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  yhteystiedot  

“Hiljaisuus on minulle tila, jonka sisään voi pujahtaa, 
näitä hetkiä kaipaan päivittäin, se tekee ehjäksi.” 
 
Suomalainen hiljaisuus  
  

“Huone saattaa olla hiljainen; ehkä vielä hiljaisempi, jos 

siellä on tyhjiä tuoleja, seinäkellon iäkäs askellus, ja 

putkiradiosta vaimeasti esiintyy vielä harmonysisters.” * 

Valtakunnalliseen keruukilpailuun Suomalainen 

hiljaisuus osallistui 320 vastaajaa ja tekstiä saatiin yli 

tuhat sivua. Moni osallistui useammallakin kirjoituksella.  

Kiitos kaikille keruuseen osallistuneille! 

Vastauksia tuli eri puolilta Suomea ja eri-ikäisiltä 

vastaajilta. Ruotsinkielisiä vastauksia tuli 115, ne 

arkistoidaan Svenska litteratursällskapetin arkistoon. 

Mukana oli myös maahanmuuttajataustaisten suomalaisten 

kirjoituksia. Hiljaisuutta koettiin kaupungeissa, maalla ja 

kotona. Hiljaisuus saattoi olla myös ahdistavaa tai kantaa 

erityistä viestiä. 

Vastaukset ovat ilahduttavan monipolvisia. Vaikka 

kokemukset ovat kaikki yksilöllisiä, yhteisiäkin nimittäjiä 

löytyy. Hiljaisuutta koetaan usein metsässä tai veden 

äärellä, kuten saaristossa.  

“Hiljaisuus on minulle usein yksinoloa, Lapin erämaassa, 

mökkimme savusaunan kuistilla tai kotona vuoteellani. 

Kuhankeittäjän huilun ääni tai kuikan iltahuuto ei sitä 

häiritse. Sydänystävän vierellä hiljaisuuskin puhuu!” 

Monille vastaajille hiljaisuus tarkoittaa rikkumatonta 

luonnon rauhaa, josta puuttuvat inhimillisen toiminnan 

aiheuttamat äänet. Hiljaisuudeksi määriteltiin esimerkiksi 

hetki, jolloin toiselle voi sanoa, että kuuntele, ja silloin 

todellakin voi kuulla luonnon pieniä ääniä, kuten lumen 

tippuvan puusta, josta syntyvä ääni muutoin hukkuu 

kovempien äänten alle.  

“Hiljaisuus on tuokio tai aikajana. Se löytyy metsästä, 

peltolakeudelta, tuntureilta, meren lahdelta tai järvenselän 

rannalta. Siinä tuuli huojuu, luonto elää ja soi ympärillä.” 

SKS palkitsi kymmenen kirjoittajaa kirjapalkinnolla: 

   



Päivi Huuhtanen-Somero, Vantaa 

Sami Huuskonen, Jyväskylä 

Eila Jokinen, Lahti 

Martti Jääskeläinen, Sotkamo 

Elina Kuitunen, Helsinki 

Irene Poikkimäki, Nivala 

Aino Qvist, Oulu 

Touko Salmi, Pori 

Paula Salonen, Helsinki 

Salme Tarkiainen, Sodankylä. 

Lisäksi arvonnassa kirjapalkinnon voittivat: 
Anna Linko-Parvinen, Turku 

Tuula Pulkkinen, Tampere 

Pertti Sulkava, Keuruu 

Tarmo Tuusa, Ulvila 

Naishenkilö, Helsinki. 

SLS:n voittajat keruukilpailussa ovat: 
Gun Anderssén-Wilhelms, Bennäs 

Viva Andersson, Kervo 

Stig Gustafsson, Pargas 

Synnöve Hartman, Esbo 

Zara Hinders, Vasa 

Marianne Huotari, Tammerfors 

Birgitta Lönnqvist, Vanda 

Gun Spring, Ekenäs 

Gertrud Wiberg, Ekenäs 

Märta Wikberg, Helsingfors. 

Arvonnassa voittivat: 
Sari Karrila, Iniö 

Anita Lönegren, Helsingfors 

Birgitta Nars, Pargas 

Berit Sundström, Esbo 

Stina Särkkä, Borgå. 

Historiantutkija FT Outi Ampuja Aalto-yliopistosta tekee 

aineiston pohjalta tutkimuksen, joka julkaistaneen vuoden 

2013 lopulla. Tutkimusta tukee taloudellisesti Signe ja Ane 

Gyllenbergin säätiö.  

“Hiljaisuuden lumotussa maailmassa kiire sulaa pois, 

liukuu tavoittamattomiin, aika pysähtyy ja saan vain olla 

rauhassa oman sisimpäni kanssa.” 

Keruukilpailun järjestivät Svenska litteratursällskapet i 

Finland ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Mukana 

keruun suunnittelussa olivat myös Aalto-yliopisto, 

ympäristöministeriö, Suomen luonnonsuojeluliitto, 

Metsähallitus, Kuuloliitto ja Hiljaisuuden ystävät ry. 

* Kursivoidut tekstit ovat otteita keruuaineistosta. 

Lisätietoja: SKS:n kansanrunousarkisto, keruu , p. 



0201 131 240 

  

Jaa: 

 

  

   
 

    
  

 


