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

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 10.4.2021 mennessä
 − verkkolomakkeella osoitteessa  

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

Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen 
tunnus ”Yksi päivä mediaa”.

Kerro, miten käytit mediaa keskiviikkona 10.3.2021!

Median seuraaminen on osa arkeamme alati muuttuvassa 
maailmassa. Myös media muuttuu, samoin kuin suhteemme
mediaan ja tavat, joilla mediaa – perinteistä tai digitaalista –
käytämme.

Kaksikymmentä vuotta sitten järjestimme Yksi päivä mediaa
-kirjoitustapahtuman, jossa yli 1500 vastaajaa kirjoitti media-
päivästään. Pyydämme sinua jälleen pitämään päiväkirjaa 
yhdestä mediapäivästäsi, keskiviikosta 10.3.2021, sekä
kirjoittamaan lisäksi kokemuksistasi sinulle elämänaikana 
tärkeäksi muodostuneiden medioiden parissa.

Kirjoituskutsu on tarkoitettu kaikenikäisille – nuorille, aikuisille
sekä ikääntyneille. Toivomme, että kuvaat päivän media-
kokemustasi kattavasti ja kerrot suhteestasi elämäsi medioihin
mahdollisimman henkilökohtaisesti. Medialla tarkoitamme
sanoma- ja aikakauslehtiä, kaunokirjallisuutta, pelejä, elokuvia,
televisiota, radiota sekä niiden sisältöä perinteisessä ja
digitaalisessa muodossa, Internetiä kaikkine sisältöineen, kuten
sosiaalista mediaa (esim. Twitter, Facebook, Instagram) ja
sovelluksia sekä palveluita. Kirjoituksen pituus on vapaa. 

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä: 

 − Mitä seurasit, katsoit, kuuntelit tai luit mediasta, miten 
viestit mediassa tai käytit mediaa keskiviikkona 10.3.2021? 

 − Minkälaisia ajatuksia, tunteita ja toimintaa median 
käyttöösi liittyi tuona päivänä? 

 − Mikä media on sinulle tärkeä jokapäiväisessä elämässä  
ja millaista elämä kyseisen median äärellä on ollut? Saat 
halutessasi kirjoittaa useammastakin mediasta elämäsi 
ajalta.

 − Minkälaisia ajatuksia ja tunteita sinulle tärkeään mediaan 
tai medioihin on liittynyt vuosien varrella? Mikä kyseisten 
medioiden ja niiden käytön merkitys on elämässäsi? 

 − Onko suhteesi sinulle tärkeään mediaan muuttunut ajan 
kuluessa ja onko digitaalisuus muuttanut käyttämäsi 
muotoa tai suhtautumistasi siihen?

 − Millä tavalla sinun mediasi voi yllättää vai voiko se? 

Keruun järjestävät yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Lapin yliopisto ja Helsingin yliopisto. Vastaukset arkistoidaan
SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun
tuloksista keväällä 2021. Arvomme kaikkien vastaajien kesken
kirjapalkintoja.

Elämäni mediat ja 
yksi päivä mediaa


