Amisarkea Suomi 100 -juhlavuonna
Millaista on arki 100-vuotiaan Suomen ammatillisessa koulutuksessa? Kuinka tulevaisuuden tekijät
valmistautuvat ammatteihinsa? Miten tulevaisuuden tekijöitä tehtäviinsä koulutetaan? Onko
oppilaitosmaailma muuttunut vai eletäänkö lopulta kuitenkin samojen tavoitteiden ja unelmien keskellä?
Mitä arkisia ja arjen juhlahetkiä ammatilliseen koulutukseen kuuluu?
Kerro kirjoittaen, videoiden, virkaten tai värkäten, miltä arki ammattioppilaitoksissa näyttää!
Amisarkea-kilpailun säännöt
Kirjoita, videoi, virkkaa tai värkkää amisarkesi
•
•

kuvaa amisarkea kirjoittamalla, videoimalla, virkkaamalla tai värkkäämällä
kisassa on omat sarjat ammattiin opiskeleville ja ammatillisen koulutuksen henkilöstölle kolmessa
eri lajissa: kirjoita, videoi, virkkaa tai värkkää

Kilpailuaika

27.4.–9.10.2017

Lajit
Kirjoita
•
•
•
•
•

kuvaa amisarkea runolla tai kirjoitelmalla
runon tai kirjoitelman maksimipituus on viisi sivua
kirjoittaja voi osallistua sarjaan vain yhdellä vuonna 2017 kirjoitetulla työllä
SAKU ry saa oikeuden julkaista kilpailutöitä
palauta kirjoitelma tai runo sähköpostilla 9.10.2017 mennessä osoitteeseen sakury@sakury.net
Kirjoita s-postin aihekenttään: Amisarkea2017/Kirjoita
Muista lisätä viestiisi myös seuraavat tiedot:
o Työn nimi
o Tekijän nimi
o Oppilaitos
o Sarjaksi joko opiskelija tai henkilöstö

Videoi
•
•
•
•
•
•

•

kuvaa amisarkea maksimissaan kolmen minuutin videolla
kuvaaja voi osallistua sarjaan yhdellä vuonna 2017 julkaistulla työllä
kuvaajalla on oltava videoon täydet oikeudet
videossa esiintyviltä henkilöiltä (tunnistettavat henkilöt) tulee olla suostumus esiintyä
jaa video piilotettuna Youtubeen (kts. ohje tämän osion lopusta). Halutessasi voit jakaa videon
myös muilla somealustoilla tunnisteilla #sakury, #amispoweria ja # amisarkea.
SAKU ry saa oikeuden julkaista kilpailuun osallistuneet videot seuraavissa kanavissa: Facebook,
Instagram, Youtube sekä SAKU ry:n nettisivuilla. Käytetyt somealustat eivät ole osallisena
kilpailussa.
video tulee jakaa piilotettuna YouTubeen 9.10.2017 mennessä. Videossa tai sen selityskentässä
YouTubessa tulee selkeästi ilmaista tekijät ja musiikin tekijänoikeudet. Määrittele videon
tietosuoja-asetukseksi ”piilotettu” tai ”unlisted”, jotta raati pääsee linkin kautta katsomaan videon.
Lähetä linkki s-postilla osoitteeseen sakury@sakury.net.
Kirjoita s-postin aihekenttään: Amisarkea2017/Videoi

Muista lisätä viestiisi myös seuraavat tiedot:
o
o
o
o

Työn nimi
Tekijän nimi
Oppilaitos
Sarjaksi joko opiskelija tai henkilöstö

Virkkaa tai värkkää
•
•
•
•
•
•

•

kuvaa amisarkea virkkaamalla tai värkkäämällä
työhön saa yhdistää eri tekniikoita
materiaalinkäyttö on vapaa
kisaan voi osallistua yhdellä virkkauksella tai värkkäyksellä
ota kuva vuonna 2017 virkatusta tai värkätystä työstä ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen
sakury@sakury.net 9.10.2017 mennessä
Kirjoita s-postin aihekenttään: Amisarkea2017/Värkkää
Muista lisätä viestiisi myös seuraavat tiedot:
o Työn nimi
o Tekijän nimi
o Oppilaitos
o Sarjaksi joko opiskelija tai henkilöstö
SAKU ry saa oikeuden julkaista töistä otettuja kuvia. Opiskelija- ja henkilöstösarjojen voittajatyöt
toimitetaan SAKU ry:n pyynnöstä toimistolle tulosten selvittyä. Voittajatyöt ovat esillä näyttelyssä
Opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivillä Tampereella 22.–23.11.2017. Näyttelyyn voidaan pyytää
myös muita töitä esille.

Palkinnot
Ammattiin opiskelevat ja ammatillisen koulutuksen henkilöstö pääsevät kuvaamaan amisarkea kolmessa
lajissa: kirjoita, videoi, virkkaa tai värkkää. Raati palkitsee parhaiden töiden tekijät 100 euron lahjakortilla.
Raati
Amisarkea-kilpailun raatiin kuuluvat äidinkielen lehtori Hanna Ampula Jedusta, kuvataiteen lehtori Leena
Wiikari Omniasta, opettaja Tarja Hiltunen Amistosta, viestintäsuunnittelija Johanna Virtanen Sataedusta,
tirehtööri Jussi Kaatrasalo Keudasta, järjestösihteeri Terhi Lehmussaari SAKU ry:stä ja tiedottaja Sari
Mantila-Savolainen SAKU ry:stä.
Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjänä toimii Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry.
Lisätiedot
Terhi Lehmussaari, terhi.lehmussaari@sakury.net
Sari Mantila-Savolainen, sari.mantila-savolainen@sakury.net

