KITKAN VIISAS KIRJOITUSKILPAILUN KILPAILUOHJELMA & SÄÄNNÖT (päivitetty 27.1.)
1. Kilpailutehtävä
Kilpailun tehtävänä kirjoittaa kokemusperäinen tarina Kitkan viisaaseen tai sen kalastukseen liittyen. Kitkan viisas -nimitystä käytetään Koillismaan eli Kuusamon ja
Posion kuntien ylänköalueen järvistä pyydetyistä muikuista. Kitkan viisas -muikku
on lisätty komission asetuksella niiden tuotteiden joukkoon (maaliskuussa 2013)
joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN). Järjestelmä on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa, joten rekisteröity nimitys on suojattu koko yhteisön alueella.
Kilpailussa on kaksi sarjaa: aikuiset ja peruskoululaiset.
2. Kilpailun aikataulu
Kilpailun julkistamispäivä 20.11.2014
Kilpailutyöt jätetään 15.3.2015 klo 16.00 mennessä
3. Kilpailutöiden sisäänjättö
Kirjoitelman pituus on enintään 4000 merkkiä ja sen voi itse otsikoida. Hyväksyttävä
kilpailutyö ei sisällä viitteitä tekijästä. Kilpailutyön jokainen asiakirja on varustettava
nimimerkillä. Kilpailutyön taakse on kiinnitettävä suljettu, nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki ja tekijän tai tekijöiden nimi, osoite, puhelinnumero ja allekirjoitettu ilmoittautumislomake. Lomake löytyy Naturpoliksen Iinternet ja Kitkan viisas internet -sivuilta. Kilpailussa on kaksi sarjaa: aikuiset ja peruskoululaiset.
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/Kirjoituskilpailu, Nuottatie 6 A, 93600 Kuusamo
Postitse tai kuljetusliikkeen välityksellä saapunut kilpailutyö katsotaan oikeaan aikaan
toimitetuksi, jos se on jätetty viimeistään edellä mainittuna jättöpäivänä todisteellisesti (esim. postileiman päivä tai rahtikirjan päiväys) postin tai kuljetusliikkeen tuotavaksi. Kaikki kilpailuehdotukseen liittyvät henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti
ja kilpailijan henkilöllisyys pysyy salassa, kunnes voittaja ja palkitut on valittu.
4. Kilpailukohde
Kitkan viisas -muikku, kalastus.
5. Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijat voivat tehdä kilpailua koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle sähköpostilla sanna-mari.kynkaanniemi@naturpolis.fi.
6. KILPAILUN SÄÄNNÖT
§ 1 Kilpailun nimi
Kirjoituskilpailu, jonka aihepiirinä on Kitkan viisas-muikku ja kalastus.
§ 2 Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Naturpolis Oy:n hallinnoima Kitkan Viisas-hanke.
§ 3 Kilpailun tavoitteet
Kilpailun tavoitteena on kerätä Koillismaan kalastus- ja kalakulttuuriin liittyviä tarinoita. Kilpailu on osa hankkeen yleisiä toimia. Osa kirjoituksista julkaistaan mahdollisesti paikallisessa sanomalehdessä. Kirjoituksia voidaan käyttää myös hankkeessa
tuotettavassa markkinointimateriaalissa. Samalla tehdään tunnetuksi alkuperänimisuojan saanutta Kitkan viisas-muikkua ja etsitään tarinoita.
§ 4 Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille.
Kilpailuun voivat osallistua työt,
- jotka eivät ole kaupallisessa käytössä
§ 5 Arvosteluperusteet
Kilpailutöitä arvosteltaessa otetaan erityisesti huomioon:
liittyminen Kitkan viisaaseen tai sen pyyntiin
kerronnan omaperäisyys
§ 6 Palkinnot
Molemmissa sarjoissa:
1. palkinto; paikallisia kala- ja ruokatuotteita sisältävä herkkukori, arvo noin 300 €.
2. palkinto; kalastukseen liittyviä tarvikkeita, arvo noin 200 €.
3. palkinto; paikallisia ruokatuotteita, arvo noin 100 €.
Lisäksi kilpailussa jaetaan ja osanottajien kesken arvotaan myös muita palkintoja.
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkinnot toisinkin.
§ 7 Kilpailun tulosten julkistaminen
Palkintolautakunta pyrkii valitsemaan voittajan huhtikuun 2015 aikana. Palkituille
ilmoitetaan valinnan jälkeen mahdollisimman nopeasti.

Palkintolautakunta antaa voittajille ohjeistukset jatkotoimenpiteiksi kilpailun tulosten perusteella. Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa.
§ 8 Kilpailutöiden käyttö- ja tekijänoikeus
Osallistujien tulee sitoutua luovuttamaan kirjoitelmansa julkaistavaksi ja käytettäväksi Kitkan viisaan markkinoinnissa ja kaikessa mediassa. Kilpailuun jätettyä aineistoa ei
palauteta.
§ 9 Palkintolautakunta
Petri Vartiainen, äidinkielen lehtori, kirjailija
Kaija Alajuuma, informaatikko Kuusamon kirjasto
Petri Karjalainen, päätoimittaja Koillissanomat
Ulla Ingalsuo-Laaksonen, toimittaja
Leena Mustonen, (pj.) Kitkan Viisas-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Sari Tyynelä, nuorisosihteeri
Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan myös tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Jos kilpailukirjoitelmia tulee suuri määrä, hankkeen ohjausryhmä perustaa
esiraadin arvostelemaan parhaimmat palkintolautakunnan käsittelyyn.
Jäsenet eivät saa osallistua kilpailuun.
§ 10 Kilpailuasiamies
Kilpailuasiamiehenä ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii projektipäällikkö SannaMari Kynkäänniemi Naturpolis Oy:stä. Hän toimii myös palkintolautakunnan ja kilpailijoiden välisenä yhdyshenkilönä.
§ 11 Vakuutus tutustumisesta kilpailun sääntöihin ja kilpailuohjelmaan
Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt,
kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet. Ilmoittautumislomake lähetetään kirjoituksen lähetyksen yhteydessä, ja sen voi tulostaa Naturpoliksen internet- ja
Kitkan viisas internet -sivuilta.

