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Lukijalle
Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2413. Oppaan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esimerkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esimerkiksi käytetty litterointitaso.
Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauksen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:
Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa ry): Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 5.0 (2011-03-23). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja].
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2413
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1
Aineiston kuvailu
1.1

Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Aineiston nimi englanniksi: Everyday Experiences of Poverty: Self-administered Writings
2006
Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 5.0 (23.3.2011).

1.2

Sisällön kuvaus

Tekijät
Isola, Anna-Maria
Larivaara, Meri
Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa ry)

Aineiston tekijänoikeudet
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja
Mikkonen, Juha
Larivaara, Meri

Aineisto luovutettu arkistoon
10.3.2009
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat
arki; henkilöhistoria; kirjoituskilpailu; kokemukset; köyhyys; pienituloisuus; selviytyminen; sosiaalihuolto; sosiaalitoimi; syrjäytyminen; työttömyys; velkaantuminen

Tieteenala / Aihealue
OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet
CESSDAn luokitus: Sosiaalipolitiikka; Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen

Sarjakuvaus
Tämä aineisto kuuluu sarjaan:
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus
Aineisto koostuu "Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä" -kirjoituskilpailun kautta kerätyistä
teksteistä. Kirjoituksia saapui eri puolilta Suomea, ja kirjoittajat edustavat monipuolisesti eri
väestöryhmiä, kuten lapsiperheitä, yksinhuoltajia, mielenterveyskuntoutujia, pitkäaikaissairaita, pienituloisia työntekijöitä, pienyrittäjiä, velkaantuneita, pitkäaikaistyöttömiä ja eläkeläisiä.
Kilpailuilmoitus julkistettiin 13.6.2006 lehdistötiedotteella, joka levisi eteenpäin muun muassa Suomen Tietotoimiston (STT) jakelun kautta. Useat maakuntalehdet ja valtakunnan tasolla
ainakin Helsingin Sanomat uutisoivat kirjoituskilpailun käynnistymisen. Kilpailuilmoitus julkaistiin ainakin seuraavissa lehdissä: Karenssisanomat, Kelan Sanomat, Lapsemme ja Muuttuva perhe. Ilmoitusta levitettiin myös internetin keskustelupalstoilla ja blogeissa. Todennäköisesti monet paikallislehdet ja ilmaisjakelut uutisoivat kilpailun tai julkaisivat kilpailuilmoituksen,
mutta kaikkia julkaisukanavia ei ole kyetty jäljittämään.
Kirjoituskilpailun järjestävät pyysivät kirjastoja, työvoimatoimistoja sekä sosiaalitoimistoja laittamaan kilpailuilmoituksen asiakkaiden näkyville. Kirjastotoimen valtakunnallisilla verkkosivuilla julkaistiin ilmoitus, jossa toivottiin kaikkien maan kirjastojen pitävän kirjoituskilpailuilmoitusta asiakkaiden nähtävillä. Lisäksi kilpailun järjestäjät veivät Helsingin sosiaali- ja työvoimatoimistojen sekä A-klinikoiden ilmoitustauluille seinäilmoituksen ja jättivät asiakkaiden
ulottuville kilpailusta tiedottavia lentolehtisiä. Kilpailuilmoitusta jaettiin myös Herttoniemen
seurakunnan ruokapankin asiakkaille Helsingin Myllypurossa heinäkuussa 2006. Kilpailuilmoitus oli nähtävillä myös kirjoituskilpailun verkkosivuilla www.koyhyyskirjoitukset.org.
Kirjoituskilpailun järjestäjät valitsivat voittajat maaliskuussa 2006 ja tulokset julkistettiin 16.3.2007.
Palkintoina jaettiin kolme 300 euron rahapalkintoa sekä yksi 100 euron runopalkinto. Alkuperäisestä kilpailuilmoituksesta poiketen kolme pääpalkintoa jaettiin tasasuuruisina eikä palkittuja
tekstejä asetettu paremmuusjärjestykseen. Lisäksi viisi tekstiä palkittiin kunniamaininnalla.
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu
Aineisto on jaettu P- ja S-sarjoihin formaatin mukaisesti (P=postitettu, S=sähköpostitse saatu).
Kussakin aineistotiedostossa on useita kirjoituksia. Kustakin tiedostosta on laadittu sisällysluettelona toimiva index-tiedosto.
Kirjoituskilpailu oli täysin vapaamuotoinen, vastaukset olivat muodoltaan mm. omaelämänkerrallisia, fiktiivisiä, lapsuusmuisteloita ja runoja. Kirjoitusten pituus vaihtelee 1-20 sivun välillä.
Vastauksia kilpailuun tuli yli 800, yhteenlaskettu sivumäärä on useita tuhansia. Tietoarkistoon
arkistoitu sähköinen aineisto sisältää yhteensä 863 kirjoitusta. Aineiston määrästä johtuen jotkut tekstit voivat olla kahteen kertaan eri tunnuksella. Muutamat kirjoittajista ovat myös toimittaneet tekstistään kaksi eri versiota. Aineiston uusin arkistoversio 4.0 sisältää kirjoituksia, jotka
eivät vielä olleet mukana aiemmissa aineiston versioissa.
Teksteissä useimmin toistuvat teemat olivat köyhyys, työttömyys ja syrjäytyminen. Useilla kilpailuun osallistuneella köyhyydellä on juurensa lapsuudessa ja perhetaustassa. Joukossa on
myös paljon työkyvyttömiä ja lainantakaajia, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet maksuselvitykseen takaamansa lainan takia. Keskeinen teema kaikissa kirjoituksissa on arkisista asioista
(syöminen, asuminen, laskujen maksaminen) selviäminen ja köyhyyden pitkittyminen.
Teksteissä nousee myös esiin tyytymättömyys sosiaalihuoltoon ja sosiaaliavustusten määrään.
Useat tekstit kuvaavat henkistä jaksamista tukevia tekijöitä kuten maksuttomia kulttuuripalveluita, luontoa ja ihmissuhteita.
Kirjoituskilpailun aineistoa on julkaistu Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (2007) ja Rikas
runo (2009) antologioissa.
Kirjoituskilpailua ja kirjoitusten keruuta olivat tukemassa seuraavat järjestöt ja yhteisöt:
Elämäntapaliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Mielenterveyden Keskusliitto (MTKL), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Suomen Mielenterveysseura (SMS), Suomen Punainen Risti
(SPR), Suomen setlementtiliitto, Takuu-Säätiö, Isolta Networks, Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö, Kustannusosakeyhtiö Avain, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö (TVY),
Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto sekä Y-Säätiö.

1.3

Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi
Kohdealue: Suomi
Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Mediatyyppi: teksti
Perusjoukko/otos: Henkilöt, joilla on omia kokemuksia köyhyydestä
Aineistonkeruun ajankohta: kevät 2006 – syksy 2006
Kerääjät: Isola, Anna-Maria (Tiede, taide ja köyhä kansa ry); Larivaara, Meri (Tiede, taide ja
köyhä kansa ry); Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa ry)
Aineistonkeruun tekniikka: Oma kirjoitus tai päiväkirja
Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje
Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto
Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte
3

1. Aineiston kuvailu
Aineisto koostuu kaikista kirjoituksista jotka osallistuivat kirjoituskilpailuun.
Aineiston määrä: 25 rtf-tiedostoa ja 25 vastaavaa rtf-muotoista index-tiedostoa, yhteensä noin
3000 sivua (11,6 megatavua). Aineistosta on monipuolinen HTML-versio (16,7 megatavua)
omassa alihakemistossaan.

1.4

Aineiston käyttö

Julkaisut
Anna-Maria Isola, Reetta Siukola & Minna Kukkonen (2019): Gendered Experiences of Poverty
and Recognition in the Finnish Welfare State, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender
Research, DOI: 10.1080/08038740.2019.1604570
Bergroth, Harley (2014) "Kenties olen pahvinen kuva, ihmistä esittävä nukke, ojentuva käsi"
: luokan ruumillinen kokeminen suomalaisten arkipäivän kokemuksissa köyhyydestä. Turku:
Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.
Carlson, Matilda (2009). Tarinoita yksinasuvien naisten köyhyydestä. Koettu köyhyys marginalisaation kautta tulkittuna. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu tutkielma.
Furuholm, Tuuli (2018) Köyhyyden periytyminen kokemuksena. Laadullinen tutkimus ylisukupolvisen köyhyyden vaikutuksista ja mekanismeista. Turku: Turun Yliopisto. Sosiaalipolitiikan
pro gradu-tutkielma.
Grekula, Eeva-Maria (2017). Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä häpeä. Turun
yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Sosiologian pro gradu -tutkielma.
Hakkarainen, Tyyne (2010). Avun saamisen kokemuksia köyhyysaiheiseen kirjoituskilpailuun
osallistuneiden elämäntarinoissa. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.
Hakkarainen, Tyyne (2012) "Ettei tarvitsisi roikkua milloin missäkin luukulla kerjäämässä..." Tarveharkintainen sosiaaliturva köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa. Teoksessa Forssén, Katja
& Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden.
Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Kuopio: UNIPress.
Hakovirta, Mia (2010). Köyhyys yksinhuoltajaperheiden lasten arjessa. Teoksessa: Köyhyys,
tulojako ja eriarvoisuus. Juhlakirja Veli-Matti Ritakallion täyttäessä 50 vuotta 21.10.2010 (toim.
Ervasti, Heikki & Kuivalainen, Susan & Nyqvist, Leo). Turku: Turun yliopisto. TCWR tutkimuksia; 2.
Harju, Sanni (2015). Yksinasuvien työttömien köyhyys. Kertomuksia osallisuudesta ja osattomuudesta. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Hekkala, Marja (2016). "toiset eivät päässeet edes pelipöytään". Kriittinen katsaus suomalaiseen
sosiaaliturvaan. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/
URN:NBN:fi:uta-201611302699
Hietala, Sanja (2015). Köyhyydestä selviytymisen monet kasvot. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu
-tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-201506242422
Holmi, Laura (2011). Kokemuksia sosiaalitoimistojen institutionaalisesta todellisuudesta. Köy4
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hyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro
gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-2011051610814.pdf
Isola A-M., Turunen E., Hänninen S., Karjalainen J, ja Hiilamo H. (2015): Syrjäytynyt ihminen
ja kunta. Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 84. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.
Isola, Anna-Maria (2012). Miten köyhyydestä voi selviytyä? Syrjäytymisestä selviytymiseen
Suomessa -seurantatutkimus. Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus (toim. Raitakari, Suvi &
Valokivi, Heli ), 24-28. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura.
Isola, Anna-Maria (2014). Köyhien tulkintoja sairauden ja terveyden sosiaalisista tekijöistä.
Teoksessa Terveys ja sosiaalityö. Metteri, A. & Ylinen, S. & Valokivi, H. (toim.). Jyväskylä:
PS-kustannus.
Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (2007). Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.
Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina (2014). Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Köyhyydestä ja sosiaalisista mahdollisuuksista kertovan laadullisen seuranta-aineiston (2006-2012)
kuvaus. Helsinki: Kela. Työpapereita 62. hdl:10138/135789
Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81:2, 150-160. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604149621
Kainulainen, Riikka (2012). "Välillä olo on ollut kuin nuorallatanssijalla - koko ajan on vaarassa pudota". Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto. http://
epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120183/urn_nbn_fi_uef-20120183.pdf
Kangas, Elina (2017). Kokemuksia toimeentulotuen hakemisesta ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisesta. Turku: Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkielma.
Kukkonen, Laura (2016) Opiskelijoiden ja työttömien nuorten köyhyys: kirjoituskilpailuun
osallistuneiden nuorten köyhyyskokemuksien vertailua. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.
Lehtonen, Heidi (2012) "Ei enää elävä, ei vielä kuollut" : tutkimus kuusikymppisten köyhyyskirjoittajien elämänlaadusta ja köyhyydelle antamista merkityksistä. Sosiologian/Sosiaaligerontologian pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
Liikanen, Sanna-Liisa (2017). Köyhät ritarit. Luottamus köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden lapsiperheiden vanhempien kirjoituksissa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak
tutkimus 1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-289-9
Lindroos, Inka (2008). Yksinelävien köyhien selviytyminen - merkityksellisyyttä ja tulevaisuudenodotuksia. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin
yliopisto.
Mikkonen, J. (2014). Coping strategies among marginalized youth in Finland. In A. Matthies &
L. Uggerhöj (Eds.), Participation, marginalization and welfare services - concepts, politics and
practices across European countries (pp. 219-238). Surrey: Ashgate.
Mikkonen, Juha (2011). Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma.
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Mikkonen, Juha (2012). Syrjäytyä vai selviytyä? Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja
arjen selviytymiskeinoja [verkkodokumentti]. Helsingin Optimistit ry ja EAPN-Fin. Helsinki:
Erweko. http://www.koyhyyskirjoitukset.org/syrjaytya_vai_selviytya.pdf [viitattu 5.10.2012].
Mikkonen, Juha, Typpö, Aija (2009). Rikas runo - Sanoja köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.
Nihti, Hanna-Kaisa (2008). Aina on jaksettava. Köyhyys yksinhuoltajaäitien arjessa. Sosiaalityön sivuaineen laudaturtutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.
Nokela, Katri (2012). Köyhän yksineläjänaisen kokemukset ja roolit. Jyväskylä: Jyväskylän
yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.
Nordström, Teija (2017). Köyhyys mielenterveyskuntoutujien arjessa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Pekkala, Matleena (2010) Opiskelijoiden köyhyyskokemuksia - Miten opiskelijat selviytyvät
arjesta köyhyyden keskellä? Kandidaatin tutkielma. Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.
Rajala, Milla (2016). KAKSI KERTOMUSTA KÖYHYYDESTÄ - Suomalaisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.Yhteiskuntapolitiikan pro gradu tutkielma. urn:nbn:fi:uef-20160337
Rapo, M. (2016). Heinäpellolta leipäjonoon: suomalaisen köyhyyden kokemuksen muutos 1900luvun aikana. Tampere: Tampereen yliopisto. Historian pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:uta201612302915
Ruokonen, Reetta (2007). Perheiden kokemuksia köyhyydestä. Nälkää, häpeää ja selviytymistä.
Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto.
Salomaa, Tiina (2014). Lapsiperheiden köyhyys. Köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden
vanhempien kertomuksia pienituloisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön pro
gradu -tutkielma.
Santa, Nina (2016). Väliinputoamisia. Mitä väliinputoaminen on, mistä se johtuu ja miten sitä voitaisiin estää? Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.
Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201606021743
Sergejeff, Katja (2015). Köyhyys ja selviytyminen yhden aikuisen talouksissa: havaintoja laadullisesta pitkittäisaineistosta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
Sironen, Anna (2016). Ikääntyvälläkin lupa elää. Köyhyyden syyt ja vaikutukset ikääntyvän
elämässä. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön
pro gradu -tutkielma 2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606153098
Taipale, Pekka (2008). Kuvia miehen köyhyydestä - miesten tarinoita pula-ajan ja nykypäivän
köyhyydestä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.
Terna, Henna (2018). Vähävaraisten ruokavalio. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen
kandidaatin tutkielma.
Tervamäki, Riitta (2015). Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Kokkola: Jyväskylän Yliopisto. Yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradututkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510123343
Tiira, Päivi (2018). En halua syyttää kohtaloa, mutta toisaalta en jaksa jatkuvasti syyttää itseä6
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nikään. Narratiivinen tutkielma käännekohdista ja elämästä muutoksen jälkeen suurten ikäluokkien köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden
tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805311867
Tuohimetsä, Emilia (2014) Laiska luuseri - sinnikäs selviytyjä? Köyhyys nuorten kertomana.
Helsinki: Helsingin yliopisto. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.
Folkloristiikan pro gradu -tutkielma.
Viertola, Laura (2012). "Minä en ole mitään, minusta ei tule mitään ja olenko koskaan mitään
ollutkaan?" Fenomenologinen tutkimus köyhyydestä kertovissa omaelämäkerrallisissa tarinoissa esiintyvistä perusturvattomuuden kokemuksista. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Porin yksikkö, Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu05695.pdf
Viitanen-Fält, Susanna (2019). "Vakiintuneen niukkuuden aika" - Kokemuksia arjen köyhyydestä ja selviytymisen keinoista ikääntyneiden naisten elämänkulussa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityön maisteritutkielma.
Virrankari, L., & Isola, A-M. 2021. Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä? Yhteiskuntapolitiikka, 86(3), 287-296.
Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2413

Liittyvät aineistot
FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012

Aineiston sijainti
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
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This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
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NUMERO: S096
NIMIMERKKI TAI NIMI: Xx. Xx.
IKÄ:
SUKUPUOLI: Mies
PAIKKAKUNTA: Kaupunkimainen kunta, Etelä-Suomi
PERHESUHTEET: Naimisissa
LAPSIA KOTONA:
AMMATTI/KOULUTUS:
TEKSTITYYPPI: Suorasanaista kerrontaa
ERITYISHUOMIOITA: 1966 lähtee ovet paukkuen kotoa maalta Helsinkiin ja aloittaa
tyhjästä hanttihommilla, alivuokralaisisäntä huijaa palkkarahat joten ei rahaa ruokaan,
eikä siihen aikaan ruokajonoja ollut, seurasi keripukki ja mahakatarri. Vaimon usko
auttoi elämässä eteenpäin menoa ja nyt on velaton koti. Syvää pohdintaa laajemminkin
maailman köyhyydestä.
Ohessa on novelli jolla osallistun kyseiseen kilpailuun. Novelli kertoo
ajatuksistani omaa elämääni kohtaan, sen jälkeen kun sairastuin masennukseen
ja sen vuoksi jouduin jäämään pois työstä. Novelli sijoittuu tämän vuoden
alkupuoliskolle.
Hei, ohessa tarinani, joka omalta osaltani ajoittuu 40 vuoden taakse.
Ohjeessa sanottiin, että ilmoittaa ajankohta mihin tapahtumat sijoittuvat, joten katsoin,
että voin kirjoittaa niinkin kaukaisia tapahtumia. Lisäksi sanottiin, että kirjoita kuten
kertoisit läheiselle ystävälle, niin katsoin voivani pohtia köyhyyttä laajemmin, sillä
minulla on tapana pohtia asioita syvemmin ja yrittää ymmärtää asioita, joten tässäkin
kohtaa ajatukseni harhailee jopa maailmanlaajuiseen köyhyyden ja syiden pohtimiseen.
Jos olen ymmärtänyt asian väärin, niin unohtakaa kirjoitukseni ja olkoon minun
mielipiteeni mitätön.
Sain tuta aineellisen köyhyyden 60-70 lukujen taitteessa. Vanhemmillani oli
pientila pohjanmaalla ja meitä oli siinä kuusi lasta. Äitini patisteli minua pellolle töihin,
se tapahtui 1966. Oli juhannuksen jälkeinen arki ja minulla oli ollut huonot
juhannusjuhlat. Aloin kinata vastaan ja siitäkös äitini hermostui. Hän alkoi huutaa
minulle. Minä suutuin ja aloin huutaa takaisin ja uhkasin lähteä. Veljeni vinoili, ”ettet sä
mihinkään lähde”. Se oli viimeinen pisara. Pakkasin jenkkikassin puolilleen tavaraa ja
ajoin bussilla Seinäjoelle. Sieltä tulin yöjunalla Helsinkiin.
Aamulla seisoin Helsingin rautatieasemalla 90mk kukkarossa. Vähän aikaa
mietittyäni päätin ostaa Hesarin ja aloin soitella työpaikka ilmoituksiin. Puolen päivän
aikaan minulla oli työpaikka. Illalla istuin puistonpenkillä ja pohdin missä yöpyisin.
Sitten muistin Helsingissä asuvan serkkuni. Soitin hänelle ja hän haki minut asemalta
kotiinsa.
Näin alkoi hanttihommien jakso minimipalkalla, sekä alivuokralaisasunto helvetti.
Joku oli vuokrannut kaksion ja vuokrasi siitä toisen huoneen kolmelle pojalle, niin

kovaan hintaan, että hän asui itse ilmaiseksi. Jäipä hänelle vähän rahaa ylikin, sillä
olimme nähneet hänen vuokrakuittinsa.
Yritin kohentaa asemaani menemällä iltakouluun, mutta lukukausi- ja kirjamaksut
veivät loputkin rahat. Tili tuli perjantaina ja aina silloin söin lämpöisen aterian. Viikolla
söin ranskanleivän puolikkaan ja puoli litraa maitoa, sillä silloin sai ostaa puolikkaitakin.
Yksi työpaikoista oli Hakaniemessä. Ruokatunnilla menin läheiseen kauppaan ja ostin
maidon ja leivän puolikkaani. Niiden kanssa kävelin Hakaniemen sillan alle syömään
eväitäni alkoholistien kanssa. Siitäkin vähästä tuli välillä heitettyä murusia lokeille.
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Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu
"Pienituloinen, työtön, eläkeläinen, velallinen, yksinhuoltaja, opiskelija... ja köyhä?"
Tiede, taide ja köyhä kansa ry järjestää kirjoituskilpailun, jonka aiheena on köyhyys
arjessa. Keräämme tavallisten ihmisten omia kokemuksia siitä, minkälaista on olla köyhä
nyky-Suomessa. Kirjoituskilpailun tavoite on kiinnittää huomiota Suomen köyhiin ja
lisätä ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä. Osa kirjoituksista julkaistaan
verkkokirjana ja mahdollisesti painetussa muodossa.
Palkitsemme parhaat kirjoitukset:
1. palkinto 500 €
2. palkinto 300 €
3. palkinto 100 €
Toivomme, että kirjoitat vapaamuotoisesti siitä, miten köyhyys tuli elämääsi ja mitä
keinoja käytät pärjätäksesi arjessa. Voit kirjoittaa niin kuin kertoisit elämästäsi läheiselle
ystävälle.
Tärkeää on, että kirjoitat omista kokemuksistasi ja että kerrot, mihin ajankohtaan
kokemuksesi suunnilleen sijoittuvat. Kirjoituksesi voi olla tyyliltään
omaelämänkerrallinen tarina, essee, runo tai novelli. Emme halua rajoittaa luovuuttasi.
Pienet ja lyhyetkin kirjoitukset ovat arvokkaita.
Kirjoitusohjeet
· Kirjoita koneella tai siististi ja selkeästi käsin.
· Kirjoita tavallisille A4 arkeille ja vain toiselle puolelle paperia.
· Jätä vasempaan reunaan nelisen senttiä tyhjää tilaa.
· Kirjoituksen enimmäislaajuus on noin 20 sivua.
· Kirjoita alkuun erilliselle sivulle nimesi, ikäsi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Näitä
tietoja käytetään vain mahdollista palkinnon luovutusta koskevaa yhteydenottoa
varten. Takaamme täyden tietosuojan eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille.
· Kirjoituksessa voit esiintyä nimimerkillä tai halutessasi omalla nimelläsi. Jos
kirjoitat nimimerkillä lähetä kuitenkin nimesi ja osoitteesi meille vaikkapa
erillisessä kirjekuoressa ja viittaa siinä nimimerkkiisi. Näin voimme luovuttaa
sinulle mahdollisen palkinnon.
· Voit kirjoittaa myös sähköpostiviestinä. Kirjoita silloin viestin alkuun omat tietosi
edellä olevan ohjeen mukaan ja liitä pitkät tekstit liitetiedostoina.
· Kirjoituskilpailuun osallistuminen tarkoittaa myös suostumusta kirjoituksen
julkaisemiseen.
· Kilpailutekstejä saatetaan käyttää myös tutkimustarkoituksiin.
· Kirjoituksia ei palauteta, joten ota itse itsellesi kopio.
Lähetä kirjoituksesi 15.9.2006 mennessä osoitteeseen:

Anna-Maria Ruohonen
PL 18
00014 Helsingin yliopisto
tai sähköpostina:
Kirjoituskilpailun tulokset julkaistaan loppuvuonna 2006 kilpailun verkkosivuilla.
Palkinnonsaajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.
Palkintolautakuntaan kuuluvat seuraavat Tiede, taide ja köyhä kansa ry:n jäsenet:
Meri Larivaara
FM, LL, tutkija
(Stakes)
Juha Mikkonen
Suunnittelija
(Elämäntapaliitto)
Anna-Maria Ruohonen
VTM, tutkija
(Helsingin yliopisto)

