
 

 

 

OSALLISTU JÄRKIVIHREÄÄN IDEAKISAAN! 

 

Järjestäjät: Suomen Keksijäin Keskusliitto, Forssan kaupunki, ProAgria Etelä-Suomi, Forssan seudun toisen asteen 

koulutusklusteri (Faktia Koulutus Oy), HyvoT – Hyvinvoinnin toimitusketjut Forssan seudulla -projekti (HAMK), Kon-

septori-hanke (Innopark Programmes Oy), VIHI - Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden ke-

hittäminen (HAMK), Lounaplussa ry ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. 

 

 
Ideakisan aikataulu 
 
31.1.  Järkivihreä ideakisa alkaa 
30.4.  Järkivihreä ideakisa päättyy 
28.5.  Ideakisan tulosten julkistaminen ja palkintojenjako 
Kesä  Ideoiden jatkokehittely yhdessä Bright Green Innovation –verkoston kanssa 

Järkivihreä Forssan seutu starttaa Järkivihreän ideakisan 31.1.2013. Forssan seudun ta-
voitteena on tuottaa entistä monipuolisemmin ekologisia tuotteita ja palveluja lähitule-
vaisuudessa. Ideakisassa etsitään siis uusia ajatuksia Järkivihreän toiminnan vahvistami-
seksi. 
 
Onko sinulla mielessäsi idea uudesta Järkivihreästä tuotteesta, palvelusta tai menetel-
mästä? Laadi omasta ideastasi tiivis kuvaus ja lähetä se Järkivihreään ideakisaan asian-
tuntijoiden arvioitavaksi. Parhaat ideat palkitaan ja ohjataan jatkokehitykseen ideoijan 
kanssa sovittavalla tavalla.  



 

 

 

LÄHETÄ IDEASI ARVIOITAVAKSI 

 

Järjestäjät: Suomen Keksijäin Keskusliitto, Forssan kaupunki, ProAgria Etelä-Suomi,  Forssan seudun toisen asteen 

koulutusklusteri (Faktia Koulutus Oy), HyvoT – Hyvinvoinnin toimitusketjut Forssan seudulla -projekti (HAMK), Kon-

septori-hanke (Innopark Programmes Oy), VIHI - Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden ke-

hittäminen (HAMK), Lounaplussa ry ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. 

 

Kilpailu on avoin kaikille Lounais-Hämeen asukkaille, opiskelijoille ja seudulla työskente-
leville henkilöille iästä tai koulutustaustasta riippumatta. Ideat voivat liittyä mihin tahan-
sa toimialaan, mutta niissä pitää ottaa huomioon ympäristönäkökulma.  
 
Enintään yhden paperiarkin (A4) mittaisen ideakuvauksen tulee sisältää idean nimi, ide-
an tuottajan tai työryhmän jäsenten nimet ja yhteystiedot, päiväys sekä idean kuvaus, 
joka vastaa havainnollisesti kysymyksiin:  mitä, mihin tarkoitukseen, miten toimii, mitä 
uutta ja mitä hyötyä.  
 
Kilpailuaika on 31.1.2013-30.4.2013 
 
Palautusosoite sähköisille kilpailutöille on www.hamk.fi/vihi/ideakisa ja paperisille kilpai-
lutöille Hämeen ammattikorkeakoulu, Wahreninkatu 11, 30100 Forssa. Palautuskuoreen 
tai kilpailutyöhön tulee laittaa tunnus: Järkivihreä ideakisa 2013. 



 

Järjestäjät: Suomen Keksijäin Keskusliitto, Forssan kaupunki, ProAgria Etelä-Suomi, Forssan seudun toisen asteen 

koulutusklusteri (Faktia Koulutus Oy), HyvoT – Hyvinvoinnin toimitusketjut Forssan seudulla -projekti (HAMK), Kon-

septori-hanke (Innopark Programmes Oy), VIHI - Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden ke-

hittäminen (HAMK), Lounaplussa ry ja Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. 

 

 

JÄRKIVIHREÄ IDEAKISA—SÄÄNNÖT 
 
1. Ideakilpailu toteutetaan yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. Hallinnollisesti ideakilpailu on osa VIHI-

Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden -hanketta. Kilpailuaika on 31.1.-
30.4.2013 

2. Kilpailun tavoitteena on tuoda esille mahdollisimman paljon kehityskelpoisia ideoita, joita voidaan ha-
luttaessa viedä eteenpäin alan yrityksissä, julkisella sektorilla tai erityisessä innovaatiopajassa.  

3. Kilpailu on avoin kaikille Lounais-Hämeen kuntien (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) asuk-
kaille, opiskelijoille tai alueella työssä käyville henkilöille iästä ja koulutustaustasta riippumatta.  

4. Kilpailuun voivat osallistua yksittäiset henkilöt tai työryhmät, joissa on enintään 5 jäsentä. Osallistuja tai 
työryhmä laatii tiiviin, yhden arkin (A4) kokoisen kuvauksen omasta kehittämisideastaan, joka voi kohdis-
tua minkä tahansa alan tuotteeseen, palveluun, ympäristöön, menetelmään tai koulutukseen.  

5. Henkilö tai työryhmä voi osallistua kilpailuun myös useammalla idealla, mutta kunkin idean tulee olla 
oma erillinen dokumentti.  

6. Osallistuja tai työryhmä toimittaa omaan ideaansa perustuvan kilpailutyön yhteystietoineen sähköisesti 
tai paperilla 30.4.2013 klo 16.00 mennessä kilpailun arviointiraadin käyttöön.  

7. Palautusosoite sähköisille kilpailutöille on www.hamk.fi/vihi/ideakisa ja paperilla/kirjeitse toimitettaville 
kilpailutöille Hämeen ammattikorkeakoulu, Wahreninkatu 11, 30100 Forssa. Palautuskuoreen tai kilpailu-
työhön tulee laittaa tunnus: JÄRKIVIHREÄ IDEA 2013.  

8. Kisaan osallistuvan henkilön tai henkilöiden on oltava kilpailuehdotuksensa laatija ja jättäjä (jäljempänä 
osallistuja). Osallistujat vakuuttavat kilpailun järjestävälle taholle, etteivät he loukkaa kilpailueh-
dotuksellaan salassapitovelvoitteitaan tahi kolmannen immateriaali- tahi muita oikeuksia. Näin ollen kil-
pailuun osallistuja vakuuttaa, että kilpailutyötä ei ole kopioitu tekijänoikeuden, patentin tai moraalisten 
oikeuksien vuoksi toiselle kuuluvasta omaisuudesta. Oikeudet ja vastuu mahdollisen keksinnön suojaa-
misesta ja hyödyntämisestä kuuluvat osallistujalle.  

9. Arviointikriteereitä ovat paikallisuus, idean uutuus, merkityksellisyys, toteutuskelpoisuus, taloudelliset 
mahdollisuudet, ympäristönäkökulmien huomioiminen ja vaikutukset hyvinvointiin.  

10. Arviointiraati arvioi kilpailuun toimitetut ideat kilpailuajan päätyttyä.  Parhaat ideat palkitaan 28.5. jär-
jestettävässä tilaisuudessa. Idean tai sen osan mahdollisesta julkistamisesta sovitaan kirjallisesti osal-
listujan kanssa. 

11. Kilpailuun toimitettuun ideaan liittyvät oikeudet ovat osallistujan tai työryhmän omaisuutta, ellei kilpailu-
työhön ole erikseen tehty merkintää näiden oikeuksien luovuttamisesta toiselle osapuolelle tai julkiseen 
käyttöön. Idean mahdollinen jatkokehitys voidaan käynnistää idean tuottajan kanssa sovitulla tavalla jo 
kilpailun kuluessa.  

12. Kilpailun johto, projektiorganisaatio, arviointiraadin jäsenet ja ohjaajat, jäljempänä kilpailun järjestäjät, 
sekä arvioinnissa tarvittaessa käytettävät ammattilaiset ovat vaitiolovelvollisia kilpailuehdotuksista. Kil-
pailun järjestäjät eivät vastaa teknisistä syistä tai jakeluongelmista johtuen perille tulemattomista inter-
net-osallistumisista, eikä puutteellisista osallistumisista. Kilpailuehdotuksia ei palauteta. Järjestäjä ei 
vastaa väärinkäytösten, rikollisen toiminnan, teknisten syiden tai jakelutoiminnan häiriöistä johtuvien 
syiden seurauksena vuotaneista tiedoista tai niistä mahdollisesti aiheutuneista tai aiheutuvista 
välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkistaa palkintojenjakotilaisuudes-
sa, lehdistötiedotteissa, kilpailun verkkosivuilla ja muissa julkaisuissaan palkittujen kilpailuehdotusten 
jättäjien etu- ja sukunimet ja sekä tiivistelmä kilpailuehdotuksesta poissulkien sähköposti- ja muut mah-
dolliset henkilötiedot. 

13. Kilpailuun osallistuja sitoutuu näiden sääntöjen noudattamiseen. Palkintojen voittamisen edellytyksenä 
on näihin sääntöihin sisältyvien ehtojen noudattaminen. Tulkintatapauksissa päätöksen tekee kilpailua 
valvomaan asetettu järjestäjän toimielin. 


