Pihakilpailu
Nurmeksessa ja
Valtimolla
2017
Vuoden 2017 pihakilpailu on haja-asutusalueen omakotipihoille,
mukaan lukien maatilan pihapiirit

Ylä -Karjalan Omakotiyhdistys ry, Nurmeksen kaupunki, Valtimon kunta ja Martat
olemme mukana juhlistamassa Suomen Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta
pihakilpailu hankkeella.

Pihakilpailu Nurmeksessa ja Valtimolla vuonna 2017
Pienillä teoilla on merkitystä viihtyvyyden parantamiseksi. Laitetaan yhdessä
Nurmeksen ja Valtimon alueen pihoja kuntoon!
Tavoitteemme on kilpailun kautta saada omakotiasujat kiinnittämään huomiota
asumisympäristöömme ja luoda alueellamme asumisviihtyisyyttä. Katsomme myös,
että pihanhoito on kuntoa ja elinvoimaa antava harrastus.

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
Vuoden 2017 pihakilpailu on haja-asutusalueen omakotipihoille, mukaan lukien
maatilan pihapiirit
Edellisen vuoden 2016 pihakilpailu oli kaava-alueiden omakotipihoille
Kilpailuun mukaan tulevien pihojen tulee antaa kirjallinen ilmoittautuminen. Lomakkeen saa
Omakotiyhdistyksen nettisivuilta, kunnan ja kaupungin nettisivuilta sekä pyydettynä yhdistyksemme
kautta. Lisätietoja puh. 044 2533 777 Anna Hölttä tai tekstiviestillä yhteydenottopyyntö.
Kilpailussa on useampi sarja.
Kilpailuun voi ilmoittautua itse tai ilmoittaa esim. naapurin pihan omistajan suostumuksella.
Ilmoittautumiset kesän 2017 kilpailuun toivomme mahdollisimman pian ja viimeistään 15.7.2017
mennessä.
Ylä-Karjalan Omakotiyhdistys ry/ Pentti Pulkkinen, Kapearaitti 10, 75530 Nurmes tai
sähköpostilla anna.holtta@valtimo.fi.

Pihojen arviointi v. 2017 kilpailun osalta tapahtuu elokuussa ja arviointiajankohta sovitaan
henkilökohtaisesti.

!

PIHOJEN ARVIOINTI
Jokaista pihaa arvioidaan sen omista lähtökohdista. Pihan koko ei ole ratkaiseva.
Vertailukelpoisia ovat tunnusmerkit kuten tilankäyttö, omaleimaisuus, rehevyys,
ympäristöstä välittäminen, eri käyttötarkoitusten, ikäryhmien vaatimusten ja toiveiden
huomioiminen
Arvioinnissa huomio mm. seuraaviin asioihin:
1. Paikalliset erikoispiirteet
Esimerkiksi savisella tai hiekkaharjulla viihtyvä kasvilajisto tai pohjoisen ansiokas
lajirunsaus ym. erikoispiirteet.
2.

Omaleimaisuus
Tavoitteena on löytää juuri tietyn henkilön tai perheen tarpeiden mukaan toteutettuja pihoja.

3. Kokonaisvaikutelma
Ensivaikutelma sekä pihakokonaisuuden arviointi.
4. Toiminnallisuus
Piharatkaisujen suunnitelmallisuus ja pihan ympärivuotinen käyttö, lasten leikki- ja
pelialueet, oleskelu ja ulkoruokailutilat. Eri käyttäjäryhmien huomiointi ja pihan arviointi
erityisesti käyttäjän tarpeiden kannalta.
Kasvien hyvinvointi ja oikeat kasvupaikat. Kasvillisuuden, eri alueiden ja rakenteiden kunto
ja hoitotaso.
5. Piha osana ympäristöä
Pihan sulautuminen ympäristöön ja sen rajautuminen esimerkiksi metsään tai
naapuritonttiin. Pihan erottuminen myönteisesti ympäristöstään.
6. Yksityiskohdat
Tuomaristo voi kiinnittää huomiota myös yksittäisiin seikkoihin, kuten hyviin vinkkeihin,
erikoisiin kasvi- ja rakenneratkaisuihin, pihavalaistukseen, ympäristötaiteeseen tai
ympäristöystävälliseen pihan hoitotapaan.
Arviointiperusteet
Kilpailujulistuksen yhteydessä antamistamme kriteereistä tulemme pitämään kiinni, sillä ne
ovat kilpailun runko.
TUOMARISTO JA TUOMARITYÖSKENTELY



tuomariston jäseniksi kutsutaan erilaisia näkökantoja omaavia henkilöitä ja asiantuntemusta.
tuomariston pihakatselmuksista sovitaan ennakkoon pihan omistajan kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN PIHAKILPAILUUUN 2017
Osallistuvan kiinteistön tiedot *) = pakolliset tiedot

Kiinteistön omistajan/omistajien nimet *)

Osoite *)

Puh. n: o *)

Sähköpostiosoite

Vapaamuotoinen lyhyt selostus pihasta, jota voi jatkaa ilmoittautumislomakkeen toiselle puolelle: _
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Paikka__________________________ ___/____2017

Kiinteistön omistajan /omistajien allekirjoitus ja nimenselvennys *)

*)Kiinteistön omistajan suostumus, mikäli ilmoitat kilpailuun muun kuin oman pihan.

_____________________________ ___/___ 2017
*) Suostumuksen antajan ja ilmoittajan nimi ja yhteystiedot (allekirjoitukset ja nimenselvennykset)
_________________________________________ puh. _______________________

Ilmoittautumiset kesän 2017 kilpailuun tulee toimittaa viimeistään 15.7.2017 mennessä
Ylä-Karjalan Omakotiyhdistys ry/ Pentti Pulkkinen, Kapearaitti 10, 75530 Nurmes tai
sähköpostilla anna.holtta@valtimo.fi

