
 

 

Piirustuskilpailu 

 

Tammikuussa 2019 Jämsän Kristillinen Kansanopisto (jäljempänä ”Opisto”) järjestää avoimen 

piirustuskilpailun, jonka tavoitteena on hankkia kuvamateriaalia kevätlukukaudella 2019 julkaistavan 

lastenlauluäänitteen kirjallista materiaalia (jäljempänä ”Tuote”) varten.  

 

Säännöt 

 

Kilpailun esittely:  

Kevätlukukaudella 2019 julkaistaan englanninkielinen lastenlauluäänite, jolla kerätään varoja 

opistolaisten opintomatkaa varten. Äänitteen ohessa valmistetaan kirjallinen materiaali, josta kuuntelija 

voi lukea ja opetella laulujen sanat. Tämän piirustuskilpailun tavoitteena on hankkia Tuotteeseen 

kuvitusta, jolla piristetään materiaalin ilmettä ja tehdään vieraskielisten laulujen opettelusta lapsille 

hauskempaa. 

 

Osallistujat:  

Kilpailu on avoin kaikille. Erityisesti nuorten ja aikuisten toivotaan osallistuvan kilpailuun. 

 

Teosta koskevat vaatimukset:  

Aihe: Lastenlauluäänitteen lauluissa esiintyvien teemojen mukaisesti taideteoksissa toivotaan esiintyvän 

eläimiä (esimerkiksi maatilan eläimet, karhu, hiiri, hämähäkki ja mehiläinen) ja ihmisiä (esimerkiksi 

maanviljelijä, leipuri/kondiittori, vaari, nuori tyttö, nuori poika). Myös kuvitusta laululeikkeihin ”London 

bridge is falling down”, ”Daddy finger, daddy finger” ja “Jos sull’ lysti on” toivotaan. 

Välineet: Kilpailutyö voi olla piirustus, maalaus, tussityö, tietokonegrafiikkaa tai muu kaksiulotteinen 

kuva, ei kuitenkaan valokuva. Teoksen koon on oltava A4 tai A3. Tietokoneella tehdyn grafiikkatiedoston 

tiedostomuoto tulee olla .jpg, .png, .psd tai .svg. 

 

Töiden toimittaminen:  

Alkuperäinen kilpailutyö toimitetaan Opistolle viimeistään 31.1.2019 osoitteeseen Toimisto / Jämsän 

Kr. Kansanopisto, Ruotsulantie 42, 42100 Jämsä. Kuoreen merkintä ”Piirustuskilpailu”. Teoksen 

mukana (kääntöpuolella tai erillisellä lapulla) on toimitettava seuraavat tiedot:  

1) täysi-ikäisen tekijän koko nimi ja puhelinnumero, tai  

2) alaikäisen tekijän koko nimi ja ikä sekä huoltajan nimi ja puhelinnumero.  

Jos haluat saada kilpailutyösi takaisin, liitä mukaan sopivan kokoinen, postimerkillä ja osoitteellasi 

varustettu kirjekuori. Ilman lähetyskuorta toimitettavia töitä ei palauteta. Sähköisesti luodun teoksen voi 

toimittaa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen matti.erkkila@jamsanopisto.fi. Viestin aiheeksi 

”Piirustuskilpailu” ja tekstikenttään vaaditut tiedot.  

 

Tekijänoikeuksien siirtyminen: 

Lähettämällä teoksensa kilpailuun osallistuja luovuttaa Opistolle oikeuden käyttää teosta tai sen osaa 

Tuotteen markkinoinnissa tekijän nimellä varustettuna.  

Palkinnot: Opiston henkilökunnasta ja opistolaisista koostuva raati valitsee 3 voittajaa. Kukin voittaja saa 

palkintoina sekä kyseisen äänitteen ja sen lisämateriaalin että 50 € arvoisen kurssi- tai leirilahjakortin. 

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 15.2.2019 mennessä. Lisäksi voidaan valita useampi teos 

käytettäväksi Tuotteen kuvittamisessa. Kaikki materiaaliin päätyneet teokset palkitaan äänitteellä ja 

kirjallisella materiaalilla. 
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