
Lastentarha- ja päiväkotimuistojen keruu 1.11.2011–31.12.2012

Millaisia muistoja sinulla on lastentarha- tai päiväkotitoiminnasta? Oletko itse 
ollut lapsena lastentarhassa tai onko lapsesi ollut päiväkodissa hoidossa? Oletko 
työskennellyt lastentarhanopettajana, lastenhoitajana, päiväkodin johtajana, 
keittäjänä tai muissa päivähoidon tehtävissä? Kerro muistoistasi ja kokemuksistasi!

Lasten päivähoito on ollut osa suomalaisten lapsiperheiden arkea jo sukupolvien 
ajan. Moni asia päivähoidossa on muuttunut. Toisaalta päiväkoti voi olla osin 
samankaltainen kuin se oli jo tämän päivän lasten vanhempien ja isovanhempien 
aikana. Toivomme saavamme muistoja niin päiväkodeista, lastenseimistä, kuin 
lastentarhoistakin. Keruu juhlistaa suomalaisen lastentarhatyön 125-vuotisjuhla-
vuotta, jota vietetään vuonna 2013.

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä tai kirjoittaa itse valitsemastasi aiheesta:
 
Toiminta lastentarhassa/päiväkodissa
 − Millaista oli lastentarhan/päiväkodin ohjattu toiminta (kädentyöt, liikunta, 

laulutunnit, retket, esikoulutehtävät, uskontokasvatus jne.)?
 − Millainen oli lapsen tavallinen päivä? 
 − Millaisia leikkejä leikittiin, milloin ja missä?
 − Millaisia juhlia vietettiin?

Lastentarha-/päiväkotiympäristö
 − Minkälaisessa rakennuksessa lastentarha/päiväkoti sijaitsi? 
 − Miten se oli sisustettu? 
 − Millaiselta piha näytti?

Lastentarhan/päiväkodin ihmiset
 − Minkälaisia olivat lasten keskinäiset sekä lasten ja aikuisten väliset suhteet? 
 − Millaisia kaverisuhteita muodostui?
 − Millaista oli olla työntekijänä lastentarhassa? 
 − Millaista oli yhteistyö lastentarhan/päiväkodin välillä: miten vanhemmat 

osallistuivat lastentarhan toimintaan?

Aineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon, 
jossa se on tutkijoiden käytettävissä muun muassa päiväkotitoiminnan historiaa 
koskevia tutkimushankkeita varten. Kopio aineistosta toimitetaan Lastentarha-
museon arkistoon. 

Vähintään yhden liuskan kirjoittaneet osallistuvat arvontaan, jossa palkintoina on 
viisi 200 euron rahapalkintoa ja lastentarhatyön historiasta kertovia Ebeneser 100 
vuotta -teoksia.

Keruun järjestävät Ebeneser-säätiö ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 
Lisätietoja: 
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet: http://www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm

Muistoja
lastentarhasta ja päiväkodista

Kirjoitusohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kir-
joituksen pituus on vapaa. Kerro aluksi, 
kenen näkökulmasta muistelet. Toivomme 
saavamme muistoja kirjoituksina tai äänit-
teinä, mutta myös valokuvat, piirustukset 
sekä laulu- ja leikkiohjeet ovat tervetulleita. 
Valokuvien ja äänitteiden lähettämisestä 
ota yhteyttä arkistoon etukäteen.

Lähetä kirjoituksesi 31.12.2012 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 
”Lastentarhamuistot”. Aineistoa ei 
palauteta, joten ota itsellesi kopio.

Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain 
paperin toiselle puolelle. Älä käytä tar-
roja, teippejä tai niittejä. Kirjoita erilliselle 
paperille tai sähköpostin viestikenttään 
taustatietosi: nimi, koulutus ja ammatti 
(myös entiset), syntymäaika ja -paikka, 
osoite, puhelinnumero ja sähköposti, sekä 
allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että 
lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi 
kansanrunousarkistoon. Laita mukaan 
tiedot lastentarhasta/päiväkodista, jota 
muistelet: päiväkodin koko, paikkakunta 
(maaseutu/kaupunki) ja aika, jota muiste-
lusi kuvaa.

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


