Elämää muuttolaatikoissa
Keruukilpailu 15.3.–30.9.2013
Millainen kokemus muutto oli Sinulle? Kirjoita kokemuksistasi!
Suomessa muutetaan yli puoli miljoonaa kertaa vuosittain. Muuttaminen on
ihmisen elämänkaaressa tärkeä murroskohta – se liittyy usein muihinkin isoihin
elämänmuutoksiin ja pitää sisällään lupauksen uudesta alusta.
Keräämme muuttamiseen liittyviä kertomuksia, kokemuksia ja muistoja.
Tavoitteenamme on monipuolinen ja runsas aineisto. Jokainen vastaus on tärkeä,
sillä vastauksia käytetään opetus- ja tutkimusaineistona. Kirjoitukset arkistoidaan
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon ja sähköisessä
muodossa saapuvat kirjoitukset lisäksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:
Muuttohistoriani
Oletko muuttanut erityisen monta kertaa? Onko elämässäsi tapahtunut kiinnostavia
käänteitä uusien paikkojen ja asuntojen myötä? Kuvaile elämäsi tärkeimpiä
muuttoja.
Sitä muuttoa en unohda!
Onko jokin muutto jäänyt erityisesti mieleesi? Kerro kokemuksesta!
Uudistumista vai säilömistä?
Organisoitko muuton huolella vai jätätkö pakkaamisen viimeiseen iltaan? Karsitko
muutossa tavaroita vai säilötkö huolella jokaisen esineen? Päätyvätkö muutossa
hylätyt tavarat kaatopaikalle vai ullakolle? Millaisista asioista syntyy erimielisyyksiä
muuttaessa? Kerro, millainen muuttaja olet.
Muuttaminen ja muistot
Onko sinulla tärkeitä tavaroita tai paikkaan liittyviä muistoja, jotka kulkevat
mukanasi muutosta toiseen? Täyttyykö varastosi valokuvista ja kirjeistä vai hävitätkö
muutossa vanhat muistot? Millä tavoin muistosi kulkevat mukana muutossa? Kerro
muistoistasi!
Asettuminen
Millä tavoin uudesta asuinpaikasta ja asunnosta tulee koti? Suunnitteletko etukäteen
kodin järjestyksen vai löytävätkö asiat paikkansa pikkuhiljaa? Järjestätkö kotisi
entisen asunnon näköiseksi vai uudistatko kerralla koko sisustuksen? Kuvaile, miten
asetut taloksi.
Kilpailun tulokset julkistetaan syksyllä 2013. Paras kirjoitus palkitaan kirjapalkinnolla.
Lisäksi kirjoittajien kesken arvotaan kirjapalkinto.
Keruukilpailun järjestävät Lapin yliopisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Lisätietoja:
tutkija Veera Kinnunen, p. 040 4844 175, veera.kinnunen@ulapland.fi
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

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

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit
osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä.
Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen,
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan
nimelläsi SKS:n arkistoon. Tai ilmoita,
jos haluat vastauksesi arkistoitavan
nimimerkillä. Silloin hävitämme nimesi ja
yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen.
Otamme vastaan myös kuvia. Niiden
lähettämisestä ota etukäteen yhteyttä
kuva-arkistoon p. 0201 131 286,
kra-kuva@finlit.fi.
Lähetä kirjoituksesi 30.9.2013 mennessä
−− osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus
”Muutto”,
−− sähköpostin liitetiedostona txt-, rtf-,
tai doc-muodossa osoitteeseen
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään
tunnus ”Muutto” tai
−− internetissä osoitteessa
www.finlit.fi/arkistot/keruut/muutto.htm
SKS:n arkistojen yleiset keruuohjeet:
www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm

