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Helsinkiläiset sijoittuivat J.H. Erkon kilpailun 2014 kärkeen 

Vuoden 2014 lyhytproosaan keskittyneen kilpailun voitti helsinkiläinen Iida Turpeinen (1987). 
Raati luonnehtii hänen tekstejään mm. näin: Viimeiseen asti hiottu ja jäsennelty kokoelma, jonka 
tekstit hakevat rohkeasti rajaa tiiviin proosailmaisun ja runollisen monimerkityksisyyden välillä. 
Teksti on kuulasta, ilmavaa, ajatuksia herättävää ja jättää tilaa tulkinnalle. Kirjoittajalla on 
tunnistettava omaääninen lause. Kokoelma on teoksena punnittu ja täysin julkaisuvalmis.” 

Toiseksi sijoittuneen Aino Lappalaisen (1985) teksteissä raati huomasi ”rakenteiden taituruutta, 
erinomaisia aloituksia ja lopetuksia. Monissa teksteissä käytetty dialogi oli tiheää, siitä 
proosatekstiin leikkaaminen suoraa ja selittelemätöntä, mistä syntyy vauhdin ja eletyn tuntu”. 

Kolmanneksi tuli 1988 syntynyt Erkka Mykkänen, sukujuuriltaan savolainen, sittemmin 
helsinkiläistynyt kirjoittaja, joka menestyi hyvin myös viime vuoden runokilpailussa. 

Kunniamaininnan saivat torniolainen Akseli Heikkilä (1984), helsinkiläinen Anni Lappela (1989) ja 
turkulainen Salla Toivola (1984).  
 
 
 
Winners Named in the National J.H. Erkko Young Writers’ Competition  

This season 230 aspiring writers, from all over Finland, participated in the J.H. Erkko short story 
competition, thought to be the most prestigious competition for young writers ranging in age from 
15 to 30. The number of short stories being ca. 4 000 – 5 000. 

The 2014 winners were: first prize Iida Turpeinen (1987) from Helsinki; second prize Aino 
Lappalainen (1985) from Helsinki and third prize Erkka Mykkänen (1988) also from Helsinki. The 
prizes are money, ranging in sum from 1 000 to 2 500 euros. 

In addition to them, three writers were honorary awarded, not ranked in order: Akseli Heikkilä 
(1984) from Tornio; Anni Lappela (1989) from Helsinki and Salla Toivola (1984) from Turku. 

The panel of three judges consists of writers and critics, this year the members being Siri Kolu, 
Anne Leinonen and Pirkko Heikkinen. 

The J.H. Erkko Competition was founded in 1957 by Suomen Nuorison Liitto (The Finnish Youth 
Association) and Helsingin Sanomat. These days the competition is organized and financed by 
Suomen Nuoriso-opisto, the city of Mikkeli and some cultural foundations.



 
Aino Lappalainen, Iida Turpeinen, Erkka Mykkänen 
 

 
Anni Lappela, kunniamaininta 
 

 
Akseli Heikkilä, kunniamaininta 
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