
 Takaisin  

Saimaan alueen höyrylaivakulttuuri 

Tutkimuskysely 2000 

Kerään aineistoa höyrylaivakulttuurista Joensuun 

yliopiston Suomen kielen ja kulttuuritieteiden 

laitokselle tehtävää perinteentutkimuksen pro gradu-

tutkielmaa varten pääasiassa Saimaan vesistön 

alueella liikkuneiden höyrylaivojen kulttuurista. 

Minua kiinnostaa laivoissa vallinnut elämäntapa eli 

se miten laivoissa elettiin ja mitä vapaa-aikana 

harrastettiin? Entä antavatko elokuvat todellisen 

kuvan höyrylaivakulttuurista? Kerätty aineisto 

sijoitetaan tutkimuskäyttöön Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkistoon.  

Kyselyyn voit vastata vapaamuotoisesti joko koneella 

tai selkeällä käsialalla. Tekstin pituudella ei ole 

ylärajaa. Myös nauhoitettuja muistelmia otetaan 

vastaan. Edellytyksenä on että olet ollut työtehtävissä 

tai matkustajana höyrylaivalla. Aiheet on jäsennetty 

teemoittain, jotta Sinun olisi helpompi vastata ja 

muistella. Kirjoituksia tai nauhoituksia ei palauteta.  

Kirjoita tekstisi alkuun omalle paperiliuskalleen 

seuraavat tiedot:  

 nimi  

 syntymäaika ja -paikka  

 oma ammatti (myös entiset)  

 koulutus  

 vastaushetken kotikunta  

 osoite  

 puhelinnumero  

Kirjoita lisäksi samalle liuskalle allekirjoitettu 

suostumuksesi siihen, että aineisto arkistoidaan 

tutkimuskäyttöön SKS:n Joensuun perinnearkistoon 

sekä mahdolliset käyttörajoitukset.  

1) Suhteesi höyrylaivoihin  

Oletko ollut töissä hinaajassa, tervahöyryssä tai 

matkustajalaivassa? Oletko matkustanut 

valkokylkisellä matkustajahöyryllä tai muulla 

höyryllä? Milloin ja missä tämä tai nämä matkat 

tapahtuivat? Millaisia kokemuksia ne olivat? 

Vastaako elokuvien antama kuva mielestäsi 
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höyrylaivojen elämäntavan todellisuutta tai kuvaasi 

höyrylaivaelämästä?  

2) Työnkuvasi  

Mikä on tai oli työnkuvasi ja tehtävänimikkeesi (mitä 

teit laivalla)? Keitä muita työskenteli laivalla tai 

laivoilla, joissa olet ollut (tehtävänimikkeet ja nimet, 

jos muistuvat mieleen)? Tapahtuiko laivalla 

onnettomuuksia tai kommelluksia?  

3) Vapaa-aika ja höyrylaivojen viihdykkeet  

Miten vietät tai vietit vapaa-aikasi laivalla? Millaisia 

tarinoita kerrottiin? Oliko laivalla muusikoita tai 

henkilö, joka soitti ja viihdytti muita? Lauloitteko 

yhdessä (mitä lauluja)? Kuuluiko vapaa-aikaan 

laivalla tai satamissa kortinpeluuta tai muuta 

viihdykettä?  

4) Emäntä ja naiset laivoilla  

Jos laivallanne oli emäntä, miten suhtauduitte häneen 

ja hänen tekemäänsä työhön? Millaisia olivat 

emännän tehtävät laivalla? Miten emäntänä 

suhtauduit laivalla olleisiin miehiin ja he sinuun?  

5) Höyrylaivakulttuurin nykymuodot  

Oletko lähiaikoina ollut höyrylaivalla matkustajana 

tai työtehtävissä? Millä laivalla ja missä olet 

liikkunut (paikkakunnat)? Minkälaisia kokemuksia 

Sinulla on ollut? Oletko osallistunut 

höyrylaivaregatoille Saimaan alueella tai muualla 

Suomessa?  

Jos mieleesi tulee mitä tahansa muuta aiheeseen 

liittyvää näiden teemojen lisäksi tai Saimaan vesistön 

ulkopuolelta, voit kirjoittaa siitäkin ihan vapaasti.  

Lähetä vastauksesi 31.12. 2000 mennessä 

osoitteeseen:  

Joensuun perinnearkisto PL 111 80101 JOENSUU  

Lisätietoja antaa Sari Sudensalmi numerossa (050) 

566 0575 sekä sähköpostitse osoitteessa 

masudensal@cc.joensuu.fi.  
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Kiittäen,  

Sari Sudensalmi 

perinteentutkimuksen opiskelija  

Päivitetty 15.4.2000 

 


