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Kilpakirjoitus huumeista ja huumetyöstä
Kilpailun järjestää Lions Club Helsinki/Hakaniemi. Kilpailuun voivat ottaa osaa kaikki Helsingin 
yläkoulujen luokat.

Hakaniemen Lions Clubin tärkeimpiä aktiviteetteja on ollut koko sen toiminnan ajan huumeiden 
vastainen työ. Klubimme jäsenet ovat seuranneet huolestuneesti huumeiden tarjonnan ja käytön
kasvua. Tarjonnan vähentämiseksi ovat valtio ja viranomaiset tehneet paljon, mutta työn 
tulokset eivät aina ole olleet kovin rohkaisevia.

Klubimme jäsenten ajatus on, että parhaiten huumeiden vastaisessa työssä edettäisiin, jos 
kysyntä (käyttö) saadaan vähenemään. Korostamme siis ennaltaehkäisevää työtä. Miten sitten 
kavereiden, koulun ja viranomaisten tulisi toimia? Nuorten omat ajatukset olisivat hyvinkin 
arvokkaita huumeiden vastaisessa työssä.

Huumeiden käytössä ei ole ainoastaan kysymys ihmisen terveydestä ja muusta 
yhteiskunnallisesta syrjäytymisestä, vaan suurista taloudellisista menetyksistä, pettymyksen ja 
surun tuottamisesta omaisille ja ystäville sekä raaistuvan huumerikollisuuden kasvusta.

Asessori Torsti Koskinen oli tunnettu Helsingin huumepoliisin pitkäaikaisena johtajana, 
legendaarisena huumekomisariona (median antama nimitys). Eläkkeelle siirryttyään hän toimi 
aktiivisesti huumeiden vastaisessa vapaaehtoistyössä. Koskinen toimi Irti Huumeista ry:n 
puheenjohtajana ja monen henkilön tukihenkilönä. Torsti Koskinen kuoli vuonna 2009.

Klubimme järjesti keväällä 2008 kilpakirjoituksen juhlistaakseen asessori Torsti Koskisen 75-
vuotispäivää ja kunnioittaakseen hänen elämäntyötään. Aikaisemmista kilpakirjoituksista sekä 
opettajilta ja oppilailta että viranomaisilta saadun hyvän palautteen vuoksi kilpakirjoitus 
järjestetään kouluissa lukuvuonna 2019-2020 13:nnen kerran. Suunnitteilla on myös, että kaikki 
kirjoitelmat säilytetään ja arkistoidaan ja annetaan tarvittaessa tutkijoiden käyttöön. Mikäli 
opettajat ja oppilaat suostuvat, niin voitte lähettää kilpailuun osallistuvien kirjoitelmien lisäksi 
kaikki koulussanne kirjoitetut kirjoitelmat arkistoitaviksi. Parhaat kirjoitelmat pyritään 
julkaisemaan.

Kilpailun tavoite on innostaa, tukea ja kannustaa oppilaita esittämään ajatuksiaan selkeästi ja 
hyvää suomen kielen taitoa osoittaen. Onhan koulun tärkein oppiaine äidinkieli.

Ohjeita äidinkielen opettajille ja oppilaille
Lions Club Helsinki/Hakaniemi järjestää Lions-veljensä, asessori, legendaarisen 
huumerikosylikomisarion Torsti Koskisen elämäntyön kunnioittamiseksi kirjoituskilpailun 
Helsingin koulujen oppilaille. Kilpailun nimi on Asessori Torsti Koskisen kirjoituskilpailu nro 
13. Monien otsikoiden aihepiiri liittyy läheisesti huumeisiin ja huumetyöhön.
Kirjoituskilpailuun osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Kilpailuaika: 19.2.2020 - 16.3.2020

Kilpailusarjat: luokittain 7., 8. ja 9. luokka



Pyydämme ystävällisesti äidinkielen opettajia tai luokanopettajia lähettämään joka ryhmänsä
tai luokkansa parhaat kirjoitelmat (3-5 kirjoitelmaa) kilpailuun 16.3.2020 mennessä PDF-
tiedostona osoitteessa http://kirjoituskilpailu.fi/ . Nämä ohjeet löytyvät myös samasta osoitteesta.

Kirjoitelmien lähettämisohjeet

Merkitse, ole hyvä, kirjoitelman alkuun, ensimmäisen sivun oikeaan yläkulmaan
1. oppilaan nimi, ikä ja luokka,
2. koulun nimi ja osoite,
3. äidinkielen opettajan nimi ja puhelinnumero. 
4. lisäksi tarvittaessa: ”suomi toisena kielenä (S2)” sekä tähän sarjaan osallistuvan 

oppilaan äidinkieli.

Tekstinkäsittelyllä tiedostoiksi kirjoitetut aineet tulee muuntaa PDF-tiedostoiksi ja ladata 
palveluun. PDF-tiedostoksi muuntaminen onnistuu joko suoraan tekstinkäsittelyohjelmasta, 
PDF-tulostinajurilla tai erillisellä muunnosohjelmalla. PDF-tiedoston lisäksi voidaan palveluun 
laittaa mukaan alkuperäinen DOC/DOCX/ODT-muotoinen tai muu tekstinkäsittelytiedosto. 
Paperille käsin tai koneella kirjoitetut aineet tulee skannata PDF-tiedostoiksi ja ladata palveluun.
Paperilla aineita ei voi lähettää.

Arviointiperusteet

Kirjoituksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota sisällön ajankohtaisuuteen, johdonmukaisuuteen 
ja omakohtaisuuteen. Sallittuja tyylilajeja ovat kuitenkin niin fiktiiviset kuin asiapitoiset 
kirjoitukset. Sisällöillä toivotaan olevan yhteys terveellisiin elämäntapoihin.

Arvioinnissa korostetaan omakohtaisuutta ja kirjoittajan omia ajatuksia enemmän kuin 
lähdekirjojen tietojen luettelemista. Kirjoitelmat voivat olla joko käsin tai koneella kirjoitettuja.
Opettajan/oppilaan valinnan mukaan kirjoitelman voi laatia myös ”kotiaineena” tai ryhmätyönä.
Mikäli ryhmätyönä laadittu kirjoitelma palkitaan, niin palkintosumma jaetaan tasan ryhmätyöhön 
osallistuneiden kesken.

Kilpakirjoitukset kirjoitetaan kilpailuaikana 19.2.2020 – 16.3.2020. Kilpailuun ei voi lähettää 
aikaisemmin julkaistuja kirjoitelmia, ei myöskään verkossa julkaistuja eikä aikaisemmin tähän 
kilpailuun lähetettyjä kirjoitelmia.

Lähdeteosten käyttö ja kirjoitelman pituus sekä otsikon tärkeys

Mikäli olet käyttänyt kirjoitelmasi laadintaan lähdeteoksia, niin merkitse suorat lainaukset 
lainausmerkkeihin ja liitä kirjoitelmasi loppuun lähdeluettelo. Kirjoitelman maksimipituus on kuusi
(6) sivua. Merkitse otsikon eteen myös valitsemasi otsikon numero. Annettuja otsikoita ei saa 
muuttaa (ettei vain hienoa kirjoitelmaa hylättäisi otsikon muuttamisen takia).

Kilpailun tulokset lähetetään tiedoksi kaikille osallistuneille opettajille. Voittaneet oppilaat 
kutsutaan opettajineen palkintojenjakotilaisuuteen, jonka paikka ja aika (toukokuussa) 
ilmoitetaan kutsukirjeessä.

Kilpailusarjat ja palkinnot
7. luokka

http://kirjoituskilpailu.fi/


Viisi parasta kirjoitusta palkitaan 100 eurolla ja kunniakirjalla.

8. luokka
Viisi parasta kirjoitusta palkitaan 100 eurolla ja kunniakirjalla.

9. luokka
Viisi parasta kirjoitusta palkitaan 150 eurolla ja kunniakirjalla.

Lisäksi mahdollisesti erityispalkintoja ja palkintoja suomi toisena kielenä –oppilaille.

Kilpakirjoitusten käyttö- ja tekijänoikeus
Kilpailuun osallistumalla kilpailija luovuttaa kilpailun järjestäjälle oikeuden vastikkeetta esittää, 
julkaista ja painattaa tai muuten hyödyntää kirjoituksia.

Kilpailuraati:

Tietokirjailija Kaija Haikola, rikosylikonstaapeli (eläk.) Juha-Matti Kemppinen, toiminnanjohtaja 
Markus Söderlund ja FM Lulu Hyvätti. Tarvittaessa raatiin kutsutaan lisää jäseniä.

Tiedoksi: ÄOL:lle sekä Helsingin yläkoulujen äidinkielen opettajille ja Helsingin Seudun 
Äidinkielen Opettajien yhdistykselle.

Toivomme hyviä kirjoitelmia ja runsasta osanottoa kilpailuumme!
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KIRJOITELMIEN AIHEET

1. ”Ei haukku haavaa tee” vai tekeekö? Pohdiskele nettikiusaamisen vaikutuksia.

2. Minkälainen maailma olisi ilman huumeita ja päihteitä?

3. Mikä erilaisuudessa pelottaa?

4. Minkälaisia ajatuksia ilmastonmuutoksesta kertovat uutisoinnit ja tutkimukset sinussa 
herättävät?

5. Idolit ja esikuvat. Pohdiskele esikuvien ja idolien eroa.

6. Ihminen, joka sai muutoksen aikaan. Voiko yksi henkilö vaikuttaa tai saada muutoksen 
aikaan?

7. Hyvä ja parempi Minä. Kirjoita, millaisissa asioissa olet hyvä, ja kerro, miten osaamisesi 
tulee näkyviin. Asiat voivat liittyä siihen, millainen olet ihmisten tai eläinten kanssa, 
harrastuksiisi, koulun toimintoihin tai muuhun, mikä itsellesi tulee mieleen. Kirjoita myös, missä 
asioissa haluaisit tulla paremmaksi ja miten pyrit siihen.

8. “Selkeiden rajojen asettaminen ei ole kahlintaa, vaan välittämistä.” Mitä ajatuksia 
sinussa herättävät nämä komisario Torsti Koskisen sanat?

9. Miten voisin olla avuksi?

10. Lionit ja arvot. Minkälaisia ajatuksia Suomen Lionsklubien arvot sinussa herättävät? Lue 
lisää arvoista oheisesta aineistosta.



Lionsklubien arvot

Suomalaiset lionsarvot ovat

• Palveluhenki
• Talkoohenki
• Luotettavuus
• Paikallisuus
• Ihmisläheisyys
• Kansainvälisyys

Arvojen edellytetään merkitsevän seuraavaa:

Palveluhalu: Olemme liittyneet lionsjärjestöön, koska olemme palveluhaluisia ja auttavaisia 
erityisesti yhteiskuntamme vähäosaisia kohtaan. Me haluamme myös vaikuttaa yhteiskunnassa 
turvaamalla nuorisolle paremman tulevaisuuden. Kotiseutumme lisäksi olemme valmiita 
osallistumaan projekteihin jotka kohdistuvat kotimaahamme ja myös sen ulkopuolelle.

Talkoohenki: Meidän tapamme auttaa on aktiivinen talkootyö joko omin käsin auttaen tai 
keräämällä varoja aktiviteeteilla lähimmäistemme auttamiseksi. Talkootyö on perisuomalainen 
tapa auttaa lähimmäistä ilman tiukkaa organisoitumista yhdessä ystävien kanssa.

Luotettavuus: Meihin voi luottaa, koska olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Me 
käyttäydymme vastuullisesti ja sitoudumme saamiimme tehtäviin.

Paikallisuus: Palvelemme ensisijaisesti kotiseutuamme, sen ihmisiä ja yhteisöjä. Panostamme 
myös ympäristömme viihtyisyyteen. Näemme kotiseutumme osana isänmaatamme, sen 
menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta.

Ihmisläheisyys: Haluamme palvelutyössämme olla lähellä palvelulle kohteita. Olemme 
suvaitsevaisia ja näemme kaikki kanssaihmisemme lähimmäisinä. Pidämme ystävyyttä 
tavoitteena, ei välikappaleena.

Kansainvälisyys: Kuulumme kansainväliseen palveluklubien järjestöön ja osallistumme sen 
osoittamaan palvelutyöhön. Pyrimme vaalimaan kansainvälistä yhteistyötä järjestömme 
puitteissa ja avaamaan suomalaisia palvelukohteita apua tarvitsevissa maissa.


