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Vantaan Seudun Sukututkijat ry

www.va ntaa nseudunsuku.net

Kirjan vuosi

PÄÄrorurnntn

lämme parhaillaan Kirjan vuorra,
jolloin nosteraan kirjat esiin ilon ja
elämysten lähteenä. Kirjan vuoden
v
erkkosivuilta (www. kirj anvuosi.
-U
6) voi etsiä teemaan liitryviä tapahtumia
paikkakuntakohtaisesti tai tapahrum aryppien mukaan. Pääkaupunkiseudun asukkaat
voivat osallistua merkkivuoden tapahtumiin
vaikka monra kertaa viikossa. Onkohan sinun kesäpaikkakunnallasi jotain mukavaa

Maija Parviainen
040 779 1753
ma ija.pa rvia inen@i ki.fi
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Liisa Hautanen, pj.

Kaarina Luiro

Maija Parviainen
Jouko Syväjärvi
Arrnnulur 2015
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Lehdessä ju ka istava ksi ta rkoitettu
I

aineisto pyydetään lähettämään
päätoimittajalle osoitteella: Kotinummentie 4 C 17, 00700 Helsinki
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Seppo Mahlman, www.printway.fi

Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastot haastavat kdyttäjänsä lukemaan
jotain uutta ja yllättävää. vinkkilistalla on 50 kategoriaa, joiden kautta voi lähteä etsimään myös sellaisia kirjoja, joihin ei ensimmäisenä
olisi tarttumassa. Meille sukututkijoille ei tuota mitään vaikeuksia
noudattaa vinkkejä 9, 74, 18 tai 22 eli lukea tietokirja, tositapahtumiin pohjautuva kirja, yli sata vuorra vanha kirja, muistelmateos tai
elämäkena. Useimmat meistä ovat nämä haasteerselättäneet jo monen
kertaan. Tänä vuonna voi kirjan vuoden kunniaksi sitten tarmua vdhän
vieraampiin kirjoihin, sellaisiin, joiden lukeminen hieman nolorraa,
pelottaa tai joiden lukeminen on joskus jåänytkesken. vinkki 48 ehdottaa lukemaan kirjan, jonka päähenkilö on eri sukupuolta kuin sinä.
Suosittelen sitä eriryisesti miehille. Meille naisille siina ei ole mitään
uutta, sillä suurin osa kirjoista kertoo miehistä.
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Keuruskopio Oy, Keuruu 2015

Sukurin toimituskunta päätti esitellä kirjan vuoden kunniaksi jokaiseskirjallisuutta. Tallä kerralla valitsimme kohteeksi Cannelinin ruorsalais-suomalaiset sanakirjat, jotka ovat sukuturkijalle hyvin
hyödyllisiä. varhaisimmat sanakirjojen painokset ovat jo yli iata vuorta
yanhoj.a, joten vinkki l8 tulee käyttöön. Myös vinkkii 3å pääsee tämä
k]rjan kohdalla käyttämään varmasri useaan kertaan (lue kirya, jonka
sa numerossa
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Sanakirjan tekijä Knut Cannelin.

olet aloittanur, mutta jättänyt kesken).

fetoan teihin, hyvät lukijat, että osallistuisitte Sukurin kirjallisuusosion
laatimiseen kertomalla toimitukselle toiveita ja vihjeitå esiteltävistä
kirjoista tai jopa tekisitte itse kirjaesittelyn r"i -".,rort.lun. ottakaa
rohkeasti yhteyttä toimituskuntaan.
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Maija Paruiainen,
maij a. parviainenpiki. fi

- Kuvaamo Charles Riis & Co, kuva

Pekka Hellemaan kokoelmista.
liittyy ruotsalais-suomalaisen

Kuva

sanakirjan esittelyyn sivulla 6.
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