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KIRJOITUSKILPAILUN ESITE  

SEKSUAALISUUS OSANA ELÄMÄÄ  

— Seksuaalisia elämäkertoja kerätään 

Kirjoituskilpailu 1.4.1992 - 30.9.1992 

Järjestäjät  

Kansanterveystieteen laitos 

Sosiologian laitos 

Helsingin yliopisto 

Suomen Akatemia  

KILPAILUN TARKOITUS 

Tämän kilpailun avulla kootaan kokemusperäistä, omakohtaista tietoa siitä, miten seksuaalisuus ja siihen 

liittyvät kokemukset vaikuttavat ihmisten elämään Suomessa. Kilpailu on tarkoitettu kaiken ikäisille — 

nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. 

Seksuaalisuus on osa jokaisen ihmisen elämää. Siinä on monia vaiheita, jotka lähes kaikki ihmiset elämässään 

kohtaavat. Esim. lapsuuden lääkärileikit, aikuiseksi kasvu erilaisine ongelmineen murrosiässä, ensimmäiset 

seurustelusuhteet ja seksikokemukset, pornografiaan tutustuminen, seksuaalisen identiteetin hakeminen, 

pitkäaikaisemman parisuhteen tai avioliiton solmiminen, seksuaaliset seikkailut, uusien suhteiden solmiminen, 

maksettu rakkaus, vaikeudet seksuaalisen tyydytyksen saamisessa, ikääntymisen vaikutusten kohtaaminen 

jne. Luetteloa voisi jatkaa pitkään. 

Toivomme, että osallistuessasi kilpailuun kerrot sekä seksuaalisuuteen liittyvistä elämäsi pienistä kuvioista 

että niistä suurista muutoksista, joiden läpi olet kulkenut. Kuvaile tapahtumia, tilanteita, tuntemuksiasi ja 

toiveitasi mahdollisimman henkilökohtaisesti ja elämänläheisesti. Kilpailuun osallistuvissa kirjoituksissa 

tärkeintä ei ole käsiala tai oikeinkirjoitus vaan aitous ja todenmukaisuus. Kirjoita niin kuin kertoisit elämästäsi 

uskotulle ystävälle — suorasukaisesti ja kaihtelematta. Voit käyttää tekstissä peitenimiä, mutta henkilöiden 

tulee olla todellisia. 

Kirjoituskilpailun ratkettua aineisto luovutetaan tieteelliseen käyttöön suomalaisten ihmissuhteita, seksuaalisia 

asenteita ja -elämäntyylejä tutkivalle tutkijaryhmälle. Tutkimusta johtavat Helsingin yliopistossa 

apulaisprofessori Elina Haavio-Mannila ja valtiotieteen tohtori Osmo Kontula. Tutkimuksen rahoittajana on 

Suomen Akatemia. 

Kirjoituksista laaditaan yhteenveto, joka tullaan julkaisemaan vuoden 1993 lopulla raporttina. Tässä vaiheessa 

kirjoituksista poistetaan kaikki tiedot, joiden perusteella kirjoittajan tai hänen mainitsemansa henkilöt voisi 

mahdollisesti tunnistaa. Kirjoitukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Kirjoituksia voi lähettää myös nimettömänä. 

SEKSUAALISEN OMAELÄMÄKERRAN PUITTEET 



Elämäkerran muoto on vapaa. Kuvauksen tulisi kuitenkin olla kyllin monipuolinen, jotta se antaisi tutkijoille 

riittävästi tietoa. Kirjoita tähän tapaan: 

1. Kerro nykyinen elämäntilanteesi mahdollisimman tarkkaan: miten seksuaalinen elämäsi on nyt järjestynyt, 

elätkö tavallista onnekkaampaa vai pettymyksiä tuottavaa aikaa. Kerro sekä juhlasta että arjesta. 

2. Kerro tähänastisesta elämästäsi, lapsuudenkotisi ja vanhempiesi suhtautumisesta seksuaalisuuteen, 

lapsuuden ja nuoruuden tärkeimmistä seksuaalisuuteen liittyvistä tapahtumista, ensimmäisistä kokemuksista, 

seksuaaliasioiden näkymisestä opiskeltaessa ja työelämässä, aikuisuuden sukupuolikpkemuksista ja erilaisista 

suhteista, seksuaalisuuden merkityksen muuttumisesta iän myötä, toiveiden ja mielikuvien muutoksista, 

kriiseistä ja onnenhetkistä, seikkailuista ja sattumista. 

3. Arvioi elämääsi: mitkä ovat seksuaalisuutta ajatellen elämäsi keskeiset kysymykset, mitkä tärkeimmät 

kokemukset. Oletko tyytyväinen seksuaaliseen elämääsi? Uneksitko paremmasta seksuaalielämästä? Mikä on 

ollut parasta mitä seksuaalisuus on sinulle antanut? Mitkä ovat olleet traumaattisimmat kokemuksesi tai 

suurimmat pettymyksesi? Kuinka merkittäviä seksuaalisuuteen liittyvät kokemuksesi ja tuntemuksesi ovat 

olleet koko elämäsi kannalta, mihin niitä voisit verrata? 

4. Mieti mitkä ulkoiset asiat ja tapahtumat ovat eniten vaikuttaneet suhtautumiseesi tai kokemuksiisi 

seksuaaliasioista. Mitä elämä on sinulle opettanut? Mitä olisit halunnut tehdä elämässäsi toisin? Keneltä olet 

saanut apua silloin, kun on ollut vaikeaa? Mitä haluaisit muilta ihmisiltä? 

KILPAILUOHJEITA 

Kirjoita 

— enintään 50 konekirjoitusliuskaa tai 100 liuskaa, jos kirjoitat käsin 

— suomeksi tai ruotsiksi 

— normaalikokoiselle arkille (A4) 

— vain paperin toiselle puolelle 

— kakkosvälillä (jos kirjoitat koneella) 

— jätä liuskan vasempaan laitaan neljä senttiä tyhjää 

Merkitse kirjoituksen alkuun seuraavat henkilötiedot: 

— oma nimi 

— ammatti 

— syntymäaika ja syntymäpaikka 

— osoite ja puhelinnumero 

— saako otteita elämäkerrastasi käyttää koko elämänkertaaineistosta tehtävässä tutkimusraportissa ja onko 

tällöin syytä muuttaa kirjoituksessa esiintyviä nimiä kyseisten henkilöiden tunnistamisen estämiseksi 

Voit lähettää kirjoituksesi halutessasi myös nimettömänä, ilman henkilötietoja. Tällöin et voi tulla palkituksi 

kilpailussa. Voit myös toimittaa kirjoituksesi nimimerkillä. Kilpailuun osallistuminen edellyttää tällöin 

henkilötietojen toimittamista erillisessä kuoressa palkintolautakunnalle. 



Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen 

Kansanterveystieteen laitos 

Helsingin yliopisto 

Haartmaninkatu 3 

00290 Helsinki 

Merkitse kuoreen tunnus OMAELÄMÄKERTAKILPAILU 

Elämäkertoja ei ilman eri sopimusta palauteta, joten ota itsellesi kopio tekstistä. 

Kilpailuaikaa on syyskuun loppuun. Lähetä siis kirjoituksesi viimeistään 30.9.1992 mennessä. Kilpailun 

tulos julkistetaan tammikuussa 1993 tiedotusvälineissä, jota ennen voittajiin otetaan henkilökohtaisesti 

yhteyttä. Voittajien nimet julkistetaan vain heidän omalla suostumuksellaan. 

PALKINNOT 

I palkinto 3 000 mk 

II palkinto 2 000 mk 

III palkinto 1 000 mk 

Palkintolautakunta voi jakaa harkintansa mukaan palkintosumman toisinkin. 

Palkintolautakunta apulaisprofessori Elina Haavio-Mannila 

valtiotieteen tohtori Osmo Kontula 

valtiotieteen kandidaatti Anni Viikko 

dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Risto Erkkola  
Tietoja kilpailusta antavat 

Kansanterveystieteen laitos Kati Kosonen p. 90-43461 

Osmo Kontula p. 90-43461 599  


