
  

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 myös 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 on kyse 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: kilpailu@koyhyyskirjoitukset.org 
 
Kirjoituskilpailun tulokset julkaistaan loppuvuonna 2006 kilpailun verkkosivuilla www.koyhyyskirjoitukset.org 
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) ja Anna-Maria Ruohonen (VTM, tutkija / Helsingin yliopisto). 
 
Kilpailua ovat tukemassa: Elämäntapaliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, 

Suomen Mielenterveysseura, Suomen Punainen Risti, Suomen setlementtiliitto, Takuu-Säätiö, Isolta 
Networks, Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö, Kustannusosakeyhtiö Avain, Työttömien valtakunnallinen 

yhteistoimintajärjestö TVY, Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto sekä Y-Säätiö. 
 

Tiede, taide ja köyhä kansa ry:n tarkoituksena on edistää tieteen ja taiteen asemaa yhteiskunnassa, ja 
saattaa tiede ja taide myös köyhän kansan saataville. Samalla yhdistys pyrkii edistämään sosiaalisen 

tasavertaisuuden toteutumista Suomessa ja maailmalla. 


