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Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. 
Otamme vastaan myös valokuvia,
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä
ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista
aineistoa, jonka lähettämiseen
sinulla on oikeus ja/tai lupa. Jos
lähetät vastauksen postitse tai
liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi
nimesi tai nimimerkkisi, yhteystiedot,
syntymäaika, ammatti ja lupa
lähettämäsi aineiston arkistointiin
nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon
sekä lupa aineiston käyttöön arkiston
sääntöjen mukaisesti. 

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.

Lähetä kirjoituksesi 28.2.2021 mennessä
 − verkkolomakkeella osoitteessa  

www.finlit.fi/aanikirjat tai
 − postitse osoitteeseen  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, 
merkitse kuoreen tunnus  
”Äänikirjat”

Muistitietokeruu 16.9.2020–28.2.2021 

Äänikirjojen suosio on kasvanut nopeasti. Digitalisaatio on
mahdollistanut kirjojen kuuntelemisen helposti lenkillä,
autolla ajaessa tai vaikkapa kotitöitä tehdessä. Äänikirjat
muuttavat sekä kirjallisuuden markkinoita että kirjallisuuden
käyttämisen tapaa – mahdollisesti itse kirjallisuuttakin. 

Keräämme muistoja ja kokemuksia äänikirjojen tekemisestä,
kuuntelusta ja käyttämisestä. Kerro omista kokemuksistasi!

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:
 − Kerro, milloin aloit kuunnella äänikirjoja. Millaisena 

muistat ensimmäisen kuuntelukokemuksen? Missä 
formaatissa äänikirja oli?

 − Mitä kirjoja kuuntelet äänikirjoina? Millaisissa tilanteissa? 
 − Kuuntelevatko läheisesi äänikirjoja? Millaisissa tilanteissa 

kuuntelette  äänikirjoja yhdessä? Kuunteleeko lapsesi 
äänikirjaa iltasatuna? 

 − Miten valitset mitä kirjoja kuuntelet? Kuinka etsit 
kirjallisuutta äänikirjamuodossa? Ostatko äänikirjoja?

 − Mitkä kirjallisuuden lajit toimivat parhaiten kuunneltuna?
 − Millä tavalla äänikirjan kuuntelu eroaa lukukokemuksesta? 

Millaiset romaanit toimivat kuunneltuina, millaiset luettuina? 
Millainen on lukijan merkitys kuuntelukokemukselle?

 − Vaikuttaako kuuntelu tapaan, jolla kirjaan keskitytään ja 
kuinka se muistetaan myöhemmin?

 − Kerro, millaiset tietokirjat sopivat kuunneltaviksi.
 − Jos luet/kuuntelet kirjoja eri formaateissa, mikä vaikuttaa 

valintoihisi?
 − Jos olet kirjailija tai kääntäjä, mietitkö työssäsi, millä tavalla 

kirja tulee yleisönsä tavoittamaan? Kirjoitatko lukijoille vai 
kuuntelijoille? Muuttaako äänikirjojen suosio kustannus-
toimittajan työtä? Jos työskentelet kirjallisuuden parissa, 
kerro, miten äänikirjojen suosio on vaikuttanut työhösi.

 − Äänikirjojen on epäilty muuttavan tai yksinkertaistavan 
kirjallisuutta. Mitä ajattelet väitteestä?

 − Kerro, mitä kirjallisuus merkitsee sinulle. Millä tavalla 
mahdollisuus kuunnella kirjoja on siihen vaikuttanut?

 − Jos olet joskus jättänyt äänikirjan kesken, kerro miksi.
 − Jos et kuuntele äänikirjoja, kerro miksi.

Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kirjoitukset
arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista
keväällä 2021. Arvomme kirjapalkintoja kaikkien vastaajien kesken.
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Äänikirjat mullistavat 
kirjallisuutta


