
Geni - pikaopas
Kuvalliset pikaohjeet, jotta pääset aloittamaan Geni -sukupuusi rakentamisen.

Tarkemmat ohjeet ja käytänteet löytyvät opuksesta 
GENIOHJE_PÄIVITYS_HEINÄKUU_2016.pdf!
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Mies Nainen

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Aloita sukupuuni!

Seuraavilla kerroilla
voit kirjautua tästä
sähköpostiosoitteella 
ja salasanalla

Täytä alla olevat tiedot kun ensimmäisen kerran rekisteröidyt Geniin. https://www.geni.com/
Oletuksena on Geni Basic eli ilmaisversio 

Rekisteröityminen Geniin

https://www.geni.com/


Salasanan asettaminen

Kun olet kirjautunut Geniin, niin aseta seuraavaksi salasanasi. Klikkaa esim. Tiliasetukset ja alla oleva sivu avautuu.  

salasanasi

salasanasi

Kirjoita salasanasi näihin kahteen 
kenttään New Password ja Confirm Password
ja sen jälkeen Submit



Oikealta ylhäältä, omasta profiilinimestä  
löytyy valikko
Valitse sieltä > Change Language

Avautuu ikkuna josta etsitään Finnish – Suomi 
Klikkaa kyseistä valintaa….ja kielen pitäisi olla nyt Suomi.

Kielen vaihto englannista suomeksi 

Seuraavaksi pääset sitten muuttamaan oletuskielen englanti suomeksi.



Lokalisointi eli päivämäärän muutos 

Oikealta ylhäältä, omasta profiilinimestä  
löytyy valikko
Valitse sieltä > Tiliasetukset

Kaikki tilin asetukset valikosta klikkaa Lokalisointi

Laita ruksi PP.KK.VVVV kohtaan ja tallenna 
muutokset



Käyttäjäprofiilin yksityisyys ja oikeudet 
Kaikki tilin asetukset –valikosta voi muokata oman tilin asetuksia haluamakseen.
Jos ei halua, että oma profiili löytyy esim. Google haulla, kannattaa Oikeudet kohdasta ottaa pois rasti Olen löydettävissä julkisella 
haulla. 
Profiilin yksityisyys -valikosta voi valita mitä omasta profiilista näkyy muille.



Sukupuun rakentaminen
Kun olet muokannut asetukset, voit aloittaa rakentamaan sukupuutasi. Päävalikosta klikkaa Sukupuu. 
-valikkoa.

Aloitusnäytössä lisää itsellesi isä ja äiti. 

Lisää myös isovanhempasi, joiden avulla sinut voidaan kytkeä 
runkopuuhun. 

HUOM!! Elossa olevat eivät 
näy julkisissa hauissa. Niistä 
näkyy vain 
<yksityinen> Sukunimi

HUOM!! Sukupuu on joillain alueilla melko kattava, joten 
muista tarkistaa ennen lisäämistä, onko profiili jo Genissä.



Projektit ja niihin liittyminen

Geni-projektit ovat yhteistyöverkostoja. Pääprojektimme on Suomi ja Karjala projekti. 
https://www.geni.com/projects/Suomi-ja-Karjala/13098
Tämän projektin alta löytyvät sitten alue- ja paikkakuntaprojektit. Paikkakuntaprojektien alta löytyvät sitten vielä 
tarkentavat kylä- ja taloprojektit.

Genissä projektit löytyvät 
Sukututkimus –valikon alta.

Voit liittyä haluamaasi projektiin kyseiseen projektin 
sivulla valikosta Toiminnot > Liity projektiin

https://www.geni.com/projects/Suomi-ja-Karjala/13098


HUOM!! Sinun on oltava itse projektissa liittääksesi 
sinne profiileja.



Vinkki Basic käyttäjälle

Kun esim. hakee profiileja Genistä ja klikkaa 
haluamaansa profiiliin,
tulee ruutuun Geni Pro -mainos.

Tästä ei tarvitse välittää, vaan siirry 
selaimessa takaisinpäin hakutuloksiin.

Pidä hiirtä nimen kohdalla kunnes profiilista aukeaa pienempi 
ikkuna. Tästä ikkunasta valitse Toiminnot > Näytä profiili.

Toinen vinkki on klikata profiili-ikkunasta esim. vanhempaa ja 
sitä kautta mennä oikeaan profiiliin.



Genissä näistä tärkein on 
ensimmäinen eli Puuosuma, joka 
näkyy osuman kohdalla ollessa 
sinisenä. Se ilmaisee, että on 
löytynyt tuplaprofiili.

Keskimmäinen on  Record
Matches (ruskea) ja viimeinen 
Smart Matches (vihreä). Nämä
viittaavat osumiin My 
Heritagessa.

Sukupuunäytössä profiilin  vasemmassa kulmassa näkyvä 
sininen pallo ilmaisee mahdolliset osumat.

Osumat näkyvät myös 
profiilissa Vastaavuuksina.

Sukupuu –näkymässä profiilin yläpuolella oleva 
vihreä numeropilvi tarkoittaa, että tälle profiilille 
on lisätty sukupuu. Pilveä klikkaamalla pääsee 
katsomaan kyseistä puuta. 

Vihreä pallo jossa xnumero kertoo, että kyseinen 
profiili on samassa puussa useamman kerran eli 
esim. samojen sukujen välillä on useita avioliittoja. 
Palloa klikkaamalla pääsee tarkastelemaan toista 
sukupuuta. 
HUOM. Ei tarkoita samaa kuin tuplaprofiili.

Sukupuunäytön kuvakkeet



Sukupuunäytön kuvakkeet 2

Keltainen kolmio tarkoittaa, 
että profiilissa on ristiriitoja. 
Näitä syntyy, kun 
tuplaprofiilit on yhdistetty, 
mutta kaikkia ristiriitoja ei 
ole ratkaistu.

Kolmiota klikkaamalla 
pääsee ratkaisemaan 
ristiriidat

Profiilin alakulmassa näkyvä + -merkki tarkoittaa, että kyseinen 
profiili on osa käsittelemätöntä yhdistämistä. 
Merkkiä klikkaamalla pääsee vertailuikkunaan tarkastamaan 
ovatko profiilien tiedot samoja.

Vihreä neliö jossa numero, 
ilmaisee kesken olevaa yhdistämistä.

Tämän sivun kuvakkeet ilmaantuvat profiiliin, kun sukupuussa on yhdistetty profiileja. 



Unohditko salasanasi?

1. Kirjautumissivulla klikkaa
”Etkö muista salasanaasi?”

2. Avautuu sivu, jossa pyydetään antamaan 
sähköpostiosoitteesi.
Klikkaa tämän jälkeen ”Seuraavat” –nappia

3. Mene sitten sähköpostiisi ja sieltä löytyy viesti.
Klikkaa linkkiä "Click here to change your password"

4. Avautuu ikkuna, johon voit nyt asettaa uuden salasanasi. Kirjoita 
sama salasana molempiin kenttiin ja klikkaa ”Submit”.


