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Hyvä vastaanottaja

Museoiden yhtenä tehtävänä on tapahtumien ja asioiden tallentaminen tulevaisuutta varten. Koronaviruksen
aiheuttama poikkeusaika on ainutlaatuinen vaihe Suomen historiassa, minkä vuoksi museot koko Suomessa
keräävät muistitietoja ja valokuvia tältä keväältä.
Lahden museoiden valtakunnallisena tallennusvastuuna on ikänsä perusteella eläkkeellä olevien elämänpiirin
dokumentointi. Suuntaamme koronavirukseen liittyvien muistojen ja tunnelmien keruun ikäihmisiin ja heidän
läheisiinsä. Toivomme Sinun kirjoittavan tähän poikkeusaikaan liittyviä havaintoja, tunnelmia ja muistoja ja
lähettävän ne museolle. Voit kirjoittaa vapaasti, pitää halutessasi viikon tai kahden ajan päiväkirjaa tai käyttää
liitteessä olevia apukysymyksiä – mikä vain tuntuu Sinulle luontevimmalta tavalta.
Voit myös valokuvata omaa arkeasi, esimerkiksi kauppakassin ja jääkaapin sisältöä, näkymää ikkunasta ulos,
harrastuksesi tai ajanvietteesi tai miten olet yhteydessä muihin. Kuvaa vapaasti muutakin, sillä monenlainen kuva
on arvokasta. Voit kuvata millä tahansa välineellä. Ohjeita valokuvaukseen löytyy liitteestä.
Tekstit ja kuvat tallennetaan museon kuva- ja arkistokokoelmiin tutkimuskäyttöä varten. Valokuvien käyttöön
liittyen Sinulle toimitetaan lupalomake, jolla on mahdollisuus määritellä kuvien käyttöoikeuksia. Tallennettuun
tekstiaineistoon museon ulkopuoliset pääsevät perehtymään vain tutkimusluvalla. Kuvia voidaan sopimuksen
puitteissa hyödyntää myös Lahden museoiden omassa julkaisu-, tiedotus- ja näyttelykäytössä.

Muistitiedon ja valokuvien keruuaika on 6.4.–15.6.2020.

Kiitos kun osallistut nykyajan tallennukseen jälkipolville! Arvomme kirjapalkintoja kaikkien vastanneiden kesken.
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Ohjeita muistitiedon tallentamiseen
Kysymykset on muokattu Lahden museoiden tarpeisiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran muistitietohankkeesta.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitä tunteita ja ajatuksia koronaviruksen leviäminen maailmalla ja Suomeen on herättänyt?
Yli 70-vuotiaat on määrätty Suomessa karanteenimaisiin oloihin. Mitä tuntemuksia se on Sinussa
herättänyt? Miten ikäihmisiin mielestäsi on suhtauduttu koronavirusepidemian aikana Suomessa?
Millä tarkkuudella olet noudattanut viranomaisohjeita? Oletko esimerkiksi käynyt itse kaupassa
tai ulkoillut tai välttänyt tiettyjä paikkoja ja tilanteita?
Miten korona on vaikuttanut arkeesi ja tapoihisi? Miten päiväsi kuluvat ja oletko kehittänyt
itsellesi tiettyjä rutiineja?
Miten olet hoitanut yhteydenpidon sukulaisiisi, ystäviisi tai naapureihisi eristyksen aikana?
Millaista koronaviruksesta tiedottaminen on ollut? Miten media käsittelee aihetta?
Millaisia huhuja, kauhukertomuksia tai vitsejä koronasta tai siihen varautumisesta olet kuullut tai
nähnyt? Miten suhtaudut niihin?
Millaisia vaikutuksia tai seurauksia arvelet koronavirusepidemialla olevan maailmanlaajuisesti ja
Suomessa?

TÄRKEÄÄ: Liitä tekstin yhteyteen koko nimesi ja syntymäaikasi ja -paikkasi sekä kotikuntasi ja muita henkilötietoja
niin halutessasi. Nämä tiedot pidetään museon arkistoissa, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.
Lähetä muistosi sähköpostilla kokoelmapäällikkö Sari Kainulaiselle sari.kainulainen@lahti.fi tai toimita käsin
kirjoitettu teksti osoitteeseen: Museon kokoelmakeskus /koronamuistot PL 113, 15111 LAHTI. Voimme myös
noutaa tekstisi sovitusta paikasta.
Tallennus on mahdollista toteuttaa myös puhelinhaastatteluna. Mikäli olet halukas puhelinhaastatteluun, ole
yhteydessä tutkija Riitta Niskaseen (puh. 044 416 3313, riitta.niskanen@lahti.fi).

Ohjeita valokuvaukseen
Ota kuvatut kuvat talteen mahdollisimman usein esim. tietokoneelle tai muistitikulle. Kun kuvat ovat kahdessa eri
paikassa samaan aikaan, ne ovat varmemmin tallessa. Kuvat on mahdollista lähettää sähköisesti museolle tai
voimme myös käydä tallentamassa kuvat kotikoneeltanne korona-ajan jälkeen. Valokuvien osalta voit olla
yhteydessä museon valokuvaaja Eetu-Pekka Heiskaseen (puh. 050 398 5531, eetu-pekka.heiskanen@lahti.fi).

