Paikallista Käsityötä Kaupungin lahjaksi
Iisalmi hakee kilpailulla ideoita markkinointi- ja edustuslahjoiksi
Kilpailulla halutaan tukea ja nostaa esille Ylä-Savon alueen käsityötaitajien osaamista. Kilpailussa
etsitään uusia paikallisten käsityötaitajien tuotteita tai tuoteperheitä, jotka soveltuvat muun muassa
matkamuistoiksi tai kaupungin lahjoiksi. Tässä kilpailussa mukana oleva raati on muodostettu
Iisalmen kaupungin työntekijöistä.
Kilpailussa arvostetaan erityisesti hyvää suunnittelua, paikallisten tarinoiden, ilmiöiden ja arvojen
huomiointia, perinteisten menetelmien ja materiaalien käyttöä sekä niiden innovointia nykypäivään,
erinomaista työn laatua ja esteettisyyttä sekä kestävyyttä ja ekologisuutta. Uutuustuotteen tulee
myös olla muotoilultaan uusi ja yleisilmeeltään raikas. Kilpailun kategoriat esitellään myöhemmin
tekstissä.
Inspiraationa voi käyttää Iisalmen Kaupunkistrategiaa 2025 ”Positiivisuuden alkulähteillä”
(http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Kaupunki-Info/Strategiat/Kaupunkistrategia-2025)
”Iisalmelle on ominaista vahva historiaan ja kulttuuriin perustuva identiteetti, jonka pohjalle
tulevaisuus rakennetaan modernia teknologiaa hyödyntäen. Samoista lähteistä pulppuaa
iisalmelainen sosiaalisuus ja välitön tekemisen meininki.”






Tasa-arvo
Avoimuus
Edistyksellisyys
Kestävä kehitys
Yhteisöllisyys

Huomioi: Ideavaihe 1.-31.12.2015 ja protovaihe jatkokehitykseen valituille ideoille 15.1.–15.2.2016
Ideat toimitetaan projektityöntekijä Salla-Mari Koistiselle, salla-mari.koistinen@iisalmi.fi tai
Kulttuurikeskuksella sijaitsevalle työhuoneelle (Taiteesta tuotteeksi -hanke, Kirkkopuistonkatu 9, PL
5, 74101 IISALMI).

Kilpailun kategoriat
Tuotteita ja tuoteperheitä etsitään seuraaviin hintaryhmiin ja käyttötarkoituksiin.





Alle 3 euroa (tilataan isoissa erissä)
Matkamuistot, give away-tuotteet
20 e
Kaupungin vieraat, yhteistyökumppanit ja aloittavien yrittäjien muistaminen
50 e
Kaupungin lahjat ja viralliset huomionosoitukset
100 e (tilataan yksittäiskappaleina)
Erityislahjat ja huomionosoitukset

Voit jättää ehdotuksesi tuoteperheestä, johon sisältyy tuote osaan tai kaikkiin kategorioihin, tai
yhdestä tuotteesta johonkin kategoriaan. Hinta on ostohinta. Tuotteiden tulee soveltua niin naisille
kuin miehille.

Kilpailun säännöt
Kilpailuun voivat osallistua Ylä-Savon alueen käsityötaitajat
Kilpailuun voi osallistua yhdellä tuotteella tai tuoteperheellä/taitaja. Tuotteessa on oltava mukana
hinta ja tuotteen tarina. Kilpailuun mukaan pääsevät kaikenlaiset käsityötuotteet. Tuotteet eivät saa
sisältää elintarvikkeita.
Tuotteen arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat:









erinomainen työn laatu
idean uutuusarvo
uusi muotoilu, esteettisyys, raikas yleisilme
perinteisten menetelmien ja materiaalien innovointi nykypäivään
kestävyys, ekologisuus
paikallisuus
tuotteen tarina

Kilpailu on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa 1.-31.12.2015 kerätään ideoita tuotteista.
Tuoteideat tulee esittää havainnollisesti, esimerkiksi kuvien, materiaalitietojen ja tuotetarinan
avulla. Toiseen vaiheeseen 15.1.–15.2.2016 raati valitsee mielestään jatkokehitykseen sopivimmat
ja niistä valmistetaan prototyypit. Prototyypin valmistuskuluissa tukena on Taiteesta tuotteeksi hanke.
Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden olla valitsematta tuotetta prototyyppi-vaiheeseen ja
jatkokehitykseen.
Paikallista Käsityötä Kaupungin lahjaksi -tuotteet/tuoteperheet valitsee raati, johon kuuluvat:
johdon sihteeri Kaisa Kajanus
markkinointipäällikkö Jarmo Miettinen
matkailu- ja tapahtumakoordinaattori Minna Maukonen
kulttuuritoimenjohtaja Sanna Marin-Kainulainen
yrityspalvelupäällikkö Eija Heilio
yrityspalvelupäällikkö Virpi Murtola
projektityöntekijä Salla-Mari Koistinen

Mukana Taiteesta tuotteeksi -hanke
lisätietoja projektityöntekijä Salla-Mari Koistinen, salla-mari.koistinen@iisalmi.fi, puh. 040 631 0059

