
takaisin 

Suomalaisen päivä herätti tuhansien 
kiinnostuksen 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kalevalaisten Naisten Liiton 

järjestämä Suomalaisen päivä -kirjoituskilpailu innosti 11 568 

suomalaista pitämään päiväkirjaa tavallisesta talvisesta 

maanantaipäivästä 2. helmikuuta 2009. Päiväkirjoja pystyi 

lähettämään sekä postitse että sähköisesti muun muassa 

Helsingin Sanomien verkkosivujen välityksellä. Nuorimmat 

vastaajista ovat esikouluikäisiä ja vanhimmat yli 90-vuotiaita. 

Eniten päiväkirjoja saatiin kouluista, samoin kuin vuoden 1999 

vastaavassa Suomalaisen päivä -keruussa. 

Talouden taantumasta huolimatta suurimmalle osalle 

kirjoittajista tavallinen arkipäivä on hyvää elämää, jossa arjen 

rutiinit ja pienet asiat ovat merkittäviä. Toiset kirjoittavat 

lyhyesti päivän merkittävimmistä tapahtumista. Toiset taas 

kertovat päivästään ja elämästään pitemmin ja 

perusteellisemmin. Mitä enemmän elämää on takana, sitä 

enemmän se vaikuttaa nykypäivään. Useat kirjoittivat tekstinsä 

halusta auttaa ja olla mukana luomassa ajankuvaa. Osa 

kirjoittajista kertoo osallistuneensa myös edelliseen keruuseen ja 

nyt toista kertaa kirjoittaessaan miettii, miten oma elämä on 

muuttunut. Eräs heistä toteaa, että "samaa tahkoa tässä 

kierretään, mutta silti valtavasti on tapahtunut". 

Ote eräästä päiväkirjasta: 

Klo 12.05 

Matkalippu on vielä neljä viikkoa voimassa. Työkohteesta toiseen 

pääsee kätevästi linja-autolla. Istuimen selkänoja on hassusti 

vinossa, kuin istuisi lepotuolissa, mutta ilman lepoa. 

Rautatieaseman luona silmät seuraavat putkien matkaa ylös 

kohti tornia, aseman kello on pian telineiden peitossa. Aikovat 

kai varmistaa, että ihmiset ehtivät ajoissa junaan. Tien toisella 

puolella Stockmannin laajennus muistuttaa ikuisista työmaista. 

Linja-autopysäkit on vuorattu Madonnan kuvilla, se diivailee, 

yrittää myydä tulevaa keikkaansa, suurinta, mitä tällä 

vuosikymmenellä on nähty. Totean mielessäni, olen jo liian 

vanha maksamaan sata euroa pääsylipusta, jolla saisin seistä 

lastattujen laivojen vanhalla alustalla, tasaisella kovalla pinnalla, 

mahdollisen kaatosateen alla, monta tuntia, enkä todennäköisesti 
kuitenkaan näkisi idoliani livenä lavalta.  

Suomalaisen päivä -kirjoituskilpailun arvontaan osallistuivat 

kaikki määräaikaan 28.2. mennessä saapuneet kirjoitukset. 
Kirja- tai korupalkinnon voittivat: 

Mirjo Anttola-Hakala, Sundsberg 

Sami Harttunen, Nurmijärvi 

Sisko Ilmaranta, Helsinki 
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Eeva-Liisa Kajakoski, Espoo 

Katariina Kare, Kirkkonummi 

Hilkka Kuusisto, Oulainen 

Lilja Kylmänen, Oulu 

Janita Leppälä, Peltola 

Elina Lindroos, Kotka 

Aulikki Lumisalmi, Ivalo 

Maria Markelin, Helsinki 

Hannu Valtteri Oja, Helsinki 

Sirpa Paltemaa, Helsinki 

Jenna Pohjasmäki, Vaskuu 

Eija Rimola, Jyväskylä 

Ritva Rummukainen, Muuruvesi 

Max Tarkkala, Lohja 

Kirsi Tervamäki, Vantaa 

Eeva Tervo, Kuusankoski 
Johanna Viitaharju, Vanhalinna. 

Lisätietoja: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto, tutkija 

Juha Nirkko, p. 0201 131 238, juha.nirkko@finlit.fi 

Kalevalaisten Naisten Liitto, pääsihteeri Riitta Sipilä p. (09) 604 

791, riitta.sipila@kalevalaistennaistenliitto.fi 

 


