
     
 
    
 
 

 

 

KITKAN VIISAS RESEPTIKILPAILUN KILPAILUOHJELMA & SÄÄNNÖT (päivitetty 27.1.) 

 

1. Kilpailutehtävä 

Kilpailun tehtävänä on luoda Kitkan viisas -muikkua ja/tai muikun mätiä sisältävä 

ruokaresepti.  

 

2. Kilpailun aikataulu  

Kilpailun julkistamispäivä 20.11.2014 

Kilpailutyöt jätetään 15.3.2015 klo 16.00 mennessä 

 

3. Kilpailutöiden sisäänjättö 

Kilpailuun osallistuvat reseptit tulee laatia kirjallisena. Reseptiohje on 10 hengelle. 

Reseptin lisäksi kilpailuun lähetetään valokuva. Hyväksyttävä kilpailutyö ei sisällä viit-

teitä tekijästä. Kilpailutyön jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Kilpailu-

työn taakse on kiinnitettävä suljettu, nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirje-

kuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki ja tekijän/tekijöiden nimi, osoite, 

puhelinnumero ja allekirjoitettu ilmoittautumislomake. Lomake löytyy Naturpoliksen 

internet ja Kitkan viisas internet -sivuilta. 

 

Kilpailuaika alkaa 20.11.2014 ja päättyy 15.3.2015 klo 16.00, jolloin töiden tulee olla 

lähetettynä. Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kilpailutyö osoitteeseen: 

Naturpolis Oy/Reseptikilpailu, Nuottatie 6 A, 93600 Kuusamo 

 

Postitse tai kuljetusliikkeen välityksellä saapunut kilpailutyö katsotaan oikeaan aikaan  

toimitetuksi, jos se on jätetty viimeistään edellä mainittuna jättöpäivänä todisteelli-

sesti (esim. postileiman päivä tai rahtikirjan päiväys) postin tai kuljetusliikkeen tuota-

vaksi. Kaikki kilpailuehdotukseen liittyvät henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti 

ja kilpailijan henkilöllisyys pysyy salassa, kunnes voittaja ja palkitut on valittu. 

 

4. Kilpailukohde 

Pääraaka-aineena Kitkan viisas -muikku ja/tai muikun mäti, joista kehitellään ruoka-

resepti. 

 

5. Kilpailua koskevat kysymykset 

Kilpailijat voivat tehdä kilpailua koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle kirjallisesti 

sähköpostilla sanna-mari.kynkaanniemi@naturpolis.fi. 

 

6. Palkintojen lahjoittajia 



     
 
    
 
 

 

Hotelli Ruka Tonttu, Koillismaan luonnonkala, Rukapalvelu, Ruka Safaris ja Studiora-

vintola Tundra. 

 

7. KILPAILUN SÄÄNNÖT 

 

§ 1 Kilpailun nimi 

Reseptikilpailu, jonka pääraaka-aineina Kitkan viisas -muikku ja/tai muikun mäti. 

 

 § 2 Kilpailun järjestäjä 

Reseptikilpailun järjestää Naturpolis Oy:n hallinnoima Kitkan Viisas-hanke. 

 

§ 3 Kilpailun tavoitteet 

Kilpailun tavoitteena on uusien reseptien hankinta yleisölle avoimen kilpailun kaut-

ta. Kilpailu on osa hankkeen yleisiä toimia ja 1-3 reseptiä julkaistaan Kitkan viisas-

tapakulttuurista kertovassa kirjassa. Reseptiä voidaan käyttää myös hankkeessa 

tuotettavassa markkinointimateriaalissa. Samalla tehdään tunnetuksi alkupe-

ränimisuojan saanutta Kitkan viisas-muikkua ja etsitään raaka-aineelle uusia arvoa 

nostavia käyttötapoja. 

 

§ 4 Osallistumisoikeus 

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua myös suunnittelijaryhmät (2 

hlö/ryhmä) ja alan opiskelijat.  

 

Kilpailuun voivat osallistua työt,  

• jotka ovat suunnittelultaan viimeisteltyjä ja esitystavaltaan niin selkeitä, että  

• arvosteluperusteiden täyttyminen voidaan todeta 

• jotka on itse keksitty 

• joka ei ole kaupallisessa käytössä 

 

§ 5 Arvosteluperusteet 

Kilpailutöitä arvosteltaessa otetaan erityisesti huomioon: 

� reseptin toimivuus 

� muikun arvoa raaka-aineena nostattava  

� innovatiivisuus 

 

§ 6 Palkinnot  

1. palkinto: Kahden hengen elämysmatka Kuusamossa (toteutus; kesä-elokuun ai-

kana 2015, sisältää hotelliyöpymisen kahdeksi yöksi, mahdollisuuden tutustua 



     
 
    
 
 

 

nuottaukseen, kokkauskurssin, koskenlaskua, saunomisen metsäkylpylässä ja 

matkat Kuusamossa, ei sisällä matkoja Kuusamoon)  

2. palkinto: Laadukas veitsisarja, arvo noin 500 € 

3. palkinto: Paikallista keramiikkaa, arvo noin 300 € 

Osanottajien kesken arvotaan myös muita palkintoja. Palkintolautakunta voi yksimie-

lisellä päätöksellä jakaa palkinnot toisinkin. 

 

§ 7 Kilpailun tulosten julkistaminen 

Kilpailuajan päättymisen jälkeen esiraati valitsee 5-6 parasta reseptiä finaaliin. Koil-

lismaan keittiömestarit valmistavat finaaliruuat ja palkintolautakunta kokoontuu 

arvostelemaan reseptit. Palkintolautakunta pyrkii valitsemaan voittajan huhtikuun 

2015 aikana. Palkituille ilmoitetaan valinnan jälkeen mahdollisimman nopeasti. Kil-

pailutöiden virallinen julkistaminen toteutuu kilpailun jälkeen. 

Palkintolautakunta antaa voittajille ohjeistukset jatkotoimenpiteiksi kilpailun tulos-

ten perusteella. 

Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa. 

 

§ 8 Kilpailutöiden käyttö- ja tekijänoikeus 

Finalistien tulee sitoutua luovuttamaan reseptinsä julkaistavaksi ja käytettäväksi Kit-

kan viisaan markkinoinnissa ja kaikessa mediassa. Kilpailuun jätettyä aineistoa ei pa-

lauteta.  

 

§ 9 Esiraati 

 Koillismaan Keittiömestareiden hallitus. 

 

§ 10 Palkintolautakunta 

• Risto Mikkola, chef 

• Jarmo Pitkänen, keittiömestari, Studioravintola Tundra 

• Juha Korhonen, kalastaja, Koillismaan luonnonkala 

• Päivi Koivisto (pj.,) Koillismaan keittiömestareiden hallituksen puheenjohtaja 

 

Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan myös tarpeelliseksi katsomiaan asian-

tuntijoita esimerkiksi tuotteiden käyttöön ja valmistukseen liittyvissä asioissa.  

Jäsenet eivät saa osallistua kilpailuun. 

 

§ 11 Kilpailuasiamies 

Kilpailuasiamiehenä ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii projektipäällikkö Sanna-

Mari Kynkäänniemi Naturpolis Oy:stä. Hän toimii myös palkintolautakunnan ja kilpai-

lijoiden välisenä yhdyshenkilönä.  



     
 
    
 
 

 

 

§ 13 Vakuutus tutustumisesta kilpailun sääntöihin ja kilpailuohjelmaan 

Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt,  

kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet. Ilmoittautumislomake lähete-

tään reseptin lähetyksen yhteydessä, ja sen voi tulostaa Naturpoliksen Internet-

sivuilta ja Kitkan viisas internet-sivuilta. 

 

 


