
takaisin 

Lahjat 
Tutkimuskysely: FM Maija Santikko, Turun yliopisto, 

kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos 

Porissa 

Teen kulttuuriperinnön tutkimuksen väitöskirjaa lahjoja 

käsittelevästä aiheesta. Lahjojen antaminen ja saaminen on 

jokaiselle tuttu asia. Esineitä ja asioita on lahjoitettu eri 

tarkoituksissa kautta historian. Lahjoihin liittyvät tavat, 

kokemukset ja merkitykset vaihtelevat kulttuurien ja tilanteiden 

mukaan. Lahjaesineisiin sekä lahjojen antajiin ja vastaanottajiin 

liittyy myös vahvoja, ehkä ristiriitaisiakin tunteita. Lapsuuden 

syntymäpäivä- ja joululahjat sekä lasten ja lastenlasten 

askartelemat äitien- tai isänpäivälahjat ovat monille tärkeitä 

aarteita. Lahjojen mukana on säilynyt muistoja sekä lahjojen 
antajista että niiden saamishetkistä. 

Tarkoituksenani on tutkia, miksi lahjoja on annettu ja annetaan 

sekä sitä, miten lahjojen välityksellä kommunikoidaan. Tämän 

kyselyn avulla kerään tietoa suomalaisista lahjojen antamiseen ja 

vastaanottamiseen liittyvistä tavoista sekä suhtautumisesta 

lahjoihin, niiden antajiin ja vastaanottajiin. Toivon teidän 

kertovan vapaamuotoisesti ja omalla tyylillä lahjoihin liittyviä 

tarinoita alla olevista teemoista. Kuvailkaa myös antajien ja 
vastaanottajien taustaa ja elämäntilannetta. 

1. Lahjojen antaminen  

 Milloin ja miksi olet antanut lahjoja? 
 Kenelle olet antanut lahjoja, kenelle et? 
 Millaisia lahjoja olet antanut? 
 Miten olet valinnut lahjat? 
 Minkä lahjan, kenelle ja miksi olet viimeksi antanut? 

2. Lahjojen saaminen  

 Milloin ja miksi olet saanut lahjoja? 
 Keneltä olet saanut lahjoja, keneltä et? 
 Millaisia lahjoja olet saanut? 
 Mitä mieltä olet ollut lahjoista ja miksi? 
 Mitkä lahjat ovat erityisesti jääneet mieleen? Miksi? 
 Minkä lahjan, kenelle ja miksi olet viimeksi saanut? 

3. Suhtautuminen lahjoihin  

 Millaisista lahjoista olet pitänyt, millaisista et? Miksi? 
 Mitä lahjoille on tapahtunut? Miksi? 
 Onko lahjan antajan henkilöllisyydellä ollut merkitystä 

siihen, onko lahja ollut mieluinen vai ei? 
 Onko lahjan ominaisuuksilla ollut vaikutusta siihen, miten 

olet suhtautunut lahjaan? 
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 Onko lahjojen valinta tai vastaanottaminen ollut 

helppoa/hankalaa? 

Arvokkaista vastauksista etukäteen kiittäen, 
Maija Santikko 

Kirjoitusohjeet: 
- Kirjoita vastauksesi valkoiselle A4-arkille vain paperin toiselle 

puolelle. Jätä vasempaan reunaan n. 4 cm ja oikeaan reunaan n. 

1 cm marginaali arkistointitoimenpiteitä varten. Älä käytä 

tarroja, teippejä tai niittejä. 
- Kirjoita eri liuskalle taustatietosi: nimi, osoite, puhelinnumero; 

koulutus ja ammatti (myös entiset); syntymäaika ja -paikka sekä 

allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto 

arkistoidaan nimelläsi tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon. 
- Lähetä vastauksesi 31.5.2008 mennessä osoitteeseen SKS, 

Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai sähköpostitse 

osoitteeseen keruu@finlit.fi. Kuoreen tai viestin aihekenttään 
tunnus "Lahja". Vastaajille jaetaan kirjapalkintoja. 

Lisätietoja:  

Kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, sähköposti: 

keruu@finlit.fi 

Maija Santikko, p. 040 5355 280, sähköposti: 

maija.santikko@utu.fi 

 


