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www.finlit.fi/keruut

Mer information:
SKS arkiv, tfn 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Essi Jouhki, essi.k.jouhki@jyu.fi / Veera Moll, veera.moll@aalto.fi

Svarsanvisningar 

Skriv på ditt eget språk och med din
egen stil. Textens längd är inte 
begränsad. Vi tar emot även fotografier,
ljudinspelningar, videor, tidigare
nedskrivna minnen och intervjuer. 
Sänd bara material som du har rätt
och/eller tillstånd att sända. Vi begär
ditt samtycke för att arkivera materialet 
i SKS arkiv samt för att använda
materialet i enlighet med arkivets regler.
Vi begär även samtycke till att överlåta
materialet till Dataarkivet för behandling
och vidare för forskning, undervisning
och studier.

Läs SKS regler för överlåtelse till arkivet
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.

Sänd din text före 31.1.2022.
 − på webblanketten på adressen  

www.finlit.fi/sv/platser-for-lek 
eller 

 − per post till Finska 
Litteratursällskapet, arkivet, PB 259, 
00171 Helsingfors, märk kuvertet 
”Platser för lek”.

Insamling av minnen från lekparker 1.9.2021–31.1.2022

Vad har du för minnen från lekparker eller lekplatser? Tillbringade 
du tid i lekparker när du var barn, eller besöker du lekparker med
dina barn? Har du arbetat som parktant, lekledare eller utformat
lekplatsmiljöer i ditt arbete? Vi samlar nu in berättelser från
både gamla och nya lekdeltagare, tidigare lekplatspersonal och
lekmiljöplanerare. Berätta om dina minnen! 

Med den här insamlingen vill vi fira lekparksverksamheten som
inom kort fyller 110 år och belysa lekparksmiljöernas historia,
nutid och betydelse för barn och vuxna. 

Du kan använda följande frågor som ett stöd för din berättelse:

Som barn i lekparken 
 − Hur var dina favoritlekparker? Var låg de, vad gjorde och 

lekte man där? Vad fanns det för lekutrustning i parkerna? 
Vad var tillåtet och vad var förbjudet? 

 − Hur gammal var du när du besökte lekparker? Vem 
brukade du gå dit med? Hur tog ni er dit? 

 − Beskriv sinnevärlden i lekparken. Hur såg den ut, kändes 
den, doftade den och lät den? 

 − Berätta om de vuxna i lekparkerna och om organiserade 
lekaktiviteter.

Som vuxen i lekparken 
 − Vilken betydelse har lekparker haft i familjens vardag? 
 − Hur ofta besöker ni lekparker? Hur är en bra lekpark? Hur 

kan lekparkerna utvecklas? 
 − Vad erbjuder lekparkerna för de vuxna?

Lekparken som arbetsplats 
 − Berätta om ditt arbete i lekparken. Hur ser dagarna ut? 

Berätta om barnen i lekparkerna. Vilka värden har styrt ditt 
arbete? Vilken roll har föräldrarna spelat? 

 − Berätta om ditt arbete som planerare av barnmiljöer. Vilka 
bestämmelser och regler har styrt ditt arbete? Har du fått 
vara kreativ? Hur ser en bra lekmiljö ut? 

 − Hur ser lekparkernas framtid ut?

Vänligen ange ort och årtionde för dina minnen. Du kan även
skicka foton och ritningar till oss. 

Insamlingen anordnas av Finska Litteratursällskapet (SKS) 
och forskardoktorn Essi Jouhki på Jyväskylä universitet och
doktoranden Veera Moll på Aalto-universitetet. Svaren arkiveras
i Finska Litteratursällskapets arkiv samt i Dataarkivet. 
Vi informerar om resultaten under våren 2022 och lottar ut
bokpriser bland deltagarna.
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