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KIRJOITUSKILPAILU 2019 
 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää yhdessä Oulun kirjailijaseura ry:n 
kanssa kirjoituskilpailun 21.5.–15.8.19. 
 

Kenelle? 
 

Kilpailu on avoin kaikille kirjoittajille, jotka eivät ole julkaisseet omaa kaunokirjallista teosta. 
Omakustanteet ja antologiat eivät ole este kilpailuun osallistumiselle, mutta kilpailuun lähe-
tettävien töiden tulee olla ennen julkaisemattomia ja palkitsemattomia (koskee myös oma-
kustanteita ja antologioita).  
 
 
 

Kirjoituksen laji ja aihe 
 

Kilpailun teemana on "Luonto runossa" 
 

Vuonna 1946 Eero Lyyvuo litteroi lintujen ääntelyä runoteokseensa Pieniä laulajia. Mitä 
kaikkea voisi luontorunous olla tänään? Millaista on sinulle tärkeä luontorunous? Antaako se 
ihmiselle paikan rauhoittua kiireen keskellä ja kuunnella omia tunteitaan? Ottaako se kantaa 
poliittisesti? Kertooko se luonnosta riippuvaisesta ihmisestä vai kenties luonnosta ennen 
ihmislajia tai ihmislajin jälkeen? Murtautuuko runojen aihe esimerkiksi niiden rytmiin tai 
visuaaliseen asetteluun sivulle? Saat käsitellä teemaa täysin vapaasti: kaupunkiluonto, ihmis-
luonto ja kaikki muutkin luonnot ovat tervetulleita. 

 
 
 

Säännöt 
 

Teksti kirjoitetaan suomeksi tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmalla, tallennetaan word-, odt- 
tai rtf-muotoon ja lähetetään sähköpostilla jäljempänä mainittuun osoitteeseen. 
 

Yhdeltä kilpailijalta hyväksytään kilpailuun enintään kolme runoa, joiden maksimipituus yh-
teensä on viisi liuskaa. Runot kirjoitetaan kaikki samaan tiedostoon, varustetaan nimimerkil-
lä ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona.  Lähettäjän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, 
sähköposti) tulee ilmoittaa sähköpostin viestikentässä.  
 
Vain palkituista (kolme parasta) teksteistä annetaan palaute.   
 
Pohjois-Pohjan-maan kesäyliopisto pidättää itsellään oikeuden julkaista kirjoituskilpailuun 
lähetettyjä tekstejä ilman eri korvausta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kotisivuilla tai 
muissa kesäyliopiston toimintaa esittelevissä yhteyksissä tietoverkossa ja sen ulkopuolella.  
 
 



 

 

 

Kilpailun ajankohta 
 

Kilpailu on avoinna 22.5.–15.8.19. 
 
 
 

Lähetysohjeet 
 

Kilpailutekstit toimitetaan 15.8.19 mennessä sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen: 
kirjoituskilpailu.pp@gmail.com 
Sähköpostin aihekenttään laitetaan merkintä ”Kirjoituskilpailu”. 
Yhteystiedot kirjoitetaan sähköpostin viestikenttään. 

 

HUOM. Lähetä yllä mainittuun osoitteeseen vain kilpailutekstit, sillä kyseiseen sähköpostiin lähetetyt 
viestit luetaan vasta kilpailuajan päätyttyä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Lisätietoja-kohdassa 
mainittuun osoitteeseen.  
 
 
 

Raati 
 

Kilpailun raadissa ovat kirjailijat, kirjoittajaohjaajat Pauliina Vanhatalo, Marja-Riitta Vainikkala ja 
Timo Harju sekä Oulun kirjailijaseuran toiminnanjohtaja Tuomo Heikkinen. 
 
 
 

Voittajien valinta ja julkistaminen 
 

Kilpailun raati valitsee kolme palkittavaa tekstiä. Voittaja saa 300 euron, toinen 200 euron ja kol-
mas 100 euron rahapalkinnon. Kilpailun raati voi harkintansa mukaan myöntää myös kunniamainin-
toja, joiden saajille lähetetään kunniakirja. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajat ja 
parhaista teksteistä tehty kooste julkistetaan marraskuussa 2019 kesäyliopiston kotisivuilla ja sosi-
aalisessa mediassa.  
 

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken suoritetaan arvonta, jonka palkintona on Tommi Parkon 
teos Runosta, rakkaudella. 
 
 
 

Lisätietoa 
Merja Kuure, koulutussuunnittelija 
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2203 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 


