Perinteenkeruun menetelmiä
Erilaisia tapoja kerätä tietoa
Havainnointi
-

Tarkkaillaan omaa ympäristöä ja ihmisten toimintoja ja kirjoitetaan havaintoja ylös.

-

Esimerkiksi syysaamuna torilla: ”Kun tulen torille huomaan, että siellä on ihmisiä kerääntyneenä
kolmen myyntikojun luokse. Kojut ovat melkein samanlaisia, niissä on kaikissa neljä myyntipöytää,
jotka on asetettu vierekkäin siten, että ne muodostavat neliön. Kojujen päällä on katos. Yhdessä
katoksessa on punaisia raitoja valkoisella pohjalla kaksi muuta katosta ovat vihreitä. Kojuissa on
myyntipöydillä muovisissa koreissa myynnissä perunoita, porkkanoita, omenoita ja sipulia. Yhdessä
kojussa on myös puolukkaa. Ihmiset kyselevät tuotteiden hintoja myyjältä, joka seisoo kojussa
pöydän takana.”

Haastattelu
-

-

Nauhoitus
o

Muistathan, että haastattelun nauhoittamiseen tarvitset aina luvan haastateltavaltasi.

o

MP3 soittimella tai digitaalisella nauhurilla nauhoittaminen on helpointa.

Haastattelupöytäkirja
o

Haastattelupöytäkirjaan merkitään keskeisimmät asiat haastattelusta ranskalaisin viivoin.
Asian kohdalle merkitään aika, jolloin se esiintyy nauhoituksessa.

-

Puhtaaksikirjoitus
o

Haastattelu voidaan kirjoittaa puhtaaksi sana sanalta myös erilaiset äännähdykset
kirjoittaen.

Valokuvaus
-

Rakennusten kuvaus
o

Kuvatessasi rakennuksia, kuvaa useasta eri kuvakulmasta, jotta rakennuksen muoto tulee
hyvin esille. Kuvaa yksityiskohtia (koristukset, ikkunat, ovet..). Kiinnitä huomiota eri
materiaaleihin (puu, metalli, lasi..), joita rakennuksessa on käytetty.

-

Tekstiilien kuvaus
o

Kun kuvaat tekstiilejä (vaatteita, kankaita, käsitöitä) ota yleiskuvien lisäksi lähikuvia, joissa
näkyy materiaalin rakenne.

-

Esineiden kuvaus
o

Kuvaa esineitä useasta eri kuvakulmasta, jotta esineen muoto tulee hyvin esille. Lähikuvaa
koristeet ja yksityiskohdat kuten mahdolliset kaiverrukset/leimat/kirjoitukset.
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Piirtäminen
-

Mielikuvakartat
o

Mielikuvakartta tarkoittaa karttaa joka piirretään omien muistikuvien ja tuntemusten
avulla. Voit piirtää kartan vaikka sinulle tärkeistä paikoista kotipihan ympäristössä.

-

Esineet
o

Ennen valokuvauksen yleistymistä perinteenkerääjät
piirsivät keräämiään esineitä. Esinettä piirrettäessä
huomioidaan erityisesti sen mittasuhteet ja
materiaalin ulkonäkö.

-

Rakennusten pohjapiirustukset
o

Kun piirrät rakennusten pohjapiirrustuksia, ota
huomioon huoneiden mittasuhteet. Jos piirrät
pohjapiirrustuksen tarkasti mittakaavassa, liitä
kuvaan mukaan tieto mittasuhteista (esim. 1cm on
1m).
Haahlat. Piirtänyt Seppo Latvala 2004.

Videokuvaus
-

Esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja tekniikoiden tallennus.
o

Voit kuvata vaikka lapasen neulomista tai halkojen hakkuuta. Tällöin työssä käytetty
tekniikka, välineet ja työvaiheet tallentuvat helpommin ymmärrettävänä kuin vain
valokuvattaessa.

o

Esimerkkinä kaskeaminen http://vstr1.nebula.fi/?id=25400201252070393&w=720&h=536&fs=1&c=1&r=1280&a=1&p=1 . Video on kuvattu Karttulassa
ja Varpaisjärvellä kesällä 1937. Voit katsoa myös muita perinteisiä työtapoja ja leikkejä
kuvaavia videoita osoitteesta http://www.kansatieteellisetfilmit.fi/videot.htm .

Esinekeruu
-

Esineiden talletus museoon, jotta ne säilyisivät tuleville ihmisille.
o

Museossa esineitä säilytetään sellaisissa olosuhteissa (lämpötila, kosteus, valon määrä)
jossa ne säilyvät mahdollisimman hyvinä mahdollisimman pitkään.
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