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Mikä on sukututkijahakemisto

Salon Seudun Sukututkijat ry:n jäsenten käyttöön tehty
käyttäjien itsensä ylläpidettävä sukututkijarekisteri.
Tämä ohje on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenille. Eräät
toiminnot eivät ole muiden käytettävissä.

Miten saan sen käyttööni 1/3
Jos et ole yhdistyksen jäsen, pääset vain lukemaan luetteloa
tutkijoista ja perustiedot heidän tutkimuskohteistaan.
Luettelo on järjestetty tutkijan nimen mukaan.
Jos olet jäsen, pääset sisään kirjauduttuasi selaamaan edellä
mainitun luettelon lisäksi, luetteloa järjestettynä pitäjittäin tai
suvun nimen mukaan järjestettynä.
Lisäksi saat jäsenenä käyttöösi hakutoiminnon ja mikä tärkeintä
pääset itse syöttämään ja päivittämään omia tutkimuskohteitasi
koskevia tietoja.
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Jäsen, kirjaudu sisään sivustolle
kirjoittamalla käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi sivun oikeassa laidassa
oleviin kenttiin.
Klikkaa lopuksi Kirjaudu! –painiketta.

Miten saan sen käyttööni 3/3

Valitse ja klikkaa ylävalikosta kohtaa
Tietopankki.
Seuraavaksi valitse ja klikkaa
aukeavan sivun vasemmassa
laidassa olevasta valikosta kohtaa
Sukututkijahakemisto

Näkymät 1/6

Kirjautuneena käyttäjänä saat esiin sivun, josta voit valita
tarpeisiisi sopivan näkymän, joista Johdanto on
Sukututkijahakemiston etusivu.
Jos et ole kirjautunut sisään, näet tällä sivulla vain Johdanto ja
Tutkijoittain-valinnat.

Näkymät 2/6
Tutkijoittain on Sukututkijahakemiston
näkymä, jossa tutkimuskohteita koskevat
tiedot on ryhmitelty sukututkijan nimen
mukaan.
Näkymäpainikkeiden alla on luettelo
hakemistosta löytyvistä sukututkijoista.
Tutkijan nimeä klikkaamalla pääset
suoraan häntä koskeviin tietoihin tässä
näkymässä.
Jokaisesta tutkijasta on näkymässä nimi,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
mahdollisesti linkkejä muille
verkkosivuille (klikkaa ikoneja nimen
alla) sekä tietysti taulukko
tutkimuskohteista.

Näkymät 3/6
Pitäjittäin on Sukututkijahakemiston
näkymä, jossa tutkimuskohteita koskevat
tiedot on ryhmitelty Pitäjän nimen
mukaan.
Näkymäpainikkeiden alla on luettelo
hakemistosta löytyvistä pitäjistä. Pitäjän
nimeä klikkaamalla pääset suoraan
pitäjää koskeviin tietoihin tässä
näkymässä.
Luettelon Tutkija-sarakkeessa tutkijan
nimeä klikkaamalla pääset suoraan ao.
tutkijan tietoihin Tutkijoittain näkymässä.
Tämä näkymä on saatavilla vain
sisäänkirjautumalla.

Näkymät 4/6
Suvuttain on Sukututkijahakemiston
näkymä, jossa tutkimuskohteita
koskevat tiedot on ryhmitelty
tutkittavan kohteen sukunimen
mukaan.
Näkymäpainikkeiden alla on luettelo
hakemistosta löytyvistä sukunimistä.
Sukunimeä klikkaamalla pääset
suoraan nimeä koskeviin tietoihin
tässä näkymässä.
Luettelon Tutkija-sarakkeessa tutkijan
nimeä klikkaamalla pääset suoraan
ao. tutkijan tietoihin Tutkijoittain
näkymässä.
Tämä näkymä on saatavilla vain
sisäänkirjautumalla.

Näkymät 5/6

Haku on Sukututkijahakemiston näkymä, jossa
tutkimuskohteita voi hakea eri hakukriteereillä.
Hakutulokset tulostuvat hakulomakkeen
alapuolelle.
Tämä näkymä on saatavilla vain sisäänkirjautumalla.

Näkymät 6/6

Omasivu on järjestelmään liittyvä
palvelu, jossa rekisteröity
jäsenkäyttäjä voi ylläpitää omia
yhteystietojaan ja tietoja
sukututkimuskohteistaan, jotka
hän voi halutessaan julkaista
Sukututkijahakemistossa.
Tämä näkymä on saatavilla vain
sisäänkirjautumalla.

Yleisiä vinkkejä











Näkymäsivuilla ja Omasivulla on erilaisia symboleja, joita
klikkaamalla saa aikaan eri toimintoja:
- Siirtämällä kursori kysymysmerkkisymbolin päälle, saat esiin
ohjeita liittyen symbolin vieressä olevaan kohtaan.
- Klikkaamalla i-symbolia saat näkyviin ao. rivin tutkimuskohdetta
koskevaa lisätietoa. Klikkaamalla uudelleen lisätieto menee piiloon.
- Tällaiseen symboliin klikkaaminen lajittelee sivun taulukot ao.
sarakkeen arvojen mukaan nousevasti. Merkki sijaitsee yleensä
sarakkeen nimen perässä.
- Tällaiseen symboliin klikkaamalla pääset sivun alkuun
Vain Omasivulla:
- Kynä-symbolia klikkaamalla saat ao. rivin tiedot muokattavaksi
taulukon alapuolelle ilmestyvään lomakkeeseen.
- Roskakori-symbolia klikkaamalla saat ao. rivin poistettavaksi.
Ohjelma varmistaa poiston vielä kysymällä sinulta varmistusta.
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Omasivulla käyttäjä voi muuttaa ja
täydentää omia yhteystietojaan
Käyttäjä voi antaa tällä sivulla
myös suostumuksensa tai kieltää
tiettyjen tietojensa julkaisemisen
sukututkijahakemistossa. Tällaisia
tietoja ovat:







Nimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite
Linkit muille verkkosivuille
Sukututkimuskohteet

Muista klikata Tallenna-painiketta
myös silloin, kun olet muuttanut
tietojen julkaisemistilaa tai
jäsenrekisterin päivitystilaa.
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Käyttäjä voi lisätä, muuttaa ja poistaa verkkosivulinkkejä, jotka
liittyvät tutkijaan itseensä tai tutkittaviin kohteisiin
Luo uusi linkki valitsemalla ensin linkin tyyppi ja kirjoita sitten
verkkosivun osoite (URL-osoite). Muista aloittaa osoite aina
http:// tai https:// -merkinnällä. Linkin tyyppi tulee luetteloissa
näkyviin tyyppiä vastaavana kuvakkeena, joka toimii myös
klikattavana linkkinä
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Käyttäjä voi lisätä, muuttaa ja poistaa sukututkimuskohteitaan.
Kustakin kohteesta voi määrittää pitäjän, kylän, talon tai torpan,
sukunimen, tutkimusjakson alkuvuoden ja/tai loppumisvuoden, jota
tutkimus koskee.
Luo uusi kohde klikkaamalla ’Luo tutkimuskohde’-painiketta ja
täyttämällä esiin tuleva lomake. Muista tallentaa lomake lopuksi.

Tärkeää kohdetietojen syöttämisestä
Pitäjä, kylä, tila tai talo ja suvun nimi kenttiin saa kuhunkin kirjoittaa vain yhden nimen.
- Yksinkertainen hakutoiminto ei toimi muuten oikein (hakutuloksiin voi sisältyä ei
toivottua tietoa tai toivottuja tietoja jää pois) tai sen kunnollinen toteuttaminen
vaatii lisätyötä.
- Tulosteet siistimpiä ja helppolukuisempia
Jos esim. sama suku esiintyy useammassa talossa, on tieto tallennettava jokaisen talon
osalta erikseen
Esimerkki:
OIKEIN
Kunta
Salo
Salo
Salo

Kylä
Vartsala
Vartsala
Vartsala

Talo
Laaksola
Kunttu
Koivula

Suvun nimi
Laaksonen
Laaksonen
Laaksonen

VÄÄRIN
Kunta
Salo

Kylä
Vartsala

Talo
Laaksola, Kunttu, Koivula

Suvun nimi
Laaksonen

Muuta tietojen syöttämisestä










Voit luoda niin monta linkkiä ja sukututkimuskohdetta kuin haluat
Omasivulla - niiden määrää ei ole rajoitettu.
Ohjelma ehdottaa sopivia pitäjän nimiä kirjoittaessasi. Valitse
ehdokkaista sopivin. Jos sellaista ei kuitenkaan ole, ohjelma
hyväksyy kirjoittamasi nimen.
Käytä talojen ja torppien nimissä aina samaa muotoa ja mielellään
perusmuotoa (esim. mieluimmin Louhisaari kuin Louhisaaren
kartano, mutta ei ainakaan molempia muotoja sekaisin).
Tutkimusajanjakso annetaan vain vuosiluvun tarkkuudella
Tutkimusajanjakson voi jättää alku- tai loppupäästä avoimeksi tai
vuosilukuja ei tarvitse antaa lainkaan.
Omasivun oikeassa laidassa keskellä olevaa Æ-symbolia
klikkaamalla saat käyttöösi joukon erikoismerkkejä, josta voit valita
ja kopioida tarvitsemasi merkin haluamaasi kenttään.

Kuvat kohteen lisätiedoissa

Kuhunkin kohdetietoon voi liittää tarvittaessa enintään yhden kuvan.
Kuva tulee näkyviin lisätietojen yhteyteen.
Kuvat ja lisätiedot näkyvät vain sisäänkirjautuneille käyttäjille.
Kohdeluettelossa näkyvän kuvan saa suurennettua kuvaa klikkaamalla.

Kuvien liittäminen tutkimuskohdetietoihin











Kun olet luonut ja tallettanut uuden tutkimuskohteen Omasivulla, voit
halutessasi liittää siihen kuvan.
Kuvaa ei voi liittää samalla, kun luo kohteen, vaan kohde pitää olla ensin luotu.
Klikkaa kynä-kuvaketta muokataksesi kohdetta. Kohdeluettelon alle avautuu
lomake, jossa voit etsiä oman tietokoneesi hakemistosta haluamasi kuvan ja
ladata sen sukututkijahakemiston tietokantaan.
Kuva ei saa olla suurempi kuin 500ktavua.
Kuva, jonka korkeus on 700 pikseliä on tyypillisesti sopiva.
Jos kuvaa pitää pienentää alkuperäiskoosta, tee se kuvankäsittelyohjelmalla
(esim. PaintShopPro, PhotoPaint, Lightroom ym.)
Samaa kuvaa ei voi tallettaa samannimisenä useampaan eri kohdetietoon.
Ennen kuin klikkaat Lataa-painiketta, voit kirjoittaa myös sopivan kuvatekstin
sille varattuun kenttään. Kuvateksti tallentuu samalla, kun lataat kuvan.
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Voit hakea kohteita pitäjän, kylän, talon tai torpan nimen, sukunimen tai
tutkimusaikajakson mukaan Haku-lomakkeela haluamiasi hakusanoja
käyttäen.
Nimikentissä voit käyttää useampaa hakusanaa, kunhan erotat ne
toisistaan pilkulla.
Pitäjän nimen mukaan haettaessa, voit valita käytätkö laajennettua hakua,
jolloin hakutuloksiin tulee kaksi taulukkoa: Varsinaisen haun tulokset ja
Laajennetun haun tulokset.
Laajennetun haun tulos sisältää myös kohteet, jotka on mahdollisesti
kirjattu eri pitäjän nimellä, mutta jotka kuitenkin kuntaliitosten,
aluejakojen ja nimenmuutosten takia saattavatkin tarkoittaa samaa
kohdetta.
Hakunäkymän oikeassa laidassa keskellä olevaa Æ-symbolia klikkaamalla
saat käyttöösi joukon erikoismerkkejä, josta voit valita ja kopioida
tarvitsemasi merkin haluamaasi kenttään.
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Jos tarvitset usein yhtä ja samaa hakua, voit tallettaa tekemäsi haun järjestelmän muistiin
ja kutsua sitä yhdellä klikkauksella koska tahansa uudelleen.
Tallennustoiminto tallentaa käyttämäsi hakuavaimet – ei siis hakutuloksia. Näin saat aina
uusimmat tulokset näyttöön, kun muut käyttäjät ovatkin viimeksi tekemäsi haun jälkeen
täydentäneet omat tietonsa hakemistoon ja osa niistä sopii sinun hakukriteereittesi
kanssa yhteen.
Käyttäjällä voi tallennettuja hakuja olla järjestelmän muistissa vain yksi. Uusi tallennus
pyyhkii edellisen pois.

Hyvä tietää


Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä sukututkijahakemistoon
syötettävien tietojen osalta, käänny Sukututkijahakemiston
pääkäyttäjän puoleen.




Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä sisäänkirjautumisesta,
käänny jäsensihteerin puoleen.




Jäsensihteeri: Heikki Pulkkinen

Jos sinulla on ehdotuksia tai ongelmia SSSry:n verkkosivuja
koskien, käänny webmasterin puoleen.




Sukututkijahakemiston pääkäyttäjä: Martti Attila

Webmaster: Mikko Laihonen (email: mil@netti.fi)

SSSry:n verkkosivulla Palautelaatikko olevaa lomaketta käyttäen,
voit olla meihin yhteydessä missä tahansa ylläkerrotuista
tapauksista.

Antoisia hetkiä sukututkijahakemiston
parissa

