
VEHONIEMEN KETTU 
Kettu on Vehoniemen Automuseolle tärkeä eläin – yksi lähinaapureistamme. Kettu asustelee Vehoniemenharjuntien 
ja Lahdentien välissä Uhkainlammen alueella. Iltahämärissä näemme, kun kettu usein ylittää harjutien ketunhäntä 
vilahtaen tai jopa kulkee Vehoniemen luonnonsuojelualueella pentuineen. Elämme ketun kanssa sopuisasti rinnakkain 
Vehoniemenharjulla. Automuseolla on oma melko sikiävä keräilyesine- ja pehmokettukokoelma, jonka keräilyn 
on aloittanut museon perustajiin lukeutunut Lilja Sallinen. Nykyinen museonjohtaja Leila Suutarinen on jatkanut 
kettukokoelman kartuttamista.

1. VALOKUVAKILPAILU ”VEHONIEMEN KETTU”
Kilpailun järjestää Vehoniemen Automuseo. Kuvaraatina on Kangasalan Kameraseura ry.

Kilpailun aiheena on ”Kettu”.

Kilpailuaika: 28.6. – 31.8.2021

Kilpailun sarjat:

- nuoret

- yleinen 18 v ja vanhemmat

Kilpailuun osallistutaan digikuvilla, maksimissaan kolme kuvaa/kilpailija.
Tarvittaessa lisätietoja: Leila Suutarinen, puh 050 365 70 23

2. KILPAILUKUVAT
Yleisessä sarjassa kettukuvan tulee olla luonnossa, vapaasta ketusta otettu kuva. 
Nuorten sarjassa kuva voi olla myös muu kettua esittävä kuva (eläinpuiston kettu, lelukettu yms).
Kuvan tulee olla osallistujan itse ottama.
Kuvaajalla tulee olla kuvaan täydet oikeudet.
Jos kuvassa esiintyy henkilö, tulee kuvaajalla olla lupa kuvan julkaisemiseen.
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3. KILPAILUKUVIEN LÄHETTÄMINEN

Kuvat toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen vehoniemenautomuseo@gmail.com
Kun lähetät kuvasi, kirjoita sähköpostin aiheeksi ”Kettukuva”.

Laita sähköpostiin
- kuvan nimi

- sarjatieto: nuoret tai yleinen

- nimesi

- osoitteesi, myös sähköpostiosoite

- puhelinnumerosi

Sähköpostiosoitteita ei säilytetä kilpailun jälkeen eikä niitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

4. KUVAKOKO
Lähetä kuvasi JPEG-muodossa.

Kilpailun järjestäjä pyytää isomman kuvakoon kuvat erikseen tarvittaessa.

5. KUVIEN KÄYTTÖOIKEUS
Järjestäjällä on oikeus julkaista kuvat kilpailun tulosten esittelyn yhteydessä ilman erillistä korvausta www-sivuillaan. 
Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Järjestäjä voi julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia 
kuvaesityksenä ja näyttelyssä tiloissaan, kuvaajan luvalla. Järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa 
kuvan sisältöä tai rajausta.

 
6. PALKINNOT
Yleinen sarja  

1. palkinto 250 eur 

2. palkinto 125 eur 

3. palkinto   50 eur

 

Nuorten sarja

1. palkinto 100 eur

2. palkinto   60 eur

3. palkinto   30 eur

Nuorten sarjassa lisäksi 
viisi tuotepalkintoa.

Voittajille ilmoitetaan
voitosta henkilökohtaisesti
syyskuun 2021 aikana.
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