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KREAVA-INNOVAATIOKILPAILUN JA SEMINAARIN OHJELMA
Kreava-viikon päätapahtumana järjestetään 14.4. Kreava-innovaatiokilpailu. Kilpailun tavoitteena on
nostaa kaupunkilaisten osaaminen ja ideat valokeilaan. Tapahtuma alkaa innostavalla seminaarilla ja
jatkuu kilpailutiimien lyhyillä ideaesittelyillä eli pitchauksilla. Kaikki ehdotuksen jättäneet kutsutaan
tapahtumaan yleisöksi tai idean esittelyyn. Voittajat julistetaan tapahtumassa.
Tapahtuman aikataulu
klo 12.00 - 12.30 Tervetulokahvit ja esityksiin valmistautuminen
klo 12.30 - 13.30 Seminaariosuus





Avauspuhe - Uusien ajatusten kärkikaupunki:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isola
Slushin tarina:
Slush, Micaela Rosenlew, Head of Nordic Operations
Ideoiminen ja innovointi - puheenvuoro:
Helsinki Think Company, Rosa Salmivuori, COO
Mahdollisuuksien Kerava – kaupunkiaktivismin ja yhteisöllisyyden kehittämishankkeen myötä
syntyneitä mahdollisuuksia:
Anna Evilä, Jouni Väänänen, Keravan kaupunki ja KimppaBemun porukka

klo 13.30 - 15/16.00 Innovaatiokilpailu
Innovaatiokilpailuun osallistuneet esittelevät ideansa tuomaristolle 3min pituisella esityksellä.
Esityksen jälkeen tuomaristo voi kysyä osallistujilta tarkentavia kysymyksiä. Tuomaristo pisteyttää
esitykset jokaisen kategorian jälkeen. Palkintojenjako toteutetaan tapahtuman lopuksi, kun kaikki
esitykset on pidetty.
Kreava-innovaatiokilpailun osallistumisohjeet – ilmoittaudu mukaan 9.4. mennessä
Onko sinulla hyvä idea? Sellainen, joka on kuplinut sisälläsi, muttei ole päässyt vielä ulos? Sellainen,
joka muuttaa pienen palan maailmaa? Voiko ideasi toteuttaa kokeiluna vuoden aikana Keravalla, jos
se saa toteutusresursseina enintään 1000 euroa tai tilankäyttömahdollisuuden?
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.
Ideoidaan rohkeasti! Pienikin asioita kehittävä idea on parempi kuin laatikkoon jäänyt megaluokan
mullistus.
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Kilpailussa on kolme kategoriaa
Hyväntekeväisyys:
Oletko keksinyt keinon tai tempauksen, jolla voidaan auttaa lähimmäistä? Kehitättekö parhaillaan
tapojanne auttaa ja haluaisitte kokeilla uutta? Tai tiedätkö jonkun, joka kipeästi kaipaa apua ja jota
haluat auttaa? Voittajaidea saa toteuttamista varten max 1000 euroa avustusta tai sopivan tilan
löytyessä tilat tempauksen toteuttamiseen.
Kaupungin vetovoimaisuus:
Onko mielessäsi muhinut ajatus tai tuleeko nyt mieleen, miten kaupunkimme vetovoimaisuutta ja
kiinnostavuutta voitaisiin parantaa? Miten keravalaisten asumisviihtyvyys lisääntyisi ja oman kylän
ylpeys paranisi entisestään? Voittajaidea saa toteuttamista varten max 1000 euroa avustusta tai
sopivan tilan löytyessä tilat tempauksen toteuttamiseen.
Väliaikaisen tilan käyttöidea
Jos saisit päättää tyhjillään olevien tilojen käytöstä, mitä niissä alkaisi tapahtua? Kaupungeissa on
tyhjillään tuhansia kerrosneliöitä tilaa, joka odottaa purkua tai on vajaakäytöllä. Myös Keravalla uutta
tilaa vapautuu jatkuvasti. Parhaat ideat voimme toteuttaa sopivan tilan vapautuessa. Haemme
monipuolisia näkemyksiä tilojen väliaikaiskäytöstä ja haluamme kuulla juuri sinun ideasi. Onko ideasi
vähän erikoisempi? Mainiota! Keravalla on aiemminkin toteutettu uudenlaisia kokeiluja tyhjissä
kiinteistöissä hyvällä menestyksellä.
Paras idea on toteuttamiskelpoinen, huomioarvoinen ja mielenkiintoinen. Uusi ajatus palkitaan
kilpailun henkeen soveltuvalla palkinnolla. Voittaja saa käyttöönsä avaran työtilan kolmeksi
kuukaudeksi entiseltä nuorisotalo Häkiltä. Palkinnon arvo on n. 1000€.
Tuomariston kokoonpano
Tuomaristossa on Vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Pertti Rantanen,
kaupunkikehitysjohtaja Inari Virkkala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isola, Vapaa-aikaja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Miila Halonen sekä lautakunnan jäsenet Cemal Dogan sekä
Joel Vakkila.
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:
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Kategoria, johon idealla osallistutaan
Toteuttajien nimet ja toteuttajataho, ellei kyseessä ole yksityishenkilö
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?
o Miten käyttäisitte palkintosumman tai tilaresurssin?
o Miten toteutus on kytköksissä Keravaan?

Finaali 14.4. klo 12.00-16.00
Finaaliin 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. Hyvistä ideoista, jotka eivät sijoittuneet kilpailussa, kannustamme
kokoamaan joukkorahoituskampanjoita.
Kilpailun tarkemmat säännöt ja osallistumisohjeet ovat luettavissa
osoitteesta http://www.kreavakerava.fi/projektit/kreava-viikko/ .
Lisätietoja: Anna Evilä, projektipäällikkö, Keravan kaupunki, 040 318 2879, anna.evila@kerava.fi
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