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Varuskuntamuistot
Suomen varuskuntajärjestelmä vakiintui 100 vuotta sitten, kun
tilapäisesti sijoitettuja ja rajalla olleita joukkoja alettiin sijoittaa
pysyviin varuskuntiin. Sadan vuoden ajan varuskunnat ovat
olleet paitsi asepalveluksen suorituspaikkoja myös työpaikkoja
ja asuinyhteisöjä, joita ovat muovanneet sodan ja rauhan ajat,
sotilasammattien muuttuminen ja yhteiskunnan rakennemuutos.
Ne ovat luoneet ympäristöihinsä taloudellista ja sosiaalista
toimeliaisuutta, ja siksi niiden lakkauttamiset on koettu
paikkakuntia heikentävinä iskuina.
Keräämme nyt kaikkiin Suomen varuskuntiin liittyviä muistoja.
Kirjoita kokemuksistasi!

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 28.2.2021 mennessä
− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/varuskuntamuistot tai
− postitse osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Arkisto/Joensuun toimipiste, PL 111,
80101 Joensuu, merkitse kuoreen
tunnus ”Varuskuntamuistot”.

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:
− Millaisia muistoja sinulla on varusmiesajasta, varuskunnasta
tai sotilaskodista?
− Oletko kuulunut varuskunnan kantahenkilökuntaan tai
työskennellyt varuskunnassa siviilinä?
− Oletko suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen?
Kerro kokemuksistasi!
− Miten naisten asepalvelus ja pääsy sotilasuralle on
vaikuttanut varuskuntaelämään?
− Onko perheenjäsenesi työskennellyt varuskunnassa?
Millaisia muistoja sinulla on siitä?
− Oletko asunut varuskunta-alueella henkilökunnan jäsenenä,
puolisona tai lapsena?
− Millainen varuskunta oli asuinpaikkana? Onko sinulla
muistoja asumisoloista ja yhteisöstä?
− Kuinka varuskuntaelämä on muuttunut aikojen kuluessa?
− Onko perheessäsi tai suvussasi säilynyt varuskuntamuistoja
aiemmilta vuosikymmeniltä?
− Oletko asunut varuskuntapaikkakunnalla? Mitä varuskunta
on merkinnyt paikkakunnan asukkaille, ja miten se on
vaikuttanut ympäristön elämään?
− Onko sinulla muistoja lakkautetusta varuskunnasta? Miten
lakkauttaminen koettiin paikkakunnalla?
Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Ali-, Toimija Opistoupseerien Perinneyhdistys, Sotilasperinteen Seura,
Suomen Sotahistoriallinen Seura, Suomen Sotilassosiologinen
Seura ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Vastaukset arkistoidaan
SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen. Tiedotamme keruun
tuloksista keväällä 2021. Arvomme kirjapalkintoja kaikkien
vastaajien kesken.
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