Yhteen hitsattu porukka
Muistitietokeruu teollisen työn muutoksesta
www.tehdasperinne.fi
Yhteen hitsattu porukka -muistitietokeruu kartoittaa teollisuusliittolaisten
kokemuksia muuttuneesta työelämästä. Sinulta teollisuusliittolainen kaivataan
tietoa työurastasi ja työelämän kokemuksistasi.

Kerro kokemuksesi työelämän
muutoksesta
1) Voit kirjoittaa oman työntekoa kuvaavan
elämäkertasi, jolloin osallistut myös
kirjoituskilpailuun.
2) Voit osallistua työnteon muutosta koskevaan
elämäkerralliseen haastatteluun tai
porukkamuisteloon yhdessä työtovereittesi tai
oman ammattiosastosi jäsenten kanssa.

Kirjoituskilpailun palkinnot
Kolme ansiokkainta kirjoitusta palkitaan 2021
järjestettävässä seminaarissa:
•

1. palkinto 800 euroa

•

2. palkinto 400 euroa

•

3. palkinto 300 euroa

Lisäksi kolme keruuseen innokkaimmin
osallistunutta ammattiosastoa/työporukkaa
palkitaan 500 euron rahapalkinnolla.

Lisätietoja keruusta
Lue lisää muistitietokeruusta hankkeen
verkkosivuilta osoitteesta:
•

www.tehdasperinne.fi

Lisätietoa antaa myös Työväen muistitietotoimikunnan erikoistutkija Pete Pesonen
sähköpostitse osoitteesta:
•

pete.pesonen@tyark.fi

1) Kirjoituskilpailu 1.11.2019–31.12.2020
Kirjoita muistelmasi omin sanoin, omalla tyylilläsi ja kielelläsi. Kirjoita itsellesi merkityksellisistä
asioista. Kirjoitusasu tai pituus eivät ole tärkeitä – kiinnitä enemmän huomiota muistelmien aitouteen ja omakohtaisuuteen. Kirjoituksiin toivotaan myös tietoja kirjoittajan taustasta: syntymäaika
ja -paikka sekä perhetaustasta ja työhistoria. Osallistua voit omalla nimelläsi tai nimimerkillä.

Mikä työnteossa muuttui ja mihin suuntaan?
Alla joitakin teemoja, joita voit halutessasi käsitellä kirjoituksessasi. Voit kertoa työurastasi
myös näiden teemojen ulkopuolelta:
•

Automaation lisääntyminen ja teknologian kehitys – kun työt siirtyivät koneiden tehtäväksi

•

Työnkuvan ja työtehtävien muuttuminen

•

Ay-toiminta: mikä sai sinut liittymään ammattiliittoon, työtaistelut ja ay-toiminnan muutos

•

Palkkakehitys, palkkatasa-arvo ja erilaiset palkkausjärjestelmät

•

Työpaikan tai osaston sosiaalinen toiminta: kerhot, retket ja muu yhteisöllinen toiminta

2) Haastattelu tai porukkamuistelo
Keruuseen voi osallistua porukalla tai yksin. Koronatilanteesta johtuen kevään ja kesän
haastattelut ja hanke-esittelyt tehdään puhelimitse. Lähetä yhteydenottopyyntö Työväen
muistitietotoimikunnalle verkkosivulta www.tehdasperinne.fi/haastattelusta-sopiminen
löytyvän linkin kautta. Erikoistutkija Pete Pesonen ottaa teihin yhteyttä, ja kertoo tarkemmin eri
osallistumistavoista. Jos ammattiosastonne tai työporukkanne haluaa järjestää jäsenilleen
keruutyöpajan, Työväen muistitietotoimikunnan tutkijat osallistuvat mieluusti sen järjestämiseen.

Lähetysohjeet

Huom!
Kirjoita mukaan suostumuksesi siihen, että
lähettämäsi aineisto arkistoidaan vapaaseen
tutkimuskäyttöön Työväen
muistitietotoimikunnan kokoelmiin.
Ilmoitathan, jos et halua, että kirjoitustasi
arkistoidaan omalla nimelläsi, vaan haluat
sen arkistoiduksi ainoastaan nimimerkillä.

Muistathan liittää mukaan yhteystietosi,
jotta voimme tarvittaessa olla sinuun
yhteydes-sä mahdolliseen kilpailuvoittoon
tai kirjoituksesi arkistointiin liittyvissä
kysymyksissä. Toimita kirjoituksesi:
1. Sähköpostitse osoitteeseen tmt@tyark.fi.
2. Postitse osoitteeseen:
Työväen muistitietotoimikunta,
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki.
Merkitse kuoreen ”Yhteen hitsattu porukka”.

