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Sukututkimusohjelmia
1) SukuJutut
www.sukujutut.fi
2) Juuret 2.1.
www.juuret.fi
3) Genus
www.genus.fi
4) Finfamily (ent. Sukuohjelmisto 2004/11) http://sourceforge.net/projects/finfamily/
5) Min Släkt
http://www.dannbergsdata.se
6) My Heritage (Family Tree Builder)
http://www.myheritage.com/FP/Company/family-tree-builder.php?lang=FI
Internet-sivustoja
7) Suomen Sukututkimusseura
www.genealogia.fi
- sukututkimuksen ”yleissivusto”, runsas linkkikokoelma
8) Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm
- kirkonkirjoja (erityisesti rippikirjoja) ja henkikirjoja digitalisoituna
- muut kuin kirkonkirjat edellyttävät jäsenyyttä
- tietokantana mm. Savon tuomiokirjakortisto
9) MAP-kirkon FamilySearch –sivut
www.familysearch.org
- tietoja kastetuista ja vihityistä
10) Kansallisarkisto
www.arkisto.fi
- Arkistolaitoksen kotisivut, josta linkit mm. Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen sivuille
- Portti-sivuisto (aihepiirit)
- VAKKA –tietokanta (arkistolaitoksessa säilytettävän aineiston tietokanta)
- Astia-verkkopalvelu (avattu syksyllä 2012)
11) KA, Digitaaliarkisto
http://www.arkisto.fi/fi/aineistot
- runsaasti aineistoa digitaalisessa muodossa mm. kirkonarkistoja, henkikirjoja, Suomen asutuksen
yleisluettelo, Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneiden tiedosto ym.
12) Finna
www.finna.fi
- arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu
13) Vaskivakka
http://koti.mbnet.fi/~nimue/vaskivakka/
- sukututkimuslinkkejä, sukututkimussanasto
14) Vantaan seudun sukututkijat
www.vantaanseudunsuku.net
- paikallisyhdistyksen sivusto
15) Digihakemisto
http://digihakemisto.appspot.com/
- hakemistojentekoa wiki-periaatteella Arkistolaitoksen Digitaaliarkiston aineistoon
16) Väestörekisterikeskus
www.vaestorekisterikeskus.fi
- nimihaut, osoitepalvelu
17) Siirtolaisuusinstituutti
www.migrationinstitute.fi
- toimii Turussa, mm. siirtolaisrekisteri (passi- ja matkustajaluettelot)
- suppeampi haku maksuton, laajemmat tiedot edellyttävät maksua
18) Historiallinen sanomalehtikirjasto
http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html?language=fi
- Suomen sanomalehdet digitoituina vuosilta 1771–1890(-1910)
19) Nimiarkisto
www.kotus.fi -> Arkistot ja aineistot
- Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimiarkisto (yleistä tietoa kokoelmista)
20) Käkisalmen läänin tuomiokirjakortisto
www.narc.fi/Arkistolaitos/tma/kaki
- tuomiokirjapoimintoja (viitteitä) n. vuosilta 1620—1700 (suku- ja etunimet, myös aiheittain)

- huom: voi myös hakea kautta www.arkisto.fi -> aineistot
21) 1600-luvun maakirjakartat
http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/maakirjakartat/
- kartta-aineistoa 1600—1800-luvulta (haut esim. lääneittäin/paikkakunnittain/kylittäin)
- huom. kaikkia luettelossa mainittuja karttoja ei vielä digitoitu
22) Agricola
http://agricola.utu.fi
- Suomen yliopistojen historian laitosten, museoiden, kirjastojen ym. yhteishanke
23) Karjala-tietokanta
http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php
- Karjala-tietokantasäätiön toimesta koottu tietokanta luovutetun Karjalan kirkonkirjoista,
verkkoversio KATIHA (100 vuotta vanhemmat tiedot, kuolleet vuoteen 1949).
24) Karjalan kartat
http://www.karjalankartat.fi/
- Luovutetun Karjalan yleis- ja pitäjäkarttoja sekä topografisia karttoja 1900-luvun alkupuolelta
25) Heikki Rantatupa: historialliset kartat
http://www.vanhakartta.fi/
- laaja kartta-aineistosivusto (Jyväskylän yliopisto)
26) Sukututkimuksia Satakunnasta ja vähän Hämeestäkin http://users.utu.fi/isoi/
- sukututkija Lasse Iso-Iivarin kotisivu, jossa mm. talonhaltijaluetteloita
27) Diplomatarium Fennicum
http://extranet.narc.fi/DF/index.htm
- tietokanta Suomen keskiajan lähteisiin
28) Genline
www.genline.se
- Ruotsin kirkonkirjoja digitalisoituina (ruotsi/englanti, maksullinen)
29) Riksarkivet SVAR – Svensk arkivinformation http://www.svar.ra.se/
- laaja kokoelma ruotsalaisia kirkonarkistoja, sotilasaineistoja, tuomiokirjoja jne. digitoituina
(käytettävissä Kansalliskirjastossa, muuten maksullinen)
30) ArkivDigital
http://www.arkivdigital.se/
- ruotsalaista arkistoaineistoa alkuperäislähteistä digitoituna (maksullinen)
31) Cyndi’s List
www.cyndislist.com
- amerikkalaisen Cyndi Howellin kotisivut
32) Ellis Islandin sivusto
www.ellisisland.org
- New Yorkin kautta Amerikkaan muuttaneet (englanninkielinen, osin maksullinen)
33) Ancestry.com
www.ancestry.com
- henkilöiden etsintä USA:sta (mm. väestölaskennat, kieli englanti, osin maksullinen)
34) Ajalooarhiiv – Estonian historical archives
www.eha.ee
- Viron arkistosivut (kielinä viro, osin englanti ja saksa), kirkonkirjoja digitoituina, vaatii
rekisteröitymisen

SUKUTUTKIMUKSEN ESI- JA RINNAKKAISTYÖT
Kari-Matti Piilahti, Toivasten sukukokous, Rantasalmi 20.7.2013
I) Muistitiedon kerääminen
- omat ja lähipiirin muistikuvat (haastattelut)
II) Suvussa säilyneiden asiakirjojen kartoittaminen
- perheraamattu
- peru- ja kauppakirjat
- päiväkirjat, muistelmat, kirjeet, postikortit
- kuolinilmoitukset, hautakivet
- valokuvat
III) Tarvittavien tietojen tilaaminen
- tutkimus arkistoissa/internetissä edellyttää tietoja usein 1890-luvulle, toisinaan n. v:een 1860 saakka
- huom. alle 100-vuotiasta tietoa yl. vähän saatavana
- tiedot kirkkoherranvirastoista, Mikkelin maakunta-arkistosta (luovutettu Karjala) ja maistraateista
- esim. Helsingin srk-yhtymän nettisivut
http://www.helsinginseurakunnat.fi/yhteinenhallinto/keskusrekisteri/virkatodistukset1.html
IV) Kirjallisuuteen, julkaistuihin sukututkimuksiin ja Internetiin tutustuminen
- Suomen Sukututkimusseuran (SSS) kotisivut www.genealogia.fi
- Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys (SSHY/Digiarkisto)
www.sukuhistoria.fi
- erilaiset sukututkimusoppaat, hakemistot
- sukukirjat
- paikallishistoriat, kyläkirjat, Suomenmaa-sarja
- Sukuhakemisto – Släktregister (1992), Juuret suvussa II (2003)
- Kuka Tutkii Mitä 1996 –sukututkijaluettelo (vanhentunut)
- sukuun ja sukututkimukseen liittyvät julkaisut: Genos, Sukutieto, Sukuviesti, alueyhdistysten
julkaisut (Sukuri, Sukuset, Orpana jne.)
- sukututkimuskirjallisuuden laajin kokoelma Suomen Sukututkimusseuran kirjastossa (Liisankatu 16
A, Hki, avoinna ma 13–18, ti & to 12–16, lauantaisin kerran kuussa 11–15)

