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Esiintymislavan suunnittelukilpailu 

1/2
 Pandakaupunki Ähtäri järjesti torin uudesta esiintymislavasta korkeakouluopiskelijoille 

suunnatun idea- ja suunnittelukilpailun.

 Yhteistyössä:

 Suomen arkkitehtiliitto SAFA

 Tampereen teknillinen yliopisto

 Vaasan yliopisto

 Palkintoina jaossa 5.000 €

 I palkinto: 3.500 € + työn viimeistelyyn liittyvä toimeksianto

 II palkinto: 1.000 €

 III palkinto: 500 €

 Kilpailuaika 22.11.2018–12.2.2019.

 Ehdotuksia saatiin huikeat 68 kpl!
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Esiintymislavan suunnittelukilpailu 

2/2
 Tuomaristo työskenteli helmi-maaliskuussa 2019.

 Mukana tuomaristossa olivat:

 Jukka Koivula, arkkitehti SAFA

 Heikki Riitahuhta, arkkitehti/ Studio Puisto Arkkitehdit Oy

 Ari Hynynen, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuksen professori, Tampereen teknillinen yliopisto

 Katja Lähtinen, puurakentamisen liiketoiminnan professori, Vaasan yliopisto

 Heimo Pirttimäki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 Arja Väliaho, talousjohtaja (kaupunginjohtajan tilalla)

 Jussi Koivisto, tekninen toimialajohtaja & maankäyttöinsinööri

 Marika Puntala, vapaa-aikatoimenjohtaja

 Lisäksi tuomariston kanssa työskentelivät:

 sihteerinä Johanna Karjala, piirtäjä-toimistosihteeri

 kilpailuisäntänä Esa Vuorenmaa, hankevetäjä/ SERC
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Voittajaehdotus: Kultainen kori

 Kultaisen korin suunnittelijakolmikkona Oulun yliopiston teknisen 

tiedekunnan opiskelijat:

 Johan Jäsperlä

 Pyry Kuismin

 Kristian Paavilainen
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Kultainen kori

Pohjapiirustus Leikkaus
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Kultainen kori

Julkisivu lounaaseen Julkisivu koilliseen
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Kultaisen korin tarina

 Voittajaehdotus ammentaa tarinansa ja siten myös muotokielensä muinaisesta 
suomalaisesta mytologiaperinteestä.

 Kalevalassa karhun kerrotaan syntyneen taivaassa, josta se on laskettu alas maahan 
kultaisessa korissa.

 Kultainen kori muistuttaa muodoltaan karhun pesää.

 Kultaisen korin kytkös Ähtäriin – eläinpuistoon ja siten koko kaupungin brändiin – on 
ilmeinen.

 Lava tulee jo itsessään olemaan nähtävyys.

 Tarina takana houkuttaa ja koukuttaa myös kv-matkailijoita.

 Esiintymislava tullaan yhdistämään arkkitehtuuriin painottuvaan kulttuurireittiin, 
joka luodaan mobiiliin Veden polun tapaan QR-koodeja hyödyntäen, mutta myös 
kohteet kyltittäen.
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Kultaisen korin toteutus:

aikataulu & vaiheet
 Syys-lokakuu 2019

 Sponsorihaku, ensimmäinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus yhteistyötahoille

 Lokakuu 2019

 Viimeistelytoimeksianto suunnittelijoille

 Marras-joulukuu 2019

 Työvaiheiden suunnittelu mm. Koulutuskeskus Sedun kanssa

 Tammi-toukokuu 2020

 Lavarakenteiden työstäminen

 Perustustyöt keväällä lumien sulettua

 Heinäkuu 2020

 Kultaisen korin avajaiset (tavoitteena Riikun Markkinat 2020)
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Kaupunki luo pohjan,

yhteisö rakenteet
 Ähtärin kaupunki tekee perustustyöt torilla ja osallistuu myös muutoin 

esiintymislavan toteuttamiskustannuksiin.

 Nyt kaupunki hakee kumppaneita, jotka mahdollistavat itse lavan rakentamisen.

 Kaupunki luo pohjan, mutta yritykset ja yhteisöt luovat rakenteet!

 Pääsponsorina Kultaisessa korissa on Oma Säästöpankki Ähtäri.

 Kultaisessa korissa voidaan toteuttaa monenlaista yhteisöllistä, maksutonta ja 
matalan kynnyksen toimintaa:

 konsertteja

 keikkoja

 tansseja

 teatteria

 performansseja

 puheita …jne.
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Mitä kaupunki tarjoaa tukijoille?

TUKISUMMA

5.000 €

• numeroitu erikoiserän

Kultainen kori -tarjotin

• näkyvyys (nimi + logo) 

esiintymislavan lähelle 

kiinnitettävässä infokyltissä

• näkyvyys mobiilireitissä 

tukijalistalla (nimi + logo + 

linkitys nettisivuille)

• näkyvyys kaikessa 

kaupungin tiedottamisessa 

lavaan liittyen

• oma nimikkopenkki

Ähtärin torilla

TUKISUMMA

1.000 €

• numeroitu erikoiserän

Kultainen kori -tarjotin

• näkyvyys (nimi) 

esiintymislavan lähelle 

kiinnitettävässä infokyltissä

• näkyvyys mobiilireitissä 

tukijalistalla (nimi)

TUKISUMMA

500 €

• numeroitu erikoiserän 

Kultainen kori -tarjotin

• näkyvyys (nimi) 

esiintymislavan lähelle 

kiinnitettävässä infokyltissä
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Torilla – siis korilla – tavataan!

 Kultaisen korin tukemisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä:

Jarmo Pienimäki Marika Puntala Esa Vuorenmaa

kaupunginjohtaja vapaa-aikatoimenjohtaja projektipäällikkö

Ähtärin kaupunki Ähtärin kaupunki SERC/ Ähtärin kaupunki

p. 040 652 8881 p. 040 544 2537 p. 040 662 8220

jarmo.pienimaki@ahtari.fi marika.puntala@ahtari.fi esa.vuorenmaa@ahtari.fi
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