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Suomen Sukututkimusseuran (SSS) H i s K i
ja Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen
(SSHY:n) Digiarkisto ovat tuttuja verkkopalve^^^^hjjjjW
luja kaikille sukututkijoille. Molemmat palvelut
ovat syntyneet laajan talkootydn tuloksena. M o M
lemmilla on omat erityisvahvuutensa, mutta ne
/
^
tukevat mukavasti toisiaan. HisKista voi tehda
^
"
hakuja henkilon nimella tai vaikka syntymaajalla. Hakutulokset tulevat tekstina, jonka merkit
jokainen lukutaitoinen tunnistaa. Digiarkistosta
taas saa kuvia kirkonkirjoista ja tuomiokirjoista.
Kuvat esittavat kirkonkirjan sivuja sellaisenaan, joten vanhat kasialat,
mustetahrat ja yliviivaukset voivat vaikeuttaa tulkintaa.
Naiden palveluiden hyodyt sukututkijalle ovat aivan ilmeiset. Sukututkimusta voi tehda kotona tai missa muualla tahansa, missa on verkkoyhteys.
Siina saastaa matkakustannukset ja matka-ajan. Aikataulu on ihan vapaa,
tutkimusta voi tehda vaikka yoUa tai 10 minuuttia kerrallaan pikku joutohetkina. Samaan rippikirjan sivuun tai muuhun vaikeaan kohtaan voi palata helposti vaikka kuinka monta kertaa. Keskustelupalstoille voi lahettaa
kysymyksia ja linkittaa kysymykseensa juuri epaselvan kirkonkirjan sivun
Silloin muiden keskustelijoiden ei tarvitse erikseen etsia kysyttya kohtaa
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Laajan talkootydn

Seka HisKi etta Digiarkisto ovat kayttajille aivan maksuttomia palveluja
Digiarkistossa on lisaksi SSHY:n jasenille tarjoUa laajempi tietokanta
Kun sukututkijayhteisolle on tarjottu nain hyvia apuja tutkimuksen tekemiseen, jokaisen sukututkijan kannattaa miettia, miten han itse voisi
tukea toimintaa. Helpoin ratkaisu on liittya Sukuhistoriallisen yhdistyksen
tai Suomen Sukututkimusseuran jaseneksi ja antaa tukensa jasenmaksun muodossa. SSHYdla maksu on parikymppia vuodessa, SSSdla vahan
enemman.
Molemmissa palveluissa on jo paljon aineistoa saatavana, mutta tyo on
viela kesken. Talkoolaisia tarvitaan eri tehtaviin. Mikrokorttien kuvaamista
Digiarkistoon voi tehda sukututkimusyhdistyksen voimin, kuten oma
yhdistyksemme teki pari vuotta sitten. Siihen oli ja on edelleen hyvat
mahdoUisuudet Tikkurilan kirjaston laitteilla. Sukututkijan paikkakuntatuntemusta voi kayttaa hakemistojen tekemiseen. Tutkija voi tarjota
myos muuta omaa osaamistaan yhdistysten kayttoon (ohjelmointi, markkinointi, kuvankasittelyym.).
Maija Parviainen
maija.parviainen@iki.fi
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