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Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat (Stk), Tu-
run yliopiston tieteiskulttuurikabinetti (Tutka) ja 
Turun Science Fiction Seura (TSFS) järjestävät 
13–17-vuotiaille nuorille suunnatun science 
fiction- ja fantasianovellikilpailun Noviisi 2015.
 
Noviisi on Nova-kirjoituskilpailun nuorempi sisa-
rus, joka järjestetään nyt viidettä kertaa. Ensim-
mäisen kerran Noviisi järjestettiin vuonna 2007, 
jolloin se oli alueellinen. Vuonna 2009 kisa laa-
jeni valtakunnalliseksi.

 Kilpailuun haetaan science fictioniin tai fan-
tasiaan liittyviä novelleja, muutoin aihe on va-
paa. Novellien on oltava alkuperäisiä ja ennen 
julkaisemattomia niin paperilla kuin verkossa. 
Alkuperäisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä 
myös fanficin rajaamista kisan ulkopuolelle. Ki-
saan voi halutessaan ottaa osaa useammalla 
novellilla. Kilpailutekstien kieli on suomi.

 Tekstin maksimipituus on 10 000 merkkiä (vä-
lilyönteineen), mikä vastaa paperilla noin viit-
tä sivua tekstiä. Kirjoittamisen helpottamiseksi 
voit käyttää kilpailun sivulta löytyvää valmista 
tekstipohjaa.

 Novellit on lähetettävä sähköpostin liitetie-
dostona 30.6.2015 keskiyöhön mennessä osoit-
teeseen noviisikilpailu@gmail.com. Valitse tie-
dostomuodoksi rtf tai txt. Ilmoita sähköpostin 
leipätekstissä koko nimesi, osoitteesi ja synty-
mävuotesi. Jos olet epävarma, kysy ohjeita 
ennen tekstin lähettämistä. Kannattaa tutus-
tua myös TSFS:n sivuilta löytyviin Nova-kirjoitus-
kilpailun yleispalautteisiin, jotka sisältävät hyö-
dyllisiä kirjoitusohjeita.

 Kisassa ei edellytetä esimerkiksi ylätunnistei-
den käytön hallintaa tai tarkkojen muotoiluoh-
jeiden noudattamista. Riittää että tuomaristo 
saa tiedoston auki ja teksti on luettavaa. Teks-
tinkäsittelyohjelmien ominaisuudet kannattaa 

kuitenkin mahdollisuuksien mukaan opetella, 
sillä siitä on hyötyä myöhemmissä kirjoituskil-
pailukoitoksissa.

Kisan tuomariston muodostavat Noviisi 
2013:ssa sijoittuneet kirjoittajat Olivia Huotari, 
Venla Siikaniemi ja Janette Heikkinen sekä kir-
jailijat Marko Hautala ja J.S. Meresmaa. Kisassa 
on esiraati, joka karsii jatkoon pääsevät novel-
lit tuomaristolle. Esiraadin muodostavat Jenni 
Hirvonen, Taru Hyvönen, Pasi Karppanen ja Ni-
na Lahtinen.

 Palkintoihin on varattu 300 euroa, jonka ki-
san tuomaristo jakaa parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Lisäksi kisassa on kirjapalkintoja, muun 
muuassa Kirjoita kosmos ja Kummallisen kirjoit-
tajat -kirjoittajaoppaita sekä viisi STk:n julkaise-
man Kosmoskynä-lehden ja TSFS:n Spin-lehden 
tilausta vuodelle 2016.

 Kaikille kisaan osallistuneelle lähetetään li-
säksi em. lehtien ilmainen näytenumero. Muis-
ta siis ilmoittaa myös postiosoitteesi tekstiä lä-
hettäessäsi.

 Voittajat julistetaan syksyllä 2015. Kisaan osal-
listuneet saavat tiedon asiasta siihen sähkö-
postiin, josta ovat kilpailutekstinsä lähettäneet. 
Voittajatekstit julkaistaan TSFS:n Spin lehdessä. 
Niitä ei saa siis julkaista muualla, mukaanlukien 
julkaiseminen verkossa, ennen kuin asiasta on 
sovittu lehden ja kirjoittajien kesken.

Kaikki kirjoittajat saavat sähköpostitse yleis-
palautteen, jossa käydään läpi kisan teemoja, 
tekstien tavallisimpia kompastuskiviä ja yleisiä 
kirjoitusohjeita. Pidä siis huoli, että sähköposti-
si pysyy auki. Kisan järjestäjät varaavat oikeu-
den käyttää em. sähköpostiosoitteita toimin-
nastaan tiedottamiseen.

 
Lisätietoja: 
noviisikilpailu@blosgspot.com


