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Suhteeni metsään

Vastausohjeet

Kirjoita vastaukseesi nimi tai nimimerkki,
yhteystiedot, syntymäaika ja -paikka.
Otamme vastaan myös valokuvia, 
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä
ja haastatteluita. Lähettämällä aineistot
annat suostumuksesi niiden arkistointiin
SKS:n arkistoon sekä niiden tutkimiseen
arkiston sääntöjä noudattaen. Muista
aineistoluovutuksista ota yhteyttä
arkisto@finlit.fi.

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

Lähetä kirjoituksesi 15.10.2020 mennessä
 − verkkolomakkeella osoitteessa  

www.finlit.fi/metsa tai
 − postitse osoitteeseen Suomalaisen 

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

 − sähköpostin liitetiedostona 
osoitteeseen keruu@finlit.fi, 
merkitse aihekenttään tunnus 
”Metsä”.

Muistitietokeruu suomalaisten metsäsuhteesta 15.1.–15.10.2020 

Metsä on osa suomalaisten elämää. Se herättää tunteita ja
ajatuksia, monet kokemukset ja muistot liittyvät metsään.
Kerro omasta, perheesi ja yhteisösi metsäsuhteesta. Otamme
vastaan myös valokuvia tietoineen (aihe, aika ja kuvaaja).
Apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

Metsä elämänvaiheissani
 − Millaisia kokemuksia sinulla on metsästä?
 − Miten metsä on osa asuinympäristöäsi, työtäsi,  

harrastuksiasi ja sukusi historiaa, nykypäivää ja 
tulevaisuutta? Mitä metsässä on tehty? 

 − Omistatko metsää? Oletko työskennellyt metsään liittyvällä 
alalla? Miten nämä asiat näkyvät metsäsuhteessasi?

Kokemuksia ja käsityksiä metsästä
 − Mikä merkitys metsällä sinulle on? Mikä siinä on arvokasta? 
 − Millainen on elämäsi metsäkokemus? Mitä kokemuksia 

olet kuullut lähipiiristäsi? 
 − Millainen on mielimetsäsi ja miksi? Mitä teet siellä? 

Liittyykö siihen muistoja, tunteita tai ajatuksia?
 − Millainen on lähimetsäsi? Mitä teet siellä? 
 − Kuvaile puuta, jolla on erityinen rooli elämässäsi. Miksi se 

on sinulle tärkeä?
 − Mikä on mielestäsi metsää? Mitä ajattelet luonnontilaisista, 

vanhoista, talous-, kaupunki- tai muista metsistä? 
 − Millaisesta metsästä et pidä? Miksi?

Metsä yhteiskunnassa
 − Mitä ajattelet nykyisestä metsäkeskustelusta? Onko se 

muuttunut? Miten?
 − Mitä ajattelet nykyisestä metsänkäsittelystä ja -käytöstä?
 − Mikä sinua huolettaa, mistä iloitset metsiin liittyen?
 − Millainen on ihmisen asema/paikka luonnossa?
 − Millainen on metsän ja ihmisen suhde nykyisin? Miten se 

on muuttunut?

Tulevaisuus
 − Ovatko metsien merkitykset ja käyttö muutoksessa? Miten?
 − Mitä ajattelet metsien tulevaisuudesta?
 − Millaisen metsäsuhteen haluaisit välittää eteenpäin?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,  
Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke
ja LUSTO – Suomen Metsämuseo. Vastaukset arkistoidaan 
SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2021.
Arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Kuva: Timo Kilpeläinen,  
LUSTO – Suomen Metsämuseo


