Kohtaaminen on mahdollisuuksia, toivoa ja iloa!
- Järjestökentän tarinat kaikkien kuultaviksi
Kirjoitusohjeet ja julkaisulupa
Pohjanmaan Yhdistykset (POHY) julkaisee tarinoita vapaaehtoisuudesta ja kohtaamisista. Haluamme tällä
tavalla tuoda esille erilaisia kohtaamistarinoita, tarinoita täynnä mahdollisuuksia, toivoa ja iloa. Haluaisitko
sinä jakaa tarinasi jostain sinulle erityisen tärkeästä kohtaamisesta, joko vapaaehtoistoimijan näkökulmasta
tai itse apua saaneena?
Tarinasarjassa nostetaan esille erilaisia vapaaehtoistehtäviä, jotta lukija saisi laajan kuvan tehtävien
moninaisuudesta, riippumatta siitä oletko juuri vapaaehtoistyön aloittanut vai jo konkari sillä saralla. Kerro
meille sinulle erityisen tärkeästä kohtaamisesta, ja miksi juuri tämä kolahti erityisen paljon.
•
•
•

Voit itse valita tarinasi tyylin, ja miten haluat sen kirjoittaa.
Tarina voi olla minkä pituinen ja tyylinen vaan; esim. tilannekertomus, runo, "novelli" tai miten sinä
vapaaehtoisena pystyit auttamaan tai tukemaan toista kanssaihmistä
Tarinan saa kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi

Toivomme että lähetät tekstisi meille viimeistään 31.1.2021.
Lähetä teksti sähköpostiliitteenä osoitteeseen kitty.ronnberg@pohy.fi.
Olethan yhteydessä, mikäli jokin asia mietityttää, tai tarvitset apua!
Kirjoittajien kesken arvotaan palkintoja! Palkintojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuussa 2021.

POHY pidättää oikeuden julkaista, tai olla julkaisematta saapuneita tekstejä, sopeuttaa tekstiä teknisesti
julkaisumuotoon sopivaksi, tehdä kielellisiä oikaisuja ja muutoksia varmistaaksemme, että tekstissä esiintyvät
henkilöt pysyvät anonyymina.

Tarinani otsikko:
Alias (tällä nimellä allekirjoitan tarinani, voi olla keksitty):
Kirjoittajan koko (todellinen) nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

Näitä tietoja käytetään ainoastaan suoriin yhteydenottoihin kirjoittajiin, niitä ei julkaista missään ja tiedot
käsitellään luottamuksellisesti POHY:n sisällä.

Kiitos, että kerrot tarinasi meille!

Bemötande är möjligheter, hopp och glädje!
- låt föreningsfältets berättelser vara tillgängliga för alla
Skrivinstruktioner och publiceringslov
Österbottens Föreningar (POHY) publicerar berättelser om frivilligverksamhet och bemötanden. Genom dem
vill vi förmedla berättelser som berikar och ger kraft. Vill du berätta om ett för dig särskilt viktigt bemötande,
antingen sett ur volontärens eller den hjälpbehövande personens perspektiv?
I serien berättelser belyser vi en mängd olika volontäruppdrag för att ge läsaren en bred bild av mångfalden
av uppgifter, oavsett om du precis har börjat volontärarbete eller redan är veteran inom det området.
Berätta för oss om ett för dig speciellt viktigt möte och varför just detta betydde så mycket för dig.

•
•
•

Du kan själv välja din berättarstil och hur du vill skriva
Berättelsen kan vara kortare eller längre, t.ex. en situation, dikt, "novell" eller hur du som frivillig
kunde hjälpa eller stöda en medmänniska.
Du kan skriva berättelsen på finska eller svenska.

Skicka oss texten senast den 31.1.2021.
Skicka texten per epost till kitty.ronnberg@pohy.fi.
Ifall det är något du undrar över eller behöver hjälp med, ta kontakt!
Vi lottar ut priser bland skribenterna och meddelar vinnarna personligen i februari 2021.

POHY förbehåller sig rätten att publicera eller att inte publicera texterna, att tekniskt anpassa texten till
publikationsformatet, att göra språkliga korrigeringar och ändringar som säkerställer att de personer som
nämns i texten förblir anonyma.

Berättelsens rubrik:
Alias (namnet jag undertecknar berättelsen med, kan vara påhittat):
Skribentens (verkliga) namn:
Adress:
Telefonnummer:
E-post:

Den här informationen används endast för direktkontakt med skribenterna, uppgifterna publiceras inte
någonstans och kommer att behandlas konfidentiellt och endast inom POHY.
Tack för att du delade din berättelse!

