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Mestarisanastaja- Uusi lasten ja nuorten kirjoituskilpailu 

Sanataidekoulu Aapeli ja Kuopion kaupunginkirjasto järjestävät yhteistyössä kirjoituskilpailun 

kuopiolaisille lapsille ja nuorille syksyllä 2022. Mestarisanastaja -kilpailun voittajat julkistetaan 

Kirjakantti-tapahtuman yhteydessä perjantaina 18.11.2022. 

Kutsumme kilpailuun mukaan kaikki Kuopion viides- ja kahdeksasluokkalaiset oppilaat. 

Toivomme, että kaikki koulut osallistuvat kilpailuun, jotta nuoret saavat tasapuolisen 

mahdollisuuden itseilmaisuun, kirjallisen itsetunnon kasvattamiseen ja taitojensa koettelemiseen! 

Tässä kirjeessä tietoa  kilpailun järjestämisestä.  

Kirjoittamisaikaa on yksi tai kaksi oppituntia ja suosittelemme, että tehtävä suoritetaan yksin, 

mutta opettajan arvion mukaan voi tehtävän suorittaa myös parityönä. Suosittelemme, jos 

mahdollista, kahden oppitunnin käyttämistä tehtävään.  

- Kirjoitustehtävä suoritetaan viikkojen 36–41 (5.9–14.10) aikana.  

- Tehtävänä on kirjoittaa lyhyt kirjoitelma, joka voi olla esimerkiksi tarina, runo tai 

räppi/muu laululyriikka. Arvioinnissa painotetaan luovuutta ja kekseliäisyyttä, mutta joku 

punainen lanka teoksessa on hyvä olla, samoin otsikko.  

- Oppilaiden tulee kirjoittaa kirjoitelman alkuun etu- ja sukunimensä, luokkansa ja 

koulunsa. 

- HUOM! Opettaja toimittaa yhdessä kirjoitusten kanssa osallistujalistan. Kaikkien 

osallistujien kesken arvotaan palkinto 

 

Kun opettaja on valinnut luokan 1–3 parasta kirjoitelmaa, antaa hän ne yhdessä luokan 

osallistujalistan kanssa rehtorille tai tämän valitsemalle vastuuhenkilölle, joka toimittaa koulun 

parhaat kirjoitelmat ja osallistujalistat voi palauttaa sähköpostitse 25.10. mennessä osoitteeseen 

sanataidekouluaapeli@gmail.com Mahdolliset käsin kirjoitetut tekstit voi skannata ja palauttaa 

samaan osoitteeseen  sanataidekouluaapeli@gmail.com. Sari Siltavuoren kanssa voi sopia erikseen 

kirjoitelmien noutamisesta esim. koululta tai läheisestä kirjastosta.  

 

Finaaliin valikoituu kustakin haastekategoriasta noin kymmenen kirjoitelmaa, joista kruunataan 

alakoulujen ja yläkoulujen Mestarisanastajat. Kaikki finalistit palkitaan ja lisäksi arvotaan palkinto 

kaikkien osallistujien kesken. Finalistien nimet julkaistaan Sanataidekoulu Aapelin nettisivuilla, 

kirjaston kotisivulla, sosiaalisessa mediassa sekä lehdistötiedotteessa. Palkintojenjakotilaisuus 

pidetään Kirjakantti-tapahtumassa perjantaina 18.11.2022 Kuopion pääkirjastolla klo 17.30.  

Vastaan myös mielelläni Mestarisanastaja-kilpailuun liittyviin kysymyksiin.  

puhelin: 040 865 5665 ja tahtiaani@gmail.com 

Työryhmän puolesta 

Sari Siltavuori, Sanataidekoulu Aapeli 
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