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Monilla sukututkijoilla on minun kaltaiseni
ongelma, etti tutkimukset ulottuvat usean
maakunnan alueelle ja hajaantuvat niisslkin
eri pitljiin. Silloin sukututkijalta sllsryisi paljon vaivaa, jos seurakunnan
)a pitald,n perustietoja loyryisi valmiiksi keritryinl luetteloina.
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ensimmdisen Sukurin kanteen
saakka.
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Suomen Sukuhistoriallisen Yhdisqyksen (SSHYn) sivustolla on j ulkisena
palveluna Digi-\)7iki-osio. Sielli on alusra, jolle vapaaehtoiset toimijat
voivat syottli eri paikkakuntien tietoja. Nykyiselleln luettelossa on suuri
joukko paikkakuntia, joskaan ei kaikkia Suomen kuntia. Valitettavasti

linkit johtavat ryhjalle sivulle tai sivulla on vasra sislllysluettelo.
Otsikoita on varattu mm. tillaisia: puuttuvia kirkonkirjoja, historia, kyht
ja talot, islntlluettelo, kirlallisuutta ja llhteitl. Henkikirjojen ja tuomiokirjojen etsimisessl Arkistolaitoksen sivustolra olisi helpotus, jos pitdjln
kuuluminen leaniin ja tuomiokunraan olisi tiedossa. TIII kirjoittaessani
minulla ei ole tietoa, onko sivustolle jotain pliviqyssuunnitelmia vai onko
SSHY vain tarjonnut vapaehtoisille tietojen kerldjille alustan. Hakuammuntana loysin eniten tietoa Padasjoen sivuilta. SSHYn Digi-\Wikin
verkkopalvelua esitelhd.n helmikuun Sukukammarissa.
useat

Seurakunnan asioista saa yleiskatsauksen Suomen Sukututkimusseuran
(SSS:n) HisKi-palvelun kohdasta Lisltietoja seurakunnasta. SSS:n verkkopalvelussa on lislksi sivusto Luetteloita ja hakemistoja paikkakunnittain.
TdtI sivustoa esitelllln huhtikuun Sukukammarissa.
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