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1. Aluksi
1.1

Miksi sukututkimusta tehdään?

Kaikelle tekemiselle ja toiminnalle löytyy yleensä syy eli motivaatio, jonka vuoksi
toiminta aloitetaan. Seuraavassa selvitetään motivaatioita sukuselvitystyön
aloittamiselle.
Kaikkein yleisin syy tutkimustyön aloittamiseen niin Suomessa kuin muuallakin on
kiinnostus esivanhempien vaiheita ja samalla historiaa kohtaan. Tutkimuksen aloittaja
haluaa siis tietää, missä hänen esivanhempansa ovat asuneet, minkälaisista töistä ja
toimista he ovat hankkineet elantonsa ja yleensäkin mitä tapahtumia heidän elämänsä
ajalla on sattunut. Myös esivanhempien kuolinsyillä on oma kiinnostusarvonsa.
Suomessa kuolinsyyt ovat löydettävissä noin vuodesta 1750 alkaen.
Sukututkimusta tarvitaan myös erilaisten oikeustoimien yhteydessä ja muiden
tieteiden apuvälineenä nämä syyt saattavat siis myös olla tutkimustyön aloittamisen
taustana.
Suomessa on toiminut puolen vuosisataa uskonnollinen yhteisö nimeltään
Myöhempien Aikojen Pyhien Kristuksen Kirkko eli Mormonikirkko. Tämän kirkon
näkemyksiin liittyy oleellisena osana seurakunnan jäsenten sukutaustan
selvittäminen.
1.2

Tutkimuksen lähtöhenkilön valinta

Tutkimuksentyön alkuvaiheessa on syytä pohtia, kuka on se henkilö, joka otetaan
tutkimuksen lähtöhenkilöksi. Lähtöhenkilö on yleensä joku seuraavassa kaaviossa
esiintyvistä henkilöistä, tutkijan tulee ajatella itsensä henkilöksi 1.

Kaaviossa esiintyvät numerot 2 ja 3 ovat tutkijan vanhemmat ja numerot 4-7
vastaavasti isovanhemmat. Lähtöhenkilö haetaan yleensä isovanhempien polvesta ja
sangen usein tutkimukset aloitetaan numerosta 4 eli isoisästä - toki lähtöhenkilöksi
voidaan aivan hyvin ottaa myös numero 7 eli äidin äiti.
Otetaanpa tutkimuksen lähtöhenkilöksi kuka tahansa niin oleellista on se, että meillä
on tästä henkilöstä seuraavat kolme lähtötietoa:
1. henkilön mahdollisimman täydellinen nimi
2. tarkka syntymäaika (pelkkä vuosi ei riitä)
3. syntymäpaikka

Seuraavassa kohdassa 1.3 kerrotaan ns. alkututkimuksesta. Jos näissä tutkimuksissa
osoittautuu vaikeaksi saada lähtöhenkilöä isovanhempien polvesta, niin tällöin
siirrytään polvi nykypäivään päin, eli otettava lähtöhenkilöksi isä tai äiti.
1.3

Alkututkimukset

Kun lähtöhenkilöksi on valittu joku isovanhempien polvesta, tulee esille useimmiten
seuraava tilanne: kaikkien isovanhempien nimet ovat kyllä muistissa, mutta heidän
syntymäaikojaan ja paikkojaan ei tulekaan mieleen.
Nyt tietyillä alkututkimuksilla on tutkijalla mahdollisuus saada itselleen kolme
aikaisemmin mainittua lähtötietoa, eli täydellinen nimi, syntymäaika ja paikka. Nämä
alkututkimukset ovat niitä toimia, joita tehdään ennen varsinaisen arkistoissa
suoritettavan tutkimustyön aloittamista.
Sukulaisten haastattelu
Vanhojen sukulaisten ja perhetuttujen haastatteleminen on ensiarvoisen tärkeää.
Näissä haastatteluissa, joissa voi käyttää apunaan nauhuria ja mikseipä myös
videokameraakin, ei kannata pitäytyä ainoastaan edellä mainittujen kolmen
lähtötiedon kyselyssä. Sopivalla haastateltavalla saattaa olla muistissaan hyvinkin
runsaasti sukuun sekä sukulaisiin liittyviä asioita ja tapahtumia, joita viralliset
asiakirjalähteet eivät kerro. Juuri tällaiset tiedot antavat tutkimukselle tervetullutta
lisäväriä ja mielenkiintoisuutta. Haastattelut kannattaisi ottaa asiakseen aivan
ensitilassa, sillä valitettavan usein käy niin, että haastattelua lykätään seuraavaan
jouluun, ja sitten juhannukseen, ja sitten ennättääkin tulla se joulu, jolloin
haastattelua ei enää voidakaan tehdä.
Koti ja tila-arkistot
Koti- ja tila-arkistoilla tarkoitetaan vanhoja asiakirjoja ja asiakirjojen jäljennöksiä,
esim. lainhuudoista tai perunkirjoituksista, sekä kirjeenvaihtoa ja muuta
tämänkaltaista materiaalia. Tämäntyyppistä tutkimusmateriaalia löytyy useista
kodeista ja varsinkin silloin, jos koti on maaseudulla sijaitseva talo, jossa on asuttu
useamman sukupolven ajan.
Perheraamattu
Aivan yksittäinen - monesti hyvinkin antoisa - tutkimuskohde on suvussa kulkenut
perheraamattu, jonka alkulehdiltä saattaa löytyä tietoa omasta suvusta jopa kolmen
tai neljänkin sukupolvien ajalta.
Hautakivet
Hautakivet ovat myös mainitsemisen arvoisia. Tiedettäessä suvun asuneen jonkin
tietyn seurakunnan alueella voidaan ko. hautausmaalta löytää suvun jäsenten hautoja
ja saada näin hautakivistä tarkkoja syntymäaikoja. Henkilön hautaamispaikka ja
syntymäpaikka eivät toki läheskään aina ole sama, mutta ainakin monien
talonpoikaissukujen kohdalla asuinpaikka on saattanut olla monia vuosisatoja sama
pitäjä, jopa sama kylä ja sama talo.

2. Sukututkimuksen apuvälineitä
2.1 Sukututkimuskurssit
Tutkimusten edistyessä kannattaa alkaa ottaa selvää, järjestetäänkö asuinseudulla
mahdollisesti sukututkimuksen peruskurssia tai onko sellainen lähiaikoina alkamassa.
Menemällä sukututkimuskurssille säästyy monelta turhalta aatokselta ja työltä, koska
yrittämisen ja erehtymisen tie on aina vaivalloinen. Jos opetusta on tarjolla, kannattaa
se käyttää hyväkseen.
Sukututkimuskursseja järjestetään lukuvuosien aikana kansalais- ja työväenopistoissa
ja kesäaikana kesäyliopistoissa ja kansanopistoissa. Talvikurssit ovat joko viikoittain
kokoontuvia tai muutamana viikonloppuna pidettäviä kursseja. Kesäkurssit ovat
yleensä viikon mittaisia täysipäiväisiä opiskelutapahtumia.
2.2 Sukututkimuksen oppikirjat
Siinä tapauksessa, että sukututkimuksen aloittaja ei syystä tai toisesta voi mennä
sukututkimuskurssille, hänen kannattaa tutustua alan oppikirjoihin. Seuraavat
oppikirjat löytyvät yleensä kirjastoista ja uusimpia voi kysellä myös kirjakaupoista.
Ensimmäinen sukututkimuksen oppikirja Suomessa kirjoitettiin jo vuonna 1947, tosin
ruotsiksi. Kirjan laati Alf Brenner ja sen nimi oli 'Släktforskning'. Teoksen suomensi
vuonna 1956 Heikki Soinivaara.
Sukututkimuksen varsinainen nousukausi alkoi maassamme 1970-luvun alussa ja
seuraavat oppikirjat ilmestyvätkin vasta tuolloin:
Sukututkimuksen opas; Seppo Sampio; (ensimmäinen suomeksi kirjoitettu oppikirja)
Opi tutkimaan sukusi; 1981 Seppo Sampio
Sukututkijan tietokirja; 1983 Sirkka Karskela
Sukututkimuksen perustieto; 1986 Seppo Sampio
Sukututkimuksen käsikirja; 1988 Hyppönen & Luttinen
Selvitä sukusi; 1991 toimittanut Marja-Liisa Putkonen
2.3 Muu sukututkimuskirjallisuus
Muulla sukututkimuskirjallisuudella tarkoitetaan painettuun asuun saatettuja
sukututkimuksia, erilaisia ammattimatrikkeleja, edellä mainittujen hakemistoja ja
pitäjänhistorioita. Tällaisia julkaisuja on olemassa noin tuhatkunta, laskutavasta
riippuen. Aloittavalle tutkijalle tärkeimpiä julkaisuja ovat mm. Suomen
Sukututkimusseuran julkaisema, Leif Metherin toimittama Sukuhakemisto. Siinä
luetellaan aakkosjärjestyksessä kaikki ne suvut, joista on painettua tietoa olemassa.
Myös Eero Kojosen toimittamasta Sursillin sukukirjasta sekä Genos-lehdestä
hakemistoineen voi olla hyötyä. Erillisenä ryhmänä on syytä vielä mainita
sukuseurojen ja -yhdistysten julkaisemat sukukirjat.
2.4 Sukututkimustoimistot
Sukututkimusharrastuksen aloittajan on hyvä tietää, että Suomessa toimii joitakin
sukututkimustoimistoja, jotka tekevät tutkimuksia toimeksiannosta asianmukaista

korvausta vastaan. Näiden toimistojen puoleen voi kääntyä siinä tapauksessa, jos itse
ei syystä tai toisesta halua tehdä tutkimusta, mutta haluaa tietoja omasta suvustaan.
Toinen tapaus on se, että tutkimuksessa tulee eteen ongelma, josta ei selviä yli omin
tiedoin.
Maassamme on viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana toiminut ehkä kymmenkunta
alan yritystä, joista valtaosa on kuitenkin lopettanut toimintansa. Uusiakin toimistoja
syntyy silloin tällöin. Vanhin alan yritys on Jyväskylässä toimiva Suomen
Sukututkimustoimisto Oy, joka on perustettu v. 1973. Toimiston perustaja ja
toimitusjohtaja on Seppo Sampio. Toimiston osoite on Kortepellontie 110, 40900
Säynätsalo ja puhelin (014) 3742 930. Vanhimpiin alan yrityksiin kuuluu myös
Virroilla toimiva yritys T:mi Toiset Aijat, jonka perusti v. 1980 Matti Kankaanpää, puh.
(03) 475 5518.
2.5 Tietokoneet ja sukututkimus
Sukututkimuksen suorittaminen on antoisa harrastus, mutta se on myös jonkin verran
aikaa vievää työtä. Arkistojen ja kirjallisuuden tutkimiseen menee ehkä suurin osa
ajasta, minkä jälkeen tutkijalla on käsissään suuri määrä kymmenillä eri papereilla
olevaa tietoa. Tämän tiedon käsitteleminen voi olla hankalaa, mutta siihen on
olemassa nykyaikaisia apuvälineitä.
Alunperin tiedon hallintaan kehitetyt tietokoneet ovat yleistyneet ja ovatkin nykyään
monen tutkijan käytettävissä. Tietokoneella voidaan helposti pitää suvun tiedot
järjestyksessä. Perustietojen lisäksi voidaan tallentaa vapaata tekstiä tutkittavien
henkilöiden elämänvaiheista.
Perusoppaan luvussa 4 käsitellään tarkemmin sukututkimukseen sopivia tietokoneita
ja lisälaitteita sekä GENUS-sukututkimusohjelmaa.

3. Sukututkijan tiedonlähteet
Sukututkijan ehdottomasti tärkeimmän lähdekokonaisuuden muodostavat
kirkonarkistolähteet. Kirkonarkistolähteiden nuorin osa on aina kunkin seurakunnan
omassa kirkkoherranvirastossa noin 120 vuotta nykypäivästä taaksepäin.
Käytännöllisesti katsoen kaikissa kirkkoherranvirastoissa oleva lähteistö on nykyisin
mikrofilmattu mikrokorteille, joita tutkimustyössä käytetään.
Poikkeuksen edelliseen tekee ns. luovutettu alue, joka jäi viime sotien jälkeen
syntyneen itärajan itäpuolelle. Tämän alueen kirkonarkistoasiakirjat olivat aluksi
Mikkelissä, Lakkautettujen seurakuntien keskusarkistossa. Myöhemmin keskusarkisto
sulautettiin Mikkelin maakunta-arkistoon ja lähteet ovat maakunta-arkiston
tutkimusmateriaalia. Tutkijan, jonka lähtöhenkilön tiedot ovat nuoremmat kuin 120
vuotta ja ovat maantieteellisesti luovutetulla alueella, täytyy käynnistää tutkimustyö
Mikkelin maakunta-arkistosta.
Suomen seurakuntien 120 vuotta vanhempi lähteistö on myös mikrofilmattu
ensisijaisesti rullafilmeille, mutta osin myös mikrokorteille. Kullakin maakuntaarkistolla (Hämeenlinna, Turku, Mikkeli, Jyväskylä, Joensuu, Vaasa ja Oulu) on oman
toimialueensa seurakuntien mikrofilmit. Valtionarkistolla on koko maan
mikrofilmimateriaali.
Tutkijan mennessä kirkkoherranvirastoon tai arkistoon on korrektia soittaa tulostaan
etukäteen ja varata samalla itselleen lukulaite.
3.1 Rippi- eli pääkirjat
Rippikirjat ovat kirkonarkistojen tärkein asiakirja sukututkimuksen kannalta
katsottaessa. Piispa Juhana Gezelius vanhempi lähetti hiippakuntansa seurakunnille
vuonna 1665 kiertokirjeen, jossa annettiin ohjeita rippikirjojen pidosta ja tätä vuotta
pidetäänkin rippikirjojen aloittamisajankohtana.
Rippikirjoja pidettiin maassamme 300 vuoden ajan, sillä vuonna 1962
evankelisluterilaisessa kirkossa luovuttiin rippikirjojen pidosta ja siirryttiin uuteen
kortistopohjaiseen järjestelmään.
1600-luvun rippikirjassa on monesti henkilönimi ilman syntymäaikaa ja -paikkaa.
Muutoinkin rippikirja haki vasta muotoaan 1600-luvulla. Maassamme on 14
seurakuntaa, joiden vanhin rippikirja alkaa 1665-67.
Tultaessa 1700-luvulle alkavat rippikirjamerkinnät tarkentua. Maaseudulla henkilöt
ovat edelleenkin kylittäin ja taloittain, kaupungeissa yleensä kortteleittain ja/tai
tonteittain. Viimeistään 1700-luvun puolivälissä ilmestyvät kirjoihin henkilöiden
syntymävuodet ja sittemmin myös syntymäpäivät. Eräänlaisen siirtymävaiheena
syntymäaikojen merkitsemiseen omiin sarakkeisiinsa on joissakin seurakunnissa
käytetty aikavälillä 1700-1750 seuraavaa tapaa: rippikirjoissa esiintyvien henkilöiden
kohdalle, usein nimen vasemmalle puolelle on merkitty henkilön ikä vuosissa tiettynä
vuonna. Esimerkiksi vuosien 1730-37 rippikirjoissa on ilmoitettu, minkä ikäinen kukin
seurakuntalainen on vuonna 1730. Kuolin- ja muuttomerkinnät näkyvät rippikirjoissa
ainakin osin 1700-luvulla, varsinkin sen lopulla. Näin ollen kyseinen vuosisata on
tutkimuksellisesti selvästi edeltäjäänsä antoisampi.

1800-luvulla rippikirjamerkinnät tarkentuivat edelleen. Tarkkojen syntymä-, kuolin- ja
muuttoaikojen lisäksi kirjoihin ilmestyivät pitäjän sisäisten muuttojen merkinnät. Kun
siis joku oli palveluksessa tietyssä talossa ja vaihtoi aikanaan palveluspaikkaa, hänen
kohdalleen huomautussarakkeeseen merkittiin palveluspaikan muutos ja se rippikirjan
sivu, jolle kyseinen henkilö oli siirretty.
1800-luvulle rippikirjojen huomautussarakkeet sisältävät runsaasti merkintöjä, jotka
voidaan jakaa positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. Valtaosa merkinnöistä on
neutraaleja, kuten vihkimä- ja kuolinajat sekä muutot. Suuren ryhmän muodostavat
myös negatiiviset merkinnät: tapot, tappelut, juopottelut, salavuoteudet jne.
Rippikirja on ollut siis 1800-luvulla myös rikosrekisteri. Positiiviset merkinnät ovat
äärimmäisen harvinaisia.
Kieliasetuksen myötä alkoi vuonna 1863 uusi ajanjakso rippikirjojen kuten myös
muiden maamme asiakirjojen laadinnassa. Mainitun kieliasetuksen tärkein kohta oli
määräys, että asiakirjoissa oli käytettävä suomen kieltä ruotsin kielen sijasta
suomenkielisillä alueilla. Muutosprosessi ei luonnollisestikaan ollut hetken asia ja näin
ollen asetus sisälsikin 20 vuoden toteutusajan - viimeistään vuonna 1883 kaikkien
asiakirjojen oli oltava suomenkielisiä. Kyseisen ajanjakson aikana ruotsinkielinen
kirjoitustapa alkoi myös rippikirjoissa väistyä suomen kielen tieltä. Esimerkiksi aiempi
merkintä Valborg Matssdotter sai muodon Valpuri Matintytär ja Staffan Fredrikssonista
tuli Tahvo Rietunpoika.
3.2 Lastenkirjat
Lastenkirjoihin merkittiin kaikki ne henkilöt, jotka eivät olleet suorittaneet rippikoulua
eivätkä näin ollen päässeet käymään Herran Pyhällä Ehtoollisella. Ehtoolliselle pääsyn
edellytyksenä oli siis rippikoulu tai ainakin jonkinlainen kuulustelu, jonka katsottiin
vastaavan rippikoulua.
Tavanomainen rippikouluikä on ollut yleensä noin 15 vuotta, joskin hyvin usein
rippilapset saattoivat olla 16-20 vuotiaita. Silloin tällöin saattaa tavata hyvän matkaa
kolmannella kymmenellä olevan renkimiehen, jonka lukuhalu oli aktivoinut vasta
aviosäätyyn astumisen tarpeesta - ennen avioliiton solmimista täytyi rippikoulun olla
suoritettu.
Maassamme on pidetty lastenkirjoja siten, että Itä- ja Keski-Suomessa kirjasarjaa on
pidetty säännöllisesti, keskimäärin 1700-luvun puolivälin tienoilta 1800-1900 -lukujen
vaihteen seudulle. Selvä erillinen lastenkirjojen pitoalue on Turun saaristossa, sen
lisäksi tätä lähdesarjaa on pidetty eräissä pitäjissä Etelä- ja Pohjois-Suomessa.
Lastenkirjat ovat 10-20 vuotta kattavia asiakirjasidoksia, joihin merkittiin rippikoulun
käymättömät henkilöt kylittäin ja taloittain sekä kortteleittain ja/tai tonteittain. Sen
jälkeen kun lastenkirjaan merkitty henkilö oli suorittanut rippikoulun , hänen nimensä
yliviivattiin ja nimi siirrettiin vastaavalle kohdalle rippikirjoihin. Lastenkirjoissa on
myös merkintöjä rippikoululaisten edistymisestä eri opinkappaleissa, ainakin
aikakaudella, jolloin erillisiä rippilasten luetteloita ei vielä ollut. Merkillepantavaa on,
että myös rippikoulun käymättömän henkilön muutot pitäjästä toiseen merkittiin
lastenkirjaan eikä rippikirjaan.
Monissa suhteissa lastenkirjan kaltainen lähdesarja on ikäkirja. Ikäkirjoja on säilynyt
1600-luvulta alkaen joissakin maamme seurakunnissa.

Lastenkirjojen sekä ikäkirjojen mikrofilmit ovat Suomen kirkonarkistojen mikrofilmien
luetteloissa.
3.3 Historiakirjat
Sana historiakirja saattaa terminä olla harhaanjohtava, sillä mainittu
asiakirjakokonaisuus pitää sisällään kolme erilaista luettelosarjaa: syntyneiden ja
kastettujen luettelot, vihittyjen luettelot sekä kuolleiden ja haudattujen luettelot.
Mainitut sarjat, syntyneet, vihityt ja kuolleet ovat yleensä samassa
asiakirjasidoksessa, joka käsittää tavallisimmin noin 20-40 vuoden ajanjakson. Silloin
tällöin historiakirjoissa esiintyy, varsinkin 1600- ja 1700-luvulla, myös seurakunnan
inventaarioluetteloita ja eräitä muita luetteloita, jotka sittemmin ovat omina
asiakirjasidoksinaan. Historiakirjat ovat toinen erittäin tärkeä lähdesarja
sukututkimukselle.
Historiakirjojen pidosta antoi määräyksen piispa Iisak Rothovius vuonna 1628. Vanhin
maassamme säilynyt historiakirja on Teiskosta ja se on aloitettu vuonna 1648.
Maassamme on kaikkiaan noin 150 seurakuntaa, joiden historiakirjat alkavat 1600luvun puolelta.
Syntyneiden ja kastettujen luettelot
Syntyneiden ja kastettujen luettelot (Födde och döpte) ovat 1600-luvulla ja 1700luvun alkupuolella muodoltaan melko kirjavia. Periaatteessa luetteloihin on kuitenkin
merkitty vuosittain lapsen syntymis- ja kastamispäivä, lapsen nimi, isän ja äidin
nimet, kummien nimet sekä lapsen kotipaikka (kylä ja talo).
1700-luvulla luettelot alkoivat kiteytyä tiettyyn sarakemuotoon, jolloin aivan
vasemmassa laidassa on järjestysnumero, seuraavana syntymäpäivä ja sitten
kastamispäivä. Edellämainittuja seuraa sarake, jossa oli lapsen tai lasten nimet
(kaksoset tai kolmoset) ja nimisarakkeen oikealla puolella tulevat lapsen vanhempien
ja kummien nimet. Kummeja on yleensä kahdesta neljään, mutta joidenkin
säätyläisnaisten kummien lukumäärä saattoi kohota kymmeneen ja jopa ylikin.
Vanhempien ja kummien saraketta seuraa usein kapea sarake, jossa tavallisimmin oli
kastamisesta suoritettu maksu. 1700-luvun lopulla tuossa sarakkeessa on äidin ikä
tiettyjä tilastoja varten. Sarakkeiston oikeaan laitaan merkittiin lapsen kotikylä ja talo. Varsinkin 1800- ja 1900- luvuilla merkittiin kastamistoimenpiteen suorittaneen
pappismiehen nimi aivan sarakkeiston oikeaan laitaan.
Syntyneiden ja kastettujen luettelot ovat siis yksi osa historiakirjoja. Joissakin
tapauksissa kyseiset luettelot saattavat esiintyä omina sidoksinaan, mutta yleisimmin
ne ovat samassa sidoksessa vihittyjen ja kuolleiden luettelojen kanssa. Omiksi
sidoksikseen syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luettelot muodostuivat
säännönmukaisesti 1800-luvun lopulla.
Historiakirjasidos jakautuu tavallisimmin siten, että ensin on esim. 25 vuotta
syntyneitä, sitten 25 vuotta vihittyjä ja lopuksi 25 vuotta kuolleita. Kuitenkin joissakin
1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen sidoksissa saattaa tuo kolmijako olla vuosittain.
Tällaisessa tapauksessa, esim. vuodelta 1707, on merkitty syntyneet, vihityt sekä
kuolleet ja vastaavasti vuoden 1708 tapahtumat on kirjattu kaikki 'vuosiotsakkeen'
alle.

Vihittyjen luettelot
Vihittyjen luettelot ovat osa historiakirjoja ja toisinaan myös omina sidoksinaan. Ne
sisältävät luettelot kaikista vihityistä aviopareista. Kunkin vihkimismerkinnän
vasemmassa laidassa on yleensä vuosittainen järjestysnumero, jota seuraa
vihkimispäivä. Päivämäärämerkintä tosin saattaa olla myös yläpuolella. Kolmantena
kohtana tulevat sulhasen ja morsiamen nimet ja kotipaikat. Tässä kohdassa mainitaan
usein myös morsiamen asusta (morsiuskruunu) ja vihkimispaikasta (yleisimmin kirkko
tai pappila). Vihkimismerkinnän oikeassa laidassa on monesti vihkimistoiminnasta
suoritettu maksu.
Yhtenä hyvin tärkeänä yksityiskohtana on syytä painottaa seuraavaa seikkaa: kun
morsian ja sulhanen tulivat eri pitäjistä, tuli vihkimismerkintä ainoastaan morsiamen
kotipitäjän vihittyjen luetteloon. Jos siis pystymme rippikirjoista ajoittamaan 1-2
vuoden tarkkuudella miniän saapumisen tiettyyn taloon eikä nuorenparin
vihkimismerkintää löydy ko. pitäjän historiakirjoista, on parasta ruveta tutkimaan
muuttaneiden luetteloita morsiamen muuttomerkinnän löytymiseksi. Jos
muuttaneiden luettelot puuttuvat, on syytä aloittaa lähipitäjien vihittyjen luetteloiden
tutkiminen. Rippikirjoissa tosin mainitaan usein, viimeistään 1800-luvulla,
pitäjäinväliset muutot, mutta jos tuo muuttomerkintä puuttuu, on syytä turvautua
edellä kerrottuun metodiin. Vihittyjen luettelot saattavat sulhasen kohdalla korvata
muuttoasiakirjat, koska vihkimerkinnässä mainitaan sulhasen kotipaikka vihkimisen
ollessa merkittynä morsiamen seurakunnan asiakirjoihin.
Kuolleiden ja haudattujen luettelot
Kuolleiden ja haudattujen luettelot (Döde och begravde) ovat edelleen osa
historiakirjakokonaisuutta. Kuten nimikin kertoo, näihin luetteloihin merkittiin kaikki
kuolleet ja haudatut henkilöt. Kolme ensimmäistä merkintää ovat tässäkin luettelossa
tavanomaiset: vuosittainen järjestysnumero, kuolinpäivä ja hautaamispäivä. Kuolleen
ollessa aikuinen merkittiin yleensä seuraavaksi hänen nimensä ja sitten hautapaikka.
Naisten kohdalla käytettiin kuitenkin usein merkintätapaa: sen ja sen vaimo tai leski
tai se ja se, esim. 'torppari Matti Antinpojan vaimo Kaisa'. Lasten kohdalla edellä
kuvattu tapa, sen ja sen lapsi jne. oli poikkeuksetta voimassa, sikäli kun emme ota
huomioon joitakin suuria katastrofikausia kuten suuret kuolonvuodet 1690-luvulla tai
isoviha - noina aikoina haudattiin maantieltä löytyneet kerjäläiset nimettöminä,
monesti yhteishautoihin.
Eräissä maamme seurakunnissa ovat miehet ja naiset kirjattu omiksi sarjoikseen
esim. siten, että ensiksi ovat vuonna 1795 kuolleet miehet (mankön) ja sitten vuonna
1795 kuolleet naiset (kvinkön). Hyvin harvinainen, mutta kuitenkin käytetty tapa on
ollut kirjata vuosittain ensin aikuiset (yli 15 vuotta) ja sitten lapset (ikäraja noin 15
vuotta).
Hautaamispaikkoihin kannattaa sikäli kiinnittää huomiota, että käytännössä oli
erotettavissa kolme erilaista viimeistä lepopaikkaa. Yleisimmin mainitaan henkilö
haudatuksi kirkkomaahan (i tai uti kyrkogården). Huomattavasti harvinaisempi
hautapaikka, jonka perinteet juontavat katoliselle keskiajalle, oli vainajan leposija
kirkon sisällä olevassa hautakammiossa tai pitäjän pyhäkön lattian alla. Yleensä
mainittu kunnianosoitus kuului vain seurakunnan varakkaimmalle väestöosalle. Tästä
hautaamistavasta alettiin hiljalleen luopua 1700-luvun kuluessa ja lopullinen kielto

annettiin vuonna 1822. Kolmannen hautapaikkavaihtoehdon saivat kohdalleen
mestatut ja itsemurhan tehneet henkilöt. Heidät haudattiin yleensä kirkkotarhan
pohjoispuolelle siunaamattomaan maahan.
Kuolinsyyt alkavat ilmestyä säännöllisesti asiakirjoihin 1700-luvun puolivälin tienoilla.
Tämä johtui vuonna 1749 aloitetusta väkilukutaulujen pidosta. On selvää, että
kuolinsyiden määrittelemiset 1700-luvun lopulla ja vielä seuraavallakin vuosisadalla
olivat hyvin epätarkkoja. Tuohon aikaan oli toki lääkäreitä, mutta kovin harvassa, eikä
lääketiede ollut kehittynyt kovinkaan korkealle nykyihmisen silmin katsottuna. Näistä
syistä hyvin yleisiä olivat pistos (håll och styng), halvaus (slag), ja tuntematon tauti
(okänd sjukdom). Lienee kuitenkin vielä syytä korostaa, että kuolinsyyt olivat yleensä
varsinkin 1700-luvulla pappien tai lähiomaisten määrittelemiä. Myös kuolinsyiden
kohdalla näkyivät selvästi eri katastrofikaudet, jolloin tautiepidemia riehui tietyllä
alueella - tuolloin yleisin kuolinsyy oli luonnollisestikin kyseinen epidemia.
Historiakirjojen jäljennökset
Historiakirjojen kopiointityö käynnistyi 1920-luvun lopulla kirjailija Jalmari Finnen
aloitteesta, siirtyi sittemmin kanslianeuvos Osmo Durchmanin johtamana Suomen
Sukututkimusseuralle, joka veikin tämän sangen mittavan työn loppuun. Edellä
kerrotun ansiosta sukututkijoilla on nykyisin käytettävissään historiakirjajäljennöksistä
filmatut rullafilmit tai mikrokortit Valtionarkistossa tai maakunta-arkistoissa.
3.4 Muuttoasiakirjat
Muuttokirjat eli muuttotodistukset
Muuttotodistus on asiakirja, joka pitäjästä tai kaupungista toiseen muuttavan henkilön
piti pyytää asuinpitäjänsä papinkansliasta ja toimittaa se muuttoseurakuntaansa.
Vanhimmat yksittäiset muuttokirjat ovat 1600- ja 1700-luvun vaihteen tienoilta,
mutta edes suurin piirtein yhtenäiset muuttoasiakirjat alkavat vasta 1700-luvun
jälkipuoliskolta. Kaikilla toimineilla seurakunnilla on yleensä yhtenäiset
muuttokirjasarjat 1800-luvulta alkaen.
Muuttokirjan koko on vaihdellut noin viisi senttiä korkeasta paperisuikaleesta aina
foliokokoiseen arkkiin asti, joskin yleiseksi kooksi vakiintui noin A5 kokoa oleva
muuttotodistus. Jo alun alkaen muuttokirja on sisältänyt henkilön nimen lisäksi tiedot
henkilön ammatista tai siviilisäädystä, syntymäajasta, kristinopin taidoista tai
muuttajan maineesta. Muuttokirjassa on aina todistuksen antaneen pappismiehen
allekirjoitus ja päiväys.
Muuttokirjojen sisältämät henkilötiedot lisääntyvät 1800-luvulla, ja tuonaikaisesta
muuttotodistuksesta saattaa löytää kymmenkunta esi-isään tai -äitiin liittyvää tietoa.
Onkin syytä korostaa, että aina muuttokirjan sattuessa sukututkijan silmiin kannattaa
siitä pyrkiä ottamaan valokopio liitteeksi tutkimuksiin. Yhdeksännellätoista
vuosisadalla muuttokirja sisälsi yleensä seuraavat tiedot:
titteli ja nimi
syntymäaika ja -paikka
mistä ja mihin muuttaa
kristinopin ymmärtäminen ja tuntemus

sisälukutaito
ehtoollisella käyntiin liittyvät tiedot
maine (onko rangaistu jostakin)
onko vapaa avioliittoon vai ei
mahdolliset ruumiin viat tai vammat (esim. kyttyräselkäinen)
onko rokotettu isorokkoa vastaan tai onko sairastanut isorokon (tullen näin
immuuniksi)
Muuttaja sai muuttokirjan lähtöseurakunnasta mukaansa ja toimitti asiakirjan sen
seurakunnan papinkansliaan (kirkkoherranvirastoon), johon hän muutti.
Tuloseurakunnassa tämä saapunut asiakirja arkistoitiin ja se jäi tuloseurakunnan
kirkonarkistoon. Lähtöseurakuntaan ei jäänyt muuttokirjan jäljennöstä kuin
poikkeustapauksissa 1800-luvun puolivälin jälkeen.
Muuttaneiden luettelot
Muuttaneiden luettelot ovat sidoksia, jotka kattavat ajallisesti 20-50 vuoden
ajanjakson. Vanhimmat maamme muuttaneiden luettelot alkavat 1720-luvulta (Kitee
ja Parkano 1722) ja sidokset sisältävät sekä sisään muuttaneet (inflyttade) että
ulosmuuttaneet (utflyttade) 1800-luvun jälkipuoliskolle saakka, josta alkaen sisään
muuttaneet ja ulosmuuttaneet erotetaan yleensä omiksi sidoksikseen.
Tavallisimmin muuttaneiden luettelot etenevät vuosittain ja aukeamittain siten, että
vasemmanpuoleisella sivulla ovat sisään muuttaneet ja oikealla vastaavasti
ulosmuuttaneet. Saattoi tapahtua, että sisään muuttaneiden kirjaaminen aloitettiin
sidoksen alkulehdeltä ja pyöräytettiin sitten kirjan pituussuunnassa ympäri ja
aloitettiin ulosmuuttaneiden merkitseminen kirjan lopusta.
Muuttaneiden luetteloiden sisältämät henkilötiedot ovat niukemmat kuin
muuttokirjojen kertomat. Luetteloissa on henkilön nimi ja titteli ja toisinaan myös
syntymävuosi. tähän lähteeseen on myös merkitty muuttopäivä sekä mistä tai minne
kyseinen henkilö muuttaa - 1800-luvun kuluessa myös muuttaneiden luetteloiden
merkinnät tarkentuivat ja täydentyivät.
Mainittakoon, että maassamme on noin 70 seurakuntaa, joissa muuttokirjat tai
muuttaneiden luettelot alkavat vuonna 1760 tai aikaisemmin.
Muut muuttomerkintöjä sisältävät kirkonarkistolähteet
Rippikirjoihin ilmestyivät melko säännönmukaiset muuttomerkinnät 1700- ja 1800lukujen vaihteessa. Myös lastenkirjoissa näkyvät muuttomerkinnät. Joissakin
seurakunnissa on käytetty 1800-luvun jälkipuoliskolla ns. muuttokirjojen
konseptikirjoja. Näihin on jäljennetty seurakunnasta annetut muuttokirjat.
Seuraavassa ovat ne merkinnät, jotka on tehty henkilön muuttaessa seurakunnasta A
seurakuntaan B.
Seurakunta A.
Kirjoitetaan muuttajille muuttokirja, jonka hän saa mukaansa (tietyissä tapauksissa
muuttokirjan jäljennös jää seurakuntaan).
Merkintä muuttaneiden luetteloon ulosmuuttaneiden puolelle.

Merkintä lähdöstä rippikirjaan (lastenkirjaan) muuttajan nimen kohdalle
huomautussarakkeeseen.
Seurakunta B.
Muuttajan mukaan tullut muuttokirja arkistoidaan seurakuntaan B.
Merkintä muuttaneiden luetteloon sisään muuttaneiden puolelle.
Merkintä saapumisesta rippikirjaan (lastenkirjaan) muuttajan nimen kohdalle
huomautussarakkeeseen.
3.5 Muu lähteistö
Vaikka sukututkijan ensisijaisena tutkimuskohteena ovatkin kirkonarkistolähteet, on
toki olemassa muutakin tutkimuslähteistöä kuten Voudin- ja läänintilit, henkikirjat ja
oikeuslaitoksen lähteistö, mutta näihin ja moniin muihin lähdearkistoihin voi parhaiten
tutustua sukututkimuskursseilla tai oppikirjojen välityksellä.

4. Tietokoneet ja sukututkimus
Tietokoneen käyttö helpottaa huomattavasti tiedon hallintaa sukututkimuksessa.
Tässä luvussa käsitellään sukututkimukseen sopivia tietokonelaitteistoja ja ohjelmia.
4.1 GENUS sukututkimusohjelma
GENUS on suomalainen sukututkimusohjelma, joka toimii Windows 3.1, 95, 98, NT,
2000 ja XP -käyttäjäliittymän alla. GENUS ohjelmaa on kehitetty jo useiden vuosien
ajan ja sillä on jo laaja, vakiintunut käyttäjäkunta. Ohjelman ensimmäinen versio
julkaistiin kesällä 1992. Ohjelmasta on kaksi eri versiota: GENUS Junior, joka on
perinteistään kiinnostuneiden ihmisten perusohjelma sekä GENUS Senior, joka on
markkinoiden kehittynein sukututkimusohjelma. Genus Junior on poistunut myynnistä,
ja nykyisin myytävä versio on GENUS Senior 2.2. Tarkempaa tietoa löydät CitiusNet
Oy:n GENUS-sivuilta.
4.2 Tietokonelaitteisto
GENUS sukututkimusohjelma toimii PC-yhteensopivissa mikrotietokoneissa, joissa on
Microsoft Windows graafinen käyttäjäliittymä. Tietokoneen merkille, mallille tai
prosessorin tyypille ei aseteta erikoisvaatimuksia; ainoa vaatimus on Windowsin
toimivuus tietokoneessa sekä riittävä keskusmuisti (2 Mt) ja vapaa tila kiintolevyllä (2
Mt).
4.3 Kirjoitin
GENUS sukututkimusohjelmalla voit tulostaa tallentamasi suvun tiedot vaikkapa
valmiina sukukirjana. Tulostuksen laatu riippuu suoraan kirjoittimen ominaisuuksista.
GENUS tulostaa kaikille kirjoittimille, joita Windows käyttäjäliittymä tukee.
4.4 Muut lisälaitteet
Skannerit
GENUS Senior hallitsee tekstitiedon lisäksi henkilöiden kuvat. Skannerit, joilla
valokuvat voidaan lukea tietokoneelle, jaetaan kahteen ryhmään: käsiskannerit ja
pöytäskannerit.

