
Esa Kuukka

Tuon esille niitii paaasioita, jotka otin huomioon
Kuukan suvut - sukukirjan tekemisessii.

Kirja valmistui heiniikuussa 1997 ja se palkittiin
keviiiillii I 998 Kotkan sukututkimuspiiivilli yhtenZi
neljiistii kunniamainan saaneena kirjana.

Kasifielen aiheesta viisi seuraavaa piiiikohtaa:
- alkuvalmistelut
- tietojen tallennus
- tietojen tulostus ja taitto
- painatus
- rahoitus

Alkuvalmistelut

Kirjan valmiiksi saaminen osoittautui heti alusta
liihtien aikaavieviiksi, henkisiii voimavaroja koet-
televaksi ja rahapussia keventiiviiksi projektiksi.
Taustatueksi piiiitin perustaa sukuseuran ja niinpii
neljii Kuukka-suvun jisent?i allekirjoitti 6.4.1993
Tampereella Sukuseura Kuukka - nimisen yhdis-
tyksen perustam iskirj an.

Siihen aikaan (ehkii vieliikin) oli ensin hankittava
tietosuojalautakunnan lupa henkilcitietojen keriiii-
mistii ja tallettamista varten. Tiimiin jiilkeen oli
mahdollisuus hankkia viiestrirekisteristii nykyisten
(1966 ja sen jiilkeen eliineiden) Kuukka - nimisten
henkilciiden tiedot. Liihinnii niistii sai syntymiitie-
dot, kuolintiedot, osoitteet ja ammatit, mutta myds
vanhempi - lapsi - suhde useimmiten selvisi.

Tiimiin jiilkeen kaikille, joiden osoitteet oli sel-
vinnyt saadusta rekisteristii, liihetettiin sukutietolo-
make ja kutsu sukuseuran perustavaan kokoukseen.
Sukutietolomakkeella kysyin henkilcin vanhempien,
isovanhempien, puolison ja lasten perustiedot ja
niiden lisiiksi kiinnostusta sukukirjaa kohtaan. Lii-
hetetyistii sukutietolomakkeista palautettiin 40 pro-
senfila.

Alkuvalmisteluihin liittyi mycis ATK- laitteiden
ajanmukaistaminen ja kirjoittimen hankkiminen.

Tietojen tallennus

Sukutietojen tallennuksen olin aloittanut sukuoh-
jelman 3.5-versiolla. 7.0-version jiitin viiliin ja siir-
sin tiedot suoraan sukuohjelma 8-0-versioon. Siir-
rossa ei ollut ongelmia. Kuukka - nimiset kuuluvat
seitsemiiiin eri sukuun ja jokaisen suvun tallensin
omaan tiedostoon,

Se periaate, kuinka laajasti sukuun kuuluvia hen-
kikiitii haluaa tuoda julkaisussa esille, on syltA
ratkaista jo tallennusta aloitettaessa. Tiissii kirjassa
rajaus tehtiin niin, ettii kaikki ne henkilcit, joiden
jompikumpi vanhempi on tai on ollut Kuukka -
niminen, kerrottiin kirjassa. Mukavampi on ehkii
kuitenkin ratkaisu, jossa 3-4 viimeisen sukupolven
ajalta kaikki sukuun kuuluvat ovat kirjassa mukana.
Sellainen sukukirja, jossa mukaan otetaan kaikki
1700-luvun alussa eliineen henkilcin jiilkeliiiset,
kertoo jo useammasta suvusta ja voi tietysti joissa-
kin tapauksissa olla perusteltuakin.

Varsinaisesti yhtii henkiki koskevia yksityiskoh-
taisempia tietoja kannattaa tiissii vaiheessa tallentaa
mahdollisimman kattavasti. My6hemmin voi jattA[
jotakin pois, jos on tarpeen, kun ajattelee esimer-
kiksi kirjan "tasapaksuisuutta" kaikilta osin.

Tietojen tulostus ja taitto

Tiissii tydssii valitsin taittajaksi sukuun kuulumat-
toman ammattihenkilcin, jolla oli kaikki valmius
kirjan taittamiseen. Hiinen vaatimuksensa ja toi-
veensa vaikuttivat siihen, mita tietoja ja missii
muodossa hiin tiedot halusi.

Edell2i jo mainitsin, ettii kirjassa on seitsemiin eri
sukua. Kukin suku alkaa seuraavasta sukutaulunu-
merosta, mihin edellinen piieffi, esimerkiksi Le-
min Kuukat ovat sukutauluissa 376-615 ja Suo-
menniemen Kuukat sukutauluissa 616-705. Tdm,i
valinta helpotti hakemiston tulostamista ja editoin-
tia. Sivunumerot hakemistossa olisivat olleet kovan
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ty<in takana, kun sivunumerot vaihtuivat jatkuvasti

taittajan lisiitessii kuvia tekstien viiliin.
Taittaja halusi aineiston rtf - muodossa ja lisiiksi

yhtenii paperitulosteena. Valokuvat (50 kpl) nume-
roin sekii kuvan taakse ettii paperitulosteeseen, jo-

hon esitin myris oman kiisitykseni valokuvien si-
jainnista. Kuvatekstit kirjoitin kiisin punaisella pa-
peritulosteeseen.

Tiedonsiinossa oli joitakin ongelmia; yleensii oli
sanoja yhdessii tai sitten sanojen viilissii oli viili-
lyrintejii liikaa. Tiimii johti siihen, etta taittaja joutui

kiiy.tiinncissii kiiymiiiin liipi koko aineiston rivi ri-
viltA. Taittajan taitto-ohjelman nimi oli QuarkX-
press Passport ja kuvankiisittelyohjelman nimi oli
Adobe Photoshop.

Taittajan saatua ensimmiiisen vedoksen valmiiksi,
suoritin oikoluvun ja tein korjaukset ja lisiiykset
vedokseen. Korjausten tekemisen jiilkeen otettiin
vielii yksi vedos ja kiivin korjatut kohdat liipi. Lop-
putuloksena kirja oli kansia myciten valmis kahdella
ZIP- levykkeellii noin 107 Mb:n suuruisena.

Painatus

Painatukseen liittyvisse asioissa minulla oli apuna
er?is sukuun kuuluva kirjailija, joka on ollut FinnE-
pos-kustannusyhtirin toiminnassa mukana sen
alusta asti. Hiin hankki ISBN- numeron. valitsi
paperin laadun ja paksuuden, suoritti painotalojen
kilpailuttamisen ja oli muutenkin mukana tiimiin
kirjan luomisprosessissa.

Kirjapainohinnoissa oli suuri hintahaitari, johon
vaikutti se seikka, keytettiinkd perinteistii paino-

menetelmiiii, vai digitaalista tulostusta. Sidontame-
netelmii vaikutti mycis hintaan ratkaisevasti.

Kirjapainon kanssa yhteistyci sujui hyvin ja mycis
he tulostivat yhden vedoksen, joka piti hyviiksya
ennen kirjan tekemistii. Tiissiikin vaiheessa oli vielii
mahdollisuus tehdii pieniii korjauksia.

Rahoitus

Varsinaiseen tutkimiseen kiiytin omaa rahoitustani.
Tiimii on selvii asia silloin, kun kyseessii on har-
rastus. Jos tutkimiseen kay'tetyn ajan yrittiiisi hin-
noitella ja vielii yrittiiisi saada rahat takaisin kirjan
hinnoissa, niin kukaan ei varmaankaan kirjaa raski-
si ostaa.

Muita menoja on kirjaprojektissa yllin kyllin,
kuten muut tilatut tutkimukset, taitto ja painatus
sekii markkinointi (myyntikirjeet). Verotus on hyvii
selvittiiii ja mahdollisuuksien mukaan jakaa menot
ja tulot useammalle kalenterivuodelle.

Suoranaisista muista menoista tilatut tutkimukset
ja taitto katettiin ennakkomyynnillii ja painatus-
kustannukset varsinaisella mlynnillii, joka tapahtui
sukuj uhlassa viilittcim5sti kirj an valmistuttua. Mak-
suaikaa oli kaksi viikkoa.

Kirjaa painettiin 300 kappaletta ja sen kappale-
hinta miiiiriiytyi siten, ettii ennakkokiinnostus kirj aa
kohtaan ja sen lisiiksi muutama kymmenen lisiikap-
paletta kattaisivat kaikki suoranaiset kustannukset.
Tdmii osoittautui sopivaksi tavaksi hoitaa rahoitus
ja vielii myymiittii olevat muutamat kymmenet kap-
paleet tuovat jatkossa mukavan pesiimunan suku-
seuran toiminnan rahoittam iseen.

Juha Nirkk
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