
Turkian suvun muistot ja tarinat talteen, suvun perinnetietojen tallennus

Turkian sukuseura järjestää sukuperinteen keruun. Sen tarkoituksena on tallentaa muistitietoa ja 
tarinoina Turkian sukuun kuuluvien elämästä. Keruuseen voivat osallistua kaikki sukuun kuuluvat 
kirjoittamalla tai tallentamalla oman elämäntarinansa tai osia siitä taikka 
vanhempiensa/isovanhempiensa elämäntarinan. Miksei muitakin Turkian sukuun liittyviä tarinoita. 

Oman, vanhempien tai isovanhempien elämäntarinan lisäksi voisi kirjoituksissa ja tallenteissa 
käsitellä ja pohtia mm. seuraavia asioita:

Suvun historia ja merkitys. Miten kauas muistitieto ulottuu sukuun liittyvissä asioissa? Mitä tiedät 
isovanhempiesi ja heidän vanhempiesi vaiheista? Mikä merkitys suvulla ja perheellä on 
nykyaikana?

Suvussa tunnetut tarinat ja jutut, mitkä liittyvät esimerkiksi suvun merkkihenkilöihin tai Suomen 
historian merkittäviin vaiheisiin, kuten nälkävuodet (lähinnä 1866-1868), sisällissotaan 1918, talvi- 
tai jatkosotaan.

Suvun ja perheen tapaperinne.  Minkälaisia kokoontumisia perhe/suku on järjestänyt ja järjestää? 
Minkälaisia tapoja tai perinteitä niihin liittyy? Osallistuivatko/osallistuvatko kaikki perheen/suvun 
jäsenet tapaamisiin? Vietetäänkö juhlapyhiä yhdessä? Millaista ohjelmaa näissä on ja on ollut?

Keruun tuloksena saatuja kirjoituksia, videoita, nauhoituksia ja kuvia voidaan käyttää vuoden 2017 
sukujuhlissa ja myöhemmin mahdollisissa julkaisuissa. Kirjoitukset ja tallenteet tallennetaan 
arkistoon, jossa se on tutkijoiden käytössä. Jos et halua, että niitä arkistoidaan, ilmoita se selvästi 
kirjoituksesi alussa tai erilliselle paperille ja kirjoituksesi/tallenteesi hävitetään mahdollisen 
kirjan/kirjasen ilmestymisen jälkeen.

Ohjeita:

Kirjoita vastauksesi koneella tai siististi käsin tavalliselle A4 paperille vain toiselle puolelle. Totta 
kai tietokoneella tehty tiedosto on sopivin. Jätä arkin vasempaan reunaan n. neljän sentin marginaali 
liuskojen nitomista varten.

Kirjoituksen pituudella ei ole ala- eikä ylärajaa.

Kirjoita erilliselle paperille nimesi, syntymävuotesi, syntymäaikasi, ammattisi ja yhteystietosi 
(osoite, puhelin ja/ sähköpostiosoitteesi).

Kirjoita myös erilliselle liuskalle suostumuksesi aineistosi tallentamiseksi arkistoon ja mahdolliset 
käyttörajoitukset. Vahvista tämä allekirjoituksellasi.

Jos lähetät videoita, nauhoitteita tai valokuvia, merkitse selvästi, haluatko ne takaisin. Merkitse 
kustakin kuvasta mahdollisimman tarkat tiedot eri paperille. Älä kirjoita kuvaan äläkä liimaa kuvia 
millekään alustalle. Kerro kuvaan liittyvä tarina. Voit toimittaa kuvia myös digitaalisessa muodossa.

Lähetä kirjoituksesi osoitteella Turkian sukuseura ry, Markku Turkia, Punatulkunkatu 4 50190 
Mikkeli tai sähköposti markku.turkia@iki.fi

Kirjoituksista ei makseta palkkioita eikä niitä palauteta kirjoittajalle, ellei erikseen sovita.

Lisätietoja antaa Markku Turkia (0400 656 288) ja sukuhaaravastaavat 


