Operaatio IlmastoPiirustus - kilpailu
OSALLISTUMISOHJEET:
- Kilpailuaika on 20.2. – 20.4.2022
- Kilpailuun voivat osallistua ala-asteen 3. - 6.lk lapset
- Kilpailu on jaettu neljään sarjaan: 3.lk, 4.lk, 5.lk ja 6.lk
- Kilpailuun voi osallistua A4 kokoisella kuvalla, joka voi olla piirretty tai
maalattu
- Kilpailutyön voi tehdä kotona tai koulussa
- Yksi piirustus tai maalaus / lapsi voi osallistua
- Aiheen pitää liittyä ilmastonmuutokseen, voit käsitellä aihetta laajasti:
Miten ilmasto lämpenee? Mikä sitä aiheuttaa? Mitä siitä voi seurata?
Pesiikö Suomessa kohta flamingoja? Miten sinä estäisit ilmastoa
lämpenemistä?… Mitä vain ilmastonmuutokseen liittyvää.
- Kirjoita kuvan oikeaan alanurkkaan lapsen etunimi ja ikä
-

Kirjoita kuvan taakse lyhyt selitys, mitä kuvassa on tai tapahtuu.

- Lähetä piirustuksen mukana erillisellä paperilla seuraavat tiedot:
• Lapsen etu- ja sukunimi, sekä ikä, ja mihin luokkasarjaan kuva
osallistuu (3.lk, 4.lk, 5.lk vai 6.lk)
• Huoltajan nimi, osoite ja puhelinnumero
• Jos lähetät useamman lapsen piirustukset samassa kuoressa, liitä
tietolappu oikeaan kuvaan esim. paperiliittimellä.
• Älä kirjoita yhteystietoja suoraan piirustuspaperiin
• KOULUSTA lähetettäviin piirustuksiin riittää lapsen etu- ja
sukunimi, ikä, luokka, ja koulun osoite sekä piirustukset kisaan
lähettäneen opettajan nimi, puh ja sähköpostiosoite.
- Piirustukset postitetaan osoitteella:
Operaatio IlmastoPiirustus -kilpailu
kirjailija Päivi Tuulikki Koskela
Hanhitie 8 C 3 90150 Oulu
Samassa kuoressa voi postittaa useamman lapsen piirustukset.

Kilpailuun osallistuvat kaikki 20.4.2022 mennessä
lähetetyt työt (postileima viimeistään 20.4.)
PALKINNOT:
Tuomareina toimivat elokuussa 2022 ilmestyvän Operaatio IlmastoAreena
-kirjan tekijät taiteilija Hanna Kenakkala ja satukirjailija Päivi Tuulikki Koskela.
Joka sarjan kolme parasta voittavat Operaatio IlmastoAreena -kirjan.
Joka sarjassa myönnetään myös Luonto-Liiton ympäristöpalkinto erityisen
hyvin ympäristöteemaa käsittelevälle piirustukselle.
Lisäksi myönnetään yhteensä 40 kunniamainintaa. Kunniamaininnan saaneille
annetaan diplomi ja taiteilija Hanna Kenakkalan suunnittelema kirjanmerkki.
Koulupalkinto: Kaikkien kisaan piirustuksia lähettäneiden koulujen kesken
arvotaan lisäksi neljä kappaletta Operaatio IlmastoAreena -kirjaa.
Koulun kautta osallistuneille ilmoitetaan voitosta koulun kautta, yksityisesti
kisaan osallistuneille henkilökohtaisesti. Diplomit toimitetaan voittajille ja
kunniamaininnan saaneille 4.6.2022 mennessä.
Kirjapalkinnot luovutetaan voittajille Helsingin keskustakirjasto Oodissa 19. 21.8.2022 kirjan julkistamisen yhteydessä, ja postitetaan niille, jotka eivät pääse
paikanpäälle voittoaan noutamaan.
Tiedot voittajista ja voittokuvat julkaistaan www.paivituulikkikoskela.fi sekä
www.luontoliitto.fi.
NÄYTTELY, KUVIEN KÄYTTÖ JA ARKISTOINTI:
Näyttely:
- Kilpailun voittajatöistä tulee näyttely keskustakirjasto Oodiin Helsinkiin
19. - 21.8.2022.
Käyttö ja arkistointi:
- Kilpailuun lähetettyjä piirustuksia ei palauteta, joten omasta piirustuksesta
kannattaa ottaa valokuva tai scannata se muistoksi itselleen.
- Piirustukset talletetaan satukirjailija Päivi Tuulikki Koskelan kokoelmiin.
Kilpailun järjestäjät voivat käyttää kuvia somekanavissaan ja muussa eikaupallisessa käytössä kilpailusta ja sen tuloksista kertoessaan, sekä tuoda
esille piirustuksia ympäristöteemaisissa näyttelyissä.

Järjestäjät:
Kilpailun ovat järjestäneet satukirjailija Päivi Tuulikki Koskela, taiteilija Hanna
Kenakkala, Atrain & Nord kustantamo ja Luonto-Liitto.

