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Isää 

etsimässä 

Kirjoituskilpailu 16.3. - 31.8. 

1999 

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Isätoimikunta 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/ Kansanrunousarkisto 

Svenska litteratursällskapet i Finland/ Folkkultursarkivet  

Vastausohjeet * Palkinnot * Vastausten käyttö  

Isätoimikunta on mietintönsä miettinyt. Se haluaa 

myös kuuluviin, mitä isät miettivät.  

Valtakunnallisen ja kaikille avoimen "Isää etsimässä" 

-kirjoituskilpailun tarkoitus on tuoda uusia 

puheenvuoroja ajankohtaiseen isäkeskusteluun. 

Samalla saadaan arvokasta aineistoa tutkimus- ja 

kehittämishankkeita varten. Etenkin isät ja isoisät 

mutta myös muut perheenjäsenet kutsutaan 

kirjaamaan kokemuksiaan, havaintojaan ja 

ajatuksiaan.  

Aiheen käsittelyssä tärkeintä on aitous ja 

omakohtaisuus, jutun pituudesta saa päättää itse. 

Vastaus voi olla esimerkiksi muistelma, 

tilannekuvaus, puolustuspuhe, päiväkirja, runo tai 

sarjakuva. Vastauksen on oltava aiemmin 

julkaisematon.  

Kilpailuaika on maaliskuun puolivälistä elokuun 

loppuun. Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan 

isänpäivän tuntumassa marraskuussa 1999. 

Aineistosta toimitetaan kokoomateos. 

Alkuperäisvastaukset arkistoidaan 

Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön.  

Voit otsikoida vastauksesi itse. Seuraavassa on 

joitakin esimerkkejä näkökulmista:  

 Isoisä, isä, minä  
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 Isä ja poika  

 Isä kotona  

 Isä työssä  

 Isä vapaana  

 Isän päivä  

 Isän ilot  

 Isän murheet  

 Isätön  

 Isä, tätä olisin kysynyt  

 

VASTAUSOHJEET 

Kirjoita suomeksi tai ruotsiksi, koneella tai siististi 

käsin  

 tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle 

paperia; kirjoituksen laajuus vapaa  

 jättäen vasempaan reunaan nelisen senttiä 

tyhjää liuskojen sitomista varten  

Kirjoita alkuun omalle liuskalleen  

 nimi, syntymäaika ja -paikka, vanhempien 

ammatti, oma ammatti, koulutus sekä osoite ja 

puhelinnumero  

 allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että 

aineisto talletetaan nimelläsi 

Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön 

sekä mahdolliset käyttörajoitukset  

Jos liität vastaukseesi valokuvia  

 saat lisäohjeita kuvien lähettämisestä 

Kansanrunousarkiston kuva-arkistosta  

(puh. 09-131 23 235)  

 lähetä myös negatiivit (kokonaisina 

negatiiviliuskoina) mikäli ne ovat käytössäsi  

 kirjoita jokaisesta kuvasta mahdollisimman 

tarkat tiedot erilliselle paperille (ei kuviin); 

tärkeimmät tiedot ovat kuvausaika ja -paikka, 

kuvan aihe, kuvatut henkilöt sekä kuvaaja  

 älä kiinnitä kuvia mihinkään; älä myöskään 

revi niitä irti vaan lähetä valmiit albumit tai 

albumilehdet sellaisenaan  

 merkitse vastauksesi alkuun selvästi, pitääkö 

kuvat tai negatiivit palauttaa vai ei; kaikkea 

palautettavaa aineistoa ei ehkä ole mahdollista 

kopioida kuva-arkistoon  



 valokuvien valokopioita tai ns. laser-kopioita 

ei arkistoida kuva-arkistoon; voit kuitenkin 

liittää niitä kirjoitukseesi tai antaa niitä 

tiedoksi kuvista, joita voisit lähettää 

kopioitavaksi  

Jos äänität (olet estynyt itse kirjoittamasta tai 

haastattelet toista henkilöä)  

 käytä C-kasetti- tai avokelanauhuria, 

mieluiten erillistä mikrofonia  

 puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka 

ja haastattelijan ja haastateltavan 

henkilötiedot sekä kysy haastateltavalta 

suostumus siihen, että aineisto talletetaan 

myös hänen nimellään tutkimuskäyttöön 

Kansanrunousarkistoon  

 kirjoita samat tiedot nauhakoteloon, sekä 

lyhyesti erilliselle paperille nauhan sisältö  

 vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin 

ääneenlukua; lähetä silloin mieluummin teksti  

Lähetä vastauksesi 31.8.1999 mennessä 

osoitteeseen  
SKS / Kansanrunousarkisto  

PL 259  

00171 HELSINKI  

(tai sähköpostitse osoitteeseen juha.nirkko@finlit.fi, 

mieluummin suorana tekstinä kuin liitetiedostona)  

Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus "Isää 

etsimässä". 

Kirjoituksia ei palauteta, joten ota itse itsellesi kopio.  

Palkinnot ja tulosten julkistaminen  
I palkinto 5000 mk, II palkinto 3000 mk, III palkinto 

2000 mk.  

Palkintolautakunnalla on tarvittaessa oikeus osittaa 

palkintosummat toisin.  

Lisäksi jaetaan kirjapalkintoja. Tulokset julkistetaan 

ja palkinnot jaetaan Helsingissä isänpäivänä tai sen 

tuntumassa 1999.  

Palkintolautakunta  
Kimmo Leppo, ylijohtaja, STM (puheenjohtaja)  

Eeva Kuuskoski, pääsihteeri, Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto  

Jouko Huttunen, apulaisprofessori, Jyväskylän 

yliopisto  
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Martti Esko, pääsihteeri, Kirkon perheasiain keskus  

Kaari Utrio, kirjailija  

Lena Huldén, arkistonjohtaja, SLS/ 

Folkkultursarkivet  

Pekka Laaksonen, arkistonjohtaja, SKS/ 

Kansanrunousarkisto  

Juha Nirkko, tutkija, SKS/ Kansanrunousarkisto 

(sihteeri)  

Vastausten käyttö ja tallettaminen  
Alkuperäiset kilpailuvastaukset talletetaan Helsinkiin 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

kansanrunousarkistoon (tai Folkkultursarkivetiin), 

missä ne ovat muun muistitietoaineiston tavoin 

tutkijoiden käytettävissä. Kilpailun järjestäjillä on 

oikeus julkaista aineistosta kokoomateos, johon 

julkaisuluvat kysytään kirjoittajilta erikseen. Erillisiä 

tekijänpalkkioita ei makseta.  

Lisätietoja antavat  
Juha Nirkko, SKS, (09) 1312 3238, 

juha.nirkko@finlit.fi  

Niklas Labart, SLS, (09) 6187 7456, 

niklas.labart@mail.sls.fi  

Nina Tuominen, STM, (09) 160 4346, 

nina.tuominen@stm.vn.fi    

Päivitetty 13.3.2000  
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