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Tiedoteteksti:

”Minun yliopistoni 2025” – osallistu kirjoituskilpailuun!

Haluatko innostaa strategiatyötä? Pystytkö visioimaan tulevaisuutta? Voit ottaa osaa kirjoituskilpailuun, jos
olet yliopistoyhteisön jäsen (henkilökuntaa, opiskelija tai alumni). Kilpailun aiheena on ”Minun yliopistoni
2025”.

Osallistu kirjoituskilpailuun sepitteellisellä tarinalla. Kirjoitus voi olla juonellinen novelli tai
vapaamuotoisempi katkelma fiktiivistä proosaa. Tekstin enimmäispituus on kolme liuskaa.

Kilpailuaika on 3.12.2014 - 31.1.2015. Kilpailuun lähetyt kirjoitelmat välitetään nimimerkin suojassa
kilpailun tuomaristolle, mikä takaa tekstien puolueettoman käsittelyn.

Kirjoitusten arvioinnissa tuomaristo kiinnittää ensisijaisesti huomiota tarinan idean ja kerrontatavan
omaperäisyyteen sekä tekstin muihin kirjallisiin ansioihin. Lisäansioksi katsotaan kirjoitelman tuomat uudet
näkökulmat ja ideat uudistuvaan strategiaan.

Kolme parasta kirjoitusta palkitaan Applen tabletti –tietokoneella.

Kirjoituskilpailun voittajat julkaistaan 6.3.2015. Samalla tuomaristo luovuttaa rehtorille koosteen
kirjoitelmissa esiin tulleista ideoista strategiatyöhön. Kilpailuun osallistuneita tekstejä voidaan julkaista
yliopiston sisäisillä ja ulkoisilla viestintäkanavilla (verkkosivuilla, intranetissä ja Aikalainen-lehdessä) sekä
strategiamateriaaleissa.

Ohjeet ja kilpailun säännöt

Lue tarkemmat osallistumisohjeet ja kilpailun säännöt yliopiston verkkosivuilta:
http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistoni.html

Lisätiedot

Sisältöihin ja kirjoittamiseen liittyvät kysymykset:
Mäkelä Maria
tutkijatohtori
Maria.E.Makela@uta.fi
puh. 040 832 5635

Kirjoitelmien lähettämiseen liittyvä neuvonta:
Nina Väyrynen
koulutussihteeri
nina.vayrynen@uta.fi
puh. 050 431 0814

http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistoni.html


Minun yliopistoni 2025 – kirjoituskilpailun säännöt

Osallistuminen

Kirjoituskilpailuun voivat osallistua yliopistoyhteisön jäsenet: henkilöstö, opiskelijat ja alumnit. Kilpailuaika
on 3.12.2014 - 31.1.2015.

Aihe

Kirjoituskilpailun aiheena on ”Minun yliopistoni 2025”. Kirjoituskilpailuun voi osallistua sepitteellisellä
tarinalla. Kirjoitus voi olla juonellinen novelli tai vapaamuotoisempi katkelma fiktiivistä proosaa. Kirjoittaa
voi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kirjoitusohjeet

Tekstin enimmäispituus on kolme liuskaa. Fonttikoko on 12. Käsinkirjoitettuja tekstejä ei oteta vastaan.
Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun vain yhdellä tekstillä.

Kirjoitelmat on varustettava nimimerkillä, joka on kirjoitettava jokaiseen liuskaan. Kirjoitelmat välitetään
nimimerkin suojassa arviointiryhmälle ja arvioidaan anonyyminä, mikä takaa tekstien puolueettoman
käsittelyn.

Kirjoittajan omalla nimellä julkaisemiseen pyydetään erikseen kirjoittajan lupa.

Kirjoitelmat lähetetään pdf-muotoisena osoitteeseen minunyliopistonikisa@uta.fi viimeistään 31.1.2015.
Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan oma nimimerkki sekä ”Minun yliopistoni 2025”. Omat tiedot (koko nimi,
sähköposti ja puhelinnumero) annetaan erillisenä tiedostona mailin liitteenä.

Arviointikriteerit

Kirjoitusten arvioinnissa tuomaristo kiinnittää ensisijaisesti huomiota tarinan idean ja kerrontatavan
omaperäisyyteen sekä tekstin muihin kirjallisiin ansioihin. Lisäansioksi katsotaan kirjoitelman tuomat uudet
näkökulmat ja ideat uudistuvaan strategiaan.

Kirjoitusten käyttö

Osallistumisellaan kirjoittaja antaa luvan käyttää ja muokata ideoita eteenpäin yliopiston strategiatyössä.
Kirjoituksia voidaan hyödyntää myös tutkimuskäytössä.

Kilpailija suostuu mahdolliseen tekstin julkaisemiseen yliopiston viestintäkanavissa ilman eri korvausta.
Kilpailuun osallistuneita tekstejä voidaan julkaista yliopiston sisäisillä ja ulkoisilla viestintäkanavilla
(verkkosivuilla, intranetissä ja Aikalainen-lehdessä) sekä strategiamateriaaleissa.

Kilpailutöitä ei palauteta. Kaikki kilpailutyöt säilytetään kaksi vuotta arkistoituna.

Palkinnot
Kolme parasta kirjoitusta palkitaan Applen tabletti –tietokoneella.

Tuomaristo
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat vararehtori, professori Pertti Haapala; dosentti, tutkijatohtori Maria
Mäkelä; tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-Sandt, tutkijatohtori Laura Saarenmaa ja Tamy:n hallituksen
jäsen Veera Paananen. Asiantuntijajäsenenä toimii dosentti, tutkijatohtori Heikki A. Kovalainen.

Kirjoituskilpailun tulosten julkaiseminen

Kirjoituskilpailun voittajat julkaistaan 6.3.2015. Samalla tuomaristo luovuttaa rehtorille koosteen
kirjoitelmissa esiin tulleista ideoista strategiatyöhön.
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