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Suomen Sukututkimusseuran Jäsenviesti Jalmari ilmestyy 
kuukauden puolivälissä kesätaukoa lukuun ottamatta. Jal-
marin toimittaa Seuran toiminnanjohtaja ja tiedottaja, .Juttu-
jen aiheina ovat ajankohtaiset Seuraan ja sukututkimukseen 
liittyvät asiat.  Anna palautetta tai ehdota juttua osoittee-
seen jalmari@genealogia.fi.

WWW.GENEALOGIA.FI

http://www.genealogia.fi/
https://www.facebook.com/sukututkimusseura
http://www.facebook.com/groups/suomensukututkimusseura/
http://www.youtube.com/channel/UCTe83u9QbcP3VsZ545RyhBQ
https://www.instagram.com/sukututkimus/
https://twitter.com/sukututkimus
http://suomensukututkimusseura.blogspot.fi/


Miljoonia kuvia sukututkijoille

Museoviraston Kuvakokoelmissa on Suomen 
suurin kulttuurihistoriallinen kuva-aineisto. 
Kokoelmissa on 15 miljoonaa kuvaa 
1500-luvulta tähän päivään. Henkilökuvien 
osuus on huomattava. Kokoelmiin kuuluu 
esimerkiksi 140 000 Nyblinin ateljeen 
valokuvaa. Journalistisen kuva-arkiston JOKA:n 
kokoelmista löytyy lehtikuvia eri puolilta 
Suomea. Kuvakokoelmat tarjoaakin runsaasti 
aineistoa sukututkijoiden käyttöön.

Tutustu kokoelmiin:  www.nba.fi/fi/tietopalvelut/
kuvakokoelmat/kokoelmat

Kuvakokoelmat on avannut yli 100 000 
näyttökuvaa CC BY 4.0 -lisenssillä vapaasti 
käytettäviksi kuvakokoelmat.fi-verkkopalvelussa. 
Kuvia voi ladata ilmaiseksi suoraan palvelusta 
ja käyttää niitä lisenssitekstin mukaisesti. 
Näyttökuvat sopivat hyvin esimerkiksi 
verkkosivuille. Palvelusta voi myös ostaa 
suurempikokoisen kuvatiedoston.

Selaa kuvia: www.kuvakokoelmat.fi

Kuvakokoelmien 15 miljoonasta kuvasta on 
digitoitu vasta murto-osa. Mikäli etsimääsi 
kuvaa ei löydy verkkopalvelusta, voit tutustua 
kokoelmiin Museoviraston asiakaspalvelutiloissa 
pyytämällä kuvia nähtäväksi etukäteen. 
Valitsemastasi kuvasta voit ostaa digitaalisen tai 
paperisen kopion.

Ota yhteyttä: www.nba.fi/fi/tietopalvelut/
kuvakokoelmat/asiakaspalvelu

Julkinen ja kätketty Suomi -valokuvanäyttely 
kutsuu Kansallismuseoon 14.1.2018 asti. 
Kuvakokoelmien toimintaa esitellään Educa-
messuilla 26.–27.1.2018. Ajankohtaisia asioita 
voit myös seurata Facebookin välityksellä.

Julkinen ja kätketty Suomi -valokuvanäyttely: 
www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/
nayttelyt/vaihtuvat

Facebook: www.facebook.com/
MuseovirastoARTI

100000
kuvaa

Museoviraston
Kuvakokoelmat
tarjoaa

100-vuotiaan Suomen historiasta 
sukututkijoille

Avaa

www.kuvakokoelmat.fi

Lisää tietoa Museoviraston
Kuvakokoelmista

www.nba.fi/fi/kuvakokoelmat

Kuva: Kaleva / Journalistinen kuva-arkisto JOKA
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Suku 2018 -tapahtuma on maamme suurin vuotuinen sukututkimustapahtuma ja merkittävin suku-
tutkijoiden koulutustilaisuus. Suomen Sukututkimusseura järjestää valtakunnallisen tapahtuman 41. 
kerran ja nyt yhteistyökumppaneina ovat Tampereen seudun työväenopisto ja Tampereen seudun 
sukututkimusseura ry.

Tapahtuman teema, vuoden 1918 sota ja sen lähteet, on esillä tapahtuman esitelmäohjelmassa. Lisäk-
si tarjolla on tietoiskuja sukututkimuksen ajankohtaisista aiheista, kuten erilaisista digitaalisista ai-
neistoista, kerronnallisuudesta sukututkimuksessa ja geneettisestä sukututkimuksesta. Tapahtumaa 
ympäröi sukututkimusaiheinen näyttely, jossa sukututkijat, sukuseurat ja sukututkimusyhdistykset 
esittelevät toimintaansa. Suku 2018 -avajaistilaisuudessa julistetaan Vuoden sukukirja -kilpailun voit-
taja ja palkitaan ansioituneita sukututkijoita. Lauantai 10.3.2018 huipentuu juhlaillalliseen Finlaysonin 
Palatsin historiallisessa miljöössä.

Seuraa tapahtumaa myös Facebookissa ja Seuran verkkosivuilla!

OHJELMA

Lauantai 10.3.2018

— yliopistotutkija FT, dosentti Markko Tikka: Vuoden 1918 sodan valkoisten lähteet
— yliopisto-opettaja, VTT Tiina Lintunen: Naiset Suomen sisällissodassa
— erikoistutkija, FM Pete Pesonen: Vuoden 1918 sisällissota työväen muistitiedossa
— tutkija, FL Antti Liuttunen: Vuoden 1918 sodan valokuvat

Sunnuntai 11.3.2018

— tutkija, FT Jukka Partanen: Vapaussoturin elämäkerran rakentaminen
— FT, dosentti, professori h. c. Matti Lackman: Kolme vuoden vuoden 1918 kokenutta: Jahvetti Moilanen, 
Kullervo Manner ja Esko Riekki
— Kansan Arkisto: Punamuistelmia ja muuta aineistoa Kansan Arkistossa
— tutkija, FT Tuomas Hoppu: Vuoden 1918 sodan punaisten lähteet

Ohjelmatietoja päivitetään sitä mukaan, kun ne varmistuvat ja tarkentuvat. Seuran pidättää oikeuden 
ohjelmamuutoksiin.

Suku 2018 -tapahtuma 
Tampereella 10.–11.3.2018
Seuran järjestään yhteistyössä Tampereen seudun työväenopisto 
ja Tampereen seudun sukututkijat ry:n kanssa Suku 2018 -tapah-
tuman. Suku 2018 -tapahtumaa vietetään Tampereella Sampolas-
sa 10.–11.3.2018.

http://www.tampere.fi/tyovaenopisto/
http://www.tamsuku.fi/
http://www.tamsuku.fi/
http://www.genealogia.fi/vuoden-sukukirja-kilpailu
http://www.genealogia.fi/vuoden-sukukirja-kilpailu
https://finlaysoninpalatsi.com/
https://finlaysoninpalatsi.com/
https://business.facebook.com/events/1713821205352252/?active_tab=discussion
http://www.genealogia.fi/suku-2018
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VARAA EDULLINEN HOTELLIMAJOITUS

Suku 2018 -viikonloppuna voit majoittua edullisesti lähellä Sampolaa. Lapland hotel Tampere ja So-
kos Hotel Villa tarjoavat Suku 2018 -vieraille majoittumisen perjantaista sunnuntaihin 9.–11.3.2018 
erikoishintaan.

Original Sokos Hotel Villa: Huonehinta Standard 1-hengen huone 115 € / vrk, Standard 2-hengen huo-
ne  135 € / vrk, Superior 1-hengen huone  135 € / vrk, Superior 2-hengen huone  155 € / vrk. Kahden 
hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa molempien majoittujien nimet. Huonehintoihin sisältyy 
aamiainen sekä asiakassauna. Huoneet ovat varattavissa 20.1.2018 asti tai siihen asti, kun hotellissa 
on huoneita vapaana. Varaukset Suoraan hotellista tunnuksella SUKUTUTKIMUS p. 020 1234 633 / 
020 1234 600 tai villa.tampere@sokoshotels.fi / sokos.hotels@sok.fi. Sokos Hotel Villan yhteydessä 
on katettua paikoitustilaa, josta vuorokausi- veloitus hotelliasukkailta on 21 € (hinta sitoumuksetta). 
Pysäköintipaikkoja ei voi varata ennakkoon. Pysäköintimaksu suoritetaan hotellin vastaanottoon. Li-
sätietoja: www.finnpark.fi/yksityisille/pysakointitalot-ja-alueet/pysakointitalot tampereella/p-tullintori

Lapland Hotel Tampere: Huonehinta 105 € / vrk / yhden hengen huone, 120 € / vrk / kahden hengen 
huone. Huonehintaan sisältyy iltasauna ja Aitojen makujen aamiainen. Huoneet ovat varattavissa 
15.2.2018 asti tai siihen asti, kun hotellissa on huoneita vapaana. Varaukset Suoraan hotellista tun-
nuksella Sukututkimus p. (03) 383 0000 tai tampere(a)laplandhotels.com. Lisätietoja hotellistamme 
www.laplandhotels.com.
 
TULE NÄYTTEILLEASETTAJAKSI!

Suku 2018 -tapahtumassa on valtakunnallisten sukututkimuspäivien perinteiseen tapaan sukutut-
kimusnäyttely. Siellä niin yksityishenkilöt ja yhdistykset kuin julkishallinnon yhteisöt ja yrityksetkin 
voivat esitellä sukututkimukseen eri tavoin liittyvää toimintaansa.

Yhden näytelypöydän hinta on 20 € yksityishenkilöiltä, 40 € yhdistyksiltä ja 60 € yrityksiltä sekä 
julkishallinnon toimijoilta. Voit varata yhden tai useamman pöydän. Seuran jäsenet saavat pöydistä 
30% alennuksen. 

Lisätiedot ja näyttelypaikkojen varaukset: Tiedottaja Laura Aho, laura.aho(at)genealogia.fi

Tervetuloa Tampereelle!

https://www.sokoshotels.fi/fi/tampere/sokos-hotel-villa
https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/tampere/lapland-hotels-tampere.html
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Verkkokaupasta saa sukukirjojakin!
Kesäkuussa avautuneen Sukututkijan Verkkokaupan valikoima on 
kasvanut syksyn aikana melkoisesti. Tarjolla on nyt myös useita 
sukukirjoja. Printtikirjojen myyntihintoihin sisältyvät toimituskulut 
Suomeen.

Raija Järvenpää: Tissarin sukua Kangasniemellä 500 vuotta 
1–2. Tissarin Sukuseura ry, 2016. 462 s. + 664 s. Hinta 65 e.

Kangasniemeläisen Tissarin suvun kaksiosaisen sukukirjan 
tiedot alkavat 1550-luvulla eläneestä Matti Tissarista ja yltä-
vät nykypäiviin saakka. 

Pekka Valta: Suonteen takaisia. Pärnämäen, Ruhalahden, Tol-
vasniemen perinnekirja. 2017. 254 s. Hinta 40 e.

Joutsan itäreunalla sijaitsevien Pärnämäen, Ruhalahden ja 
Tolvasniemen kylien perinnekirjan sisältää kyläläisten kerää-
mää muistitietoa sekä toimittajan kokoamia tilojen ja torp-
pien muodostumistietoja ja haltijaluetteloita.

Lapuan Erkkilän sukua 1600-2000 luvuilta. Erkkilän Suku-
seura 2012. 640 + 662 s. Hinta 45 e
.
Kaksiosaisen Lapuan Erkkilän sukukirjan lähtöhenkilöt ovat 
Jaakko Juhonpoika Erkkilä e. Kauppila (k. 1696) ja Helga Pie-
tarintytär Löpar.
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Pekka Valta: Lapveteläinen-Mömmö sukukirja. Lappeteläi-
nen-Lapveteläinen-Valta sukukirjoja II. Suvun kartoitusta 
Kuopion alueella. 2013. 325 s. Hinta 30 e.

Sukukirjan toinen osa kattaa Kuopion pitäjän lähialueineen. 
Vanhat valokuvat ja lehtileikkeet elävöittävät kirjaa, jossa 
noin 4600 henkilöä.

Matti J. Kankaanpää: Karjalainen Karilainen. Nimi ja suku his-
torian myrskyissä. 238 s. Hinta 28 e.

Kokenut sukututkija ja tietokirjailija pohtii, mistä Karjalan 
nimi johtuu ja onko Karjalainen kaikkien sennimisten alkupe-
räinen nimi. Suomen ja Karjalan historiaa kirjoitetaan uusilla 
painotuksilla. 

Eeva-Maija Achté: Agthe-Achté -suku Saksassa, Baltiassa, 
Venäjällä ja Suomessa. Suomen Sukututkimusseuran julkai-
suja 58. 2008. 432 s. Hinta 10 e.

Eeva-Maija Achté seuraa 1500-luvulta alkaen saksalai-
sen Aghte-suvun eri haaroja ja suvun levittäytymistä Vi-
roon ja Venäjälle ja lopulta Suomeen. Tuote on digitaalinen, 
PDF-muodossa.

J. R. Alcenius: Genealogia Sursilliana. 1850. 369 s. hinta 5 e.

Suomalaisen sukututkimuksen klassikkojen klassikko on 
esitys uumajalaisesta talonpojasta Eric Ångermanista, li-
sänimeltään Sursill, polveutuvasta laajasta suvusta. Ensim-
mäinen painettu esitys suvusta kattaa noin 8.800 henkilöä. 
Tuote on digitaalinen, PDF-muodossa.
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PRINTTIKIRJA VAI SÄHKÖINEN VERSIO?

Sukututkijan Verkkokaupassa on myynnissä sekä printtiteoksia että sähköisiä digikirjoja PDF- ja 
ePub-muodoissa. Mistä tietää, onko myytävä tuote fyysinen vai sähköinen?

Tämä kerrotaan kunkin tuotteen esittelytekstissä. Lisäksi sähköiset tuotteiden pääkuvissa on niiden 
tiedostomuodon ilmaiseva symboli, joko PDF tai ePub.

Sukututkijan Verkkokauppa

kauppa.genealogia.fi

Tilatessasi sähköisen tuotteen voit ladata sen tilausvahvistuksen mukana saapuvasta linkistä heti 
tilauksen jälkeen. Mikäli tilausvahvistus on päässyt hukkumaan, tilauslinkin saa tarvittaessa uudes-
taan laittamalla sähköpostia osoitteeseen verkkokauppa@genealogia.fi.

https://kauppa.genealogia.fi/
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Marraskuussa Tiedekirja täyttää 30-vuotta ja toivotamme teidät kaikki tervetulleiksi perjantaina 17.11. 
2017 kakkukahville Tiedekirjaan, Snellmaninkatu 13. Juhlaviikon aikana 13.-21.11. myymälässä on myös 
hinnat kohdillaan, sillä olemme saaneet valtavan määrän julkaisuja -30% juhla-alennukseen. Seuraa ta-
pahtumaa myös Facebookissa. Lisää Tiedekirjan historiasta voi lukea ja Tieteessä tapahtuu-lehdestä. 
Tiedekirjassa on myös samaisella viikolla syksyn viimeinen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestä-
mä kirjakeskiviikko klo 16.30–17.30, jossa Ritva Ylönen puhuu Kalle Päätalosta.

Kolmekymppinen Tiedekirja 
juhlii 17.11.2017
Tiedekirja perustettiin 1987 palvelemaan Tieteellisten seurain val-
tuuskunnan jäsenseuroja kirjojen myynnissä ja markkinoinnissa. 
Tiedekirjan myymälä avattiin 18.11.1987 osoitteessa Kirkkokatu 14.

Myynti- ja vaihtotoiminnan tiimi iloisissa merkeissä keväällä 2017 Tiedekirjan kolmekymppispaidat päällä. Kuva: 
Hannele Pakarinen

Myös Seuran julkaisut ovat -30% juhla-alennuksessa 

Tiedekirjassa juhlaviikolla 13.-21.11.2017!

https://business.facebook.com/events/294794281009394/
https://journal.fi/tt
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TIEDEKIRJAN JOULUMYYNTI JA AUKIOLOAJAT

Joulu lähenee jo pikkuhiljaa ja haluammekin tarjota edukkaita joululahjoja asiakkaillemme. Tiedekir-
jan joulumyynti käynnistyy jo marraskuussa ja kestää aatonaattoon asti: 27.11.-22.12.2017. Kirjoja on 
alennettuun hintaan sekä myymälässä että verkkokaupassa.

Myymälässä on erikoisalet seuravina päivinä:
Alumnien jouluostospäivä: 4.12. ja 5.12. maanantai-tiistai -40% SKS:n kirjoista
SKS:n jäsenten jouluostospäivät: 7.12. ja 8.12. torstai-perjantai -40% SKS:n kirjoista
 
Joulunalusaikana 4.12.–22.12.  Tiedekirja laajentaa aukioloaikoja;
MA-TO 10.30–18, PE 10–16.
27.–29.12. myymälä on suljettu.

Tiedekirjan verkkokauppa palvelee päivin ja öin osoitteessa www.tiedekirja.fi ja lisätietoa tapah-
tumistamme ja uutuuskirjoistamme löytyy Tiedekirjan Facebookista https://www.facebook.com/
Tiedekirja.
 
Tiedekirja toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan kirjoihimme ja ta-
pahtumiimme!

Seuran syyskokous pidetään 
25.11.2017

Suomen Sukututkimusseuran syyskokous pidetään lauantaina 
25.11.2017 alkaen klo 10.00 Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 
6).

Syyskokousasiakirjat ovat luettavissa Seuran verkkosivuston jä-
sensivuilla osoitteessa www.genealogia.fi/vuosikokousasiakirjat. 
Jäsensivujen käyttäjätunnus ja salasana löytyvät viimeisimmän 
Genoksen takakannen osoitetiedoista tai digitaalisen Genoksen 
sähköpostiviestistä.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan sähkö-
postitse osoitteeseen seura(a)genealogia.fi 20.11.2017 mennessä.

Tervetuloa!

http://www.genealogia.fi/vuosikokousasiakirjat


10   |  JÄSENVIESTI JALMARI

Tarinat kertovat omassa tai jonkun toisen suvussa ta-
pahtuneista merkittävistä hetkistä tai mielenkiintoisista 
tapahtumista. Tarinoiden lähdeaineistona voi käyttää 
esimerkiksi kirkonkirjoja, tuomiokirjoja tai sotilaspäivä-
kirjoja tai yksityisarkistojen aineistoa, kuten kirjeitä tai 
päiväkirjoja. Tarinat voivat pohjautua suvussa kerrot-
tuun, haastattelemalla kerättyyn tai muuten kuultuun 
kertomukseen. Kilpailuun voi lähettää myös omiin ko-
kemuksiin perustuvia tarinoita. Sukutarinoissa voi olla 
fiktiivisiä piirteitä, vaikka ne kertovat historiallisista 
henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Kilpailuun lä-
hetettiin kaikkiaan 40 tarinaa, joista esiraati valitsi 10 
yleisöäänestykseen.

Sukutarina-kilpailu
Suomen Sukututkimusseura on julistanut sukutarinakirjoituskil-
pailun satavuotisjuhlansa kunniaksi. Kilpailulla etsitään asiakir-
ja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin perus-
tuvia tarinoita, jotka kertovat henkilöiden ja perheiden vaiheista.

Lue tarinat tästä ja käy äänestämässä suosikkiasi:

Nimimerkki Toisin on Toivomme: ”Sisällissota jakoi Mankin suvun” 
Nimimerkki Suvusta sekaisin: ”Tyttären onni vai perintötila – järjestetyn avioliiton tragedia” 
Nimimerkki Isomummun muisto: ”Hiekkalautan puu tikulla aan ja peen tein” 
Nimimerkki Juho: ”Juho Yrjönpoika” 
Nimimerkki Mella: ”Fannyn tarina” 
Nimimerkki Sukujuuret Karjalassa: ”Anders Sinkko, vastuunkantaja 1800-luvun Ristiinassa” 
Nimimerkki Pelleriini: ”Orpopojasta Karjalan laulajaksi” 
Nimimerkki Utria Lippo: ”Kapinanuoret Lohjansaaressa 1917–1918”
Nimimerkki Hetu-muori: ”Tuntematon isoäiti” 
Nimimerkki Memento: ”Aron nielemä” 
 

Äänestä suosikkiasi tästä linkistä!

Valinnassaan esiraati kiinnitti erityistä huomiota tarinallisuuteen, ts. siihen, että teksti on nimen-
omaan tarina, jossa on juoni ja punainen lanka. Lisäksi esiraati piti silmällä tarinoissa käytettyä 
lähdeaineistoa. Esiraatiin kuuluivat Maria Vasenkari, Johanna Kurela ja P. T. Kuusiluoma. Sukuta-
rinakilpailun finalistit ovat luettavissa osoitteessa www.genealogia.fi/sukutarina-kilpailu. Siellä voi 
myös äänestää mieleistään tarinaa. Äänestysaika päättyy 28.11.2017. Kaikkien äänestäneiden kes-
ken arvotaan lahjakortteja Tiedekirjaan.

http://www.genealogia.fi/site/_files/Toisin%20on%20Toivomme_Sisa%CC%88llissota%20jakoi%20Mankin%20suvun.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Suvusta%20sekaisin_Tytta%CC%88ren%20onni%20vai%20perinto%CC%88tila.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Isomummun%20muisto_Hiekkalautan%20tikulla%20aan%20ja%20peen%20tein.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Juho_Juho%20Yrjo%CC%88npoika.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Mella_Fannyn%20tarina.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Sukujuuret%20Karjalassa_Anders%20Sinkko%20vastuunkantaja%201800-luvun%20Karjalassa.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Pelleriini_Orpopojasta%20Karjalan%20laulajaksi.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Utria%20Lippo_Kapinanuoret%20Lohjansaaressa.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Hetu-muori_Tuntematon%20isoa%CC%88iti.pdf
http://www.genealogia.fi/site/_files/Memento_Aron%20nielema%CC%88.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTtiywEf4dtrLCKm5iKikpN9ekIKb6W2TCJ0BenYEiog0xMA/viewform
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Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen ja 
Lempiäisten sukuseuran yhteisjulkaisu Suku-
polvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jäsen-
ten lapsuus- ja nuoruusmuistoja julkistettiin 
Turun kirjamessuilla 8.10.2017. Julkistamisen jäl-
keen käytiin paneelikeskustelu, jossa keskustel-
laan paitsi teoksen sisällöstä myös lapsuus- ja 
nuoruusmuistoista sukukirjan keskeisimpänä 
lähteenä. 

Lapsuuden muistot rakentuvat mieliin painu-
neista yksityiskohdista; arkisista tapahtumista 
ja juhlan tunnusta, tuoksuista, mauista ja äänis-
tä. Jokainen muistaa lapsuuden kodin, koulun ja 
lähiympäristön paikat sekä ihmiset omalla ta-
vallaan. Nämä muistot rakentavat identiteettiä, 
ymmärrystä itsestä ja muista. Sukupolvien ää-
net -kirja vie lukijansa Lempiäisten sukuseuran 
jäsenten lapsuuteen 1920-luvulta nykyhetkeen.  

Tässä teoksessa käsitellään Suomen histo-
rian suuria murrosvaiheita lapsen silmin. Esille 
nousevat sota-ajan muistot ja työteliään jäl-
leenrakentamisen aika, mutta myös elintason 
nousun myötä yleistyvät lomanviettoon ja mat-
kailuun liittyvät muistot. Kirjan kautta voi tutus-
tua suvun jäsenten lapsuuden merkityksellisiin 
paikkoihin, päästä mukaan eri aikojen hauskim-
piin leikkeihin ja hahmottaa koulunkäynnissä 
tapahtuneita muutoksia. 

Teos on Turun yliopiston kansatieteen ja 
Lempiäisten sukuseuran yhteistyöhankkeen 
tulos ja se perustuu vuosina 2014–2017 tehtyyn, 
suvun jäseniä osallistaneeseen tutkimuspro-
jektiin. Lempiäisten suvun jäsenten lapsuus- ja 
nuoruusmuistoja avataan kansatieteellisen tut-
kimuksen näkökulmasta muun muassa kult-
tuuriperinnön käsitteen avulla ja visuaalisen 
muistamisen keinoja tarkastelemalla. 

Sukupolvien äänet. Lempiäisten sukuseuran jä-
senten lapsuus- ja nuoruusmuistoja.  Toim. Nii-
na Koskihaara ja Maija Mäki Kansatiede, Turun 
yliopisto ja Lempiäisten sukuseura ry Scripta 
Aboensia 5  Juvenes Print, Suomen Yliopisto-
paino Oy, Turku 2017, 251 s. ISBN 978-951-29-
6904-3  ISSN 1457-5469 Kirjan hinta on 38 €)ja 
sitä myy Lempiäisten sukuseura, www.lempiais-
tensukuseura.fi.

LISÄTIETOJA: 
 
Professori Helena Ruotsala, Kansatiede, Turun 
yliopisto helruo(a)utu.fi 
Yliopisto-opettaja Maija Mäki, Kansatiede, Turun 
yliopisto maija.j.maki(a)utu.fi 
Kari Virtanen, Lempiäisten sukuseura ry, pu-
heenjohtaja kari.virtanen(a)iki.fi

Lapsuusmuistoille rakentuva 
sukuteos julkistettiin Turun 
kirjamessuilla

http://www.lempiaistensukuseura.fi
http://www.lempiaistensukuseura.fi
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Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen Jyväsky-
län yliopiston Historian ja etnologian laitoksen projektil-
le ”Suomen talouden mallinnus 1500-2020: historiallisten 
aikasarjojen rakentaminen ja analyysi” neljäksi vuodeksi. 
Seura toimii hankkeessa yhteistyökumppanina. Hank-
keessa analysoidaan Suomen esimodernin ajan taloutta 
(noin 1500 - 1860). Tavoitteena on kerätä ja analysoida 
aineistoa, jolla saa aiempaa tarkemman kuvan Suomen 
esimodernista taloudesta ja linkittää aineisto olemassa 
oleviin kasvusarjoihin, jotka ulottuvat tähän päivään. Ai-
neiston avulla Suomea voi käyttää esimerkkinä myöhään 
teollistuneen maan taloudellisesta kehityksestä ennen 
teollistumista, ja verrata Suomea olemassa olevaan kan-
sainväliseen aineistoon.

Seuran yhteistyökumppanina 
Suomen talouden mallinnus 
1500-2020 -hankkeessa

VIERAILU: KANSAN ARKISTO
Milloin: Keskiviikkona 29.11.2017 klo 16.30 
Missä: Vetehisenkuja 1, Helsinki

Punaisten, kommunistien ja vasemmistolaisten arkisto 
esittäytyy. Vuonna 1945 perustettu SKP:n arkisto on kul-
kenut pitkän tien kaikkia kansalaisia palvelevaksi yksi-
tyiseksi keskusarkistoksi, jonka hankintapolitiikka kattaa 
yhä enemmän puoluepoliittisesti sitoutumattomia kan-
salais-järjestöjä ja henkilöitä. Arkisto sijaitsee Vetehisen-
ku-jan ja Hämeentien kulmassa.

Ilmoittautuminen 26.11. mennessä osoitteella seura@ge-
nealogia.fi

Tervetuloa mukaan!
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LÄHDEAINEISTO-KOULUTUSPÄIVÄT

GENI-, MYHERITAGE- JA FAMILYSEARCH-KOULUTUS
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sellaisiin internetin sukututkimuspalveluihin 
kuin Geni, MyHeritage ja FamilySearch. Kouluksessa perehdytään niiden tehok-
kaaseen käyttöön ja käydään läpi seikkoja, jotka sukututkijan on syytä ottaa 
huomioon niihin tietoja syöttäessään.

HELSINKI 15.9.2018 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505) klo 9–16, Opettaja Juha 
Vuorela. viim. ilmoittautumispäivä 6.9.2018. 

KIRKONKIRJAT SUKUTUTKIMUKSEN LÄHDEAINEISTONA
Kurssilla tutustutaan niihin asiakirjakokonaisuuksiin, mitä seurakunnat ovat aikojen ku-
luessa esivanhemmistamme tehneet. Päivä antaa selkeän kuvan käytettävissä olevista 
lähteistä ja niiden hyödyntämisestä sukututkimuksessa. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että pidemmälle ehtineille.

HELSINKI 20.1.2018 klo 9-16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505) klo 9–16, Opettaja Juha 
Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 11.1.2018.

SIIRTOLAISTEN JA HEIDÄN JÄLKELÄISTENSÄ JÄLJITTÄMINEN
Yli miljoona suomalaista on muuttanut aikojen saatossa Suomesta ulkomaille, joten 
jokaisella meistä on suvussamme siirtolaisia. Tällä kurssilla perehdytään siirtolaisuu-
teen liittyviin lähdeaineistoihin sekä siirtolaiseksi lähteneiden sukulaisten myöhem-
pään jäljittämiseen. Kurssi sopii kaikille suku- ja henkilöhistorian tutkijoille lähtöta-
sosta riippumatta.

HELSINKI 27.1.2018 klo 9-16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 208) klo 9–16, Opettaja 
Elisabeth Uschanov, viim. ilmoittautumispäivä 18.1.2018.

Seuran tulevat koulutuspäivät 
Suomen Sukututkimusseura tarjoaa koulutusta suku- ja henkilöhisto-
rian tutkimukseen ja lähdeaineistoihin, geneettiseen sukututkimukseen 
sekä sukukirjojen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. Koulutuspäivät jär-
jestetään lauantaisin. Koulutuspäivien osallistumismaksu on Seuran 
jäsenille 35 euroa ja muille kuin jäsenille 49 euroa. Koulutuksiin ilmoit-
taudutaan ja ne maksetaan Sukututkijan verkkokaupan kautta. 

https://kauppa.genealogia.fi/
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SOTILASAINEISTOT SUKU- JA HENKILÖHISTORIAN LÄHTEINÄ
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sotilaslähteisiin ja niiden käyttöön Ruotsin 
suurvaltakaudelta toiseen maailmansotaan saakka.

TURKU 20.1.2018 klo 9–16, Sininen huone Vanhalla Raatihuoneella (Vanha 
Suurtori 3), opettaja Veli-Matti Pussinen, viim. ilmoittautumispäivä 12.1.2017.

SUKUTUTKIMUS 1500- JA 1600-LUKUJEN VEROLUETTELOISTA. MIKÄ 
ON MAHDOLLISTA JA MIKÄ MAHDOTONTA?
Koulutuspäivän aikana perehdytään voudin- ja läänintilien materiaaliin henki-
löhistoriallisesta näkökulmasta. Millaisia tietoja veroluetteloista löytää ja miten 
niitä etsitään? Lisäksi kerrotaan havainnollisten esimerkkien avulla, kuinka su-
kututkimuksessa edetään 1600- ja 1500-luvuille ilman Suomen asutuksen yleis-
luettelon apua. Perehdymme lisäksi siihen, mitä tietoja erilaisista veroluetteloista 
löytää nimien lisäksi. Koulutuksessa saa myös harjoitusta vanhojen käsialojen 
tulkintaan.

LAHTI 17.2.2018  klo 11-18, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja FT Tiina 
Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 8.2.2018.
TURKU 14.4.2018 klo 11-18, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja FT Tiina 
Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 5.4.2018.

SUKUTUTKIMUSTIETOJEN TALLENTAMINEN JA MUOKKAAMINEN ESI-
TETTÄVÄÄN MUOTOON
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sukututkimusohjelmien ja erilaisten inter-
netin tallennuspalveluiden käyttöön. Koulutuksessa käydään esimerkkien avulla 
läpi kotisivujen tekemistä, blogin kirjoittamista ja kirjallisten julkaisujen tekemis-
tä. Lisäksi kurkistetaan äänen ja kuvan yhdistämiseen sukutietojen esitykses-
sä. Päivän antaa lähtökohdat jo kerättyjen tietojen yhdistämiseen ja julkaisuun 
kiinnostavana kokonaisuutena.

HELSINKI 17.3.2018 klo 9-16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505) klo 9–16, 
Opettaja Juha Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 8.3.2018.

TUOMIOKIRJAT, LAINHUUDOT JA SANOMALEHTIARKISTOT SUKU- 
JA HENKILÖHISTORIAN LÄHTEINÄ
Kurssilla käydään läpi oikeuskäytäntöjä sekä rikosten että muiden kärä-
jillä käsitellyiden asioiden osalta. Kurssipäivän toisessa osassa perehdy-
tään sanomalehtien käyttämiseen sukututkimuksessa sekä talohistoriassa. 
Päivä antaa sukututkijalle lähtökohdat omatoimiseen tutkimiseen näissä 
arkistolähteissä.



 JÄSENVIESTI JALMARI  |  15  

HELSINKI 25.11. klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja Juha Vuorela, viim. ilmoittautu-
mispäivä 17.11.2017.
TURKU 10.2.2018  klo 9–16, Brinkkalan Vihreä sali (Vanha Suurtori 3), opettaja Juha Vuorela, viim. ilmoit-
tautumispäivä 1.2.2018.

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT
Geneettisessä sukututkimuksessa DNA-testejä hyödyntäen voidaan selvit-
tää sukulaisuussuhteita ja suvun vaiheita kauemmas, kuin mihin arkistoai-
neistolla päästäisiin. Kurssitasoja on kolme. Geneettisen sukututkimuksen 
perusteet- ja Testitulosten tulkitseminen geneettisessä sukututkimuksessa.

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET
Kurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen perusasioita sekä tu-
tustutaan tarkemmin Family Tree DNA:n testivalikoimaan. Kurssin jälkeen 
sinun on helppo lähteä liikkeelle geneettisessä sukututkimuksessa ja tiedät 
mitä tietoa kullakin testillä voit saada.

TAMPERE 20.1.2018 klo 9–16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka 
Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 11.1.2018. 
HELSINKI 17.2. 2018 klo 9-16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja: 
Marja Pirttivaara, viim. ilmoittautumispäivä 8.2.2018. 
PORI 21.4.2018 klo 9–16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka Piiro-
nen, viim. ilmoittautumispäivä 12.4.2018. 
HELSINKI 8.9.2018 klo 9-16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja 
Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 30.8.2018. 
TURKU 15.9.2018 klo 9–16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka 
Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 6.9.2018.

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.

JYVÄSKYLÄ 27.1.2018 klo 9-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittau-
tumispäivä 18.1.2018.
TAMPERE 24.3.2018 klo 9-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittau-
tumispäivä  15.3.2018.
HELSINKI 5.5.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja Marja Pirttivaara, viim. il-
moittautumispäivä 26.4.2018. 
PORI 22.9.2018 klo 9–16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumis-
päivä 13.9.2018.
TURKU 10.11.2018 klo 9–16, paikka ilmoitetaan myöhemmin, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautu-
mispäivä 1.11.2018.
HELSINKI 1.12.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoit-
tautumispäivä 22.11.2018
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MARJA PIRTTIVAARAN MESTARIKURSSI
Filosofian tohtori Marja Pirttivaaran geneettisen sukututkimuksen mestarikurssi on sisällöltään ainut-
kertainen. Mestarikurssilla annetaan syventävää ja ajankohtaista opetusta, opitaan yhdessä geneet-
tisen sukututkimuksen menetelmien ja tulosten ymmärtämistä ja hyödyntämistä. Osallistujat saavat 
etukäteen kysymyksiä ja harjoituksia, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen opastuksen. Mestarikurssi 
on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat edenneet geneettisen sukututkimuksen harrastuksessaan pitkälle 
ja hallitsevat DNA-testien käytön perustiedot. Kurssille tulee ottaa oma tietokone mukaan. Marja Pirt-
tivaaran mestarikurssin osallistumismaksu on 59 euroa. 

HELSINKI 9.12..2017 klo 9–16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 505), opettaja Marja Pirttivaara, viim. 
ilmoittautumispäivä 1.12.2017.

SUKUKIRJA-KOULUTUSPÄIVÄT

SUVUSTA KIRJAKSI
Koulutus soveltuu erityisesti erilaisten paikallishistoriallisten kirjojen, kuten 
suku-, talo- ja kylähistorioiden tekijöille. Koulutuspäivän aika käydään läpi kir-
jahankkeen kaikki vaiheet suunnittelusta painatukseen. Lisäksi on mahdolli-
suus saada henkilökohtaista ohjausta omassa kirjahankkeessa.

HELSINKI 2.12.2017 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja: 
Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 24.11.2017.
HELSINKI 21.4.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja: Jukka Partanen, viim. il-
moittautumispäivä 13.4.2018.
HELSINKI 17.11.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja: 
Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 9.11.2018.

SUKUTUTKIMUKSEN PERUSKURSSI 16.1.-
6.3.2018

Kurssilla käydään läpi sukututkimuksen aloittaminen ja 
sen peruslähteet. Kurssi pidetään tiistai-iltaisin Tieteiden 
talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) 16.1.-6.3.2018 klo 17.00-
19.30. Opettajana toimii kokenut sukututkimusopettaja ja 
pitkän linjan sukututkija Teuvo Ikonen. 

Kurssin hinta on 30 € (kattaa kaikki 8 kertaa) ja se on 
avoin vain Suomen Sukututkimusseuran jäsenille. Mikäli 
kurssi kiinnostaa, mutta et ole vielä Suomen Sukututki-
musseuran jäsen, voit liittyä Seuraan täällä. 

Ilmoittaudu mukaan Sukututkijan Verkkokaupassa!

https://liity.genealogia.fi/?lang=fi
https://kauppa.genealogia.fi/product/169/helsinki-161-632018-sukututkimuksen-peruskurssi


Juhlakirjan julkistamistilaisuus
Suomen Sukututkimusseura 100-vuotisjuhlajuhlakirjan julkista-
mistilaisuus on lauantaina 25.11.2017 Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, 
Helsinki). Juhlakirja on FT Tiina Miettisen kirjoittama teos Tasavallan 
juuret — Suomen presidenttien esipolvet.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen seura@genea-
logia.fi 20.11.2017 mennessä.

Suomen Sukututkimusseuran juhlakirjan julkaiseminen kuuluu itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 
100 -ohjelmaan.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA JULKISTAMITILAISUUTEEN!

OHJELMA

Klo 11.30—12.30 
Kahvitarjoilu 

Klo 12.30—14.00
Juhlakirjan julkistaminen, FT Jukka Partanen

Presidentit osana suomalaista sukuhistoriaa, FT Tiina 
Miettinen

Presidentti Sauli Niinistö sukukartalla,  FM Arto Hau-
tala
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