takaisin

Helsinki – Stadini
Kirjoituskilpailu 12.6.–15.10.2004
Asut Suomen pääkaupungissa.
Kutsumme Sinut kirjoituskilpailuun,
joka on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille.
Kilpailussa on kaksi sarjaa:
1) Syntyperäisten helsinkiläisten sarja
2) Helsinkiin muualta muuttaneiden sarja
Kummassakin kilpailusarjassa jaetaan:
1. palkinto 300 euroa
2. palkinto 2 x 200 euroa
3. palkinto 3 x 100 euroa
Lisäksi kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.
Kirjoitelmien tulee liittyä Helsinkiin
Niiden tulee olla myös tosia ja aiemmin julkaisemattomia.
Muuten tyyli ja käsittelytapa on vapaa. Aiheena voivat olla
esimerkiksi lapsuutesi ja nuoruutesi, sotavuodet, pulavuodet,
kouluvuodet, kaupunkikuvan muuttuminen, työ ja harrastukset.
Hyviä aihepiirejä ovat myös liikkuminen Stadissa, arkielämä ja
juhlapyhien vietto, kesät kaupungissa, Stadin slangi ja sen
muuttuminen, tunnetut ja tuntemattomat pääkaupunkilaiset.
Tarinan arvoisia ovat varmasti muutto, sopeutuminen tai paluu
Helsinkiin.
Kirjoitukset voivat olla vapaamuotoisia muistelmia tai
kertomuksia, mutta myös esimerkiksi novelleja, näytelmiä tai
runoja. Pienetkin muistot ovat tärkeitä. Otsikoi kirjoituksesi itse.
Vastausohjeet
Kirjoittaa voi käsin tai koneella; suomeksi, ruotsiksi tai Stadin
slangilla. Muukin kieli on sallittu, mutta arviointi tehdään silloin
käännöksestä. Enimmäislaajuus on 30 sivua. Kirjoitelmia ei
palauteta, vaan ne arkistoidaan Kansanrunousarkistoon
nimelläsi. Parhaat julkaistaan kirjana.
Lähetä vastauksesi 15.10.2004 mennessä osoitteeseen
SKS/ Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki.
Tai sähköpostina: keruu@finlit.fi, kirjekuoreen tai aihekenttään
tunnus "Helsinki – Stadini".
Liitä mukaan nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi ja -paikkasi sekä
ammattisi.
Palkintolautakunta koostuu järjestäjien edustajista. Kilpailun

tulokset julistetaan 15.12.2004 pidettävässä juhlassa.
Järjestäjät Stadin Slangi ry., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Svenska Litteratursällskapets språkarkiv, Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus, Helsingin kaupunginmuseo, Kallio-lehti ja
Töölöläinen.
Lisätietoja Juha Nirkko, p.131 231 päivisin; Outi Havia, p. 789
828 iltaisin, www.finlit.fi, www.kotus.fi, www.hel.fi/kaumuseo

Min Stadi – Helsingfors
Skrivtävling 12.6.–15.10.2004
Du bor i Finlands huvudstad. Vi inbjuder dig att delta i en
skrivtävling,
för alla helsingforsare.
Tävlingen är uppdelad i två serier
1) serien för infödda helsingforsare
2) serien för inflyttade helsingforsare
I båda tävlingsserierna delar vi ut:
1 pris 300 euro
2 pris 2 x 200 euro
3 pris 3 x 100 euro
Dessutom lottar vi ut bokpriser mellan alla deltagare.
Bidragen ska handla om Helsingfors
Bidragen ska vara verklighetsbaserade och inte förr publicerade.
I övrigt är stil och form fria. Du kan exempelvis skriva om din
barndom, dina ungdomsår, krigsåren eller nödåren, skoltiden,
den föränderliga stadsbilden eller arbete och fritid i sta'n. Skriv
gärna om hur man rör sig på sta'n, om vardag och fest, om
sommar i sta'n, om Helsingforsslangen och hur den ändrats, eller
varför inte skriva om kända och okända helsingforsare. Flytt,
anpassning och återflytt till sta'n är också historier värda en
berättelse.
Bidragen kan utformas som fria berättelser eller hågkomster,
men lika välkomna är noveller, skådespel och dikter. Också små
minnen är viktiga! Välj själv rubrik.
Bidragsanvisningar
Skriv för hand eller på maskin; på svenska, finska eller
Helsingforsslang. Visst kan du skriva också på andra språk, men
då läser juryn en översatt version. Bidragen får vara högst 30
sidor. De returneras inte, utan arkiveras i Folkminnesarkivet på

ditt namn. De bästa bidragen publiceras i bokform.
Sänd in ditt bidrag senast 15.10.2004 på adress
SKS/ Folkminnesarkivet, PB 259, 00171 Helsingfors
eller per e-post: keruu@finlit.fi.
Skriv ”Helsingfors – min Stadi” på kuvertet eller e-postens rad
ämne.
Bifoga namn och adress, födelseår och -ort och gärna yrke.
Juryn består av representanter för organisatörerna.
Tävlingsresultatet kungörs under festliga förhållanden
15.12.2004.
Organisatörer Stadin Slangi rf., Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, Svenska Litteratursällskapets språkarkiv,
Forskningscentralen för de inhemska språken, Helsingfors
stadsmuseum, lokaltidningarna Kallio-lehti och Töölöläinen.
Tilläggsuppgifter Mona Forsskåhl 050 430 5940, www.finlit.fi

