
joissa elämme ja koteja, jotka elävät mielessämme.
Meillä voi olla myös monia koteja samanaikaisesti:
on ykkös- ja kakkoskoteja, kaupunkikoteja ja maa-
seutukoteja ja talvi- ja kesäkoteja.

Kerro mietteistäsi sanan koti äärellä. Kerro arjesta,
kodin nykyhetkestä ja menneestä. Kerro, mitä
sinulle on koti. Mikä tekee kodin ja mitä on kodin
tekeminen? Mitä on kodin perustaminen tai

vaihtaminen? Entä kodin
puuttuminen tai menettämi-
nen? Millainen on sinun ko-
tihistoriasi? Liittääkö jokin
asia elämäsi kodit toisiinsa?
Miten koti muuttuu elämän-
muutosten myötä? Voitko
nimetä tärkeimmän kotisi?
Missä koet olevasi kotonasi
ja miten kokemus kytkeytyy
paikkaan?

Kirjoita omista kokemuksistasi. Samalla myös
yleisemmät pohdintasi kodista ovat tervetulleita.
Voit valita oman tyylisi ja käsittelytapasi, samoin
kuin kirjoituksesi aihepiirit mielesi mukaan.

otini on valtakunnallinen, kaikille avoin
kirjoitusten keruu. Sen järjestävät  Suomen
Akatemian Kodin paikantaminen

-tutkimusprojekti sekä Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kansanrunousarkisto. Tarkoituksena on
kerätä omakohtaisia pohdintoja ja kokemuksia
siitä, mitä on koti ja mitä se
meille merkitsee. Kirjoituksia
tullaan käyttämään tutki-
musaineistona sekä mahdol-
lisesti myös julkaisemaan.

Mitä koti on? Se on sekä
tuttu että tuntematon.
Sanaan koti sisältyy paljon
erilaisia asioita: arvoja, koke-
muksia, ihmisiä, muistoja ja
paikkoja. Kodilla viitataan
milloin perheeseen, milloin paikkaan tai
rakennukseen jossa asutaan, milloin johonkin
kuulumisen tunteeseen. Meillä on kotimaa,
kotiseutu, kotipaikka, kotimökki. Meillä on koteja,



Lähetä kirjoituksesi 15.10.2004 mennessä osoitteeseen
SKS / Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 HELSINKI

Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus “Kotini”.
Kirjoituksia ei palauteta, joten ota itse itsellesi kopio.

Tulokset julkistetaan alkukeväästä 2005.
Raha- ja kirjapalkintoja.

Palkintolautakunnan jäsenet
Esa Kero
toimittaja

Kiti Luostarinen
elokuvaohjaaja

Juha Nirkko
tutkija, SKS

Lisätietoja antavat
Juha Nirkko
SKS, puh. (09) 1312 3238,
juha.nirkko@finlit.fi

Kati Heiska
Lapin yliopisto
puh. (016) 341341
kati.heiska@ulapland.fi

Keruu esitellään myös
järjestäjien kotisivuilla,
www.finlit.fi ja www.ulapland.fi/
sosiologia/kodinpaikantaminen

Kirjoita suomeksi tai ruotsiksi, koneella tai
siististi käsin
- tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle

paperia; kirjoituksen laajuus vapaa
- jättäen vasempaan reunaan nelisen senttiä  tyhjää

liuskojen sitomista varten

Kirjoita alkuun omalle liuskalleen
- nimi, syntymäaika ja -paikka, ammatti, koulutus

sekä osoite ja puhelinnumero
- allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että aineisto

arkistoidaan nimelläsi Kansanrunousarkistoon
tutkimuskäyttöön

Voit kirjoittaa myös sähköpostiviestinä
- osoitteeseen: keruu@finlit.fi
- kirjoita viestin aihekenttään tunnukseksi

”Kotini”
- kirjoita alkuun omat tietosi edellä olevan ohjeen

mukaan
- pitkät tekstit voit lähettää liitetiedostona
- vältä useiden erillisten liitetiedostojen

lähettämistä
- digitaalisten kuvien lähettämisestä tulee sopia

erikseen (tiedostokoko, kuvamäärä ja tallen-
nusmuoto)

Jos liität valokuvia
- merkitse vastauksesi alkuun selvästi, pitääkö

kuvat tai negatiivit palauttaa vai ei
- lähetä myös negatiivit (kokonaisina negatiivi-

liuskoina) mikäli ne ovat käytössäsi
- kirjoita jokaisesta kuvasta mahdollisimman tarkat

tiedot erilliselle paperille (ei kuviin); tärkeimmät
tiedot ovat kuvausaika ja -paikka, kuvan aihe,
kuvatut henkilöt sekä kuvaaja

- älä kiinnitä kuvia mihinkään; älä myöskään revi
niitä irti vaan lähetä valmiit albumit tai albumi-
lehdet sellaisenaan

- kerro tarina, joka kuvaan liittyy

Jos äänität (olet estynyt itse kirjoittamasta tai
haastattelet toista henkilöä)
-  voit käyttää esim. C-kasettinauhuria, Minidisc-

tallenninta tai DAT-nauhuria
-  puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka

ja haastattelijan ja haastateltavan henkilötiedot
sekä kysy haastateltavalta suostumus siihen, että
aineisto talletetaan myös hänen nimellään
tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon

-  kirjoita samat tiedot nauhakoteloon, sekä lyhyesti
erilliselle paperille nauhan sisältö

-  vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin ääneenlukua;
lähetä silloin mieluummin teksti

Kirjoitusohjeet

Ulla-Maija Peltonen
erikoistutkija, SKS

Asko Suikkanen
professori, Lapin yliopisto

Anni Vilkko
dosentti, Helsingin yliopisto

Etusivun kuva: Kodinperustajat, Outi Heiskanen 1981


