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1 FÖRORDET 

Hej Salmela relativ! Vi har samlat i den här papper översättning om websidan www.salmelankartano.fi. Det är 
en plats för Salmela historia. Websidan administrator är Tero Salmela (isanta@salmelankartano.fi). Han är 
svensk spåkiga om du har frågor. 
Websidan har: 

• Huvudsidan (Pääsivu) med senaste nyheter (uutisia). 
•  
• Salmela takt (Salmelan suku) har äldre historia om våra takt 
• Av livet (Elämää) har berättelser hur var livet I gamla dagar 
• Salmela by (Salmelan kylä). Berättelser om våra by och äldre hus i Räyrinki, Vetil, Mellersta 

Österbotten 
• Värdar (Isännät). Bönde som levande i Salmela by 
• Släktingar (Sukulaisia). Historia om våra släktingar 
• Salmela går i kriget (Salmela käy sotaan). Krig historia or Salmela människor  
• Marttila renovation (Marttilan remontti). 2013 började Tero och Paavo Salmela renovera Marttila 

hus 
• Öppet arkiv (Avoin arkisto) 
• Takt arkiv (Suvun arkisto)  

2 HUVUDSIDAN (PÄÄSIVU) 

Några tips:  
• Hitta bilder, människor och dokumenter: Salmelan dokumenttiluettelo 
• Vi publicera Leena Salmela’s karikatyrs: Varje vecka en karikyr hittas i ”Veckans Leena” –sidan 

(Viikon Leena). Leena var en konstnär som publicerade i Keski-Pohjanmaa –tidningen en 
karikatyr varje vecka sedan år 1970. Leena websidan: www.leenasalmela.fi 

• Hitta Salmelan släkträd: Salmelan suku (www.myheritage.com). At logga in du måste ge din e-
postadress. Kanske det är enklaste at skicka e-post till isanta@salmelankartano.fi. I den här 
sidan hittas du släktingar, bilder, födelsedatumer. Sidan är mycket interaktiv: man kan lag 
och ändra data lätt 

• Få din exen personlig släkträd: Skicka e-post till isanta@salmelankartano.fi. Titta på en xempel: 
Henkilön Martti Viljo Nikolai Salmela jälkipolvet 

3 ÖPPET ARKIV (AVOIN ARKISTO) 

Salmela handling lista: Salmelan dokumenttiluettelo (excel-lista) hjälper dig att hitta bilder, handlingar och 
filar. Arkiv är lösenordsskyddad: 

• Inloggning: arkisto 
• Lösenords: Skicka e-post till isanta@salmelankartano.fi om du är släkting 

Arkiv 
• Bild arkiv: Kuva-arkisto 
• Handlingar arkiv: Dokumenttiarkisto 
• Öppet arkiv: Avoin arkisto. Ingen lösenordsskyd  

Den här sidan har också en list av böcker (Litteraturförteckning) 

http://www.salmelankartano.fi/
mailto:isanta@salmelankartano.fi
http://salmelankartano.fi/
http://salmelankartano.fi/?page_id=465
http://salmelankartano.fi/?page_id=213
http://salmelankartano.fi/?page_id=266
http://salmelankartano.fi/?page_id=458
http://salmelankartano.fi/?page_id=1354
http://salmelankartano.fi/?page_id=526
http://salmelankartano.fi/?page_id=20
http://salmelankartano.fi/?page_id=232
http://salmelankartano.fi/?page_id=177
http://salmelankartano.fi/
http://salmelankartano.fi/wp-content/uploads/Salmelan-dokumenttiluettelo.xlsx
http://leenasalmela.fi/viikon-leena
http://leenasalmela.fi/
http://www.myheritage.com/site-226826901/salmelan-suku?lang=FI
http://www.myheritage.com/
mailto:isanta@salmelankartano.fi
mailto:isanta@salmelankartano.fi
http://salmelankartano.fi/wp-content/uploads/Henkilön-Martti-Viljo-Nikolai-Salmela-jälkipolvet.pdf
http://salmelankartano.fi/?page_id=232
http://salmelankartano.fi/wp-content/uploads/Salmelan-dokumenttiluettelo.xlsx
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4 TAKT ARKIV (SUVUN ARKISTO) 

Arkiv är lösenordsskyddad: Lösenords: Skicka e-post till isanta@salmelankartano.fi om du är släkting. Samma 
lösenord med andra arkiv. 
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