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Karjalaisuus 2000-luvulla
Muistitietokeruu 1.12.2018–30.6.2019
Mikä on karjalaisten omakuva 2000-luvulla? Ovatko karjalaiset
yhä yhteisöllisiä? Millaista on kaupunkikarjalaisuus? Miten
siirtolaisuuden ja pakolaisuuden kokemukset vaikuttavat
karjalaisuudessa – vai vaikuttavatko?
Kerro vapaasti omasta sekä perheesi ja yhteisösi karjalaisuudesta. Voit käyttää apuna esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

Kuva: Riitta Stirkkinen

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,
äänitteitä, vanhempia muistelutekstejä
ja haastatteluita. Lähettämällä
aineistot annat suostumuksesi niiden
arkistointiin SKS:n arkistoon sekä
niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen
arkiston sääntöjä noudattaen.
Muista aineistoluovutuksista ota
yhteyttä arkisto@finlit.fi.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 30.6.2019 mennessä
−− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/karjalaisuus tai
−− postitse osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, arkisto, PL 259, 00171
Helsinki, merkitse kuoreen
tunnus ”Karjalaisuus” tai
−− sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen keruu@finlit.fi,
merkitse aihekenttään tunnus
”Karjalaisuus”.

Perhetausta
−− Oletko karjalainen?
−− Ketkä vanhemmistasi tai isovanhemmistasi ovat karjalaisia?
Miltä nykyisen Suomen Karjalan, luovutettujen alueiden tai
Karjalan tasavallan paikkakunnalta he ovat kotoisin?
−− Onko suvussasi puhuttu karjalan kieltä tai murretta?
Ketkä sitä puhuivat?
−− Miten karjalaisuus näkyy sinun ja sukusi arjessa ja juhlissa?
−− Mitä karjalaisesta kulttuurista on jäänyt perhepiirissä
elämään? Mitä on unohdettu?
Pakolaisuus ja siirtolaisuus
−− Kerro oma tai sukusi tarina. Onko perheesi siirtynyt
Suomeen Venäjän puolelta tai sodan jälkeen luovutetuilta
alueilta, tai Venäjän Karjalaan Suomesta? Millaisia vaiheita
kotoutumisessa oli? Esiintyikö torjuntaa valtaväestön
puolelta? Millaista se oli? Miten pitkään sitä jatkui?
−− Mitä pakolaisuus/siirtolaisuus on merkinnyt perheessäsi?
Miten asiasta on kerrottu ja puhuttu?
−− Millä tavalla yhteyksiä entisiin kotipaikkoihin on pidetty yllä?
−− Mitä pakolaisuus merkitsee sinulle tänä päivänä?
Nykykarjalaisuus ja nuoret kaupunkikarjalaiset
−− Miten luonnehdit nykykarjalaisuutta?
−− Millaista on mielestäsi kaupunkikarjalaisuus?
Poikkeavatko kaupunkikarjalaiset muusta väestöstä?
−− Miten karjalaisuus näkyy nuorten kaupunkikarjalaisten
kulttuurissa? Miten nuorten toiminta poikkeaa 		
varttuneemman väen karjalaisuudesta?
−− Mitä toimintatapoja sinun kaupunkikarjalaisuuteesi kuuluu?
Yhdistystoiminta, yhteisöllisyys
−− Mihin karjalaisiin järjestöihin tai yhdistyksiin kuulut?
Miten, minkä ikäisenä ja miksi liityit järjestön jäseneksi?
−− Miten usein olet osallistunut Karjalan Liiton kesäpäiville?
Millainen merkitys kesäpäivillä on mielestäsi karjalaisille?
Mitä karjalaisuus sinulle merkitsee? Millaisena näet
karjalaisuuden tulevaisuudessa?
Keruun järjestävät SKS, Karjalan Sivistysseura, Urbaani
karjalaisuus -hanke sekä Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat
historiat ja muistamisen kulttuurit -hanke. Tuloksista tiedotamme
syksyllä 2019. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

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

