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Kokat (pitkäsiimat) lasketaa ta-
vallisesti niin ettää rannasta, jottei
maata näy. (Siis noin 40-50 kilo-
metrin päässä). Usiasti voip nousta
merellä ollessa suur myrsky, jottei
maihin voi ensinkää päästä. Sillo
täytyy olla ulkona merellä siihe

Sukukokous hyväksyi vuodelle
2003 tehdyn toimintasuunnitelman
raameissa kotisivujen avaamisen
internettiin. Allekirjoittanut aloitti-
kin sivustojen tekemisen välittö-
mästi. Palvelinten (sivujen ”säily-
tyspaikka”) saamiseksi aloitettiin
kyselykierros. Tavanomaiset kau-

asti, kun myrsky herkiää. Laatokan
vesi on suolatonta, joten siinä aallot
ovat hyvin jyrkät ja sakiat. Venneen
pittää olla sentähen korkialaitanen,
jottei vesi tulis kovin pahast sissää.”

Viljo Hämäläinen

palliset kotisivu-palvelujen tarjoajat
pyytävät asiakkailtaan levytilastaan
kuukausivuokraa kahdeksasta
eurosta ylöspäin. Sukuseuramme
budjetin puitteissa tämä tuntuu
melko suurelta summalta. Suomen
Sukututkimusseura ilmoitti ko-
tisivuillaan tukevansa sukuseurojen

toimintaa antamalla palvelintilaa
käyttöön ilmaiseksi sukuseurojen
kotisivuja varten. Asian selvittelyn
aikana Sukututkimusseuran vastaa-
va henkilö oli ulkomaan matkoilla,
joten asia ei edennyt siltä osin
mihinkään. Tänä aikana ilmaantui
kuitenkin toinen potentiaalinen
palveluntarjoaja. Tällä kertaa
lähempää kuin arvasimmekaan.
Metsäpirtin kotisivuja ylläpitävä
Kalevi Hyytiä lupautui antamaan
niin ikään ilmaiseksi sukuseuramme
kotisivujen käyttöön levytilaa
Metsäpirtti-palvelimelta. Tämä
vaihtoehto tuntui huomattavan
houkuttelevalta - saammehan näin
kotisivumme "kotiin".

Sivut tullaan julkaisemaan aivan
näinä päivinä, ellei ole jo julkaistu
tämän lehden ilmestyttyä. Joka
tapauksessa; tarkkailkaa osoitetta -
tilanteet muuttuvat. Ohessa kuva
aloitussivusta (viereisellä sivulla).

Kotisivujen tarkoitus on antaa
ajankohtaista tietoa kotisivujen
omistajasta. Tässä tapauksessa
sukuseurastamme niin sukuseuran
”vanhoille” jäsenille kuin mahdolli-
sille uusille sukuseuran jäsenyy-
destä kiinnostuneille ”jäsenehdok-
kaille” tai täysin ulkopuolisille
asiasta muuten vain kiinnostuneille
henkilöille. Sivustojen ylläpitämi-
sessä onkin melkoinen työ. Puut-
teellinen ja ennen kaikkea vanhen-

tunut tieto ei herätä luottamusta
eikä mielenkiintoa itse pääasiaa -
sukuseuraamme - kohtaan. Itse
sivujen tekemisen tekniikka ei ole
kovin kummoista - suurin ongelma
tämän tyyppisessä tiedottamisessa
on (tarkoitan koko internetin
tarjontaa) sivustojen puutteellinen
ja mitäänsanomatonkin sisältö.
Niinpä kommentit ovat tervetulleita
- niin positiiviset kuin negatiiviset-
kin - ja ennen kaikkea odotan
kehitysideoita. Ne ovat kenties
kultaakin kalliimpia. Ideoiden
lisäksi tarvitaan paljon apua myös
sisällön suhteen. Minulla, nuorem-
man sukupolven edustajalla ei
välttämättä ole kovin laajaa suku-
seuran historiaan tai edes karjalai-
suuteen liittyvää omakohtaista
kokemusta. Käykää tutustumassa
sisältöön ja kommentoikaa. Tek-
nisten asioiden selvittyä sivuille
tullaan lisäämään lomakkeet, joilla
voi hoitaa yhteystietojen päivittämi-
sen sekä kommenttien lähettämisen
myös anonyyminä.

Jouni Ahtiainen

P.S. Ai niin se osoite -
http://www.metsapirtti.net/suvut/
ahtiainen
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