Kuvat: SA-kuva
Perinnekeruun toteuttavat
yhteistyössä Reserviläisliitto ja Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.

Millaista on olla reservinaliupseeri - suomalaiset kertovat
RESERVINALIUPSEERIEN PERINNEKERUU KÄYNNISSÄ
Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Reserviläisliitto ry viettää
perustamisensa 50-vuotisjuhlaa 2005. Koska liitto perustettiin
paikallisten reservinaliupseeriyhdistysten keskusjärjestöksi, juhlistaa
Reserviläisliitto puolivuosisataista taivaltaan reservinaliupseeriperinteen
keruulla. Projekti toteutetaan yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kanssa.

Miesten suosittua huvia ovat erilaiset
armeijaan liittyvät tarinat. RES kokoaa
parhaillaan tätä muistitietoa ja aikoo
julkaista siitä kirjan liiton täyttäessä
50 vuotta.
Vastaukset tulee toimittaa suoraan
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkistoon
30.9.2003 mennessä.

Perinnekeruu kohdistuu erityisesti
reservinaliupseereihin, jotka muodostavat
Reserviläisliiton jäsenistöstä edelleen noin 85
prosenttia.
Parhaista armeijatarinoista kootaan kirja, joka
julkaistaan
Reserviläisliiton
50-vuotisjuhlassa 17.4.2005.
Mitään aineistoa ei kuitenkaan
julkaista ilman kirjoittajan lupaa.

Monet aliupseerit ovat palvelleet YKjoukoissa. Siellä monet toimintatavat
poikkeavat suomalaisista. Tavoitteena
on kerätä tietoa myös kokemuksista
rauhanturvatehtävissä.

Keruumateriaali kootaan ja analysoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kansanrunousarkistossa. Mikäli materiaalia saadaan riittävästi,
julkaistaan se kirjana vuonna 2005. Julkaisuun valituille vastaajille
lähetetään teos veloituksetta. Mitään materiaalia ei julkaista ilman lupaa
ja julkaistavasta aineistosta sovitaan aina kirjoittajan kanssa erikseen.
Tavoitteena on luoda kuva siitä millaista Suomessa on olla
reservinaliupseeri: varusmiespalveluksessa, kertausharjoituksissa,
rauhanturvatehtävissä, rintamalla, työelämässä, harrastuksissa,
miehenä, naisena. Lisäksi halutaan tietoa siitä, miten omaiset ja läheiset
ovat kokeneet sen, että joku perheenjäsen, läheinen tai tuttu on
reservinaliupseeri. Tavoitteena ei niinkään ole kerätä puhdasta
faktatietoa vaan pikemminkin asiaan liittyvää muistitietoa ja kertomuksia
menneistä tapahtumista.
Ketkä voivat osallistua?
Reservinaliupseeriperinteen keruuseen voivat osallistua kaikki
reservinaliupseerit, heidän omaisensa ja läheisensä sekä henkilöt, jotka
ovat elämässään tavalla taikka toisella olleet tekemisissä
reservinaliupseerien kanssa.Myös puolustusvoimien kantahenkilökunnan
toivotaan osallistuvan.
Tärkeä ryhmä ovat veteraanit, joilta toivotaan erityisesti kokemuksia
aliupseeriudesta rintamilla. Keskeisimmän vastaajajoukon muodostaa
kuitenkin Reserviläisliiton oma, lähes 90-prosenttisesti

Kymmenen parasta armeijatarinaa
palkitaan.
Lisäksi jokainen julkaistavaan
teokseen materiaalia saanut
saa kirjan ilmaiseksi. Vastausohjeen
löydät täältä.

reservinaliupseereista koostuva jäsenkunta.

Mitä kerätään?

Monen veteraanin mielestä aliupseerit
muodostivat sodan ajan armeijamme
selkärangan. Perinnekeruu pyrkii
kartoittamaan myös kokemuksia
aliupseeriudesta rintamilla.

Vaikka reservinaliupseerit ovat suuri ryhmä suomalaisessa
yhteiskunnassa, reserviläisyyttä ja sen vaikutuksia ei ole juurikaan
tutkittu. Niinpä kaikki asiaan liittyvä kokemus ja muistitieto on
tervetullutta. Voit kertoa mukavia tai ikäviä muistoja
aliupseerikoulutuksesta, varusmiespalveluksesta, rauhanturvajoukoista,
rintamapalveluksesta. Voit kuvata kokemuksiasi siitä, millaista on olla
aliupseeri työpaikalla, harrastuksissa, kotona. Kerro onko aliupseerinarvo
ollut Sinulle saavutus vai oliko tähtäimenäsi sittenkin reserviupseerikoulu.
Näitä kertomuksia luulisi riittävän päätellen suomalaisten miesten innosta
vertailla armeijakokemuksiaan. Juuri nämä armeijamuistot ovat mitä
oivallisinta materiaalia perinnekeruuseen. Reservinaliupseerien
perinnekeruuseen voit osallistua kirjallisesti tai äänitteellä. Ratkaisevaa
on muistelun laatu ja aitous, ei käsiala, oikeinkirjoitus tai kaunokirjallinen
taso. Voit kirjoittaa tai puhua vapaasti omalla tyylilläsi. Kiinnostavaa on
kaikki reservinaliupseeriuteen liittyvä muistitieto sotia edeltävältä ajalta
nykypäivään asti.
Tallennettava vastaus voi olla pieni yksityiskohta esim.
varusmiespalveluksen ajalta tai suuri kokonaisuus. Sen arvoa lisää, jos
tapahtuman aika, paikka, henkilöt ym. taustatiedot voidaan mainita
intimiteettisuojaa loukkaamatta.
Asiat voivat olla myös ikäviä ja vaikeita tai vaihtoehtoisesti hauskoja. Älä
kaihda kertomasta ikäviä tai epäoikeudenmukaiseksi kokemiasi asioita
esim. aliupseerikoulun ajalta. Mutta älä myöskään jätä väliin hauskoja
sutkauksia, marssilauluja tms. asioita varusmiespalveluksen ajalta.
Tervetullutta aineistoa ovat myös vanhat ja uudet valokuvat joko
perinteisinä paperikuvina, alkuperäisnegatiiveina tai sähköisessä
muodossa.
Yksityiskohtaisen vastausohjeen sekä vinkkejä aihepiireistä löydät täältä.
Voit myös tilata perinnekeruuesitteen sähköpostilla Reserviläisliitosta.

