
ELOA TUNNELIIN - PALAUTETILAISUUS 

Palaute laisuuden tarkoituksena on tarjota kilpailuun osallistuville opiskelijoille ohjausta suunni elutyön 
teknisissä ratkaisuissa ja mahdollisuuden saada palaute a suunnitelmien jatkokehi ämistä varten. 
Palaute laisuudessa vastataan kilpailuehdotuksen suunni elua tai kilpailua koskeviin kysymyksiin ja 
kerrataan tarvi aessa kilpailuohjelmaan kirja uja ohjeistuksia. Tilaisuus ei ole osallistujille pakollinen, mu a 
suositeltava. 

Palaute laisuuden tavoi eena on saada mahdollisimman toteutuskelpoisia kilpailuehdotuksia.  
Palaute laisuuden tavoi eena ei ole puutua ehdotusten taiteellisiin lähtökoh in, tämä arvioin  kuuluu 
arvosteluryhmälle kilpailuehdotusten lopullisen arvioinnin yhteydessä.  

Palaute a antavassa työryhmässä on mukana ainakin Kuopion kaupungin ja Valon kaavan edustajia. 

 
Palaute laisuuden ajankohta ja ajan varaaminen 
 

o Palaute laisuuksia järjestetään viikolla 15. Ajanvarauskalenteri aikojen varaamiseksi 
avataan kilpailun ko sivuille maaliskuun aikana. 
 

o Aikaa käyte ävissä 10 min/kilpailuehdotus. 
 

o Aika varataan ajanvarauskalenterista käy ämällä kilpailuehdotuksessa käyte yä 
nimimerkkiä. Kirjoita nimimerkkisi vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen ja valitse aikajanalta 
sopivin ajankohta.  
 
Tämän jälkeen vahvista ilmoi autumisesi lähe ämällä nimimerkkisi ja sähköpos osoi eesi, 
sekä mahdollisen työryhmäsi jäsenten sähköpos osoi eet kilpailun sihteerille ja 
välityshenkilölle Mia Sotkasiiralle osoi eeseen mia.sotkasiira@freizimmer.fi.  
 
Kaikille palaute laisuuteen ajan varanneille lähetetään osallistumislinkki ilmoite uun 
sähköpos osoi eeseen.  
 

o Jos mikään tarjotuista ajankohdista ei sovi, tai osallistumisesi palaute laisuuteen peruuntuu 
esim. sairauden vuoksi, on mahdollista neuvotella erillinen ohjausaika kilpailun sihteerin ja 
välityshenkilön kau a. 
 

Palaute laisuuteen valmistautuminen 
 

o Palaute laisuudessa on mahdollisuus esitellä yksi kilpailuehdotus.  
 

o Kilpailuehdotus nimetään kilpailuun osallistuvan henkilön tai työryhmän nimimerkillä. 
 

o Kilpailuehdotuksen muoto: PDF-dokumen , joka sisältää enintään kolme (3) 
vaakasuunnassa esite yä diaa. Diojen sisältämästä kuvamateriaalista on selvi ävä 
kilpailuehdotuksen idea ja tekninen toteutus, sekä enintään viisi (5) työn edistämisen 
kannalta tärkeää kysymystä palaute laisuuden ohjausryhmälle.  
 



o Kilpailuehdotus lähetetään istaihin 11.4. klo 10 mennessä sähköpos tse kilpailun 
sihteerille ja välityshenkilölle osoi eeseen mia.sotkasiira@freizimmer.fi.  

 
o Liity laisuuteen hyvissä ajoin ennen vara ua aikaa sähköpos in lähetetyn osallistumislinkin 

kau a. Tilaisuuden järjestäjä päästää osallistujat sisään si en kun edellinen palaute laisuus 
on pää ynyt. 

 
o Varaa aikaa kilpailuehdotuksen esi elylle noin 2–3 minuu a, jo a ehdotuksen arvioinnille 

ja kysymyksiin vastaamiselle jäisi rii äväs  aikaa. 
 

Kysymyksiin vastataan pääasiassa suullises  palaute laisuuden aikana. Tarvi aessa 
kysymyksiin voidaan vastata myös kirjallises , mikäli laisuuteen osallistuva henkilö tai 
työryhmä niin haluaa tai jos esille tulee kysymys, johon ei osata antaa vastausta laisuuden 
aikana. 
 
 

 

 

 


