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t allin Kansa 
LAVANTAIL I ITE 

Lauantaina lokakuun 13 p:nä 1962 

cp hjoi6in Suomi 

kulttuuri • Ja 
Kun palasimme evakosta kotiemme raunioille, oli tärkein 

tehtävämme jälleenrakentaminen. Kotien noustua tuhkas
ta ja kairojen ihmisen pyslthtyessä hengtthtltmään hltnelle 
kävi selväksi, että jotakin uutta oli syntymässä. Ennen 
aavistamattomia mahdollisuuksia avautui näköpiiriin ai
neellisilla työkentillä, ja ajankohtana, jota me nyt elämme, 
tunnustetaan jo vaikutusvaltaisellakin taholla, että Poh
jois·in Suomi on noussut siirtomaan asemasta, jossa sitä on 
totuttu pitämään, elämään omaa itsenäistä elämäänsä ja 
että sillä on suuret mahdollisuudet ottaa osaa siihen raken
nustyöhön, millä rakennetaan maallemme tulevaisuutta. 
Yhtä selvää on, että kairojen ihmisen on itse autettava it
seään, toimittava oma-aloitteisesti ja luotettava omiin voi
miinsa. Jos missään niin kulttuurin työkentillä usko omiin 
voimiin ja mahdollisuuksiin on se perus, jolle on raken
nettava. 

Näyttää siltä, että sotavuosien kovissa koettelemuksissa 
suurten selkosten ihminen heräsi tajuamaan, että ihmisen 
elämäkin on jonkinlaista erämaavaellusta, johon sisältyy 
yllätyksiä, pettymyksiä, vaaroja, ponnistusta ja taistelua, 
jossa saavutettu voitto kasvattaa ja karaisee. Ja hän kohosi 
ristiriidoista ja arkisten rientojensa viidakoista niille kuk
kuloille, oilta näkyi Luojan ihmeellinen maailma, joille au
keni näköaloja kaikkeen siihen moninaiseen, mikä ihmistä 
ympäröi, mikä on jokaisen ulottuvilla missä ha1t ~Utn'!~~ •. :; 
ja tw·joutuu syventämään ja rikastuttamaan eli:imälimme. 

Se ennen miltei viljelernätön alue, jonka eteen jälleen
rakennustyöstään voito llisesti selviytynyt kairojen ihminev. 
tou tu i, vetää häntä nyt voimakkaasti puoleensa. Siihen si
sältyy samaa odotusta ja jännitystä, mikä kannustaa löy
töretkeilijää. Pohjoisimman Suomen kulttuurielämä on niin 
nuorta, että sillä on tarjottavanaan etsimisen viehätys ja 
löytämisen onni. 

Kulttuurielämällä on täällä hyvät lähtökuopat : suuren 
luonnon läheisyys, sen puhtaat, kirkkaat lähteet. Ja siinä 
ilmenee sama ihmishengen etsintä ja kaipuu, mikä men
neisyydessä herkisti ihmisen palvelemaan haltiahenkiti ja 
seitoja. Taikausko on kadc;nnut, mutta elämänmuodon 
maanläheisyys on täällä säi lynyt vielä alkuperäisen puh
taana. -

Yhteistoiminnan Pohjoisimman Suomen eri osien välillä 
toivoisi kehittyvän nykyistä kiinteämmäksi. Olisi vihdoin
kin saatava aikaan neuvonpitoja, j oissa olisivat esillä poh
joisia maakuntia koskevat ajankohtaiset kulttuurikysymyk
set ja ongelmat. Lapin kulttuuriviikosta, jolla on jo perin
teitä, olisi .lcehitettävissä tuollainen yhdistävä kulttuurita
paus. Kulttuuriviikon tai "kulttuuripäivien" aikana, - mik
si tilaisuutta nirnitettäneenkin - maakunnissa toimivat 
kulttuurialojen yhdistykset pitäisivät kokouksiaan ja ot
taisivat osaa yhteisiin neuvonpitoihin. Tällainen järjestel
mä maassamme on jo monilla käytännöllisen toiminnan 
aloilla käytössä kokeiltu ja varmistunut. Kaikkien tuntema · 
"metsäviikko" on järjestelmän hyvä malli. 

Näköpiirissä on paljonkin ajankohtaisia pohdiskelua 
odottavia kulttuurialan kysymyksiä: Miten olisi kehitettä
vä taideopiskelua pohjoisimmassa Suomessa, miten tuet
tava ja atttettava luovan taiteen aloille pyrkiviä lahjakkai
ta nuoria ihmisiä, joitakin kysymyksistä mainitakseni. 
Puutteitakan on paljon~ Muun muassa puuttuu Lapin pää
kattpungista taidemuseokin. Ehkäpä olisi jo aika neuvotel
la siitäkin, mitä mahdollisuuksia olisi eri paikkakuntien 
johtoelinten osanotolla entistä tehokkaammin kulttuuria 
luovaan ja auttavaan rakennustyöhön. Vaikka maan lf.ult
tuurikeslcusten kanssa ei voidakaan kilpailla, tuntuu ilmei
seltä, että joitakin kehitystä eteenpäin vieviä mahdolli
suuksia tälläkin kohdalla jo olisi, ainakin maan pohjoisim
!f~issa kaupungeissa. 

Tällaisena aikana, jota me nyt elämme, jolloin tuhoavien 
\ voimien pai~e yhä uh~a~vana painaa ihmiskuntaa, kult

tuurm rnerkztys on erzkozsen suuri. Opastaahan kulttuuri 
meidät , työkentille, joissa ihmiset voivat lähestyä toisiaan 
ihmisinä, vailla vihaa ja epäluuloa. Noilla kentillä pienikin 
kansa ja heikkokin ihminen voi osoittaa voimansa. Noilla 
aluei lla jokaisella on oikeus, velvollisuuskin hetkisen pitää 
käsissään sitä soihtua, jonka valossa ihminen ja ihmiselä
rnä voi kehittyä ja kulkea eteenpäin kohti kestäviä arvoja. 

Tämä "Pohjoisten kirjailijoiden" [ yhteistoimin sanoma-. \ 

lehti Lapin Kansan kanssa nyt ilmestymään alkava lehti-
nen on lcuin kipinä tai työmaalta lennähtävä säkene. Se on 
osaltaan ilmaus siitä, että täällä pohjoisilla palkisillakin 
kulttuurin työlamppu palaa. 

A . E. JÄRVINEN. 

Toimittanut PohJoiset kirJaili.]at r.y. Toimittaj~: JORMA ETTO 
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METSii H'UUD ETIIN 
SE VASili? 

Kun maailman pohjoisinta kirjailijayhdistystä 
perustettiin ... 

·1 
Kirjatoukan rippituoli I: E1·kki Apajalahti 

..,~ . 

Ihnan lukijoita el ole kirjoja ka ruokkivat epärealistista ro-
eikä kirJojen kirjoittajia, ei leh- mantiikannälkää lukljoissaan ja 
tiä, kustantajia, ei kirjakaup- kenties kehittävät heidän nai-
paja elkä kirjastoja_. Ilman kir- vistista elämänasennettaan yhä 
jojen lukijolta ei ole mitään. enemmän itsesäälin sävyttä-

Sen tähden on syytä kirjalli- mään suuntaan . 
suuslehdessä antaa kunnioitta- 7. V liitetään, että kirjojen 
va sijansa kaiken alkuun pane- kirjoittaminen on poh1im-
vllle voimille, lukemista har- maltaan vain jonkinlaista it-
rastaville. Tässä numerossa seterapiaa ja kirjailijat pur-
heitä edustaa Kemin yleisen kavat teoksiinsa omia komp-
sairaalan ylllääkäri gynekologi lel•sejaan ja kuvitelrniaan. 
E r k k 1 A paja 1 a h t i. Esittä- Mitä siitä ar'l?_elette? 
milmme kysymyksiin hän antoi Mielestäni taideteoksen on Dl-
seuraavat vastaukset: ta-:a kyllin subjektiivinen. Ta!-

,. 1. Onko Teillä aikaa ja ha- teilijan on annettava lukijoU-
lua lukea ammattikirjallisuu- leen »sisintä itseään» ja hänen 
den lisäksi myös kaunokirjal- on tunnettava teoksensa osana 
lisuutta? Kuinka paljon? omaa persoonallisuuttaan. Toi-

Monet sanovat, ettei heillä ole saalta teoksen täytyy olla tar-
aikaa lukea kaunokirjallisuutta. peeksi objektiivisen laaja ja 
Mielestäni ajan puutteeseen ve- yleisinhimillinen näkemyksel- •· 
toamlnen käytännössä merkit- tään, jotta sillä olisi merkitystä 

oli Suomen kirjailijaliiton puheenjohtajalla Martti Santavuorella ja kirjailija A. E. Jär 
visellä runsaasti asioita selvitettävänään. 

see samaa kuin halun puuttu- myös muille kuin klrja1lijalle it-
minen. Jokaisella ihmisellä on h 't 1.. .. k "kk' seileen. Kolmanneksi odotan, et-

. ·11 · t'·ll"· · t 1 avai semaan e aman aJ len tä ki j ilij 11 t" t 11 j t · ama s1 om a om vapaa a a - .1 .... d ht 11. den Ta·· r a a a ay yy o a o am 
k j 111 . h"' ... 1 ··tt·· 1 mwi en su ee lSUU . - tt H" t tt" aa a s om an epa1 ema a h"' 1 . k PY ty ns ten sano avaa. anen on pys y a-
tekee sellaista, mikä '1äntä eri- dan e.k~~e1

1n1 • aan . ska on. li"lan- vä näkemään jokin ikivanha 
k . t ' k" t M' k" enssi IrJa Isuus, JO 1 d j t hte d .. 01ses 1 nnnos aa. mua un- t k tf' .. .. j ·mella osoitta- as a uu essa a a usy y ess::t, 
nostaa kaunokirjallisuus ja sil:.:::i yr YE. avlaa at~OI ht a myo··s joka on mielekäs teoksen koko-

. 11 .. 'k 1 k . vaa. 1 o e syy a uno a - d k lt j h .. mmu a on myos a1 aa u ea s1- k.... . . tek' jallis utta naisuu en anna a a anen 
tä. Itse asiassa kulutan enem- . aakn atJantvtle mirerkituy 0~ on myös pystyttävä asiansa esit-

.. 'k k k' . 11. d Jon a ren ou ava s t·· .... h . R 1 1 man a1 aa auno IrJa 1suu en h tt E "ko· stl dekka- amaan yvm. omaan n on o-
k i t t "k" · 11· d uoma ava. n Ise t t ld tt ik" i ! u n amma I IrJa 1suu en pa- ' t k 1 t 1 1.1 k 1st oni ava a e a, m a om na suus 
. .k.. 'kk j k . n uu uva m e 1 u em o . t k' j t 1s k! r1ssa, m1 a se1 a on un mie- T" .. 1 hk" 11 t 1 uo nos aa Ir an avanoma en r-

lestä voi vaikuttaa jopa epäilyt- amat e e k a 0 uk a van ;llä- ja111sen lässyttelyn yläpuolelle. 
t .. .. 1t.. ra vas aus ysymy seen. - Mit" .., . 

11 
k't j 

ava a:. . .. . mainitun perusteella kuitenkin a. nam 0 en mer 1 see, os 
2. Kmmostaako Tezta kotz- katson että oll ammatti mikä kirjailija purkaakin teokseensa 

main~n ~ai ulkom~i?ten kau: tahans~, on kaunokirjallisuu- omia kompleksejaan ja k!rjoit
nokinallz~uus kaannettyna desta aina »hyötyä» ihmiselle tamisellaan par~ntaa omaa mie-
tai alkuperäisenä? kuin ihmiselle. lenterveydellista tilaansa, kun-

Luen sekä kotimaista että ul- 6• Oletteko voinut havaita ha.1 v~in .~ai~~tut seikat olen-
komaista klrja1llsnu~ta, mutta kirjojen lukemisen v.:.U.;utia-' 1'~ ~:e:'tJ lJJt.tyvat k~~jan koko-! yleensä vain ~u~~eksi, kos~a ~l1 "neen jotenkin negatiivisesti na1ssa~o~~an ~a nam palv~le
osaa muita kieha tarpeeksi hy~ tai positiivisesti joihinkuihin vat elavma osma taiteellisessa 
vin ymmärtääkseni romaanin ,potilaisiinne? Miten? konstruktlossa. 
koko sisällön. i Ymmärrettävistä syistä jou- 8. Luetteko lääkäriromaa-

3. Kenen tai keiden kirjai- dun sangen harvoin keskuste- neja ja mitä niistä- pidätte? 
~ij?~den tai mi~kä ~.aan kir- luihin potilaitten! kanssa suo- Suu.relta osaltaa? lääkäriro
Ja,lzsuus on mzelestanne pa- ranaisesti kirjallisuuteen liitty- maamt ovat Cromn-Majocchi
rasta? vistä kysymyksistä. Henkisesti Sariola-Slaughtermaista hölyn-

Kysymyksee? on vai~eat~ ~.as- ja älyllisesti vireän ja kangis- pölyä, jossa kutsumuslääkärin 
tata lyhyesti ja tyhJentavasti tumattoman ihmisen kanssa on kädessä oleva parantava veitsi 
samalla tekemättä epäasiallisia helpompi päästä kontaktiin dramaattisesti puhkoo ihmis
yleistyksiä. Ranskankielinen kuin muiden kanssa. Ti.llainen kunnan mätäpaiseita tai jJssa 
kirjallisuus tulee kuitenkin et- yhteisymmärrys on edullista keisarileikkausta suorittava lää
sim~ttä ~ieleen. heti ensimmäi- myös lääkäri-potilas-suhteelle käri käsi epäasiallisestl väristen 
s~n_a, . vaikk_a. .. e1 __ ~-nglo~~~s!~~n ja siten epäsuorasti edesauttaa katsoo as1steeraavan salraan
klrJalllsuus Jaa suta yhta9/J1 Jal- potilaan paranemista. On luon- hoitajan sinisiin silmiin potilaan 
keen. Ranskalaisista mainitsen nollisesti sangen haettua ja vatsan yli tänä uuden ihmistal
suosikkeinani seuraavat: Hono- harhaanjohtavaa luulla, että men suurena syntymähetkenä 
re de Balzac, Albert Camus, laaja kirjallisuuden tuntemus ja toteaa itse menettäneensä 
Gustave ~-la~bert, Francois jotenkin suoranaisesti voisi vai- sydämensä ikuisiksi ajoiksi. 
Mauriac seka Simenon. En:::lan- kuttaa potilaan sairauden para- No niin. Lääkärinkin elämä 
nlnkieliseen ryhmään kuuluvls- nemiseen. Sensijaan romaanien on elämää, mutta mieluummin 
ta kirjailijoista Iuettelen nämä: lueskelu sairasvuoteella maates- katselen sitä Richard Gordonin 
Lawrence Durrell, Graham sa johtaa potilaan ajatukset tai Hamilton Johnstenin liioit
Greene, Aldous Huxley, D. H. pois omasta sairaudesta ja siten televan huumorin ja todellisuu
Lawrence, Norman Ma!ler, Hen- edistää parantumista. dentajuisuuden silmin kuin dra
ry ~ille~, Vladimir N~bokov ja Negatiivisesta vaikutuksesta matisoivien nyyhkyromantikko
Coll~ .Wil.son. Saksalais~en ras- puheen olle totean, että mo- jen vaaleanpunaisten kutsumus
kas~Iri~teme~ . per_ust:elllsu~s J.a nissa sanoma- ja aikakausleh- silmälasien läpi. 
venalalSten ronsylleva momnal- dissä julkaistut popularisoidut 9. Onko mielestänne tar
suus ovat. kohdallani valitetta- tiedeartikkelit uusista sensaa- peellista joillakin perustein 
v~sti r~jOlttaneet .. tutu~t~n;I~t~- tiomaislsta parannusmenetel- valvoa luettavan kirjallisuu
m mamitunkiellsu~ ki~J~lllJOl- mistä ja lääkkeistä ovat usein den laatua yleensä tai joiden
hi~. Saksanlcielella kirJoitt~.~ ennenaikaisia ja vääriä toiveita kin erityisten ikltryhmien, th
nelsta asetan seur.aavat nelJa herättäviä. Mainitut kirjoitel- mistyyppien tai sairaiden 
nerok·~-~ta .. sielua a~van ?.maan mat eivät kylläkään kuulu kau- luettavaksi tarkoitettua kir
ryhmaansa: Friednch Durren- nokirjallisuuden piiriin samoin- jallisuutta? Mitä mieltä olet
matt, ~erman Hesse, Fran~. K~.f- kuin eivät myöskään »tosikerto- te sensuurista? 
ka seka Frans Werfel. Hapean mukset elävästä elämästä» jot- Jokainen kynäilijä tietää 
tunnustaa, et tä venäläisistä ' 
tunnen Jonkin verran vain Dos-
tojevskia. Puolalaissyntyinen ·· 
nykykirjailija Marek Hlasko on 
erikoisesti mieleeni. Skandinaa
veista en osaa mainita ketään. 
Lopuksi kaksi jo mainittuihin il 
ryhmiin kuulumatonta suurta 1 

nimeä: Giovanni Boccaccio ja ·, 1 

Niko Kazantzakis. Suomalaisis- 'f 
ta annan monen mielestä var
maan melko yllättävän listan: 
Klaus Holma, Eeva Joenpelto, 
Väinö Linna, Paavo Rintala ja 
osittain Mika Waltari. Monet 
rehevät kansankuvaajat ja kai
rankiertäjät ovat jääneet mi
nulle vieraiksi. 
4. Luetteko r unoja? / 1111 . 

Luen joskus, mutta V'l.in mo- .. 
derneja enkä koskaan lue vaka
vassa mielessä kirjoitettua ly
riikkaa. 

5. Onko romaanien lukemi
sesta mielestänne hyötyä am-
r:"ttissanne? -

J OUNI PIETIKÄINEN: 

KAUPUNKI 

Kaupunki kutoo verkkoaan 
keskeltä lihavana 
laidoilta väsyy 
talot ryhmittyvät riveihin 
kuin dominossa kuviot 

(liikkumatta) 
tai kuin nauhaan pujotetut helmet 

· ( vierimättä vihreään metsään) 
va~ot heijastavat kuvia 
ä~hiä kadut 
joissa vuoksi ja luode vaihtuvat 
hit~ammin joki valuu 
sen ylitse astuu silta 

Hyvien romaanien lukeminen ~ 
on aina antoisaa. Jos kirja on 
hyvä, se herättää uusia ajatuk- · 
sia, avar taa ihmisten väliste'l 1

, 

. suhteiden t aj u amista ja C'petta·H . \\1'-------------------------.w 
ja verkkonsa kutojat asukkaat 
aiqattua ilmaa hengittävät. 

omasta okemuksestaan, että 
luettavan kirjallisuuden laatua 
valvotaan. Tätä valvontaa har
rastavat kustannusliikkeet, jot
ka joko painavat niille tarjotun 
kirjan ta! palauttavat käsikir
joituksen. Tällä tavoin karsiu
tuu jo luonnollista tietä suuri 
määrä arvotonta tekstiä. Vali
tettavasti kustantajien suoritta
maa valintaa usein sävyttää 
kaupallinen ajattelutapa, jonka 
mukaan yleisölle on tarjottava 
sitä, mitä se haluaa. Mutta te
keväthän muidenkin taidealojen 
kustantajat samoin. 

Lasten ja sairaiden käsiin tar
koitetun kirjallisuuden valin
nassa on noudatettava tervettä 
harkintaa. Mielestäni on järje
töntä suositella juuri lukemaan 
opplneelle lapselle Friedellin 
kulttuurihistoriaa tai depressii
viselle potilaalle maailmanlo
punkuvauksia. Kaunokirjalli
suuteen tutustumisen tulee al
kaa asteittain alkaen lasten ja 
nuorison kirjoista ja tasaisesti 
edetä kohti yhä vaativampaa 
tekstiä. 

Kysymys sensuurish sen ny
kyisessä muodossa on yksin
omaan surkuhupaisa. On selvää, 
että on tarpeetonta julkaista 
taiteellisesti arvottomia lyhen
nelmiä suurien mestareiden 
tuotannosta. Samoin Mickey 
Spillanemaiset sadistise t »dek
karit», joissa yksityiskohtaisesti 
kuvataan, kuinka sankarisala
poliisi omin käsin tappaa suu
ren määrän ihmisiä laillisesti ja 
vain sen takia, että he ovat 'is
toja, murhaajia tai natseja, ovat 
vastenmielistä luettavaa. Näi
den kirjojen valtava suosio vi
rallisesti niin kovin puritaani
sessa USA: ssa on oireellinen. 
Tästä huolimatta on kaikenlai
nen taiteen sensuroimiT' · - eh
dottomasti vikaan osunut toi
menpide, vaikkakin taiteen var
jolla pääsisi yleisön ulottuville 
tarpeetonta roskaa kustantajan 
Illan kaupallisen suhtautumisen 
vuoksi. Se into, jolla r .wrisoam
me niin f-- - ·w.ttlsesti pyritään 
suojelemaan, lienee peräisin 
sensuuriviranomaisten näen
näismoralistisesta asenteesta ja 
heidäri omien täyttymättömien 
toivJittensa luomasL kaunan
tuntee~ta. Se, että jokin taide~. 

·teos takavarikoldaan syystä, et
tä siinä esiintyy sanoja, jotka 
jo kolmivuotias lapsi oppi! pi
halla, tuntuu moraalin ja nuo
risonsuojelun kannalta yliam
puvalta ja sananvapauden ni
messä. erittäin epäilyttävältä. · 

Me hltpeämme esi-lsiämme 
siksi, että he polttivat nuoria 
hysteerisiä tyttöjä noltina rovi
ollla ja estivät uusien aatteiden 
ja tiedon leviämistä kiellettyjen 
kirjojen luettelolla. Meidän Iap
semme 'tulevat häpeämään mei
tä aikanaan siitä, että me olem
me olleet mukana polttamassa 
aikamme taidetta naurettavan 
pornografialautakunnan toi
mesta. ; 

Seuraava 
· kirjallisuusliite 

joulukuussa 

Etsintäkuulutus: 

NäYTELMiiKIRJIILIJIT 
TDVOITETTIYI LIIPIS 

PALKKIOITA LUVASSA 
Vilkastuttaakseen maakunnan näytelmäharrastus 

ta ja -kirjoittamista, päätti viime keväänä Kemin ja 
Rovaniemen kaupunkien teatterilautakunnista, Rova
niemen teatterin kannatusyhdistyksen ja kirjallisuus
kerhojen Rovaniemen Pahtan ja Kemin Pärheitten 
edustajista kokoonpantu toimikunta toimeenpann8 
Lapin lääniä käsittävän näytelmäkirjoitusl{ilpa ilun, 
joka päättyy v. 1963 1. 6. mennessä. Kirjoituskilpailu 
on näin suuressa mittakaavassa ensimmäinen laatu
aan Lapissa. Kilpailun palkintoina on päätetty jakaa 
kahdessa sarjassa yhteensä peräti 600 .000 mk, mikä 
on huomattava summa täkäläisissä oloissa. 

Vielä on tietenkin vaikea sanoa, miten vilkas osan
otto kilpailuun tulee olemaan ja minkälaisia tuloksia 
saavutetaan. Mutta kilpailulta odotetaan paljon, sillä 
nyt jos milloinkaan - kun Lappi elää voimakasta 
nousu- ja murroskauttaan -on myöskin näytelmien 
esillesaamiseksi olemassa hyviä mahdollisuuksia, ker
toi toimikunnan puheenjohtaja, toimittaja Pentti 
H a r j u maa. Vaikka kilpailun aihevalinta onkin 
täysin vapaa, niin elätellään hiljaista toivoa, että kil
pailutöiden joukosta löysyisi mahdollisimman monta 
Lapin olosuhteita ja elämää kuvaavia näytelmiä. Ai
neksia ei Lapista varmaankaan puutu. Pääasia ei lmi
tenkaan - kuten sanottu - ole missään tapauksessa 
mitä aihe käsittelee, vaan kilpailun ensisijaisena tar
koituksena on kannustaa Lapin läänissä asuvia kir-· 
joittajia. Vain työn taiteellisuus on määräävimpänä 
tekijänä arvostelussa. Ja jos yksikin mittavampi t yö 
saadaan näin "päivänvaloon", on kilpailu saavuttanut 
tarkoituksensa. 

Suurimman osan kilpailun palkinnoista ovat kun
nat lupautuneet maksamaan. Kirjoituskilpailun pal
kintokassaan myötämielisesti suhtautuneet kunnat 
ovat Rovaniemen ja Kemin kaupungit, jotka molem
mat ovat myöntäneet tarkoitukseen 200.000 mk eli 
yhteensä 400.000 mk. Kemin kaupunginvaltuusto on 
myös summan vahvistanut, kun sensijaan Rovanie
mellä on anomuksen kaupunginhallitus hyväksynyt ja 
esittää valtuuston käsiteltäväksi nyt v. -63 talousar
vion yhteydessä. Lisäksi on avustuksia myöntänyt 
Tornion kaupunki 20.000 mk, Alatornio 25.000 mk, Kit
tilä 25.000 mk ja Tervola 10.000 mk sekä Rovaniemen 
Säästöpankki 5.000 mk. Tässä yhteydessä haluaa toi
mikunta lausua parhaimman kiitoksen lahjoltuksien 
antajille. 

.Kilpailu on jaett u kahteen sarjaan, kokoillan näy
telmiin ja pienoisnäytelmiin. Kokoillan näytelmistä on 
I palk. 200.000 mk, II palk. 150.000 mk, III palk. 100.000 
mk sekä pienoisnäytelmistä I palk. 75.000 mk, II palk. 
50.000 mk, III palk. 25.000 mk. Kilpailu kestää v. 1963 
1. 6. asti. Kilpailutyöt on siihen mennessä lähetettä
vä nimimerkillä varustettuina (suljetussa kuoressa 
kirjan nimi ja osoite) os. toimittaja Pentti Harjumaa, 
Rovaniemi, Ukkoherrantie 9. 

Kirjoituskilpailun täytäntöönpanevaan toimikun
taan kuuluu puheenjohtajan lisäksi sihteerinä kirjai
iija Rauni Kivi 1 i n n a ja jäseninä opettaja Niilo 
Teeri j o k i ja merkonomi Raimo Hako 1 a Kemis
tä, tri Carl Frey ja toiminnanjohtaja Arvo J ä n
k ä 1 ä Rovaniemeltä. 

Kilpailun arvostelulautakuntaan puolest aan on va
littu maisteri Raoul P a 1m g r en, ohjaaja-näyttelijä 
Ilmi Parkkari ja toimittaja Lauri K n u u t i Ke
mistä, teatterinjohtaja Ensio Niiranen, metsätek
n ikko Pentti No r v asu o ja toimittaja Armi Harju 
Rovaniemeltä sekä lehtori Olavi 0 r a v a Kemijärvel
tä. Lisäksi lautakuntaan valitaan läänin ulkopuolelta 
joku tunnettu asiantuntijajäsen. 

Toivottavasti kynäilyä harrastavissa piireissä on 
kesän aikana kypsynyt luomisvaiheeseen aiheita, jot
ka voi nyt alkavan talven kuluessa toteuttaa ja lähet
tää kilpailuun. Nyt on mahdollisuus osallistua Lapissa 
odotettuun omaan kilpailuun ja olla rikastuttamassa 
Lapin ja koko m aan n äytelmäkirjallisuut ta. 
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