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Kysymyspaketti     Saara Heikkinen 

1. Aloitetaan perustiedoista 

 Henkilötiedot: nimesi, ikäsi, ammattisi, missä asut 

 Oletko aina asunut Kuhmossa? 

 Minkälainen perhe sinulla on? Sisarukset ja vanhemmat. Kuka heistä oli töissä 

Kostamuksessa, milloin ja miten kauan? Minkä ikäinen sinä olit silloin? 

2. Kertoisitko suhteestasi Kostamukseen 

 Kertoisitko omista Kostamuksen matkoistasi? Kuinka usein käyt Kostamuksessa?  

 Miten kuljet Kostamukseen ja miten pitkiä vierailusi ovat? 

 Kävitkö siellä rakennusaikana 1977–1985? 

 Minkälainen paikka Kostamus on? Onko säilynyt samanlaisena rakennusajoista 

lähtien? 

3. Lapsuuden konkreettiset muistot 

 Minkälaisia tavaroita tai esineitä muistat (esim. leluja, ruokaa, rahaa), joita 

vanhempasi toivat Kostamuksesta? Minkälaisia ne olivat? Ovatko ne säilyneet 

tähän päivään? 

 Onko valokuvia siltä ajalta, kun vanhempasi olivat töissä Kostamuksessa? 

o Mitä muistoja esineet tai valokuvat herättävät? 

 Mitä vanhempasi puhuivat Kostamuksesta? Sanoivatko he jotain lähtiessään 

työmaalle tai palatessaan kotiin? Mitä puhuitte perheen kesken 

Kostamuksesta? Muistuuko nimiä, kenestä tai mistä puhuttiin? 

o Puheiden ja mielikuvien perusteella, minkälaisena paikkana pidit silloin 

Kostamusta? 

o Minkälaiseksi kuvittelit tai ajattelit Kostamuksen tai Venäjän? Jos kävit 

Kostamuksessa, vastasiko se kuvitelmiasi? 

 Miten vietitte aikaanne, kun vanhemmat olivat poissa kotoa?  

o Olitko yksin kotona, vai jossain hoitopaikassa? 

o Miten pitkään vanhemmat olivat poissa? Tuntuiko se silloin pitkältä ajalta? 

o Mitä tapahtui, kun vanhemmat tulivat kotiin? 

 

 



4. Keväällä 1980 tapahtui linja-auto-onnettomuus 

 Millaisia muistikuvia onnettomuudesta on? Menehtyikö onnettomuudessa 

sinulle tuttuja ihmisiä? 

 Miltä onnettomuus tuntui lapsena? Puhuttiinko siitä kotona? 

5. Suomen ja Neuvostoliiton ystävyydestä ja yhteistyöstä 

 Miten Neuvostoliitosta puhuttiin kotona? 

o Positiivisuus, negatiivisuus? 

o Kommunismi? Oliko se hyvä vai paha, saiko olla kommunisti? 

 Näkyikö Suomen ja Neuvostoliiton välinen yhteistyö muulla tavalla? Sinun tai 

vanhempiesi arjessa. 

 

6. Lapsuuskokemuksien merkitys 

 Miten vanhempiesi töissä käynti Kostamuksessa vaikutti elämääsi? Vaikuttaako se 

jollain tavalla edelleenkin? 

 Ovatko lapsuuden kokemukset vaikuttaneet siihen, miten ajattelet Venäjästä? 

 Miten Kostamuksen sijainti lähellä Kuhmoa vaikuttaa elämääsi?  

 Millä tavalla Venäjän läheisyys vaikuttanut käsityksiisi? 

 Mikä merkitys Kostamuksella on sinun mielestäsi ollut? Sinulle itsellesi tai 

laajemmin. 

7. Täydennys 

 Haluatko vielä lisätä jotain? Tuliko aiheista vielä jotain mieleen mitä et ehkä 

aiemmin sanonut? Tai onko jotain tarkennettavaa? 

 


