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ETV-s  algas  veebruaris  uus  saatesari  "Sinu  uus  sugulane",  kus  selguvad  põnevad
sugulussidemed tuntud inimeste vahel. Kui tahaksid teada, kas Tõnis Niinemets või Anu
Välba võiks olla ka sinu kauge sugulane või lihtsalt rohkem aimu saada oma eellastest,
siis  selleks  jagab  häid  nõuandeid  Rahvusarhiiv,  mille  uurijatundi  näeb  sel  nädalal
otsepildis ERR-i portaalis.

Küsimustest, kes olid mu esivanemad ja kust ma pärit olen, saab alguse sõltuvust tekitav
hobi,  kinnitavad pereloo uurijad.  See on põnevust pakkuv detektiivitöö, kus lahendust
ootav  mõistatus  on  inimese  enda  pere  ajalugu.  Genealoogiaga  tegeledes  kasutatakse
kogutud teadmisi ja kuuldud lugusid, otsides neile allikaist kinnitust või avastatakse päris
uusi liine. Rakendust saavad analüüsioskus ja kujutlusvõime, saab otsida taas kontakti
ammu unustatud sugulastega, leida uusi tuttaavaid, kel sama hobi ning tunnetada enda
päritolu  ajaloo  kontekstis,  kus  iga  uus  teadmine  võib  tuua  kaasa  veelgi  põnevama
otsimisülesande.

Võib  eeldada,  et  Google  pakub  abikäe  ja  osalt  saabki  palju  vastuseid  juba  teiste
genealoogiahuviliste  koostatud  sugupuudest.  Siiski  pole  valgete  laikude  täitmisel
otsingumootoritest  kuigi  palju  abi  ja  tuleb ise  vanu kirikuraamatuid lehitsema asuda.



Tänapäeval saab seda teha mugavalt arvutis, sest väga paljud pereloolised dokumendid
on juba digiteeritud. Vajalikke algteadmisi, kust ja kuidas alustada, jagab Rahvusarhiivi
uurijatund.

Uurijatund  on  Rahvusarhiivi  kasutajakoolituse  sari,  mis  pakub  tuge  algajale
uurimishuvilisele,  kes  veel  arhiivi  võimaluste  ja  süsteemidega  kursis  pole  ning
temaatilistes tundides saab lisateadmisi ka juba edasijõudnud arhiivikasutaja.

Veebruaris  ja  märtsis  aitab  Rahvusarhiivi  uurijatund teha  esimest  tutvust  olulisemate
perekonnaloo allikatega.

"Tutuvustame  põhilisi  allikagruppe  ja  vaatame,  millist  infot  neist  leida  võib,  näitame
arhiivi  veebikeskkondade  kasutamist  ning  jagame  kasulikke  nippe  ja  soovitame
abimaterjale,  et uurimistöö algus oleks sujuvam," selgitas uurijatundi läbi viiv arhivaar
Liina Lõhmus.

9. veebruari uurijatund algab kell 15 Zoomi keskkonnas ning seda näeb ka ülekandena
ERR-i  portaalis.  Ülekandel  on  viipekeeletõlge  Zoomis  ja  kirjutustõlge  ERR-i  portaalis.
Uurijatunni salvestus on hiljem järelvaadatav.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Kel huvi endagi suguvõsa uurimisega alustada, saab kasulikke näpunäiteid rahvusarhiivi
uurijatunnist,  mis  toimub  iga  kuu  teisel  kolmapäeval  kell  15.  Veebruari  uurijatunnis
tutvustab  arhivaar  Liina  Lõhmus  pereloo  uurimise  algtõdesid,  kuidas  iseseisvalt
uurimisega  algust  teha  ja  millistele  arhiiviallikatele  toetuda.  Uurijatund  toimub  9.
veebruaril kell 15.00 nii Zoomi keskkonnas kui ka ülekandena ERR.ee portaalis. 
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