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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

MUISTELUTYÖHARJOITUS
KIRJOITTAMISEN TEEMA
Kirjoita kuukauden aikana erilaisia muistoja teemasta: Silloin ekologisuus näyttäytyi elämässäni.
Muistele tapahtumia tai tilanteita työssäsi, arjessasi, harrastuksissasi jne. joissa ekologisuus on
tavalla tai toisella ollut läsnä. Voit esimerkiksi kirjoittaa tilanteista, joissa olet pohtinut
ekologisuutta, toiminut ekologisesti, kokenut ekologisen tiedon ja toiminnan ristiriitoja tai arvioinut
muiden toiminnan ekologisuutta. Muistot voivat olla kertomuksia joko kaukaa menneisyydestä tai
aiemmin samana päivänä tapahtuneesta tilanteesta.
OHJEITA KIRJOITTAMISEEN
Kirjoita mahdollisimman konkreettisesti ja kuvailevasti. Kuvaa muistelun kohteena olevaa
tilannetta niin tarkasti ja yksityiskohtaisesti kuin kykenet. Voit myös yrittää käyttää sellaisia sanoja
ja ilmauksia kirjoittaessasi, joita käytit itse tilanteessa. Yritä olla analysoimatta muistoasi
kirjoitusvaiheessa. Kirjoita mielellään kolmannessa persoonassa.

Älä käytä kirjoittamiseen liikaa aikaa. Lyhyetkin kirjoitukset ovat kiinnostavia. Voit kirjoittaa
muistoja milloin haluat.
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
Mikäli kirjoitat mieluiten muiden kanssa yhdessä, tule kirjoittamaan yhteiseen kirjoitushetkeen,
jonka järjestämme tiistaina 21.9 alkaen klo 12.15 (Kokoushuone:Virta 234).
Palauta kirjoitukset viimeistään sunnuntaina 26.9 sähköpostitse osoitteeseen: annalaura.marjeta@uta.fi. Kaikki muistelutyöharjoitusta tehneet saavat seuraavan viikon alussa kaikki
palautetut muistot luettavakseen. Muistoista on poistettu tunnistetiedot. Täydellistä anonymiteettiä
ei kuitenkaan voida taata ryhmän pienuuden vuoksi. Tämä tuleekin huomioida muistoja
kirjoitettaessa. Ryhmän ulkopuolisille muistoja ei kuitenkaan jaeta ja ryhmässä voidaan
myöhemmin päättää vielä erikseen mahdollisesta muistojen jatkokäytöstä.

Kokoonnumme yhdessä keskustelemaan muistoista ja niistä heränneistä reflektioista keskiviikkona
6.10 klo 12.30 (Kokoushuone:Virta 234). Tapaamisessa päätetään myös muistelutyöharjoituksen
jatkumisesta.

