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Jäsentiedote

SukuSeura LyytikäiSten Sukutapaaminen 
pidetään toissavuotiseen tapaan valtakunnallisessa 
sukuseuraväkeä, sukututkijoita ja muuten suvuista 
kiinnostuneita yhdistävässä Kuulutko sukuuni -tapah - 
tumassa Vantaalla, ammattiopisto Varian tiloissa, 
Tennistie 1.*

Tapahtuma on kaksipäiväinen 8.–9.10.2016, ja 
meidän LyytikäiSten oma SukutapaamiSemme 
on Lauantaina 8. Lokakuuta. 

kokoonnumme esittäytymiseen ja kuulumisten 
vaihtoon klo 14. 

Saamme myös hieman väliaikatietoja sukujem-
me vaiheita parhaillaan selvittävän sukututkija ari 
kolehmaisen tutkimuksen tuloksista. Mielenkiintoi-
sia löytöjä hän kuuluu jo tehneen!

Kokoontumistila selviää viimeistään paikan päällä 
Vantaalla. Kotisivuiltamme www.sukusivut.com 
löytyy tietoa sekä tapahtumasta että Lyytikäisten 
osuudesta sitä mukaa, kun tietoa on saatavissa.

Sukuseurallemme on tälläkin kertaa varattu tapah-
tumassa oma näyttelyosasto, jonka pys tytämme 
perjantai-iltana (klo 18–21) tai lauantaina (klo 8–10). 

SukutauLuja, kuvia ja muuta aineiStoa näyt-
telyosastoamme varten pyydetään lähettämään 
etukäteen 30.9. mennessä Helena Lyytikäiselle 
os. Länsiportti 1 E 24, 02210 Espoo, tai jos tuotte 
aineiston tullessanne, pyydetään toimit ta maan, 
samoin 30.9. mennessä, tiedot aineiston koosta ja 
mielellään kuva aineistosta helena@adhelena.fi
tai soita 040 550 3888.

järjeSteLyjen heLpottamiSekSi olisi tapaa-
miseen hyvä ilmoittautua puheenjohtajalle 
(karilyyti@gmail.com tai puh. 0400 253 150) tai 
sihteerille (riittalyy@gmail.com) 30.9. mennessä.  

tavataan vantaalla 8.–9. lokakuuta. tervetuloa!
Hallitus

KuTSu SuKuTapaaMiSEEn
ja näyttelyosastomme pystyttämiseen

Vantaan seudun sukututkijat 
kokoavat tapahtumaan valokuva-
näyttelyn, jonka teemana ovat 
ammatteihin liittyvät asut. 
Löytyisiköhän meidänkin osas
tollemme vastaavia kuvia 
Lyytikäisistä työvaatteissaan? 

Kuvassa SiltaTaavetti eli 
sillan vartija Daavid Lyytikäinen 
virkaasussa perheensä 
ympäröimänä.

* Tapahtumaan on vapaa pääsy. Myyntipisteissä käy vain käteinen.



  

Seuraava SukuSanomat -lehti 
ilmestyy loppuvuodesta, sukutapaa-
misen jälkeen. Toimittajalle 
sirkku.lyytikainen@haapajarvi.fi 
saa mie  lellään lähettää sekä valmiita 
juttuja että jutun aiheita. Taittajalle 
voi lähettää kuvia helena@adhelena.fi. 

Sukusanomat ja jäsentiedotteet 
voi lukea myös sukuseuran verkko-
sivuilta, jotka löytyvät osoitteesta 
www.sukusivut.com.

ohjelma lauantaina 8.10.2016
10.00 näyttelyosastot avautuvat
10.00 Juhlasali 
 Tervehdyssanat
 Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n   
 puheenjohtaja Ari Vesalainen
 Tapahtuman avaus
 Toimittaja Ilkka Malmberg
10.45–11.45 Juhlasali, LUENTO
 Johdatus henkikirjoihin
 Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n   
 puheenjohtaja Ari Vesalainen 
12.00–13.00 Juhlasali, LUENTO
14.00–15.00 Juhlasali, LUENTO
 Suomen kaupunkien käsityöläiset 
 ja heidän ammattikuntansa
 Suomen historian professori, 
 tietokirjailija Kirsi Vainio-Mattila
14.15–15.05 Kokousluokka 7, pohjakerros, TIETOISKU
  Kuinka aloitan sukututkimuksen?
 Sukututkija Mikko Kuitula

ohjelma sunnuntaina 9.10.2016
10.00 näyttelyosastot avautuvat
10.15–11.15 Juhlasali, LUENTO
 Köyhä, vaivainen, huutolainen 
 – köyhäinhoidosta ja sosiaaliturvasta
 dosentti, toiminnanjohtaja 
 Kari-Matti Piilahti
11.30–12.20 Auditorio, TIETOISKU
  Minustako sukututkija?
  Teuvo Ikonen ja Ilkka Kivinen
12.00–13.00 Juhlasali, LUENTO
 Matkustaminen keskiajan Suomessa
 arkeologi, tietokirjailija Ilari Aalto
13.30–14.00 Auditorio, TIETOISKU
 Reuna Oy – ”kustantaja/kirjoittaja?”
14.00–14.50 Sukugalleria
 Kuinka perustan sukuseuran?
 SSK:n pääsihteeri Eine Kuismin

pöytäkoneella lukiessa näkyy sivun 
oikeassa laidassa oranssilla pohjalla 
kohta Kirjaudu sisään. Sieltä kirjautu-
malla pääsee katsomaan vapaasti 
Jäsenille-osiota, jossa ovat luettavissa 
uusimman lehden lisäksi kaikki 
julkaistut Sukusanomat kautta aikain. 

jäSeniLLe-SivuLta löytyvät myös 
tietokannassamme olevat sukutaulut 
Lyytikäi sistä: Heinävesi-Enonkoski-

14.00–15.00 Juhlasali, LUENTO
 Geneettisen sukututkimuksen perusteita  
 – lyhyt oppimäärä. Tietoa ja asiaa 
 tuntemattomille sekä aloittelijoille.
 Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin pj,  
 Karjala Dna -projektin ”administraattori"  
 Ahti Kurri

16.00 Tapahtuma päättyy

SShy:n ohjelmaa lauantaina 8.10.2016
TiETOiSKuT (kaikille asiasta kiinnostuneille)
13.30–14.00 alkuperäiskuvaukset arkistoissa ja 
 seurakunnissa (Auditorio)
 Originaalilähteitä digitoineiden esitys. 
14.15–14.45 Kansaneläkelaitoksen henkilökortit   
 tutkimuslähteenä (Auditorio)
 Sami Lehtonen kertoo Kelan henkilö-
 korteista ja sivustollamme olevasta 
 käyttöliittymästä. 
15.00–15.30 Ripitettyjä, sakotettuja, rikosluetteloita:   
 Rangaistujen luetteloita kirkonarkistoissa  
 (Auditorio) Kari-Matti Piilahti esittelee  
 kirkonarkistoista löytyviä rikemerkintöjä  
 sisältäviä asiakirjasarjoja.
SShy:n infopiSteeLLä toiminnan esittelyä ja 
mahdol lisuus tutustua alkuperäiskuvausten tekoon.
Yhdistyksen kotisivu: www.sukuhistoria.fi

Yleisöllä on tapahtumaan, luennoille ja tieto iskuihin 
vapaa pääsy. Nähtävää ja koettavaa löytyy kaikille 
sukuasioista kiinnostuneille. Tervetuloa!

*Tapahtuman nettisivuilta löydät mm. päivitetyt 
ohjelmatiedot www.vantaanseudunsukututkijat.net
 

imatra, Jaakko Matinpoika nikkinen-
Lyytikäinen, Karttula-nilsiä-punnon-
mäki, Johan Bertilsonin jälkeläiset, 
Kiuruvesi-Oulunsalo, Kuopio, piela-
vesi, pehr Lydikäin pulkkila sekä 
ananias Lyytikäinen.

Jäsenille-sivut aukeavat vain 
sivus tolle rekisteröi tyneille jäsenille. 
Rekis teröitymään pääsee lähet-
tämällä sähköpostia ylläpitäjälle 
osoitteeseen info@sukusivut.com.

Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin.

Kuulutko sukuuni -tapahtuma – ohjelma*
8.–9.10.2016 Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien toimipiste, Tennistie 1, 01370 Vantaa

Lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16
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