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FM Katja Laitinen, Joensuun yliopisto/ 

Perinteentutkimus  

Hyvä Kansanrunousarkiston vastaaja 

Lähes jokainen työikäinen suomalainen lienee 

osallistunut työpaikkansa juhliin. Juhlista yleisimpiä 

ovat kenties pikkujoulut, eläkkeellelähdöt tai kollegan 

syntymäpäivät. Myös talkoot ja erilaiset ulkoilupäivät 

tai konserttimatkat tarjoavat vaihtelua arkiseen 

aherrukseen. Viime vuosikymmenen aikana juhlat 

näyttävät lisääntyneen ja saaneen uusia muotoja. 

Esimerkiksi monet yritykset järjestävät erilaisia 

teemaviikonloppuja, toisaalta entuudestaan tutut 

kahvihetketkin ovat pitäneet pintansa. 

Toivoisin, että Sinä nyt muistelisit oman työpaikkasi 

juhlia. Millaisia muistoja ja elämyksiä ne ovat 

tarjonneet? Kuinka juhlat ovat mielestäsi muuttuneet? 

Voit kirjoittaa niin yksittäisestä juhlamuistosta tai 

tapahtumasta kuin myös yleisemmin juhliin 

kohdistuvista näkemyksistä, odotuksista ja toiveista. 

Voit kirjoittaa vapaasti oman tyylisi mukaan, mutta 

olen koonnut alle muutamia suuntaa antavia teemoja. 

Kyselyn aineistoa tulen käyttämään 

väitöskirjatutkimuksessani, jota teen Joensuun 

yliopiston Suomen kielen ja kulttuuritieteiden 

laitoksella. Vastaukset lähetetään Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon 

Helsinkiin, mihin ne tutkimukseni valmistuttua myös 

arkistoidaan yleiseen tutkimuskäyttöön. 

Mitä kaikkea suomalaisten työpaikkojen juhliin on 

liittynyt?  

Millaisia juhlat ja juhlatavat ovat nykyään?  

Muista kertoa aika, paikka ja mahdolliset muut 

taustatiedot.  

Juhlien luonne 

 Millaisiin työpaikan juhliin olet osallistunut ja 

kuka niitä on järjestänyt? 

 Ketkä kaikki osallistuvat juhliin? 
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 Missä juhlia on vietetty? 

 Kuinka juhliin on valmistauduttu ja mitä niiltä 

on odotettu? 

 Mitä ohjelmaa, ruokaa tai juomaa juhlissa on 

ollut? 

 Onko jotain työtavoitetta juhlittu? 

 Kuinka kollegan merkkipäiviä tai 

eläkkeellelähtöjä on muistettu? 

 Onko juhlia syntynyt spontaanisti? 

Juhlat ja yhteishenki 

 Kerro kuinka erilaiset juhlat ovat vaikuttaneet 

työpaikkasi yhteishenkeen. 

 Millaisissa juhlissa on ollut kaikkein hauskinta 

tai ikävintä? 

 Kenen kanssa juhlissa vietetään aikaa? 

 Onko oma perhe koskaan osallistunut 

työpaikan juhliin? Kerro myös, jos 

juhlatilanteissa on ollut riitoja tai jos 

mahdolliset erimielisyydet on selvitetty juuri 

näissä tapahtumissa. 

 Koetko yhdessä juhlimisen koko työyhteisöä 

vahvistavaksi tekijäksi? 

Juhlien merkitykset 

 Mikä juhla on jäänyt erityisen hyvin mieleen ja 

miksi? 

 Kuinka juhlatavat ovat vuosien saatossa 

muuttuneet? 

 Mitä merkityksiä juhlalla on Sinulle? 

 Millaisia toivoisit työyhteisöjen juhlien tai 

muiden tapahtumien olevan? 

Kaipaan tutkimuksen lisämateriaaliksi myös valokuvia 

ja juhlaohjelmia. Jos hallussasi on kertomukseesi 

sopivia, niin lähetä myös ne. Ilmoita pitääkö materiaali 

palauttaa. Vastaajille jaetaan kirjapalkintoja. 

Vastauksista lämpimästi kiittäen  

Katja Laitinen, p. (013) 251 4385 

Lisätietoja myös Kansanrunousarkistosta:  

Juha Nirkko, p. (09) 131 23 238 

VASTAUSOHJEET 



Kirjoita omalla tyylilläsi koneella tai siististi käsin 

 tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle 

paperia; kirjoituksen laajuus vapaa 

 jättäen vasempaan reunaan nelisen senttiä 

tyhjää liuskojen sitomista varten 

Kirjoita alkuun omalle liuskalleen  

 nimi, syntymäaika ja -paikka, vanhempien 

ammatti, oma ammatti, koulutus sekä osoite ja 

puhelinnumero 

 allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että 

aineisto talletetaan nimelläsi 

Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön sekä 

mahdolliset käyttörajoitukset 

Jos liität vastaukseesi valokuvia 

 lähetä myös negatiivit (kokonaisina 

negatiiviliuskoina) mikäli ne ovat käytössäsi 

 kirjoita jokaisesta kuvasta mahdollisimman 

tarkat tiedot erilliselle paperille (ei kuviin); 

tärkeimmät tiedot ovat kuvausaika ja -paikka, 

kuvan aihe, kuvatut henkilöt sekä kuvaaja 

 älä kiinnitä kuvia mihinkään; älä myöskään 

irrota vaan lähetä kokonaiset albumit  

 merkitse vastauksesi alkuun selvästi, pitääkö 

kuvat tai negatiivit palauttaa vai ei; kaikkea 

palautettavaa aineistoa ei aina voida kopioida 

kuva-arkistoon 

 valokuvien valokopioita tai ns. laser-kopioita ei 

arkistoida kuva-arkistoon; voit kuitenkin liittää 

niitä kirjoitukseesi tai antaa niitä tiedoksi 

kuvista, joita voisit lähettää kopioitavaksi 

Jos äänität (olet estynyt itse kirjoittamasta tai 

haastattelet toista henkilöä) 

 käytä C-kasetti- tai avokelanauhuria, mieluiten 

erillistä mikrofonia 

 puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka 

ja haastattelijan ja haastateltavan henkilötiedot 

sekä kysy suostumus siihen, että aineisto 

talletetaan myös haastateltavan nimellä 

tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon 

 kirjoita samat tiedot nauhakoteloon, sekä 

lyhyesti erilliselle paperille nauhan sisältö 

 vältä valmiiksi kirjoitetun tekstin ääneenlukua; 



lähetä silloin mieluummin teksti 

Voit lähettää vastauksesi myös sähköpostiviestinä  

 e-mail: keruu@finlit.fi 

 kirjoita viestin aihekenttään tunnukseksi 

Firman juhlat 

 kirjoita alkuun omat tietosi edellä olevan 

ohjeen mukaan 

 pitkät tekstit voit lähettää liitetiedostona, mutta 

vältä useiden erillisten liitetiedostojen 

lähettämistä 

 digitaalisten kuvien lähettämisestä tulee sopia 

erikseen (tiedostokoko, kuvamäärä ja 

tallennusmuoto)  

Lähetä vastauksesi 28.2.2001 mennessä osoitteeseen  

SKS / Kansanrunousarkisto  

PL 259  

00171 HELSINKI 

Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus 

"Firman juhlat".  

Kirjoituksia ei palauteta, joten ota itse itsellesi kopio. 

Päivitetty 16.10.2000 
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