
NAPERO-FINLANDIA SADUNKIRJOITUSKILPAILUN SÄÄNNÖT

 
1. Valtakunnallinen Napero-Finlandia -kirjoituskilpailu on tarkoitettu peruskoulun 1-6 luokkien 
oppilaille. Kyseessä on satukilpailu. Kilpailun vastuullisena järjestäjänä on Päätalo-instituutti. 
Kilpailu järjestetään vuosittain ja tulokset julkistetaan Sadun päivänä 18. lokakuuta.
2. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa lapsia kirjoittamisharrastuksen ja kirjallisuuden pariin ja 
oman luovuutensa kehittämiseen.

KILPAILUAIKA
3. Kilpailuaika päättyy vuosittain 30.4. Kyseisen päivän postileima riittää. Kilpailutyöt lähetetään 
Päätalo-instituuttiin osoitteeseen Urheilutie 4, 93400 Taivalkoski. Kilpailutyöhön merkitään 
selkeästi kirjoittajan nimi, ikä ja luokka ja kirjoittajan osoite sekä mahdollisuuksien mukaan tekstin 
kirjoittamispäivämäärä.

KILPAILUTYÖT
4. Kilpailutöiden on oltava käsin tai koneella kirjoitettuja satuja. Kirjoitetun sadun voi tallentaa 
halutessaan USB-muistitikulle. Sähköpostitse lähetettyjä töitä ei hyväksytä. Sadut voivat olla 
kuvitettuja, mutta arvioinnin päähuomio on tekstissä.
5. Hyväksyttäviä kilpailutöitä ovat suorasanaiset ja runomuotoiset sadut. Kilpailuun voidaan 
lähettää myös luokan tai lapsiryhmän yhtenäiseksi satukokonaisuudeksi katsottava työ. Kilpailun 
järjestäjä katsoo kuitenkin, että kirjoittaminen on yksilösuoritus, ja ryhmätyö ei kilpaile 
varsinaisissa kilpailusarjoissa, mutta voidaan palkita erikoispalkinnolla. Sadutetut tekstit voidaan 
palkita kunniamaininnalla. Mikäli tekstin tuottamisessa on käytetty sadutusta, täytyy siitä ilmoittaa 
erikseen.
6. Kilpailukielet ovat suomi, ruotsi ja saame. Muilla kielillä kirjoitettua satua tulee seurata 
suomenkielinen käännös.
7. Mikäli kirjoittajaa avustetaan tarinan puhtaaksikirjoittamisessa, täytyy välttää virheiden 
korjaamista ja tekstin stilisointia. Kyseessä on lapsen kirjoittama satu, ei toimitettu teksti.
8. Kilpailun järjestäjä voi kilpailun julistamisen yhteydessä määritellä vuoden kilpailulle teeman, 
jolloin satujen tulee käsitellä ko. aihetta.
9. Kilpailun järjestäjä voi määrätä osallistujille osallistumismaksun, joka tulee käyttää 
kokonaisuudessaan kilpailun järjestämiseen ja palkintoihin.
10. Sadut arkistoidaan kilpailun päättymisen jälkeen Päätalo-instituutin kansainväliseen 
satuarkistoon. Poikkeustapauksissa sadut voidaan eri pyynnöstä palauttaa tekijälle.
11. Päätalo-instituutilla on oikeus ilman eri korvausta julkaista kilpailuun lähetettyjä satuja 
kirjoittajan nimellä yksittäin tai kokoelmina. Instituutin ulkopuolisilla tutkijoilla on oikeus käyttää 
kilpailutöitä tutkimusaineistona ja siteerata niitä tutkimuksissa. Muutoin kirjoittajalla säilyvät kaikki
oikeudet omaan työhönsä.

SARJAT
12. Kilpailun sarjat ovat:
     I  sarja:   peruskoulun 1.-2.-luokkalaiset
    II  sarja:   peruskoulun 3.-4.-luokkalaiset
    III sarja:   peruskoulun 5.-6.-luokkalaiset



KILPAILUTÖIDEN ARVOSTELEMINEN
13. Yksittäisten kirjoittajien töiden lukumäärää ei rajoiteta. Järjestäjä toivoo, että mikäli työt 
kirjoitetaan esimerkiksi koulussa äidinkielen tunnilla, koulu ei suorita mitään esikarsintaa, vaan 
kaikkien oppilaiden työt lähetetään kilpailuun.
14. Päätalo-instituutti kutsuu kilpailulle vuosittain tuomariston. Tuomaristo voi käyttää apunaan 
valitsemaansa esiraatia.
15. Kilpailutöissä arvostetaan sadunomaisuutta, omaperäisyyttä, mielikuvitusrikkautta ja 
kertojantaitoa.

Satu on lyhyehkö (noin 1-5 konekirjoitusarkkia), johdonmukainen, tavalla tai toisella lasten 
maailmaan liittyvä kertomus, jossa on taianomaisuutta, mystiikkaa tai yliluonnollisia tapahtumia 
niin, että ne luovat erityisesti lapsiin vetoavan tunnelman. Arkinen, tavallisia tapahtumia käsittelevä
kertomus, väkivaltainen tarina tai taidokaskaan asia-aihetta pohtiva kirjoitus ilman edellä mainittuja
sadun ominaisuuksia ei ole satu.

PALKINNOT
16. Vuosittain kilpailuun osallistuneista saduista paras palkitaan NAPERO-FINLANDIA 
-palkinnolla. Kustakin sarjasta palkitaan kolme parasta satua. Tuomaristo voi palkita läänien 
parhaat sadut sekä jakaa lisäksi kunniapalkintoja ja kunniamainintoja.

NAPERO-FINLANDIA -palkinnon saaja kutsutaan tulosten julkistamis- ja 
palkintojenjakotilaisuuteen ja hänelle korvataan matkakulut yhden aikuisen saattajan kanssa. Muille
palkituille ilmoitetaan jaettavista palkinnoista ja heillä on mahdollisuus saapua 
palkintojenjakotilaisuuteen omin kustannuksin. Muuten palkinnot lähetetään postitse.

KILPAILUSTA TIEDOTTAMINEN
17. Seuraavan vuoden kilpailu julistetaan alkaneeksi kunkin vuoden palkintojenjakotilaisuudessa. 
Tässä kilpailujulistuksessa on määriteltävä mahdollinen teema, osanottomaksu, poikkeukset 
kilpailun päättymisajasta tai muut seuraavaa kilpailua koskevat erityissäännöt.
18. Kilpailuun liittyvästä tiedottamisesta vastaa kilpailun järjestäjä. Lisätietoja kilpailusta saa 
Päätalo-instituutista, puh. 040 548 2247, sähköpostiosoite instituutti(at)taivalkoski.fi.


