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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.



 

 

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 

Järjestämme kirjoituskilpailun, jonka aiheena on köyhyys arjessa. Keräämme tavallisten 

ihmisten kokemuksia siitä, minkälaista on olla köyhä nyky-Suomessa. Tavoitteena on lisätä 

ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä.  

Toivomme, että kirjoitat vapaamuotoisesti omin sanoin siitä, miten köyhyys tuli elämääsi ja 

mitä keinoja käytät arjessa pärjätäksesi. Tärkeää on, että kirjoitat omista kokemuksistasi ja 

että kerrot, mihin ajankohtaan kokemuksesi suunnilleen sijoittuvat.  

Palkitsemme kirjoitukset 

1. palkinto 3 x 500 € 

2. palkinto 3 x 100 €  

Palkinnonsaajat valitsee raati, johon kuuluvat Jouko Karjalainen, Meri Larivaara, Juha 

Mikkonen, Anna-Stina Nykänen, Maria Ohisalo ja Mathias Rosenlund. 

Palkintokriteerit 

 omasta elämästä todenmukaisesti ja suorasanaisesti kerrottu 

 kuvaa tämän ajan köyhyyttä  

 tuo myös uusia näkökulmia köyhyyteen 

Lähettäessäsi kirjoituksesi 

 lisää viestiin nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi/osoitteesi. Nämä tiedot 

muodostavat henkilörekisterin. Tutustu tietosuojailmoitukseen, jossa kerrotaan 

tietojen käyttämisestä 

https://blogs.helsinki.fi/arkipaivankokemuksiakoyhyydesta/files/2019/07/Tietosuojailmoitus.pdf 

 lisää viestiin seuraava lause: ”Kirjoitukseni saa arkistoida Tietoarkistoon. Tutkijat 

saavat arkistoida yhteystietoni seurantakeruuta varten”. Näin kirjoituksesi voidaan 

arkistoida tutkimuskäyttöä varten. Voit keskeyttää tutkimukseen osallistumisesi 

milloin tahansa ilmoittamalla siitä järjestäjille. 

 Voit osallistua myös pelkkään kilpailuun. 

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kiitän lämpimästi osallistumisestasi. 

Elina Turunen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto 

 

 

 

[yhteystiedot poistettu]



Kirjoitusohjeet  

 Kirjoituksen pituus voi olla enintään 10 sivua / 30 000 merkkiä. Pienet ja lyhyetkin 

kirjoitukset ovat arvokkaita.  

 Voit kirjoittaa nimimerkillä. Älä käytä samaa nimimerkkiä, jota käytät muualla, vaan 

keksi nimimerkki vain tätä kirjoituskilpailua varten. Vältä kirjoituksessasi oikeiden 

nimien käyttöä silloin, kun kerrot yksityisistä henkilöistä. Hälvennä jo 

kirjoitusvaiheessa asioita, joiden perusteella sinut tai muut henkilöt voisi tunnistaa. 

 Lisää kirjoitukseesi tiedot sukupuolestasi, iästäsi, paikkakunnastasi, koulutuksestasi ja 

ammatistasi tai entisestä ammatistasi. Nämä tiedot ja mahdollinen nimimerkkisi 

liitetään kirjoitukseesi, kun se arkistoidaan.  

 Kilpailuun voivat osallistua täysi-ikäiset henkilöt.  

 Tutkimushankkeen päätyttyä kirjoituksesi arkistoidaan Tietoarkistoon 

(www.fsd.uta.fi) tieteellistä tutkimus- ja opetuskäyttöä sekä yliopistojen ylempiä 

opinnäytteitä varten. Arkistoituja kirjoituksia käyttäviltä edellytetään aineiston 

käyttöä koskeva käyttöehtositoumus. Kirjoituksiasi käsitellään tietosuoja-asetuksen 

mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoitukseen. 

 Tutkijat säilyttävät henkilö- ja yhteystiedot sisältävän koodiavaimen mahdollisia 

vapaaehtoista seurantatutkimusta koskevia yhteydenottoja varten. Rekisterinpitäjä on 

Helsingin yliopisto. Yhteyshenkilöt ovat Elina Turunen  ja 

Anna-Maria Isola . 

 Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus, saada pääsy yhteystietoihisi, oikaista niitä ja 

rajoittaa ja vastustaa niiden käsittelyä.  

 Kilpailuaika on 3.7.–15.10.2019. Lähetä kirjoituksesi sähköpostin liitetiedostona 

osoitteeseen  tai käsin kirjoitettu teksti osoitteeseen Elina 

Turunen, . 

 

Kirjoituskilpailun järjestävät: Elina Turunen (Helsingin yliopisto), Heikki Hiilamo (Helsingin 

yliopisto) ja Eeva-Maria Grekula (Turun yliopisto), Anna-Maria Isola, EAPN-Fin – Suomen 

köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston kansalaistoimintaryhmä sekä Kuka 

kuuntelee köyhää? -verkosto 

Kirjoituskilpailua ovat tukeneet: EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen 

verkosto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Työttömien Keskusjärjestö ry, Mannerheimin 

lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ry, Takuusäätiö, Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö SAK, Kirkon Diakonia ja sielunhoito, Suomen Punainen Risti sekä Ehkäisevä 

päihdetyö EHYT ry. 

Kirjoituskilpailun tulokset julkaistaan 31.3.2020 mennessä kilpailun verkkosivuilla 

(https://blogs.helsinki.fi/arkipaivankokemuksiakoyhyydesta). Palkinnon saajiin otetaan 

yhteyttä henkilökohtaisesti, ja heidän kanssaan sovitaan kirjoitusten julkaisemisesta. 

Helsingin yliopiston Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on antanut 

lausunnon tutkimuksen eettisyydestä 16.4.2019. 
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