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Sukuhistorian opettaja, museonhoitaja Taisto
Suontausta esitelmoi syksylld 2001 Tampereen
seudun sukututkimusseuran jasenillassa suku-
historian kirjoittamisen iloista, suruista ja seu-
rauksista. Tiissli muutamia poimintoja h6nen
ajatuksistaan.

Taisto Suontausta on toiminut vuosikausia
sukuhistorian opettajan seka museomiehend
Vtiiiksyn mylly- ja sahkolaitosmuseossa. Lisiik-
si han on kirjoittanut ja toimittanut sukuhisto-
riateoksia. Hiinen mielestdiin sukututkimus pal-
velee paitsi kotiseutu- ja Suomen historiaa
myos etenkin tulevaisuudessa Euroopan histo-
riaa.

Suontausta kertoi, ettii Lahdessa pidetiiin
sukututkimuskursseja, joiden pituus kestiiii
kuusi vuotta. Lopputydnii tehdiiiin "vaitoskir-
ja", joka esitelliian sukututkimusseminaarissa
oikein opponentin ltisniiollessa.

Sukukirjaa valmistellessa on ehdottomasti
tarkasteltava seuraavia asioita:
- onko kirjoittajana ja kustantajana yksityinen
henkiki
- onko kirjoittajina useita henkiloitd, esim. su-
kuseura, ja kustantavatko he teoksen itse vai
annetaanko se jollekin ku stannusyhtidlle.

Koska kustantaja periaatteessa vastaa viime
kiidessii siita, mita kirjassa on painettuna, hiin
vastaa myos painatuksen jiilkeen tulevista
moitteista ja mahdollisista oikeudenkiiynneistii.
Sukukirjaa tehdessd on aina etukdteen laaditta-
va kirjalliset sopimukset siit4 mita kirjaan kir-
joitetaan, kuka sen tekee ja millii tavalla. Tiir-
kedii on myds hakea kirjallinen lupa kaikilta
henkiloilta, joita kirjaan kirjoitetaan, sillii niiin
valtytaan monilta riitatapauksilta.

Kirjaa kirjoitettaessa on otettava huomioon
mm. seuraavat seikat.

o Miten henkildiden nimet kirjoitetaan? Kiiy-
tetaanko aviovaimon nimestii muotoa Maija
Meikiiliiinen omaa sukua Teikdltiinen vai
Maija Meikiiliiinen entinen Teikdl6inen.
Suontausta suosittelee, ettii ensimmtiiseen
avioliittoon mennessiiiin naisen tyttonimes-
ta kafetaan muotoa omaa sukua. Sen sijaan
jos esim. leskivaimo menee uusiin naimi-
siin, viitataan aiempaan sukunimeen ilmai-
sulla entinen (Maija Meikalainen, entinen
Teikiiliiinen, omaa sukua Heikiiliiinen).

o Miten tietosuojalaki vaikuttaa nimien kiiyt-
todn? Jossakin tapauksessa mies voi ottaa
vaimon sukunimen avioliittoon mennes-
sdiin. Jos miehen sukunimi on suojattu, mi-
ten menetell6.

r Miten nimi6 tulee kaftee esim. homo- ja

lesboliittojen yhteydessii?
o Miten nimie kaytetaiin, ios henkilolla on ol-

lut elinkaarensa aikana useita nimiii? Piiii-
periaatteena on, ettii kirjassa kaytetaan joh-

donmukaisesti samanlaista jiirjestelmiiti ko-
ko ajan. Yleensd kannattaa mainita henki-
l6n kaikki kaytdssa olleet nimet, silla se
helpottaa tulevia tutkijoita.

Kaikki sukukirjassa kaytetyt lyhenteet on selvi-
tettiivd, samoin murresanat.

Sukukirjaan on syy'tii ottaa mahdollisimman
paljon valokuvia, mutta vain sillii edellytyksel-
Itt, etta luvat kuvien kiiyttoon on hankittu.

Lopuksi vielii maininta lainauksista. Kirjois-
sa olevia tietoja on mahdollista lainata, muffa
lainatun kirjan nimi on tarkoin merkitteva.
Lainaltu kohta on mainittava sivun tarkkuu-
della.
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