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Hallituksen ääni

Monta tietä Tampereelle
Vuosisata sitten 1918 Tampereella käytiin monenlaista sotaa. Sotilaiden käsivarsinauhat olivat punaisia tai valkoisia, mutta väri ei
määrittänyt kaikkea. Tampereelle tultiin erilaisista olosuhteista ja
monenlaisista syistä.
Sillä sota ei ollut vain kahden rintaman välinen.
Se ei ollut vain yhteiskuntaluokkien, puolueiden
tai aatteiden sota. Käynnissä oli anttien ja mattien, liisojen ja henrikien sota. Se oli poikien ja
tyttärien, äitien, isoisien, naapurusten, ystävien
ja sukulaisten sota. Vuonna 1918 Tampereella
kohtasi monta todellisuutta ja tarinaa.
Neljännesvuosisata sitten 1993 professori
Heikki Ylikangas julkaisi tutkimuksen Tampereen taistelusta ja siihen johtaneesta kehityksestä. Teos sai nimekseen Tie Tampereelle.
Julkaisua seurasi laaja keskustelu, ja se antoi voimallisen sysäyksen aiempaa laajemmalle tutkimustoiminnalle. Myös valtioneuvoston
kanslian perustama ja Ylikankaan johtama Suomen sotasurmat 1914–1922 -projekti voidaan
nähdä osana tätä jatkumoa.
Ylikankaan teos oli tiennäyttäjä myös toisella tapaa: se avasi väylää uudenlaiselle kerronnalle, jota on kutsuttu populaarihistoriaksikin.
Ylikangas hyödynsi laajasti henkilöhistoriallisia
lähteitä, sijoitti tekstin väliin sivukertomuksia
ja käytti fiktion tehokeinoja. Ylikangas teki valkoisten ja punaisten historiasta myös yksittäisten ihmisten historiaa.
Sadan vuoden jälkeen me muistamme yhä.
Emme tietenkään henkilökohtaisesti, mutta tarinoiden, sukujen ja historiankirjoituksen kautta vuoden 1918 tapahtumat vaikuttavat meihin
yhä.
Sukututkijan näkökulmasta sota näyttäytyy
hyvin konkreettisena. Se oli yksilöllinen kokemus, jolla oli sekä taustansa että seurauksensa henkilöiden ja heidän lähipiiriensä elämässä.
Sota tapahtui ruohonjuuritasolla.
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Ja sillä tasolla meidän tutkimustehtävämme
on ennen muuta ymmärtää. Ymmärtää, miksi
henkilöt ajattelivat ja toimivat niin kuin tekivät.
Ymmärtää, mitä sota kaikkinensa tarkoitti perheille, suvuille ja jälkipolville.
Muistitietoa sadan vuoden takaisista asioista
on yhä jäljellä. Monta tarinaa on vielä kertomatta. Ja jokainen niistä ansaitsee tulla kerrotuksi.
Siksi että me muistaisimme. Siksi että osaisimme arvostaa. Ja siksi että itse omilla teillämme ymmärtäisimme keskittyä enemmän
rakentamaan ja yhdistämään kuin purkamaan
ja erottamaan. Yhdessä – se on hyvä teema
101-vuotiaassakin Suomessa.
Siispä tervetuloa muistamaan, kohtaamaan, oppimaan ja viihtymään yhdessä. Tervetuloa Tampereelle, monien elämänteiden ja tuhansien tarinoiden kaupunkiin!
Teppo Ylitalo
Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtaja

Seuran julkaisut Sukututkijan
verkkokaupasta tai Tiedekirjasta!
Seuran jäsenenä saat Seuran julkaisuista 30% alennuksen!
JOHDATUS GENEETTISEEN SUKUTUTKIMUKSEEN

Oppaassa kerrotaan, mitä geneettisellä sukututkimuksella tarkoitetaan ja mitä harrastuksen parissa toimivat tekevät. Lisäksi esitellään DNA- kuluttajatestejä tarjoavan
Family Tree DNA:n testivalikoimaa, Oppaassa selostetaan myös kuinka voi rakentaa
omaa sukulinjaansa haplopuussa.

Tiedekirjasta 17 € tai digitaalisena Sukututkijan verkkokaupasta 12 €

RUOTUSOTILAIDEN TUTKIMINEN

Tämä opas esittelee tärkeimmät asiakirjasarjat ruotuarmeijan asiakirja-aineistosta ja
niiden syntyyn vaikuttaneet asetukset ja määräykset. Se opastaa tutkijaa löytämään
oikeat rullat. Se esittelee arkistojen kätköissä lymyäviä muita vähemmän tunnettuja
asiakirjasarjoja.

Tiedekirjasta 21 € tai digitaalisena Sukututkijan verkkokaupasta 10 €

DIGITAALISEN SUKUTUTKIMUKSEN OPAS

Digitaalisen tutkimuksen opas esittelee sukututkijan työn kannalta hyödyllisimmät internetsivustot sekä muut sähköisen sukututkimuksen apukeinot. Opas sananmukaisesti tuo sukututkimuksen arkistoholveista kotisohville.

Tiedekirjasta 17 € tai digitaalisena Sukututkijan verkkokaupasta 10 €

TASAVALLAN JUURET - SUOMEN PRESIDENTTIEN ESIPOLVET
Presidenttien esivanhempien kautta avautuu Suomen historia aina keskiajan rälssisuvuista 1900-luvun työläiskortteleihin. Presidenttien esipolvien muodostamat
sukuverkostot ulottuvat laajalle, ja he ovat sukua tuhansille tavallisille suomalaisille.

Tiedekirjasta 30 €
JÄSENVIESTI JALMARI
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Suku 2018 -tapahtuma

Tapahtumaa ympäröi sukututkimusaiheinen näyttely, jossa sukututkijat, su
ly on avoinna lauantaina 10.3.2018 klo 9.00-16.30 ja sunnuntaina 11.3.2018
lauantaina klo 9.00-11.00.
NÄYTTELYKARTTA,
1. KERROS

1. Tampereen Seudun Sukututkimusseura ry
2. Tampereen Historiallinen Seura
3. Sydän-Hämeen Sukututkijat ry
4. Satakunnan Sukututkimusseura ry
5. Lauri Karskela sukupuut
6. Atk-palvelu Luhtasaari
7. Heimo Outola
8. Suomen Sukututkimusseura
9. Vesilahden sukututkimuseura ja sukuseurat
10. Tampereen kaupunginkirjasto
4
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11. Antti Kalliokoski ja Marjatta Luoma
12. Henrik Luoma-Mielty sukuseura
13. Snellmanin sukuyhdistys ry
14. Ålands Emigrantinstitut
15. Tuija Kauranen
16. Turun seudun sukututkijat ry
17. Tmi Juhan Suku
18. Kolehmaisten Sukuseura ry
19. Lahden seudun sukututkijat ry
20. Vantaan Seudun Sukututkijat ry

ukuseurat ja sukututkimusyhdistykset esittelevät toimintaansa. Näytteklo 10.00-15.00. Tapahtuman avajaiset pidetään Sampolan juhlasalissa

21. Ryhdän sukuseura
22. Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry
23. Strangin ja Spangarin sukuseuran
24. Kyröskosken kansalaisopiston sukututkimuspiiri
25. Suur-Ikaalisten Sukututkijat
26. Printek
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NÄYTTELYKARTTA,
2. KERROS
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27. Tampereen seudun työväenopisto
28. Margareetta Koskinen
29. Mai Tolonen
30. Leena Linhola
31. Pajari-sukuseura
32. My Heritage
33. Kansallisarkisto
34. Hämeenlinnan sukututkimusseura ry
35. Family Search
36. Sukuseurojen Keskusliitto ja
Sukuviesti-lehti
37. Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys
38. Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liito
39. Karjalan sivistysseura ry
40. Karjala-tietokanta
41. Sukuseura Suomen Lappalaiset ry
42. Mirjami Niinimäki
43. Sukutaito Oy
44. Toiset Aijat
45. Heikki Särkkä
JÄSENVIESTI JALMARI

46. Hansaprint Oy
47. Taittopalvelu Yliveto
48. Jaakko Ilkka Seura ry ja Nurmoo-Seura

NÄYTTEILLEASETTAJAT
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
Antti Kalliokoski ja Marjatta Luoma 11
Atk-palvelu Luhtasaari 6
Family Search 35
Hansaprint Oy 46
Heikki Särkkä 45
Heimo Outola 7
Henrik Luoma-Mielty sukuseura 12
Hämeenlinnan sukututkimusseura ry 34
Jaakko Ilkka Seura ry ja Nurmoo-Seura 48
Kansallisarkisto 33
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liito 38
Karjalan sivistysseura ry 39
Karjala-tietokanta 40

Kolehmaisten Sukuseura ry 18
Kyröskosken kansalaisopiston sukututkimuspiiri 24
Lahden seudun sukututkijat ry 19
Lauri Karskela sukupuut 5
Leena Linhola 30
Mai Tolonen 29
Margareetta Koskinen 28
Mirjami Niinimäki 42
My Heritage 32
Pajari-sukuseura 31
Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry 22
Printek 26
Ryhdän sukuseura ry 21
Satakunnan Sukututkimusseura ry 4
Snellmanin sukuyhdistys ry 13
Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys 37
Strangin ja Spangarin sukuseuran 23
Sukuseura Suomen Lappalaiset ry 41
Sukuseurojen Keskusliitto ja Sukuviesti-lehti 36

Sukutaito Oy 43
Suomen Sukututkimusseura 8
Suur-Ikaalisten Sukututkijat 25
Sydän-Hämeen Sukututkijat ry 3
Taittopalvelu Yliveto 47
Tampereen Historiallinen Seura 2
Tampereen kaupunginkirjasto 10
Tampereen Seudun Sukututkimusseura ry 1
Tampereen seudun työväenopisto 27
Tmi Juhan Suku 17
Toiset Aijat 44
Tuija Kauranen 15
Turun seudun sukututkijat ry 16
Vantaan Seudun Sukututkijat ry 20
Vesilahden sukututkimusseura ja sukuseurat 9
Ålands Emigrantinstitut 14
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ESITELMÄT: VUODEN 1918 SOTA JA SEN LÄHTEET
LAUANTAI, JUHLASALI
KLO 11.00 VUODEN 1918 SODAN VALKOISTEN LÄHTEET
Yliopistotutkija, FT, dosentti Markko Tikka (Tampereen yliopisto)
Esitelmässä keskitytään tarkastelemaan sisällissodan punaiseen ja valkoiseen
väkivaltaan liittyviä dokumentteja ja niiden syntyprosesseja.

KLO 12.30 NAISET SUOMEN SISÄLLISSODASSA
Yliopisto-opettaja, VTT Tiina Lintunen (Turun yliopisto)
Suomen sisällissota kosketti monella tasolla myös naisia. VTT Tiina Lintunen käsittelee omassa esitelmässään sitä, millä tavoin naiset niin valkoisella kuin punaisellakin puolella osallistuivat sotaan ja miten se vaikutti heidän elämäänsä. Lintunen kuvaa myös sitä, millaista sodanjälkeinen arki oli.

KLO 14.00 SISÄLLISSODAN MUISTOT TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNNAN KOKOELMISSA
Erikoistutkija, FM Pete Pesonen (Työväen Arkisto)
Työväen Arkiston yhteydessä toimiva Työväen muistitietotoimikunta perustettiin vuonna 1960. Työväenliikkeen perinnetietoon keskittynyt toimikunta aloitti
sisällissodan punaisen osapuolen muistelmien keräämisen jo vuonna 1961. Esitelmässä käsitellään muistitietotoimikunnan kokoelmien muodostumista ja sisältöä
ja kerrotaan, millaista sisällissotaa käsittelevää aineistoa toimikunnan kokoelmissa säilytetään sekä mitä keruita on järjestetty ja minkälaisia tavoitteita keruilla
on ollut.

KLO 15.30 VUODEN 1918 SODAN VALOKUVAT
Johtaja, FT Arja Rantanen (Kansallisarkisto)
Vaasalainen sotakirjailija Konrad Westlin kokosi satoja kuvia vuoden 1918 tapahtumista ja varusti kuvat yksityiskohtaisilla tiedoilla. Kuvat eivät anna puolueetonta
kuvaa tapahtumista, koska ne liittyvät suojeluskuntien, jääkärien ja valkoisten joukkojen toimiin. Kuvat näyttävät kuitenkin meille miten juuri itsenäistyneen Suomen
taistelu alkoi maassa olevan venäläisen sotaväen aseistariisumisella ja miten kevään 1918 yhteenotot punaisten ja valkoisten joukkojen välillä päätyivät valkoiten
voittoon. Westlinin kuva-arkistossa sodan monet uhrit saavat nimet ja kasvot.
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SUNNUNTAI, JUHLASALI
KLO 10.00 VAPAUSSOTURIN ELÄMÄKERRAN RAKENTAMINEN
Tutkija, FT Jukka Partanen
Sukuarkistosta löytyneen vapaussoturin muistiinpanot ja säilynyt kirjeenvaihto
tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden henkilön sotatien tutkimiselle. Kuvaa voidaan vielä täydentää eri arkistoissa säilytettävillä sotilas- ja muilla asiakirjoilla.
’Esitelmässä käydään läpi esimerkkitapauksen avulla, kuinka lähteitä voidaan
käyttää sekä muodostaa niiden avulla luotettava ja mielenkiintoinen elämäkerta.

KLO 11.30 KOLME VUODEN VUODEN 1918 KOKENUTTA: JAHVETTI MOILANEN, KULLERVO MANNER JA ESKO RIEKKI
FT, professori Matti Lackman
Esitelmässä verrataan jätkämies, au-äidin poika Jahvetti Moilasta, kirkkoherranpoikaa Kullervo Manneria ja kauppaneuvoksen poikaa Esko Riekkiä ja heidän
taustojaan. Tuskin sosiaalinen tausta kaikkea merkitsee elämänkaarelle, mutta
merkinnee kuitenkin aika paljon. Matti Lackman tuo esille myös sitä, miten erilaiset lähteet valaisevat kyseisten henkilöiden elämää ja toimintaa, ja minkälaisia
teitä he elämässään kulkivat. Kaikki olivat tietyllä lailla poikkeusyksilöitä. Mutta
jotakin yhteistäkin kuitenkin oli.

KLO 13.00 PUNAMUISTELMIA JA MUUTA AINEISTOA KANSAN ARKISTOSSA
Tutkija, FM Reetta Laitinen (Kansan Arkisto)
Esitelmässä esitellään Kansan Arkiston vuoden 1918 aineistoja. Suomen luokkasotakokoelman ohella arkistossa on muistitietoa, äänitteitä ja valokuvia. Arkistossa on parhaillaan käynnissä ”Pappani oli punakaartilainen” -keruu, jolla pyritään
keräämään sukujen ja perheiden muistitietoa.

KLO 14.00 VUODEN 1918 SODAN PUNAISET LÄHTEET
FT, tutkija Tuomas Hoppu
Sisällissodassa punakaarteissa ja punaisessa hallinnossa palveli yli 100 000
suomalaista, jotka lähes kaikki ovat jättäneet joitain jälkiä arkistolähteisiin. Tavallisimman lähteen eli valtiorikosoikeuksien ja valtiorikosoikeuksien aktien lisäksi
kuulijoita tutustetaan punakaartin asiakirja-aineistoihin sekä autetaan esimerkiksi Ruotsiin ja Venäjälle sodan vuoksi paenneiden suomalaisten jäljille. Samoin
kerrotaan siitä, mistä on mahdollisesti saatavissa tietoa vankileireillä ennen valtiorikosoikeuteen joutumista kuolleista. Esitelmässä opastetaan myös lähteiden
tulkintaan ja annetaan eväitä pahimpien sudenkuoppien välttämiseen. Kaikkea,
mitä lähteissä kerrotaan, ei myöskään pidä uskoa.
JÄSENVIESTI JALMARI
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MUU OHJELMA JUHLASALISSA
LAUANTAI

12.00-12.30 Pekka Valta: Kohti Suomi-tietokantaan!
15.00-15.30 Sukutarinat 2017 -teoksen julkistaminen

SUNNUNTAI

11.00-11.30 Tiina Miettinen: Seuran

juhlakirja

Tasavallan juuret - Suomen

presidenttien esipolvet

12.30-13.00 Teppo Ylitalo: Suomen Sukututkimusseuran

sähköiset palvelut

TIETOISKUT
LAUANTAI, 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 Paavo Salonen: Y-DNA-testien tulosten tulkintaa

SUNNUNTAI, AUDITORIO
10.00-10.45 Riikka Piironen: Tutustu geneettiseen sukututkimukseen
10.45.-11.30 Pekka Valta: luotettaviin sukupuihin Suomi-tietokannan avulla
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

SUKUTUTKIMUSNEUVONTAA
Tapahtumassa on myös mahdollista saada henkilökohtaista sukututkimusneuvontaa sekä geneettisen sukututkimuksen neuvontaa. Neuvontaan voi vapaasti tulla tapahtuman aukioloaikoina ja se on tarkoitettu
kaikille vasta-alkajista edistyneempiin sukututkijoihin. Kysy mitä vaan,
asiantuntijat vastaavat!
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TEEMALAUANTAI 7.4.2018
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

TAISTELUJEN JÄLKEEN 1918
– KOSTOA, RANGAISTUKSIA JA KATKERIA MUISTOJA
10.00 Fil. tri, yht. maist. Sami Suodenjoki
Sotavankikysymys ja vankileirit 1918
Sisällissodan alettua sekä valkoiset että punaiset joutuivat pohtimaan vihollisiksi epäiltyjen
käsittelyä. Valkoiset perustivat vankejaan varten kymmeniä vankileirejä, joissa enimmillään
oli 80 000 punavankia. Vankileireistä muodostui inhimillisen katastrofin näyttämöitä, sillä
tuhansia vankeja teloitettiin ja vielä useampia
menehtyi sodan päättymisen jälkeen kulkutauteihin ja aliravitsemukseen.
11.00 Kirjailija Sirpa Kähkönen
Elämä arkistoissa – sisällissodan tutkiminen
suvun sisäisenä velvoitteena
Kähkönen kertoo esitelmässään fiktion ja faktan kirjoittamisesta arkistotyön pohjalta. Hänen tietoteoksensa kertovat sisällissodasta ja
1930-luvun poliittisesta kriisistä ja hänen fiktiiviset teoksensa siviilien elämästä kriisiaikoina.
12.00 Kahvi
12.40 Fil. tri, dosentti Lars Westerlund
Sotasurmaprojekti ja sen pohja-aineisto sukututkijan apuna
Sisällissotaa tutkivalle sukututkijalle arkistot
tarjoavat mittavan määrän aineistoja. Sukututkijan hyödyn näkökulmasta tärkeimpiä ovat
Suomen sotasurmat 1914–22 -projektin nimitiedosto sekä viranomaisarkistot ja muistitietoaineistot. Esitelmässä käsitellään myös sotasurmatiedoston suunnittelua ja toteutusta sekä
tallennuksen ulkopuolelle jätettyjä ja jääneitä
aineistoja.

13.40 Dosentti, yliopistonlehtori Ilkka Huhta
Papisto sisällissodassa
Papit olivat väestökirjanpitoon liittyvän viranomaistehtävänsä vuoksi hyvin perillä siitä, millaisesta tragediasta sisällissodassa oli kyse.
Suuri enemmistö pappeja pysyi sivussa sodan
osapuoliasetelmista, jossa seurakunta oli jakaantunut kahtia. Eniten huomiota herättivät
kuitenkin ne papit, jotka toimivat joko valkoisen
armeijan sotilaspappeina tai ne, jotka osoittivat
ymmärtämystä punaisille.
Osallistumismaksu 20 euroa sisältää kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen 2.4.2018 mennessä
sukututkijan verkkokaupan kautta (kauppa.genealogia.fi)
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Kasvot 1918
Kansallismuseossa avattiin lauantaina 3.3.2018 Kasvot 1918
-näyttely. Sen pääosassa on sisällissodan elänyt ja kokenut ihminen. Museoviraston Kuvakokoelmissa on helsinkiläisen Atelier
Nyblinin (vuodesta 1877) laaja studiokuvakokoelma, jossa on noin
4 000 kuvaa vuodelta 1918. Niistä näyttelyssä on esillä pieni otos
sekä alkuperäinen kuvauspäiväkirja.
Näyttely kuljettaa kävijän näiden henkilökuvien
ja kuvauspäivien kautta läpi Suomen historian
yhden traagisimman tapahtumaketjun. Suomalaista murhenäytelmää dokumentoivat kuvat
avautuvat eteemme sosiaalisten merkitysten ja
merkkien tiivistyminä, joista kirjoitamme oman
historiamme meihin ladattujen arvojen ja asenteiden kautta. Tulkinnat avaavat näkymiä muistamisen ja muistin poliittisiin ulottuvuuksiin,
siihen, mitä olemme halunneet kertoa menneisyydestämme nykyisyyteen ja mitä on jäänyt
suurten kertomusten jalkoihin ja reunamille.
Valinnoista, ajan jättämistä varjoista, kansan
jakautumisesta ja syyllisyydestä nousevat teemat tulevat esiin myös näyttelyn lavastuksellisissa elementeissä ja installaatioissa. Ne ovat
Aalto-yliopiston lavastustaiteen opiskelijoiden
materiaaliopin kurssilla toteutettuja ja saaneet
innoituksensa näyttelyn valokuvista.
Maaliskuussa Kansallismuseossa järjestetään keskiviikkoiltaisin luentoja, joissa museon
tutkijat ja vierailijat kertovat museon toiminnasta sata vuotta sitten sekä tarinoita näyttelyn valokuvien takana ja valokuvauksen merkityksestä vuonna 1918. Luentosarja huipentuu
13.4.2018 järjestettävään klubi-iltaan, joka järjestetään yhteistyössä Politiikasta.fi -verkkolehden kanssa. Illan aikana keskustellaan asiantuntijoiden johdolla suomalaisesta identiteetistä
sisällissodan ajoista tähän päivään.
Näyttely on avoinna 3.3.-30.4.2018 Kansal-
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lismuseon ensimmäisen kerroksen pop up -tilassa, jonne on vapaa pääsy. Tarkemmat tiedot
luennoista löytyvät museon verkkosivustolta
www.kansallismuseo.fi. Luentoja pääsee kuuntelemaan museon pääsylipun hinnalla.
Herra Wäänänen passikuvassa 2.2.1918
Sodan todellisuuteen kuului
alusta lähtien
terrori,
johon
kuului
poliittisiksi ja sotilaallisiksi vihollisiksi koettujen
aseettomien ja
aseista riisuttujen henkilöiden
hengenriistot.
Kuvauspäivänä julkaistiin punaisen puolen
lehdistössä vankien surmaamista vastustava kirjoitus: ” … eräitä wankeja ovat punaisen
kaartin eräät jäsenet surmanneet, sen jälkeen
kuin lahtarit olivat ensin aseista riisumiaan
punakaartitilaisia surmanneet. Noita kamalia
tekoja wallankumoukselliset työwäenjärjestöt
eiwät woi olla tuomitsematta.” (Tiedonantolehti
2.2.1918) Kuva: Atelier Nyblin, Museoviraston Kuvakokoelmat

Rakel Manelius
17.2.1918
Kuvauspäivänä
Helsingissä vietettiin ”Wapaustaistelussa kaatuneiden
punakaartilaisten
hautajaiset. Waltawa saattojoukkue – Noin 15,000
osanottajaa
…
Talwinen aurinko
heikosti lämmittää
niitä arkkuja, jotka
nyt olemme laskeneet maan poween.” (Työmies
18.2.1918). Kuva: Atelier Nyblin, Museoviraston Kuvakokoelmat
Rouva Grönberg
17.3.1918
Maaliskuun puolivälissä valkoiset
aloittivat
suurhyökkäyksen
Tampereen
valtaamiseksi, jolloin
punaisten pohjoinen rintama murtui. Kuvauspäivän
aamuna tieto valkoisten suurhyökkäyksestä tavoitti
Tampereen. Sodan ratkaisutaistelut Tampereen
suunnalla olivat alkamassa. Kuva: Atelier Nyblin,
Museoviraston Kuvakokoelmat

Punakaartilaiset
8.4.1918
Haavoittunut
punakaartilainen
on pukeutunut
venäläiseen sotilasunivormuun.
Nyblinin
kuvauspäiväkirjan
mukaan kuvan
on tilannut herra Otso Aronen.
Edellisenä päivänä Loviisassa
maihinnoussut saksalaisten osasto Brandenstein
taisteli Kymenlaakson punakaartilaisia vastaan
Kyminlinnan linnoituksesta. Saksan Itämeren-divisioona oli matkalla kohti Helsinkiä ja punakaartin johtoa evakuoitiin Helsingistä Viipuriin. Kuva:
Atelier Nyblin, Museoviraston Kuvakokoelmat

Valkoisen armeijan sotilas
Matsen (Modsén)
19.4.1918
Kuvauspäivänä
valkoisten suurhyökkäys Viipuriin alkoi. Saksalaisten osasto
Brandenstein
valtasi Lahden,
jolloin punaisten
pakotie itään oli
menetetty. Vajaa
viikko aikaisemmin saksalaiset olivat vallanneet
Helsingin. Etelä-Suomessa vallan ja väkivallan
monopoli oli siirtymässä lyödyiltä punaisilta valkoisille voittajille. Kuva: Atelier Nyblin, Museoviraston Kuvakokoelmat
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Seuran luottamushenkilöt, vapaaehtoistoimijat ja toimihenkilöt
SEURAN HALLITUS JÄRJESTÄYTYI
Suomen Sukututkimusseuran hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 10.2.2018. Syyskokous
valitsi Seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2018
FM Teppo Ylitalon Seinäjoelta. Hallitus valitsi
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi FT Jukka
Partasen Joensuusta. Työvaliokuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toiminnanjohtajan lisäksi hallitus valitsi lehtori, herastuomari
Jouni Elomaan Turusta ja FM Kari Salon Helsingistä.
Hallituksen muut jäsenet vuonna 2018 ovat
FT, dosentti Christer Kuvaja Raaseporista, FM
Mervi Lampi Hämeenlinnasta, DI Margit Lumia
Vantaalta, sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen Lempäälästä, atk-suunnittelija Liisa Raatikainen Savonlinnasta, FT Arja Rantanen Mustasaaresta ja sukututkimuskouluttaja
Juha Vuorela Liedosta. Hallituksen ja työvaliokunnan esittelijä ja sihteeri on toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma.

HALLITUS NIMESI JÄSENIÄ TOIMIKUNTIIN
Järjestäytymiskokouksessaan Seuran hallitus nimesi vuosiksi 2018–2020 vaalitoimikunnan, johon kuuluvat varatuomari Johan Ståhl
(puheenjohtaja), diplomiurkuri Irma-Liisa Juuti,
PhD Antti Matikkala ja merkonomi Karin Nissinen.
Hallitus nimitti myös Aikakauskirja Genoksen
toimitusneuvoston toimikaudeksi 2018–2020.
Siihen kuuluvat FT Tiina Miettinen (puheenjohtaja), cand.mag & art. Carl-Thomas von Christierson Tanskasta, FT, dosentti Mervi Kaarninen,
14
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FT Ulla Koskinen, FT, dosentti Anu Koskivirta, FT
Veli Pekka Toropainen ja professori Kustaa H. J.
Vilkuna. Toimitusneuvoston esittelijä ja sihteeri
on päätoimittaja Heikki Vuorimies.
Juridisen toimikuntaan toimikaudeksi 2018–
2020 hallitus nimesi seuraavat: herastuomari
Jouni Elomaa (puheenjohtaja), kanslianeuvos
Kari T. Ahonen, toimittaja Arto Astikainen, johtaja Arja Rantanen, kansainvälisten asioiden
neuvos Kari Salo ja varatuomari Johan Ståhl.
Toimikunnan esittelijä ja sihteeri on toiminnanjohtaja.
Hallitus nimesi FM Teppo Ylitalon Seuran
edustajaksi Karjala-tietokantasäätiön hallitukseen toimikaudelle 2018–2019 ja FM Kari Salo
Suomen Hostellijärjestön edustajisto 2018–2019.
Tilaushistoriakeskuksen hallituksessa Seuraa
edustaa FM Teppo Ylitalo varajäsenään FT Jukka Partanen.

TYÖRYHMIEN JÄSENET
Hallitus vahvisti myös toiminnanjohtajan perustamien työryhmien kokoopanot vuodella 2018:
— Suomi-tietokantahankkeen projektiryhmä:
VTM Pekka Valta (projektipäällikkö), Juha Mäkeläinen, Jorma Haapasalo, Timo Nallikari ja Antti
Riiheläinen.
— Teemalauantai-työryhmä: FT Jukka Partanen
(puheenjohtaja), FT, dosentti Christer Kuvaja,
VTM Marketta Kännö, FM Mervi Lampi, FM Terhi
Nallinmaa-Luoto ja FM Marja Pohjola.
— Pääkaupunkiseudun työryhmä: FM Kari Salo
(puheenjohtaja), FM Arto Hautala, fil. yo. Mikko
Kuitula, VTM Marketta Kännö ja FM, museoneuvos Mariliina Perkko.

KEVÄTKOKOUS 2018
SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURAN
KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN SUKU
2018 -TAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ
SUNNUNTAINA 10.3.2018 KLO 13.45
SAMPOLAN AUDITORIOSSA (SAMMONKATU 2).

— Geneettisen sukututkimuksen työryhmä: Sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen (puheenjohtaja), yrittäjä Risto Hyvätti, toimitusjohtaja
Paavo Salonen ja FM Ira Vihreälehto sekä Seuran ulkopuolinen asiantuntija Jukka Kylli.
— Suku Forumin moderointiryhmä: DI Hasse Nygård (administraattori), LL Jouni Kaleva,
Markku Vainio ja sukututkimuskouluttaja Juha
Vuorela.

TOIMIHENKILÖT
Seuran toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma, tiedottaja Laura Aho,
toimistosihteeri Maaria Hartman, viestintäassistentti Mikko Kuitula ja some-vastaava Juha
Vuorela. Seuran tietokantavastaava ja Omat
Juuret -hankkeen projektipäällikkö on Teppo
Ylitalo.
Aikakauskirja Genoksen toimitukseen kuuluvat päätoimittaja, FT Heikki Vuorimies ja toimitussihteeri, FM, herastuomari Maria Vasenkari
sekä toimittajat FT Pirita Frigrén ja FT Pasi
Saarimäki.

VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
OVAT LUETTAVISSA VERKKOSIVUSTON JÄSENSIVUILLA.

LÄS ÄVEN PÅ SVENSKA!

JÄSENVIESTI JALMARI
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Seuran koulutuspäivät
Suomen Sukututkimusseura tarjoaa koulutusta suku- ja henkilöhistorian tutkimukseen ja lähdeaineistoihin, geneettiseen sukututkimukseen
sekä sukukirjojen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen.
Koulutuspäivät järjestetään lauantaisin. Koulutuspäivän osallistumismaksu on Seuran jäsenille 41,30€ euroa, (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
tehokkaaseen 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 henkilöhistoriallisesta näkökulmasta. Millaisia tietoja veroluetteloista löytää ja miten 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 veroluetteloista löytää nimien lisäksi. Koulutuksessa saa myös harjoitusta vanhojen
käsialojen tulkintaan.
TURKU 14.4.2018 klo 11-18, Vihreä sali Brinkkalan talo (Vanha Suurtori 3), opettaja FT Tiina Miettinen, viim. ilmoittautumispäivä 5.4.2018.

SUKUTUTKIMUSTIETOJEN TALLENTAMINEN JA MUOKKAAMINEN ESITETTÄVÄÄN MUOTOON
Koulutuspäivän aikana tutustutaan sukututkimusohjelmien ja erilaisten internetin
tallennuspalveluiden käyttöön. Koulutuksessa käydään esimerkkien avulla läpi kotisivujen tekemistä, blogin kirjoittamista ja kirjallisten julkaisujen tekemistä. 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.
16
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VUODEN 1918 SODAN JA HEIMOSOTIEN KESKEISET HENKILÖHISTORIAN 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.

SUKUKIRJA-KOULUTUSPÄIVÄT
SUVUSTA KIRJAKSI
Koulutus soveltuu erityisesti erilaisten paikallishistoriallisten kirjojen, kuten
suku-, talo- ja kylähistorioiden tekijöille. Koulutuspäivän aika käydään läpi
kirjahankkeen kaikki vaiheet suunnittelusta painatukseen. Lisäksi on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta omassa kirjahankkeessa.
HELSINKI 21.4.2018 klo 9–16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 404), opettaja:
Jukka Partanen, viim. ilmoittautumispäivä 13.4.2018.

MUISTA MYÖS!
ENEMMÄN IRTI SUKUTUTKIMUKSEN LÄHTEISTÄ -ILLAT
Erittäin suositut Enemmän irti sukututkimuksen lähteistä -illat jatkuvat
keväällä 2018 Helsingissä. Kouluttaja Juha Vuorelan johdolla käsitellään
erilaisia sukututkimuksen lähteitä sekä niiden hyödyntämistä tehokkaalla
tavalla.
Voit halutessasi osallistua jokaiseen iltaan tai vain tiettynä iltana. Kaikki
illat pidetään klo 17.30–19.00 Helsingin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) salissa 505. Osallistumismaksu on 10 euroa/ilta, maksu hoidetaan käteisenä
paikan päällä. Tervetuloa ilman erillistä ilmoittautumista!
Iltojen ajankohdat:
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?

JÄSENVIESTI JALMARI
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GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT
GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET
Kurssilla käydään läpi geneettisen sukututkimuksen perusasioita sekä tutustutaan tarkemmin Family Tree DNA:n testivalikoimaan. Kurssin jälkeen sinun
on helppo lähteä liikkeelle geneettisessä sukututkimuksessa ja tiedät mitä
tietoa kullakin testillä voit saada.
PORI 21.4.2018 klo 9–16, Porin seudun kansalaisopiston luokka nimeltä Pörssi,
(Gallen-Kallelankatu 14, 2. krs),, opettaja Riikka Piironen, 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, Vihreä sali Brinkkalan talo (Vanha Suurtori 3), 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.
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

MUISTA MYÖS!
GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN KUULUMISIA
Luento järjestetään Helsingin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) torstaina 19.4.2018 klo 17.30-19.00
salissa 104. Esitelmän pitää FT Marja Pirttivaara, joka on geneettisen sukututkimuksen johtavia
asiantuntijoita.
Tilaisuus on maksutton ja siihen ei ole ennakkoilmoittautumista.
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MINÄ JA DNA
Geneettisen sukututkimuksen perusteet -luento, jossa asiat käydään läpi ruohonjuuritasolla.
Luento antaa osallistujalle selkeän kuvan dnaeli geneettisen sukututkimuksen perusteista,
testien tekemisestä ja testitulosten tulkinnasta.
Ilta sopii erittäin hyvin vasta-alkajalle sekä tietysti kaikille, joita aihe kiinnostaa. Luennoitsijana toimii Juha Vuorela.
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, paikkoja riittää 25 ensimmäiselle!

Suomen yleiskartta
1863–1963 — 100 vuotta Suomen kuvaajana
Suomen yleiskarttakirja tuo ensi kertaa saataville Suomen yleiskartan ensimmäisen version vuosilta 1863–1873.
Kartasto on erittäin seikkaperäinen ja arvokas lähde esim.
historiasta kiinnostuneille ja sukututkijoille. Kartassa on
runsas paikannimistö ja se antaa parhaan lähteen tuon
ajan nimistöön.

Nyt Seuran jäsenille 39 € (ovh. 55 €)
koodilla STSJ2018!
Kartaston voi tilata verkkokaupasta www.atlasart.ﬁ tai
sähköpostitse tilaus@atlasart.ﬁ (toimituskulut 11 €)tai tulemalla suoraan toimistoomme Sankaritie 3A, Helsinki
(klo 9-16).
JÄSENVIESTI JALMARI
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Genomitiedon iltakoulu
Genomitiedon iltakouluissa keskustellaan vapaamuotoisesti
omista kokemuksista genomitiedon hyödyntämisestä sukututkimuksessa. Illat ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu
Suomen Sukututkimusseuran jäsenille.
Sekä asiaan perehtyneet konkarit että aloittelijat ovat tervetulleita. 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):
12.3.2018 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 18.0020.00 Hervannan kirjaston (Insinöörinkatu 38) lukusalissa.
5.4.2018
3.5.2018
Iltakoulujen vetäjänä toimii Tampereella sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen.
Iltakouluihin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa myös keskustelemaan ja kysymään neuvoa Genomitiedon iltakoulun uuteen Facebook-ryhmään!
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Sukuharrastajille opastusvideoita YouTubessa
Suomen Sukututkimusseura aloitti tammikuussa sukuharrastajille
ja muille kiinnostuneille suunnattujen lyhyiden opastusvideoiden
julkaisemisen YouTubessa. Videoiden toteutuksesta vastaa sukututkimuskouluttaja Juha Vuorela.
Seura julkaisi oman YouTube-kanavan viime kesänä. Sieltä löytyy 31.1.2017 pidetyn 100-vuotisjuhlan
videointi samoin kuin kuusi juhlavuoden teemaan liittyvää ”Jokaisella on tarina” -videota.
Samalla kanavalla on vapaasti katseltavissa myös seitsemän opastusvideota, joiden kesto on viisi,
kuusi minuuttua. Niissä lyhyesti ja ytimekkäästi kerrotaan kuinka sukututkimus aloitetaan, miten tilataan virkatodistus kirkkoherranvirastosta tai kuinka käytetään HisKiä ja SukuHakua. Kanavalla on
video myös siitä, kuinka Sukututkijan verkkokaupassa ilmoittaudutaan Seuran koulutustilaisuuksiin.
Videoissa tietokonenäytöllä opastetaan katsojaa aiheeseen. Juha Vuorelan rauhallinen selostus ja
tiukasti ydinasioihin keskittyvä ote tekevät opastusvideoista helposti omaksuttavia täsmäiskuja sukututkimukseen. Videoita tehdään resurssien mukaan lisää ja ajan mittaan Seuran YouTube -kanavasta kasvaa nykyaikainen Kaikki mitä olet aina halunnut tietää sukututukimuksesta -opas.
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Släktberättelsetävlingen 2018
Genealogiska Samfundet i Finland utlyser Släktberättelsetävlingen 2018. Berättelserna ska handla om personer eller familjer och
kan bygga på dokumenterad information, minnen eller egna erfarenheter.
Berättelserna kan handla om betydelsefulla
ögonblick eller intressanta händelser i skribentens egen eller någon annan släkt. Källmaterialet
kan bestå av till exempel kyrkböcker, domböcker
eller soldatdagböcker eller material i privata arkiv, såsom brev eller dagböcker. Berättelserna
kan bygga på muntlig tradition som förts vidare
i släkten, insamlats via intervjuer eller berättats
i andra sammanhang. De kan också bygga på
skribentens egna upplevelser.
Släktberättelserna kan också innehålla fiktiva detaljer, även om de handlar om historiska
personer och verkliga händelser. Skribenten kan
själv välja perspektiv, stil och karaktär för sin
berättelse. Berättelserna kan skrivas på finska
eller svenska.

DELTAGANDE
Släktberättelsetävlingen 2018 är öppen för
alla skribenter. Tävlingsbidrag kan skickas in per
e-post på adressen sukutarinakilpailu@genealogia.fi 1.3–31.7.2018.
I e-postmeddelandet anges skribentens
namn, kontaktuppgifter och signatur. Släktberättelsen ska skickas som en textfil i doc-, docxeller rtf-format och bifogas meddelandet.
Skribenten får inte kunna identifieras utifrån
signaturen. Signaturer eller användarnamn som
skribenten använder på diskussionsforum för
släktforskare bör undvikas.
Släktberättelserna får vara högst 15 000 tecken långa inklusive blanksteg. Berättelsen kan
förses med högst tre fotografier eller teckningar.
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Skribenten måste ha rätt att använda bilderna
och teckningarna.
De släktberättelser som skickas in till tävlingen arkiveras i Finska Litteratursällskapets
arkiv, där de kan användas enligt arkivets användarregler. I det e-postmeddelande där berättelsen skickas in ska skribenten ge sitt
samtycke till att berättelsen kan arkiveras med
skribentens namn eller signatur i Finska litteratursällskapets arkiv.

VINNARE
Bland alla inskickade bidrag utser Släktberättelsetävlingens förhandsjury 7–10 intressanta berättelser som publiceras på Genealogiska
Samfundets webbplats. Allmänheten röstar
fram en vinnare bland de bidrag som juryn har
valt ut. Röstningen pågår 1–31.10.2018.
De tre släktberättelser som fått flest röster
samt deras författare offentliggörs i november.
Vinnarna premieras med presentkort till Vetenskapsbokhandeln.
Genealogiska Samfundet i Finland ger i mars
2019 ut antologin Sukutarinat 2018 med berättelser från Släktberättelsetävlingen. Genom att
sända in berättelsen till tävlingen ger skribenterna lov till en eventuell publicering.

Läs släktberättlse 2017 här!

Seuran linux-palvelin rakennetaan uudestaan
– käyttökatkot mahdollisia
Suomen Sukututkimusseuran linux-palvelin on todellinen aarrearkku. Sinne on kerätty ja kerääntynyt yli 20 vuoden aikana melkoinen määrä sähköistä aineistoa ja erilaisia sovelluksia.
Ylläpitäjiä on ollut vuosien aikana pitkälti toistakymmentä, joista monet ovat jo poistuneet
keskuudestamme. Jokaisella on ollut oma tapansa ja tekniikkansa työnsä tekemiseen.
Tämä sekalainen aineisto- ja ohjelmistokokonaisuus on muuttunut teknisesti epävakaaksi.
Varsinkaan vanhemmat sovellukset eivät toimi kunnolla tai jäävät jumiin, mikä aiheuttaa koko
palvelimen kaatumisen. Tällöin useimmat palvelut ovat pois käytöstä, kunnes palvelin saadaan
taas käynnistettyä uudestaan.
Palvelinta on jo tähän mennessä perattu rauhallisessa tahdissa, mutta se ei ole riittänyt.
Kaatumisia on ollut yhä tiheämpään, mikä johtuu kaikkien Seuran sähköisten palvelujen käytön lisääntymisestä. Myös ensiavuksi tehty palvelimen järjestelmämuutos osoittautui riittämättömäksi.
Linux-palvelin on nyt päätetty rakentaa kokonaan uudestaan. Uudelle palvelimelle siirretään
keskeinen aineisto, kuten esimerkiksi verkkosivut, HisKi, HisKi-tallennus, SukuForum ja hautatietokannat. Osa vanhimmista ongelma-aineistoistoista jää tässä vaiheessa kokonaan pois
käytöstä. SukuHakuun ja verkkokauppaan muutokset eivät vaikuta, sillä ne sijaitsevat toisaalla.
Ennen kuin uusi palvelin saadaan käyttöön, vialliset sisällöt saattavat edelleenkin aiheuttaa
käyttökatkoksia
Palvelimen muutokset tekevät Seuran yhteistyökumppanit, oululaiset Hiottu Oy ja Elfgroup Oy
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GENEETTISEN SUKUTUTKIMUKSEN TEEMAPÄIVÄ 13.4.2018
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

ISÄLINJAT
Suomen Sukututkimusseuran järjestää geneettisen
sukututkimuksen teemapäivän aikana tarkastellaan
isälinjoja.
Isälinjoille – isä tuntematon
Tavoitteena on niin geneettistä kuin asiakirjalähteisiin
perustuvaa sukututkimusta apuna käyttäen löytää
tuntematon isä.
Isälinjoille – mitä DNA-testit kertovat esi-isistämme
Teemapäivän toisessa aiheessa perehdytään Y-DNA
-testien tarjontaan ja lisätestien käyttöön.
Teemapäivä järjestetään 13.4.2018 klo 10-15 Tieteiden
Talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 104.
Teemapäivän osallistumismaksu on 20 €. Ilmoittatuminen ja osallistumismaksu hoidetaan Sukututkijan verkkokaupan kautta.

SIIRRY ILMOITTAUTUMISEEN
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Eteläpohjalaiset Juuret ry ja Suomen Sukututkimusseura järjestivät luentotilaisuuden ”Paikannimet — ikkuna menneeseen” lauantaina
24.2.2018 Seinäjoella. Tilaisuudessa keskusteltiin paikannimien kerroksista, nimien liitännäisistä ja sisällöstä sekä esiteltiin Kotuksen nimiarkistoa ja sen siirtoa digitaaliseen muotoon.
Tilaisuudessa luennoi erityisasiantuntija Helinä
Uusitalo Kotuksesta
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