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Päiväys: 20. toukokuuta 2014

Vastaanottajat: Johtavat auktoriteetit sekä 
seuraavat johtajat Yhdysvaltain 
ja Kanadan ulkopuolella: 
vyöhykeseitsenkymmenet, 
vaarnanjohtajat, lähetysjohtajat,  
piirinjohtajat, piispat ja seurakunnanjohtajat

Lähettäjä: Sukututkimusosasto ja jatkuva koulutusrahasto - osasto

Asia: Sukututkimuskeskustilat yhteiskäyttöön vaarnan 
omavaraisuuspalvelujen kanssa

Joissakin sukututkimuskeskuksissa laitteet ja tilat tulevat yhteiskäyttöön 
jatkuvan koulutusrahaston omavaraisuuspalvelujen kanssa. Näin voidaan 
vastata jäsenten yhä kasvavaan tarpeeseen päästä käyttämään tekniikkaa 
ja palveluja, jotka liittyvät sekä sukututkimukseen että omavaraisuuteen. 
Aikataulujaan koordinoimalla 1) sukututkimuskeskukset auttavat jäseniä 
ja muita löytämään sukunsa jäseniä sekä auttavat jäseniä lähettämään 
sukunsa nimiä temppelitoimituksia varten ja 2) jatkuvan koulutusrahaston 
omavaraisuuskeskukset auttavat jäseniä saamaan koulutusmahdollisuuksia, 
löytämään työtä tai toimimaan yksityisyrittäjinä.

Vaarnojen johtokuntien tulee koordinoida näiden keskusten käyttö oheisten 
ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä vyöhykkeen 
sukututkimusjohtajaan tai omavaraisuusjohtajaan.

Alkuperäisjulkaisun nimi: Notice, 20 May 2014: Sharing of Family  
History Center Facilities with Stake Self- Reliance Services. Finnish. 85212 130



Ohjeet sukututkimuskeskustilojen 
yhteiskäytöstä vaarnan 
omavaraisuuspalvelujen kanssa
1. toukokuuta 2014

Seuraavat ohjeet lisätään aiemmin annettuihin sukututkimuskeskuksia koskeviin toimintaperiaat-
teisiin.

 1. Tarkoitus: Sekä sukututkimus-  että omavaraisuuspalvelut tekevät yhteistyötä sopusoinnussa 
täyttääkseen kumpikin oman tarkoituksensa.

 2. Vastuu: Ensisijainen vastuu sukututkimuskeskuksen toiminnasta ja sen laitteista on keskuksen 
johtajalla pappeusjohtajien alaisuudessa sukututkimusosaston toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
Johtajan tulee tehdä yhteistyötä vaarnan omavaraisuusasiantuntijan kanssa sen varmistamiseksi, 
että myös omavaraisuuspalvelujen tarpeet täytetään.

 3. Aikataulu: Sukututkimuskeskuksen johtaja ja vaarnan omavaraisuusasiantuntija päättävät 
yhdessä keskuksen aikataulusta neuvoteltuaan asiasta pappeusjohtajien kanssa. Mikäli tarpeen, 
kummallekin toiminnalle varataan erilliset toiminta- ajat, sillä tarkoituksena on aina helpottaa 
sekä asiakkaiden sukututkimus-  että omavaraisuustoimintaa.

 4. Henkilöstö: Korkean neuvoston jäsen, jonka tehtäväalueena on sukututkimus, ja vaarnan 
omavaraisuuskomitea varmistavat, että keskuksen kumpaankin toimintaan riittää henkilöstöä. 
Sukututkimuskeskuksen johtaja ja vaarnan omavaraisuusasiantuntija koordinoivat henkilöstön 
aikataulun ja koulutuksen. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen, että henkilöstöä koulutetaan 
olemaan apuna keskuksen kummankin toiminnan tarpeissa.

 5. Tilojen ja laitteiden yhteiskäyttö: Omavaraisuuspalvelut eivät syrjäytä sukututkimustoimintaa, 
vaan olemassa olevia sukututkimustiloja, kalusteita ja laitteita käytetään kumpaankin 
tarkoitukseen. Tarpeen mukaan uusia tiloja tai laitteita koskevat pyynnöt tulee lähettää käyttäen 
sukututkimuskeskuksen vakiintuneita menettelytapoja. Keskuksissa käytetään hyväksyttyjä 
tietokoneita ja muita sukututkimusosaston antamia laitteita ja tukea saadaan kiinteistöjohtajalta ja 
vaarnan tekniikka- asiantuntijalta. Keskukset käyttävät myös ohjelmistoja ja muita välineitä, jotka 
ovat sukututkimusosaston ja jatkuva koulutusrahasto - osaston hyväksymiä. Kun keskuksissa 
käytetään tietokoneita ja internetiä, tulee noudattaa ohjeita, jotka ovat julkaisuissa Käsikirja 
1: Vaarnanjohtajille ja piispoille, 2010, 17.1.12, ja Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen 
kirkossa, 2010, 21.1.22. Sukututkimuskeskuksella ja omavaraisuuspalveluilla on yhtäläinen 
velvollisuus huolehtia tiloista ja laitteista.

 6. Poikkeukset (malliomavaraisuuskeskukset): Muutamat sukututkimuskeskukset toimivat 
yhteiskäytössä ”malliomavaraisuuskeskuksen” kanssa, joka on auki vähintään 40 tuntia viikossa. 
Nämä keskukset voivat edellyttää laajennettuja tiloja sekä enemmän henkilöstöä ja laitteita 
omavaraisuuspalvelujen tarkoituksiin. Tällaisia jatkuva koulutusrahasto - osaston toimittamia 
lisälaitteita ylläpitää ja hallinnoi vyöhyketoimistojen tieto-  ja viestintäpalveluosasto. Näissä 
keskuksissa tarvitaan tarkempaa koordinointia ja kenties joitakin muutoksia velvollisuuksissa 
ja toiminnoissa.


