
Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit 
osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä. 
Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, 
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan 
nimelläsi SKS:n arkistoon. Tai ilmoita, 
jos haluat vastauksesi arkistoitavan 
nimimerkillä. Silloin hävitämme nimesi ja 
yhteystietosi palkintojen arvonnan jälkeen. 

Otamme vastaan myös kuvia. Niiden 
lähettämisestä ota etukäteen yhteyttä  
kuva-arkistoon p. 0201 131 286,  
kra-kuva@finlit.fi.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2013 mennessä 
 − osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus 
”Kossu”,

 − sähköpostin liitetiedostona txt-, rtf-,  
tai doc-muodossa osoitteeseen  
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään 
tunnus ”Kossu” tai

 − internetissä osoitteessa  
www.finlit.fi/arkistot/keruut/kossu.htm 

SKS:n arkistojen yleiset keruuohjeet: 
www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm

Muistitietokeruu 1.3.–31.5.2013

Koskenkorva Viina tuli myyntiin 60 vuotta sitten, 1.7.1953. Seuraavien
vuosikymmenten aikana Kossu vakiinnutti paikkansa Suomen
suosituimpana viinana. Nykyään siitä voi puhua eräänlaisena kansallisena
ikonina, joka kiteyttää jotain olennaista meistä suomalaisista.

Minkälaisia muistoja sinulla on 60 vuotta täyttävästä Koskenkorva Viinasta?
Missä maistoit Koskenkorvaa ensimmäisen kerran? Muistatko, kuinka
Kossuun reagoitiin vuonna 1953, kun se tuli ensi kerran myyntiin? Mitä
lempinimiä Koskenkorvalle olet kuullut käytettävän? Kerro meille
Koskenkorvaan liittyvistä kokemuksistasi ja kuulemistasi tarinoista!
Vastaukset arkistoidaan tutkimuskäyttöön SKS:n kansanrunousarkistoon.

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä tai kirjoittaa itse valitsemastasi
aiheesta:

Koskenkorvan juominen
 − Minkälaisia tilanteita Koskenkorva Viinalla on juhlistettu?
 − Minkä ruoan kanssa Koskenkorva Viinaa on nautittu?
 − Liittyykö pullon avaamiseen tai juoman nauttimiseen jokin rituaali?
 − Onko Koskenkorva Viinaa nautittu kylmennettynä vai lämpimänä?
 − Missä Koskenkorva Viinaa on säilytetty?
 − Mitä muistoja Koskenkorva Viinan makuun liittyy?
 − Mihin juomiin Koskenkorva Viinaa on sekoitettu?

Koskenkorva ilmiönä ja ikonina 
 − Muistatko kun Koskenkorva Viina tuli markkinoille?
 − Onko Koskenkorvaa käytetty vaihdon välineenä tai lahjana? Maksuna 

tavaroista tai palveluksista (esim. vedonlyönti)?
 − Onko Koskenkorvaa käytetty arvon mittana? (esim. tuon television 

hinnallahan saisi 20 kossupulloa?)
 − Onko tyhjää kossupulloa käytetty uudelleen? Miten?
 − Liittyykö Koskenkorva Viinan etiketteihin ja niiden muuttumiseen 

muistoja ja tarinoita?
 − Tunnetko Koskenkorva Viinan ympärillä pyöriviä urbaaneja legendoja tai 

kaskuja?
 − Minkälaisia lempinimiä Koskenkorva Viinasta on käytetty?
 − Miten ulkomaalaiset ovat reagoineet Koskenkorvaan, kun heille on 

juomaa tarjottu?

Kaikkien kirjoittajien kesken arvotaan kirjapalkintoja. Tulokset julkistetaan
kesäkuun 2013 lopulla. 

Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Muistoja Koskenkorva Viinasta

Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee  
suomalaista kulttuuria ymmärrettäväksi itsellemme ja muille.


