
 
Säännöt  

1. Kilpailun esittely  

Kopiosto järjestää sarjakuvakilpailun aiheesta Teoksella on tekijänsä! 

Tavoitteena on saada lapset, nuoret, opettajat ja muut nuorten kanssa työskentelevät pohtimaan, mitä 
tekijänoikeus tarkoittaa tekijälle, mitä tekijänoikeus tarkoittaa minulle tekijänä ja miten me voimme 
huomioida tekijänoikeudet omassa työssämme.  

2. Osallistujat  

Sarjakuvakilpailu on avoin kaikille 7-16-vuotiaita nuorille. Sarjakuvan saa tehdä yksin tai ryhmässä. 
Alaikäisen osallistujan tulee hankkia huoltajiltaan lupa osallistua kilpailuun. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 7-12 –vuotiaiden ja 13-16 –vuotiaiden sarjat. 

Kukin kilpailija tai ryhmä voi osallistua yhdellä työllä kilpailuun. 

3. Sarjakuvaa koskevat vaatimukset  

Sarjakuvan on kuvattava ja siinä on käsiteltävä kohdassa 1 mainittua kilpailun aihetta. Sarjakuva saa olla 
3-6–ruutuinen. Välineinä saa käyttää kyniä, tusseja ja muita värejä tai tietokonetta. Sarjakuva voidaan 
toteuttaa värillisenä tai mustavalkoisena.  

Työ toimitetaan kilpailuun täyttämällä sähköinen lomake, johon sarjakuva liitetään PDF- tai JPEG-
muodossa. Lomakkeessa kysytään seuraavat tiedot: 

- sarjakuvan nimi   
- osallistuvan lapsen/osallistuvien lasten nimi/nimet ja ikä / iät 
- osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- huoltajien suostumus  

Sarjakuvat, joiden liitteenä ei ole täytettyä sähköistä lomaketta, eivät etene arviointivaiheeseen.  

Sarjakuvia, joissa on loukkaavaa tai syrjivää sisältöä, ei hyväksytä mukaan kilpailuun.  

Sarjakuva ei saa loukata ns. kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Kilpailun järjestäjätaho ei vastaa ns. 
kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka koskevat mitään osaa kilpailuun lähetetystä tuotoksesta. 

4. Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestäjä on Kopiosto.  

5. Kilpailuaika 

Kilpailu on avoinna 4.2.-8.3.2019. 

6. Tekijänoikeuksien siirtyminen  

Tekijänoikeudet sarjakuvaan säilyvät tekijällä/tekijöillä. Töiden mahdollisesta julkaisemisesta sovitaan 
tekijän kanssa erikseen.  

Kilpailuun osallistujien tulee vahvistaa sarjakuvaa lähettäessään, että sarjakuva on hänen itsensä tekemä 
ja ettei työssä ole loukattu kenenkään tekijänoikeutta.  

7. Palkinto 



 
Kilpailuraati valitsee kummassakin sarjassa kolme idealtaan parhaiksi arvioimaansa sarjakuvaa 
kirjalahjakortilla. Valinnassa kiinnitetään huomiota aiheen tulkintaan ja luovuuteen, käsikirjoitukseen ja 
kuvitukseen, eri ikäluokat huomioiden. Voittajat päättävät kilpailuraati, johon kuuluvat sarjakuvataiteilijat 
Jarkko Vehniäinen ja Marja Lappalainen, kustannusjohtaja Teuvo Sankila ja tuotantoneuvoja Tuuli 
Penttinen-Lampisuo. 

Ensimmäinen palkinto: 100 €:n arvoinen lahjakortti Adlibris-verkkokirjakauppaan 

Toinen palkinto: 75 €:n arvoinen lahjakortti Adlibris-verkkokirjakauppaan 

Kolmas palkinto: 50 €:n arvoinen lahjakortti Adlibris-verkkokirjakauppaan 

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa palkittaville henkilökohtaisesti, ja kilpailun voittajat julkaistaan Kopioston 
verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. 

8. Kilpailun muuttamista ja keskeyttämistä koskeva oikeus  

Kilpailun järjestäjällä on olosuhteiden niin vaatiessa oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä tai keskeyttää 
kilpailu. 


