Aikapyörällä Karjalaan
Kaikenikäiset
kotiseutumatkoja muistelemaan
15.6. – 31.12.2007!
Matkoja Karjalaan on tehty runsaasti 1990-luvun
alusta lähtien. Monille Karjalan käynnistä on tullut suorastaan jokavuotinen rituaali, aikamatka.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto ja Karjalan Liitto järjestävät
Karjalan kotiseutumatkoista keruun, joka
käynnistyy 15. kesäkuuta.

◆ Kertomuksia kotiseutumatkoista

koottiin Kansanrunousarkistoon jo
1990-luvun alussa otsikolla ”Kertokaa matkasta Karjalaan!” Tuona
historiallisena ajankohtana siirtokarjalaiset palasivat suurin joukoin kauan
kaivatuille kotiseuduilleen. Keruu
tuotti laajan aineiston ensimmäisten
käyntien herättämistä tunnoista ja
ajatuksista.

◆ Ensi-innostuksen jälkeen retket

Karjalaan ovat jatkuneet. Minkälaisia
ne ovat nyt? Olemme kiinnostuneita
monenlaisista matkakokemuksista.
Tarkoituksena on saada arkistoon
ainutlaatuinen aineisto kotiseutumatkailusta eri aikoina, eri-ikäisten
omin sanoin kertomana. Toivomme
vastauksia kaikilta matkaajilta: kar-

jalaisilta ja ei-karjalaisilta, nuorilta ja
vanhoilta.

◆ Kerro niistä asioista, jotka ovat

matkoilta jääneet erityisesti mieleesi.
Mikä sai sinut matkalle mukaan?
Mikä sinua yhä vetää Karjalaan?
Mikä matkailussa on muuttunut
vuosien mittaan? Mitä ajattelet
Karjalan kylistä, nykyasukkaista ja
nykyelämästä? Miten matkustat: yksin, joukossa, omalla autolla, bussilla?
Minkälaisia tunteita matkat sinussa
herättävät? Mitä matkamuistoja olet
Karjalasta tuonut, ja mitä olet niille
tehnyt? Kuljetko aina samoja reittejä vai etsitkö uusia käyntikohteita?
Missä pitäjässä/pitäjissä olet käynyt?
Mikä merkitys Karjalan-matkoilla on
itsellesi, perheellesi, suvullesi?
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Vastausohjeet:
Vastaa vapaamuotoisesti, omalla tyylilläsi. Kirjoita käsin tai koneella tavalliselle
A4 – kokoiselle paperille vain toiselle puolelle. Jätä arkin vasempaan reunaan
nelisen senttiä tyhjää ja oikeaan reunaan kaksi senttiä arkistointitoimenpiteitä
varten. Tekstin pituudelle ei ole rajoitusta. Merkitse erilliselle paperille nimesi,
syntymäaikasi ja –paikkasi, ammattisi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Allekirjoita samalla suostumuksesi siihen, että aineisto arkistoidaan nimelläsi Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön. Mahdolliseen muuhun käyttöön kysytään
luovuttajalta erillinen lupa.
Keräämme ensisijaisesti tekstejä, mutta otamme mielellämme vastaan myös
valokuvia, äänitteitä ja videotallenteita.

Valokuvat: Merkitse vastauksesi alkuun, pitääkö kuvat tai negatiivit palaut-

taa. Kirjoita jokaisesta kuvasta erilliselle paperille (ei kuviin) tärkeimmät tiedot:
kuvausaika ja –paikka, aihe, henkilöt sekä kuvaaja. Kerro tarina, joka kuvaan
liittyy! Lähetä myös negatiivit (kokonaisina negatiiviliuskoina) mikäli ne ovat
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käytössäsi. Valokuvien valokopioita tai laser-kopioita ei arkistoida kuva-arkistoon, mutta voit kuitenkin liittää niitä kirjoitukseesi halutessasi. Älä kiinnitä
kuvia mihinkään – taitettu paperi tai kirjekuori on hyvä suoja. Jos kuva-aineisto on digitaalisessa muodossa, lähetä kuvatiedostot, älä niiden tulosteita. Saat
lisäohjeita skannauksesta ja kaikesta kuvien lähettämiseen liittyvästä Kansanrunousarkiston kuva-arkistosta (p. 0201 131 286).

Äänitteet: Voit äänittää kertomuksesi C-kasetille, minidisc-levylle tai digi-

taaliseen muotoon (esim. wav- tai mp3- tiedostoksi) jollekin muulle tallennusalustalle. Sanele äänitteelle ensin haastatteluaika ja –paikka. Kerro
henkilötietosi ja mahdollisen haastateltavan henkilötiedot. Pyydä haastateltavalta suostumus siihen, että aineisto arkistoidaan hänen nimellään Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön. Merkitse nämä tiedot myös äänitteen
koteloon ja kerro äänitteen sisältö lyhyesti erillisellä paperilla. Mahdollisia
videoformaatteja ovat mm. VHS, S-VHS, Hi-8 sekä DV. Äänitteitä koskevat
ohjeet koskevat myös videoaineistoja.
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keruu@finlit.fi
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