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Muistatko vielä poljettavan 
ompelukoneen? 

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. 
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu.
Otamme vastaan myös valokuvia,
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä
ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista
aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on
oikeus ja/tai lupa. Jos lähetät vastauksen
postitse tai liitetiedostona, kirjoita
vastaukseesi nimesi tai nimimerkkisi,
yhteystiedot, syntymäaika, ammatti ja
lupa lähettämäsi aineiston arkistointiin
nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon
sekä lupa aineiston käyttöön arkiston
sääntöjen mukaisesti. 

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

Lähetä kirjoituksesi 15.6.2020 mennessä

 − verkkolomakkeella osoitteessa  
www.finlit.fi/ompelukone tai

 − postitse osoitteeseen Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 
259, 00171 Helsinki, merkitse 
kuoreen tunnus ”Ompelukone” tai

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

Muistitietokeruu 15.2.–15.6.2020

Muistatko, kuinka äiti tai isoäiti ompeli poljettavalla ompelu-
koneella? Tai kuinka itse opit käyttämään sitä ja valmistamaan
vaatteita? 1900-luvulla Suomessa myydyin ompelukone oli
Singer-merkkinen, mutta käytössä on ollut muitakin merkkejä,
kuten Tikka ja Husqvarna.

Keräämme muistoja ja kokemuksia poljettavista ompelukoneista
kodeissa 1900-luvulla. Voit kertoa omista ompelumuistoistasi
tai sivustaseuraajana ompelukoneen käyttämisestä perheessäsi,
suvussasi tai lähipiirissäsi. Otamme vastaan myös valokuvia.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 − Milloin ja mistä ompelukone hankittiin? Minkä merkkinen 
se oli? Oliko naapureilla ja tuttavien kodeissa vastaavia 
ompelukoneita?

 − Kuka kodissa pääasiassa käytti konetta? Miten sillä opittiin 
ompelemaan?

 − Millaista opastusta ompelukoneen teknisessä käyttämisessä 
oli tarjolla?

 − Miten kone toimi? Miten sitä huollettiin? Mistä hankittiin 
tarvittavia varaosia?

 − Millaisia ompelutöitä koneella tehtiin (korjaukset, perheen-
jäsenten ja omien vaatteiden ompelu)? Kuinka vaativia 
ompelutöitä koneella oli mahdollista tehdä?

 − Käytettiinkö konetta ansiotarkoituksessa? Miten?

 − Missä huoneessa ompelukone sijaitsi?

 − Millaisia muistoja sinulla on ompelukoneen äänestä?  
Entä ulkonäöstä?

 − Mitä nimityksiä koneesta käytettiin?

 − Oliko kotonasi myös sähkökäyttöinen ompelukone?  
Missä vaiheessa sellainen hankittiin?

 − Missä poljettava ompelukone on nykyisin ja käytetäänkö 
sitä vielä? Onko kone ylipäänsä vielä tallessa?

 − Millaisia muita muistoja ompelukoneeseen liittyy?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Elise
Tarkoma, joka hyödyntää vastauksia opinnäytetyössään.
Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun
tuloksista syksyllä 2020. Arvomme kaikkien vastaajien kesken
kirjapalkintoja.
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