MÄNTÄN MYLLYRANNAN SATAMAN

SUUNNITTELUKILPAILU
1.2. – 28.2.2019
Keurusselkä Satamat ja Reitit -hankkeessa toteutetaan Mäntässä Myllyrannan satama-alueen
kehittämissuunnitelma. Se on pitkän ajan suunnitelma, jonka mukaan aluetta kehitetään.
Suunnitelman tekijän työtä auttaa, jos hänellä on saatavilla mahdollisimman paljon hyviä havaintoja ja
toiveita alueen kehittämiseen. Haluamme kuulla lasten ja nuorten mielipiteitä, tarpeita, toiveita ja
ideoita Myllyrannan sataman kehittämiseksi. Hanke järjestää Myllyrannan satama-alueen
suunnittelukilpailun. Kilpailussa kerätyt ideat annetaan kehittämissuunnitelman tekijän käyttöön.

KILPAILUTEHTÄVÄ:
Pohdi ja ideoi, miten Myllyrannan satamaa tulisi kehittää, jotta se palvelisi kaiken ikäisiä mänttävilppulalaisia ja matkailijoita. Muista huomioida eri vuodenaikojen erilaiset aktiviteetit.
Tee ideoittesi pohjalta kehittämissuunnitelma Myllyrannan satamaan. Suunnitelman toteutuksessa
voit hyödyntää tietokoneohjelmia tai kuvataiteen tekniikoita. Suunnitelmaan on hyvä sisältyä sekä
tekstiä että kuvia, jotka havainnollistavat suunnitelmiasi. Lisäksi voit liittää kartan alueesta. Tutustu
kaikkiin kilpailumateriaaleihin, jotka on julkaistu Keulinkin sivuilla. Kilpailumateriaalin yhteydessä on
julkaistu satama-alueen kartta (pdf) ja muita kuvia, joita voi käyttää kilpailutyössä pohjana tai apuna.
https://www.keulink.fi/satamat-ja-reitit-hanke/

SÄÄNNÖT
OSALLISTUJAT JA SARJAT
Suunnittelukilpailu on avoin kaikille Mäntän ala- ja yläkoulun ja lukion oppilaille. Kilpailussa on kaksi
sarjaa:
1. Mäntän ala-asteen oppilaat
✓ Suunnitelman voi toteuttaa yksin, pareittain tai ryhmässä, kuitenkin niin, että
suunnitelman tekijöiden tulee olla samalla luokalla.
✓ Luokka valitsee toteutetuista suunnitelmista parhaan ja lähettää sen kilpailuun.
✓ Palkinto on luokkakohtainen.
2. Mäntän yläasteen ja lukion oppilaat
✓ Suunnitelman voi toteuttaa yksin, pareittain tai ryhmässä.
✓ Kaikki työt lähetetään kilpailuun.
✓ Palkinto on henkilö-/ryhmäkohtainen.
KILPAILUN AIKATAULU
Kilpailuaika on 1.2. – 28.2.2019. Voittajat julkistetaan maaliskuussa.
KILPAILUTYÖN TOTEUTUS
✓ Suunnitelman on kuvattava Myllyrannan sataman aluetta
✓ Suunnitelman on hyvä sisältää tekstiä ja kuvia
✓ Suunnitelman voi toteuttaa tietokoneella tai paperilla
✓ Suunnitelmaan voi sisältyä enintään viisi A4 tai A3 -kokoista paperia tai pdf-tiedoston sivua
✓ Suunnitelman voi toteuttaa myös Power Point -esityksenä. Tällöin suunnitelma voi olla
kokonaisuudessaan enintään 10 diaa.
✓ Suunnitelman mukana on toimitettava vähintään suunnittelijan/suunnittelijoiden
nimi/nimet ja luokka sekä vastaavan opettajan nimi ja sähköpostiosoite
✓ Osallistuvien luokkien tai ryhmien on annettava tieto siitä, miten kilpailuun osallistuminen
on luokassa toteutettu. Tähän liittyy lyhyt kuvaus toiminnasta, johon oppilaat/opiskelijat
osallistuivat suunnitelmaa tehdessään. Mukaan voi myös liittää osallistujien omia
kommentteja osallistumisesta kilpailuun.
✓ Suunnitelmia, joissa on asenteellista tai syrjivää sisältöä, ei hyväksytä mukaan kilpailuun.

PALKINNOT
Mäntän alakoulu
Palkinnot myönnetään sille luokalle, jolla ensimmäiseksi ja toiseksi valittujen suunnitelmien
tekijä/tekijät ovat.
1.

palkinto

2. palkinto

100 € avustus luokkaretkirahastoon ja Mänttä-Vilppulan liikuntapalveluiden tarjoama
ilmainen uimahallikäynti (1,5 h)
50 € avustus luokkaretkirahastoon

Mäntän yläkoulu ja lukio
1. palkinto 100 € arvoinen stipendi
2. palkinto 50 € arvoinen stipendi
Stipendit ovat henkilö/suunnittelijaryhmäkohtaisia ja ne luovutetaan koulun kevätjuhlassa. Lisäksi
Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut tarjoavat ilmaisen uimahallikäynnin (1,5 h) sille luokalle, jolta
voittajaksi valitun suunnitelman tekijä/tekijät ovat.
KILPAILUUN OSALLISTUMINEN JA VOITTAJATYÖN VALINTA
1. Mäntän ala-asteen oppilaat
✓ Luokanopettaja ilmoittaa luokkansa kilpailuun sähköpostitse (tero.turunen@mwkehitys.com) 10.2. mennessä
✓ Jokainen osallistuva luokka valitsee äänestämällä parhaan suunnitelman, joka lähetetään
kilpailuun
2. Mäntän yläkoulun ja lukion oppilaat
✓ Ryhmän / aineenopettaja ilmoittaa kilpailuun osallistuvat opiskelijat sähköpostitse
(tero.turunen@mw-kehitys.com) 10.2. mennessä
✓ Kilpailuun osallistuvat kaikki toteutetut suunnitelmat
Kilpailutöiden noutaminen tai lähettäminen sovitaan myöhemmin opettajien kanssa. Voittajat valitsee
kolmehenkinen tuomaristo. Suunnitelmia arvioidessaan tuomaristo ottaa huomioon kuvalliset ja
sanalliset suunnitelmat ja arvioi niitä seuraavilla perusteilla:
Aiheenmukaisuus
Kehittämisideoiden innovatiivisuus ja luovuus
Kehittämisideoiden toteutettavuus
Erilaisten käyttäjäryhmien huomiointi suunnitelmissa
Suunnitelman sisällön monipuolisuus

3p
5p
5p
5p
5p

TEKIJÄNOIKEUKSIEN SIIRTYMINEN
Osallistujat antavat osallistuessaan suostumuksensa suunnittelutöiden kopiointiin ja käyttämiseen
suku- ja etunimellään sekä iällään varustettuina erilaisissa julkisissa toimissa (mm. suunnittelutyö ja
viestintä), joilla edistetään hankkeen tulosten toteutumista, sen antamatta osallistujille oikeutta
korvaukseen tai muuhun etuun. Kaikkien kilpailuun lähetettyjen suunnitelmien käyttöoikeus siirtyy
kilpailun järjestäjälle (Kehittämisyhtiö Keulink Oy / Keurusselkä Satamat ja Reitit -hanke). Kilpailutöitä
ei palauteta. Koulut vahvistavat piirustuksia lähettäessään, että piirustus tai piirustukset ovat niiden
ryhmien tekemiä, jotka lähettävät töitään kilpailuun ja ettei tekijänoikeutta ole loukattu.
KILPAILUN MUUTTAMISTA JA KESKEYTTÄMISTÄ KOSKEVA OIKEUS
Keurusselkä Satamat ja Reitit -hankkeella on olosuhteiden niin vaatiessa oikeus muuttaa
kilpailua tai keskeyttää se milloin tahansa ja ilman perusteluja.
LISÄTIEDOT
Satu Soutolahti
satu.soutolahti@keulink.fi
p. 044 3257385

Projektipäällikkö
Keurusselkä Satamat ja Reitit -hanke
Kehittämisyhtiö Keulink

