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IDEA-JA KEKSINTÖKILPAILU – ”Miten Marjat Metsästä”
Ideoita ja keksintöjä metsämarjojen talteenoton tehostamiseksi
KILPAILUN SÄÄNNÖT
Tarkoitus
Kilpailun tarkoituksena on etsiä uusia ideoita ja edistää keksintöjen tekemistä
sellaisista menetelmistä, laitteista ja koneista, jotka mahdollistavat metsämarjojen
tehokkaan poiminnan ja kuljetuksen pois metsästä kansalaisten, kaupan ja
vientiteollisuuden tarpeisiin.
Kilpailun järjestävät Arktiset Aromit ry ja Keksintösäätiö sr.
Kilpailun suojelijana toimii maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Kilpailun
järjestämistä on tuettu maa-ja metsätalousministeriön Arktiset Aromit ry:lle
myöntämällä rahoituksella.

Osallistuminen
Kilpailu on kaikille avoin. Ehdotuksen voi jättää yksi tai useampi henkilö yhdessä.
Myös yritykset ja yhteisöt voivat jättää ehdotuksia. Kilpailuun eivät voi osallistua
kilpailutoimikunnan jäsenet, kilpailuohjelman laatimiseen osallistuneet eivätkä
muulla tavoin kilpailun järjestämisen kanssa sidoksissa olevat henkilöt.
Kilpailuun osallistutaan esittelemällä uusi idea tai uusi keksintö, jonka avulla tuetaan
kilpailun tarkoituksen toteutumista. Esiteltävät ideat ja keksinnöt tulisi olla sellaisia,
jotka eivät ole vielä tunnettuja.
Kilpailussa on kaksi sarjaa
A. Marjojen korjuuseen liittyvät uudet ideat
B. Keksinnöt, joissa hyödynnetään teknologiaa marjojen korjuuseen
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kilpailun järjestäjille kilpailukaavake ja
kirjallinen kuvaus kilpailuehdotuksesta. Kilpailuehdotusten arviointia helpottava
materiaali on laitettava ehdotuksen liitteeksi (patentit tai patenttihakemukset,
piirustukset, suunnitelmat, CD-tai DVD-levyt ym).

Kilpailuehdotusten jättäminen

Kilpailukaavake ja kilpailun säännöt on ladattavissa Arkiset Aromit ry:n ja
Keksintösäätiö sr:n kotisivuilta koko kilpailujakson ajan.
Kilpailuehdotuksen voi jättää sähköisesti tai kirjallisesti. Kilpailukaavake tulee
täyttää ja allekirjoittaa sekä merkitä mihin sarjaan ehdotus osallistuu
Kilpailukaavake ja kilpailuehdotus liitteineen tulee lähettää seuraavasti:
Postitse osoitteeseen:
Keksintösäätiö sr
PL 382
02151 Espoo
Kuoreen merkintä: Idea- ja keksintökilpailu
Sähköpostitse osoitteeseen:
kilpailu@keksintosaatio.fi
Kilpailuehdotusten tulee olla perillä viimeistään 28.02.2021
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Palkintolautakunta
Palkintolautakunnan muodostavat Arktiset Aromit ry:n ja Keksintösäätiö sr:n
edustajat. Lisäksi palkintolautakunta voi harkintansa mukaan käyttää
asiantuntijoita, jotka eivät ole osallistuneet kilpailuehdotusten laadintaan.

Arvosteluperusteet
Lähtökohtana on etsiä hyödyntämiskelpoisia ideoita ja keksintöjä metsämarjojen
poiminnan ja kuljetuksen tehostamiseen. Idean tai keksinnön tuoman hyödyn ja
toteuttamismahdollisuuksien mahdollisimman tarkka kuvaus helpottavat arviointia.
Ehdotuksia arvioitaessa on merkittävä painoarvo:
- ehdotuksen uutuudella
- ehdotuksen tehokkuudella tuottaa haluttu tulos kustannustehokkaasti ja
ympäristön kannalta kestävällä tavalla
- ehdotuksen sisältämällä liiketoimintapotentiaalilla
Menestyminen kilpailussa edellyttää, että ehdotukset ovat selkeästi jäsenneltyjä,
hyvin perusteltuja ja riittävästi dokumentoituja. Mitä pidemmälle vietyjä ovat idean
tai keksinnön toteuttamissuunnitelmat, sitä paremmat mahdollisuudet ehdotuksella
on menestyä kilpailussa.
Kilpailuun voi osallistua myös ideoilla, jotka eivät ole patentoitavissa tai muuten
suojattavissa.
Palkintolautakunnan päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.

Tulosten julkistaminen
Kilpailun tulokset julkistetaan 7.5.2021
Palkitut ideat ja keksinnöt esitellään palkintojen julkistamistilaisuudessa yleisellä
tasolla. Palkittujen ehdotusten tekijät kutsutaan tilaisuuteen. Ehdotuksen tekijä voi
halutessaan sallia ideansa tai keksintönsä julkistamisen, vaikka se ei tulisi
palkituksi.

Palkinnot
Kilpailussa jaetaan A sarjassa rahapalkinnot kolmelle parhaalle idealle
1. palkinto on € 1000
2. palkinto on € 500
3. palkinto on € 300
Kilpailun B sarjassa jaetaan rahapalkinnot kolmelle parhaalle keksinnölle
1. palkinto on € 4000
2. palkinto on € 2000
3. palkinto on € 1000
Palkinnot ovat saajalleen veronalaista tuloa.

Salassapito ja tekijänoikeudet
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Kilpailuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti kaikissa kilpailuun liittyvissä
vaiheissa. Kilpailuehdotuksen kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä.
Mikäli hakija aikoo hakea patentti- tm. suojaa kilpailuehdotuksensa mukaiselle
ratkaisulle, hänen tulee antaa palkintolautakunnalle lyhyt, julkaistavaksi tuleva
kuvaus keksinnöstään. Kuvaukseen ei tule sisällyttää keksinnöllisiä yksityiskohtia,
jotka saattaisivat nousta hakemuksenkäsittelyssä uutuuden esteeksi.
Ehdotuksen tekijää kehotetaan perehtymään keksinnön suojaamiseen
mahdollisuuksiin ja harkitsemaan sen kaupallista hyödyntämistä.

Tietosuoja
Kilpailuehdotusten antajien henkilötiedoista muodostuu henkilörekisteri, jonka
tarkempi kuvaus löytyy Keksintösäätiön verkkosivuilta osoitteesta
www.keksintosaatio.fi/kilpailu.

