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Pakolaismatkalla
Oletko tullut pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen?
Kerro kokemuksistasi kotimaasi jättämisestä ja vaiheistasi sen
jälkeen! Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden matkoista
Eurooppaan on kirjoitettu julkisuudessa paljon, mutta matkan
tehneiden omat kertomukset ovat jääneet sivuun. Haluamme
tallentaa näitä kertomuksia, jotta ne eivät unohtuisi.
Toivomme kirjoituksia eri ikäisinä ja eri aikakausina pakolaismatkan kokeneilta. Kaikenlaiset kertomukset ovat tervetulleita.
Voit kirjoittaa omalla kielelläsi.

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.
Otamme vastaan myös valokuvia,
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä
ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista
aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla
on oikeus ja/tai lupa. Jos lähetät
vastauksen postitse tai liitetiedostona,
kirjoita vastaukseesi nimesi tai
nimimerkkisi, yhteystiedot, syntymäaika,
ammatti ja lupa lähettämäsi aineiston
arkistointiin nimellä tai nimimerkillä
SKS:n arkistoon sekä lupa aineiston
käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 15.5.2021 mennessä
− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/pakolaismatkat tai
www.finlit.fi/en/refugeejourneys
− postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen
tunnus ”Pakolaismatkat”.

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:
− Milloin saavuit Suomeen? Minkä ikäinen olit?
− Milloin ja millaisissa olosuhteissa lähdit matkalle? Oliko
lähtö äkillinen vai ehditkö suunnitella sitä? Mitä otit mukaan
lähtiessäsi? Kenen kanssa lähdit? Mihin aikaan vuodesta ja
vuorokaudesta lähdit?
− Millaisia tunteita ja ajatuksia kodin jättämiseen liittyi?
− Milloin tiesit, että päätyisit Suomeen? Mitä mielikuvia,
tietoa tai odotuksia sinulla oli Suomesta?
− Mitä reittiä matkasi kulki? Mitä kulkuvälineitä käytit matkalla?
Millaisia ystävyys- tai muita sosiaalisia suhteita matkan
varrella syntyi?
− Kuinka kauan matkasi kesti? Mitkä vaiheet, paikat tai
tuntemukset matkan aikana ovat erityisesti jääneet mieleesi?
− Millaisia muistoja sinulla on saapumisesta Suomeen?
− Millä tavalla matkakokemus on vaikuttanut sinuun ja
elämäsi kulkuun?
− Missä kotisi on tänä päivänä?
Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen
Akatemian rahoittama hanke Pakolaismatkalla: Vertaileva
tutkimus pakkomuuton narratiiveista (Oulun yliopisto).
SKS kartuttaa, säilyttää ja välittää moniäänistä kulttuuriperintöä,
ja sen osaksi haluamme tallentaa myös sinun kertomuksesi.
Tutustu SKS:n toimintaan (www.finlit.fi).
Kirjoituskilpailun pääpalkinto on 500 euroa ja lisäksi jaamme
kolme 200 euron arvoista tunnustuspalkintoa. Tuloksista
tiedotamme syksyllä 2021.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
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