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Sukukirjan valmistus - tietokoneella vai ilman?

Kerrottakoon tAssa omia kokemuksia.
Ammattikirjojen ohella olen saanut
valmiiksi kymmenkunta sukututkr-
muskirjaa vuodesta 1979 alkaen.
Aloin tehda sukukirjoja ensiksi sak-
sil la ja l i imaamalla ja kopioimalla,
nykyaAn ne tulevat valmiiksi cd-
romilla tietokoneella. On siit i i  my<is
er?iitii viilimuotoja.
Ei pidii vain kerdta materiaalia koko
ikansii ja jattiia jalkeliiisille nippua se-
kalaisia papereita. Kirjan teko on
hauskaa ja aina voi tehda uuden, jos
liiytyy lisiiii aineistoa.

Kirjan ulkoasu

PiiasAantdnA olkoon, ettei lataa varn
tekstejA ja taulukoita. Lukijan kannal-
ta on tArkeata, efiii kirjassa on runsas
kuvamateriaali, v?ihintiiiin I kuva./sivu
tai aukeama. Omissa kirjoissani on
joskus yli puolet aineistosta kuvia.
Kirja vai moniste? Se on myds hinta-
kysymys. Painettu kirja siiilyy parhar-
ten, mutta on paljon kalli impi.
Monisteet ovat melkein kirjan niikor-
sia, jos ne sidotaan hyvin.
Sidonnan vaihtoehdot oval: Niromi-
nen, li imaselkii ja kampaselkA, joista
viimeksi mainittu on halvin, sen voi
tehde itse. Silloin laitetaan paksumpi
kansipahvi tai muovi eteen ja taakse.

Saksi l la ja l i imalla

Monistaa voi myds kAsin kirjoitetun
tekstin, mieluimmin tussikyniitekstin.
Lyijy- tai kuulakyniiteksti voidaan
vahventaa kopiokoneessa.

My<is kirjoituskoneteksti pitAisi vah-
ventaa ennen monistamista.
Ongelma: Valokuvat tulostuvat usein
liian tummiksi (varsinkin v2irikuvat),
teksti tulee l i ian vaaleaksi.
Parasta: kopioidaan kuvasiwt ja vah-
vennetut tekstisivut erikseen.
Esim. alkuperiiiset valokuvat voidaan
kiinnitt i i i i  taffalla tai kulmalla,
kuvatekstit liimataan alle. Teksti-
liuskat liimataan kauttaaltaan, efteivet
irtoa kopiointivaiheessa. Olen kAyttA-
nyt Pelif ix- tai Pritt- l i imapuikkoja (i l-
man liuotinta).
Tai: valokuvista otetaan vaaleammat
kopiot. leikalaan kuvat ja teksti ja l i i-
mataan vahvalle valkoiselle alus-
paperil le.
Piirokset ja tekstit sopivat teknisesti
hyvin yhteen.
Tavall inen moniste on yksipuolinen,
ohut paperi, tallitin voi kalttaa vapaa-
ta asettelua (layout).
Kaksipuolinen kopiointi vaati i pak-
sumpaa paperia, aukeaman layout eli
kuvien asettelu on tarkeA. Kun sivut
sekoiftuvat helposti, ne numeroidaan
kevyesti lyi jykynii l la. Alkuun ja lop-
puun tulevat ryhjAt sivut.
Ensimmiiinen monisteeni oli yksipuo-
linen, tein sita 4 vuotta. Sen aikana
kaytin eri laisia kirjoituskoneita ja
"sekakuvitusta".
Seuraava monisre oli kaksipuolinen ja
siinii oli 3 eri kirjoitustyylia, monishn
sen omalla kopiokoneellani (ACFA
X l8). Jo 10-15 kpl kannattaa itse
monistaa kotikopiokoneella. Vein ne
kampasidottavaksi l i ikkeeseen (AIR-
IX kopiolaitokseen).

44



Kirjan sisiilto

Sukukirja voi olla ison suvun kaik-
k ien  jasenten  tau lukko.  m ie lu  i rn  m in
patriarkaalinen, suppeampi oman per-
heen muistelot, omaelamakerla tai ta-
lon historia, matrikkeli tai sekoitus
kaikesta.
selvita aluksi, kenelle kirjoitat: suu-
relle yleisdlle, sukulaisil le vai itsel-
lesi!
Ei kannata toistaa, mita on jo kirjor-
tettu; maakunta- tai yleisti historiaa.
Korkeintaan lyhyt paikall ishistori ikki.

Tekstin sisdlto

Alkusanat.
Sisiillysluettelo, viittaus otsikko- tai
sivunumeroihin. Kiiy Word-ohjelmal-
la automaattisesti jos osaa...
Tutkimusmenetelma eli mistii saatu
aineisto ja miten kasitelty.
Tietoja eri paikkakunnista, amma-
teista, rimikirja.
Lyhyt historiallinen katsaus (esim.
nalkavuodet).
Sukutaulut. Alkuun vaikka tiivistetty
esivanhempienkaavio. Jiilkelii istauiu-
ja  ro i  mycis  i rse k i r jo inaa.  ru lee e l i i r i i
teksti. Tai tietokoneella sukuohjel-
masta.
Vanhat kirjeet, nimikirjoitukset, to-
distukset, ansioluettelot.
Kopiot kirkonkirjoista.
Kuolin-, vihki- ja syntymailmoituk-
set.
Kauppakirjat, joissa nimi tai puu-
merkki.
Haasla l le lu l ,  nauhoi rukser  muneel la .
Henkilcihakemisto tulee myds suku-
ohjelmista tai Wordista.
Lahteet.
Yhteenveto takakannelle.

Millaiset kuvat?

I  i  o le  ra jo i rus la  pa i r5 i  m i i? i r? i .  Ku \ ia
on hauska selail la,jos on tylsa teksti!

Kansikuvaksi voi olla karttasuuren-
nus, vaakuna tai piiros, valokuvan
detalj i . l i  sukukokousten rl hmii-
kuvia! Kuvien tasapainoinen asettelu
on taitolaji, varsinkin aukeamalla vor
yritt:ia saada kuvien ylii.- ja alareunat
samalle korkeudelle. Varikuvat ovat
vieli ikin kall i i ta monistaa tai painaa,
mutta pirisuvat kirjaa. Tiilliiin paine-
taan mieluimmin kokonaisia viir ist-
vuja periikk?iin.
Piinokset on helppo monistaa, esim.
kaftadetaljit, vanhat piirrokset ktr-
koista, ammattien harjoittajat, osasuu-
rennukset.
Va loLu\a t  ova t  joskus  onge lmal l i s ia .
koko- tummuus. pit i i isi ensiksi k?isi-
tellii tietokoneen kuvankiisittely-
ohjelmassa.
Henkiltikuvat: tee osasuurennuksia,
kasvot esille. Vierekkiiin voi asettaa
saman henkikin eri ik2iisen?i.
Tarkeit?i ovat rakennukset, joissa
aiunu. myds n1 k1nii l,5 mi?i. Hauskoja
o\at detalj i t a.u in) m pArisldsli j : Sis?j-
kuvat, huonekalut, tuvanuunit. Tar
sitten ovenkahvat, mummon rukki.
Kirkot, joissa henkil6 kastettu, vihit-
ty. Kastemaljat. Hautausmaat, yleis-
kuva ellei hautakivi tallessa.
Kyla- tai kaupunkimaisemat, vanhat
kuvat, nykynakymat.
Ammatinharjoittaminen: Sepan paja-
museo, peltotyd I 700-luvulla.
Ku\a l  \o i  kop io ida  skannaamaJ la  k i r -
joista, hakuteoksista. Kiiytiin parhail-
laan Karjala-kirjoja. Kuvien lainaus
ja julkaisuoikeus voi olla ongelmal-
Iinen, jos kirja tulee mlynti in!
Vanhat mainokset.
Ras ter ikuva l  o ra t  onge lmal l i ' i a :  Mo i -
ree-ilmidtl i voi korjata joil lakin tieto-
koneohjelmilla.
Videokuvat. Videokameralla otetuista
nauhoista voidaan kaapata kuvia tie-
tokoneeseen, jolloin saa pienet mv-
tai varikuvat. Se on helppo keino
tutkimusmatkail i joi l le, samoin tulee
tallennetuksi haastattelut. Myds TV-
ohjelmasta voi kaapata, esim. vaniat
Viipuri-kuvat. (Ohjelma: Smafi TV).



Digitaalikamerasta kuvan voi siirtiiii
suoraan tietokoneeseen,
Olen harrastanut myds esineiden
skannausta. Se sopii kun on matalat
esineet kuten kunnia- tai ansiomerkit,
jopa matalat ka).ftdesineet (lautaset,
monogrammir.l. Se on tarkempaa kuin
valokuvaus.
Kuvien kopiointi vanhoista kaitafil-
meista on vaikeata: Skanneril la roi
yrittaa (diaskanneri). Tai siirtaa kaita-
fi lmi videolle ja siita kuvakaappaus.

Sukukirja osittain tietokoneella

- Tarvitaan: Tietokone jossa kohtalai-
nen muisti (kuvat), tulostin, ainakin
musla-valkoinen laserprintleri (tai
mustesuihku viiri-mv, kallis k?iytt?iii).
Skanneri, mieluimmin l?ipivalaiseva -
dioja vaxten.

- Ohjelmia koneeseen:
- Sukututkimusohjelma. Pitiiisi olla

helppoka)tdinen, nykyiset ovat liian
monimuotoisia. Kokeiltu: GENUS,
PAr', JUURET, SUKU 2000, Fami-
lienstammbaum jne. Testaus: Millai-
set tulosteet, jalkelaistaulut, esivan-
hempainkaaviot. Henkiltiitten lisii?i-
minen ja kytkentzi. Tulostaminen
Word-r1f. Eli suoraan kirjaan, jolloin
sita voi muokata. T?iydellista ohjel-
maa ei ole vielii keksitty!!!

- Jokin tekstink2isinelyohjelma: esim.
Word-rtf-muoto sopii useampien uu-
sien ja vanhempien sukututkrmus-
ohjelmien kanssa.

- Taitto-ohjelma, joka sovittaa kuvat
yhteen ja myds asettaa ne tekstiin.
Kokeiltu: Pagemaker 6.0.

- Kuvankasittelyohjelma, Agfa on hal-
pa: Photo Impact. Paint shop pro ja
Photo shop ovat liian isoja ja mut-
kikkaila. Skannerin kanssa tulee usein
kuvankasittely- ja tekstinlukuohjel-
mia,

Kirjaesimerkki A

Ns. "leipiiteksti" on kidoitettu Word-
rtf-muotoon tietokoneella. Siruja er
numeroida. Tallennetaan,
Kuvasivuja: Kuvat skannataan, tal-
lennetaan tietokoneeseen omaan ku-
vakansioon, kuville annetaan tarkka
nimitys ja numerointi, jotta ne ldy-
ryvat taas. Lisiiksi paperikopiot. jois-
sa on samat numerot pahvikansioon
Skannausvaiheessa laitetaan kuvat
lopulliseen kokoon, varsinkin jos on
rasterikuvat (kirjoista)- moiree-ilrnitin
valttamiseksi. Jos sivu on l7 cm
levea, mahtuu sinne vierekkiiin 2 kpl
8 cm kuvia, plus 1 cm vali. Tai 3 kpl
5 cm:n kuvia.  p lus I  t  I  cm vAl i .  Tai
I iso kuva 17 cm.
Valitaan yhdelle sivulle asennettavat
kuvat paperikuvien al.ulla.
Avataan Pagemaker, luodaan
"masterpage", varataan tyhjia siruja
reippaasti yli tarpeen ja sovitetaan
kuvat sivulle "file place" -komen-
non avulla. Kuvia voi leikata, suuren-
taa tai pienent?i?i ja vapaasti vaihdella
paikkoja! Kuvatekstit voi kirjoittaa
suoraan kuvien alle tai viereen, pientii
sovittelua on kuitenkin.
Valmistetaan kaikki kuvasir.ut- mytis
kansi.
Tulostetaan erikseen tekstisir.ut ja ku-
vasivul. lajittelu kzisin. Numeroinli ei
mahdollista.
Myds varikuvia voi itse tulostaa ja
liiftaA vAliin.
Sopii jos on 10-15 kirjaa eikzi yli 50
kuvasilua.
Kampasidonta.

Kirjaesimerkki B

Jos ei voi hankkia Pagemakeri?i tai
vastaavaa taitto-ohjelmaa, tavalliseen
tekstinkasittelyohjelmaan (Wordilla)
voi lis?itii kuvia. Word tulee "ras-
kaaksi" 20 kuvasivun jalkeen. pitaisi
jakaa eri tiedostoihin.

46



Tarvitaan tietokone, tulostin ja skan-
nen.
Koko teksti kirjoitetaan valmiiksi 2-
palstaiseksi. Kuvat l isata:in haluttuun
kohteeseen, ne hakeutuvat automaat-
tisesti palstan leveydelle (7.2 cm).
Kirjan sivut voi heti tulostaa itse tar
poihaa cd-rom -asem a l la. jos on. ja
viedii kirjapainoon. Hyva laatu! VAn-
ja mv-kuvien sekoitus on ongelmal-
l ista kirjapainossa!

Kirjaesimerkki C

Nyt kaytetaan yksinorraan Page-
maker- tai vastavaa taitto-ohjelmaa.
Koko teksti on kirjoitettu Word 97 r1f
-muotoon, yhtenA palstana.
Avataan Pagemaker, luodaan "mas-
terpage", jossa on sivunumerointi-
kohdat, varataan tarpeeksi tyhjiii siv"-
jaja kopioidaan teksti "f i le place" +
autofl ow -komennolla ja tarkistetaan,
tu l i ko  ka ikk i .  S ivu ja  saa s i f ien  l i s i ia
eteen, keskelle ja taakse.
lehd i idn  kurasuunn i te lma,  teks t i in
sopiviin kohtiin aukkoja, joihin kuvat
kopioidaan "fi le - place" -komen-
nolla. Nyt kuvat ovat tekstin seassa
sopivassa kohdassa. Varataan tila
kuvatekstille tarvittaessa.
Jli lkeenp?iin kuvia ei voi poistaa tal
lisiitii alkuun, ilman ett?i koko asettelu
menee poskelleen. TAma vaatii tark-
kaa harkintaa etukateen.
Pagemaker "vasyy" helposti n.40 50
kuvasivun ji i lkeen, aineisto pitAisi ja-
kaa er i  l i edos to ih in .  Pagemaker  ra in
' ' v i inaa"  

kur i in  ( l in lk i ' ) .  n i iden  a lku-
periiistii sijaintia ei saa fdskentelyn

aikana muuttaa eik?i nimetA niita uu-
delleen! Valmis kirja voidaan tal-
lentaa (file/save as) kolmella tavalla:
Jos valitaan "all l inked fi les", kaikki
kuvat tallentuvat kirjasivujen viereen
pagemaker tiedostoon, jos valitaan
"files required lor remote printing ,
ne tallentuvat kirjan sivujen mukaan.
Kirjapainoa varten kaikki tiedostot
voi yhdistiiii Pdf-muotoon, tai tAma
tehdiiiin kirjapainossa. "Postscript"
printti-ohjelmalla voi varmistaa, efiA
on mukana kaikki kuvat ja fontit
oikeankokoisina.
Sivujen numerointi mahdollinen. Cd-
rom kirjapainoon, myds Iisatilauksra
varten. KAytin itse Yliopiston kirja-
painoa (Juvenes) ja Multiprinttia.

Muita vihjeitii

Tietokoneohjelmat uudistuvat vinhaa
vauhtia, tulee helposti ns. yhteen-
sop i r  uusongeJmia .  Skanner i  e i  to im i
en?iii uuden Windowsin kanssa jne.
Kauppiaat eivat kerro!
Vannuuskopiointi sukutauluista,
skannatuista kuvista, valmiista kirjas-
ta! Tee myds paperitulosteita!
Kirjan sidonta: Parasta on yhtenlinen
etu- ja takakansi ja urat taittokoh-
dassa.
L i ihe la  kappa le i ta  a r l ' i s to ih in  ja  e r i -
koiskirjastoihin.
Hae apurahaa.
Tulosta valmis kirja myds cd-romille,
sinne saa my6s videopAlkdl. Kirja
siiilly varmemmin.


