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Perusasiat

Tärkeimmät ohjeet aloittelevalle sukututkijalle:

 Kartoita sukusi valokuvat ja yritä löytää kuvien 

henkilöiden nimet, kuvauspaikat ja -ajat.

 Haastattele suvun vanhimmat ja nauhoita heidän 

tarinansa.

 Muista: Arkistoissa asiat ovat tallessa, mutta kukaan 

meistä ei elä ikuisesti!



Arkistolaitos

 Kansallisarkisto

 https://www.arkisto.fi/

https://www.arkisto.fi/fi/aineistot/verkkopalvelut-ja-
tietokannat



Seurakuntien arkistot

 Suomessa astui vuonna 1923 

voimaan uskonnonvapauslaki. Ennen lakia kaikkien 

suomalaisten oli kuuluttava kristilliseen seurakuntaan.

 Evankelis-luterilaisen kirkon papisto velvoitettiin 

vuoden 1686 kirkkolailla pitämään kirkonkirjoja.

 Venäjän ortodoksinen kirkko tarkensi papiston 

väestönkirjanpito-ohjeita vuonna 1764.

 Luterilaisten seurakuntien historia- ja rippikirjat 

toimivat 300 vuoden ajan Suomen virallisina 

väestöluetteloina.

 http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Teema:_Seuraku

ntien_arkistot 



Seurakuntien arkistot ja 

väestörekisteri

 Siviilirekisteri (nykyisin Väestörekisterikeskus) Suomeen 

perustettiin vuonna 1919. Siihen merkittiin henkilöt, 

jotka eivät kuuluneet luterilaiseen tai muuhun 

maassa laillistettuun uskonnolliseen yhdyskuntaan.

 1950-luvun lopusta vuoteen 1969 uskonnollisista 

yhdyskunnista 18 toimi väestörekisterinpitäjinä.

 Muiden kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen 

kirkon väestökirjapito siirtyi 1971 väestörekisterille.

 Seurakuntien arkistot ovat hyvä lähde myös 

esimerkiksi tietyn väestöryhmän (esim. inkeriläiset) 

tutkimuksessa.

 http://vrk.fi/etusivu



Yksityiset keskusarkistot



Yksityiset keskusarkistot

Kansan Arkisto: työväenliike ja kansalaisjärjestöt

http://www.kansanarkisto.fi/

Keskustan ja maaseudun arkisto: maalaisliittolais-keskustalainen liike

http://www.keskusta.fi/Suomeksi/KMA/Etusivu.iw3

Porvarillisen Työn Arkisto: suomalaisen puolueen ja kansallisen kokoomuksen keskus-, 

piiri- ja läheisjärjestöt

http://arkisto.kokoomus.net/

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto: yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt

http://www.elka.fi/kotisivu/

Suomen Urheiluarkisto: liikunta- ja urheilukulttuurin toimijat

http://www.urheilumuseo.fi/Etusivu/Tutki/Asiakirjat

Svenska centralarkivet: suomenruotsalaiset järjestöt

http://www.svenskacentralarkivet.fi/start/

Toimihenkilöarkisto: toimihenkilöjärjestöt

http://www.th-arkisto.fi

Työväen Arkisto: työväen- ja ammattiyhdistysliike

http://www.tyark.fi

Urho Kekkosen arkisto: tasavallan presidentin ja hänen lähipiirinsä arkistot

http://www.ukk-arkisto.fi

http://www.kansanarkisto.fi/
http://www.keskusta.fi/Suomeksi/KMA/Etusivu.iw3
http://arkisto.kokoomus.net/
http://www.elka.fi/kotisivu/
http://www.urheilumuseo.fi/Etusivu/Tutki/Asiakirjat
http://www.svenskacentralarkivet.fi/start/
http://www.th-arkisto.fi/
http://www.tyark.fi/
http://www.ukk-arkisto.fi/


Yhdistystoiminta ja 

sukuharrastus

 Sukuharrastuksen ympärille on perustettu paljon yhdistyksiä, jotka 

auttavat sukututkijoita ja muita sukuharrastajia.       

 Yhdistykset ovat virallisia, rekisteröityjä yhdistyksiä tai 

vapaamuotoisesti toimivia.

 Yhdistyksillä on myös keskusjärjestöjä.



Keskusjärjestöt

Sukuseurojen keskusliitto on sukuseurojen ja -

yhdistysten keskusjärjestö ja jäsentensä edunvalvoja. 

Liiton virallisina jäseninä ovat rekisteröityneet 

yhdistykset. Muut yhdistykset sekä yksityishenkilöt voivat 

olla liiton kannattajajäseniä. Keskusliitto antaa 

sukuharrastajille neuvontaa ja opastusta sekä julkaisee 

alan opaskirjoja ja Sukuviesti-lehteä. 



Keskusjärjestöt

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto on osa Karjalan Liittoa. 

Sukuyhteisöjen liiton jäseninä ovat karjalaiset sukuseurat. Liiton 

perustehtävät ovat pitkälti samat kuin Sukuseurojen keskusliitolla. 

 Edunvalvontaa yhteistyössä muiden keskusjärjestöjen ja alan 

toimijoiden kanssa.

 Yhteistä toimintaa Karjalan Liiton kanssa

 http://vanha.karjalanliitto.fi/index.phtml?s=426



Keskusjärjestöt

Suomen Sukututkimusseura on kaikille avoin kansalaisjärjestö, jonka 

toiminnan tavoitteena on jo vuodesta 1917 lähtien ollut laadukkaan 

sukututkimuksen edistäminen.

 Sukututkimusseura on myös sukututkimusyhdistysten kattojärjestö.

 Edunvalvontaa yhteistyössä muiden keskusjärjestöjen ja alan 

toimijoiden kanssa.

 Julkaisuja ja Genos-lehti.

 https://www.genealogia.fi/



Muut järjestöt

Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys Arkistomateriaalin 
digitointiprojekti mahdollistaa arkistomateriaalin 
tutkimisen internetin välityksellä.

 SSHY:n avoimilta sivuilta löytyy digitoituja rippi- ja 
muita kirkonkirjoja.

 SSHY:n jäsenille myös muita SSHY:n tuottamia 
lähteitä tutkittaviksi kuvatietokantojen kautta, 
mm. 100-125-vuotiaita kirkonkirjoja, tuomiokirjoja, 
läänintilejä ja sotilasrullia.

 Lisätietoja: 
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm 

info (at) sukuhistoria.fi



Muut järjestöt

Vantaan seudun sukututkijat

 Kuulutko sukuuni-tapahtuma vuosittain lokakuussa 

Vantaalla. Suomen suurin sukututkimustapahtuma. 

 Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 6.-7.10. 

Tervetuloa!

 Lisätietoja: 

https://www.vantaanseudunsukututkijat.net/



Sukututkimus ja sosiaalinen 

media

 Facebook

Arkistot, museot, keskusjärjestöt, sukuseurat, 

sukututkimusyhdistykset, ryhmät kadonneiden 

sukulaisten löytämiseksi: kadonneet sukulaiset, 

kadonneiden jäljillä, dna-tutkimuksen kautta 

kadonneiden jäljille, yhteiset sukujuuret -

sukututkimus nykypäivän työkaluin jne., Suomi-DNA-

projekti, Suomen kirkkoja ja hautausmaita jne.

 Twitter, WhatsApp, Messenger, Google+

Kuvapalveluita: Flickr, Pinterest, Snapchat,   

Instagram jne.



Sukututkimus internetissä

Sukututkijan 10 tärkeintä nettiosoitetta:

 Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys: www.sukuhistoria.fi

 Suomen Sukututkimusseura, Hiski: www.genealogia.fi

 Sukututkimuskurssit Facebookissa: https://www.facebook.com/sukututkimuskurssit/

 Arkistolaitos: www.arkisto.fi

 Arkistolaitoksen digitaaliarkisto: http://digi.narc.fi/digi

 Hakemistoja arkistolaitoksen aineistoihin: http://digihakemisto.appspot.com

 Karjala-tietokannan henkilöhaku: www.karjalatk.fi

 Lehdet ja pienpainatteet: http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search

 Suomalaisen yrityksen ”sukutarina nettiin ja kirjaksi” eli Tell about-
palvelu: https://www.tellabout.net/fi/suvun-tarinat/

 Lääketieteen tohtori Arno Forsiuksen keräämä luettelo kirkonkirjojen tautien nimistä ja 
ihmisten kuolinsyistä: http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kuol_syy.html

Kotiliesi-lehti. Koko artikkeli osoitteessa: https://kotiliesi.fi/jutut/kiinnostaako-sukututkimus-
tassa-parhaat-vinkit-linkit-ja-tarkeat-vuosiluvut-sukututkijalle/

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm
http://www.genealogia.fi/
https://www.facebook.com/sukututkimuskurssit/
http://www.arkisto.fi/
http://digi.narc.fi/digi/
https://digihakemisto.appspot.com/
http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php
http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search
https://www.tellabout.net/fi/
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kuol_syy.html


Sukututkimusta internetissä



Sukututkimusta internetissä



Kansalliskirjaston digitoidut 

aineistot



Sukuharrastus Suomessa 2018

 Sukuseuroja perustetaan edelleen ahkerasti.

 Vilkas julkaisutoiminta, sukulehdet ja sukukirjat. 
Verkkojulkaisut, sosiaalinen media.

 Sukututkimus internetin avulla on lisännyt 
harrastuksen kiinnostavuutta myös nuorempien 
keskuudessa.

 DNA-tutkimus on tuonut uuden lisän 
sukututkimukseen myös sukuseuroissa.

 Yhteistyö eri järjestöjen kesken.

 Kansainvälinen yhteistyö.  



Omat sukuni

 Isän suku Säkkijärven Timperilän kylästä.  Isän isän ja 
isän äidin suvut lähtöisin Timperilän ratsutilalta. Tuomas 
Timperi v.1543 – 1545. Isän äidin sukua myös 
Vahvialasta. 

 Äidin suku Savitaipaleelta ja Valkealasta. Osa suvusta 
asui Viipurissa. Sukua on vaikea tutkia, koska 
kirkonarkistot ovat useassa tulipalossa tuhoutuneet.

 Puolison isän suku Salmin Ylä-Uuksun kylästä. Sukua on 
tutkinut mm. Maria Kähäri. Ortodoksisuvun tutkimisen 
haasteena ovat venäjänkieliset kirkonarkistot. 

 Puolison äidin suvun paikkakuntia ovat Leppävirta ja 
Kälviä. 



Elina Kuismin ja esipolvet



Sukujen asuinpaikkoja



Lämmin kiitos!

Kрасивое спасибо!

Hyvää kesää!

Счастливое лето!


