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VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT KUTSUU 
KAIKKI VANTAALAISET PÄIVÄKOTIRYHMÄT

PIIRUSTUSKILPAILUUN!

LÖYTYYKÖ PÄIVÄKOTINNE LÄHISTÖLTÄ SÄHKÖKAAPPI, JOKA KAIPAA PIRISTYSTÄ?

KILPAILUKUTSU

Kilpailun teemana on tulevaisuuden kaupunki. Osallistujat piirtävät tai maalaavat 
näkemyksensä siitä, miltä Vantaa näyttää vuonna 2050. Millaisia keksintöjä katukuvasta 

löytyy? Mihin sähköä käytetään? Millaista arkea kaupunkilaiset elävät? 
 

Kilpailuaika on 25.5.-8.6.2018. Kilpailuun osallistutaan A3-kokoisella kilpailutyöllä. 
VES:n raati valitsee viikolla 24 voittajateokset, jotka toteutetaan näyttävinä 

teippauksina voittajien päiväkotien läheisiin sähkönjakokaappeihin. Lisäksi raati 
valitsee osallistuneiden päiväkotiryhmien joukosta viisi voittajaryhmää, joista kukin saa 

palkinnoksi 150 euron arvosta askartelu- ja taidetarvikkeita.

Lisätietoja:
Noora Tanninen - noora.tanninen@vantaanenergia.fi

KILPAILUN SÄÄNNÖT KÄÄNTÖPUOLELLA



1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Y-tunnus: 2038408-0
Käyntiosoite: Peltolantie 27, 01300 VANTAA
(jäljempänä "Järjestäjä")
 
2. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
Kilpailuun voivat osallistua Vantaan Energia Sähköver-
kot Oy:n haastamat vantaalaiset päiväkotiryhmät. Kaik-
ki osallistujat kisaavat yhdessä kategoriassa.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä valmis kilpailu-
työ skannattuna (ks. 4. sääntö) ja taiteilijoiden tiedot 
8.6.2018 mennessä osoitteeseen noora.tanninen@van-
taanenergia.fi tai postitse osoitteeseen Noora Tanninen, 
Vantaan Energia Sähköverkot, Peltolantie 27, 01300 
Vantaa. Postitse lähetettyjen kilpailutöiden tulee olla 
perillä Järjestäjällä viimeistään 8.6.2018.

Kilpailussa ryhmän yhteyshenkilönä toimii opettaja. 
Yhteyshenkilö vastaa luokan ilmoittautumisesta ja kil-
pailutyön palauttamisesta sekä huoltajilta kerättävien 
lupien koordinoimisesta.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittaneiden taiteilijoi-
den ja heidän päiväkotiensa nimet valitsemissaan vies-
tintä- ja markkinointikanavissa.
 
3.  KILPAILUAIKA
Kilpailun osallistumisaika on 25.5.-8.6.2018. Kilpailutyöt 
palautetaan sähköpostitse tai postitse. Myöhästyneitä 
kilpailutöitä ei oteta mukaan kilpailuun.

4. KILPAILUTYÖ
Kilpailuun osallistutaan A3-kokoisella piirroksella tai 
maalauksella, jonka teema on tulevaisuuden kaupunki. 
Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät tekni-
sistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset 
yhteystiedot. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja vir-
heellisistä tiedoista tai tietoliikenteessä mahdollisesti 
esiintyvistä ongelmista.
 
5. VOITTAJA
Järjestäjän nimeämä raati valitsee voittajatyöt, jotka 
toteutetaan teippauksina Vantaalla sijaitsevien sähkön-
jakokaappien kylkeen. Kilpailutöitä arvioidessaan raati 
kiinnittää huomiota mm. piirrosten mielikuvitukselli-
suuteen, näyttävyyteen ja teeman kekseliääseen sovel-
tamiseen.
 
Voittajaryhmien yhteyshenkilölle ilmoitetaan voitosta 
henkilökohtaisesti. Kilpailun voittajat julkistetaan vii-
kolla 24.

6. PALKINTO
Raati valitsee osallistuneiden päiväkotiryhmien joukos-
ta viisi ryhmää, joista kukin saa 150 euron arvosta askar-
telu-/taidetarvikkeita. Lisäksi voittajatyöt toteutetaan 
teippauksina voittajien päiväkotien läheisiin sähkönja-
kokaappeihin.
 
7. MARKKINOINTILUPA
Lähettäessään kilpailutyönsä ryhmät hyväksyvät, että 
Järjestäjä saa käyttää töitä digimarkkinoinnissa netti-
sivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan.

8. TEKIJÄNOIKEUDET JA LUVAT
Kilpailuun osallistuessaan ryhmän yhteyshenkilö vas-
taa siitä, että kilpailutyö noudattaa tekijänoikeuksia. 
Ryhmät myös sitoutuvat siihen, että töiden tekijänoike-
udet siirtyvät kokonaisuudessaan Järjestäjälle.
 
Hyväksymällä kilpailun säännöt ryhmän yhteyshenkilö 
myös sitoutuu siihen, että kaikilta kisaan osallistuvil-
ta tai alaikäisen osalta hänen huoltajaltaan on kerätty 
suostumus.

9. SÄÄNNÖT KOSKEVAT KAIKKIA OSALLISTUJIA
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat nou-
dattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja kilpai-
lun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää 
oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. 
Kysymykset ja lisätiedot kilpailusta voi lähettää osoit-
teeseen noora.tanninen@vantaanenergia.fi.  

10. TIETOSUOJA
Kilpailun järjestäjä ei kerää kilpailuun osallistuvien hen-
kilötietoja. Kilpailuun osallistuvan ryhmän yhteyshen-
kilö sitoutuu siihen, että kisaan osallistuvan alaikäisen 
osalta hänen huoltajaltaan on kerätty suostumus kilpai-
luun osallistumiseen.

KILPAILUN SÄÄNNÖT


