SUKUKIRJAN INFOTILAISUUS
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la 17.8.2019 alk. klo 14.00

Sukuseuran hallituksen kokouksessa 6.7.2019 päätettiin yhdistää perinteiseen kesäretkeen myös tärkeä
sukukirjainfo. Toivottavasti mahdollisimman moni voi tulla ennen teatteria kuulemaan hankkeen tilanteesta.
Sukutaulujen tarkastaminen, mitä teistä on tallennettu, haluatteko päivittää/lisätä uusia sukupolvia?
Nämä perustiedot annetaan teille itsellenne tarkastettavaksi, samalla myös lähisuvun tietojen tarkastus.
Tietoja suvun henkilöistä on tallennettu vuosien ajan ja tässä olemme hyvin edenneet. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että joudumme tekemään mahdollisesti kolmekin kirjaa. Yhteen tulisi vanhan Rautjärven, Ruokolahden
ja Imatran alueella olleiden sukujen tiedot ja kahteen seuraavaan Simpeleen, Parikkalan, Saaren,
Uukuniemen alueen sukujen tiedot. Erityisesti Melkoniemessä asuneiden ja sieltä lähteneiden Siitosten
määrä on todella suuri, ja näiden tietojen mahduttaminen yhteen kirjaan ei ehkä onnistu.
Löytyykö omasta suvusta/sukuhaarasta tehtyjä sukututkimuksia ym aineistoa, tuokaa nekin nähtäväksi.
Lisäksi tarvitaan muitakin tietoja, jotka tekisivät kirjoista mielenkiintoisia luettavia.

Niinpä haastamme jokaista nyt viimeistään tutkimaan omia/suvun albumeita ja laatikoita!
1.Toivottavasti löytyy paljon vanhoja valokuvia. Mielellään otamme mukaan erilaisia perhekuvia, joissa
voi olla useampikin sukupolvi tai sisarusjoukko, myös menneeseen arkiseen elämään liittyville kuville
löytyy käyttöä. Sukukirjaa elävöittämään tarvitaan satoja valokuvia, aloitamme keräämisen teiltä nyt heti.
Oronmyllyllä skannaamme tuomanne valokuvat ja muut asiakirjat digimuotoon saman tien ja saatte takaisin
mukaanne nuo alkuperäiset valokuvat ja asiakirjat. Kuvat tallennetaan .jpg-muodossa, resoluutio on 600 dpi.
Voitte myös jo kotona skannata kuvat tikulle valmiiksi em. muodossa. Jokaiseen valokuvaan liitetään teksti:
milloin otettu, missä, miksi, ketä kuvassa on jne. Valokuvan eläviltä henkilöiltä pitää kysyä julkaisulupa.
2. Tarvitaan myös muita papereita, joista kävisi ilmi suvun tietoja, mm. perunkirjat olisivat tällaisia.
Löytyykö vanhoja karttoja/ tilakarttoja, ne ovat mielenkiintoisia kirjan sisältönä esitellessämme Siitosten
vanhoja asuinpaikkoja. Skannaamme myös näitä asiakirjoja. Alla esimerkkiluettelo muusta aineistosta:
1. Erilaiset asiakirjat, kirjeet, kortit, kuitit, kauppakirjat, muistiinpanot 2. Kuka ne on laatinut? 3. Milloin? Missä?
4. Kenelle ne on tehty? 5. Mikä on ollut niiden tarkoitus? 6. Miksi ne on säilytetty? 7. Keitä henkilöitä, mitä paikkoja niissä mainitaan? 8. Mitä niiden vanhat sanat tarkoittavat? 9. Mitä muuta aineistoa niiden yhteydessä on?

3. Monilla on tallessa oman sukuhaaran henkilöihin liittyviä sukututkimuksia, lehtijuttuja tai ainakin
muistitietoja, jotka pitäisi vanhoja ihmisiä haastattelemalla saada talteen ja kirjatoimikunnan tietoon.
Näiden haastattelujen lopulliseksi tekstiksi kirjoittamisessa voidaan auttaa. Haastattelu voi olla nauhoitettu.
SUKUKIRJATOIMIKUNTA
Ottakaa toimikuntaan yhteyttä sukutaulujen tarkastusasioissa, omien aineistojen/valokuvien skannauksissa
tai kun haluatte itse lähteä mukaan. Toivottavasti kiinnostuneita löytyy eri sukuhaaroista eri puolilta Suomea
-Merja Asikaiseen, kirjoittaja, 044 2841534, merja.asikainen@pp.inet.fi, Änkiläntie 638, 56800 Simpele,
-Tapio Rossiin, sukututkija, 0400 896921, tapio.rossi@pp.inet.fi, Seijankatu 19, 55100 Imatra
-Jouko Siitoseen, hall.pj, 040 5634420, jouko.siitonen@pp.inet.fi, Sudenpolku 8, 56100 Ruokolahti
Mukana toimikunnassa ovat myös hallituksen jäsenet: Helsingissä, Varkaudessa, Imatralla, Parikkalassa.
Näin valtavasta työstä ei hallitus ja kirjatoimikunta yksin selviä, vaan tarvitaan mahdollisimman monen
seuran jäsenen, muuten sukuun kuuluvan tai sukuun tulleen apua.
Syksyllä on 2.matka Mikkelin Maakunta-arkistoon kirkonkirjoja valokuvaamaan, tervetuloa mukaan!
AIKATAULUSTA
Kirjojen alustavaksi ilmestymisvuodeksi on suunniteltu vuotta 2022, joka on varsinainen sukukokousvuosi.
Miten tiedon kerääminen/tarkastaminen on edennyt? Sukuhaarat/Rajaus? Taitto eli kuvankäsittely, tekstin
muokkaaminen/korjaaminen/oikoluku? Kirjan painaminen? Ennakkotilausten vastaanotto? Budjetti, 3 v:lle?
Aikataulu tarkentuu vuoden 2020 sukukokoukseen mennessä. Mahdollisimman monipuolista aineistoa
kerätään seuraavaan sukukokoukseen asti! Tämä info on avoin kaikille sukukirjasta kiinnostuneille,
myös niille, jotka eivät ole sukuseuran jäseniä, välittäkää kutsua!
TERVETULOA OSALLISTUMAAN SUKUKIRJAN TEKOON!
Ennakkotietoa! Seuraava 32. Sukukokous pidetään la 25.7.2020
Uukuniemellä Matti Laukkasen Juholan Biisoniareenalla.

