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Kreava-innovaatiokilpailun säännöt
Kreava-viikon päätapahtumana järjestetään 14.4. Kreava-innovaatiokilpailu. Kilpailun tavoitteena
on nostaa kaupunkilaisten osaaminen ja ideat valokeilaan. Kilpailuun voi osallistua toimittamalla
ideasta kuvauksen 9.4. mennessä osallistumisohjeiden mukaan. Kaikki idean jättäneet
kannatusjoukkoineen ovat tervetulleita yleisöksi päätapahtumaan, joka alkaa innostavalla
seminaarilla ja jatkuu kilpailutiimien lyhyillä ideaesittelyillä eli pitchauksilla. Voittajat julistetaan
tapahtumassa.
Ideoita haetaan kolmessa eri kategoriassa:
1) hyväntekeväisyys
2) kaupungin vetovoimaisuus
3) väliaikaisen tilan käyttöidea
Osallistujat
Tapahtumaan voi osallistua kuka tahansa idean ympärille kokoamansa tiimin kanssa. Parhaat ja
toteuttamiskelpoisimmat ideat palkitaan raha-avustuksella, konsultointiavulla tai
tilojenkäyttöoikeuksilla. Osallistujien ei tarvitse olla keravalaisia, mutta idean ensitoteutus pitää
järjestää Keravalla tai idealla pitää olla jokin näkyvä kytkös Keravaan.
Kilpailun kolme kategoriaa
Hyväntekeväisyys
Hyväntekeväisyyskategoriaan etsitään toteutuksia, joilla autetaan lähimmäistä. Kilpailuun voi
osallistua idealla, jolla osallistuja kehittää toimintaansa, kokeilee uutta tapaa toimia tai jolla
autetaan jotain tiettyä avuntarvitsijaa.
Voittajaidea saa toteuttamista varten enintään 1000 euroa avustusta tai sopivan tilan löytyessä
tilat tempauksen toteuttamiseen.
Kaupungin vetovoimaisuus
Kaupungin vetovoimaisuus kategoriaan etsitään toteutuksia, joilla edistetään Keravan
vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta tai parannetaan asumisviihtyvyyttä ja oman kylän ylpeyttä.
Voittajaidea saa toteuttamista varten enintään 1000 euroa avustusta tai sopivan tilan löytyessä
tilat tempauksen toteuttamiseen
Väliaikaisen tilan käyttöidea
Väliaikaisen tilan käyttöidea –kategoriassa etsitään ideoita siitä, millaista toimintaa purkua
odottavissa tai vajaalla käytöllä olevissa tiloissa voisi järjestää. Kategoriassa haetaan näkemyksiä ja
ideoita, joita voidaan käyttää sopivien tilojen vapautuessa yhdessä idean jättäneen osallistujan
kanssa.
Voittaja saa käyttöönsä työtilan kolmeksi kuukaudeksi entiseltä nuorisotalo Häkiltä. Palkinnon arvo
on n. 1000€.
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Tuomariston kokoonpano
Tuomaristoon kutsutaan kunkin kategorian päätuomariksi oman aihealueensa parhaimmat
osaajat, kaupungin toimialajohtajia ja kärkipoliitikoita.
Osallistumisohjeet
Toimita idealuonnoksesi etukäteen kilpailun organisaattorille Anna Evilälle
https://www.webropolsurveys.com/S/423AEB2F0782BB81.par lomakkeen kautta 9.4.2018
klo 00:00 mennessä. Myös asukaskehittäjäillassa 9.4. konkreettiselle tasolle nousseilla ideoilla voi
osallistua kilpailuun.
Luonnoksesta tulee käydä ilmi:
1. Kategoria, johon idealla osallistutaan
2. Toteuttajien nimet ja toteuttajataho, ellei kyseessä ole yksityishenkilö
3. Idean kuvaus:
o Mitä aiotte tehdä?
o Minkälaisia asioita idealla ratkaistaan?
o Miten Kerava tai maailma muuttuu, kun idea on toteutunut?
o Miksi haluatte tarttua juuri tähän aiheeseen?
o Mitä idean toteuttamiseksi tarvitaan?
4. Miten käyttäisitte palkintosumman tai tilaresurssin?
5. Miten toteutus on kytköksissä Keravaan?
6. Idean nimi
Arvosteluperusteet
Vastaa kategorian kuvaukseen kyllä/ei
Idealla, toteutuksella tai innovatiolla on näkyvä kytkös Keravaan kyllä/ei
Idean toteuttamiskelpoisuus 10-100p
Toteutuksen vaikuttavuus: 10-100p
Finaali 14.4.
Finaaliin, joka järjestetään 14.4. klo 12.00-16.00, kutsutaan jokaisesta kategoriasta kahdesta
viiteen parhaiten kategorian luonnetta vastaavaa, kiistattomasti vaikuttavaa, ongelmia ratkovaa ja
olemassa olevilla resursseilla toteuttamiskelpoista kokeilua. Ideoista kuullaan finaalissa 3 minuutin
esitykset, joiden jälkeen tuomaristo valitsee voittajan. Kaikki kilpailun osallistuneet kutsutaan
finaaliin yleisöksi. Hyvistä ideoista, jotka eivät sijoittuneet kilpailussa, kannustamme kokoamaan
joukkorahoituskampanjoita.
Ehdot
Kilpailun ehdotukset ovat julkisia, ja niiden immateriaalinen oikeus kuuluu idean ehdottaneelle
kilpailuun osallistujalle. Osallistuja vastaa ideansa suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä
vakuutuksista ja luvista.
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Palkinnon luovuttaminen
Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta vahvistaa palkinnon saajat toukokuun kokouksessaan.
Palkinnot luovutetaan voittajille tämän jälkeen. Rahapalkinnoista toimitetaan kuluraportti
kaupungille.
Lisätietoja: Anna Evilä, projektipäällikkö, Keravan kaupunki, 040 318 2879, anna.evila@kerava.fi
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