
Otitteko osaa 1937–1938 järjestettyi-
hin perustamiskeräyksiin vai vuo-
den 1964 suurkeräykseen? Osal-
listuitteko yrityksille suunnattuun 
liikekeräykseen tai lahjakirjakerä-
ykseen vai ovelta ovelle -kansalais-
keräykseen? Missä ja milloin kysei-
nen keräys järjestettiin?

Toivomme Teidän muistelevan seu-
raavia aihepiirejä:

Mikä sai Teidät lähtemään mu-
kaan Kulttuurirahaston varain-
keruuseen? Kuinka saitte alun 
perin tietää keräyksestä? Lahjoi-
titteko rahaa keräykseen? 
Millaisissa tehtävissä toimitte? 
Missä ja miten saitte ohjeita? Mi-
ten keräystoiminnan etenemistä 
seurattiin?
Miten valitsitte ne henkilöt, joilta 
pyysitte lahjoitusta? Miten he suh-
tautuivat lahjoituksen pyyntöön?
Missä tiedostusvälineissä Kult-
tuurirahasto oli tuohon aikaan 
esillä? Muistatteko jonkin tietyn 
lehti-ilmoituksen, julisteen, 
radio-ohjelman tai uutis� lmin, 
jossa rahastoa esiteltiin? Mitä 
Teille on jäänyt siitä mieleen?
Kertokaa jostain Teille erityisesti 
mieleen jääneestä tapauksesta.
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•

Toivomme Teidän muistelevan
myös:

Miten varainkeruuseen osallis-
tuvia opastettiin keruun aatteel-
liseen puoleen? Miten suomalai-
suusaatteesta puhuttiin? Miten 
kielikysymys oli esillä? Miten 
kansan yhteistä historiaa tuotiin 
esille?
Muistatteko, painotettiinko jota-
kin kulttuurielämän osa-aluetta 
muita enemmän? Jos painotet-
tiin, muistatteko, miksi juuri tätä 
aluetta pidettiin erityisen tär-
keänä?
Korostettiinko keräyksen yhtey-
dessä aineellisen kulttuurin, ku-
ten talouselämän ja tuotannol-
lisen työn tärkeyttä? Liitettiinkö 
talouselämän merkitystä korosta-
vat näkemykset johonkin tiettyyn 
elinkeinoalaan, kuten maatalou-
teen tai teollisuuteen? Vedot-
tiinko keruutyössä esimerkiksi 
Suomen selviytymiseen kansain-
välisessä kilpailussa?
Puhuttiinko ohjeistuksen tai 
muun tiedotuksen yhteydessä 
henkisistä arvoista, kuten esi-
merkiksi humanistisista tai us-
konnollisista arvoista? 

•

•

•

•

Muistatteko lukeneenne tai kuul-
leenne tuona aikana rahaston 
aatteellisista tavoitteista joissa-
kin muissa yhteyksissä? Millaisia 
muistikuvia Teillä on siitä, mitä 
niistä kerrottiin esimerkiksi sa-
nomalehdissä, radiossa tai uutis-
� lmeissä?
Millaisia aatteita ja ihanteita Te 
piditte tärkeinä keräyksen aikoi-
hin?
Muistatteko, millaista toimintaa 
Kulttuurirahaston varoilla halut-
tiin tukea?

Jos osallistuitte sekä vuosien 1937–
1938 että vuoden 1964 varainkerui-
siin, toivomme Teidän pohtivan 
mm.

miten keruujärjestelyt poikkesi-
vat toisistaan
miten keruita perusteltiin kan-
salaisille 1930-luvulla ja miten 
1960-luvulla
millaista toimintaa Kulttuurira-
haston varoilla tuettiin 1930-lu-
vulla ja millaista 1960-luvulla.
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Otitteko osaa 1937–1938 järjestettyi-
hin perustamiskeräyksiin vai vuo-
den 1964 suurkeräykseen? Osal-
listuitteko yrityksille suunnattuun 
liike keräykseen tai lahjakirjakeräyk-
seen vai ovelta ovelle -kansalaiske-
räykseen? Missä ja milloin kyseinen 
keräys järjestettiin?

Toivomme Teidän muistelevan seu-
raavia aihepiirejä:

Millä tavoin Kulttuurirahaston 
kerääjät lähestyivät Teitä? Kuinka 
he esittelivät keräyksen tavoitteita? 
Kuinka suhtauduitte rahan-
keräykseen? Mikä sai Teidät otta-
maan osaa rahaston keräykseen?
Oliko rahaston toiminta Teille 
tuolloin entuudestaan tuttua vai 

•

•

•

oliko keräys ensimmäinen kerta, 
kun kuulitte rahastosta ja sen toi-
minnasta? Missä olitte kuulleet 
Kulttuurirahastosta? 
Kuvailkaa varainkeräystilannetta. 

Toivomme Teidän muistelevan 
myös: 

Miten kuulitte Kulttuurirahas-
ton keräyksestä? Millaisia muisti-

•

•

kuvia Teillä on siitä, mitä niistä 
kerrottiin esim. sanomalehdissä, 
radiossa tai uutis� lmeissä? 
Miten keräyksen yhteydessä tuo-
tiin esille suomalaisuusaatetta? 
Korostettiinko suomenkieli-
syyttä? Vedottiinko kansan yhtei-
seen historiaan tai sukujuuriin? 
Mitä muita aatteellisia arvoja 
tuotiin esille keräystilanteessa? 
Puhuttiinko esimerkiksi yleisistä 
humanistisista tai uskonnollisista 
arvoista? 
Korostettiinko keräykseen liitty-
vien tavoitteiden yhteydessä 
aineellisen kulttuurin, kuten 
talouselämän ja tuotannollisen 
työn tärkeyttä? Liitettiinkö 

•

•

talouselämän merkitystä korosta-
vat näkemykset johonkin tiettyyn 
elinkeinoalaan, kuten maatalou-
teen tai teollisuuteen? Vedottiin-
ko keräyksen yhteydessä esimer-
kiksi Suomen selviytymiseen 
kansainvälisessä kilpailussa? 
Painotettiinko jotakin kulttuuri-
elämän osa-aluetta muita enem-
män? Jos painotettiin, muistat-
teko, miksi juuri tätä kulttuurin 
osa-aluetta pidettiin erityisen 
tärkeänä? 
Millaisia kulttuuriin liittyviä nä-
kemyksiä Te piditte tärkeinä, kun 
otitte osaa keräykseen? Millaisia 
yhteiskunnallisia tai ihmiskäsi-
tykseen liittyviä ihanteita Te pi-

•

•

ditte tärkeinä keräyksen aikoi-
hin? 
Muistatteko, millaista toimintaa 
Kulttuurirahaston varoilla halut-
tiin tukea? 

Muistatteko vielä joitakin Suo-
men Kulttuurirahastoon liittyviä 
kertomuksia, kaskuja tai oma-
kohtaisia sattumuksia? Kertokaa 
niistäkin.

Voitte kirjoittaa myös käsityk-
siänne Suomen Kulttuurirahaston
tavoitteista ja toiminnasta tänään.

Kiitos osallistumisestanne!

•
M U I S T E LU V I N K K EJÄ  VA R A I N K E R Ä ÄJ I L L E
JA  K E R ÄY K SE N  SU U N N I T T E L I JOI L L E

Kirjoittakaa koneella tai selkeällä 
käsialalla A4-kokoiselle paperille. 
Kirjoittakaa vain paperin toiselle 
puolelle. Otsikoikaa kirjoituksenne. 
Tekstin pituudelle ei ole rajoitusta. 

Jättäkää arkin vasempaan reunaan 
neljä senttiä ja oikeaan ainakin yksi 
sentti tyhjää arkistointitoimenpi-
teitä varten. Kirjoittakaa erilliselle 
liuskalle oma nimenne, syntymä-
vuotenne ja -paikkanne, ammat-
tinne ja yhteystietonne. Allekirjoit-
takaa samalle liuskalle suostumuk-
senne siihen, että aineisto arkistoi-
daan nimellänne Kansanrunous-
arkistoon tutkimuskäyttöä ja tämän 
muistitietokeruun pohjalta mahdol-
lisesti tehtävää julkaisua varten. 

Voitte myös äänittää muistelmanne 
C-kasetille tai minidisc-levylle. 
Sanelkaa nauhalle ensin haastattelu-
aika ja -paikka. Kertokaa myös hen-
kilötietonne ja mahdollisen haas-
tateltavan henkilötiedot. Pyytäkää 
haastateltavalta nauhalle suostumus 

siihen, että aineisto arkistoidaan hä-
nen nimellään Kansanrunousarkis-
toon tutkimuskäyttöön. Merkitkää 
nämä tiedot myös nauhakoteloon, 
ja esitelkää nauhan sisältö lyhyesti 
erillisellä paperilla. 

Jos lähetätte valokuvia, merkitkää 
selvästi, haluatteko ne takaisin. Lä-
hettäkää myös kuvien negatiivit, jos 
ne ovat teillä. Lähettäkää irrallaan 
olevat kuvat irrallisina, ja jos kuvat 
ovat jo kiinnitettyinä esim. albu-
miin, älkää irrottako niitä, vaan lä-
hettäkää koko albumi. Merkitkää 
kuvista mahdollisimman tarkat tie-
dot erilliselle paperille: kertokaa ku-
viin liittyvät tarinat. Älkää kirjoit-
tako kuviin. Jos lähetätte kuvia säh-
köisessä muodossa, ottakaa ensin 
yhteyttä Kansanrunousarkistoon. 

Kirjoituksia ei palauteta. Alkuperäi-
set kirjoitukset arkistoidaan tutki-
muskäyttöön Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran kansanrunousarkis-
toon Helsinkiin. Aineistoa voidaan 

käyttää myös tämän muistitietoke-
ruun pohjalta mahdollisesti tehtä-
vässä julkaisussa tai muissa Kult-
tuurirahaston historiaa käsittelevis-
sä julkaisuissa. Mahdolliseen muu-
hun käyttöön kysytään kirjoittajalta 
erillinen lupa. 

Voitte lähettää kirjoituksenne myös 
sähköpostitse: keruu@� nlit.� . Mer-
kitkää viestin aihekenttään tunnus 
”Markasta miljooniksi”. Esittäkää 
alussa omat henkilötietonne edel-
lä mainitulla tavalla. Pitkät tekstit 
voitte lähettää liitetiedostona. 

Lähettäkää kirjoituksenne 
28.09.2007 mennessä osoitteeseen: 
SKS/Kansanrunousarkisto, PL 259, 
00171 helsinki. Kirjoittakaa kuo-
reen nimenne, osoitteenne ja ke-
ruun nimi ”Markasta miljooniksi”.

Lisätietoja:
Tommi-Tapio Hämäläinen, SKS,
puh. 0201 131 305,
tommi-tapio.hamalainen@� nlit.� .
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Suomen Kulttuurirahaston Kanna-
tusyhdistyksen perustamisesta tulee 
vuonna 2007 kuluneeksi 70 vuotta. 
Suomen Kulttuurirahasto ja Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura juhlis-
tavat perustamisvuotta muistitieto-
keruulla, jossa kerätään muistitietoa 
Kulttuurirahaston vuosien 1937– 
1938 perustamiskeräyksistä sekä 
vuoden 1964 suurkeräyksestä.

Markasta miljooniksi -muistitieto-
keruu on tarkoitettu sekä varain-
kerääjille että lahjoittajille. Siis kai-
kille niille, jotka osallistuivat Suomen 
Kulttuurirahaston 1930-luvun ja/tai 
vuoden 1964 varainkeruuseen suun-
nittelijoina, kerääjinä tai lahjoittajina. 

Markasta miljooniksi -muistitieto-
keruuseen osallistuneiden kesken 
arvotaan kirjapalkintoja. Keruu-
tuloksista ilmoitetaan osallistuneille 
henkilökohtaisesti lokakuussa 2007.

Markasta miljooniksi -muistitieto-
keruulla halutaan selvittää, millaisia 
muistoja Kulttuurirahaston varain-
keruuseen osallistuneilla ihmisillä 
on näistä keräyksistä. Kuinka va-
rainkeruu toteutettiin? Millaisia 
aatteita ja ihanteita keräystoimin-
taan liittyi? Millaista toimintaa ke-
rätyillä varoilla haluttiin tukea? Kir-
joitukset voivat sisältää myös muis-
toja keräyksiin liittyvistä sattumuk-
sista, tarinoista tai kaskuista. Kir-
joituksiin voi liittää myös vanhoja 
dokumentteja.

Suomen Kulttuurirahasto perustet-
tiin vuonna 1939 suomalaisen kult-
tuurin, tieteellisen tutkimustyön ja 
taiteen tukirahastoksi. Rahasto pe-
rustettiin suomalaisilta yrityksiltä ja 
yksityishenkilöiltä kerättyjen lahjoi-
tusten turvin. 

Rahaston taloudellisen pääoman 
kokoaminen aloitettiin vuonna 1937 
järjestetyllä lahjakirjakeräyksellä, 
jossa vedottiin erityisesti maan elin-
keinoelämään ja vauraaseen keski-
luokkaan. Keräystä jatkettiin vuo-
desta 1938 lähtien erillisellä perus-
tamiskirjakeräyksellä, joka toteutet-

KOKO  K A N SA N
K U LT T U U R I R A H A S T OK SI

tiin koululaiskeräyksenä: opetta-
jiensa innostamat koululaiset kulki-
vat talosta taloon Suomen Kulttuu-
rirahaston keräyslistojen kanssa. 
Tämän perustamiskirjan kautta 
koko suomalainen kansa haluttiin 
kiinnittää tukemaan suomenkielistä 
kulttuuria. 

Kulttuurirahaston täyttäessä 25 
vuotta toimintaa juhlistettiin jälleen 
suurkeräyksellä, joka koostui kol-
mesta osasta. Liikekeräyksen koh-
teena olivat teollisuuden ja kaupan 
yritykset ja muut yhteisöt. Suurke-
räyksen toinen osa oli lahjakirja-

keräys, jolla kerättiin yksityishenki-
löiltä vähintään 50 mk:n lahjoituk-
sia. Keräyksen kolmas osa muodos-
tui kansankeräyksestä, jonka koh-
teena olivat Suomen kaikki kodit. 

Vuoden 1964 suurkeräyksen tee-
mana oli kansallisen itseluottamuk-
sen lujittaminen ja kulttuurielämän 
elvyttäminen. Keräyksellä haluttiin 
tarjota uudelle sukupolvelle mah-
dollisuus ”merkitä rahasto itselleen” 
omalla lahjoituksellaan ja allekirjoi-
tuksellaan, 1930-luvun perustamis-
keräysten tavoin. Kansankeräyksen 
suorittivat vanhaan malliin kansa-

koululaiset. Suurkeräyksen lahjoit-
tajien allekirjoituksilla vahvistettua 
kulttuuriadressia säilytetään Edus-
kuntatalossa. 

Suomen Kulttuurirahastosta on 
kasvanut lähes 70 vuodessa Suomen 
suurin yksityinen apurahoja jakava 
säätiö. Se tukee laaja-alaisesti kaik-
kea kulttuuria: taidetta, tiedettä ja 
muita kulttuurin aloja. Apurahoja 
myönnetään vuonna 2007 keskus-
rahastosta 18,5 miljoonaa euroa ja 
17 maakuntarahastosta 8,2 miljoo-
naa, yhteensä 26,7 miljoonaa euroa.

– Päivää. Olen Kulttuurirahaston asialla, joka koskee 
kulttuurin rahallista tukemista...
– Sopii mun puolestani. Anna tänne rahat! 
hs 11.11.1964
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