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Suomenlahti 2014 
– kutsu kokoamaan lasten ja  

nuorten viestiä meremme puolesta 
 

Poliitikot ja virkamiehet valmistelevat virallista Suomenlahtijulistusta, jossa luodaan 

suuntaviivat meriympäristön suojelemiseksi. Sen tarkoitus on sitoa kaikki kolme maata 

poliittisesti Itämeren suojeluun. 

 

Mitä sanottavaa Sinulla on? Me kutsumme lapset ja nuoret kouluissa ja vapaalla ajalla 

kertomaan oman viestinsä meren puolesta asuttepa rannalla tai sisämaassa. 

Toteuttakaa tai ideoikaa vapaamuotoinen teos joka kertoo mereen liittyviä toiveita, 

huolia tai unelmia tms. Kaikista meille lähetetyistä ideoista tai valmiista teoksista 

kansallinen nuorten työryhmä valitsee jatkotyöstöä varten Suomen edustajat  Viron 

Venäjän ja Suomen nuorten yhteistä julistusta varten, joka esitetään kaikkien kolmen 

valtion johdolle.  

 

 

Osallistuminen 

 

 A. Ideat tai valmiit teokset 

 

Idea tai valmis teos voi olla kirjallinen, kuvallinen tai audiovisuaalinen (esimerkiksi valokuva, 

teksti, piirros, musiikkia, tanssiesitys, 2-3 min video tai äänite). Ajatuksena on. että työ 

toteutetaan omalla äidinkielellä, mutta työn ei tarvitse olla sanallinen.  

 

Idea tai valmis teos taltioidaan sähköiseen muotoon valokuvaamalla, skannaamalla, 

äänittämällä tai filmaamalla. Se toimitetaan arvioitavaksi sähköpostin liitetiedostona 

osoitteeseen sanna.koskinen@wwf.fi tai lähettämällä samaan osoitteeseen internet-linkki 

palvelimelle, johon tekijät ovat työn ladanneet, esimerkiksi koulun kotisivulle. Lisäksi työstä 

täytyy laatia lyhyt sanallinen kuvaus englanniksi, jotta kansainvälisellä leirillä työn ideasta ja 

sisällöstä saisi helpommin käsityksen.  
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Työn voivat toteuttaa lapset ja nuoret ryhmänä tai erikseen, kouluissa tai vapaalla ajalla. 

Kouluissa työ voidaan toteuttaa minkä tahansa oppiaineen tunnilla, oppiaineiden yhteistyönä. 

Töitä ja ideoita otetaan vastaan 1. huhtikuuta - 30. huhtikuuta 2014 välisenä aikana.  Kukin 

koulu tai nuorisoryhmä voi lähettää yhden työn. Jos tuotatte enemmän ehdotuksia, 

varautukaa itse järjestämään ennakkokarsinta. Nuorten ryhmä kokoontuu Helsinkiin yhdeksi 

päiväksi toukokuussa valitsemaan suomalaisten teosten joukosta jatkotyöstöä varten noin 10 

kpl sekä niiden sisällön (niiden sisältämän viestin) että kiinnostavan toteutuksen perusteella.  

 

Huom. Pidätämme oikeudet jatkojalostaa töitä sekä julkaista töitä Suomenlahti 2014 -

vuoteen liittyvissä tilaisuuksissa, näyttelyissä, julkaisuissa ja verkkosivuilla.  

 

 B. Nuorten työryhmä 

 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan kansainvälisen julistuksen koostamiseen lähetettyjen 

töiden pohjalta, voit hakea nuorten työryhmään lyhyellä avoimella hakemuksella  riippumatta 

siitä, oletko lähettänyt työn vai haluatko osallistua vain raadin työskentelyyn. Hakemuksessa 

tulee käydä ilmi, miksi haluat osallistua ryhmän työskentelyyn ja mitä ominaisuuksiasi voit 

hyödyntää ryhmän työskentelyssä. Kerro myös, voitko osallistua prosessiin sekä toukokuussa 

että heinäkuussa. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen sanna.koskinen@wwf.fi viimeistään 

30.4.2014. Itämeren oppimispolun ohjausryhmä valitsee 8-16 osallistujaa työryhmään.   

 

Ryhmä kokoontuu Helsinkiin yhdeksi päiväksi toukokuussa (to 22.5.2014)valitsemaan 

suomalaiset teokset jatkotyöstöön. Kesällä on noin neljän päivän mittainen kansainvälinen 

leiri torstaista sunnuntaihin 24.-27.7.2014 Helsingissä, jossa Viron, Venäjän ja Suomen 

nuorten edustajat tekevät käsikirjoituksen lopulliseen, syksyllä viimeisteltävään esityk seen, 

joka esitetään kaikkien kolmen maan johdolle. Molempiin tilaisuuksiin osallistujat vastaavat 

omista matkakustannuksistaan, kesän leirillä todennäköisesti myös ruokailukustannuksista.  

 

 Tule mukaan kertomaan näkemyksesi meren puolesta!

 

 

WWF Suomi      Luonto-Liitto          Biologian ja maantieteen opettajien liitto 
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LIITE 1. 

Töiden sähköinen tallentaminen ja lähetys 

Työ tai ideat voivat olla muodoltaan kirjallisia, kuvallisia tai audiovisuaalisia. Työ voi olla myös projekti, 

tapahtuma tai näytelmä. 

Töiden tallentaminen sähköiseen muotoon 

Työt ja ideat toimitetaan mahdollista jatkotyöstämistä varten sähköisinä taltiointeina riippumatta siitä, 

mikä on työn alkuperäinen olemus. Esimerkiksi lyijykynällä kirjoitettu teksti skannataan tai litteroidaan 

ja näytelmä videoidaan. Sähköiseen muotoon taltiointi voi siis tapahtua esimerkiksi 

 valokuvaamalla 

 skannaamalla 

 litteroimalla 

 äänittämällä 

 filmaamalla 

Huom! Alkuperäinen työ ja/tai sen sähköisen taltioinnin ”raskain” versio on hyvä säilyttää huolella 

mahdollista esillepanoa varten. 

Sallitut formaatit 

Töitä otetaan vastaan seuraavissa formaateissa: 

Tekstidokumentit: pdf, doc, ppt (liitetiedostona sähköpostiin, jos alle 6 Mt, muuten tekijät tallentavat 

työn omalle palvelimelle ja lähettävät vain linkin sähköpostilla) 

Valokuvat ja skannaukset: pdf, jpg (liitetiedostona sähköpostiin, jos alle 6 Mt, muuten tekijät tallentavat 

työn omalle palvelimelle ja lähettävät vain linkin sähköpostilla) 

Videot ladataan omille kotisivuille, YouTubeen tai vastaavaan palvelun ja lähetetään linkki (emme ota 

vastaan sähköpostitse emmekä levykkeinä) 

Huom! Linkkien on oltava sellaisia, ettei tarvitse rekisteröityä mihinkään erityispalveluun. 
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Töiden ja ideoiden lähettäminen työryhmälle 

Työ ja/tai ideat (sähköinen taltiointi) toimitetaan 1.-30.4.2014 välisenä aikana nuorisoryhmän 

arvioitavaksi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen sanna.koskinen@wwf.fi tai lähettämällä samaan 

osoitteeseen internet-linkki palvelimelle, johon tekijät ovat työn ladanneet, esimerkiksi koulun 

kotisivulle.  

 

Sähköpostin sisältö  

Otsikkokenttään  

 Koulun tai muun ryhmän nimi ja paikkakunta sekä teksti ”Nuorisojulistus” 

 Esimerkiksi:   ”Luontokerho Suokulaiset, Kyyhkylä (Nuorisojulistus)”  

Sähköpostiviestiin kirjataan mukaan 

 työn nimi  

 laatijan nimi (esimerkiksi luokka, ryhmä, kerho tai yksittäinen nuori) 

 yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa 

 lyhyt sanallinen kuvaus englanniksi, jotta kansainvälisellä leirillä työn ideasta ja 

sisällöstä saisi helpommin käsityksen. 

 lupa, että työtä tai ideoita saa tarvittaessa jatkojalostaa valmisteltaessa kolmen valtion 

nuorten yhteistä nuorisojulistusta sekä että työn/ideat voidaan julkaista Suomenlahti 

2014 -vuoteen liittyvissä tilaisuuksissa, näyttelyissä, julkaisuissa ja verkkos ivuilla. 
 

 

mailto:gof2014@ymparisto.fi
http://www.gof2014.fi/
mailto:sanna.koskinen@wwf.fi

