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Sukututkimus on harrastus, jossa periaatteessa
ei koskaan tule mit6^6n tiiysin valmista ja lo-
pullista. Tutkijoille kertyy mittava miiiirti tie-
toa, mutta usein se jiiii vain omiin arkistoihin.
Jotta siitd olisi iloa muillekin, pitaa se julkais-
ta. Ttimdn vuoksi piititin itsekin ryhtyd ensim-
miiistti kirj aani viisitim64n. Aikataulun ty0lle-
ni asetti isdni tuleva 60-wotisptiivii, sillli aioin
antaa kirjani htinelle lahjaksi. Ideasta eriipiii-
vd"6n oli minulla keytefievissa aikaa noin vuo-
si - ja se riitti, vaikkakin loppuvaiheessa tuli
viihiin kiirettii. Seuraavat kirjat olen tehnyt sa-
malla vuoden aikataululla, toki liihes kaikkiin
kirjoihin on sitd ennen olemassa usean vuoden
perustutkimus taustalla.

Tiirkeintii kirjanteossa on varata riittavasti
aikaa etukiiteissuunnittelulle, ettei tarvitse teh-
dti asioita moneen kertaan yrityksen ja ereh-
dyksen kautta. Suunnittelun keskeisin asia on
mielestiini kirjan rajaus, joka vaikuttaa suo-
raan kirjan selkeyteen ja luettavuuteen. Vaik-
ka sukututkijoille kertyy wosien mittaan val-
tava mddrd aineistoa, se kannattaa harvoin ko-
konaisuudessaan ahtaa yhteen kirjaan. Usein
paras ratkaisu onkin jakaa aineisto kirjasarj ak-
si. Niiin motivaatiokin sdilyy paremmin, kun
voi keskittya hieman suppeampaan asiaan ker-
rallaan.

Piiiittiiessiini kirjan rajauksesta selvit6n sa-
malla, mfte tietoja aineistostani puuttuu tai
mikii on kesken, eli teen tutkimussuunnitel-
man. Koska tutkimukseeni liittyy vahvasti ta-
lonpoikaissukuja, ovat peruslahteeni olleet
kirkonkirjat ja maakirjat (Suomen asutuksen

yleisluettelo). Niita olen tiiydentiinyt kiiymiillii
liipi Suomen, Satakunnan ja Ikaalisten sekii lii-
hip itaj ien hi storiateoksia. Li siitietoj a olen saa-
nut mm. paikallisen puhelinyhtion ja sahkoyh-
tion historiikeista sekti paikallislehtien artik-
keleista ja kiirajapOytiikirjoista. Oheiskirj all i-
suudesta on loytynyt paitsi taloon ja suvun
henkilrtihin liittyviii tietola, myds aj ankuvaan
liittyvia oleellisia tapahtumia. Mm. nuijasota
riehui aikanaan juuri kyseisellii Ikaalisten
alueella aiheuttaen paljon tuhoa ja omistajasu-
kujen vaihtumisia.

Elossa olevilta henkilOilta olen pyytiinyt
tietoja kirjallisesti ldhettiimalla omatekoisen
henkilotietokaavakkeen tiiytetttiviiksi toivoen
myos valokuvia. Samalla olen tiedustellut
alustavaa kiinnostusta julkaistavan kirjan
hankkimiseksi. Joitakin iakkaita ihmisia olen
kiynyt haastattelemassa saadakseni tietoja en-
tisaj an eltimiistii. Kaiken kaikkiaan sukulaisten
vastausinnostus on ylldttdnyt positiivisesti
kaikissa kirjaprojekteissani, sillii tietoja on
tullut jopa 90 Yo:sta kirjan henkiloistii. Yleen-
st sukuhaaroista on l<iytynyt joitakin puuhak-
kaita "sukulahettilaita", jotka ovat toimittaneet
puuttuvia tietoja tai osoitteita sek6 aktivoineet
muita vastaamaan.

Markkinoille tulevat sukukirjat poikkeavat
yleensti toisistaan esimerkiksi sen suhteen,
miten paljon kustakin henkilOstii esitetaan tie-
toja. Joissakin tapauksissa on hyvin pelkistet-
tyjii tietoja: nimi6 ja numeroita, jolloin pie-
neen tilaan saadaan miiiiriillisesti paljon ihmi-
siti. Omiin kirjoihini olen halunnut enemmiin
tietoja kustakin henkilosta ja olenkin pyrkinyt
kertomaan ihmisistii elemantarinan. Ntiin ol-
len olen luonnehtinut esimerkiksi syntymtihet-
ken olosuhteita: monesko lapsi perheessd,
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missii asuttiin, minkii ikiiinen iiiti oli tai mit6
vanhemmat tekiviit. Eliimiinpolkua olen ku-
vaillut kertomalla henkilOn koulutuksesta, am-
mateista, asuinpaikkakunnista ja perheolosuh-
teista seki mm. harrastuksista. Vastaavasti
elaimAnkaaren piiAttyessa olen yrittanyt saada
kuolin- ja hautaustietoihin jotakin lis6ii, aina-
kin mainintaa kuoliniiistii ja joskus kuolin-
syystiikin.

Selked rakenne helpottaa lukijoita

Kirjan suunnitteluun kuuluu sisiillon lisiiksi
myos sen ulkondon miettiminen. Omana ta-
voitteenani oli luoda jo ensimmtiiseen kirjaani
graafisesti yksinkertainen ja selkeii ulkoniik6
siten, ettd mahdollisesti myohemmin julkais-
tavissa kirjoissa voitaisiin kaptaa samaa lin-
jaa.

Kannen painatus on tehty yksiviirisenii val-
koiselle pohjalle, joten se piti ottaa huomioon
suunnittelussa. Etukannessa on nimitietojen
lisaksi kaytetty mm. suurennettua puumerk-
kia, kuvaa maisemataulusta (sukuun kuuluvan
tekijiin luvalla) tai lyijykynapiirroksesta,
valokuvaa sek6 surun pikkupoikien piirroksia.
Takakannessa olen kuvaillut lyhyesti 1a
yhteenvedonomaisesti sita, mista kirja kertoo,
seka selvittanlt myos etukannen kuvan si-
saltoa.

Kirjan nimen olen valinnut siten, ett6 se si-
saltaisi kirjan keskeisen suwn tai talon nimen.
Se auttaa muita tutkijoita loytamaan kirjan
helpommin erilaisilla tietokonehauilla.

Sisiillysluetteloa laatiessani yritan miettiii
miten se auttaisi lukijoita loytamaan etsimiin-
sti. Siinii ovat olleet yleensii seuraavat luvut si
wnumeroineen: johdanto, suku- tai talonni-
men tausta, piiiikohtia pitajan ja kylan asutuk-
sen synnystii, kuvaus talosta ja talon maista,
talon omistuksen historia, sukutaulut, henkil6-
hakemisto ja liihdeluettelo. Teen sisiillysluet-
telon jo varhaisessa vaiheessa ja mietin sen
avulla sisaltoii sekii asioiden esittamisjarjes-
tysta.

Johdanto-osuus kasittaa nelja aihetta: ta-
voite, rajaus, toteutus ja kiitokset. Tavoite-
osiossa mdirittelen, mita yritan kuvata kirjal-
lani ja miksi. Kerron myos siita, mika oli al-

kuinnostus kirjan tekemiseen. Seuraavaksi
kerron, miten olen rajannut kirjan eli milla pe-
rusteella piiitan mukaan tulevat henkilot.
Kohdassa toteutus kasittelen tekniikkaa eli
mm. mita tietokoneohjelmia kiiytin ja mita
vaiheita kirjan teossa oli. Lopuksi kiitan hen-
kil0ita, jotka ovat erityisesti myotiivaikutta-
neet kirjan syntymiseen.

Ennen sukutauluja pyrin kertomaan tausta-
tietoja, esim. talon nimen historiaa ja tietoja
sen esiintymisestii. Hyviind ltihteenii nimitut-
kimukselle ovat olleet Kotimaisten kielten tut-
kimuskeskuksen nimitoimiston kokoelmat-
paikalli shi storiat, tietosan akirl at, puhel inluet-
telot sekti sukunimistii kertovat kirjat. Sukuni-
men nykyisista kayttajistA saa tietoja Viiesto-
rekisterikeskuksesta.

Seuraavaksi kuvailen lyhyesti paikallista
asutuksen syntyhistoriaa, johon l0ytyy parhai-
ten tietoja paikallishistorioista. Yritan olla
kuitenkin kirjoittamatta niiitii uudelleen. Lin-
jalta pitaja-kyla on helppo siirtya aiheeseen
talo, josta kerron esim. sijaintitietoja sekii ku-
vauksen ulkontiostii ja sen muuttumisesta.
Luonnehdin myos pihapiiriin kuuluvia raken-
nuksia. Kuvausta tiiydentiiviit mm. vanhat kar-
tat, piirrokset sekii kylii- ja talovalokuvat. Li-
siiksi pyrin selvittamaan tilan pinta-alan kehit-
tymisen, esim. lohkomiset ja torpat.

Taloon pAastya on loogista jatkaa isiinnistii,
j oiden j iirj estyksestii j a isiinnointivuo si sta teen
yksinkertaisen kaavion. Varsinaiset sukutaulut
etenevat Genus-ohjelman rakentamassa jiirjes-
tyksessti sukupolvittain vanhimmasta nuorim-
paan. Isiintien tauluissa kuvailen myos tilaan
liittyviii asioita: tietoja talon koosta, karjamiiii-
ristli, veroista tai karajaasioista. Lisiiksi voin
ottaa esille sellaisia valtion- tai paikallishisto-
riaan liittyviii asioita, jotka todenn?ikOisesti
ovat vaikuttaneet merkittiiviisti suvun elinolo-
suhteisiin.

Taittovaiheessa liitan mukaan myos asia-
kirjajaljenndksi6 esimerkiksi talon kauppakir-
joista tai perukirjoista, yleensii puhtaaksikir-
joitettuna tekstind tai lyhennelminii.

Olennainen asia kirjan kayttajien kannalta
on henkilohakemiston ja ltihdeluettelon liitta-
minen mukaan. Yleensii sukututkimusohjel-
mat tekeviit sellaiset tarvittaessa automaatti-
sesti. Liihdeviitteissa en ole pyrkinyt tieteelli-



sesti taydelliseen esittamistapaan, mutta olen
yrittanyt mainita kaikki kaFtamiini liihteet ai-
nakin nimeltii. Kirkonkirjoista olen merkin-
nyt, onko kaytossa ollut rippikirja, kastekirja
tms. mutta en niiden sivunumeroja. Liihteet
merkitsen jo tietojen syrittdvaiheessa kunkin
henkil0n kohdalle, jotta jalkikateenkin voi
pdiitellii mistii llihteist6 tieto on loytynyt tai
tarkistettu.

Kirjoja'Jokanaisen" teknii kalla

Alunperin olin suunnitellut ensimmlisen kir-
jani tekemisti monistamalla, mutta kun selvisi
elektronisen painomenetelmiin edullisuus ja
ntiyttiiviimpi jiilki, oli kirjapainon kaytto sel-
vio. "Oikean" kirjan tekeminen houkutteli ja
nliin silmissiini rivin sukukirjojani valmiina
kirjahyllyssti. Nyt niitA on siellii kuusi, joten
ratkaisu oli oikea...

Tekniikkaneuvoja olen saanut tarpeen mu-
kaan kayttamiistiini kirj apainosta, jonka edus-
tajaan tormtisin ensi kerran Turussa Sukutut-
kimusmessuilla. Hiin laskeskeli samantien
hinta-arvioita valitsemillani sivu- ja painos-
mdarilla. Epailyt omasta teknisestd osaamise s-
ta vfienivat, kun kuulin kiiyttinnollisiti ohjeita
ja vinkin: lopputulos naFtaa samalta kuin
oma versioni paperille tulostettuna.

Kuten yllii on jo viitattukin, on ktiytosstini
tietokone ja Genus-sukututkimusohjelma. Py-
rin alusta asti sy6ttiimiiiin tiedot sinne mahdol-
lisimman valmiissa muodossa eli "kerralla oi-
kein". Niin ollen sivujen ulkoasun suunnitte-
luvaiheessa ei tarvitse muokata tekstiii eniiii
kovinkaan paljon. Kun kaikki henkilOtiedot
on syotetty tiedostoon, teen siitA varmuusko-
pion kaiken varalta eri nimelle. Tasta tulee
tydtiedostoni, josta poistan "rdnsyt" eli inoi-
tan kirjan rajauksen ulkopuolelle jiiiiviit henki-
lot.

Sen jilkeen tulostan tiedoston l. sukupol-
vesta l6htien jiilkeltiistauluina tekstitiedostok-
si, jonka muokkaamista jatkan Word-tekstin-
kiisittelyohj elmalla. Kiiytettiivissiini ei ole ol-
lut varsinaista sivuntaitto-ohjelmistoa, jolla
varmastikin saisi viimeistellymmtin taiton ja
jonka tiedostot voisi siirtaa sahkoisesti suo-
raan painoon. Uudehkoilla Word-versioilla

pystyy kuitenkin ns. tavallinen ihminen aika
helposti saamaan kohtalaisen siistejii sivuja.
Ne voidaan paperitulosteina liihettiiii kirjapai-
noon, joka skannaa ne suoraan tietokoneen
muistiin. Tulostus on syytii tehda riittavan tar-
kalla lasertulostimella ja mielelliiiin tavallista
kopiopaperia kiiltavammalle laserkopiopape-
rille.

Valokuville teen paikat ja kuvatekstit val-
miiksi, mutta annan kirjapainon skannata ku-
vat paperikopioista ja liittaa ne suunnittelemil-
leni paikoille. Olin aikonut skannata kuvat
alunperin itse rahaa siiiistiiiikseni, mutta vas-
taan tuli teknisiii ongelmia. Yksi 10 x 15 cm
valokuva vie nimittain helposti muistia yli I
MB:n eli ei valttamattii mahdu yhdelle diske-
tille, jos kdyfiAl edes kohtalaistakin tarkkuut-
ta. Jos kirjaan tulee useita kymmeniii valoku-
via, pitaisi painoon liihettiiii jo aika pakka dis-
kettejii eika lopputulos omien ja painon laittei-
den eroavuudesta johtuen luultavasti olisi yhtd
hyvii kuin nyt toteutunut.

Sukukaaviot voi tulostaa vaikka suoraan
sukututkimusohjelmasta, mutta olen halunnut
viihiin erilaisen ulkonildn ja sisalldn, joten
piirriin ne itse kayttaen Excel-taulukkolasken-
taohjelmaa. Sillii saa tekstin lisiiksi helposti
laatikoita sekii viivoja, ja lisiiykset tai poistot
on yksinkertaista tehdii. Lisiiksi taulukon ko-
koa on helppo muokata. Kaaviot tulostan lase-
rilla A4-papereille, jotka monistan kokoa A'3-
tai A4-kokoisiksi papereiksi. Sukukaaviot
ovat irrallisia, koska niiden ja kirjan tutkimi-
nen onnistuu siten helpommin yhta aikaa.

Jos ei ole kaytefiavissa sopivia laitteita ja
ohjelmia tai ei usko taitojensa riittavan, voi
kirjapainoon toimittaa vaikka kasan kiisinkir-
joitettuja papereita ja antaa ammattilaisten
suunnitella niistii kirjan, maksua vastaan tie-
tysti. Sukututkimusohjelmistoista voi tulostaa
kirjatekstinsii myos suoraan paperille muok-
kaamatta niita sen enempiii muualla. Yleensii
kannattaa kidapainon kanssa yhdessti suunni-
tella, mikii kussakin tapauksessa on paras tapa
toimittaa aineisto ja selvitt6ii samalla hintavai-
kutukset.

Kirjani on painettu B5-koossa, joka on 175
x 250 mm. Se on tyypillinen sukukirjoissa
kaytetty koko, mutta jonkin verran tehddiin
esimerkiksi myos A4-kokoisia. Alkuperiiiset



siyuni toimitan painoon A4-kokoisina, joten
niiden pienennyssuhde on 84 %o. Niiin ollen
suunnitteluvaiheessa olen kokeillut samalla
suhteella kopiokonetta kaptaen riittiiviii teks-
ti- ja kuvakokoja. Piiddyin kiiyttiimiiiin perus-
tekstissii seka sivunumeroissa kokoa 12 ja ot-
sikoissa samaa vahvennettuna (Bold). Kirjasi-
mena on Times New Roman.

Liihdemerkinnciissi on kaytOssA koko l0
kursivoituna, kuten my6s sivujen ylatunnis-
teessa, joka kertoo esimerkiksi kirjan luvun
otsikon tai sukutaulujen meneillaan olevan su-
kupolven. Kuvatekstit teen vahvennetulla 10-
koolla. Liihdeluettelo ja henkildhakemisto on
tehty myOs 10-koolla, 2-palstaisina tilan stitis-
tiimiseksi.

Asiakirjaliitteet teen l0-koolla ja niisstikin
on kaksi palstaa, mutta muut tekstit sekii su-
kutaulut ovat yksipalstaisia. Tiimii sen vuoksi,
etta kaytan melko paljon isoja kuvia passiku-
vien sijaan, ja ne niiyttiiviit l-palstaratkaisussa
mielestiini paremmilta. Kaksipalstaisuudella
voi tarvittaessa sAastAa tilaa (eli rahaa). Palstat
ovat yleensti tasapalstojaja tavutus on kaytos-
sii, sekin siiiistii?i tilaa. Sivumarginaalit A4-
koossa ovat 2,5 cm molemmin puolin, ylii-
marginaali oli 3,0 cm ja alamarginaali2,5 cm.

Painotyiin miilirittely piihkiniinkuoressa,
esimerkkini ensimmiiinen kirj ani

Teos: Lumian sukukirja
Koko: 175 x250 mm (B5)
Laajuus: 162 sivua
Aineisto: valmiit pastet asiakkaalta, valo-
kuvat paperioriginaaleina
Menetelmi: elektroninen painaminen, kansi
offset
Sisus:
Kansi
Sidosasu: liimanidottunakartonkikansiin
Viirit: sisus l/1, kansi l/0 lakka
Toimitusehto: vapaasti asiakkaalla yhtenii

toimituseriinii
Toimitusaika: 34viikkoa
Kirjapaino: Gummerus Kirjapaino Oy, Saa-

rij iirvi, elektroninen paino
Painosmiitirii: I 00 kpl
Hinta: 5 X markkaa sisiiltiien alv n (22

%)

90 g PV-offset
240 g kansikartonki (valkoinen)

Vertaile hintoja hyvissd ajoin

Sukukirjan painokustannukset vaihtelevat
merkittavasti painotavasta riippuen. Perinteis-
tii offset-painoa en ole harkinnut, koska siella
liihtohinta on pienelle painokselle suhteessa
korkea. Monistettaessa esimerkiksi ensimmlii-
sen kirjani hinta olisi ollut ilman inallisia kaa-
vioita runsas 100 mk/kpl ( 162 sivua, 100
kirj aa), mutta elektronisella painomenetelmdl-
la kirjapainossa piiiistiin reippaasti tiimiin alle.

Jos kirjaani ei olisi tarvinnut laittaa painos-
sa lainkaan kuvia, olisi 100 kappaleen painos
maksanut 4000-5000 markkaa perusmateriaa-
leilla j a yksiviiripainatuksell a varustetuin kan-
sin. Kappalehinnaksi tulee tiill0in 40-50 mk.
Kuvat lisiiiivat hintaa noin 50-60 mVkuva
(vaihtelee kirjapainosta riippuen), joten 50 va-
lokuvaa tekee esim. 2500-3000 markkaa lisiili
eli 100 kappaleen painoksessa 25-30 rtklkir-
ja. Ntiin ollen 100 kappaleen painoksen koko-
naishinnaksi tulee noin 6500-8000 mk eli 65-
80 mk/kida. Hintaan sistiltyy arvonlisiivero 22
%.

Mikali on epiiiltiivissii, ettii sukulaiset suo-
rastaan riistiivdt kirjat kasistii, voi painon
kanssa sopia kirjatiedoston tallessapidosta.
Silloin samankokoisen toisen painoksen saa
ilman kuvien lisdhintaa, koska kuvat ovat jo
valmiina tietokoneen muistissa.

Kirjan sivumdiiriin ollessa esimerkiksi 400
sivua ja painoksen 400 kpl, vaihtelivat paino-
hinnat kyselyideni mukaan kirj apainosta riip-
puen 70-100 mk/kpl ilman valokuvia. Kirja-
painoilta kannattaa kysellii jo kirjan tyost6vai
heessa hinta-arvioita, niin voi miettiii kirjan
laajuutta, sivumiiiiriiii ja kuvien mddtrdd.

Kirjanteko on helpompaa ja
nopeampaa kuin luulisi

Sukukirjoihin olen kasaillut aineistoa monen
luoden aikana, mutta varsinainen kirjanteko
ktiy lopulta melko nopeasti. Ensimmiiistii kir-
jaa tehdessiini aloin lokakuussa 1995 sydttiiii
tietoja Genus-ohjelmaan ja huhtikuussa 1996
Itihetin aineiston painoon. Jiilkikiiteen arvioi-
tuna kaytin kirjantekoon tiinti aikana keski-



maarin 10 tuntia viikossa, sillii samalla palasin
aitiyslomalta toihin ja kotona piti hoidella il-
taisin myos 1,5-vuotiasta villia pojannassik-
kaa.

Nykytekniikalla ei sukukirjankaan tekemi-
nen ole mahdoton urakka. Vaikeinta on ehka
saada itsensii uskomaan, etti pystyy siihen ja

etti voi tehd0 sellaisen kirjan kuin itse haluaa.
Ei ole vain yhtii ainoata oikeata tapaa. Niin
kuin jokaisen suvun tarina on erilainen, saa
myds jokainen sukukirja olla erilainen. Pii"d-
asia, ettii se vastaa omia tavoitteita ja miellyt-
tiiii ainakin tekii iiiinsii I
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