
 
 

OHJEET 

#minunjuureni kertoo tarinaa 

Mistä olen kotoisin? 

Mistä sukuni tulee? 

Mitä juureni kertovat minusta? 

Nyt kerätään tarinoita! 

 
Meistä jokainen on jostain kotoisin. Sukujuuremme ovat syvällä kotiseudun mullassa, vaikka elämä olisi 

kuljettanut kauaksikin kotoa. Vaikka kotiseutu on voinut jäädä rajan taakse, se elää silti vahvana suvun 
muistoissa ja tarinoissa. 

 
#minunjuureni -juttusarja vie meidät muistojen ja omakohtaisten kokemusten mukana takaisin 
esivanhempien kotikonnuille. Juttusarjassa esitellään karjalaisia pitäjiä niiden asukkaiden ja jälkipolvien 

tarinoiden kautta. 

 
Kutsumme tarinankertojiksi henkilöitä, joiden juuret juontavat luovutetun Karjalan alueelle. Kunkin pitäjän 

kohdalla nostamme esiin tarinan nuoren polven karjalaiselta, jolla on juuret kyseisessä pitäjässä. 

 
#minunjuureni on Karjalaisen Nuorisoliiton ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton yhteinen verkkohanke, 
jossa levitetään tietoutta karjalaisista pitäjistä ja kannustetaan omien juurien tuntemiseen. 

 
Hankkeen aikana järjestetään myös pitäjäseuroille suunnattuja Tarinoilla toimintaa -koulutuksia 
tarinallistamisesta ja tarinoiden hyödyntämisestä yhdistysten näkyvyyden ja toiminnan kehittämisessä. 

 
Tarinoita julkaistaan Karjalaisen Nuorisoliiton verkkosivuilla vuoden 2021 aikana. 
Voit myös jakaa tarinasi sosiaalisessa mediassa tunnisteella #minunjuureni. 

 
 

 

 
 

 

OSALLISTUMISOHJEET 

Tarinankertojalle 

1. Esittely ja valokuva 
 

Kerro nimesi, asuinpaikkasi ja ikäsi.  
Missä Karjalan pitäjässä juuresi ovat ja mitä kautta sinä liityt kyseiseen pitäjään?  
Keitä esivanhempasi olivat ja missä he asuivat? Kerro nimet ainakin kerran kokonaisina + syntymävuosi, 



mainitse naisten kohdalla tyttönimi. 

Jos tiedät kylän nimen, kerro sekin.  
Liitä mukaan valokuva itsestäsi. Jos kuvassa on muita, pyydä heiltä lupa julkaisuun. 

 

2. Kerro oma kotiseututarinasi 
 

Voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
● Leivotaanko tai syödäänkö tai teetkö itse karjalaisia ruokia kuten karjalanpiirakat tai karjalanpaisti. 
● Jos olet mukana jossain karjalaisessa toiminnassa, niin mainitse siitäkin. 
● Miten karjalaiset juuresi näkyvät kotonasi? Oliko/onko kodissasi Karjalasta kulkeutuneita esineitä, 

kirjoja, valokuvia tms? 
● Jos sinulla on lapsia, niin miten jaat karjalaista tietoa ja suvun kokemuksia/historiaa edelleen? 

 
Kerro sukuusi liittyvä tarina tai muisto. Tyyli on vapaa. 

Tarina voi olla pitkä tai lyhyt – kunhan se kertoo suvustasi ja on sinulle tärkeä. Tarkoituksena on, että oma 

äänesi pääsee esille sellaisena kuin se on. Toiveenamme on saada mahdollisimman erilaisia tarinoita: 
hauskoja, liikuttavia, tunteellisia. Sinun tarinasi. Halutessasi voit lähettää tarinasi videona tai äänitteenä. 

 

Pitäjäseuralle 

Toimittakaa pitäjästänne: 
1. Lyhyt tarina. Kaikkihan me haluamme kuulla tarinoita Sakkolan porsaista, Kirvun huopatossuista ja 

Käkisalmen markkinoista. Tekstin pituudelle ei ole asetettu rajoitusta; tarvittaessa voimme lyhentää 

ja muokata tekstejä. 
2. Faktat pitäjästä vuonna 1939 

• pitäjän koko m2  
• asukasmäärä xxx hlöä 
• kouluja xx kpl 
• teollisuutta xx kpl 
• sijainti koordinaatteina: 
• muuta merkittävää pitäjästä: 

3. Mistä pitäjän nimi on peräisin? Nimen etymologia, muista mainita lähteet. 
4. Linkki nettisivuillenne ja pitäjäyhdistyksen yhteystiedot. 

 

 

Yhteystiedot 
Aineistot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi ja karjalaisetpitajat@gmail.com 
sovittuun aikaan mennessä. 
Esiteltävä henkilö vastaa valokuvan julkaisukelpoisuudesta (jos kuva on jonkun toisen ottama, niin sovi hänen 
kanssaan etukäteen, että kuvaa saa käyttää). Kuvan ja tekstien julkaisuoikeudet siirtyvät Karjalaiselle Nuorisoliitolle 
#minunjuureni -juttusarjassa eri kanavissa käytettäväksi. 
 

 

 
 

Lisätietoja: Karjalaisen Nuorisoliiton toimisto, puh. 045 866 0494, 
toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi ja karjalaisetpitajat@gmail.com,  040 591 3339 
# minunjuureni 

 
 

Karjalainen Nuorisoliitto 

 
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto 

https://www.karjalainennuorisoliitto.fi/  

www.karjalaistenpitajayhdistystenliitto.fi 
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