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Vuosisadan rakentajat lyhyesti

Yli 40 suomalaisen apurahasäätiön ja rahaston lahja 100-
vuotiaalle Suomelle 

Vuoden kestävä haastekilpailu, jossa etsitään ratkaisuja, jotka 
rakentavat nuorten parempaa tulevaisuutta 

Tuomaristo valitsee hakemuksien perusteella 10-20 tiimiä 
jatkoon puoli vuotta kestävään kehitysvaiheeseen 

Paras tiimi saa säätiöiltä merkittävän rahoituksen ratkaisunsa 
toteuttamiseen 

Kilpailua koordinoivat Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, 
ajatushautomo Demos Helsinki ja viestintätoimisto Kaskas 
Media. 



Mukana olevat säätiöt
Alkoholitutkimussäätiö 
Emil Aaltosen Säätiö 
Helmi Holmgrens Stiftelse 
Helsingin yliopiston tiedesäätiö 
Jane ja Aatos Erkon säätiö 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto 
Kaatuneiden Muistosäätiö 
Kalevalaseura-säätiö 
Kansan Sivistysrahasto 
KAUTE-säätiö 
Koneen Säätiö 
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö 
Liikesivistysrahasto 
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Tutkimussäätiö 
Marjatta ja Eino Kollin säätiö 
Me-säätiö 
Minervastiftelsen 
OLVI-säätiö 
Osk. Huttusen säätiö 
Paulon Säätiö 
Pörssisäätiö - Börsstiftelsen 

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö 
Reijo Rautauoman säätiö 
Saastamoisen Säätiö 
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 
Stiftelsen för Åbo Akademi 
Stiftelsen Tre Smeder 
Suomen Hammaslääketieteen Säätiö 
Suomen Kulttuurirahasto 
Suomen Lääketieteen Säätiö 
Svenska Kulturfonden i Björneborg, SKiB 
Svenska litteratursällskapet i Finland 
Teknologiateollisuden 100-vuotissäätiö 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-
säätiö 
Turun Yliopistosäätiö 
Työsuojelurahasto 
Ulla Tuomisen säätiö 
Urheiluopistosäätiö 
Viestintäalan tutkimussäätiö 
Väinö Tannerin säätiö 
William ja Ester Otsakorven Säätiö 
Yksityisyrittäjäin Säätiö 
Yrjö Jahnssonin säätiö



Miten kilpailu etenee

Kilpailu aukeaa 

1.10.2016

Ilmoita idea 
1.2.2017 
mennessä

VOITTAJA JULKI 
1.10.2017

Kehitysvaihe 
9.3.-6.9.2017 
9.3. Tiimit <3 Säätiöt -ilta 
16.-17.3. Bootcamp 
5.4. Työpaja I 
17.5. Työpaja II 
16.8. Työpaja III 
6.9. Ratkaisujen ilta



Haaste

Tässä haastekilpailussa etsitään ratkaisuja, jotka rakentavat 
nuorten parempaa tulevaisuutta.  

Kehitä siis ratkaisu, joka lisää 10–26-vuotiaiden nuorten ja 
heidän jokapäiväisessä elämässä mukana olevien ihmisten 
kykyä tukea nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. 

Ratkaisu voi liittyä mihin tahansa nuorten elämän osa-
alueeseen, kuten kouluun, koulutukseen ja osaamiseen, vapaa-
aikaan, kotioloihin tai työhön.



Haaste
Kyvyllä tukea nuorten hyvinvointia tarkoitetaan tässä esimerkiksi 
itsetuntemukseen, oman suunnan löytämiseen, opiskeluun tai töihin, 
elämän- ja taloudenhallintaan, ihmissuhdetaitoihin ja terveyteen 
liittyviä taitoja, joiden avulla nuoret itse ja heidän elämässään läsnä 
olevat ihmiset voivat tukea nuorten sosiaalista, psyykkistä tai 
fyysistä hyvinvointia. 

Yhteiskunnallisella osallisuudella tarkoitetaan tässä toimintaa ja 
osallisuuden tunnetta jossain yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, 
harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. 

Nuorten jokapäiväisessä elämässä mukana olevilla ihmisillä 
tarkoitetaan tässä esimerkiksi perhettä ja sukua, ystäviä, opettajia, 
naapureita, harrastuksien opettajia ja valmentajia sekä muita ihmisiä, 
joiden kanssa nuori on tekemisissä arjessaan.



Ketkä voivat hakea mukaan?

 • Kilpailu on kaikille avoin 
 • Tiimissä oltava vähintään 3 henkilöä tai eri organisatorista 

tahoa 
 • Tiimin jäsenistä vähintään yhden jäsenen tulee olla joko 

voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, säätiö, 
valtiollinen tai kunnallinen julkinen toimija tai yksityishenkilö. 
Muut tiimin jäsenet voivat olla yksityishenkilöitä tai vapaasti 
minkä tahansa muotoisia toimijoita tahansa 

 • Hakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  



Ratkaisujen arviointikriteerit
 • Uutuus Ratkaisu on kokonaan uusi tai kehittää tai soveltaa 

oivaltavasti olemassa olevaa ratkaisua 
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ratkaisu parantaa 

merkittävällä tavalla nuorten hyvinvointia ja yhteiskunnallista 
osallistumista 

 • Yhdessä kehittäminen ja testaaminen 

Ratkaisua on kehitetty ja testattu yhdessä oleellisten ryhmien, kuten 
nuorten kanssa 

  • Monistettavuus, levitettävyys ja 
kestävyys Ratkaisu voidaan monistaa ja sitä voidaan levittää 

kansallisesti tai kansainvälisesti. Ratkaisun on mahdollista toimia myös sen 
jälkeen, kun kilpailun palkintoraha on käytetty. 

 • Toteutettavuus Ratkaisu on realistisesti toteutettavissa, tiimillä 

on vaadittava osaaminen 



Palkintosumma

      

Palkintosumma selviää, kun jatkoon valitut ratkaisuideat ovat 
selvillä.  

Säätiöt päättävät rahoituksesta  ja sen suuruudesta 
tapauskohtaisesti omien sääntöjensä mukaan.  

Tutustu mukana oleviin säätiöihin kilpailun verkkosivulla. 

Palkintosumma voi olla jopa miljoonia.  

 



Mitä hakemuksessa pitää 
kertoa?





Mitä nyt kannattaa tehdä 
Perehdy kilpailuun ja sen sääntöihin tarkemmin osoitteessa www.vuosisadanrakentajat.fi ja 
tilaa uutiskirje 

Seuraa kilpailua Twitterissä @rakentajat ja Facebookissa www.facebook.com/
vuosisadanrakentajat 

Liity kilpailuun hakevien Facebook-ryhmään (löytyy nimellä Vuosisadan rakentajat: 
Tiimitori) – voit löytää tiimisi jäseniä sieltä 

Kutsu meidät kertomaan kilpailusta tilaisuuteesi, pyydä materiaaleja viestintäkanaviisi 

Osallistu hakuklinkoille (tarkemmat ajankohdat päivittyvät kilapilun sivulle ja sosiaaliseen 
mediaan) 

http://www.vuosisadanrakentajat.fi
http://www.facebook.com/vuosisadanrakentajat


Tärkeintä on koota tiimi, kehittää 
ratkaisu ja hakea mukaan 1.2.2017 
mennessä!



Kysyttävää, ideoita?
Lisätietoa kilpailusta antavat 

Julia Jousilahti / Demos Helsinki / 
julia.jousilahti@demoshelsinki.fi / 0407224931 

Liisa Suvikumpu / SRNK/ 
liisa.suvikumpu@saatiopalvelu.fi / 0405139400

mailto:julia.jousilahti@demoshelsinki.fi
mailto:liisa.suvikumpu@saatiopalvelu.fi
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Kysyttyjä kysymyksiä
Mitkä ovat oleellisimmat ongelmat, joihin kilpailussa etsitään ratkaisuja? 

Onko hyvä idea riittävä vai tarvitseeko olla jo kovat näytöt siitä kuinka idea käytännössä toimii? 

Kuinka isoja asioita voi unelmoida? Millä aikajänteellä odotetaan tuloksia? 

(haluaisin kuulla) esim. rahoitettavien hankkeiden kokoluokasta, pituudesta, kokeilujen/pilottien 
suositeltavista osallistujamääristä, ennaltaehkäisevä työ/isot kohderyhmät vs. korjaava työ 
pienemmille ryhmille painotuksesta 

Mille tasolle vaikuttavuusarviointi tulee hakuvaiheessa viedä?  

Haluaisin tietää palkintosummasta, jotta olisi mahdollista suunnitella hankkeen laajuutta ja 
kestoa. Lisäksi olisi tärkeää tietää, kuinka yksityiskohtaista ja loppuun mietittyä hankehakemusta 
haastekilpailuun toivotaan.  

Miten hankehakemus kannattaa jäsentää, jotta hankkeen ajatus tulee selville? 

Onko kilpailussa vain yksi voittaja? Vai jaetaanko palkinnot useammallekin idealle? 

 


