo 
tuhansia ja määrä lisääntyy koko ajan. Lue lisää 
tästä.

SUOMEN ENSIMMÄINEN HUVIPUISTO 
TURUSSA TARJOILI RANKKOJA HUVEJA: 
KARHUJEN JA SUSIEN RÄÄKKÄYS-

TAPPELUITA, KAATOKÄNNÄÄMISTÄ JA 
SILMÄNKÄÄNTÄJIÄ 
Turku oli vielä 1800-luvun alussa Suomen suu-
rin kaupunki, jossa asui noin 11 000 ihmistä. 
Kaupunkilaisten vapaa-ajanvietto liittyi usein 
suuriin markkinoihin, joiden aikana raskaista 
rutiineista irtauduttiin kuin nykyäänkin: olemal-
la yhdessä, ostelemalla ja juhlimalla kunnolla. 
Eräs kuvaus kertoi, että muuan markkinoilla 
liian reippaasti juhlineet piti kerätä vajaan nuk-
kumaan. Pinoon pantiin 90 turkulaista. Suomen 
ensimmäisestä huvipuistosta on jäljellä vain 
yksi maamerkki. Suomen Turussa Vartiovuoren 
kupeessa seisoo vanha tiilirakennus, jonka suu-
ressa puutarhassa toimi aikanaan Surutoin-ti-
voli, jonka perustamisesta tulee ensi vuonna 
kuluneeksi 200 vuotta. Surutoin avattiin Turus-
sa yli 20 vuotta ennen Kööpenhaminan Tivolia. 
Lue lisää tästä.
 
ENSIMMÄISET TUTKIMUSTULOKSET 
SUOMALAISTEN MUINAISGEENEISTÄ ON 
JULKISTETTU 
Suomen väestö muuttui merkittävästi 1 400 
viime vuoden aikana. Suomen varhaisten asuk-
kaiden perimä muistuttaa nykysaamelaisia. 
Tuoreissa muinais-dna:n tutkimuksissa on nyt 
löydetty tätä muinaissiperialaista perimää en-
simmäisen kerran.Tutkijat purkivat 11:n koillises-
sa Euroopassa eli Suomessa tai Luoteis-Ve-
näjällä muinoin eläneen ihmisen koko perimän. 
Varhaisimmat heistä elivät 3 500 vuotta sitten 
Kuolan niemimaalla lähellä Murmanskia. Man-
nersuomesta ei ole löydetty näin vanhoja ih-
misjäännöksiä. Lue lisää tästä.

KEITÄ SUOMESSA ELI TUHAT VUOTTA 
SITTEN? MISTÄ HEIDÄN ESI-ISÄNSÄ 
OVAT TULLEET?
Arkeologit keräävät haudasta maanäytteitä. 
He etsivät eläinten karvoja, kangaskuituja ja 
mikroskooppisen pieniä jäänteitä kasveista. Ne 
voivat kertoa jotain vainajan vaatetuksesta tai 
hautaan pannuista taljoista tai kasveista. Ra-

http://um.fi/opendata/raporttiarkisto/1918/
https://yle.fi/uutiset/3-10111407
https://yle.fi/uutiset/3-10127686
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005602667.html
https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005614234.html?share=d9d9fadd2c43b0facba27e5bad5a0092
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diohiiliajoitus paljastaa, milloin vainaja on hau-
dattu. Luista voidaan tutkia, mitä sairauksia 
hänellä on ollut. Ehkä saadaan jopa selville, mitä 
hän on syönyt. Mutta mistä hän on kotoisin? 
Sen voi paljastaa vain dna. Lue lisää tästä.
 

MODERNI DNA-TUTKIMUS OSOITTI AVA-
RUUSOLION IHMISEKSI.
Chilen aavikolta 15 vuotta sitten löytynyt pieni 
muumio ei olekaan avaruusolento, vaan kiistat-
ta ihminen, vaikka näyttääkin tieteiselokuvien 
alienilta. DNA-kokeet ovat osoittaneet, että outo 
ulkonäkö johtuu useista harvinaisista geenivir-
heistä. Muumio löytyi La Norian autioituneesta 
kaivoskaupungista Atacaman aavikolta ja sai 
löytöpaikan mukaan nimen Ata. Atan pitku-
lainen ja kulmikas kallo, vinot silmäkuopat ja 
muutoinkin outo luusto saivat avaruuden muu-
kalaisten vierailuihin uskovat pitämään häntä 
avaruusolentona. Lue lisää tästä. 

HÄMEESSÄ TOIMI KIVIKAUDELLA KERA-
MIIKKATEHDAS. NUORAKERAMIIKKATAI-
TURIT OLIVAT TODENNÄKÖISESTI NAISIA.
Varhaisemmat kampakeraamiset astiat olivat 
paksuseinäisiä ja ämpärin kokoisia, eivätkä ne 
pysyneet pystyssä kuin maahan painettuina. 
Modernimmat nuorakeraamiset tuomiset näyt-
tivät puolestaan aivan erilaisilta. Ne olivat paljon 
pienempiä ja ohutseinäisempiä, niissä oli kaula, 
ja pohja oli tasainen. Koristeetkin olivat uutta 
muotia, tehty nuoralla painamalla, eivät enää 
kamman piikkien jäljiltä näyttäviä painaumia. – 
Ne olivat oikeasti aika korkeaa teknologiaa. As-
tiantekijöistä itsestään ei ole jäänyt jälkiä, sillä 
eloperäinen aines maatuu Suomen happamas-
sa maaperässä nopeasti. Luita ei löydy kerto-
maan mahdollisista eroista ihmisten perimässä. 
Silti tutkijat ovat valmiita sanomaan, että nuo-
rakeramiikkataiturit olivat todennäköisesti nai-
sia. Lue lisää tästä. 

VIROLAISET ILMOITTAUTUVAT TUHAT-
MÄÄRIN GEENITESTIIN, JOISSA SELVI-
TETÄÄN YLEISIÄ KANSANTAUTEJA. 
KOKEESEEN OTETAAN SATATUHATTA 
KANSALAISTA. MAKSUTTOMAAN PALVE-
LUUN TULI 10 000 HAKEMUSTA KAHDES-
SA PÄIVÄSSÄ. 
Viron hallitus aikoo tarjota ensimmäise-
nä maana maailmassa yksilön oman pe-
rimän kartoitukseen perustuvaa neu-
vontaa. Se tarjoaa näytteen antaneille 
riskitietoa sairauksista, joihin hän voi sairastua. 
Palveluun tietonsa ja näytteensä antaneiden 
dna:sta luetaan läpi yli 600 000 geenimuotoa, 
jotka on yhdistetty eri sairauksiin. Lue lisää 
tästä.

ISYYDEN PALJASTAVIEN OIKEUSGENEET-
TISTEN ISYYSTUTKIMUSTEN MÄÄRÄ ON 
VIIME VUOSINA KASVANUT SUOMESSA.
Lähes puolet lapsista syntyy Suomessa avio-
liiton ulkopuolella. Vuosittain ainakin noin 800 
lapsen isä jää salaisuudeksi. Osa lapsista on 
saanut alkunsa hedelmöityshoidoissa lahja-
soluilla. Vuosittain alle parin tuhannen lapsen 
isästä on Suomessa sellainen epäselvyys, että 
asiaa pitää tutkia dna-tutkimuksella. Isyys-
tutkimusten lisääntymiseen vaikuttaa muun 
muassa se, että yhä useampi lapsi syntyy avio-
liiton ulkopuolella. Lue lisää tästä.

ÄVEN TIDIGARE HEMLIGSTÄMPLADE DO-
KUMENT FRÅN FINLANDS AMBASSADER 
KAN NU FRITT AVLÄSAS
På den här webbplatsen hittar du alla rapporter 
skrivna vid Finlands beskickningar utomlands 
mellan åren 1918 och 1926. Webbplatsen följer 
utrikesministeriets principer för arkivering: rap-
porterna är organiserade enligt den beskickning 
som sänt dem och beskickningarna är listade i 
alfabetisk ordning enligt stationeringsort. Sam-
manlagt finns här ungefär 36 800 skannade 
sidor. Läs mera on nyheten här.

Toimittanut Kari Salo

http://dynamic.hs.fi/2018/dna/
https://yle.fi/uutiset/3-10131587
https://yle.fi/uutiset/3-10129250
https://www.geenivaramu.ee/en/news/100-000-estonians-will-be-offered-information-about-their-genetic-risks-0
https://www.geenivaramu.ee/en/news/100-000-estonians-will-be-offered-information-about-their-genetic-risks-0
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005629221.html?share=875394b2f3874a290b97b1012d4a6622
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005628418.html?share=811dd10e613b45c613adfad2ee4429d9
http://um.fi/opendata/raporttiarkisto/1918/
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Suomen Sukututkimusseuran hallitus on päät-
tänyt myöntää kerran vuodessa annettavan 
Suomalaisen sukututkimuksen kultaisen ansio-
mitalin professori Veijo Saloheimolle huomion-
osoituksena hänen mittavasta itäistä Suomea 
koskevasta paikallis- ja asutushistoriallisesta 
tutkimustyöstään, joka on ollut suureksi hyö-
dyksi myös sukututkijoille. Ansiomitalin luovutti 
professori Saloheimolle Joensuussa Sukututki-
musseuran varapuheenjohtaja Jukka Partanen.

Suomen Sukututkimusseuran hallitus on päät-
tänyt myöntää seuraavat Suomalaisen suku-
tutkimuksen ansiomitalit.

Suomalaisen sukututkimuksen hyväksi tehdys-
tä ansiokkaasta työstä:
— Eeva Häkkinen, Mikkeli (esittäjä Suur-Savon 
Sukututkimusyhdistys ry): Suur-Savon Suku-
tutkimusyhdistys ry:n pitkäaikainen aktiivijä-
sen, joka toimi hallituksen jäsenenä 1994–2011 

Kultainen ansiomitali Veijo 
Saloheimolle
Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalilla palkitaan sukutut-
kimuskentällä osoitetuista ansioista. Ansiomitalin myöntämiselle 
asetetut kriteerit voivat täyttyä pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toi-
minnasta sukututkimusyhdistyksessä tai sukuseurassa esimer-
kiksi vapaaehtoistoimijana tai luottamustehtävissä. Myös yhteisön 
huomattavan tutkimustyötä edistävän hankkeen tms. vetäminen 
sekä merkittävä työ korkeatasoisten sukukirjojen tai sukuartikke-
leiden kirjoittamisessa ovat ansiomitalin myöntökriteerejä.
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ja tästä ajasta kolme vuotta puheenjohtajana. 
Aktiivinen ja monipuolinen esitelmien pitäjä, 
osallistunut sukututkimuseneuvontaan ja vetä-
nyt opintopiirejä.
— Leena Immonen, Joensuu (esittäjä Patrikaisten 
sukuseura ry): Toiminut aktiivisesti Patrikaisten 
sukuseura ry:ssä, Vaskojen sukuseura ry:s-
sä (perustajajäsen) ja Suistamon perinneseura 
ry:ssä.  Ansioitunut sukututkija, joka on tutkimi-
nut aktiivisesti Patrikaisten ja Vaskojen sukua 
ja julkaissut tutkimuksensa tuloksia.
— Anneli Koskela, Rovaniemi (esittäjä Peräpoh-
jolan sukututkijat ry): Peräpohjolan sukututkijat 
ry:n pitkäaikainen aktiivijäsen, joka on toiminut 
mm. hallituksen jäsenenä kahdeksan vuotta ja 
yhdistyksen kirjastonhoitajana 17 vuotta. Ollut 
mukana Lapin kirkonkirjojen digitointityöryh-
mässä. 
— Timo Koskinen, Rovaniemi (esittäjä Peräpoh-
jolan sukututkijat ry): Peräpohjolan sukututkijat 
ry:n pitkäaikainen aktiivijäsen, joka on toiminut 
useissa eri tehtävissä, mm. hallituksen jäsen 12 
vuotta, Sukujotos-lehden toimittaja 10 vuot-
ta, jäsenrekisterin hoitaja ja tiedotusvastaava. 
Koordinoinut Lapin kirkonkirjojen digitointia ja 
vastannut julkaisujen kokoamisesta ja painat-
tamisesta. Osallistunut Peräpohjolan sukututki-
jat ry:n Rovaniemen seurakunnan rippikirjojen 
renovointiin. Toiminut sukututkimuksen opetta-
jana. Julkaissut sukukirjan Kirvesmies Juho Pet-
terinpoika Breilin suku (2011).
— Tytti Mäkipää, Ikaalinen (esittäjät Setlementti 
Kyröskela ja Kyröskosken kansalaisopisto): Ky-
röskosken kansalaisopiston sukututkimuspii-
rin ohjaaja vuosina 1985–2017. Suur-Ikaalisten 
Sukututkijat ry:n hallituksen jäsen ja puheen-
johtaja. Ansioitunut sukututkija, joka on mm. 
toimittanut 25 Hämeenkyrön sukututkimusta 
käsittelevää julkaisua.
— Martti Skyttä, Lohja (esittäjä Sukuseura Sky-
tät ry): Sukuseura Skytät ry:n pitkäaikainen 
aktiivijäsen, joka on toiminut mm. hallituksen jä-
senenä yli 20 vuotta. Ansioitunut sukutututkija, 
joka on perehtynyt erityisesti Skyttä-sukuun 

Karjalassa. Tuonut genomitiedon käytön suku-
seuran sukututkimustoimintaan.

Suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoi-
tetuista ansioista:
— Jouni Kakkonen, Turku (esittäjä Kakkosten 
sukuyhdistys ry): Ansioitunut sukututkija, joka 
oli mm. toimittamassa Vuoden sukukirjaksi va-
littua teosta Iso Kakkonen I (2014).
— Eino Niskanen, Laukaa (esittäjä Niskasten Su-
kuseura ry): Ansioitunut sukututkija, joka on pit-
kään ylläpitänyt Niskasten Sukuseura ry:n su-
kutietokantaa, jonka pohjalta sukuseura julkaisi 
sukukirjan Uudisraivaajan henkeä (2017).
— Aimo Patrikainen, Outokumpu (esittäjä Patri-
kaisten sukuseura ry): Ansioitunut sukututkija, 
joka on pitkään aktiivisesti ja laajasti tutkinut 
lähinnä Suistamon ortodoksisukuja. Toiminut 
Patrikaisten sukuseura ry:n hallituksen jäsenä 
vuodesta 2015 sekä ylläpitänyt sukuseuran su-
kutietokantaa.
— Raimo Vasara, Tampere (esittäjä Tampereen 
seudun sukututkimusseura ry): Ansioitunut 
sukututkija, joka on pitkään ja perusteellisesti 
tutkinut Mouhijärven suku- ja henkilöhistoriaa 
ja aktiivisesti julkaissut tutkimustensa tuloksia. 
Toimi Tampereen seudun sukututkimusseura 
ry:n puheenjohtajana 1989–1993.
— Kyösti Väänänen, Mikkeli (esittäjä Suur-Sa-
von Sukututkimusyhdistys ry): Suur-Savon 
Sukututkimusyhdistys ry:n pitkäaikainen aktii-
vijäsen, joka on perustaja- ja kunniajäsen sekä 
toimi hallituksen puheenjohtajana 1985–2003. 
Suomen Sukututkimusseuran kunniajäsen. Toi-
mittanut mm. kaksiosaisen Inkerin Paimenmuis-
ton 1704–1940 ja koonnut Biografiakeskuksen 
verkkosivustolla julkaistun Turun hiippakunnan 
paimenmuiston 1554–1721.
— Ilkka Väätti, Rovaniemi (esittäjä Peräpohjolan 
sukututkijat ry): Ansioitunut sukututkija, joka 
on aktiivisesti tutkinut ja julkaissut artikkeleita 
mm. Kemijärven ja Rovaniemen seudun talojen 
historiasta. Osallistunut Peräpohjolan sukutut-
kijat ry:n Rovaniemen seurakunnan rippikirjojen 
renovointiin.
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Sukuyhteisöjen liitto osallistuu sukututkijoi-
den verkostoihin, jakaa informaatiota sukutut-
kimukseen ja sukuseuratoimintaan liittyvistä 
asioista Karjalan Liiton kautta. Järjestää tilai-
suuksia, joiden aihepiirinä ovat karjalaisiin su-
kuihin kohdistuva sukututkimus sekä kotiseu-
tu- ja perinnetyö.

Karjalan Liitossa on 18 piiriä, joihin kuuluu 15 
karjalaisseurojen piiriä, Karjalaisten Sukuyhtei-
söjen Liitto, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto 
sekä Pääkaupungin Karjalaisyhteisöt Pääsky. 
Sukuseurat kuuluvat Karjalaisten Sukuyhteisö-
jen Liittoon. 

SUKUSEURAT JA SUKUHARRASTAJAT 
MUKANA KARJALAISTOIMINNASSA

Karjalaisilla kesäjuhlilla Kouvolassa 15.-17.6.2018 
on karjalaisten sukujen ja pitäjien osasto ja in-
fopisteet sekä sukututkijoiden päivystys. Ke-
säjuhlilla karjalaisilla sukuseuroilla on mahdol-
lisuus pitää kokouksia tai oiva tilaisuus muuten 
vain tavata sukua.

Karjalan Liiton sukututkija päivystää ker-
ran kuukaudessa neljä tuntia Karjalan Liiton 
kirjastossa. Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto 
osallistuu keväisin valtakunnallisille sukutut-
kimuspäiville ja syksyisin Kuulutko sukuuni 
-tapahtumaan Vantaalla, jonka yhteydessä on 
myös KSYLn sääntömääräinen vuosikokous.

Karjalan Liitto ja KSYL järjestävät vuosit-
tain arkistomatkan johonkin sukututkimuksen 
kannalta tärkeään arkistoon, kuten Mikkelin 
maakunta-arkistoon. Syyskuussa järjeste-
tään sukututkimuskursseja, joista vuorovuosin 
perus- ja jatkokurssi. Lisäksi marraskuussa 
järjestetään yhdessä Karjalaisten Pitäjäyhdis-
tysten Liiton kanssa Karjalaiset suku- ja pitäjä-
markkinat Karjalatalossa Helsingissä. Siellä on 
sukuseurojen esittelypöytien lisäksi sukutut-
kijan päivystys sekä tietoiskuja muun muassa 
sukukirjan tekemiseen sekä luentoja sukutut-
kimukseen liittyvistä aiheista, muun muassa 
DNA-sukututkimuksesta.

Sukuseura on osa laajempaa 
karjalaista yhteisöä
Karjalan Liittoon kuuluu noin 60 sukuseuraa. Karjalaisten Suku-
yhteisöjen Liitto (KSYL) on karjalaisten sukuseurojen piiriorgani-
saatio Karjalan Liitossa. KSYL kuuluu tärkeänä osana Karjalan 
Liiton toimintaan. 
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Jäsenetuna sukuseurojen jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa Karjalan Kunnaat -jäsenlehden sekä 
Karjala-kortin, jolla saa alennuksia mm. sukututkimuskursseista, Karjalaisten kesäjuhlien pääsymak-
suista, arkistomatkoista ja monista muista Karjalan Liiton ja KSYL:n järjestämistä tapahtumista.

Kuva: Karjalan 
Liitto ry / Kirsi 
Taivainen.

ON ILO KUULUA KARJALAISEEN SUKUUN!

Karjalan Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki
 
www.karjalanliitto.fi

www.karjalanliitto.fi/karjalaistensukuyhteisojenliitto

www.facebook.com/karjalaistensukuyhteisojenliitto

http://www.karjalanliitto.fi
http://www.karjalanliitto.fi/karjalaistensukuyhteisojenliitto
http://www.facebook.com/karjalaistensukuyhteisojenliitto
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Seuran julkaisut Sukututkijan 
verkkokaupasta tai Tiedekirjasta!
Seuran jäsenenä saat Seuran julkaisuista 30% alennuksen!

JOHDATUS GENEETTISEEN SUKUTUTKIMUKSEEN
Oppaassa kerrotaan, mitä geneettisellä sukututkimuksella tarkoitetaan ja mitä har-
rastuksen parissa toimivat tekevät. Lisäksi esitellään DNA- kuluttajatestejä tarjoavan 
Family Tree DNA:n testivalikoimaa, Oppaassa selostetaan myös kuinka voi rakentaa 
omaa sukulinjaansa haplopuussa.

Tiedekirjasta 17 € tai digitaalisena Sukututkijan verkkokaupasta 12 €

RUOTUSOTILAIDEN TUTKIMINEN
Tämä opas esittelee tärkeimmät asiakirjasarjat ruotuarmeijan asiakirja-aineistosta ja 
niiden syntyyn vaikuttaneet asetukset ja määräykset. Se opastaa tutkijaa löytämään 
oikeat rullat. Se esittelee arkistojen kätköissä lymyäviä muita vähemmän tunnettuja 
asiakirjasarjoja.

Tiedekirjasta 21 € tai digitaalisena Sukututkijan verkkokaupasta 10 €

DIGITAALISEN SUKUTUTKIMUKSEN OPAS
Digitaalisen tutkimuksen opas esittelee sukututkijan työn kannalta hyödyllisimmät in-
ternetsivustot sekä muut sähköisen sukututkimuksen apukeinot. Opas sananmukai-
sesti tuo sukututkimuksen arkistoholveista kotisohville.

Tiedekirjasta 17 € tai digitaalisena Sukututkijan verkkokaupasta 10 €

TASAVALLAN JUURET - SUOMEN PRESIDENTTIEN ESIPOLVET
Presidenttien esivanhempien kautta avautuu Suomen historia aina keskiajan räls-
sisuvuista 1900-luvun työläiskortteleihin. Presidenttien esipolvien muodostamat 
sukuverkostot ulottuvat laajalle, ja he ovat sukua tuhansille tavallisille suomalaisille. 

Tiedekirjasta 30 €

https://kauppa.genealogia.fi/
https://kauppa.genealogia.fi/
https://www.tiedekirja.fi/
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Suomi-tietokannan kehittäjät Pekka Valta, Juha 
Mäkeläinen ja Timo Nallikari saivat matkalta 
hyviä vinkkejä Suomi-tietokantapalvelun tämän 
hetken protosovelluksen kehittämiseksi kohti 
tuotantokäytön versiota. Suuryritysten kuten 
Volvon kokemuksista opittiin, että Neo4j ei ole 
ainakaan Suomi-tietokannan suorituskyvyn 
este. 

Matkalla luotiin yhteyksiä myös Ruotsin 
suurimpaan sukututkimusyhdistykseen Före-
ning DISiin. DIS kuuluu Sveriges Släktforskar-

förbundiin, joka on ruotsalaisten paikallisten 
sukututkimusyhdistysten katto-organisaatio 
ja jonka jäsenyhdistystyksissä  on noin 75 000 
jäsentä. DIS on tietotekniikkaan erikoistunut 
yhteisö, mutta sillä on Suomen Sukututkimus-
seuran kaltainen rooli sukututkimuksen koulut-
tajana. Sen sijaan tietopalveluissa ja työkaluis-
sa on eroja. 

DIS:n sukututkimusohjelma DISGEN on yh-
distyksen oma ja jatkuvasti kehitettävä työkalu. 
Se muistuttaa Kaarle Kailan Sukututkimusoh-

Yhteistyötä Pohjanlahden yli
Suomi-tietokantaa kehitetään ruotsalaislähtöisellä Neo4j-tieto-
kantamoottorilla. Suomi-tietokannan kehittäjäryhmä osallistui 7.-
8.3.2018 Tukholmassa pidettyyn tekniseen Workshop Graph Data 
Modelling with Neo4j -koulutukseen ja Neo4j GraphTour -seminaa-
riin. 

Suomalaisia ja ruotslaisia sukututkijoita seminaarissa Tukholmassa. Kuvassa (vasemmalta) Pekka 
Valta, Anders Ardö, Timo Nallikari ja Juha Mäkeläinen.
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jelmistoa, jonka viimeiseksi versioksi jäi 2007 
ja jota Suomen Sukututkimusseura aikanaan 
välitti.  

DISBYT on 37 miljoonan henkilön elinkaa-
ren tapahtumien tietokanta. HisKistä se eroaa 
siinä, että uutta aineistoa voi kätevästi siirtää 
DISGENistä tai gedcom-tiedostona. Laadunvar-
mistamisen ja tutkijatuen hoitavat läänikohtai-
set asiamiehet. Mac-tiedostot ohjataan yhdelle 
henkilölle, samoin Suomea koskevat aineistot, 
joka on nimeltään DISBYT Finland. Se kattaa 
ruotsinkielistä rannikkoamme eikä ilmeisesti 
kasva aktiivisesti. Suomessa vastaava hanke oli 
TALKO.

Dispos on kokoava rajapinta digitoituja ai-
neistoja tarjoaviin tahoihin, mm. Riksarkivetin 
SVARiin ja  kaupallisiin toimijoihin Ancestry.
comiin ja Arkiv Digitaliin. Tukholmassa tuli mie-
leen, että sukututkijoilla Pohjanlahden molem-
min puolin saattaisi olla käyttöä yhteiselle ra-
japinnalle, jossa olisivat Disposin ruotsalaisten 
ja suomalaisten tärkeimmät digiaineistot. Tämä 
toisi helpotusta juuriaan lahden yli tutkiville su-
kututkijoille.

Jo vuonna 2014 sain Karlstadin sukututki-
muspäivillä ensi käden tietoa DISin projekti-
hankkeesta Rikstäckande Genealogisk Databas 
(RGD). Sen tavoite on läheistä sukua Suomi-tie-
tokannalle, ts. kerätä maan kaikki historialliset 
henkilöt rakenteiseen laatuvarmistettuun tie-
tokantaan. RGD:stä on valmiina vasta open-

RGD-niminen verkkopalvelu sukututkijan ge-
dcom-muotoisen tiedoston esimuokkaamiseen. 
Siihen voi tutustua osoitteessa https://rgd.dis.
se:8088/. 

openRGD palvelee suurin piirtein samoin kuin 
Suomi-tietokannan gedcom-työkalut, joskin jäl-
kimmäiset ovat ehkä monipuolisemmat, mutta 
niitä on vielä ajettava keskitetysti. Suomi-tie-
tokantaprojektissa onkin jo aloitettu pohdinta 
niiden viemisestä omaan verkkopalveluumme 
ja myös ruotsiksi ja englanniksi. Kun olemme 
samassa hankkeiden vaiheissakin, oli luontevaa 
sopia teknisestä yhteistyöstä. Vaihdammekin 
määrityksiä ja lähdekoodeja ja pyrimme palve-
luittemme väliseen matalaan kynnykseen. 

Erityisen antoisia olivat muutenkin DISin 
toiminnanjohtajan Christer Gustafssonin ja 
openRGD:n toteuttaneen Anders Ardön kanssa 
käydyt keskustelut yhteistyön tiivistämisestä. 
”Arkiv, Plats- och Personnamn, DNA-forskning, 
Emigration inom Norden” kirjattiin  aiheiksi, 
joiden ympärille voisimme järjestää yhteisiä 
seminaareja. Ruotsilla, Suomella ja Norjalla on 
paljon yhteistä taivalta hallinnossa, arkisto-
lähteissä ja muuttoliikkeissä alueen sisällä ja 
kauemmaksikin. Förening DISin ja Suomen Su-
kututkimusseuran tarjonta tietopalveluissa olisi 
mielenkiintoista toisen maan jäsenistölle, koska 
sukujuuret ulottuvat usein lahden yli. 

Pekka Valta
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Sukutarinat 2017 julkaistiin
Suomen Sukututkimusseura rohkaisee sukuharrastajia keräämään, kirjoittamaan ja jakamaan su-
kutarinoita. Seura julisti 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Sukutarinakilpailun tammikuussa 2017. 
Sen tarkoituksena oli juhlavuoden teeman ”Jokaisella on tarina” mukaisesti etsiä tarinoita henkilöi-
den, perheiden ja sukujen vaiheista.

Suku 2018 -tapahtumassa 10.3.2018 Tampereella julkistettiin Maria Vasenkarin ja P. T. Kuusiluo-
man toimittama teos Sukutarinat 2017. Tähän antologiaan on koottu Sukutarinakilpailun satoa ja 
tarinat on ryhmitelty viiteen temaattiseen osaan: naiskohtaloita, mieskohtaloita, perheen ja suvun 
vaiheita, siirtoja ja siirtymiä sekä vuosi 1918.

Jokaisessa tarinassa kirjoittaja antaa omalla persoonallisella tavallaan äänen menneiden polvien 
ihmisille. Sanoittamalla heidän elämäänsä kirjoittaja osoittaa, että jokaisella on tarina.

Sukutarinat 2017 -antologiaa voi ostaa 10 € hintaan Tiedekirjasta sekä Seuran kirjastosta.
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Kilpailun raati arvioi voittajakirjaa seuraavasti:

"Kirja koostuu selkeistä tarina- ja sukutau-
luosuuksista. Siinä on 335 sivua sekä 789 jälki-
polvitaulua ja 72 esipolvitaulua. Kirja on kooltaan 
hyvin käteen sopiva sekä ulkoasultaan tyylikäs 
ja harkittu. Sen taitossa on selvästikin nähty 
vaivaa. Sukunimien mukaan aakkostettu hen-
kilöluettelo on selkeä, samoin havainnolliseksi 
taitettu sisällysluettelo. 

Kirjan rakenne on looginen ja teksti sujuvaa, 
ja siinä on myös sopivasti hyvälaatuista ku-
va-aineistoa. Kuvatekstien kirjasin luo tosin tai-
teellista vaikutelmaa, mutta lukemisen kannalta 
sen pistekoko on liian pieni.

Kokonaisuutena kirjaa voidaan pitää ammat-
timaisen näköisenä ja sisällöltään ansiokkaana 
teoksena, jonka sivuilta löytää mielenkiintoista 
lukemista myös sukuun kuulumatonkin. Ja jos 
on kiinnostunut rock-musiikista, niin kirjassa 
pääsee perehtymään suvun tunnetuimpaan 
henkilöön Antti Hulkkoon. Hänet tunnetaan 
myös nimellä Andy McCoy."

Vuoden 2017 sukukirjatarjonnassa laajuus, 
ulkonäkö ja sisältö vaihtelivat runsaasti. Osa 
teoksista oli romaanityyppisiä, vahvasti tarinal-
lisia teoksia, osa taas oli lähinnä pelkistettyjä 
sukutauluja. Vuoden Sukukirjaa valitessaan raa-
ti painotti yhtäältä sisältöä ja sukututkimuksel-
lisia ansioita, toisaalta myös kirjan luettavuutta, 
informatiivisuutta ja ulkonäön tyylikkyyttä. 

Raati piti tärkeänä, että kirjassa on selkeä 

rakenne ja sitä hahmottava sisällysluettelo, 
lähdeluettelo sekä, vähintään sukunimet sisäl-
tävä henkilöhakemisto. Raati toivoi löytävänsä 
laadukkaan ja huolellisesti tehdyn teoksen, jota 
voisi pitää eräänlaisena mallikirjana ja joka voisi 
kiinnostaa oman suvun lisäksi myös laajempaa 
lukijakuntaa. Raati piti tärkeänä, että edusta-
vassa sukukirjassa esitellään tasapuolisuuden 
nimissä myös naishaaroja eikä keskitytä pel-
kästään mieslinjaan. 

Vuoden sukukirja -kilpailun raatiin kuuluivat 
Margit Lumian (puheenjohtaj), Jouni Kakkosen, 
Virpi Nissilän ja Kari Salo. Suomen Sukutut-
kimusseura on järjestänyt Vuoden Sukukirja 
-kilpailun vuodesta 1991 lähtien. Kilpailun tar-
koituksena on arvioida yhden kalenterivuoden 
aikana ilmestyneitä sukukirjoja sekä tehdä niitä 
tunnetuksi suurelle yleisölle.

Rovaniemeläissuvun kirja voit-
ti sukukirjakilpailun
Suomen Sukututkimusseura on valinnut Vuoden sukukirjaksi 2017 
Kustaa Hulkon, Sirkka Uskin ja Matti Hakavuoren toimittaman teok-
sen Pöykkölästä maailmalle, jonka kustansi Pöykön sukuseura ry. 
Kirja kertoo rovaniemeläisen Pöykön suvun tarinan alkaen kanta-
vanhemmista Tuomas Pöyköstä ja Brita Korkalosta. 
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Suomen Sukututkimusseura Sukutarinakilpailu on jälleen käynnissä. Kilpailulla etsitään asiakirja-ai-
neistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia tarinoita, jotka kertovat henkilöi-
den ja perheiden vaiheista. Tarinat voivat kertovat omassa tai jonkun toisen suvussa tapahtuneista 
merkittävistä hetkistä tai mielenkiintoisista tapahtumista. Sukutarinoissa voi olla myös fiktiivisiä 
piirteitä, vaikka ne kertovat historiallisista henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Tarinat voi kirjoit-
taa suomeksi tai ruotsiksi.

Sukutarinakilpailu on avoin kaikille kirjoittajille. Kilpailuun tarkoitetut tarinat lähetetään 31.7.2018 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen sukutarinakilpailu@genealogia.fi. Esiraati valitsee loppukilpai-
luun 7–10 tarinaa, joista yleisö valitsee äänestämällä voittajan. Äänestysaika on 1.–31.10.2018. Kolme 
eniten ääniä saanutta sukutarinaa ja niiden kirjoittajat julkistetaan marraskuussa 2018. Suomen 
Sukututkimusseura julkaisee maaliskuussa 2019 Sukutarinakilpailuun lähetetyistä teksteistä kokoel-
man Sukutarinat 2018.

Tarkempia Sukutarinakilpailusta 2018 löydät täältä.

Osallistu Sukutarinakilpailuun!

TEPPO YLITALOLLE SUOMEN LEIJONAN 
RITARIKUNNAN RITARIMERKKI

Tasavallan presidentti myönsi 6.12.2017 
Suomen Sukututkimusseuran esitykses-
tä puheenjohtaja Teppo Ylitalolle Suomen 
Leijonan ritarikunnan ritarimerkin, joka 
luovutettiin Suku 2018 -tapahtuman il-
lallisella 10.3.2018 Finlaysonin Palatsissa 
Tampereella. 

Seura onnittelee Teppoa lämpimästi!

Hallituksen jäsen Arja Rantanen, puheenjohtaja 
Teppo Ylitalo ja varapuheenjohtaja Jukka Parta-
nen

http://www.genealogia.fi/sukutarina-kilpailu
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Seuran kirjasto auki keskiviik-
koisin
Seuran kirjasto (Liisankatu 16 A, Helsinki) on avoinna 4.4.2018 
lähtien joka keskiviikko klo 13.00-18.00. Kirjasto on kesätauolla 
21.6.-14.8.2018. Kirjaston päivystäjänä toimii tuttuun tapaan Vuokko 
Pärssinen-Tainio. Kirjastoasioissa apua ja neuvoja saa sähköpos-
titse osoitteesta kirjasto@genealogia.fi.

Tervetuloa kirjastoon!

Seura järjestää jäsenmatkan Tarttoon 14.-16.8.2018. Matkalla tu-
tustutaan historialliseen Tarttoon, uuteen kansallisarkistoon, Eesti 
Rahva Muuseumiin, Tarton ja sen ympäristön arkitehtoonisiin hel-
miin (mm. Aino Kallaksen koti, Paavalin kirkko, Villa Tammekann) 
sekä Tallinnassa Kadriorgin palatsiiin. Lue alustava matkaohjelma 
kokonaisuudessaan tästä.

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteella seura@genealogia.fi. 
Lue hinnat ja tarkat tiedot matkasta tästä. Ilmoitathan samalla 
syntymäaikasi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, mahdollisen 
erityisruokavalion ja mahdollisen huonetoverin nimen. Matkalle il-
moittautuneilta peritään ilmoittatumisen jälkeen 100 € varausmak-
su. Loppuerä laskutetaan 30.4.2018 mennessä. Paikkoja on rajoite-
tusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tervetuloa mukaan!

Jäsenmatka Tarttoon 
14.-16.8.2018

http://www.genealogia.fi/site/_files/TARTTO%202018-02-28%20Alustava%20OHJELMALUONNOS%2014.%20-%2016.8.2018.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/TARTTO%202018-02-28%20%20ESITE.pdf
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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. 

VUODEN 1918 SODAN JA HEIMOSOTIEN KESKEISET HENKILÖ-
HISTORIAN LÄHDEAINEISTOT

Koulutuspäivän aikana käydään läpi vuoden 1918 sodan punaisen ja valkoisten 
keskeisimmät henkilöhistoriaa valottavat lähdeaineistot ja niiden käyttö. Lisäk-
si 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.

SUKUKIRJA-KOULUTUSPÄIVÄT

SUVUSTA KIRJAKSI
Koulutus soveltuu erityisesti erilaisten paikallishistoriallisten kirjojen, kuten 
suku-, talo- ja kylähistorioiden tekijöille. Koulutuspäivän aika käydään läpi kir-
jahankkeen kaikki vaiheet suunnittelusta painatukseen. Lisäksi on mahdollisuus 
saada henkilökohtaista ohjausta omassa kirjahankkeessa.

HELSINKI 21.4.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja: Juk-
ka Partanen.

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

https://kauppa.genealogia.fi/


22   |  JÄSENVIESTI JALMARI

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT

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

HELSINKI 8.9.2018 klo 9-16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja 
Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 30.8.2018. 
TURKU 15.9.2018 klo 9–16, Vihreä sali Brinkkalan talo (Vanha Suurtori 3), 
opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 6.9.2018.

TESTITULOSTEN TULKITSEMINEN GENEETTISESSÄ 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.

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

MUISTA MYÖS!

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KUULUMISIA

Luento järjestetään Helsingin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) torstaina 
19.4.2018 klo 17.30-19.00 salissa 104. Esitelmän pitää FT Marja Pirttivaa-
ra, joka on geneettisen sukututkimuksen johtavia asiantuntijoita. 

Tilaisuus on maksutton ja siihen ei ole ennakkoilmoittautumista.
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ENEMMÄN IRTI SUKUTUTKIMUKSEN LÄHTEISTÄ

Erittäin suositut Enemmän irti sukututkimuksen lähteistä 
-illat jatkuvat keväällä 2018 Helsingissä. Kouluttaja Juha Vuo-
relan 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) salissa 505. Osallistumismaksu on 10 
euroa/ilta, maksu hoidetaan käteisenä paikan päällä. Terve-
tuloa ilman erillistä ilmoittautumista!

Iltojen ajankohdat:
23.4.2018 Sotilaiden tutkiminen
7.5.2018 Miten kirjoitan tarinan?

GENOMITIEDON ILTAKOULU

Genomitiedon iltakouluissa keskustellaan vapaamuotoisesti 
omista kokemuksista genomitiedon hyödyntämisestä suku-
tutkimuksessa. Illat ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu 
Suomen Sukututkimusseuran jäsenille.

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

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.

3.5.2018

Iltakoulujen vetäjänä toimii Tampereella sukututkimuskoulut-
taja Riikka Piironen.

Iltakouluihin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa myös keskustelemaan ja kysymään neuvoa 
Genomitiedon iltakoulun uuteen Facebook-ryhmään!

https://www.facebook.com/groups/genomitieto/
https://www.facebook.com/groups/genomitieto/
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suku 2018, avajaiset, tampere 10.3.2018
puHeenjoHtaja teppo Ylitalo

Suku 2018 -tapahtuman 
avajaispuhe
Arvoisa apulaispormestari, arvoisat sukututkijat 
ja sukututkimuksen ystävät,

Lämpimästi tervetuloa suomalaisen sukututki-
muksen vuosittaiseen päätapahtumaan, tänä 
vuonna tänne Tampereelle. Jo tässä vaiheessa 
haluan kiittää Suomen Sukututkimusseuran 
väkeä, yhteistyökumppaneitamme Tampereen 
seudun työväenopistoa ja Tampereen seudun 
sukututkimusseuraa sekä kaikkia teitä, jotka 
olette olleet rakentamassa tätä yhteistä tapah-
tumaa. Lämmin kiitos teille.

Myös sata vuotta sitten Tampereelle oli ke-
rääntynyt paljon väkeä. Kolmeviikkoinen taiste-
lu kaupungista oli joukkojen määrällä mitattuna 
siihenastisen pohjoismaisen sotahistorian suu-
rin. 

Sota päättyi toukokuussa 1918, mutta sen 
jälkiseuraamukset, traumat ja muistot ulottui-
vat paljon pidemmälle. Vieläkin keskustellaan 
siitä, millä nimellä tuota ajanjaksoa Suomen 
historiassa pitäisi kutsua. Minua häiritsee tässä 
keskustelussa se lähtöoletus, että vuoden 1918 
sodalle olisi ylipäänsä löydettävissä sellainen 
yksi yleisesti hyväksytty nimi, joka pystyi-
si edes suunnilleen kuvaamaan sen kokonai-
suutta. Samoin ihmettelen sitä mustavalkoista 
ajattelua, että sodassa olisi törmännyt kaksi 
totuutta – punainen ja valkoinen – ja että so-
dan voisi selittää näistä kahdesta näkökulmas-
ta käsin. 

On hyvä tavoite pyrkiä ymmärtämään so-
taa ja hakea sille kansallisen eheyden nimissä 
yhteistä tulkintaa, mutta vuoden 1918 osalta se 
on vienyt minusta aika lailla harhaan. Tampe-
reella ja Suomessa ei sodittu vuonna 1918 yhtä 
sotaa. Ei sodittu myöskään kahta sotaa. Niitä 

sotia oli paljon enemmän. Sillä sota ei ollut vain 
rintamien, yhteiskuntaluokkien, puolueiden tai 
aatteiden sota. Käynnissä oli anttien ja mattien, 
liisojen ja henrikien sota. Se oli poikien ja tyt-
tärien, äitien, isoisien, naapurusten, ystävien ja 
sukulaisten sota. 

Vuoden 1918 Tampereella kohtasi monta to-
dellisuutta ja tarinaa, eikä niitä kaikkia voi kui-
tata yhdellä ja samalla päällyskertomuksella.

Hyvät sukututkijat, 

Myös sukututkimuksesta ja sukututkijoista on 
moneksi. Itse ajattelen niin, että sukututkimus 
katsoo mennyttä maailmaa yksittäisen ihmisen, 
perheen ja suvun silmin. Se on siis menneisyy-
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den tutkimusta henkilöjen, sukujen ja sosiaalis-
ten verkostojen kautta. 

Tämän sanoessani tiedän kyllä, ettei näin 
avara määritelmä ole kaikkien mieleen. Moni 
ehkä kaipaa perinteisempää näkemystä. Kun 
suomalaisen sukututkimuksen periaatteita ja 
käytäntöjä suunnilleen sata vuotta sitten mää-
riteltiin, kaksi ihannetta oli ylitse muiden. Aja-
teltiin, että ensiksi sukututkijan täytyi käydä 
mahdollisimman laajasti ja järjestelmällisesti 
läpi kaikki mahdolliset lähteet ja kerätä niistä 
tarkat tiedot. Toiseksi piti sitten yhdistää näitä 
tietoja taitavasti ja käsitellä lähdetietoja kriitti-
sesti. Tärkeää oli kuvata suvut ja henkilöt ilman 
kaunisteluja ja ihannointia. Kuulostaa varmasti 
tutulta, sillä näitä periaatteita on toistettu vii-
meisten sadan vuoden aikana moneen kertaan. 

Sukututkimuksen ydintä, siis tutkittavien 
ihmisten asettamisesta sukulaisuussuhteisiin, 
alettiin kutsua puhtaaksi genealogiaksi. Aja-
teltiin että juuri siinä oli sukututkimuksen eri-
tyisyys, joka erotti sen kaikesta muusta tut-
kimuksesta, myös historiantutkimuksesta ja 
henkilöhistoriasta. Tähän liittyi läheisesti puhe 
sukututkimuksesta aputieteenä. Siinäkin oleel-
lista oli käsitys siitä, että sukututkimus ylipään-
sä oli jotakin omaa ja erityistä, jos ei nyt oma 
tiede, niin oma aputiede kuitenkin. 

Mutta ei sukututkimus ole nyt, eikä se ole 
koskaan ollutkaan pelkkää puhdasta genealogi-
aa. Tekisi mieleni sanoa, että onneksi, sillä paljon 
sukututkimuksen olemuksesta jäisi silloin pois. 
Oikeastaan monet uudet virtaukset, jotka suku-
tutkimuksessa nykyään puhaltavat, haastavat 
koko vanhan puhtaan genealogian käsityksen, 
siis sen että sukututkimus on ennen muuta pol-
veutumisen ja sukulaisuussuhteiden tutkimista. 
Sata vuotta sitten määritellyt sukututkimuksen 
ihanteet ovat kyllä sinänsä päteviä, mutta eivät 
riittäviä. 

Nykypäivänä sukututkimuksen tärkeintä 
määrittäjä on edelleen suku, jo nimenkin perus-
teella. Sukututkimus tutkii sukua, mitäpä muu-
takaan. Mutta mitä se suku on? Perinteisesti 

suku on nähty hyvin biologisessa valossa. On 
ajateltu, että sukututkimuksen näkökulmasta 
lapsen vanhempia ovat nimenomaan hänen 
biologiset vanhempansa. On paradoksaalista, 
että tällaista tutkimusta oli menneisyydessä 
käytännössä mahdotonta tehdä sukututkimuk-
sen menetelmillä, sillä kuten hyvin tiedetään, ei 
kirkonkirjoihin merkitty isä ole ollenkaan välttä-
mättä lapsen biologinen isä. Tutkittiin siis biolo-
gista polveutumista, jota ei voitu millään saada 
aukottomasti selville. Tähän ristiriitaan joudut-
tiin vain sopeutumaan, ja toteamaan että jot-
kut tutkimustulokset ovat varmasti virheellisiä, 
emme vain tiedä että mitkä. Silti biologinen läh-
tökohta oli sukututkimuksessa itsestään selvä, 
ja on itse asiassa ollut aivan viime aikoihin asti.

Nykyään tilanne on kuitenkin kääntymässä 
päinvastaiseksi: nyt meillä on keinot selvittää 
ihmisten geneettinen tausta, mutta me olemme 
ruvenneet ajattelemaan, että ehkä geenit eivät 
kuitenkaan olekaan kaikki kaikessa. Selitys on 
ilmeinen: meidän aikanamme perheet, suvut 
ja ihmisten väliset verkostot ovat monin ver-
roin monimutkaisempia kuin historiassa. Eivät 
ne kovin yksinkertaisia olleet aina ennenkään, 
mutta menneinä vuosisatoina niiden perustana 
oli biologia paljon enemmän kuin nyt. 

Sukututkimuksen biologinen perinne on joh-
tanut siihen, että sukututkimusohjelmat tai su-
kupuupalvelut eivät monesti pysty esittämään 
nykypäivän perheitä sellaisina kuin ne jokapäi-
väisessä elämässä meille näyttäytyvät. Biolo-
gia ja sosiaalinen todellisuus eivät kulje käsi 
kädessä. Moni on törmännyt tilanteeseen, jossa 
perheen lapset eivät kelpaakaan sukukirjaan 
tai ainakaan heidän lapsensa eivät enää kel-
paa, koska he eivät ole sukuun kuuluvan van-
hemman biologisia jälkeläisiä. Silloin kun hei-
dät jätetään pois, sukuohjelman tai sukukirjan 
osoittamat perhetiedot ovat kyllä biologisessa 
mielessä oikein, mutta ne antavat väärän kuvan 
sosiaalisesta todellisuudesta. Uusioperheistä ja 
monenkirjavista perhejärjestelyistä puhumatta-
kaan. Jos vähän kärjistää: sukuohjelmat ja su-
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kukirjat valehtelevat, koska ne esittelevät meillä 
vaillinaisia perheitä ja toisaalta myös sellaisia 
perheitä, joita ei ole olemassakaan, kun biologis-
ten perheenjäsenten välillä ei ole konkreettisia 
yhteyksiä.

Perheitä ja sukua ei yksinkertaisesti pysty 
enää esittämään pelkkinä esipolvi- tai jälkeläis-
kaavioina sellaisella tavalla, joka tekisi näille per-
heille ja suvuille oikeutta. Sillä suku ei ole enää 
ylös- tai alaspäin avautuva polveutumiskaavio, 
vaan se on monimutkainen verkosto, jossa bio-
logia näyttelee vain yhtä roolia, ei kaikkia. Ja 
siksi sukututkimus on nykyään yhä enemmän 
verkostotutkimusta, joka kohdistuu myös sellai-
siin suhteisiin, joiden perusta ei ole biologinen. 
Tässä kohden sukututkimuksen apuvälineillä ja 
käytännöillä on paljon kirittävää. Mielenkiinnol-
la odotan, miten tähän haasteeseen löydetään 
vastauksia Sukututkimusseuran Suomi-tieto-
kanta- ja Omat Juuret -projekteissa.

Toinen iso sukututkimusta muuttava trendi 
on tarinallistuminen. Kyllä sukututkimukseen 
on liitetty elämäkertatietoja melkein aina, mutta 
uutta on kerronnan tapa ja laajuus. Meidän ar-
kemme on kyllästetty tarinoilla: netissä, televi-
siossa, lehdissä, kirjoissa, juoruissa, esitelmissä, 
puhunnoissa ylipäänsä. Sukututkimuksenkin 
haasteeksi on tullut, miten henkilö- ja suku-
historiallista aineistoa voidaan vielä paremmin 
koota ja ilmaista tarinoiden kautta ja tarinoina.

Joku kysyi, mistä ne tarinat voi löytää. Siinä-
pä se, useimmiten niitä ei sellaisenaan ole mis-
sään, ne täytyy rakentaa, ja siinä vasta punni-
taankin tutkijan taidot. Siinä lajissa on jokaisella 
aina kehittymisen varaa. Ja toisin kuin ennen 
ajateltiin, asioista ei ole mahdollista kertoa min-
kään riippumattoman suuren kertojan silmin, 
vaan sukututkija itse ja hänen valintansa ovat 
aina osa tutkimuskohdetta. Väistämättä.

Kyse on myös siitä, miten tarinat esitetään. 
Sukututkimuksen sähköiset apuvälineet 
taipuvat kyllä tähän jollakin tavalla, mutta ne 
voisivat taipua siihen vielä paljon paremmin. Jul-
kaisuista puhuttaessa, Vuoden sukukirjakilpai-

lussa palkituissa sukukirjoissa on tarjolla monta 
hyvää esimerkkiä, niitä siis kannattaa katsoa 
sillä silmällä. Sama koskee myöhemmin tänään 
julkistettavaa Sukutarinat 2017 -antologiaa: sii-
täkin kaikille tekijöille isot kiitokset. Esimerkit 
opettavat ja synnyttävät omia uusia ideoita.

Kolmas muutos, jota yksikään sukututkija 
ei pääse pakoon, vaikka jotkut ehkä haluaisi-
vat, on henkilöiden tietosuoja. Se ei ole asiana 
enää kovin uusi, mutta sen kasvanut painoarvo 
on. EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan rei-
lun kahden kuukauden kuluttua. Mitä se käy-
tännössä tarkoittaa sukututkimuksen kannalta, 
emme oikeastaan vieläkään tiedä, ennen kuin 
saamme kansallisen lainsäädännön ja sen jäl-
keen uudet käytännesäännöt. On lupailtu, että 
suuria muutoksia ei olisi tulossa, toivottavasti 
näin on. Suomen Sukututkimusseuran palaveri 
tietosuojavaltuutetun kanssa odottaa edelleen 
sitä, että viranomaiset ehtivät ensin muodostaa 
oman näkemyksensä. 

Lähtökohta joka tapauksessa on se, että 
henkilöiden tietosuojaa säädellään ja hyvä niin. 
Haluan tässä yhteydessä antaa vilpittömät 
kiitokset: suomalaiset sukututkijat haluavat ja 
osaavat käsitellä henkilötietoja asianmukaises-
ti, vaikka välineet eivät siihen aina kovin hyvin 
taivukaan. Se ei kuitenkaan ole mikään itses-
täänselvyys: henkilötietojen käsittelyyn täytyy 
kiinnittää jatkuvasti huomiota ja omaa osaa-
mista täytyy jatkuvasti päivittää. Se kuuluu 
erottamattomana osana nykypäivän sukutut-
kimukseen.

Hyvät kuulijat,

Samoin kuin vuotta 1918 olisi järkevää tarkas-
tella monen päällekkäisen ja limittäisen tarinan 
ja todellisuuden kautta, niin kannattaa suhtau-
tua myös sukututkimukseen. Sukututkimusta 
on monenlaista, ja jokaisella tavalla tehdä suku-
tutkimusta on oikeutuksensa ja merkityksensä. 
Huomispäivän sukututkimus näyttää jo vähän 
erilaiselta kuin tämän päivän, ja niin se pitää 
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ollakin. Siitä huomispäivästä meidän tulee ja me 
haluamme ottaa kiinni. 

Mutta sinne huomiseen tähytessämme, iloi-
taan tästä päivästä. Olkaa, hyvät sukututkijat, 
ylpeitä tutkimuksistanne ja tuloksistanne, sillä 
tekemällänne työllä on merkitys. Olen sanonut 
sen monta kertaa, ja meinaan sanoa sen taas: 
sukututkimus on yhteiskunnallista 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. Suku-
tutkimus kertoo, että ihmisellä on ympärillään 
yhteisö, johon hän on linkittynyt lukemattomin 
sitein, yhteisö johon hänellä pitäisi olla mahdol-
lisuus tukeutua ja yhteisö jonka eteen myös 
hänen oletetaan antavan oman panoksensa.

Siksi sukututkimus on tärkeää. Tänään ja huo-
menna. 

Syksyn Teemalauantain luennot 
nyt katsottavissa videokirjastossa
Syksyn 2017 Teemalauantain, Suomi 1917 - kohti kahtiaja-
koa, luennot ovat nyt katsottavissa Seuran videokirjastos-
sa. Teemalauantaina pidettiin seuraavat luennot: FT Samu 
Nyström: Suomi 1917 – toivon, toiseuden ja vihan aika, FT 
Jouko Kokkonen: Kenellä oli valta Suomessa 1917?, FM Ter-
hi Nallinmaa-Luoto: Politikointia, elintarvikepulaa ja lakkoilua 
ja FT Jukka Partanen: Järjestysvalta horjuu. Videokirjaston 
käyttäminen vaatii kirjautumista jäsensivuille. Kirjautumi-
seen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka löytyvät 
viimeisimmän Genoksen takakannen osoitetarrasta. Mukavia 
katseluhetkiä!

http://www.genealogia.fi/teemalauantai-suomi-1917-kohti-kahtiajakoa
http://www.genealogia.fi/teemalauantai-suomi-1917-kohti-kahtiajakoa
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SUKU 2018 -TAPAHTUMAA 
VIETETTIIN TAMPEREELLA
Suku 2018 -tapahtumaa vietettiin 10.-11.3. Tampereella Sampolassa. Ta-
pahtuman järjestettiin yhteistyössä Tampereen seudun työväenopisto 
ja Tampereen seudun sukututkijat ry:n kanssa. Valtakunnallisen su-
kututkimustapahtuma järjestettiin nyt 41. kerran. Kävijöitä viikonlopun 
aikana oli noin 1300. Kuvaaja Markku Uusitalo.

Ansiomitalin saajia.

Tapahtuman infopisteellä, Sara Lundén, Jouni 
Elomaa ja Tiina Miettinen.
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Professori Matti Lackman tutkii perukirjoja. 

Löytyykö tuttuja? Vantaan Seudun Su-
kututkijoiden osastolla.

Juha Vuorela, Kari Salo, Margit Lumia ja Jukka 
Partanen.
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Katso lisää kuvia Seuran Flickr-tililtä!

Yleisö odottaa kärsimättömänä 
Riikka Piirosen luennon alkua.

Teppo Ylitalo pitää puhetta illallisella Finlay-
sonin palatsissa.

Juhlakansaa Finlaysonin palatsissa.

https://www.flickr.com/photos/sukututkimusseura/albums/72157664601565207
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