Sukukirjan loppukiri
Perhetietojen viimeiset tarkistukset
Sukukirjan valmistuminen on entistä lähempänä! Kaikkien kirjaan
tulevien perhetaulujen tekstien ja valokuvien tulisi olla
sukukirjatiimillä viimeistään 24.1.2021. Sen jälkeen voimme alkaa
kirjan muun kuvituksen ja sisällön valmistelut sekä taiton!
Tavoitteena on saada kirja painettua vuoden 2021 aikana.
Tässä Sukusanomien joulunumeron kirjekuoressa tulee kaikille
jäsenperhekunnille vielä viimeistä tarkistusta varten paperikopiot
omista perhetauluistaan, sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä
Sukukirjan oikovedoksessa. Joillekin perhekunnille lähetämme
tarkistusta varten kopiot useammankin polven perhetauluista.

Anders Josef Europaeus

Jälkeläiset voivat tehdä korjauksia käsin suoraan näihin
paperikopioihin, tai pyytää perhetaulut rtf-muotoisina sähköisinä
dokumentteina sähköpostiosoitteesta sukukirja@europaeus.info.
Korjausmerkinnät tulee tehdä selkeästi, niin että ne erottuvat,
esimerkiksi käyttäen värillistä tekstiä tai suuria kirjaimia.

Vapaamuotoisten henkilötietojen merkitys
Perhetaulujen lopussa on paikka henkilöteksteille, eli vapaamuotoiselle kuvaukselle henkilön opinnoista,
työurasta, harrastuksista, jne. Nämä tiedot suositellaan täytettäväksi kaikista perhetauluun kuuluvista
henkilöistä eli jälkeläisestä, hänen puolisostaan sekä perheettömistä lapsista. (Perheellisillä jälkeläisillähän
on omat perhetaulunsa, ja heidän tietonsa ovat siellä.)
Vuoden 1994 matrikkelista tiedämme, että nämä henkilötekstit ovat todella arvokkaita jälkipolville!
Sukukirjahan kertoo paitsi jälkeläisten perustiedot myös suvun historiaa sen henkilöiden toiminnan
kuvauksen kautta. Kuinka arvokkaita ovatkaan nuo esivanhempiemme toiminnasta kertovat kuvaukset
vanhan matrikkelin perhetauluissa!! Nämä vanhat tiedot siirtyvät suoraan uuteen Sukukirjaan. Mutta
toivottavasti saamme myös nykypolvilta vastaavia rikkaita henkilökuvauksia uuteen Sukukirjaan! Niiden arvo
kasvaa eksponentiaalisesti ajan myötä, kun yhä uudet jälkeläispolvet saavat niiden kautta tutustua sukuun!
Sukukirjan tiedot käsitellään Sukujutut-ohjelmistolla, mikä mahdollistaa vuoden 1994 matrikkelin tietojen
suoran hyödyntämisen. Mikäli jälkeläisellä on vuoden 1994 matrikkelissa oma perhetaulu, eikä hän ole vielä
tehnyt korjauksia sen henkilöteksteihin, nyt lähetetyssä tarkistettavassa versiossa ovat nuo vuoden 1994
henkilötekstit sellaisinaan. Sukukirjatiimin harras toive on, että ette suinkaan poistaisi henkilötekstejä, vaan
KORJAISITTE JA TÄYDENTÄISITTE NE AJAN TASALLE!
Korjauksia ei kannata jättää tuonnemmaksi. Sukukirjan seuraava painos tehdään kenties taas sukupolven
päästä. Yhdistys päätti 70-vuotisjuhlavuosikokouksessaan Hämeenlinnassa, että Sukukirjaa ei
tietosuojasyistä viedä verkkoon, vaan se julkaistaan ainoastaan fyysisenä kirjana. Nyt on viimeinen hetki
täydentää oman perheen tietoja Sukukirjaan, joka on käytössä seuraavat noin 25 vuotta!
Korjattujen perhetaulujen lähettäminen (DL 24.1.2021)
Korjatut perhetaulut lähetetään
 postitse Antti Voipiolle osoitteeseen Steniuksentie 3 C 31, 00320 Helsinki, tai
 sähköpostitse osoitteeseen sukukirja@europaeus.info
Perhekuvien lähettäminen (DL 24.1.2021)
Sukukirjan perhetaulujen yhteyteen toivotaan valokuvia perheistä (ei siis yksittäisiä ”passikuvia”, vaan
yhteiskuvia perheenjäsenistä). Kuvissa tulee olla tiedot henkilöistä, kuvausajasta ja -paikasta.



Digitaaliset kuvat lähetetään sähköpostitse osoitteeseen ajekuvat@europaeus.info
Paperikuvat lähetetään Antti Voipion kotiosoitteeseen Steniuksentie 3 C 31, 00320 Helsinki. Liittäkää
mukaan osoite, johon kuvat palautetaan.

Loppukiri on alkanut, ja maali häämöttää! Tulossa on A. J. Europaeuksen jälkeläisten hieno Sukukirja!
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