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Poimintoja tulevista tapahtumista
22.–24.2
1.–3.3.
8.–10.3
8.–10.3.
16.3.
16.3.
22.–24.3
23.–24.3
30.–31.3
13.4.
18.–21.4
26.–28.4
28.4.
1.5.
3.–5.5.
4.–5.5
21.5
9.–12.6.
14.–16.6.

Hiljaisuuden retriitti
Isoskoulutus ja nuorten raamattukurssi
Nuorten aikuisten parisuhdeleiri 18–35 -vuotiaille
Runokurssi kirjoittajille
Raamattuseminaari, Sananlaskut – viisauden kutsu
Ylistysmaalauspäivä
Ilon pisaroita gospel-lattarileiri
Kiitoksen ja rukouksen päivät
Erämiesten päivät
Kaiken takana on tunteet
Vivamon pääsiäinen
Hiljaisuuden retriitti
KokoNaisena – päivä naiselle
Vapunpäivän vilinät koko perheelle
Lintukurssi
Valokuvauskurssi
Kaiken kansan kevätjuhla
Isovanhempien ja lastenlasten leiri
Sanan Suvipäivät

facebook.com/krsvivamo
• Vivamon Kirja- ja lahjapuoti palvelee vastaanoton aukioloaikoina.
• Vivamon Kirppu ja Kirja palvelee torstaisin klo 12–15 ja
lauantaisin klo 11–15.

Vivamontie 2, 08200 LOHJA
puh. 0207 681 760*, vivamo@sana.fi

thefour.com

• Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)

vivamo-opisto.fi

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Lahjoituspuhelinnumerot: 0600 10 116 (10,26 €/puh+pvm) tai 0600 10 141 (20,28 €/puh+pvm)
0600 10111 Vivamolle (20,28 €/puh+pvm), 0600 19020 Vivamon Raamattukylälle (20,12 €/puh+pvm)
•Rahankeräyslupa 1.1.2017–31.12.2021, luvan saaja: Kansan Raamattuseuran Säätiö sr. Myöntäjä: Poliisihallitus, luvan
numero: RA/2016/721/3.11.2016. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomi, ei Ahvenanmaa. Kerätyt
varat käytetään evankelioimis-, diakonia- ja sielunhoitotyöhön ja niiden koulutukseen, lapsi-, nuoriso-, opiskelija- ja
eläkeläistyöhön sekä vankila- ja katulapsityön kustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla vuosina 2017–2022. Lisäksi
varoja voidaan käyttää intialaisen Mother Theresa Welfare Society (MTWS) –järjestön omistaman orpokodin tilojen
laajentamiseen Intiassa. Ahvenanmaalla ÅLR 2018/8902 voimassa 1.1.–31.12.2019.

16.–17.2.2019
Vivamossa, Lohjalla

Sukututkimuksen jatkokurssilla syvennetään sukututkimuksen
perustietoja. Kirkonarkistojen aineiston lisäksi opiskellaan verotusaineiston kuten henkikirjojen ja Suomen asutuksen yleisluettelon
käyttöä. Tutustutaan myös tuomioistuinten aineistoon kuten
tuomiokirjoihin ja perukirjoihin sekä sukututkijaa kiinnostavaan sotahistorialliseen aineistoon. Lisäksi tehdään käytännön harjoituksia
ja neuvotaan oman sukututkimuksen ongelmissa.

Mukaan kannattaa ottaa kannettava tietokone tai tabletti, josta on yhteys
internetiin.

Lauantai 16.2.

Täysihoito 99–109 € (-10% eläkekortilla täysihoitohinnasta)

9.00
9.30
10.00
11.00
12.00
14.15
14.45

Ilmoittautuminen
Kurssin aloitus ja tavoitteet
Peruskurssin asioiden kertausta ja harjoittelua.
Lounas
Henkikirjat ja niiden käyttö sukututkimuksessa.
Kahvi
Veroviranomaisten muu aineisto ja sen käyttö,
tuomioistuinten aineisto.
17.00 Päivällinen
18.00 Sotahistoriallisen aineiston käyttö.
20.00 Iltapala ja sauna

Sunnuntai 17.2.
8.00 Aamupala
9.00
11.00
12.30
13.15
14.45
15.00

Oman sukututkimuksen harjoittelua
Messu, Särkyneen sydämen kirkossa
Lounas
Oman sukututkimuksenharjoittelua.
Kahvi
Yhteenveto ja kertausta
Kurssi päättyy n. klo 16

Kuten syksyn 2018 peruskurssilla, jatkokurssin ohjaajana historiantutkija ja
vuodesta 1982 alkaen sukututkimuksen opettajana toiminut Torsti Salonen.
Mikäli tilaa jää, otamme myös muita perustiedot hallitsevia mukaan kurssille.
Kurssimaksu 75 €
Ilmoittautuminen 7.2. mennessä puh. 0207 681 760 tai vivamo@sana.fi

Lämpimästi tervetuloa!
Yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa.
Mahdolliset peruutukset tulee tehdä 7pv ennen kurssin alkua, myöhemmin peruutetuista perimme
puolet kurssimaksusta. Kokonaan peruuttamatta jättämisestä perimme koko kurssimaksun.
Peruutukset soittaen puh. +358 400 793 497 tai vivamo@sana.fi

