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SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA

Suomen
Sukututkimusseura
on kaikille avoin kansalaisjärjestö,
jonka toiminnan tavoitteena on jo
vuodesta 1917 lähtien ollut laadukkaan sukututkimuksen edistäminen,
sukututkimuksen toimintaedellytykset turvaaminen ja sukututkijoiden
tieto-taidon kehittäminen.
2017 on juhlavuosi sekä meille että
itsenäiselle Suomelle. Juhlavuotemme teema Jokaisella on tarina näkyy
koko vuoden ajan ohjelmassamme
ympäri Suomea. Juhlavuoden tapahtumat on hyväksytty osaksi valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmaa.

Kirjamessujen
erikoisnumero
• 10 kysymystä SukuHausta
• Aikakauskirja Genos
• Apua sukututkimukseen
• Seuran koulutuspäivät
• Seuran oppaat ja muut julkaisut
• Hiski
• Vielä ehdit hakea Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalia tänä vuonna
• Seuran juhlakirja julkistetaan
Suomen Sukututkimusseuran Jäsenviesti Jalmari ilmestyy
kuukauden puolivälissä kesätaukoa lukuun ottamatta. Jalmarin toimittaa Seuran toiminnanjohtaja ja tiedottaja, .Juttujen aiheina ovat ajankohtaiset Seuraan ja sukututkimukseen
liittyvät asiat. Anna palautetta tai ehdota juttua osoitteeseen jalmari@genealogia.fi.

SukuHaku
sukuhaku.genealogia.fi

10

kysymystä

SukuHausta
1. MIKÄ IHMEEN SUKUHAKU?
SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran jäsenpalvelu. Se on portti suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin. Sen kautta on mahdollista
löytää ”lihaa luiden ympärille”.

2. MISSÄ SUKUHAKU ON?
Osoitteessa sukuhaku.genealogia.fi

3. MITÄ SUKUHAKU SISÄLTÄÄ?
SukuHaku sisältää kolmenlaista aineistoa: 1)
hakemistoja monenlaisiin suku- ja henkilöhistoriallisiin arkistoaineistoihin ja julkaisuihin 2)
digitoitua kirjallisuutta 3) muuta sukututkimusmateriaalia.

4. MITÄ SIELTÄ VOI LÖYTÄÄ?
Monenlaisia historiallisia henkilö- ja sukutietoja,
vaikkapa merimiesluetteloita ja paimenmuistoja, kaupunkien osoitekalentereita, hakemistoja
ammattikuntamatrikkeleihin, siirtolaisaineistoja, nimenmuutoksia, sukukirjoja ja -artikkeleita
sekä hakemistoja paikallishistorioihin. Ja paljon
muuta.

5. PALJONKO SUKUHAUSSA ON MATERIAALIA?
SukuHaku on vielä alkutaipaleellaan. Tällä hetkellä käytettävissä on noin 2,3 miljoonaa hake2
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mistotietuetta ja noin 5500 kirjan sivua. Laajempi kirjojen syöttäminen alkaa tänä syksynä.

6. MITEN SUKUHAUN TIETOJA HAETAAN?
Yksinkertainen hakulomake on näkyvissä sivun
yläosassa jatkuvasti. Hakea voi nimitiedoilla,
syntymä- ja kuolinvuosilla sekä paikkatiedoilla.
Hakuehtoja ei kannata laittaa liikaa. Niitä voi lisätä jos hakutuloksia on liian paljon.

7 PÄÄSEEKÖ YKSITTÄISTÄ AINEISTOA
SELAAMAAN KOKONAISUUDESSAAN?
Kyllä. Sekä hakemistoja että kirjoja pääsee lukemaan ja selaamaan.

8 PÄIVITTYYKÖ SUKUHAUN OHJELMISTO?
Päivittyy. Ohjelmistoparannuksia tehdään koko
ajan.

9. MISTÄ SAAN APUA?
Ohjeet sivulla auttavat alkuun. Lisäapua saa
sähköpostista sukuhaku@genealogia.fi

10. EN OLE VIELÄ JÄSEN, MITEN PÄÄSEN
KÄYTTÄMÄÄN SUKUHAKUA?
Kun liityt jäseneksi nettisivulla, saat saman tien
käyttäjätunnukset sähköpostiisi. Klikkaa
liity.genealogia.fi

Ei vielä
SukuHakutunnuksia?
Olemme lähettäneet käyttäjätunnukset kaikille jäsenillemme, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme. Jos et ole
vielä saanut tunnuksia, ilmoita sähköpostiosoitteesi meille osoitteella
sukuhaku@genealogia.fi.
Saat tunnukset suoraan sähköpostiisi.

Aikakauskirja Genos
Aikakauskirja Genos on Seuran tärkein julkaisusarja. Se ilmestyy neljänä numerona vuodessa ja se lähetetään Seuran jäsenille postitse tai
digilehtenä.
Genoksen julkaiseminen aloitettiin vuonna 1930. Se on
alusta alkaen ollut suomalaisen sukututkimuksen keskeisin
julkaisukanava. Siinä julkaistaan luotettavaa tutkimustietoa, mikä käytännössä tarkoittaa ensisijaisesti laadukkaaseen ja perusteelliseen tutkimustyöhön perustuvia sukututkimusartikkeleita.
Genoksessa julkaistaan suku- ja henkilöhistorian tuloksia
ja lähdeartikkeleita sekä sellaista suku- ja henkilöhistoriaa
lähellä olevien tieteenalojen artikkeleita, joka käsittelevät
mm. esivanhempien elämään vaikuttaneita historiallisia
ilmiöitä ja lähdeaineistojen taustoja. Lisäksi Genoksessa
julkaistaan arkistojen ja lähdeaineistojen esittelyjä, tutkimuslöytöjä, kirja-arvioita, keskustelupuheenvuoroja ja
ajankohtaisia sukututkimusta käsitteleviä artikkeleita.
Genos on tieteellisesti toimitettu aikakauskirja ja sen artikkelit on vertaisarvioitu.

LUE LISÄÄ GENEALOGIA.FI/GENOS.

Jo ilmestyneet Genokset voit lukea SukuHaun kautta, ladata Sukututkijan verkkokaupasta kauppa.genealogia.fi tai
tilata edulliseen jäsenhintaan Tiedekirjasta tiedekirja.fi!
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Apua sukututkimukseen
Seura tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa ja ohjausta sekä Pohjoismaiden suurimman suku-, henkilö-, ja paikallishistorian erikoiskirjaston palvelut.
SUKUKIRJOJEN MENTOROINTIPALVELU

KIRJASTOPALVELUT

Suomen Sukututkimusseura tarjoaa sukukirjojen ja talo- ja kylähistorioiden kirjoittajille ym.
historian harrastajille julkaisujen mentorointipalvelua. Mentoroinnissa kokenut asiantuntija
neuvoo ja tukee kahdenkeskisessä yhteistyössä kirjoittajaa julkaisun eri vaiheissa. Mentori
on opettaja, valmentaja ja kannustaja, jonka
tehtävänä on auttaa kirjoittajaa saavuttamaan
päämääränsä. Lue lisää genealogia.fi/sukukirjojen-mentorointipalvelu

Suomen Sukututkimusseuran kirjasto toimii
Seuran tiloissa Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Liisankatu 16 A. Se on yleisölle avoin
sukututkimuksen ja henkilöhistorian tieteellinen
erikoiskirjasto, jonne aukioloaikoina kuka tahansa voi tulla tutustumaan kokoelmaan. Kirjastosta annetaan myös kotilainoja. Kirjaston
lukusalissa on 11 lukupaikkaa ja kaksi asiakaspäätettä internetin ja CD-ROM- ja DVD-levyjen
käyttöä varten. Kirjaston kokoelman kartuttaminen aloitettiin heti Seuran perustamisvuonna 1917. Kokoelman laajuus on tällä hetkellä yli
40.000 nidettä eli noin 710 hyllymetriä. Kirjasto
on Pohjoismaiden suurin suku- ja henkilöhistorian erikoiskirjasto.

SUKUTUTKIMUSNEUVONTAA
Suomen Sukututkimusseuran tiloissa (Liisankatu 16 A) järjestetään sukututkimusneuvontaa
ennalta ilmoitettuina päivinä. Neuvojat ovat kokeneita sukututkijoita ja sukututkimusopettajia.
Sukututkimusneuvontojen järjestämisestä vastaa Seuran Helsingin paikallisjaosto. Lue lisää
genealogia.fi/sukututkimusneuvonta.
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LUE LISÄÄ GENEALOGIA.FI/KIRJASTO

Seuran koulutuspäivät
Suomen Sukututkimusseura tarjoaa koulutusta suku- ja henkilöhistorian tutkimukseen ja lähdeaineistoihin, geneettiseen sukututkimukseen
sekä sukukirjojen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen.
LÄHDEAINEISTO-KOULUTUSPÄIVÄT
Henkikirjat, SAY ja maakirjat suku- ja talohistorian
lähteinä-kurssilla perehdytään syvällisesti henkikirjojen, Suomen Asutuksen Yleisluettelon (SAY) ja
maakirjojen käyttöön suku- ja talohistorian lähdeaineistoina.
Kirkonkirjat sukututkimuksen lähdeaineistona-kurssilla taas tutustutaan niihin asiakirjakokonaisuuksiin, joita seurakunnat ovat aikojen kuluessa tehneet.
Päivä antaa selkeän kuvan käytettävissä olevista
lähteistä ja niiden hyödyntämisestä sukututkimuksessa. Ruotusotamiesten tutkiminen-kurssin avulla
voit saada enemmän tietoa sukusi ruotusotilaista.
Kurssin aikana tutustutaan esimerkiksi Kansallisarkiston Militaria-kokoelmaan ja opitaan lukemaan ns.
sotilasrullia.
Yli miljoona suomalaista on muuttanut aikojen
saatossa Suomesta ulkomaille, joten jokaisella meistä on suvussamme siirtolaisia. Siirtolaisten ja heidän
jälkeläistensä jäljittäminen-kurssilla perehdytään
siirtolaisuuteen liittyviin lähdeaineistoihin sekä siirtolaiseksi lähteneiden sukulaisten myöhempään jäljittämiseen. Sotilasaineistot suku- ja henkilöhistorian
lähteinä-koulutuspäivän aikana tutustutaan sotilaslähteisiin ja niiden käyttöön Ruotsin suurvaltakaudelta toiseen maailmansotaan saakka.
Sukututkimus 1500- ja 1600-lukujen veroluetteloista. Mikä on mahdollista ja mikä mahdotonta? kysyy koulutuspäivä, jonka aikana perehdytään voudin- ja läänintilien materiaaliin henkilöhistoriallisesta
näkökulmasta. Millaisia tietoja veroluetteloista löytää
ja miten niitä etsitään? Tuomiokirjat, lainhuudot ja
sanomalehtiarkistot suku- ja henkilöhistorian lähteinä-kurssilla käydään läpi oikeuskäytäntöjä sekä
rikosten että muiden käräjillä käsitellyiden asioiden
osalta. Kurssipäivän toisessa osassa perehdytään

sanomalehtien käyttämiseen sukututkimuksessa
sekä talohistoriassa.
Suvusta kirjaksi-koulutus soveltuu erityisesti erilaisten paikallishistoriallisten kirjojen, kuten suku-,
talo- ja kylähistorioiden tekijöille. Koulutuspäivän aika
käydään läpi kirjahankkeen kaikki vaiheet suunnittelusta painatukseen. Lisäksi on mahdollisuus saada
henkilökohtaista ohjausta omassa kirjahankkeessa.

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN
KOULUTUSPÄIVÄT
Geneettisessä sukututkimuksessa DNA-testejä hyödyntäen voidaan selvittää sukulaisuussuhteita ja suvun vaiheita kauemmas, kuin mihin arkistoaineistolla
päästäisiin. Geneettisen sukututkimuksen perusteet
-kurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen perusasioita sekä tutustutaan tarkemmin Family Tree DNA:n testivalikoimaan. Kurssin jälkeen sinun
on helppo lähteä liikkeelle geneettisessä sukututkimuksessa ja tiedät mitä tietoa kullakin testillä voit
saada.
Testitulosten tulkitseminen geneettisessä sukututkimuksessa -kurssille on hyvä tulla sen jälkeen, kun
omat testitulokset ovat saapuneet. Kurssilla perehdytään tarkemmin siihen, miten saapuneita testituloksia voi hyödyntää ja miten niistä saa eniten tietoa
irti.
FT Marja Pirttivaaran geneettisen sukututkimuksen
mestarikurssi on sisällöltään ainutkertainen. Mestarikurssilla annetaan syventävää ja ajankohtaista
opetusta, opitaan yhdessä geneettisen sukututkimuksen menetelmien ja tulosten ymmärtämistä ja
hyödyntämistä.

LUE LISÄÄ GENEALOGIA.FI/KOULUTUKSET
ILMOITTAUDU KAUPPA.GENEALOGIA.FI
JÄSENVIESTI JALMARI
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Seuran oppaat ja muut julkaisut
Seura julkaisee suku- ja henkilöhistoriaa käsitteleviä teoksia sekä
suosittuja käsikirjatyyppisiä oppaita lähdeaineistojen käyttämisestä
tai tiiviitä esityksiä esivanhempien elämään liittyvistä ilmiöistä.
SEURAN OPPAAT
Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarjassa on tähän mennessä ilmestynyt oppaat Ruotusotilaiden tutkiminen, Muistitiedon keruuopas
sukututkijoille, Digitaalisen sukututkimuksen
opas sekä uusimpana Johdatus geneettiseen
sukututkimukseen. Sen tarkoituksena on paikata suomenkielisen geneettisen sukututkimuksen oppaan puuttumista. Vihkonen on Seuran
geneettisen sukututkimuksen koulutuspäivien
oheisaineistoa, jota voi lukea myös itsenäisenä
oppaana.

SEURAN JULKAISUSARJA
Oppaiden lisäksi Suomen Sukututkimusseuran
Julkaisuja -sarjassa on vuodesta 1922 lähtien
julkaistu mittava määrä suomalaisen sukututkimuksen perusteoksiksi muodostuneita
matrikkeleita, sukukirjoja ja lähdejulkaisuja.
SSJ-sarjaan tarjotusta käsikirjoituksesta pyy-

detään vähintään kaksi asiantuntijalausuntoa,
joiden perusteella päätös kustannussopimuksesta tehdään. Seuran hallitus nimittää jokaiselle SSJ-sarjassa julkaistavalle teokselle oman
toimituskuntansa.

VUOSIKIRJA
Seuran Vuosikirja on Aikakauskirja Genoksen ohella toinen suomalaisen sukututkimuksen tärkeimmistä julkaisusarjoista. Vuosikirjan
julkaiseminen aloitettiin Seuran perustamisvuonna 1917. Vuodesta 2015 lähtien Vuosikirja
on open access -verkkojulkaisu. Vuosikirjassa
julkaistaan Genoksen tavoin luotettavaa tutkimustietoa ja sen artikkelit on vertaisarvioitu.
Vuosikirjassa julkaistaan lähinnä laajoja sukuja lähdeartikkeleita sekä muita, pituutensa
vuoksi Genokseen sopimattomia artikkeleita.
Vuosikirjan toimittamisesta vastaa Genoksen
toimitus.

Osta Seuran julkaisuja
kauppa.genealogia.fi
tiedekirja.fi
Seuran julkaisut jäsenille aina
edulliseen jäsenhintaan -30 %
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Hiski
Hiski on kirkonkirjojen hakupalvelu ja jokaisen sukututkijan apuväline. Se sisältää useimpien seurakuntien kastettujen, vihittyjen ja
haudattujen luettelot. Tallennustyö täydentyy koko ajan.
Sukututkijan apuna on useita tietokantoja, joista voi hakea tietoa erilaisin hakuehdoin. Tietokannoista tärkein on HisKi-tietokanta. HisKi
on kirkonkirjoihin kuuluvien kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luetteloiden hakemistotietokanta. Tietokanta ei sisällä tietoja kaikista
Suomen seurakunnista, koska kaikkia historiakirjoja ei ole vielä syötetty tietokoneelle. Uusia seurakuntia lisätään sitä mukaa, kun niitä
saadaan valmiiksi. Hakuohjelma rajoittaa näkyvillä olevat tapahtumat
100 vuotta vanhempiin. Tarkempia tietoja käytettävissä olevista tiedoista saa tilastot-toiminnolla.
Historiakirjojen tiedot on tallennettu tietokoneelle ja normalisoitu
sellaiseen muotoon, että tietohakujen teko niistä on mahdollista. Etunimien normalisointi on varsin pitkällä, mutta muiden kenttien tekstit
ovat vielä suurilta osin normalisoimatta. Tiedot on tarkoitettu nimenomaan hakukäyttöön eikä korvaamaan alkuperäisiä historiakirjoja tai
niistä tehtyjä kopioita (ns. mustat kirjat). Tietoja ei ole tarkistettu ja
niissä voi olla virheitä, minkä vuoksi kaikki tiedot tulisi tarkistaa alkuperäisistä lähteistä.
Hiski-tallenusta tehdään pitkäkti vapaaehtoistyönä ja kukatahansa koknut sukututkijat voi osallistua talkoisiin. Tallentaminen käy
helposti Hiski-tallennustyökalun avulla. Eräs tallentaja kuvaa tallennustyötä: ”HisKi-tallentaminen on virkistävää, addiktoivaa, sopivan
mekaanista mutta silti välillä kuin paraskin älypeli. Mutta se on myös
tutkimuksellisesti avartavaa. Tallentaminen muuttaa tutkijaa itseäänkin. Se auttaa näkemään tutun tutkimusalueen aivan uusin silmin,
muodostamaan toisenlaisen kokonaiskuvan. Se tutustuttaa uusin
”naapureihin”, niihin kotikylän ihmisiin, joita et muista edes kohdanneesi, koska he eivät sattumalta tule omaan sukuusi. Se avaa tuoreita ajatuksia, hulluja ideoita, koskemattomia tutkimuspolkuja. Oudot
nimet jäävät pyörimään mieleen, uusia yhteyksiä hahmottuu.”

LUE LISÄÄ
GENEALOGIA.FI/HISKI
HISKI.FI
JÄSENVIESTI JALMARI
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Vielä ehdit hakea Suomalaisen
sukututkimuksen ansiomitalia
tänä vuonna
Suomen Sukututkimusseuran hallitus on perustanut Seuran 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalin,
jolla palkitaan sukututkimuskentällä osoitetuista ansioista. Ansiomitalin hakeminen ja myöntäminen ei ole sidottu Seuran jäsenyyteen.
Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena sukututkimuksen hyväksi tehdystä
ansiokkaasta työstä. Kyse voi olla pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toiminnasta sukututkimusyhdistyksessä tai sukuseurassa esimerkiksi
vapaa-ehtoistoimijana tai luottamustehtävissä.
Myös yhteisön huomattava tutkimustyötä edistävä hanke tms. saattaa täyttää ansiomitalin
myöntämiselle asetetut kriteerit.
Ansiomitali voidaan myöntää myös sukuja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista
ansioista. Tällöin kyseeseen voi tulla esimerkiksi
huomattava työ korkeatasoisten sukukirjojen
tai suku-artikkeleiden kirjoittamisessa.
Kultainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena sukututkimuksen hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä. Kultainen ansiomitali annetaan
ainoastaan yhdelle saajalle vuodessa.
Vapaamuotoiset
esitykset
ansiomitalin
myöntämisestä osoitetaan Suomen Sukututkimusseuran hallitukselle ja lähetetään
sähköpostitse toiminnanjohtajalle osoitteella
pt.kuusiluoma@genealogia.fi. Esityksen tekijä
sitoutuu maksamaan myönnetystä ansiomitalista lunastusmaksun 100 €. Ansiomitalin saajalle luovutetaan mitalin lisäksi kunniakirja. Ansiomitaliesityksiä voi tehdä pitkin vuotta, mutta
8
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ne on jätettävä Suomen Sukututkimusseuralle
vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua
luovutusajankohtaa.
Vielä ehdit hakea ansiomitalia tänä vuonna. Seuraavat ansiomitalien luovutustilaisuudet ovat Seuran syyskokous 25.11.2017 ja Suku
2018-tapahtuma 10.3.2018.
Lue lisää ja katso mitalin saajat.

Seuran juhlakirja julkistetaan
Suomen Sukututkimusseura julkaisee 100-vuotisjuhlansa kunniaksi juhlakirja, joka on FT Tiina Miettisen
kirjoittama teos Tasavallan juuret. Suomen presidenttien esipolvet. Teos kuuluu itsenäisyyden juhlavuoden
Suomi 100 -ohjelmaan.
Tiina Miettinen avaa tasavallan presidenttien
esivanhempien kautta Suomen historiaa aina
keskiajan rälssisuvuista 1900-luvun työläiskortteleihin. Presidenttien esipolvien muodostamat sukuverkostot ulottuvat laajalle, ja he ovat
sukua tuhansille tavallisille suomalaisille.
100-vuotisjuhlakirjaan on koottu aiemmin
Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjoissa
julkaistut presidenttien esipolvitutkimukset
FM Arto Hautalan täydentäminä ja korjaamina.
Lisäksi teoksessa julkaistaan Hautalan laatima
tasavallan presidentin Sauli Niinistön esipolvitutkimus.

ONNITTELE SEURAA!
Nyt on Seuran jäsenillä viimeinen tilaisuus saada nimensä painetuksi Seuran 100-vuotisjuhlakirjan onnittelijaluetteloon.
Juhlakirja Tasavallan juuret. Suomen presidenttien esipolvet on sisällöltään ja ulkoasultaan arvokas teos, jota luetaan vuosikymmenten ajan. 100-vuotisjuhlavuonna onnitelleiden
jäsenten nimet tallentuvat juhlakirjan sivuilla
Seuran historiaan.
Seuran juhlakirjan julkaiseminen kuuluu
myös itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100
-ohjelmaan.
Oman nimensä saa juhlakirjan onnittelijaluetteloon maksamalla vähintään 60 € Seuran
lahjoitustilille FI18 2001 1800 1354 05. Tilisiirron
viitekenttään kirjoitetaan onnittelijan nimi, arvo
tai ammatti sekä postiosoite, johon kirja lähetetään.
Seuran juhlavuonna saamat lahjoitukset
käytetään kirjaston digitointiin.
Tabula gratulatoria sulkeutuu 15.10.2017.

TERVETULOA JULKISTAMISTILAISUUTEEN!
Juhlakirja julkistetaan lauantaina 25.11.2017 klo
12.30 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).
Kahvitarjoilu on klo 11.30 lähtien. Ilmoittautuminen 20.11.2017 mennessä osoitteella seura@
genealogia.fi. Tervetuloa
JÄSENVIESTI JALMARI
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