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Vantaalainen elämä
Muistitietokeruu 10.1.–15.6.2022
Oletko asunut tai asutko Vantaalla, tai oletko muuttamassa
kaupunkiin? Kerro elämästäsi Vantaalla osallistumalla keruuseen!

Kuva: Anni Haaparanta / Vantaan kaupunki

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
ja ammatti. Kirjoita vastaukseesi
suostumuksesi siihen, että lähettämäsi
aineisto arkistoidaan nimellä tai
nimimerkillä SKS:n arkistoon ja, että
aineiston saa luovuttaa Tietoarkistoon
käsiteltäväksi ja luovutettavaksi
tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 15.6.2022 mennessä
− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/vantaalainen-elama tai
− postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen
tunnus ”Vantaalainen elämä”.

Vuonna 2024 Vantaan kaupunki täyttää 50 vuotta. Vantaa50historiahanke kokoaa yhteen vantaalaisten muistoja kotiseudustaan ja elämästään kaupungissa sekä laajemminkin vantaalaisuudesta. Nyt keräämme omaelämäkerrallisia kirjoituksia
suomalaisesta jokapäiväisestä elämästä. Vastauksesi voi koskea
mitä tahansa elämäsi vuosikymmeniä tai nykyhetkeä.
Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:
− Kerro nykyisestä elämäntilanteestasi ja henkilöhistoriastasi:
kuka olet, mistä tulet?
− Mikä on suhteesi Vantaaseen? Onko se paikka, jossa haluat
olla tai johon haluat muuttaa, vai paikka, josta haluat pois –
ja miksi? Mitä ajatuksia ja tunteita Vantaa sinussa herättää?
− Mikä kaupunginosa on sinulle Vantaalla tärkein ja miksi?
Mitä muistoja siihen liittyy?
− Mitä palveluita käytät? Mitkä rakennukset tai paikat
Vantaalla ovat sinulle tärkeitä?
− Mitä sinulle tarkoittaa olla vantaalainen?
− Kerro asumisesta, kodista ja perheestä, harrastuksista,
työstä ja liikkumisesta, loma-ajoista ja perhejuhlista.
Millaista elämäsi on? Oletko onnellinen?
− Mitkä ovat olleet elämäsi tärkeimmät tapahtumat –
mullistukset niin hyvässä kuin pahassa? Minkä asioiden
koet vaikuttaneen eniten siihen, millainen olet?
− Kerro muita muistoja Vantaasta.
Keruun aineistoa käytetään nimettömästi materiaalina Vantaa50historiahankkeessa, jossa tutkitaan kaupungin viimeisten
vuosikymmenten historiaa. Vantaan historiasta julkaistaan
juhlakirja vuonna 2024.
Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Vantaan
kaupunginmuseo. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja
Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2022 ja
arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.
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