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1.

Johdanto
Oppaan alkuosassa tutustutaan SukuJutut -ohjelman asentamiseen, käyttämiseen, varmuuskopiointiin ja tulostamiseen. Oppaan loppuosassa perehdytään SukuJutut -ohjelmiston monipuoliseen hyödyntämiseen kuten Rtf- ja Htm- tiedostojen käsittelyyn, Gedcom -siirtoihin, sukukirjan
tekemiseen ja Internetin hyödyntämiseen.
Ohjelmisto toimii Windows 7, Windows 8 ja Windows 10 käyttöjärjestelmissä. SukuJutut toimii
myös Apple Macintosh-tietokoneissa esim. CrossOver-ohjelman alaisuudessa. Lisäksi SukuJutut -ohjelmaa voidaan ajaa Linux -käyttöjärjestelmässä esim. Wine-ohjelman alaisuudessa.

2. SukuJutut -ohjelman asennus
Laita SukuJutut asennusmedia tietokoneeseen. Mikäli
asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, klikataan
CD:llä oleva Setup.exe tai muistitikulla oleva sj32.exe
käyntiin.
Jos Windowsissa tulee viereisessä kuvassa näkyvä ”Automaattiseen käynnistykseen” liittyvä varmistuskysymys,
niin valitse Suorita.
Jos Windowsissa toimiva ”Käyttäjien valvonta” esittää
varmistuskysymyksen ”, niin valitse Kyllä.
Ohjelma asennetaan kiintolevylle omaan kansioonsa. Jos
asennus ei mene suunnitelmien mukaan, niin ota mahdollinen
virheilmoitus tarkasti ylös ja kysy tarvittaessa neuvoa. Muista
lopettaa kaikki muut ohjelmat asennuksen ajaksi. Ohjelma asentaa muutamia Visual Basicin tarvitsemia tiedostoja Windowsin
System32 –kansioon.
Tässä ikkunassa asennusohjelma varoittaa, ettei muita ohjelmia
kannata pitää päällä asennuksen aikana. Klikkaa OK
tai paina [Enter] -näppäintä jatkaaksesi.
Tässä näytössä on mahdollista vaihtaa SukuJutut ohjelman kansiota. Kansiota ei kannata yleensä vaihtaa ja varsinkin ”C:\Program Files” -kansion alle
asentaminen saattaa aiheuttaa hankaluuksia ohjelman
toiminnassa, koska Windows suojelee ko. kansiota
normaalia tarkemmin. Jatka asennusta klikkaamalla
näytöllä näkyvää tietokoneen kuvaa tai paina [Enter]
– näppäintä.
Klikkaa Continue tai paina [Enter] – näppäintä jatkaaksesi asennusta
Asennus saattaa kysyä joidenkin OCX-päätteisten
tiedostojen kohdalla, säilytetäänkö alkuperäiset, jos
koneesta sellaiset jo löytyvät. Näihin ilmoituksiin vastataan Kyllä tai
Yes, mikäli koneessa on samalla päiväyksellä tai uudemmat tiedostot.
Asennus on päättynyt onnistuneesti. Klikkaa OK.
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3. Salasana –näyttö
Ohjelma käynnistetään SukuJutut ikonista, joka löytyy Käynnistä – valikosta. Ikonin voin kiinnittää
hiiren oikealla aloitusnäyttöön tai alareunan tehtäväpalkkiin. Aloitusnäytöltä voit kopioida kyseisen
ikonin työpöydälle hiirellä vetämällä.

Windowsissa saattaa tulla ensimmäisellä
kerralla suojausvaroitus. Klikkaa pois valinta ”Kysy aina ennen tämän tiedoston
avaamista”, niin varoitus ei jatkossa häiritse ja klikkaa Suorita -painiketta

Ensimmäisellä käynnistyskerralla
käyttäjältä kysytään ohjelman lisenssinumero. Syötä saamasi lisenssinumero sanan DEMO päälle ja klikkaa
OK. Vastaamalla DEMO, voidaan
ohjelmistoa käyttää ns. demoversiona. Jälkikäteen lisenssinumero voidaan syöttää Parametrit –näytöltä,
joka löytyy Keskusikkunan Tiedosto
–valikosta.
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Ohjelman alussa kysytään käyttäjältä salasana, joka on Eeva. Kirjoita se ja klikkaa OK tai paina [Enter] -näppäintä, niin pääset SukuJutut-ohjelman Keskusikkuna -näytölle.
Salasana saadaan vaihdettua ohjelmassa Parametrit -näytöllä. Salasana voidaan myös poistaa
käytöstä tyhjentämällä salasanatieto Parametrit -näytöllä. Parametrit -näytölle päästään Keskusikkunan Tiedosto -valikosta
Salasana -näytöllä voit valita käytettävän kielen tarvittaessa esim. English (englanti) mikäli lähetät tulosteita Amerikan sukulaisille. Vastaavasti voit valita eurooppalaisen tai amerikkalaisen
päivämäärien esitystavan.
Fontti -painikkeella voit vaihtaa näytön fonttia, sen kokoa ja tummennusta. Vaikutus ulottuu
Keskusikkunaan ja monille muille näytöille. Jos halutaan hyvin selvä ja tumma teksti, niin voit
valita fontiksi Arial, fonttityyliksi Lihavoitu ja Koko 12. Esimerkiksi Times New Roman -fontti,
fonttityyli normaali ja koko 10 on hyvä valinta.
Linux / Mac -valinta valitaan, jos on käytössä Linux- tai Mac-tietokone. SukuJutut -ohjelmaa
voidaan ajaa Linuxissa esim. Wine -emulaattorin avulla. Linux-koneissa on tärkeää valita myös
oikea fontti Fontti -painikkeella. Mac-koneissa käytetään usein CrossOver-ohjelmistoa SukuJutut ohjelman ajamiseksi. Windows koneissa tätä Linux / Mac valintaa ei ole syytä valita.

Toinen suku
Voit luoda erillisiä sukuja varten uudet tiedostot Salasana -näytön Tiedosto -valikosta valitsemalla vaihtoehdon Aloita uusi erillinen suku. Kirjoita uudelle suvulle luotavan kansion nimi Uusi sanan päälle. Ohjelma luo kyseisen kansion ja siirtää sinne muutaman idxtiedoston valmiiksi. Seuraavilla kerroilla kyseinen suku
voidaan valita Salasanan alapuolella olevasta valintalistasta jolloin saadaan esille kyseiset kansiossa olevat
tiedot.
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Jos koneellasi on useita eri sukuja, niin voit tehdä
kullekin suvulle oman ikonin työpöydällesi ja nimetä sen uudelleen. Pikakuvakkeen työkansio kohtaan kirjoitetaan polku, jossa suku on. Pikakuvaketta hiiren oikealla puolella napauttamalla ja
valitsemalla Ominaisuudet voit muuttaa polun oikeaan sukuun meneväksi. Jos käytät kaksiosaisia
nimiä, niin laita sanojen väliin alaviiva ”_”. Esim.
C:\Suvut\Luhtasaari_Seppo.
Jos pikakuvakkeelle halutaan laittaa eri lähtöhenkilö, mitä Parametrit -näytöllä on annettu, lisää
Kohde -kohtaan Sukujutut.exe perään yksi välilyönti ja ”lahto=” ja henkilön numero, esim.
C:\sukujut\Sukujutut.exe lahto=4
Voit tallentaa kaikki tiedot samaan aineistoon, sillä usein suvuissa on yhteisiä henkilöitä. Jos
teet erillisiä sukuja koneellesi, niin jokaisesta suvusta on muistettava ottaa oma erillinen varmuuskopio.
Jos olet luonut toisia sukuja, niin saat ne
auki näppärästi salasanan alapuolella olevasta listasta. Voi helposti valita suvun
jonka haluat avata tarvitsematta navigoida
aina Avaa toinen suku -toiminnon kautta.
Valinnan jälkeen annat vain salasanasi ja
klikkaat Ok –painiketta. Luettelosta voit
myös poistaa turhia valintoja Tiedosto –
valikon toiminnolla Poista aktiivinen suku
pikavalinnoista. Poistamasi suku poistuu
siis ainoastaan näkyvästä luettelosta, mitään tietoja ei tällä toiminnolla voi tuhota.

Varmuuskopion palautus
Salasana -näytön Tiedosto -valikossa on Varmuuskopion palautus, jonka avulla voidaan palauttaa varmuuskopio. Tätä vaihtoehtoa voidaan hyödyntää siirrettäessä tietoja pöytäkoneen ja kannettavan tietokoneen välillä.
Varmuuskopioinnista on lisää tietoa luvussa Varmuuskopiointi.
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Apuohjelmat

Salasana -näytöllä Tiedosto -valikosta löytyy Apuohjelmat -valikko.
Poista Kokoonpanoasetukset poistaa Init.idx, Konfig.idx ja Asetukset.idx -tiedostot SukuJutut ohjelman kansiosta. Tämän ajaminen poistaa kaikki ohjelman asetukset (ikkunoiden paikat, valitut optiot ja kuvapolun), mutta ei poista aineistosta henkilöitä ja heidän tietojaan.
Poista Päiväkirja poistaa pkirja.idx -tiedoston ja tyhjää näin päiväkirjan. Ohjelma luo uuden
tiedoston automaattisesti.
Poista Parametrit poistaa käytössä olevat parametr.idx -tiedoston. Mikäli olet unohtanut esim.
salasanasi, niin poistamisen jälkeen oletuksena on alkuperäinen salasanana ”Eeva”.
Salasana -näytön jälkeen avautuu SukuJutut-ohjelman Keskusikkuna. Sen avulla ylläpidetään
henkilöiden perustietoja. Henkilöiden tallennusjärjestyksellä ja henkilöiden numeroilla ei ole
merkitystä. Tietojen syöttö voidaan aloittaa nykyajasta vanhempaan päin tai päinvastoin. Kun
ohjelmisto käynnistetään ensimmäistä kertaa, niin ensimmäisen henkilön tiedot ovat valmiina
täytettäväksi. Valitse aluksi ensimmäisen henkilön sukupuoli. Ohjelman avulla täytetään henkilötietoja ja yhdistellään henkilöitä perheiksi. Henkilöstä talletetaan normaalit tiedot: etunimi,
sukunimi, syntymäaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, ammatti sekä lisä- ja yhteystiedot. Lisätietojen henkilötekstiin mahtuu tekstiä useita A4-sivuja.
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4. Parametrit -näyttö

Keskusikkunan Tiedosto -valikosta valitsemalla
Parametrit, voit muuttaa parametritietoja, mm.
omat yhteystietosi kuten paikkakunta-, nimi ja
osoitetiedot. Tiedot tulostuvat listojen kansilehdelle. Lisäksi voit muuttaa salasanaa tarpeen mukaan.
Aloitushenkilöksi voit valita minkä tahansa tekemäsi henkilön kirjoittamalla henkilön numeron
Lähtöhenkilö kenttään. Lisenssinumero -kenttään
voit kirjoittaa lisenssinumerosi, mikäli et ole vielä
sitä aikaisemmin kirjoittanut esim. ohjelmaa ensimmäistä kertaa käynnistettäessä.
Isän ja äidin ikävälejä käytetään hyväksi tarkistettaessa lisättävän lapsen syntymäaikaa sekä Tarkistuslistassa.
SukuJutut -ohjelmiston näyttöjen taustavärin voit
muuttaa samoin kuin eräitten katselutietojen värit.
Valitse valinta Muu, niin saat viereisessä kuvassa
näkyvän värivalinnan näkyviin. Jos sinulla on useita erillisiä sukuaineistoja, niin voit valita kullekin
oman värinsä. Värit auttavat muistamaan mikä aineisto on kulloinkin käsittelyssä.
Aseta nykyinen -painike asettaa Keskusikkunalla
olevan henkilön lähtöhenkilöksi.

5. Henkilön tietojen ylläpitonäytöt
Aluksi esitellään pieni malli, jonka avulla saat tallennettua ensimmäisen perheen SukuJutut ohjelman avulla.
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Malli perheen tallentamisesta
▪

Syötä Keskusikkunalle ensimmäisen henkilön tiedot. Valitse sukupuoli, anna etu- ja sukunimet
esim. Juho Haveri

▪

Lisää hänelle puoliso klikkaamalla painiketta ”Uusi P”. Syötä avautuvaan ikkunaan puolison
tiedot, esim. Aune Röyskö. Suljettuasi ikkunan puolison tiedot näkyvät Keskusikkunalla.

▪

Syötä pariskunnalle lapset klikkaamalla joko ”Poika” tai ”Tytär” - painikkeita, riippuen lapsen sukupuolesta. Syötä lapsen tiedot avautuvaan ikkunaan, esim. Matti Haveri

▪

Suljettuasi lapsen tietojen lisäysikkunan, näkyvät lapsen tiedot Keskusikkunalla. Perhe on
valmis.
Seuraavaan kenttään tai painonappiin siirrytään joko [Tab] -näppäimellä tai hiirellä näpäyttämällä. Keskusikkuna -näytöllä voi lisäksi liikkua [Enter] -näppäimellä yleisintä syöttöreittiä.
Tietojen talletus tapahtuu automaattisesti klikattaessa hiirellä seuraavaan tietokenttään tai
[Tab]- tai [Enter] -näppäimen painamisen jälkeen.
Keskusikkuna -näytöllä on mahdollista vaihtaa päähenkilöksi jokin perheen jäsenistä esim. isä,
äiti, isovanhemmat, puoliso tai jokin lapsista tai lapsenlapsista. Valinta on helpoin suorittaa hiirellä napsauttamalla ko. kohdetta. Lapsien ja lastenlapsien kohdalla suoritetaan kaksoisnapsautus. Päähenkilö voidaan vaihtaa myös '<' (edellinen) tai '>' (seuraava) -painikkeella. Etsi -painikkeella päästään Henkilöhaku -näytölle, jossa on monipuoliset hakuominaisuudet. Myös
suoraan henkilönnumerolla voidaan päähenkilö vaihtaa antamalla numero ja painamalla
Hae -painiketta.

Ohjelmaa on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä, esim. Keskusikkuna -näytöllä on useita pikakomentoja, jotka suoritetaan pitämällä [ALT] -näppäin pohjassa ja painamalla alleviivattua
kirjainta. Esim. Isän tietoihin pääsee [ALT] ja [I], äidin tietoihin [ALT] ja [Ä]. Puolison tiedot
saa esiin [ALT] ja [3] -näppäimillä. Pikakomennot ovat nimensä mukaisesti nopeita ja kun niitä
oppii käyttämään, niin hiirtä ei tarvitse useinkaan käyttää.
Keskusikkuna -näytöllä lasten ja lastenlasten nimen edessä näkyy + -merkki, mikäli heillä on
lapsia eli suku jatkuu kyseisten henkilöiden kohdalta. Jos nimen edessä näkyy - -merkki, niin
12

ko. lapsella on puoliso, mutta ei lapsia. Isovanhemmilla on nimen edessä + -merkki, jos hänellä
on vanhemmat. Tämä nopeuttaa sukutietojen selailua.

Keskusikkuna -näytön tiedot
Etunimi -kenttään syötetään henkilön kaikki etunimet. Mikäli henkilön puhuttelunimi on jokin
muu kuin ensimmäinen etunimi, niin se saadaan alleviivatuksi tulosteisiin laittamalla * merkki kyseisen nimen perään esim. Ville Veikko* tulostuu Ville Veikko.
Patronyymi -kenttä on heti etunimen jälkeen. Siihen talletetaan esim. Matinpoika, jos isän nimi
on Matti. Vanhemmissa asiakirjoissa patronyymit ovat yleisiä. Monet sukututkijat eivät laita
patronyymiä enää 1900 ja sen jälkeen syntyneille henkilöille.
Sukunimi -kenttään suositellaan laitettavaksi henkilön alkuperäinen sukunimi ns. syntymäsukunimi, joka on usein sama kuin perheen isällä. [+] -näppäimellä saadaan kopioitua edellisen henkilön sukunimi (näkyy ruudun alareunassa).
Myöhempi sukunimi -kenttään voidaan tallettaa myöhempiä sukunimiä esim. avioliiton kautta
saatuja nimiä.
Sukukirjaan voidaan tulostaa hakemisto sekä sukunimen että myöhemmän sukunimen mukaan
tai näiden yhdistelmä. Myöhempi sukunimi näkyy useissa näytöissä ja tulosteissa sukunimen
perässä pilkulla erotettuna. Lisäksi sukukirjatulostuksessa voidaan valita lisäasetuksista vaihtoehto, joka tulostaa myöhemmän sukunimen ennen sukunimeä laittaen väliin e. eli entinen. Tätä
vaihtoehtoa käytetään virallisissa tulostuksissa esim. kirkkoherranvirastossa. Tällöin talletetaan
syntymäsukunimi Sukunimi -kenttään ja Myöhempi sukunimi -kenttään ensin viimeisin käytössä
ollut nimi e. edellinen käytössä ollut sukunimi jne.
Keskusikkunalla syntymä- ja kuolinaikakenttien edessä on määritekenttä, missä voidaan määrittää ko. päivämäärän tarkkuus: noin (~), ennen (<), jälkeen (>), välillä (><) ja laskettu (+-)
Syntymäaika -kenttä laitetaan henkilön syntymäaika esim. 30.8.1848. Ohjelma vertaa syntymäaikaa aikaisemmin lisättyjen henkilöiden syntymäaikoihin. Ohjelma ilmoittaa henkilöt, jotka
ovat samaa sukupuolta ja samana päivänä syntyneitä. Käytä pistettä erotinmerkkinä.
Syntymäpaikka -kenttään laitetaan paikkakunta / seurakunta, jonka rekisteriin lapsen tiedot on
kirjattu. [+] -näppäimellä saadaan kopioitua edellisen henkilön syntymäpaikkakunta (näkyy
ruudun alareunassa). Paikkakunta voidaan poimia myös Kaupungit ja kunnat luettelosta, joka
avautuu [F11] -näppäimellä tai Optiot -näytöllä aktivoitavissa olevasta paikkakuntaluettelosta.
Voit halutessasi kirjoittaa myös kylän paikkakunnan jälkeen pilkulla erotettuna.
Kuolinaika -kenttään laitetaan kuolinpäivä. Ohjelma vertaa kuolinaikaa aikaisemmin lisättyjen
henkilöiden kuolinaikoihin. Ohjelma ilmoittaa henkilöt, jotka ovat samaa sukupuolta ja samana
päivänä kuolleita.
Kuolinpaikka -kenttään laitetaan paikkakunta / seurakunta, jonka rekisterissä henkilö on ollut
kirjattuna kuolinhetkellä. [+] -näppäimellä saadaan kopioitua edellisen henkilön kuolinpaikkakunta (näkyy ruudun alareunassa). Paikkakunta voidaan poimia myös Kaupungit ja kunnat luettelosta, joka avautuu [F11] -näppäimellä tai Optiot -näytöllä aktivoitavissa olevasta paikkakuntaluettelosta. Voit halutessasi kirjoittaa myös kylän paikkakunnan jälkeen pilkulla erotettuna.
Mikäli syntymä-, kuolin- tai vihkiaikaa ei kirjoiteta kokonaan tai siinä on muu virhe, niin annetaan ilmoitus "epätäydellisestä ajasta". Mikäli henkilön syntymä- ja kuolinaika ovat ristiriidassa
keskenään, niin tästä huomautetaan. Yli 100 vuotiaista tulee myös huomautus. Vertailua suoritetaan myös mahdolliseen äidin syntymäaikaan. Sallitut äidin ja isän ikärajat tarkistetaan Parametrit -näytöllä olevista tiedoista ja niitä voi tarvittaessa muuttaa. Esimerkiksi äidin alaikärajaa
voi hiukan pienentää ja isän yläikärajaa nostaa. Näitä samoja ikärajoja käytetään hyväksi Tarkistuslistaa ajettaessa. Mahdollisesta kuolin- ja vihkiajan ristiriitaisuudesta huomautetaan. Lapsen syntymäaikaa verrataan vanhempiensa kuolinaikaan ja tarvittaessa huomautetaan.
Arvo ja ammatti -kenttään laitetaan henkilön pääasiallisin ammatti esim. maanviljelijä, vaikka
henkilö olisi jo eläkkeellä. Jos henkilöllä ei vielä ole ammattia, niin tiedon voi jättää pois sillä
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esim. koululainen tai opiskelija ovat väliaikaisia tilanteita ja tieto jää nopeasti vanhaksi. Ammatti voidaan poimia myös Ammatit luettelosta, joka avautuu [F7] -näppäimellä.
Tutkimuksen tila -valikosta voidaan valita Keskusikkunalla näkyvän
henkilön tietoihin liittyvä merkintä, missä vaiheessa tutkimus tämän
osalta on. Tilan voi valita näkymään väreillä tai symboleina. Tutkimuksen tilan perusteella voidaan hakea Etsi -näytöllä.

Vihkiaika ja -paikka -kentät tulevat näkyviin Keskusikkunassa sen jälkeen kun henkilölle on lisätty puoliso. Lisäksi tulevat näkyviin suhteen
tyyppi ”Vihitty” ja eroaika. [+] -näppäimellä saadaan kopioitua edellisen henkilön vihkipaikkakunta (näkyy ruudun alareunassa). Paikkakunta voidaan poimia myös Kaupungit ja kunnat luettelosta, joka avautuu
[F11] -näppäimellä tai Optiot -näytöllä aktivoitavissa olevasta paikkakuntaluettelosta.
Sekalaiset -valikon kohta Siirrä lapsi toiselle puolisolle on tarkoitettu
tilanteeseen, jossa henkilöllä on kaksi puolisoa ja lapsi on vahingossa
kytketty väärälle puolisolle. Toiminnolle on pikatoiminto Ctrl+P.
Uuden henkilön lisäys voidaan tehdä valitsemalla Tiedosto-valikosta kohta Uusi henkilö. Tätä
tarvitaan harvoin, sillä yleensä lisääminen tehdään lisäämällä henkilöille puolisoita, lapsia tai
vanhempia. Avioeroaikaan voidaan tallettaa x -merkki jos avioeroaikaa ei tiedetä, jolloin sukukirjaan tulostuu teksti ”eronneet”.
Keskusikkuna -näytöllä on valikko Lähde, jolla voidaan kopioida viimeksi Lisätiedot -näytöllä kirjoitettu lähdetieto päähenkilölle. Valikon tekstin perään tulee kolme pistettä Lähde ..., jota klikkaamalla näyttö avautuu. Tämä nopeuttaa tietojen syöttöä, silloin kun ei ole muuta tarvetta käydä Lisätiedot -näytöllä. Lähdettä voi myös muokata ilmestyvässä varmistuskentässä. Lähdetietoa kannattaa
käyttää, sillä muuten ei jatkossa välttämättä muista, mistä ko. henkilön tiedot on saatu.
Yksittäisen henkilön Suku- ja Myöhemmän sukunimen voi vaihtaa keskenään kirjoittamalla Hae
-painikkeen edessä olevaan kenttään v -kirjaimen ja klikkaamalla Hae -painiketta (tai painamalla Enter -näppäintä).
Keskusikkunalla isän, äidin ja heidän vanhempiensa
nimien taustavärinä on katseluväri, jolloin Tutkimuksen
tilan vaikutus nimitekstin värin saadaan erottumaan paremmin. Katseluvärin vaihto suoritetaan Parametrit näytöllä. Optiot -näytölle Näytä keskusikkunalla tuo värit näkyviin.

Puolison ja lapsen lisäys –näyttö
Puolison lisäyksessä on painike Tuntematon, jota käytetään, mikäli lapsen isää tai äitiä ei ole tiedossa. Sukukirjassa tuntemattomalle puolisolle ei tulosteta ”puoliso”-sanaa.
Poika- ja Tytär -painikkeella lisätään avioparille uusia
lapsia. Oletuksena saadaan myöhempi sukunimi valmiina, ellei sitä Optiot -näytöllä ole muutettu. Vihkiajan vertailussa voit syöttää vihkiajan kenttään ja kli-
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kata Vertaa -painiketta, jolloin ohjelma etsii aineistosta kaikki parit, joilla on sama vihkiaika ja
kysyy, onko kyseessä sama vai eri pari.
Ohjelma myös vertaa syntymä- ja kuolinaikaa aikaisemmin lisättyjen henkilöiden syntymä- ja
kuolin-aikoihin. Jos samoilla syntymä- ja kuolinajoilla joku henkilö löytyy, niin silloin ohjelma
kysyy, onko kyseessä sama vai eri henkilö. Mikäli kyseessä on sama henkilö ja ollaan lisäämässä puolisoa tai lasta, niin tiedot tuodaan näytölle.

Vanhempien lisäys –näyttö
Henkilölle voidaan lisätä vanhemmat Isä- tai Äiti -painikkeilla. Lisää vanhemmat -näytön avulla on lisääminen helppoa ja ohjelma hoitaa kytkennät automaattisesti. Esiin tulevaan näyttöön täytetään vähintään
isän ja äidin etunimet. Muut tiedot eivät ole pakollisia.
Jos isän tai äidin etunimikin jää täyttämättä, ohjelma
kysyy, onko isä tai äiti tuntematon. Tätä voi soveltaa
esim. aviottomalle lapselle. Syntymä- ja kuolinajat tarkistetaan ja ohjelma ilmoittaa, mikäli löytyy samana
päivänä syntyneitä tai kuolleita. Jos löytyy sama henkilö, niin näyttö hyväksytään OK -painikkeella. Ohjelma
tuo saman henkilön tiedot näytölle eikä uutta henkilöä
lisätä, vaan käytetään aikaisemmin talletettuja tietoja.
Optiot -valikon vaihtoehdolla voidaan säätää sitä, tuleeko isälle oletuksena päähenkilön eli lapsen sukunimi.

Henkilöiden kytkentä perheeseen
Perheen yhdistäminen voidaan tehdä suoraan käyttämällä puolison kohdalla Uusi- ja Kytke -painikkeita tai lasten kohdalla olevia Poika-, Tytär- ja Kytke -painikkeita. Uusi sekä Poika/Tytär -painiketta käytetään silloin, kun on kyse henkilöstä, jonka tietoja ei vielä ole syötetty
koneelle. Mikäli henkilön tiedot ovat jo koneella, niin silloin yhdistely tehdään klikkaamalla
Kytke -toiminto ja valitsemalla henkilö Henkilöhaku -näytöltä ja painamalla näytöllä oikeassa
alareunassa näkyvää Kytke lapseksi tai Kytke puolisoksi -painiketta.
Puolison kytkennässä estetään itseensä kytkeminen. Lasta kytkettäessä tarkistetaan, ettei kyseessä ole kumpikaan vanhemmista. Mikäli henkilölle kytketään samaa puolisoa useampaa kertaa, niin tästä huomautetaan, eikä kytkös onnistu. Saman lapsen kytkeminen perheeseen useampaan kertaan estetään. Jos kytkettävät aviopuolisot ovat samaa sukupuolta, niin tästä huomautetaan. Aviopuolisoilla ei saa olla samaa isää tai äitiä.

Lasten ja puolisoiden järjestys ja poisto
Mikäli lapset tai puolisot ovat väärässä aikajärjestyksessä, niin valitse hiirellä siirrettävä henkilö
ja klikkaa Vaihda -painiketta tai hiiren oikeanpuoleista näppäintä. Tällöin ohjelma kysyy uutta
järjestysnumeroa ja vaihtaa järjestystä.
Näytä -painikkeella näytetään valitun lapsen tai aktiivisen puolison tiedot. Sama toiminto saadaan aikaan napsauttamalla hiirellä puolison nimeä tai kaksoisnapauttamalla lapsen nimeä. Päähenkilön lapset ovat näkyvissä lapsilistassa. Lasten lukumäärätieto on esim. 4/12 kpl eli neljä
lasta kyseisestä avioliitosta ja 12 lasta yhteensä. Puolisotietojen vieressä on tiedot päähenkilön
ja puolison avio- tai avoliittojen lukumääristä. Lapsilistan vieressä nähdään valitun lapsen lapset. Myös näistä päähenkilön lapsenlapsista voidaan valita jokin uudeksi päähenkilöksi kaksoisnapauttamalla.
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Pura -painikkeella voi purkaa virheellisiä puoliso ja/tai lapsikytkentöjä. Kummallekin on oma
painikkeensa. Henkilön nimi pitää olla valittuna ennen purkamista. Päähenkilöltä voidaan purkaa myös vanhemmat tarvittaessa.
Henkilökortteja ei voi poistaa, mutta siinä olevat tiedot voidaan putsata, kuten lapset, puolisot,
nimet yms. Ennen tietojen tyhjäystä pura mahdolliset lapsi- ja puolisokytkennät. Ohjelma ehdottaa tietojen tyhjäystä automaattisesti purkamisen yhteydessä, mikäli henkilöllä ei ole perhesuhteita. Muokkaa -valikossa on lisäksi valinta Tyhjennä henkilön tiedot, jolla tietojen poistaminen
käy nopeasti. Poistaessaan henkilön tietoja ohjelma laittaa sukunimeksi "vapaa". Ohjelma osaa
ottaa vapaat kortit automaattisesti käyttöön, kun lisäät uusia henkilöitä.
Keskusikkuna -näytöllä henkilön syntymäajan uudelleen tarkistus voidaan suorittaa valitsemalla
Näytä -valikosta vertaa päähenkilön syntymäaikaa.
Keskusikkuna -näytölle lasketaan henkilöiden ikä vuosina ja kuukausina.
Jos olet vahingossa laittanut lapsen väärälle puolisolle, niin voit Keskusikkunalla vaihtaa lapsen
toiselle puolisolle kätevästi Sekalaiset -valikon Siirrä lapsi toiselle puolisolle –toiminnolla. Valitse hiirellä siirrettävä lapsi ja hänen väärä vanhempansa ja klikkaa Sekalaiset valikosta Siirrä
lapsi toiselle puolisolle tai paina CTRL + P näppäinyhdistelmää. Näytölle ilmestyy uusi ikkuna,
jossa voit antaa lapsen oikean vanhemman avioliiton järjestysnumeron

Lisätiedot -näyttö

Henkilöteksti –kenttään voidaan tallettaa henkilön elämäkertatietoutta. Tekstiä mahtuu useita
A4-sivullista. Tietokenttiin voi tuoda Windowsin leiketaulun kautta tekstiä esim. jostain tekstinkäsittelyohjelmasta. Tekstin liittäminen leiketaululta tapahtuu esim. Muokkaa -valikon avulla,
tai hiiren oikeanpuoleisella painikkeella tulevasta valikosta. Estokoodilla estetään kyseisen henkilön henkilötekstin tulostuminen sukukirjaan. Henkilötekstin tulostuksen esto vaikuttaa lisäksi
Perhelehti -tulostukseen. Henkilötekstitiedoista ei pääse pois [Enter] -näppäimellä, vaan
[TAB] -näppäimellä tai hiirellä.
Kummit –kenttään laitetaan henkilön kummit. Usein kummit ovat olleet hyviä perhetuttuja ja
mahdollisesti sukulaisiakin, joten tämän tiedon kerääminen on arvokasta.
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Harrastukset –kenttään voidaan kerätä henkilöiden harrastuksia, sillä ne kiinnostavat sukukirjan
lukijoita. On mielenkiintoista seurata onko suvussa muita henkilöitä, joilla on samoja harrastuksia.
HTML-linkki on mahdollista tulostaa Perhekaavio- ja Sukukirja -tulosteisiin. Mikäli linkin
teksti puuttuu, tulee tekstiksi linkin osoite.
Lisätiedot -näytölle voidaan tallettaa lisäksi kaste- ja konfirmointitiedot, muuttotiedot, tutkijan
omat muistiinpanot, extra –tietoa ja lähdetiedot. Jos muistiinpanot kenttään on laittanut internet
linkkejä, niin tuplaklikkauksella kyseinen linkki avautuu ja jos muistiinpanot laajentaa + painikkeesta omaksi ikkunaksi, niin tuplaklikkaus toimii vastaavasti.
Tulostuksien käynnistyksessä voidaan valita, mitkä lisätiedoista tulostetaan.
Mikäli Lisätiedot -näytöllä on tietoja, niin Keskusikkuna -näytön Lisätiedot -painikkeeseen ilmestyy kolme pistettä. Jos Lisätiedot -näytöllä on elämäkertatietoa, niin alkuosa tiedosta näkyy
Keskusikkunassa -näytöllä ko. painikkeen vieressä.
Myös Lisätiedot -näytöllä on mahdollista tallettaa kenttäkohtaisia huomautus- ja lähdetietoja
painamalla [F12] näppäintä.
Kenttien perässä on + -painike, jonka avulla pystyt lukemaan ja muokkaamaan pitempiäkin
tekstejä sujuvasti.

Erityistiedot –näyttö

Erityistiedot -näytölle voidaan tallentaa henkilön poikkeavat tulostusten taulusäännöt, suhde
vanhempiin ja sotilasarvo sekä Oma koodi.
”Oma koodi” -kenttään voidaan tallettaa sukututkijan jokin haluttu tieto tai koodi. Gedcomissa
kenttä siirtyy REFN tietoon.
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Nimipäivät toiminnolla voidaan
tehdä hakuja suomalaisiin nimipäiviin joko nimen tai päiväyksen perusteella.
Luo tunnukset- painikkeen avulla
henkilöille voidaan luoda yksilöllinen Gedcom-tunnus, jonka avulla
henkilöiden yksilöinti onnistuu
gedcom-siirroissa. Idea voisi olla
esim. sellainen, että sukuseuran aineiston henkilöiden tiedot yksilöidään ja poimitaan sukuhaaroittain eri henkilöille ylläpidettäväksi. Tiedot päivitetään sitten takaisin yhteiseen aineistoon
tämän Gedcom-tunnuksen avulla. Mikäli tulee uusia henkilöitä, niin aineisto voidaan yksilöidä
uudelleen ja jaetaan ylläpitäjille ja näin jatketaan. Gedcom –tunnus koostuu 12 merkin alkuosasta esim. osa sukuseuran nimestä ja ohjelma tekee loppuosan 8 merkkiä henkilön numerosta aineistossa etunollilla täytettynä. Ohjelma sijoittaa näiden väliin väliviivan, jolloin tunnus on 21
merkkiä pitkä esim. Luoma-Mielty-00015522. Henkilön Gedcom-tunnus näkyy Erityistiedot näytöllä. Niin sanottuja "vapaa" kortteja ei yksilöidä. Gedcomia tehtäessä voidaan valita tuleeko
Gedcom-tunnus mukaan aineistoon. Gedcomia luettaessa samojen henkilöiden tunnistus tehdään ensisijaisesti Gedcom-tunnuksen avulla ja mikäli sitä ei ole, niin sitten syntymäaikojen
yms. perusteella käyttäjän valintojen mukaan.

Yhteystiedot –näyttö

Yhteystiedot -näytölle voidaan tallettaa henkilön osoitetiedot, kuuluuko henkilö johonkin sukuseuraan sekä puhelin- ja internet-yhteystiedot.
Täydennä postitoimipaikka automaattisesti lisää postitoimipaikan automaattisesti, kun olet syöttänyt postinumeron. Täydennys toimii vain Suomen postinumeroilla. Postitoimipaikka -painike
lisää Asuinpaikka -kenttään tekstin Postitoimipaikka -kentästä. Jos syötät asuinpaikan siten, että
siinä paikkakunnan jälkeen pilkku ja esim. kylä tai talo, niin ohjelma tarkistaa tiedon vain pilkkuun saakka.
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Aktiivinen jäsen -valinnalla voit tehdä rajausta tulosteisiin, joissa on mahdollista ottaa mukaan
tieto sukuseurasta ja jäsentyypistä.
Internet ja Puhelin -tietoihin tulee mahdolliset koti- ja matkapuhelinnumerot, kotisivu-, sähköposti- ja Skype -osoitteet. Vieraile -painike avaa Kotisivu -kenttään syötetyn osoitteen internetselaimessa. Lähetä postia -painike avaa Windowsin oletukseksi asetetun sähköpostiohjelman
viestinkirjoitusikkunan, mistä voidaan lähettää sähköpostia kentän sisältämään osoitteeseen.
Muuta yhteystietoa –kenttään voit kirjoittaa yhteystietojen lähteen ja saantipäivämäärän sekä
tutkijan omia huomautuksia. Tähän voisi esim. merkitä milloin ja minkälaista postia henkilölle
on lähetetty ja milloin on saatu ja minkälaista postia.
IRC-alias, ICQ# ja MSN-osoite -kentät ovat ko. pikaviestinohjelmien yhteystietoja varten. Galleria -painike avaa IRC -galleriasta nimimerkin tiedot. Sähköposti -painike kopioi Sähköposti kentän osoitteen MSN-osoite -kenttään.
Yhteystiedot –näytön Tiedosto –valikon toiminnolla Tulosta osoite voidaan tulostaa henkilön
osoitetiedot suoraan tulostimelle. Ensiksi tulostuvat lähettäjän tiedot Parametrit -näytöltä ja sitten vastaanottajan osoitetiedot. Tulostetta voi hyödyntää esimerkiksi ikkunallisissa C5 kirjekuorissa, joissa on iso ikkuna vasemmalla ylhäällä. Tulostus tulee paperin vasempaan yläkulmaan.

Perhetiedot –näyttö

Perhetiedot -painike avaa perheelle yhteisen tekstiruudun. Perhekohtaiset tiedot voidaan kirjoittaa ko. ruudulle. Esim. Perheteksti-kohtaan voi kirjoittaa: Perhe muutti Seinäjoelle v. 1991. Jos
henkilöille tulee erittäin pitkiä elämäkertatietoja henkilöteksteihin, niin sukukirjan luettavuuden
kannalta voi olla parasta sijoittaa tekstit Perheteksti -kenttään ja valita tulostuksessa perheteksti
tulostettavaksi lasten jälkeen. Tällöin perheen henkilöiden esittelyt ovat lähellä toisiaan. Mikäli
henkilöillä on useita puolisoita, niin jokaisen puolison kohdalle voi tehdä oman perhetekstin.
Kuulutustiedot ja vihkikuvan voi myös laittaa perhetiedot -näytölle.
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Huomautukset ja lähdetiedot -näyttö

Huomautukset ja lähdetiedot -ikkuna avautuu Keskusikkunalla olevasta Huomautukset painikkeesta. Keskusikkunalta ja Lisätiedot -näytöltä olevista vastaavista kentistä päästään tähän
näyttöön painamalla [F12] -näppäintä kyseisessä tietokentässä.
Jos esimerkiksi suomennat pappien kirjoittamat etunimet Keskusikkunaan, niin alkuperäiset
ruotsin/latinan kielellä kirjoitetut etunimet voit tallentaa tänne huomautuksiin. Mikäli alkuperäisistä asiakirjoista löytyy henkilölle useita erilaisia syntymäaikoja, niin voit tallentaa niitä syntymäajan huomautuksiin. Lähdetietoon voit vastaavasti kirjoittaa mistä tieto peräisin esim. rippikirjasta vai kastettujen luettelosta.

Painamalla [F11] -näppäintä eri lähdetietokentissä saadaan esiin Lähdeluettelo. Luetteloon voit tallentaa yleisimmin käyttämäsi
lähdetiedot Lisää -painikkeilla. Valitse painikkeella tai tuplaklikkaamalla voidaan
haluttu lähdetieto poimia toiselle näytölle
tallennettavaksi.

20

Hautatiedot –näyttö

Hautatiedot -näyttö avautuu Hautatiedot -painikkeen takaa. Hautatietoihin saadaan tallennettua
tiedot hautapaikasta, sen tarkemmasta sijainnista sekä hautakiven tai kuolinilmoituksen kuva.
Hautapaikan haltijan tietoihin voidaan syöttää sen henkilön tiedot, joka huolehtii ko. hautapaikasta.
Hautausmaa -tiedon lisäksi voidaan tallentaa haudan tarkempi sijainti hautausmaalla, Lohko,
Rivi ja Paikka -kenttiin. Hautausmaa -kenttään voidaan kirjoittaa hautausmaan nimi, jos paikkakunnalla on useita hautausmaita. GPS-koordinaatteihin voidaan merkitä haudan maantieteellinen sijainti GPS-koordinaatteina eurooppalaisessa EUREF89 - tai Suomessa käytössä olevassa
KKJ -muodossa.
Hautapaikan haltijan nimen voi hakea Hae SukuJutuista -painikkeella aineistosta. Lähetä postia
-painike avaa Windowsin oletukseksi asetetun sähköpostiohjelman viestinkirjoitusikkunan, mistä voidaan lähettää sähköpostia kentän sisältämään osoitteeseen.
Hautauspäivä -kohdan alasveto -valikosta voidaan antaa lisätietoa päivämäärän tarkkuuteen
(ennen, jälkeen, välillä, noin, laskennallinen).
Hautatiedot -näytölle Hautausmaa- ja Kuolinsyy -kenttiin voidaan määritellä pikavalikko usein
käytettyjen tietojen nopeaan syöttöön. Nämä pikatäydennykset määritellään Optiot -näytöltä Pikavalinnat -painikkeen takaa. Mikäli pikavalintoja on määritelty, pikavalikko ponnahtaa esiin
siirryttäessä Hautatiedot -näytöllä vastaaviin tyhjiin kenttiin.
Kuvat laitetaan henkilön Multimedia –näytön kautta siten, että valokuvan tyypiksi valitaan Hautatiedot.
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Suosikit –näyttö

Keskusikkunan keskellä on Suosikit -painike. Suosikit toiminnon idea on se, että sinne voidaan
tallentaa kiinnostavia henkilöitä. Suosikeista voidaan haluttu henkilö avata Keskusikkunaan
tuplaklikkauksella tai Valitse henkilö -painikkeella. Suosikit -näyttö voidaan siirtää Keskusikkunan vierelle ja selata siellä olevia henkilöitä. Oletuksena lisäys tapahtuu siten, että Keskusikkunan henkilön tiedot lisätään menemällä Suosikit -painikkeella ko. näytölle ja klikataan Lisää painiketta. Suosikit -näytöllä voidaan lisätä henkilöitä suoraankin antamalla henkilön numero ja
painamalla Lisää -painiketta. Lisäksi voidaan Hae -painikkeella poimia henkilöitä Henkilöhaku
-näytöltä. Henkilöitä voidaan järjestää uuteen järjestykseen otsikkokenttiä klikkaamalla. Henkilöt säilyvät Suosikit -näytöllä vaikka ohjelma välillä suljetaan. Ryhmät-painikkeesta avautuu uusi ryhmien päivitysnäyttö, jonka avulla käyttäjä voi lisätä omia ryhmiään. Jos ryhmän nimeä halutaan muuttaa, niin se valitaan tuplaklikkauksella ja päivitetään muutoksen jälkeen. Tämän jälkeen Suosikit -näytöllä voit valita halutun ryhmän näytön yläreunassa olevasta valintalistasta ja
lisätä ryhmään sopivat henkilöt. Saman henkilön voit lisätä useisiin ryhmiin. Ryhmä voisi olla
esim. tiettyyn tapahtumaan liittyvät henkilöt esim. "Koulukaverit" tai jokin muu henkilöitä yhdistävä tekijä esim. DNA-sukulaisuus.

Etsi / Korvaa –näyttö

Keskusikkunan Muokkaa -valikosta löytyvän Etsi ja korvaa -toiminnon avulla voit etsiä ja korvata Keskusikkunalla olevaa tekstiä. Jos esimerkiksi haluat poistaa Etunimi -kenttään syöttämäsi
”?” -merkit, niin toimi kuvassa olevan mallin mukaisesti ja valitse sen jälkeen painike Korvaa
kaikki. Edellinen -painikkeella pääset takaisin edelliseen hakutulokseen. Toiminnossa on mahdollisuus rajata toimenpide Poimurissa oleviin henkilöihin.
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6. DNA-tietojen käsittely

DNA-sukututkimuksessa eli geneettisessä sukututkimuksessa käytettäviä perustestejä on kolmenlaisia: isälinjan testi (Y-DNA), äitilinjan testi (mtDNA) ja kokonaisperimän testi ("etäserkut", FamilyFinder).
DNA-tietojen käsittelyyn pääset Keskusikkunan painikkeilla Y-DNA ja mtDNA. Henkilölle
voidaan tallentaa isälinjan haploryhmä eli Y-DNA tieto sekä äitilinjan haploryhmä eli mtDNA
ja mahdollista muuta lisätietoa. Esimerkkinä käytetään FamilyTreeDNA sivustolta löytyviä tietoja, mutta lisäksi on muita vastaavia tutkimuslaitoksia. SukuJutut -ohjelman DNA-näytölle voidaan merkitä Family Finder –sukulaisuus ja X-Match. Jos sinusta on tehty Family Finder tutkimus, niin voit merkitä kyseiset tiedon löytyneiden DNA-etäserkkujen kohdalle. Tiedot tulevat
mukaan DNA-tulosteisiin ja ovat käytettävissä Puimurissa ja Henkilöhaku -näytöllä. ”Näytteen
antaja” -kenttään merkitään rasti, niiden henkilöiden kohdalle, joista Y-DNA tai mtDNA näyte
on otettu. Näytteen antajien ja FamilyFinder sekä X-match henkilöiden tiedot säilyvät vaikka
ajat DNA-tietojen poistoajon jollekin joukolle henkilöitä. Lisätiedot kenttään voit vapaasti laittaa asiaan liittyvää tekstiä esim. kuka on isä- tai ätilinjan vanhin henkilö, milloin testi on tehty
tai mistä kyseiset tiedot on saatu yms.
Y-DNA -tuloksen lisäksi voit tallentaa isälinjan Big Y testin tuloksen. DNA-tietojen käsittelyä
voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Yksi tapa on kerätä suorien isä- ja äitilinjojen osumia eli
”Matches”. Mikäli osumien henkilöt ovat tallentaneet omia sukupuitaan sivustolle, niin löydät
ne symbolia
klikkaamalla (Click To View GEDCOM …). Voit halutessasi tallentaa nämä tiedot SukuJutut -ohjelmaan ja katsoa löytyykö polku yhteiseen esi-isään tai esiäitiin. Vastaavasti voit toimia etäserkkujen kanssa. SukuJutut -ohjelmalla saat sen jälkeen yhteenvetotulosteita kuten Y-DNA ja mtDNA osumat.
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DNA tietojen periyttäminen
DNA-tietojen näytöllä ovat painikkeet Periytä Y-DNA ja Periytä mtDNA.

Dna-tietojen periyttäminen lisää valitut tiedot lähtöhenkilön jälkeläisille tai esivanhemmille valitun sukupolvilukumäärän mukaan. Y-DNA periytyy isä- tai poikalinjaa pitkin. mtDNA periytyy äiti- ja tytärlinjaa pitkin sekä lisäksi äidiltä pojille, mutta ei siitä eteenpäin. Lähtöhenkilön
DNA-tutkimuksen tutkimusnumero eli Kit-tieto voidaan periyttää. DNA-tiedot -näytön Lisätiedot-kenttään voidaan periyttää Päivämäärä, Haploryhmä sekä Näytteenantajan henkilönumero.
Periyttämisen yhteydessä saadaan tuloste, josta ilmenevät mahdolliset ristiriidat. Samoin ko. tieto näkyy DNA-tiedot tulosteella. Ristiriita saattaa myös johtua siitä, että testitulos on eri tarkkuudella kuin toisen henkilön testitulos, esimerkiksi Y-DNA 37-markkerin tulos saattaa olla eri
kuin Y-DNA 67 tulos. Tarkempi selvittely paljastaa onko kyse varsinaisesta ristiriidasta. Mikäli
tulosteessa ei ole ristiriitoja, niin sen kerrotaan esimerkiksi ”Tiedot periytettiin 8 henkilölle, ristiriidassa 0”.
DNA-tietojen Apuohjelmat -valikosta löytyy DNA-tietojen poistoajo. Näytteen antajien ja FamilyFinder sekä X-match henkilöiden tiedot säilyvät vaikka ajat DNA-tietojen poistoajon jollekin joukolle henkilöitä. Poistoajo on tarkoitettu tilanteisiin, joissa periytetyt tiedot halutaan jostain syystä poistaa tietyltä henkilöjoukolta. Lisäksi Apuohjelmat -valikossa on linkki FamilyTreeDNA-sivustolle.
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7. Optiot -näyttö

Optiot -näytölle päästään Keskusikkunan Optiot -valikosta.
Näytä lapsen sukunimi, myöhempi sukunimi ja patronyymi: Valinnat vaikuttavat siihen näytetäänkö Keskusikkunan lapsiluettelossa lasten sukunimi, myöhempi sukunimi ja patronyymi. Oletuksena on, että lasten ja lastenlapsien nimet näytetään, mutta ne saa tarvittaessa pois näkyvistä.
Näytä sosiaaliturvatunnus: Syntymäajan perään tulee ns. sotu-kenttä näkyviin. Jos Sukukirjan
tiedoista valitaan sosiaaliturvatunnus, tulostuu syntymäaika tällöin henkilötunnusmuodossa ja
henkilötunnuksen loppuosa sotutiedoista. Tätä henkilötunnusvaihtoehtoa käytetään kirkkoherranvirastoissa tietojen tallennuksissa ja virallisissa tulostuksissa.
Näytä sukunimen etuliite: Tämä valinta tuo uuden kentän sukunimen eteen, johon voidaan tallettaa ns. aatelisnimen etuliite esim. von ja af.
Näytä syntymäajan tai kuolinajan huomautus: Syntymä- tai kuolinaika tiedon jälkeen ilmestyy
uusi kenttä, johon voidaan kirjoittaa huomautustietoa. Sama tietokenttä löytyy Huomautukset näytöltä.
Näytä aloitushenkilön esivanhemmat isoilla kirjaimilla: Valinnan avulla ohjelma näyttää isoilla
kirjaimilla Parametrit -näytöllä kerrotun aloitushenkilön esivanhemmat muutamilla näytöillä,
esim. Keskusikkuna, Etsintä ja Esivanhemmat. Keskusikkunassa varsinaisen päähenkilön tietoja
ei näytetä isoilla kirjaimilla. Mikäli aineistossa on paljon henkilöitä, niin tämä helpottaa tietojen
selailua, jos laitat itsesi aloitushenkilöksi, jolloin omat esivanhempasi erottuvat muiden joukosta
paremmin.
Jos valitset Optiot -näytöllä kohdan 5 viimeisintä paikkakuntaa automaattisesti, niin syntymä-,
kuolin- ja vihkipaikkakuntakentissä ilmestyy näytölle pieni apuikkuna. Apuikkunasta voit valita
sopivan paikkakunnan painamalla paikkakunnan edessä olevaa numeroa tai klikkaamalla ko.
numeroa tai nimeä. Tietojen syöttö nopeutuu, kun voit paikkakunnan kirjoittamisen sijasta valita
sen.
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Voit myös syöttää paikkakuntatiedot manuaalisesti tähän Optiot -näytön apuikkunaan, kun valitset kohdan Paikkakuntien syöttö manuaalisesti. Jos aktivoit molemmat vaihtoehdot, viisi ensimmäistä paikkakuntaa voit syöttää manuaalisesti itse. Nämä paikkakunnat pysyvät huolimatta
siitä, mitä paikkakuntia syötetään. Listan viisi viimeisintä paikkakuntaa vaihtuvat automaattisen
tallennuksen mukaisesti. Voit myös valita vain toisen näistä, jolloin sinulla on automaattisesti
käytettävissä joko 10 viimeisintä paikkakuntaa tai 10 pysyvää paikkakuntaa.
Optiot -näytöllä on myös valinta Lisäyksessä lähdetieto automaattisesti. Lähdetieto kirjoitetaan
valinnan alapuolella olevaan tekstikenttään. Ohjelma sijoittaa annetun lähdetiedon lisättäville
uusille henkilöille. Lähde -valikkoon tulee teksti ”AUTOM. lähde”. Lähdetieto on voimassa
kunnes valinta poistetaan tai ohjelma suljetaan. Tämä on hyödyllinen toiminto, jos haluat kaikille saman lähdetiedon.
Tyylisivu ja Perhekaavion CSS-valinnat tekevät kaavion ja sivun ulkoasun CSS-tyylitiedostosta.
Jos ulkoasua halutaan muuttaa, sen voi tehdä tyylitiedostoa muuttamalla. Muutokset vaikuttavat
kaikkiin CSS-perhekaavioihin. Liitä hautasivut -ruksilla CSS-perhekaavioon saa hautasivujen
linkit mukaan. Henkilönumerot –ruksilla saa henkilöiden numerot mukaan perhekaavioon, ruksin pois jättämällä numeroita ei tulosteta.
Optiot –näytöllä vasemmassa reunassa oleva Henkilönumerot –ruksilla saa henkilöiden numerot
näkyviin Keskusikkunalle tai pois näkyvistä.
Optiot -näytöllä on mahdollista vaihtaa värikoodien selitteet. Näin helposti havaittavaa värikoodia voi käyttää tarvittaessa muuhunkin haluamaansa tarkoitukseen. Kun Näytä keskusikkunalla
valinta asetetaan päälle, niin jälkeläisten, vanhempien ja isovanhempien nimet näkyvät värikoodattuna Keskusikkunalla.
Näytä Taulusäännöt (Keskusikkuna) valinnoilla voidaan valita se, että näytetäänkö Erityistiedot
- näytöllä olevat Taulusäännöt Keskusikkunalla. Valinnat ovat "Ei mitään", "Täydennys sukukirjaan tauluun" tai "Kaikki". Jos ollaan tekemässä uutta täydennettyä painosta sukukirjasta, niin
laittamalla kyseinen valinta aktiiviseksi, voidaan nopeuttaa tietojen syöttöä lisäämällä tietokenttä Keskusikkunaan. Ne henkilöt, joilla on tietoa tässä ”täydennys sukukirjaan” kohdassa voidaan
poimia omaksi sukukirjatulosteeksi.

Pikatäydennyksiä voidaan käyttää Hautatiedot -näytöllä.
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8. Varmuuskopiointi
Ota varmuuskopio Sukujut -kansiostasi aina, kun olet syöttänyt huomattavan määrän henkilöiden tietoja. Pääset tekemään varmuuskopion Keskusikkunalla levykkeen kuvasta tai Tiedostovalikosta Varmuuskopio – Tee varmuuskopio toiminnon kautta. Hanki esim. pari kolme muistitikkua ja käytä niitä vuorotellen.

Varmuuskopion teko
Jemma-kansioon -valinta kopioi tiedostot SukuJutut -ohjelman kansion alle Jemma alikansioon. Multimediatiedostot -kohdan valinnoilla voit vaikuttaa, kopioidaanko vain SukuJutut idx -tiedostot, sisällytetäänkö liitetyt multimediatiedostot vai kopioidaanko pelkät multimediatiedostot. Tämä on nopea tapa ottaa tiedot talteen, esim. ennen Gedcom- tiedoston lukua.

Siirrettävä asema -valinnalla voidaan varmuuskopioida aineisto esim. muistitikulle. Kytke
muistitikku tietokoneen USB -porttiin, odota hetki, että käyttöjärjestelmä tunnistaa muistitikun,
paina Päivitä asemat -painiketta ja valitse muistitikun aseman tunnus. Tehdään halutut valinnat,
mitä kopioidaan ja klikataan Käynnistä –painiketta. Varmuuskopio siirrettävälle asemalle pakkaamattomana tekee kuvapolun mukaisen alikansion muistitikulle. Vastaavasti varmuuskopion
palautus siirrettävältä asemalta palauttaa tiedot tästä alikansiosta.
Muu kohde -valinta mahdollistaa varmuuskopion tekemisen mihin tahansa asemalle ja kansioon.
Paina Selaa -painiketta ja valitse haluttu asema ja kansio. Paina Tallenna -painiketta ja Muu
kohde -kenttään tulee valitun kansion polku. Aloita varmuuskopiointi valitsemalla Käynnistä.
Kaikki -valinta, jonka avulla saadaan koko Sukujut -kansio alikansioineen varmuuskopioitua
kerralla siirrettävälle asemalle. Tämä vaihtoehto tekee vastaavan hakemistopolun siirrettävälle
asemalle ja luo sinne päivämäärällä ja kellonajalla varustetun alikansion esim.
2013_02_12_074333.
Varmuuskopioinnin voi hoitaa myös ilman SukuJutut-ohjelmaa. Sulje ensin SukuJutut-ohjelma
ja kopioi Sukujut-kansio ja sen kaikki alikansiot ulkoiselle muistitikulle tai vastaavalle siirrettävälle asemalle. Jos olet tallentanut valokuvat omaan erilliseen kansioon, niin valitse myös se
mukaan. Esim. USB-tikuille voi tehdä useita varmuuskansioita laittamalla kansion nimeen esim.
päivämäärän (Sukujutut_2015_02_07)

27

Varmuuskopion palautus

Jemma-kansio palauttaa Jemma -alikansioon tehdyn varmuuskopion.
Siirrettävä asema -valinnalla voidaan varmuuskopio palauttaa esim. muistitikulta. Kytke muistitikku tietokoneen USB-paikkaan, odota hetki, että käyttöjärjestelmä tunnistaa muistitikun, paina
Päivitä asemat -painiketta, valitse muistitikun asemakirjain. Tämän jälkeen palautetaan varmuuskopio valitsemalla Käynnistä.
Muu kohde –valinnalla voidaan varmuuskopio palauttaa mistä tahansa kansiosta.

Lukittu varmuuskopio
Lukitus -> Tee lukittu varmuuskopio tekee aineistosta lukitun kopion. Lukittua aineiston pystyy
ainoastaan katselemaan, kaikki muuttaminen, kuten henkilöiden lisääminen, tietojen muuttaminen sekä tulosteiden tekeminen on estetty. Lukittua aineistoa ei ole tarkoitus purkaa ennalleen,
vaan se voidaan antaa selattavaksi esim. sukuseuran sukututkijoille.
Kun lukittua varmuuskopiota tehdään, niin SukuJutut -kansion alle luodaan uusi lukittu niminen kansio, mihin lukittu aineisto kopioituu.
Tämän Lukittu-kansion sisältö voidaan tarvittaessa luovuttaa eteenpäin. Aina kun olet luovuttamassa elossa olevien
henkilöiden tietoja, niin
tietojen luovutuksessa
on syytä huomioida
Suomessa
voimassa
oleva Henkilörekisterilaki ja Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeet.
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9. Henkilöhaku –näyttö

Henkilöhaku -näytölle haetaan annettujen hakukriteereiden perusteella henkilöjoukko näytölle.
Etsintämenetelmistä yleisin on pikahaku sukunimen alkuosan avulla eli muutama ensimmäinen
kirjain annetaan sukunimestä ja lisäksi voidaan hakua rajata etunimen alkuosalla. Klikkaa tämän
jälkeen Etsi –painiketta. Toinen yleisin pikahaku on syntymäajalla. Jos etsitään tietoja nimen
osalla, poistetaan rasti kohdasta alkuosa. Tämä helpottaa hakua esim. silloin, kun ei olla varmoja, oliko henkilön sukunimi Ylä- vai Ala-Sulkava tai henkilöllä on useita sukunimiä.
Etsintä voidaan suorittaa lähes minkä tahansa talletetun tiedon avulla ja sitä voidaan rajata tarvittaessa syntymä- tai kuolinvuoden ja sukupuolen perusteella. Rajaus tapahtuu antamalla vuosiluvut, miltä väliltä haku tapahtuu. Pystyt myös etsimään tietoja ohjelman eri ikkunoihin tallennettujen tietojen perusteella. Tässä etsinnässä apunasi on ikkunan vasemmassa yläreunassa oleva valinta.
Lisäksi voidaan hakea suoraan henkilön numerolla, mikäli se on tiedossa. Jos hakutekijää ei anneta haettaessa esim. ammatin perusteella, niin ohjelma näyttää ne henkilöt, joilla on jokin tieto
ammatista. Puolisot mukaan -merkinnällä poimitaan myös hakuehdon täyttävien henkilöiden
puolisot näytölle. Esimerkkinä, jos valitset etsintämenetelmäksi Lisätiedot ja yhteystiedot ja
sieltä jokin vaihtoehto kuten ”puhelin” ja hakukenttä jätetään tyhjäksi, tulevat listaukseen kaikki
ne henkilöt, joilla on puhelinnumero lisätiedoissa. Näin voi menetellä kaikkien vaihtoehtojen
kanssa.
Näytön avulla voidaan katsella päähenkilön esivanhemmat, serkut, serkkupuolet, pikkuserkut ja
jälkeläiset.
Etsi poimurista -painike hakee annetuilla hakutekijöillä poimurista. Poimuri -painike tuo Poimurin sisällön Etsinnän tulos -näytölle.
Näytön alaosassa on ikkuna, josta näkyvät valitun henkilön keskeisimmät tiedot eli onko hänellä
vanhempia, puolisoja, lapsia, ammatti yms. henkilötekstitietoja. Alaosan ikkuna voidaan suurentaa ja pienentää vieressä olevilla + ja - painikkeilla.
Henkilöhaku -näytöllä voidaan Etsinnän tulos -otsikkoa klikkaamalla valita erilaisia tapoja, jonka mukaan etsityt henkilöt järjestetään. Oletus on sukunimen mukainen järjestys. Syntymä- ja
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Kuolinajan huomautus -kentät saa näkyviin Syntymä- ja Kuolinaika kenttien reunasta hiirellä
venyttämällä.
Erityistiedot –valikosta voidaan valita lisähakuehdoksi erikoisominaisuus esim. Ottolapsi. Sekalaiset -valikon toimintojen avulla voit siirtää etsityt Poimuriin tai etsiä tuntemattomia henkilöitä.
Päähenkilöt -painikkeella saa esille 50 viimeistä Keskusikkunan päähenkilöä. Näin ne ovat käytettävissä seuraavalla kerralla kun ohjelma käynnistetään. Tämän avulla voi palauttaa mieleensä,
kenen henkilön tietoja on edellisellä kerralla käsitellyt.
Jos halutaan hakea täsmällisellä haulla tiettyä sukunimeä, niin lisätään nimen perään @-merkki. Esim.
LUHTA@ hakee vain LUHTA -nimiset eikä muita LUHTA-alkuisia sukunimiä

Sukulaisuus
Sukulaisuus -näytön avulla vertaillaan
kahden henkilön välistä sukulaisuussuhdetta. Toinen henkilö on päähenkilönä
ja toinen valitaan Henkilöhaku -näytöltä ja
tämän
jälkeen
painetaan
Sukulaisuus -painiketta. Avautuvassa ikkunassa
voi hakua rajata vaihtamalla maksimisukupolvien sekä esivanhempien kadon
määrää. Myös etsittävien polkujen määrän
voi valita. Normaalisti ei oletuksia tarvitse
vaihtaa ja voit jatkaa klikkaamalla Käynnistä –painiketta. Ohjelma alkaa etsiä yhteisiä esivanhempia.

Painamalla Seuraava -painiketta tietokone etsii seuraavat yhteiset esivanhemmat. Tiedosto -valikosta voidaan tulostaa tiedot paperille näytön kuvana ja Tulosta -painikkeella hiukan toisessa muodossa kirjoittimelle / tiedostoon esim. RTF ja HTM. Rivejä -kentästä voidaan valita,
miten monta riviä yhtä aikaa näkyy ruudulla. Jos rivejä on esim. 3, tulevat henkilölaatikot isompina näkyviin. Kun taas rivejä on esim. 18, tulevat laatikot pienempinä ja henkilöitä mahtuu
enemmän samalle sivulle.
Sukulaisuus -näytön Tiedosto -valikkon Vie henkilöt poimuriin –toiminnolla vertailussa olevat
henkilöt lisätään Poimuriin myöhempää tarkastelua varten. Sukulaisuus -näytön tulostuksella tulostuu tarvittaessa enemmän sukupolvia kuin näytölle mahtuu.
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10. Näytä –valikko
Tässä luvussa esitellään Keskusikkunan Näytä -valikon toimintoja.

Muistilappu
Muistilapulle voit tallentaa itsellesi tärkeitä muistettavia asioita.
Voit kirjoittaa muistiin mikä jäi kesken tai mistä seuraavalla kerralla
pitäisi jatkaa. Muistilapun sisältö ei ole Keskusikkunan henkilöön sidottu. Pikanäppäin F1 avaa muistilapun.

Muistuta syntymäpäivistä
Muistuta syntymäpäivistä toiminnon avulla
SukuJutut –ohjelmaa käynnistettäessä annetaan ilmoitus kyseisen henkilön lähestyvästä
syntymäpäivästä. Syntymäpäivämuistutus –
näytöllä on mahdollisuus myös nimipäivämuistutuksiin. Lisäksi kyseisellä näytöllä
voidaan tarkistaa aktiiviset muistutukset sekä kaikki muistutukset.

Nimipäivät
Nimipäivät -näytöllä voi nyt selailla ohjelman tuntemia nimipäiviä ja tehdä yksittäisiä
hakuja

Sukuhaarat
Keskusikkunan
Näytä
valikossa on toiminto Sukuhaarat, jonka avulla voidaan
luoda haluttu sukuhaaran nimitieto henkilölle ja hänen kaikille jälkeläisilleen. Näytöllä on
toiminto Poista kaikki, jolla
kyseinen tieto voidaan poistaa
kaikilta henkilöiltä. Monissa
sukukokouksissa on toiveena
jakaa osallistujille tietoa siitä mihin kantaisän sukuhaaraan he kuuluvat. Nyt tämä tieto voidaan tallentaa
ja tarvittaessa poimia Puimuri-toiminnolla Excel-tiedostoksi ja tulostaa tieto esim. osallistujan nimilappuun. Tieto löytyy Yhteystiedot -näytöltä.
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Esivanhempien sukupuu

Näytä-valikon Esivanhempien sukupuussa on pohjana sukupuun kuva juuristoineen. Pallukoihin
tulostuvat automaattisesti esivanhempien etunimet. Näytä-valikosta voit valita mukaan syntymävuoden, jatkomerkin + ja lisätiedot ikkunan. Lisätiedot –ikkunassa näkyvät sen esivanhemman henkilötiedot, jonka nimen päälle hiiri osoitin viedään.
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Näytä –valikko saadaan esiin myös hiiren oikealla näppäimellä jonkin pallukan päältä. Sukupuulle on myös toinen tausta, jonka saa
esiin valinnalla Vaihda tausta. Jatkomerkit –valinta tuo pienen [+] –
merkin niiden esivanhempien kohdalle, joilta löytyy lisää esivanhempia ja vastaavasti lasten kohdalle, mikäli heistä jatkuu suku. Jos
pallukoihin klikkaa hiirellä, niin kyseinen henkilö siirtyy sukupuun
juureen ja kuva piirretään uudelleen.
Esivanhempien sukupuun voit tulostaa suoraan kirjoittimelle, kuvaksi sukupuu.bmp, rtf-tiedostoksi Wordiin tai OpenOfficeen sekä
htm-muotoon.
Näitä jälkeläisten pallukoita voi myös siirrellä parempiin kohtiin
puun latvassa. Lasten siirtely tapahtuu seuraavasti: Painetaan ALT
näppäin pohjaan, vedetään pallukka hiiren vasemmalla näppäimellä uuteen paikkaansa ja vapautetaan näppäimet. Siirron aikana näkyy kursori nelipäisenä nuolena. Kursori muuttuu normaaliksi, mikäli vedetään sallitun alueen ulkopuolelle. Valikossa on lasten siirto-ohje. Näytävalikossa (myös hiiren oikealla) mahdollisuus palauttaa lasten pallukat alkuperäisille paikoilleen
toiminnolla Palauta oletusasetukset.

Toinen tausta muistuttaa männyn latvaa.
Fontti-valikon avulla voidaan säätää Esivanhempien sukupuun fonttia. Mikäli sukunimeä tai
myöhempää nimeä ei jollakin henkilöllä ole, niin Esivanhempien sukupuuhun tulostetaan patronyymitieto. Tiedosto –valikossa erilaisia tulosteita kuten mm. Esivanhempien sukupuu perhekaavioilla, jossa ovat mukana linkitykset perhekaavioihin.
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Määritä värit ja ulkoasu –toiminnon avulla
voidaan lapsille, lastenlapsille jne. valita
omat värit ja myös reunuksen väri. Lisäksi
näiden tulostettavien ”pallukoiden” kokoa
voidaan säätää Säde valinnalla. Oletusasetukset –painikkeella palautetaan alkuperäiset oletusarvot kyseisille tiedoille.

Esivanhemmat

Näytöllä nähdään 4 sukupolvea kerrallaan esivanhempia. Mikäli esivanhempia löytyy enemmän, niin niihin voidaan siirtyä oikeassa reunassa olevilla '>' -painikkeilla.
Napsauttamalla esivanhempien nimeä ja painamalla [Enter] -näppäintä siirrytään kyseisen henkilön Keskusikkunaan. Vastaavasti [F8] -näppäimellä saadaan lisätietoa kiinnostavasta henkilöstä. Sukupolven järjestysnumero näkyy ikkunan yläosassa ja '<' -painike palaa Keskusikkunaan, kun lähtöhenkilö on 1. sukupolvea.
Katseluväri -painikkeella voidaan vaihtaa miesten tekstit siniseksi ja naisten punaiseksi. Perhe valinnalla [F12] voidaan valita avautuvasta ikkunasta uusi henkilö jonka esivanhempia halutaan
katsella klikkaamalla kiinnostavan henkilön nimeä. Jos Optiot -näytöllä on valittuna Näytä aloitushenkilön esivanhemmat isoilla kirjaimilla, näkyy vaikutus myös tällä näytöllä.
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Puurakenne
Näytä –valikon Puurakenne -kohdasta saadaan yhteen liimattavat tulosteet valitun henkilön jälkeläisistä tai esivanhemmista. Puurakenne -esiasetuksista valitaan, montako sukupolvea otetaan
mukaan poimintaan, otetaanko puolisot mukaan sekä tulostetaanko jälkipolvet vai esivanhemmat.
OK -painikkeella saadaan raportti jälkipolvista tai
esivanhemmista näytölle. Tässä vaiheessa voidaan
vielä valita ja muuttaa tulosteen ulkonäköä. Jälkipolvissa oikealla puolella olevista Värit -valinnoista
voidaan valita joko täysin väritön tuloste tai erivärisiä laatikoita. Sukupuoli -valinnalla saa miesten laatikot vaaleansinisiksi ja naisten laatikot vaaleanpunaisiksi. Puoliso -valinnalla suorat jälkipolvilaatikot
ovat harmaalla ja puolisot keltaisen eri sävyillä. Lapsille voidaan valita puolison numero. Henkilöiden
nimet voidaan myös vahventaa.
Laatikon sisältöön tulee automaattisesti henkilön
nimi, mutta mukaan voi valita myös syntymätiedot,
kuolintiedot, ammatin ja/tai vihkitiedot.
Sivun nuolinäppäimillä pystyy liikkumaan näytön sivulta toiselle sivusuuntiin sekä ylös ja alaspäin. Fontin kokoa, rivejä sivulla ja henkilöitä rivillä pystyy säätämään niiden omilla nuolinäppäimillä.
Kun olet tyytyväinen valintoihisi, voit tulostaa jälkipolvet sivu sivulta Tulosta sivu -näppäimellä
tai tulostaa kaikki sivut samalla kertaa sarjassa Tulosta kaikki -painikkeella. Jälkipolvet näytöllä
näkyy lukumäärä, montako tulostussivua on tulossa.
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Tilastot

Tilastot -näytöllä voit laskea tilastoja erilaisista aineiston tiedoista. Poiminta -kentästä rajataan
tiedot mitä aineistoa otetaan tilastoon mukaan. Sen jälkeen alasvetovalikosta valitaan varsinainen kohde, mistä tilasto lasketaan. Kuvan esimerkissä on valittu Kaikki henkilöt ja haluttu tilasto Syntymäpaikkakunnan alkuosan perusteella.
Lasketaan -painikkeesta ohjelma laskee tilaston annettujen valintojen mukaan ja tulostaa sen oikealla näkyvään kenttään. Tilastotulosten yläpuolella olevia harmaita selvennyskenttiä klikkailemalla tulokset voi järjestää uudelleen eri tavalla (suuruusjärjestys, nimen mukaan). Tyhjät tiedot tilaston tulosteessa tarkoittavat, että se kenttä on ollut tyhjä tiedoista, jotka tilastoon on haettu.
Tulosta -painikkeella ohjelma tulostaa tilaston htm -muotoon. Tulosteesta tiedot on helppo kopioida esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan tilaston jälkikäsittelyä varten.

Jos olet kuvan esimerkissä kiinnostunut Kurikassa syntyneistä, niin valitse Kurikka luettelosta ja klikkaa Tulosta henkilöt –painiketta. Esimerkki yläpuolella olevassa kuvassa. Hakuja voit rajata lisäksi
Syntymävuosi rajauksella. Lisäksi voit siirtää kyseiset henkilöt joko Poimuriin tai Puimuriin jatkoselvittelyä varten.
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Sukupuu

Sukupuu on graafinen viivapiirros, joka lähinnä kuvaa henkilön esivanhempien kokonaismäärää
ja myös lapsien ja lastenlasten määrää. Sukupuu -näytöllä voidaan katsella muutaman sukupolven osalta esivanhempien perhetietoja isossa ikkunassa. Henkilön perhetiedot saadaan näkyviin
klikkaamalla kerran nimen päällä. Puu voidaan piirtää uudelleen päähenkilön esivanhemman,
puolison tai lasten osalta kaksoisnapauttamalla hiirellä kyseisen henkilön nimeä tai painamalla
hiiren oikeanpuoleista nappia.
Tämä kuva saadaan Windowsin leiketaululle pitämällä ALT -näppäin pohjassa ja painamalla
Print Scrn –painiketta, joissakin kannettavissa näppäimistöissä fn- ja prt sc-näppäimiä.
Leiketaululla oleva kuva voidaan liittää joko kuvankäsittelyohjelmaan tai Word –
tekstinkäsittelyohjelmaan.

Henkilötiedot
Henkilötiedot -näytöllä ja tulosteessa on näkyvissä kaikki henkilöstä tallennetut tiedot. Mikäli
henkilö kysyy mitä tietoja hänestä on tallennettu sukurekisteriin, niin hänelle voidaan antaa tämä tuloste. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella esim. sukuseuran on pyynnöstä näytettävä kaikki henkilöön liittyvät tiedot. Näytön Tiedosto-valikosta löytyy toiminto Tulosta
RTF- tai Htm-tiedosto.
Näyttö voidaan laittaa sopivan kokoisena Keskusikkunan vierelle ja sen sisältö päivittyy henkilöä vaihdettaessa.
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Jälkeläisten ja esivanhempien lukumäärä

Jälkeläisten lukumäärä -näytölle etsitään päähenkilön lasten, lastenlasten jne. lukumäärät ja lopuksi näytetään jälkeläisten lukumäärä yhteensä. Tämä näyttö antaa käsityksen suvun laajuudesta. Lukumäärä vastaa sukukirjan henkilöiden lukumäärää. Syntymävuodella voidaan rajata henkilöiden lukumäärää, jolloin nähdään suvun annettuun rajavuoteen saakka.

Esivanhempien lukumäärä -näytölle tulostetaan päähenkilön
vanhempien ja esivanhempien lukumäärät eri sukupolvissa.
Esivanhempien lukumäärä –näytöllä on Tiedosto-valikossa valinta Teoreettinen esivanhempien lukumäärä. Siinä ei huomioida esivanhempienkatoa vaan lasketaan samakin esivanhempi
tarvittaessa useamman kerran. Maksimi sarakkeessa on suurin
mahdollinen esivanhempien lukumäärä, joka lasketaan aina mikäli sukupolvien lukumäärä ei ole suurempi kuin 100.

38

Multimedia
Näytä –valikon Multimedia -valinnasta, kameran kuvasta tai [F5] -näppäimellä saat näkyviin
Keskusikkunalla olevan henkilön multimediatiedostot. Multimediatiedostoja ovat esim. valokuvat sekä ääni- ja videotiedostot. Oletuskuva avautuu ensimmäisenä. Kun henkilöllä on lisätty
kuva, näkyy se Keskusikkunalla pienoiskuvana henkilön ja hänen vanhempiensa välissä. Silloin
myös kamerankuva Keskusikkunalla muuttuu klemmarin kuvaksi.
Jos kyseiselle henkilöllä on useita valokuvia, saat ne esiin valintalistasta. Kuvien tallennus tehdään Lisää -painikkeella. Tiedostojen nimet voidaan vaihtaa Nimeä -painikkeella.
Näytä -painike käynnistää sen Windows -ohjelman, joka on oletuksena ko. tiedostotyypille, kuten kuvan-, ääni- tai videotiedostojen käsittelyohjelma. Kuvatekstin saa tulostumaan halutessa
sukukirjaan. Sulje -painikkeesta pääsee takaisin Keskusikkunalle.

Lisää -painikkeella avautuu Valitse kuva -ikkuna. Kansioksi vaihdetaan se kansio, mistä valokuvat löytyvät. Valitaan kuva ja klikataan Avaa –painiketta. Jokaiseen
henkilöön voidaan liittää lähes rajattomasti valokuvia sekä ääni- ja videotiedostoja. Multimediatiedostot
talletetaan SukuJutut -ohjelmassa
Parametrit -näytöllä kerrottuun Kuvapolku -kansioon, joka on oletuksena sama kuin SukuJutut tiedostojen kansiot. Tiedostojen nimeksi ohjelmaa antaa henkilön numeron lisättynä ".jpg" -tunnisteella
(esim. 1.jpg) on henkilön numero 1
kuva. Henkilöllä voi olla useita multimedia-tiedostoja. Kuviksi käyvät
sekä .jpg että .bmp tarkenteiset kuvat. Jpg-kuvat vievät huomattavasti vähemmän levytilaa ja
niitä voidaan käyttää myös Html-tulosteissa.
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Yhden kuvista voi merkitä oletuskuvaksi, joka tulostetaan haluttaessa eri tulosteisiin. Oletuskuvaa voi vaihtaa tarpeen mukaan. Kuvalle saa liitettyä kuvatekstin, omistajan, huomautuksia ja
lähteen. Kuvien järjestystä voidaan vaihtaa ja ne voidaan poistaa tai nimetä uudelleen.
Tulostetaan –ruksi kannattaa laittaa valokuville, jotka halutaan mukaan htmmultimediaselailuun. Valituilla kuvilla näkyy niiden nimen edessä + merkki. Tiedosto -valikosta
Luo html-esitys saat valitut kuvat internet-selaimeen katseltaviksi yhdellä kertaa.
Henkilölle voidaan skannata mm. kuolinilmoitus ja ottaa valokuva hautakivestä. Nämä voidaan
merkitä Oletuskuva –valinnan vieressä olevasta alasvetovalikosta Kyseiset kuvat näytetään
Hautatiedot –näytöllä. Vastaavasti Sukukirjan Rtf -tyylitiedostoon poimitaan valokuvat mukaan,
jos käynnistysasetuksissa on valittu kohta Valokuvat. Tulostuksiin otetaan mukaan henkilön oletuskuvaksi merkitty kuva.

Aikajana
Näytä -valikosta on
mahdollisuus katsella ja
tulostaa Aikajana. Siinä
piirtyy
henkilöiden
elinviivat vuosilukuihin
nähden.
Valitaan aluksi lähtöhenkilö, jonka jälkeläisiä tai esivanhempia halutaan tarkastella. Syntymä- ja kuolinajat on
mahdollista valita myös
tekstinä ja sukupolvet
voidaan
numeroida.
Puolisot voidaan valita
mukaan. Värejä voi
vaihtaa mieleisekseen.
Tulostuskohteen voi valita näytölle tai suoraan
kirjoittimelle.
Oletuksena miehet tulostuvat sinisenä, naiset punaisena. Elävät henkilöt eivät piirry mukaan eivätkä sellaiset, joille ei ole kuolinaikaa kirjattuna. Liukuvalikolla tietoja voi selailla. Näyttöä
voidaan myös suurentaa ja pienentää.

Perhekaavio (html)
Keskusikkunalla olevasta henkilöstä saadaan perhekaavio htm- vaihtoehdolla. Kaaviossa näkyvät päähenkilö, vanhemmat, isovanhemmat, kaikki puolisot sekä lapset. Miesten laatikot ovat
vaaleansinisiä, naisten vaaleanpunaisia.
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Osassa muita htm -tulosteita saadaan perhekaaviot haluttaessa mukaan. Tällaisia tulosteita ovat
Henkilölistaus. Optiot -näytöllä voidaan säätää tulosteeseen tulevien valokuvien tulostumista ja
kokoa.

Perhekaavio (CSS)
Perhekaavio (CSS) on sama kaavio, kuin Perhekaavio (html). mutta siinä käytetään ulkoasun
määritykseen CSS -tyylitiedostoa. Tyylitiedostoa muokkaamalla saa muutettua kaikkien CSS tulosteiden ulkoasun samanlaiseksi. Kaaviossa näkyvät päähenkilö, vanhemmat, isovanhemmat,
kaikki puolisot sekä lapset. Miesten laatikot ovat vaaleansinisiä, naisten vaaleanpunaisia.

Osassa muita htm -tulosteita saadaan perhekaaviot haluttaessa mukaan. Tällaisia tulosteita ovat
mm. Henkilölistaus. Optiot -näytöllä voidaan säätää tulosteeseen tulevien valokuvien tulostumista ja kokoa sekä liittää hautasivut mukaan.
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11. Tulosta jälkipolvet

Sukukirja

Sukukirja eli Henkilön jälkeläiset -listaus edustaa sukukirjoissa yleisesti käytettyä sukutauluesitystapaa. Listausta käynnistettäessä voidaan valita, kuinka monta sukupolvea tulostetaan päähenkilöstä alkaen. Päähenkilö edustaa sukupolvea 1 ja hänen lapsensa sukupolvea 2 jne. Sukukirjaan tulostetaan oma taulu myös lapsettomalle perheelle, mikäli taulunperustaksi on valittu
puoliso. Tässä yhteydessä voit haluttaessa nimetä myös sukukirjan uudelleen kirjoittamalla Lista -sanan tilalle esim. päähenkilön nimen.
Sukukirjan tulostuksessa on mahdollisuus tulostaa joko sukuhaaroittain tai sukupolvittain. Puolison esivanhempia on mahdollisuus saada mukaan tulostukseen useita sukupolvia valitsemalla
sukupolvien lukumäärän kohdassa Puolison vanhempien tulostus.
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Huomautusten käsittelylle on näyttö, josta voidaan valita
mitkä niistä tulostetaan. Lisäksi voidaan valita laitetaanko
tulostuksessa huomautus sulkuihin ja tulostetaanko se ennen vai jälkeen ko. tiedon.
Puolison vanhempien tietojen tulostusasetuksia varten on
erillinen näyttö Lisävalintoja -painikkeen takana. Valintoina on mahdollista tulostaa vain vuosi ja paikkakunta tarkan
syntymä- ja kuolinajan tilalle. Vastaavasti myöhemmän
sukunimen tulostuminen voidaan estää puolison äidille.
Tulostukseen voidaan valita mukaan vain puhuttelunimi ja
patronyymi voidaan

Sukukirjan käynnistysasetuksista suurin osa talletetaan, joten
se helpottaa ja nopeuttaa tulostuksen käynnistystä.
Kansilehti ja hakemistosivut voidaan tulostaa tarpeen mukaan.
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Rajaus -näytöllä voidaan tehdä useita rajauksia, jotka vaikuttavat tulostukseen. Ensimmäisenä
voidaan rajata syntymävuoden perusteella mihin saakka jälkipolvet tulostuvat. Jos perheen nuorin lapsi on syntynyt rajavuoden jälkeen, tulostetaan perhe, mutta ei jatkoa. Vastaavasti voidaan
sukupuolen tai sukunimen perusteella tehdä rajauksia.
Rajaus -näytöllä voidaan rajata tietojen tulostumista syntymävuoden perusteella siten, että syntymä- vihki- ja kuolintieto jätetään tulostamatta henkilöille, jotka ovat syntyneet annetun rajavuoden jälkeen. Erikseen voidaan kuolintietojen tulostumista rajata annetulla vuodella. Rajavuoden jälkeen kuolleiden kuolintietoja ei tulosteta.
Kuvat tulostuvat sukukirjaan, kun on valittuna valinta Valokuvat. Kuvat sijaitsevat Parametrit näytöllä kerrotussa kuvapolku -kansiossa. Html tulostukseen käyvät pelkästään *.jpg ja *.gif
kuvat.
Sukukirjan tulostuksessa voi tulostaa myös ns. alkusanat ennen ensimmäisen taulun tulostamista. Tehdään yksi kortti, johon etunimeksi esim. ALKUSANAT ja sukunimeksi vaikkapa lähtöhenkilön sukunimi. Kortin henkilötekstiin kirjoitetaan halutut alku- ja johdantotekstit. Tulostuksen käynnistysnäytöllä kerrotaan ko. kortin numero.
Sukukirjassa voidaan Taulu -sanan paikka valita lisäasetuksella Taulun väli. Oletus on kaksi
tyhjää riviä ennen Taulua ja sitten nimi. Jos asetus on päällä, tulostuu yksi tyhjä, Taulu, yksi
tyhjä ja nimi.
Sukukirjan tulostus suoraan kirjoittimelle voidaan ongelmatilanteiden jälkeen uusia tarpeen mukaan seuraavasti: valitaan lisäasetuksista Keskeytyneen jatko, merkitään aloitussivu ja aloitustaulu. Sivuksi valitaan sellainen sivu, jonka yläreunasta alkaa uusi taulu. Myös yksittäinen sivu
voidaan tulostaa käyttämällä lisäksi sivulukumäärärajausta.
Jos sukukirja tulostetaan siten, että tulostusta rajataan sukupolvien lukumäärällä, niin viimeiselle tulostettavalle sukupolven perheelle voidaan tulostaa lasten lukumäärä. Sukukirjan tulostuksen lisäasetuksissa on vaihtoehto tälle valinnalle.
Hakemisto voidaan tulostaa joko yhdelle tai kahdelle palstalle. Sukunimihakemiston lisäksi voidaan haluttaessa tulostaa myöhemmän sukunimen mukainen hakemisto tai niiden yhdistelmä.
Sukukirjan hakemiston ulkoasuun voi vaikuttaa myös kahdella lisäasetuksella, jotka voidaan valita ennen sukukirjan tulostusta. Toinen vaihtoehto mahdollistaa sukunimien tulostamisen isoilla
kirjaimilla ja toinen estää saman sukunimen toistamisen hakemistossa.
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Sukukirjan tulostuksen etenemisestä kerrotaan näytön alalaidassa. Tiedoista selviää taulutiedon
lisäksi sivu ja henkilöiden lukumäärä.
Myöhempi nimi ennen sukunimeä valinta tulostaa hakemistoon myöhemmän sukunimen mikäli
se löytyy, ja muussa tapauksessa sukunimen.
Sukukirjan tulostusta ja muokkausta RTF -tyylitiedoston avulla selostetaan myöhemmin tässä
oppaassa.
Sukukirjaan voidaan tulostaa kenttäkohtaisia huomautus- ja lähdetietoja, esim. sukunimen, syntymäajan, -paikan, kuolinajan ja -paikan osalta. Näistä on hyötyä lähinnä tutkijalle itselleen eli
voi seurata esim. kenenkä syntymäajat on tarkistettu syntyneiden luettelosta jne.
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Heimo-sukukirja
Heimo-sukukirja on sukukirjaa laajempi tulostus. Siihen voi samoihin ”kansiin” saada sukua
sekä isän että äidin puolelta. Keskusikkunalla on valittuna esim. henkilö, jonka lähisukua halutaan tulostaa. Sukupolvien määrä on oletuksena 3, mutta sitä voi muuttaa mieleisekseen tarpeen
mukaan. Jos valitaan tuo 3, tulostuksen lähtöhenkilöiksi tulevat silloin isoisät kummaltakin puolelta. Heistä tullaan nykypäivään tulostaen kaikki heidän jälkeläisensä.
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Sukupuu
Listalle tulostetaan
Keskusikkuna -näytöllä olevan
päähenkilön
esivanhempien ja lasten sekä lastenlasten nimet sukupuun muodossa.

Jälkipolvet
Jälkipolvet -nimisessä listauksessa tulostetaan jälkipolvia luettelomaisesti sopivasti sisentäen.
Sukupolvien lukumäärä voidaan valita. Puolisoiden tiedot voidaan myös tulostaa haluttaessa.
Jälkipolvet voidaan tulostaa graafisesti laatikkoina. Tulostuksen käynnistysnäytöllä on tällöin
oltava Kehys valittuna. Kehys tulostetaan vain suoraan kirjoittimelle, ei tiedostoon. Alla htmlmalli.

47

Luo HTML-esitys - Jälkipolvet
Jälkipolvet. Tulosteessa jokainen sukupolvi on omassa sarakkeessa allekkain ja perheet on yhdistetty viivoilla. Valokuvat voidaan tulostaa haluttaessa mukaan sekä useita muita linkkejä.

Jälkipolvet 1- 16 sukupolvea
Tulostetta katsellaan web-selaimella. Valittavissa on mm. valokuvat, multimedia, perhekaavio,
henkilön talot sekä henkilöhakemisto. Sukupolvien lukumäärä valittavissa välitä 1 – 16.
Jos sinulla on pdf-tulostinajuri asennettuna, niin voit valita mukautetun paperin koon. Esimerkiksi leveys 2 metriä ja korkeus 1 metri ja katsoa mahtuuko tulostus siihen. Tarvittaessa säädä
asetukset uudelleen, kunnes tuloste sopii hyvin. Näin saat tulosteen yhteen pdf-tiedostoon ja
voit lähettää sen tulostettavaksi sopivaan kopiointi firmaan, jotka pystyvät tulostamaan isolle
rullapaperille.
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Puuttuvat sukulaiset
Puuttuvat sukulaiset on raportti, johon saa
Keskusikkunalla olevan esivanhemman
jälkeläisistä haarukoitua ne henkilöt, joihin sukututkimus on loppunut. Nämä henkilöt voivat olla sopivan ikäisiä, mutta
naimattomia tai lapsettomia. Raportin tuloksen mukaan voi heidän jatkojaan tutkia
tarkemmin tai sitten merkitä tutkimuksen
tilaksi Tutkittu, jos on jo tutkittu, että henkilö on jäänyt esim. naimattomaksi.
Tutkittavan aikavälin vuosilukuja voi
muuttaa, samoin voi pyytää tulostukseen
vain tietyn syntymä- tai kuolinpaikan
henkilöt.
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Geenisukupuu
Geenisukupuuta voit käyttää hyvin moniin tarkoituksiin. Sen avulla voit havainnollistaa suvun
rakennetta ja suvussa periytyviä ominaisuuksia.
Henkilöille lisättävät geenisukupuulla havainnollistettavat ominaisuudet kirjataan Erityistiedot -näytöllä. Havainnollistettavan asian voi kirjoittaa haluamallaan tekstillä tai lyhenteellä. Alla olevassa esimerkissä vp voisi olla lyhenne sanalle verenpaine.
Neliöt ovat miespuolisia henkilöitä ja ympyrät naispuolisia. Kauttaviiva neliön tai ympyrän
päällä kertoo, että henkilö on kuollut. Kun hiiri viedään symbolin päälle, ohjelma näyttää kyseisen henkilön nimen.

Korostaminen löytyy Korosta -valikosta ja valitsemalla Tieto. Näytöllä olevan sukupuun koko
voidaan muuttaa [-] ja [+] -painikkeilla. Jos sukupuu ei mahdu kerralla näytölle, niin sivusuunnassa voi liikkua [<] ja [>] -painikkeilla.
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12. Tulosta esivanhemmat

Esipolvitaulu
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Tulostaa päähenkilön esivanhemmat esipolvitauluna. Tulostuksen laajuutta voi rajata sukupolvien lukumäärällä. Väritulostimella miesten laatikot ja viivat tulostuvat sinisellä, naisten punaisella ja tekstit mustalla. Teksteihin etu-, suku- ja myöhempi sukunimi, ammatti, syntymä- ja
kuolintiedot sekä naisille vihkitiedot. Lisäksi voidaan haluttaessa tulostaa kansilehti. Sukunimi
ja myöhempi sukunimi voidaan tulostaa haluttaessa isoilla kirjaimilla. Esipolvitaulujen jälkeen
voidaan tulostaa esivanhempien nimet aakkosjärjestyksessä.

Esivanhempien taulut (kirja)
Esivanhempien taulut (kirja) tulostaa päähenkilön esivanhemmat tauluina kirjaksi. Tulostuksen
laajuutta voi rajata sukupolvien lukumäärällä ja vastaavilla rajauksilla kuin sukukirjan tulostusta.
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Esivanhempien taulut (kartta)

Esivanhempien kartta on esivanhempien taulut (kirja) tulosteeseen kartta, joka havainnollistaa
numeroilla, mistä taulun numerosta tietty esivanhempi löytyy. Sukupolvia voi valita 1-10 ja voi
valita ottaako vain löytyvät taulut vai myös puuttuvat mukaan. Esivanhempien kartan voi tulostaa kirjoittimelle tai tiedostoon.
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Esivanhempien polku

Listalle tulostuu valitun esivanhemman ja päähenkilön välillä olevat henkilöt puolisoineen. Esivanhempien polku tulostusvaihtoehtoissa on lisäksi RTF- ja HTM -tiedostot.
Tulostusasetuksista voidaan valita, tulostetaanko esivanhempien lapset ja tulostetaanko sana
Taulu ennen esivanhempia. Tähän voi käsin täyttää ko. henkilön sukukirjatulostuksen taulunumerot. Voit halutessasi tulostaa nuorimman sukupolven ensiksi valitsemalla valinnan Nuorimman mukaan.
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Esipolvikaavio

Tulostaa Keskusikkunan henkilön esivanhemmat Esipolvikaavio -muodossa. Jos tarvitset tyhjän
esipolvikaavion niin Keskusikkunan tulee olla tyhjä. Kaaviota voi tarkastella HTML -esitys ja
HTML -sivu muodossa.
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Esipolvikaavio 6 sukupolvea

Tulostaa keskushenkilölle 6 sukupolven Esipolvikaavion.

Esipolvikaavio 7 sukupolvea
Tulostaa keskushenkilölle 7 sukupolven Esipolvikaavion, joka koostuu kolmesta A4-paperista.
Paperit liimataan vierekkäin.
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Esipolvikaavio 1 - 16 sukupolvea
Tulostaa keskushenkilölle Esipolvikaavion 1 - 16 sukupolvea. Tulostetta katsellaan webselaimella ja se voidaan kopioida leiketaulun kautta toiseen ohjelmaan jatkojalostusta tai tulostusta varten. Tulosteeseen voidaan valita mukaan monia linkkejä kuten isä, äiti, puoliso ja perhelinkkejä. Aloitushenkilön nimi otsikossa on myös linkki. Valokuvat voi klikata isommaksi selaimeen.
Valokuvat ja muut multimediat näytetään erikseen avautuvassa selainikkunassa. Multimediaesityksessä ovat mukana oletuskuvan lisäksi ne tiedostot joille on merkitty valinta Tulostetaan
henkilön Multimedia -näytöllä. Tällä Multimedia -näytöllä on Tiedosto-valikossa valinta
HTML-asetukset, jolla voidaan vaikuttaa multimediaesityksen kuvien kokoon.
Henkilön talot linkistä näytetään Talot ja tiedot valokuvineen erikseen avautuvassa selainikkunassa. Lisäksi vastaava esitys voidaan tehdä erikseen Keskusikkunan henkilölle kohdasta Muut
Tulosteet ja Henkilön talot. Esitys tallentuu ohjelman _temp_ -alikansioon.
Sukunimi ja myöhempi nimi hakemisto tulostuu haluttaessa Esivanhempien taulujen jälkeen.
Tarvittaessa on helppo siirtyä linkeillä hakemiston ja henkilöiden välillä.
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Isälinjat ja äitilinjat

Keskusikkunan henkilön isä- tai äitilinjoista saadaan Poimuriin ja poimurista voidaan tehdä tarvittaessa gedcom. Gedcomia voidaan tarvita selvitellessä DNA-asioita ja niitä on mahdollista
viedä DNA-alan nettisivuille.
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Topten isä- ja äitilinjat kohdassa voidaan valita, tulostetaanko vain isä- tai äitilinjat vai molemmat. Tulosteeseen tulee kymmenen suoraa linjaa vanhimmasta esivanhemmasta, jolla suoria
mies/naislinjoja aineistossa. Tulosteesta voi olla hyötyä esim. DNA-tutkimuksissa.

Esivanhempienkato
Tämä kertoo montako kertaa esivanhempienkato esiintyy Keskusikkunalla olevan henkilön esivanhemmissa. Jos henkilö on kytketty itsensä esivanhemmaksi, niin näistä ilmoitetaan.

Kaukaisimmat esivanhemmat
Toiminto poimii poimuriin keskushenkilön kaukaisimmat esivanhemmat, joilta löytyy syntymätai kuolinaika ja syntymä- tai kuolinpaikka. Poimurin sisällön voi tämän jälkeen tulostaa esim.
Henkilölistauksella halutussa järjestyksessä.
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Polut esivanhempaan
”Polut esivanhempaan” -kohdassa saadaan näkyville erilaiset reitit samaan esivanhempaan.
Keskusikkunalle valitaan lähtöhenkilö, josta halutaan saada näkyville useat reitit tiettyyn esivanhempaan ja valitaan Näytä -valikosta Polut esivanhempaan.

Ruudulle ilmestyy ”Henkilöiden välisten sukupolvien kartoitus”, josta Etsi -painikkeella haetaan
haluttu esivanhempi kohdehenkilöksi. Valitaan myös kerralla näytettävien polkujen määrä. Valitaan sitten Ok, jonka jälkeen tulee ilmoitus löydettyjen polkujen lukumäärästä ja kaavio piirtyy
htm -vaihtoehtona.
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Ympyränmuotoinen esivanhempien taulu

Näytä -valikosta löytyy mahdollisuus katsella ja tulostaa ympyränmuotoinen esivanhempien
taulu Keskusikkunassa olevalle lähtöhenkilölle. Kulmissa olevista + -painikkeista saadaan kyseistä kulmaa zoomattua isommaksi ja näytöllä luettavammaksi, Näytä -painikkeesta taas pääsee
kokoympyrään takaisin.
Painikkeista 1 sivua, 2 sivua, 4 sivua ja 6 sivua voidaan tulostaa paperille ympyrä. 1 tulostaa
kokoympyrän, 2 puolikkaat kahdelle eri paperille jne. Osat voidaan sitten liimata yhteen, jotta
saadaan yhtenäinen kokonaisuus.
Myös A3 -paperille voidaan tulostaa ympyrä, mikäli tulostimessa on sellainen mahdollisuus.
Ympyrää voidaan tarvittaessa myös suurentaa valokopiokoneella jossakin kopiointiliikkeessä
hyvinkin suureksi.
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13. Tulosta serkut ja pikkuserkut

Tulosteeseen poimitaan Keskusikkunassa olevan henkilön sisarukset ja serkut ja/tai pikkuserkut.
Henkilöiden määrä rivillä voidaan valita tulostetta käynnistettäessä samoin kuin erilaisia linkkejä sekä hakemisto. Lisäksi on mahdollista tulostaa myös puolison tiedot.
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14. Tulosta lomakkeet

Sukulomakkeet
Sukulomakkeet -valinnalla voidaan tulostaa esitäytettyjä Perhetaulu -lomakkeita. Perheen vaihtuessa aloitetaan uusi sivu. Lomakkeita voidaan jakaa sukulaisille ja sukuseuran jäsenille täydentämistä varten. Oletuksena tulostus rajataan kolmeen sukupolveen.
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Kyselylomake

Kyselylomakkeen avulla voidaan kerätä tietoja sukuun kuuluvilta henkilöiltä. Tyhjiä kyselylomakkeita voi tulostaa kerralla useamman kappaleen antamalla sivumääräksi haluamansa kappalemäärän. Kyselylomake -ikkunassa ennen tulostuksen käynnistystä tekstitietoja voi muokata
mieleisekseen esim. kertoa minkä suvun tietoja on keräämässä. Kyselylomakkeen voi tulostaa
myös esitäytettynä.
Kyselylomake 2 on erilainen vaihtoehto kyselylomakkeelle. Lomakkeen voi tulostaa tyhjänä tai
esitäytettynä. Jos henkilöllä on useita puolisoita, niin valitun puolison perhe tulostetaan
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Perhelomake
Perhelomake tekee esitäytetyn lomakkeen nimeltään lista.rtf. Lomakkeessa on tiedot puolisoista, heidän lapsistaan ja vanhemmistaan. Tämä voidaan lähettää esim. sähköpostilla sukulaisille
täytettäväksi.
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Perhelehti
Perhelehti tulostaa henkilön vanhemmat, puolisot ja heidän vanhempansa sekä lapset puolisoineen. Tulostusmuotoina ovat lisäksi RTF ja HTM. Perhelehteen tulostetaan mahdolliset perhetekstit ennen lapsien tietoja.
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Perhelomake puolisoittain
Perhelomake puolisoittain tulostaa valitun henkilön perhetiedot puoliso kerrallaan, kunkin
omalle sivulleen.
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Uusioperhelehti
Uusioperhelehti tulostaa perhelehden, johon poimitaan keskushenkilön kaikki puolisot ja heidän
lapsensa, sekä puolisojen mahdolliset muut puolisot sekä heidän lapsensa muista liitoista. Tuloste on html tai RTF-muotoinen.
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15. Tulosta tarkistusajot

Tarkistuslista
Ota kaiken varalta varmuuskopio ennen Tarkistuslistan ajamista, sillä ohjelma korjaa tarvittaessa havaitsemiaan ongelmia aineistosta.
Tarkistuslistan ajon yhteydessä tarkistetaan lasten ja puolisoiden lukumäärätietojen oikeellisuus.
Tarkistus yrittää löytää mahdollisia virheellisiä kytkentöjä, esim. sama isä ja äiti.
Tarkistusmetodi -valinnalla voidaan valita, mitä toimenpiteitä tarkistuslistan ajaminen tekee, tulostetaanko ainoastaan raportti, korjataanko virheet automaattisesti vai kysytäänkö jokaisen virheen kohdalla erikseen, mitä tehdään.
Lasten ikäjärjestys voidaan jättää tarkistamatta, ainoastaan raportoida tai muutetaan automaattisesti syntymäaikajärjestykseen
Poiminta -valinta rajaa, mihin joukkoon tarkistusajo kohdistetaan.
Lisäksi tarkistetaan äidin ja isän ikä lapsen syntyessä ja tulostetaan ne henkilöt, jotka poikkeavat
Parametrit -näytöllä kerrotusta sallitusta ikävälistä.

Puutelista
Puutelistan avulla saadaan selville puuttuvia tietoja, kuten nimet, syntymä, kuolin- ja vihkitiedot
jne. Puutteita ovat myös epätäydelliset syntymä-, kuolin- ja vihkiajat. Puutelistaan voidaan valita mukaan omat muistiinpanot, joihin on merkitty tarkistettavia asioita tai muita kommentteja.
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Samana päivänä syntyneet
Listan tavoitteena on löytää henkilöt, jotka ovat kahteen kertaan eri numerolla aineistossa. Listalle poimitaan samana päivänä syntyneitä, samaa sukupuolta olevat henkilöt. Lisäksi voidaan
tulostuvien henkilöiden määrää rajata etunimen alkuosalla (0 - 10 merkkiä).

Sama puoliso eri numerolla
Listauksen avulla etsitään, onko sama henkilö puolisona eri numerolla. Näitä tilanteita voi syntyä gedcom -siirroissa, mikäli henkilöiden syntymäajat eivät ole samat.

Sama lapsi eri numerolla
Listauksen avulla etsitään, onko sama henkilö lapsena eri numerolla.

Irralliset henkilöt ja perheet
Listaus irrallisista, toisiin henkilöihin liittymättömistä henkilöistä ja perheistä.
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Lasten syntymäväli
Listaa haluttua rajaa pienemmät syntymävälit äidin lasten välillä. Helpottaa virheellisten syntymäaikojen etsimistä. Listaukseen tulevat myös samana päivänä syntyneet sisarukset, jos heitä ei
ole merkitty kaksosiksi.

Patronyymin tarkistus

Patronyymin tarkistus antaa raportin henkilöistä, jonka patronyymi poikkeaa käytetystä muodosta (esim. Matinpoika –> Mattsson, Matinp). Raporttiin tulevat myös virheelliset merkinnät
esim. naishenkilölle patronyymi poika -loppuisena.

Asuinpaikka - kartta
Jos Asuinpaikka raportti on tyhjä, tarkoittaa se, että aineistossasi asuinpaikat löytyvät Suomen
kartalta. Jos raporttiin tulee paikkojen nimiä, ne eivät ole varsinaisia kuntia vaan esimerkiksi kylä tai postitoimipaikka. Raportin avulla voi käydä korjaamassa asuinpaikat kuntien ja kaupunkien nimiksi, jotta ne löytyisivät Poimurin Suomen kartalta.

Postinumero ja toimipaikka

Postinumero ja toimipaikka raporttiin tulevat
epämääräiset osoitteet tai jos henkilöllä on kuolinaika.
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16. Tulosta vertailut

Vertaa toiseen SukuJutut -sukuun

Voit vertailla kahta eri SukuJutut -aineistoa käynnistämällä Tulosta -valikosta Vertaa toiseen
SukuJutut -sukuun listan. Listalle tulostuvat samana päivänä syntyneet ja samaa sukupuolta olevat henkilöt. Tulostuvien henkilöparien määrää voidaan rajata oletuksena siten, että etunimen
kolme ensimmäistä kirjainta ovat samat kummallakin sekä vastaavasti syntymäpaikan kolme
ensimmäistä kirjainta ovat samat. Näitä rajauksia voidaan muuttaa. Rajausta käytetään vain tapauksissa, joissa molemmilla ehdokkailla on olemassa syntymäpaikka ja etunimi. Jos halutaan
vertailla tiettyä sukuhaara omasta suvusta, niin poimitaan jälkeläiset poimuriin ja valitaan valinta ”Vain ne, jotka ovat poimurissa”. Tulosjoukkoa voidaan rajata myös toisen suvun perusteella
valitsemalla ”Vain ne, joilla on enemmän lapsia /puolisoja” tai ”Vain ne, joilla on puuttuva kuolinaika”.
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Vertaa erot toiseen sukuun
Eri sukututkijoiden aineistoissa saattaa olla usein henkilöitä, jotka löytyvät myös toisen sukututkijan aineistosta eli heidän tutkimansa suvut risteilevät. Tällöin sukututkijat voivat vertailla
tiettyä sukua keskenään kolmesta eri näkökulmasta:
1) Miten tiedot poikkeavat toisistaan niiden ihmisten kohdalla, jotka löytyvät molemmista aineistoista?
2) Mitä henkilöitä minulla on, mitä toisella ei ole?
3) Mitä henkilöitä toisella on, mitä minulla ei ole?
SukuJutut -ohjelman ominaisuus, ”Vertaa erot toiseen sukuun” -toiminto, on vastaus juuri tähän
tilanteeseen. Se etsii henkilöt, jotka löytyvät molemmista aineistoista ja esittää niiden erot sekä
kertoo niiden henkilöiden tiedot, jotka puuttuvat jommastakummasta aineistosta.
Vertailu kohdistetaan tiettyyn sukuun tai suvun sukuhaaraan kerrallaan. Vertailun lähtöhenkilöksi valitaan joku kiinnostavan suvun esivanhemmista. Lähtöhenkilöksi kannattaa valita sellainen henkilö, jolla oletetaan olevan lähes yhtä paljon jälkeläisiä molemmissa aineistoissa.
Avataan ensin SukuJutut -ohjelma ja valitaan se suku, jota halutaan verrata omaan aineistoon.
Lähtöhenkilöksi valitaan sopiva henkilö, joka löytyy molemmista suvuista. Molemmista suvuista pitää valita sama lähtöhenkilö. Haetaan lähtöhenkilön numero ”Etsi” -komennolla. Numero
kannattaa laittaa ylös. Nyt SukuJutut voidaan sulkea.
Avataan SukuJutut uudelleen ja avataan ohjelman oma aineisto. Valitaan ensin Keskusikkunalle
henkilö, kenestä lähtien halutaan sukujen vertailu suorittaa. Valitaan Keskusikkunalta Tulosta valikosta Vertailut ja Vertaa erot toiseen sukuun.
Näyttöön tulee ikkuna, jossa voidaan valita, halutaanko tehdä uusi sukujen vertailu vai halutaanko
avata edellinen vertailu uudelleen. Jos mitään aiempaa vertailua ei vielä ole, ”Näytä edellinen vertailu”
-painikkeen teksti on harmaa eikä sitä voi valita.
”Käynnistä” -painikkeella päästään suorittamaan
uutta vertailua.
Tiedostovalintaikkuna tulee esiin. Valitaan hakemisto, jossa verrattava suku sijaitsee. Klikataan hakemistossa löytyvää suku.idx -tiedostoa. Eteenpäin
pääsee klikkaamalla ”Avaa”.
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Kun suku on valittu, seuraavaksi tulee esiin ikkuna, jossa valitaan kyseisen suvun lähtöhenkilö.
Lähtöhenkilön verrattavassa suvussa pitää olla sama henkilö kuin Keskusikkunalla oleva henkilö. Syötetään henkilön numero ja klikataan ”Hae” -painiketta. Tällöin valitun henkilön tiedot tulevat näkyviin. Klikataan seuraavaksi ”Käynnistä” -painiketta.
Kun ”Käynnistä” painiketta on painettu,
ilmestyy esiin ”Vertaa
erot toiseen sukuun” valintaikkuna.
Tässä
ikkunassa voidaan valita, mitkä kriteerit otetaan huomioon erojen
vertailussa. Oletuksena
kaikki
vertailukentät
ovat valittuna. ”Tyhjää”
-painiketta klikkaamalla
voidaan tyhjätä kaikki
muut kentät, paitsi etunimi, sukunimi, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, kuolinaika ja kuolinpaikka. Nämä
kentät ovat siis aina vertailussa mukana. Valittuasi haluamasi kriteerit, paina ”Ok” -painiketta.
Ohjelma alkaa heti vertailla sukujen eroja. Näyttöön ilmestyy ikkuna, joka kertoo tehtävän etenemisestä: Tiedostot tallentuvat ”htm_31” -kansioon oman suvun aineiston alikansioksi. Esimerkiksi, jos SukuJutut -ohjelmaan avattu suku löytyy ”c:\sukujut” -kansiosta, tallentuvat vertailun tulokset kansioon ”c:\sukujut\htm_31”.
Kun ohjelma on saanut erot käsiteltyä ja html -sivut luotua, avautuu html -ikkuna, jossa näkyy
yhteenvetona käsitellyt tiedot. Tiedot on lajiteltu kolmeen ryhmään:
1) Henkilöihin, jotka löytyvät molemmista suvuista, mutta heidän tiedoissaan on eroa
2) Henkilöt, jotka löytyvät omasta suvusta, mutta puuttuvat toisesta suvusta ja
3) Henkilöt, jotka löytyvät toisesta suvusta, mutta puuttuvat omasta suvusta.
Nimitys ”oma suku” tarkoittaa sitä sukua, joka on valittu avattaessa SukuJutut -ohjelmaa. Toinen suku on verrattava suku. Päähenkilön tiedot tulevat aina listatuiksi, vaikkei tiedoissa olisikaan eroa.

Selaimen vasemmassa ikkunassa on luettelo, jossa näkyvät henkilöiden nimet sekä numerot.
Henkilöillä, joille on löytynyt pari, näkyy kaksi numeroa. Ensimmäinen numero on oman suvun
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numero ja jälkimmäinen toisen suvun numero. Klikkaamalla vasemmassa ikkunassa olevaa nimeä ilmestyy oikeaan ikkunaan kyseisen henkilön tiedot, niin kuin ne ovat omassa suvussa ja
vertailtavassa suvussa. Oikeassa ikkunassa näkyvän taulukon vasemmassa sarakkeessa on oman
suvun henkilön tiedot ja oikealla verrattavan suvun henkilön tiedot. Tekstit, joissa on eroa, näkyy tummettuna.

Klikkaamalla taulukon henkilön nimeä saadaan Perhetiedot -html-sivu näkyviin. Perhekaaviossa
näkyy selkeästi valitun henkilön perhetiedot.

Painamalla selaimen ”Edellinen” -painiketta päästään takaisin kyseisen henkilön vertailutaulukkosivulle. Klikkaamalla ”Paluu” -linkkiä päästään takaisin yhteenvetosivulle.

Erot varmuuskopioon
Tällä tulostella saat selville mitkä tiedot ovat muuttuneet, kun vertaat nykyistä sukuaineistoa
varmuuskopioon.

Vertaa toiseen henkilöön
Vertaa toiseen henkilöön näytön / tulosteen avulla voidaan helposti verrata kahden eri henkilön
tietoja rinnakkain. Vertailua tarvitaan esim. tilanteissa, jossa on vahingossa tallennettu sama
henkilö kahdelle eri numerolle. Näytön Tiedosto-valikosta löytyy toiminto Tulosta Htmtiedosto.
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17. Tulosta muut tulosteet

Henkilölistaus
Tulostaa joko kaikki henkilöt tai päähenkilön jälkeläiset puolisoineen sukunimen, etunimen,
myöhempi sukunimi/sukunimen, syntymäajan, syntymäpaikan, kuolinajan, kuolinpaikan, vihkiajan tai henkilön numeron mukaisessa järjestyksessä. Listaa voi rajata syntymä-, vihki- tai
kuolinpaikkatiedon alkuosalla tai tehdä haarukointia syntymä- ja kuolinajan rajauksella. Mukaan voi valita Muistiinpanot tai Extra -kenttien tiedot.

Mallina html -tyyppinen henkilölistaus sukunimen mukaan. Alleviivattua nimeä klikkaamalla
pääsee katsomaan myös henkilön perhetietoja.
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Ikäjakauma
Tulostaa ikäjakauman valituilla ehdoilla. Tulostamalla ikäjakauman eri sukuhaaroista voidaan
päätellä kyseisen suvun miesten ja naisten keski-ikä. Tulosteessa on erikseen elävien ja kuolleiden henkilöiden ikäjakauma.
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Osoite- ja puhelintiedot
Tulostaa joko kaikkien tai päähenkilön jälkeläisten ja puolisoiden osoitetiedot. Vain ne henkilöt
tulostetaan, joille löytyy ko. tietoja. Tarrat voidaan tulostaa suoraan kirjoittimelle osoitetiedoista. Valittavana on kolme erikokoista tarratyyppiä.

Jos haluat tarroja esim. vuosijäsenistä muunkokoisille tarroille kuin suoraan kirjoittimelle oletuksena on, niin aja lista osoite- ja puhelintiedot ja valitse tulostus RTF -tiedostoon ja nimeksi
osoite.RTF. Tämä tiedosto muodostaa niin sanotun tarratulostuksen tietuelähteen. Avaa esim.
Word tekstinkäsittelyssä uusi tyhjä asiakirja ja valitse Wordin Työkalut ja Yhdistä. Luo pääasiakirja aktiiviseen ikkunaan ja valitse osoitetarrat. Avaa tietolähde ja valitse osoite.RTF. Valmistele vielä Pääasiakirja ja valitse haluamasi tarratyyppi. Tämän jälkeen Yhdistä -toiminnolla saat
tarrat esiin ja voit tulostaa ne. Osoite- ja puhelinlistaukseen ei poimita mukaan kuolleita henkilöitä, vaikka näille olisi osoite talletettu.

Syntymäpäivät ja nimipäivät
Syntymäpäivät -listalle tulostetaan elossa olevien henkilöiden syntymäpäiväajankohta, nimi ja
ikä. Listalle ei tulosteta yli 110 -vuotiaita henkilöitä. Mukaan voidaan poimia joko kaikki tai valitun päähenkilön jälkeläiset puolisoineen. Listalle tulostetaan tummennettuna kaikki kuluvana
vuonna 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 ja 110 täyttävät. Mahdollista on myös tulostaa vain pyöreät vuodet.

Jäsenluettelo
Jäsenluettelo -listalle tulostetaan elossa olevien henkilöiden nimi ja osoitetiedot, sukuseura ja
jäsentiedot, syntymäaika ja mahdollinen merkkipäivä. Rajauksia voidaan tehdä haluttaessa su78

kuseura- ja jäsentyyppitiedolla. Jos henkilöllä on myöhempi sukunimi, niin se tulostetaan ensin
ja sen jälkeen suluissa sukunimi.

Tarrojen tulostus
Tarrojen tulostus on kätevä tapa saada aineiston
henkilöitä tarroille esim. liimattavaksi sukupuuhun ja julisteisiin. Poiminnasta voidaan valita,
otetaanko Keskusikkunalla olevan henkilön jälkeläisiä, myös jälkeläisten puolisot, esivanhemmat,
heimotyylinpoiminta vai Poimurin sisältö. Fontin
kokoa ja tyyliä voidaan vaihtaa. Valittavana on
kolme erikokoista, yleisintä tarrakokoa. Ylä- ja
alareunaan voidaan valita lisämarginaalia.

Kun valitsee tulostuksen kirjoittimelle, tulee lisävalintaikkuna, josta voidaan vielä valita, mitä tietoja
henkilöstä halutaan tarraan.
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Tarrojen tulostuksesta voi myös viedä koko ohjelman aineiston jatkokäsittelyjä varten Exceliin
tai tietyn henkilön esivanhempia tai jälkipolvia.
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Sukujen väliset avioliitot

Sukujen välisillä avioliitoilla saa raportin kahden eri esivanhemman jälkeläisten välisistä avioliitoista. Lähtöhenkilö 1. kentässä on keskusikkunassa olevan esivanhemman numero ja nimi ja 2.
kenttään merkitään verrattavan esivanhemman numero.
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Matrikkeli – Kuva-albumi
Tulosta –valikon Muista tulosteista löytyy
Matrikkeli – Kuva-albumi tuloste. Samalta
näytöltä voi tulostaa monipuolisesti vaikkapa sukukirjan liitteeksi esim. suvun
kaikki sodissa kaatuneet matrikkelimuotoon ja valokuva-albumin suvun jäsenistä.
Laita ensin Matrikkeliin tai Kuva-albumiin
tulevat henkilöt yksitellen poimuriin tai
ruksaa jonkin tulosteen henkilöt menemään poimuriin. Matrikkeliin ja Kuvaalbumiin tulevat vain ne henkilöt, jotka
ovat poimurissa. Tulosta – Muut tulosteet
– Matrikkeli – Kuva-albumi avaa näytön,
jossa voi valita rukseilla, mitä haluaa mukaan tulosteisiin. Valokuvista voi valita
oletuskuvan; ne kuvat, joille on laitettu Multimedia-näytöllä Tulostetaan määre; kaikki valokuvat; ilman kuvia; vain vihkikuva; vain hautakuva tai vain kuolinilmoitus riippuen tulosteen tarkoituksesta. Esim. sukukirjan liitteeksi valokuva-albumiin voisi valita kaikki kuvat tai Tulostetaan määreellä valitut kuvat. Sodissa kaatuneiden matrikkeliin voisi valita esim. oletuskuvan,
hautakuvan tai kuolinilmoituksen. Tietyn seurakunnan hautausmaan hautatulosteeseen voisi valita hautakuvan ja Amerikkaan muuttaneista voisi valita kaikki kuvat mukaan.

Tulostusjärjestys on Myöhempi sukunimi/sukunimi. Palstoiksi kannattaa valita 2, 3 tai 4, jolloin
Word osaa skaalata kuvat sopivan kokoisiksi. Kuvaton matrikkeli voi olla yksipalstainenkin.
Tulostusvaihtoehtona on Rtf ja tuloste tallentuu Sukujut -kansion Temp –alikansioon.
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18. Tulosta DNA tulosteet

DNA tiedot
DNA-tulosteet löytyvät joko Keskusikkunan Tulosta -valikosta tai DNA-tietojen ylläpitonäytön
Tulosta-valikosta. DNA-tiedot tulosteella voidaan katsella tallennettuja tietoja. Poimittava henkilöjoukko voidaan valita monipuolisesti. Aluksi kun tietoja on vähemmän, niin voit käyttää valintaa Kaikki.

Tulosteessa näkyvät DNA-tiedot näytöllä olevat tietokentät. HTML-linkki kohdassa on mahdollista valita henkilöiden perhekaavio tulostettavaksi, jolloin voidaan klikata henkilön nimeä ja
saadaan näkyviin tarkemmat tiedot henkilön perheestä. Rajaus valinnoilla on mahdollista rajata
vain osajoukko mukaan esim. vain pelkät FF-serkut tai vain mtDNA näytteen antajat.
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DNA X-Serkut
DNA X-serkut, kannattaa aloittaa esim. sukupolvien määrällä 3. Tulosteella saadaan mahdolliset aineistossa olevat X-serkut. X-Serkut tulosteeseen poimitaan sukulaiset, joilla voisi olla osa
samaa X-kromosomia kuin Keskusikkunassa olevalla henkilöllä. X-kromosomi periytyy äidiltä
sekä tytölle että pojalle, mutta isältä se periytyy vain tytölle. Raportti näyttää poimittujen henkilöiden osalta heille kirjattuja

Edellä olevassa tulosteessa on rajauksena 4 sukupolvea, jolloin tulostuu vain X-serkku esivanhemmat. Mukaan voidaan valita näiden kaikki X-serkku jälkeläiset valitsemalla Jälkeläiset valinta.
HTML-linkki kohdassa on mahdollista valita henkilöiden perhekaavio tulostettavaksi, jolloin
voidaan klikata henkilön nimeä ja saadaan näkyviin tarkemmat tiedot henkilön perheestä.
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Y-DNA osumat
Tulosteeseen poimitaan Keskusikkunassa olevan henkilön isälinjan kaikki miespuoliset jälkeläiset, jotka on merkitty Y-DNA näytteenantajiksi. Tulosteessa mennään päähenkilöstä isälinjaa
taaksepäin haluttu sukupolvimäärä ja sen jälkeen etsitään kaikki miespuoliset jälkeläiset. Tulosteeseen tulevat ne sukuhaarat, joista löytyy Y-DNA näytteen antaja. Jos isälinjasta ei löydy yhtään Y-DNA näytteen antajaa annetuilla rajauksilla, niin tuloste on tyhjä.

mtDNA osumat
Tulosteeseen poimitaan Keskusikkunassa olevan henkilön äitilinjan kaikki jälkeläiset, jotka on
merkitty mtDNA näytteenantajiksi. Tulosteessa mennään päähenkilöstä äitilinjaa taaksepäin haluttu sukupolvimäärä ja sen jälkeen etsitään kaikki naispuoliset jälkeläiset sekä ns. äidin pojat.
Tässä esimerkki tapauksessa on kyseessä mtDNA haploryhmä V2a1a edustajista.
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Y-DNA Isälinjat
Valitaan Keskusikkunaan esi-isä, jonka Y-DNA haploryhmä halutaan selvittää. Tämä Y-DNA
Isälinjat tuloste poimii Keskusikkunassa olevan lähtöhenkilön kaikki mieslinjaiset jälkeläiset ja
pyrkii löytämään annetun rajavuoden jälkeen elossa olevat henkilöt, joista voitaisiin ottaa näyte
isälinjan haploryhmän määrittämiseksi. Mikäli joukossa on henkilö, joka on jo merkitty näytteenantajaksi, niin hänen kohdalleen tulee vihreä taustaväri ja koko polku lähtöhenkilöön saakka
värjäytyy vihreäksi. Annettua rajavuotta 1930 voidaan säätää tarvittaessa esim. 100 vuotta vanhemmaksi, mikäli tulosteeseen ei poimiudu yhtään henkilöä. Tulosteiden avulla voidaan nopeasti löytää ehdokkaita isälinjojen haploryhmien selvittämiseksi ja sukulaisuuksien varmistamiseksi tai poissulkemiseksi.

mtDNA Äitilinjat
Valitaan Keskusikkunaan esiäiti, jonka mtDNA haploryhmä halutaan selvittää. mtDNA -tuloste
poimii Keskusikkunassa olevan lähtöhenkilön äitilinjaiset henkilöt. mtDNA periytyy tyttöjen lisäksi kerran pojille, mutta ei heiltä enää eteenpäin. Mikäli joukossa on henkilö, joka on jo merkitty näytteenantajaksi, niin hänen kohdalleen tulee vihreä taustaväri ja koko polku lähtöhenkilöön saakka värjäytyy vihreäksi. Annettua rajavuotta 1930 voidaan säätää tarvittaessa esim. 100
vuotta vanhemmaksi, mikäli tulosteeseen ei poimiudu yhtään henkilöä. Tulosteiden avulla voidaan nopeasti löytää ehdokkaita äitilinjojen haploryhmien selvittämiseksi ja sukulaisuuksien
varmistamiseksi tai poissulkemiseksi.

DNA Jälkipolvet
Tuloste voidaan ajaa esimerkiksi jostain omasta esivanhemmasta ja katsoa montako DNAnäytteenantajaa löytyy kyseisen henkilön jälkeläisten joukosta. Tulostee näyttää henkilöt ensin
selaimen aloitussivulla, josta voidaan klikata kiinnostavan henkilön nimeä. Selaimeen avautuu
uusi näkymä eli henkilön esivanhempien polku kyseiseen esivanhempaan. Aloitussivulle ohjelma kerää kaikki FamilyFinder merkityt, isälinjan Y-DNA näytteenantajat sekä äitilinjan
mtDNA näytteenantajat, joka ovat kyseisen päähenkilön jälkeläisiä. DNA-tietojen ylläpito tehdään SukuJutut-ohjelman DNA näytöllä, jonne päästään Keskusikkunan Y-DNA tai mtDNA painikkeila.
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19. Sukukirjan tulostus RTF –tyylitiedostona ja taittaminen
Sukujutut -ohjelmassa on RTF -tyylitulostusmuoto, joka tekee tekstinkäsittely- tai taittoohjelmaan "tyylipaletin". Tyylipaletin avulla on helppo suorittaa esim. sukukirjan tai vähäisemmänkin julkaisun ulkoasun muokkaamisen mieleisekseen kokonaisvaltaisesti, läpi koko teoksen yhdellä kerralla.
RTF -tyylitulostuksella aikaansaaduissa sukutauluissa on periaatteena, että kaikki kussakin taulussa esiintyvät henkilöt ovat päähenkilön eli ensimmäisenä taulussa mainitun henkilön perhettä. Päähenkilön jälkeen on tauluissa esitetty puoliso tai puolisot. Tarvittaessa puolison edessä on
järjestysnumero. Järjestysnumeroa tarvitaan silloin, kun puolisoita on useampia. Tällaisessa tapauksessa myös lapsilla on puolison numero, joka osoittaa avioliiton, josta kyseinen lapsi on.
Jos päähenkilöllä on avioton lapsi, mutta myös puoliso ja tämänkin kanssa lapsia, on puolisolla
ja lapsilla sama numero. Sen sijaan avioton lapsi on ilman numeroa.
Tauluissa päähenkilön ja samaan sukuun kuuluvan puolison kohdalla on numerolla ilmaistu,
mistä taulusta hän tulee kyseiseen tauluun (esim. Taulusta 12). Vastaavasti sukua jatkavien lasten kohdalla on numerolla ilmaistu, missä taulussa on hänen tuleva oma perheensä (esim. Tauluun 23). Lasten jälkeen taulussa mahdollisesti on myös perheteksti, joka jollakin tavalla koskettelee puolisoita yhdessä tai ehkä koko perhettä.

RTF -tyylitiedoston luominen ja muokkaaminen
Tulostusmuoto ”RTF -tyylitiedosto” on suunniteltu erityisesti sukukirjan tekijöille. Vaikka tuloste ei olisikaan sukukirjan laajuinen, vaan monisteeksi tarkoitettu tai ehkä vain kertatuloste,
kannattaa tehdä RTF -tyylitiedosto, ainakin siinä tapauksessa, että haluat tulosteestasi yksilöllisen näköisen. Tämä tiedosto sisältää nimittäin nimensä mukaisesti muokattavat ”tyylit”, jotka se
tuo ainakin Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaan ja Page Maker -sivuntaitto-ohjelmaan.
Lisäksi RTF -tyylitiedosto tuo päähenkilön kuvan automaattisesti oikeaan kohtaan Microsoft
Word’iin. Miten sitten tyylit helpottavat sukukirjan tekemistä (taittamista), siitä seuraavassa.
Ehkä Sinulle on Word hyvinkin tuttu ja olet sillä työskennellessäsi käyttänyt tyylejä. Silloin asia
onkin kohdallasi selvä. Osa Word’in käyttäjistä ei kuitenkaan ole koskaan käyttänyt tyylejä ja
sen suomia mahdollisuuksia. Heille on jäljempänä tärkeimpiä perusohjeita. Ohjeet on laadittu
Word 6:n käyttäjille, mutta soveltuvat myös uudempaan versioon. Aloitetaan kuitenkin SukuJutut -ohjelmasta:
Etsi ensiksi päähenkilöksi henkilö, jonka jälkipolvia haluat tulostaa RTF -tyylitiedostoksi. Valitse seuraavaksi Tulosta > Jälkipolvet > Sukukirja. Valitse avautuvassa ikkunassa RTF tyylitiedosto, haluamasi tulostettavat tiedot, sukupolvien määrä sekä fontti. Tässä kohdassa voit
muuttaa työsi nimen. Sukujutut tallentaa RTF -tyylitiedoston oletuksena aina nimellä Lista.rtf.
Jos et muuta työsi nimeä, voit menettää sen, kun seuraavan kerran tulostat jotakin SukuJutusta.
Valitse seuraavassa ikkunassa tarpeelliset lisävalinnat. Tasausvälilyönti päivämääriin kannattaa
valita, sillä se vähentää ylileveitä välilyöntejä varsinkin silloin, jos julkaisu tulostetaan kahdelle
tai kolmelle palstalle. Myös tavutus kannattaa valita. Vaikka palstoituksen voi tehdä myös Wordissa, kätevintä on palstoittaa julkaisu jo tässä vaiheessa, jolloin kuvatkin palstoittuvat automaattisesti. Valintojen jälkeen napsauta OK.
Pääset hakemistoasetuksiin. Tässä voit valita, tulostatko kaksi erillistä hakemistoa, Sukunimi ja
Myöhempi sukunimi vai Yhdistetäänkö hakemistot. Tässä valikossa kannattaa valita hakemistolle 2-palstaisuus, sillä näin hakemistosta tulee "kerralla valmis", muuten joudut sitä vielä työstämään. Jatka valitsemalla Käynnistä -painike. Ohjelma tekee jonkin ajan töitä, ilmoittaen sen jälkeen, että tiedosto on valmiina levyllä ja kysyy "Avataanko ko. tiedosto", johon vastataan "Kyllä". Jos valitset ”ei” tai myöhemmin muokkaat. ko. tiedostoa, niin toimi seuraavasti:
Käynnistä Microsoft Word. Valitse Tiedosto > Avaa. Vaihda Luettele tiedostot tyypeittäin riville Rich Text Format (*.rtf). Etsi Hakemistot- ja Asemat -valintoja käyttäen ensin se hakemisto, jossa tulostettava suku sijaitsee. Tästä hakemistosta löytyy Lista.rtf tai nimeämäsi tiedosto. Valitse se ja napsauta OK.
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Nyt Word’iin avautuu SukuJutut -ohjelmasta tiedostoksi tulostamasi RTF -tyylitiedosto. Kuten
huomaat, se on jo kirjan näköinen. Jos olet valinnut SukuJutut -ohjelmassa valinnan Valokuvat,
ovat myös kuvat ja kuvatekstit oletuskohdissaan eli taulurivin alla palstan oikeassa reunassa. Jos
kuva on leveä, sen vieressä olevassa tekstissä voi olla liian suuret välilyönnit sanojen välissä.
Palataan näihin asioihin tuonnempana.

Sivunumerot
Jos haluat kirjaasi sivunumerot, niiden määrittely on syytä suorittaa tässä vaiheessa. Valitse
Wordin ylävalikosta >Lisää >Sivunumerot. Suorita valinnat ja napsauta OK. Jos kirjassasi on
kuvia, ei Microsoft Word valitettavasti osaa palstoittaa niitä sivunumeroiden kanssa joka tilanteessa oikein. Sivunumerot eivät ole täysin välttämättömiä, sillä henkilöhakemistossa viitataan
taulunumeroon. Myös kirjapainossa voidaan lisätä sivunumerot ”kuvausvaiheessa”, kunhan ilmoitat asiasta heille.

Kuvien skaalaus
Voit kokeilla kuvien skaalaamista eli pienentämistä tai suurentamista mittasuhteet säilyttäen.
Kuvien skaalaaminen tapahtuu yksinkertaisesti: Napsauta hiirellä kuvan päällä, ei reunaan. Kuvan ja kuvatekstin ympärille ilmestyy vinoviivoitettu kehys. Itse kuvan jokaiseen nurkkaan ilmestyy tumma tai vaalea pieni neliö. Ota nyt hiirellä kiinni kuvan jostakin nurkkaneliöstä ja vedä kuvaa siitä suuremmaksi tai pienemmäksi. Kuva ja kuvateksti asettuvat skaalauksen jälkeen
takaisin taulurivin alapuolelle oikeaan reunaan ja muu teksti kuvan vasemmalle puolelle.
Toinen tapa muokata kuvan kokoa: Aktivoi varsinainen kuva kehyksen sisäpuolelta > hiiren oikealla valikosta Muotoile kuvaa > valitse välilehti Koko > anna leveys esim. 4 cm > Ok. Näin
saat kuvista juuri halutun leveitä.

Tyylin muuttaminen
Ennen kuin aloitat varsinaisen taittamisen, haluat ehkä muuttaa tekstiisi toisenlaisen fontin, tai
ehkä haluat muuttaa sisennyksiä tai kappalevälistyksiä. Voi olla, että et pidä taulurivin kehyksestä tai ehkä haluat lisätä siihen harmaan pohjan? Lyhyesti sanottuna haluat julkaisustasi yksilöllisen näköisen. Kaikki tuo tapahtuu tyylien avulla kokonaisvaltaisesti yhdellä kerralla koko
julkaisuun. Fontin muuttamiseksi koko tekstiin ei tarvita välttämättä tyylin muuttamista. Parempi on kuitenkin tehdä se tyylien kautta, silloin ei myöhemmin pääse tulemaan yllätyksiä.
Tekstin eri osilla on kullakin oma tyyli. Jos siirrät kursorin tauluriville, näet Wordin valikosta,
että kyseinen tekstinosa on tyyliä 1Taulu. Jos siirrät kursorin johonkin muualle tekstiin, näet
mihin tyyliin se tekstin osa on kytketty. Kaikki tekstin osat on kytketty omaan tyyliinsä.
Otetaan, että haluat esimerkiksi vaihtaa taulurivien fontin Arialiksi ja lisätä kehyksen sisään
harmaan pohjan:
1) Siirrä kursori jollekin tauluriville.
2) Valitse Muotoile > Tyyli... Avautuneesta Tyyli -ikkunasta näet että 1Taulu -tyyli on aktiivinen ja olet muokkaamassa juuri sitä tyyliä (tarvittaessa tässä kohdin valitaan haluttu muokattava tyyli). Valitse seuraavaksi tässä ikkunassa Muokkaa...
3) Nyt avautui Muokkaa tyyli -ikkuna ja täällä valitse Muotoile. Sinulle avautui pieni lista valittavista vaihtoehdoista. Koska esimerkin mukaisesti olet vaihtamassa fonttia, valitse Fontti...
4) Avautuneessa Fontti -ikkunassa voit valita uuden fontin. Ellei listasta löydy Arial -fonttia
valitse jokin muu. Halutessasi voit tehdä muitakin valintoja, lopuksi napauta OK.
5) Tulet takaisin Muokkaa tyyli -ikkunaan. Koska esimerkin mukaan halutaan vielä taulurivin
kehyksen sisään harmaa pohja, valitse Muotoile > Reuna...
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6) Tulit Kappaleen reunat ja varjostus -ikkunaan, valitse Varjostus. Nyt on valittavanasi prosenttiluvuilla merkittyjä, eri asteen harmaita. Valitse esim. 20% ja napsauta OK ja vielä uudelleen OK.
7) Nyt ruudulla on näkyvissä Tyylit -ikkuna, tässä on tärkeätä, että napsautat Sulje.
Tuntui ehkä aluksi monimutkaiselta, mutta ei siihen nähden, että muutokset tulivat tehtyä koko
julkaisuun samanaikaisesti. Samaan tapaan voit säätää mieleiseksesi kaikki muutkin tyylit. Löydät lisää ohjeita Wordin Ohje -valikosta.
Kun olet muokannut perusasiat tyylien avulla koko kirjassasi sellaisiksi kuin haluat, on aika
aloittaa varsinainen taittaminen eli jokaisen sivun yksityiskohtainen muokkaaminen. Muista
myös tallentaa kirjasi työn kuluessa, ettet joutuisi tekemään samaa työtä uudelleen! Kun tallennat työsi ensimmäisen kerran, anna sille uusi nimi, tai tallenna se toiseen hakemistoon, sillä SukuJutut tallentaa RTF -tyylitiedoston aina nimellä Lista.rtf, ja jos työsi on tällä nimellä, saatat
menettää sen. On suositeltavaa tallentaa tiedosto ns. Word- asiakirjamuodossa (*.doc), jolloin
kuvat tallentuvat tiedoston sisälle.

Kaksipalstaisuus
Julkaisu kannattaa palstoittaa jo ohjelman puolella Lisävalintoja- kohdassa. Mutta jos haluat
palstoittaa tulostuksen jälkeenpäin Wordin puolella, vaatii se vähän enemmän töitä. Valitse
Word’ssä Muotoile > Palstat... Kirjoita avautuvassa ikkunassa Palstojen määrä -kohtaan 2 ja
napsauta OK. Nyt voivat sellaiset sivut, joilla on palstaa leveämpi kuva, näyttää sekavalta: kuva
voi ylettyä sivun ulkopuolelle tai kuvat voivat olla osittain toistensa päällä. Mutta ei hätää. Napsauta hiirellä skaalattavan kuvan päällä ja toimi niin kuin kuvien skaalaamisessa edellä neuvottiin. Voit myös muuttaa tekstin takaisin yhdelle palstalle.
Työstäessäsi kaksipalstaista julkaisua, voi aluksi olla helpointa skaalata kuvat palstan levyisiksi
ja antaa niiden olla ”oletuskohdissaan” (taulurivin alla palstan oikeassa reunassa), sillä jos siirrät
kuvaa se ”irtoaa” tekstistä ja voi joutua väärään kohtaan. Usein henkilökuvat ovat passikuvan
tyyppisiä ”pystykuvia”. Tällöin ehkä palstan levyinen kuva näyttää liian suurelta. Skaalaa silloin
kuva esim. puolen palstan levyiseksi.
Ellet ole SukuJutut -ohjelmassa valinnut ”Tasausvälilyöntiä päivämääriin”, voi kuvan viereen
asettuvassa tekstissä olla ”ylileveitä” välilyöntejä. Asiaa voidaan auttaa lyömällä ongelmakohdassa välilyönti päiväyksiin kuukauden ja vuoden väliin. Voit myös antaa Word’in tavuttaa
teksti. Tee näin: Valitse Työkalut > Tavutus, avautuvassa ikkunassa on kaksi ”ruksattavaa” kohtaa. Ruksaa ne ja napauta OK.
Ylileveisiin välilyönteihin voit vaikuttaa skaalaamalla kuvaa vielä pienemmäksi. Ehkä et ole
vieläkään tyytyväinen tulokseen, vaan näet, että Word ei ole osannut tavuttaa joitakin sanoja.
Siirrä kursori tavutettavaan kohtaan ja lisää tavutusvihje, joka on: [CTRL] + tavuviiva. Yleensä
riviongelmilta vältytään, jos tekstin annetaan olla yhdellä palstalla.

Taittaminen
Jos tulostit kirjasi yhdelle palstalle, aivan varmasti teksti ei pääty jokaisen sivun alaosassa samaan kohtaan. Tavallisesti taittotyöhön kuuluu myös kirjan sivujen alaosien tasaaminen. Karkean sivujen tasaamisen saat aikaan lisäämällä sivuille tyhjiä rivejä.
Vähemmän silmää häiritsevän sivujen tasauksen saat aikaan lisäämällä tai vähentämällä tekstissä kappaleiden väliä. Napsauta kursori tarkoittamaasi tekstikappaleeseen tai valitse useita kappaleita samanaikaisesti "maalaamalla" ne kursorilla. Valitse Wordin ylävalikosta >Muotoile
>Kappale >Väli >Ennen tai Jälkeen. Merkitse haluamasi välit ja napsauta OK. Tietenkin myös
kuvien kokoa muuttamalla voi vaikutta sivujen täyttymiseen.
Olet ehkä antanut Word’in tavuttaa koko tekstin. Katsellessasi tekstiä, huomaat, että lasten
osuuteen ja henkilöluetteloon ei tavutus välttämättä olekaan hyvä. Valitse silloin Muotoile >
Tyyli... > 6Lapset (tai 8Henkilöluettelo) > Muokkaa... > Muotoile... > Kappale > Tekstin käsittely ruksaa: Ei tavutusta. Sitten napsauta OK > OK > Sulje.
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Mikäli haluat siirtää kuvaa, napsauta hiirellä kuvan päällä, ota kiinni vinoviivoitetusta kehyksestä hiirellä ja siirrä kuva. Kuvateksti siirtyy mukana. Jos siirrät kuvan toiseen tauluun, on
varmaan hyvä kuvatekstissä mainita taulu, johon kuvan henkilö liittyy.
Kuvatekstin fontti ei ehkä miellytä silmääsi. Vaihda fontti tyylien kautta, jolloin kaikkiin kuvateksteihin vaihtuu haluamasi fontti. Jos haluat, voit saada tekstin rajat näkyviin valitsemalla
Työkalut > Asetukset > Näytä, ruksaa: Tekstin rajat. Tämä asetus tuo näyttöön rajat, jotka osoittavat tekstille varatun alueen sivulla. Rajat eivät tulostu paperille.

Henkilöluettelo
Jos julkaisusi on yhdellä palstalla, huomaat selatessasi tekstiä sen loppupuolelle, että Henkilöluettelo ei näytä olevan täysin kunnossa. Vaikka tarkoituksenasi olisikin jättää taulut ja kuvat sisältävä teksti yksipalstaiseksi, henkilöluettelosta tulee parempi kaksipalstaisena.
Muokkaaminen kaksipalstaiseksi tehdään näin: Siirrä kursori henkilöluettelon ensimmäisen sivun vasempaan yläkulmaan, siis luettelon aivan alkuun. Paina nyt näppäinpöydän [CTRL] ja
[SHIFT] (vaihto) alas ja napsauta [END] -näppäintä. Koko henkilöluettelo on nyt aktiivinen.
Valitse Muotoile > Palstat... Kirjoita avautuvassa ikkunassa Palstojen määrä -kohtaan 2 ja kohtaan Väli: 0,5. Napsauta OK. Nyt näyttää henkilöluettelokin kunnolliselta.

Tallentaminen
Muista tallentaa työsi tarpeeksi usein. Huomaa: Jos työsi on vielä nimellä Lista.rtf, tallenna se
uudella nimellä tai tallenna se toiseen hakemistoon, sillä SukuJutut tallentaa RTF -tyylitiedoston
aina nimellä Lista.rtf. Jos et ole muuttanut työsi nimeä muokattuasi sitä, voit menettää muokkaukset.
Tee näin: valitse Tiedosto > Tallenna nimellä. Näkyville tulee Tallenna nimellä -ikkuna, jossa
näkyy tallennettavan työn Kohde ja työn Tiedostonimi. Voit muuttaa nimeä lisäämällä siihen
esim. järjestysnumeron: Lista2.rtf. On suositeltavaa tallentaa tiedosto Word -asiakirjana. Samassa ikkunassa voit valita myös toisen Kohteen (kansion) tallennukselle.
Kun työllesi on annettu uusi nimi, ei jatkossa tarvitse enää huolehtia sen nimestä. Voit yksinkertaisesti napsauttaa hiirellä vasemmalla ylhäällä sijaitsevaa levykekuviota ja työsi tallentuu olemassa olevalla nimellä.

20. Sekalaiset -valikko
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Suostumukset –näyttö
Suostumukset -näytölle voit kirjata
tiedot kirjallisista suostumuksista
Sukukirjaja/tai
Internet
julkaisemista saamistasi kirjallisista
luvista. Tiedot kirjautuvat talteen
sille henkilölle, jonka tiedot ovat
Keskusikkunalla.

Päähenkilö lähtöhenkilöksi
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa Keskusikkunalla olevan henkilön aloitushenkilöksi. Tieto
tallentuu Parametrit -näytölle. Kun avaat SukuJutut -ohjelman, niin kyseisen henkilön tiedot
aukeavat ensimmäisenä Keskusikkunalle.

Organisoi tiedostot
Tiedostojen organisointi tiivistää eli pienentää tiedostoja. Muista ottaa varmuuskopio ennen organisointia.

Kopioi toisesta SukuJutusta
Valinnan avulla kopioidaan esim. toisen sukututkijan aineistosta yksittäinen henkilö tai henkilön
vanhemmat omaan aineistoon. Toisen aineiston hakemisto valitaan näkyviin ja valitaan suku.idx -tiedosto. Esiin tulevaan selailunäyttöön haetaan oikea henkilö numerolla ja painetaan
Kopioi -painiketta. Jos halutaan siirtää kokonaisia perheitä tai sukuhaaroja, niin silloin käytetään
Gedcom -tiedostoa Tiedosto -valikosta.

Siirrä lapsi toiselle puolisolle
Jos on vahingossa laittanut lapsen väärälle puolisolle, voi Keskusikkunalla vaihtaa lapsen toiselle puolisolle kätevästi Sekalaiset -valikon Siirrä lapsi toiselle puolisolle –toiminnolla. Valitse
hiirellä siirrettävä lapsi ja hänen väärä vanhempansa ja klikkaa Sekalaiset -valikosta Siirrä lapsi
toiselle puolisolle tai paina CTRL + P näppäinyhdistelmää. Näytölle ilmestyy uusi ikkuna, jossa
voit antaa lapsen oikean vanhemman avioliiton järjestysnumeron.

Päiväkirja
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Päiväkirjaan tallentuu automaattisesti, kuinka paljon henkilöitä on lisätty. Tänne voi myös lisätä
omaa tekstiä Päivitä -painikkeen kautta seuraavasti: kirjoita haluamasi teksti kirjoituskenttään ja
klikkaa Päivitä -painiketta. Päiväkirjasta poistuu vanhimmat tiedot automaattisesti, joten mitään
tärkeää ja pitkään säilytettävää ei kannata itse tallentaa.

Erikoismerkit
Keskusikkunalta voi valita myös erikoismerkkejä liitettäväksi mukaan tekstiin valitsemalla Sekalaiset -valikosta Erikoismerkit -valinnan. Ruutuun ilmestyy kenttä,
josta voi valita tarvittavan erikois-merkin.
Ohjelma käyttää Windowsin Merkistö –
ohjelmaa.

Lyhenteet
Näytön avulla voidaan selailla Arvo- ja ammattilyhenteitä, Amerikan osavaltioiden lyhenteitä
(n. 50 kpl) ja etunimiä (n. 150 kpl) sekä lisäksi sekalaisia (useimmat ruotsinkielisiä) sukututkimukseen liittyviä sanoja (n. 2100 kpl).

21. Muokkaa -valikko

Etsi / Korvaa näytön toiminta esitelty jo aikaisemmin tässä oppaassa.

Tyhjennä henkilön tiedot
Jos valitset Tyhjennä henkilön tiedot Muokkaa -valikosta, niin henkilön kaikki tiedot poistetaan.
Tyhjätyn kortin Sukunimi -tiedoksi laitetaan ”vapaa”. Tyhjättävän henkilön tiedoissa ei saa olla
kytkentöjä muihin henkilöihin. Tyhjätty kortti käytetään automaattisesti uudestaan uutta henkilöä lisättäessä.
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22. Gedcom -tiedoston teko
Gedcom on kansainvälinen standardi, joka määrittelee miten tietoja voidaan siirtää sukututkimusohjelmasta toiseen. Standardia ovat ohjelmien tekijät sitten soveltaneet kukin omalla tyylillään. Ota varmuuskopiot aina ennen Gedcom -lukua SukuJutusta, jotta voit tarvittaessa palata
lähtötilanteeseen. Ota vähintään kopio Jemma -alihakemistoon omasta aineistostasi ennen Gedcom -tiedoston lukua.
Gedcom -tiedoston avulla onnistuvat parhaiten ja varmimmin tietojen siirrot SukuJutut ohjelmasta toiseen SukuJutut -ohjelmaan. Siirrettävät tietojoukot voidaan määritellä hyvin monella eri tavalla. Tiedoston teko mahdollistaa sukutietojen siirtämisen sukututkijalta toiselle. Ohjelman avulla voidaan kirjoittaa ascii -tiedosto suku.ged, johon kerätään siirrettävät henkilöt ja
heidän perhetietonsa. Valinnan mukaan puolison vanhemmat poimitaan aineistoon, mutta ei
puolison sisaruksia, puolison vanhempien muita puolisoita ei poimita mukaan. Voit siirtää joko
kaikki henkilöt tai valittujen henkilöiden (18 kpl) jälkeläiset tai esivanhemmat. Siirrossa säilyvät
perhesuhteet. Tiedoston oletusnimi ”suku.ged” voidaan vaihtaa ja vastaavasti voidaan valita
kansio, johon tiedosto tehdään.
Suku8 -ohjelmasta löytyy valinta ”Tee GEDCOM-tiedosto”. Ensimmäistä kertaa siirrettäessä on
monilla ollut aineistossaan virheitä, kuten vääriä kytkentöjä tai lapsia ei ole kytketty molemmille puolisoille. Ohjelma tekee virhelistan *.txt, joka on syytä tarkistaa ennen kuin aineistoa siirretään eteenpäin. Virheet kannattaa korjata Suku8 -ohjelmassa ja tehdä uusi Gedcom -tiedosto.
Mikäli tiedot ovat aikaisempien ohjelmaversioiden kuten Suku 3.5- tai Suku 7.0 -muodossa, niin
ne täytyy muuttaa ensin Suku8 -muotoon.
Vastaavasti voidaan siirtää Sukuohjelmisto 2000 ja 2004 sekä Juuret -ohjelmalla sekä esim.
amerikkalaisilla sukuohjelmilla tehtyjä Gedcom -tiedostoja.
Genus-ohjelmasta Gedcom -tietojen siirto tehdään Export -toiminnolla. Siirto onnistuu varsin
hyvin.

Gedcom -tiedoston luku
Ota varmuuskopio aina ennen Gedcom tiedoston lukua, jotta voit tarvittaessa palata lähtötilanteeseen. Ohjelman avulla luetaan toiselta sukututkijalta saatu Gedcom tiedosto. Gedcom -tiedoston luvun alussa
voidaan suorittaa syntymäaikojen vertailu.
Täydellisiä syntymäaikoja verrataan sukutiedostossa olevien henkilöiden syntymäaikoihin ja näytetään samana päivänä syntyneet. Tarkistuksen jälkeen voidaan Gedcom -tiedoston luku keskeyttää, mikäli
löytyy paljon samoja. On suositeltavaa
tutkia ja vertailla tarkkaan siirrettävä aineisto ennen siirtoa. Jos siirrettävässä aineistossa on paljon samoja henkilöitä, niin näiden tuplahenkilöiden poistaminen ja perheiden uudelleen yhdistely vie oman aikansa. Käyttäjä voi valita onko oma aineisto vahvempi päivityksessä vai päivitetäänkö Gedcom -aineiston tiedoilla omaa aineistoa.
Aluksi ohjelma kysyy käyttäjältä, missä Gedcom -tiedosto sijaitsee. Ohjelma siirtää tiedostossa
olevat henkilöt ja näiden keskinäiset sukulaisuussuhteet. Ohjelman aikana syntyy mahdollinen
tarkistuslista suku.txt, mikäli siirrossa ilmenee virheitä tai päällekkäisiä tietoja. Kyseinen tiedosto kannattaa myös tarkistaa. SukuJutuissa kannattaa ajaa Gedcom -tiedoston lukemisen jälkeen
Tarkistuslista.
Jos Gedcom -siirrot menevät pieleen, niin varmin tapa palata lähtötilanteeseen on palauttaa
varmuuskopiolta tilanne, joka oli ennen Gedcom -siirtoa. Ohjelman aloitusnäytössä, jossa annetaan salasana, on varmuuskopion palautusmahdollisuus Tiedosto -valikossa.
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Kahden suvun yhdistäminen gedcomin kautta
Ensin pari termiä: Pääsuku = se suku, johon aiotaan tuoda lisää sukua. "Lisäsuku" = se suku tai
suvun osa, joka aiotaan lisätä ja kytkeä "pääsukuun".
Tee kuitenkin pääsuvustasi ensin varmuuskopio, johon voit palata, ellei yhdistäminen onnistukaan. Sitten varsinaiseen hommaan:
•

Avataan lisäsuku.

•

Valitaan päähenkilöksi se henkilö, jonka jälkipolvia tai esipolvia aiotaan siirtää.

•

Valitaan Tiedosto > Gedcom -tiedoston teko.

Valittu henkilö näkyy avautuneessa ikkunassa. Valitaan siirron muoto: "Jälkeläiset" siirtää valitun henkilön puolisoineen ja jälkeläisineen, "Esivanhemmat" siirtää valitun henkilön esivanhemmat, "Esivanhemmat ja jälkeläiset" siirtää valitusta henkilöstä molempiin suuntiin. Valitun
päähenkilön tilalle ja lisäksi listaan voidaan kirjoittaa myös muiden siirrettävien, "hajallaan"
olevien henkilöiden numerot, jolloin myös näiden henkilöiden nimet tulevat näkyviin. Valitaan
siirrettävät lisätiedot, jossa Ei tuntemattomia puolisoita -valintaa ei tarvitse ruksata, jos siirto tapahtuu SukuJutusta SukuJuttuun.
HUOM! Jos valitset siirrettäviksi myös Valokuvat ja/tai Äänitiedostot, ohjelma tekee lisäsuvun
hakemistoon alihakemiston nimeltä ”Gedobj” ja sijoittaa tähän hakemistoon siirrettävien kuvien
ja äänitiedostojen kopiot. Jos työn alla oleva ”Suku.ged” -siirtotiedosto viedään esim. muistitikulla toiselle koneelle, tulee mahdollinen ”Gedobj” -hakemisto sijoittaa siellä samaan hakemistoon kuin itse ”Suku.ged” -siirtotiedostokin.
Gedcomin teossa on mahdollisuus poimia mukaan paikkakunnan alkuosa. Tämän avulla esim.
syntymä- kuolin- ja vihkipaikkakunnista voidaan poimia alkuosa joko ensimmäiseen tai toiseen
pilkkuun saakka.
Gedcomia tehtäessä voidaan valita Taulusääntö N.N voimaan (julkaiseminen kielletty), jolloin
kyseisten henkilöiden tietoja ei siirretä gedcomiin eli heistä on vain maininta N.N. Jos gedcomissa on N.N. valinta päällä ja toinen puoliso on N.N taulusäännöllä, niin ei tulosteta myöskään
perhetekstejä yms. avioliittotietoja.
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Kun kaikki valinnat on tehty, napsautetaan Käynnistä.

Avautuvassa ikkunassa voidaan ottaa kantaa, mitkä tietokentät halutaan siirtää. Hautausmaan
nimi ja hautapaikanhaltijan tiedot siirtyvät, mikäli valinta tarkemmat hautatiedot on valittuna.
Valintojen jälkeen jatka OK:lla. Odotetaan, kunnes Gedcom -tiedosto on valmis.
Lopetetaan "lisäsuku" ja avataan "pääsuku".
"Pääsuvussa" valitaan Tiedosto > Lue Gedcom -tiedosto.
Etsitään "lisäsuvun" hakemistosta "suku.ged" -niminen tiedosto ja valitaan se.
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Voit käyttää mahdollisuutta automaattihyväksyntään eli ohjelma yhdistää automaattisesti henkilöt, joilla syntymä- ja kuolinajat samat tai jos syntymäaika, etunimi ja sukunimi samat ovat samat. Käynnistä -painikkeella jatketaan eteenpäin. Ohjelma ilmoittaa siirrettävien henkilöiden
lukumäärän ja kysyy, että haluatko jatkaa. Valitaan Kyllä.
Nyt aukeaa kaksi ikkunaa vierekkäin. Vasemmalla on ikkuna pääsukuun ja oikealla ikkuna lisäsukuun. Ohjelma on löytänyt molemmista suvuista samana päivänä syntyneen henkilön ja
varmistaa onko sama henkilö. Tutkija tarkastaa asian ja saman henkilön ollessa kyseessä, vastaa
Sama henkilö. Ohjelma korvaa "lisäsuvun" henkilön tiedoilla "pääsuvun" henkilön tiedot ja kytkee henkilön kytköksineen pääsukuun. Olisi ollut myös mahdollista valita alussa Oma aineisto
vahvempi, jolloin lisäsuku ei olisi korvannut pääsuvun tietoja.
Kun kaikki ilmoitetut henkilöt on tarkastettu ja todettu samoiksi tai eri henkilöiksi, ohjelma ilmoittaa taas siirrettävien henkilöiden lukumäärän. Vastataan Kyllä, mikäli kaikki näyttää hyvältä. Ei -vastauksella voidaan vielä perua siirto.
Ohjelma "räpsyttelee" jonkin aikaa siirron kanssa ja ilmoittaa siirron olevan valmis. Vastaamalla OK saadaan myös tarkistuslista, joka tässä tapauksessa on raportti siitä mitä on tehty. Lista
kannattaa tulostaa.
Tulostuksen jälkeen ruudulla onkin pääsuku, johon on nyt yhdistetty lisäsuku.
Tulostetussa listassa luetellaan henkilöiden numerot, joille on tullut muutosta tai uusia kytkentöjä. Voit tehdä tarkastuksen listan mukaan. Ja niin homma onkin valmis.

96

23. Poimurin käyttö
Poimuri on ominaisuus joka on tarkoitettu helpottamaan henkilöiden ”tallessapitoa” tehtävien muutosten
aikana, erilaisten rajausten tekoa ja pienien henkilömäärien tuomista muista suvuista. Poimurin toimintoihin kuuluvat myös Kartta -osio sekä Yhteiset esivanhemmat -osio.
Keskusikkunalla näkyy ”marjapoimurin” -kuva (tyhjä
poimuri) tai ”tikku-ukkoja” -kuva (poimurissa on henkilöitä). Painettaessa laatikon vieressä olevaa nuolta ilmestyy näkyviin valikko josta valitaan ketä Poimuriin viedään.
Klikkaamalla Poimuria aukeaa näytölle Poimurin sisällön näyttävä ikkuna. Otsikko-kenttiä
klikkaamalla voidaan henkilöt järjestää haluttuun järjestykseen. Poista –painikkeella tai [Delete] –näppäimellä voidaan Poimurista poistaa valittu henkilö. Tyhjennä poimuri -painikkeella
voidaan tyhjentää koko Poimuri. Henkilöt poistuvat vain Poimurista, eivät aineistosta.
Valitse henkilö -painikkeella vaihdetaan Keskusikkunan päähenkilöksi valittu henkilö ja sama
voidaan tehdä myös tuplaklikkaamalla valittua henkilöä. Poimurista voit tehdä suoraan Gedcom-tiedoston Gedcom-tiedoston teko -painikkeella. Ennen Gedcom-tiedoston tekoa kannattaa
valita Tuo puuttuvat vanhemmat -painike. Poimuriin voi tuoda toisen suvun Poimurin sisällön
painamalla Tuo Poimuri toisesta suvusta -painiketta ja valitsemalla halutun suvun suku.idx tiedoston.

Kartta -osion avulla voi tutkia sukulaisten syntymä-, asuin- ja kuolinpaikkoja kartalla. Tällä
hetkellä ohjelma tietää Suomen tämänhetkiset kunnat sekä lakkautettuja ja yhdistettyjä kuntia,
luovutetun Karjalan kuntia sekä osa Ruotsin kuntia. Poimuriin poimitaan ne henkilöt, joiden
syntymä- ja kuolinpaikkoja halutaan tarkastella.
Yhteiset esivanhemmat -osio on toiminto, jonka avulla haetaan yhteisiä esivanhempia kahdelle
tai useammalle henkilölle. Maksimimäärä vertailtaville henkilöille on kymmenen. Yhteisiä esivanhempia haetaan siten, että poimuriin kerätään ensin henkilöt, jotka halutaan mukaan vertailuun.
Värikoodit –toiminnolla on mahdollisuus päivittää poimurin henkilöille tutkimuksen tilaksi haluttu värikoodi. Tiedosto –valikon kautta on mahdollista tallentaa ja ladata poimurin sisältöjä.
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Poimurin tallennus tallentaa levylle ainoastaan viittaukset henkilöihin ja tallennettu poimuri
voidaan avata toiminnolla Lataa poimurin sisältö siinä suvussa josta se tallennettiinkin.
'Sukuhaarojen viimeiset' poiminta Poimurin Poiminta-valikossa. Valinta Sukuhaarojen viimeiset
pyrkii löytämään henkilöt, joista suku saattaisi vielä jatkua ja joita kannattaisi tutkia tarkemmin.
Keskusikkunaan valitaan ensin sukukirjan lähtöhenkilö ja sitten siirrytään Poimuriin. Henkilöt
joiden tutkimuksen tila on 'Tutkittu' voidaan rajata pois. Vastaavasti alle 15 vuotiaat lapset voidaan rajata pois. Tulostus haarukoiden valinnan perusteella voidaan haluttaessa näyttää rajalle
osuvien perheiden päähenkilöiden tiedot eli ns. rajavuoden perheet saadaan esille. Poiminnassa
puuttuva syntymäaika korvataan kasteajalla ja puuttuva kuolinaika korvataan hautausajalla lasten ikää laskettaessa.

Kartta -osio
Kun Kartta -näyttö aukeaa, siihen on oletuksena merkitty Poimurissa olevien henkilöiden syntymäpaikat. Syntymäpaikka, Kuolinpaikka ja Asuinpaikka -painikkeella saa esiin syntymä-, kuolin- ja asuinpaikat. Syntymäpaikat näkyvät listattuna myös Kartta -näytön vasemmassa reunassa
olevassa kuntaluettelossa. Kunnan perässä oleva luku tarkoittaa niiden henkilöiden lukumäärää,
jotka ovat syntyneet kyseisessä kunnassa. Voit valita kuntalistasta sinua kiinnostavan kunnan,
jolloin saat näkyviin siellä syntyneet tai kuolleet henkilöt.

Paikkakunnat -painikkeesta Kartta -näytön vasempaan reunaan tulee lista niistä paikkakunnista,
jotka löytyvät Kartta -osiosta. Kuntaluetteloa klikkaamalla voi tarkastella paikkakunnan sijaintia kartalla, tällöin paikkakunta näkyy Kartalla pisteellä merkittynä.

98

Tulosta -valikosta voi tulostaa Henkilölistauksen Kartalla olevista henkilöistä. Valitsemalla
Henkilölistauksen, aukeaa ruudulle Tulosta -näyttö, jossa oletuksena tulostetaan Poimurin sisältö. Näytöllä olevan kartan kokoa voi muokata Zoom -valikon avulla. Tulosta -valikosta löytyy
myös toiminto, jolla kuvan saa tiedostoon.

Yhteiset esivanhemmat
Painettaessa Yhteiset esivanhemmat -painiketta, ohjelma muodostaa html -tulosteen. Tulosteessa
näkyvät yhteiset esivanhemmat ja linkit esivanhempien polkuihin.

Tämän jälkeen voi tutkia esivanhempien polkuja. Polut ovat kukin omassa html -tiedostossa siten, että ylimpänä polussa on yhteinen esivanhempi/esivanhemmat ja alimpina ovat ne henkilöt
joille haettiin yhteisiä esivanhempia.

Polkujen omilta sivuilta päästään palaamaan takaisin Yhteiset esivanhemmat -sivulle painamalla
alalaidan Paluu -linkkiä tai vasemmassa yläreunassa olevaa Edellinen -painiketta. Yhteiset esivanhemmat -sivulta voidaan taas valita uusi polku, jota voidaan tarkastella lähempää.
Myös useimmat tulostukset voidaan tehdä Poimurin sisällöstä, valitsemalla poiminta listasta
Poimurin sisältö. Useimmista tulosteista taas voidaan siirtää Poimuriin. Hyödyllinen on esim.
puutelistan vienti Poimuriin ja sieltä sitten poistaa tarkistetut henkilöt.
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Henkilöhaku -näytöltä voidaan etsityt henkilöt siirtää Poimuriin Sekalaiset –valikosta löytyvän
Siirrä etsityt Poimuriin -toiminnon avulla. Näytölle voidaan etsiä henkilöitä Poimurista Etsi
poimurista -painikkeen avulla tai näytetään kaikki henkilöt poimurista Poimuri –painikkeella.

24. Puimuri

Keskusikkunalla on keltainen puimurin kuva, jota klikkaamalla päästään Puimuri -näytölle.
Puimurilla löytää ”jyvät akanoista” eli kyseessä on monipuolinen henkilöiden etsintä- ja lajittelu -näyttö.

Ylläpuolella olevassa esimerkissä etsitään koko aineistosta ennen vuotta 1900 syntyneet henkilöt, joiden ammatissa esiintyy sana räätäli jossain kohdassa.
Puimurin kaikki 15 valintakenttää ovat vapaasti valittavissa noin 120:stä erilaisesta tietokentästä. Valittavat tietokentät ovat aakkosjärjestyksessä.
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Jokaisen lisävalinnan alla on rajaus-kenttä, johon voi antaa kyseistä kenttää koskevan rajausehdon. Oletuksena * merkki eli ns. jokerihaku eli kaikki mahdolliset arvot. * merkin voi sijoittaa
rajausehdon alkuun tai loppuun esim. etunimi-kentässä Seppo* poimii kaikki joiden etunimi alkaa Seppo-sanalla. Ilman tähteä hakuehto poimii vain ne arvot, jotka ovat täsmälleen samoja.
Mikäli halutaan poimia siten, että mukaan tulevat vain ne, jossa on jotain tietoa ko. kentässä,
niin rajausehto tyhjätään kokonaan, jolloin poimitaan tyhjästä poikkeavat arvot. Lisäksi voidaan
kaikkia lisäkenttien rajausehtoja koskien kertoa se, että ovatko kaikki ehdot yhtä aikaa voimassa
”Ja” -valinta vai riittääkö jokin poimintaehto yksinään ”Tai” -valinta. *Amerikka* eli hakusana
voi olla alussa, keskellä tai lopussa ko. tietoa. <100 esim. numero on 100 tai pienempi. >1900
esim. syntymävuosi 1900 tai myöhempi.
Näytä hakutulokset -painikkeesta saa haun tulokset näkyviin taulukko -tyyppiseen ikkunaan.
Tutkimuksen tila näkyy värillä, jos se on merkitty henkilölle ja sen saa tarvittaessa pois päältä
ylävalikosta. Mikäli Optioissa on valinta Näytä aloitushenkilön esivanhemmat isoilla kirjaimilla, niin myös Puimurissa näytetään ko. henkilöt isoilla kirjaimilla.
Klikkaus halutun henkilön kohdalla vie Keskusikkunaan. [Delete] -näppäimellä voi henkilön
poistaa puimurista, mutta hän ei häviä sukuaineistosta. Otsikkoriviä klikkaamalla haun tuloksia
voi lajitella. Haun tulokset voi lähettää Poimuriin Siirrä etsityt poimuriin kautta ylävalikosta.
Haun tuloksen voi siirtää myös htm -tiedostoksi Tulosta HTM-tiedosto kautta ylävalikosta. Hakutekijät -nappulasta pääsee takaisin Puimurin hakuehdot -näytölle.

Esimerkissä on tiedot lajiteltuna Sukunimen mukaan nousevasti, sillä otsikon edessä on merkki
”<”. Lajittelu halutulla kentällä tehdään klikkaamalla otsikko esim. Sukunimi. Voit siirtää tarvittaessa Puimurin sisällön Poimuriin myöhempää käyttöä varten. Tarvittaessa tiedot voi siirtää
takaisin Poimurista Puimuriin.
Tilastot -näytöltä on mahdollisuus siirtyä Puimuriin tarkastelemaan haluttua henkilöjoukkoa
tarkemmin. Samoin Henkilöhaku –näytöltä voidaan siirtyä Puimuriin Sekalaiset -valikon kautta
tutkimaan etsinnän tulosta tarkemmin.
Ylävalikossa oleva Luo csv-tiedosto toiminnon avulla tiedot on helppo siirtää esim. taulukkolaskentaohjelmaan, kuten MS Excel, jatkokäsittelyä varten. Jos tiedot eivät mene suoraan omiin
sarakkeisiin, niin avaa Excel-ohjelmasta kyseinen Lista.csv tiedosto. Sarakkeiden erottimena on
puolipiste –merkki.
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25. Talohistoria
SukuJutut -ohjelmassa on mahdollisuus tallentaa henkilöiden lisäksi myös talojen / tilojen tietoja, eli ns. Talohistoria -osuus. Talossa asuneet henkilöt on mahdollista kytkeä taloon asukkaiksi
ja heille on mahdollista valita rooli, missä he ovat talossa olleet. Talohistoria on tehty niin, että
se soveltuu menneen ajan ja nykypäivän tietojen tallennukseen. Lisäksi on huomioitu kaupunkien ja kuntien väliset erot. Talohistoriaan pääsee Keskusikkunalta Talo -valikon Talon tiedot kohtaa klikkaamalla. Lisäksi henkilölle voi kytkeä olemassa olevan talon Keskusikkunan Talo valikon Henkilön talot -valinnan avulla.
Talohistorian näytöillä Tiedosto -valikoissa on mahdollisuus tulostaa näytön kuva sekä sulkea
näyttö. Muokkaa -valikoiden vaihtoehtojen avulla voi leikata, kopioida ja liittää tekstiä leiketaulun kautta. Talohistorian toimintaperiaate on sama kuin henkilöiden tallennuksessakin eli tietojen tallennus- tai syöttöjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Talon / tilan perustiedot

Talon perustiedot -näytöllä liikutaan kentästä toiseen joko [Tab], [Enter] -näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla. Erillistä tallennusta ei tarvita, sillä tiedot tallentuvat [Tab] -tai [Enter] näppäimen painamisen jälkeen.
Talon perustiedot -näytöllä voit syöttää taloon liittyviä perustietoja, kuten nimen, perustamisvuoden sekä pinta-alan. Uuden talon saa klikkaamalla Uusi -painiketta. Tarvittaessa näytöllä
olevan talon tiedot saa poistettua Tyhjää -painikkeella, ensin on kuitenkin poistettava talon yhteydet muihin taloihin sekä purettava taloon kytketyt henkilöt. Nuoli -painikkeilla voi siirtyä
edelliseen tai seuraavaan taloon. Tarvittaessa näytöllä olevan talon perustiedot saa kopioitua uudelle kortille Kopioi -painikkeella. Uusi kortti avautuu näytölle automaattisesti. Tätä painiketta
kannattaa hyödyntää, kun jokin talon perustieto muuttuu (esim. perintötilasta kruununtilaksi) tai
toisella talolla on lähes samat tiedot.
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Talon lisätiedot

Lisätiedot -näytölle pääsee Talon perustiedot -näytön Lisätiedot -painikkeesta.
Lisätietoihin voi kirjoittaa laajemmat ja tarkemmat tiedot talosta, eli Talotekstin, Muistiinpanot,
Varallisuuden, Maanluonnon sekä Lähteet. [Enter] -näppäimellä voi halutessaan siirtyä tekstikentästä toiseen, samoin [Tab] -näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla. Mikäli Lisätiedot näytöllä on tietoja, niin Talon perustiedot -näytön Lisätiedot -painikkeeseen ilmestyy kolme pistettä.

Jaetut /vuokratut tilat

Ikkunan alaosassa on osio, jossa voi kytkeä taloja toisiinsa Jaetuiksi / vuokratuiksi tiloiksi. Jaettu / vuokrattu tila kytketään näytön yläosassa olevan talon alaisuuteen. Painamalla Kytke painiketta avautuu Etsi talo -näyttö josta voi valita kytkettävän talon Kytke -painikkeella. Tarvittaessa kytkennän voi purkaa Pura -painikkeella. Näytä -painikkeen avulla tai hiirellä kaksoisnapauttamalla saa valitun talon tiedot näkyviin Perustiedot -näytön yläosaan. Kun useampi talo on
kytketty, tulee näkyviin Vaihda -painike, jota painamalla voi vaihtaa kytkettyjen talojen järjestystä. Jos talon nimen eteen tulee + -merkki, on taloon kytketty muita taloja. Jos ikkunan yläosassa oleva talo on kytketty toiseen taloon, tulee oikeaan yläreunaan painike, jolla saa kohdetalon tiedot näkyviin. Mikäli kaksi taloa on yhdistynyt yhdeksi taloksi, tulee näkyviin oikeaan
yläosaan painikkeet, jossa mainitaan yhdistyneiden talojen nimet. Kumpaa tahansa klikkaamalla
voi seurata valitun haaran kulkua.
Ikkunan yläosassa olevaa taloa ei voi kytkeä itselleen Jaetuksi / vuokratuksi tilaksi.
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Etsi talo

Etsi talo -näytölle pääsee Talon perustiedot -näytön Etsi -painikkeesta.
Etsi talo -näytön avulla voi etsiä haluamansa talot. Jos haluaa saada kaikki tallentamansa talot
näkyviin, tulee painaa Etsi -painiketta ilman hakurajoituksia. Tarkemman hakutuloksen saa valitsemalla yläosasta hakukriteeriksi joko talon nimen tai paikkakunnan. Hakusanaksi riittää nimen muutama ensimmäinen kirjain, jolloin Etsi -painiketta klikattaessa tulee esiin kaikki mainitut kirjaimet samassa järjestyksessä sisältävät talot. Valinta -painikkeella tai kaksoisnapauttamalla talon nimeä saa halutun talon tiedot Talon perustiedot -näytölle. Takaisin Etsi -näytölle
pääsee Etsi -painikkeella.
Etsi talo -näyttöä käytetään myös kytkettäessä taloja Jaettuihin / vuokrattuihin tiloihin. Tällöin
valitun talon voi kytkeä Kytke -painikkeen avulla.

Talon / tilan henkilöt

Talon / Tilan henkilöt -näyttöön pääset Talon perustiedot -näytön Talon / Tilan henkilöt painikkeesta.
Näytöllä on mahdollista liittää taloon talossa asuneita henkilöitä. Henkilöt valitaan SukuJutut ohjelmaan syötetyistä henkilöistä. Henkilöille voi laittaa roolin (esim. emäntä) missä tehtävässä
hän on talossa ollut Rooli -pudotusvalikosta. Ajalla -kenttiin voi laittaa ajan, jolloin henkilö on
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tullut taloon ja lähtenyt talosta. Lisäksi on mahdollisuus laittaa henkilöön liittyviä huomautuksia
ja lähdetietoja.
Klikkaamalla Kytke -painiketta avautuu Henkilöhaku -näyttö, josta voi valita kytkettävän henkilön. Tarvittaessa kytkennän voi purkaa Pura -painikkeella. Näytä -painikkeen avulla tai hiirellä
tuplaklikkaamalla avautuu Keskusikkunalle valitun henkilön tiedot. Kun useampi henkilö on
kytketty, tulee näkyviin Vaihda -painike, jota klikkaamalla voi vaihtaa kytkettyjen henkilöiden
järjestystä.

Henkilön talot

Henkilön talot - näytölle pääsee Talo… valikosta Henkilön talot - kohdalta.
Näytön avulla voidaan Keskusikkunassa olevalle henkilölle kytkeä olemassa olevia taloja. Kytke
-painikkeella päästään Talojen etsintä -näytölle, josta valitaan sopiva talo. Tämän jälkeen voidaan lisätä esimerkiksi henkilön rooli ja aikajakso kyseisessä talossa.
Näytä -painikkeen avulla tai hiirellä kaksoisnapauttamalla avautuu Talon perustiedot -näytölle
valitun talon tiedot. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi talo, niiden paikkaa voi halutessa vaihtaa Vaihda -painikkeella. Mikäli Henkilön talot -näytöllä on tietoja, niin Keskusikkunan Talo valikkoon ilmestyy kolme pistettä.

Talon multimedia
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Multimedia -näytölle pääsee Talon perustiedot -näytön Multimedia -painikkeesta. Ikkunassa voi
lisätä taloon liittyviä kuvia, karttoja, videoita tai ääntä.
Kuvaan liittyen voi kirjoittaa kuvatekstin, omistajan, huomautukset ja lähdetiedot. Lisää painikkeella voi lisätä mainittuja kohteita ja Poista -painikkeella poistaa. Näytä -painikkeella
saa kuvan näkyviin kuvankäsittelyohjelmalla. Vaihda -painikkeella pystyy muuttamaan kuvien
järjestystä.

Talotietojen tulostus

Tulostus -näytölle pääsee Talon perustiedot -näytön Tulosta -valikon Isäntäluettelosta, Talon /
Tilan henkilöistä tai Kyläkirjasta.
Isäntäluettelo tulostaa henkilöt valitun roolin mukaan. Roolivaihtoehtoja ovat mm. isäntä,
emäntä, piika ja renki
Talon / Tilan henkilöt tulostaa yhden talon kaikki siihen liitetyt henkilöt.
Kyläkirja tulostaa valitun paikkakunnan kaikki talot perustamisjärjestyksessä. Tarkemman tulostuksen saat valitsemalla paikkakunnalta kylän / kaupunginosan, jonka talot haluat tulostaa.
Kaikkien tarkimman tulostuksen saa valitsemalla vielä korttelin / tontin.
Tulostus -näytöllä olevilla lisävaihtoehdoilla on mahdollista muokata tulostuksen laajuutta. Talohistorian lisävaihtoehtoihin kuuluvat kuvien ja niihin liittyvien kuvatekstin sekä lähteiden tulostus. Henkilöistä puolestaan voi valita syntymä- ja kuolintiedot, ammatin, huomautukset, lähde- ja puolisotiedot. Jakotalot- vaihtoehdolla saa talon Vuokratut / jaetut tilat mukaan tulostukseen. HTM-tulosteisiin voidaan valita henkilöiden perhekaaviot mukaan esim. Isäntäluetteloon
ja Kyläkirjaan.
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Malli isäntäluettelosta HTM-muodossa

Malli Talon / Tilan henkilöistä RTF-muodossa

´
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26. Kielivalinnat
SukuJutut -ohjelmaa voidaan käyttää myös muilla kielillä kuin suomi. Salasana -näytöltä voidaan valita ohjelman kieleksi joko ruotsi, englanti, eesti, ranska, espanja, saksa, hollanti tai vepsä suomen kielen lisäksi. Valitulla kielellä näkyvät Keskusikkunalla ja tulosteissa ohjelman
luomat tekstit esim. syntynyt, kuollut, puoliso, vihitty, vanhemmat, mutta tutkijan itse kirjoittamat tekstit esim. perheteksti ovat sillä kielellä, millä hän on ne itse kirjoittanut.
Kielikoodin luonti
Mikäli haluat tehdä ns. monikielisen sukukirjan, niin sinun on hyvä tutustua kielikoodien käyttöön. Näiden avulla voidaan vaikuttaa ohjelman luomiin tekstien kieleen, kuten taulu, puoliso,
vihitty, syntynyt ja kuollut. Jos samassa sukukirjassa on paljon esim. ruotsin- ja suomenkielisiä
henkilöitä, niin saat tulosteen heidän omalla kielellään.
Keskusikkunan valikossa on oma kohtansa kielivalinnoille. Kun napautetaan Kielivalinnat, tulee
esiin valintakenttä, josta tarvittavat muutokset voi tehdä. Kielikoodin luonnilla voidaan valita
haluttu kieli poiminnan kohteille ja myös Ei koodia. Kohteena voivat olla - Kaikki,- Jälkeläiset,
puolisot ja heidän vanhemmat, - Jälkeläiset ja puolisot, Jälkeläiset sekä Poimurin sisältö.

Kielikoodin täydennys
Kielikoodin täydennyksellä voidaan täydentää kieli kaikille, joilla ei ole kielikoodia.
Kielikoodin vaihto keskushenkilölle
Jos henkilölle haluaa valita myöhemmin
toisen kielikoodin, täytyy kyseisen henkilön valita Keskusikkunalle ja valita Kielivalinnoista Kielikoodin vaihto keskushenkilölle. Nyt voi valita hänelle uuden kielen.
Kielikoodin valinta lisättävälle henkilölle
Lisättäville henkilöille voi valita yhteisen kielen, ettei joudu jokaisen kohdalla erikseen valitsemaan kieltä, jos se on sama kaikille.
Ohjelman kieli
Ohjelman kieli -kohdasta voi koko ohjelman kielen muuttaa toiseksi kesken SukuJuttujen käytön ilman, että joutuisi palaamaan Salasana -näytölle ja muuttamaan kieltä.
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27. Valokuvien skannaus ja käsittely
Skannerilla eli kuvanlukijalla muunnetaan paperi- ja diakuvat digitaaliseen muotoon. Skannattava kuva asetetaan skannerissa tasolle ja diaskannerissa erilliseen lukulaitteeseen.
Avataan skannaus- tai kuvankäsittelyohjelma, jonka avulla haluttu kuva skannataan ja mahdollisesti käsitellään. IrfanView on ilmainen ja näppärä ohjelma kuvien skannaukseen.
Valokuvia voidaan siirtää myös digikamerasta. Siirretään kuvat kamerasta haluttuun kansioon ja
lisätään ne SukuJutut –ohjelmalla oikeiden henkilöiden kohdalle.

Aluksi tehdään esiskannaus, joka lukee
tietokoneen muistiin koko skannerin lukualueen.
Rajataan kuva, joka esiskannattiin, jos ohjelma ei tee sitä automaattisesti. Rajaus
tehdään siirtämällä hiirellä kuvan reunoilla
olevia rajaviivoja.
Valitaan kuvan ominaisuudet ja laatu.
Nämä saattavat löytyä erimerkkisten kuvanlukijoiden ohjelmista eri paikoista. Valitaan luetaanko kuva värillisenä vai mustavalkoisena (harmaasävy). Jos haluaa säilyttää vanhan ”mustavalkoisen” kuvan kellastuneen sävyn, kannattaa valita värilliset
kuvat (Color Photo).
Resolutio on kuvan tarkkuus. Tämän on
hyvä olla noin 300-400 dpi (kuvapistettä
tuumalla). Mitä isompi tämä arvo on, sitä
tarkempana kuva luetaan. Tarkka kuva vie
enemmän levytilaa.

28. Sukututkimuslinkkejä
Sukututkijalle hyödyllisiä linkkejä on kerätty osoitteeseen:
www.sukujutut.fi/linkkeja.htm
Täältä löytyy osoite seurakuntien historiankirjojen eli Hiski -tietokannan selailuun. Hiski tietokantaan on tallennettu useiden seurakuntien kastettujen, vihittyjen ja kuolleiden luetteloita.
Pääsääntöisesti tiedot ovat noin 1800- luvun puolivälistä taaksepäin. Varma konsti on hakea
esim. kastetuista ensin pelkällä vuosiluku rajauksella, jotta saa selville, kuinka nimet on kirjattu
tiettynä aikana kyseisessä seurakunnassa.
Erittäin mielenkiintoinen linkki on Suomen seurakuntien kirkonkirjojen digiarkisto. Sivustoa ylläpitää SSHY eli Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry. Valikosta löytyy kohta Kirkonkirjat.
Siitä avautuu aakkosellinen luettelo seurakunnista, joiden kirkonkirjat on digitoitu. Valitaan kiinostava seurakunta ja sieltä sopivalta ajalta oleva Rippikirja. Ikkunaan avautuu luettelo kirkonkirjan sivuista, joita pääsee tutkimaan tarkemmin.
Mormonien sukutietokannasta löytyy myös paljon suomalaisten tietoja. Siirtolaisuusinstituutin
linkin kautta pääsee siirtolaisiksi lähteneiden sukulaisten jäljille passi- ja matkustusluetteloiden
avulla. Amerikkaan saapuneita voi tarkastella Ellis Island -saareen saapuneiden luettelosta. Nykypäivän sukulaisia etsittäessä kannattaa kokeilla internetin hakukoneita esim. Googlea.
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Päivityksen purkaminen
SukuJutut -ohjelmaa kehitetään edelleen käyttäjien toiveiden mukaan. Uusi versio ilmestyy kerran vuodessa. Päivityksistä tiedotetaan sähköpostilla, jossa kerrotaan mitä uutta ohjelmaan on
ilmestynyt. Samassa sähköpostissa kerrotaan osoite eli linkki, mistä uusin versio on haettavissa
eli imuroitavissa. Hakeminen tapahtuu joko kirjoittamalla www-selainohjelmaan kyseinen osoite tai monissa sähköposteissa voidaan suoraan hiirellä klikata ko. linkkiä. Muistathan ottaa varmuuskopion ennen ohjelman päivittämistä.
SukuJutut -ohjelma ei saa olla auki päivityksen
purkamisen aikana!
Kun klikkaat linkkiä, jossa päivitys on, niin sieltä
avautuu alla oleva sivusto, josta voit edetä avaamalla linkin ”päivitysversio”
Valitse Suorita.

Valitse Suorita

Kohdassa ”Unzip to folder” täytyy olla sama polku, kuin
missä SukuJutut -ohjelma on tietokoneellesi asennettuna. c:\sukujut on kansio, johon SukuJutut ohjelma on alkuperäisillä oletuksilla asennettu, ellet ole sitä muuttanut. Vaihda tarvittaessa kansiota. Tämän jälkeen valitset
painikkeen Unzip, jolloin ohjelma päivittyy. SukuJutut ohjelma ei saa olla käynnissä päivityksen aikana.
Päivitys onnistunut.
Tämän jälkeen käynnistät SukuJutut -ohjelman normaalisti. Salasana näytössä pitäisi näkyä uuden version tiedot.
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29. Apuohjelmistot
Apuohjelmista löytyy neljä eri välilehteä: Korjausajot,
Patronyymi, Muut ja Tutkimuksen tila..
Korjaa aakkosjärjestys, Korjaa syntymä-aikajärjestys,
Korjaa kuolinaikajärjestys Korjaa kasteaikajärjestys ja
Korjaa hautapäiväjärjestys -toimintoja ei tarvitse ajaa
normaalisti, SukuJutut -ohjelma osaa tarvittaessa pyytää
käyttäjää ajamaan ne. Nämä ovat tietynlaisia huoltoajoja.
Päivitä vapaat -apuohjelma merkitsee kaikki ne tyhjät
tai poistetut henkilökortit, joissa sukunimenä on "vapaa" vapaiden luetteloon. Tämä voidaan ajaa tarvittaessa, mikäli vapaat kortit eivät näytä poistuvan. SukuJutut
-ohjelma käyttää näitä vapaita kortteja, kun Keskusikkunassa lisätään perheeseen uusi henkilö.
Korjaa isot/pienet kirjaimet nimitiedoissa muuttaa isolla kirjaimilla kirjoitetut etunimet, patronyymit, suku- ja
myöhemmät nimet pieniksi kirjaimiksi aloittaen nimen
isolla kirjaimella.
Poistaa nollat päivämääristä -valinnalla voidaan poistaa päivämääristä (esim. 01.05.1959 muuttuu muotoon 1.5.1959). Jos tietoja vaihdellaan sukututkijoiden kesken, niin toinen saattaa käyttää päivämäärissä etunollia ja toinen taas ei halua
käyttää. Lisää nollat päivämääriin toimii päinvastoin täydentäen päivämäärät muotoon
pp.kk.vvvv (esim. 16.02.1866)
Siirrä tieto päivämäärien huomautuskentästä määritekenttään poimii Huomautukset ja lähdetiedot -ikkunan Huomaukset -kentästä valitut päivämäärien huomautukset ja sijoittaa ne määritteeksi Keskusikkunalle ko. kentän edessä olevaan määritekenttään.
Siirrä tieto päivämääräkentistä määritekenttään
siirtää Keskusikkunan Syntymä- ja kuolinaika kenttien alkuun sijoitetut huomautukset määritekenttään (esimerkiksi noin, n.). Ohjelma kysyy
miten määritteet on kirjoitettu, Etsittävä -kenttään
annetaan etsittävä ja siirrettävä merkintätapa.
Epämääräiset päiväykset poimuriin kopioi Poimuriin päiväykset, joissa on niihin kuulumattomia
merkkejä.
Siirrä etunimi sukunimikenttään ja sukunimi etunimikenttään vaihtaa etu- ja suku-nimien paikat
keskenään, vaikuttaa koko aineistoon.
Poista alaviivat etunimestä poistaa puhuttelunimen edestä turhan alaviivan, joka on peräisin
eräästä vanhasta sukuohjelmasta. SukuJutut -ohjelmassa riittää se, että puhuttelunimen perässä
on * -merkki.
Poista patronyymi annetun vuosiluvun jälkeen syntyneiltä -toiminnolla voidaan poistaa esim.
1900 jälkeen syntyneiltä patronyymi. Vuosilukua voi muuttaa mieleisekseen.
Vaihda patronyymi etunimikentästä patronyymikenttään on valinta, jolla isän nimi eli patronyymi siirretään omaan kenttäänsä. Jos haluat muokata patronyymejä, niin voit käyttää Muokkaa - valikon Etsi / Korvaa toimintoa.
Vaihda patronyymi sukunimikentästä patronyymikenttään ja Vaihda patronyymi myöhemmästä
sukunimikentästä patronyymikenttään voit vaihtaa patronyymit eri kentistä oikeaan paikkaan läpi koko aineiston.
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Apuohjelma Tarkista patronyymi tarkistaa onko patronyymi isän nimestä muodostettu siten, kun
ohjelman arvaa sen. Kaikkia erikoistapauksia ei ole vielä mukana. Vain suomalaiset -npoika ja ntytär loppuiset patronyymit ovat arvauksissa mukana.

Sukunimi
Vaihda sukunimen ja muunimen paikat vaihtaa suku- ja muunimet, vaikuttaa koko aineistoon.
Kopioi miesten sukunimet vaimojen myöhemmäksi sukunimeksi vaikuttaa koko aineistoon. Mutos kohdennetaan sellaisiin miehiin, joilla on vain yksi aviopuoliso ja joiden vaimolla ei ole
myöhempää sukunimeä. Miehen sukunimenä käytetään ensisijaisesti myöhempää sukunimeä,
mikäli sellainen on.
Siirrä poimuriin henkilöt joilla sama suku- ja myöhempi sukunimi toiminnon avulla saa poimuriin henkilöt toisen, saman sukunimen poistoa varten.
Siirrä sukunimen etuliite sukunimestä toiminto siirtää mahdollisen aatelisnimen etuliitteen
omaan kenttäänsä sukunimestä tai myöhemmästä sukunimestä. Ohjelma siirtää etuliitteen silloin
kun sukunimen etuliite puuttuu ja sukunimen alusta löytyy "von" tai "af" tai jokin muu mainittu
etuliite. Jos jokin etuliite puuttuu, niin se voidaan lisätä luetteloon pilkulla erotettuna. Vastaavasti toimitaan Myöhemmän sukunimen kanssa. Etuliitteet saa Keskusikkunalle näkyviin Optiot
-valikosta "Näytä sukunimen etuliite" valinnalla.
Ammatti
Ammatti isolla alkukirjaimella ja Ammatti pienellä alkukirjaimella muuttavat ammatin ensimmäistä kirjainta joko pieneksi tai isoksi. Ensimmäistä kirjainta ei muuteta pieneksi, mikäli toinen kirjain on iso kirjain. Tällöin kyseessä on usein lyhenne esimerkiksi FM.
Poista kaikki
Vaihtoehto Muistiinpanot poistaa kaikilta henkilöiltä kyseisen tiedon, joka on Lisätiedot –
näytöllä. Tieto, jota ei julkaista poistaa kyseisen tiedon kaikilta henkilöiltä, joka on Erityistiedot
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–näytöllä. Loki-tiedosto vaihtoehto poistaa kyseisen tiedon kaikilta henkilöiltä, joka on Erityistiedot –näytöllä.
Muut
Pitkät tekstit -toiminto etsii kaikki henkilötekstit, jotka ovat vähintään annetun pituuden mittaisia ja poimii kyseiset henkilöt Poimuriin.
Poista pilkut paikkakuntakentän alusta poistaa pilkut syntymä-, kuolin- ja vihkipaikkakenttien
alusta vaikuttaen koko aineistoon.
Siirrä postinumero lähiosoitteesta ja Siirrä kuolinsyy kuolinpaikasta ovat monesti tarpeen aineiston toisesta ohjelmasta siirron jälkeen, jos nämä tiedot ovat jääneet vääriin kenttiin.
Poista syntymä- ja kuolinhuomautuksista samat paikkakunnat toimii seuraavasti: Mikäli syntymäpaikkakentässä on sama tieto kuin sen huomautuskentässä, niin huomautustieto poistetaan.
Vastaavasti tehdään kuolinpaikkatiedon kanssa.
Henkilöteksti
Poista turhat rivinvaihdot poistaa rivinvaihdot alusta ja lopusta ja lisäksi jos on enemmän kuin
kaksi peräkkäistä rivinvaihtoa, niin ylimääräiset poistetaan. Lisäksi sellaiset rivinvaihdot vaihdetaan välilyönniksi, joissa seuraavalla rivillä oleva teksti alkaa pienellä alkukirjaimella (paitsi
ei niitä, joissa ennen rivinvaihtoa on piste tai tavuviiva). Apuohjelman lopuksi näytetään luettelo
henkilöistä, joiden henkilötekstiä muutettiin.
Siirrä asuinpaikkatieto henkilötekstikentästä siirtää henkilötekstin alkuun kirjoitetun asuinpaikkatiedon yhteystietoihin. Apuohjelma poimii ”Asuinpaikka Seinäjoki” -muotoon kirjoitetut tiedot. Välilyöntejä sisältäviä paikkakuntien nimiä apuohjelma ei osaa poimia (esim. Asuinpaikka
Jyväskylän mlk)
Poista ylimääräiset välilyönnit ja Vaihda
tabulointi välilyöntiin toimivat nimensä
mukaisesti.
Perheteksti
Poista turhat rivinvaihdot toimii vastaavasti kuin henkilötekstin osalta.
Tutkimuksen tila voidaan päivittää Poimurin henkilöille halutuksi.
Toisessa
vaihtoehdossa muutetaan ”Määittelemätön” tila ”Tutkimus kesken” tilaan valittavan puuttuvan tiedon perusteella.

30. Erään sukuseuran kirjausohje
Nimet
Henkilön etunimi tai etunimet kirjataan Etunimi -kenttään. Jotta etunimien ”suomentaminen”
olisi yhdenmukaista, noudata yhteistä suositusta, joka on jaettu kaikille. Jos ja kun voidaan todeta, että henkilö on elänyt ”ruotsalaispitäjässä” ja oli ruotsinkielinen, ei hänen etunimeään eikä
patronyyminimeään ”suomenneta”
Henkilön mahdollinen patronyyminimi kirjataan Etunimen jälkeen omaan kenttäänsä. Patronyyminimet kirjataan 1800-luvun loppuun saakka.
Henkilön ”syntymäsukunimi” kirjataan Sukunimi -kenttään. Henkilön myöhemmin omaksuma
tai saama ”hallitseva sukunimi” kirjataan Myöhempi sukunimi -kenttään. On tapauksia, että Sukunimi -kenttä jää tyhjäksi mutta henkilöllä on myöhempi sukunimi.
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Pääsääntöisesti kaikille kirjataan vain yksi nimi Suku- ja Myöhempi sukunimi -kenttiin. Jos kuitenkin näyttää siltä, että välttämättä toinenkin nimi olisi kirjattava, se erotetaan pilkulla ensimmäisestä nimestä. Tällä tavalla tehtynä molemmat nimet tulostuvat pilkulla erotettuna kirjan
henkilöhakemistoon. Toinen vaihtoehto on, että toinen suku- tai myöhempi sukunimi kirjataan
henkilön lisätietoihin vaikkapa pienen selityksenkin kera. Tällöin nimet tulostuvat kirjassa tauluun ao. henkilön yhteyteen, ei hakemistoon.
Asuinpaikasta ja ehkä muustakin syystä johtuen voi perheen vanhimmilla lapsilla olla eri ”syntymäsukunimi” kuin nuorimmilla lapsilla. Jos tapaus on selkeä, kirjataan nimet erilaisina. Todennäköisesti nimien erilaisuus selittyy tällöin isän Myöhempi sukunimi -kentästä tai ehkä lisätiedoista.
Jos lapsi on syntynyt kuolleena tai kuollut kastamattomana, eli hänellä ei ole nimeä, kirjataan
Etunimi -kenttään Poikalapsi tai Tyttölapsi tai Lapsi. Sukunimi-, syntymä- ja kuolinkentät kirjataan normaalisti.

Avioton lapsi, ottolapsi ja tuntematon puoliso
Jotta kelle hyvänsä henkilölle voitaisiin lisätä lapsi, tulee hänelle ensin lisätä puoliso. Henkilölle, jolla on avioton lapsi, täytyy myös ensin lisätä puoliso napsauttamalla Uusi P -painiketta ja
avautuvassa Puolison lisäys -ikkunassa napsautetaan Tuntematon -nappulaa. Näin henkilölle tulee puolisoksi miinus-merkki (-), joka ei tulostu. Nyt voidaan puolisoille lisätä lapsi, joka näkyy
tulostuksessa aviottomana.
Ohjelmassa on mahdollisuus valita avoliitto, jolloin kirjaan tulostuu sana Avopuoliso. Tämä
kuitenkin soveltuu ainoastaan nykyaikaan. Vanhemman ajan tapauksissa merkitään perhetekstiin, että puolisot elivät yhdessä vihkimättöminä.
On sovittu, että ottolapset kirjataan normaalisti lapsiksi, mutta sekaannusten välttämiseksi on
hyvä mainita asia ko. lapsen Lisätiedot > Henkilöteksti -kentässä, samoin ottovanhempien Perheteksti -kentässä. Sen sijaan kasvattilapset tai vastaavat kirjataan ainoastaan pariskunnan Perheteksti -kenttään.

Puolisoiden vanhemmat
Puolisoiden vanhemmista merkitään perustiedot (etunimet, patronyymit, sukunimet/talonnimet
ja ammatit). Kaikki muu tieto, jonka tutkija on saattanut kerätä, jää vain hänen omaan tietoonsa,
ikään kuin tutkijan omaksi tiedostoksi. Mikäli myöhemmin osoittautuu, että puolisokin kuuluu
ehkä sukuun, tutkijan hallussa olevat "omat tiedot" auttavat varmistamaan asian. Puolisoiden
vanhemmat tulostetaan sukukirjaan.

Kenttäkohtaiset lisätiedot
Melkein kaikkiin kenttiin voidaan lisätä kenttäkohtainen Huomautus ja Lähdetieto. Näihin tietoihin voidaan kirjata lyhyt kommentti koskien ao. kenttää. Näihin kenttäkohtaisiin huomautuksiin päästään näin: napsauta kursori haluttuun kenttään ja napsauta näppäimistöstä
[F12] -näppäintä. Huomautus kirjataan avautuvaan ikkunaan. Seuraavassa kohdassa on pari
esimerkkiä.
Kysymysmerkin (?) käyttäminen kentissä ei ole suositeltavaa. Jos syntymäaika tai jokin muu
tieto on peräisin poikkeavasta lähteestä tai on jotenkin epävarma, voidaan huomautus kirjata
kenttäkohtaisiin lisätietoihin. Jos esim. syntymäaika on epävarma, voidaan kenttäkohtaiseen
huomautukseen kirjata esim: (arvio). Tällöin tämä kohta tulostuu sukukirjaan näin: ”s. 1700 (arvio), Jalasjärvi.” Jos näppäilet ”n.” syntymäajan eteen: ”n. 1700” se tulostuu myös hakemistoon.
Lisäksi se voi vaikeuttaa Etsi -toimintoa, ei suositeltavaa. Jos syntymäaika on peräisin esim.
rippikirjasta, voidaan kenttäkohtaiseen huomautukseen kirjata (rk), jolloin asia tulostuu kirjaan:
”s. 1700 (rk), Jalasjärvi”.
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Jos syntymä- tai kuolinajasta tiedetään vain kuukausi ja vuosi, kirjataan se numeerisesti:
”2.1733”. Ei näin: helmik. 1733. Syntymäajat ja -paikat tulee aina tarkistaa syntyneitten ja kastettujen luettelosta. Mikäli epäselvyyttä on suhteessa rippikirjoihin, syntyneitten ja kastettujen
luettelon tieto lasketaan oikeaksi. Jos esim. syntymäpaikka ei ole täysin varma, voidaan kenttäkohtaiseen huomautukseen kirjata esim: (todennäköisesti). Tällä tavalla sukukirjaan tulostuu
vaikkapa näin: ”s. 11.11.1776 Isokyrö (todennäköisesti), k. 14.4.1854 Jalasjärvi.
Jos kuolinaikaa ei tiedetä, mutta sen sijaan hautauspäivä tiedetään, voidaan kuollut kenttä jättää
tyhjäksi ja merkitään hautauspäivä. Sukukirjan tulostuksessa merkitään rasti kohtaan "korvaa
puuttuvat kuolintiedot hautaustiedoilla".

Ammatti
Arvo ja ammatti kirjoitetaan omaan kenttäänsä. Ammatti- tai arvonimike kirjoitetaan pienellä
alkukirjaimella, sillä se tulostuu heti nimen jälkeen pilkulla erotettuna. Poikkeuksena tietenkin
lyhenteet, jotka tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla: FK, FM, jne. Jos on tarpeen kirjata henkilölle
useampia ammatteja, ne erotetaan pilkulla. Jos ammattiin liittyy selitys, se kannattaa kirjoittaa
Henkilö- tai Perheteksti -kenttään.
Ammatit suomennetaan. Mikäli ei ole varma oikeasta suomennosasusta, kannattaa käyttää hyväkseen esim. sanakirjoja ja muuta alan kirjallisuutta.
Huomioidaan, että esim. ammattinimike ”maanviljelijä” on tullut käyttöön vasta 30-luvulla, josta johtuen sitä ei tulisi käyttää tuota aikaisemmin. Käypiä ammattinimikkeitä ovat esim: talollinen, talon isäntä, isäntä.
Jos 1800-luvulla tai aikaisemmin puolisoista mies on ollut ”torppari” tai ”talollinen”, ei vaimolle kirjata automaattisesti ”torpparin vaimo” tai ”emäntä”, vaan jätetään hänen osaltaan Ammattikenttä tyhjäksi. Mutta jos vaimo onkin ollut esimerkiksi ”kuppari” tai ”lapsenpäästäjä”, se kirjataan vaimolle.

Lisä- ja yhteystiedot
Henkilöteksti: Kun haluttu henkilö on päähenkilönä, näytöllä voidaan hänelle kirjata henkilötekstiä Lisätiedot -painikkeen kautta. Avautuneessa ikkunassa on Henkilöteksti -kenttä, johon
kirjoitetaan lyhyesti päähenkilölle lisätietoa. Älä lyö tähän kenttään [Enteriä], sillä se tekee
tekstiin uuden kappaleen ja se näyttää sukukirjassa sekavalta. Pidempi teksti kirjataan Perheteksti -kenttään.
Kummit: Otsikko tulostuu. Voidaan kirjata. Voidaan varmaan tulostaakin.
Muuttanut: Otsikko tulostuu. Muuttamiset voidaan kirjata tähän kenttään. Mieluummin kuitenkin Perheteksti -kenttään, jolloin saadaan kirjaan elävyyttä. (On sovittu, että muuttamisista kirjataan vain ne muutot, joilla on jotakin merkitystä henkilön tai perheen elämässä).
Tutkijan muistiinpanot: < Otsikko tulostuu. Jos Sinulla jää jonkin henkilön tiedot joltakin osin
vajavaiseksi ja haluat myöhemmin palata asiaan, kannattaa tämä vajavaisuus kirjata Tutkijan
muistiinpanot -kenttään. Kun myöhemmin palaat asiaan, napsauta Etsi -painiketta ja valitse etsintäkriteeriksi Tutkijan muistiinpanot. Älä kuitenkaan kirjoita kenttään mitään, vaan suorita etsintä. Ohjelma listaa kaikki henkilöt, joilla on merkintä Tutkijan muistiinpanot -kentässä. Tällä
tavalla löydät henkilöt, joiden tietoihin haluat vielä palata. Kun lähdet arkistoon täydentämään
tietoja, voit tulostaa itsellesi sukukirjan yhden tai useamman henkilön osalta tutkijan muistiinpanoineen. Rajaa tällöin sukupolvien määrä sopivaksi. Kun henkilön vajavaiset tiedot on täydennetty, ja Tutkijan muistiinpanot käyneet täten tarpeettomiksi, poista ne.
Osoite: Otsikko tulostuu. Jos tieto löytyy, voidaan kirjata. Ei tulosteta sukukirjaan.
Puhelin: Otsikko tulostuu. Jos löytyy, voidaan kirjata. Ei tulosteta sukukirjaan.
Harrastukset: Otsikko tulostuu. Voidaan kirjata. Mieluummin kuitenkin Perheteksti -kenttään,
jolloin saadaan kirjaan elävyyttä.
Lähteet: Otsikko tulostuu. Ehdottomasti hyvä kirjata. Ei tulosteta sukukirjaan.
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Perheteksti
Perheteksti -kenttä on varattu valituille puolisoille ja heidän lapsilleen. Tekstissä voidaan vapaamuotoisesti kertoa perheen vaiheista. Teksti voi olla pidempikin teksti ja se voidaan ryhmitellä kappaleiksi lyömällä väliin [Enter]. Perheteksti sijoitetaan kirjassa taulun viimeiseksi, lasten jälkeen.

Muuta
On sovittu, että tutkimus katkaistaan 1899 - 1900 vaihteeseen siten, että perhe, jonka vanhin
lapsi on syntynyt viimeistään 31.12.1899, kirjataan kokonaisuudessaan eli kaikki nuoremmatkin
lapset. Mutta tälle viimeiselle sukupolvelle, joka siis muodostuu lapsista, ei kirjata puolisoita.
Samoin on sovittu, että tutkimuksen ”hännillä”, edellä mainitun viimeisen sukupolven henkilöiden kuolinaikoja ja -paikkoja ei tarvitse etsiä ja kirjata, jos henkilö näyttää kuolleen 31.12.1919
jälkeen. Tälle viimeiselle sukupolvelle ei kirjata patronyyminimiä.
Jos kirjoitat kaksi vuosilukua tarkoittaen ajanjaksoa ensimmäisestä vuodesta toiseen, kirjoita se
näin: 1770-1775. Ei näin: 1770 - 1775, jätä siis välilyönnit pois.
Sukukirjan tavoitteena on luettavuus. Kun kirjataan tietoja, niiden tulisi olla hyvää ja selkeää
suomen kieltä. Silloin kirja tuottaa ilmestyessään nautintoa muillekin kuin sukututkijoille.

31. Usein kysyttyjä kysymyksiä
Jos sukukirjan valokuvat eivät tule näkyviin Microsoftin Wordohjelmassa
Tällaisessa tilanteessa kuvissa olevat tekstit näkyvät, mutta varsinaiset kuvat puuttuvat. Kuvat
saadaan näkyviin, kun tehdään kerran tämän ohjeen mukainen muutos tietokoneelle.
Ohje löytyy osoitteesta https://www.sukujutut.fi/asennus/sukukirjan-valokuvat.pdf

Jos Keskusikkuna -näyttö ei aukea
Jos salasanan antamisen jälkeen ohjelma katoaa näkyvistä (aukeaa pienennyttynä tehtäväpalkkiin), niin kokeile avata se hiiren oikealla näppäimellä valinnalla Palauta tai Suurenna. Jos tämä
ei auta, niin suorita Salasana –näytön Tiedosto –valikosta Apuohjelmat > Poista Kokoonpanoasetukset.

Jos unohdat salasanan
Salasanan saat palautettua takaisin alkuperäiseksi "Eeva" -sanaksi, kun valitset Salasana näytöltä Tiedosto -> Apuohjelmat -> Poista parametrit. Kun käynnistät ohjelman uudelleen kyseisen tiedoston poiston jälkeen, niin ohjelma kysyy lisenssinumeroasi.

Jos syntymä- ja kuolinajat näkyvät amerikkalaisessa muodossa
Salasana –näytöllä on Päiväys –valinta, josta valitaan suomalainen muoto 31.1.2001.
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