
 

              
   

#ympäristönvärit-valokuvauskilpailu 

Kilpailu on käynnissä: 16.8. – 9.10.2016  

Kilpailun järjestäjät: Ympäristöministeriö ja Viherympäristöliitto ry 

Näin osallistut Vihervuoden 2016 kilpailuun:  

Vihervuoden 2016 teema on kestävä suomalainen maisema ja slogan ”Minun maisemani – maalla 
ja kaupungissa”. Löydä lähiympäristösi värit, ota kuva ja osallistu kilpailuun lähettämällä se 
Vihervuoden Instagram-tilille osoitteella @vihervuosi ja käyttämällä aihetunnistetta 
#ympäristönvärit.  
 
Lisätietoja teemavuodesta osoitteessa www.vihervuosi.fi 

Säännöt: 

 Kilpailu on avoin kaikille. 
 Lähetä kuva Vihervuoden Instagram-tilille osoitteella @vihervuosi ja käytä aihetunnistetta 

#ympäristönvärit. Kuvassa saa käyttää muitakin häshtagejä. 
 Kilpailuun voi osallistua myös vanhalla kuvalla lisäämällä siihen aihetunnisteen 

#ympäristönvärit. 
 Kilpailuun voi osallistua usealla kuvalla. 
 Kuva ei saa olla aiempi kilpailukuva. 
 Kuvan tulee olla kilpailuun osallistuvan itsensä ottama ja hänellä tulee olla kuvaan täydet 

oikeudet. 
 Kuvaaja vastaa siitä, että teos ei loukkaa Suomen lakeja ja muiden oikeuksia. Kotirauhan, 

iän tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun. Jos kuvassa 
alle 18-vuotias henkilö esiintyy kuvassa, tulee varmistaa kuvassa esiintyvän nuoren 
vanhemmalta, että hänellä on oikeus esiintyä kuvassa. 

 Kilpailun järjestäjät eivät vastaa kilpailuun osallistuvista kuvista. Järjestäjät voivat hylätä 
kuvan kilpailusta, mikäli se on syrjivä tai loukkaava. 

 Ympäristöministeriö ja Viherympäristöliitto voivat jakaa kilpailukuvia omilta Instagram-
tileiltään ilman erillistä korvausta. 

 Voitosta ja palkintosijoista ilmoitetaan Instagramin välityksellä. Voittajaa pyydetään 
ottamaan yhteyttä kilpailun järjestäjiin tiettyyn päivään mennessä. 

 Kilpailuun osallistujan on tarvittaessa valmistauduttava esittämään henkilöllisyys. 
 Osallistumalla valokuvakilpailuun osallistuja luovuttaa ympäristöministeriölle ja 

Viherympäristöliitolle oikeuden käyttää kilpailuun ladattuja kuvia ja kertoa palkintosijoille 
1-5 yltävien kuvaajien nimet kilpailuun liittyvässä viestinnässä ilman erillistä korvausta. 
Järjestäjä julkaisee kilpailuun osallistuvia kuvia muissa tapauksissa ainoastaan kuvaajan 
luvalla ja erikseen sovittavaa korvausta vastaan.   

 Valokuvakilpailun voittajan kuva julkaistaan korvauksetta Ympäristö-lehdessä ja 
Viherympäristö-lehdessä. Se on myös näytteillä ympäristöministeriön toimitilojen 
infoscreeneillä Aleksanterinkatu 7:ssä Helsingissä. Ympäristöministeriö ja 

http://www.vihervuosi.fi/


Viherympäristöliitto esittelevät valokuvakilpailun satoa myös verkkosivuillaan ja jakavat 
kuvia sosiaalisen median kanavillaan. Palkittuja kuvia esitellään myös Vihervuoden 
päätöstapahtumassa 27.10.2016. 

 Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat lisäksi noudattamaan Instagramin omia käyttöehtoja ja 
sääntöjä. 

Palkinnot: 

 Voittaja: Ympäristöministeriö sitoutuu lunastamaan voittajakuvan ympäristöhallinnon 
kuvapankkiin 350 eurolla 

 Sija 2: Valokuvausliike Rajalan 100 euron lahjakortti 

 Sija 3: Valokuvausliike Rajalan 50 euron lahjakortti 

 Sijat 4-5: Ympäristö-lehden vuosikerta 2017 

Kilpailun raati: 

Parhaan valokuvan valitsee ympäristöministeriön ja Viherympäristöliiton kokoama raati.  

1. Instagram-aktiivi Sofia Lavaste @slavaste 
2. Valokuvaaja, ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö 
3. Maisema-arkkitehti Jouni Heinänen, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto, Viherympäristöliitto 

ry:n ja Vihervuoden 2016 johtoryhmän edustaja 

Voittajan julkistaminen 

Voittaja julkistetaan Vihervuoden 2016 päätöstapahtumassa 27.10.2016 Helsingissä. Kuva 
julkaistaan myös ympäristöministeriön verkkosivulla (www.ym.fi), Viherympäristöliiton 
verkkosivuilla (www.vyl.fi) ja Vihervuoden verkkosivuilla (www.vihervuosi.fi) sekä niiden 
sosiaalisen median kanavissa. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti. 

http://www.ym.fi/
http://www.vyl.fi/
http://www.vihervuosi.fi/

