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2010-luvun häät

Muistitietokeruu 1.3.–30.9.2017
Millä kaikilla tavoilla 2010-luvun Suomessa mennään naimisiin?
Kerro muistosi!
Hääjuhliin ja naimisiinmenoon liittyvät perinteet ovat
monipuolistuneet 2000-luvulla esimerkiksi monikulttuuristen
avioliittojen, parisuhteen rekisteröimisen ja median vaikutteiden
myötä. Yhä useammin naimisiin myös mennään useammin
kuin kerran elämässä.

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien
pituutta ei ole rajoitettu. Kirjoita vastaukseesi
suostumuksesi siihen, että lähettämäsi
aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä
SKS:n arkistoon.
Otamme vastaan myös valokuvia.
Lähettämällä kuvat verkkolomakkeella
annat suostumuksesi kuvien arkistointiin
SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen,
julkaisemiseen ja esittämiseen arkiston
voimassa olevia sääntöjä noudattaen. Muista
kuvaluovutuksista pyydämme ottamaan
yhteyttä osoitteeseen arkistokuvat@finlit.fi.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 30.9.2017 mennessä
–– verkkolomakkeella osoitteeessa
www.finlit.fi/2010-luvun-haat tai
–– postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus
”2010-luvun häät” tai
–– sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään
tunnus ”2010-luvun häät".

Keräämme talteen suomalaista hääperinnettä 2010-luvulta.
Kerro, kuinka astuit avioliittoon tai rekisteröit parisuhteesi.
Järjestittekö kirkkohäät vai kävittekö kahden kesken
maistraatissa? Toivomme muistoja myös kaikilta niiltä,
jotka ovat olleet mukana järjestämässä juhlia, todistajana
maistraatissa tai vieraana mieleen jääneissä juhlissa.
Muistele häitä, joihin olet osallistunut. Apuna voit käyttää
esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
−− Kerro ketkä menivät naimisiin tai rekisteröivät
parisuhteensa? Oliko kyse ensimmäisestä avioliitosta vai
oliko jompikumpi ollut naimisissa aiemmin?
−− Vietettiinkö polttareita? Kuka ne järjesti ja mitä niissä
tapahtui?
−− Tapahtuiko vihkiminen kirkossa tai maistraatissa? Millainen
seremonia valittiin? Ketkä olivat tilaisuudessa läsnä?
−− Mitkä asiat vaikuttivat vihkimisen ajankohtaan ja paikan
valintaan? Oliko tilaisuus onnistunut vai epäonnistunut?
Miksi?
−− Kerro, millaiset juhlat järjestettiin. Ketkä osallistuivat
valmisteluihin? Millaista ohjelmaa oli? Mistä ideat
ohjelmaan tulivat?
−− Keitä juhliin kutsuttiin tai ketkä jätettiin kutsumatta? Mihin
kaikkeen käytettiin rahaa ja kuka juhlat maksoi?
−− Miten juhliin pukeuduttiin, mitä tarjottiin ja mitä annettiin
lahjaksi? Kuvaile juhlien tunnelmaa ja tapahtumia.
−− Mikä tilaisuudessa oli tärkeintä? Mitä haluttiin välttää? Mitä
hääpari toivoi ja mitä toivomuksia vieraat esittivät?
−− Mitä juhlista ajateltiin jälkeenpäin? Kerro muistosi.
Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2017. Arvomme kaikkien
osallistuneiden kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

