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Millainen on sinun marjastustarinasi? 
Pyydämme lähettämään kirjoituksen nimellä, mutta anna 
myös nimimerkki. Hyödynnämme aineistoa Marjakaveri-
kampanjan viestinnässä, ja myöhemmin luovutamme 
aineiston kulttuuriperintöä tallentavaan arkistoon.

Lähetä kirjoituksesi 15.8.2022 mennessä

– sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen  
marjut.turtiainen@arktisetaromit.fi tai
– postitse osoitteeseen: Marjut Turtiainen, Arktiset 
Aromit ry, c/o Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden 
osasto, PL 111, 80101 Joensuu
Merkitse sähköpostin aihekenttään / kuoreen tunnus 
”Marjastamassa”. 

Liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston julkaisemiseen 
ja/tai arkistoimiseen kulttuuriperintöä tallentavaan 
arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja 
taustatiedot. Tähän voit käyttää joko kilpailun 
verkkosivulta löytyvää lomaketta tai erillistä, 
allekirjoitettua paperia.
– sähköposti: liitä täyttämäsi lomake viestin liitteeksi 
– posti: täytä tiedot tulostamaasi lomakkeeseen, 
allekirjoita lomake ja postita kirjoituksesi mukana

Kilpailun ja tietokeruun järjestävät Arktiset Aromit ry ja 
Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto. Arvomme 
osallistujien kesken kirjapalkintoja. Lisäksi raati valitsee 
kolme parasta tarinaa, joiden kirjoittajat palkitaan 
tuotepalkinnoilla. Tiedotamme tuloksista syksyllä 2022.

Lisätietoa ja lupalomake
– www.arktisetaromit.fi/fi/sos/marjastamassa
– Marjut Turtiainen, puh. 044 493 6719, 
sähköposti marjut.turtiainen@arktisetaromit.fi

Luonnonmarjojen poiminta on olennainen osa kulttuuri-
perintöämme. Nykyisinkin yli puolet suomalaisista käy 
vuosittain marjassa. Silti luonnonmarjoja jää joka vuosi 
keräämättä satoja miljoonia kiloja. 

Arktiset Aromit ry:n Marjakaveri-kampanja on 
innostanut kansalaisia marjametsään jo kolmen vuoden 
ajan! Tämä kirjoituskilpailu ja muistitietokeruu on osa 
tämänvuotista kampanjaa.

Näin osallistut

Voit kertoa yksittäisestä marjastusretkestä tai 
yleisemmin marjaretkistäsi ja -muistoistasi. Toivottavaa 
olisi, että sitoisit marjastustarinasi aikaan ja paikkaan. 

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä: 
• Milloin kertomasi marjastusretki tapahtui ja miten 

pitkään se kesti? 
• Kenen kanssa olit marjastamassa vai olitko yksin?
• Minkä ikäinen olit tuolloin?
• Missä päin Suomea olit marjastamassa? Mitä 

marjoja olit poimimassa ja paljonko keräsit?
• Poimitko käsin vai poimurilla? 
• Millainen oli satotaso?
• Keräsitkö marjoja omaan käyttöön, myyntiin vai 

lahjoititko niitä kenties muille? 
• Oliko marjaretkesi motiivina virkistäytyminen?
• Sattuiko marjaretkellä kommelluksia tai yllätyksiä? 
• Mitä tunteita marjastus sinussa herätti?

Voit myös pohtia, mitä marjastus merkitsee sinulle ja 
onko marjastuksen merkitys muuttunut ajan myötä. 
Otamme mielellämme vastaan myös valokuvia.

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta 
ei ole rajoitettu. Otamme vastaan vain ennen 
julkaisemattomia kirjoituksia. Lähetäthän vain sellaista 
aineistoa, johon sinulla on oikeus ja/tai lupa.

Kirjoituskilpailu ja muistitietokeruu 16.5.–15.8.2022

Kuva: Arktiset Aromit ry.


