31.8.2021
Osallistumiskutsu Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun 2021 esikouluille, kouluille ja oppilaitoksille

Kertokaa tarina kulttuuriperinnöstänne ja osallistukaa kilpailuun!
Kulttuuriympäristön tekijät, Young European Heritage Makers on kilpailu, jossa pohditaan omaa kulttuuriperintöä ja sen eurooppalaisia ulottuvuuksia. Kilpailuun voivat osallistua alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten
ryhmät. Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, European Heritage Days -tapahtumakokonaisuutta,
jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta 50 maassa.

Osallistumisaika
Kilpailuun voi osallistua 1.9.-31.10.2021.

Kuinka voi osallistua?
1. Ryhmänohjaaja ilmoittaa alustavasti ryhmänsä osallistumisesta sähköpostiosoitteeseen:
hanna.hamalainen@ym.fi.
2. Tutkikaa yhdessä ympäristöänne ja kulttuuriperintöänne ja etsikää vastausta kysymykseen: Mitä on
eurooppalainen kulttuuriperintönne?
3. Luokaa vastauksestanne
• enintään viiden minuutin pituinen video tai
• valokuva, maalaus, piirustus tai muu visuaalinen esitys sekä kuvaa täydentävä enintään 800 sanan
pituinen tarina
4. Ladatkaa ryhmätyönne sekä osallistujista pyydetyt tiedot www.europeanheritagedays.com -sivulle.
Huomaattehan, että työt ja osallistujatiedot tulevat sivustolle julkisesti nähtäville. Ryhmänohjaajan tulee
huolehtia luvista liittyen lasten/nuorten osallistumiseen sekä henkilötietojen ja töiden julkaisemiseen.

Kilpailusarjat
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa on kaksi sarjaa:
• ryhmät, joissa 6–10 -vuotiaita
• ryhmät, joissa 11–17 -vuotiaita
Jos ryhmässä on lapsia molemmista sarjoista, ryhmä osallistuu vanhemman ikäryhmän sarjaan.
Ryhmällä tulee olla ryhmänohjaaja. Ohjaajana voi toimia vain vakiintuneessa lasten ja nuorten parissa toimivassa
organisaatiossa työskentelevä henkilö, jonka rikostausta on selvitetty työnantajan toimesta.

Palkinnot
Suomen tuomaristo valitsee molemmista ryhmistä parhaan työn, joka palkitaan 200 euron lahjasekillä ja osallistuu
koko Euroopan laajuiseen Young European Heritage Makers -kilpailuun. Lisäksi Euroopan parhaat työt pääsevät
esittäytymään loppuvuodesta järjestettävässä verkkotapahtumassa.

Tarkemmat kilpailuohjeet ja lisätietoja:
•
•
•

www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Euroopan_kulttuuriymparistopaivat/Kulttuuriympariston_tekijat_kilpailu
Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.hamalainen@ymparisto.fi, puh. 0295 250 095
Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi , puh. 044 974 1705

31.8.2021
Inbjudan att delta i tävlingen Kulturmiljöskaparna 2021 för förskolor, skolor och läroanstalter

Berätta en historia om ert kulturarv och delta i tävlingen!
Kulturmiljöskaparna, Young European Heritage Makers är en tävling, där man reflekterar över sitt eget
kulturarv och dess europeiska dimensioner. Grupper bestående av barn och unga under 18 år kan delta i
tävlingen. Tävlingen utgör en del av de europeiska kulturmiljödagarna, European Heritage Days som firas
på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen i 50 länder.

Tävlingstid
Tävlingen pågår från den 1 september till den 31 oktober 2021.

Hur kan man delta?
1. Gruppledaren anmäler preliminärt sin grupps deltagande på e-postadressen hanna.hamalainen@ym.fi.
2. Undersök tillsammans er miljö och ert kulturarv och sök svar på frågan: Vad är ert europeiska kulturarv?
3. Skapa utifrån ert svar
• en högst fem minuter lång video eller
• ett fotografi, en målning, en ritning eller annan visuell framställning samt en högst 800 ord lång
historia som kompletterar bilden
4. Ladda upp ert tävlingsbidrag och de begärda deltagaruppgifterna på www.europeanheritagedays.com.
Observera att arbetena och deltagaruppgifterna visas offentligt på webbplatsen. Gruppledaren ska ta
hand om tillstånden gällande barns/ungas deltagande samt publiceringen av personuppgifter och
arbeten.

Tävlingsklasser
Tävlingen Kulturmiljöskaparna har två klasser:
• grupper med 6–10-åringar
• grupper med 11–17-åringar
Om gruppen innehåller barn från båda åldersgrupperna, deltar gruppen i klassen för 11–17-åringar.
Gruppen ska ha en gruppledare. En ledare kan endast vara en person som arbetar på en etablerad
organisation med barn och unga och vars brottsliga bakgrund har utretts av arbetsgivaren.

Priser
Den finländska juryn väljer ut det bästa arbetet av båda grupperna som belönas med presentcheck på 200
euro och får delta i den europeiska tävlingen Young European Heritage Makers. Dessutom presenteras de
bästa arbetena i Europa i ett webbevenemang i slutet av året.

Närmare tävlingsinstruktioner och mer information:
•
•
•

www.kulttuuriymparistomme.fi/sv-FI/Europeiska_kulturmiljodagarna/Tavlingen_Kulturmiljoskaparna
Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, hanna.hamalainen@ymparisto.fi, tfn 0295 250 095
Jonina Vaahtolammi, Finlands Hembygdsförbund, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi , tfn 044 974
1705

