
	  
	  

MyHeritage käynnistää suuren perhehistoria-aloitteen Pohjoismaissa 

Suosittu perhehistoriaverkko lisää miljoonia historiallisia tietueita ja laajentaa 
markkinajohtajuutta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. 

TUKHOLMA, Ruotsi, OSLO, Norja, KÖÖPENHAMINA, Tanska, HELSINKI, Suomi ja TEL AVIV, Israel 
– 11. joulukuuta 2013: www.myheritage.fi, suosittu perhehistoriaverkko ilmoitti tänään markkinoiden 
laajennusaloitteesta, joka keskittyy Pohjoismaihin. Miljoonat perheet voivat nyt etsiä digitalisoituja 
Pohjoismaisia tietueita 1600-luvulta asti ja saada selville enemmän esi-isistään ja näiden elämästä.  

Tänään lisätyn merkittävän sisällön lisäksi MyHeritage sijoittaa miljoonia dollareita digitalisoidakseen 
enemmän Pohjoismaiden historiallista sisältöä. Se on allekirjoittanut uusia sopimuksia, joiden tuloksena 
seuraavan tulevan vuoden aikana verkkoon lisätään runsaasti Pohjoismaisia historiallisia tietueita.  

MyHeritage on jo perhehistorian markkinajohtaja Pohjoismaissa, ja se on ainoa suuri yritys, joka tarjoaa 
palveluita norjaksi, tanskaksi ja suomeksi.  MyHeritagellä on yli 470 000 rekisteröitynyttä käyttäjää 
Ruotsissa, 350 000 Norjassa, 300 000 Tanskassa ja 200 000 Suomessa. Se on kerännyt 
Pohjoismaiden suurimman käyttäjäkunnan ja sukupuutietokannan markkinoilla. MyHeritagen käyttäjät 
voivat nyt nauttia kattavammasta perhehistoriakokemuksesta, joka yhdistää sukupuut ja historialliset 
tietueet, ja muodostaa yksityiskohtaisemman ja värikkäämmän kuvan syntyperästään.  

MyHeritage on lanseerannut tänään myös tähän tarkoitukseen varattuja yhteisömediakanavia Norjassa, 
Tanskassa ja Suomessa, mukaan lukien paikalliset blogit ja Facebook- ja Twitter-tilit, jotka 
täydentävät sen olemassa olevaa ruotsalaista yhteisömedian edustusta. Seuraajille ilmoitetaan 
tietueiden lisäkokoelmista sitä mukaa kuin niitä lisätään. He saavat myös vinkkejä ja niksejä 
perhehistoriatutkimusta varten sekä lisätietoja MyHeritagen palveluista.  

Tänään lisätyt Pohjoismaiden historialliset tietueet sisältävät syntymä-, kuolema-, avioliitto-, 
kastetietueita ja muita tietueita ja kattavat yli 90 miljoonaa nimeä. Tämä on lisänä 70 miljoonalle 
profiilille 730 000 sukupuussa, jotka Pohjoismaiset ja Pohjoismaisen syntyperän omaavat MyHeritagen 
käyttäjät ovat luoneet. Tietueet ja julkiset profiilit ovat saatavissa hakujen suoritusta varten	  
SuperSearch-‐palvelun kautta, joka on MyHeritagen historiallisten tietueiden hakukone. MyHeritagen 
käyttäjät voivat hyödyntää myös tehokkaita yhdistämistekniikoita, jotka suorittavat hakuja heidän 
sukupuihinsa automaattisesti ja ilmoittavat heille aina kun heidän perhettään koskevia merkityksellisiä 
tietueita on löytynyt. Tämä tekee löydöistä helpompia ja nopeampia kuin koskaan aikaisemmin. 

MyHeritage on lisännyt Ruotsille 11 miljoonaa tietuetta, jotka sisältävät 31 miljoonaa nimeä. Nämä 
kokoelmat sisältävät kasteasiakirjoja vuodelta 1611, avioliittoasiakirjoja vuodelta 1630 ja 
hautajaisasiakirjoja vuodelta 1649. Vierailijat voivat löytää lisätietoja kokoelmista Ruotsista ja suorittaa 
niissä hakuja osoitteessa http://www.myheritage.se/svenska-samlingar.  

Norjan osalta MyHeritage on lisännyt 10 miljoonaa tietuetta, jotka sisältävät 30 miljoonaa nimeä. Nämä 
kokoelmat sisältävät kasteasiakirjoja vuodelta 1634, avioliittoasiakirjoja vuodelta 1660 ja 
hautajaisasiakirjoja vuodelta 1875 sekä Norjan kansallisen väestönlaskennan vuodelta 1875. Vierailijat 



	  
	  
voivat löytää lisätietoja kokoelmista Norjasta ja suorittaa niissä hakuja osoitteessa 
www.myheritage.no/norske-samlinger. 

Tanskan osalta MyHeritage on lisännyt 5,5 miljoonaa tietuetta, jotka sisältävät 14 miljoonaa nimeä. 
Nämä kokoelmat sisältävät kasteasiakirjoja vuodelta 1618, avioliittoasiakirjoja vuodelta 1635 ja 
hautajaisasiakirjoja vuodelta 1640. Vierailijat voivat löytää lisätietoja kokoelmista Tanskasta ja suorittaa 
niissä hakuja osoitteessa www.myheritage.dk/danske-samlinger.  

Suomen osalta MyHeritage on lisännyt 5,5 miljoonaa tietuetta, jotka sisältävät 16 miljoonaa nimeä. 
Nämä kokoelmat sisältävät kasteasiakirjoja vuodelta 1657, avioliittoasiakirjoja vuodelta 1682 ja 
hautajaisasiakirjoja vuodelta 1725. Vierailijat voivat löytää lisätietoja kokoelmista Suomesta ja suorittaa 
niissä hakuja osoitteessa www.myheritage.fi/suomalaiset-kokoelmat.  

"Olemme iloisia voidessamme lisätä tämän laajan kokoelman historiallisia tietueita nopeasti kasvavaan 
tietokantaamme. Olemme innoissamme uusista perheyhteyksistä, joita käyttäjämme muodostavat sekä 
sukutarinoista, joita ne paljastavat", sanoi Gilad Japhet, MyHeritagen perustaja ja toimitusjohtaja. 
"Tämä on aarreaitta paitsi ihmisille Pohjoismaissa, myös jokaiselle, jonka perhe on lähtöisin tältä 
alueelta. Odotamme innolla johtajuuden parantamista Pohjoismaissa ja monissa muissa maissa 
muutaman seuraavan vuoden aikana – katso tätä tilaa!" 

MyHeritagellä on monipuolinen käyttäjäkanta, joka ulottuu jokaiseen maahan ja jokaiselle mantereelle. 
Se on portti suunnattomalle määrälle eri kulttuureista, uskonnoista ja etnisistä taustoista olevia 
sukuhistorioita. MyHeritage tarjoaa yksityisen ja suojatun ympäristön sukuhistorian jakamista ja 
tutkimista varten. Käyttäjät voivat valita, mitä tietoja he haluavat jakaa. MyHeritage on sijoittunut 10. 
sijalle Deloitten vuoden 2013 500 teknologiayrityksen Fast 500 -listauksen nopeimmilla tulojen kasvulla 
kaikkialla Euroopassa. 

Tietoja MyHeritage-palvelusta 

MyHeritage on perhehistoriaverkko, joka auttaa miljoonia perheitä ympäri maailmaa etsimään ja 
jakamaan perintöään verkossa. Teknologiatietoisten johtajien ja innovaattorien avulla MyHeritage 
muuttaa sukuhistorian toiminnoksi, joka on saatavilla, jännittävä ja helpompi kuin koskaan aikaisemmin. 
MyHeritage tarjoaa maailmanlaajuiselle yhteisölle ainutlaatuisia sosiaalisia työkaluja, mahtavan 
kirjaston historiallista sisältöä sekä tehokkaita hakutekniikoita ja tietojen yhdistämistekniikoita. Palvelu 
on saatavilla 40 kielellä. Lisätietoja saat osoitteesta www.myheritage.com  

Lehdistön yhteyshenkilö 

Aaron Godfrey, MyHeritage, PR-päällikkö  
Puhelin: USA +1-347-329-5461 | UK +44-208-816-7571 
Sähköposti: aaron@myheritage.com 

 



	  
	  
Edelmanin yhteyshenkilö: 
Olli Ollila, Pilgrim Oy / Edelman Affiliate 
Puhelin: 040 589 7754 
Sähköposti: olli.ollila@pilgrim.fi 

Yhteistömedialinkit: 

Ruotsi 

Blogi: http://blog.myheritage.se 
Facebook: http://www.facebook.com/MyHeritageSverige  
Twitter: twitter.com/myheritagese  

Norja 

Blogi: http://blog.myheritage.no  
Facebook: https://www.facebook.com/MyHeritageNO  
Twitter: twitter.com/MyHeritageNorge 

Tanska 

Blogi: http://blog.myheritage.dk  
Facebook: http://www.facebook.com/MyHeritageDK  
Twitter: twitter.com/myheritagedk 

Suomi 

Blogi: www.blog.myheritage.fi 
Facebook: http://www.facebook.com/MyHeritageFI 
Twitter: twitter.com/myheritagefi  


