
Opinnäytetyösarja on tarkoitettu opiskelijoille 
ja vastavalmistuneille, jotka ovat tehneet 
viimeisen vuoden aikana opinnäytetyön, 
jonka aihe liittyy tavalla tai toisella alumiiniin. 
Sopivia opinnäytetöitä etsitään yhteistyössä 
suomalaisten ammattikorkeakoulujen ja 
yliopistojen kanssa. 

Osallistumisohje  

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä 
kilpailuun osallistuvasta työstä, 
konseptista tai opinnäytetyöstä lyhyen 
esittelyn, josta käy ilmi kilpailutyön 
idea ja olennaisimmat perustelut miksi 
juuri se pitäisi palkita. Työstä riippuen 
myös valokuvat ovat erittäin 
tervetulleita. Myös työn tekijöiden 
nimet ja yhteystiedot sekä 
mahdollinen yritys tarvitaan. 

Sähköpostiosoite 
töiden lähettämiseen:
reeta.luomanpaa@teknologiateollisuus.fi

Lisätietoja:      
Asiantuntija Reeta Luomanpää 
puh: 040 645 2019
reeta.luomanpaa@teknologiateollisuus.fi

Viimeinen osallistumispäivä on
1.10.2021.

alumiinikilpailu
AluINNO
Vuonna 2021 AluINNO-kilpailu järjestetään aivan uudella konseptilla eli kutsukilpailuna, jossa on 
kaksi erillistä sarjaa: yrityssarja yrityksille ja opinnäytetyösarja opiskelijoille tai vastavalmistuneille. 
Kilpailun tarkoituksena on edistää alumiinin käyttöä Suomessa ja tuoda alumiinia tunnetummaksi 
sopivana materiaalina erilaisiin tarkoituksiin. Molempiin sarjoihin kutsutaan sopivia ehdokkaita ja 
lisäksi halukkaat voivat itse ilmoittautua kilpailuun.

Teknologiateollisuus ry:n Alumiinituotteet-
toimialaryhmän johtoryhmä valitsee ehdokkaiden 
joukosta finalistit, jotka esitellään Alumiinipäivien 
2021 näyttelyosuudessa ja joista seminaariin 
osallistuvat saavat äänestää voittajan. Rahapal-
kinnon lisäksi töiden parhaimmisto saa kontakteja 
ja näkyvyyttä Alumiinipäivillä sekä alan julkaisuissa.

Yrityssarja on tarkoitettu kaikille yrityksille, 
jotka ovat hyödyntäneet alumiinia 
innovatiivisesti joko omassa tuotteessaan 
tai palvelussaan tai ovat edistäneet alumiinin 
käyttöä uudenlaisiin kohteisiin. Kilpailutyö voi 
olla joko täysin uusi tai jo olemassa oleva 
konsepti. 

Yrityssarja

Opinnäytetyösarja

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta► 

Kummankin sarjan voittajatyö palkitaan 
2000 € rahapalkinnolla, muille finalisteille 
maksetaan kulukorvaus

► 

Kilpailuaika päättyy 1.10.2021► 

www.aluinno.fi
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Säännöt

1    Ketkä voivat osallistua

AluINNO-kilpailun yrityssarjaan voivat 
osallistua kaikki yritykset, jotka ovat 
hyödyntäneet alumiinia innovatiivisesti joko 
omassa tuotteessaan tai palvelussaan tai 
ovat edistäneet alumiinin käyttöä uudenlaisiin 
kohteisiin. Kilpailutyö voi olla joko täysin uusi 
tai jo olemassa oleva konsepti. 
Opinnäytetyösarjaan voivat osallistua 
opiskelijat ja vastavalmistuneet, jotka ovat 
tehneet viimeisen vuoden aikana 
opinnäytetyön, jonka aihe liittyy tavalla tai 
toisella alumiiniin.

2    Kilpailuaika

Kilpailuaika vuoden 2021 AluINNO-kilpailuun 
päättyy 1.10.2021.

3    Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä 
kilpailuun osallistuvasta työstä, konseptista 
tai opinnäytetyöstä lyhyen esittelyn, josta käy 
ilmi kilpailutyön idea ja olennaisimmat 

perustelut miksi juuri se pitäisi palkita. Työstä 
riippuen myös valokuvat ovat erittäin 
tervetulleita. Myös työn tekijöiden nimet ja 
yhteystiedot sekä mahdollinen yritys tarvitaan.

4    Kilpailutöiden arvosteluperusteet

AluINNO-kilpailun tärkeimpänä 
arvosteluperusteena on löytää alumiinin 
käyttöä edistäviä ratkaisuja sekä konsepteja, 
tuotteita ja komponentteja, joissa alumiinilla 
on olennainen merkitys innovatiivisuuden, 
rakenteen ja valmistustekniikan tai muotoilun 
kannalta.

5    Tuomaristo 2021

Teknologiateollisuus ry:n Alumiinituotteet-
toimialaryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta 
finaalityöt, jotka esitellään Alumiinipäivien 
2021 näyttelyosuudessa, ja joista tilaisuuteen 
osallistuvat äänestävät voittajan. Tulos 
julkistetaan heti äänestyksen jälkeen. Jos 
tilaisuutta ei pystytä järjestämään, voittajatyöt 
palkitaan vaihtoehtoisessa Alumiinipäivien 
webinaarissa.

6    Palkinnot

Kilpailun molempien sarjojen voittajatyöt 
palkitaan 2000 € rahapalkinnolla, muille 
finalisteille maksetaan kulukorvaus.

7    Kilpailutöiden käyttöoikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus kilpailutöiden 
esittelyyn osallistujan kanssa erikseen 
sovittavassa laajuudessa Alumiinipäivillä 
2021 sekä myöhemmin pidettävissä 
esittelytapahtumissa ja julkaistavassa 
tiedotusmateriaalissa. 

Lisätietoja:

Asiantuntija Reeta Luomanpää 
puh: 040 645 2019
reeta.luomanpaa@teknologiateollisuus.fi
www.aluinno.fi


