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EI AUTA SANO NAUTA 
Kirjoituskilpailu lehmästä 

Ei auta sano nauta on valtakunnallinen, kaikille avoin 

kirjoituskilpailu. Sen järjestävät Maaseudun Sivistysliitto ja 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto. 
Kilpailuaika on 20.1.-1.10.2004. 

Kilpailussa kootaan lehmiin liittyviä muistoja, kokemuksia ja 

tarinoita. Mukaan voi osallistua tosikertomuksin tai 
kaunokirjallisin tekstein. Kilpailusarjoja on kaksi: 

Muistelukertomusten sarjaan  

voit osallistua tosipohjaisin kertomuksin lehmistä ja 

lehmänhoidosta. Kerro tapahtumista, kokemuksista ja omista 

muistoistasi. Voit kirjoittaa lapsuusajasta tai nykypäivästä, 

erikoisesta sattumuksesta tai arkisesta työstä. Kerro emännän 

äänellä tai kaupunkilaisserkun katsannosta. Kerrottavaa löytyy 

myös jos olet lomittaja, karjantarkkailija, eläinlääkäri, 

maitoauton kuljettaja tai olet toiminut muilla lehmän kanssa 

läheisillä elämänaloilla.  

Kertomusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota muistikuvien 

rikkauteen ja omakohtaisuuteen sekä kerrontatavan 
omaperäisyyteen. 

Kaunokirjalliseen sarjaan  

voit osallistua novellein ja tarinoin, joiden aihepiirit tavalla tai 

toisella liittyvät lehmään.  

Työt arvioidaan kaunokirjallisina teoksina. 

Kirjoitusohjeet  

Kukin kirjoittaja saa osallistua kilpailuun enintään kahdella työllä. 

Tekstien tulee olla suomenkielisiä ja ennen julkaisemattomia. 

Mainitse tekstin yhteydessä, kumpaan kilpailusarjaan työ kuuluu. 

Jos maininta puuttuu, sarjavalinnan tekee tuomaristo. 

Kirjoita teksti koneella 2-rivivälillä yhdelle puolelle paperia. 

Kunkin kilpailutyön pituus saa olla enintään 10 liuskaa (30 
riviä/liuska tai tietokoneella kirjoitettaessa 2000 merkkiä/liuska). 

Tekstejä ei palauteta, joten niistä on hyvä ottaa kopio omaan 
käyttöön. 

Varusta kilpailutyö nimimerkillä. Liitä oheen kirjekuori, jonka 

päällä on nimimerkkisi. Sulje kuoren sisälle omat henkilötietosi: 

nimimerkki, oma nimesi, ikä, ammatti, osoite ja puhelinnumero. 
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Laita myös allekirjoitettu suostumus tekstin arkistointiin 

kansanrunousarkistoon omalla nimelläsi. 

Kirjoita kuoreen tunnus "Kirjoituskilpailu" ja lähetä kilpailutyösi 

1.10.2004 mennessä (postileiman päiväys riittää) osoitteeseen 
Maaseudun Sivistysliitto, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki. 

Palkinnot  

Kilpailun palkintoihin käytetään yhteensä 10.000 euroa, josta 

kummankin sarjan voittaja saa 2 000 euroa. Loput 

palkintosummasta jaetaan tuomariston harkinnan mukaan. 

Erityisistä ansioista voidaan myöntää kunniamainintoja. Lisäksi 
jaetaan kirjapalkintoja. 

Tuomaristo  

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat emeritusprofessori Kalle Maijala 

(tuomariston puheenjohtaja), kirjailija Uma Aaltonen, 

kyläasiamies Juha Kuisma, kirjailija Rosa Liksom ja 

tiedotuspäällikkö Leena Packalén sekä järjestäjien edustajina 

arkistonjohtaja, professori Pekka Laaksonen ja tutkija Juha 

Nirkko Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta ja 

kulttuuritoimenjohtaja Liisa Heikkilä-Palo Maaseudun 

Sivistysliitosta. 

Kilpailun sihteeristönä toimivat kulttuurisihteeri Raija Kallioinen 

ja kulttuuriavustaja Leena Suominen Maaseudun Sivistysliitosta. 

Tulosten julkistaminen  

Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan 22.4.2005. 

Tuloksista ilmoitetaan tämän jälkeen kaikille kilpailuun 
osallistuneille kirjeitse. 

Kirjoitusten käyttö  

Kaikki kilpailutyöt tekijätietoineen tallennetaan Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon, missä ne ovat 

tutkijoiden käytettävissä. Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista 

aineistoa omissa julkaisuissaan sekä mahdollisessa 

kokoomateoksessa. Julkaisuluvat kysytään kirjoittajilta erikseen. 

Valokuvien keruu  

Jos liität kirjoitukseesi valokuvia, merkitse niiden 

yhteyteen selvästi, pitääkö kuvat tai negatiivit 

palauttaa vai ei. 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 albumit tai albumilehdet 

sellaisenaan. Kuvat tai niistä otettavat kopiot 

tallennetaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kansanrunousarkistoon.  

Kuvat eivät osallistu kilpailuun. Järjestäjät 

pidättävät oikeuden tehdä kuvista kopiot 

kansanrunousarkistoon ja käyttää kuvamateriaalia 

näyttely-, julkaisu- ja tiedotustoiminnassaan. 

Kuvien julkaisemisesta sovitaan etukäteen 
lähettäjien kanssa. 

Lisätiedot  

MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO 

www.msl.fi/kulttuuri, puh. (09) 7512 0225, 

raija.kallioinen@msl.fi 

SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN 

KANSANRUNOUSARKISTO 

www.finlit.fi, puh. (09) 1312 3238, juha.nirkko@finlit.fi 

  

Kun varahaasena kesäaamuna lehemä tuos aamuyöstä poikii, 

niin silloon on kesän hajut ja tuoksut parahimmillansa. Kun 

aamukastehen aikahan menöö navettahan ja tuloo sieltä pois, 

kun jo uusi kastet nousoo maasta, niin päivä on silloon pitkä. 

Kun poikimiset menöö hyvin, niin väsymys haihtuu pikemmin 

pois. Mutta kun lehemän joutuu panemahan korkialaitaasehen 

justihin kun sitä olis saanu ruveta lypsämähän, niin harmittaahan 

se. Mutta niinku yks eläänlääkäri sanoo, jotta saa varautua 
kaikkehen, kun teköö töitä elävän pääoman kanss. 

Kerttu Karhu, Kauhajoki 
Maan sydämeltä -kirjoituskilpailun voittaja vuodelta 1997 

   

Lehm ja koiv 

Mää tahro olla lehm koivu al. 

Mää en tahro olla luav. 

Mää en tahro oppi uut taitto-ohjelma. 

Mää en tahro selvittä äit-tytär suhret. 

Mää en tahro viärä sitä kirjet posti. 

Mää en tahro soitta Kelan tätil. 
Mää en tahro muista yhtäkän pin-koori. 

Anttaka mu olla lehm koivu al. 

Viäkkä mu väsyne nahk kamarim permanol, 
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kakluni ette. 

Heli Laaksonen, teoksesta Pulu uis 

 


