www.finlit.fi/keruut

Suo
Kirjoitus- ja kuvakeruu 1.9.2018–28.2.2019
Suot ovat monimuotoisia elinympäristöjä, jotka muuttuvat vuodenajan mukaan. Keväinen suo on upottavan vetinen ja kuhisee
elämää, talvella suo on hiljaa ja kantaa hiihtäjää. Suometsätalous
ja turvetuotanto tuovat monelle elannon, metsästys ja marjastus
ruokaa pöytään. Suolla virkistäydytään retkeillen ja urheillen, ja
suo voi olla myös taiteellisen inspiraation lähde.
Viihdytkö sinä soilla? Kirjoita suokokemuksistasi tai ota suolta
kuva.

Kuva: Jukka Timonen

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit
myös äänittää kertomuksesi tai haastatella
henkilöä, jolla on soihin liittyviä muistoja.
Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen,
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan
nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.
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 28.2.2019 mennessä
–– verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/suo tai
–– postitse osoitteeseen SKS:n arkisto,
Joensuun toimipiste, PL 111, 80101
Joensuu (merkitse kuoreen tunnus
”Suo”) tai
–– sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään
tunnus ”Suo”.

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:
−− Millaiselle suolle menet mielelläsi, millaisia välttelet? Mikä
suossa miellyttää? Onko siellä jotain vastenmielistä?
−− Onko sinulla jokin erityisen tärkeä suo? Mistä erityisyys syntyy?
−− Miltä suo kuulostaa, näyttää, tuntuu, maistuu ja tuoksuu?
−− Mitä eläimiä odotat kohtaavasi suolla, mitä kasveja?
−− Minkälaisia mielikuvia suo sinussa herättää? Miten
kasvit, eläimet tai luonnonmuodostelmat ovat ruokkineet
mielikuvitustasi suolla käydessäsi. Miksi?
−− Voiko suolla tapahtua selittämättömiä asioita tai kohdata
myyttisiä olentoja?
−− Oletko joskus pelännyt suolla? Miksi suot ovat pelottavia?
−− Oletko työskennellyt suolla?
−− Onko sinulla omaa suometsää? Miten hoidat sitä?
−− Mitä ajattelet turpeen nostosta eri tarkoituksiin ja
suonpohjien käytöstä turvetuotannon jälkeen?
−− Mitä mieltä olet soiden ennallistamisesta eli ojien
tukkimisesta?
−− Millainen soiden käyttö on kestävää?
−− Mitä ajattelet soiden suojelemisesta?
−− Teetkö taidetta suolla tai suolta saatavista aineksista?
−− Oletko käynyt turvesaunassa tai ottanut turvehoitoja? Onko
niillä ollut vaikutusta terveyteesi tai hyvinvointiisi?
−− Ovatko suopotkupallo, -paini tai -lentopallo sinun lajejasi?
Käytkö suolla juoksemassa, kävelemässä tai hiihtämässä?
−− Mitä teet suolla mieluiten? Menetkö suolle mieluummin
yksin, ystävien vai lemmikkisi kanssa? Miksi?
Kirjoitukset arkistoidaan SKS:n arkiston Joensuun toimipisteeseen.
Tiedotamme keruun tuloksista kesällä 2019 ja arvomme vastaajien
kesken kirja- ja tuotepalkintoja.
Keruun järjestävät Suoseura, Metsähallituksen luontopalvelut,
Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto ja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura.
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