Suvannon seudun sukututkimuspiiri

PÖYTÄKIRJA

Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous
Aika

lauantai 21.1.2017 kello 14 - 17

Paikka

Helsinki, Karjalatalo, Laatokka sali

Vetovastuu Metsäpirtti
Läsnä

Kalevi Hyytiä puheenjohtaja
Harri Laine sihteeri
Esko Simonen
Seija Pärssinen
Kari Kuisma
Varpu-Leena Sumsa
Irja Jantunen
Irma Vahtera
Pertti Lamppu
Heikki Malkamäki
Hellevi Mattila
Eija Savolainen
Juha Manner (?)

Antero Pärssinen
Kauko Hinkkanen
Osmo Tuokko
Pirkko Peltonen
Maire Peltonen
Raimo Manninen
Reijo Seijamaa
Raimo Tuimala
Ilmi Pesonen
Leena Repo

1. Avaus.
Puheenjohtaja Kalevi Hyytiä avasi kokouksen klo 14:00.
2. Esityslista.
Hyväksyttiin esityslista
3. Esittäytyminen.
Läsnäolijat esittäytyivät.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Esitelmät
o Kari-Matti Piilahti esitteli tuomiokirjojen käyttöä sukututkimuksessa.
Mainiossa esitelmässä käsiteltiin oikeusasteita raastuvan- ja laamanninoikeuksista
hovioikeuksiin ja ylemmäs. Oikeuksissa käsiteltävien juttujen luonnetta ja niiden
käsittelyprosessia käytiin lyhyesti läpi, esimerkiksi millaiset asiat oli alistettava
ylemmille oikeusasteille. Edelleen käsiteltiin sitä millaisia asiakirjoja oikeus-

tapauksista laadittiin, minne niitä on säilötty ja miten ne ovat saatavissa. Vain pieni
osa tuomiokirja-aineistosta on digitoitu. Kiinnostavien oikeustapausten löytäminen
voi olla hankalaa. Löytämistä helpottamaan on tarjolla hakemistoja ja hakujärjestelmiä, jotka toki kattavat vain osan valtavasta aineistosta. Suvannon seutuun liittyvät
Käkisalmen tuomiokunnan tuomiokirjat 1600-luvulta on digitoitu, ja löytyvät mm.
SSHY:n jäsensivuilta sekä kansallisarkiston digitaaliarkistosta. SSHY:n sivuilta
löytyy hakujärjestelmä näihin oikeustapauksiin. Hakea voi osapuolen nimen ja
paikan perusteella. SSHY:n jäsenet pääsevät järjestelmän kautta suoraan dokumenttikopioon, ei jäsenet joutuvat kaivamaan dokumentin käsiinsä muuta kautta
hakujärjestelmän tarjoamien viitetietojen perusteella.
Sukututkimuksen kannalta tuomiokirjat voivat antaa tietoa esimerkiksi
perhesuhteista, tilojen haltuunotoista ja autioitumisista ajalta ennen kirkonkirjoja.
o Esko Simonen: Aarno Piltzin karttakokoelma
Esko Simonen esitteli Aarno Pilzin karttakokoelmaa. Kokoelma sisältää karttoja eri
ajanjaksoilta 1400-luvulta 1980-luvulle. Kokoelma on Karjala-painotteinen sisältäen
runsaasti myös venäläisiä karttoja. Piltzin kokoelma on lahjoitettu Etelä-Karjalan
museolle (Lappeenrantaan) ja osa kokoelmasta on julkaistu kansalliskirjaston
toimesta netissä. Nettijulkaisu löytyy verkosta: Doria (www.doria.fi)
KansalliskirjastoKartatAarno Piltzin karttakokoelma. Esityksessä käsiteltiin
pääosin 1940 luvun karttoja.
o Kalevi Hyytiä: Metsäpirtin karttasovellus
Sivuutettiin maininnalla.
6. Kylä/nimistö - projektin tilanne Esko Simonen
Projektin tilanteeseen palataan seuraavassa kokouksessa.
7. Venäläiset asiakirjat Sakkolan (sisältää Metsäpirtin ja Vuokselan), Pyhäjärven ja Raudun
asutuksesta vuodelta 1712.
Edellisessä kokouksessa olivat lyhyesti esillä Moskovan arkistosta löytyneet
venäläiset asiakirjat, joissa on kuvattu Suvannon seudun pitäjien asutusta 1710-luvun
alussa venäläisten vallattua alueen. Nämä asiakirjat ovat muodostaneet perustan
tilojen luovuttamiselle lahjoitusmaiksi. Asiakirjat ovat luonteeltaan jonkinlainen
maakirjan ja henkikirjan yhdistelmä. Kylistä esitetään kuvailu (peltojen luonne ja
määrä). Asukkaista luetellaan koko perhe sekä henkilöiden sukulaisuussuhteet.
Henkilöiden iät on kirjattu. Henkilötietoihin sisältyy patronyymi mutta ei sukunimeä.
Asiakirjojen kattavuudessa voi olla puutteita. Aineisto paikkaa 30 vuoden aukkoa
1600-luvun lopun henki- ja maakirjojen ja vuoden 1724 väestöluettelon välissä ja
tarjoaa merkittävää uutta tietoa perhesuhteista ja asukkaiden sijoittumisesta alueelle.
Harri Laine oli edellisessä kokouksessa saamansa toimeksiannon perusteella
selvitellyt millaisia asiakirjat ovat ja miten ne saataisiin sukututkijoiden käyttöön.
Malliksi asiakirjojen sisällöstä katsottiin Sakkolan Haiterman kylän kuvausta.

Selvityksessä päädyttiin ehdotukseen perustaa sukututkimuspiirin projekti tuottamaan
asiakirjoista käännös joka tarjottaisiin sukututkijoiden käyttöön. Käännös sisältäisi
minimissään kylät ja asukastiedot. Projektia varten hankittaisiin asiakirjakopiot
sukututkimuspiirin varoilla. Aineiston hankintakustannukset ovat luokkaa 5 euroa
aukeamalta (a’ 2 sivua). Sakkolan ja Pyhäjärven aineisto sisältää 64 aukeamaa
(hankintahinta 300 euroa). Raudun aineiston sivumäärä on selvästi alle puolet tästä.
Hyväksyttiin projektiehdotus. Aineistot hankitaan sukututkimuspiirin varoilla.
Sakkolan ja Pyhäjärven aineisto yritetään saada käyttöön heti. Rautuun liittyvä
aineisto tilataan Moskovasta ja sen saaminen kestänee muutaman kuukauden.
Aineiston hankintabudjetin ylärajaksi määriteltiin 5oo euroa. Harri Laine valmistelee
projektin toimintaympäristöä, aineiston hankintaa, jakelua ja projektin työnjakoa.
Halukkuudesta osallistua projektiin voi ilmoittautua Harrille
(harri.laine<at>elisanet.fi).
8. Vetoryhmän täydennys
Sakkolan toiseksi edustajaksi vetoryhmään nimettiin Simo Repo.
9. Taloudellinen tilanne.
Kahvikassan tuotto oli 76.45 euroa.
10. Seuraavat kokoukset
18.3.2017 Laatokka-sali, vetovastuussa Sakkola
Ohjelmassa mm
Sukujutut ohjelman esittelyä (tuottajan edustaja)
Pilvipalveluita sukututkimusaineiston käsittelyyn (Harri Laine)
11. Muut asiat.
Ei muita asioita.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.00.

