Tallennusohjeet
Aineiston selaaminen
Tallentajan käyttöliittymässä voidaan selata tallennettavana olevaa aineistoa.
1. Tallentaja voi tarkastella tallennettavaksi määriteltyjä niteitä seurakunnittain valitsemalla:
1. listasta seurakunnan
Seurakuntanäkymässä on nähtävissä kaikki ne niteet, jotka on tuotu järjestelmään
tallennettaviksi ja joita ei vielä ole siirretty HisKi-tietokantaan. Useampaa
aineistotyyppiä sisältävät niteet näkyvät alueittain eli syntyneet, vihityt ja kuolleet aina
omina ryhminään.
2. Niteen
Nidenäkymässä on listattuna linkit niteen kuvatiedostoihin ja kunkin kuvan/aukeaman
tallennustilanne esitettynä liikennevaloin (Kuva 1.).
• Ei valoa (rasti) – aloittamatta
• punainen – aloitettu, mutta jostakin syystä kesken
• keltainen – tallennettu kokonaisuudessaan
• vihreä – tallennettu ja auditoitu
• HisKi-tietokannassa jo ennen tallennusalustan käyttöönottoa olleen aineiston osalta
kuvalinkit eivät ole näkyvissä!
3. kuvalinkin, josta aloittaa selaaminen (tai tallentaminen)

Kuva 1: Liikennevalot aukeamien
tilanteesta

Selausnäkymässä näkyy ruudun yläosassa (80%) kuvatiedosto ja alaosassa aukeamalle tallennetut
tiedot sekä aukeaman tila (aloitettu, tallennettu kokonaisuudessaan, auditoitu). Jos tallentaja halusi
tallennusnäkymään, mutta sivu oli jo lukittu toiselle tallentajalle, ohjataan syöttäjä selausnäkymään,
jossa myös kerrotaan aukeaman olevan juuri sillä hetkellä tallennettavana. Tallennusnäkymä kuvassa 2.
Aineiston tallentaminen
Kun tallentaja valitsee kuva-aukeaman tallennettavaksi, järjestelmä merkitsee ko. aukeaman lukituksi
kyseiselle IP-osoitteelle. Lukko vapautetaan, kun syötetyt tiedot tallennetaan joko hyväksymällä
tallennetut tiedot OK-painikkeella (joka siirtää seuraavaan kuva-aukeamaan) tai kuvan päällä olevilla <
tai > nuolilla siirtymällä edelliseen tai seuraavaan kuva-aukeamaan. Varsinainen tallennustyö tapahtuu
tallennusnäkymän syöttölomakkeella, jossa on aina yksi tyhjä rivi tietojen syöttämistä varten. Kun rivi
on syötetty ja käyttäjä painaa enteriä – lisätään seuraava rivi.

Kuva 2: Tallennusnäkymä
Tallennusnäkymässä rivin vasemmalla puolella oleva '+' lisää rivin ennen kyseistä tallennusriviä. '^'
siirtää tietueriviä yhdellä ylöspäin. Oikealla puolella memo-symbolista avautuu kommenttikentät
(identtiset tallennuskenttien kanssa) sekä yleinen kommenttikenttä. Memo-symbolin ollessa harmaa, ei
kommentteja ole, jos se on ruskea, on tietueelle tallennettu kommentteja tai yleinen kommentti. 'v'
siirtää tietueriviä yhdellä alaspäin ja punainen ristisymbolilla varustettu painike poistaa rivin. Kuvan
päällä olevat läpikuultavat siniset '<' ja '>' siirtyvät edelliseen ja seuraavaan aukeamaan.
Aukeama merkitään aloitetuksi, kun ensimmäiset tiedot sille on tallennettu. Tallentajan on itse
merkittävä aukeama kokonaan tallennetuksi kun viimeinenkin tietorivi on syötetty! Järjestelmä
tallentaa tietokantaan syötetyt tiedot aika-ajoin (5 muutosta – syötettyä, poistettua tai siirrettyä riviä),
jotta mahdolliset käyttäjän koneen kaatumiset tai vastaavat eivät hukkaisi tehtyä työtä. Tällaista
tilannetta varten tehty aukeaman lukitus on voimassa puoli tuntia viimeisestä tallennetusta
muutoksesta. On toivottavaa, että tietoja tallennettaisiin aina aukeama kerrallaan ja että valmiin
aukeaman lopuksi laitetaan ruksi lomakkeen lopussa olevaan Valmis-ruutuun. Huomio! Tämän jälkeen
ei sivun tietoja voi tallentaja enää muuttaa ellei auditoija vapauta sitä takaisin editoitavaksi.
Tallennusnäkymässä ruudun yläosassa (80%) näkyy kuvatiedosto ja alaosassa syöttölomake, jossa yksi
rivi sisältää aina koko syötettävän tietueen huomiokenttiä lukuun ottamatta. Erillistä kuvaketta
napauttamalla (memo-painike) tulee näkyviin seuraavalle riville tietokenttäkohtaiset kommenttikentät
sekä yleinen kommenttirivi. Nämä on normaalisti piilotettu näkyvistä. Em. kuvakkeesta näkee (kuvake
kirkas/värikäs – muuten harmaa), onko kenttiin kuitenkin tallennettu jotakin.

Kastetietoja tallenntaessa syöttämällä syntymäpäiväkenttään 'kummi' tai 'fadder', muuttuu kyseinen
tietuerivi edellisen kastetiedon kummitiedoksi (saattaa kestää pieni hetki). Päivämääräkenttiin
syötetään päivämäärät muodossa pp.kk.vvvv. Jos jokin näistä ei ole tiedossa – esimerkiksi kuukausi –
tallennetaan kaikki muut osat – siis esimerkiksi pp..vvvv. Mahdollinen äpärä/oäkta -merkintä tehdään
sarakkeeseen huomautus kastetun nimen oikealle puolelle.
Tallentajan on syytä tutustua myös vanhoihin HisKi-tallennusohjeisiin Sukututkimusseuran sivuilla. Ne
ovat edelleen voimassa myös verkossa tallennettaessa, vaikka alkuperäiset kirjat tallennuksen lähteenä
hieman mustista kirjoista poikkeavatkin.

