Liisukka Oksan Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseuralle antama ohjeistus yksin tai ryhmänä täyte8äväksi.
TIEDONKERÄYSSUUNNITELMAA SUKUKIRJAA VARTEN.
Robert ja Alber,na sekä heidän jälkeläisiinsä
1. Tavoite saada mahdollisimman paljon ?etoa.
2. Minne ?etoa tallennetaan?
3. Miten ?etoa pääsee jakamaan?
4. Missä ?etoa jaetaan ja vaihdetaan?
5. Kenellä on oikeus päästä ?etoihin käsiksi?
6. Aikataulu?

TEHTÄVÄ
”Tiedonkeruu ja tallennustyöt keski9yvät alkuvaiheessa ns. esivanhempiin, Pohjanmaalla asuneeseen RoberAin ja Alber,naan sekä heidän jälkeläisiinsä. Kullekin polveutuvalle sukuhaaralle luodaan oma osallistava ,edonkeruu- ja tallennussuunnitelma, joka avulla ,etoja saadaan mahdollisimman ka9avas, kerä9yä ja
jaloste9ua.” ”Sukukirjan tekemisen myötä sukuseuran kokoontumisten ja juhlien painopiste9ä ohjataan ,edon keruuseen ja tallentamiseen.”

TIETOA VOI KERÄTÄ YHTEISISSÄ TAPAAMISISSA, YHDESSÄ, YKSIN JA VAIHEITTAIN
1. ?edon keruu
2. ?edon yhdistäminen, keskusteluryhmät sukukunni8ain
3. ?edon tarkastaminen
4. ?edon jalostus henkilökuviksi

Yhteisissä tapaamisissa ja juhlissakin on mahdollista kerätä ?etoa esivanhemmista.
Tapaamisiin valitaan kullekin sukuhaaralle parhaiten soveltuvia ja muisteltavalle henkilölle soveltuvia aiheita
toteute8avaksi pienissä ryhmissä. Ryhmissä on kirjuri/ tallentaja, joka tallentaa ?etoa tavalla, joka on edelleen lue8avissa. Lisäksi tarvitaan lii8eeksi kopio mahdollisesta kuvata tai ar?kkelista, josta keskustelua on
käyty.
TIEDONKERUUMENTELMÄT
1. Tiedonkeruuta henkilöiltä, joilla on muistoja tutki8avista tai ?etoja henkilöistä. Tehtäviä voi toteuttaa itsekseen tai yhteisissä tapaamisissa. Paras menetelmä on virkistää muis?a ennen yhteisiä tapaamisia ja muistella myös suuremmalla porukalla.
Menetelmät: A. Kuvapiirit, B. Ar?kkelit ja kirjoitukset, C. Aiemmat tutkimukset, D. Kysely, E. valmiin ?edon
palautus.

Aihe: Robert ja Alber?ina sekä heidän jälkeläisensä:
Kaikkiin: Vastaajan/ vastaajien Nimi ja suhde henkilöön, josta kertoo

A. KUVAPIIRIT
Valokuvia- Muisteloita valokuvien kanssa. Paikoista ja henkilöistä.
Muutama kuva kerrallaan työn alle.
Milloin kuva on ote8u? Missä kuva on ote8u? Miksi kuva on ote8u? Mitä kuvassa on? Kuka kuvaaja on?
Missä kuvaa säilytetään? Miten henkilö lii8yy kyseiseen kuvaan, jos ei ole itse kuvassa? Ketä muita kuvassa
esiintyy?
Henkilö, henkilöt, paikka, vaa8eet, tausta, talot ym.
Kirjataan Dedot valokuvan yhteyteen (alkuperäisen kuvan taakse vain hennosD tunnistenumero).

B. ARTIKKELIT JA KIRJOITUKSET, TOSITTEET TODISTUKSET YMS.
Mikäli henkilöstä löytyy sellaisia kirjoituksia, joidenka taustoja henkilöt muistavat tai ovat kuulleet perimä?etona. Kirjoitusten ja todistusten taustan selvi8ämiseksi.
Mikä kirjoitus/ todistus?
Miksi kirjoite8u?
Kuka kirjoi8anut?
Milloin kirjoite8u?
Missä kirjoite8u?
Mikä on keskeinen sisältö?
Kirjataan Dedot kirjoituksien yhteyteen. Näistä kirjoitetaan lyhyt yhteenveto.

C. AIEMMAT TUTKIMUKSET TYÖN ALLE ja Dedonkeruun Dedot.
Tapaamisissa paneudutaan tutki8avan henkilön taustoihin aiempien selvitysten avulla ja luodaan yhtenäinen kokonaiskuva henkilöstä.
Mitä henkilöstä on kerro8u, kirja8u?
Missä yhteydessä ?etoja on tallenne8u?
Milloin ?edon kokoaminen on tehty?
Mistä ?etoja on kerä8y?
Kuka tai ketkä ovat ?etoa keränneet?
Miksi henkilön ?etoja on kerä8y?
Onko eri yhteyksissä olevassa ?edossa ris?riitaisuu8a, joka pitäisi huomioida
Kirjataan kokonaiskuva henkilöstä olemassa olevien tutkimusten pohjalta.

D. KYSELY, TIEDONKERUU JA MUISTIN VIRKISTYSTÄ:
Tehtäviä yhteisiin tapaamisiin teemoi8ain ja yksin sekä pienryhmissä pohdi8avaksi.

HENKILÖN TIETOJA MUISTIN POHJALTA. (Vastaus vain niihin kysymyksiin, joista tulee mieleen jotakin.)
KUKA?
Henkilön Koko nimi
Kutsumanimi
Asuinpaikka
Syntymäpaikka ja aika
Kuolin aika ja paikka
Henkilöä itseään kuvaavaa asiaa:
Puoliso
Perhe
Työ, ammaY
Uskonnollisuus
Tavat, ru?init
Kertomukset, kuultua, kerro8ua
Olemus, ulkonäkö, koko, ryh?, ääni…. luonne
Vaa8eet, joissa henkilö muistetaan
Askareet, harrastukset
Juhlat, joissa henkilö muistetaan
Ystävät, joita henkilöllä oli
Ympäristö, jossa vastaajalla/ vastaajilla oli yhteisiä hetkiä mainitun henkilön kanssa
Omaa kerrontaa…
Yhteenveto

Kirjataan kokonaiskuva henkilöstä kerätyn Dedon pohjalta.

KAIKKI TEHTÄVÄT: Kaikissa tehtävissä ilmenee lyhyes? seuraava:
Tehtävän nimi, tutki8ava henkilö, paikka, aika ja tekijät.
Miten hän oli osallisena sinun elämääsi?
Mitä yhteisiä kokemuksia/ mikä suhde teillä oli?
Huomioita ja kehitysideoita Dedon keruuta varten.

E. JO KERÄTYN TIEDON PALAUTUS
Valmista kerä8yä materiaalia ja kuvajäljennöksiä sähköisessä muodossa palautetaan edelleen kirjoi8ajalle.
TEHTÄVIEN PALAUTUS sovitus?
Kerä8y ?eto tallenne8aan ja toimitetaan eteenpäin.
2. Tiedot yhdistetään ja asianosaisten kanssa käydään edelleen läpi.
3. Tiedot tarkistetaan vuosilukujen paikkojen ja saatavilla olevien fakta?etojen pohjalta
4. Tiedot jalostetaan henkilökuviksi sukukirjaan.

Aiempia kyselyiden vastauksia voi edelleen toimiRaa jatkossakin ja vanhaa kyselypohjaa voi mainiosD
käyRää.
Tehtävien lisäksi tai näiden pohjalta tehdään edelleen haasta8eluja, voidaan lähe8ää kirjepos?a, sähköpos?a tai käy8ää muuta sopivaksi katso8ua menetelmää.

Aikataulu ?edon saamiseksi määritellään
Kirjan/?edoston muoto, kuvitus ja koko sekä kappalemäärät ym. sovitaan tavoi8eiden määri8ämiseksi.

