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Kerro
lukupiiristäsi!
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestää lukupiirejä ja
lukuharrastusta koskevan muistitietokeruun 16.3.–30.9.2018.
Lukupiirejä on ollut kautta aikojen ja niillä on ollut suuri vaikutus
ihmisten lukuharrastukseen. Keräämme muistoja ja kokemuksia
lukupiireistä ja muista yhdessä lukemisen muodoista.
Voit kertoa nykyisestä lukupiiristäsi tai jostain aikaisemmasta,
jossa olet ollut mukana tai jonka muistat. Lukupiiri voi tarkoittaa
joukkoa ihmisiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti samaan tilaan
puhumaan kirjoista, tai verkossa toimivaa keskustelupiiriä.

Kuva: Gary Wornell

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kirjoita
vastaukseesi suostumuksesi siihen, että
lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai
nimimerkillä SKS:n arkistoon.
Otamme vastaan myös valokuvia.
Lähettämällä kuvat annat suostumuksesi
kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä
niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen
arkiston sääntöjä noudattaen. Muista
kuvaluovutuksista ota yhteyttä
arkistokuvat@finlit.fi.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 30.9.2018 mennessä
––
––

––

verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/lukupiiri tai
postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus
”Lukupiiri” tai
sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään
tunnus ”Lukupiiri”.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:
−− Mikä on lukupiirinne nimi, keitä siihen kuuluu ja kuinka
usein kokoonnutte?
−− Milloin ja millä tavalla lukupiirinne perustettiin? Millä tavalla
lukupiirin jäsenet valikoituvat? Mikä on lukupiirin tarkoitus?
−− Kuinka usein ja missä lukupiirisi kokoontuu? Miten
tilaisuudet etenevät?
−− Millaisia kokemuksia sinulla on verkossa toimivista
lukupiireistä?
−− Millaista tai mitä kaikkea kirjallisuutta lukupiirissäsi
luetaan? Mitä kirjoja lukupiirinne on lukenut viime tai
kuluvana vuonna? Millä tavalla luettavat kirjat valitaan?
Suosittelevatko lukupiiriläiset toisilleen kirjoja? Kenen
suosituksista itse luet kirjoja?
−− Millaisia kirjoihin liittyviä tekstejä luette? Entä seuraatteko
kirjoihin liittyviä radio- tai tv-ohjelmia tai kirjailijoiden
esiintymisiä?
−− Mitä kirjallisuusaiheista blogia tai muuta verkkojulkaisua
seuraat? Mikä merkitys kirjallisuusaiheisilla blogeilla ja
podcasteilla on lukemisellesi?
−− Kirjoitatko itse tai kirjoittaako joku lukupiiriläisistäsi
verkkoon lukemistaan kirjoista? Pidätkö lukupäiväkirjaa?
Millaisia dokumentteja lukuharrastuksestasi tai lukupiirisi
toiminnasta jää?
−− Jaatko tai jakavatko tuttavasi lukukokemuksia sosiaalisessa
mediassa? Millaista keskustelua sosiaalisessa mediassa
syntyy ja miten se vaikuttaa lukemiseesi?
−− Onko lukupiirissäsi käynyt vierailijoita tai oletteko tehneet
yhdessä retkiä lukuharrastukseen liittyen?
−− Mikä lukupiirin merkitys on lukuharrastuksellesi tai muuten
elämässäsi?
−− Millaisista aiheista lukupiirissä keskustellaan? Millaisia
oivalluksia olet saanut lukupiirissä? Kerro jokin
mieleenpainuva kokemus tai muisto lukupiiristäsi.
Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2018. Arvomme kaikkien
vastaajien kesken kirjapalkintoja.

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

