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Luontokertomuksia 
Tutkimuskysely: HuK Sinikka Partanen, Jyväskylän 
yliopisto, Historian ja etnologian laitos 

Millaisia kokemuksia tai käsityksiä Sinulla on siitä, kuinka 

luontoon on suhtauduttu ennen ja nyt. Kirjoita vapaamuotoisesti 

omista kokemuksistasi ja muistoistasi. Tärkeää tietoa ovat juuri 

konkreettiset esimerkit, joten kiitän niistä jo etukäteen! Apuna ja 
inspiraation lähteenä voit käyttää seuraavia kysymyksiä: 

Mennyt aika: 

 Millaista esimerkkiä vanhempi sukupolvi antoi luonnossa 

käyttäytymiseen? Muistatko jonkin erityisen kehotuksen, 

opetuksen tai säännön, joka liittyi luonnossa kulkemiseen, 

siellä käyttäytymiseen tai luonnonmateriaalien 

hyödyntämiseen? 

 Miten luontoon suhtauduttiin Sinun lapsuudenkodissasi? 

Poikkesiko se muiden perheiden suhtautumisesta? 

 Millaisia arvoja luontoon liitettiin? Miten niitä toteutettiin 

käytännössä? 

 Miten luonnosta keskusteltiin kotonasi, työpaikallasi tai 

muissa yhteyksissä? Mistä ja miten puhuttiin? 

 Oliko olemassa yleisesti tiedossa olevia kirjoittamattomia 

sääntöjä, joiden mukaan pihapiiriä, lähimetsää tai muuta 
luonnonympäristöä kohdeltiin? 

Nykyhetki: 

 Mitä luonnonympäristö Sinulle nyt merkitsee? Onko 

elämän varrella sattunut sellaisia tapauksia, jotka ovat 

muuttaneet suhtautumistasi? 

 Herättävätkö luontoaiheet keskustelua nykyään? Mistä ja 

miten puhutaan? 

 Oletko kasvattanut nuorempaa sukupolvea huomioimaan 

luonnonympäristön? Jos olet, niin millaisia kehotuksia tai 

opetuksia olet antanut? 

Kertomuksista olisi hyvä käydä ilmi, missä ja milloin ne ovat 
tapahtuneet. 

Luontokertomukset ovat ainutlaatuista muistitietoa, jotka tulevat 

muodostamaan aineiston luontosuhdetta pohtivaan pro gradu -

tutkielmaan. Jokainen kertomus tuo osaltaan näkökulmaa 

tapahtuma-aikansa luontosuhteeseen ja kerryttää näin aineiston 
kattavuutta. 

Kiitos vastauksistasi! 

Sinikka Partanen 
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Jyväskylän yliopisto 

Kirjoitusohjeet: 

- Kirjoita vastauksesi valkoiselle A4-arkille vain paperin toiselle 

puolelle. Jätä vasempaan reunaan n. 4 cm ja oikeaan reunaan n. 

1 cm marginaali arkistointitoimenpiteitä varten. Älä käytä 

tarroja, teippejä tai niittejä. 

- Kirjoita eri liuskalle taustatietosi: nimi, osoite, puhelinnumero; 

koulutus ja ammatti (myös entiset); syntymäaika ja -paikka sekä 

allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto 

arkistoidaan nimelläsi tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon. 

- Lähetä vastauksesi 30.9.2008 mennessä osoitteeseen SKS, 

Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai sähköpostitse 

osoitteeseen keruu@finlit.fi. Kuoreen tai viestin aihekenttään 

tunnus "Luontokertomuksia". Vastaajille jaetaan kirjapalkintoja. 

Lisätietoja: 

Kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, sähköposti: 

keruu@finlit.fi 

Sinikka Partanen, p. 045 6334385, sähköposti: 

sipartan@cc.jyu.fi 

 


