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Hyvä Kansanrunousarkiston vastaaja
Lähes jokaiseen suomalaiseen kotiin tulee ainakin
yksi sanomalehti. Sanomalehti kuuluu useimpien
jokapäiväiseen elämään, ilman että asiaa sen
kummemmin tulisi ajatelleeksi. Tässä keruussa
toivon, että Sinä pohtisit asiaa ja kirjoittaisit itsestäsi
ja sanomalehdestäsi tai sanomalehdistäsi osana omaa
arkeasi. Voit kirjoittaa aiheesta vapaasti, mutta olen
koonnut alle muutamia suuntaa antavia teemoja, joita
voit käyttää apuna. Kyselyn aineistoa käytän
väitöskirjatutkimuksessani, jota teen Jyväskylän
yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitoksella. Tutkimuksen valmistuttua vastaukset
arkistoidaan kirjoittajan nimellä tutkimuskäyttöön
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkistoon Helsinkiin.
Arkea ja lukumuistoja
Kerro, miten sanomalehti liittyy ja on vuosien
kuluessa liittynyt Sinun arkeesi. Minkä ikäisenä aloit
itse lukea sanomalehtiä? Miten sanomalehtiin
suhtauduttiin lapsuudenkodissasi? Entä nykyisessä
kodissasi - lukevatko kaikki perheenjäsenesi
sanomalehtiä? Luetko itse tai joku perheesi jäsenistä
sanomalehtiä internetistä? Voit kertoa myös
sanomalehden lukurutiineistasi: milloin ja miten luet
lehteäsi? Onko mieleesi jäänyt jokin tietty juttu tai
lehtikuva, jota et unohda?
Sanomalehti ja tiedontarve
Kirjoita siitä, miten Sinun elämäsi ja sanomalehtesi
esittämä maailma kohtaavat toisensa vai kohtaavatko
ne ollenkaan. Mitä ajatuksia sanomalehdessä olevat
kuvat Sinussa herättävät? Kerro, mitä asioita luet
lehdestäsi ja mitä tarpeelliseksi katsomaasi et sieltä
löydä. Kirjoita siitä, miten olet päätynyt
lehtivalintaasi. Onko elämässäsi ollut jaksoja, jolloin
olet lukenut sanomalehteäsi tai -lehtiäsi ahkerammin
tai toisaalta vähemmän ahkerasti? Voit kirjoittaa
näistä elämäntilanteistasi lyhyesti.

Sanomalehti ja paikallisuus, kotiseutu
Kerro siitä, miten olet toiminut mahdollisten
muuttojen yhteydessä - oletko vaihtanut lehteä
paikkakunnan mukaan? Mitä ajatuksia sanomalehden
mahdollinen paikallisuus (painottuminen tietyn
alueen asioista kertomiseen) Sinussa herättää? Onko
lehdessäsi paikallisiksi katsomiasi juttuja ja
tarvitaanko sellaisia yleensäkään nykyaikana?
Millaiset asiat ovat Sinun mielestäsi paikallisia?
Kirjoita









vain toiselle puolelle paperia, jättäen
vasempaan reunaan n. 4 cm sidontavaraa
alkuun omalle liuskalleen taustatiedot:
nimi, osoite ja puhelinnumero (tai nimimerkki
ja sukupuoli)
koulutus ja ammatti (myös entiset)
syntymävuosi ja -paikka
onko käytettävissäsi internet-yhteys
tieto siitä, saako suoria otteita tekstistäsi
käyttää tutkimusraportissa
allekirjoituksesi
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