
OTAVAN NUORTENROMAANIKILPAILU 2022 

Kysymyksiä ja vastauksia: 

• Millaisia käsikirjoituksia Otavan nuortenromaanikilpailussa haetaan?  
o Etsimme vahvasti nykyaikaan eli 2020-luvulle sidoksissa olevia nuortenromaaneja, 

emme fantasiaa. Aihe ja tyylilaji ovat vapaat. Käsikirjoitukselle on eduksi, jos se on 
sovellettavissa audiovisuaaliseen muotoon. Nuortenromaanien lukijat ovat 
pääasiassa 10–15-vuotiaita. 

• Kuinka pitkä tarinan pitää olla? 
o Haemme käsikirjoituksia, jotka ovat pituudeltaan noin 90 000–200 000 merkkiä. 

• Voiko kilpailuun osallistua keskeneräisellä käsikirjoituksella? 
o Käsikirjoituksen tulee olla kokonainen romaanikäsikirjoitus, sillä keskeneräisestä 

tekstistä ei saa riittävän hyvää kokonaiskuvaa. Suosittelemme lämpimästi 
lähettämään mahdollisimman viimeistellyn käsikirjoituksen. 

• Mitä palkintoja on tarjolla? 
o Kilpailun voittaja saa 7 000 euron palkkion, toiseksi tullut 4 000 euroa ja 

kolmanneksi tullut 2 000 euroa. Rahapalkintojen lisäksi palkituille saattaa tarjoutua 
tilaisuus yhteistyöhön tuotanto- ja levitysyhtiö Aurora Studiosin kanssa, mikäli 
käsikirjoitus on toteutettavissa erityisen hyvin audiovisuaalisessa muodossa. 

• Pitääkö kilpailuun osallistua omalla nimellään? 
o Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä, jotta raadin työ on mahdollisimman 

puolueetonta. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Miten lähetän käsikirjoituksen?  
• Saako kilpailuun hakea jo pöytälaatikossa valmiina olevalla käsikirjoituksella? 

o Kyllä saa, kunhan käsikirjoitusta ei ole julkaistu aiemmin, siitä ei ole tehty 
kustannussopimusta tai muuta sopimusta toisaalle ja se vastaa tämän kilpailun 
hakukriteerejä. 

• Voiko kirjoituskilpailuun osallistua, vaikka on aiemminkin kirjoittanut kirjan? 
o Kilpailu on avoin vain niille 18 vuotta täyttäneille kirjoittajille, jotka eivät ole ennen 

julkaisseet kaunokirjallista teosta nuorille. Muunlaiset aiemmin julkaistut teokset 
eivät ole este osallistumiselle. 

• Missä muodossa palkittu käsikirjoitus julkaistaan? 
o Otava julkaisee kilpailun voittaneen käsikirjoituksen painettuna kirjana sekä ääni- ja 

sähkökirjana. Samoin mahdollisesti myös muut palkitut käsikirjoitukset. 
• Milloin käsikirjoitus tulee lähettää? 

o Osallistumisaika on 1.8. ̶ 1.11.2022. Käsikirjoitusta ei tule lähettää ennen 1.8.2022, 
mutta sen tulee olla perillä viimeistään 1.11.2022 osoitteessa kirjasaatio@otava.fi 

• Miten lähetän käsikirjoituksen? 
o Lähetä tekstisi sähköpostiviestin liitetiedostona pdf-muodossa osoitteeseen 

kirjasaatio@otava.fi. Kirjoita viestin otsikoksi teksti ”Nuortenromaanikilpailu”. 
Merkitse liitetiedostoon pelkästään nimimerkkisi ja kirjoita nimesi ja yhteystietosi 
(osoite ja puhelinnumero) varsinaiseen sähköpostisaatteeseen. Raati saa 
nähdäkseen vain nimimerkillä varustetun käsikirjoituksen. Liitä 
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käsikirjoitustiedostosi alkuun lyhyt, korkeintaan yhden liuskan (n. 2 000 merkkiä) 
pituinen sisältösuunnitelma, josta käyvät ilmi juoni, henkilöhahmot ja teema.   

• Kuka valitsee voittajat? 
o Raati, jossa ovat kirjailija Veera Salmi, Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden 

kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio ja kustannuspäällikkö Marjo Lemponen, 
tuottaja Tia Ståhlberg Aurora Studiosista ja kaksi lukiolaista Helsingin 
normaalilyseosta. 

• Kuka on kirjan kustantaja ja kenen kanssa sopimus tehdään? 
o Kustannusosakeyhtiö Otava on painetun kirjan sekä sähkö- ja äänikirjojen 

kustantaja. Mahdollisista muista tuotannoista solmii Aurora Studios sopimukset 
erikseen palkittujen kanssa. 

• Saanko palautetta käsikirjoituksestani? 
o Valitettavasti emme pysty antamaan henkilökohtaista palautetta käsikirjoituksista, 

joita ei palkita.  
• Voinko tarjota käsikirjoitusta kilpailun lisäksi myös muihin kustantamoihin tai julkaista siitä 

osia netissä? 
o Emme suosittele tarjoamaan käsikirjoitusta kilpailuaikana muille tahoille, sillä 

kilpailuun voi osallistua vain teoksilla, joista ei ole sopimuksia muiden toimijoiden 
kanssa. Kilpailun ollessa käynnissä käsikirjoitusta tai osia siitä ei saa myöskään itse 
julkaista verkkosivustoilla tai somekanavissa. 

• Ilmoitetaanko kilpailun tuloksista kaikille osallistujille? 
o Otava ilmoittaa kilpailun tuloksista tiedotteella maaliskuussa 2023 ja 

henkilökohtaisesti vain niille, jotka palkitaan kilpailussa. 
 


