Suvannon seudun sukututkimuspiiri

Aika

lauantai 21.4.2018 kello 14 - 17

Paikka

Karjalatalo, Laatokka-sali

Vetovastuu Metsäpirtti
Osallistujat
Kalevi Hyytiä (puh. joht)
Juha Eronen
Irja Jantunen
Eeva Malkamäki
Martti Parjanen
Pirkko Peltonen
Pekka Pärssinen
Eija Savolainen
Osmo Tuokko
Leena Ukkonen

Harri Laine (siht.)
Markku Hämäläinen
Ritva Lantz
Heikki Malkamäki
Maire Peltonen
Ilmi Pesonen
Leena Repo
Varpu-Leena Sumsa
Irma Vahtera
Markku Ukkonen

Esityslista
1. Avaus
Puheenjohtaja Kalevi Hyytiä avasi kokouksen klo 14.00
2. Esityslista
Hyväksyttiin esityslista.
3. Esittäytyminen.
Käytiin läpi lyhyt esittäytymiskierros.
4. Suomi-tietokanta, lisää laatua sukupuihin ja tutkijoiden yhteistyöhön
5.
Suomen sukututkimusseuran Suomi-tietokanta hankkeen projektipäällikkö Pekka Valta
esitteli hanketta. Kyseessä on pilvitietokanta, jonne voidaan kirjata henkilöhistoriatietoja
koko Suomen väestöstä. Tietojen kirjauksessa tulee noudattaa standardoituja käytäntöjä.
Kirjattavassa aineistossa kaikki henkilöhistorian tapahtumat kuten syntymät, kuolemat,
avioliiton solmimiset, jne. on kytkettävä paikkaan ja lähteeseen. Tämä edellyttää kattavaa
standardoitua paikka- ja lähdetietovarantoa, jonka kaikki kirjaajat jakavat. Nykyisten
sukututkimustietojen saattaminen Suomi-tietokannassa edellytettävään muotoon voi olla
työlästä ja hankalaa. Erityisesti paikka- ja lähdetiedot saattavat olla ongelmallisia. Samaan
paikkaan voidaan eri lähteissä viitata eri nimillä ja oikeaa paikkaa voi olla mahdotonta

tarkasti päätellä. Lähdetietoviittaukset ovat useissa sukututkimuksissa aika epätarkkoja tai
jopa puuttuvat kokonaan. Näiden täydentäminen vaatii runsaasti työtä ja saattaa muodostua
esteeksi tietojen siirrolle. Suomi-tietokanta perustuu Gramps sukututkimusohjelmiston
käyttöön.
Esityksen yhteydessä keskusteltiin mm. nimien esittämisestä. Suomi-tietokantaan nimet
pitäisi viedä lähteessä esiintyvässä muodossa. Henkilöllä voisi siis olla useita nimiä, joista
ehkä yksikään ei olisi ’oikea’.
6. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
7. Kuulutko sukuuni 2018
Keskusteltiin osallistumisesta Kuulutko sukuuni –päiville 6.-7.10.2018. Päivien
osallistumismaksu on jatkuvasti noussut ja alkaa nousta jo kipurajalle. Keskusteltiin mm.
pienemmästä osastosta ja sukuseurojen osallistumismaksusta. Toisaalta pohdittiin myös
osallistujajoukon laajentamista yrittämällä saada mukaan enemmän sukuseuroja ja
pitäjäseuroja ja näiden materiaaleja.
Päätettiin, että varataan vielä samanlainen tila kuin viime vuonna. Harri Laine hoitaa
varauksen ja selvittelee sponsoreiden saamista tapahtumalle yhdessä Leena Revon kanssa.
8. Kylä- ja nimistötietojen esittämisestä, esimerkki Metsäpirtistä.
Kalevi Hyytiä esitteli kylä- ja nimistötietojen esittelyä Metsäpirtti-wikissä
http://www.metsapirtti.net/wiki/index.php/Etusivu
9. Virtuaalisivusto: Taipaleenjoen synnystä,
Kalevi Hyytiä esitteli virtuaalisivustoa Taipaleenjoen synnystä
http://www.metsapirtti.net/wiki/index.php/Historia#Suvanto_ja_Taipaleenjoki
10. 1712 aineiston tulkintatilanne, Harri Laine
Harri Laine esitti lyhyen katsauksen vuoden 1712 venäläisen asutustiedon
tulkintatilanteesta. Pyhäjärvi on tulkittu, Metsäpirtti osittain tulkittu, Raudusta hajanaisia
tulkintoja mutta Sakkola ja Rautu ovat enimmäkseen tulkitsematta. Rautulaiset selvittävät
tulkintamahdollisuuksia koko aineistolle.

11. Taloudellinen tilanne.
Kahvikassan tuotto oli 61.50 € ja piirin rahatilanne 1216,33€
12. Ryhmän nimi
Keskusteltiin edellisessä kokouksessa esille nousseesta mahdollisesta ryhmän nimen
vaihdosta. Ehdotuksia nimeksi
Suvannon seudun suvut ja historia
Suvannon seudun suku- ja historia ryhmä
Suvannon seudun sukututkimuspiiri (eli nykyinen)
Asia jätettiin hautumaan.

12. Seuraavat kokoukset
22.9.2018 Laatokka-sali, vetovastuussa Sakkola
Ohjelmassa mahdollisesti: Esko Simonen: Amerikan siirtolaisuudesta.

13. Muut asiat.
Ei muita asioita.
14. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.50

