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Suomen 100 – juhlavuoden kansalaistalkoot
Tule mukaan ja piirrä sukusi polku historiaan!
Sotapolku.fi on suomalaisen kansakuntamme yhdistävä
digitalisointihanke, joka aukeaa virallisesti nyt itsenäisyytemme 99.
vuotisjuhlapäivänä 6.12.
Palveluun kerätään kansalaistalkoiden avulla samaan paikkaan
kaikkien Suomen sodissa palvelleiden nimet ja palvelutiedot –
ensimmäistä kertaa koskaan. Palvelussa on tällä hetkellä hieman alle
100 000 sodassa palvelleen tiedot. Kyseessä on vuosia kestävä
kaikkien meidän suomalaisten apua tarvitseva kansallinen hanke.
Sotapolku.fi -palvelu on yhteisöllinen, koko kansan hanke, mihin voi
lisätä ja mistä voi etsiä omien sukulaisensa tietoja ja vaiheita sotiemme
ajalta.
 Palveluun voi lisätä oman sukulaisensa, hänen joukko-osastonsa
ja palvelu kehittyessään näyttää kartalta joukko-osaston liikkeet
ja vaiheet.
 Sivusto luo ajankuvaa erilaisten arkistomateriaalien eli
valokuvien, elokuvamateriaalin, radiomateriaalin ja käyttäjien
itse lisäämien aineistojen avulla.
 Käyttäjä voi lisätä omista arkistoistaan materiaalia ja luo paitsi
yksittäisen henkilön, myös koko kansakunnan kuvaa
menneisyydestään.
 Palvelu mahdollistaa oman historian tutkimisen ja
ymmärtämisen ainutlaatuisella, uudella tavalla ja auttaa Suomea
säilyttämään ja käsittelemään historiaansa tulevia polvia varten.
Mitä ainutlaatuista palvelussa on?
Sotapolku.fi on jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja
kunnianhimoinen hanke.

 Kansallinen merkitys, koko kansakunnan muistin lävistävä, joka
tallentaa kansan yhteistä kokemusta tunnejäljen kautta.
 Avoin data ja joukkoistaminen historiatiedon kuvaamisen
apuvälineenä.
 Kuvaa sotaa yksittäisen sotilaan näkökulmasta.
 Toimii ajankuvapalveluna, tutkimusalustana ja
opetusympäristönä.
 Käyttäjien yhteistyö ja ryhmäytyminen Facebook -palvelussa.
 Alustan monistettavuus muihin vastaaviin historiaa käsitteleviin
palveluihin
Tavoitteena on
 Luoda kaikkien sotilasyksiköiden sotapolut 1939-1945
 Luoda sähköinen tietokanta kaikista sodassa palvelleista, jossa
ovat kaikki sotaveteraanit, lotat ja sotapojat sekä heidän
linkittämisensä sotapolkuihin
 Linkittää jo olemassa oleva digitaalinen arkistomateriaali
sotapolkuihin
 Saada digitalisoitua myös kansalaisten omista arkistoista kuvaja muistomateriaalia tulevaisuuden tutkijoille ja
opetuskäyttöön.
Annan mielelläni lisätietoja ja taustamateriaalia projektista.
Ystävällisin terveisin,
Petri Välkki
Tiedotuspäällikkö
Sotapolku.fi
petri@sotapolku.fi
p.040-7077 550
Sotapolku.fi – projektin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:
Sotainvalidien veljesliitto, Lotta Svärd Säätiö, Tammenlehvä Liitto,
Rintamaveteraaniliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, YLE,
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto,
AVEK, Puolustusvoimat, Kansallisarkisto, Aalto yliopisto, Suomen Sotahistoriallinen
Seura.

