EsaKuukka

Sukukirjan tekeminenSukuohjelmisto8.0:n avulla

Tuon esille niitii paaasioita,jotka otin huomioon
Kuukansuvut- sukukirjantekemisessii.
Kirja valmistui heiniikuussa1997ja se palkittiin
keviiiillii I 998 Kotkan sukututkimuspiiivilli yhtenZi
kirjana.
neljiistiikunniamainansaaneena
piiiikohtaa:
Kasifielen aiheestaviisi seuraavaa
- alkuvalmistelut
- tietojentallennus
- tietojentulostusja taitto
- painatus
- rahoitus
Alkuvalmistelut
Kirjan valmiiksi saaminenosoittautui heti alusta
liihtien aikaavieviiksi,henkisiii voimavarojakoettelevaksi ja rahapussiakeventiiviiksi projektiksi.
Taustatueksipiiiitin perustaasukuseuranja niinpii
neljii Kuukka-suvunjisent?i allekirjoitti 6.4.1993
TampereellaSukuseuraKuukka - nimisen yhdisiskirjan.
tyksenperustam
Siihenaikaan(ehkii vieliikin) oli ensinhankittava
tietosuojalautakunnan
lupa henkilcitietojenkeriiiimistii ja tallettamistavarten. Tiimiin jiilkeen oli
mahdollisuushankkia viiestrirekisteristiinykyisten
(1966ja senjiilkeen eliineiden)Kuukka - nimisten
henkilciidentiedot. Liihinnii niistii sai syntymiitiedot, kuolintiedot,osoitteetja ammatit,mutta myds
vanhempi- lapsi- suhdeuseimmitenselvisi.
Tiimiin jiilkeen kaikille, joiden osoitteetoli selvinnyt saadustarekisteristii,liihetettiin sukutietoloperustavaan
kokoukseen.
makeja kutsu sukuseuran
kysyin henkilcinvanhempien,
Sukutietolomakkeella
puolisonja lasten perustiedotja
isovanhempien,
niiden lisiiksi kiinnostustasukukirjaakohtaan.Liipalautettiin40 prohetetyistiisukutietolomakkeista
senfila.

Alkuvalmisteluihinliittyi mycis ATK- laitteiden
ja kirjoittimenhankkiminen.
ajanmukaistaminen
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Tietojentallennus
Sukutietojentallennuksenolin aloittanut sukuohjiitin viiliin ja siirjelman3.5-versiolla.
7.0-version
sukuohjelma
sin tiedot suoraan
8-0-versioon.
Siirrossaei ollut ongelmia.Kuukka- nimisetkuuluvat
seitsemiiiineri sukuunja jokaisen suvun tallensin
omaantiedostoon,
Se periaate,kuinka laajastisukuunkuuluvia henkikiitii haluaa tuoda julkaisussa esille, on syltA
ratkaistajo tallennustaaloitettaessa.Tiissiikirjassa
rajaustehtiin niin, ettii kaikki ne henkilcit,joiden
jompikumpi vanhempi on tai on ollut Kuukka niminen, kerrottiin kirjassa. Mukavampi on ehkii
kuitenkinratkaisu,jossa3-4 viimeisensukupolven
ajaltakaikki sukuunkuuluvatovat kirjassamukana.
Sellainensukukirja,jossa mukaan otetaankaikki
1700-luvunalussa eliineen henkilcinjiilkeliiiset,
kertoojo useammasta
suvustaja voi tietystijoissakin tapauksissa
olla perusteltuakin.
Varsinaisestiyhtii henkiki koskeviayksityiskohtaisempiatietoja kannattaatiissiivaiheessatallentaa
mahdollisimmankattavasti.My6hemminvoi jattA[
jotakin pois,jos on tarpeen,kun ajatteleeesimerkiksi kirjan "tasapaksuisuutta"
kaikilta osin.
Tietojentulostusja taitto
Tiissii tydssii valitsin taittajaksi sukuunkuulumatjolla oli kaikki valmius
toman ammattihenkilcin,
kirjan taittamiseen.Hiinen vaatimuksensaja toiveensavaikuttivat siihen, mita tietoja ja missii
muodossa
hiintiedothalusi.
Edell2ijo mainitsin,ettii kirjassaon seitsemiineri
sukua.Kukin suku alkaa seuraavasta
sukutaulunumerosta,mihin edellinenpiieffi, esimerkiksiLemin Kuukat ovat sukutauluissa
376-615ja SuomenniemenKuukat sukutauluissa616-705.Tdm,i
valinta helpotti hakemistontulostamistaja editointia. Sivunumerot
hakemistossa
olisivatolleetkovan

ty<in takana, kun sivunumerot vaihtuivat jatkuvasti
taittajan lisiitessiikuvia tekstien viiliin.
Taittaja halusi aineiston rtf - muodossaja lisiiksi
yhtenii paperitulosteena.Valokuvat (50 kpl) numejoroin sekii kuvan taakse ettii paperitulosteeseen,
hon esitin myris oman kiisitykseni valokuvien sijainnista. Kuvatekstit kirjoitin kiisin punaisella paperitulosteeseen.
Tiedonsiinossaoli joitakin ongelmia; yleensii oli
sanoja yhdessii tai sitten sanojen viilissii oli viililyrintejii liikaa. Tiimii johti siihen, etta taittaja joutui
kiiy.tiinncissiikiiymiiiin liipi koko aineiston rivi riviltA. Taittajan taitto-ohjelman nimi oli QuarkXpress Passportja kuvankiisittelyohjelman nimi oli
Adobe Photoshop.
Taittajan saatuaensimmiiisenvedoksenvalmiiksi,
suoritin oikoluvun ja tein korjaukset ja lisiiykset
vedokseen. Korjausten tekemisen jiilkeen otettiin
vielii yksi vedos ja kiivin korjatut kohdat liipi. Lopputuloksenakirja oli kansia mycitenvalmis kahdella
ZIP- levykkeellii noin 107 Mb:n suuruisena.

menetelmiiii,vai digitaalista tulostusta. Sidontamenetelmii vaikutti mycis hintaan ratkaisevasti.
Kirjapainon kanssayhteistycisujui hyvin ja mycis
he tulostivat yhden vedoksen, joka piti hyviiksya
ennen kirjan tekemistii. Tiissiikin vaiheessaoli vielii
mahdollisuustehdii pieniii korjauksia.

JuhaNirkk

Rahoitus
Varsinaiseentutkimiseen kiiytin omaa rahoitustani.
Tiimii on selvii asia silloin, kun kyseessii on harrastus. Jos tutkimiseen kay'tetyn ajan yrittiiisi hinnoitella ja vielii yrittiiisi saada rahat takaisin kirjan
hinnoissa, niin kukaan ei varmaankaan kirjaa raskisi 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 useammallekalenterivuodelle.
Suoranaisistamuista menoista tilatut tutkimukset
ja taitto katettiin ennakkomyynnillii ja painatuskustannuksetvarsinaisellamlynnillii, joka tapahtui
sukuj uhlassa viilittcim5sti kirj an valmistuttua. Maksuaikaaoli kaksi viikkoa.
Kirjaa painettiin 300 kappaletta ja sen kappalehinta miiiiriiytyi siten, ettii ennakkokiinnostus kirj aa
kohtaan ja sen lisiiksi muutama kymmenen lisiikappaletta kattaisivat kaikki suoranaiset kustannukset.
Tdmii osoittautui sopivaksi tavaksi hoitaa rahoitus
ja vielii myymiittii olevat muutamat kymmenet kappaleet tuovat jatkossa mukavan pesiimunan sukuseurantoiminnanrahoittamiseen.

Painatus
Painatukseenliittyvisse asioissa minulla oli apuna
er?issukuun kuuluva kirjailija, joka on ollut FinnEpos-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.
Kirjapainohinnoissaoli suuri hintahaitari, johon
vaikutti se seikka, keytettiinkd perinteistii paino-
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