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MINUN HYVINVOINTINI 
KILPAILU 

 
Kirjoita teksti tai tuota kuva hyvinvoinnistasi:  
voit voittaa 500 euron matkalahjakortin! 

 
Mitä sinulle tarkoittaa hyvinvointi? Mistä asioista sinun hyvinvointisi muodostuu? Miten 
ylläpidät hyvinvointiasi? Onko kulttuurilla tai liikunnalla roolia hyvinvoinnissasi? Mikä on 

muiden ihmisten osuus hyvinvoinnissasi? Voit pohtia työssäsi kilpailun teemaa 
esimerkiksi näiden kysymysten kautta. Kolmas lähde –hanke ja sen toteuttajat 

Teatterikorkeakoulu, Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Allianssi hakevat tekstejä ja 
kuvia kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnista.  

 

OHJEET 
Kirjoita vapaamuotoinen teksti (max. 1 A4 tai 3000 merkkiä) tai tuota kuva aiheesta. 
Kirjoita nimimerkkisi jokaiseen lähettämääsi työhön. Tekstien ja kuvien tulee olla 

ennen julkaisemattomia, töitä ei palauteta. Kukin osallistuja saa osallistua enintään 
kahdella työllä. Lähetä työsi 15.3.2010 mennessä joko postitse tai sähköpostilla. 

 
1. Lähettäminen postitse. Lähetä työsi osoitteeseen: Teatterikorkeakoulu, 

Koulutus- ja kehittämispalvelut, Kolmas lähde, PL 163, 00531 Helsinki. Kirjoita 
kuoreen tunnus ”Minun hyvinvointini”. Kirjoita erilliselle liuskalle nimimerkkisi 

(sama, jonka olet merkinnyt lähettämääsi tekstiin / kuvaan) sekä nimesi, osoitteesi, 
puhelinnumerosi ja syntymäaikasi. 

 
2. Lähettäminen sähköpostilla. Lähetä työsi rtf- tai jpg-muotoisena liitetiedostona 
osoitteeseen kolmaslahde@gmail.com . Laita sähköpostiviestin otsikoksi ”Minun 

hyvinvointini”. Kirjoita sähköpostiviestiin nimimerkkisi (sama, jonka olet merkinnyt 
liitetiedostona lähettämääsi tekstiin / kuvaan) sekä nimesi, osoitteesi, 

puhelinnumerosi ja syntymäaikasi. 
 

PALKINNOT 
Palkintoraatia puhuttelevin työ palkitaan 500 euron matkalahjakortilla. Lisäksi kaikkien 
osallistuneiden kesken arvotaan kolme 30 euron kirjalahjakorttia. Tekstejä, otteita 
niistä sekä kuvia saatetaan julkaista osana Kolmas lähde –hankkeen loppujulkaisua. 
Julkaisuun valittujen töiden tekijöiltä pyydetään erillinen lupa ja töiden julkaisusta 

maksetaan palkkio. 
 

Lisätiedot: www.kolmaslahde.fi tai kolmaslahde@gmail.com  
 


