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Karavaanari –

kaikkien kaveri!

Keväällä karavaanarin matkainto herää: suunnitellaan lomareissuja, tutkitaan leirintäalueopasta, huolletaan ja siivotaan
vaunu. Jotkut reissaavat myös talvisin.
Keräämme nyt muistoja karavaanielämästä. Kerro omasi!
Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:
−
−

Vastausohjeet

−

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.
Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki,
yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka.
Otamme vastaan myös valokuvia,
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä
ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista
aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla
on oikeus ja/tai lupa. Liitä mukaan
suostumuksesi aineiston arkistointiin
SKS:n arkistoon sekä sen käyttöön
arkiston sääntöjä noudattaen.

−

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 30.10.2020 mennessä
− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/karavaanarit tai
− postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Arkisto/
Joensuun toimipiste, PL 111, 80101
Joensuu merkitse kuoreen tunnus
”Karavaanarit” tai
− sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen keruu@finlit.fi,
merkitse aihekenttään tunnus
”Karavaanarit”.

−

−
−
−
−
−

Kuinka liityit karavaanareihin? Miksi?
Oletko aktiivijäsen? Kerro toiminnastasi ja oman alueesi
karavaanaritoiminnasta yleensä. Oletko toiminut
leirintäalueisäntänä tai -emäntänä? Millaisia muistoja
siihen liittyy? Toimitko aktiivisesti karavaanareissa myös
matkustamisen ohella? Miten? Oletko joskus ollut mukana,
mutta sitten luopunut karavaanarielämästä? Miksi?
Matkusteletko vain kesäisin vai ympäri vuoden? Millaista
varustautumista talvimatkailu edellyttää?
Matkustatko vain kotimaassa vai myös ulkomailla? Kerro
kokemuksistasi.
Miten suunnittelet matkan? Onko sinulla suosikkialueita,
jonne asetut joka vuosi? Vaikuttaako tanssipaikan läheisyys
tai muu aktiviteetti valintaan? Miten valinta on mennyt
pieleen? Millainen on hyvä tai huono leirintäalue?
Asetutko jonnekin pidemmäksi aikaa vai haluatko käydä
mahdollisimman monella alueella? Oletko kerännyt
tarroja? Missä leirintäalueiden ulkopuolella olet yöpynyt?
Mitä leirintäalueilla puuhataan? Kerro loma-arjesta, juhlista,
leirintäaluetreffeistä, kauden aloittajaisista ja lopettajaisista.
Miten muu tieliikenne on suhtautunut vaunuun tien päällä?
Oletko saanut kuulla olevasi "tien tukkeena" vai onko sopu
säilynyt?
Tervehditkö muita karavaanareita ajomatkalla? Miten muuten
yhteisöllisyyttä osoitetaan? Onko sinulla esimerkiksi
päähineitä, viirejä tai muuta "karavaanarirekvisiittaa"?
Kerro hauskoista, ikävistä tai erikoisista tapahtumista tien
päällä. Kerro karavaanaripersoonista.
Tunnetko lauluja, loruja, hokemia tai leikkejä, jotka liittyvät
karavaanarielämään?

Voit luovuttaa myös valokuvia tai videoita karavaanarielämästä.
Keruun järjestää Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastaukset
arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista
loppuvuonna 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken
kirjapalkintoja.
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