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Keruu koskee sairaan- ja terveydenhoidon 

kenttää; sekä nykyisin toimessa olevia että 

eläkkeelle siirtyneitä. Myös perheenjäsenten ja 

muiden alaa läheltä seuranneiden kokemukset ovat 

tervetulleita. Pyrkimyksenä on tallentaa elävää tietoa 

tältä laajalta ja vastuulliselta alalta. 1990-luvun 

havainnot ovat yhtä tervetulleita kuin vuosisadan alun 

tiedot ja muistot.  

Kerro omia kokemuksiasi tai koko elämäkertasi. Voit 

myös haastatella työtovereitasi tai merkitä muistiin 

kertomuksia edesmenneistä persoonallisuuksista. 

Kirjoita tai puhu vapaasti omalla tyylilläsi. Muistele 

tositapauksia ja kuvaile tilanteita. Mieti, mitä 

hoitotyö on elämässäsi merkinnyt.  

Seuraavassa esimerkkejä mahdollisista aihepiireistä. 

Voit myös valita aiheen itse. 

 

AMMATTIIN OHJAUTUMINEN  

Miksi ryhdyit alalle? Miten valintaan suhtauduttiin 

lähipiirissä?  

Millaisia ihmisiä ala veti tai vetää puoleensa? Voiko 

puhua kutsumuksesta? Oliko ja onko kristillisellä 

arvoperustalla merkitystä omalla kohdallasi tai 

yleisemmin? 

 

AMMATTIIN JA AMMATISSA 
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KOULUTTAUTUMINEN  

Missä ja milloin sait koulutuksesi? Mikä oli 

tietopuolisen ja käytännön opetuksen suhde? Kuvaile 

oppilaan päivä tai viikko. Muistele opettajia, 

osastonhoitajia ja käytännön ohjaajia. Kerro 

opintomatkoista ja oppilaiden yhteisöllisyydestä. 

 

TYÖOLOT JA ELÄMÄNOLOT  

 Elämän kytkeytyminen laitoksiin, työn ja 

kodin suhde  

 Yksityisyyden kysymykset, hoitajan avioliitto 

tai naimattomuus  

 Työaika ja palkkaus eri vuosikymmeninä  

 Asuminen, vaatetus, työntekijän 

terveydenhuolto  

 Erilaiset työympäristöt ja työtilat, 

neuvoloiden ja sairaaloiden varustetaso, 

työvälineet  

 Ihmissuhteet: potilaat, asiakkaat, lähimmät 

työtoverit, lääkärit, muu työyhteisö  

 Työpaikkahierarkia ja ammatin sisäinen 

hierarkia  

 

AMMATTEJA JA ESIMERKKEJÄ 

TYÖTEHTÄVISTÄ  

 Kätilön työ  

 Terveyssisaren-terveydenhoitajan työ  

 Työterveyshoitajan työ  

 Sairaanhoitajan-erikoissairaanhoitajan työ  

 Kiertävän (kunnallisen) sairaanhoitajan työ  

 Lastenhoitajan työ  

 Apusisaren-apuhoitajan-perushoitajan-

lähihoitajan työ  

 Koulutus ja opetus elämäntehtävänä  

 Hallinto ja johtaminen  

 

TERVEYDENHUOLLON ENTISET JA 

NYKYISET ERITYISHAASTEET  

 Tarttuvien tautien ehkäisy ja hoito, esim. 

polioepidemia  



 Sotasairaanhoito, siirtoväen huolto, Suomen 

Huolto, sotien jälkeinen aika  

 Lamakaudet ja hoitajapulan ajat  

 Äitiys- ja lastenneuvolatyön alkaminen 1940-

luvulla  

 Kansanterveyslaki 1972 ja sen vaikutukset  

 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto  

 Työterveyshuolto  

 Psyykkisesti sairaat yhteiskunnan jäseninä  

 Kupasta AIDSiin  

 Veripalvelu  

 Vanhuudenhöperyydestä dementiaan  

 Saattohoito  

 Tietotekniikka  

 Terveyskampanjat  

 Työ ulkomailla  

 Työ lähetyskentillä ja kehitysmaissa  

 Punaisen ristin ja Maailman terveys järjestön 

asiantuntijatehtävät  

 Kansainvälinen kanssakäyminen ja opiskelu 

ulkomailla  

 

AATTEELLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN 

TOIMINTA  

 Järjestöt, kerhot, yhdistykset, 

harrastustoiminta  

 Järjestäytyminen, lakkoase, sisäiset 

myllerrykset  

 Yksilöt politiikassa ja järjestöjen 

politisoituminen  

 

MUITA KYSYMYKSIÄ  

 Miesten tulo alalle  

 Potilaiden ja omaisten 

kiitollisuudenosoitukset  

 Kuoleman kohtaaminen  

 Kaupallisuus hoitoalalla: mainonta ym.  

 Teoria ja käytäntö -keskustelu: mielipiteitä 

oppineisuudesta ja teoretisoitumisesta  

 Ammatin sisäinen eriytyminen, 

erikoistuminen ja uusien ryhmien synty  

 Ammatti-identiteetti  

 



SUULLINEN PERINNE  

 Sattumukset, kaskut, sanonnat  

 Kieli, slangi, sanasto  

 

VASTAUSOHJEET  

Kirjoita suomeksi tai ruotsiksi, 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  

- saat lisäohjeita kuvien lähettämisestä 

Kansanrunousarkiston kuva-arkistosta (puh. 09-131 

23 235) 

- 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 revi 

niitä irti vaan lähetä valmiit albumit tai albumilehdet 

sellaisenaan 

- merkitse vastauksesi alkuun selvästi, pitääkö kuvat 

tai negatiivit palauttaa vai ei; kaikkea palautettavaa 

aineistoa ei ehkä ole mahdollista 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 haastateltavalta suostumus siihen, että aineisto 

talletetaan myös hänen nimellään tutkimuskäyttöön 

Kansanrunousarkistoon 

- kirjoita samat tiedot nauhakoteloon, sekä lyhyesti 

erilliselle paperille nauhan sisältö  

- vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin ääneenlukua; 

lähetä silloin mieluummin teksti 

 

Lähetä vastauksesi 15.9.1998 mennessä 

osoitteeseen  

SKS / Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 

HELSINKI  

Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus 

"Hoitotyön muistot".  

Kirjoituksia ei palauteta, joten ota itse itsellesi kopio. 

 

Palkinnot ja tulosten julkistaminen  

I palkinto 5000 mk 

II palkinto 3000 mk 

III palkinto 2000 mk 

lisäksi kirjapalkintoja 

Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan Helsingissä 

joulukuussa 1998. 

Palkintolautakunnan muodostavat professori Marjatta 

Hietala (pj), tohtori Maija Sorvettula, arkistonjohtajat 

Lena Huldén ja Pekka Laaksonen sekä tutkija Juha 

Nirkko (siht.). 



 

Vastausten käyttö ja tallettaminen  

Alkuperäiset kilpailuvastaukset talletetaan Helsinkiin 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

kansanrunousarkistoon, missä ne ovat muun 

perinneaineiston tavoin tutkijoiden käytettävissä. 

Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista aineistosta 

kokoomateos, johon julkaisuluvat kysytään 

kirjoittajilta erikseen. Erillisiä tekijänpalkkioita ei 

makseta. 

 

Lisätietoja antavat  

Juha Nirkko, Kansanrunousarkisto, (09) 131 23 238,  

e-mail Juha.Nirkko@helsinki.fi 

Maija Sorvettula, puh./fax (09) 563 0856 

Marianne Tallberg, (09) 675 887, fax (09) 682 1129,  

e-mail Marianne.Tallberg@kolumbus.fi 

 

Hoitotyön muistot -keruukilpailun järjestävät  

Sairaanhoitajien koulutussäätiö 

Sosiaali- ja terveysalan opettajat STO ry 

SSY - Sjuksköterskeföreningen i Finland rf 

Suomen Kätilöliitto ry 

Suomen Lastenhoitoalan liitto SLaL ry 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 

Suomen sairaanhoitajaliitto ry 

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry 

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry 

Ylihoitajayhdistys ry 

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / 

Kansanrunousarkisto 

Svenska litteratursällskapet i Finland / 

Folkkultursarkivet 

 

Hoitotyön yksityisarkistot ja muistitieto -projekti 
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