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Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous 
 

Aika: Lauantai 25.1.2014 klo 14.00 
 
Paikka: Karjalatalo, Sortavala-sali, Helsinki 
 
Vetovastuu: Vpl. Pyhäjärvi 
 
Läsnä: Antero Pärssinen Ulla Kaasalainen 

Raimo Tuimala Osmo Tuokko 
Esko Simonen, pj. Eija Savolainen 
Leena Repo  Harri Laine 
Kalevi Hyytiä Varpu-Leena Sumsa 
Kaarina Pärssinen Leena Helenius 
Ritva Lantz  Kari Kuisma 
Pertti Lamppu Ilmi Pesonen 
Hellevi Mattila Heleena Kinnanen 
Hellevi Kuuppo Marja-Liisa Vesanto 
Irja Jantunen  Pirkko Peltonen 
Maire Peltonen Kauko Hinkkanen, siht. 

 
1. Kokouksen avaus 
 

Kokouksen puheenjohtaja Esko Simonen avasi kokouksen. 
 
2. Esityslista 
 

Hyväksyttiin esityslista. 
 
3. Läsnäolijat 
 

Läsnäolijat esittäytyivät. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Yksityisarkistot sukututkimuksen tukena 
 

Mikkelin maakunta-arkiston johtaja Tytti Voutilainen teki selkoa mitä ja 
miten yksityisarkistoaineistoa vastaanotetaan maakunta-arkistoon. 
 



Yksityisluonteinen aineisto kattaa henkilö-, suku-, perhe-, säätiö-, yhdis-
tys- ja yritysarkistot. Rajanveto yksityis- ja julkisen arkiston välillä on 
joustava. Arkistolaki ei koske yksityisarkistoja. Arkistolaitoksella ei ole 
pakko ottaa aineistoa vastaan, mutta se antaa siihen mahdollisuuden. 
Yksityisarkistot täydentävät viranomaisaineistoa. Olennaista yksityisar-
kistojen luonteelle on arjen historian säilyttäminen.  
 
Henkilöarkistojen ominaisuuksia: 
 
- Ne säilyttävät oman ajan tapahtumat, ajatukset ja kokemukset 
- ovat kuvauksia yksittäisen henkilön elämästä ja 
- ovat itse tuotettua aineistoa. 
 
Sukututkimusaineisto, -kortistot ja valokuvat tunnistetietoineen antavat 
arvokasta tietoa jälkipolville. Tässä suhteessa sukuseurojen arkistot ovat 
avainasemassa.  
 
Yhdistysarkistossa olennaisia asiakirjoja ovat: yhdistyksen säännöt, jä-
senluettelot ja pöytäkirjat. Yritysarkistoissa puolestaan henkilöasiakirjat 
ovat kiinnostavia asiakirjoja sukututkijoille. Tähän tietokantaan voi tu-
tustua osoitteessa www.elka.fi – Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkis-
to. Yksityisarkistoihin katsotaan kuuluvaksi mm. kotiseutuarkistot ja eri-
tyisarkistot. 
 
Aineiston luovuttaminen arkistolaitokselle tapahtuu paperitulosteena si-
ten, että 
 
- Kansallisarkisto ottaa vastaan valtakunnallisesti merkittävät aineistot 
- Maakunta-arkistot ottavat vastaan alueellisesti tai paikallisesti mer-

kittävän aineiston 
- Arkistolaitos ottaa vastaan aineiston ainoastaan luovutuksina ja jär-

jestettyinä. Sen jälkeen aineisto on esim. Mikkelin maakunta-arkisto 
omaisuutta vapaasti käytettävissä. 

 
Arkistoaineiston käyttöön liittyy luonnollisesti mm. henkilötietolaki ja 
julkisuuslaki. Yksittäisenä esimerkkinä yksityisarkistoista Voutilainen 
toi esille Hilda Laasosen keräämän laajan Lotta-aineiston, joka säilyte-
tään Mikkelin maakunta-arkistossa. 

 
6. Vatjan viidenneksen vuoden 1500 verokirjan asutus kartalla 
 

Esko Simonen loi mielenkiintoisen katsauksen V.J. Ronimuksen suo-
mentamasta Novgorodin Vatjalaisen viidenneksen henki- ja verokirjasta 
vuodelta 1500.  
 
Käkisalmen eteläpuolisella alueella taloja ”maaseudulla” oli noin 700 ja 
niissä noin 1 000 ”verotettavaa” henkilöä. ”Omistussuhteista” todetta-
koon, että luostareilla oli 200, Moskovan suurruhtinaalla (aikaisemmin 
piispa) 185 taloa ja ”yksityisillä tilanomistajilla” 315 taloa. Luostarien 

http://www.elka.fi/


talojen jakauma on mielenkiintoinen: Konevitsa 87, Valamo 51, Niko-
lain 25, Yrjön 21, Ylösnousemuksen 8 ja Neitsyen 3 (Pähkinäsaari). 
   Läänitysisäntinä mainitaan: Savin (Ignatov), Tutshkoovski (Redrov) ja 
Petshenegov), Pushkin, Putiatin ja Rusalski (Barikov). ”Tilallisten talois-
ta” yli 20 taloa omistivat: Rokuljskin suku 75, Gridka ja Stepan Lukin 
38, Jaakonpojat 25 ja Stepan Balakshin 20.  
 
Esityksessä tuli esille, millä tavalla talonpoika maksoi veroja omistajalle 
joka oli jokin luostareista, suuruhtinaan antaman läänityksen haltija tai 
karjalainen tilallinen. Aineisto sisälsi kylien määrät, niissä olevat talot ja 
verotettavat henkilöt. Tiedoissa vilahteli, paljonko oli kylvetty ruista 
(korobjaa) ja paljonko oli niitetty heinää (kopnaa). Mitä nämä yksiköt 
ovat nykyajassa – siinäpä miettimistä.  
   Esimerkkinä mainittakoon (talot vuoden 1774 tilanteen mukaan kartal-
le sijoitettuina) Suuriruhtinaan siemenviljat Lahnavalkaman läänin ta-
lonpojille olivat 30,5 korobjaa rukiita, 5,5 ohria ja 30,5 kauroja. Verotie-
doista voi päätellä, että tuolloin ei viljelty pelkästään ruista, vaan eri vil-
jalajien osuus jakautui arviolta seuraavasti: 45 % ruista, 45 % kauraa ja 
10 % ohraa. Joissain tapauksissa viljeltiin vähän vehnää. 
 
Simonen toteaa, että 1500 – 1770 luvuilla lienee asuttu samoilla paikoil-
la. 1500- luvun asutus voidaan näin ollen sijoittaa 1700-luvun aikaan. 
Mielenkiintoista on se, että tilallisten asutus sijoittui ruhtinaitten omis-
tuksen sekaan. 
 

7. Ehdotuksia seuraavien tapaamisten aiheiksi 
 

- Facebook- ja Pilvi-palvelujen käyttö 
- Kyläesittely; Rautu – Sirkiänsaari 
- Ruotsin valtionarkisto ja sen nettipalvelujen käyttö kansallisarkiston 

avustuksella. 
 
8. Taloudellinen tilanne 
 

Kahvikassa karttui 90,60 eurolla, rahavarat ovat nyt 1 550,57. 
 

9. Paikallishistorian, EAJ-kirjaprojektin nykytilanne. 
 

Osmo Tuokko teki selkoa kirjahankkeen nykytilasta, käsikirjoitusval-
miudesta. Sivuja on kertynyt tähän mennessä jo yli 300 ilman valokuvia. 
 

10. Muut asiat 
 
10.1 Evakkoäiti-patsashanke 
 

Vetoryhmä päättää patsashankkeelle annettavasta tuesta. 
 
 
 
 



 
10.2 Kuulutko sukuuni 19.–20.10.2014 
 

Tilaisuuden teemana on ”Perheeni pihapiirissä”. Tarkoitus on viestittää 
tilaisuuden osanottajille valokuvin kyseisestä teemasta. Sukututkimuspii-
ri valitsi aiheen valmisteluun työryhmän, johon kuuluvat: Leena Repo, 
Antero Pärssinen ja Kalevi Hyytiä. 
 

10.3 DNA Karjalankannaksella 
 

Kokouksessa esitettiin kysely, kiinnostaako aihe, mistä olemme tulleet? 
 

10.4 Pilkkimatka Pyhäjärvelle 15.–18.3.2014 
 

Ilmoittautumisia Pärssisen sukuseuran järjestämälle pilkkimatkalle vas-
taanottaa Antero Pärssinen. 
 

11. Seuraava kokous 5.4.2014 
 

Kokous pidetään Karjalatalon Laatokka-salissa. Vastuupitäjänä on Rau-
tu. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45. 
 
 
 
Esko Simonen  Kauko Hinkkanen 
puheenjohtaja  sihteeri  
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