
Kirjoituskilpailu abiturienteille tammikuussa 2019 
 
 
Säännöt 
 
Yleistä 

• Kirjoituskilpailu järjestetään koululla tammikuussa 2019 ja tehtävät lähetetään lukioihin 
joulukuussa. Kirje osoitetaan rehtorille ja siinä on ohjeet sekä rehtorille että 
ruotsinopettajille kilpailun järjestelyistä. 

• Kilpailusta tiedotetaan myös SRO:n kotisivuilla www.suomenruotsinopettajat.fi ja 
yhdistyksen sähköpostilistalla.  

• Kirjoitustehtävät ovat suljetussa kirjekuoressa, jonka lukion rehtori säilyttää kilpailupäivään 
asti. Kuori (Abitävlingen 2019) avataan kirjoituspäivänä.  

• Tehtävät kopioidaan kilpailun osallistujille kilpailupäivänä ennen tilaisuuden alkua.   
 
Osallistuja 

• Kilpailuun saa osallistua lukiossa opiskeleva abiturientti, joka on lukenut ruotsia A- tai B-
oppimäärän mukaisesti ja jolla ei ole ruotsinkielistä taustaa. 

• Abiturientiksi lasketaan sellainen opiskelija, jolla on lukion oppimäärä (75 kurssia) 
suoritettuna kevätlukukauden 2019 lopussa. 

 
Itse kirjoitustilanne 

• Osallistujat saavat tehtävät kirjoitustilanteessa ja kirjoitusaika on 180 minuuttia. 

• Kirjoitelman pituus on enintään kolme sivua käsinkirjoitettua tekstiä tai kaksi sivua koneella 
kirjoitettua tekstiä. 

• Osallistujat kirjoittavat yhden annetuista tehtävistä joko konseptille tai koneelle, jolloin 
teksti tulostetaan koululla kilpailun päätyttyä. Kilpailuun osallistuja kirjoittaa tekstin 
loppuun lukion nimen ja osoitteen sekä omat yhteystietonsa (puhelin ja sähköposti) ja 
syntymäaikansa. 

• Kirjoitelmien arvioinnissa kielellisiä puutteita tärkeämpää on onnistunut kokonaisuus.   

• Kirjoitustilaisuutta valvoo opettaja tai muu rehtorin valtuuttama henkilö. 

• Osallistujat saavat käyttää apunaan sanakirjoja, myös nettisanakirjaa. Google-kääntäjän tai 
oikeinkirjoitusohjelman käyttö ei ole sallittua.  

• Osallistujat saavat ottaa eväät mukaan ja wc:ssä käynti on sallittu.  

• Keskustelu ei ole sallittua kirjoitustilanteessa. 
 
Kirjoitustilanteen jälkeen 

• Lukion ruotsinopettaja/t valitsee/valitsevat yhteistyössä parhaat suoritukset jatkoon ja 
lähettää/lähettävät ne SRO:n raadille korjaamattomina. 
 
Lähetettävien kirjoitelmien lukumäärä riippuu lukion abiturientti-ikäluokan koosta: 
kaksi parasta tekstiä, kun abiturientti-ikäluokka sata tai pienempi   
neljä parasta kirjoitelmaa, kun abiturientti-ikäluokka 101 - 200   
kuusi parasta kirjoitelmaa, kun abiturientti-ikäluokka suurempi kuin 200  
 

• Ruotsinopettaja tarkistaa, että jokaisen palautettavan tekstin yhteydessä on abiturientin 
puhelinnumero ja muut yhteystiedot sekä koulun nimi.  

• Ruotsinopettaja lähettää SRO:lle tiedon siitä, kuinka monta abiturienttia osallistui kilpailuun, 
oman nimensä ja lukion yhteystiedot. 

• SRO:n toimistoon saapuneet tekstit lukee kolmen opettajan raati. Kilpailutehtävät jaetaan 
tasan raatilaisten kesken ja kukin heistä valitsee niiden joukosta viisi parasta suoritusta. 



• Yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen valitsemansa henkilö valitsee sitten näiden joukosta 
kolme parasta suoritusta ja lisäksi kaksi suoritusta varalle, jos joku palkituista mahdollisesti 
kieltäytyy palkinnon vastaanottamisesta. 

• SRO ja Svenska kulturfonden järjestävät palkintojenjakotilaisuuden, johon kutsutaan 
pääpalkinnon voittanut abiturientti, matkastipendin voittanut abiturientti ja 
kustannusosakeyhtiö Schildts & Söderströmsin lahjakortin voittanut abiturientti sekä heidän 
ruotsinopettajansa. 

• SRO:lla on oikeus julkaista tekstit valitsemallaan tavalla.  
 
 
 
 
Tuotokset lähetetään SRO:n toimistoon viimeistään pe 8.2.2019, joko 
 
 
postitse:  Suomen ruotsinopettajat ry 

Ratamestarinkatu 11 
00520 HELSINKI 

 
Kuoreen merkintä: Abitävlingen 

 
 
tai sähköpostitse: svenska@suomenruotsinopettajat.fi, otsikoksi Abitävlingen 
 
  Tallennusmuoto doc/docx, rtf tai pdf. 


