Sukututkijoina haluamme tietojen saannin olevan mahdollisimman tehokasta. Haastatellessamme suvun
jäseniä meidän on oltava varmoja, että teemme oikeita kysymyksiä: sellaisia, jotka saavat sukulaisemme
antamaan rajoitetussa ajassa mahdollisimman selkeän kuvan menneisyydestään. Olemme laatineet
luettelon hyviksi koetuista kysymyksistä, jotka voit tulostaa ja ottaa mukaasi, kun seuraavan kerran
haastattelet jotain sukulaista. Et todennäköisesti pääse esittämään hänelle kaikkia kysymyksiä yhden
vierailun aikana, mutta voit käyttää niitä ponnahduslautana kiehtoviin ja arvokkaisiin keskusteluihin.

Perheen tiedot
•

Mikä on koko nimesi?

•

Veljiesi ja siskojesi koko nimet?

•

Vanhempiesi ja isovanhempiesi koko nimet?

•

Onko sinut nimetty jonkun sukulaisen mukaan?

•

Mistä vanhempasi ja isovanhempasi ovat kotoisin?

•

Oletko kuullut isovanhempiesi puhuvan elämästään – mitä he sanoivat?

•

Oletko koskaan tavannut iso-isovanhempiasi?

•

Milloin ja missä vanhempasi kuolivat? Mitä muistat heistä?

•

Kuinka he kuolivat? Olivatko he sairaalassa?

•

Minne heidät on haudattu?

•

Missä kälysi ja lankosi asuivat/elivät?

•

Mitä muistat kälyjesi ja lankojesi kuolemista?

•

Kuka oli vanhin sukulainen, jonka muistat lapsuudestasi?

Kasvaminen
•

Milloin ja missä synnyit?

•

Missä oli ensimmäinen kotisi?

•

Mikä on varhaisin muisto kodistasi?

•

Missä muualla olet asunut?

•

Oliko sinulla lapsena lempinimi? Jos, niin mikä ja miksi?

•

Onko sinulla ollut aikuisena lempinimeä?

•

Voitko kertoa tarinan tai muiston sisaruksistasi?

•

Mitä perheesi teki vapaa-aikana, kun olit lapsi?

•

Mitä tehtäviä vihasit lapsena?

•

Muistatko kehto-/iltalaulua, josta pidit eniten?

•

Kun ajat olivat kovat, niin mitä perheesi söi? Oliko ruokaa tarpeeksi?

•

Mitkä olivat lempilelujasi?

•

Mitkä olivat suosikkipelejäsi?

•

Mistä vaatemuodista pidit eniten – oliko sellaista?

•

Mikä oli lapsuuden lempiammattisi – miksi halusit tulla isona?

•

Kuvaile, millainen olit nuorena aikuisena.

•

Kuuluitko johonkin uskonnolliseen ryhmään – kuulutko siihen edelleen tai johonkin
muuhun?

•

Mikä oli vanhempiesi ja isovanhempiesi uskonto?

Koulutus & ammatti
•

Mitä koulua ja missä kävit?

•

Millä tavalla suhtauduit kouluun?

•

Mikä oli lempiaineesi ja miksi?

•

Mikä aine oli vaikein?

•

Kuka oli lempiopettajasi – miksi?

•

Mikä on paras koulumuistosi?

•

Millaisia arvosanoja sait?

•

Millaisia vaatteita käytit koulussa?

•

Mihin urheilulajeihin osallistuit koulussa?

•

Oliko koululla joku tapaamispaikka, jossa vietit aikaa?

•

Saitko kouluaikaan opintoihin tai harrastuksiin liittyviä palkintoja?

•

Kuinka monta vuotta opiskelusi kesti?

•

Onko sinulla opiskelusta diplomi ja titteli?

•

Mikä oli ensimmäinen työpaikkasi?

•

Kuinka vanhana jäit eläkkeelle?

•

Kuinka päätit ammattisi/mikä sinusta tulee?

•

Mitä töitä olet tehnyt vuosien saatossa?

•

Jos olit armeijassa, mitkä olivat tehtäväsi ja missä ja milloin palvelit?

Rakkaus & suhteet
•

Muistatko ensimmäiset treffisi?

•

Milloin ja missä tapasit tulevan/tulevat puolisosi?

•

Kuinka kauan tunsitte toisenne ennen naimisiinmenoa?

•

Kuinka kosit /sinua kosittiin?

•

Milloin ja missä teidät vihittiin?

•

Kuvaile seremoniaa.

•

Ketä oli läsnä?

•

Vietittekö kuherruskuukautta? Missä?

•

Oletko ollut naimisissa useamman kerran?

•

Kuinka kuvailisit nykyistä / viimeistä puolisoasi?

•

Mitä eniten ihailet hänessä?

•

Kuinka kauan olette olleet / olitte naimisissa?

•

Jos puolisosi ei ole enää elossa, milloin ja missä hän kuoli?

•

Millaisia neuvoja antaisit lapsillesi /lapsenlapsillesi hääpäivää varten?

•

Kuka on ollut hyvä ystäväsi monia vuosia?

•

Onko elämässäsi ollut ketään, jota kutsuisit sielunkumppaniksesi – kuka hän on ja miksi
sinusta tuntuu, että välillänne on tällainen erityinen side?

•

Kuka on muuttanut elämääsi?

Vanhemmuus
•

Kuinka ensimmäisellä kerralla sait tietää, että sinusta on tulossa äiti/isä?

•

Kuinka monta lasta sinulla on?

•

Mitkä heidän nimensä ja syntymäaikansa ovat – missä he asuvat nykyisin?

•

Miksi annoit heille nuo nimet?

•

Muistatko asioita, joita lapsesi tekivät pieninä ja jotka hämmästyttivät sinua / yllättivät
sinut?

•

Mitkä ovat hauskimpia asioita, mitä he tekivät pienenä?

•

Mikä oli hauskinta lasten kasvattamisessa?

•

Jos joutuisit aloittamaan alusta, niin minkä asian lasten kasvattamisessa muuttaisit?

•

Mikä lasten kasvattamisessa oli haastavinta?

•

Pidätkö itseäsi ”tiukkana” vanhempana?

•

Mikä vanhemmuudessa oli palkitsevinta?

•

Pitikö sinun kohdella jotain lasta eri tavalla kuin muita? Miksi?

•

Miltä sinusta tuntui, kun vanhin lapsesi aloitti koulun?

•

Millaisen neuvon vanhempana olosta antaisit lapsillesi /lapsenlapsillesi?

Harrastukset & vapaa-aika
•

Millaisia harrastuksia sinulla oli/on?

•

Mitä teit /teet, kun et ollut/ole töissä?

•

Minkä tyyppisiä kirjoja luet?

•

Oletko koskaan soittanut mitään instrumenttia?

•

Pidätkö itseäsi luovana?

•

Mikä on paras vitsi, jonka olet kuullut?

•

Millaisesta toiminnasta pidit aikuisena?

•

Mikä on kaikkien aikojen pisin matka, jonka olet tehnyt?

•

Mikä on ollut suosikki lomakohteesi?

•

Millaisia lemmikkejä sinulla on ollut?

•

Mihin seuroihin/järjestöihin/ryhmiin olet kuulunut?

•

Onko jotain sellaista, jota olisit aina halunnut tehdä, mutta et vielä ole tehnyt?

Elämän kokemukset
•

Oletko kärsinyt mistään lapsuuden sairaudesta?

•

Onko sinulla perinnöllisiä sairauksia?

•

Liikutko säännöllisesti?

•

Onko sinulla koskaan ollut pahoja tapoja?

•

Oletko koskaan joutunut rikoksen uhriksi?

•

Oletko joutunut mihinkään suureen onnettomuuteen?

•

Onko joku joskus pelastanut henkesi?

•

Oletko ollut sairaalassa? Miksi?

•

Onko sinua koskaan leikattu?

•

Mitä pidät tärkeimpänä elämäsi aikana tehtynä keksintönä?

•

Muistatko, kun ensimmäisen kerran näit auton, TV:n tai jääkaapin?

•

Kuinka erilainen maailma oli, kun olit lapsi?

•

Muistatko, että perheessäsi olisi puhuttu politiikasta?

•

Kuinka kuvailisit poliittista itseäsi?

•

Oletko elänyt sodan aikana?

•

Ketä aikasi presidenttiä tai maansa johtajaa olet ihaillut?

•

Kuinka pärjäsitte aikana, jolloin ruoasta oli pulaa?

•

Mitkä ovat kovimmat päätökset, jotka olet joutunut tekemään?

•

Jos voisit muuttaa jotain itsessäsi, niin mitä se olisi?

•

Mikä on vaikein koskaan kokemasi asia?

•

Mikä on uskomattomin sinulle tapahtunut asia?

•

Oletko koskaan tavannut jonkun kuuluisuuden?

•

Oletko koskaan aikuisena voittanut jonkun palkinnon?

•

Mitä mieltä olet tekemistäsi elämän tärkeistä päätöksistä; kuten ammatti, opiskelut ja
puoliso?

