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-Melkein voi sanoa,ettii kaikki Kainuun Toloset ovat sukua
keskenidn, sukukirjan toimittanut Yrjii Tolonen kertoo.
Kolmisenkymmentd vuotta sitten Thpio Tolonen alkoi
tutkia sukunsa juuria vaimonsa
Tuulan kanssa.Vuosien varrella monia suvun jiiseniii on osallistunut tytihdn. Tolosen sukusewayhdistyksenpuheenjohtaja Yrjti Tolonen saattoi keriityn
tiedon kovien kansien vdliin.
Vastavalmistunut teos julkaistaan virallisesti lauantaina 18.
pdiviin sukukokouksessa.

Monenmoista
Tolosta
Ensimmlinen tieto Tolosista
Kainuussaon vuoden 1555veroluetteloss4 ja siitl sukukirja
ldhtee etenemldn aina ttyLyaikaan saakka.
Kahden sukuhaaran tutkimisessarekisteriin on kertynyt
tietoja liihes 40OO0henkiliistd,
mikl on siis enemmdn kuin esimerkiksi Kajaanissa on asukkaita yhteensil Lopulta kirjaan
niist[ otettiin 20 OOQjotta simmiiiirii pysyi hallinnassa
Yrjii Tolonen painottaa, ettl sukukirjaan ei ole otettu ainoastaan positiivisia asioita ja
kohtaloitavaan my6s sitl toista
puolta Sukutaulujennumeroista niikyy eliimdn ankaruus, suuri syntyvyys, mutta erityisesti
ndlk[vuosien suuri lapsikuolleisuus.
-Kyllii aryostaa site, ette aika vaikeissa olosuhteissa ovat
esi-isdt hoitane€t oman tytinsA
ja touhunsa, kirjoittaja pohtii
sukututkimuksen perspektiivid
laajentavaavaikutusta.

Pitkiikirjoitustyii

-Joskus vaimo sanoi, ettei ole
koskaan ndhnyt minun tekevdn
yhte pitkee piiivdii, yrjii Tolonen
naurahtaa.

Kirjanvirattinennimionlolosiotoinenpuoli:KoinuunTolosio7500-luvultanyl<yaikao
n.
Liihestuhatsivuaja 5,5sentti6paksuteos.
Kaksisukuhaaraa
tutkimusjiil.ketiiikohteena.
Nil.sTol.osen
ja
sistdpntistattu316perhettd
PehrTotosen
haarasta
3322.
Noinsatasivuisessa
alkuosassakerrotaan
sukututkimuksen
ja mrjunmuassanivaiheista
menhistoriasta.
Lisiiksihistoriaaja henkittitarinoita.
Yrjii TotosentoimittamastaTolosiatoinen puoli -sukukirjastatiiytyy tiihes 20 000 kainuulaistasukulaista.
Kaksi lrrotta sitten hiin jli
eliikkeelle lyseolta matematiikan opettajanvirasta Samoihin
aikoihin sukuseurassap5iitettiin kirjan julkaisuaj ankohdaksi
vuoden 2009 sulcukokous.Eliikkeelldtydnteko jatkui siis kirjan
toimittamisen parissa
-Kuukausi sitten, kun sain
aineiston kdsisti pois, on kateltu ja viihin niin kuin huokaistu
helpotuksesta,Tolonen toteaa.
Yrjii Tolosella ei ollut aikaisempaa kokemusta sukututki-

muksest4 kun hiin kymmenisen
vuotta sitten ensimmdisenkerran kiinnostui sukunsamenneisyydestd.Jo aikaisemmin tutkimustyotd oltiin tehty sukuseuran jdsentenkeskuudessa.

Montalusikkaa
sopassa

-En ole historian ammattilainen,joten sitl oli viihiin oudolld
alueella.Aika paljon tuli luettua
lfidekirjallisuutta.
Kirjaa varten materiaalia on
kaivettu monesta paikasta.Yk-

sityishenkiliit ovat antaneet
p,aljon hyiidyllisin tietoja suvun historiasta. Tolosen apuna
tutkimustydssl on ollut myiis
Kaukametsdnopiston sukuseuran tutkimuspiiri, jossa omille
ongelmille ja ajatuslukoille on
saanut apua. Lislksi kirjan alkuosassaon myds muiden kirjoittajien ja sukututkijoiden
tekstejii jotka yhdessii Tolosen
kirjoitusten kanssa paljastavat
yksittdisid muistelmia ja henkilcihistorioita.

Tietotekniikka
auttaa
SANNASAVIKKO

tulee pelastukseksi.
-En mind liihtisi tekemiiiin
-Kyllii siinii hartiat on kipednii tiillaista tutkimusta ilman kotuon talven j?ilkeea Yrjti Tolo- nett4 Yrjii Tolonen tokaisee.
nen toteaa tietokoneen iiiirellii
Sukututkimusta varten tehvietetyn urakan j ?ilkeen.
dyssl tietokoneohjelmassakirSukututkimuksessa aluksi jataan jiirjestyksessd koneelle
tiedot laitetaanjdrjestykseenja henkikiiden tiedot ja mahdolkootaan paperille isoihin kaa- lisesti myiis,syntymii- ja kuovioihin.
limrosiluvut ja muita tietoja
Kuitenkin jo muutaman su- henkiliistd kuvien kera. Loppukupolvenjiilkeen kokonaisuutta tulos liiytyykin sitten kitjast4
on mahdotontasaadapysynnddn taittajan.kesienkautta viimeisj iirjestyksessii.Silloin tietokone telryna.

Isona apuna Tolosen suvun
tu&innassa ovat olleet sdhkdiset
arkistot ja aineistot Esimerkiksi
vanhojaveroluetteloitaj a perukirjoja on saatuinternetiste.
Kirjastosta ja muualta ltiytyneiti dokumentteja skannattiin
ja digitalisoitiin niin paperilta
kuin mikrofi lmiltiikin.

t Sukututkimussivustoja
internetissd;www.sukututkimus.f
i,
www.sukuhistoria.f
i

