
  Kilpailutieto, ohjeet, säännöt 

Jyväskylän keskustan mielenkiintoisin kivijalka -tunnustus 

 

Jyväskylän keskustan mielenkiintoisin kivijalka -tunnustus tullaan myöntämään ensimmäistä kertaa. 
Tunnustuksen saamisen perusteena on kivijalkayrityksen tai yritysten yhdessä toteuttama onnistunut 
visuaalinen ja elämyksellinen teko Jyväskylän keskustassa. 

Palkittava teko voi olla jotakin kokonaan uutta tai vanhat perinteet uuteen valoon pyöräyttävä.  
Tunnustuksen voi saada yhdellä yksittäisellä koko kaupunkikuvaa piristävällä teolla tai pitkäjänteisellä, 
laadukkaalla visuaalisella tekemisellä. Voittaja voi olla myös parhaiten kehittynyt visuaalisen ilmeen 
rakentaja. Kilpailuun on kutsuttu mukaan kaikki Jyväskylän keskustassa toimivat yritykset, joilla on oma 
uloskäynti katutilaan. Voittaja valitaan visuaalisten tekojen perusteella, jotka on kuvattu erillisessä 
ilmoittautumislomakkeessa. 

1. Palkinto  
Voittaja tai voittajatiimi palkitaan 5000 € (0 % alv.) arvoisella markkinointipaketilla, jonka tulee 
kohdistua voittaja yrityksen tai yritysten visuaaliseen markkinointiin.   

2. Palkinto  
Maksuton osallistuminen Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n vuoden 2023 kampanjoihin ja 
yhdistyksen vuosijäsenyysmaksu 2023  

 



  Kilpailutieto, ohjeet, säännöt 

 

Tulokset julkistetaan 3.4.2023. Valitsijoina toimivat Business Jyväskylän kokoama asiantuntijatiimi, jossa on 
mukana visuaalisen markkinoinnin-, kaupunkikuva- ja yritystoiminnan ammattilaisia.  

 Valinnassa painotetaan visuaalista laatua, rohkeutta ja elämyksellisyyttä, joka vaikuttaa 
positiivisesti kaupunkitilaan. 

 Arviointi tehdään toimitetun aineiston pohjalta ja arviointikäynnillä katutilassa. 
 Erityisen arvokasta on, jos mielenkiintoinen ja mukaansa tempaavaa ilmiö on luotu yhdessä muiden 

yritysten kanssa ja haasteeseen on lähdetty yhdessä ilmoittautumalla!  
 Myös muutosprojektista aktiivisesti somessa kertominen ja kilpailuun liittyvien tägien käyttö 

#kivijalatkuntoon ja #jyväskylänsydämessä koetaan yhteisöllisenä ja innostavana 

 

Osallistujalle 

Kaikille yhteinen idea-aamu järjestetään 28.6. klo 8.00 – Kahvila Miriams  

 
Aamun aikana jaetaan ideoita ja ajatuksia kilpailuun osallistumisesta ja hahmotellaan millaisia toteutuksia, 
on mahdollisesti tulossa mukaan. Samalla on myös mahdollista luoda yhteistyötä eri katuosuuksilla 
toimiville yrityksille tai tunnustella omaa ideaa ammattivisualistin ja muiden keskustan yrittäjien kanssa.  
Myös toteutettavan projektin suunnitteluun ja koordinointiin on mahdollista saada visualistin tukea. 

 
Inspiraatiota, tietoa ja hyviä esimerkkejä oman muutosprojektin avuksi löydät  
Kivijalat kuntoon! -verkkojulkaisusta bit.ly/Kivijalatkuntoon_verkkolehti sekä IGssä @kivijalat_kuntoon. 
Tägäämällä omat julkaisusi #jyvaskylansydamessa ja #kivijalatkuntoon näyt myös Jyväskylän Sydämessä 
sivustoilla.  
 

Näin osallistut kilpailuun 

1. Lue huolella ohjeet ja säännöt. Tarkista, että osallistuminen on yrityksellesi mahdollista.  
Hyväksyt säännöt kilpailuun ilmoittautumalla. 

2. Täytä ilmoittautumislomake (yksi projekti per lomake). 
3. Lähetä lomake liitteineen 13.3.2023, klo 24.00 mennessä osoitteeseen 

kaupunkikeskusta@jyvaskyla.fi tai tee ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella osoitteessa 
bit.ly/Kivijalat_ilmo 

4. Saat vahvistuksen sähköpostiisi ilmoittautumisesta. 
5. Voittajalle/voittajille ilmoitetaan tulos henkilökohtaisesti ja julkisella tiedotteella. 

Kilpailun asiantuntijatiimi perustelee ja antaa palautteen vain palkitusta ehdotuksesta. 

 

Arviointikriteerit 

Kilpailuun ilmoitettuja töitä arvioidaan seuraavien periaatteiden toteutumisen perusteella. 

Visuaalisuus   – Idean selkeys, uutuusarvo ja yllätyksellisyys. Kuinka se toteuttaa sille asetettua tavoitetta. 
Toteutustapa  – Laadullinen onnistuminen, luovat ratkaisut, ympäristön huomiointi, jatkuvuus ja   
                              toteutuksen sujuvuus.  



  Kilpailutieto, ohjeet, säännöt 

Vaikuttavuus  – elämyksellisyys kuluttajalle, positiivinen vaikutus liiketoimintaan,  
                               kaupunkiympäristöön/kuvaan tai yhteisöllisyyteen.  

 

Säännöt 

- Osallistumisoikeus on Jyväskylän keskustan kivijalkaliikkeillä. Alue rajautuu Kehä Vihreän sisälle ja 
yrityksellä on katutilaan oma ulko-ovi. 

- Ilmoittautumisen tekee osallistuva yritys. 
- Yritys voi olla mukana kahdessa eri kilpailuilmoittautumisessa, yrityskohtainen ja yhteistoteutus. 
- Jätettyjä ilmoittautumisia ei täydennetä ja määräaikaan mennessä jätetyt ilmoittautumiset 

huomioidaan. 
- Kilpailun asiantuntijatiimin toimeksiannosta Business Jyväskylä voi pyytää tarkennuksia tai 

lisätietoja ilmoittautumistietoihin liittyen.  
- Pääpalkinto käytetään 30.9.2023 mennessä todennettuja markkinointikuluja vastaan. 


