
 
Hej föreningar  
Här kommer ett utskick med information om Digiarkiv och Jubileumsåret 2017.    

 

  

 
 

”Visningsprogrammet  Digiarkiv” som har gjorts som ett samarbete mellan Digihem och Webb-

huset är nu färdigt. Det här är inte ett katalogiseringsprogram utan som namnet säger en 

plattform/program som möjliggör visning av kulturarvsmaterial; foton, föremål och dokument. 

Här kan man sätta in utvalda delar ur föreningens samling som man vill visa; material som är 

intressant och väldokumenterat.  

För de föreningar som är medlemmar i FSH uppbärs en årlig avgift på  

125€ för programmet. På Digihems hemsidan finns en mera ingående 

presentation av programmet. Har ni frågor kontakta undertecknad. 

 

        Namnförslag:  Digiarkiv har varit ett arbetsnamn och nu efterlyser vi  

   namnförslag på programmet. Vad är ett lämpligt namn på ett program  

   om möjliggör visning av lokalt, digitalt kulturarvsmaterial?     

   Skicka dina förslag till susanne.lagus@hembygd.fi.  

 

 

Jubileumsåret 2017 / ”Tillsammans”  
 

Vi har ett märkesår på kommande inom kort med temat ”Tillsammans” 

(http://suomi100finland.fi). Detta kommer att firas stort och helt självklart  

ska hembygdsföreningarna delta. 

 

Mycket har skrivits om år 1917 men det är främst händelser som  

gäller nationen. Nu är det dags att presentera den vanliga människans historia, lokalhistorian, och 

här har ni föreningar en mycket viktig uppgift att fylla. Historia skrevs i Helsingfors 4.12.1917 

och 6.12.1917 men vad hände på andra ställen i landet denna dag eller denna höst?  

De stora herrarna fattade beslut medan korna väntade på att bli mjölkade, någon köpte byns 

första bil osv.  Det finns många ”vanliga” händelser som väntar på att få bli berättade. 

Digihem kan hjälpa er förening med idéer och att förverkliga digitala utställningar.  

 

De ansökningar som lämnas in denna höst, beviljas våren 2016 och senast då borde arbetet vidta 

för att vara klart att presenteras i slutet av året. Så nu är det hög tid att börja fundera, forska, 

samla, planera och skriva. 
 

På digihem.fi hittar du mera information om både Digiarkiv och Jubileumsåret 2017.  

 

Hösthälsningar 

Susanne Lagus 
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