www.finlit.fi/keruut

Muistitietokeruu liftaamisesta 1.4.2020–30.9.2020
Liftarit eivät katoa vain kummitustarinoissa. Peukalokyytiläiset
ovat olleet harvinainen näky tienlaidalla jo muutaman vuosikymmenen ajan. Omien autojen yleistyminen ja joukkoliikenteen
kehittyminen ovat osaltaan vähentäneet tämän matkaamismuodon suosiota. Myös tarinat liftaamisen vaaroista ovat
eläneet sinnikkäästi. Totta onkin, että joskus kohtaamiset ovat
johtaneet ikäviin kokemuksiin. Toisaalta rahan säästäminen,
ekologisuus tai elämykset ovat motivoineet matkantekijöitä
suuntaamaan tien laitaan ja nostamaan peukalon pystyyn.
Useimmiten matka määränpäähän on taittunut sulavasti ja
kyydin tarjoajakin on saanut kaivattua juttuseuraa. Parhaimmillaan kyydistä on tarttunut mukaan mukavia muistoja ja
tarinoita, joskus jopa uusi ystävä.
Keräämme muistoja ja kokemuksia liftaamisesta sekä kuljettajan
että peukalokyytiläisen näkökulmasta. Kerro omat muistosi!

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.
Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki,
yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka.
Otamme vastaan myös valokuvia,
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä
ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista
aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla
on oikeus ja/tai lupa. Liitä mukaan
suostumuksesi aineiston arkistointiin
SKS:n arkistoon sekä sen käyttöön
arkiston sääntöjä noudattaen.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 30.9.2020 mennessä
−− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/liftaaminen tai
−− postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL
259, 00171 Helsinki, merkitse
kuoreen tunnus ”Liftaaminen” tai
−− sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen keruu@finlit.fi,
merkitse aihekenttään tunnus
”Liftaaminen”.

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:
−− Milloin ja missä tilanteessa olet ottanut liftareita kyytiin?
Miksi tai miksi et? Millä perusteella olet valinnut kyytiin
otettavat?
−− Onko sinua on varoitettu liftaamisesta? Miten? Millaisia
liftaamiseen liittyviä varoitustarinoita olet kuullut?
−− Miten valitset liftauspaikkasi?
−− Käytätkö kylttejä kertomaan peukalokyydin määränpään?
−− Oletko hyödyntänyt teknologiaa liftatessasi? Miten?
−− Kerro tilanteista, joissa olet jättänyt nousematta auton
kyytiin.
−− Millaisia henkilöitä tai sattumuksia olet kohdannut
liftatessasi?
−− Millaisia ikäviä asioita liftireissuillasi on tapahtunut? Kerro
näistä tilanteista.
−− Oletko liftannut yksin vai seurassa? Miksi? Miten nämä
tavat eroavat toisistaan?
−− Kerro ikimuistoisesta liftimatkastasi.
−− Jos olet lopettanut liftaamisen, kerro miksi.
−− Jos et ole koskaan liftannut tai ottanut liftareita kyytiin,
kerro miksi.
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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Hyppää kyytiin!

