
SAHAMIESTARINAT -
PROJEKTI

TALLENNETAAN YHDESSÄ HYVIÄ SAHAMIESTARINOITA!



TAUSTAA

• Sahamiesten vaiherikas historia on tunnetusti täynnä tarinoita ja legendoja.

• Niitä on kerrottu vuosikymmenten ajan aina, kun sahamiehiä on kokoontunut yhteen. 

• Kirjalliseen muotoon niitä on punottu vähänlaisesti.

• Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen hallitus on päättänyt paikata tätä puutetta 

uudella projektilla.  

• Käynnissä on tarinoiden keräys.

• Ohjausryhmä: Esa Mikkonen (pj), Jyrki Mantere, Kai Merivuori, Hannu Peltonen ja 

Eero Valio



MISTÄ PROJEKTISSA ON KYSYMYS

• Sahamiestarinat-projektin tavoitteena on koota tarinoita kirjaksi jäsenistön keskuudesta.

• Kirjan teema ja juoni ovat sahamieshenkisiä.

• Lähtökohtana on, että tarinat voi nivoa jäsenistön yhteiseen sahamieskokemukseen.

• Kirjan tulevat tarinat:

• liittyvät suomalaisen sahateollisuuden eri vaiheisiin

• kuvaavat sahamiesten kokemuksia, tapahtumia ja näkemyksiä laaja-alaisesti 

• ovat mielenkiintoisia, koskettavia, viihdyttäviä, opettavia

• sisältävät tekstiin tai ajankuvaan liittyvää kuvamateriaalia

• Kirjan formaatti ei ole perinteinen kronologinen historiikki, pikemminkin välähdyksiä ja 

tuokiokuvia eri vuosikymmeniltä.



KERÄYS KÄYNTIIN HAASTATTELUISTA

• Aineistoa kootaan 2 tavalla:

1. Haastatteluin

2. Pyytämällä jäsenistöltä kirjoitettuja tarinoita

• Kyseessä on pitkään vireillä ollut ajatus, mutta pandemia jähmetti.

• Haastatteluja on päästy jatkamaan kuluvana syksynä uuden aikataulun mukaan.

• Haastatellaan eri-ikäisiä, aktiivisia sahamiesten yhdistyksen jäseniä, jotka olleet/ovat 

avainpaikoilla työssään, yhdistyksessä, vapaa-ajallaan, yhteiskunnassa.  

• Haastattelut videoidaan ja arkistoidaan tulevia tarpeita varten.



TARINATEKSTIT TÄYDENTÄVÄT KOKOKUVAA

• Haastattelujen lisäksi tarinoita kerätään kirjallisesti. 

• Jäsenistöä pyydetään:

• lähettämään tarinatekstejä ja 

• kuvia työryhmän käyttöön.

• Tarinoita ja muisteluita toivotaan mm. seuraavilta alueilta:

• sahatavarakaupasta, myyntikanavista ja asiakkaista eri vuosikymmenillä

• kilpailuasetelmista eri tahojen kanssa, yrittäjyydestä, puunhankintamenettelyistä

• tuotantomenetelmistä, kone- ja laitetoimituksista, investoinneista

• tuotteista, jalosteista, opiskelusta ja opettamisesta, retkiltä ja kokouksista

• ja paljosta paljosta muusta



MISTÄ ON HYVÄT TARINAT TEHTY

• Kertoja voi olla:

• näkijä, kokija, kuulija 

• osallinen, vastapuoli, aiheuttaja

• yllätetty, juhlittu, perääntyjä, puolustaja

• Keskiössä on yleensä ihminen.

• Hyvä tarina on napakka, lyhyt selostus tai pitempi pohdinta.

• Se on totta tai todentuntuinen.

• Se voi olla anekdootti, kasku, lausahdus, tapahtumakuvaus.

• Mukana voi olla sitaatteja, tilannekomiikkaa.



HYVÄSSÄ TARINASSA

• On käänteitä,  yllätyksiä, pysähdyksiä, on aitoutta, kertojan ääntä, elävyyttä

• On tilannekohtaista ajankuvaa

• Otetaan huomioon normaalit hyvien tapojen käytännöt

• Yksityisyyden ja kunnian suoja on vahva, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen on 

lainvastaista.

• Ei loukata ketään nimeltä mainiten tai muuten tunnistaen. 

• Myös yritys- ja sidosryhmätietojen osalta pätee sama lojaalius. 

• Noudatetaan sitä ohjetta, mikä yhdistyksessä on laadittu kilpailulainsäädännön asettamista 

rajoituksista.

• Kertojan tiedot tulevat kirjaan näkyviin



NÄIN LÄHETÄT TARINASI

• Kirjoita tarina tekstimuotoon

• Liitä mukaan mahdollisesti tarinaan liittyviä kuvia, varmista kuvien käyttöoikeus

• Liitä mukaan yhteystietosi

• Lähetä teksti toimittajalle viimeistään 31.1.2022.

• Käytähän ensisijaisesti sähköpostia: ritvavaris@pp.inet.fi

• Voit myös postittaa tarinan osoitteella: Ritva Varis, Tapionkatu 32, 44150 Äänekoski

• Tämä tarinoiden keräyspyyntö ja yhteystiedot lähetetään myös jäsenkirjeessä.

• Lisätietoja antavat: Esa Mikkonen ja allekirjoittanut



ODOTAMME TARINATEKSTEJÄ 
JA HAASTATTELUJEN 
VALMISTUMISTA 
VIIMEISTÄÄN 31.1.2022! 

Tallennetaan yhdessä hyviä 

sahamiestarinoita!

Kiitos!


