SuxuRr

on nelje kertaa vuodessa ilmestyvd
jisen lehti, joka sisdltyy jdsen ma ksuun

Ysstte v a tjia kvlHnmiehet
KYtl
tit eltcola
)I ht et NEa
aa

Ju Lrersun

Vantaan Seudun Sukututkijat ry
www.vantaa nseudu nsuku.net

aa

PAArorurttn.tn

o

aa

f!
.\
)J

ukututkijan perustietoldhteiden eli kirf<ottisren ja hallinnollisren asiakirjojen
lisiiksi tutkimuksen kohteista saattaa
saada oikein mukavia lisdtietoja henkiloiden
muistelmista ja kirjeistii. Sukulaisten kanssa
oltiin aikaisempina vuosikymmenind ja -satoina yleensd paljon enemmdn tekemisissd
kuin nykyddn. Siten kaukaisempienkin sukulaisten sekl sukulaisten sukulaisten jiiiimistostd voi paljastua kiinnostavia asioita.
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Kummisuhteiden tarkastelu on sukututkijoilviitteitii sukulaisuuteen tai ystiivyyssuhteisiin.
Helpoimmin loytyy, ketkii olivat kummeina esivanhempien sisarussarjoille, tyol2iiimpriii on etsid, kenen kummeja esivanhemmat itse
olivat. Naapurit, koulutoverit ja muut liihellzi asuneet eiviit myoskiiiin
vzilttdmiittzi loydy ihan helposri.
le tuttua. Niistii loytriii
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Lehdessi jul kaistavaksi ta rkoitettu
aineisto pyydetdd n lii hettd miid n
pddtoimittaja lle osoitteel la:
PL 130, 01301 Vantaa (uusi osoite)
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Eero Jdrnefeltin maalaus

Pyykkiranta, Kuva Daniel
Nyblin. Kansallisgallerian
arkistokokoelmat, WSOY S ll, 264
(finna.fi). Kuva liittyy piikojen
pal kkausta koskevaan juttuun
sivulla 10.

Esivanhempia ymplroineiden ihmisten muistelmissa saatetaan kertoa mehukkaita yksityiskohtia rai verzid laajempia linjoja silloiseen
eldmiiiin.

Usein vaatii vaivaa ja paljon hyviiii onnea, ettd sukututkija loytriii
vanhempia ympziroineen pi irin mui stel mia tai jiilkel iiisiii. Y leensii
suvun ulkopuolisilta saatavia tietoja on mahdollista kerdtii vain muutaman ldhimmiin sukupolven ajalta. Onhan sekin plussaa sukututkiesi

mukselle.
Joskus etsivd katse loyt66 varsinaisia namupaloja. Antero Mannisen Kangasniemen historiasta loysin ziitini mummon lapsuudenkotia
koskevan mai ni nnan: "Jumalattomana ylpistelynii tosi n pidetti i n sit[,
kun Ohensalon Kurkeen kerran ostettiin perdti kaksi naulaa kahvia ja
sokeria". Naula oli 425 grammaa, joten ostos vastasi paria nykyistd
kahvipakettia. Valitettavasti siind ei manittu, kenen esi-isdni aikaan
noin tavattoman proystdileviiii elSmiiii vietettiin.
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