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Kiitos, että sain olla mukana!



Upeaa, että Suomi-teema saa jatkoa

• Millaisia vaikutuksia on tunnistettavissa suoraan? Entä miten 
voidaan tulkita epäsuoria vaikutuksia ja ennen kaikkea 
vaikuttavuutta ja tapahtumille annettuja merkityksiä? – Mitä 
arvotamme, kumpaa haluamme tutkia?



Yhdessä-teema - taustaa

• Yhdessä teema kantoi – lähtökohtaisesti kiinnostavaa, miksi ja jos tämän ymmärrämme, 
mihin (kaikkeen) tiedon voisi valjastaa

• Yhdessä-teema sopi hyvin suomalaiseen mentaliteettiin, jonka selityspohja puolestaan 
kumpuaa kaukaa historiastamme – suomalaiset arvot, kansallinen identiteetti. 
• Sitoutumisen ja sen myötä toiminnan ja yhteistoiminnan tulee lähteä ihmisistä itsestään, ei tulla 

ylhäältä tai ulkopuolelta annettuna. Tämä oivallus on välillä päässyt unohtumaan, mutta ehkäpä 
ajankuva on taas otollinen yksilöistä, vapaaehtoisista ryhmistä ja alueellisista kokoonpanoista 
lähtevälle toiminnalle ja ehkä se osin selittää Suomi 100 juhlavuoden suurta suosiota ja laajaa 
osallisuutta.

• Suomen yhteiskuntajärjestystä ohjaavat arvot, kuten esimerkiksi turvallisuus, tasa-arvo ja 
demokratia, eivät ole itsestäänselvyyksiä eivätkä globaalisti levinneitä. Tämä puolestaan saatetaan 
juhlavuoden ansiosta tiedostaa entistä vahvemmin ja mieltää nuo piirteet juuri suomalaisuutta 
kuvaaviksi piirteiksi ja kansakuntamme vahvuuksiksi, jotka puolestaan luovat pohjaa 
vahvistuneelle kansalliselle itsetunnolle ja identiteetille. Näin suomalaiselle yhteiskunnalle 
perinteiset arvot saavat uutta merkityssisältöä, vanhasta tuleekin ikään kuin uutta ja modernia, myös 
ajassamme puhuttelevaa ja vaalimisen arvoista.

• Suomalaiset ovat kasvaneet alamaisista kansalaisiksi. Vahva identiteetti – tilaa erilaisuudelle.



Tutkimuskohteena I..

• Kaikki ne toimenpiteet ja tapahtumat jotka käynnistyivät ja jotka toteutettiin 
Suomi 100 juhlavuoden aikana ja nimissä, ovat itsessään hankkeen 
keskeisin tulos. Kansalaiset osoittivat hyvin laajalti hyväksyntänsä 
hankkeelle toiminnalla – MIKSI? Mukana olleiden toimijoiden tarkempi 
tutkiminen nimenomaan motiivien näkökulmasta.

• Samassa viitekehyksessä olisi hyvä tarkastella lisää myös sitä, miksi joku 
ryhmä ei aktivoitunut juhlavuoden aikana lainkaan tai osallistui/koki 
osallisuutta asiaan vain vähän (myös maakunnalliset/alueelliset erot).

• Tutkimustiedon avulla voisimme ymmärtää paremmin miten voisimme 
jatkossakin käyttää vastaavantyyppistä mekanismia kuin juhlavuoden 
fasilitointitapa oli, uusien liikkeiden tai toimeliaisuuden aikaan saamiseksi.



Kansallinen identiteetti ja suomalaiset arvot - taustaa

• Määritelmällisesti identiteetillä voidaan viitata yksilön tai ryhmän 
keskeisiin, muista erottaviin, eli omintakeisiin, sekä pitkäaikaisiin 
piirteisiin, kun tarkastelussa huomioidaan menneisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus. 

• Tästä ajallisesta viitekehyksestä käsin tarkasteltuna voidaan löytää 
kytkös ”hulluuden hetkeen” ja ajatella, että Suomi 100 vuoden idealle 
ja toimintatavalle oli olemassa tilaus, oikea aikaikkuna, joka pitkälti 
voi selittää, miksi se koettiin niin merkitykselliseksi, miksi se veti 
mukaansa niin suuren joukon ihmisiä ja miksi se synnytti niin valtavan 
määrän erilaista toimeliaisuutta.



Tutkimuskohteena II..

• Suomalaisuus, suomalaiset arvot, kansallistunne, kansallinen 
identiteetti, omaleimaisuutemme (keitä me olemme, itsenäisyyden 
merkitys, suomalaisille keskeiset (toimintaa ohjaavat) arvot, jne.

• Tulevaisuuden Suomi, suomalaisuus – monimuotoinen, salliva ja 
erilaisuudesta rikastuva? 

• Esim. nuorten arvokäsitykset, yhteys mm. työperäisen maahanmuuton 
kasvuun. 

• Tiedon hyödyntäminen opetuksessa eri asteilla (historian 
jäsentyminen, kansalaiskasvatus, moniarvoisuuden edistäminen), 
Suomen maabrändityössä yms.



Alueellinen toimeliaisuus - taustaa

• Aineistoista on nähtävissä, että monet hankkeista ja toimista olivat varsin 
alueellisia ja paikallisia. Voisiko olla niin, että aiemmin kuvatut epäkohdat 
ja turvattomuutta lisäävät ilmiöt saivat meidät yhtäältä identifioitumaan 
voimakkaasti suomalaisuuteen, (johon tutkitusti on arvoilmaston osalta jo 
pitkää yhdistetty voimakkaasti nimenomaan turvallisuus arvo), ja toisaalta, 
hakeutumaan syvempään yhteyteen nimenomaan oman lähipiirin 
kanssa?

• Omaehtoinen ideointi ja ”omannäköisen toiminnan” mahdollistaminen 
tuottivat uudenlaista toimeliaisuutta (eri hankkeet).

• Yhdessä tekeminen ja yhdessä onnistuminen tuottivat myös uuden tavan 
juhlia, siitä rakentuu se havaintoaineistoista esiin nouseva ilo ja 
myönteisyys. 



Tutkimuskohteena III

• Vahvistiko juhlavuoden tapahtumat myös alueellisia 
identiteettejä ja millainen merkitys sillä voisi olla kun alueita 
verrataan keskenään esim. toimeliaisuuden näkökulmasta?

• Miksi jotkut alueet, ryhmät, yksilöt eivät aktivoituneet 
juhlavuoden aikana?



Yritysnäkökulma - taustaa

• Kvantitatiivinen data, siltä osin kun sitä on saatavilla, osoittaa kiistatta, 
että juhlavuodella on ollut kaupallista merkitystä, merkitystä 
kuluttajakäyttäytymiseen ja yritysten myyntiin. Kaupallisesta 
näkökulmasta potentiaalista kertoo se, että yli 40% suomalaisista 
ilmoitti juhlavuoden aikana kuluttaneensa Suomi 100 tuotteisiin.

• Merkillepantavaa on myös yritysten laaja osallisuus hankkeeseen. 
Hyvin moni yritys ja yhteisö halusi juhlistaa merkkivuotta tekemällä 
jotakin hyvää Suomelle, ottamalla näkyvästi osaa 
yhteiskuntavastuukeskusteluun ja toimintaan. 



Tutkimuskohtena IV..

• Arvonäkökulmasta voisi tarkastella, onko voiton maksimointi 
liiketoiminnan perinteisenä tehtävänä väistymässä luoden laajemmin 
tilaa myös muille, kuin puhtaan kaupallisille tavoitteille? Tutkimusten 
valossa ennen kaikkea nuorten keskuudessa arvoilmasto on 
muuttumassa voimakkaasti tähän suuntaan (kulttuurin muutos, 
odotusten ja toiminnan vastaavuus..).

• Miten edistää Suomi-brändiä ja tehdä liiketoimintaa vastaavien 
mekanismien kautta jatkossa?



Yhteistoiminta - taustaa

• Suomi 100 juhlavuoden hankeaineistoissa esiinnousseet 
yhteisöllisyyden, yhteistyön, oma-aloitteisuuden, oman avun arvot 
sekä ajatukset tasa-arvoisesta ja demokraattisesta Suomesta ovat täysin 
yhteneväisiä osuustoiminnan keskeisimpiä ja perimmäisten ajatuksien 
kanssa. 

• Malli on koko olemassa olonsa aikana puhutellut tavallisia kansalaisia 
ja saanut joukkovoimia liikkeelle edistäen yhteistyötä, keskinäistä 
avunantoa ja solidaarisuutta – kaikki seikkoja, joita myös 
tulevaisuuden Suomessa eittämättä tarvitaan.

• Selittääkö osaltaan Suomessa kauan vallinnut yhteistoiminnan perinne 
ja vahva osuustoiminnallisuus juhlavuoden tapahtumia ja tuloksia?



Tutkimuskohteena V…osuustoiminta

• Osuuskunta on ihmiskeskeinen, ei pääomakeskeinen omistajuusmalli.

• Yhteistoiminnan, osuustoiminnan merkitystä tulisi avata nykyistä paremmin ennen 
kaikkea nuorten keskuudessa, sillä osuuskunnat ovat suomalaista, meidän 
yhteisesti omistamaamme ankkurivarallisuutta, jota ei voi vallata ja joiden 
toiminnan hyödyt eivät valu ulkomaille tai harvojen pääomasijoittajien hyväksi. 

• Keskeinen osa arkea ja taloudenpitoa, kansalaistaitoa, sivistystäkin, osata malli

• Kansalaisena oleminen, suomalaisuus ja suomalaiset arvot

• Arvopohja - osuustoiminnan arvopohja on ihmisenä kasvamista

• Oma apuisuus, toimeliaisuus, työllisyysvaikutukset

• Matalan kynnyksen yrittäjyyttä

• Omistajaohjaus



Tai varojen kohdentaminen..

• Symbolien ja artefaktien luominen (osallisuus, alueellisuus, kanallinen 
näkökulma)

tai

• Meidän Suomi kilpailu



Meidän Suomi kilpailu

• Monitieteinen lähestymistapa – muutama valittu kategoria: historia, talous, 
yhteistoimintaperinne, muu, mikä?). Valtakunnallisen kilpailun tavoitteena 
haastaa suomalaiset nuoret pohtimaan suhdettaan suomalaisuuteen,
huomioiden menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Tiedollisena tavoitteena 
myös lisätä nuorten tietämystä suomelle keskeisistä arvoista sekä 
yhteistoimintaperinteestä eilen ja tänään. 

• Kilpailutuotos: Nuoret voivat itse päättää toteutustavasta, omintakeisuuteen 
ja luovuuteen kannustetaan, ajattelun ainutlaatuisuutta arvostetaan. Lisäksi 
tarkoitus on oppia myös nuorilta, ei pelkästään päinvastoin. Hankkeen 
aikana kerätään tutkimusaineistoa nuorten keskuudessa.

• Lopputuotoksen ei välttämättä tarvitse olla kirjallinen aineisto. Se voi olla 
myös vaikkapa luova näyte, kuten video, sarjakuva, taidekuva tms. ja se voi 
keskittyä henkilöihin, yrityksiin, alaan, ajan kuvaukseen tms. 



..

• Kilpailun tarkoitus olisi tuottaa mahdollisimman rikkaita 
kuvauksia siitä, miltä Suomi ja suomalaisuus eri näkökulmilta 
näyttävät nuorten silmin. Haluamme ymmärtää, mitä se 
heidän mielestään on ollut ja ennen kaikkea, mitä se 
tulevaisuudessa voisi parhaimmillaan olla. Millaiset asiat 
nuoria puhuttelevat, mitä he pitävät tärkeänä, millaista 
Suomea he itse haluavat olla rakentamassa?



Lisäksi..

• Olemassa olevan datan hyödyntäminen ja avaaminen tutkijoille 
(raportointivastuu)

• Poikkitieteellinen ote – monitieteiset tutkimusryhmät

• Ja/tai juhlavuoden hengenmukainen laaja osallistumismahdollisuus ja 
siten osallisuus.



Kiitos

• Yhteystiedot: anu.puusa@uef.fi, +358 50 442 3376

mailto:anu.puusa@uef.fi

