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Raine Raitio

S ukuperinteen tallentaminen

On oikeastaan melko hiimmiistyttiiviiii havaita, ettii
sukututkijoiden huomattavasta aktiivisuudesta huo-
limatta sukuperinnettii on keriitty hyvin v?ihiin.
Usein innostuksissamme kahlaamme useita suku-
polvia ja satojakin vuosia taaksepiiin. Lopputulok-
sena on kuitenkin vasta luuranko. Joukko syntyme-
, vihkimis- ja kuolinaikoja. Varsinaiset lihat puut-
tuvat kuitenkin vielii luiden ympiirilte. Tiilla viilin
isovanhempamme, tadit, sediit ja muut sukumme
menneistii vaiheista tietiineet henkil6t ovat ehtineet
kuolla. Olisikin, ehkA jarkeviimpiiii aluksi selvittiiii
vain liihisuku, haastatella heita ja jatkaa sitten
eteenpiiin.

Tarkastelen seuraavassa sukuperinteen tal lennusta
liihinnii itse perinteen keruutapahtuman kannalta.
Perinnettii voidaan ker?itii monella tavalla, kasvok-
kain tapahtuvana haastatteluna, postitse tapahtuva-
na lomakehaastatteluna tai kirjoituskilpailuiden
avulla. Keskityn seuraavassa kuitenkin kasvokkain
tapahtuvaan haastattelun suorittamiseen.

MITA ON SUKUPERINNE ?

Aluksi on ehkA hyvii kysyii, mitii sukuperinne on.
Selkeiitli maAritelmaA ei ole annettu, mutta tete
voisi liihestyii siita nekdkulmasta, mitii perinteellii
yleisesti tarkoitetaan.

Folklore eli henkinen kansanperinne on jaettu
usein kolmeen osaan:

1) kansanuskoon
2) tapakulttuuriin
3) runouteen, kertomuksiin, lauluihin ja sanontoihin

Henkinen kansanperinne koostuu tiedon, taidon ja
kokemuksen yhteisdllisestA piiiiomasta.

Perinnettd ovat automaattisesti yhteiscin kaikki
keyttcikelpoisiksi, hyridyllisiksi, arvokkaiksi, tur-
vallisiksi jne. kokemat ajattelu- ja toimintatavat,
joita vaalitaan ja rikastetaan, ja jotka halutaan siir-
tiiii tuleville sukupolville niiden arvon vuoksi. Niiin

ajateltuna kaikilla yhteisdilla, ovat ne sitten kylzi-
kuntia, heimoja ja kansoja tai laakareiden, lasten-
tarhanopettajien tai raudoittajien muodostamia
(ty<i- tms.) ryhmi?i, on omat traditionsa.

Yksinkertaisesti sukuperinnettii on kaikki se, mitii
suvun ja perheen piirissii on pidetty jatkuvasti ker-
tomisen ja toistamisen arvoisena, ja mikii on haluttu
siirtea seuraavalle polvelle.

Tiillaisia asioita ovat:

- muistitieto suvun alkuperiistii ja ensimmiiisistii
asuinpaikoista
- muistitieto suvun jiisenten mycihemmistii olinsi-
joista ja heidiin vaiheistaan, avioliitoistaan, sopeu-
tumisestaan, kohtaloista sotien vaiheissa jne.
- kuvaukset sukutavoista
- muistitieto voimakkaista tai erikoisista persoonal-
lisuuksista
- eliimiikerrat
- toistuvat perheen ja sukupiirin kiiyttiimiit tokaisut,
sananlaskut, laulut, jutut ja rukoukset.

Samoin kuin liihtiesslimme sukupuuta laatimaan,
tulisi perinteen keruukin aloittaa omasta itsesta
Helpoimmin piiiisee I iikkeelle omista muistikuvista.
Voimme esiftAa itsellemme kysymyksen, mihin
muistoihin isoi i idi l l i ini  ol i  pi inal l isen usein tapana
palata. Mitii kaskuja ja vitsejii suvussa on ollut
tapana kertoa? Mita neuvoja Aiti aina kertasi?
Mitkii tavat toistuvat suvun ja perheen parissa piii-
viistii ja vuodesta toiseen?

Liihdettiiessii tallettamaan perinnettii on huomi-
oitava, ettii suullinen perinne on aina yksilcillisesti
viirittynyttii. Ihmisten muisti oikkuilee. Haastatte-
lijan tehtiiviinii on kuitenkin tallentaa perinneai-
neisto sellaisena kuin kertoja sen hiinelle esittliii.
Historiallisia tosiseikkoja koskevia tietoja voi tie-
tysti lisiikysymyksin pyrkiii tarkentamaan.

On muistettava, ettii pelkkii asiakirjojen antama
tieto ei viilttiimiittii kerro mitiiAn edellisten sukupol-
vien eliimiinarvoista ja heidan henkisestii maail-
mankatsomuksestaan tai heidiin tunteistaan- Haas-
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tatteluiden avulla saadaan talteen sellaista ihmistii
ja yhteis6a koskevaa tietoa, joka normaalisti jiiii

v iral l isten asiakir jojen ulkopuolel le ja joka muuten
katoaa ihmisen kuoltua.

Kannattaa rnycis huomioida, ett?i eliimiikerral I inen
aineisto ei ole aina pelk2istii2in sukua kiinnostavaa,
vaan si l l i i  voi ol la mycis yleist i i  ki innostavuutta
tutkij oi I le. El?imiikertoj a j a eliimiikerral I isia tietoj a
ovat kiiyttiineet hyviikseen monet ihmisiii tutkivat

tieteet: perinteen tutkimus, historian tutkimus, so-

siologia, psykologia, antropologia, liiiiketiede, psy-

kiatria.

TYON TAVOITE

Omaeldmdkerralliset muistelmat varittavat muuten
ehkd puisevaa pelkkia numerotietoja sisiiltiiviiii
sukututkimusta. Perinteen keruu voisi ol la esimer-
kiksi sukuseural le yksi toiminta- muoto. Sukukir-
jojen luettavuuden lisiiiimiseksi sukuseura voisi
jArjested vaikkapa eliirniikertakilpailun.

Haastattelun voi toteuttaa monella tavalla. Jos
tied?imme. ettii haastateltavalla on tietoa meitii kiin-
nostavasta aiheesta, voimme laatia kysymykset sen
mukaan ja pysytellii vain tiissii aiheessa. Toinen
mahdoll isuus on ns. avoin haastattelu, jota perin-
teenkeruussa on myris paljon kiiyetty. Tall<tin
selvitetiiiin haastateltavan repertuaari. Haastatelta-
va saa edetii tavanomaisen keskustelun ehdoin tai
eriiiin laisel la taj unnanvirtatekn i ikalla, eikii h?in kai-
kissa tapauksissa edes tied?i olevansa tutkimuske-
ruun kohteena. Saatuamme selville aihepiirit, joista

haastateltavalla on ehkli paljonkin kerrottavaa,
voimme jatkaa toisella kerralla vain tiist?i mliiirii-

ryste aiheesta.
Perinnehaastattelu on luonteeltaan paamaaraha-

kuista keskustelua, jossa haastattelija antaa kertojan
muistella kaikessa rauhassa. Haastattelija ohjaa
kuitenkin keskustelua, tekee lisZikysymyksiii, sy-
ventiiii, palaa kesken jiiiineisiin aiheisiin. Tiitii var-
ten haastattelijan on syyta merkitA keskustelun ku-
luessa muistiin lisiikyselyii kaipaavia asioita.

Perinnehaastattelun tavoitteeksi on hyvh asettaa
arkistokelpoisen tutkimusaineiston kokoaminen.
Jos nauhoitus/muistiinpano on tehty huolellisesti ja
jos haastatteluun liittyvissii papereissa,/nauhoissa

on riittiiviisti tietoja haastattelusta ja kertojista, ai-
neistoa voivat helposti kaltAa muutkin kuin nau-
hoittaja. Tavoitteena on saada esiin tapahtuma tai
tapahtumasarja ja sen tulos sekii kertojan arviointi
kerrotuista tapahtumista.

HAASTATTELU JA SIITA SOPIMINEN

Yhteydenotto:

Kysyttiiessii, voisiko tulla haastattelemaan, saa
yleens2i vakiovastauksen, etta enhiin minii mitiiiin
tieda tai en muista. Talktin auttaa se, ettii tutki-
musteema on tuotu esille mycinteisessii mielessii,
ilmoittamalla, ettii tiimii on tiirkeii haastattelu ja

haastateltavalla on tiirkeiiii tietoa, "monet ovat kut-
sutut, mutta harvat valitut" tyyliin. Haastattelija
osoittaa olevansa kiinnostunut haastateltavan tie-
doista (Tehiin olette ainoa tiistd joukosta, joka on
vield elossa. Juuri teilla on sopivaa tietoa. Pienet-
kin tiedot ovat arvokkaita. yms.) Heti perddn on
mycis hyvii kysyii, kiivisikci haastattelu ja mikii aika
voidaan sopia. Tiillciin haastateltava ei ehdi ujou-
teensa tai vanhuuteensa vedoten kielteyffA. Jos
haastateltava ilmoittaa olevansa sairas tai ei iaksa.
on syltii luovuttaa.

Kontaktin ottaminen ei saa tapahtua liian aikaisin.
Viikkoa tai muutamaa p?iiviiii etukiiteen sovitaan
haastattelusta

Haastattelupyynnrin esittliminen ovella on huono
vaihtoehto. Useinkaan haastateltava ei ole heti val-
mis. NSin voi kuitenkin joutua tekemii?in, jos ei
ole puhelinta. Haastattelupyynnrin voi esittiiii myds
kirjeitse. Paras vaihtoehto on kuitenkin esittiiii asi-
ansa puhelimessa. Paras ajankohta haastattelun
tekemiselle ovat arkipiiiviit klo 10 -20. On huo-
mattava, ettii useimmille lauantai ei ole sopiva piii-
v6.

Haastateltavien mddrii:

Haastateltavia on hyvzi olla paikalla vain yksi ker-
rallaan. Jos paikalla on useampia henkilciitii ker-
ralla, voi syntyii ongelmia, esimerkiksi silloin kun
kukin muistaa eri tavalla ia he alkavat kinata siitii
kuka on oikeassa.

Haastattelupaikka:

Suositeltavin paikka on yleensii haastateltavan oma
koti. Julkisissa tiloissa taustahZily saattaa olla hiii-
ritsevii

Haastattelun pituus:

Ei ole olemassa mitiiiin ehdotonta aikamiiiiriiii.
Yleensii parin, kolmen tunnin jiilkeen on hyvii lo-
pettaa ja m ikiili haastateltavalla riittiiii kerrottavaa,
sita voi jatkaa toisena pi i iv i ini i .

Viilineistci:

Tilanteen mu
nauhuri, vaik
hyviit ja huon
tusta, voi ky
merkitsemiitti
tallettaa kaike
joissain tapau
vaa, ettii haas
tliisikin haastz
pitiiii kiiden I
mysten muisl
ri stokZiyttiiine
ei ole pistoras

Aloitus:

Haastattelu or
oista, esimerk
(kertojan vanl
suus, koti, nr
asuinpaikat, la
tilanteeseen tr
usein aiheita I
tavista asioista

Kysymykset:

Mikiili tunnen
nestii jotakin,

temistii muistt
muksia haasta
tiimiin pohjall
kysymysrunko

Kysymysten
Niiden tulee r
noista. Ei esir
kansakouluja I,
pauksessa saa<
Ei saa syntyii
aloittaa aika ne

Kysymysten
tulla suppilotel
rista kokonaisr
pohjalle kuin o

Kysymykset

l. tosiasiakysy:

- julkiset tosiar
kyliillii on toim
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A SoPIMINEN

raastattelemaan, saa
enhiin mine mitean

auttaa se, ettA tutki-
/Onteisessd mielessii,
tiirkeii haastattelu ja
loa, "monet ovat kut-
yyliin. Haastattelija
ut haastateltavan tie-
stii joukosta, joka on
lpivaa tietoa. Pienet-
ns.) Heti perliiin on
astattelu ja mik[ aika
feltava ei ehdi ujou-
oten kieltlytyli. Jos
.sa sairas tai ei jaksa,

apahtua liian aikaisin.
i etukiiteen sovitaan

inen ovella on huono
.eltava ei ole heti val-
utua tekemiiiin, jos ei
nniin voi esittlili mytis
kuitenkin esittda asi-

iankohta haastattelun
klo l0 -20. On huo-
ntai ei ole sopiva piii-

taikalla vain yksi ker-

lampia henkil<iita ker-
bimerkiksi silloin kun

fre alkavat kinata siitii

I
Fii haastateltavan oma
phely saattaa olla hiii-

I
I
I

aikamiiiiriiii.
jiilkeen on hyvii lo-

riittiiii kenottavaa,

Viilineistci:

Tilanteen mukaan voi harkita, kumpi on parempi,
nauhuri, vaiko kynii ja paperia. Molemmilla on
hyviit ja huonot puolensa. Ellei hallitse pikakirjoi-
tusta, voi kynellii muistiinpanoja tehteesse jaade

merkitsemiittii jotain hyvinkin olennaista, nauhuri
tallettaa kaiken kerrotun. Nauhuri saattaa kuitenkin
joissain tapauksissa pelottaa niin paljon haastatelta-
vaa, eltd haastattelusta ei tule mitAan. Vaikka kiiy't-
tiiisikin haastattelun tekemiseen nauhuria, on syy'tii
pitiiii kiiden ulottuvilla kynii ja paperia lisiikysy-
mysten muistiinmerkitsemistd varten. Usein pa-
ristokiiyttciinen nauhuri on helppokiiyttriisin. Aina
ei ole pistorasiaa liihellii.

Aloitus:

Haastattelu on hyvii aloittaa kertojalle tutuista asi-
oista. esimerkiksi hiinen omista eliimiinvaiheistaan
(kertojan vanhemmat, sekA oma elZimiikerta: lap-
suus, koti, nuoruus, kodista liihtci, avioliitto, eri
asuinpaikat, lapset, tyci jne.). Tell<iin kertoja tottuu
tilanteeseen parhaiten. Haastattelija saa samalla
usein aiheita hyviin kysymyksiin kertojaa kiinnos-
tavista asioista.

Kysymykset:

Mikiili tunnemme haastateltavan tai tiediimme hii-
nestii jotakin, voimme ennen haastattelemaan liih-
temistii muistella mitii kaskuja, vitsejA tai kerto-
muksia haastateltavalla on ollut tapana kertoa ja

tZimiin pohjalta voimme liihteZi hahmottelemaan
kysymysrunkoa.

Kysymysten tulisi olla selkeitii ja yksinkertaisia.
Niiden tulee rakentua haastateltavalle tutuista sa-
noista. Ei esim. sivistyssanoja tms. haastateltaessa
kansakoul uj a klymiitrintii maatycim iestii. Ihan neta-
pauksessa saadaan syntymean luonteva keskustelu.
Ei saa syntyii ns. revolverihaastattelua. Kannattaa
aloittaa aika neutraaleilla kysymyksill2i.

Kysymysten laadinnassa tulisi edetii niin sano-
tulla suppilotekniikalla. Eli edetiiiin vahitellen suu-
rista kokonaisuuksista pieniin yksityiskohtiin niin
pohjalle kuin on mahdollista.

Kysymykset voidaan jakaa kahteen osaan

l. tosiasiakysymykset, joita ovat

- julkiset tosiasiakysymykset (Mitii jerjest<ije koti-
kvliillii on toiminut ?)

- yksityiset tosiasiakysymykset (Milloin itse menit
mukaan ?)

Julkiset tosiasiakysymykset ovat usein vastauksil-
taan epiitarkkoja, summittaisia, jopa harhaanjohta-
via. Mikiili meillZi on asioista asiakirjoihin perus-
tuvaa tietoa, niiiden avulla voimme jonkinverran

testata haastateltavan muistin luotettavuutta.
2. arvostuskysymykset, joita ovat
- tunteet (Millaista oli olla mukana jiirjestcin toi-
minnassa ?)
- asenteet (Oliko ty<i siellii mielekiistii?)
- arvostukset (Oliko ty<; mielekkiiiimpiiii kuin joku

toinen ?)

HAASTATTELUN JA KESKUSTELUN ERO

- haastattelu on haastattelijan alulle panema ja oh-
jaama
- haastattelu on ennalta suunniteltu
- haastattelija on tutustunut kasiteltdvdAn teemaan
etukiiteen
- haastattelun tarkoituksena on saada informaatiota
tutkimusongelman kannalta t?irkeistii ja keskeisist?i.
asioista
- haastattelija joutuu motivoimaan haastateltavaa ja
yllepitamaan motivaatiota
- haastattelija tietiiii roolinsa
- haastateltavan antamat tiedot ovat luottamukselli-
sia

Kysymykset laaditaan etukiiteen. Niiden tulee olla
teeman ympiirillii pyciriviii ja loogisesti eteneviii.
Kysymykset etenevat kaukaa kohti pieniii yksityis-
kohtia. Useinkaan todellisessa haastattelutilantees-
sa emme pysty etenemiiAn ajattelemassamme jiir-
jestyksessii. Valmiiksi mietityn haastattelurungon
kysymyksili voi kulloisenkin tilanteen mukaan ky-
sellii parhaaksi katsomassaan jiirjestyksessii. Val-
miiksi mietity kysymykset auttavat pysymiiiin ai-
heessa ja selviytymiiiin ajatuskatkosten ym. pulma-
t i lanteiden yl i . .

Olisi hyve, jos l<iytiiisimme haastateltavaksi hen-
kil6ita, jotka ovat itse eliineet puheena olevana
aikakautena ja voisivat kertoa omista kokemuksis-
taan ja tuntemuksistaan. Tiim?i ei kuitenkaan mer-
kitse site, ettii emme voisi haastatella henkilctitii,
jotka kertovat muilta kuulemiaan tarinoita.



YLEISIA OMINAISUUKSIA, JOTTA HAAS-
TATTELU ONNISTUISI

Tiirkein. mita haastattelijalta vaaditaan, on kyky

kohdata toinen ihminen. Haastattelijan koulutus tai

oppiarvo ei ole ratkaiseva tekijii.
Haastateltavaa llihestytiiiin ihm isenii (yksi ltina), ei

museoesineenii .
Ei saa imarrella haastateltavaa Haastattelu on

lopetettava informantin uuvuttua tai kylliistyttyii.
Toimi tehtavekeskeisesti. Sivuun mentyii pallo

palautetaan keskelle hienovaraisesti ja miiiiriitietoi-
sesti .

Kielel l inen kontakti .  Vanhemmat ihmiset pitavi i t ,

ettii haastattelu aloitetaan teitittelylle.
Ei saa ki irehti i i .  Vuosikymmenien muistot eivdt

palaudu hetkessd
Haastattelijan tulee esiintyii sivuroolissa Itsellii

neutraalit mielipiteet. Ei tule ottaa asioihin kantaa.
Osoita kuitenkin ki innostusta.

Haastattelijan tulee olla luotettava. Ei saa kertoa
toisessa paikassa tietoja, mitii sai edellisestii talosta.

Ympiiriston valinta: ympiirillii olevat ihmiset,
kiire, meluisa ympiiristci jne. voivat hiiiritii.

Varmistu siite, etta kertojallasi on aikaa jutuste-

luun. Pian odotettavissa oleva ruokailu, liihtd jon-

nekin trns. vievdt helposti haastateltavan ajatukset
syrjliin aiheesta.

Vali tse mieluummin (miki i l i  mahdoll ista) pieneh-
ko rauhallinen huone, jossa voitte olla kahdenkes-
ken ja jutel la rauhassa. Suuressa huoneessa tai
ulkona nauhoittaminen on vaikeaa.

Jotta haastattelu onnistuisi, meidiin tulisi tietiiii
jotain kyseiseste teemasta. Jos tiediimme edes piiii-
piirteet, se auttaa jo huomattavasti kysymysten
laadinnassa. Jos ei ole olemassa valmiina kysy-
myksiii, haastattelun eteneminen voi olla joskus

ongelmallista, riippuen kuitenkin haastateltavasta.
Asia, josta olemme liihdcissii etsimiiiin lisiitietoja,

saattaa ol la sel lainen. mihin meil l i i  on jo valmiiksi
jokin ennakkoasenne. Haastatteluita tehdessdmme
meidiin tulisi pyrkiii objektiivisuuteen. Toisin sa-
noen omat mielipiteemme ja ajatuksemme eiviit
saisi vaikuttaa haastateltavan vastauksiin. Haas-
tattelutilanteessa meidan tehtdvamme on kysellii ja

kuunnella, ei itse kommentoida kuulemaamme.
L[hdettiiessii tekemiiiin tutkimusta haastatelta-

valle i haastateltaville tulee kertoa, mistii on kyse.
Tutkimuksen tarkoitusperiit tulee kertoa, jotta

haastateltava kokisi sen mielekkiiiiksi. MUISTA:
Kaikki mita haastatelluilta on lainattu (valokuvat,

kirjeet, lehdet yms.) on EHDOTTOMASTI PA-

LAUTETTAVA.

Saadut tiedot ovat luottamuksellisia. Ja vain ne
voidaan julkaista, mihin on saatu lupa. Useinkin
kerronta saattaa eksyii niinsanotusti sivuraiteille ja

tuolloin mukaan voi tulla tietoa, jopa suoranaisia
juoruja, jotka ovat arkaluontoisia ja joita ei haluta
kaikkien t ietoon.

ONGELMIA JA SUDENKUOPPIA

Kyvyttiimyys vastata kysymykseen on tiiysin nor-
maali tilanne. Tilanne syntyy, kun esitetaan liian
monta spesifiii kysymystii. Tiistii piiZisee pois esi-
merkiksi menemiillli yleiselle tasolle tai kysymiillii
jotain, mihin kuka tahansa voi vastata tai keventii-
v?illii kysymyksellii "asian sivusta".

Mikiili haastattelu ei tahdo edetii, voidaan katsoa
esimerkiksi valokuvia. Kuvien selailu on aikaa
viev?i?i puuhaa. Usein trirmiiii viiitteeseen, ettei
minulta loydy mitiiiin kiinnostavia kuvia. Telktin
on sopiva aloittaa esim. koulukuvista ja perheku-
vista. Kuvat saattavat palauttaa mieliin vuosikym-
menien takaisia jo unohtuneeksi luultuja asioita.

Kaikille tapahtuma-ajankohdan muistaminen ei
ole yhtb helppoa. Ajankohdan jaljiftamiste voi
yritt?i2i valokuvien avulla tai viittaamalla johonkin

suureen tapahtumaan haastateltavan eliimdssii, ku-
ten tapahtuiko se ennen naimisiin menoa tai vasta
toisen maai lmansodan jiilkeen.

Ala keskeyti i  kef lojaa usein.

Ala ynise tai hymiihtele, sillii se kuuluu hiiiritseviinii
nauhalla. Ny<ikkaile mieluummin vastaukseksi.

AIA katkaise nauhoitusta, vaikka keskusteluun
tulee ajatustauko, jotain oleellista voi jiiiidii pois
kun haastateltava aloittaa uudelleen kerrontansa.

Ala koskaan sano haastateltavalle, ettii hiin kertoo
huonosti  tai  ei t iedi i  jotain asiaa. Al2i ryhdy vi i i t -
telemddn hiinen kanssaan.

Muista, ettii iiiininauhasta voi ainoastaan kuulla, ei
niihdii. Jos kertoja esimerkiksi niiyttiiii kiisillliin,
ettiijokin on "niiin pitkii", haastattelijan on sanotta-
va pituus nauhalle, esim. senttimetreinii tai muuten
se lviili m ittaa kayttaen.

Ihmiset, joita suositellaan puheliaina, eivet ole sitA
viilttiimiittii haastattelutilanteessa.

Jos sanotaan: "Se on se tyyppi, joka tietiiii kaikki
tiimiin kyliin asiat" hiily'tyskellojen tulisi soida.

Niimii henkild
jan kysymyks
siiiiin asioita u

Ala erehdy
l ist i  puhu. A
outoja ilmaisu
val l inen tai l i i

Kokemukser
koitunut ainei
ettii haastatelti
kulttuureja tai
tunut yksityis

"kahden kulttr
antaja on opt
oppilas.

NAUI

Kaikista haasl
on haastateltu
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rksellisia. Ja vain ne
saatu lupa. Useinkin
notusti sivuraiteille ja

:toa, jopa suoranaisia
:isia ja joita ei haluta

)ENKUOPPIA

ykseen on tdysin nor-

ry, kun esiteffian liian
liist?i p?iiisee pois esi-
r tasolle tai kysymiillii
)i vastata tai keventZi-
usta".
edetii, voidaan katsoa
ien selailu on aikaa
n[ii viiitteeseen, ettei
stavia kuvia. TAlkiin
lukuvista ja perheku-
taa mieliin vuosikym-
<si luultuja asioita.
hdan muistaminen ei
rdan jaljittamista voi
viittaamalla johonkin

eltavan eliimiissri, ku-
risiin menoa tai vasta

se kuuluu hiiiritsevdnd
nmin vastaukseksi.

raikka keskusteluun
ellista voi jeade pois
elleen kenontansa.

Lvalle, ettii hiin kertoo
Lsiaa. AIA ryhdy viiit-

'i ainoastaan kuulla, ei
iksi neyftee kiisill2iiin,
astattelijan on sanotta-
ttimetreinii tai muuten

heliaina, eiviit ole sitii
)ssa.

ppi, joka tiet?iii kaikki
skellojen tulisi soida.

N2imii henkilot eiv?it viiltt2imiittii viilitii haastattel i-
jan kysymyksistii ollenkaan, vaan purkavat mielei-
siii?in asioita ulos oman kaavansa mukaan.

Ala erehdy kayftAmAan murretta, jota et normaa-
listi puhu. Ata t<ayta sivistyssanoja tai muitakaan
outoja ilmaisuja. OLE OMA ITSESL Ei ylitutta-
vallinen tai liian liihelle pyrkivii.

Kokemuksen mukaan haastattelutilanteessa on
koitunut aineiston tarkkuuden kannalta eduksi se.
ettii haastateltavaja haastattelija ovat edustaneet eri
kulttuureja tai eri ikiiluokkia. Tiillciin on muodos-
tunut yksityiskohtaista kommunikointia edistiinyl
"kahden kulttuurin kohtaamistilanne", jossa tiedon-
antaja on opettaja ja haastattelija tiedonhaluinen
oppilas.

NAUHOJEN JALKIKASITTELY

Kaikista haastatteluista on kiiytiivii ilmi ketzi/keitli
on haastateltu (nimi + syntymziaika ja -paikka),

koska haastattelu on suoritettu ja kuka on haastat-
telija. Hryii olisi, jos nauhalta tai muistiinpanoista
lciyfyisi myris tiedot haastateltavan vanhemmista.

Nauhojen k?iyttcikelpoisuuden takaa vain kunnol-
linen jlilkikiisittely. Naihin kuuluvat perustietojen
merkintii koteloon ja sislillysluettelo tai ainakin
edes maininta. mistii nauhalla keskustellaan. Sisiil-
lysluettelo voi olla hlwin yksinkertainen, esimer-
kiksi ranskalaisin viivoin merkitty, haastattelun
mukaisessa jiirjestyksessii oleva luettelo asioista,
joista nauhalla keskustellaan.

Mikiili haastateltavia on kaksi tai useampia (ei
suositeltavaa), jokainen heistii antaa iiiininiiytteensii
sanomalla nauhaan omat henkilcitietonsa.

Nauhakoteloon on hyvZi merkitii nauhoituksen
kAyttdrajoitukset Mukaan on saattanut tulla juoruja
yms. tietoja, joita ei haluta julkisuuteen.

Vaikka haastatteluita olisi tehtynii vain muutama
ja edell,i mainittu jiilkikasittely tuntuisi heti haas-
tattelun tekemisen jiilkeen turhalta, se kannattaa
kuitenkin tehdii. Sukukirjat eiviit useinkaan val-
mistu kovin nopeasti. Oma muistimme pett?iii,
emme viilttiimiitt?i muistakaan parin kolmen vuoden
kuluffua, kuka kaukaisista sukulaisistamme millii-
kin nauhalla tarinoi ja mist i i  aiheista. Lisi iksi nau-
hat voivat joutua jiilkel?iistemme haltuun esimer-
kiksi perinncinjakojen yhteydessli tai se luovutetaan
sukuseural le arkistoitavaksi.  Hei l le sel laisel la nau-
halla, missii ei ole mitiiiin liihtcitietoia, ei ole mitiiiin
kiiyttoarvoa.

Mikiili kyse on paperilla olevasta muistiinpanosta,
tulisi vastaavat tiedot merkitii paperin kulmaan.
Mielel l i i i in samalle paperi l le kuin i tse asiakin.

Jokainen haastattelutilanne on ainutkefiainen
viestintlitapahtuma, jossa kaksi ihmistii kohtaa toi-
sensa paitsi erilaisten roolien haltijoina mycis yksi-
lciinii. Ellei heidiin vlililleen pddse syntymddn luot-
tamuksel lista, toista ymmiirt av titi ja kunnioittavaa
yhteistyrisuhdetta, osa informaatiosta jiiii kertomat-
ta, kommurrikaatiokynnyksen taakse. Haastattelu-
tilanne on tiedonviilityskontakti. joka on palkitse-
vaa parhaimmil laan molemmil le osapuoli l le.f f


