Oma ulkonäkö muistoissani

www.finlit.fi/keruut

Aineistokeruu 1.3.2015–31.10.2015
Miten lähisukulaisesi ovat vaikuttaneet käsityksiisi ulkonäöstäsi, kun olit
lapsi ja nuori? Kerro muistosi!
Ulkonäkö ei ole merkityksetön asia varsinkaan lapsuuden ja nuoruuden
kehityksessä. Ulkonäkö rakentaa ihmisen minuutta: tällainen olen,
tuollaiseksi haluan tulla tai sellaiselta en halua näyttää. Samaan
aikaan ulkoinen olemus toimii sanattomana viestinä toisille ihmisille.
Jokainen tulkitsee ulkonäön lähettämiä sanomia omasta kokemus- ja
arvomaailmastaan käsin. Näin vaikutelmat samasta ihmisestä voivat
muodostua varsin erilaisiksi.
Mitä ulkonäöllä tarkoitetaan
Ulkonäkö kattaa ihmisen koko julkikuvan, vartalon koon ja muodon,
kasvojen piirteet, ilmeet ja eleet, kehon asennon ja tavan liikkua, ryhdin,
henkilökohtaisen hygienian.
Pukeutuminenkin on osa ulkonäköä. Se koostuu vaatekappaleista ja
asusteista, päähineistä, koruista, silmälaseista, laukuista ja kengistä. Lisäksi
kampaus, meikki, tatuoinnit ja lävistykset ovat osa kokonaisuutta. Niin
ikään ruumiin muokkaaminen dieetin, plastiikkakirurgian ja urheilun kautta
vaikuttaa ulkonäön ilmenemiseen ja kokemiseen, samoin peruukit, proteesit
ja implantit.
Kerro lapsuuden ulkonäköön liittyvistä kokemuksistasi
Etsimme kokemuksia siitä, millaisia vaikutuksia omat vanhempasi tai
muut lähisukulaisesi ovat jättäneet muistikuviisi ulkonäöstäsi. Miltä sinä
näytit lapsena ja nuorena itsesi, mutta erityisesti lähisukulaisesi silmin?
Pidettiinkö sinua kauniina vai tunsitko olevasi jonkun mielestä jopa ruma?
Saitko kannustusta vai huomautuksia? Miten asia ilmeni, ja miten se vaikutti
sinuun silloin?
Muistikuvat voivat liittyä vaikkapa kuulemiisi sanoihin, sinuun
kohdistuneisiin menettelyihin tai sinuun luotuihin katseisiin ja ilmeisiin.
Muistin virkistämiseksi voit kirjoittaessasi silmäillä valokuviasi.
Erityisen kiinnostuneita olemme siitä, ovatko lapsuudessa ja nuoruudessa
saamasi kommentit vaikuttaneet ulkonäkösi kokemiseen jälkeenpäin tai
nykykäsitykseen ulkonäöstäsi. Ovatko kokemuksesi jollain muulla tavoin
vaikuttaneet elämääsi ja miten? Kerro esimerkkejä.
Oletko jälkeenpäin keskustellut ulkonäköäsi arvioineen ihmisen kanssa
asiasta ja millä tavoin? Keskusteletko muiden, kuten ystäviesi tai puolisosi
kanssa ulkonäöstäsi? Millaisin silmin katsot itseäsi peilistä nykyään?
Millaisena koet kehosi?
Keräämme ulkonäköön liittyviä muistoja tutkimukseen, jossa tarkastellaan
ulkonäön koettuja vaikutuksia eri-ikäisten suomalaisten elämässä.
Tavoitteena on tuoda esiin omaa ulkonäkösuhdetta vahvistaneita ja
rajoittaneita tekijöitä, joihin läheinen ihminen on vaikuttanut kokijan
lapsuudessa tai nuoruudessa. Tutkimuksessa osoitetaan ulkonäön
merkityksellisyys ihmisen elämän eri vaiheissa.
Keruun järjestää SKS. Kirjoitukset tulevat ensiksi tutkija, FT Marjo Kamilan
käyttöön ja sen jälkeen ne arkistoidaan SKS:n arkistoon. Kamila on väitellyt
vuonna 2012 opettajien ulkonäön merkityksistä. Viimeksi hän on tutkinut
alakouluikäisten lasten ulkonäön vaikutuksia heidän hyvinvointinsa
kokemisessa.
Keruun tuloksista tiedotamme marraskuussa 2015. Vastaajien kesken
arvomme kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Tutkija Marjo Kamila, marjo.kamila@netikka.fi

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit
osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä.
Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen,
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan
tutkimuskäyttöön nimelläsi SKS:n arkistoon
ja nimettömänä Yhteiskuntatieteelliseen
tietoarkistoon tai ilmoita, jos haluat
vastauksesi arkistoitavan nimimerkillä.
Tutustu SKS:n arkistojen keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 31.10.2015 mennessä
• verkkolomakkeella osoitteeessa
www.finlit.fi/ulkonako tai
• postitse osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
kansanrunousarkisto, PL 259, 00171
Helsinki, merkitse kuoreen tunnus
”Ulkonäkö” tai
• sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään
tunnus ”Ulkonäkö”.

