Kirjoitusohjeet:
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kirjoituksen
pituus on vapaa. Kerro aluksi, kenen näkökulmasta
muistelet. Toivomme saavamme muistoja kirjoituksina tai äänitteinä, mutta myös valokuvat, piirustukset
sekä muu materiaali on tervetullutta. Valokuvien,
äänitteiden ja muun materiaalin lähettämisestä ota
yhteyttä arkistoon etukäteen.
Lähetä kirjoituksesi 31.12.2013 mennessä joko postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen keruu@finlit.fi. Jos lähetät
tekstiä liitetiedostona, käytä mieluiten doc-, rtf- tai
txt-muotoa. Merkitse kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tunnus ”Minun koulumuistoni”. Aineistoa ei
palauteta, joten ota itsellesi kopio. Jos lähetät tekstisi
paperilla, kirjoita vain paperin toiselle puolelle. Älä
käytä tarroja, teippejä tai niittejä.
Kirjoita erilliselle paperille tai sähköpostin viestikenttään taustatietosi: nimi, koulutus ja ammatti (myös
entiset), syntymäaika ja -paikka, osoite, puhelin
numero ja mahdollinen sähköpostiosoite, sekä
allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi
aineisto arkistoidaan nimelläsi kansanrunousarkistoon
tulevaa tutkimuskäyttöä varten. Liitä mukaan tiedot
koulusta, jota muistelet: koulun nimi ja paikkakunta
sekä aika, jota muistelusi kuvaa.

Millaisia koulumuistoja sinulla on ajalta, jolloin olit oppilaana koulussa? Oletko työskennellyt koulussa opettajana
tai jossain muussa tehtävässä koululaitoksessa? Millaista
oli olla kouluikäisen lapsen vanhempi? Kerro muistoistasi ja
kokemuksistasi!
Voit muistella aikaasi kansakoulussa, oppikoulussa, peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa muun
muassa esitteen sisäsivuilta löytyvien kysymysten avulla.

Minun
koulumuistoni

Aineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkistoon, jossa se on käytettävissä muun
muassa koululaitoksen historiaa koskevia tutkimushankkeita
varten. Keruun järjestävät Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koulumuistojen keruu
1.1.2013–31.12.2013

Oppilaalle

Opettajalle

Koulun muulle henkilöstölle

• Millaisia muistoja sinulla on alakoulusta/yläkoulusta, kansakoulusta/oppikoulusta, ammattioppilaitoksesta/lukiosta?

• Miten päädyit opettajaksi?

• Miten päädyit työhön kouluun?

• Millaisia muistoja sinulla on opettajankoulutuksesta?

• Millaista työtä olet tehnyt kouluyhteisössä?

• Miten opettajan työn luonne muuttui vuosien kuluessa?

• Millainen oli tavallinen työpäiväsi?

• Millaista oli oppilaan arki koulussa?
(Esim. koulutunnit, retket, juhlat.)

• Miten työyhteisösi (koulun johto, opettajat ja
koulun muu henkilökunta) ja sen jäsenten keskinäiset suhteet muuttuivat työurasi aikana?

• Millaiset suhteet sinulla ja työtovereil
lasi oli opettajiin ja koulun johtoon?

• Millaisia ovat parhaat ja pahimmat muistosi kouluajaltasi?

• Miten oppilaat muuttuivat työurasi aikana?

• Millaiset suhteet koulun henkilökunnalla ja oppilailla oli?
(Esim. vahtimestarit, siivoojat, ruokalan henkilökunta.)

• Miten oppilaat suhtautuivat koulun
käyntiin, opettajiin ja opiskeluun?

• Mitkä olivat suurimmat muutokset työurasi aikana?

Voit myös kertoa yksittäisiä asioita, jotka ovat jääneet mie
leesi ja joilla on ollut sinulle merkitystä. Lisää kysymyksiä
löydät osoitteesta www.kasvhistseura.fi

• Millaisia ovat parhaat ja pahimmat muistosi työurastasi?

• Miten opettajat suhtautuivat sinuun ja muihin oppilaisiin?
• Miten oppilaat suhtautuivat koulunkäyntiin ja opettajiin?

Voit kertoa yksittäisistä tapahtumista, joilla on ollut sinulle
merkitystä työurasi aikana. Lisää kysymyksiä löydät seuraa
vasta osoitteesta www.kasvhistseura.fi

• Millaisia olivat suhteet oppilaisiin?
• Millaisia ovat parhaat ja pahimmat muistosi työuraltasi?
Voit kertoa yksittäisiä asioita, jotka ovat jääneet
mieleesi ja joilla on ollut sinulle merkitystä.
Lisää kysymyksiä löydät seuraavasta osoitteesta
www.kasvhistseura.fi

