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Sukupuun julkaisu ja henkilörekisterin perustaminen  

Sukupuun julkaisu 
LEISTI-SEURAN aktiivinen jäsen, Niles Leisti, on useiden vuosien ajan rakentanut sukupuuta Leistin suvun 
jäsenistä keräämällä tietoa eri lähteistä. Nyt Niles on koonnut rakentamansa sukupuun Ancestry-palveluun 
osoitteessa http://www.ancestry.com/, josta voimme julkaista sukupuun kaikille LEISTI-SEURAN jäsenille. 

LEISTI-SEURAN jäsenet saavat halutessaan puuhun katseluoikeudet, joilla puuta pystyy katselemaan, mutta 
ei muokkaamaan. Sukuneuvostolla ja Niles Leistillä on puuhun muokkaamisoikeudet. Pyydämme myös 
huomioimaan, että sukupuusta puuttuu vielä paljon sukumme jäseniä ja se saattaa sisältää virheellisiä tietoja 
joidenkin sukuhaarojen osalta. Pyydämmekin jokaista sukumme jäsentä rohkeasti ilmoittamaan sukupuusta 
puuttuvista henkilöistä tai sukupuussa havaituista virheistä. 

Mikäli haluat muuttaa puussa olevia tietoja tai huomaat että siitä puuttuu sukumme jäseniä, ota yhteyttä Topi 
Leistiin tai Niles Leistiin. 

Lyhyt ohje Ancestry-palvelun käyttöön 
Ancestry palvelu vaatii henkilökohtaisen käyttäjätilin, jonka saa ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa joko Topi 
Leistille (topi.leisti@iki.fi) tai Niles Leistille (niles.leisti@gmail.com). Kun käyttäjätili on luotu, salasana 
toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

Palveluun kirjautuminen tapahtuu osoitteessa http://www.ancestry.com/ . Valitse oikeasta yläkulmasta ”SIGN 
IN”, jolloin avautuu seuraava kirjautumisikkuna: 

 

Kirjoita ensimmäiseen kenttään palvelua varten antamasi sähköpostiosoite ja toiseen kenttään sähköpostitse 
saamasi salasana. Tämän jälkeen paina vihreää ”SIGN IN”-painiketta. 

Kirjauduttuasi sisään valitse vasemmasta yläkulmasta ”TREES � Leisti Book Tree” alla olevan kuvan 
havainnollistamalla tavalla: 
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Tämän jälkeen puu avautuu. Voit hakea puusta henkilöitä kirjoittamalla haettavan henkilön nimen oikeasta 
yläkulmasta löytyvään hakukenttään. Huomioi, että avioliiton yhteydessä sukunimeään vaihtaneet henkilöt 
löytyvät puusta syntyessään saaduilla sukunimillään. Hakukenttä on kuvattu seuraavassa ikkunassa: 

 

Haun jälkeen sukupuu siirtyy hakemasi henkilön kohdalle. Tämän jälkeen puussa pystyy liikkumaan kätevästi 
vasemmasta reunasta löytyvillä naviointi- ja skaalauspainikkeilla, sekä liuttamalla puuta pitäen hiiren 1. 
painiketta pohjassa. Seuraavassa on havainnekuva puusta: 

 

Uusia haaroja saa avattua henkilön vasemmalta puolelta löytyvistä sinisestä ja punaisesta painikkeesta, jotka 
on kuvattu alla olevassa kuvassa: 

 

Ancesty-palvelusta löytyy myös paljon muita toimintoja, joihin voi tutustua rohkeasti kokeilemalla, tai 
lukemalla palvelun ohjetta. 

Ancesty palvelusta ja sukupuusta saa lisätietoa Topi Leistiltä suomeksi ja Niles Leistiltä englanniksi 
käyttämällä seuraavia yhteystietoja: 

Topi Leisti 
Sähköposti: topi.leisti@iki.fi 
Puhelin: +358 40 562 3217 
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Niles Leisti 
Sähköposti: niles.leisti@gmail.com 

Henkilötietorekisterin perustaminen 
Sukupuu on henkilötietorekisteri, jota käsitellään Suomen henkilötietolain mukaisesti. Samaa 
henkilötietorekisteriä käytetään myös tulevan sukuteoksen kirjoittamiseen. Henkilörekisteriä koskeva 
rekisteriseloste löytyy LEISTI-SEURAN kotisivuilta osoitteesta http://leisti-seura.net/ . 

Lisätietoa henkilörekisteristä saa sukuneuvostolta. 

Terveisin 
Sukuneuvosto 


