Suomen Audiovisuaalinen
Yhdistys ry

DigiLönnrot-hanke

Tule mukaan metsästämään vanhoja videoita!
Lähde mukaan huikeaan seikkailuun, kun palaamme menneisyyteen metsästämään suomalaisen
videokulttuurin ensimmäisiä helmiä!
Tiedätkö, mikä on DigiLönnrot?

DigiLönnrot -hankkeella pelastetaan maamme ensimmäisiä videoita samalla lailla kuin aikoinaan
Lönnrot. Hän pelasti runonkeräysmatkoillaan maailman maineeseen kohonneet kalevalaiset
runot.

Elias Lönnrot (9. huhtikuuta 1802 Sammatti – 19. maaliskuuta 1884 Sammatti)
oli Suomen kansalliseepoksen Kalevalan sekä Kantelettaren kokoaja, kielentutkija, lääkäri ja suomalaisen kasvitieteen uranuurtaja. Lönnrot oli suomen kielen uudistaja, useiden sanakirjojen toimittaja ja ensimmäisen suomenkielisen aikakauslehden kustantaja sekä toimittaja. Hän julkaisi useita kansaa valistaneita terveys- ja tiedejulkaisuja. Lisäksi
hän suomensi useita virsiä.
Lönnrot kiinnostui opiskeluaikoinaan suomalaisesta runoudesta ja suomen kielestä. Hän teki tämän jälkeen useita runonkeräysmatkoja, joilla keräsi aineistoa muun muassa runonlaulajilta. Lönnrot kokosi runoista yhtenäisen eepoksen, johon hän
kirjoitti myös omia runojaan. Hän toimi uransa aikana muun muassa Kajaanin piirilääkärinä ja Keisarillisen AleksanterinYliopiston toisena suomen kielen professorina.
Hänen tavoitteenaan oli tallentaa vanhoja suomalaisia kansanrunoja ja edistää suomen kielen käyttöä. Tätä asiaa varten
perustettiin alkuvuonna 1831 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, jota Lönnrot oli mukana perustamassa.
1828 Lönnrot päätti tehdä ensimmäisen runonkeruumatkansa. Matka alkoi huhtikuussa ja suuntautui Hämeeseen ja Savoon. Matkareitti ulottui kuitenkin PohjoisKarjalaan ja Valamoon saakka. Matkan kohokohdaksi osoittautui Juhana Kainulaisen kohtaaminen Kesälahdella. Lönnrot kirjoitti muistiin Kainulaisen lauluja ja loitsuja kolmen
päivän ajan.
Lönnrot halusi ”nähdä laajemmin omaa maata, oppia tuntemaan sen kieltä eri murteiden mukaan, mutta varsinkin koota sen merkillisen ja kauniin kansanrunouden tuotteita”. Hauskat vierailut monien tuttavien luona viivyttivät matkantekoa. Lönnrot poikkeaa pitäjien pappiloihin, jolloin
runojen keruu jää sivuasiaksi, mutta kävijä saa kyllä kuulla ja kokea paljon muuta. Retkeltä Lönnrot kirjoitti matkapäiväkirjan nimeltä Vaeltaja (ruots. Vandraren), jossa hän kuvaa suomalaisten
elintapoja.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Elias_L%C3%B6nnrot

Miten voit olla mukana DigiLönnrotissa!
1. Anna Videovinkki: Kerro meille videon kanssa tavalla tai toisella mukana olleiden henkilöiden nimiä yhteystietoja

2. Kerää Videoklassikkoja: Olet itse ollut mukana videoiden teossa tai tunnet heitä ja keräät videoita ja lähetät
ne meille

3. Ryhdy Viedoekoordinaattoriksi: Ryhdy omassa elinpiirissäsi systemaattisesti keräämään vanhoja videoita,
luetteloit niitä, selvittelet taustoja jne. Olet säännöllisesti yhteydessä toisiin koordinaatoreihin ja toimit aktiivisesti SAY:n toiminnan kehittämisessä.
Muista, kaikkissa tapauksissa liittyä SAY:n jäseneksi! Ensimäisen vuoden jäsenmaksu on25€ (norm. 50€)
Tästä linkistä voit täyttää jäsenhakemuksen av-heritage-fi.yhdistysavain.fi

Ollaan yhteyksissä,
Aatos Suomilammi
puheenjohtaja
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