
Kirjoituskilpailu 1.9.2011–15.3.2012

Miten avio- tai avoero on muuttanut vanhemmuuttasi tai vanhempiesi 
vanhemmuutta? Millaista sinusta olisi hyvä erovanhemmuus? Kerro 
kokemuksistasi!

Keräämme nyt muistoja ja kokemuksia eron jälkeisestä vanhemmuudesta. 
Odotamme vastauksia sekä aikuisilta että lapsilta. Jokainen vastaus on 
tärkeä, sillä käytämme kirjoituksia tutkimus- ja opetusaineistona. 

Kirjoita vapaamuotoisesti omalla tyylilläsi. Voit käyttää apuna seuraavia 
kysymyksiä:

 − Miten vanhemmuutesi on muuttunut eron jälkeen? Miten vanhempiesi 
ero on muuttanut heidän vanhemmuuttaan?

 − Kuvaile, miten aikuisten ja lasten vuorovaikutus on muotoutunut eron 
jälkeen.

 − Onko tasa-arvoinen vanhemmuus mahdollista? Kerro kokemuksistasi.
 − Kuvaile, ovatko tunteesi ja kokemuksesi olleet positiivisia vai 

negatiivisia.
 − Kerro myös, millaista sinusta olisi hyvä erovanhemmuus.

Kirjoitukset arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansanrunousarkistoon ja sähköisessä muodossa saapuvat kirjoitukset 
lisäksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimus- ja opetuskäyttöön.
Hyvä erovanhemmuus ry voi julkaista kilpailuun lähetettyjä tekstejä
korvauksetta verkkosivuillaan, järjestäjien julkaisuissa ja Opettaja-lehdessä.

Kilpailun tulokset julkistetaan syksyllä 2012. Hyvä erovanhemmuus ry.
palkitsee parhaan aikuisen ja lapsen kirjoituksen 50 eurolla. Julkaistut
kirjoitukset saavat myös pieniä palkintoja. Lisäksi SKS arpoo kaikkien
osallistujien kesken kirjapalkintoja.

Kirjoituskilpailun järjestävät Hyvä erovanhemmuus ry., Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkisto, Yhden
vanhemman perheiden liitto, Lastensuojelun keskusliitto ja
Elatusvelvollisten liitto.

Lisätietoja:
Hyvä erovanhemmuus ry., Pekka Pere, p. 050 464 5057, pekka.pere@helsinki.fi
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet: 
http://www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm

Vanhemmuus eron jälkeen

Kilpailuohjeet

Kilpailuun voit osallistua suomeksi tai  
ruotsiksi. Kirjoituksen pituus on vapaa.

Lähetä kirjoituksesi 15.3.2012 mennessä 
osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259,
00171 Helsinki tai sähköpostin liite- 
tiedostona doc-, rtf- tai txt-muodossa 
osoitteeseen keruu@finlit.fi. Merkitse 
kuoreen tai sähköpostin aihekenttään
tunnus "Erovanhemmuus". Kirjoituksia  
ei palauteta, joten ota itsellesi kopio.

Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain 
paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, 
teippejä tai niittejä. 

Osallistua voit omalla nimellä tai 
nimimerkillä. Liitä alkuun taustatietosi: 
nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), 
syntymäaika ja -paikka, osoite, puhelin-
numero ja sähköposti, sekä allekirjoitettu 
suostumuksesi siihen, että lähettämäsi 
aineisto arkistoidaan nimelläsi kansan-
runousarkistoon. Ilmoita, jos haluat, että 
vastauksesi arkistoidaan nimettömänä. 
Silloin poistamme nimesi ja yhteystietosi 
palkinnan jälkeen.

Kerro kirjoituksen alussa myös, kirjoitatko 
aikuisen vai lapsen roolissa.


