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Hei,
Iisalmen kaupunki/tekninen keskus järjestää tänä syksynä Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin liittyen
”Meidän paikka” kilpailun. Toiveenamme on, että iisalmelaisnuoret ja -lapset innostuisivat kertomaan
itselleen tärkeästä paikasta osallistumalla kisaan Iisalmen ja Euroopan laajuisesti, samalla kilpailutyöllä.
Vielä ehtii osallistua! Työt palautetaan Euroopan kulttuuriympäristöpäivien verkkosivustolle ja Iisalmen
kaupungille sähköpostitse info@iisalmi.fi 14.10.2016 mennessä.
Paikallinen tuomaristo arvioi työt ja voittanut ryhmä voittaa lippuja Iisalmen uimahalliin/kuntosalille. Koska
osallistuvan ryhmän koko voi vaihdella kahdesta ihmisestä kokonaiseen luokkaan, suhteutetaan palkinto
voittajaryhmän osallistujamäärän mukaan. Kilpailuun voi osallistua, jos olet syntynyt vuonna 1998 tai sen
jälkeen. Tuomaristoon kutsutaan mm. Iisalmen kameraseuran jäseniä. Toivottavasti innostutte ja
innostatte! Iisalmi toimii erillisenä virallisesta kisasta, mutta saapuneita töitä voidaan julkaista Iisalmen
kaupungin verkkosivuilla. Muilta osin noudatetaan kulttuuriympäristön tekijät – kilpailun sääntöjä.
Tarkemmat ohjeet töiden toteutuksesta ja lisätiedot: http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fiFI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat/Kulttuuriympariston_tekijat_kilpailu/2016_Meidan_paikka.

Iisalmen kaupungin osalta järjestelyistä vastaa:
Hannele Kelavuori asemakaava-arkkitehti, tekninen keskus
puh. 040 830 2783 / hannele.kelavuori@iisalmi.fi
www.iisalmi.fi/kulttuuriymparistopaivat
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Kulttuuriymparistomme.fi –sivuilta lainattua:

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu
Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä järjestetään lapsille ja nuorille vuosittain Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu.
Kilpailutehtävät liittyvät Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuositeemoihin. Kilpailu avataan joka vuosi alkuvuodesta.
Kilpailun tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan kulttuuriympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Kilpailu
kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään. Kilpailun avulla halutaan myös
rohkaista heitä osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen.
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 varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kulttuuriympäristö- ja
demokratiakasvatusta.

Tänä vuonna teemana on Meidän paikka
Oletko sinä Kulttuuriympäristön tekijä 2016? Esittele porukallesi tärkeä paikka ja kerro koko Euroopalle, mikä
paikassanne on hienoa. Voittanut ryhmä palkitaan 500 eurolla!
Tarinoita, kokemuksia, tekoja
Millaisissa paikoissa sinun porukkasi viettää aikaa, tapaa ystäviä ja tekee asioita? Mitä tapahtumia ja tarinoita
paikkaanne mahtaakaan liittyä? Kertokaa muillekin, mikä tekee paikastanne tärkeän ja osallistukaa Kulttuuriympäristön
tekijät -kilpailuun.
Yhdessä
Kilpailuun osallistutaan vähintään kahden hengen ryhmissä. Voit osallistua kilpailuun, jos olet syntynyt vuonna 1998 tai
sen jälkeen. Ryhmänne voi muodostua esimerkiksi koululuokasta, opiskelijaryhmästä, harrastusporukasta,
kerhoryhmästä tai sinusta ja parhaista kavereistasi.
Tähdeksi Euroopan kartalle!
Voitte toteuttaa työnne esimerkiksi videon, valokuvien, tekstien, piirrosten, maalausten, animaation, verkkosivun tai
blogin avulla – eri ilmaisukeinoja vapaasti yhdistellen. Kaikki kilpailutyöt ladataan Euroopan kulttuuriympäristöpäivien
verkkosivustolle www.europeanheritagedays.com. Jokainen kilpailutyö sytyttää yhden tähden Euroopan kartalle!
Palkinnot
Voittanut ryhmä palkitaan 500 eurolla. Kaikki osallistuneet ryhmät saavat Kulttuuriympäristön tekijät -kunniakirjan.
Kilpailuraatina toimii Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä.
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Kilpailuaika 17.2.-14.10.2016
Voit ladata tarkemmat kilpailuohjeet tältä sivulta. Voittanut ryhmä julkistetaan joulukuussa 2016. Palkinto
luovutetaan alkuvuodesta 2017 seuraavien kulttuuriympäristöpäivien aloitustapahtumassa.
Järjestäjät
Kilpailun järjestää Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä. Työryhmässä ovat mukana ympäristöministeriö,
Museovirasto, Opetushallitus, Suomen Kotiseutuliitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.

Muita vinkkejä kouluille
http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat/Vinkkeja_kouluille
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