Luonnosta idea
-kilpailu

Wild idea
Competition

Mitä sinä haluaisit tehdä tai kokea
seuraavalla luontolomallasi?

What would You like to experience on
your next nature holiday in Finland?

Suomen luonto tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä ja runsain määrin herkullisia luonnontuotteita.
Aktiviteetteja ja terveyspommeja on monenlaisia. Marjojen, sienten ja yrttien terveelliset
tehoaineet voidaan nautiskella joko tuoreena tai säilöä talven varalle.Turpeella ja tervalla hoidetaan
ulkoisesti, ja luonnosta saatavilla koristeellisilla kivillä ja muilla esineillä piristetään kotia. Retkeltä
napattu valokuva tai video ilahduttaa itseä, ja sillä on myös mukava muistaa ystävää.

Finnish nature offers unforgettable experiences and a wealth of delicious nature products growing
in the wild. Healthy mixes of wild berries, mushrooms and herbs can be enjoyed in various
delicious forms. Peat and tar are used for pampering whereas decorative objects such as stones
and wood works make beautiful souvenirs. Photos taken on the trip capture nice memories and
are a great way to greet a friend.

Luonnosta Sinulle II -hanke haastaa kaikki luonnosta kiinnostuneet matkailijat ideoimaan uuden,
matkailijaa kiinnostavan aktiviteetin, palvelun tai tuotteen, jossa hyödynnetään luonnontuotteita.

The ‘From Nature to You II Project’ challenges all nature enthusiasts to think up a new
activity, service or product based on nature products (berries, mushrooms, herbs etc.).

Kilpailuun voi osallistua suomen, ruotsin, englannin tai venäjän kielellä.

You can take part in the competition in Finnish, Swedish, English, or Russian.

Arviointikriteerit:

Evaluation Criteria:

l Luonnontuotteiden osuus aktiviteetissa, palvelussa tai tuotteessa

l The visibility of nature products in the activity, service or product

l Omaleimaisuus ja poikkeavuus totutusta

l Originality and innovative thinking

l Ympäristöystävällisyys

l Environmental friendliness

l Toteutettavuus

l Feasibility

Arviointiraati koostuu luontomatkailun ammattilaisista.

The evaluation panel consists of nature-based tourism professionals.

Palkinnot:

Awards:

l 1. palkinto 200 €, 2. palkinto 150 €, 3. palkinto 100 €

l 1st prize € 200, 2nd prize € 150, 3rd Prize € 100

l Kaikkien idean lähettäneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

l All ideas will also be entered into a product prize draw.

l Kaikille voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

l Winners will be notified in person.

Osallistumistavat:

Ways to participate:

l Jätä lipuke tämän matkailukohteen henkilökunnalle.

l Write your idea on the form.

l Lähetä lipuke postitse osoitteeseen Arktiset Aromit ry / Luonnosta Sinulle II -hanke, 		
Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI.

l Return the form by mail to Arctic Flavours Association / From Nature to You II Project,
		 Kauppakatu 20, 89600 SUOMUSSALMI, FINLAND.

l Lähetä idea ja yhteystietosi sähköpostilla osoitteeseen
luonnostasinulle2@arctic-flavours.fi

l Send your idea and contact information by e-mail to
fromnaturetoyou2@arctic-flavours.fi

l Ideat tulee olla perillä viimeistään 30.4.2010.

l All ideas returned by April 30th 2010 at the latest will be considered.

Kilpailun järjestää Arktiset Aromit ry:n Luonnosta Sinulle II -hanke. Kilpailuun osallistuvat ideat
julkaistaan tulosten selvittyä Luonnosta Sinulle II -hankkeen internet-sivuilla, jolloin kaikki voivat
niitä vapaasti hyödyntää myös kaupallisesti.

Competition is organized by the ‘From Nature to You II Project’ of Arctic Flavours Association.
All ideas will be published on our website, so that anyone can freely take advantage of them.

Lisätietoja kilpailusta: www.arktisetaromit.fi, luonnostasinulle2@arctic-flavours.fi
tai puhelimitse 044 771 8835 (Niina) tai 044 771 8836 (Heidi).

For more information: www.arctic-flavours.fi, fromnaturetoyou2@arctic-flavours.fi,
+358 44 771 8835 (Niina) or +358 44 771 8836 (Heidi).

Ei muuta kuin pää ja kynä sauhuamaan! Onnea matkaan!
Release your wild ideas, and best of luck!

