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Opiskelijan elämää -kirjoituskilpailu 
(11.8.2004)  
 

Nuorisotutkimusseura ry ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs ovat kiinnostuneet 
korkeakouluopiskelijoiden elämästä: opiskelun merkityksestä ja opiskelijan arjesta. Ne järjestävät 

valtakunnallisen korkeakouluopiskelijoille suunnatun kirjoituskilpailun, jossa kerätään 

ammattikorkeakoulujen että yliopistojen opiskelijoiden opiskeluelämäkertoja ja kokemuksia 
opiskeluvuosiensa varrelta. Kirjoituksia käytetään tutkimusaineistona.  

 
Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijapolven elämää, opiskelukokemuksia ja hyvinvointipalvelujen käyttöä 

ja kehittämistä. Sitra rahoittaa tutkimusta, ja se valmistuu kesällä 2005. Mahdollisesti kirjoituksia 

julkaistaan kirjoittajan luvalla.  
 

Kirjoitusten toivotaan käsittelevän esimerkiksi opiskelupaikan valintaan, opiskelun arkeen ja sujuvuuteen, 
opiskelijarientoihin, opiskelumotivaatioon, opiskelijan toimeentuloon ja/tai hyvinvointiin liittyviä 

kysymyksiä. Kertoa voi mitä opiskelu sinulle merkitsee, mitä se antaa ja mitä se vaatii, millaista on 
opiskelijan elämä. Voit kertoa myös ajatuksia valmistumisesta ja sen jälkeisestä tulevaisuudesta. Myös jo 

valmistuneiden opiskelijoiden kirjoitukset ovat tervetulleita. Voit otsikoida kirjoituksesi itse.  

 
 

 kirjoita suomeksi tai ruotsiksi, koneella tai siististi käsin 

 kirjoita tavalliselle A4-arkille 

 kirjoita erilliselle liuskalle nimesi, syntymäaikasi, 

 oppilaitoksesi ja koulutusalasi sekä osoitteesi, puhelinnumerosi ja 

 sähköpostiosoitteesi (nämä tiedot jäävät vain tutkijoiden käyttöön), 

 allekirjoita tälle sivulle myös suostumuksesi kirjoituksesi julkaisemiseen 

 halutessasi voit kirjoittaa myös nimettömänä, jolloin kirjoituksesi tulee ainoastaan 

tutkimuskäyttöön 
 kirjoituksia käsitellään luottamuksellisesti sekä siten, että kirjoittaja ei ole tutkimusraportista 

tunnistettavissa. 

 

Lähetä kirjoituksesi perjantaihin 29.10.2004 mennessä mieluiten sähköpostin tekstimuotoisena 
liitetiedostona osoitteeseen eija.mannisenmaki@otus.fi, merkitse sähköpostiviestin aihekenttään 

"Kirjoituskilpailu". Voit toimittaa kirjoituksesi myös postitse osoitteeseen:  
Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs, Mechelininkatu 47 A 2, 00250 Helsinki, kirjoita kuoreen 

tunnus "Kirjoituskilpailu". Kirjoituksia ei palauteta, joten halutessasi ota itsellesi kopio.  
 

Palkintona on kolme matkalahjakorttia, arvoltaan 500, 500 ja 250 euroa. Kirjoitukset arvioi palkintoraati, 

jonka puheenjohtajana toimii professori J.P. Roos. Tulokset julkaistaan 13.1.2005 Nuorisotutkimusseura 
ry:n (www.nuorisotutkimusseura.fi) ja Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön rs:n (www.otus.fi) Internet-

sivuilla.  
 

Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti, kirjoituksista ei makseta erillistä tekijänkorvausta.  

 
Lisätietoja: sähköpostitse eija.mannisenmaki@otus.fi tai puhelimitse (09) 490 332, www.otus.fi/koho ; 


