


Kuka maatasi puolustaa?
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto 
järjestää yhdessä Helsingin yliopiston Kulttuurien tutki-
muksen laitoksen kanssa valtakunnallisen, kaikille avoi-
men kirjoituskilpailun, jonka teemana on maanpuolustus. 
Kilpailun tarkoituksena on kerätä kansalaisten näkemyk-
siä, kokemuksia ja pohdintoja maanpuolustuksesta ja ylei-
sestä asevelvollisuudesta. Sana on vapaa kuten tyylikin. 

Suomen puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. 
Maanpuolustus – aseellinen tai siviilipalvelus – koskee 
tavalla tai toisella jokaista suomalaista, joko itse koettu-
na tai läheisten kautta.

Euroopan yhdennyttyä suomalaiset joutuvat nyt pohti-
maan asiaa uudella tavalla, historiaa unohtamatta. Kult-
tuurintutkijat haluavat tuoda maanpuolustusta koskevaan 
keskusteluun suomalaisen miehen ja naisen henkilökoh-
taisen äänen. Miksi Sinun mielestäsi maatamme kannat-
taa puolustaa – vai kannattaako? Miten Suomen puolus-

tus pitäisi toteuttaa? Entä mikä on pasifismin ja rauhan-
liikkeen merkitys nyky-Suomessa? 

Voit käsitellä alla esiteltyjä aiheita vapaasti. Voit myös 
kirjoittaa muista Sinua kiinnostavista maanpuolustusky-
symyksistä.

Voimaa perinteestä?
Käsitykset sitkeistä ja uhrautuvista isänmaan puolustajis-
ta elävät yhä. Samalla sotaveteraanien ja muiden sodan 
henkilökohtaisesti kokeneiden kansalaisten rivit harvene-
vat. Millainen on kuvasi suomalaisten perinteisestä isän-
maallisuudesta, maanpuolustustahdosta ja viholliskäsityk-
sistä? Miten näistä asioista puhuttiin ja kerrottiin lapsuu-
denperheessäsi ja sukusi piirissä?

Mitä isänmaallisuus Sinulle merkitsee? Mitkä ovat mie-
lestäsi Suomeen kohdistuvat suurimmat uhkatekijät? Mi-



ten ne ovat muuttuneet Suomen itsenäisyyden aikana? 
Mistä lähteistä maanpuolustusta koskevat tietosi ja nä-
kemyksesi ovat peräisin?

Isänmaa vai Eurooppa? 
Suomi on osa yhdentynyttä Eurooppaa. Mikä takaa par-
haiten Suomen turvallisuuden kansainvälisellä tasolla: so-
tilaallinen liittoutumattomuus, EU-puolustus, pohjoismai-
nen yhteistyö, Nato, sotilasliitto Venäjän kanssa? Miksi? 
Eri puolilla Eurooppaa keskustellaan puolustusjärjestel-
mien perusteiden muuttamisesta ja ammattiarmeijaan 
siirtymisestä. Joissakin maissa on jo luovuttu koko ikä-
luokkaa koskevasta varusmiespalvelusta; Miten Suomes-
sa kannattaisi menetellä? Tarvitaanko eurooppalaisessa 
Suomessa puolustusvoimia lainkaan?

Nuoret ja maanpuolustus?
Asevelvollisten ehdoton enemmistö (yli 80%) suorittaa 
varusmiespalveluksen. Naisten vapaaehtoiseen asepal-
velukseen osallistuu vuosittain noin 500 nuorta suoma-
laista. Mitä nuoret voivat varusmiespalveluksessa oppia? 
Mitä kielteistä näet nykyisessä varusmiespalveluksessa? 
Mitä mieltä olet siviilipalveluksesta? Entä aseista kiel-
täytymisestä? 

Miten nykynuoret vastaavat Sinun kokemustesi mukaan 
asevelvollisuuden haasteeseen? Pitäisikö valintaseulaa 

tihentää siten, että vain osa ikäluokasta suorittaa varus-
miespalveluksen? Mihin valinnan tulisi perustua? Pitäi-
sikö puolustuskykyä lisätä laajentamalla asevelvollisuus 
koskemaan myös naisia?

Kuuluuko maanpuolustus vain siihen halukkaille?

Vapaaehtoisuuden edut ja vaarat?
Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on maassamme pit-
kät perinteet. Ne jatkuvat vahvoina nykyisessäkin Suo-
messa. Vapaaehtoista maanpuolustusta aktiivisesti har-
rastavia käytetään viranomaisten tukena monissa turval-
lisuustehtävissä ja kriisitilanteissa.

Millä tavoin kansalaiset voivat mielestäsi osallistua oma-
ehtoisesti maamme puolustamiseen? Millaisena näet 
aseellisen toiminnan roolin vapaaehtoisessa maanpuo-
lustuksessa? Mikä on vapaaehtoistyön arvo ja merkitys 
Suomen puolustukselle?

Millainen on Sinun maanpuolustustahtosi?
Juhlapuheissa viitataan jatkuvasti suomalaisten maanpuo-
lustustahtoon. Mitä maanpuolustustahto merkitsee Sinul-
le henkilökohtaisesti? Miten Sinun maanpuolustusta kos-
keva ajattelusi on muotoutunut vuosien varrella?

Mitä muuta haluat kertoa?



Kirjoitusohjeet
Kirjoita suomeksi, ruotsiksi tai haluamallasi kielellä joko 
koneella tai siististi käsin
– hyvälaatuisille A4-arkeille vain toiselle puolelle pape-

ria; kirjoituksen laajuus vapaa
– jätä vasempaan reunaan nelisen senttiä tyhjää tilaa lius-

kojen arkistointia varten

Kirjoita alkuun omalle liuskalleen
– nimi, syntymävuosi, syntymäpaikka, ammatti, osoite ja 

puhelinnumero
– allekirjoita suostumuksesi siihen, että aineisto arkistoi-

daan nimelläsi Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyt-
töön. Aineistoa käsitellään siten ettei henkilöllisyyte-
si käy ilmi – merkitse käyttörajoitukset mikäli halu-
at niitä

Voit kirjoittaa myös sähköpostiviestinä 
– osoitteeseen: keruu@finlit.fi
– kirjoita viestin aihekenttään tunnukseksi Maanpuolustus
– kirjoita alkuun omat tietosi edellä olevan ohjeen mukaan
– pitkät tekstit voit lähettää liitetiedostona
– vältä useiden erillisten liitetiedostojen lähettämistä

Jos äänität (olet estynyt itse kirjoittamasta tai haastat-
telet toista henkilöä)
– voit käyttää esim. C-kasettinauhuria, Minidisc-tallen-

ninta tai DAT-nauhuria 
– puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka ja haas-

tattelijan ja haastateltavan henkilötiedot sekä kysy 
haastateltavalta suostumus siihen, että aineisto arkis-
toidaan myös hänen nimellään tutkimuskäyttöön Kan-
sanrunousarkistoon

– kirjoita samat tiedot nauhakoteloon, sekä lyhyesti eril-
liselle paperille nauhan sisältö 

– vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin ääneenlukua; lähe-
tä silloin mieluummin teksti

Lähetä kirjoituksesi 30.9. 2005 mennessä osoitteeseen: 
SKS / Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 HELSINKI 

tai sähköisesti osoitteeseen keruu@finlit.fi

Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus “Maan-
puolustus”. Kirjoituksia ei palauteta, joten halutessasi 
ota itsellesi kopio.

Tulokset julkistetaan syksyllä 2005.

Palkinnot
1. palkinto 1000 euroa
2. palkinto 500 euroa
3. palkinto 250 euroa
lisäksi kirjapalkintoja

Palkintolautakunnan jäsenet
Professori Satu Apo (Helsingin yliopisto), arkistonjohta-
ja Lauri Harvilahti (SKS:n kansanrunousarkisto), kirjai-
lija Laila Hietamies, ylijohtaja Kalevi Kivistö (Opetusmi-
nisteriö), professori Pekka Laaksonen, kansalaisaktivisti 
ja muusikko Tommy Lindgren sekä kenraali Jaakko Val-
tanen. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii projektitut-
kija Laura Vuorisjärvi (Helsingin yliopisto).

Vastausten käyttö
Alkuperäiset kirjoituskilpailuvastaukset arkistoidaan yh-
teystietoineen tutkimuskäyttöön Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran kansanrunousarkistoon Helsinkiin. Mah-
dolliseen muuhun käyttöön kirjoittajalta pyydetään eril-
linen lupa.

Lisätietoja antavat
tutkija Juha Nirkko, SKS,
puh 0201 131 238, juha.nirkko@finlit.fi
projektitutkija Laura Vuorisjärvi , HY,
puh 040 755 2974, laura.vuorisjarvi@helsinki.fi

Kuka maatasi puolustaa -kirjoituskilpailu esitellään myös 
järjestäjien kotisivuilla, www.finlit.fi (ajankohtaista / pe-
rinnekeruut).




