
Pohjois-Karjalassa on kolme kansallispuistoa: Petkeljärvi Ilomant-
sissa, Patvinsuo Lieksan ja Ilomantsin rajalla sekä Koli Lieksassa. 
Pohjois-Savon oma kansallispuisto on Tiilikkajärvi Rautavaaralla. 

Puistoilla on ollut niiden perustamisvaiheessa vastustajia ja 
kannattajia. Nyt puistot ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja ne tar-
joavat virkistystä ja luontokokemuksia niin paikallisille asukkaille 
kuin matkailijoille. Puistojen reiteillä voi tutustua luonnon pieniin 
ja isoihin ihmeisiin ja nauttia rauhasta. Retkeilijöille riittää vesiä 
melottaviksi sekä metsiä ja soita koluttaviksi. 

Kerro vapaamuotoisesti omista kokemuksistasi. Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

Terve metsä, terve vuori! -kirjoituskilpailussa kerätään nyt 
koskettavia muistoja retkiltä itäsuomalaisten kansallispuisto-
jen siimekseen. Tarinoita käytetään kirjoittajan suostumuksella 
kansallispuistojen näyttelyissä ja opastuksessa. Veikeimpiä, mie-
lenkiintoisimpia ja pysäyttävimpiä tekstejä saatetaan julkaista 
myös sanomalehdissä tai kokoelmana. Kirjoitukset tallennetaan 
tutkijoiden käyttöön SKS:n Joensuun perinnearkistoon. 

•  Oletko eksynyt kansallispuistossa? Miten pelastuit?

•  Millaisia muistoja sinulla on puistoista eri vuodenaikoina?

•  Millaisia retkiä olet tehnyt ja mitä retkilläsi koit? Käytitkö 
merkittyjä reittejä vai samoilitko omia teitäsi?

•  Oletko saanut kansallispuistosta komean marja- tai 
 sienisaaliin?

•  Mihin kansallispuistoissa järjestettyihin tapahtumiin olet 
osallistunut?

•  Oletko käyttänyt vieraitasi puistoissa? Miten he ovat 
 viihtyneet?

•  Millaisia kohtaamisia sinulla on ollut kansallispuistojen 
 karvaisten eläinten, lintujen tai ötököiden kanssa? 

•  Nostivatko verenimijähyönteiset verenpainettasi? Miten 
suojauduit niiltä?

•  Milloin olit ensimmäistä kertaa kansallispuistossa? Miten 
kuljit puistoon ja sieltä pois?

•  Oletko tavannut kansallispuistoissa mielenkiintoisia ihmisiä?

•  Tuntuuko joku kolkka puistoista sinulle erityisen rakkaalta?

•  Millaisia kansallispuistoihin liittyviä vanhoja tarinoita ja 
 uskomuksia tunnet?

Kilpailuaika 1.2.–30.9.2013
Kirjoita Itä-Suomen kansallispuistoihin liittyvistä muistoistasi ja kokemuksistasi

Terve metsä, terve vuori!   
Kirjoituskilpailu Itä-Suomen kansallispuistoista



Osallistumisohjeet
KIRJOITA omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kirjoituksen pituus on 
vapaa. Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain paperin toiselle 
puolelle. Älä käytä tarroja, teippejä tai niittejä.

VOIT myös nauhoittaa muistelusi ja toimittaa tallenteen 
esimerkiksi kasetilla, minidiskillä tai muistitikulla tiedostona. 
Lisäksi voit halutessasi haastatella henkilöä, jolla on alu-
eilta muistoja tai tarinoita. Aiheeseen liittyvät valokuvat ja 
muu  aineisto ovat tervetulleita! Kirjoituksia ja tallenteita ei 
palauteta,  joten ota itsellesi kopio.

LÄHETÄ aiemmin julkaisematon kirjoituksesi tai muu 
tallenteesi  30.9.2013 mennessä osoitteeseen Joensuun 
 Perinnearkisto, PL 111, 80101 Joensuu tai sähköpostin liitetiedos-
tona osoitteeseen keruu@finlit.fi. Tekstien tulee olla doc-, rtf- 
tai txt-muodossa. Merkitse kuoreen tai sähköpostin aihekent-
tään tunnus ”Kansallispuistomuistot”. 

LISÄÄ kirjoituksen, äänitteen tai muun tallenteen yhteyteen  
taustatietosi: nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), 
 syntymäaika ja -paikka, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen 
sähköpostiosoite. 

KIRJOITA allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi  
aineisto voidaan arkistoida nimelläsi SKS:n Joensuun perinne-
arkistoon. Arkistointisuostumus on hyvä sanella myös 
äänit teen tai videotallenteen alkuun. Ilmoita myös, saako 
Metsähallitus käyttää kirjoitustasi tai muuta tallennettasi 
kansallispuistojen opastuksessa ja saako kirjoituksesi julkaista  
esimerkiksi sanomalehdessä tai kertomuskokoelmassa vai 
 haluatko sen jäävän pelkästään tutkijoiden käyttöön. Halu-
tessasi voit ilmoittaa nimimerkin, jota haluat käytettävän, jos 
tekstisi julkaistaan.

KUVAN yhteydessä tulee olla kuvausajankohta niin tarkasti kuin 
se on tiedossa. Kuvan mukana tulee toimittaa kuvan ottajan 
nimi ja tieto siitä, saako Metsähallitus käyttää sitä kansallis-
puiston opastuksessa ja saako kuvan julkaista sanomalehdessä 
tai kertomuskokoelmassa.

Palkinnot
Kilpailun palkintoraadin muodostavat kirjailijat Eeva Tikka, 
Marja-Leena Tiainen, Matti Kettunen ja Simo Hämäläinen sekä 
kansallispuistokummi Saimi Hoyer.

Parhaat kirjoitukset palkitaan kansallispuistojen 
 majoituspaketilla:

I palkinto: yhden viikon maksuton majoittuminen Kolin 
 kansallispuistossa Metsähallituksen vuokratuvassa

II ja III palkinto: maksuton viikonloppumajoitus valitsemasi 
itäsuomalaisen kansallispuiston vuokratuvassa

Osallistujien kesken arvotaan myös kansallispuistoaiheisia 
tuotteita.

Palkintoraati saa arvioitavakseen esilukuraadin parhaiksi 
 arvioimat 20 tekstiä, joista kirjoittajatiedot on poistettu.  
Kilpailun tulokset julkistetaan joulukuussa 2013.

Lisätietoja
Maarit Similä, Metsähallituksen luontopalvelut,  
p. 040 824 6145, maarit.simila@metsa.fi

Kirsi Lauren, Itä-Suomen yliopisto, kirsi.lauren@uef.fi 

Jukka Timonen, SKS:n Joensuun perinnearkisto p. 0201 131 438, 
jukka.timonen@finlit.fi 

http://www.finlit.fi/arkistot/keruut.htm 

Kilpailun järjestävät
Metsähallituksen luontopalvelut 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkisto 
Itä-Suomen yliopisto, LYY-instituutti


