
    

KÄTEVÄ–käsityö- ja muotoilukilpailu                    Kilpailun säännöt 

§ 1 KILPAILUN NIMI: KÄTEVÄ–käsityö- ja muotoilukilpailu. 

§ 2 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ 

Kilpailun järjestää Taito Häme ry yhteistyössä Lahden Messut Oy:n kanssa. Kilpailuohjelma on 
laadittu yhteistyössä Taito ry:n kanssa. 

§ 3 KILPAILUN TAVOITTEET 

Kilpailussa etsitään uudenlaisia oivaltavia tuotteita ja tuotekonsepteja, joissa hyödynnetään 
kansallispukujen kulttuuriperinteestä kumpuavia ideoita, esim. kansallispuvun osia tuunattuna 
nykyajan pukeutumiseen soveltuvaksi tai uudenlaista näkemystä perinteisten kuosien ja kuvioiden 
käyttämisestä erilaisten tuotteiden suunnittelussa.  

Palkintoraati kiinnittää erityistä huomiota tuotteen valmistettavuuteen, elinkaaren ekologisuuteen ja 
käytettävyyteen.  

§ 4 OSALLISTUMISOIKEUS 

KÄTEVÄ –käsityö- ja muotoilukilpailu on Suomessa järjestettävä kilpailu, johon voivat osallistua 
muotoilijat, käsityöläiset ja alan opiskelijat sekä heidän muodostamansa työryhmät ja alan 
harrastajat. Kilpailukielenä on suomi. 

Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia. Yksityiskohtaiset osallistumisohjeet ilmenevät 
kilpailuohjelmasta. Kilpailuehdotuksen jättämällä jokainen kilpailija hyväksyy kilpailun ohjelman ja 
kilpailun säännöt. 

§ 5 ARVOSTELUPERUSTEET 

Arvostelussa painotetaan tarkoituksenmukaisia materiaalivalintoja, muotokieltä, tuotemuotoilun 
innovatiivisuutta sekä tuotteen kestävyyttä ja selkeyttä. Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös 
kilpailukykyinen hinnoittelu sekä kustannuslaskelma ja tuotantopaikka. Erityistä huomiota 
kiinnitetään tuotteen valmistettavuuteen, elinkaaren ekologisuuteen ja käytettävyyteen. 

§ 6 POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET 

Kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa mainitun ajan 
kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Kilpailusta poissulkemisen päättää 
kilpailun palkintoraati. Kilpailun sihteeri toimittaa poissulkemisesta kirjallisen ilmoituksen. 

§ 7 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN 

Kilpailussa jaetaan kolme pääpalkintoa. Jaettavien palkintojen yhteismäärä on arvoltaan 1.500 €. 
Palkintolautakunta voi antaa kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä palkinnot myös 
toisin. Palkinnot ovat veronalaista tuloa kilpailun voittajille. Palkinnot jaetaan kilpailun 
julkistamistilaisuudessa Kätevä &Tekevä –messuilla 1.11.2015. 

Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa. 



Kilpailun voittajat julkistetaan marraskuussa 2015 ja kilpailun tuloksista järjestetään näytös/näyttely 
Kätevä & Tekevä –messuilla 31.10.-1.11.2015. Kilpailun tulokset esitellään lisäksi Taito- lehdessä 
sekä muissa alan julkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa. 

§ 8 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUS 

Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, osallistujat 
sopivat keskenään oikeuksiensa jakautumisesta ennen kilpailuun osallistumista. 

Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole 
jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. 

Kilpailun järjestäjä ei vastaa, jos joku hyödyntää oikeudetta kilpailun tai sen tulosten esittelyn 
kautta julkiseksi tullutta ideaa. 

Kilpailun järjestäjällä on etuoikeus neuvotella tuotteiden käyttö- ja valmistusoikeuksista 
kilpailuehdotuksen suunnittelijan/suunnittelijoiden kanssa kuuden kuukauden sisällä kilpailun 
tulosten julkistamisesta. 

§ 9 PALKINTORAATI 

KÄTEVÄ –käsityö- ja muotoilukilpailun voittajat valitsee kilpailuohjelmassa nimetty palkintoraati, 
joka on hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt. 

§ 10 KILPAILUN SIHTEERI 

Kilpailun sihteerinä toimii järjestäjän edustaja, toiminnanjohtaja Sirpa Glad-Staf. 

§ 11 KILPAILUOHJELMA 

Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, tuotteiden esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja 
osallistumismenettelytavat sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa. 

§ 12 VASTUU KILPAILUEHDOTUKSISTA 

Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailuehdotusten turvallisuudesta ehdotuksen vastaanotettuaan 
kilpailuajan päättymiseen saakka. 

§ 14 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN 

Osallistuessaan kilpailuun jokainen kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt, 
kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa oikeudet kilpailuun 
osallistuvaan tuotteeseen tai tuotekonseptiin. 
Osallistuessaan kilpailuun osallistuja luovuttaa järjestäjille korvauksetta käyttöoikeuden tuotteesta 
tehtyyn viestintämateriaaliin (esim. tuotteiden kuvat painetussa ja sähköisessä muodossa). 

 

 

 

 



KILPAILUOHJELMA 

KÄTEVÄ –käsityö- ja muotoilukilpailu on suunnittelukilpailu, jolla etsitään ensisijaisesti uusia 
tuotteita ja tuotekonsepteja artesaanien ja käsityöläisten valmistettaviksi. 

Kilpailussa etsitään uudenlaisia, oivaltavia tuotteita ja tuotekonsepteja, joissa hyödynnetään 
kansallispukujen kulttuuriperinteestä kumpuavia ideoita, esim. kansallispuvun osia tuunattuna 
nykyajan pukeutumiseen soveltuvaksi tai uudenlaista näkemystä perinteisten kuosien ja kuvioiden 
yhdistämisessä ja käyttämisessä osana tuotemuotoilua.  

Arvostelussa painotetaan tarkoituksenmukaisia materiaalivalintoja, muotokieltä, tuotemuotoilun 
innovatiivisuutta sekä tuotteen kestävyyttä ja selkeyttä. Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös 
kilpailukykyinen hinnoittelu sekä kustannuslaskelma ja tuotantopaikka.  

Palkintoraati kiinnittää lisäksi erityistä huomiota tuotteen valmistettavuuteen, elinkaaren 
ekologisuuteen ja käytettävyyteen. 

Kilpailun aikataulu: Kilpailuaika on 1.6. – 15.9.2015 

Kilpailun tulokset ilmoitetaan finalisteille henkilökohtaisesti lokakuussa 2015.  Kilpailun voittajat 
julkistetaan marraskuussa. Kilpailuun osallistuneista parhaista ehdotuksista järjestetään 
näytös/näyttely Kätevä & Tekevä –messuilla 31.10.-1.11.2015. Kilpailun tulokset esitellään 
lisäksi Taito-lehdessä sekä muissa alan julkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa. 

Kilpailuehdotukset 

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 
Suunnittelijan/suunnittelijoiden nimi/nimet, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. 

Kilpailuehdotukset tulee toimittaa 15.9.2015 klo 16 mennessä osoitteeseen: 

Taito Häme ry, Vesijärvenkatu 19, 15140 LAHTI tai sähköpostilla: sirpa.glad-staf (@) taitohame.fi 

Viimeisen päivän kotimaan postileima hyväksytään. 

Kilpailumateriaali 

Kilpailu on kaksivaiheinen: 

1. vaiheessa tulee kilpailuehdotusta varten toimittaa sähköisessä muodossa tuotteen tai 
tuotekonseptin idea sekä rakenne- ja materiaaliratkaisut, maksimipituus yksi A4 sivu sekä 
tarvittaessa kuvat, projektiopiirustukset ja leikkaus päämittoineen 15.9.2015 mennessä. 

2. vaiheessa em. aineistojen perusteella valitaan 5-10 finalistia, jotka toimittavat 
palkintoraadille valmiit kilpailutyöt 15.10.2015 mennessä.  Finalistien työt esitellään 
näytöksessä/näyttelyssä Kätevä & Tekevä –messuilla 31.10.-1.11.2015 Lahdessa.  
Näiden joukosta valitaan lopulliset voittajat, jotka palkitaan ym. messuilla.  

Kilpailuehdotusten palautus 
Kilpailuun jätettyä materiaalia ei palauteta. Kilpailijat voivat noutaa kilpailuehdotukset tammikuun 
2016 aikana osoitteesta: Taito Häme ry, Vesijärvenkatu 19, 15140  Lahti. 

Noutamatta jääneet ehdotukset hävitetään tämän jälkeen. 



 

Palkinnot 

 
Palkinnot: messuosasto Kätevä & tekevä –messuilla 2016 (620 €) , Husqvarna Viking –
ompelukone (495 €), Taito-järjestön kurssilahjakortti (225 €), sekä muita tuotepalkintoja (arvo yht. 
1.500 €). 

Palkintoraati voi antaa kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisesti palkinnot myös toisin. Lisäksi 
palkintoraati voi halutessaan ehdottaa kilpailun järjestäjälle prototyyppien lunastamista palkittujen 
ehdotusten ulkopuolelta.  

 

Palkintoraati (OK) 

Hannele Yrjö-Koskinen, toiminnanjohtaja, Wetterhoff –säätiö 

Jaana Moona, kehittämispäällikkö,Taito ry 

Soja Murto, yrittäjä, www.kansallispuku.com  

Marianne Valola, muotoilija 

Kristiina Soini-Salomaa, KTT, Taito Häme ry:n hallituksen jäsen 

Minna Cheung, muoti- ja vaatetussuunnittelun vastuuopettaja, Muotoiluinstituutti 

Riia Lampinen, vaatetuspuolen vastuuopettaja, Kk Salpaus 

Anne Koskinen, asiakkuuspäällikkö, Lahden Messut Oy 

 

Kilpailun järjestäjä 

 
Kilpailun järjestää Taito Häme ry yhteistyössä Lahden Messut Oy:n kanssa. Kilpailuohjelma on 
laadittu yhteistyössä Taito ry:n kanssa.  

 


