
Komennusmiehet ovat oma rotunsa. He työskentelevät 
poissa kotipaikkakunnaltaan, joskus kauan ja kaukana.  
Tällainen sopii aivan omanlaisilleen luonteille. Sanalla 
sanoen komennusmiehet ovat erityisiä. Nykyaikana 
komennusmies voi olla myös nainen.

Suomalaisten komennusmiesten keski-ikä kasvaa. 
Raskas työ ei välttämättä houkuttele enää nuoria.  
Työmaat kansainvälistyvät Suomessakin. Suomalaiset 
komennusmiehet ovat harveneva joukko. Siksi 
haluamme kerätä talteen ne monenkirjavat tarinat ja 
sattumukset, jotka liittyvät komennusmiesten elämään.

Teräsmiehet maailmalla -keruukilpailu on avoin kaikille 
komennusmiehille, heidän perheenjäsenilleen, ystävilleen, 
työtovereille, esimiehille ja jokaiselle, jolla on kerrottavaa 
komennusmiehistä. Meitä kiinnostaa juuri sinun tarinasi!

Kilpailun aihepiiri on laaja, emmekä halua sitä rajata. Voit 
otsikoida itse tai käyttää kirjoittamisesi apuna seuraavia 
aihepiirejä:
 – Arkista työtä: rutinoitunutta uurastusta, hauskoja sattumia 

ja kommelluksia, suuria onnistumisia, epäonnen hetkiä ja 
onnettomuuksia.

 – Maailma muuttuu: uudet työkalut ja työtavat, työkohteet 
kasvavat, teollisuuskohteet monimutkaistuvat, työmaiden 
henkilökunta kansainvälistyy, käsinkirjoitetuista 
komennusmääräyksistä tekstiviestiaikaan, tuntilappujen 
kuittailuista ATK-raportteihin.

 – Ulkomaan komennukset: matkat, kulttuurierot, yhteydet 
paikallisväestöön.

 – Asuminen: jumppasalien yhteismajoituksista yhden hengen 
huoneisiin.

 – Työturvallisuuden kehittyminen: turvallisuuskulttuuri, 
työkalujen ja työtapojen kehittyminen.

 – Työyhteisö: työtoveruus, ammattietiikka, ikäpolvierot, 
erikoiset persoonat, naisten tulo työmaille.

 – Toiminta järjestöissä ja yhteisöissä: ammatilliset ja 
aatteelliset järjestöt, liikunta ja urheilu, edunvalvonta ja 
lakot.

 – Suullinen perinne: kaskut, tarinat, vitsit, kieli, slangi, 
sanasto.

Teräsmiehet maailmalla -keruukilpailun järjestävät 
Metallityöväen liitto, BP Asennus Oy ja SKS.

Keruukilpailussa jaetaan 3 palkintomatkaa, joista yksi arvotaan 
kaikkien vastaajien kesken, Formula 1:n Italian osakilpailuun 
Monzassa majoituksineen ja matkoineen. Lisäksi arvotaan 
kirjapalkintoja. Tulokset julkaistaan Ahjossa kesäkuussa 2016. 
Keruukilpailun päätuomarina toimii kirjailija Antti Tuuri. 

Komennusmiesperinteen keruukilpailu 1.3.2015–29.2.2016

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. 
Voit osallistua omalla nimellä tai 
nimimerkillä.

Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi 
siihen, että lähettämäsi aineisto 
arkistoidaan tutkimuskäyttöön nimelläsi 
SKS:n arkistoon. Ilmoita, jos haluat 
vastauksesi arkistoitavan nimimerkillä. 

Tutustu SKS:n arkistojen keruuohjeisiin  
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.

Lähetä kirjoituksesi 29.2.2016 mennessä
 – verkkolomakkeella osoitteeessa  

www.finlit.fi/komennusmies tai
 – postitse osoitteeseen 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 
Helsinki, merkitse kuoreen tunnus 
”Komennusmies” tai

 – sähköpostin liitetiedostona 
osoitteeseen keruu@finlit.fi, 
merkitse aihekenttään tunnus 
”Komennusmies".

Teräsmiehet maailmalla

Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

www.finlit.fi/keruut


