
Sukukätköily - nykyaikaista sukututkimusta 
Vanhan Rautalammin Korhosten sukuseura r.y – Wanha Tuomas -lehti  

 

Sukukätköily koostuu samantapaisista tehtävistä kuin geokätköily, mutta siinä toimitaan tavallaan 

vastakkaisessa järjestyksessä. Ensivaiheessa ei etsitä maastosta annetun kuvauksen mukaista kätköä 

annettujen vihjeiden ilmaisemasta paikasta, vaan valitaan kohde, määritetään sen koordinaatit ja 

kirjoitetaan lopuksi kuvaus kohteesta. Raportoidut kohteet voivat sitten olla muiden sukulaisten 

toivioretkien tavoitteina. 

 Sukukätköilyyn sopivia kohteita ovat Korhosten asumat talot, vanhojen talojen tai torppien 

paikat, vaikka rakennukset olisivat jo hävinneetkin, venetalaiden tai nuottakotien paikat, 

tervahaudan kuoppa, liistekatiskan jäänteet, jokin erityinen tapahtumapaikka (kuten esimerkiksi 

Vihta-Paavon ruumiin tai Kärkkäälän Korholan taalareiden löytymispaikka) jne. Kohteita voi itse 

keksiä lisää. Tärkeä kriteeri on se, että paikka liittyy jotenkin Vanhan Rautalammin Korhosiin tai 

heidän jälkeläisiinsä. 

 Sukukätköilyn kohteesta kirjoitetaan raportti. Raportissa toivotaan olevan kolme osaa. 

Ensimmäiseksi kuva. Jos kyseessä on rakennus, niin kuva voi esittää rakennusta vanhassa tai 

nykyasussaan. Raportista tulee ilmetä, missä tilassa rakennus tai kohteen paikka on nykyään. Jos 

kyseessä on kohde, jonka paikka tiedetään tarkasti, mutta josta ei vanhaa kuvaa ole, niin kuvataan 

paikka nykyasussaan, vaikka siinä olisi tie, peltoa, metsää tai ihan erilainen rakennus.   

 Toiseksi tarvitaan koordinaatit. Ne voi määrittää verkkokartasta tai jollain gps-sirun 

sisältävällä laitteella paikan päällä. Helpointa on käyttää hätäkeskuksen sijainninmäärityspalvelua 

http://www.112.fi/hatanumero_112/tieda_sijaintisi. Vielä tarkempi on maanmittauslaitoksen retki-

kartan http://www.retkikartta.fi/ ilmakuva. Siinä näkyvät parimetrisetkin kohteet, esimerkiksi 

Korhosten kivi. Rautalammin tienoilla maantieteellisten koordinaattien asteluvun viimeinen eli 

viides desimaali tarkoittaa pohjois–etelä-suunnassa noin metrin ja itä–länsi-suunnassa noin puolen 

metrin tarkkuutta. 

 Kolmanneksi ja tärkeimpänä on kohteen kuvaus. Se voi olla tarina tai sisältää vain keskeiset 

asiatiedot kohteesta. Jos kyseessä on talo, niin kuvauksessa olisi hyvä mainita, ketä Korhosia 

talossa asuu tai on asunut ja ketä siinä nykyään asuu, jos talo ei ole enää Korhosten hallussa. Muista 

kohteista olisi hyvä kertoa, mihin Korhosten taloon, henkilöön tai sukuhaaraan kohde liittyy. Muita 

tietoja ja yksityiskohtia harkinnan mukaan. 

 Raportin toivottu laajuus kuva mukaanluettuna on yksi A4-sivu. Raportteja julkaistaan 

sukuseuramme verkkosivulla http://suvut.genealogia.fi/korhonen/sukukatkoily.html ja Wanha 

Tuomas -lehdessä. Voit myös toivoa, että raporttiasi ei julkaista, mutta haluat kuitenkin tallettaa 

tiedon paikasta tai tapahtumasta sukuseuran arkistoon tulevien sukulaistemme muistin 

virkistämiseksi tai sukutietouden lisäämiseksi. Liitä raportin mukaan tiedot itsestäsi.  

 Sukukätköilyraportteja voit lähettää Wanhan Tuomaan päätoimittajalle tai kenelle tahansa 

sukuneuvoston jäsenelle. Käsin kirjoitetut raportit kelpaavat myös hyvin; toimitus voi tarvittaessa 

skannata kuvan ja viimeistellä raportin ulkoasun. Yhteystiedot saat Wanha Tuomas -lehdestä tai 

sukuseuran verkkosivulta http://rautalamminkorhoset.fi/wanha-tuomas. 

 Kerää myös sukukätköilypisteitä. Käy katsomassa sukuseuran verkkosivuilla julkaistussa 

raportissa kuvattuja kohteita osoitteessa http://rautalamminkorhoset.fi/sukukatkoily. Pidä kirjaa 

käynneistäsi. Merkitse muistiin kohde, käyntiaika ja mahdolliset huomiosi.  

 

Lisätietoja: 

Minna Vanhamäki, Rantatalontie 45, 62800 Vimpeli, 040 565 1620, Minna.Vanhamaki@krs.fi  

Hannu Korhonen, korhonen.h@gmail.com  


