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Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu
LUONTOON YHDESSÄ!
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa mennään vuonna 2017 luontoon yhdessä. Kilpailutehtävänä on etsiä
pareittain tai ryhmässä luonnosta paikka tai alue, jolla on mielestänne kiinnostava tarina sekä kertoa se koko
Euroopalle! Valitsemanne luontokohde voi olla vaikkapa mahtava metsikkö, käppyrä mänty, läheinen luola,
puhutteleva peltoaukea, upea uimaranta, komea kallio, kotikatunne puisto, muinainen muistomerkki tai teidän
oma takapihanne.
Kerätkää monipuolista tietoa ja kokemuksia luontokohteesta eri lähteistä kuten havainnoimalla paikan päällä ja
haastattelemalla ihmisiä sekä verkosta, kirjastosta, arkistosta ja museosta. Keräämänne aineisto voi koostua
esimerkiksi piirustuksista, valokuvista, videoista, runoista ja loruista. Jakakaa omat kokemuksenne ja
kuulemanne ja lukemanne tarinat toisillenne.
Millaisia todellisia ja kuviteltuja tapahtumia valitsemaanne paikkaan liittyy?
Miten kuulemanne tarinat näkyvät kohteessanne?
Mitä paikassanne on tapahtunut eri aikoina?
Miten ihmisen kädenjälki näkyy paikassa?
Miten menneisyys on läsnä kohteessanne ja millaisena näette sen tulevaisuuden?
Kuunnelkaa, katselkaa ja kuvitelkaa mitä luonto kertoo teille!
Kootkaa kokemuksienne ja keräämänne aineiston pohjalta luontokohteenne tarina. Voitte kertoa yhteisen
tarinanne esimerkiksi videon, äänen, valokuvan, tekstin, piirustuksen, maalauksen, sarjakuvan, animaation,
verkkosivun tai blogin avulla – niitä vapaasti yhdistellen. Osallistukaa kilpailuun julkaisemalla työnne
www.europeanheritagedays.com -sivustolla. Jokainen kilpailutyö lisää tähden Euroopan kartalle paikkaan, jossa
kilpailutyö on tehty! Voittanut ryhmä palkitaan 500 eurolla.
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu on tarkoitettu sinulle ja kavereillesi! Kilpailu on avoin kaikille vuonna 1999
tai sen jälkeen syntyneille. Kilpailuun osallistutaan ryhmänä, jossa on vähintään kaksi jäsentä. Kilpailu on
suunnattu kaveri- ja sisarusporukoille, päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille, kerhoille, järjestöille, yhteisöille,
lastenkulttuurikeskuksille, kulttuurilaitoksille ja seurakunnille sekä muille lapsille ja nuorille toimintaa
järjestäville tahoille.
KILPAILUTYÖN KOKOAMINEN VERKKOSIVUSTOLLE
Kilpailutyöt ladataan Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteiselle Euroopan laajuiselle verkkosivustolle
www.europeanheritagedays.com. Kilpailutyö koostuu otsikosta, pääkuvasta ja kuvatekstistä, kilpailutyön
esittelystä sekä muusta kohdettanne esittelevästä teksti-, kuva- tai videoaineistosta. Suosittelemme
tiedostomuotoja .pdf., .jpg, .png ja .mp4. Liitättehän työhön kaikkien tekijöiden nimet ja yhteyshenkilön
yhteystiedot.
Voitte joko ladata kilpailutyönne itse tai lähettää sen osoitteeseen erp@kotiseutuliitto.fi. Tarkemmat ohjeet
kilpailutyön lataamiseen verkkosivustolle löytyvät osoitteesta www.kulttuuriymparistomme.fi/fiFI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat/Kulttuuriympariston_tekijat_kilpailu.
AIKATAULU
Kilpailuaika on 9.2.2017–10.1.2018. Voittanut ryhmä julkistetaan helmikuun 2018 alussa. Palkinto luovutetaan
alkuvuodesta 2018 seuraavien Euroopan Kulttuuriympäristöpäivien avajaistilaisuudessa.
PALKINTO
Kilpailuraatina toimii Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä, joka palkitsee kilpailun voittaneen ryhmän
500 eurolla. Palkinto luovutetaan ryhmän 18 vuotta täyttäneelle vastuuhenkilölle (huoltaja, opettaja).
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Palkinnon saa ryhmä, jonka kilpailutyö
 välittää tekijöille merkityksellisen tarinan luontoympäristöstä
 kertoo tarinan mielenkiintoisesti ja monipuolisesti
 on kerronnaltaan ja valituilta ilmaisukeinoiltaan perusteltu
 välittää kokemuksen luontokohteen ainutlaatuisuudesta
 hyödyntää kuultuja ja kerrottuja tarinoita
+ Lisäbonusta saa, jos esittelette kilpailutyönne myös muille kuin oman ryhmänne jäsenille esimerkiksi koulun
juhlissa, paikallislehdessä tai kirjastossa tiedotuksen, esiintymisten, näyttelyn tai median avulla.
KILPAILUUN OSALLISTUVIEN ESITYSTEN KÄYTÖN EHDOT
 Kilpailuun lähetettyjä esityksiä ei palauteta.
 Osallistujat luovuttavat ilman korvausta järjestäjätahoille oikeuden asettaa esitykset julkisesti näytteille,
valmistaa ja julkaista niistä jäljennöksiä tiedotuksessa, julkaisuissa ja näyttelytoiminnassa sekä muussa
viestinnässä.
 Kilpailun järjestäjätahot voivat ilman erillistä korvausta luovuttaa esitysten jäljennöksiä median käyttöön
kilpailua koskevan tiedotuksen ja uutisoinnin yhteydessä.
 Kilpailuun osallistuvien esitysten ja niissä esiteltyjen ideoiden ja konseptien tekijänoikeudet kuuluvat
niiden tekijöille ja valmistajille.
 Vastuu tekijänoikeuksista kuuluu aineiston tuottajalle.
 Kilpailutyön luovuttaja/julkaisija on huolehtinut kuva- ja muista luvista liittyen lasten/nuorten
osallistumiseen ja töiden julkaisemiseen.
JÄRJESTÄJÄT
Kilpailun järjestää Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä. Työryhmässä ovat mukana Museovirasto,
Opetushallitus, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja ympäristöministeriö.
LISÄTIETOJA
Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi, p. 040 128
0818 tai Sini Hirvonen, Suomen Kotiseutuliitto, erp@kotiseutuliitto.fi, puh. 045 614 0464
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja
arvioimaan lähiympäristöään. Kilpailun avulla halutaan myös rohkaista osallistumaan ja vaikuttamaan oman
ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen. Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien
ohjelmaa Suomessa. Tämä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun ohje sekä kilpailun flyer on ladattavissa
suomeksi ja ruotsiksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien verkkosivulta
http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fiFI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat/Kulttuuriympariston_tekijat_kilpailu
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun tavoitteena on
- tukea lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin ja ympäristösuhteen muodostumista
- edistää lasten ja nuorten paikallisen kulttuuriympäristön tuntemusta, arvostusta ja arviointitaitoja
- tukea lasten ja nuorten osallistumista, vaikuttamista ja kansalaistoimintaa lähiympäristössä sekä laajemmin
yhteiskunnassa
- tukea päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kulttuuri-, ympäristö- ja kestävän
kehityksen kasvatusta.

