SUKURI

on neija kertaa vuodessa ilmestyva
jasenlehti, joka sisaltyy jasenmaksuun

Verotuksen kirous ja
siunaus
Kautta vuosisatojen verotus on tuntunut verotettavista liian ankaralta ja valtaapitavista l i i an lepsulta. Me sukututkijat tiedamme, miten
Ruotsin vallan eri jaksoina perheita joutui jopa
pois kodeistaan, kun varallisuus ei riittanyt verojen maksamiseen. Nykyaankin "Veli Verottaja", kuten sukulaismieheni sanoo, on valmis
ottamaan oman osuutensa kaikista rahojen
siirroista.
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AiNEISTOT

Osallistuin elokuun alussa kesayliopiston vanhojen kasialojen kurssille. Neljana iltana perehdyimme Kari-Matti Piilahden
suvereenilla opastuksella lahinna 1700-ja 1600-luvun kasialoihin. Uuden
tekstin aarella tuntui ensin silta, ettei koukeroista saa mitaan selvaa. Vahitellen loytyi jokunen tutun tuntuinen kirjain, sanasta saattoi aavistaa,
etta siina oli nimi Mattz, ja lopulta tekstista saikin jo aika paljon irti.
Oppimisen ilo oli kurssilaisten keskuudessa niin suurta, etta hyva, kun
maltoimme lahtea yoksi kotiin.

ULKOASU JA TAITTO

Valipaloiksi kurssilla ehdittiin kayda keskustelua silta, miten varhaisimmat
luettelot vaestosta on tehty nimenomaan verotusta varten. Kun kansan
nimet olivat kirjoissa ja kansissa, oli sitten helppo tehda luetteloja myos
sotavaenottoa ja muita rahvaan kannalta epamieluisia tarkoituksia varten.
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Lehdessa julkaistavaksi tarkoitettu
aineisto pyydetaan lahettamaan
paatoimittajalle osoitteella:
Kotinummentie 4 C 17,
00700 Helsinki
Seppo Mahlman
www.printway.fi
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Nykyisille sukututkijoille Kustaa Vaasan aloittamat hallintotoimet olivat onnenpotku. Esivanhempiemme verovaroilla tuotettiin sukututkimuksen perusaineisto, onpa se sitten kirkollista tai valtion tarkoituksiin
tehtya. Tallaisia tavallista rahvasta kattavasti koskevia arkistolahteita on
vain Ruotsissa ja Suomessa, mutta ei esimerkiksi Tanskassakaan. Muualla
Euroopassa tutkimusta joudutaan tekemaan oikeudenkayntipoytakirjojen, sakkoaineistojen ja muun sattumanvaraisemman aineiston pohjalta.
Sellaisissa asiakirjoissa ei valttamatta ole sukulaisuussuhteita mainittu, ja
yhtenaisten sukujohtojen selvittaminen on paljon vaikeampaa kuin meilla
" Ruo tsi-Suomessa".
Naina eurokriisin aikoina keskustellaan siita, miten nykypolvi elaa velaksi, jonka tulevat polvet joutuvat maksamaan. Sukututkijoiden kohdalla
me jalkipolvet paasemme nauttimaan aikaisempien sukupolvien hiella ja
tuskalla maksamien verojen hyodyista.

Elimaen kotiseutumuseon
parepintainen tyyiimylly.
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