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Työttömän
tarina
Kirjoituskilpailu työttömyydestä 1.5.–31.10.2018
Vuoden 2009 talouskriisin jälkeen työttömyys kasvoi
Suomessa jälleen. Vaikka talouskasvu alkoi uudelleen,
on työttömyyden vähentäminen osoittautunut vaikeaksi.
Julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti työllistämisen
keinoista, työttömien aktivoinnista ja kannustinloukkujen
purkamisesta. Työttömien oma ääni on julkisessa
keskustelussa jäänyt talouspoliittisen puheen varjoon.
SKS järjesti Työttömän tarina -kirjoituskilpailun vuonna
1993. Nyt haluamme jälleen kerätä työttömien tarinoita.
Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kirjoita
vastaukseesi suostumuksesi siihen, että
lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä
tai nimimerkillä SKS:n arkistoon ja, että
aineiston saa luovuttaa Tietoarkistoon
käsiteltäväksi ja luovutettavaksi
tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Otamme vastaan myös valokuvia.
Lähettämällä kuvat annat suostumuksesi
kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä
niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen
arkiston sääntöjä noudattaen. Muista
kuvaluovutuksista ota yhteyttä
arkistokuvat@finlit.fi.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 31.10.2018 mennessä
–– verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/tyottoman_tarina tai
–– postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen
tunnus ”Työttömän tarina” tai
–– sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen keruu@finlit.fi,
merkitse aihekenttään tunnus
”Työttömän tarina”.

−− Kerro, millaista on olla vailla työtä, jolla tulee toimeen.
Kerro omista kokemuksistasi. Voit kertoa myös siitä,
kuinka läheisen työttömyys sinuun vaikuttaa.
−− Kerro, miten jouduit työttömäksi ja miltä työn
menettäminen tuntui. Mistä työttömäksi joutuminen
mielestäsi johtuu?
−− Kerro arjestasi ja ajatuksistasi. Kuinka pärjäät
nykyisessä tilanteessa? Miten järjestät arkesi? Mitä
tunteita työttömyys sinussa herättää? Mitä ajattelet työn
merkityksestä ja ovatko ajatuksesi siitä muuttuneet?
−− Mitä kokemuksia ja ajatuksia sinulla on työllistämistoimenpiteistä ja työttömien palveluista kotipaikkakunnallasi? Millaista toimintaa työttömät itse järjestävät?
−− Mitä ajattelet kotimaasi tulevaisuudesta? Mitä
tulevaisuudensuunnitelmia ja odotuksia sinulla on?
Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista
keväällä 2019.
Kirjoituskilpailun pääpalkinto on 500 euroa. Lisäksi jaamme
100 euron tunnuspalkintoja ja arvomme kirjapalkintoja.
Palkintolautakuntaan kuuluvat presidentti Tarja Halonen
(pj.), kirjailija Sirpa Kähkönen, emeritusprofessori Sakari
Heikkinen, toimittaja Timo-Erkki Heino, apulaisprofessori
Lena Näre ja arkistonjohtaja Outi Hupaniittu.
Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja
apulaisprofessori Lena Näre.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Lena Näre, lena.nare@helsinki.fi

