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Kerro omin kuvin kuinka kohtaat
Suomen historian
YLEISTÄ
Opetushallitus järjestää merkkivuoden kunniaksi
kuvataidekilpailun ”Kohtaamisia”. Perusopetuksen
oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu
kilpailu kannustaa kohtaamaan Suomen historian tapahtumat kuvien kautta postikorttina, muotokuvana tai
kuvasarjana. Osa kuvataidekilpailun tehtävistä liittyy
laajasti Suomen historiaan, osa suoraan autonomisen
Suomen synnyn syihin ja seurauksiin 1800-luvulla.
Kilpailuaika on 1.2.2009–31.3.2009.
KUKA VOI OSALLISTUA?
Kilpailuun voivat osallistua perusopetuksen 1.–9.
vuosiluokkien oppilaat, lukioiden opiskelijat ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat.
KILPAILUSARJAT
Perusopetus:
I.

1.–3. vuosiluokat
Kilpailutehtävä: Päähenkilö

II.

4.–6. vuosiluokat
Kilpailutehtävä: Kuulumisia – postikortti
Suomen historiasta

III.

7.–9. vuosiluokat
Kilpailutehtävä: Kerro kuvin tarina
Suomen historiasta

Toisen asteen koulutus:
IV.

Nuorten lukiokoulutus (1 sarja)
Kilpailutehtävä: Muotokuva – vallan ja
persoonan kuva

V.

Ammatillinen peruskoulutus (1 sarja)
Kilpailutehtävä: Muotokuva – vallan ja
persoonan kuva

PALKINNOT

Lisäksi jaetaan 10 Yleisön Suosikki-palkintoa:

Jokaisessa 5 kilpailusarjassa annetaan 10 palkintoa:

10 Yleisön
Suosikki-palkintoa

1. palkinto 		
2. palkinto 		
3. palkinto 		
4.–10. 			

500 euroa
300 euroa
150 euroa
kirja- ja taidetarvikepalkinnot

Kirja- ja taidetarvikepalkinnot

Yleisön Suosikki -palkinnot annetaan verkkoäänestyksen tuloksena kymmenelle eniten ääniä saaneelle
kilpailutöiden tekijöille.
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KILPAILUAIKA

1809

Kilpailutyöt tulee toimittaa Opetushallitukseen
31.3.2009 mennessä.

kittujen tekijöiden ja heidän koulujensa/oppilaitostensa
nimet julkistetaan palkintojenjakojuhlan 12.5.2009
jälkeen verkkonäyttelyn sivuilla. Osallistuessaan kilpailuun työn tekijä ja koulu/oppilaitos suostuu ja sitoutuu
tähän.

Yleisön Suosikki -äänestysaika: 1.2.2009–30.4.2009
Kohtaamisia-verkkonäyttelyssä www.edu.fi/kohtaamisia

YLEISÖN SUOSIKKI

1.2.2009–31.3.2009

KOHTAAMISIA-VERKKONÄYTTELY
Kilpailutyöt pyydetään lähettämään digitaalisessa
muodossa myös Kohtaamisia-verkkonäyttelyyn. Kilpailutöitä voi ladata verkkonäyttelyyn koko kilpailun ajan
1.2.2009. – 31.3.2009. Verkkonäyttelyyn osallistuminen
on kilpailijoille vapaaehtoista.
Verkkonäyttelyssä kilpailutöistä julkistetaan ainoastaan
tekijän sille antama nimi ja tekstikuvaus. Tekijöiden
antamat muut tiedot (esimerkiksi tekijän ja oppilaitoksen nimi) eivät tule näkyviin. Kaikkien kilpailussa pal-

Kilpailuun kuuluu myös Yleisön Suosikki-äänestys,
joka tapahtuu Kohtaamisia-verkkosivuilla
1.2.2009–30.4.2009. Yleisö voi tuolloin äänestää
omaa/omia suosikkiaan/suosikkejaan.
Yleisön Suosikin äänestäminen tapahtuu verkkonäyttelyyn syötettyjen töiden joukosta. Kilpailutyön osallistuminen äänestykseen edellyttää työn lähettämistä
verkkonäyttelyyn.
KILPAILUN TULOKSET
Kohtaamisia-kuvataidekilpailun sarjojen palkitut ja
kymmenen Yleisön Suosikkia julkistetaan Snellmanin
päivänä 12.5.2009 järjestettävässä palkintojenjakojuhlassa Helsingissä. Palkintojenjakotilaisuuteen kutsutaan kaikkien kilpailusarjojen 1.–3. palkinnon saajat.

MERKKIVUODEN 1809
PEDAGOGINEN MATERIAALI
KUVATAIDEKILPAILUN TUKENA
Opetushallituksen tuottamaa merkkivuoteen 1809 liittyvää pedagogista materiaalia kannattaa hyödyntää
kuvataidekilpailun paikallisessa
toteutuksessa.
Opetushallituksen verkkosivulta
www.edu.fi/hankkeita/1809 löytyy
mm. päivänavauksia, draamatekstejä ja taustamateriaaleja opetukseen.
Materiaali on toteutettu yhteistyössä pedagogisten järjestöjen,
Suomalaisen klubin, Hanasaaren
ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen ja Ylen kanssa.

KOHTAAMISIA-KUVATAIDEKILPAILUUN
OSALLISTUMISEN VAIHEET
1. ESIRAATI KOULUSSA TAI OPPILAITOKSESSA
Kohtaamisia-kuvataidekilpailun esiraati järjestetään
koulussa tai oppilaitoksessa.
Se voi lähettää vapaavalintaisen määrän kilpailusarjoihin osallistuvia töitä. Oppilas- tai opiskelijaryhmän
opettaja tai opettajat toimivat esiraadin järjestäjinä.
Esiraadin muodon päättää kilpailuun osallistuvan opetusryhmän opettaja/opettajat.
2. KILPAILUUN OSALLISTUVAT TYÖT
VERKKONÄYTTELYYN
Kouluja pyydetään tallentamaan kaikki kilpailuun lähetettävät työt digitaaliseen muotoon ja lähettämään ne
julkiseen, kaikille avoimeen verkkonäyttelyyn
www.edu.fi/kohtaamisia (katso erillinen ohje). Kilpailutöiden lähettäminen verkkonäyttelyyn on kouluille vapaaehtoista, mutta ainoastaan verkkonäyttelyyn lähetetyt
työt osallistuvat Yleisön Suosikki-verkkoäänestykseen.
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4. ESI- JA PALKINTORAATI
Huhtikuussa 2009 esiraati valitsee jokaisesta kilpailusarjasta kaksikymmentä parasta kilpailutyötä. Toukokuussa 2009 palkintoraati valitsee kunkin kilpailusarjan kymmenen parasta työtä.
5. PALKINTOJEN JAKO
Kohtaamisia-kuvataidekilpailun palkintojenjakojuhla
järjestetään Snellmanin päivänä 12.5.2009 Helsingissä. Palkintojenjakotilaisuuteen kutsutaan kaikkien
kilpailusarjojen 1.–3. palkintojen saajat.
Muut palkinnot lähetetään voittajille. Kuvataidekilpailun
tulokset ja kilpailun raadin kokoonpano julkistetaan
Kohtaamisia-verkkonäyttelyn sivuilla
www.edu.fi/kohtaamisia heti palkintojenjakojuhlan
jälkeen.

3. KILPAILUTÖIDEN LÄHETTÄMINEN
OPETUSHALLITUKSEEN
Ennen kilpailutöiden lähettämistä Opetushallitukseen,
tulee jokaisen kilpailutyön kääntöpuolelle kirjoittaa
seuraavat tiedot:
• Tekijän nimi
• Kilpailutyön nimi
• Mihin kilpailusarjaan tekijä työllään osallistuu
• Koulumuoto jossa opiskelija opiskelee
(peruskoulu, lukio, ammatillinen peruskoulutus)
• Millä vuosiluokalla tekijä opiskelee lukuvuonna
2008–2009 (vain peruskoulun sarjat)
• Koulun/oppilaitoksen nimi, osoite
• Koulun/oppilaitoksen yhteyshenkilön nimi
ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
Kilpailutyöt lähetetään osoitteeseen:
Opetushallitus
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
Lähetykseen liitetään tunnukset:
• ”Kohtaamisia-kuvataidekilpailu”
• Kilpailusarjan/sarjojen numero/numerot, joihin
lähetettävät työt osallistuvat: Esimerkiksi: ”Kilpailusarja I” tai ”Kilpailusarjat I,II ja III”
Koulu tai oppilaitos maksaa itse lähetyksen postimaksun.
Kilpailuun osallistuvien töiden tulee saapua perille Opetushallitukseen 31.3.2009 klo 16.15 mennessä. Tämän
jälkeen saapuneet työt eivät ole kilpailussa mukana.
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Kilpailukutsun kuvituksena
on Mika Launiksen kuvituksia Suomen sotaa
käsittelevään artikkeli-sarjaan Helsingin
Sanomissa 2008–2009. Artikkelien kirjoittaja
on Ilkka Malmberg. Niihin voi tutustua verkkoosoitteessa www.hs.fi/juttusarja/suomensota.
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KOHTAAMISIA-KUVATAIDEKILPAILUUN
OSALLISTUVIEN KILPAILUTÖIDEN
KÄYTÖN EHDOT

• Kohtaamisia-kuvataidekilpailun järjestäjä ja -verkkonäyttelyn ylläpitäjä on Opetushallitus.
• Opetushallitus ei palauta Kohtaamisia-kuvataidekilpailuun osallistuvia töitä.
• Kohtaamisia-kuvataidekilpailuun osallistujat luovuttavat ilman korvausta Opetushallitukselle oikeuden

asettaa kilpailutyöt julkisesti näytteille, valmistaa ja
julkaista kilpailutöistä jäljennöksiä Opetushallituksen
1809-juhlavuoden tiedotuksessa, julkaisuissa ja näyttelytoiminnassa sekä muussa tähän hankkeeseen liittyvässä viestinnässä.
• Opetushallitus voi ilman erillistä korvausta luovuttaa
kilpailutöiden jäljennöksiä median käyttöön Kohtaamisia-kuvataidekilpailua koskevan tiedotuksen ja uutisoinnin yhteydessä.
• Kaikki Kohtaamisia-kuvataidekilpailun verkkosivuilla www.edu.fi/kohtaamisia julkaistut oppilastyöt ja
muu kilpailuun liittyvä aineisto on avoimessa verkossa
31.12.2010 saakka, jonka jälkeen se poistetaan palvelimelta.
• Verkkonäyttelyssä esiteltyjen ideoiden, konseptien
ja teosten tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöille ja
valmistajille.
• Verkkonäyttelyn sisällön, siinä esiteltyjen töiden tai
niiden osien kopiointi, siirtäminen ja jakelu sekä kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.
• Vastuu tekijänoikeuksista kuuluu aineiston tuottajalle; työn toteuttaneelle ja kuvanneelle oppilaalle,
opiskelijalle, opettajalle tai viime kädessä koululle/oppilaitokselle.
• Kohtaamisia-kuvataidekilpailun järjestäjänä Opetushallitus pidättää oikeuden tehdä valintoja Kohtaamisiaverkkonäyttelyyn lähetetyn aineiston suhteen.

LISÄTIETOJA
Tarvittaessa lisätietoja Kohtaamisia-kuvataidekilpailusta antaa Opetushallituksessa opetusneuvos Mikko
Hartikainen. Sähköposti:mikko.hartikainen@oph.fi
Puhelin: (040) 348 7292

