takaisin

SIIRTOKARJALAISUUS JA NAISTEN ARKINEN
USKONTO
Tutkimuskysely: FL Helena Kupari, Helsingin yliopisto,
uskontotieteen laitos
Siirtokarjalaisuus ja naisten arkinen uskonto -perinnekeruun
vastausaikaa on jatkettu maaliskuun loppuun saakka.
Tavoitteena on koota muistitietoa uskonnon merkityksistä
karjalaisille perheille ja erityisesti naisille ajalta ennen sotia aina
nykypäivään asti.
Evakkomatkalla taakse jäi monia asioita: kodin lisäksi tuttu
kirkko, hautausmaa, kotikylä ja yhteiset perinteet.
Siirtolaisuuden koettelemuksissa uskonto saattoi toimia
perheiden tukena. Toisaalta vanhat tavat saattoivat unohtua
uudella kotiseudulla. Miten evakkous vaikutti Sinun perheesi
uskontoon? Millaisia tehtäviä ja merkityksiä uskonnolla on ollut
Sinun suvussasi ja perheessäsi ennen ja jälkeen sotien?
Jokaisella sukupolvella on oma tulkintansa suvun tavoista ja
perinteistä. Millainen on oma suhteesi aiempien ikäpolvien
uskontoon ja muistoihin menetetystä karjalaisesta kodista?
Toivon vastauksia kaikenikäisiltä ihmisiltä uskonnollisesta
taustasta riippumatta. Voit pohtia kirjoituksessasi esimerkiksi
seuraavia teemoja:








Kuvaile millaista oli lapsuudenkotisi uskonto. Oliko
perheesi naisilla omia uskontoon liittyviä tapoja tai
perinteitä? Minkälaisia? Kuinka uskonnollisuus ilmeni
heidän jokapäiväisessä elämässään?
Pohdi, kuinka karjalaisen kotiseudun jättäminen vaikutti
perheesi uskonnollisuuteen. Mitä ja miten karjalaisia
perinteitä pidettiin yllä uudella kotiseudulla, vai
luovuttiinko niistä? Kuinka siirtokarjalaisuus on ilmentynyt
perheesi ja sukusi uskonnonharjoituksessa eri aikoina?
Minkälainen tilanne on tänä päivänä?
Kerro millä tavoin uskontoon liittyviä tapoja ja käsityksiä
on suvussasi opetettu ja välitetty eteenpäin. Minkälainen
rooli perheesi naisilla on ollut tässä työssä? Kuka opasti
Sinua uskonasioissa?
Mitä perinteiden jatkuvuus merkitsee Sinulle?

Voit kirjoittaa valitsemallasi tyylillä ja täysin
vapaamuotoisesti. Tekstin pituudelle ei ole asetettu
rajoituksia.
Kirjoita vastauksesi
- tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle. Jätä vasempaan
reunaan n. 4 cm tyhjää sitomista varten.
Kirjoita eri liuskalle taustatietosi

- nimi, osoite, puhelinnumero
- koulutus ja ammatti (myös entiset)
- syntymäaika ja -paikka
- allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto
talletetaan nimelläsi tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon.
Tutkimustyössä ja mahdollisissa julkaisuissa
aineistoesimerkkejä käsitellään nimettöminä.
Lähetä vastauksesi 31.3.2007 mennessä osoitteeseen:
SKS, Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki
Kuoreen tunnus ”Siirtokarjalaisuus”. Vastaajille jaetaan
kirjapalkintoja.
Lisätiedot:
Helena Kupari, p. 09 191 23586, sähköposti:
helena.kupari@helsinki.fi
Kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, sähköposti:
keruu@finlit.fi
Lämpimät kiitokset vastauksesta!

