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Sukututkimus on enimmäkseen 
kovin yksinäistä puuhaa. Siinä 
tutkija rakentaa lähtöhenkilöstä 
alkaen sukulaisuuden verkostoa 
ja etsii henkilöitä koskevia tieto-
ja lähdemateriaalista kotonaan, 
kirjastossa, kirkkoherranviras-
tossa tai arkistossa. Lähteinä ovat 
yleensä mikrofilmatut asiakirjat, 
joskus alkuperäiset asiakirjat ja 
nykyään yhä useammin interne-
tiin laitetut lähteet.

Tämän yksinäisen puurtamisen 
vastapainoksi sukututkijat ovat 
kehittäneet paikallisyhdistyksen 
kokoontumiset, joita on noin seit-
semän työkauden aikana. Koolla 
on yleensä 10 - 20 harrastajaa, ja 
tapaamisissa voimme keskustella 
keskenämme tutkimusmenetelmis-
tä ja lähteistä, vertailla tutkimustu-
loksiamme ja saada joskus valmis-
takin tutkimustulosta. Perinteisesti 
kevään viimeinen tapaaminen on 
pidetty Heinävedellä. Luonnolli-
sesti tutkijat pitävät yhteyttä myös 
sähköpostin avulla ja seuraavat alan 
keskustelupalstoja. 

Aktiivisimmat yhdistyksemme 
jäsenet ovat skannanneet kirkonkir-
joja ja läänintilejä. Näin syntyneet 
kuvatiedostot on lähetetty Suomen 
Sukuhistoriallisen yhdistyksen 
ylläpitämään digiarkistoon, josta 
kaikki tutkijat saavat ne luettavaksi 
kotikoneelleen. 

Henkilöhakemisto 
Savon tuomiokirjoihin 

Tällaisen normaalin yhdistystoi-
minnan lisäksi olemme käynnis-
täneet hankkeen, jossa tavoitteena 
on luoda Savon tuomiokirjoihin 
henkilöhakemisto, joka kattaisi 
vuodet 1639 – 1809. Kyseessä on 
mittava hanke. 

Työvoimatoimiston avustuksella 
saimme työntekijän skannaamaan 
tuomiokirjoja. Tuen saamisen ehto-
na oli yhdistyksen rekisteröiminen, 
mikä tapahtui 22.8.2005. Tarvitta-
va ohjeistus on laadittu sekä työn 
valvonta järjestetty, ja työ on jo 
hyvässä vauhdissa

Yhdistys pystyy selviytymään 
hankkeen ensimmäisestä vaiheesta, 
joka on Savon tuomiokirjatekstien 
skannaaminen mikrofilmiltä ja tal-
lentaminen digitaaliseen muotoon. 
Skannaaminen on aloitettu touko-
kuussa -05 ja näyttää siltä, että se 
saadaan päätökseen syksyllä -08.

Sen sijaan toinen vaihe, nimien 
poimiminen kahden vuosisadan 
tuomiokirjateksteistä, on pienelle 
yhdistykselle sula mahdottomuus. 
Sen vuoksi joudumme käänty-
mään kaikkien sukututkijoiden 
puoleen ja pyytämään talkooapua, 
jota olemme käyneet ”pyytämässä” 
mm. Mikkelissä (Suur-Savon su-
kututkimusyhdistys ry), Kuopiossa 
(Savon Sukututkimusharrastajat 
ry), Joensuussa (Pohjois-Karjalan 
sukututkijain seura), Savonlinnassa 
(Savonlinnan seudun sukututki-
musyhdistys ry), Iisalmessa (Ylä-
Savon sukututkijat) sekä viimeksi 
Helsingissä Valtakunnallisilla Suku-
tutkimuspäivillä 19.-21.10.2007.

Nimien poimijan on pakko osata 
lukea vanhaa saksalaista käsialatyy-
liä. Jos lukutaito on vaillinainen, 
se aivan varmasti kehittyy tässä 
hankkeessa, sillä jokainen van-
han käsialan parissa vietetty tunti 
vahvistaa lukutaitoa. Ja nyt tämän 
hankkeen varjolla kannattaa lähteä 
vanhojen käsialojen kurssille, jos ei 
ole sitä vielä käynyt, sillä silloinhan 
avautuvat tutkijalle myös kaikki 
muut 1600- ja 1700-luvun lähteet 
tuomiokirjojen lisäksi. - Toiseksi 

ruotsin kielen auttava taito on 
välttämätön. Nimien poimijan ei 
tietenkään tarvitse kääntää tekstiä 
sanasta sanaan edes itselleen, mutta 
kaikki erisnimet sieltä on poimitta-
va. Ja jos tekstissä esiintyy vaikkapa 
sana björn, täytyy poimijan ymmär-
tää, onko kyseessä luonnonvarainen 
eläin vai henkilön sukunimi. - 
Kolmanneksi poimijalle on eduksi 
paikallistuntemus. Jos poimija on 
ennestään lukenut seurakunnan 
rippikirjoja, hänen on helpompi 
tunnistaa sen seudun sukunimet ja 
paikannimet tuomiokirjatekstistä. 

Koska käsiteltävä aineisto on ta-
vattoman laaja, poimija saa valita, 
tekeekö työnsä pitemmän vai lyhy-
emmän kaavan mukaan. Pitempi 
kaava tarkoittaa sitä, että poimitaan 
henkilönnimet ja paikannimet 
sekä henkilönnimiin liittyvät arvoa 
tai asemaa kuvaavat sanat (esim. 
bonde, dreng, hustru, nämdeman) 
ja sukulaisuussuhteita kuvaavat 
sanat (esim. syster, son, moder). 
Lyhyempi kaava tarkoittaa sitä, että 
poimitaan aluksi vain henkilöiden 
ristimänimi, patronyymi ja sukuni-
mi, ja sitten hankkeen edetessä joku 
toinen täydentää työn.

Hankkeeseen mukaan lähtevä 
saa valita, minkä käräjäkunnan 
ja ajankohdan pöytäkirjoja hän 
haluaa käsitellä. Yhdistyksessä on 
päätetty, että poimintaa odottavat 
tekstit jakaa Reijo Luostarinen; 
yhteydenotot sähköpostitse: reijo.
luostarinen@pp.inet.fi. Poimija 
saa käräjäpöytäkirjojen tekstit di-
gitaalisena kuvatiedostona, joten 
tekstit voi lukea kotonaan omalla 
tietokoneellaan. Lisäksi poimija saa 
poimintaohjeet ja Excell-pohjaisen 
lomakkeen, johon tiedot tallenne-
taan. Palautettuaan ensimmäisen 
käräjäpöytäkirjan tallennuslomak-

keen poimija saa lisää aineistoa.

Tarkempia tietoja hankkeesta 
ja toiminnastamme on yhdis-
tyksen kotisivulla. Pääsy sinne 
avautuu Suomen Sukututkimus-
seuran sivulta www.genealogia.fi, 
josta Sukututkimusyhdistykset, ja 
karttakuvasta Varkaus; tai suoraan 
http://www.varkaudenseutu.fi/
index.php?id=242 .

Työ tehdään palkattomana vapaa-
ehtoistyönä. Kukin poimija päättää 
omasta ajankäytöstään, ja tietenkin 
hankkeesta on lupa irrottautua mil-
loin tahansa. Kuitenkin vähäinen-
kin ajan käyttö edistää tuloksen 
saavuttamista. Jos poimija käyttää 
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tunnin viikossa, kertyy siitä jo 52 
tuntia vuodessa, ja hanke edistyy. 
Joku toinen pystyy irrottamaan 
enemmän aikaansa yhteisen hank-
keen hyväksi. 

Nimihakemisto annetaan aika-
naan kaikkien tutkijoiden vapaa-
seen käyttöön internetin välityk-
sellä, ja luultavasti vähitellen pie-
ninä osakokonaisuuksina. Nimien 
poimintaa on aloitettu hiljakseen 
loppuvuodesta -05. Toivomme, 
että savolaisjuurien tutkijat ym-
märtäisivät hankkeen tärkeyden ja 
luovuttaisivat osan ajastaan tämän 
kovin laajan hankkeen hyväksi. 

Veikko Räsänen

Pieksämäen – Varkauden rauta-
tien valmistuttua v. 1913 raken-
nettiin tehdasrautatie uudelta 
rautatieasemalta A. Ahlström 
OY:n tarpeisiin sellu- ja paperi-
tehtaalle sekä sahalle. Rata kulki 
nykyisen Kotiseutukeskuksen 
aidan vierestä Pirtinvirran yli 
rakennettua siltaa pitkin. Koska 
uitot vaneritehtaalle ja sahalle 
piti pystyä suorittamaan, oli 
silta rakennettava kääntösiltana, 
kuten vieressä kulkeva vanha 
rautatiesiltakin oli tehty.

Sillan ollessa auki piti siitä varoit-
taa junan kuljettajaa opastimella, 
joka oli sijoitettu nykyisen Ahl-
ströminkadun ja Wredenkadun 
risteyksen viereen. Kiertotien radan 
valmistuttua entinen tehdasrata 
purettiin. Sen tilalle kunnostettiin 
lyhyt kevyen liikenteen väylä. Silta 
myytiin romuksi, mutta peruspila-
rit ovat edelleen virrassa näkyvillä. 
Muistoksi rautatiestä jäi paikoilleen 
ratapenkereen lisäksi vanha vihreää 
ja punaista valoa näyttänyt 1920-lu-
vulla valmistettu opastin. 

Läpeensä ruostunut opastin kun-
nostettiin kesällä 2007 Varkaus-
seura ry:n toimesta talkootöinä  
ja  siirrettiin Kotiseutukeskuksen 
portin viereen muistoksi menneestä 
liikenneväylästä. Nyt opastin osoit-

taa 90:n asteen kulmassa entiseen 
asentoonsa nähden kohti kaupun-
gintaloa, jolle  -leikillisesti ilmais-
tuna- voidaan osoittaa kaupungin 
kulloisestakin taloustilanteesta riip-
puen punaista tai vihreää valoa.

Ratamuistomerkki

Varkaus-seura ry kiittää Varpeku-
asennuspalvelu Oy:tä ja JOT Asen-
nusta valo-opasteen maalauksesta ja 
paikoilleen pystytyksestä.

Juhani Ollikainen

Veikko Räsänen Karjala-talolla lokakuussa 2007.

Kuvassa JOT Asennus Oy:n miehet asentamassa opastinta.


