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Osallistu Yyteri-aiheiseen neulekilpailuun! 
 

Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistys ry kutsuu osallistumaan neulekilpailuun, 

jonka tarkoituksena on innostaa muistelemaan ja kuvittamaan Yyteriä käsityön 

kautta ja siten lisäämään porilaisten yhteishenkeä sekä kotipaikkaylpeyttä.  

Toisaalta kilpailun tarkoituksena on lisätä ja pitää esillä kädentaitoja  

sekä saada porilaisille oma neule. 

Porilaine-lehti on mukana yhteistyökumppanina. 

 

Neulekilpailun säännöt 

Kilpailuaika on 29.4.-30.6.2021.  

 

Kilpailu on avoin kaikille Yyteri-henkisille käsityönystäville! Kilpailija voi olla yksityishenkilö tai tiimi, 

jossa on suunnittelija(t) ja toteuttaja(t).  

 

Neule voi olla esimerkiksi Yyteri-aiheinen villapaita tai kesäinen neulepusero. Se voi olla pipo, 

kaulahuivi tai sukat, jotka henkivät merta ja hiekkaa. Entä saali, poncho tai kassi, jossa kuvastuu 

Suomen upein hiekkaranta?   

 

Suunnittele ja toteuta neule sekä laadi neuleeseen selkeä ohje. Ohjeen tulee olla kaikkien 

halukkaiden käytettävissä, mutta ei kaupalliseen tarkoitukseen. Halutessasi voit antaa neuleelle 

nimen. Voit myös liittää työhösi tarinan jostain muistosta Yyterin sannoilla. 



Työt toimitetaan Porissa Teljäntorin keskikäytävällä sijaitsevaan lasiseinäiseen tilaan keskiviikkona 

30.6.2021 klo 10–18 välillä. Osoite on Yrjönkatu 15, 28100 Pori.  

Jos lähetät työsi postin välityksellä, toimita paketti osoitteeseen Sirkku Laine, Asemamestarinkatu 

6 as 35, 28100 Pori. Kirjoita paketin päälle Yyteri-neulekilpailu. Huomioithan, että paketin on 

oltava perillä 30.6.2021 klo 18 mennessä. 

 

Työhön tulee liittää kilpailijan nimi ja yhteystiedot joko esille tai nimimerkillä, jolloin nimimerkillä 

varustetussa kirjekuoressa on kilpailijan nimi sekä yhteystiedot. Jos haluat, että työsi palautetaan 

sinulle, liitä työsi mukaan palautuskuori. Muussa tapauksessa työsi on noudettavissa Teljäntorin 

pisteestä perjantaina 9.7.2021 klo 12–18 välillä. 

 

Tuomaristo kokoontuu 1.7.2021 klo 15 alkaen. Kolme parasta työtä palkitaan. Palkinnot ovat 

rahapalkintoja. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta. 

 

1. palkinto 500 € 

2. palkinto  300 € 

3. palkinto 200 € 

 

Voittajaneuleita esiteltäessä Porilaine -lehden sivuilla esitellään myös niiden suunnittelijat ja 

toteuttajat.  

 

Voittajatyöt valitsee tuomaristo, jonka ei tarvitse perustella valintaansa, eikä sen päätöksistä voi 

valittaa. Tuomaristo pidättää itsellään oikeuden olla palkitsematta töitä niin päättäessään.   

 

Tuomaristoon kuuluvat: 

Sirkku Laine, puheenjohtaja, Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistys ry 

Tiina Ranta, Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistys ry 

Susanna Virkki, Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistys ry 

Porilaine-lehden edustaja 

Anna Kyhä-Mantere, Visit Pori 

Maarit Vesanen, Taitokeskus, Pori 

Rasmus Forssell, graafikko, valokuvaaja 

 

 

Onnea kisaan! 

 

Lisätietoja:  

Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistys ry 

Marja-Terttu Naukkarinen, sihteeri    Sirkku Laine, puheenjohtaja  

Puh. 044 270 8382     Puh. 040 705 2267 

marjaterttu.naukkarinen@gmail.com  sirkku.laine53@gmail.com  
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