
Teuvo Sinerkari valittiin Vuoden sukututkijaksi 2017  

 

Vuoden sukututkija  -kiertopokaaliin kaiverrettiin 
jo toisen kerran Sinerkari-nimi: Teuvo Sinerkaria 
ennen tunnustuksen on saanut hänen vaimonsa 
Irma. 

Sukututkimuksen avulla saa juuret maahan 

Sukututkimusharrastuksen avulla Teuvo Sinerkari 
on löytänyt juurensa, mutta hän on samalla 
oppinut historian kulkua ja sitä, miten ihmiset ovat 
ennen eläneet. Esi-isissä on ollut talonpoikia, 
torppareita, mylläreitä ja räätäleitä. Koskettaviakin 
kohtaloita on löytynyt. 

– Tällainen miehestä tuli, kun esivanhemmat 
ovat Hämeestä, Varsinais-Suomesta ja Venäjältä, 
Teuvo Sinerkari tiivistää. 

Hämäläisten ja varsinaissuomalaisten sukujenkin 
tutkimuksessa on joutunut  välillä käyttämään 
erilaisia jippoja, mutta venäläisen isoisän vaiheet 
kiinnostaisivat eniten. Niistäpä ei saakaan tietoa. 
Ainoastaan …  nimi ja syntymäaika on selvinnyt 
syntymätodistuksesta, mutta kuka tämä mies oli? 
Sen Sinerkari tietää, että … tuli Smolenskin 
suunnalta Suomenlinnaan sotilasvirkamieheksi, 

kirjuriksi. 

  Vuoden sukututkijan sukupuussa venäläisten 
esivanhempien paikka ei ole ainoa valkoiseksi 
jäänyt, sillä Sinerkarin suomalaisesta äidin isästä ei 
ole asiakirjoissakaan mitään tietoa.  

  Sen sijaan Sinerkarin äidin äidin puoleinen suku 
on melko tarkkaan tutkittu. Färm-suku on lähtöisin 
1600-luvulta Kuhmalahdelta, Sahalahdelta ja 
Kangasalalta. Sukututkijaa kiinnostavat  
esivanhempiin liittyvät muutkin asiat kuin nimet ja 
numerot kirkonkirjoissa. Niinpä Sinerkarille oli 
iloinen yllätys, kun hän sai yllätyksekseen nähdä 
mylläri Mikko Färmin lahjoittamat Kangasalan 
kirkon vanhat messukasukat. 

  Äidin äidin puoleinen Meling-suku on sen sijaan 
lähtöisin Frans Melikistä, joka tuli väestönsiirrossa 
satulasepäksi Perniöön. 

  Teuvo Sinerkari kiinnostui sukututkimuksesta 
vaimonsa Irman harrastuksen kautta.  Vaimo 
aloitti sukututkimuksen 1980, jolloin ei ollut 
tietokoneita helpottamassa vaan komerot 
täyttyivät papereista. Puoliso ryhtyi auttamaan. 

  Tietotekniikka on mullistanut koko 
sukututkimusharrastuksen. Enää ei tarvitse varata 
aikoja Kansallisarkistoon asiakirjoja ja mikrofilmejä 
tutkimaan, vaan voi perehtyä digitoituihin 
kirkonkirjoihin ja muuhun materiaaliin omalla 
tietokoneellaan. 

  Teuvo Sinerkari on itsekin osallistunut 
kirkonkirjojen digitointiin. Hän on digitoinut 
Keravan kirjastossa vaimonsa suvun ntoja 
Sortavalasta. 



Karin Nissiselle sukututkimuksen 
ansiomitali 

Karin Nissinen myönnettiin ansiomitalin 
sukututkimuksen alalla tehdystä työstä. Mitalin 
hänelle myönsi alan tieteellinen yhdistys, Suomen 
Sukututkimusseura, joka juhli koko viime viikon 
100-vuotista olemassaoloaan.  Juhlat huipentuivat   

 

18.03.2017 Karin Nissinen ansiomitalinsa ja 
kunniakirjansa kanssa Keravan Seudun 
Sukututkijoiden osastolla Espoon 
sukututkimuspäivillä. 

 

perinteisiin sukututkimuspäiviin, jotka viime 
viikonloppuna järjestettiin Espoossa. Päivien 
alkajaisiksi seura myönsi ansiomitalit 14 alan 
ansioituneelle toimijalle. 

Karin Nissinen on keravalainen sukututkija, joka on 
johtanut useamman kerran Keravan Seudun 
Sukutukijoita. Hän myös opastaa aloittelevia 
tutkijoita, järjestää matkoja ja retkiä 
sukuharrastajia kiinnostaviin kohteisiin ja on 
muutenkin kaikki kaikessa keski-uusmaalaisten 
sukututkijoiden yhteistyössä. 

 

 

 

  

Karin juhlatunnelmissa Ritarihuoneella 

 

 



 

Seija Lehtonen  
valittiin Vuoden sukututkijaksi 2016 

 
 
Keravan Seudun Sukututkijat on valinnut Vuoden 2016 sukututkijaksi Seija Lehtosen. Hän on tehnyt arvokasta 
työtä toimittamalla ja taittamalla sukututkimusyhdistyksen omaa Sukuvakka-lehteä vuosien ajan. Vuoden 
sukututkijalle luovutettiin hopeinen kiertopalkintomalja yhdistyksen syyskokouksessa Keravan kirjastossa 
tiistaina. Vuoden sukututkija valittiin nyt 20. kerran. 
 
   Yhdistys päätti syyskokouksessa 29. marraskuuta jatkaa ensi vuonna vilkasta toimintaansa järjestämällä joka 
kuukausi esitelmätilaisuuksia sukututkijoita kiinnostavista aiheista Keravalla kirjastossa. Päiväsaikaan Hilkka 
Lammin johdolla paneudutaan sukututkimusaiheisiin Järvenpäässä Myllytien toimintakeskuksessa. Lisäksi on 
kerran kuukaudessa Paula Päivisen vetämä sukututkimuksen iltakerho Järvenpäässä Sahan koululla. 
 
  Alkavana vuonna jatketaan myös sukututkimusneuvonnan antamista Keravan kirjaston tutkijahuoneessa 
4  joka toinen maanantai. Opastuksen ajankohdasta sovitaan erikseen neuvojan kanssa. 
 
  Tulevan kevään aiheena kirjaston Pentinkulma-salissa on dosentti Teemu Keskisarjan esitelmä 
Mannerheimista 25. huhtikuuta. Satusiipi-salissa kokoonnutaan tammikuussa kuuntelemaan tutkija Toivo 
Flinkin esitelmää Inkeristä ja helmikuussa sukututkija Mikko Kuitulan selvitys Pohjanmaan papeista 
1600-luvulla. 
   Keväällä 5. toukokuuta tehdään retki uudistettuun Kansalliskirjastoon. Syksyllä retkeillään 
Varsinais-Suomeen ja Seilin saarelle. 
 
  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Heikki Manninen. Hallituksen jäseninä jatkavat Maija 
Kajander, Vuokko Mustonen ja Paula Päivinen. Soile Tapola valittiin hallitukseen monivuotisen  jäsenen 
Teuvo Sinerkarin kieltäydyttyä jatkamasta. Varajäseninä  ovat edelleen Pekka Hellemaa ja Karin Nissinen. 
  Toiminnantarkastajiksi valittiin  uudelleen  Kirsti Kutvonen  ja Pertti Väänänen sekä varalle Eila Partanen ja 
Matti Selin. 


