
  
   
 
 
 

 

The Tall Ships Races Helsinki 2013 -valokuvauskilpailu 

Kilpailun teema: Itämeren tila  

 

Kilpailun tarkoitus 

 

Valokuvauskilpailu järjestetään The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuman yhteydessä. Kilpailun 

tarkoituksena on tuoda esille Itämeren tilaa sekä lisätä tapahtumayleisön ja osallistujien Itämeri-tietoutta. 

Kilpailuun osallistuvat kuvat otetaan Aarhus-Helsinki kilpapurjehdusosuudella. Kuvaajina toimivat laivojen 

miehistön nuorisojäsenet. Kilpailun kautta pyritään löytämään uusia tapoja ja näkökulmia Itämeren tilasta 

kertomiseen nuorten silmin.  

 

Kilpailun järjestäjä ja yhteistyökumppanit 

 

Kilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö ja koordinaattorina CreaMentors Oy. 

Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Rajala Pro Shop (Rajala) ja John Nurmisen Säätiö (JNS). 

 

Säännöt 

• Kilpailuun kutsutaan 10 osallistujaa Aarhus-Helsinki kilpapurjehdusosuudelle osallistuvien laivojen 

nuorisojäsenien keskuudesta. Järjestäjä tarjoaa osallistujien käyttöön kamerat. 

• Kilpailu ei ole henkilökohtainen, vaan kilpailuun osallistutaan laivakunnittain. 

• Kilpailukuvat vastaanotetaan tiistaina 16.7 klo 12.00 - 20.00 ja keskiviikkona 17.07.2013 klo 10.00-

15.00, Forum Box, Ruoholahdenranta 3. 

• Kuvat voidaan myös lähettää osoitteeseen info@kuvalo.com viimeistään ke 17.7. klo 15.00 mennessä. 

• Kilpailuun osallistutaan ainoastaan Rajalan käyttöön antamalla kameralla (Olympus TOUGH TG-2 

iHS)otetuilla kuvilla. Kilpailussa on kolme kategoriaa ja jokaiseen sarjaan tulee lähettää vähintään 

kymmenen kuvaa. Kukin laivakunta saa osallistua korkeintaan 50 valokuvalla. 

• Jokaisen kilpailukuvan yhteyteen tulee merkitä kuvan nimi, yhteyshenkilö ja kategoria. Jos kuvat 

lähetetään sähköpostilla, kuvan nimi merkitään kuvatiedoston nimeksi ja muut tiedot ilmoitetaan 

sähköpostiviestissä.  

• Yleisö voi äänestää kilpailukuvista suosikkejaan verkossa Kuvalo-kuvapalvelussa sekä tapahtuma-

alueella promootiopisteessä 17.7.2013 klo 12.00 – 19.7.2013 klo 10.00. Äänestäminen vaatii facebook 

-tunnistautumisen. 

• Yleisöäänien perusteella finaaliin valikoituu yksi kuva /kategoria/laiva, joista raati valitsee ja 

palkitsee yhden voittajan joka kategoriasta. Lisäksi palkitaan eniten yleisöääniä saanut kuva. 

Palkintona on kamera (Olympus TOUGH TG-2 iHS)/kategoria. Palkintokamerat toimitetaan laivan 

edustajalle, joka päättää kameran jatkokäytöstä. 

• Myös kaikkien äänestäjien kesken arvotaan kamera (Olympus TOUGH TG-2 iHS).  

• Kilpailukuvia ei palauteta. 
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• Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan käyttää ilman erillistä korvausta kilpailukuvista 

koostettavassa näyttelyssä, tapahtumaan liittyvässä markkinoinnissa ja raportoinnissa sekä JNS:n 

Itämereen liittyvässä viestinnässä myös tapahtuman jälkeen. Tekijänoikeudet eivät muilta osin siirry 

kilpailun järjestäjälle. 

• Kuvat ovat tapahtuman ajan esillä ja myynnissä Kuvalon kuvapalvelussa sekä tapahtuma-alueen 

promootiopisteessä. Kuvia ja kuvatuotteita on mahdollista ostaa Kuvalossa ja tukea samalla 

Itämeren suojelua, sillä kuvien myyntivoitto ohjataan JNS:n kautta Itämeren suojeluun. 

• Kilpailukuvista kootaan digitaalinen valokuvanäyttely Forum Boxiin. Näyttely on avoinna 17.-

20.7.2013.  

 

Kilpailun kategoriat 

 

Valokuvauskilpailun kategoriat ovat: 

• Itämeren asukkaat ja asukit 

o Itämeren ja ihmisen yhteinen historia – elinkeinot, kalastus, merellinen kulttuuri 

o Itämerelle sopeutuneet lajit ja niiden elinympäristöt 

• Itämeri – elävä vai kuollut? 

o Kontrasti kauneuden ja ympäristöongelmien välillä 

o Ihmisen ja luonnon suhde 

o Unohtumattomat hetket merellä 

• Kansainvälinen Itämeri 

o Itämeri ihmisten, maiden ja kulttuurien kohtauspaikkana sekä yhdistäjänä 

o Merenkulun merkitys   

o Nykyisin vilkkaasti liikennöity meri 

 

Raadin työskentely 

 

Raadin muodostavat: Helsingin Sanomien valokuvaaja Kaisa Rautaheimo, JNS:n hallituksen puheenjohtaja 

Juha Nurminen, SYKE:n merianalyytikko Ilkka Lastumäki ja freelance-kuvaaja Meeri Koutaniemi. 

Kuvien arvostelukriteereinä käytetään kuvien omaperäisyyttä, taiteellista ilmaisua, teknistä toteutusta ja 

ympäristönsuojelullista näkökulmaa.  

 

Tulosten julkistaminen 

 

Kilpailun tulokset julkistetaan perjantaina 19.7.2013  klo 14-15  The Tall Ships Races Helsinki 2013 –

tapahtuman päälavalla.  

 

Kilpailun säännöt ovat esillä myös sivuilla: TSR, Creamentors, JNS, kaupungin muut sivut, Rajala ja Kuvalo. 


