


VIETTÄÄKÖ SUOMI 200-VUOTISJUHLIA?
Millaista Suomea nuorten mielestä pitää tavoitella?

Nuorilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa Suomen tulevaisuuden visioon, sillä tulevaisuuden Suomi on 
heidän Suomensa. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Siksi myös Suomen 
tulevaisuutta tulee visioida yhdessä. Nuorten tekemänä se saa aivan uuden sävyn ja näkökulman.

Itsenäisen suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kutsumme suomalaisia koululuokkia tekemään 
Suomelle uuden vision seuraavalle sadalle vuodelle. Suomalaiset nuoret voivat muotoilla uuden vision 
aiemman, 100 vuotta sitten tehdyn itsenäisyysjulistuksen pohjalta tai yhtä hyvin liikkeelle voi lähteä 
tyhjältä pöydältä. Visio tehdään kirjoittamalla, tekemällä videoita, valokuvaamalla, piirtämällä ja/tai 
kaikilla näillä tavoilla. Pääasia on, että vision avulla tuodaan esille se, miten tai millaiseksi nuoret 
toivovat Suomen kehittyvän seuraavan sadan vuoden aikana.

Visioista valitaan maakunnittain parhaat, noin 5 - 10 ehdokasta. Maakuntien liitot hoitavat visioiden 
koonnin ja palkitsevat haluamallaan tavalla parhaat ehdotukset. Visiot kootaan osoitteeseen 100visio.fi. 
Maakuntien parhaista visioista valitaan valtakunnallinen voittaja. Valtakunnallisesti hanketta koordinoi 
Satakuntaliitto ja Pohjanmaan maakunnassa Pohjanmaan liitto.

Lue Lisää 100visio.fi



MITÄ JA MISSÄ? 100visio: Nuorten visio seuraavalle sadalle vuodelle – Suomen 
itsenäisyysjulistus uusiksi!

KOHDERYHMÄ Yläkoulut (myös erityiskoulut), lukiot ja muuta toisen asteen 
oppilaitokset

SOPII OPPIAINEISIIN Äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi, taideaineet, 
teemaopinnot

HINTA JA VALMISTAUTUMINEN. 
MILLAISIA LAITTEITA 
TARVITAAN?

Valitusta toteutustavasta riippuen tietokone, älypuhelin tai kamera 
(video- tai valokuva-) ja /tai piirustus-/maalausvälineet

OSALLISTUMISEEN KULUVA 
AIKA

1 - 5 päivää

AJANKOHTA 1.1. - 31.3.2017

VALMIIDEN VISIOIDEN 
TOIMITUS VIIMEISTÄÄN 31.3.

100visio.pohjalainen.fi

LISÄTIETOJA Tarja Hautamäki, tarja.hautamaki@obotnia.fi, puh. 06 320 6542



AINEISTO-OHJEET
Koulut voivat päättää, antavatko oppilaille vapaat kädet visioehdotuksensa 
toteutukselle vai rajaavatko toteutustapoja esimerkiksi vain kirjoituksiin, 
kuviin tai videoihin

AINEISTO-OHJEET ERI TOTEUTUSVAIHTOEHDOILLE

VALOKUVAT
Voit käyttää kuvaamiseen älypuhelinta, jossa on vähintään 10 megapikselin
kamera tai järjestelmäkameraa (suurin mahdollinen laatu).
Koko: Kuva on laadukas, jos sen koko on 2000 x 3000 px. Voit tarkistaa kuvasi koon
koneella klikkaamalla kuvan päällä hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla
Ominaisuudet/Properties > Tiedot/Details -välilehti > Valokuva/Image >
Mitat/Dimensions (PCX) TAI Näytä tietoja/Get info > Lisätietoja > Mitat (Mac).
Tiedostomuoto: jpg / png

PIIRROSKUVAT (skannattuna)
Minimikoko: A4 (210x297 mm)
Resoluutio: Valitse skannatessasi tarkkuudeksi (resoluutioksi) vähintään
300dpi. Tarkkuus voi olla myös suurempi.
Tiedostomuodot: jpg / png / pdf



VIDEOT
Maksimikesto: 2 minuuttia
Tiedostomuoto: mp4

KIRJOITUKSET
Maksimimerkkimäärä: 3500 merkkiä välilyöntien kera, vastaa noin
1,5 liuskaa tekstinkäsittelyohjelmalla (fonttikoko: 12, riviväli: 1,5).

KYSYTTÄVÄÄ AINEISTO-OHJEISTA?
Kysymyksiisi vastaa Julia Hannula:

puh. 050 572 4141
e-mail. julia@luovatoimistopilke.fi




