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LIITE 1
LAINAUS ALA-VAKKURI - HAKAMÄKI SUKUSEURAN
RAHOITUSHAKEMUKSESTA
”Jatkossa sukuhaarojen tarinat, tavat ja ympäristöt muodostavat vaihtelevina
aineiston rungon, joka kuvaa henkilöitä, sukujen tiloja, taloja ja myös seutuna
Pohjanmaata sekä aikansa paikallishistoriaa. Aineiston lähtötiedot perustuvat
pitkälti arkistolähteisiin ja jo tavalla tai toisella tallennettuun tietoon.
Varsinainen tiedon kerääminen ja tallentaminen suuntautuu seuraavien
sukupolvien muistitietoihin, artikkeleihin ja omakohtaisiin kertomuksiin.
Lähdeaineistoa kerätään edelleen sukuseuran kysely- ja haastatteluaineistolla
hyödyntäen lehtileikkeitä, valokuvia sekä talon-, kirkon- ja käräjäpöytäkirjoja.
Kerätystä aineistosta muotoillaan suvun tarinan polveilevat kertomukset.
Kerättyä materiaalia käsitellään edelleen helposti luettavaan muotoon, joka
sisältää faktatietoja, viitteitä ja sukuluettelon. Sähköisessä aineistossa viitteet ja
liitteet toteutetaan linkkitiedostoin kuviin, haastatteluihin ja lähteisiin. Kerronta
alkaa kronologisesti varhaisesta ajasta ja etenee kunkin sukuhaaran mukana
seuraaville vuosisadoille.
1.

Alkuvaiheessa keskitytään, Robert ja Albertina Hakamäen elämän
kulkuun, asuinympäristöön ja lapsiin. Aineisto käsitellään ja kirjoitetaan
saatavilla olevaan tiedon pohjalta.

2.

Haastatellaan suvun vanhempia jäseniä, heidän oman elämänsä vaiheista
ja asuinympäristöistä sekä rutiineista. Kerätty aineisto tallennetaan ja
muokataan yhteensopivaksi kokonaisuudeksi Amerikkaakin asuttaneesta
Pohjalaisesta suvusta.

3.

Kerätty aineisto tarkastetaan vertaamalla sitä virallisiin arkistoihin ym.
lähteisiin. Sukukirja ja sähköinen materiaali sidotaan romaani muotoon,
joka sisältää sukuluettelon.

Nykyinen suku käsittää n. 2300 henkilöä kolmella mantereilla. Suurin osa
sukuun kuuluvista asuu edelleen Pohjanmaalla. Amerikkalaiset ovat lähes 30:n
vuoden ajan ylläpitäneet sukuseuratoimintaa ja olleet aktiivisia Suomen
sukulaisiinsa päin, niin kuin myös Suomen sukuseura lähes 20:n
toimintavuotensa aikana on ollut amerikkalaisiin sukulaisiinsa. Kiinnostus
omasta suvusta on ollut erityisen suurta Amerikan puolella, ja aineistoa on
kertynyt näiltä osin paljon. Tähän sukukirjaan on tarkoitus kerätä ja koota
yhteen erityisesti Suomeen jääneen suvun osan tarinaa.
Sukuseuran keskeinen tavoite on tehdä sukukirja, joka yleensä nähdään iäkkään
väestön harrastuksena. Ajatuksenamme on mahdollistaa Sukukirja- ja
tiedonkeruuhankkeen toiminta myös suvun nuorimmille jäsenille. Sukukirjan
tekemisen myötä sukuseuran kokoontumisten ja juhlien painopistettä ohjataan
tiedon keruuseen ja tallentamiseen.
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Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseura hallitus pitää sukukirja/tiedonkeruu
-hanketta hyvänä ja mieluisana tutkimuskohteena niillekin, jotka eivät ole
muutoin kulttuurin suurkuluttajia.
Yleisesti tiedetään sosiaalisen kanssakäymisen ja yhteisöllisyyden kokemisen
sekä kulttuurillisten elämyksien kuluttamisen ja tuottamisen lisäävän yleistä
hyvinvointia. Tämän hankkeen kautta sukuseuran kaiken ikäiset jäsenet
pääsevät osalliseksi toteuttamaan ja kuluttamaan itselleen läheistä kulttuuria.
Ikääntyessä meitä kehotetaan muistelemaan elämäämme ja toimimaan
aktiivisesti erilaisissa yhteisöissä säilyttääksemme vireytemme ja
toimeliaisuuden. Tämän suvun historiaan kuuluu myös sotia kokeneet
esivanhemmat, joista aika on jo jättänyt. Nyt voidaan keskustella avoimesti niistä
haavoista, joita sota-ajan vanhempien kokemukset heidän lapsiinsa jätti.
Liittymä kohta sota-aikaan on edelleen olemassa tämän hetken eläkeläisissä ja
vielä osittain heidän lapsissaan, jotka nyt ylläpitävät meidän hyvinvointi
yhteiskuntaamme.

Tälle nuoremmalle sukupolvelle, joka huolehtii maamme kasvusta ja
elinvoimaisuudesta, sukukirjan aineisto on väylä ymmärrykseen edeltävistä
sukupolvista ja mahdollisuus verkostoitua laajasti useammalla mantereella.
Sukukirja- ja tiedonkeruuhanke mahdollistaa luontevasti verkostoitua niin
Suomessa kuin kansainvälisesti mm. kulttuurin-, opetuksen-, työn- ja
yrittäjyyden toiminta alueilla.”

