
Vuonna 2007 päivänvalonsa nähnyt ja tuolloin vie-
lä alueellisena järjestetty Noviisi on ehtinyt kunnioi-
tettavaan kolmen vuoden ikään. Tällä kertaa kilpai-
luun otti osaa 35 kirjoittajaa yhteensä 40 tekstillä. 
Aivan samoihin lukemiin kuin vuonna 2009 ei nyt 
päästy. Tuolloin kisaan lähetettiin 55 tekstiä yhtä 
monelta kirjoittajalta.

Lähetettyjen tekstien taso oli sitä vastoin selväs-
ti korkeampi. Tämä näkyi siinä, että palkintosijoille 
nousi nyt enemmän novelleja. Siinä missä kummal-
lakin aiemmalla kerralla varsinaisia palkintosijoja 
myönnettiin kaksi ja yksi novelli palkittiin kunnia-
maininnalla, tällä kertaa palkittavia oli kuusi ja kun-

niamainittuja kaksi.
Kisassa oli esiraati, joka valikoi kilpailuun lähete-

tyistä teksteistä kahdeksan finalistia jatkoon. Kilpai-
lun tuomaristo, jonka muodostivat Noviisi 2009:n 
voittajat Susanna Jääskeläinen ja Sara Valta sekä 
kirjailijat J. Pekka Mäkelä ja Miina Supinen valitsi-
vat finalisteista voittajat.

Noviisi 2011:n voittajaksi selviytyi Julia Elfström 
novellillaan Putosi taivaasta. Toiselle sijalle pääsi-
vät Jonna Mäkinen novellillaan Kynnet asfaltilla 
sekä Tiina Svensk novellillaan Vaeltaja.

Kolmannen sijan veivät Veera Korte novellillaan 
Valkoisten siipien hinta, Pia Manninen novelillaan 

Noviisi on 13–17-vuotiaille suunnattu, science fiction- 
ja fantasianovellien kirjoituskilpailu, joka järjestettiin 
vuonna 2011 jo kolmatta kertaa. Tällä kertaa järjestäjissä 
oli mukana myös TSFS.  Kisa keräsi jälleen kunnioitettavan 
sadon. Tänä vuonna kirjoittajat hyödynsivät valmiita 
otsikoita aiempaa enemmän, ja monissa teksteissä 
keskeinen teema olivat siivet tai lentäminen. 
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Ruosteiset siivet sekä Sini Heinänen novellillaan 
Clary Wood. Tämän lisäksi tuomaristo palkitsi kaksi 
novellia kunniamaininnoin. Nämä olivat Jaana Jau-
hiaisen Yön himo ja Essi Koskelan Rautajumalat.

Jokainen finaaliin selviytynyt kirjoittaja palkittiin 
Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n sekä Tu-
run yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n julkaise-
malla Kirjoita kosmos -kirjoittajaoppaalla. Kaikkien 
kisaan osaa ottaneiden kesken niin ikään arvottiin 
viisi järjestäjäseurojen julkaisemien Spin- ja Kosmos-
kynä-lehtien tilausta vuodelle 2012. 

Rajana taivas

Kuten kahtena aikaisempana vuonna Noviisi oli 
nytkin enemmän tyttöjen kuin poikien suosiossa, ja 
tyttöjä oli osanottajissa neljä kertaa niin paljon kuin 
poikia. Alueellisesti osanotto sen sijaan näytti tällä 
kertaa keskittyneen enemmän suuriin kaupunkei-
hin.

Kirjoittajat myös käyttivät nyt valmiita otsikkoeh-
dotuksia aiempaa runsaammin. Tämä on osaltaan 
saattanut vaikuttaa siihen, että moni novelleista kä-
sitteli tavalla tai toisella lentämistä: siipien saamista 
tai niiden menettämistä.

Nova-kirjoituskilpailussa useampanakin vuonna 
suosiossa ollut aihe eli kuoleman rajan ylittäminen 
suuntaan tai toiseen oli niin ikään teksteissä vahvas-

ti edustettuna kuten myös erilaisiin yliluonnollisiin 
olentoihin törmääminen.

Puhdas scifi oli kilpailuun lähetetyissä teksteis-
sä vähemmistössä valtaosan teksteistä edustaessa 
fantasiaa tai kauhua. Toisaalta myös perinteistä ge-
neeristä fantasiaa oli mukana vähemmän kuin oli-
si saattanut olettaa ja monet tekstit olivat tyylilajil-
taan lähinnä maagista realismia.

Vaikka Noviisi onkin nuorten kirjoittajien kilpailu 
ja monessa tekstissä näkyi selkeästi kirjoittajan ikä, 
tämä ei koskenut läheskään kaikkia. Mukana oli mo-
nia tekstejä, jotka olisivat olleet vahvoilla jopa No-
vassa.

Valmiit otsikot olivat tänä vuonna inspiroineet 
Noviisiin osaa ottaneita kirjoittajia monin eri tavoin. 
Oli ilahduttavaa havaita kirjoittajien käsittäneen se-
kä scifin että fantasian laajasti ja toteuttaneen aihe-
piiriä eri lähtökohdista. Valtaosa kisaan lähetetyistä 
teksteistä oli kuitenkin sävyltään varsin synkkiä, ja 
esiraati jäikin kaipaamaan huumoria.

Muutamissa novelleissa idea vaikutti vielä hiukan 
raakileelta tai suorastaan romaaninaihiolta, mikä ei 
novellimuodossa useinkaan toimi. Muutama novelli 
tuntui pelkältä tarinan alulta tai katkelmalta.

Kokemattomuus näkyi monissa teksteissä hätäi-
lynä. Usein hyvä idea hukkui matkalla tai hienosti 
liikkeelle lähtenyt kokonaisuus lässähti loppumet-
reillä. Ideoiden pitäisikin antaa mahdollisuuksien 
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mukaan hautua ja kehittyä. Myös genren vakiintu-
neita muotoja kannattaa haastaa rohkeasti.

Kuten tiedät, Bob

Päähenkilöt olivat monissa teksteissä kirjoittajansa 
kaltaisia niin iältään kuin sukupuoleltaankin. Eräistä 
teksteistä näkyi jopa kirjoitustilanne, jossa teksti oli 
todennäköisesti saanut alkunsa. Tämä on ymmär-
rettävää, sillä kuluneen sanonnan mukaan kirjoitta-
jan on kirjoitettava siitä mistä tietää.

Erityisen tyytyväinen esiraati olikin niihin tapa-
uksiin, joissa kirjoittajat olivat uskaltaneet katsoa 
maailmaa jonkun muun kuin kaltaisensa päähenki-
lön silmin. On vaikeaa luoda henkilöhahmoja, jotka 
eivät muistuta omaa itseä, mutta se on hyvä keino 
kehittyä kirjoittajana. 

Niin esiraadissa kuin tuomaristossakin pantiin 
merkille, että yllättävän monessa novellissa pää-
henkilöillä oli englanninkieliset nimet. Muutamissa 
tapauksissa, joissa tarinan tapahtumaympäristö oli 
yleismaailmallinen, valittu englanninkielinen nimis-
tö tuntui pakostakin epäluontevalta.

Erilaisten teknisiin seikkoihin kuten tiedosto-
muotoihin liittyvät kysymykset askarruttivat tänä-
kin vuonna kirjoittajia. Valmiista rtf-tekstipohjasta 
huolimatta lähetetyissä teksteissä oli nytkin muka-
na laaja kirjo erilaisia tallennusformaatteja ja monis-
sa sivunumerointi oli tehty tekstiin käsin.

Neljännes kirjoittajista ei tekstiä lähettäessään 
myöskään ollut muistanut laittaa mukaan posti-
osoitettaan. Tässäkin on toisaalta tapahtunut edis-
tystä, sillä kahta vuotta aiemmin osoitteensa laittoi 
mukaan vain puolet. Tällöin joukossa oli myös kir-
joittajia, jotka jättivät jopa nimensä ilmoittamatta. 
Tällä kertaa näitä tapauksia ei ollut lainkaan.

Rauhoitteluna kuitenkin kerrottakoon, että tek-
nisten puutteiden vuoksi yhtään tekstiä ei nytkään 
diskattu. Tekstinkäsittelyohjelman niksit, kuten ylä-
tunnisteen käyttö tai merkkimäärän laskeminen 
kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
opetella, sillä näistä taidosta on kirjoittajalle kuin 
kirjoittajalle hyötyä myöhemmissä kirjoituskilpailu-
koitoksissa.

Kisan järjestäneet Turun yliopiston tieteiskulttuu-
ribinetti ry., Turun Science Fiction Seura ry. ja Suo-
men tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry.  kiittävät kaik-
kia kisaan osaa ottaneita kirjoittajia ja onnittelevat 
voittajia.

Seuraava Noviisi järjestetään vuonna 2013. Kir-
joittajien kannattaa pitää silmällä myös tämän vuo-
den Nova-kirjoituskilpailua, joka julistetaan lop-
puvuodesta. Kykyjä monella nuorella kirjoittajalla 
siihenkin nimittäin riittäisi.

Vanhoja tekijöitä

Tuttuun tapaan istutimme ensimmäiselle ja jaetul-
le toiselle sijalle päässeet kirjoittajat, helsinkiläisen 
Julia Elfströmin, iisalmelaisen Tiina Svenskin ja so-
merolaisen Jonna Mäkisen alas lyhyttä haastattelua 
varten.

Kaikki kolme haastateltavaa vaikuttavat nuoresta 
iästään huolimatta vanhoilta tekijöiltä, ja jokainen 
kertoo kirjoittaneensa jo pitkään. Mäkinen sanoo 
harrastaneensa kirjoittamista aina. 

”Eskariaikoina askartelin itse kuvakirjat ja pyysin 
hoitajia kirjoittamaan sanelemani tarinan sivuille. 
Olen aina muutenkin rakastanut koulussa äidinkie-
lentunneilla järjestettyjä ainekirjoituksia.

Mäkinen kertoo kirjoittaneensa lähes kolme 
vuotta pelkkää fantasiaa, sillä Twilight hurmasi hä-
net kuten monen muunkin nuoren. Nyttemmin se 
on menettänyt kiinnostavuutensa, ja Mäkinen ker-
too siirtyneensä scifistä ja fantasiasta realistisiin ai-
heisiin.

Myös Elfström kertoo innostuneensa kirjoittami-
sesta jo alaluokilla. ”Kirjoitan aika paljon kaikenlai-
sia omia lyhyitä tekstejä, aiheet vaihtelevat.”

Kisan voittanut Elfström kertoo Noviisin kuiten-
kin olleen ensimmäinen kirjoituskilpailu, johon hän 
otti osaa. Kaksi muuta kirjoittajaa tuntuvat olevan 
huomattavasti kokeneempia konkareita.

Svensk kertoo julkaisseensa puolikustanteena 
runokirjan, voittaneensa paikallisia kilpailuja ja ole-
vansa mukana useammassakin kokoelmassa.

”Yritän osallistua mahdollisimman moniin kilpai-
luihin jotta saisin palautetta ja kokemusta kirjoitta-
misesta”, Svensk sanoo.

Vailla meriittejä ei ole myöskään Mäkinen, joka 
kertoo osallistuneensa viime syksynä yhdeksäs-
luokkalaisten ’Kirjoita unelmasi’ -kilpailuun ja sijoit-
tuneensa siinä kymmenen parhaan joukkoon.

”Kirjoittaminen on intohimoni”, sanoo Svensk ja 
kertoo alkaneensa kirjoittaa tosissaan yläasteikäise-
nä. Hän sanoo kirjoittavansa yleensä runoja ja lau-
luja, sillä ne ovat hänelle minulle omin ja luontaisin 
tapa ilmaista itseään ja ajatuksiaan.

”Kirjoitan myös jonkin verran novelleja, joiden 
päähenkilön ääni on yleensä vahva. Ihmisten tari-
nat kiehtovat minua valtavasti.”

Hän sanoo haluavansa kirjoittaa mahdollisim-
man paljon ja inspiroituvansa jatkuvasti häntä ym-
päröivästä maailmasta.

”Haluan nähdä ja kokea mahdollisimman paljon 
ja tallentaa kaikki pienet hetket runoihini tai lau-
luiksi. Pienten hetkien ja asioiden huomioiminen on 
minusta tärkeää, sillä niistähän kaikki suuret kuvat 
ja arkemme muodostuu.” 
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Tukea ja kannustusta

Noviisi perustettiin, koska nuorille kirjoittajille ha-
luttiin antaa tilaisuus kilpailla omassa ikäryhmäs-
sään sekä mahdollisuus palautteen saantiin ja 
tekstien saamiseen julkaistuksi. Tämän nimittäin 
koettiin puuttuvan. 

Millaisena kirjoittajat itse näkevät Noviisin tapais-
ten kirjoituskilpailujen merkityksen aloittelevalle 
kirjoittajalle?

”Nuorille suunnattuja kirjoituskilpailuja on aika 
vähän”, sanoo Elfström ”Tällaisten mahdollisuuksien 
olemassaolo on tärkeää, sillä osallistuminen kehit-
tää ja ennen kaikkea innostaa kirjoittajana.”

Myös Mäkinen näkee, että Noviisilla on tärkeä 
rooli kirjoittavien nuorten kannustamisessa. Lähes-
kään aina kun ympäristön palaute ei ole omiaan 
rohkaisemaan nuoria luottamaan kykyihinsä. 

”Minusta noviisi on hieno keksintö minun ikäisil-
leni nuorille, jotka eivät saa niinkään paljoa arvos-
tusta kirjoittamisesta juuri ikänsä takia”, hän sanoo. 
”Kaikilla ei ole niin hyvää ja kannustavaa äidinkie-
lenopettajaa kuin minulla.”

Svensk on samoilla linjoilla. 
”Nuorena on hyvä saada mahdollisimman paljon 

kokemusta sekä oppeja ja neuvoja kokeneemmilta”, 
hän sanoo. ”Kilpailut myös rohkaisevat ja innosta-
vat nuoria kirjoittamaan ja jos kilpailussa sijoittuu, 

se antaa lisää intoa kirjoittamiseen.” 
Kysyessäni miltä Noviisissa sijoittuminen tuntui 

tai oliko se kirjoittajille yllätys, ovatkin kaikkien vas-
taukset samansuuntaisia. 

”Onhan se aina positiivinen yllätys ja hyvänmie-
len nostatus, kun kuulee pärjänneensä jossakin, jo-
ka on itselle todella tärkeää ja mielekästä”, Mäkinen 
toteaa.

Myös Svensk sanoo olevansa hämmentynyt si-
joittumisestaan, sillä kisan genre on hänelle vieras. 

”Tämä tuntuu ihan mahtavalta ja innostaa jatka-
maan”, toteaa Elfström.

Kirjoittavat tytöt 

Tänä vuonna tyttöjen hyvä menestys Noviisissa he-
rätti jonkin verran keskustelua. 

Novassa sukupuolet ovat edustettuna varsin ta-
saisesti, ja kansainvälisesti verrattuna suomalaises-
sa kirjoittajakentässä ja sf/f-harrastajissa on naisia 
huomattavasti keskimääräistä enemmän. Noviisissa 
tytöt ovat kuitenkin selvästi niskan päällä. 

Mikä mahtaa olla syynä tähän? Miksi pojat löytä-
vät itsensä kirjoittajina myöhemmin kuin tytöt? Si-
joittuneilla kirjoittajilla ei ole tarjota kysymykseen 
sen enempää viisasten kiveä kuin muillakaan aihet-
ta pohtineilla.

Elfström toteaa, että kirjoittamista ja lukemistakin 
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pidetään ehkä vähän enemmän tyttöjen juttuna.
”Ehkä tyttöjä kannustetaan enemmän kirjoitta-

maan?” sanoo Svensk. ”Tyttöjen oletetaan muuten-
kin olevan hyviä itsensä ilmaisijoita, myös suullisesti 
– toisin kuin poikien. Harvemmin tapaa nuoria poi-
kia jotka harrastaisivat kirjoittamista.”

Svensk sanoo tämän johtuvan mahdollisesti ikä-
ryhmästä ja siitä, mitä sen ikäisenä ”kuuluisi” tehdä. 
Kirjoittamista ei nähdä pojilla jollain tapaa uskotta-
vana.

Myös Mäkinen myöntää, että esimerkiksi kirjoit-
tajapiireissä poikia on vähemmän, ja epäilee tähän 
syyksi sukupuolirooleja tai tyttöjen ja poikien väli-
siä eroja. Pojilla on poikien jutut ja päiväkirjaa pitä-
vä poika on harvinainen.

”Pojat tuntunut useasti olevan enemmän sisään-
päin vetäytyviä, vaikka eivät todellisia tunteita ty-
töille aina näytäkään.”

 
Vinkkejä ja neuvoja

Seuraava Noviisi järjestetään vuonna 2013. Mitä 
neuvoja nyt sijoittuneilla on antaa tulevaisuuden 
yrittäjille?

Mäkinen kehottaa kirjoittamisessa rauhallisuu-
teen. Kaikkea ei kannata kertoa heti, vaan paljastaa 

asioita vähän kerrallaan. Ei myöskään kannata yrit-
tää haukata liian suurta palaa eli tehdä tarinastaan 
tarpeettoman monimutkaista tai kertoa jostain it-
selleen liian vieraasta.

Hän myös allekirjoittaa monista kirjoitusoppaista 
löytyvän neuvon.

”Kun teksti on valmis, anna sen hautua jonkin ai-
kaa ja lue se sitten uudestaan ja tarkkaavaisesti läpi. 
Löydät virheitä helpommin kuin uskotkaan.”

”Neuvoisin kirjoittajia rohkeasti etsimään omaa 
ääntään ja kokeilemaan erilaisia tyylejä”, sanoo 
Svensk. ”Mitä useammin heittää itsensä oman mu-
kavuusalueensa ulkopuolelle, sitä useammin itsen-
sä saa ylitettyä ja yllätettyä. Kokeilemalla löytää 
myös parhaiten sen oman juttunsa ja ominaisem-
man tyylinsä, mikä erottaa toiset muista.” 

Svensk neuvoo myös hankkimaan mahdollisim-
man paljon palautetta kokeneilta kirjoittajilta ja 
osallistumaan erilaisille kirjoituskursseille, jos vain 
mahdollista.

”Kannattaa osallistua rohkeasti, vaikka ei olisi-
kaan varma menestyksestään”, Elfström sanoo.

Artikkeli perustuu osin Pasi Karppasen, Anniina Oura-
maan ja Leila Paanasen muodostaman Noviisi 2011:n 
esiraadin kirjoittamaan yleispalautteeseen.
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