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Nyt on sitten vietetty Suomen menestyksek-
kään itsenäisyyden ja myös Suomen Suku-
tutkimusseuran laadukkaan sukututkimuksen 
100-vuotisjuhlia. Itse asiassa sukututkimusta on 
ollut jo kauemminkin. Olkaamme ylpeitä siitä. 

Seuran viime vuonna järjestämien lukuis-
ten valtakunnallisten 100-vuotis¬tapahtumien 
ohessa pääkaupunkiseudun työryhmä järjes-
ti paikallistasolla Helsingissä useita jäsenille ja 
yleisölle suunnattuja maksuttomia tilaisuuksia. 
Niissä kuultiin esitelmiä ja vierailtiin arkistoissa. 
Tämä toiminta jatkuu nyt, sanoisinko kiihtyvään 
tahtiin. Pääkaupunkiseudun työryhmällä on val-
mius järjestää myös ruotsinkielistä toimintaa, 
jos kysyntää ja tarvetta ilmenee. 

Työryhmämme kokeilee nyt Helsingissä ker-
homuotoista toimintaa, joka palvelkoon sukutut-
kijoiden vapaamuotoisena keskustelu- ja neu-
vontafoorumina. Asiantuntevat ja rutinoituneet 
tutkijat osallistuvat keskusteluihin sekä opas-
tavat ja neuvovat tutkimustensa parissa umpi-
kujaan joutuneita harrastajia tai vaikkapa uusia 
haasteita kaipaavia jo tottuneita tutkijoita. Ta-
voitteena on myös johdattaa sukututkijat hyvän 
tutkimuksen tekoon sekä selvitystyönsä tulok-
sen tyylikkääseen ja edustavaan julkaisemiseen.

Toivomme vielä nykyistä useamman sukutut-
kimuksesta ja henkilöhistoriasta kiinnostuneen 
voivan osallistua eri tilaisuuksiimme mielenkiin-
tonsa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Kaikki ovat 
tervetulleita. Tulevista tapahtumista tiedotetaan 
mm. Seuran verkkosivustolla ja Facebookissa.

Seuran hallitus toivoo, että eri puolilla maata 
käynnistettäisiin samantyyppisiä chat-keskus-
telufoorumeja, joissa tutkimuksiaan aloittelevia, 
niin nuoria kuin vanhojakin sukututkimukses-ta 
kiinnostuneita henkilöitä autettaisiin alkuun ja 

rohkaistaisiin vaikkapa vain harrastusluontei-
seen henkilöhistorian ja omien juuriensa tutki-
miseen. Vielähän tällä saralla riittää runsaasti 
työtä, johon myös nopeasti kehittyvä dna-tutki-
mus tuo lisää ulottuvuuksia ja jännitystä.

Usein kuulee leikillisesti kysyttävän, onko joku 
löytänyt suvustaan esimerkiksi suurrikollisia tai 
maantierosvoja. Useimmiten tähän vastataan, 
että eipä ole löytynyt. Jotkut tosin kertovat lo-
pettaneensa jonkun sukuhaaran selvittämisen 
”juuri ennen sellaisten löytymistä”. Henkilöhisto-
rian tutkimuksen kannalta tutkimuksen rajaa-
minen vain ”hovikelpoisiin” esipolviin on tarpee-
tonta ja harmillista, koska juuri nuo aikaisemmin 
pelätyt tai paheksutut löydöt toisivat omaan 
sukupuuhun runsaasti usein kaivattua lisäväriä, 
historiallista syvyyttä ja ehkä jopa arvostusta. 
Itsehän emme voi vaikuttaa aiempien sukupol-
vien tekemisiin tai tekemättä jättämisiin. Kaikki 
tieto on vain mielenkiinnolla otettava vastaan. 

Aikanaan hävettyjä asioita ja suvun mustia 
lampaita pitäisikin pyrkiä haravoimaan esiin eri 
asiakirjoista. Kun lainkuuliaiset rivikansalaise-

Hallituksen ääni 

Nyt suuntaamme kohti 
vuotta 2117
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sivanhempamme ovat jo ajat sitten vaipuneet 
unholaan, niin esimerkiksi Isontalon Antti, Ran-
nanjärvi ja Haapojan Matti elävät vielä muis-
toissamme niin lauluissa kuin puheissakin. He 
ovat näyttävästi tuoneet osansa maamme 
historiaan. Voinemme myös joskus olla tyyty-
väisiäkin siihen, jos itseltämme löytyy hitunen 
samaa perimää, joka on jollakin historiaan kir-
jautuneella ja kirjoitetulla tavalla vaikuttanut 
tapahtumien kulkuun ja väestörakenteen muo-
toutumiseen itsenäisyytemme aikana ja ennen 
sitä. 

Monet sukututkijat ovat päässeet kiinni 
kauas Ruotsin vallan aikaisiin sukujuuriinsa 
jopa 1500-luvulle asti. Itse harmittelen, etten ole 

omista juuristani vielä löytänyt yhtään sellais-
ta esivanhempaa, joka puheillaan tai teoillaan 
olisi näkyvästi päässyt historian kirjoihin. Juuri 
nämä tavallisuudesta poikkeavat arkistolöydöt 
nimittäin tuovat tutkimukseen ja sukupuuhun 
runsaasti lisäväriä, historiallista syvyyttä ja sel-
vitystyössä ansaittua arvostusta. On siis vain 
jatkettava asiakirjojen penkomista.

FM Kari Salo on Suomen Sukututkimusseuran hallituksen 
jäsen ja Pääkaupunkiseutu-työryhmän puheenjohtaja

Kunniajäsen Pentti Niinimäki 
kuollut
Koneteknikko Pentti Niinimäki kuoli 14.12.2017 
Imatralla. Vuonna 1918 Porissa syntyneen Nii-
nimäen juuret olivat vahvasti Satakunnassa. 
Kotiseuturakkaus säilyi voimakkaana, vaikka 
Pentin työ kuljetti Fanni-vaimoa ja viisilapsista 
perhettä ympäri Suomea. 

Sukututkimus oli Pentti Niinimäelle rakas 
harrastus. Hän oli Imatran seudun sukututkijat 
ry:n perustaja- ja kunniajäsen sekä toimi vara-
puheenjohtajana 18 vuotta. Moni eteläkarjalai-
nen sukututkija on saanut oppinsa Niinimäen 
pitämiltä sukututkimuskursseilta, joilla Pentti 
opetti aina 1990-luvun alusta lähtien siihen asti, 
kunnes hän täytti 90 vuotta.

Pentti Niinimäki oivalsi varhain tietotekniikan 
mahdollisuudet sukututkimuksessa. Hän toimi 
alusta alkaen erittäin aktiivisesti Suomen Su-
kututkimusseuran HisKi-projektissa tallentaen 
muun muassa monen satakuntalaisen seura-
kunnan historiakirjojen tiedot tietokantaan ja 
opastaen muita tallennustyössä.

Pentti Niinimäki julkaisi useita suku- ja pai-
kallishistoriaan liittyviä tutkimuksia erityises-
ti Porin, Nakkilan ja Ikaalisten seuduilta. Moni 

muistaa Niinimäen myös ahkerana valtakun-
nallisten sukututkimuspäivien kävijänä.

Suomen Sukututkimusseura kutsui Pentti 
Niinimäen kunniajäsenekseen vuonna 2010.

Mervi Lampi

Pääkaupunkiseutu työryhmä järjestää 
15.2. klo 17-19 Tieteiden Talolla (Kirkko-
katu 6) salissa 208 Torstaikerhon Uusia 
digitoituja sukututkimusaineistoja ver-
kossa. Tervetuloa mukaan!
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10.00 Fil. tri, yht. maist. Sami Suodenjoki
Sotavankikysymys ja vankileirit 1918
Sisällissodan alettua sekä valkoiset että punai-
set joutuivat pohtimaan vihollisiksi epäiltyjen 
käsittelyä. Valkoiset perustivat vankejaan var-
ten kymmeniä vankileirejä, joissa enimmillään 
oli 80 000 punavankia. Vankileireistä muodos-
tui inhimillisen katastrofin näyttämöitä, sillä 
tuhansia vankeja teloitettiin ja vielä useampia 
menehtyi sodan päättymisen jälkeen kulkutau-
teihin ja aliravitsemukseen. 

11.00 Kirjailija Sirpa Kähkönen
Elämä arkistoissa – sisällissodan tutkiminen 
suvun sisäisenä velvoitteena
Kähkönen kertoo esitelmässään fiktion ja fak-
tan kirjoittamisesta arkistotyön pohjalta. Hä-
nen tietoteoksensa kertovat sisällissodasta ja 
1930-luvun poliittisesta kriisistä ja hänen fiktii-
viset teoksensa siviilien elämästä kriisiaikoina. 

12.00 Kahvi

12.40 Fil. tri, dosentti Lars Westerlund
Sotasurmaprojekti ja sen pohja-aineisto suku-
tutkijan apuna
Sisällissotaa tutkivalle sukututkijalle arkistot 
tarjoavat mittavan määrän aineistoja. Suku-
tutkijan hyödyn näkökulmasta tärkeimpiä ovat 
Suomen sotasurmat 1914–22 -projektin nimitie-
dosto sekä viranomaisarkistot ja muistitietoai-
neistot. Esitelmässä käsitellään myös sotasur-

matiedoston suunnittelua ja toteutusta sekä 
tallennuksen ulkopuolelle jätettyjä ja jääneitä 
aineistoja.  

13.40 Dosentti, yliopistonlehtori Ilkka Huhta
Papisto sisällissodassa
Papit olivat väestökirjanpitoon liittyvän viran-
omaistehtävänsä vuoksi hyvin perillä siitä, mil-
laisesta tragediasta sisällissodassa oli kyse. 
Suuri enemmistö pappeja pysyi sivussa sodan 
osapuoliasetelmista, jossa seurakunta oli ja-
kaantunut kahtia. Eniten huomiota herättivät 
kuitenkin ne papit, jotka toimivat joko valkoisen 
armeijan sotilaspappeina tai ne, jotka osoittivat 
ymmärtämystä punaisille.

Osallistumismaksu 20 euroa sisältää kahvitar-
joilun. Ilmoittautuminen 2.4.2018 mennessä su-
kututkijan verkkokaupan kautta. Ilmoita samalla 
mahdollinen ruoka-aineallergia. Lisätietoja puh. 
050 3733 715. 

Taistelujen jälkeen 1918 
– kostoa, rangaistuksia ja kat-
keria muistoja

Suomen Sukututkimusseuran 
TEEMALAUANTAI

Kevään Teemalauantai järjestetään 7.4.2018 klo 10–15 Tieteiden 
talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

https://kauppa.genealogia.fi/product/122/helsinki-742018-teemalauantai-taistelujen-jalkeen-1918---kostoa-rangaistuksia-ja-katkeria-muistoja
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Heljä Marjatta Pulli syntyi 27.1.1925 Karjalan 
kannaksella lähellä valtakunnanrajaa Raudussa 
paikallisen Osuuskaupan toimitusjohtajan Juha-
na (Juho) Pullin ja tämän toisen vaimon Martta 
o.s. Valvion esikoistyttäreksi. Paria vuotta myö-
hemmin perheeseen syntyi Annikki-tytär. Li-
säksi perheeseen kuuluivat isän ensimmäisestä 
avioliitosta syntyneet Toini ja Kauko-sisarus-
puolet. Sortavalan maalaiskunnan Otsoisissa 
syntyneen isänsä puolelta Heljän esivanhem-
mat olivat lähes kauttaaltaan Karjalasta. Mart-
ta-äiti oli lähtöisin Kymenlaaksosta Elimäeltä ja 
tullut Rautuun 1920-luvun alussa kirjanpitäjäksi 
osuuskauppaliikkeen palvelukseen ja tavannut 
näin tulevan puolisonsa Juhanan. 

Pullit muuttivat isän työn mukana Raudusta 
1930-luvun alussa ensin Äyräpäähän ja sitten 
Liperiin, kunnes vuonna 1935 perhe asettui Koi-
viston Vaahtolan kylään, jonne Juhana-isä oli 
perustanut oman kaupan. Talvisodan ja evakko-
matkan seurauksena perhe päätyi Tuusulan Jo-
kelaan, mihin isä jatkoi kauppiaan ammattiaan.

Koivistolla oppikoulunsa aloittanut Heljä Pulli 
kirjoitti ylioppilaaksi Järvenpään yhteiskoulusta 
vuonna 1943. Hän valmistui seuraavana vuonna 
merkonomiksi Suomen Liikemiesten kauppa-
opistosta ja siirtyi kieliopintojen pariin Helsin-
gin yliopistoon. Niiden myötä hän matkaili mm. 
Ranskassa 1950-luvun alussa. Opinnot kuiten-
kin väistyivät työelämän tieltä moniksi vuosiksi. 
Opiskelualaksi vaihtui lopulta kliininen psykolo-
gia, josta hän valmistui filosofian kandidaatiksi 
vuonna 1965.  

Työelämä Pullilla oli monipolkuinen. Hyvän 
kieli- ja konekirjoitustaitonsa johdosta toimis-
toapulaisena aloittanut Heljä toimi kirjeenvaih-
tajana, kääntäjänä ja sihteerinä ja osallistui 
myös useisiin kansainvälisiin kongresseihin ja 

seminaareihin. Aikuisiällä hänelle nousi keskei-
seksi harrastukseksi miekkailu, ja hän työsken-
teli pitkään monia vuosia Suomen miekkailulii-
ton sihteerinä. 

Heljä aloitti sukututkimuksen 1970-luvun 
puolivälissä. Ensimmäisen hänen sukututkimus-
aiheisista artikkeli julkaistiin Genoksessa vuon-
na 1978, ja se käsitteli Sortavalan Pulli-suvun 
varhaisista vaiheista. Leipätyöksi sukututkimus 
tuli Heljälle pian em. julkaisun jälkeen, kun Suo-
men Sukututkimusseurasta tiedusteltiin, josko 
hän haluaisi selvittää Seuraan saapuneita kar-
jalaisten sukujen tutkimuspyyntöjä, joihin muut 
tiedustellut suhtautuivat nihkeästi selvityksiä. 
Vuonna 1983 hänet valittiin Karjalan Liiton su-
kututkijaksi, ja siinä tehtävässä hän toimi aina 
vuoteen 1990 eläkkeelle siirtymiseen saakka. 
Hänen noina vuosinaan laatimansa sadat pää-
siallisesti luovutetun Karjalan aluetta käsittävät 

Sukututkija Heljä Pulli kuollut
Erityisesti karjalaisten sukujen tutkijana tunnettu filosofian 
maisteri Heljä Pulli kuoli Helsingissä 21.12.2017. 
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sukututkimukset on tallennettu Karjalan Liiton 
kirjastoon.

Toimeliaana ihmisenä Heljä Pullille kertyi 
useita luottamustehtäviä. Hänet valittiin Suo-
men Sukututkimusseuran hallituksen varajäse-
neksi vuonna 1986 ja vuosina 1988–1995 hän 
oli hallituksen varsinainen jäsen. Seuran tut-
kijajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1988 ja 
kunniajäseneksi vuonna 1996. Nimistoasiantun-
tijuuttaan hän pääsi käyttämään oikeusminis-
teriön nimilautakunnan varajäsenenä vuosina 
1990–1999. 

Heljä Pulli tuli tunnetuksi suurelle joukol-
le sukututkijoita tietävänä, tarkkana ja erittäin 
avuliaana sukututkijana. Sujuvasanaisena ja 
eloisana hän oli suosittu puhuja, esitelmöitsijä ja 

sukututkimusopettaja. Ehkäpä lähinnä sydäntä 
Pullilla oli sukuseuratoiminta. Hän oli perusta-
massa Sortavalan Pulli-suku ry:tä joulukuussa 
1981. Sukututkimustaipaleestaan hän kertoi 
tarkemmin Sukutiedon numerossa 3/2007. 

Kaikkein voimakkaimmin Heljä Pulli identifioi-
tui rautulaiseksi syntymä- ja lapsuusseutunsa 
mukaan. Oma koti löytyi vastavalmistuneesta 
talosta Rantakartanontieltä Helsingin Puoti-
lasta syystalvella 1961 ja asuinpaikka pysyikin 
samana viimeiseen hengenvetoon asti. Kesät 
usein vietettiin äidin suvun juurilla Pitkässäsil-
lassa Elimäen Villikkalassa. 

Maamme laaja-alaisin karjalaisten sukujen 
tuntija on nyt poissa.

Kari-Matti Piilahti

Geneettisen sukututkimuksen 
yleisöluennot
Luennot järjestetään Helsingin Tieteiden 
talolla (Kirkkokatu 6) torstaisin salissa 104. 
Esitelmät pitää FT Marja Pirttivaara, joka 
on geneettisen sukututkimuksen johtavia 
asiantuntijoita. 

1.3.2018 klo 17.30-19.00 Miten aloitan ge-
neettisen sukututkimuksen?

19.4.2018 klo 17.30-19.00 Geneettisen su-
kututkimuksen kuulumisia.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin ei ole 
ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!
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Valtiomiessarjaan siirtynyt entinen pääministe-
ri Paavo Lipponen kohahdutti v. 2002 Apu-leh-
dessä kertomalla olevansa kuninkaallista sukua. 
Ilta-Sanomien referaatin mukaan hän oli saa-
nut tuntemattomaksi jääneeltä sukututkijalta 

selvityksen, jonka mukaan Lipposen äidin isän 
Ingmanin suku juontuu 900-luvun Italiaan, jos-
ta esi-isät tulivat 1600-luvulla Skandinaviaan-
kin. Italian sukuhaarasta löytyi Paavon mukaan 
prinsessa Roscilla ja tämän isä, Italian valtakun-
nan kuningas Berengar II (900-966). 

Wikipedian kuvassa Roscilla ilmeisesti kan-
taa jo Paavon esi-isää, mutta hänen sukunäköi-
syytensä Berenger-isään ei ole kovin ilmeinen. 
DNA-sukututkimukseen innostuneet paikallis-
tanevat, missä geeni- tai snippi-muunnoksessa 
Paavo menetti Berenger II:n tuiman suuvärkin. 
Sen ansiosta Paavolla on tunnettu ja politiikas-
sakin auttanut hymyn pilkahdus.

DNA-tutkimuksia teettäneet ovat muu-
tenkin vahvoilla. Ahti Kurrikin kertoi jo v. 2013 
nettisivuillaan, että hänen perimässään 2,0 % 
oli peräisin Euroopassa aikoinaan asuneelta 

Läpimurto ihmiskunnan 
varhaisimmissa sukupolvissa

Kuningas Berengar IIPrinsessa Roscilla

Jäsenen kynästä 
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Neanderthalin ihmiseltä ja 2,2 % idempänä asu-
neelta Denisovan ihmiseltä. Enemmän perintei-
sen sukututkimuksen harrastajana odottelen 
sukupuita nimineen.  Mitähän kieltä tässä olisi 
opeteltava, että niitä osaisi lukea?

Suuresti arvostamani emeritusprofessori 
Paavo Castren on julkaissut tänä vuonna An-
tiikin myytit -kirjan. Sen mukana tuli julkiseksi 
suuri salaisuutena omista esi-isistäni: ne ulot-
tuvat ihmiskunnan ensimmäisiin sukupolviin! 
Eikä mihinkään Afrikan hautavajoamiin vaan 

Olympos-vuorelle Kreikkaan. Näin kertoo Hesio-
dos  (n. 700 eaa.) , muinaiskreikkalainen runon-
laulaja ja runoilija. Hänen pystistään (Wikipedia) 
näkee, että lähteiden lukeminen ei ollut hänen 
aikanaan helppoa työtä. Hiskin puuttuessa oli 
itse kannettava kivipaadet paikalle. 

Hesiodos lausuu, että oli olemassa kerto-
mus ihmisen syntyperästä ja varhaisimmista 
vaiheista. Sen mukaan ihmisten elämässä oli 
kaikkiaan viisi sukupolvea. Zeus ja muut ju-
malat astuvat kuvaan, sillä jumalilla ja ihmisillä 
on yhteiset sukujuuret. Jumalat loivat ihmisen 
titaani Kronoksen hallituskaudella. Ensimmäi-
sellä sukupolvella oli ilmeisesti toimiva Kiky ja 
Sote, he elivät vailla huolia, vaivaa ja pysyivät 
ikinuorina. Parin sotaisan kauden ja vedenpai-
sumuksen jälkeen päästiin Hesiodoksen edus-
tamaan ja meidänkin ”Rautaiseen sukupolveen”. 
Ihmisen päivät kuluvat raskaassa työssä ja 
perheenjäsenet eivät kunnioita toisiaan. Van-
huksia ei kunnioiteta ja rehellisyydestä ei ole 
mitään hyötyä. Mitäpä tuohon lisäämään, sitä 
nykymenokin on uutta Sotea odotellessa.

Maailman syntyessä oli Tyhjyys, tila ja ava-
ruus (Khaos), josta syntyi järjestäytynyt maa-
ilma (Kosmos). Kaaoksesta syntyivät ensin 
ihana Maa (Gaia), Rakkaus (Eros) ja Pimeyden 
valtakunta (Tartaros).  Näin muodostui jumal-
ten ja myöhemmin ihmisten temmellyskenttä. 
Tästäkin enemmän Otavan julkaisemassa An-
tiikin myytit-kirjassa, joka on mainio lahja kult-
tuurimme juurista kiinnostuneille ja maksaakin 
vain 30 ekua.

Pekka Valta

Hesiodos

TUTUSTU SEURAN 

YouTube-KANAVAAN

https://www.youtube.com/channel/UCTe83u9QbcP3VsZ545RyhBQ
https://www.youtube.com/channel/UCTe83u9QbcP3VsZ545RyhBQ
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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. Li-
säksi tarjolla on tietoiskuja sukututkimuksen ajankohtaisista aiheista, kuten erilaisista digitaalisista 
aineistoista, kerronnallisuudesta sukututkimuksessa ja geneettisestä sukututkimuksesta. Suku 2018 
-avajaistilaisuudessa julistetaan Vuoden sukukirja -kilpailun voittaja ja palkitaan ansioituneita suku-
tutkijoita. Lauantai 10.3.2018 huipentuu juhlaillalliseen Finlaysonin Palatsin historiallisessa miljöössä.

Seuraa tapahtumaa myös Facebookissa ja Seuran verkkosivuilla!

OHJELMA

Tapahtumaa ympäröi sukututkimusaiheinen näyttely, 
jossa sukututkijat, sukuseurat ja sukututkimusyhdis-
tykset esittelevät toimintaansa. Näyttely on avoinna 
lauantaina 9.00-16.30 ja sunnuntaina 10.00-15.00. 
Tapahtumassa on myös mahdollista saada henkilö-
kohtaista sukututkimus- sekä geneettisen sukutut-
kimuksen neuvontaa. Neuvontaan voi vapaasti tulla 
tapahtuman aukioloaikoina ja se on tarkoitettu kaikille 
vastaalkajista edistyneempiin sukututkijoihin. Kysy 
mitä vaan, asiantunjat vastaavat!

ESITELMÄT

Lauantai 10.3.2018, juhlasali

9.30-11.00 Avajaiset
11.00-12.00 yliopistotutkija FT, dosentti, Markko Tikka: Vuoden 1918 sodan valkoisten lähteet
12.30-13.30 yliopisto-opettaja, VTT Tiina Lintunen: Naiset Suomen sisällissodassa
14.00-15.00 erikoistutkija, FM Pete Pesonen: Vuoden 1918 sisällissota työväen muistitiedossa
15.30-16.30 johtaja, FT Arja Rantanen: Vuoden 1918 sodan valokuvat

Suku 2018 -tapahtuma
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
https://finlaysoninpalatsi.com/
https://business.facebook.com/events/1713821205352252/?active_tab=discussion
http://www.genealogia.fi/suku-2018
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JUHLAILLALLINEN

Lauantai 10.3.2018 huipentuu juhlaillalliseen Finlay-
sonin Palatsin historiallisessa miljöössä alkaen klo 
19.00. Illalliskortin hinta on 58€ henkilöltä. 

Sunnuntai 11.3.2018, juhlasali

10.00-11.00 tutkija, FT Jukka Partanen: Vapaussoturin elämäkerran rakentaminen
11.30-12.30 FT, professori Matti Lackman: Kolme vuoden vuoden 1918 kokenutta: Jahvetti Moilanen,
Kullervo Manner ja Esko Riekki
13.00-14.00 tutkija, FM Reetta Laitinen (Kansan Arkisto): Punamuistelmia ja muuta aineistoa Kansan  
Arkistossa
14.00-15.00 tutkija, FT Tuomas Hoppu: Vuoden 1918 sodan punaisten lähteet

Lisäksi juhlasalissa lauantaina klo 12.00-12.30 Pekka Valta kertoo Suomi-tietokannasta ja klo 15.00-
15.30 pidetään Sukutarinat 2017 -teoksen julkaistamistilaisuus. Sunnuntaina klo 11.00-11.30 Tiina 
Miettinen kertoo Seuran juhlakirjasta Tasavallan juuret - Suomen presidenttien esipolvet ja klo 12.30-
13.00 Teppo Ylitalo Suomen Sukututkimusseuran sähköisistä palveluista.

TIETOISKUT

Lauantai 10.3.2018, Auditorio

11.00-11.45 Riikka Piironen: Tutustu geneettiseen sukututkimukseen
11.45.-12.30 Juha Vuorela: Miten aloitan sukututkimuksen?
12.30-13.15 Riikka Piironen: ”Isä: Tuntematon” — Kuinka sukututkimus voi auttaa
13.15-14.00 Teppo Ylitalo: SukuHaku ja Omat Juuret sukututkijan apuvälineinä
14.00-14.45 Ira Vihreälehto: Kadonneiden sukulaisten jäljillä
14.45-15.30 Heikki Vuorimies: Kirjoittaisitko sukuartikkelin Genokseen?
15.30-16.15 Riikka Piironen: Y-DNA-testien tulosten tulkintaa

Sunnuntai 11.3.2018, Auditorio

10.00-10.45 Riikka Piironen: Tutustu geneettiseen sukututkimukseen
10.45.-11.30 Pekka Valta: Suomi-tietokanta
11.30-12.15 Riikka Piironen: ”Isä: Tuntematon” — Kuinka sukututkimus voi auttaa
12.15-13.00 Juha Vuorela: Helposti alkuun sukututkimuksessa
13.00-13.45  Ira Vihreälehto: Kadonneiden sukulaisten jäljillä

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

Alkumalja
Tuoretta parsaa Hollandaise
Tournedos, gorgonzolakastike
Täytekakku + kahvi/tee

Illallisella ohjelmasta vastaa Tamperelainen Play it again mom -yhtye.

Illallisilmoittaumiset viimeistään 25.2.2018 sähköpostitse osoitteeseen laura.aho(a)genealogia.fi. Ilmoitat-
han samalla mahdolliset erityisruokavaliot ja/tai ruoka-aineallergiat sekä osallistujien sähköpostiosoit-
teet laskutusta varten. Illalliskortit laskutetaan sähköpostilaskuilla ilmoittautumisajan umpeuduttua.

VARAA EDULLINEN HOTELLIMAJOITUS

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

Original Sokos Hotel Villa: Huonehinta Standard 1-hengen huone 115 €/vrk, Standard 2-hengen huone  
135 € / vrk, Superior 1-hengen huone  135 € / vrk, Superior 2-hengen huone  155 €/vrk. Kahden hengen 
huonetta varattaessa tulee ilmoittaa molempien majoittujien nimet. Huoneet ovat varattavissa 20.1.2018 
asti tai siihen asti, kun hotellissa on huoneita vapaana. Varaukset Suoraan hotellista tunnuksella SUKU-
TUTKIMUS 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). 

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 tunnuksella Sukututki-
mus p. (03) 383 0000 tai tampere(a)laplandhotels.com. Lisätietoja hotellistamme www.laplandhotels.com.
 
TULE NÄYTTEILLEASETTAJAKSI!

Suku 2018 -tapahtumassa on valtakunnallisten sukututkimuspäivien perinteiseen tapaan sukututki-
musnäyttely. Siellä niin yksityishenkilöt ja yhdistykset kuin julkishallinnon yhteisöt ja yrityksetkin voi-
vat esitellä sukututkimukseen eri tavoin liittyvää toimintaansa.

Yhden näytelypöydän hinta on 20 € yksityishenkilöiltä, 40 € yhdistyksiltä ja 60 € yrityksiltä sekä jul-
kishallinnon toimijoilta. Voit varata yhden tai useamman pöydän. Seuran jäsenet saavat pöydistä 30% 
alennuksen. Lisätiedot ja näyttelypaikkojen varaukset: Tiedottaja Laura Aho, laura.aho(a)genealogia.fi 
31.1.2018 mennessä.

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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Koulutuspäivät järjestetään lauantaisin. Koulutuspäivän osallistumismaksu on Seuran jäsenille 41,30€ eu-
roa, (ei-jäsenille 59€). Koulutuksiin ilmoittaudutaan ja ne maksetaan Sukututkijan verkkokaupan kautta. 

LÄHDEAINEISTO-KOULUTUSPÄIVÄT

GENI-, MYHERITAGE- JA FAMILYSEARCH
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. 

SUKUTUTKIMUS 1500- JA 1600-LUKUJEN VEROLUETTELOISTA. MIKÄ ON MAHDOLLISTA JA 
MIKÄ MAHDOTONTA?

Koulutuspäivän aikana perehdytään voudin- ja läänintilien materiaaliin hen-
kilöhistoriallisesta näkökulmasta. Millaisia tietoja veroluetteloista löytää ja mi-
ten niitä etsitään? Lisäksi kerrotaan havainnollisten esimerkkien avulla, kuinka 
sukututkimuksessa edetään 1600- ja 1500-luvuille ilman Suomen asutuksen 
yleisluettelon apua. Perehdymme lisäksi siihen, mitä tietoja erilaisista verolu-
etteloista löytää nimien lisäksi. Koulutuksessa saa myös harjoitusta vanhojen 
käsialojen tulkintaan.

LAHTI 17.2.2018  klo 11-18, Lahden seudun sukututkijat ry:n tila (Väinämöisentie 
2A, Lahti), opettaja FT Tiina Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 8.2.2018.
TURKU 14.4.2018 klo 11-18,  Vihreä sali Brinkkalan talo (Vanha Suurtori 3), opet-
taja FT Tiina Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 5.4.2018.

Seuran tulevat koulutuspäivät 
Suomen Sukututkimusseura tarjoaa koulutusta suku- ja henkilöhisto-
rian tutkimukseen ja lähdeaineistoihin, geneettiseen sukututkimukseen 
sekä sukukirjojen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. 

https://kauppa.genealogia.fi/
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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 esityksessä. 
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 
käräjillä käsitellyiden asioiden osalta. Kurssipäivän toisessa osassa 
perehdytään sanomalehtien käyttämiseen sukututkimuksessa sekä 
talohistoriassa. Päivä antaa sukututkijalle lähtökohdat omatoimiseen 
tutkimiseen näissä arkistolähteissä.

TURKU 10.2.2018  klo 9–16, Brinkkalan Vihreä sali (Vanha Suurtori 3), 
opettaja Juha Vuorela, viim. ilmoittautumispäivä 1.2.2018.

VUODEN 1918 SODAN JA HEIMOSOTIEN KESKEISET HENKILÖ-
HISTORIAN LÄHDEAINEISTOT

Koulutuspäivän aikana käydään läpi vuoden 1918 sodan punaisen ja valkoisten 
keskeisimmät henkilöhistoriaa valottavat lähdeaineistot ja niiden käyttö. Lisäksi 
tutustutaan vuosien 1918–1922 heimosotiin osallistuneita suomalaisia koskeviin 
lähteisiin.
 
HELSINKI 17.11.2017 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404) klo 9–16. Opettaja Jukka 
Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 9.11.2018.



14   |  JÄSENVIESTI JALMARI

GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT

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

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, Porin seudun kansalaisopiston luokka nimeltä Pörssi, 
(Gallen-Kallelankatu 14, 2. krs),, opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumis-
päivä 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, Vihreä sali Brinkkalan talo (Vanha Suurtori 3), opet-
taja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 6.9.2018.

TESTITULOSTEN TULKITSEMINEN GENEETTISESSÄ SUKUTUTKI-
MUKSESSA
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, HUOM! MUUTTUNUT PAIKKA Jyväskylän kan-
salaisopisto luokka 124 eli kerhohuone 1 (Vapaudenkatu 39-41), opettaja Riik-
ka Piironen, Ilmoittautuminen jatkuu kurssipäivään asti.
TAMPERE 24.3.2018 klo 9-16, Tampereen pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2, 
Pihlaja-sali), opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä  15.3.2018.
HELSINKI 5.5.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja 
Marja Pirttivaara, viim. ilmoittautumispäivä 26.4.2018. 
PORI 22.9.2018 klo 9–16, Pääkirjaston kokoussali (Gallen-Kallelankatu 12) 
opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 13.9.2018.
TURKU 10.11.2018 klo 9–16, Sininen huone Vanhalla Raatihuoneella (Vanha 
Suurtori 3), opettaja Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 1.11.2018.
HELSINKI 1.12.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 505), opettaja 
Riikka Piironen, viim. ilmoittautumispäivä 22.11.2018
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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 mahdollisuus 
saada henkilökohtaista ohjausta omassa kirjahankkeessa.

HELSINKI 21.4.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja: Juk-
ka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 13.4.2018.

Erittäin suositut Enemmän irti sukututkimuksen lähteistä -illat jat-
kuvat keväällä 2018 Helsingissä. Kouluttaja Juha Vuorelan johdolla 
käsitellään erilaisia sukututkimuksen lähteitä sekä niiden hyödyn-
tämistä tehokkaalla tavalla.

Voit halutessasi osallistua jokaiseen iltaan tai vain tiettynä iltana. 
Kaikki illat pidetään klo 17.30–19.00 Helsingin Tieteiden talolla (Kirk-
kokatu 6) salissa 505. Osallistumismaksu on 10 euroa/ilta, maksu 
hoidetaan käteisenä paikan päällä. Tervetuloa ilman erillistä ilmoit-
tautumista!

Iltojen ajankohdat

5.2.2018 Kansalliskirjaston digiaineistot sukututkijalle
19.2.2018 Sukututkijat ja kartat
5.3.2018 Sukujutut -ohjelman perusteet
19.3.2018 Voudintilit/läänintilit ja SAY
9.4.2018 Sukutietojen julkaiseminen eri muodoissa
23.4.2018 Sotilaiden tutkiminen
7.5.2018 Miten kirjoitan tarinan?

Tervetuloa mukaan!

Enemmän irti sukututkimuksen 
lähteistä -illat
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Tasavallan juuret – Suomen 
presidenttien esipolvet

Suomen Sukututkimusseura julkaisi 100-vuotisjuhlansa kunniak-
si 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 presi-
denttien esipolvitutkimukset FM Arto Hautalan täydentäminä ja korjaamina. Lisäksi teoksessa julkais-
taan Hautalan laatima tasavallan presidentin Sauli Niinistön esipolvitutkimus.

Juhlakirjan hinta on 30 € ja sitä voi ostaa Tiedekirjasta. ja Akateemisesta kirjakaupasta. Seuran jäsenet 
saavat Tiedekirjassa 30 % jäsenalennuksen Snellmaninkadun myymälästä sekä tekemällä tilauksen 
Tiedekirjaan sähköpostitse tai puhelimitse.

https://www.tiedekirja.fi/default/tasavallan-juuret.html
http://www.akateeminen.com/fi/etusivu/
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Lempäälässä asuva taloushallinnon ammattilai-
nen Riikka Piironen on sukututkimuskouluttaja 
ja sukututkimuksen tuntiopettaja. Piironen on 
pitänyt mm. Seuralle geneettisen sukututkimuk-
sen koulutuspäiviä. Sukututkimusta 1990-luvun 
puolivälistä harrastanut Piironen toimii Vesi-
lahden seudun sukututkimusseura ry:n ja Loh-
jelm-Palttu sukuseura ry:n puheenjohtajana 
sekä Lempäälä-Seuran varapuheenjohtajana. 
Riikka Piironen on Seuran geneettisen sukutut-
kimuksen työryhmän puheenjohtaja.

Sukututkimuksen aloitin parikymmentä 
vuotta sitten muuttaessani takaisin synnyin-
paikkakunnalleni ja lähemmäksi sukulaisia 
Lempäälässä. Suvustamme oli tarinoita, peri-
mätietoa ja hieman sukututkimusta, joihin aloin 
etsimään tarkennusta. Siis tekemään sukutut-
kimusta. Aluksi sukututkimusharrastus oli sa-

tunnaista, mutta kirkonkirjojen ja muun aineis-
ton nettiin tulon myötä siitä tuli säännöllistä, 
jopa osa päivittäistä rutiinia. Sukututkimushar-
rastuksen lisääntymisen myötä myös aktiivinen 
yhdistystoiminta vaihtui sukututkimusta lähellä 
oleviin yhdistyksiin, kuten toimiminen vastuu-
tehtävissä paikallisessa sukututkimusseurassa, 
sukuseurassa ja kotiseutuyhdistyksessä. Kun 
luottamustoimien lisäksi ryhdyin vielä geneet-
tisen sukututkimuksen kouluttajaksi ja histo-
riallisen sukututkimuksen tuntiopettajaksi, voin 
katsoa saaneeni tilaisuuden perehtyä melko 
laajalti sukututkimustoiminnan kenttään.”, Pii-
ronen kertoo. 

”Kuluneen parinkymmenen vuoden aikana 
sukututkimus on edennyt hurjasti, niin määrän 
kuin menetelmienkin suhteen. Geneettinen su-
kututkimus, digitalisaatio, erilaiset julkaisualus-

Uusi jäseniä Seuran hallitukseen
Syyskokous valitsi lauantaina 25.11.2017 Seuran hallitukseen kaksi 
uutta jäsentä, Riikka Piirosen ja Juha Vuorelan. 

Riikka Piironen ja 
Juha Vuorela
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tat jne. kiinnostavat yhä enenevässä määrin 
kaiken ikäisiä, mutta samalla myös hyvin eri-
laisia harrastajia. Siinä missä yksi tekee hyvin 
tarkkaa ja perusteellista tutkimustyötä alku-
peräislähteistä, toinen rakentelee sukupuutaan 
valmiista tutkimuksista tai verkkojulkaisualus-
toilla.  Tarvitsemmekin ennakkoluulotonta asen-
netta uusia menetelmiä kohtaan, mutta myös 
ohjausta korkeatasoiseen sukututkimukseen.”, 
hän kuvailee sukututkimuksen nykytilaa.

Elektroniikan parissa pitkän työuran tehnyt 
Juha Vuorela vetää tätä nykyä omaa yritystä, 
Tmi Juhan Sukua, jossa hän julkaisee kirjoja, kir-
joittaa artikkeleita sekä tarjoaa sukututkimus-
palveluja ja koulutusta. Liedossa asuva Vuorela 
on harrastanut sukututkimusta 30 vuoden ajan 
ja ollut Seuran toiminnassa mukana monissa 
vapaaehtoistehtävissä vuodesta 2007 lähtien. 
Hän on toiminut mm. Suku Forumin ja Face-
book-yhteisön moderaattorina.

”Aloitin sukututkimuksen vuonna 1988 tyh-
jästä, mutta melko nopeasti aineistoa kertyi ja 
sillä tiellä ollaan vieläkin. Muutama vuosi sitten 
ryhdyin yksityisyrittäjäksi, jonka toimenkuvana 
ovat sukututkimusten tekeminen tilauksesta, 
kirjojen ja lehtiartikkeleiden julkaisu sekä su-
kututkijoiden kouluttaminen. Seuran toimintaan 
tulin mukaan 2007 järjestämällä kotipaikka-
kunnallani sukututkimusaiheisen luentoillan. 
Yritänkin saada sekä omaehtoisesti että Seu-
ran hallituksen jäsenenä ihmisiä toimimaan 
paikallisesti, järjestämään tapahtumia ja kokoa-
maan paikallishistoriaa meidän kaikkien iloksi. 
Suomen Sukututkimusseuran toivon valvovan 
edelleen sukututkijoiden etuja mm. lakiviida-
koissa sekä aktivoivan mm. koulutusten kautta 
tutkijoita myös julkaisemaan tietojaan. Olemme 
valtavan tietotulvan kohteena jatkuvasti, joten 
Seura voi myös toimia eräänlaisena suodatti-
mena tai vertaisarvioijana erilaisten lähteiden 
suhteen.”, Vuorela kertoo.

Minä ja DNA
Geneettisen sukututkimuksen perusteet -luento, jossa asiat käydään läpi 
ruohonjuuritasolla. Luento antaa osallistujalle selkeän kuvan dna- eli ge-
neettisen sukututkimuksen perusteista, testien tekemisestä ja testitulos-
ten tulkinnasta. Ilta sopii erittäin hyvin vasta-alkajalle sekä tietysti kaikille, 
joita aihe kiinnostaa. Luennoitsijana toimii Juha Vuorela.

Ajat ja paikat:

15.2.2018 klo 17.00-20.15 Hyvinkään kaupunginmuseo (Kankurintie 4-6, ovi 
Q3). Luento järjestetään Suomen Sukututkimusseuran ja Hyvinkään kau-
punginmuseon yhteistyönä. 

13.3.2018 klo 17.00-20.15 Yrityskehitys Novago (Nummentie 12, Lohja)

Osallistumismaksu on 20 € ja se hoidetaan käteisenä paikan päällä.

Tervetuloa ilman erillistä ilmoittautumista – tulethan myös ajoissa, paikko-
ja riittää 25 ensimmäiselle!
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Genomitiedon iltakouluissa keskustellaan vapaamuotoisesti 
omista kokemuksista genomitiedon hyödyntämisestä suku-
tutkimuksessa. Illat ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu 
Suomen Sukututkimusseuran jäsenille.

Sekä asiaan perehtyneet konkarit että aloittelijat ovat ter-
vetulleita. Voit siis tulla mukaan, jos DNA-sukututkimus 
kiinnostaa, mutta sinulla ei ole vielä omia testituloksia. Oma 
tietokone kannattaa ottaa mukaan. Voit tulla mukaan vain 
tiettyyn iltaan tai vaikka kaikkiin iltoihin. 

HELSINKI
Iltakoulut järjestetään seuraavina maanantai-iltoina klo 
17.30–19.00 Helsingin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6):

12.2.2018 sali 309
12.3.2018 sali 309
9.4.2018 sali 309
14.5.2018 sali 309

Iltakoulujen vetäjänä toimii Helsingissä FT Marja Pirttivaara

TAMPERE
Iltakoulut järjestetään seuraavina torstai-iltoina klo 18.00-
20.00 Hervannan kirjaston (Insinöörinkatu 38) lukusalissa.

1.2.2018
1.3.2018
5.4.2018
3.5.2018

Iltakoulujen vetäjänä toimii Tampereella Riikka Piironen.

Iltakouluihin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Genomitiedon iltakoulu
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Hae Suomalaisen sukututki-
muksen ansiomitalia
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 voi-
daan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnus-
tuksena sukututkimuksen hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta työstä. Kyse voi olla pitkäaikai-
sesta ja aktiivisesta toiminnasta sukututkimus-
yhdistyksessä tai sukuseurassa esimerkiksi 
vapaa-ehtoistoimijana tai luottamustehtävissä. 
Myös yhteisön huomattava tutkimustyötä edis-
tävä 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 suku-artikkeleiden kirjoittamisessa.

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle tai yhteisölle tunnustuksena sukutut-
kimuksen hyväksi tehdystä erityisen ansiok-
kaasta työstä. Kultainen ansiomitali annetaan 
ainoastaan yhdelle saajalle vuodessa.

Vapaamuotoiset esitykset ansiomitalin 
myöntämisestä osoitetaan Suomen Sukutut-
kimusseuran hallitukselle ja lähetetään sähkö-
postitse toiminnanjohtajalle osoitteella pt.kuusi-
luoma@genealogia.fi. Esityksen tekijä sitoutuu 
maksamaan myönnetystä ansiomitalista lunas-
tusmaksun 100 €. Ansiomitalin saajalle luovute-
taan mitalin lisäksi kunniakirja. Ansiomitaliesi-
tyksiä voi tehdä pitkin vuotta, mutta 

ne on jätettävä Suomen Sukututkimusseu-
ralle vähintään kaksi kuukautta ennen suunni-
teltua luovutusajankohtaa.

Seuraavat ansiomitalien luovutustilaisuu-
det ovat Suku 2018-tapahtuma 10.3.2018 sekä 
syyskokous 24.11.2018. Ansiomitalin esittäjä voi 
myös itse järjestää haluamanaan ajankohtana 
luovutustilaisuuden ja huolehtia siellä itse luo-
vuttamisesta.

 Lue lisää ja katso mitalin saajat.

http://www.genealogia.fi/ansiomitalli
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