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Skrivtävlingen ”Havet och vi” väckte intresse 
 
 
Totalt 522 tävlingsarbeten deltog i skrivtävlingen Havet och vi, som arrangerades av 
Meriliitto-Sjöfartsförbundet, Äidinkielen opettajain liitto i samråd med Svenska 
Modersmålslärarföreningen i Finland samt Heureka. 46 bidrag var svenskspråkiga. 
Tävlingen hade två serier: för elever i grundskolans högre klasser (7-9) samt för elever i 
gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet. Målsättningen med tävlingen var att 
öka ungdomarnas intresse för havet och för havsrelaterade aktiviteter, samt att sporra 
dem i att utveckla sina skrivkunskaper i modersmålet med ett fascinerande tema.  
  
Ungdomarna skrev dikter, esséer, berättelser samt debattskrivelser. Tävlingsarbetena 
knöts till en del av modersmålsundervisningen samt till undervisningen i litteratur. 
Läraren sände in de bästa arbetena i klassen till tävlingen. Som tema står havet tydligt 
nära den finländska ungdomen. Tävlingen intresserade även skribenter som bor långt från 
kusten.  
 
I texterna får havet ofta ett romantiskt skimmer, det är oändligt, fritt, farligt och fullt av 
äventyr. Havet kan stå som tolk för ett upprört sinne, men kan även verka lugnande och 
ge tingen sin rätta betydelse. Havet är oändligt, fastän oron över nedsmutsningen av 
Östersjön oroade mången ung skribent. Arrangörerna önskar även att denna tävling  samt 
ett besök på utställningen Skepp & hav skall inspirera ungdomen att inrikta sig på ett yrke 
inom området i framtiden.  
 
I tävlingens båda serier utdelades totalt fem huvudpriser. Vinnaren i serien ”grundskolans 
högre klasser” är Terhi Metsälä från Teuvan Yhteiskoulu. I serien ”gymnasier och 
yrkesläroanstalter på andra stadiet” besegrade Hannamari Perälä från Musikgymnasiet i 
Kuopio Yhteiskoulu. Båda vann som pris fina seglatser med skonaren s/y Helena: Terhi 
Metsälä vann en seglats för två personer under en vecka på Östersjön och Hannamari 
Perälä vann en seglats för två veckor i Karibien. Även de andra priserna består av olika 
upplevelseresor på Östersjön eller i Finska Viken samt av bokverk med havsmotiv.  
 
Havet och vi –skrivtävlingen är ett ypperligt samarbete mellan skolorna, de olika 
havsrelaterade intressenterna och vetenskapscentret Heureka. Händelserna kring temat 
fortsätter även efter tävlingen, bl.a. på utställningen Skepp & hav, som pågår fram till  
den 11.1.2009.  
 
I bifogad bilaga beskrivs all vinnarbidrag. Vinnarbidragen är publicerade från 10.1. på 
Sjöfartsförbundets hemsidor (www.meriliitto.fi).  
Bilder från prisutdelningen finns i vetenskapscentret Heurekas bildbank 
(http://srvr01.signalpack.com/heureka/info.php3). 
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