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Tehdenvai teeftcien?

Muisti kantaa usein tiettyja tapauksia sen takia,
efta niihin liittyy jokin selkea tunne. Eriiiin aivo-
jiiljen sain parikymmenta !'uotta sitten setiini esi
tellessii vanhemman t),tt,irensa huvilaa. Setiini
na)'tti paikkoja ja kertoi taustoja. Takan aeen eh-
dittyaain hiin selitti aivan muina miehinii joutu-
neensa tekemAAn sen itse, kun ei ollut lo),tan',t
tarpeeksi hyvii?i muuraria.

"Min taiyty tehla ifte," jos k,iytetaan nyky,ian
muodikkaita murresanoja eli sanotaan asikkala-
laisittain.

Takka toimi ja toimii hyvin, vaikkei Leo Mii-
kela ollutkaan ammattimuurari. Hanella oli Duu-
teknikon koulutus ja wosikymmenien metailise-
pan kokemus. Niinpii on ymmiinettava4 etta han
sai myds tiilet ja laastin mieleisekseen tulisijaksi,
vielapa aivan viimeisen piidlle. Materiaalin vaih-
to tuntui mielenkiintoiselta haasteelta.

Histodantutkimusta on verrattu rakentami-
seen. Tunnetuimman version esini Turun emeri-
tusprofessori Pentti Virrankoski jAahyvaisluen-
nossaan. Jotta syntyy seinaa tai tyttiiren huvi-
lan takkaa pitAA olla tiilia, laastia ja ammatti-
taltoa.

Kun rakennusaineet muunnetaan historiaksi.
ensin tarvitaan asiakirjoja ja muita liihteita; ne
ovat siis tiilia. Ilman niita ei synny seinaa. Mutta
tiilet eivAt kestii sellaisenaa4 kauniistikaan la-
dottuin4 vaan ne pitiiii sitoa toisiinsa laastilla.
Historiantutkimuksen muurausainetta ovat yleis-
ja taustatiedot. Vain niihin yhdistymallii yksiftai-
sistii asiakirjatiedoista tulee tutkimusta. Tarvi-
taan menneisyyden kokonaistuntemusta ennen
kuin voidaan puhua tutkimuksesta; muuten l ih-
dekokoelmat pysyvat vain liihdekokoelmina.
Historiankirjoitus ei ole liihteiden julkaisemista
vaan enerrrman, kokonaisuuden rakentamist4

eletyn eliiman ja menneisyyden palapelin kokoa-
mlsta.

Mutta kasa tiiliaja palju laastia eivat muurau-
du seiniiksi itsest6?in, vaikka ne molemmat olisi-
yat olemassa ja vielapa muurarikin selsomassa
kauha kAdessiiAn. Tarvitaan vielii kolmas osate-
kija eli ammattitaito. Muurarin pitaa tietiiii, miten
sein,i tehdaiin.

Historiantutkimuksessa ja yleensii muussakin
tieteessa tiista bidosta on tapana kaltt,iA hienoa
sanaa metodi. Tama tutkimus on tehty talla ja
tallA metodilla. Samoista tiilisti ja laastista saa
erilaisia seinia sen mukaan mita osataan ja mita
halutaan.

Virrankoski kaytti metodi-sanaa jokseenkin
samassa merkityksessa kuin ammattitaito. Tama
oli ymm,irrettav,ia hiinen aikanaaq jolloin kaikki
historiantutkimus ymmiirettiin rankelaisittain
menneisyyden etsimiseksi en an sich. Sen jal-
keen eli l9T0luvusta ja varsinkin viihan my6-
hemmin historiaankin levisi yhteiskurtatieteista
toisenlainen metodinen muoto, kasitys siit4 ettei
yksittiijnen tutkimus ole mitiiiin, jollei se sitoudu
tieteen teoriaan.

Tdmd kausi diskurssialyseeneineen ja para-
digrnan konteksteineen alkaa kuitenkin olla men-
neen talven lumia, silla tyhjnn sanaheliniin aika
on ohi, muutenkin kuin itanaapurin entisessa po-
litiikassa. Historia on tata nykye ottanut taas it-
selleen olla historia4 ei menneisyyteen siirrettya
sosiologiaa tai marxilaisuuden mallintamista ku-
luneisiin rr-rosisatoihin.

Pa.lataan sukunrtkimukseen. Mitzi tekemista
tiililla, laastilla ja muurarilla on sukututkimuk-
sessa? Sopivatko vertaukset tiinne? Sukututki-
mus on tosin nimensii mukaisesti sukuElkhus
!4, mutta yleisimmin ja tavallisimmin sillii ym-
mitneldan su\usla ia kaikkein vleisimmin ni-
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menomaan esivanhennnista - saatavien tietojen
kokoarnista. Sukututkija haluaa tietea isovan-
hempansa vanhemmat ja niiiden vanhemmat jne.

Historianhrtkimuksen rakennusvertauksen
kannalta kysymyksessa on oikeastaan vain tiilien
keriiiiminen. rakennustarvikkeiden kokoaminen.

Toisaalta se ei ole mikaiiin vain, piiinvastoin.
Ei yksik,un takka valmistu ilman tiiliri, ja Vir-
rankoskeakin voidaan hieman muishrttaa siitzi,
etta metodin rajoittaminen pelkkiun tiilien ja
laastin yhdistiimiseen on oikeastaan liian kapea
ndkemys. Historiantutkijan ammattitaitoon kuu-
luu myos taito hankkia tiilia, tietiia mista niita
saadaan ja kyky tuoda ne rakennuspaikalle.

Jokaisen sukututkijan ja esi-isien selvitt?imistii
suunnittelevan ensimnii.inen kysymys onkin:
mista tiedot loytyvat? Tavallisesti tiissa tarkoite-
taan ensin vain henkil<iiden nimiii ja ruosiluk-uja
sekii kotipaikkoja, koska sekin tuntuu jo siniinsa
suurelta haasteelta.

En aio vastata tiihan kysymykseen, koska sii-
hen menisi ainakin t,im,i kevAtkausi, vaan pohtia
esitelmain aihetta tehden vai teettAen. Kannattaa-
ko liihteii etsimaan tiilia itse leipoa niita ei sen
sijaan saa eika muutenkaan valmistaa - vai pal-
kata joku toinen?

Vastzus riippuu tilanteesta eli omasta ajasta-
kylyistaja taidoista osata hieman ruotsi4 maltis-
ta ja kiirsivallisyydestii opiskella vanhan ruotsin
ja kiisialan taito - mihin menee noin wosi mikiili
aikoo hallita asiakirjat kohtalaisesti - ja henki-
sestii kypsyydesta. Jokainen sukututkija, aivan
toistaiseksi jokainen jonka tunnen, tekee alussa
virheit4 enemmiin tai vahemman, vaikka k-uinka
yrittiiisi parhaansa.

Vaatii aika lailla henkista kanttia tunnustaa ai-
nakin itselleen, joskus myds toisille, ettii silloin
uran alkuaikoina tuli valituksi se melkern vaan er
ihan oikea Maria Heikintytiir, jonka syntymitaika
oli suunnilleen samaja muutenkin na),tti tiism,ia-
viin. Kun ei viela ole taitoa eika alussa muka oi-
kein aikaakaan tarkistaa historiakirjojen tietoja
rippikirjasta" nykya,in internetin kaudella viela
vdhemmiin kuin ennerL virheitii tulee vaistiimatta
parin kolmen sukupolven kohdalla.

Entii jos etsityttti tiilet asiantuntijalla? Taima
on luonnollisesti mahdollist4 mutta ongelmana
on rah4 sopivan henkilo loltaminen ja valitet-
tavan usein kaytiinnossa luottamuspula. Jollei ole
itse vht,trn oerilla historiantutkimuksesta tai su-

kututkimuksestA on tavattoman vaikeaa arvioida
tyon viemii aika. Kaikkein yleisin harhaluulo on
kuvitella tieto.jen olevan otettavissa jostain, no-
peastija vauhdilla. kunhan vain osaa.

En muista ainakaan suoralta kadelt,i kuulleeni
kertaakaan kenenkaiin sanovan teetetyn sukutut-
kimuksen, siis tietojen koonnir\ tulleen halvalla.
Saattaa oll4 etta joku on jossain ollut tyytyvlii-
nen hintaan, mutta paljon yleisempiia on ihme-
tella, miten tyo maksoi niin paljon. Samat ihmi-
set ovat kylle valmiita maksamaan vaikkapa la-
kimiehille melkein mita tahans4 kaltannossa va-
hintiiAn 500 mk tunti ynna arvonlisavero, mita se
nyt sitten lieneekd?in euroissa.

Toinen yleinen harhaluulo on oletta4 etta am-
manitutkija elsii tiedot jostain muusta aineistosta
k-uin hanastaja. Niiinhan ei tietenkiiiin ole, silloin
k-un puhutaan pelkasta tiilien kokoamisurakasta.
Kenella tahansa on samat kirkolliset asiakirjat,
henkikirjat jne. Ammattitutkija kay aineistoa lapi
tietysti paljon luotettavammin ja nopeammin
kuin harrastaja.

Tyo kuitenkin maks aa ja vie aika4 vaistiimat-
ta. Eivatka tiedot valttiimafia silti koskaan ldydy,
koska historian tutkimuksessa mikiiiin ei ole var-
maa. Tilaajien on vaikea ymmartig sellaist4 efia
joku on todella kayftiinyt padkymmenta tuntia
hakeakseen jotain asia4 joka ei L-uitenkaan sel-
via eikA paljastu.

Suk-ututkimuksen tilaaminen rinnastuu mo-
nien mielessii tavaran ostamiseen. Kun makse-
taan tietty hint4 ol€tetaar saatavan mita halu-
taan. Valitettavasti n6in ei ole, silla menneisyys
ei ole suoraan kaupan.

Tieteellisen tutkimuksen kirjoittajat kayftaviit
yleisesti tutkimusapulaisia tiilten kokoamiseen,
eivat tietenkaan kaikki eivlitkii kaikissa toiss,iiin.
Apulaiset ovat useimmiten opiskelijoit4 ja urak-
kaa helpottaa se, ettii tilaaja tietaa tarkkaan mita
haetaan ja miH pitaisi l6y1iiii. Palkkatasosta kay-
tetatan yleensa Suomen Akatemian normeja

Tallainen tyon teettiiminen sujuu tavallisesti
ongelmitta ja erittliin h1.vin. Parhaimmillaan sii-
nii syntyy oppipoika- ja mestarisuhde; nuoret pi-
tavat tyota ammattikoulutuksena ja piiiisevat sita
kautta edelleen kiinni omiin tutkimuksiinsa. Hy-
viii apulaisia saa edullisesti.

Joskus syntyy ongelmia. Jos avaatte Eino Ju-
tikkalan Tampereen historian, huomaatte minun
tehneen osan apulaisen urakoista. Tyrini loppui
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L:uitenkin helsinkilaisylteen, sillii kaupungin
mielestii ki{oittajan piti ka},triu paikallista tyii-
volmaa.

Enta mika on sukututkimuksen laasti, jos ih-
misistA sin,ins,l saatavat henkilotiedot ovat tiilia?
Siis tiedot toisiinsa yhdistiiva historian yleistieta-
mys?

Laastilla ei ole valttaimatta sukututkimuksessa
samaa merkitysta kuin muussa historiantutki-
muksessa- silla pelkka tii l ien osuus on tielysti
paljon suurempi. Laastia vaaditaan kuitenkin heti
silloin, kun halutaan ymmart,iai ja tietaii esivan-
hempien tai muiden tutkittujen yhteiskunnallinen
asema, keitA he olivat venathrina muihin ihmi-
siin, ja rakentaa heille elamakertaa. Mitii tarkoit-
taa vaikkapa nykyajalle vieras ammattinimike?

Muutama viikko sitten sain kirjeen. Eriis su-
Lututkija kysyi, mitii tarkoittaa siltavouti. HAn ei
ollut lolranlt selvaa vastausta mistrian, joten hain
otti kaksi kirjekuorta, joista toisessa han postitti
minulle kysymyksensaja toisessa han oletti saa-
vansa selkean vastauksen. Maksusta tai hinnasta
han ei puhunut mit,ian.

Siltavouti? Osaisin vastata kysymykseen,
mutta minulta olisi kestan',t puoli paivee kirjoir
taa vastaust4 enka ole sittenkain varma kysyjiin
tyytyvaisyydesta. Niinpa vastasin vain lyhyesti:
ostakaa paikallishistoria. Halvin lienee oma Nas-
tolani, joka maksoi tietii.iikseni vain 100 mk kap-
pale, ja ainakin se on perusteellisin. Historiaan
kuuluu kolme osaa- ranhin arkeologiasta ja se
jatkuu 1960Juwlle. Talonhaltijaluettelo on eril-
linen.

On tietysti kiitetuiviia lahteii etsimaan myds
laasti4 silla vasta kokonaishistorian taju antaa
mittakaavan. Kymmenen polvea esivanhempia
on vain kymmenen polvea esivanhempi4 jos
heista on tehty pelkka luettelo tai jonkinlainen
juurikuvio, nimineen ja ruosilukuineen. Tietysti
jo siitiikin selviaa useimmiten ihan mukavia
asioita kuten olivatko pitkaikiiisia ja missa pain
asulvat.

Mi$a etsii? Siltavoudit ja kaikki muut tiedot?
Yksittai$en paikallishistorioiden ohella kannat-
taa muistaa maakuntahistoriat ja toisena rybma-
nii historian yleisesitykset. Suomalaisen historian
uusimpana kokonaisesityksena ilmestyi muuta-
ma viikko sitten Pentti Vinankosken Suomen
historia I ja tr. Suosittelen lampimasti kaikkien
sukututkiioidenkin luettavaksi- silla siita saa kat-

tavan kuvan kaikesta menneisyydesui hamasta
arkeologian alusta nykyajan uusavuttomiin.

Historia poikkeaa muista tieteista verbaali-
suudellaan. Kolmas seinan pystyttaimiseksi vaa-
dittu asia oli Vinankosken pera,inkuuluttama
merodi, siis taito saada aikaan kiisikirjoitus

Oikeastaan tah:in liinyy kaksi asiaa" se ena
tutkija hahmottaa ensin kokonaisuuden omassa
piiiikopassaar; oivaltaa miten "nain se on" ja toi-
seksi kirjoittaa tiiman lukijoilleen Historiantutki-
ja ei kokoa tietojaan kirjaksi saksilla ja liimalla
ei edes surffaamalla ja skannaamalla vaan myl-
lyttiiii faktoja aivoissaan muokatakseen niistii tie-
teellistii historiankirjoitusta. Kirjoitusprosessi on
kysymysten tekemistii ja niihin vastaamista seka
tulosten esittiimista mahdollisimman hyvin.

Pentti Vinankoski esiniiii itse hyviin mallin
onnistuneesta metodista uudessa Suomen histo-
riassaan. Lukekaa! Kirja on hyvil esimerkki siit4
miten hyvaan tutkimukseen kuuluvat yhta hyvin
tilastot, pienoiseliimiikenat kuin huumorikin, jo-
pa vitsit, seka tietysti sujuva normaali teksti. Hy-
va tutkimus on seka yhtenainen kokonaisuus etta
monipuolisesti laadittu, muutenkin kuin asiasi-
salloltaan.

Uuden Suomen historian ainoa huono puoli
on paino, silla sita ei jaksa kannetella kasillaan,
kun lojuu sohvalla selallii:in.

Tehden vai teettaen? Se tekee kuka osa4 oli
kysymyksessii sitten setiini tai Turun yliopiston
emeritusprofessori. Muut teettavat, varsinkin ne
joilla on varaa.

Kiiltannossa historioiden teeniiminen ei ole
kiinni pelkastii rahasta vaan monesta muustakin
asiasta. Mitii urakkaan kuuluu, mista loytiia teki-
jain, mitii maksa4 koska voi odottaa tuloksia ja
mi$a oikeastaan on kysymys?

Sukututkimusten te€ttiiminen selyAllA rahalla
on jokseenkin uusi ilmio, ei tietysti aivan koko-
naisuudessaa4 ja selvasti yleistymiissii varsin-
kio sukuseurojen mydui. Tiilla hetkellii Suomes-
sa tehd,ian kaikkia muitakin tilaushistorioita sil-
la menneisyydella on kysyntaii taloyhtioista lii-
keyrityksiin. Historia on muotitiede; en lahde
tiissa veuimiiiin yhteyksia tuotemerkkeihin tai
brandeihin.

Eras tilaushistorioiden alalaji vakiintui Suo-
messa jo noin 70 wotta sitten eli paikallishisto-
riat. Ne ovat taiysin suornalainen ilmiti, kuntien ja
kaupunkien omat tieteelliset tutkimukset. Kirjoja
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laaditaan edelleen ja niitA ilmestyy toistakyrn-
menta wodessa.

Useimmilla paikallishistorioiden kirjoittajilla
on normaalikaavaa mukainen sopimus. Tiistii voi
soyeltuvin osin ottaa oppia muihinkin tilaustoi-
hin, vaikka sopimusmallia ollaan parhaillaan uu-
slmassa.

Kunnan tai kaupungin historiaa suunniteltaes-
sa on tavallisesti ensin mietitty kidan laajuutta"
halutaanko 500 vai 700 sivu4 yksi- vai kaksi-
osainen ki.ja. T,ima on ollut ralkaisevan tiirkeaiii
koska kirjoittajan palkka on riippunut suoraan
tekstin miiiirasta. Kirjoittajalle on maksettu pai-
noarkilta eli 16 siwlta kuukauden palkka.

Tilaushistorioita laadittaessa on liihdetty siis
siit4 etta piiteva historiantutkija etsii lahteet, tut-
kii ja kirjoittaa kuukaudessa 16 silua Aikaisem-
min siwlla oli 2500 latomislydnti4 nykyiiiin ai-
noastaan 2000.

Kirjoittajan pit,ia olla piiteva tutkij4 ja hanen
palkkansa mdtuafiyr aikaisemmin lehtorin palk-
kojen mukaaq myohemmin kunnan C-palkka-
taulukoinain. Kirloittajan palkl.a nousee oppiar-
von ja kokemuksen mukaan. Tasoja on kaksi.
Aivan summittain laskien yksi silu kasikidoitus-
ta maksaa teettajiille noin 180 euro4 jos kirjoitta-
ja on viiitelllt tohtori ja muutaman kympin vii-
hemmiin, mikiili kirjoitiaja on vasta maisteri.

Tutkijan palkka ei ole ollut ainoa teettajain
kustaruus, koska sen lisiiksi on varattu rahaa
matkoihin, tutkimusapulaiselle ja kopioihin En-
nen kuin kirja on saatu kirjaksi, on tarvittu luon-
nollisesti myds k:uvitusta.

Myris kiisikirjoituksen tarkastaminen on mak-
sanut. Palkkio on laskutettu liuskojen mukaarq ja
summasta on mennlt osa tarkastajalle, osa Pai-
kallishistorialliselle Toimistolle. Jotta paikallis-
historiat ovat luotettavaa ja tasokasta perustutki-
mustq tekija on sitoutunut sopimuksessaan luo-
\utlamaan tekstinsa tarkastajalle. Tarkastuksen
jAkeen tekija on viimeistelll't tekstinsii, joka on
sitten painettu. E*iAt kirjat on tarkastettu kaksi-
kin kertaa.

Mime vuosina niimii Paikallishistoriallisen
Toimiston sopimusmallit ja suosituspalkat on
koettu liian ahtaiksi. Kuntien ja kaupunkien
ohella teettiijia on tullut paljon lis?iA taloyhtiOista
yhdistyksiin.

Kaikki teettajiit eivat halua samanlaista kirjaa,
vaikka tietysti tutkitunja patev,isti laaditun histo-

ar! ja tekijat ovat tuskastuneet painoarkin ja
kuukauden palkan liikaan sito\uuteen seka osit-
tain myiis kirjojen tliydellisyysvaatimuksiin.
Kunnollinen paikallishistoria on kattanut kaiken
menneisyyden asutuksesta kirkollisiin oloihin.

Monien luosien ahkeran miettimisen ja 'Jo-

tain tarttis tehda" -pohdintojen jiilkeen on ryh-
dytty uudistuksiin. Paikallishistoriallinen Toi-
misto on laajentunut Tilaushistoriakeskukseksi.
Kuten nimesta kiiy i1mi, TihKen tarkoituksena
on kattaa kaikki tilaushistoriat, ei vain paikalli-
sesti rajoitetut aiheet. Mukaan on kaavailtu mytis
sukututkimuksia.

Uusi sopimusmalli on melkein valmiin4 vain
juristin hlyaksymista vailla. Se on tahallaan pal-
jon aikaisempaa lyhyempi, silla varsinaisen sopi-
muksen rinnalla kulkee tydsuunnitelma. Tiim?i
paperi on viela osittain kesLusteltavan4 silla
urakkaa johtaa turkulainen ja mukana on kolme
hiimalaista. Kun kerran tehdii?ir\ niin tehdaian sit-
ten kunnolla!

Aikaisempaan verrattuna uudet menettel),ta-
vat poikkeavat enlisestA ennen kaikkea siinii, et-
tei palkkaa sidota enaiA painoarkkeihin. Toki
edelleen sovitaan tutkimuksen laajuus. muna
konausta ei mai?iritella 16 sirun mukaan. Vaan
miten?

Tarkoituksena on paiastii kohtuulliseen urak-
kaan ja hinnoitteluun ottamalla huomioon kun-
kin tyon erikoislaatu. Vanhempia ruosisatoja tut-
kii nopeammin kuin 1900-lulu4 ainakin Lun
vertaa luettavien asiakirjojen metdmaiiriii a.rkis-
tojen hyllyissa, mutta toisaalta Ruotsin vallan ai-
ka edellyftaa vanhan kiisialan ja ruotsin taito4
joten ei sit6 sovi sinAnsA fietenkiiiin vahatella.

Ihanteena ja tavoitteena on suunnitella histo-
riahankkeelle todellinen ja realistinen kestoaika.
Kunhan ensin on mietitty, mita halutaar tutkia ja
rajathr aihe - ynna fietysti teettaja on laskenut
varojaan - seka plusty yksimielisylteen toivotta-
vasta lopputuloksest4 mietitiiAn miten kauan
urakka vaatii. Tutkimus- ja kirjoitusaika voidaan
kaliinndssa myiis jaksotella ja paloittaa pieniin
osiin, ei vaht,imAfiii edellytLiii yhtiimittaista ko-
kopiiiviiistii urakointia.

Jos kysymyksessii on sukututkimus, on aina
varauduttaya ylliityksiin. Menneisyyde$a on
harkala menn?i etukiiteen piiiittamiiiiq etta tutkif
tavien esi-isien pitiia pysya paikallaan tutuissa
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seurakunnissa tai muutenkin ld'.tyA vaivattomas-

Kaikissa muissakin historiahankkeissa pyri-
t,iin sopimuksen tarkistamismahdollisuuksiin.
Tutkimuksen luonteeseenhan kuuluu yllatyksel-
lislys, sill?i parasta tiedettA ei voi maiidtellA kyl-
mAn rauhallisesti etukateen yaan tutkimus tas-
mentyy vasta tyon kuluessa.

Kestoajan jalkeen mietitiiiin tutkijan palkkaa.
Kunnallisella sektorilla on luowttu palkkaluo-
kist4 joten TihKen suunnitelmissa on paAtetty
siirtya valtion palkkaluokkiin ja ottaa mallia yli-
opistosta. Nuoren ja kokemattoman akateemisen
tutkijan palkkaluokka ol A. 22. Pateqyden ja
kokemuksen mukaan palkkaluokka nousee pro-
fessorin tasolle eli A 28.

Huornattava osa historioiden tilaajista ei ym-
mairra honkiisenpiiliiysta valtion palkkaluokista
vaan kysyy suoraan markkoja eli euroja. TAstii
slystii on jatefty sellainen kohta kuin: tai sopi-
muksen mukaan. Varsinkin liike-elamAssA on to-
tuthr pyrireisiin summiin.

Tilaajan on varauduttava muihinkin kuluihin
kuin tekijiin palkkaan. Sosiaalikulut vieviit oman
osansa, samoin elakg ja tavallisesti jokainen his-
toriahanke vaatii tyimatkoja. Muistakin kuluista
on keslusteltava etukatee4 ei riideltAva vasta
kzisikirjoituksen valmistuttua tai hankkeen jii.iityii
kesken.

Niiita muita loluja ovat haastattelujen purka-
minen luettavaksi ja haastateltavien kohtuullinen
vieraanvaraisuus, laitteiden ja koneiden ohella.
Tassa tormAtinn kysymykseen tutkijan tyohuo-
neesta. Tiih,in asti tilanne on vaihdellut tavatto-
masti: osa teett.iijistii on taxjonnut tutkijoille tyai
huoneet, tilat ja laitteet siihkoposteista kiimyk-
kaiin - tyitsuhdeautosta en ole viela kuullut
mutta enemmistd ei mitiian. On pidetty aivan it-
se$rian selv,inii, ettii jokainen kirjoittaa jossain
miten taitaa ja luoruttaa valmiin kiisikirjoituk-
sen.

Kopioistakin on sovittava etuk,iteen. Sukutut-
kimuksissa nousee esille tietokoneohjelma. Mil-
laisessa muodossa tekijii haluaa tutkimuksen saa-
da ja mita tekija on tottunut tekemaan? Kuka
maksaa ohjelman? Ja mahdollisen lisiikoulutta-
misen?

Tutkijan ajankA''tdst?i on sovittava myos ko-
kouksittain. Vanhakantaisesti tutkija joutuu tule-
maan jokaiseen historiatoimikunnar kokouk-

seeq varsinkin kunnissa ja kaupungeissa, koska
toimikumista on mukava istua juttelemass4
mutta monissa 'Tityksissa tutkija on piiiiss''t va-
hemmiillii. Firman johto on voinut jafiaia histo-
rian teettiimisen jonkun yhden johtajan vastuulle.

Osa historiantutkijoista on tydlaAntyn''t tihei-
siin kokouksiin. Suurehkossa historiahankkeessa
istutaan helposti yhteensii kuukauden venan tyd-
p?iivia, ilman pennin pyitrylAa tai sentin saumaa.
Historiatoimikunnan jasenet voivat kuitata ko-
kouspalkkiorq tutkija ei.

Erityisen mielenkiintoinen uusi asia on tutorin
jarjestaminen. Aikaisemmin jokainen tutkija on
kirjoittanut tekstinsii ja vasta sitten Paikallishis-
toriallinen Toimisto etsi sille tarkastajan. Osa te-
kijoistii halusi jiittiiii keskenertiisen tekstin tai
tektiii "kelpaakohan tama" -ajatuksir\ mutta tiita
mahdollisuutta ei ole ollut.

Nlt halutaan mennA toiseen suuntaan eli
hankkeelle nimitetiiitn alusta pitaen tutor, tuki-
henkil6. Hiinen tehtaviin?ian on ohjata tutkija4
sita enemm,in mitii kokemattomampi tamA oq
mutta kokenutkin tutkija kaipaa puhekumppania.
Monet asial selviAvat kummasti, kln niistii saa
jutellatoisen kanssa.

Tutorin kokonaisurakka voidaan m,iiiritella
tunteina, vaikkapa yksi viikossa tai se voidaan
sitoa kasikirjoituksen laajuuteen. Suosituspalkka
ei ole ainakaan vieliijuristien taksoissa!

Erittiiin t,ilkeiiii on mieftia etukateen kuka te-
kee kuvituksen ja milla ehdoilla. Kuka etsii ku-
vat ja laatii niihin tekstit? Ihanteena on teettAjAn
ja kirjoittajan yhteistyo.

Enta hakemistot? Niiden laatiminen vie oman
aikans4 varsinkin jollei osaa. Erityinen ongelma
tr.rlee kaksikielisyydesti! sillA vaikka kZiantitji te-
kisi tekstin pa svenska tai joissain tilanteissa in
English, vfiintii.linkin termien tarkistamiseen
vaaditaan myits tutkijan aikaa.

Etukiiteen on hyva sopia myds tekijiinoikeu-
desta ja vihon viimeiseksi mytis julkistamisjuh-
lasta. Pitaiiikd kirjoittajan osallistua markkinoin-
tiin ja miten paljon? Kirjapainosta tuodun oman
kirjan niikeminen on aina elilmys, mutta omistus-
kirjoitusten laatiminen ensin siella, ensi viikolla
jossain muualla ja kolmantena seuraavassa?

TihKen asiantuntemusta myyd,i?in kohtuuhin-
nalla. Tiillii hetkellii vanhaa sopimusmallia saa il-
maiseksi, sihteerilta Marja Pohjolalta. Uusi mal-
li, sitten kun se laihiaikoina valmistuu, maksaa 50
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euroa paitsi TihKen j,isenyhdistysren seuroilta
I ) euroa.

. -- Kaisikiljoituksen tarkastaminen maksaa teetta-jale 7 euroa.liusk4 josta tarkastaja saa 4 euro4
Ja tulonn palkkiona on joko l0 euroa liuska tai
tuntlkorvaus 50 euroa tunti. Koko histodahank_
keen^konsultointi TihKen viilityksellii maksaa
ouF6)0 euro4 hankkeen koon mukaan. Tiihiin
hintaan annetaan seka kaikki histonahankkeen
suurnitteluun ja ohjaamiseen liittyv,i informaatio
etta etsfean sopiva tutkiia.

. Katsotaanpa kenan viela kysymy$a nse teh_
den val toisilla teettden. Suuri enemmistO suku_
kirjoista ja muista tutkimuksista valmistuu tatii
nykyA itse tehden. Niiden taso on hyvin kirjava.
Se on tietysti ymmarrettjivii4 sillA vapaassa
maassa saa tehdd ja harrastaa mitd tahansa. Su_
Kututhmus on mukavaa ja arvostettavaa ajanvie_
teta. Kenenkaitn harrastaminen ei kuulu toisiltqja on jokaisen oma asia mihin kal,ttiizi vapaa-ai_
kansa.

Asia muuttuu toiseksi, kun tutkimuksista pai_
11X1n_ 

kirjoja ja niita.myydiiain toisilte. Itseoppi_
nerra tal_oppimattomilla ei ole keisitysta asiakir_
Jorsta erka tektiinoikeuslaist4 puhumattakaan

arffnaftilaisen lahdekiriikisui. Kirjoihin kopioi_
daan ja jaljennefii?in estoitta paikaliishistoriaa tai
muuta yterstaustaa. Kokonaisuus ei ole aina kirja
vaan-sekalainen kokoelma erilaista_ eritasoista ja
en lahtersta poimittua ja sellaisenaan painettua
amelstoa

H€nkildtietolakikin on olemassa ja sit?i pitiiisi
noudatta4 vaikkei aina tunnukaan iovin muka-
valta. Kidan painattaminen ja kuvituksen hanl_
krmtnen vaatii sekin kokonaan oman osaamlsen_
sa- jopa lSBN-numeron hankkiminen, jotta nou_
datetaan maan lainsdadaintOA.

Joskus voi ainakin teoriassa tulla vastaan
myds kuluttajansuoja. Aviomieheni tilasi erAiin'n4an", joka ei ollutkaan perinteisessa mielessa
kiria vaan tuloste.

,-,loisilla 
teeftiten merkitsee rahanmeno4 Joshalutaan palkata ammattjlainen Vastapainoisi

sukututkimus on sitten nimens,i mukaisesti tutki_
mus. .Virheita niissiikin tosin viiist,im,ittii on tai
ahakin puutteita. TAydellistA tutkjmusta ei ole
lorstaiseki kirjoitettu eikA varmasti koskaan kir_joitetakaan.
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