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Kokemuksia sukukirjan

SUKU

tekernisestd.

seudulla
Voidaan kysyd, miksi
pitiiisi
tehdei
sukukirja,
miten se olisi
hyvd tehdd ja
mlkd on sukukirja.
Mielestdni
sukukirjalta on edellytettdvd,
ettd yksien kanslen siseltd
saa seke yleisplirteisen,
ettai yksityiskohtaisen
kuvan suvusta ia
sen jdsen i std useiden
f ; ;u. s; -t;aj . i : v o i ta. Jotta julkaistua
s u "kuuft.u" tpkoi m
daan sanoa sukuklrjaksi,
siind tulee o1fa sisdltciS mdeirdlllsesti_: tavallisesti
vdhintiiiin
viidestd
(usein
sukupolvesta
jopa 15 polvesta),
useista
kymmenistd
perheistd
(usein useasta sadasta Derheestd). Sukukirjan tutkimukset eroavatkin
tavalllsesta
sukututkimuksesta
1dhinnd vain mddrdn osalta.
Kirjan tekeminen vaatii
mefkolset voirnavarat. Se vaatii
aikaa, rahaa sekd tietoa ja taitoa.
Siten kirjan
tekemistd suunnittelevien
kannattaa harklta
miten kirjan
tekee ja
kuunnella muiden kokemuksia.
Tdssd kerron ldhinnd tutkimuksen tekijdn
ndktjkulmasta
ornia kokemuksiani
Vaissin sukukirjan
tekernisestd. Kirja on
parhaillaan
painossa ja siten tutkimusten osalta valmiina.
Vaissin ta1o, josta suvulle on otetru
niml, sijaitsee
Keuruulla. Suvun juuria,
joita
on johdettu Mdntdn talosta
(.ryk.
Mdntdn kaupungissa), voidaan luonnehtia
hdrndlSlsiksi.
Suunnitelnallisuus
Suunnitelmallisuus
kannattaa
Sukukirjan tekijdn
suunnitelnassa
ofla hahmoteltuna seuraavat asiat:
A

Sisdl tcj:

B

Toteutus:

-

aina.
voisi

Suvun rajaus
kirjan luonne
tavoltteet
ldhdepohja
ja heidan
tycintekijet
vastuual ueensa

C
D

Aikataulu
Rahoitus.

Suunnitelman
teko kannattaa,
vaikka
se ei sellaisenaan toteutuisikaan.
Salotaanhan,
ettii
hyvln
suunniteltu
on
puoliksi Lehry.
*
Vaissin sukukirja
toteutettiin
suunnitelman puitteissa.
Ennen kuin varsinainen suunnitelma voltiln
laatia
o1i
tehty aika paljon tyctre. Ndiden esirdiden yhteydessd ei vield ajateltu
kirjan
tekemistd. Yleensd suvun piirissd
on joku
suvun
menneisyydestd
erikoisesti
kiinnostunut
joka alkaa tutkia
henkilij,
tai tutkituttaa.
Ndin o11 Vaissinkin suvussa. Vaissin talon vanhempi isdntd o11
jdrjestiinyt
kotiarkistonsa
kuntoon ia
selvitytti
muista arklstoista
erilaisia
lisatietoja.
Hdn peidtti kutsua sukulaisensa koo11e.
Vuoden 1985 elokuun alussa sukua kertyi taloon odotettua enemmdn. Ilmapilri
oli innostunut ja yleinen mieJipide olr,
ettei
lnnostusta
saisi padstdd valumaan
hukkaan. Samalla kun pddtettiin
sukukirjan tekemisestd peetettilrr
rnycis sukuseuran perustamisesta.
Vanhenpi polvi toivoi,
ettd kirja
valmistuisi
niin
pian,
ettb hekin sen ndkisivdt.
Tiimdn jrilkeen
laadittlin
seuraavanlainen suunitelma:
pietari
A.
Kantaisdksi
vallttiin
Tuomaanpoika (1761-1838) ja hdnen eldrndkertansa
pZidtettlin
selvittdd
tarkasti.
Kantaisdn
valinta
on kirjan
kannalta
keskeinen ratkaisu.
pdddvttiin
Pietariln
useista syistS. Hdn on vanhin suvun jdsen, joka asui Vaissin talossa;
perimdtieto
juurl
ulottui
ja juuri
hdneen asti;
Pietaria
voitiin
pitdii eriieinlalsena
merkkihenkilcjnzi suvussa ja oletettavasti

I
jeilkipolvet
yhteen kirjaan.
nahtuisivat
B.
Pletarin
mieskantaiset
Selvitetdiin
esipol-vet.
C. Tutkltaan Pierarin koko jiilkipolvisLo ai na nykypdiviidn asti
siten,
ettd
heistd saataisiin
mukaan eldmdkerrallisja muuta sukua eldvijittiiviiii
ta tietoa
aineistoa.
Muiden sukuseurojen
kanssa
yhteiset
paetettiin
rajata
sukuhaarat
Naite oli
kaksi aika..laajaa
eri11een.
haaraa,
toinen
oli
kokonaisen Ahtdrin
Sipildn
suvun ja
toinen
osan Keuruun
Murtomden sukua kanssa yhteinen.
D.
kaksi vuotta
Tutkimuksiin
varattiin
ja kirjan painatusvaiheeseen puoli vuotE.

Raholtus

ennakkotilausten

avulla.

Suunnitelmaa voidaan pitdii rohkeana,
koska liikkeelle
liihdettiin
nollatilanteesta. Ainoat voimavarat, joita
vastaperustetulla
seuralla voidaan katsoa o1leen olivat
perustuvia henkiesitcjihin
sid eviiitd. Aikatauluksi
valittiin
lyhin
joten
rnahdollinen,
ei ole yllettavee,
jouduttiin
jatkaettd tutkimusvaihetta
maan puoll vuotta.
Suori tustapa
Kirjan
tekijdnd
vastuullani
olivat
tutkimukset
vanhirnmista ajoista
nykypolviin,
Suvun jdsenten
itse
toivottiin
ja niiden liiilmoittavan
omat tietonsa
jotka
hiomaistensa
tiedot,
itse
eivet
o1e vastaamassa. Elemakerrallisia
tieto*
ja ei ilman suvun jdsenten omaa aktiivisuutta
olisi
laajemmin
saatu
kokoon.
Tarkoitus o1i pitZid virkatodi-stusten
tipienene.
laustarve
Tdlte
tavoite
osin
toteutui
vain aktiivisimnissa
sukuhaaja
roissa.
perimdtiedon
Site
vastoin
muun sukukirjaa
eldvciittdvdn
aineiston
nddrd ylitti
ennakko-odotukset.
Havainnollinen

ja

eldvd

suku

Keskeinen tavoite
Vaissin sukukirjan
laatirnlsessa
o1i saada suku kirjan
sija luettavaksi
vui11a elSvdksi
siten,
ymmdrtdminen vaadi esim.
ettei
tekstin
yliopistollista
arvosanaa Suomen histoEldvijittdmisessd
riassa.
kdytettiin
runsaasti karttoja,
neytteite
vanhoista aja
siakirjoista
valokuvia.
Tiilt5
osin
Vaissin
sukukirja
ei kovin paljon
eroa
rnuista sukukirjoista.
Erikoista
Vaissin
sukukirjassa
ovat
hyvin erilaisista
aiheista.
"tietoiskutrr
tL

Vanhimpien aikojen yhteydessd niiden alyhyesvu1la selitetiiijn
erillisluvuissa
(suku on asuttanut
mm. autio-termiii
ti
ja Talonrippikirjoja
useita autioita),
pojan verotusta.
Uudempien polvien yhkerrotaan perimdteydessii tietoiskuissa
ja rnuistltietoa.
Mainittakoot
tiillaislsta otsikot Vaissilan seitsenasta veljeknlmi He16n ja Myrsky Ndsisestd, l[iksi
jdrvelld v. 1929.

Virkr
set.
klrjava tas
ta suunnite
Jokainen
ja sukukirsaada esil
tuovat tu1tyksid. Tiil
sii mydnteis
sr
tuttavat
^i l-X
Sallto

Ongelmia
tul-ee
Jokaisen
suvun tutkimuksessa
ongelrnia vastaan. Kirjan kokoisessa tutkimuksessa ongelmia on paljon ja monenf ai.sla.
On ongehnia, jotka voidaan ennakoida
ja joihin
Vaisslten voidaan varautua.
rnrn.
ol-ivat
sin suvun osalta
tiillaisia
rnuuttaneet. Useirnmat niistii.
ulkomaille
,r .
joihin
antoisaatiin yHteys ulkomailla,
vdvat rnerkittdvdn panoksen sukukirjaan
Toisaalta
limatkasta
huolimatta.
useimjoiden jdlkipolviin
sukulaimat niist6,
si11a ei o1e ol1ut vuosikymmeniin yhteyttd, jdivdt selvittdmdtte.
Ennakoitavissa
o1i nyijs se, ettd eliija eliimiikerrallista
vbittiivdd
aineistoa
enemmdn
kertyy
toisista
sukuhaaroista
Kaikkiin
sukuhaaroihin
kuin
toisista.
pyrittlin
kuvla tms.
ldytdmiidn joltakin
yksi sukuhaara o1i niin passiiviSilti
ettei
siihen
nen ja osin vastahankainen,
saatu yhteen valokuvaa. Ehka tuokin haakirjasta
tehtara herdd kun uusi laitos
neen seuraavan sukupolven aikana.
Ennakoitavissa
myds suvun varolivat
polvien
haisimpien
tutkimusongelmat.
Tutkirnusten alkuvaiheessa
ei voida tievoitiid kuinka vanhaan aikaan sukujuuri
daan selvittdd.
*
Sukukirjaa tehdessd vastaan tulee myds
yllatyksia.
Valssin
suvun kohdalla osa
vaan
niiistii ei o1lut asioina yllettevia,
Ta1o11 ylletteviid.
ongelmien laajuus
piddn
tutkimusta,
laisena
nykypolvien
julkaisuhetkeen
asti.
sen ulottamista
enemmdn aikaa ja
Se vaati huomattavasti
joitavaivaa kuin oli arvioj-tu ja silti
oli pakko hyvdksyd.
kin puutteita

Vaikka pyrin kaikki
laajimmat osat ja
ldhinnd olevat osat tutkimaan itse silti
virkatodistuskulut
eri
seurakunnista olivat
ennakoituun
ndhden kaksinkertai-
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Vj rkaLodist usten
s e L.
vi j pyminen ja
kirjava Laso ovaL y-[eensdseikkoja, joita suunnitelmia tehdessd ei aina muista.
Jokainen suku on oma kokonaisuutensa
ja sukukirjassa
sen ominaisuudet tullsi
Siten
mitd
saada esi1le.
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Sukukirja
Tutkija

-

sukuseura

-

sukulaiset

Voidaan kysyd, onko sukukirjan
tekeKeiytdnnisessd
sukuseura velttamatijn.
n6ssd ndin yleensd on, koska ilman sukuseuraa ei
o1e helppo saada riittiiviZi
julkaisemiseen ja
voimavaroja klrjan
j:te tekeMoni tutkimus
tutkimukslln.
puutmiittZi ja ilmestynettd
resurssien
tuessa.
Tolnlvasta
sukuseurasta
on sukukirjan tekijiille
korvaamaton apu. Sukuseurasta on apu
- tutkimuksista
sukutiedottanisessa
1aisil le
- kooLtaessa valokuvia ia Lieloja
SUVUSTA

- tietoja
Larkistettaessa ja tdydennettaesse
Vaissin sukukirjaa
tehteesse sukuseujotta
nykypolville
ra o1i valttanetbn,
Trimd
onnistui.
suunnattu kyselytutkimus
seasti tutkitoiminta
seuran aktiivinen
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Vaissin suvusta ja sukukirjan
tekernivoin
sestd saamieni kokemusten nojalla
suosltella
selkedn roolijaon
tekemistd
ja sukuseuran aktiivihenkilcjitutkijan
den v61il1d siten, ettd molemmat tukevat
toistensa toimintaa.
Kokemukseni yhteistydstd ovat myijnteiset.
+-r^

-

niksi

?

Miksl tehdZi sukukirja
kun tekemdttdkin voi o11a? Perusvastaus slsiiltyy kyylipeataan
symykseen, miksi
tutkia sukua. Sukuklrja merkltsee vain julkaistua
laajahkoa
sukututkimusta.
Sukututkirnuksen tekerniseen taas syitii
on paljon,
kullakin
omansa. En kziy nlitd
luettelemaan. Sukututkirnusta
tehneind
tunnemne
ne ky11d.
Sukukirjan tekoon yleisohjeeksi
sopinee vanhan kansan viisaus,
ette neita on
moneksi ja neitd
mytjs ofkoot
moneksi.
Vaissin
suvusta puhuttaessa tdrnd on i1malstu
sanomalla.
maailmassa on
etta
ja valssilaiset
hulluja
99 lajia
vield
sen pbdl1e.

