
Muistitietokeruu 15.9.2016–15.3.2017 

Lähiöitä on rakennettu Suomeen 1950-luvulta lähtien. Tilavat 
asunnot ja luonnon läheisyys houkuttelivat lähiöihin etenkin 
lapsiperheitä. Lähiöihin on liitetty myös negatiivisia mielikuvia, 
mutta lapsille ne ovat tarjonneet mahdollisuuksia monenlaiseen 
toimintaan. Pihat ja talojen ympäristö metsineen ovat toimineet 
virikkeinä ja paikkoina leikkeihin ja seikkailuihin. Niin lapset 
kuin aikuiset ovat löytäneet uusia ystäviä pihan hiekkalaatikolla, 
leikkipuistossa, ostarilla tai seuratoiminnassa. 

Keräämme muistoja lähiöissä vietetystä lapsuudesta. 
Kerro meille, missä lähiössä vietit lapsuutesi ja mitkä vuodet asuit 
siellä. Millaisia muistoja ja kokemuksia sinulla on lapsuudestasi 
ja elämästä lähiössä? Ideoita ja innostusta voit hakea seuraavista 
aiheista.
 − Kerro omasta perheestäsi. Millaisessa talossa ja asunnossa 

perheesi asui? 
 − Kerro suhteistasi muiden talojen tai alueiden lapsiin. 
 − Millaisia perheitä naapurustossa asui ja minkälaisia perheitä 

ystävilläsi oli? Minkälaiset perheet tai ihmiset erottuivat lähiön 
muista asukkaista ja millä tavalla?

 − Mitä kielellisiä tai etnisiä ryhmiä lähiössä asui, ja miten niihin 
suhtauduttiin?

 − Kerro sinulle mieleen painuneista ihmisistä (esim. 
talonmiehet, erikoiset aikuiset). Miten lapset heihin 
suhtautuivat? Annoitteko heille lempinimiä? 

 − Millaisia mielikuvia asuinalueeseesi liittyi? Pitivätkö ne 
paikkansa?

 − Sijaitsiko koulusi tai päiväkotisi samalla alueella? Kerro 
päiväkodistasi tai koulustasi. Entä kuuluitko johonkin seuraan, 
kerhoon tai järjestöön?

 − Kerro asuinalueella sattuneista järkyttävistä tai muuten 
erikoisista tapahtumista. Miten lapset niihin suhtautuivat?

 − Oliko paikkoja, joista vanhemmat varoittelivat? Entä lasten 
mielestä pelottavia paikkoja? Millaisia nimiä paikoilla oli tai 
niille annettiin? 

 − Kerro, millaisissa paikoissa lapset viettivät aikaansa? Oliko 
teillä suosikkileikkipaikkoja? Millaisia leikkejä leikitte?

 − Sepitittekö itse lauluja? Mistä ne kertoivat?
 − Keksittekö omia esim. rohkeutta testaavia kilpailuja?
 − Millaisia kauhu- tai muita tarinoita lapset kertoivat toisilleen?
 − Kerro lähiösi kaveriporukoista. Missä ne liikkuivat ja mitä 

tekivät? Oliko teillä tappeluita tai kilpailua muitten lähiöitten 
lasten kanssa? 

 − Haaveilitko asumisesta jossain toisaalla, ja jos, niin miksi? 
Miten lähiö, jossa asuitte, muuttui vuosien varrella?

 − Mikä on suhteesi lapsuuden lähiöön aikuisena? Millainen on 
mielestäsi hyvä lähiö? 

Tiedotamme keruun tuloksista huhtikuussa 2017. Arvomme 
kaikkien osallistuneiden kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja: 
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien 
pituutta ei ole rajoitettu. Kirjoita vastaukseesi 
suostumuksesi siihen, että lähettämäsi 
aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä 
SKS:n arkistoon. 

Otamme vastaan myös valokuvia. 
Lähettämällä kuvat verkkolomakkeella 
annat suostumuksesi kuvien arkistointiin 
SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen, 
julkaisemiseen ja esittämiseen arkiston 
voimassa olevia sääntöjä noudattaen. Muista 
kuvaluovutuksista pyydämme ottamaan 
yhteyttä osoitteeseen arkistokuvat@finlit.fi.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin  
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.

Lähetä kirjoituksesi 15.3.2017 mennessä
 – verkkolomakkeella osoitteeessa  

www.finlit.fi/lapsuus-lahiossa tai
 – postitse osoitteeseen Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus 
”Lapsuus lähiössä” tai

 – sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen 
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään 
tunnus ”Lapsuus lähiössä".

 Lapsuus 
       lähiössä

www.finlit.fi/keruut


