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POLITIIKKAA JA VALTAPELIÄ
Keruukilpailu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
liittyvästä muistitiedosta Suomessa 1.9.2006–
30.9.2007
Järjestäjät:
Suomi 90 Finland
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD)
Maaseudun Sivistysliitto
Sisäasiainministeriön Maaseudun naisteemaryhmä
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto
Vuosi 2006 juhlistaa naisten äänioikeuden 100-vuotistaivalta
Suomessa. Vuonna 2007 vietetään Suomen itsenäisyyden 90 vuotisjuhlia. Valtakunnallisen POLITIIKKAA JA VALTAPELIÄ keruun tarkoituksena on selvittää, miten suomalaiset ovat
kokeneet poliittisen ja yhteiskunnallisen elämän. Suomalaisten
naisten ja miesten, nuorten ja vanhempien ajatukset ja
käsitykset yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vaihtelevat eri
aikoina. Jokaisella on esimerkiksi kotiin ja kotiseutuun, kouluun
tai työpaikkaan liittyviä muistoja politiikasta arjessa. Poliittisen
historian vaiheet voivat kiteytyä myös poliittisia johtajia
koskeviksi tarinoiksi, vitseiksi tai arvoituksiksi.
Keruu on yksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 175juhlavuoden hankkeista.
Vastaajien toivotaan pohtivan seuraavia aihepiirejä:
1. POLITIIKKA PERHEESSÄ JA KOTISEUDULLA
Muistele, miten poliittinen toiminta näkyi kotiseudullasi. Miten
puoluekanta oli esillä arjessa? Kuinka eri puolueisiin
suhtauduttiin? Millaisia poliittisia ryhmittymiä oli koulussa,
työpaikoilla tai vapaa-aikana? Kuinka perheessänne puhuttiin
politiikasta? Jos osallistut poliittiseen elämään itse tai
perheenjäsenen rinnalla, kerro millaista se on. Mikä sai sinut
lähtemään mukaan politiikkaan? Kuinka edellisten sukupolvien
elämänkohtalot ovat vaikuttaneet poliittisten näkemystesi
syntyyn tai niiden muuttumiseen? Muistatko, millaisia tarinoita
tai vitsejä poliitikoista on kerrottu? Mitä nimeä valtaapitävistä on
käytetty kotiseudullasi tai perhepiirissäsi (”Helsingin herrat”) ?
2. VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET ERI AIKOINA
Mikä mielestäsi on politiikkaa tai yhteiskunnallista vaikuttamista?
Millaisiin asioihin haluat vaikuttaa? Minkälaisia kokemuksia
sinulla on kunnallispolitiikasta. Entä erilaisista yhdistyksistä,
järjestöistä ja neuvostoista sekä yhteiskunnallisista
luottamustehtävistä? Miten suhtaudut suoraan toimintaan
(mielenosoitukset, talonvaltaukset, nälkälakot, ihmiskilvet,
kettutytöt)? Kuinka arjen kulutusvalinnoilla voi vaikuttaa

yhteiskuntaan? Kuinka poliittisen tai yhteiskunnallinen
vaikuttamisen muodot ja kanavat ovat mielestäsi muuttuneet?
Millaisia muutoksia internet on tuonut yhteiskunnalliseen
osallistumiseen?
3. ÄÄNESTÄMINEN JA EHDOKKAAT
Kerro erilaisista äänestyskokemuksistasi. Mitä vaalikampanjat
ovat merkinneet sinulle? Jos et ole äänestänyt, kerro miksi olet
valinnut ”nukkuvien puolueen”. Mitä ajattelet internetistä vaalien
osallistumiskanavana? Oletko käyttänyt internetin vaalikonetta
oman ehdokkaan etsimiseksi? Kuinka tärkeää on, että ehdokas
edustaa ”oikeaa” puoluetta tai sukupuolta? Tulevatko
ehdokkaiden poliittiset mielipiteet ja erot esille mielestäsi
tarpeeksi hyvin? Millaiset ehdokkaat ovat jääneet erityisesti
mieleesi? Miksi?
4. SUKUPUOLI JA POLITIIKKA
Millaisia kokemuksia sinulla on naisten vapaaehtoisesta
toiminnasta tai naisjärjestöistä? Mikä merkitys on sillä, että
Suomessa on naispresidentti? Minkälaisia ovat kokemuksesi tai
käsityksesi naisista johtajina? Entä miehistä? Kuinka tasa-arvo
on mielestäsi toteutunut suomalaisessa politiikassa? Millaisia
odotuksia sinulla on naispoliitikkoja kohtaan? Toivotko heidän
ajavan eri asioita kuin miespoliitikot? Mitä ajattelet suomalaisten
naisten poliittisesta aktiivisuudesta? Kuinka kotiseudullasi on
aikaisempina vuosikymmeninä suhtauduttu yhteiskunnallisesti
aktiivisiin naisiin?
5. NUORISO JA POLITIIKKA
Kuinka eri sukupolvet mielestäsi suhtautuvat politiikkaan? Miten
nuoret tänä päivänä ottavat kantaa yhteiskunnallisiin asioihin?
Miten nuoria pitäisi yrittää aktivoida? Oletko osallistunut esim.
kansainvälisiin ympäristöverkostoihin? Kuinka nuorison ja
politiikan suhde on muuttunut? Muistele nuoruudenaikaista
toimintaa. Jos olet itse nuori, kerro millaisiin asioihin haluat
vaikuttaa ja miten.
6. PUOLUEET, VALTA JA POLITIIKAN HAASTAJAT
Ajaako jokin suomalainen puolue mielestäsi sinun kannattamiasi
asioita? Mitkä asiat ovat itsellesi poliittisesti tärkeitä? Mitä
muutoksia puolueissa on mielestäsi tapahtunut? Millaisia
mielikuvia sinulla on eri puolueista? Miten politiikan asema on
mielestäsi muuttunut viime vuosikymmeninä? Miten maan
hallitus, eduskunta ja puolueet pystyvät mielestäsi vastaamaan
nykyisiin haasteisiin? Mihin suuntaan politiikan, puolueiden ja
poliitikkojen pitäisi muuttua? Mitä ajattelet politiikan
viihteellistymisestä? Entä vaalien julkkisehdokkaista? Mikä on
mielestäsi tyypillistä juuri suomalaiselle politiikalle ja vallalle?
Kuinka valta on mielestäsi jakautunut Suomessa? Mitä ajattelet
yritysmaailman ja poliittisen vallan yhteyksistä nykyään?
7. POLITIIKKA, ALUEELLISUUS JA
KANSALAISYHTEISKUNTA
Kohtaavatko kansalaisten mielipiteet poliittiset päättäjät? Mitä

ajattelet valtakunnallisen ja alueellisen politiikan suhteista? Miten
poliittiset päättäjät ottavat mielestäsi huomioon eri kieli- ja
kulttuurivähemmistöt? Kuinka maahanmuuttajat voivat osallistua
maamme poliittiseen keskusteluun? Kerro omista kokemuksistasi
ympäristö- ja luontojärjestöjen, kyläyhdistysten tai muiden
kansalaisjärjestöjen toiminnassa.
TULOSTEN JULKISTAMINEN
Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan Helsingissä
itsenäisyyspäivän 2007 tienoilla.
PALKINNOT JA PALKINTOLAUTAKUNTA
Kilpailun palkintosumma on 2000-3000 euroa. Palkintosumma
jaetaan tuomariston harkinnan mukaan. Rahapalkintojen lisäksi
jaetaan kunniakirjat ja muita palkintoja.
Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii
yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja Sami Borg, jäseninä
Suomi 90 Finland edustaja sekä vt. pääsihteeri Tanja Auvinen,
aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, arkistonjohtaja Lauri
Harvilahti, päätoimittaja Kari Hokkanen, dekaani Aili Nenola,
maaherra Hannele Pokka, tutkija Saara Tuomaala ja sihteerinä
tutkija Pauliina Latvala.
VASTAUSOHJEET










Kirjoita koneella tai siististi käsin tavalliselle A4-kokoiselle
paperille vain toiselle puolelle. Otsikoi itse. Tekstin
pituudelle ei ole rajoitusta.
Jätä arkin vasempaan reunaan nelisen senttiä ja oikeaan
yksi sentti tyhjää arkistointitoimenpiteitä varten.
Merkitse erilliselle liuskalle nimesi, syntymävuotesi,
syntymäpaikkasi, ammattisi, osoitteesi ja
puhelinnumerosi. Allekirjoita samalle liuskalle
suostumuksesi siihen, että aineisto arkistoidaan nimelläsi
Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön.
Voit lähettää vastauksesi myös sähköpostitse:
keruu@finlit.fi Merkitse viestin aihekenttään tunnus
Politiikkaa ja valtapeliä. Lisää alkuun omat tietosi edellä
mainitulla tavalla. Pitkät tekstit voit lähettää
liitetiedostona.
Voit myös äänittää C-kasettinauhurilla tai Minidisctallentimella. Sanele nauhalle ensin haastatteluaika ja paikka. Anna haastattelijan ja haastateltavan
henkilötiedot sekä pyydä haastateltavalta suostumus
siihen, että aineisto arkistoidaan myös hänen nimellään
tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon. Merkitse samat
tiedot nauhakoteloon sekä esittele nauhan sisältö lyhyesti
erillisellä paperilla.
Jos lähetät valokuvia, merkitse selvästi, haluatko kuvat
tai negatiivit takaisin. Lähetä myös negatiivit, jos ne ovat
käytössäsi. Älä kiinnitä kuvia alustalle äläkä revi irti. Voit








halutessasi lähettää koko albumin. Merkitse kustakin
kuvasta mahdollisimman tarkat tiedot erilliselle paperille;
älä kirjoita itse kuvaan! Kerro kuvaan liittyvä tarina. Jos
aiot lähettää kuvia sähköisessä muodossa, ota ensin
yhteyttä Kansanrunousarkistoon.
Lähetä vastauksesi 30. syyskuuta 2007 mennessä
osoitteeseen: SKS/ Kansanrunousarkisto, PL 259,
00171 HELSINKI. Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi ja
keruun nimi Politiikkaa ja valtapeliä.
Kirjoituksia ei palauteta. Alkuperäiset kirjoitukset
arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkistoon Helsinkiin tutkimuskäyttöön.
Lisäksi sähköisessä muodossa lähetetyt vastaukset
arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD)
Tampereelle.
Mahdolliseen muuhun käyttöön kysytään kirjoittajalta
erillinen lupa.
Lisätietoja: Kansanrunousarkisto, 0201 131 240,
keruu@finlit.fi ja FT Pauliina Latvala, Helsingin yliopisto
pauliinalatvala@hotmail.com

