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Koronakevät
Vuoden 2020 keväästä on tullut koronakevät. Koronaviruksen
uusi muoto COVID-19 on muodostunut maailmanlaajuiseksi
pandemiaksi ja sitä myöten hallinnut niin kahvipöytäkeskusteluita
kuin uutisotsikoitakin. Tartuntatautiepidemia sai alkunsa Kiinasta
vuodenvaihteessa ja on matkaajien myötä levinnyt sieltä ympäri
maailmaa. Tapauksia on todettu yli 100 maassa, myös Suomessa,
ja tartuntojen määrä kasvaa päivittäin. Korona on pudottanut
pörssikursseja, perunut konsertteja ja urheilu-tapahtumia,
sulkenut maiden rajoja sekä aiheuttanut laajoja karanteeneja
ympäri maailmaa.

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.
Otamme vastaan myös valokuvia,
kuvakaappauksia, äänitteitä, aikaisempia
muistelutekstejä ja haastatteluita.
Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka
lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai
lupa. Jos lähetät vastauksen postitse tai
liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi
nimesi tai nimimerkkisi, yhteystiedot,
syntymäaika, ammatti ja lupa lähettämäsi
aineiston arkistointiin nimellä tai
nimimerkillä SKS:n arkistoon sekä lupa
aineiston käyttöön arkiston sääntöjen
mukaisesti.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 15.6.2020 mennessä
−− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/koronakevat tai
−− postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL
259, 00171 Helsinki, merkitse
kuoreen tunnus ”Koronakevät” tai
−− sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen keruu@finlit.fi,
merkitse aihekenttään tunnus
”Koronakevät”.

Kerro kokemuksistasi ja tuntemuksistasi koronavirukseen
liittyen! Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:
−− Mitä tunteita ja ajatuksia koronaviruksen leviäminen
maailmalla ja Suomeen on herättänyt?
−− Onko sinulta tai lähipiiriisi kuuluvalta testattu koronavirusta?
Millainen tilanne oli, miltä se tuntui? Mitä seuraavaksi
tapahtui?
−− Oletko joutunut tai onko lähipiirissäsi jouduttu kotikaranteeniin? Millaista kotikaranteenissa eläminen on? Oletko tai
onko joku lähipiirissäsi sairastunut koronavirukseen?
−− Oletko varautunut kotikaranteeniin? Miksi tai miksi et?
Miten ja missä vaiheessa aloit varautua?
−− Miten korona on vaikuttanut arkeesi tai tapoihisi? Miten
yrität välttää tartunnan? Vältätkö jotain paikkoja tai tilanteita?
Jos vältät, millaisia?
−− Miten korona näkyy työpaikalla tai koulussa? Millaista
ohjeistusta työpaikoilta tai koulusta on annettu
koronaviruksesta ja mitä ajatuksia ne ovat herättäneet?
−− Miten korona on vaikuttanut matkustamiseesi?
−− Millaista koronaviruksesta tiedottaminen on ollut? Miten
media käsittelee aihetta?
−− Kerro millaista keskustelua koronasta käydään lähipiirissäsi.
Entä Internetissä?
−− Millaisia huhuja, kauhukertomuksia tai vitsejä koronasta
tai siihen varautumisesta olet kuullut tai nähnyt? Miten
suhtaudut niihin?
−− Millaisia vaikutuksia tai seurauksia arvelet koronavirusepidemialla olevan maailmanlaajuisesti ja Suomessa?
Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset
arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista
syksyllä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

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