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Ihmiset koskettavat toisiaan kulttuurisidonnaisesti. Toisissa kulttuureissa 
perheenjäsenet, ystävät ja vieraat koskettavat toisiaan paljon, kun taas 
toisissa suositaan pidättyvyyttä. Koskettamisen tavat voivat vaihdella 
sukupolvittain, sukupuolittain ja asuinalueittain. Opimme jo varhaisessa 
lapsuudessamme, miten ja millaisissa tilanteissa saamme koskettaa toisia 
ihmisiä. Sisäistämme kosketusta ympäröivät säännöt, mutta luomme myös 
omiamme. 

Koskettamiseen liittyy usein voimakkaita tunteita. Se voi olla hellivää 
ja hoivaavaa tai loukkaavaa ja väkivaltaista. Niin kosketus kuin siitä 
pidättäytyminenkin ovat merkityksellisiä tekoja, jotka iho muistaa pitkään.

Millaisia koskettamiseen liittyviä muistoja sinulla on? Miten sinua 
on kosketettu elämäsi varrella ja kuinka sinä olet koskettanut toisia? 
Kosketusmuistojen keruussa kulttuurintutkija, dosentti Taina Kinnusen 
tavoitteena on hahmottaa suomalaisen kosketuskulttuurin erityispiirteitä 
ja edistää kansalaiskeskustelua suomalaisten vuorovaikutustavoista ja 
hyvinvoinnista. 

Kirjoita vapaamuotoisesti omista kosketusmuistoistasi. Jokainen vastaus 
on tärkeä sillä käytämme kirjoituksia tutkimusaineistona. Voit pukea 
tarinasi elämäkerran muotoon tai keskittyä kuvaamaan tärkeinä pitämiäsi 
muistoja.
 
Kirjoituksessasi voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
 − Millaisia kosketusmuistoja sinulla on lapsuudestasi ja nuoruudestasi? 

Kuka sinua kosketti ja miten? Millaiset tavat ja säännöt opit kotona?
 − Miten olet kokenut kosketuksen eri elämänvaiheissasi? Ovatko 

elämäsi kosketusmuistot pääosin myönteisiä vai kielteisiä? Kerro 
kokemuksistasi.

 − Oletko saanut elämäsi varrella tarpeeksi hellivää kosketusta? Kerro 
myös, oletko tyytyväinen nykytilanteeseen.

 − Onko koskettaminen sinulle ensisijaisesti seksuaalista? 
 − Onko sinuun koskettu väkivaltaisesti? Kerro, mitä tapahtui.
 − Kuvaile, miten olet elämäsi varrella koskettanut muita ihmisiä. 

Millainen koskettaminen on sinulle luontevaa?
 − Miten kuvaat tapaasi koskettaa toisia ihmisiä? 

Lisätietoja: 
Taina Kinnunen, p. 050 517 8757, tkinnun@gmail.com
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet: www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm

Kosketus Suomessa – 
lämpöä, luottamusta vai pelkoa?

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.  
Kirjoituksen pituus on vapaa.

Lähetä kirjoituksesi 31.3.2012 mennessä 
osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259,  
00171 Helsinki tai sähköpostin liite-
tiedostona doc-, rtf- tai txt-muodossa  
osoitteeseen keruu@finlit.fi. Merkitse 
kuoreen tai sähköpostin aihekenttään 
tunnus "Kosketus-muistot". Kirjoituksia 
ei palauteta, joten ota itsellesi kopio.

Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain 
paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, 
teippejä tai niittejä. 

Osallistua voit omalla nimellä tai 
nimimerkillä. Liitä alkuun taustatietosi: 
nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), 
syntymäaika ja -paikka, osoite, puhelin-
numero ja sähköposti. Kirjoita myös 
allekirjoitettu suostumuksesi siihen, 
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan 
nimelläsi kansanrunousarkistoon. 
Tai ilmoita, jos haluat vastauksesi 
arkistoitavaksi nimimerkillä. Silloin 
hävitämme nimesi ja taustatietosi 
kirjapalkintojen arvonnan jälkeen.

Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee  
suomalaista kulttuuria ymmärrettäväksi itsellemme ja muille.


