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”Muut ymmärsi mua ihan hyvin kun olin 
lapsi. Otti päähän, kun äiti aina korjasi 
mun puhetta. En mä ymmärtänyt että 
mulla on puhevamma. Tajusin sen vasta 
myöhemmin, joskus kahdeksan-yhdeksän-
vuotiaana, kun kuulin oman ääneni. Isä toi 
nauhurin ja äänitti mun puhetta. En voinut 
uskoa että se oli mun ääni. Mutta kaikki 
muut lapset ymmärsi mua ihan hyvin, ne oli 
oppineet että tää on mun yksi ominaisuus.”

Vammaisena Suomessa

Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Vammaisten ihmisten elämä Suomessa -tutkimuksen sihteeri Annina Heini, 
p. 040 9401399, annina.heini@kynnys.fi

Elämäkertakeruu 1.10.2013–31.5.2014

Millaista on vammaisten ihmisten elämä Suomessa?  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Vammaisten ihmisten elämä 
Suomessa -tutkimushanke keräävät vammaisten ihmisten historiaa 
heidän itsensä kertomana. Tutkimuksen tulokset ovat tärkeitä myös 
vammaisten aseman parantamisessa.

Vammaiset mielletään usein pieneksi vähemmistöksi. Vammaisuus 
kuitenkin koskettaa jollain tavalla monia meistä jossakin elämän 
vaiheessa. Vammaisuuden määritelmä on laaja ja monitulkintainen. 
Vammaisuus on myös ajassa muuttuva ilmiö. Maatalousajan 
Suomessa liikuntavamma merkitsi vakavaa haittaa, kun taas nykyisessä 
tietoyhteiskunnassa esimerkiksi oppimisen vaikeudet voivat olla 
koulutuksen ja työllistymisen esteenä. Toivomme siis mukaan eri tavoin 
vammaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä kaikkialta Suomesta. 

Aloita elämäkertasi varhaisimmista muistoistasi ja kerro elämäsi kulusta 
aina nykyhetkeen ja tulevaisuuden pohdintoihin saakka. Kerro omalta 
kannaltasi merkittävistä tapahtumista ja hetkistä. Kaiken ei tarvitse 
liittyä vammaisuuden teemaan. Voit kuitenkin myös pohtia suhdettasi 
vammaisuuteen. Kirjoituksesi ei tarvitse olla kaunokirjallisuutta, mutta 
siinä saa olla mukana juonta ja tarinaa. Tarinan muoto ja pituus on 
vapaa, tärkeintä on aitous ja omakohtaisuus.

Kirjoituksia tullaan käyttämään Vammaisten ihmisten elämä Suomessa 
-tutkimushankkeessa ja ne arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kansanrunousarkistoon sekä Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon (FSD) tutkimuskäyttöä varten. Suomen Kulttuurirahaston 
rahoittamaa tutkimushanketta koordinoi vammaisten perus- ja 
ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry. Mikäli elämäkerroista toimitetaan 
antologia, otamme yhteyttä mukaan valittujen tekstien kirjoittajiin.

Keruun tulokset julkistetaan kansainvälisenä vammaisten päivänä 
3.12.2014. Vastaajien kesken arvotaan kymmenen palkintoa. Palkintona 
on 100 euroa ja kirjoja.

Vammaisena Suomessa -elämäkertakeruun järjestävät Vammaisten 
ihmisten elämä Suomessa -tutkimushanke ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. Tutkimuksen etenemisestä kerrotaan Kynnys ry:n www-sivuilla 
(www.kynnys.fi).

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit 
osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä. 
Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, 
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan 
nimelläsi SKS:n arkistoon ja FSD:hen, tai 
ilmoita, jos haluat vastauksesi arkistoitavan 
nimimerkillä.

Mikäli et halua tai voi kirjoittaa, voit 
pyytää haastattelijaksi tai kirjuriksi jonkun 
tuttavasi. Voit myös sanella elämäkertasi 
äänitallentimelle ja lähettää sen joko 
sähköisessä muodossa tai kasetilla, cd:llä, 
muistitikulla tms.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2014 mennessä 
osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus 
”Vammaiselämäkerrat” tai sähköpostin 
liitetiedostona osoitteeseen  
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään 
tunnus ”Vammaiselämäkerrat”. Voit  
vastata myös internetissä osoitteessa
www.finlit.fi/arkistot/keruut/vammaisuus/.

– SKS:n arkistojen keruuohjeet:
www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm
– SKS:n arkistojen keruuohjeet:


