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Ketkä asuivat Jaaman Kapakassa v. 1890?

Sanotaan, että verottaja on aina halunnut omansa. Verotus on ollut keskeinen syy
myös henkikirjojen ylläpitämiseen. Väestöluetteloina ne ovat palvelleet myös muissa
tarkoituksissa. Nyt niistä iloitsevat historiaa tutkivat, ja erityisesti sukututkijoiden
laaja  joukko  pitää  niitä  arvossaan.  On  hauska  tietää,  keitä  asui  esivanhempien
talossa. Vaikka oikean tiedon löytäminen vaatii helposti jonkin verran työtä ja vaivaa,
jokainen tiedonmurunen vie tutkimusta ja harrastusta eteenpäin. – Tarkempia tietoja
henkikirjoista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista löytyy esimerkiksi  Arkistojen
Portti -palvelusta ja Eljas Orrmanin artikkelista (Genos 51/(1980)).

Pohjois-Karjalan alueelta henkikirjoja on säilynyt 1600-luvun alkupuoliskolta lähtien.
Asiakirjojen sarja ei ole täysin yhtenäinen, mutta vuodesta 1810 lähtien tilanne on jo
toinen. Niinpä niiden antia voidaan käyttää hyvin kerrottaessa rääkkyläläisten histo-
riasta itsenäisen Rääkkylän kunnan ajalta. Tosin tietosuojaa säätelevästä lainsäädän-
nöstä johtuen vapaasti  käytettäviä ovat ainoastaan kaikki  sata vuotta vanhemmat
henkikirjat. Sitä uudempia saa nähtäväkseen Kansallisarkiston toimipaikoissa.

Henkikirjoja on laajasti käytettävissä digitoituina Kansallisarkiston Digitaaliarkistos-
sa. Tietyn vuoden henkikirjan löytäminen edellyttää jonkin verran alueellisen hallin-
non tuntemista, ts.  vähintäänkin tietoa siitä, mihin lääniin esimerkiksi Rääkkylän
alue on kuulunut tutkittavana aikana. Itsenäisenä kuntana Rääkkylä on aina Pohjois-
Karjalan läänin aloitukseen saakka (v. 1960) hallinnollisesti kuulunut Kuopion lää-
niin  ja  Liperin  kihlakuntaan.  Ennen  kunnan  itsenäistymistä  (v.  1874)  Rääkkylän
tiedot löytyvät Kiteetä koskevien tietojen yhteydestä.

Kuopion läänin – kuten muidenkin läänien – digitoidut henkikirjat löytyvät mainitul-
la tavalla Kansallisarkiston Digitaaliarkistosta. Samoihin asiakirjoihin pääsee käsiksi
myös  Digihakemiston kautta. Lähestyipä aineistoa joko suoraan tai Digihakemiston
kautta, ainakin ensikertalaisen kannattaa tutustua palvelujen käyttöohjeisiin.

Vanhemmat henkikirjat on laadittu ruotsin kielellä. Myös henkilöiden nimet ovat niis-
sä ruotsinnettuina. Henkikirjoissa käytetään paljon lyhenteitä. Niiden tulkitsemiseen
löytyy apua esimerkiksi Suomen Sukututkimusseuran lyhenneluettelosta.

* * * * *

Niin, ketkä asuivat Jaaman Kapakassa v. 1890?  – Kapakka oli tuolloin talon Jaama
n:o 8 nimi. Sen omistajat ja henkiveroa maksaneet asukkaat luetellaan kyseisen vuo-
den henkikirjassa.
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