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Monenlaista päivämäärää

Ainakin monille sukututkijoille on tuttu tilanne, missä jokin asiakirjaan merkitty  päivämäärä ei
pidä paikkansa. Kun tutkimus sakkaa virheellisen päivämäärän vuoksi, niin viimeistään muutaman
maksetun oppirahan jälkeen ymmärtää tietojen tarkistamisen arvon.

Tarkasteltaessa vähänkin vanhempia aikoja, ihmisen koko elämänkaari löytyy periaatteessa seura-
kunnissa laadituista asiakirjoista. Jos ihminen ehti kypsään aikuisikään, hänet oli siihen mennessä jo
mainittu monessa luettelossa,  ja esimerkiksi joku vilkkaasti palveluspaikkaansa vaihtanut renki voi-
daan mainitaan samassa rippikirjasidoksessa huomattavan monessa kohdassa. Kun kaikki merkinnät
kirjoitettiin käsin ja keskeiset tiedot kopioitiin kerta toisensa jälkeen toiseen kohtaan tai asiakirjaan,
niin inhimillisen virheen mahdollisuus oli suuri. Sen vuoksi ennen kuin ryhdytään moittimaan asia-
kirjojen laatijoita huolimattomuudesta, on vielä hyvä muistaa olosuhteet ja tilanteet, missä työtä teh-
tiin. Jokaisen sopii kokeilla kynttilän valossa pikkutarkkaa lukemista ja kirjoittamista ilman ikä-
näköä korjaavia silmälaseja!

Esimerkkinä tällaisesta virheellisestä päivämäärästä käy vaikkapa Rääkkylän historiaa harrastavien
hyvin  tunteman Tahvo Hirvosen syntymäaika.  Tahvo muistetaan parhaiten  nimeään kantaneesta
’pankista’. Ryhtyessäni tämän ’pankin’ tiimoilta perehtymään Tahvon elämänkaareen, minulla oli
lähtötietona  hänelle  eräissä  yhteyksissä  ilmoitettu  syntymäaika  18.1.1824.  Ainakaan  Rääkkylän
seurakunnan digitoidusta syntyneiden ja kastettujen luettelosta tätä tietoa ei voinut varmistaa, sillä
sidoksen alusta puuttuu juuri se sivu, jolla tiedon olisi pitänyt olla.

Rääkkylän seurakunnan lastenkirja 1808–1835, s. 45

Seurattaessa Niemisessä ja Venturinniemellä asuneen Tahvon elämänvaiheita taaksepäin, rippikirjat
toistivat syntymäaikana tuota edellä mainittua päivämäärää. Ripillä käymättömät henkilöt merkittiin

https://www.historiapalvelut.fi/raakkyla/raakkyla.htm


Rääkkylässä erillisiin lastenkirjoihin. Vuodet 1808–1835 kattavassa lastenkirjassa Tahvon (Staffan)
syntymäaika oli kuitenkin merkitty  päivän osalta epäselvästi (mahdollisesti 8. päivä), mutta kuu-
kausi on selvästi heinäkuu. Lähtötiedossa syntymäkuukausi oli tammikuu. 

Kun syntyneiden ja kastettujen luettelosta katsoi merkintöjä heinäkuulta 1824, niin sieltähän Pentti
Hirvosen ja Kaisa (Carin) Simosen Tahvo-pojan syntymä- ja kastemerkinnät löytyivät. Oikea synty-
mäpäivä oli siten 4.7.1824, ja kasteen Tahvo oli saanut 18.7.1824.  Päivämäärävirhe oli siten aika-
naan syntynyt jo merkittäessä Tahvon syntymäaikatietoa lastenkirjaan ja uudelleen siirrettäessä tie-
toja sieltä puolestaan rippikirjaan.

Rääkkylän seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelo 1824–1832

Tällaisessa tapauksessa virheellinen päivämäärä asiakirjoissa ei liene aiheuttanut Tahvolle aikanaan
mitään ongelmia. Sellaisia ei liene koitunut myöhemmille sukupolvillekaan – korkeintaan ylimää-
räinen mutka Tahvon elämänvaiheita selvittävälle. Pahimmillaan mutka voi olla laajakin ja ikävim-
mässä tapauksessa johtaa umpikujaan. 

Rauhallista joulua kaikille!
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