FIRAR FINLAND 200-ÅRSJUBILEUM?
Ett hurdant Finland ska vi enligt de unga sträva efter?
Unga ska ha möjlighet att påverka visionen av Finlands framtid, eftersom framtidens Finland är deras
Finland. Temat för Finlands självständighets jubileumsår är Tillsammans. Därför ska också visionen av
Finlands framtid skapas tillsammans. När den skapas av unga får den en alldeles ny nyans och ett nytt
perspektiv.
För att hedra det självständiga Finlands 100-årsjubileum bjuder vi in finländska skolklasser att medverka
med att ta fram en ny vision för Finland för de följande 100 åren. Finländska unga kan utforma en ny
vision utifrån den tidigare, det vill säga självständighetsförklaringen som skrevs för 100 år sedan, men
det går också bra att starta från noll. Visionen kan utformas i texter, med hjälp av videoinspelningar,
fotografier, teckningar och / eller alla dessa metoder. Huvudsaken är att visionen tar fram hur eller till
vad de unga vill att Finland ska utvecklas under de kommande 100 åren.
Av visionerna väljs de bästa ut i varje landskap, ungefär 5 - 10 förslag. Landskapsförbunden har hand om
insamlingen av visionerna och belönar de bästa förslagen på det sätt de önskar. Visionerna samlas på
webbplatsen 100visio.fi. Bland landskapens bästa visioner utses den nationella vinnaren. Projektet
koordineras nationellt av Satakuntaliitto och i Österbotten av Österbottens förbund.

Läs mera: 100visio.fi

VAD OCH VAR?

100visio: De ungas vision för de följande 100 åren - förnya Finlands
självständighetsförklaring!

MÅLGRUPP

Högstadieskolor (även specialskolor), gymnasier och

LÄMPLIG FÖR ÄMNENA

Modersmål och litteratur, historia, samhällslära, konstämnen,
temastudier.

PRIS OCH FÖRBERDELSER.
HURDANA ANORDNINGAS
BEHÖVS?

Beroende på vilket sätt som tillämpas behövs dator, smarttelefon
eller kamera (video- eller fotokamera) och/eller utrustning för
teckning eller målning.

TID FÖR MEDVERKAN

1 - 5 dagar

TIDPUNKT

1.1. - 31.3.2017

LEVERANS AV FÄRDIGA
VISIONER SENAST 31.3

100visio.vasabladet.fi

MER INFO

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

ANVISNINGAR OM MATERIALET
Skolorna kan besluta om de ger eleverna fria händer när det gäller att
skapa visionen eller om arbetssättet begränsas till exempel till texter,
bilder eller videoinspelningar.

MATERIALANVISNINGAR FÖR OLIKA ARBETSSÄTT
FOTOGRAFIER
För att fotografera kan du använda dig av en smarttelefon med en minst 10 megapixelskamera
eller systemkamera (bästa mojliga bildkvalitet).
Storlek: Bilden är högklassig i storlek 2 000 x 3 000 px. Du kan kontrollera din bilds storlek på datorn
genom att högerklicka och välja mellanbladet Egenskaper/ Properties > Detaljer/Details > Bild/Image >
Mått/Dimensions (PC) ELLER Visa information/Get info > Mera information > Mått (Mac)
Filformat: jpg / png
TECKNINGAR (skannade)
Minimistorlek: A4 (210x297 mm)
Upplösning: Välj minst upplösning 300 dpi när du skannar.
Du kan också väljä större upplösning.
Filformat: jpg / png / pdf

VIDEOINSPELNINGAR
Maximal längd: 2 minuter
Filformat: mp4
TEXTER
Maximalt teckenantal: 3 500 tecken med mellanslag, motsvarar ca 1,5 ark med textbehandlingsprogram
(fontstorlek: 12, radmellanrum: 1,5).

HAR DU FRÅGOR OM
MATERIALANVISNINGARNA?
På dina frågor svarar Julia Hannula:
puh. 050 572 4141
e-mail. julia@luovatoimistopilke.fi

