Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja
monisteina pieniä määriä muutamasta muutamaan kymmeneen
kirjapainossa suuria määriä kymmenistä satoihin
valokuvakirjaohjelmalla muutamasta muutamaan kymmeneen

Monisteina
Nykyisillä tietokonetulostimilla voidaan tulostaa sekä tekstiä että kuvia sisältäviä tulosteita, jotka saattavat riittää
muutaman henkilön tarpeisiin. Hinnaksi muodostuvat paperi ja musteet tai värijau
heet. Moniste ei kuitenkaan ole kirja,
jonka voisi laittaa kodin kirjahyllyyn esille.

Kirjapainoissa
Kirja on edustava, mutta saattaa tulla kalliiksi pieninä määrinä. Mustavalkoisena kirjan painatus saattaa tulla lähelle
monisteen hintoja, mutta kuvien ja varsinkin värikuvien painatus on jo huomat
tavasti kalliimpaa. Suuret määrät
kuitenkin alentavat hintaa kirjaa kohti. Jos kirjoja tarvitaan paljon, voi aineiston (sukukirjan sisällön) tuottaa itse ja
lähettää sen esimerkiksi PDFmuodossa kirjapai
noon painettavaksi. Tämä näyttää olevan yleisin käytäntö
omakustanteisissa kirjoissa.

Valokuvakirjaohjelmalla
Viime aikoina moni on innostunut valokuvakirjojen tekemiseen. Valokuvakirjat ovat mielestäni pa
rempi ratkaisu
valokuvien säilyttämiseen kuin perinteinen valokuvaalbumi. Valokuvakirjaan voi si
joittaa kuvien lisäksi tekstiä, joka
kertoo mm. kuvien ottopaikan, ajan sekä kuvassa esiintyvät hen
kilöt sekä muuta tekstiä.

Valokuvakirjan kuvat eivät irtoile, kuten joskus valokuvaalbumissa. Lisäksi valokuvakirja on ohuempi kuin valokuva
albumi kuvineen, koska kuvat on tulostettu sivun molemmin puolin, eikä kuvien paksuus lisää kirjan paksuutta. Näin
samaan hyllytilaan mahtuu enemmän kirjoja.
Kirjasarjaan voidaan valita yhtäläinen ulkoasu, kuten kannet ja sivujen taustakuvio. Näin eri kirja
sarjat voidaan erottaa
toisistaan.
Itse teen perheen vuoden valokuvista vuosikirjan, jossa säilyvät vuoden tapahtumat, juhlat ja vie
raat.

Sukukirja valokuvakirjaohjelmalla
Sukututkijana tein muutamia vuosia sitten valokuvakirjoja eri sukuhaaroista. Niissä säilyvät eri su
kuhaarojen valokuvat
seuraaville sukupolville. Ja mikä tärkeintä, seuraavatkin sukupolvet näkevät, ketä kuvissa esiintyy, koska kuvien lisäksi
kirjaan on laitettu kuvissa esiintyvien henkilöiden nimet sekä kerrottu sukulaisuussuhteet joko sanallisesti tai
esipolvikaavioina. Tekemäni sukujen valoku
vakirjat eivät kuitenkaan olleet varsinaisia sukukirjoja, koska sukutaulut
puuttuivat.
Kun aloin tutkia vanhimpien lastenlasteni toisten isovanhempien sukuja, tuli mieleen, että miten sai
sin tehdyksi
valokuvakirjaohjelmalla oikeita sukukirjoja. Piti siis saada yhdistetyksi valokuvakirjan kuvat, teksti, sukukirjataulut ja
esi sekä jälkeläisten kaaviot.
Tulostin sukututkimusohjelmallani aluksi sukukirjan tekstin ja sijoitin sen taulu kerrallaan sukukir
jaan. Ikäväkseni
totesin, että käyttämäni Ifolorin valokuvakirjaohjelma ei osaa säilyttää muotoiluja, kun tekstipätkiä kopioi leikepöydän
kautta valokuvakirjaohjelman tekstikehyksiin. Siispä jouduin tekemään muotoilut (fontti, lihavointi, keskitys jne.) käsin
uudelleen. Tämä oli kuitenkin siedettävä puute. Alla on jouduttu muuttamaan sukutaulujen fontin kokoa ja tekstistä on
muutettu fontin väriä sekä lihavoitu muutamia kohtia.

Valokuvien lisäämisen jälkeen mietin, mitä sukukirjaan vielä voisi laittaa oheisaineistoksi. Interne
tistä löysin
karttaohjelman, jolla saatoin sijoittaa nykykarttoja piirroksineen ja selityksineen suku
kirjaan. Myös vanhoja karttoja
löytyi vaihtelevasti eri alueilta.

Sinne tänne sijoitin myös kirkonkirjoja valokuvina. Erinomainen ohjelma on myös Google Earth, jolla näkee alueita
lintuperspektiivistä.
Eräs tärkeä osa on sukukaaviot. Käyttämäni ohjelma osaa tulostaa kaavioita kuviksi, joiden pilkko
minen käy esimerkiksi
Paintohjelmalla.

Kaavioista sijoitin sitten yhden kokokaavion aukeamalle ja pilkoin kunkin henkilön esivanhempia tai jälkeläisiä
osoittavan osakaavion kyseiselle sivulle tai au
keamalle.

Kaksi tai useampia sukukirjoja kustakin sukuhaarasta
Yritettyäni tehdä ensimmäisen sukukirjan siten, että siinä on sekä lähtöperheen esivanhemmat että jälkeläiset, totesin,
että kirjasta tulee vaikeaselkoinen. Niinpä jaoin kirjan kahtia siten, että kirjan toinen osa kertoo lähtöperheen
esivanhemmista ja toinen osa lähtöperheen jälkeläisistä. Jos lähtö
perheen vanhemmat ovat peräisin laajasta suvusta,
saattaa joutua jakamaan heidänkin esivanhem
piensa kirjat kahdeksi. Lähtöhenkilö on jälkeläisenä. Esivanhempien
kirjassa häntä ei tietysti ole.
Niinpä erään suvun kirjojen kaaviosta tuli tällainen:

Isän vanhempien esivanhemmat
Isän vanhempien jälkeläiset

Äidin vanhempien esivanhemmat
Äidin vanhempien jälkeläiset

Valokuvakirjan hinta
Tätä kirjoittaessani Ifolorin hinnasto kertoo seuraavaa:

Punaiset ovat tarjoushintoja.
Muitakin kuvakirjaohjelmia on, mutta Ifolor Designer lienee eniten käytetty ja siitä on saatavilla myös Macversio, mutta

ei Linuxversiota. Kuvakirjaohjelman käyttäminen on ilmaista. Ifolor löytyy googlettamalla.
Sukulaiset voivat tilata kirjoja kuukauden ajan siitä laskettuna, kun ensimmäinen kirja on saapunut kirjan tekijälle.
Kirjan tekijä voi lähettää sähköpostilla linkkejä kirjaan. Kirjan tekijä voi tilata kirjoja myös sellaisille sukulaisille, joilla
ei ole mahdollisuutta tilata kirjaa tietokoneella. Tämä käy helposti, koska Ifolor lähettää laskun kirjan mukana, joten
toiselle tilaaja ei joudu välillä maksumieheksi.
Jos kuukausi kului umpeen, voi kirjan tekijä tilata kirjasta uusia kappaleita omalta koneeltaan, koska kirja tallentuu
tekijän koneelle niin pitkäksi aikaa kuin halutaan. Jälleen muutkin voivat tilata jälleen kirjan 30:n päivän ajan.
En tiedä, millaisia alennuksia Ifolor antaa, jos tilataan kerralla vaikkapa satoja kirjoja.

