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KERHON VIIRIN SUUNNITTELUKILPAILU

Kerhon standardin eli pöytäviirin varasto on loppunut. Kerhon hallitus julistaa 
suunnittelukilpailun uuden viirin suunnittelemiseksi.

Kerhon vanhassa – nyt siis varastosta loppuneessa – viirissä on keskellä 
Lahden kaupungin vaakuna ja sen yläpuolella "OH3AC". Kaupungin vaakunan 
heraldinen selitys on "hopeakentässä musta, seitsenpuolainen 
rautatievaunun pyörä; pyörän kehältä nousee jokaisen puolapuun kohdalta 
punainen liekki." 

Uuden viirin aihe ja idea on vapaa. Hallitus tietenkin toivoo, että kerhon 
nykyinen logo – vanha tunnustetun taiteilija Pentti Pilve'n suunnitteleman 
vanha Radio- ja tv-museon logo - olisi jossakin asemassa myös uudessa 
viirissä.

Kerhon viirillä on monta käyttöä! Viirin voi antaa merkittäviä pyöreitä vuosia 
täyttävälle kerhon jäsenelle, sen voi antaa kerhon kunniavieraalle tai 
henkilölle tai yhteisölle, jota kerho haluaa kunnioittaa. Yksi viimeisimmistä 
viireistä annettiin mm. Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtajalle hänen 
pitäessään juhlapuheen kerhon 80-vuotisjuhlassa. 

Tämän johdosta järjestetään viirin suunnittelukilpailu, johon voi osallistua 
alla olevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti 

Järjestäjä: Kilpailun järjestäjä on Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC

Osallistuminen: Kilpailu on avoin kaikille. Osallistua voi enintään kahdella työllä per
henkilö. 

Kilpailutyö: Työn tulee soveltua painettavaksi värillisenä viirikankaalle sekä väriilisenä 
että musta-valkoisena julkaistavaksi esimerkiksi nettiversiona tai 
painotuotteissa. Viirin ei tarvitse olla nykyisenmuotoinen kolmio, vaan se
voi olla myös suunnikas tai nelikulmainen.

Työssä ei saa käyttää materiaalia, jonka käyttö tarkoitukseen ei ole 
luvallista. 

Oikeudet: Osallistuja luovuttaa kaikki työn käyttöoikeudet kerholle rajoituksetta.
Osallistuja ei voi antaa kyseisiä oikeuksia muille. 

Töiden toimittaminen: 
Osallistuvat työt tulee toimittaa 29.3.2016 mennessä osoitteeseen 
oh3ac@oh3ac.fi tai kerhon postiosoitteeseen. Työn tulee sinänsä olla 
yleisessä kuvaformaatissa (jpg, gif, tiff, png tms.). 

Töiden arviointi: 
Työt arvioi kerhon hallitus yhdessä kerhon jäsenistön kanssa. 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota, visuaalisen ilmeen lisäksi, kerhon 
tarkoituksen ilmitulemiseen viirin välityksellä. 

Tuomaristolla on oikeus hylätä kilpailusta työ jonka tuomaristo katsoo 
olevan sääntöjen, Suomen lain tai hyvän maun vastainen. 

Palkitseminen: 
Paras työ palkitaan pienimuotoisella tavarapalkinnolla ja/tai useamman 
vuoden vapaajäsenyydellä. Voittajan nimi julkaistaan kerhon kotisivullla, 
kerhokirjeessä ja muussa tiedotuksessa. 
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