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Avioton, au-lapsi, äpärä, lehtolapsi
Muistitietokeruu aviottomista lapsista 1.9.2015–30.4.2016
Synnytitkö aviottoman lapsen? Oletko avioton lapsi?
Keräämme erityisesti 1940–1990-luvuilla avioliiton
ulkopuolella syntyneiden lasten ja aviottoman lapsen
synnyttäneiden naisten kokemuksia.
Lähettämienne kirjoitusten avulla haluamme hahmottaa
sitä, mitä aviottoman lapsen saaminen merkitsi äidille
eri vuosikymmenillä ja miten äidin lähiyhteisössä
reagoitiin aviottomuuteen. Myös kokemukset ja tieto
sikiönlähdetyksestä ja aviottoman lapsen surmaamisesta
ansaitsevat paikkansa historiassamme. Lisäksi toivomme
tietoa siitä, millaista on ollut olla avioton lapsi sotien
jälkeisessä Suomessa. Myös äitien, lasten ja viranomaisten
kohtaamiset kiinnostavat, miten viranomaiset ohjasivat ja
säätelivät äidin ja lasten elämää?
Voit muistella menneisyyttäsi, selviytymistäsi ja lähipiirisi
suhtautumista esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
Synnytitkö aviottoman lapsen?
−− Millaista oli olla raskaana ja saada avioton lapsi?
−− Miten ympärilläsi olleet ihmiset suhtautuivat raskauteesi
ja aviottomaan lapseesi? Muuttuiko ympäristön
suhtautuminen ajan kuluessa?
−− Miten aviottoman lapsen saaminen vaikutti elämääsi?
−− Millaista apua sait ja keneltä?
−− Millaisia ratkaisuja teit selviytyäksesi tilanteestasi?
−− Millaisia toimintavaihtoehtoja sinulla oli?
Oletko avioton lapsi?
−− Miten avioliiton ulkopuolella syntyminen on vaikuttanut
elämääsi?
−− Miten lähin kasvu- ja elinympäristösi suhtautuivat
sinuun?
−− Miten käsittelit aviottomuutta äitisi kanssa vai
vaiettiinko asiasta?
−− Millaisena itse olet kokenut aviottomuutesi?
−− Mistä sait tietoa taustastasi, jos lähdit sitä hakemaan?
−− Mitä kokemuksesi merkitsevät sinulle tänä päivänä?
Keruun järjestävät tutkija Heli Kaarina Kananen, Jyväskylän
yliopiston historian ja etnologian laitos ja SKS.
Tiedotamme keruun tuloksista toukokuussa 2016. Kaikkien
vastanneiden kesken arvomme kirjapalkintoja.

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi. Voit osallistua
omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Tekstien
pituutta ei ole rajoitettu. Aiheen käsittely ja
tyyli ovat vapaat. Pyydämme sinua kuitenkin
kertomaan ikäsi ja asuinseutusi tapahtumaaikaan. Kerro myös millaiseen perheeseen
ja sukuun kuuluit, olitko esimerkiksi
maatalosta vai työläisperheestä?
Kirjoita vastaukseesi oma ja mahdollisen
haastateltavan suostumus siihen,että
lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai
nimimerkillä SKS:n arkistoon. Käsittelemme
henkilötietojasi luottamuksellisesti ja
jos julkaisemme aineistoa, julkaisemme
sitä nimettömänä, ilman tunnistamisen
mahdollistavia henkilötietoja.
Tutustu SKS:n arkistojen keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 30.4.2016 mennessä
–– verkkolomakkeella osoitteeessa
www.finlit.fi/avioton tai
–– postitse osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
kansanrunousarkisto, PL 259, 00171
Helsinki, merkitse kuoreen tunnus
”Avioton” tai
–– sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään
otsikoksi ”Avioton”.

Lisätietoja:
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Heli Kaarina Kananen, p. 040 665 0 656, heli.k.kananen@jyu.fi

