Oi nuoruus!
Elämäkerrallinen kirjoituskilpailu 15.5.–30.11.2010
Miten sinä muistat nuoruuttasi ja nuoruutesi Suomea? Mitä on olla nuori nyt? Kerro oma tarinasi!
Nuorisotutkimusseura, Nuoren Voiman Liitto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura hakevat kaikenikäisten
suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Tavoitteenamme on runsas
ja moniääninen aineisto, joka avaa henkilökohtaisen näkökulman elettyyn ja koettuun nuoruuteen
Suomessa 1900–2000-luvuilla.
Kilpailussa on kaksi sarjaa: kaikille yli 25-vuotiaille avoin Nuoruus eilen ja alle 25-vuotiaille suunnattu
Nuoruus tänään. Kilpailuun voit osallistua suomeksi tai ruotsiksi. Saapunut aineisto talletetaan SKS:aan
tutkimusta ja mahdollista julkaisukäyttöä varten. Julkaisukäyttöön kysytään kirjoittajalta erillinen lupa.
Vapaamuotoiset tekstit voivat käsitellä esimerkiksi lapsuuden perhettä ja suhdetta vanhempiin, ystäviä,
seurustelua. Aiheena voi olla myös vapaa-ajan vietto niin järjestötoiminnassa kuin nuorten omissa
porukoissa, koulu ja opiskelu, oman identiteetin ja paikan etsiminen, työelämän aloittaminen tai perheen
perustaminen. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Aiheen käsittely ja tyyli ovat vapaat.
Nuoruus eilen (yli 25-vuotiaille)
• Millaista oli nuoruus jälleenrakennusvuosien
Suomessa tai kuohuvalla 60- tai 70-luvulla?
• Mitä nuoruus sinulle merkitsi?
• Mitä ajattelit, mitä toivoit tulevaisuudelta ja
mistä unelmoit?
• Millaiset asiat värittivät sukupolvesi
kokemusta?
• Millaista musiikkia kuuntelit ja miten
pukeuduit?
• Onko nuoruus aina nostalgiaa ja kullan
kimallusta vai ristiriitoja ja rajojen hakemista?
• Millainen merkitys nuoruusvuosilla on sinun
elämässäsi ollut?
• Millaista oli kasvaa naiseksi/mieheksi?

Nuoruus tänään (alle 25-vuotiaille)
• Mistä nuoruus alkaa ja mihin se päättyy?
• Mitä on nuoruus 2000-luvun Suomessa?
• Millaista riemua tai tuskaa on olla nuori?
• Onko nuoruus ohimenevä ongelma vai
elämän voimavara?
• Mitä nuoruus sinulle merkitsee? Onko
nuoruus sinulle onnea, myrskyä, haasteita,
uuden etsimistä, oman itsen löytämistä vai
jotain aivan muuta?

Kilpailun tulokset julkistetaan vuonna 2011. Molemmissa sarjoissa jaetaan 1 000, 500 ja 250 euron
rahapalkinnot ja kirjapalkintoja.
Tuomaristo: runoilija Olli Sinivaara, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen, tutkimusprofessori Tommi Hoikkala
ja opetusministeriön nuorisoyksikön päällikkö Olli Saarela.
Lisätietoja:
www.oinuoruus.fi
Nuorisotutkimusseura, Vappu Helmisaari, p. 020 755 2652, vappu.helmisaari@nuorisotutkimus.fi
Nuoren Voiman Liitto, Anna Nurro, p. 044 207 4651, anna.nurro@nuorenvoimanliitto.fi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Juha Nirkko, p. 0201 131 238, juha.nirkko@finlit.fi

Kilpailuohjeet
Lähetä kirjoituksesi joko postitse tai sähköpostin liitetiedostona doc-, rtf- tai txt-muodossa.
Osallistua voit omalla nimellä tai nimimerkillä. Liitä mukaan taustatietosi erillisellä paperilla:
nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti, syntymäaika ja -paikka sekä koulutus ja ammatti
(myös entiset) sekä suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi
tutkimuskäyttöön SKS:aan.
Kirjoita tekstisi A4-kokoiselle paperille vain paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, teippejä tai
niittejä. Lähetä kirjoituksesi 30.11.2010 mennessä osoitteeseen Nuorisotutkimusseura/ kirjoituskilpailu, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki tai kilpailu@nuorisotutkimus.fi. Merkitse kuoreen
tai viestin aihekenttään tunnus "Oi nuoruus!" sekä kilpailusarjan nimi.

