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Mikä Jalmari?
Jäsenviesti Jalmarissa julkaistaan ajankohtaisia Seuran toimintaa ja sukututkimusta käsitteleviä juttuja. Jalmari ilmestyy joka
kuukauden puolivälissä heinäkuuta lukuun ottamatta. Jalmarin toimittamisesta vastaa toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma ja
ulkoasusta tiedottaja Laura Aho.
Anna palautetta tai kirjoita juttu
Oletko osallistunut mielenkiintoiseen sukuharrastus-tapahtumaan tai lukenut hyvän kirjan, jota voit suositella muillekin?
Onko yhdistyksessänne käynnissä kiinnostava hanke? Jaa kokemuksesi muiden kanssa ja kirjoita juttu Jalmariin. Niitä voit
lähettää osoitteella jalmari@genealogia.fi. Voit myös antaa ruusuja tai risuja palautelomakkeella osoitteessa
tinyurl.com/jalmari-lukijapalaute.
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Suomen Sukututkimusseura

Suomen Sukututkimusseura 100-vuotta:

100-vuotisjuhlan ohjelma

Suomen Sukututkimusseura viettää 100-vuotisjuhlaansa tiistaina 31.1.2017 klo 12–15 Säätytalolla
(Snellmaninkatu 9–11, Helsinki).
Juhla taltioidaan ja se on verkossa katsottavissa. 100-vuotisjuhla on hyväksytty itsenäisyyden
juhlavuoden viralliseen Suomi 100 -ohjelmaan.
Ohjelma:
Tervetuliaissanat, puheenjohtaja Teppo Ylitalo, Suomen Sukututkimusseura
Valtiovallan tervehdys, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tervehdys, piispa Kaarlo Kalliala
Kansalliskirjaston tervehdys, ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm
Tieteellisten seurain valtuuskunnan tervehdys, toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen
Juhlapuhe, pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto
Päätössanat, toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma, Suomen Sukututkimusseura

Musiikkia ja lausuntaa
Kahvitarjoilu

Yhteisöillä on mahdollisuus esittää tervehdyksiä Säätytalolla klo 11.00–11.45.
Huom. Ilmoittautumisaika umpeutuu pian! Ilmoittaudu ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse
laura.aho@genealogia.fi 25.1. mennessä.
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Suomen Sukututkimusseura 100-vuotta:

100-vuotisjuhlaillallinen ritarihuoneella

Suku 2017 - Koko Suomen sukujuhlan kohokohta on Suomen Sukututkimusseuran 100vuotisjuhlaillallinen lauantaina 18.3.2017 Ritarihuoneella. Illalliskortin hinta on 65 €.
Illan ohjelmassa on myös palkitsemistilaisuus, jossa luovutetaan ensimmäiset Suomalaisen
Sukututkimuksen Ansiomitalit sekä julistetaan Vuoden Sukukirja -kilpailun tulokset.
Ilmoittautumiset illalliselle on tehtävä viimeistään 9.3. sähköpostitse laura.aho@genealogia.fi.
Ilmoitathan samassa yhteydessä laskutusosoitteesi sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat ja
erikoisruokavaliot.
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Hae mitali ansioituneelle sukututkijalle
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
vapaaehtoistoimijana tai luottamustehtävissä. Myös yhteisön
huomattava tutkimustyötä edistävä hanke tms. saattaa täyttää
ansiomitalin myöntämiselle asetetut kriteerit.

Ansiomitali voidaan myöntää myös suku- ja henkilöhistorian
tutkimuksessa osoitetuista ansioista. Tällöin kyseeseen voi tulla
esimerkiksi huomattava työ korkeatasoisten sukukirjojen tai
sukuartikkeleiden 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.
Ansiomitalin saajalle luovutetaan mitalin lisäksi kunniakirja.
Vuonna 2017 Suomen Sukututkimusseura luovuttaa myönnettyjä
ansiomitaleita Suku 2017 -tapahtumassa lauantaina 18.3.2017
Kandidaattikeskuksessa Espoon Otaniemessä ja syyskokouksessa
25.11.2017 Tieteiden talolla Helsingissä. Ansiomitalin esittäjä voi järjestää
luovutustilaisuuden itse. Ansiomitaliesityksiä voi tehdä pitkin vuotta,
mutta ne on jätettävä Suomen Sukututkimusseuralle vähintään kaksi
kuukautta ennen suunniteltua luovutusajankohtaa.
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Sukutarinakilpailu
Suomen Sukututkimusseura julistaa sukutarinakirjoituskilpailun satavuotisjuhlansa kunniaksi.
Kilpailulla etsitään asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin
perustuvia tarinoita, jotka kertovat henkilöiden ja perheiden vaiheista.
Tarinat kertovat omassa tai jonkun toisen suvussa tapahtuneista merkittävistä hetkistä tai
mielenkiintoisista tapahtumista. Tarinoiden lähdeaineistona voi käyttää esimerkiksi kirkonkirjoja,
tuomiokirjoja tai sotilaspäiväkirjoja tai yksityisarkistojen aineistoa, kuten kirjeitä tai päiväkirjoja.
Tarinat voivat pohjautua suvussa kerrottuun, haastattelemalla kerättyyn tai muuten kuultuun
kertomukseen. Kilpailuun voi lähettää myös omiin kokemuksiin perustuvia tarinoita.
Sukutarinoissa voi olla fiktiivisiä piirteitä, vaikka ne kertovat historiallisista henkilöistä ja
todellisista tapahtumista. Kirjoittaja voi itse valita tarinansa näkökulman, tyylin ja luonteen.
Tarinat voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.
Osallistuminen
Sukutarinakilpailu on kaikille kirjoittajille avoin. Kilpailuun tarkoitetut tarinat lähetetään 1.2.–
31.6.2017 sähköpostitse osoitteeseen sukutarinakilpailu@genealogia.fi. Sähköpostiviestissä
ilmoitetaan kirjoittajan nimi, yhteystiedot ja nimimerkki. Sukutarina lähetetään viestin liitteenä
doc-, docx- tai rtf-muotoisena tekstitiedostona.
Kirjoittaja ei saa olla tunnistettavissa nimimerkistä. Sukututkijoiden keskustelufoorumeilla
käytettyä nimimerkkiä tai käyttäjänimeä on vältettävä. Sukutarinat voivat olla pituudeltaan
korkeintaan 10 000 merkkiä välilyönteineen (noin viisi liuskaa). Tarinan yhteydessä voi
halutessaan lähettää enintään kolme tarinaan liittyvää valokuvaa tai piirrosta. Kirjoittajalla on
oltava kuvien ja piirrosten käyttöoikeus.
Voittajan valinta
Sukutarinakilpailun raati valitsee kilpailuun lähetetyistä teksteistä 7–10 mielenkiintoista tarinaa,
jotka julkaistaan Suomen Sukututkimusseuran verkkosivuilla. Yleisö valitsee äänestämällä
voittajan raadin asettamista ehdokkaista. Äänestysaika on 1.–31.10.2017.
Voittaneet sukutarinat ja niiden kirjoittajat julkistetaan Suomen Sukututkimusseuran
syyskokouksessa 25.11.2017. Kolme eniten ääniä saaneen sukutarinan kirjoittajat palkitaan
Tiedekirjan lahjakortilla.
Suomen Sukututkimusseura julkaisee Sukutarinakilpailuun lähetetyistä teksteistä kokoelman.
Lähettämällä tarinan kilpailuun kirjoittajat antavat luvan mahdolliselle julkaisemiselle. Kaikki
kilpailuun lähetetyt sukutarinat tallennetaan arkistoon, missä ne ovat tutkijoiden käytössä.
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Seura Sampolan sukututkimuspäivillä
Seuran osallistuu 28.1. Sampolan sukututkimuspäiville Tampereella. Tule tapaamaan Seuran
toimijoita, tutustumaan Seuran toimintaan ja kartuttamaan omaa sukututkimuskirjastoasi.
Sampolan Sukututkimuspäiviä vietetään lauantaina 28.1.2017 klo
10-16 Tampereella, Tampereen seudun työväenopisto Sampolan
(Sammonkatu 2) tiloissa. Teemana Sampolassa tänä vuonna on
”Tilaton väestö Suomea rakentamassa”
Seura osallistuu klo 10–16 omalla näyttelypöydällään
perinteiseen Tampereen seudun sukututkimusseuran
järjestämään Sampolan Sukututkimuspäivään. Pöydältämme voit
ostaa Seuran julkaisuja, kysyä lisätietoja jäsenyydestä tai
keskustella sukututkimuksesta.
Klo 10.15–11 Sampolassa kuullaan myös Suomen
Sukututkimusseuran juhlavuoden esitelmä ”Paikallisten
sukututkimusyhdistysten alkuvaiheet”. Esitelmän pitää FT KariMatti Piilahti.
Lue lisää Sampolan sukututkimuspäivistä.

Sampolan sukututkimuspäivät 2016.

www.genealogia.fi

Seuran työntekijä Mikko Kuitula
Sampolan sukututkimuspäivillä 2016.

FT Kari-Matti Piilahti pitää luentoa
”Suomen Sukututkimusseura ja
suomalainen sukututkimus 100-vuotta”
Kansallisarkistossa 12.1.2017.
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Nimistöseminaari
Eteläpohjalaiset Juuret ry ja Suomen Sukututkimusseura järjestävät Seinäjoella lauantaina
18.2.2017 klo 12–16 seminaarin Nimistö suku- ja henkilöhistoriassa.

Seminaarissa kuullaan FT Sirkka Paikkalan esitelmä
”Nimet ja niiden kirjoitusasut” ja päätoimittaja Matti
Lehtiön esitelmä ”Etelä-Pohjanmaan etunimistön
kansankieliset muodot ja niiden tutkiminen”. Lisäksi
ohjelmassa on runsaasti aikaa keskustelulle.

Tilaisuus pidetään Koulutuskeskus SEDU:n Törnäväsalissa (Törnäväntie 26, Seinäjoki).
Nimistöseminaari on hyväksytty itsenäisyyden
juhlavuoden viralliseen Suomi 100 -ohjelmaan.

Sukututkimusneuvonta
Suomen Sukututkimusseuran tiloissa (Liisankatu 16 A)
järjestetään sukututkimusneuvontaa yhtenä
lauantaipäivänä kuukaudessa tammikuusta
huhtikuuhun ja lokakuusta joulukuuhun. Neuvojat ovat
kokeneita sukututkijoita ja sukututkimusopettajia.
Sukututkimusneuvontojen järjestämisestä vastaavat
Seuran Helsingin paikallisjaosto ja kirjastonhoitaja.

Keväällä 2017 sukututkimusneuvontaa järjestetään
lauantaipäivinä 18.2., 11.3., 8.4., 6.5. ja 10.6 kello 12–14.
Kirjasto on samoina päivinä auki klo 11–15.

www.genealogia.fi
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Suomen Sukututkimusseura 100-vuotta:

Varaa edullinen hotellimajoitus
Suku 2017-viikonlopuksi
Suku 2017 -viikonloppuna voi majoittua edullisesti lähellä Kandidaattikeskusta. Radisson Blu
Hotel ja Sokos Hotel Tapiola Garden tarjoavat Suku 2017 -vieraille majoittumisen perjantaista
sunnuntaihin 17.–19.3.2017 erikoishintaan.

Kandidaattikeskuksen läheisyydessä sijaitsevassa Radisson Blu Hotellissa huoneen hinta on 100 €/1hh
ja 115 €/2hh sekä Tapiola Gardenissa 70 €/1hh ja 85 €/2hh. Huonehintaan sisältyy kummassakin
hotellissa runsas buffet-aamiainen, saunavuoro ja langaton internetyhteys.

Puhelimitse tai sähköpostitse tehtävän varauksen yhteydessä on mainittava varauskoodi SUKU2017:
Radisson Blu Hotel Espoo, puhelin 020 1234 700, sähköposti reservations.finland@radissonblu.com
Sokos Hotel Tapiola Garden, puhelin 020 1234 600, sähköposti sokos.hotels@sok.fi

Varauksen voi tehdä myös verkossa:
Radisson Blu Hotel Espoo, www.radissonblu.com/fi/hotelli-espoo, varauskoodi SUKU17
Sokos Hotel Tapiola Garden, www.sokoshotels.fi/fi/espoo/sokos-hotel-tapiola-garden, varauskoodi
BSUKU2017

Varauskoodit ovat voimassa 17.2.2017 saakka. Edullisia kiintiöhuoneita on tarjolla rajoitetusti.

www.genealogia.fi
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HALLITUKSEN ÄÄNI

100 vuotta – yhdessä!
Juhlat ovat alkaneet. Suomi juhlii näyttävästi 100-vuotista itsenäisyyttään. Yhtä aikaa Suomen
Sukututkimusseura viettää satavuotisjuhliaan. Molemmat juhlavuodet ovat täynnä tapahtumia ja
mielenkiintoisia kohtaamisia.
Suomen Sukututkimusseuran perustava kokous
pidettiin 30.1.1917, keisarivallan viime vaiheissa.
Perustamisajatuksen esitti lehtori Eeli GranitIlmoniemi, josta tuli Seuran ensimmäinen
sihteeri. Perustamisvuonna Seuraan liittyi
kaikkiaan 255 jäsentä sekä kolme
yhteisöjäsentä, mm. silloinen Valtionarkisto.
Sadassa vuodessa paljon on muuttunut. Sukututkimuksesta on kasvanut koko kansan
harrastus. Seurassa on tuhansia jäseniä.
Aineistot, tutkimustyö ja sukukirjat ovat kovaa
vauhtia sähköistymässä. Seuran suurponnistus,
vuosikymmeniä vienyt historiakirjojen
manuaalisen kopiointityö on jo aikaa sitten
muuttunut verrattomaksi HisKiksi.
Vuosi täynnä tapahtumia
Satavuotias Sukututkimusseura on Suomen
kaikkien sukututkijoiden koti. Se on perinteikäs,
mutta vahvasti ajassa elävä ja uudistuva.

Juhlavuoden ohjelmaa on niin paljon, että
melkein hengästyttää. Koko tarjontaan pääset
parhaiten tutustumaan verkkosivujen kautta.
Satavuotisjuhla 31.1.2017 sekä Suku 2017 tapahtuma ovat vuoden kohokohtia, samoin
Suomen presidenttien sukujuuria käsittelevä
juhlakirja tulevana syksynä.
Satavuotispäivänä Sukututkimusseura onnittelee
jäseniään uudella SukuHaku-verkkopalvelulla,
joka avautuu käyttöön. Jäsenet saavat palvelun
käyttäjätunnukset sähköpostitse 30.1.2017.

Suosittu ja arvostettu sukututkimus
Sukututkimuksen yhteiskunnallisen aseman ja
edunvalvonnan saralla on Sukututkimusseurassa
paiskittu kovasti työtä jo pitkään. On hienoa
nähdä, että se kantaa hedelmää: sukututkijat
ovat tänä päivänä osaavia ja arvostettuja
tutkijoita ja kotiseututoimijoita. Yhteistyö
arkistolaitoksen, tieto-suojavaltuutetun,
kansalliskirjaston, museoviraston ja monen
muun tahon kanssa on erinomaisen hyvää ja
hedelmällistä.
Sukututkimus on Suomessa suositumpaa kuin
koskaan aiemmin. Parantuneet tutkimusmahdollisuudet selittävät osaltaan suosiota, mutta
eiväthän ne tietenkään ole mikään varsinainen
syy. Suku-tutkimuksen suosio kertoo ennen
muuta siitä, että sille on tarvetta ja tilausta
meidän mielissämme ja yhä enemmän
pirstaloituvassa maailmassamme. Sukututkimuksen kautta me rakennamme itseämme ja
yhteisöämme, nyt ja tässä.
Vaikka sukututkimus on välillä yksinäistä
tutkimusta, sopii Suomen juhlavuoden teema Yhdessä - erittäin hyvin myös sukututkijoiden
juhlavuoteen. Olen kuvannut sukututkimusta
yhteiskunnalliseksi liimaksi, joka sitoo meidät
yhteen vastaansanomattomalla tavalla. Se
osoittaa, että meitä yhdistävät vahvat juuret ja
perinteet. Se julistaa, että me tarvitsemme
toisiamme ja ansaitsemme kuulua joukkoon.

Siispä lämpimät onnittelut, 100-vuotiaan
Suomen Sukututkimusseuran jäsen! Tapaamisiin
juhlavuoden merkeissä! ●
Teppo Ylitalo
Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtaja

www.genealogia.fi
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Juhlavuoden kunniaksi Seuran koulutuspäivät ovat vuonna 2017 aihepiireiltään aiempaa huomattavasti
monipuolisempia ja niitä on tarjolla eri puolilla Suomea. Kaikkien koulutusten osallistumismaksu on jäsenille 35
euroa ja muille 49 euroa. Ajantasaiset tiedot koulutuksista sekä lisätiedot löydät aina myös Seuran kotisivuilta
osoitteesta genealogia.fi/koulutukset.

Lähdeaineistot
Kirkonkirjat sukututkimuksen lähdeaineistona
Kurssilla perehdytään kirkonkirjojen käyttöön ja saatavuuteen. Tutuksi tulevat
Seuran oma HisKi-tietokanta sekä lisäksi mm. Karjala-tietokanta, Digiarkisto,
Digitaaliarkisto ja Kansallisarkiston käyttölupamenettely. Koulutus antaa hyvät
valmiudet omatoimiseen sukututkimukseen, vaikka kotisohvalta käsin.
• 25.3.2017 Jyväskylä
• Ilmoittaudu mukaan

Suku- ja henkilöhistorian digitaaliset lähdeaineistot
Ovatko digitaaliset kirkonkirjat käyneet sinulle jo hyvin tutuiksi? Tällä kurssilla
perehdytään muihin suku- ja henkilöhistorian kannalta keskeisiin digitaalisiin
lähteisiin sekä niiden käyttöön ja saatavuuteen. Sisällössä on mukana mm.
henkikirjat, maakirjat, sotilasrullat, tuomiokirjat ja useat tietokannat. Kurssi sopii
erityisen hyvin kaikille niille, jotka haluavat kehittää harrastustaan tutustumalla
muihinkin lähdeaineistoihin kuin ainoastaan kirkonkirjoihin.
• 4.2.2017 Turku
• Ilmoittaudu mukaan
Henkikirjat, SAY ja maakirjat suku- ja talohistorian lähteinä
Kurssilla perehdytään syvällisesti henkikirjojen, Suomen Asutuksen Yleisluettelon
(SAY) ja maakirjojen käyttöön suku- ja talohistorian lähdeaineistoina. Kurssi sopii
erityisen hyvin kaikille suku- ja talohistorian harrastajille, jotka haluavat laajentaa
aiempaa lähdeaineisto-osaamistaan.
•
•
•
•

www.genealogia.fi
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11.3.2017 Turku
23.3.2017 Kuopio
Ilmoittaudu mukaan
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Lähdeaineistot
Tuomiokirjat, lainhuudot ja perukirjat suku- ja henkilöhistorian lähteinä
Kurssilla perehdytään syvällisesti tuomiokirjojen, lainhuutojen ja perukirjojen
käyttöön suku- ja talohistorian lähdeaineistoina. Kurssi sopii erityisen hyvin kaikille
suku- ja talohistorian harrastajille, jotka haluavat laajentaa aiempaa lähdeaineistoosaamistaan.
• 22.4.2017 Tampere
• Ilmoittaudu mukaan
Sotilasaineistot suku- ja henkilöhistorian lähteinä
Tämän kurssin avulla voit saada sukusi sotilaista enemmän tietoa. Kurssin aikana
tutustutaan esimerkiksi Kansallisarkiston Militaria-kokoelmaan ja opitaan
lukemaan ns. sotilasrullia, joihin koottiin katselmuksista tietoja esimerkiksi
sotilaiden taistelukelpoisuudesta.
• 18.2.2017 Helsinki
• 1.4.2017 Jyväskylä
• Ilmoittaudu mukaan
Kartat ja maanmittausasiakirjat suku- ja maatilahistorian lähteinä
Vanhat kartat voivat toimia sukututkijalle arvokkaan tiedonlähteenä. Vanhojen
karttojen avulla on mahdollista selvittää, missä omien esivanhempien kotitalot
aikoinaan sijaitsivat sekä se, miten niiden paikat sijoittuvat nykyiseen maastoon.
Tämä kurssi antaa karttojen ja maanmittausasiakirjojen tutkimiseen erinomaiset
eväät.
• 25.2.2017 Kuopio
• 22.4.2017 Lappeenranta
• Ilmoittaudu mukaan
Perinnearkistot ja muistiaineistot suku- ja henkilöhistorian lähteinä
Kirjalliset arkistolähteet muodostavat laadukkaan sukututkimuksen perustan,
mutta muistitiedolla ja oman suvun henkilöihin liittyvillä tarinoilla ja muistoilla voi
tutkimukseen saada lihaa luitten ympärille. Tällä kurssilla tutustaan
perinnearkistoihin sekä muistiaineiston hyödyntämiseen suku- ja henkilöhistorian
lähteenä. Kurssi sopii kaikille suku- ja henkilöhistorian tutkijoille lähtötasosta
riippumatta.

Sukukirjat

• 1.4.2017 Helsinki
• Ilmoittaudu mukaan

Suvusta kirjaksi
Oletko harkinnut kirjoittavasi tai jo kenties kirjoittamassa sukukirjaa,
henkilöhistoriaa, talohistoriaa tai kylähistoriaa? Tällä kurssilla käydään läpi kirjan
kirjoittaminen vaihe vaiheelta: miten kirjahanke kannattaa suunnitella, miten
toteutetaan haastattelut ja huomioidaan tekijänoikeudet? Kurssilla vastataan
näihin ja moniin muihin kysymyksiin kirjan tekemiseen liittyen.
• 8.4.2017 Jyväskylä
• Ilmoittaudu mukaan

www.genealogia.fi
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Väestöryhmät
Siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä jäljittäminen
Yli miljoona suomalaista on muuttanut aikojen saatossa Suomesta ulkomaille,
joten jokaisella meistä on suvussamme siirtolaisia. Tällä kurssilla perehdytään
siirtolaisuuteen liittyviin lähdeaineistoihin sekä siirtolaiseksi lähteneiden
sukulaisten myöhempään jäljittämiseen. Kurssi sopii kaikille suku- ja
henkilöhistorian tutkijoille lähtötasosta riippumatta.
• 4.2.2017 Helsinki
• 11.2.2017 Tampere
• Ilmoittaudu mukaan
Kaupunkien käsityöläisten ja porvarien tutkiminen
Suomen varhaisimmat käsityöläisarkistot alkavat 1620-luvulta. Niistä löytyy tietoja
mm. käsityöläisten syntyperästä, kotipitäjästä sekä sukulaisuussuhteista. Tällä
kurssilla käydään läpi, miten oman suvun käsityöläisiä ja porvareita voi tutkia ja
millaisia arkistolähteitä heidän ammatteihinsa liittyen Suomessa on mahdollista
hyödyntää.
• 1.4.2017 Turku
• Ilmoittaudu mukaan

Geneettinen sukututkimus
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 tiedot mitä tietoa kullakin testillä voit saada.
• 4.2.2017 Jyväskylä
• Ilmoittaudu mukaan
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.
•
•
•
•
•
•

11.3.2017 Tampere
8.4.2017 Pori
8.4.2017 Helsinki
22.4.2017 Helsinki
22.4.2017 Jyväskylä
Ilmoittaudu mukaan

Geneettistä sukututkimusta pitemmälle ehtineille on suunnattu geneettisen
sukututkimuksen harrastajille. Kurssilla perehdytään tarkemmin etäesivanhempien
ja esimerkiksi haploryhmien tutkimukseen.
• 18.2.2017 Turku
• 6.5.2017 Helsinki
• 13.5.2017 Tampere
•

www.genealogia.fi

Ilmoittaudu mukaan

11

Jäsenviesti Jalmari 1/2017

Suomen Sukututkimusseura

Seura Tieteiden yössä
Suomen Sukututkimusseuran kirjastossa oli Tieteiden yönä 12.1. avoimet ovet. Tapahtuma
houkutteli paikalle lumituiskusta huolimatta noin 100 kävijää, joiden joukossa oli niin kokeneita
kuin vasta aloitteleviakin sukutukijoita.
Seuran kirjastossa oli Tieteiden yönä avoimet ovet klo 17–21.
Runsaslukuiselle kävijöille tarjottiin henkilökohtaista
sukututkimusneuvontaa, mahdollisuus tavata Seuran toimijoita ja
nautti joulun viimeiset tai vuoden ensimmäiset glögit. Myös
antikvaarista kirjallisuutta sai ostaa huokeaan hintaan. Ilta houkutteli
paikalle niin kokeneita sukututkijoita, jotka halusivat tehdä
tutkimusta ja nauttia kirjaston aarteista, sekä vasta-aloittelevia tai
vasta sukututkimusharrastuksen aloittamista suunnittelevia.
Sukututkimusneuvojat olivat koko illan kiireisiä ja tarjosivat uutta
pontta tutkimuksen edistämiseen kävijöille.
Kansallisarkistossa taas kuultiin FT Kari-Matti Piilahden esitelmä
”Suomen Sukututkimusseura ja suomalainen sukututkimus 100vuotta”. Esitelmä kiinnosti ja sitä kiiteltiin.
Seura kiittää lämpimästi kaikki kävijöitä ja sukututkimusneuvojia!

Sukututkimusneuvoja ja Seuran Helsingin
paikallisjaoston puheenjohtaja, Arto
Hautala, neuvoo Tieteiden yön kävijöitä.

www.genealogia.fi

Tieteiden yö kirjastossa. Etualalla
hallituksen jäsen Marja Pirttivaara
neuvoo geneettisessä
sukututkimuksessa.
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Onko sinun kirjasi Vuoden Sukukirja 2016?

Vuoden Sukukirja -kilpailu on järjestetty vuodesta
1991 lähtien. Kilpailuun voidaan ilmoittaa vuonna
2016 ilmestynyt sukukirja, josta toimitetaan yksi
kappale 1.2.2017 mennessä Suomen Sukututkimusseuran kirjastoon osoitteella Liisankatu 16
A, 00170 Helsinki. Kilpailun tulokset julkistetaan
Suku 2017-viikonlopputapahtumassa.

Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksessa Espoossa
18.3.2017. Lisätietoja antaa tiistaista torstaihin
kirjastonhoitaja Vuokko Pärssinen-Tainio, sähköposti
kirjasto@genealogia.fi tai puh. 010 387 7900.

Tuomas Salste on Kansalliskirjaston Vuoden Asiakas 2016

Museoviraston kuva-arkisto

Kansalliskirjasto on myöntänyt historiansa viidennen Vuoden Asiakas –tunnustuspalkinnon
Sukunimi-info-palvelun rakentajalle Tuomas Salsteelle.
Kansalliskirjaston Vuoden Asiakas -palkinnon on tänä vuonna
saanut Tuomas Salste, yrittäjä, ohjelmoija, valokuvaaja,
sukututkija ja pianisti Helsingistä.
Salste on rakentanut innovatiivisen Sukunimi-info-palvelun, jossa
on tietoa tuhansista Suomessa käytetyistä sukunimistä, niiden
yleisyydestä ja maantieteellisestä esiintymisestä Suomessa.
Yhteensä sukunimiä on 22 686 ja käyttäjän on helppo etsiä
omansa hakukoneen avulla. Sukunimi-info-palvelu löytyy
sivustolta tuomas.salste.net. Lue lisää Kansalliskirjaston sivuilta.

www.genealogia.fi
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Museoviraston kuva-arkisto
Seuran jäsenet saavat alennuksen Museoviraston kuvaarkistossa säilytettävästä Atelier Nyblinin lasinegatiivikokoelmasta sekä O. I. Collianderin pappiskuvien
kokoelmista. Seuran jäsenet saavat näistä kokoelmista kuvia
omaan käyttöönsä ilman Museoviraston hinnaston mukaisia
käyttö-maksuja. Jäsenten maksettavaksi jää ainoastaan
hinnaston mukainen kuvamaksu, joka on tällä hetkellä 18
euroa/kuva. Jos kuva on digitoitu, saa Seuran jäsen sen
puoleen hintaan.
Atelier Nyblinin lasinegatiivikokoelma 1877–1922 on merkittävä suomalainen valokuvakokoelma. Se sisältää noin 120
000 kuvaa, joista vain pieni osa on digitoitu. Piispa O. I.
Collianderin teostaan Suomen kirkon paimenmuisto 19:n
vuosisadan alusta nykyaikaan varten keräämässä
kokoelmassa on 2888 valo-kuvaa.

Saadakseen jäsenedun Seuran jäsen tekee valokuvatilauksen
Museoviraston normaalin tilauskäytännön mukaisesti ja tässä
yhteydessä ilmoittaa olevansa Suomen Sukututkimusseuran
jäsen.

Ajankohtaisia somessa:

Tervetuloa Seuran keskusteluryhmään Facebookissa
Seuralla on myös oma keskusteluryhmänsä Facebookissa.
Ryhmässä käydään keskustelua sukututkimuksen
ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Aika ajoin Suomen
Sukututkimus-seura myös alustaa keskusteluun aiheita, joihin
pääset ottamaan kantaa. Ryhmässä voi myös kysyä omaa
mieltä askarruttavia sukututkimuskysymyksiä.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja kysymään!

www.genealogia.fi
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Suomi-tietokannan infotilaisuus
Info- ja keskustelutilaisuus käsittelee Suomi-tietokannan (Stk) 1. vaiheestta. Vaihe kattaa
sukututkijan aineiston valmistelun siihen muotoon, että aineisto on valmis siirrettäväksi 2.
vaiheeseen, jossa tunnistetaan ja hoidetaan aineiston päällekkäisyydet Suomi-tietokannassa
jo olevien sukupuiden kanssa.
Torstaina 2.2. klo 17.00 Tieteiden Talossa, sali 309, järjestetään info- ja keskustelutilaisuus
Suomi-tietokannan etenemisestä ja ensimmäisestä vaiheesta. Tilaisuus on ilmainen eikä
siihen tarvitse ilmoittautua.
Tilaisuuden pääotsikot ovat:
Työkalut, joilla vakioidaan keskitetysti tutkijan aineistoja. Stk:a valmisteleva Taapeli-projekti
on työlistallaan mm. henkilönimien, lähteiden ja paikkojen työkaluja.
Työskentely sovellusympäristössä, jossa tutkija viimeistelee oman aineistonsa. Ympäristöksi
on valittu Gramps-sukututkimusohjelma, johon viedään tutkijan gedcom-aineisto ja
paikkojen ja lähteiden referenssikannat. Ympäristössä tutkija muokkaa oman aineistonsa
projektin laatiman Sukututkijan laatuohjeiston mukaisesti. Gramps ja ohjeen 1. versio
esitellään tilaisuudessa.
Paikalla on järjestäjien puolelta Taapeli-projektilaisia ja käyttäjätestaajia.
Torstaina 2.2. klo 17.00 Tieteiden Talossa, sali 309. Tilaisuus on ilmainen eikä siihen tarvitse
ilmoittautua.
Lisätietoja: Pekka Valta, pekka.valta@genealogia.fi

www.genealogia.fi
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Museoviraston kuvakokoelma vapaaseen käyttöön
Yli 100 000 Museoviraston Kuvakokoelmien kuvaa avattu vapaaseen käyttöön
Museoviraston Kuvakokoelmat on avannut yli 100 000 kuvaa kaikkien vapaasti käytettäväksi
Finna-palvelun kautta. Kuvien joukossa on mm. vanhaa grafiikkaa, näkymiä ja ihmisiä 1800luvulta ja koko Suomen 1900-luvun kuvallinen kirjo. Kuvia on runsaasti 100 vuodenkin takaa
ja uusimmat kuvat ovat 2000-luvulta. Kuvat ovat käytettävissä pääsääntöisesti CC BY lisenssillä eli niitä uudelleen julkaistaessa on kuvaaja ja kuvalähde mainittava. Kuka tahansa
voi käyttää kuvia lähes mihin tahansa vain keksiikään käyttää.
Finna-palvelussa olevat kuvat ovat matalaresoluutiokuvia. Niitä voi käyttää esimerkiksi
verkkosivuilla tai niiden avulla voi kehittää erilaisia sovelluksia. Vain mielikuvitus on rajana.
Nyt vapaaseen käyttöön avatuissa kuvissa on kuvia Museoviraston Kuvakokoelmien
historian, kansatieteen, suomalais-ugrilaisen, Suomen merimuseon ja rakennushistorian
kokoelmista. Joukossa on myös kuvia ympäri maailmaa, sillä vertailevissa kokoelmissa on
esimerkiksi Suomen Lähetysseuran kuvakokoelma ja 1900-luvun alun suomalaisten
tutkijoiden eri puolilta maailmaa ottamia kuvia.

Museoviraston Kuvakokoelmia on kartutettu 1840-luvulta lähtien. Kokoelmissa on Suomen
suurin historiallisen kuvan aineisto, yli 15 miljoonaa kuvaa. Kaikkien yhteiseen
kansalliskokoelmaan otetaan edelleen kansallisesti ja valtakunnallisesti merkittävää vanhaa
ja uutta kuva-aineistoa. Kokoelmista vain murto-osa on tähän mennessä digitoitu, mutta
digitointia ja kuvien avaamista kaikkien käytettäväksi jatketaan koko ajan. Vapaa
avaaminen mahdollistaa yhteisen kulttuuriperintömme entistä laajemman ja
monipuolisemman käytön.
Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-palvelu
Vapaasti käytettävät Museoviraston Kuvakokoelmien kuvat Finna-palvelussa
Lehdistökuvat Museoviraston verkkosivuilla
Lisätietoja:
yli-intendentti Ismo Malinen, ismo.malinen@museovirasto.fi, 0295 33 6382
intendentti Hannu Häkkinen, hannu.hakkinen@museovirasto.fi, 0295 33 6103

www.genealogia.fi
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Suomen Sukututkimusseura 100-vuotta:

Suku 2017 - koko Suomen sukukokous

Perusgenealogiaa, genomitietoa, digitaalisuutta, kerronnallisuutta — kattavat katsaus
nykypäivän suomalaiseen suku- ja henkilöhistorian tutkimukseen
Suku 2017 -tapahtuman ohjelmassa on
perinteiseen sukututkimuspäivien tapaan
esitelmiä, jotka käsittelevät suku- ja
henkilöhistoriaa uusista ja tuoreista
näkökulmista. Genealogisessa mielessä yksi
kiinnostavimmista on varmasti filosofian
tohtori Tiina Miettisen esitelmä. Siinä hän
esittää, mikä on totta ja tarua Suomen
tunnetuimman sukutarinan, Sursillin suvun
varhaispolvissa. Pohjanmaahan liittyy myös
filosofian tohtori Arja Rantasen esitelmä. Hän
kertoo pitäjänkirjureista, jotka olivat pääosin
kirjoitustaidottoman paikallisyhteisön
pikkuvirkamiehiä ja siten puhutun ja kirjoitetun
kielen välittäjiä.

Tapahtumassa tarkastellaan myös
maahanmuuttoa. Filosofian tohtori Veli Pekka
Toropainen selvittää, miten kansallisuus, kieli
ja kulttuuri vaikuttivat avioliittokäytäntöihin
1600-luvun Turussa. Kaupunki oli silloin hyvin
kansainvälinen ja sen johtava porvaristo
koostui paitsi suomalaisista, myös
ruotsalaisista, saksalaisista, hollantilaisista,
skotlantilaisista ja balttilaisista perheistä.
Filosofian tohtori Heikki Vuorimies puolestaan
pohtii, mitä yhtäläisyyksiä on 1720-luvulla
Hämeeseen tulleilla ruotsalaissotilailla ja
tämän päivän maahanmuuttajille. PhD Maud
Wedin selostaa Savosta lähteneiden
metsäsuomalaisten vaiheita aina Ruotsin
kuningasperheeseen saakka.

www.genealogia.fi

Digitaalisuuden uusia tuulia
Suku 2017 -tapahtuma tuo esille nykypäivän
sukututkimuksen ajanmukaisia keinoja ja
kanavia kerätä, tallentaa ja jakaa suvun
tarinaa. Tästä on kysymys silloin, kun
tietotekniikan uudet sovellukset helpottavat
sukututkijan työtä ja esimerkiksi lukevat
vanhoja käsialoja puolestamme. Filosofian
maisteri Tytti Voutilainen kertoo
käsinkirjoitetun tekstin koneellisesta
tunnistamisesta. Varsinkin vanhempien
aineistojen kuten oikeuslähteiden tai
tiliaineistojen kannalta erilaiset
hakumahdollisuudet käsinkirjoitetusta
tekstistä helpottavat huomattavasti myös
sukututkijoiden työtä.
Diplomi-insinööri Eric Malmi kertoo HisKiaineiston linkittämisestä ja
tiedonlouhinnasta. Koneoppimisen
menetelmät tarjoavat tehokkaita keinoja
suurten tietomassojen käsittelyyn ja niiden
pohjalta voidaan rakentaa uusia työkaluja
sukututkijan työn helpottamiseksi.
Kehittämispäällikkö Erkki Tolonen esittelee
finna.fi-verkkopalvelua, joka tuo yhdellä
kertaa Suomen kulttuuriaarteet kaikkien
saataville. Palvelu yhdistää arkistojen,
kirjastojen ja museoiden aineistot samaan
hakupalveluun.
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Sen kuva- ja arkistomateriaalit karttuvat
jatkuvasti ja tarjoavat monipuoliset
mahdollisuudet suku- ja henkilöhistorialle. Yliintendentti Ismo Malinen kertoo
Museoviraston tutustumiskäynnillä
Kuvakokoelmien noin 15 miljoonaa kuvaa
käsittävän kokoelman käytöstä ja digitoinnista.
Suku 2017 -tapahtumassa modernin
tietotekniikan ja bioteknologia sovellukset
kulkevat suvun tarinan kertomisessa rinnakkain
perinteisten lähestymistapojen kanssa.
Tapahtumassa käsitellään useaan otteeseen
tänä päivänä jokaisen ulottuvilla olevan
genomitiedon käyttämistä sukututkimuksen
apuna. Yksi esitelmöitsijöistä on Suomen
geneettisen sukututkimuksen vahva hahmo,
filosofian tohtori Marja Pirttivaara. Hän
käsittelee esitelmissään sekä Y-kromosomin
että mitokondrion DNA-kartoituksen
hyödyntämistä.
Bioteknologia avaa historialliseen
tutkimukseen uudenlaisen ikkunan, jonka läpi
näkeminen voi aloittelevalle olla hankalaa.
Sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen
kertoo, kuinka geneettinen sukututkimus
www.genealogia.fi

Jäsenviesti Jalmari 1/2017

aloitetaan ja millaisia tuloksia ns. DNAserkkutesti voi sukututkimukseen antaa.
Sukututkimuksen tuntiopettaja Teuvo
Ikonen on täydentänyt Pohjois-Karjalan
Ikosia koskevaa sukututkimustaan useilla
DNA-kartoituksilla. Hän selostaa
esitelmässään, mitä genomitieto on antanut
historiallisten lähteitten osalta
perusteellisesti tutkitulle suvulle.
Nordic Ironworks DNA -projektin
perustanut Paavo Salonen selostaa, miten
DNA:n avulla voidaan tutkia
ruukkipaikkakuntien sukuja Pohjoismaissa.
Projektin tavoitteena on selvittää
nimenomaan vallonisukujen keskinäisiä
sukulaisuussuhteita ja yhteyksiä Valloniaan.
Esitelmässä kerrotaan DNA-projektin
tuloksista suomalaisten vallonisukujen
osalta.
Katso Suku 2017-tapahtuman ohjelma
Seuran internet-sivuilta
http://www.genealogia.fi/suku-2017.
Tarkempi ohjelma julkaistaan helmikuun
Jalmarissa. ●
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