KAIKKI SUOMEN KONTKASET MUKAAN SUKUTARINAAN!
Kesällä 2005 Kontkasten sukuseura tulee toimineeksi yhdeksän vuotta. Ainakin yhtä monta vuotta
on sukua tutkittu, tietoja kerätty ja kerätyt tiedot järjestetty sukutauluiksi. Tähänkin juttuun on
poimittu muutamia valokuvia suvun aikaisemmalta taipaleelta. Kukapa tunnistaa paikat ja henkilöt?
On ilmeistä, että sukua on tutkiskeltu kautta aikojen muistelemalla sukuun liittyviä asioita ja
tarinoita, juttuja kertoen ja perimätietoa siirtäen.
Kontkasten sukukirjatyön ensiaskeleet
Toissa kesänä sukuseuran yleiskokouksessa teimme päätöksen sukukirjan synnyttämisestä. Hallitus
on vienyt asiaa eteenpäin, ja nyt uskallamme jo sanoa, että tavoitteena on saada sukukirja valmiiksi
huhtikuussa vuonna 2009. Mutta monta askelta mahtuu vielä tämän hetken ja tuon tavoitteen väliin.
Tavoitteet, jotka sukuseuran hallitus on asettanut Kontkasten suvun sukukirjalle, voidaan kiteyttää
seuraavanlaisiksi:





Kirja on elävä, kuvitettu kertomus Kontkasten suvusta ja suvun jäsenten elämästä 1600luvun alusta nykypäivään - sen lisäksi, että kirja sisältää sukutaulut.
Kirja on julkinen, julkiselle kritiikille avoin, myytävä tuote, joten kirjan on ylitettävä yleiset,
laadukkaalle sukukirjalle asetetut vaatimukset.
Kirja on ainutlaatuinen, ja siksi sen ulkoasunkin on oltava edustava.
Kirja julkaistaan huhtikuussa 2009 - selvästi ennen vuoden 2009 sukujuhlaa.

Paljon arvokasta työtä on jo tehty
Suvun tutkiminen ja sukutaulujen synnyttäminen ovat keskeisiä myös sukukirjan aikaansaamisessa,
emmekä suinkaan aloita nyt tyhjästä. Usein emme vain huomaa sitä pyyteetöntä ja arvokasta työtä,
jota sukumme tutkimiseksi on jo tehty. Hyvin monet teistä ovat tehneet arvokasta tutkimustyötä
selvittämällä omia juuriaan sekä tuottamalla kertomuksia ja tarinoita suvusta. Erikoisesti
sukukirjatyöryhmän vetäjän mieleen tulee se työ, jota sukuseuran arkistonhoitajat ja samalla
tutkijat, Maire Paavilainen, sitten Osmo Turunen ja nyt Erja Karvinen, ovat tehneet. Tämä työ
jatkuu.

Vastuullinen työryhmä on nimetty
Kirjatyötä vie eteenpäin hallituksen nimeämä työryhmä, johon kuuluvat Erja Karvinen, Voitto
Kontkanen, Sirpa Loijas ja työryhmän vetäjänä Juhani Kontkanen. Mutta me työryhmänäkään
emme pysty tekemään kirjaa yksin, tarvitsemme kaikkien sukuun kuuluvien apua, sekä Sinun että
Teidän perheenne ja sukuhaaranne apua.

Sukukirja on suuri haaste - mutta ei ylivoimainen meille Kontkasille
Sukukirjan tekeminen on meille sekä yksittäisinä ihmisinä että sukuseurana iso haaste. Siihen
liittyvät työryhmän mielestä ainakin seuraavanlaiset kysymyksenasettelut.

* Suvun tarinan löytyminen eli sen hahmottaminen, miten sukumme on elänyt viimeiset
neljäsataa vuotta osana muuta yhteisöä, ympäristöä ja historian kulkua; suvun tarinan tutkiminen
ja sen liittäminen yleiseen historialliseen viitekehykseen. Tässä olemme onnekkaita, kun olemme
saaneet Tuula Kiisken Joensuun yliopistosta vastaamaan suvun historian tutkimisesta, kaivamaan
arkistoista kaikkea sitä, mitä suvustamme on talteen jäänyt. Näitä arkistolähteitä ovat kirkon
arkistojen lisäksi ainakin maarekisterit, verokirjat, käräjäpöytäkirjat, isojaon aikaiset dokumentit ja
sota-arkistot.
* Suvun sukutaulujen rakentuminen ja erillisten sukuhaarojen yhdistyminen suuremmiksi
kokonaisuuksiksi. Tästä työstä kantaa päävastuuta arkistonhoitajamme Erja Karvinen. Hyvin
tärkeätä tässä työssä on suvun jäsenten, siis meidän jokaisen apu tuottamalla tietoja omasta
lähipiiristämme ja vähän kauempaakin. Myös Tuula Kiisken tekemä arkistojen tutkiminen tuo
joskus hyvinkin oleellisia lisätietoja sukulaisuussuhteiden selvittämiseen.
* Sukuun ja suvun jäseniin liittyvien tarinoiden, kirjallisten dokumenttien ja valokuvien
löytyminen. Sukukirjan varsinainen sielu syntyy sukuun ja suvun jäseniin liittyvistä tarinoista,
kertomuksista, valokuvista ja muista dokumenteista – ei pelkästään sukutauluista. TÄMÄ ON SE
MEIDÄN ISO JUTTUMME - SINUN JA MINUN!
Sukuseuralla on tallessa jo muutamia tarinoita - niitähän on esitetty myös sukulehden sivuilla.
Mutta olen aivan varma, että vain pienenpieni osa sukuumme liittyvistä kertomuksista, tarinoista,
valokuvista on tähän mennessä talletettu tai ollut yleisesti esillä. Suvun vaiheita kuvaavat eläväiset
tarinat on saatava kerättyä talteen. Tähän kaikkia sukuseuran jäseniä innostaakseen työryhmä
julistaa nyt kirjoituskilpailun "PARAS SUKUJUTTU". "Paras" voi olla kiinnostavin, hauskin,
yllättävin, omaperäisin; se voi olla joukko sukuun liittyviä vanhoja valokuvia tai se voi olla
kerrottua perimätietoa. Parhaimmat tietenkin palkitaan.
Tarinoiden, kertomusten ja dokumenttien aiheita voi kukin löytää vaikkapa perheiden ja asumisen
ympyröistä, vanhoista tietäjistä tai parantajista, talonpoikaiskulttuurista, eri ammattikuntien
edustajista, suvun osallistumisesta yhteiskunnalliseen toimintaan ja muusta vastaavasta.
Suvussamme on, näin uskallan otaksua, paljon itsenäisiä, joskus vähän itsepäisiäkin henkilöitä persoonia. On varmasti monenlaisia tapauksia ja sellaistakin toimintaa, joka on aikanaan
ihastuttanut, naurattanut tai jopa vihastuttanut, ja jokaisesta perhekunnasta löytyy myös sellaista
tarina-aineistoa, joka on säilyttämisen arvoisena perintönä kulkenut sukupolvelta toiselle. Aiheita
siis jokaisesta sukuhaarasta varmaan löytyy vaikka kuinka paljon, ja siten tarinoiden synty kirjaan
asti on taattu.
* Kirjan toimittaminen haluttavaan ja luettavaan kuntoon. Olemme saaneet sukumme nuoreen
polveen kuuluvan ammattitoimittajan Minna Kontkasen vastaamaan kirjan toimituksellisesta työstä.
* Sukukirjan toteuttamiseen liittyvän rahoituksen järjestäminen. Tutkimustyön ja kirjasta
aiheutuvien kustannusten rahoitus on iso haaste sukuseurallemme. Olemme kuitenkin optimisteja ja
uskomme saavamme rahoituksen järjestymään.

Kirjan rakenne
Kuten hallituksen asettama tavoite kertoo, Kontkasten sukukirjan on oltava elävä, kuvitettu
kertomus Kontkasten suvusta. Suvun tarinaa ovat muovanneet aikojen saatossa ympäröivä maailma

ja hyvinkin laajat historialliset tapahtumat. Alustavaksi ja työtä ohjaavaksi kirjan sisältörungoksi on
otettu seuraavat eri lukujen työotsikot:








Suvun alkujuuret 1500 - 1600-luvuilla
Karjalainen tausta ja asettuminen Taipaleelle 1600 - 1700-luvuilla
Elämä Taipaleella, Liperissä ja lähipitäjissä 1700 – 1800-luvuilla
Itsenäisyyden alkuvuosikymmenet 1900 -1950
Rakentamisen ja muutosten aika 1950 - 1990
Kohti uutta vuosituhatta 1990 Sukutaulut

Tule rohkeasti mukaan talkoisiin – kerääminen on paitsi kiinnostavaa, myös hauskaa!
Koska juuri tämä perimätiedon, tarinoiden ja kertomusten kerääminen on tärkeätä, luomme
eräänlaisen agenttiverkoston ja käynnistämme sen ensi kesän sukukokouksessa. Tarkoituksena on,
että jokaisesta sukuhaarasta valitaan toimijoiden joukko keräämään aineistoa omasta
lähisukupiiristään, tai vähän kauempaakin. Valitut henkilöt ottavat siis tehtäväkseen koota yhteen
oman sukunsa eri perheistä näiden tarinoita, kertomuksia, perimätietoa, valokuvia.
Tällaisiksi agenteiksi sopivia henkilöitä on kunkin perhekunnan lähiserkkuineen hyvä miettiä jo
valmiiksi ennen kesäkokousta. Kokouksessa sitten ehdotetut henkilöt valitaan juhlallisesti
tehtäväänsä ja koko suku saa ohjata ja evästää heitä hedelmälliseen kokoamis- ja verkostotyöhön.
Myös heidän toimintaansa ryyditetään kilpailulla, jossa tietysti parhaat agentit palkitaan.
Sukukirjatyön etenemisestä kerromme jokaisessa sukulehdessä sekä virallisissa sukukokouksissa.

