Juha Vuorelan 15 kerran luentosarja

ma 23.8. klo 18.00- 19.30 HisKi eli kastetut, vihityt ja haudatut: Perusteellinen
opastus HisKin tehokkaaseen käyttöön. Löydät entistä helpommin esivanhempiasi
tällä hakukoneella, mutta ymmärrät samalla HisKin rajoituksia.
ma 30.8 klo 18.00- 19.30 Siirtolaisten tutkiminen: Luennolla käydään läpi
tärkeimmät tietokannat, mistä Suomesta lähteneitä ja Suomeen tulleita henkilöitä
voi löytää. Samalla luodaan lyhyt katsaus Amerikan siirtolaisuuteen
ma 6.9. klo 18.00 -19.30 Kansalliskirjaston palvelut sukututkijalle: Kansalliskirjaston
digitaaliset arkistot ovat aarreaitta sukututkijalle. Tällä luennolla käydään läpi niistä
tärkeimmät. Samalla perehdytään ao. arkistojen toiminnallisuuteen ja tietojen
tallentamiseen tehokkaasti
ma 13.9. klo 18.00-19.30 Torpat ja torpparit: Luento kertoo torpparilaitoksen
synnystä, siihen liittyvistä käsitteistä ja torpparisopimuksista. Saat tietoa siihen,
mistä löydät tietyn torpan paikan ja siihen liittyviä asiakirjoja.
ma 20.9. klo 18.00-19.30 Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen sivut: Mitä kaikkea
tärkeää sukututkija voi löytää SSHYn sivuilta ja mikä on vapaan sekä jäsenpuolen
ero. Opit myös löytämään tietoja helpommin.
ma 27.9. klo 18.00-19.30 Ruotsin arkistot 27.9.2021: Tällä kurssilla käsitellään
sukututkijoille tärkeitä arkistolähteitä Ruotsin puolella. Mukana ovat Riksarkivetin
lisäksi monet muut tietokannat ja yhteisöt, joiden kautta sukututkija voi laajentaa
selvityksiään naapurimaamme kamaralle
ma 4.10. klo 18.00-19.30 Sukujutut -ohjelmiston esittely: Maamme suosituimman
suomalaisen, kaupallisen sukututkimusohjelman perusteellinen esittely.
ma 11.10. klo 18.00-19.30 Kansallisarkiston digitaaliset arkistot: Kansallisarkistolla
on useita digipalveluita, joista sukututkija löytää tietoja sukulaisistaan. Tällä
luennolla perehdytään niistä tärkeimpiin ja ennen kaikkea niiden tehokkaaseen
käyttöön.
ma 18.10. klo 18.00-19.30 Ruotusotilaiden tutkiminen 1700-luvulla: Tällä luennolla
perehdytään ruotusotilaiden tutkimiseen. Saat tietoa niistä dokumenteista, joista
löydät tietoa sotilaista ja rakuunoista. Opit, miten helpoiten löydät oikean
sotilasasiakirjan tutkimustasi silmällä pitäen.
ma 25.10. klo 18.00-19.30 Netin sukupuupalveluiden vertailu: Netin tärkeimpien ja
suosituimpien sukupuupalveluiden esittely. Mukana Myheritage, Omat Juuret,
Familysearch ja Geni.

ma 1.11. klo 18.00-19.30 Kaupunkien ja kaupunkilaisten tutkiminen: Millaisia
asiakirjoja kaupunkien arkistoihin sisältyy ja mitä niistä voi löytää? Tämä luento
kertoo sukututkijalle tärkeimmistä dokumenteista ja kaupunkien rippikirjojen
käyttämisestä.
ma 8.11. klo 18.00-19.30 Käsityöläisiin liittyvät dokumentit: Räätäli, suutari vai
seppä? Mitä käsityksiä, perinteitä ja tapoja liittyy käsityöläisiin ja mitä
arkistoaineistoa heistä saat löytää – tämä luento vastaa mm. näihin kysymyksiin.
ma 15.11. klo 18.00-19.30 Akatemia- ja Biografia- ja Sotasampo: Miten ns.
semanttinen web voi auttaa sukututkijaa? Luennolla käsitellään henkilötietojen
löytämistä sukututkimusta varten kolmesta erilaisesta semanttisen webin
palvelusta.
ma 29.11. klo 18.00-19.30 Voudin- ja läänintilit: Kun rippikirjat loppuvat, on tietoja
haettava mm erilaisista verotuslähteistä. Luennolla käydään läpi voudin- ja
läänintilien rakennetta sekä niistä löytyviä tietoja. Sopii erityisesti aloittelijalle.
ma 13.12. klo 18.00-19.30 Kartat ja sukututkija: Kartat konkretisoivat hienolla
tavalla sukututkimusta. Luento antaa käsityksen kartoituksen historiasta
maassamme sekä sukututkijalle tärkeimpien karttojen tietosisällöstä.

