
SKS * Takaisin  

Uusi hääperinne - keruun tulokset 

Annetun vastausajan päättyessä Uusi hääperinne –keruuseen oli 

saapunut varsin pieni, mutta antoisa aineisto. Paria poikkeusta 

lukuunottamatta vastaajat olivat naisia, enin osa heistä kuvasi omaa 

hääjuhlaansa. Kirjoitusten, valokuvien ja videonauhoitusten muodossa 

arkistoon saatiin talteen paljonpuhuvia välähdyksiä historiallisesta 

ajankohdasta: samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisen 

alkutaipaleelta, Suomessa vuonna 2002.  

Kymmenelle vastaajalle lähetettiin palkinnoksi Jan Löfströmin kirja 

Sukupuoliero agraarikulttuurissa. "Se nyt vaan on semmonen". 

(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 757. Helsinki: SKS. 

1999)  

Niin kuin usein käy, tekstejä on tullut myös virallisen vastausajan 

jälkeen, ja pienen aineiston kartuttamiseksi uudet muistot parisuhteen 

virallistamisen menoista ja tunnelmista toivotetaan lämpimästi 

tervetulleeksi jatkossakin. 

Uusi hääperinne 

Kansanrunousarkiston keruu samaa sukupuolta olevien parisuhteen 

virallistamisesta on käynnissä 1.6.-31.12.2002.  

Oletko Sinä jo virallistanut parisuhteesi? Oletko ollut auttamassa 

juhlan järjestämisessä tai todistajana virallistamistilanteessa? Oletko 

ollut vieraana, kun jotkut ystäväsi ovat virallistaneet parisuhteensa? 

Suunnitteletteko Sinä ja puolisosi parisuhteenne virallistamista?  

Kuinka parisuhde virallistetaan Suomessa 2002? 

Parillinen tai pariton, virallinen tai viraton, tänä historiallisena vuonna 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto pyytää Sinua 

kertomaan kokemastasi ja näkemästäsi, jotta parisuhteen 

virallistamisen ympärille kehittyviä perinteitä saataisiin tallennettua jo 

alkuvaiheissaan.  

Valitse itse aiheesi ja näkökulmasi tai etsi inspiraatiota oheisista 

kysymyksistä. Voit kirjoittaa kynällä ja paperilla, kirjoituskoneella tai 

tietokoneella, lähettää printin, disketin tai sähköpostin.  

Alkuperäiset keruuvastaukset arkistoidaan Helsinkiin Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon, jossa ne ovat tutkijoiden 

käytettävissä. Keräyksen järjestäjillä on oikeus julkaista aineistosta 

kokoomateos, johon julkaisuluvat kysytään kirjoittajilta erikseen. 
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Aineistoa ei julkaista ilman lupaa. Erillisiä tekijänpalkkioita ei 

makseta.  

 pidettiinkö juhlat vai piipahdettiinko maistraatissa?  

 mitä sanaa puolisosta käytetään?  

 millä sanoilla juhlasta puhutaan?  

 kuinka pitkään juhlaa valmisteltiin?  

 vietettiinkö polttareita?  

 millaisia asioita mietittiin etukäteen? 

 keitä kutsuttiin - ja keitä ei?  

 miten pukeuduttiin?  

 mitä tarjottiin?  

 minkälaista symboliikkaa juhliin valittiin?  

 minkälaisia perinteitä juhlaan haluttiin - mitkä jätettiin 

ehdottomasti pois?  

 mitä pelättiin, mitä toivottiin, ja kuinka siinä kävikään?  

VASTAUSOHJEET 

Kirjoita omalla nimelläsi, omalla tyylilläsi ja omin otsikoin  

 tietokoneella, kirjoituskoneella tai siististi käsin  

 tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle paperia; 

kirjoituksen laajuus vapaa  

 jättäen vasempaan reunaan nelisen senttiä tyhjää liuskojen 

sitomista varten  

Kirjoita alkuun omalle liuskalleen  

 nimi, syntymäaika ja -paikka, vanhempien ammatti, oma 

ammatti, koulutus sekä osoite ja puhelinnumero  

 allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että aineisto arkistoidaan 

nimelläsi Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön; 

nimimerkin käyttöä arkistoinnissa ei toivota  

Jos liität vastaukseesi valokuvia  

 saat lisäohjeita kuvien lähettämisestä Kansanrunousarkiston 

kuva-arkistosta (puh. 09-131 23 235)  

 lähetä myös negatiivit (kokonaisina negatiiviliuskoina) mikäli 

ne ovat käytössäsi  

 kirjoita jokaisesta kuvasta mahdollisimman tarkat tiedot 

erilliselle paperille (ei kuviin); tärkeimmät tiedot ovat 

kuvausaika ja -paikka, kuvan aihe, kuvatut henkilöt sekä 

kuvaaja  

 älä kiinnitä kuvia mihinkään; älä myöskään revi niitä irti vaan 

lähetä albumit tai albumilehdet sellaisenaan  

 merkitse vastauksesi alkuun selvästi, pitääkö kuvat tai 

negatiivit palauttaa vai ei  



 valokuvien valokopioita tai ns. laser-kopioita ei arkistoida 

kuva-arkistoon; voit kuitenkin liittää niitä kirjoitukseesi tai 

antaa niitä tiedoksi kuvista, joita voisit lähettää kopioitavaksi  

Jos äänität (olet estynyt itse kirjoittamasta tai haastattelet toista 

henkilöä)  

 käytä C-kasetti- tai avokelanauhuria, mieluiten erillistä 

mikrofonia  

 puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka ja haastattelijan 

ja haastateltavan henkilötiedot sekä kysy haastateltavalta 

suostumus siihen, että aineisto talletetaan myös hänen 

nimellään tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon  

 kirjoita samat tiedot nauhakoteloon, sekä lyhyesti erilliselle 

paperille nauhan sisältö  

 vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin ääneenlukua; lähetä silloin 

mieluummin teksti  

Voit lähettää vastauksesi myös sähköpostiviestinä  

 e-mail: keruu@finlit.fi 

 kirjoita viestin aihekenttään tunnukseksi Uusi hääperinne  

 kirjoita alkuun omat tietosi edellä olevan ohjeen mukaan  

 pitkät tekstit voit lähettää liitetiedostona, mutta vältä useiden 

erillisten liitetiedostojen lähettämistä 

 digitaalisten kuvien lähettämisestä tulee sopia erikseen 

(tiedostokoko, kuvamäärä ja tallennusmuoto)  

Lähetä vastauksesi 31.12.2002 mennessä osoitteeseen 
SKS / Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 HELSINKI 

Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus "Uusi hääperinne". 

Kirjoituksia ei palauteta, joten ota itse itsellesi kopio.  

VASTAAJIEN KESKEN ARVOTAAN 10 SKS:N 

KIRJAPALKINTOA.  

Lisätietoja antavat  
Tellervo Kauppi, Kansanrunousarkisto, puh. (09) 131 23 247, 

tellervo.kauppi@finlit.fi  

Juha Nirkko, Kansanrunousarkisto, puh. (09) 131 23 238, 

juha.nirkko@finlit.fi  
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