Insinööritarinoita Hämeestä
Hämeenlinnan Insinöörit ry järjestää 75 vuotta jatkuneen toimintansa kunniaksi jäsenilleen
kirjoituskilpailun. Haemme asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin
perustuvia tarinoita, jotka kertovat insinöörien vaiheista Suomea rakentamassa. Tarinoissa voi olla
fiktiivisiä piirteitä, tai ne voivat kertoa henkilöistä ja todellisista tapahtumista. Kirjoittaja voi itse
valita tarinansa näkökulman, tyylin ja luonteen. Voit kirjoittaa työkertomuksen, runon, esseen tai
pakinan, humoristisen tai vakavan. Hämeenlinnan Insinööreillä on oikeus hylätä kilpailuun lähetetty
tarina esimerkiksi arveluttavan sisällön johdosta.

Osallistuminen
Hämeen insinöörien tarinat on avoin kirjoituskilpailu Hämeenlinnan Insinöörit ry jäsenille.
Kirjoittaja voi lähettää kilpailuun enintään kolme tarinaa.
Insinööritarina saa olla pituudeltaan enintään 10 000 merkkiä välilyönteineen tai enintään viisi
sivua. Tarinoihin voi olla upotettuna kuvia, taulukoita, kuvaajia jne. Tarinat lähetetään sähköpostin
liitteenä pdf-, doc tai rtf-muotoisena tekstitiedostona. Mukaan voit liittää enintään kolme jpg-kuvaa
erillisinä tiedostoina.
Tarinoiden pitää olla ennen julkaisemattomia. Ne lähetetään 30.8.2021 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen seija.inssitarinat@gmail.com. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava
kirjoittajan nimi, jäsennumero ja yhteystiedot.
Kilpailuun osallistujan on varmistettava, että hänellä on oikeus julkaista tarinaan sisältyviä
tietoja, kuvia ja piirroksia.
Tarinan tekijänoikeus säilyy osallistujalla, mutta hän luovuttaa tarinansa julkaisuoikeuden
korvauksetta Hämeenlinnan Insinöörit ry:lle, joka julkaisee niitä muun muassa Internet-sivuillaan ja
mahdollisesti antologiassa.

Voittajan valinta
Insinööritarinat julkaistaan Hämeenlinnan Insinöörit ry Internet-sivuilla talven – kesän 2021 aikana.
Vuoden 2021 syyskuussa yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus äänestää paras, koskettavin tai
muutoin insinöörityöstä tai -elämästä kattavimmin kertova tarina.
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Eniten ääniä saaneen tarinan kirjoittajan kirjoitusharrastusta tuetaan 500 €, toiseksi tulleen
300 € ja kolmanneksi tulleen 150 € stipendillä. Sama kirjoittaja voi saada vain yhden tuen.
Insinööritarinoita äänestäneiden jäsenten kesken arvomme kaksi viidenkymmenen euron
lahjakorttia.
Kolme eniten ääniä saaneen insinööritarinan kirjoittajien ja äänestyksessä voittaneiden nimet
julkistetaan ja palkinnot jaetaan Hämeenlinnan Insinöörit ry 75-juhlassa 6. marraskuuta 2021.
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Kirjoittamisohjeita
Kirjoita käyttäen Times New Roman kirjasinta ja pistekokoa 12.
Tarinan otsikon pistekoko on 22, lihavoitu.
Käytä riviväliä 1,5.
Marginaalit 2,5 cm ylhäällä ja alla ja molemmilla sivuilla 2 cm.
Sivunumerointi tulee sivun alareunaan.
Toisesta kappaleesta alkaen kappaleen 1. rivin sisennys on 1 cm.
Kirjoita teksti mustalla, ilman lihavointia, kursivointia, alleviivausta tai muuta muotoilua.
Väliotsikko tulee lihavoituna, pistekoko 14. Jätä väliotsikon kummallekin puolelle yksi
tyhjärivi.
Mikäli tarinasi vaatii erilaista asettelua (esimerkiksi runo), se on sallittu, kunhan säilytät
marginaalit.
Viittaus alkuperäiseen tiedon lähteeseen on merkittävä, olipa kyseessä suora lainaus tai
referoitu katkelma.
Kirjoituskilpailuun lähetetyt insinööritekstit julkaistaan Hämeenlinnan Insinöörien Internet
sivuilla ilman lähettäjän nimeä tai nimimerkkiä tekstien saapumisjärjestyksessä.
Tarinat tallennetaan jäsensivuille pdf-tiedostoina.
Doc- ja rtf-muotoisten tekstien mukaan liittämäsi kuvat (enintään 3) viestintävastaava liittää
tekstiin ja tallentaa tarinasi pdf-tiedostona Internet-sivullemme.
Tarvittaessa kysy neuvoa tai lisäohjeita Hämeenlinnan Insinöörit ry viestintävastaavalta tai
sihteeriltä.
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Huomioi lisäksi nämä ohjeet, jos käytät jotain lähdeaineistoa

Miksi viitteet ja lähdeluettelo?

Kirjoituskilpailun tuotokset julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Tekijänoikeudellisesti kyseessä on
yleisölle välittäminen. Vaikka kyseessä ei ole tieteellinen teos, on käyttämäsi aineiston (tekstit,
kuvat jne.) lähde eli alkuperäinen tekijä mainittava plagiointisyytteen välttämiseksi.
•
•

•

Tärkeintä on erottaa omat ja jonkun muun jo aiemmin tekemät tuotokset. Jonkun muun
ajatusten esittäminen omina on plagiointia, ellei lähdettä mainita
Jonkun muun julkaisusta voi lainata kuvia ja referoitua tai siteerattua tietoa voi käyttää,
kunhan tekijä- ja lähdetiedot on merkitty hyvän tavan mukaisesti
o merkintätapoja on useita erilaisia ja tässä yhteydessä voidaan käyttää esim.
yksinkertaistettua numeroviitejärjestelmää
Huomioi seuraavat käsitteet
o referaatti on lähdeaineistosta omin sanoin ilmaistu tiivistelmä
o lähdeviite merkitään lauseen tai kappaleen loppuun / /
o sitaatti esittää lähdetekstin sanasta sanaan ja se erotetaan kokonaisuudessaan muusta
tekstistä lainausmerkein (”….”)
o lähdeviite merkitään sitaatin loppuun / /
o plagiointi on luvatonta lainaamista eli jonkun muun tuotoksen esittämisestä omanaan
/ käyttämistä ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista ilmoittamista

Yksinkertaistettu numeroviitejärjestelmä
•

•

Viitteet merkitään tekstiin numeroilla järjestyksessä /1/, /2/ jne.
o merkitään mahdollisuuksien mukaan myös sivunumero tai muu tarkentava tieto
esim. /1, s. 6-8/
o muita muotoseikkoja ei tarvitse huomioida
Oman tuotoksesi viimeinen sivu on erillinen numeroitu lähdeluettelo, mihin merkitään
numerojärjestyksessä ne lähteet, joihin olet tekstissäsi viitannut
o painetuista lähteistä kerrotaan ainakin tekijän ja teoksen nimi, mielellään myös
julkaisuvuosi ja painopaikka / kustannusyhtiö
o sähköiset lähteet ilmoitetaan tarkalla osoitteella ja päivämäärällä, jolloin tieto on
poimittu
o myös luento, haastattelu, tv-ohjelma tms. voi olla lähde ja se on merkittävä
mahdollisimman tarkasti
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Tekstien julkaiseminen
1. Kirjoituskilpailuun lähetetyt insinööritekstit julkaistaan Hämeenlinnan Insinöörien
Internet sivuilla ilman lähettäjän nimeä tai nimimerkkiä tekstien saapumisjärjestyksessä.
a. 1 Ensimmäinen tarina
b. 2 Toinen juttu
c. jne.
2. Tiedottaja siirtää saapuneet tarinat Internet sivuille ja pitää luetteloa kirjoittajista ja heidän
jäsennumeroista ja yhteystiedoista. Tiedottaja jakaa tiedoista varmuuskopion sihteerille.
3. Tiedottaja varmistaa kirjoittajien Hämeenlinnan Insinöörien jäsenyyden ennen tekstin
julkaisemista.
4. Mikäli tekstin sisältö ei täytä kirjoituskilpailulle asetettuja ehtoja tai sisältö on muutoin
arveluttava, tiedottaja ja sihteeri päättävät yhdessä, tarvittaessa puheenjohtajan
avustamana tekstin hylkäämisestä. Hylkäämistä ei tarvitse perustella.
5. Kirjoittajien tietoja ei jaeta eikä anneta muiden henkilöiden tietoon.
6. Syksyn äänestyksessä jäsen voi äänestää vain yhtä kilpailutekstiä. Äänestys tapahtuu
kirjoittamalla sähköiseen äänestyslippuun tekstin numero ja tekstin nimi (2 Toinen juttu).
Äänestäjän pitää ilmoittaa samalla oma nimensä, jäsennumero ja sp-yhteystietonsa.
7. Mahdollisesti teksteistä koottavassa antologiassa tekstit julkaistaan kirjoittajan nimellä.
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