LAPPALAISKOIRAT RY:N
JUHLAVUODEN LOGOKILPAILU
Lappalaiskoirat ry pähkinänkuoressa
Suomen Lapinkoirayhdistys perustettiin vuonna 1970.
Yhdistyksen toiminta laajeni, kun 1990-luvulla mukaan tulivat
lapinporokoira ja ruotsinlapinkoira. Samalla yhdistyksen nimi
muutettiin Lappalaiskoirat ry:ksi.
Lappalaiskoirat ry – Lapplands hundar rf on kolmen
lappalaiskoirarodun – suomenlapinkoiran, lapinporokoiran ja
ruotsinlapinkoiran – rotujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää
lappalaisten paimenpystykorvarotujen jalostusta ja kasvattamista, rotujen tunnetuksi tekemistä sekä
käyttöominaisuuksien ja rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon kehittämistä. Yhdistyksen toimialueena on
koko maa ja jäsenmäärä noin 4 000. Vuonna 2020 yhdistys täyttää 50 vuotta.

Lappalaiskoirista lyhyesti
Suomenlapinkoiran, lapinporokoiran ja ruotsinlapinkoiran juuret ovat pitkälti yhteiset. Ne ovat alun perin
poronhoitotyössä käytettyjä paimen- ja vahtikoiria ja ovat eläneet saamelaisten rinnalla jo 10 000 vuoden
ajan. Näiden porokoirien rotuunotto aloitettiin 1950-luvulla, jolloin nykyinen suomenlapinkoira ja
lapinporokoira vielä katsottiin samaksi roduksi. Vuosikymmentä myöhemmin 1960-luvulla oli todettu, että
oli olemassa kaksi erityyppistä poroa paimentavaa koiraa, jolloin rodut erotettiin toisistaan.
Suomenlapinkoira ja lapinporokoira ovat kotimaisia rotuja, kun ruotsinlapinkoiran juuret vievät nimensä
mukaisesti naapurimaahan Ruotsiin.
Koiria käytetään edelleen porohoitotyössä, mutta tänä päivänä lappalaiskoirat ovat valtaosin vakiinnuttaneet
asemansa monipuolisina harrastus- ja seurakoirina. Suomenlapinkoira on jo useita vuosia ollut kymmenen
eniten rekisteröidyn koirarodun joukossa Suomessa. Ruotsinlapinkoiria Suomessa on määrällisesti
lappalaisroduista selkeästi vähiten. Lappalaiskoirarodut ovat säilyttäneet alkukantaisuutensa ja niiden
terveys, monipuolisuus, sopeutuvaisuus ja säänkestävyys sekä liioittelematon peruskoiran ulkomuoto
selittävät rotujen suosiota seurallisena kumppanina. Kaikkia lappalaiskoirarotuja voi kuvailla luonteeltaan
ystävälliseksi, oppimishaluiseksi, älykkääksi, itsenäiseksi, rohkeaksi ja uskolliseksi.

LOGOKILPAILU
Kilpailun järjestäjä: Lappalaiskoirat ry
Kilpailuaika: 1.3.-31.8.2018
Osallistujat: logokilpailu on kaikille avoin
Palkinto: 100 €
Kilpailutyöt: sihteeri@lappalaiskoirat.fi
Lappalaiskoirat ry:n 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään kaikille avoin logokilpailu. Juhlavuoden
logo tulee näkymään monipuolisesti juhlavuoden materiaaleissa, kuten painotuotteissa ja viestinnässä. Logon
suunnitteluun etsitään graafisesti taitavaa ja idearikasta suunnittelijaa. Voittajalogon suunnittelija palkitaan
100 euron suuruisella rahapalkinnolla. Kilpailuaika on 1.3.-31.8.2018.

Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon tekniseen ja visuaaliseen kokonaisuuteen ja
toimivuuteen, logon selkeyteen ja siihen, kuinka hyvin se soveltuu yhdistyksen käyttöön.
Logon vaatimukset
Kilpailutyön tulee täyttää ohessa mainitut kriteerit. Vain kilpailuajan aikana toimitetut ja kriteerit täyttävät
työt otetaan huomioon.
Logon tulee olla:
•
•
•
•
•
•
•

nykyaikainen, mutta aikaa kestävä
yhdistystä kuvaava
värillinen, mutta sisältää maksimissaan kolmea väriä
käyttökelpoinen myös mustavalkoisena
toimiva sekä pysty- että vaakamallisena (logo ja liikemerkki vierekkäin ja päällekkäin)
toimiva sekä pienessä että suuressa koossa
toimiva sekä paino- että digikäytössä

Kilpailun säännöt
•
•
•
•
•
•

•
•

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö.
Kilpailutyön tulee olla kilpailijan itse tekemä originaalityö ja suunnittelijalla tulee olla työn kaikki
oikeudet.
Osallistuja voi lähettää kilpailuun korkeintaan kolme kilpailutyötä (työt numeroitava).
Voittajatyön suunnittelija luovuttaa työnsä Lappalaiskoirat ry:n vapaaseen käyttöön, tekijänoikeus
säilyy suunnittelijalla.
Lappalaiskoirat ry pidättää oikeuden päättää, otetaanko voittajalogo viralliseen käyttöön ja
yhdistyksellä on myös oikeus tehdä logoon muutoksia.
Voittajatyön suunnittelija sitoutuu kilpailuun osallistuessaan siirtämään kaikki suunnittelemansa
logon käyttöoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, yksinoikeudella Lappalaiskoirat
ry:lle kilpailun palkintoa vastaan.
Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun toimittamiensa kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia
muille kuin Lappalaiskoirat ry:lle.
Mikäli voittajalogo päätetään ottaa käyttöön, se tulee näkymään juhlavuoden ajan mm.
verkkoviestinnässä, mainoksissa, esitemateriaaleissa, myyntiartikkeleissa ja painotuotteissa.

Kilpailutyön lähettäminen
Kilpailutyöt tulee toimittaa sähköisesti määräaikaan mennessä ilmoitettuun osoitteeseen. Kilpailutyö(t)
toimitetaan mieluiten vektorigrafiikkamuodossa (.AI, .EPS, .PDF). Kilpailuehdotuksen voi toimittaa myös
esimerkiksi JPG-, PSD- tai TIFF-tiedostona.
Kilpailutyö(t) lähetetään sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@lappalaiskoirat.fi, kukin ehdotus omana
sähköpostiviestinä. Viestin otsikoksi: LOGOKILPAILU 2020. Viestissä tulee mainita suunnittelijan etu- ja
sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt kilpailutyöt osallistuvat kilpailuun.

Lappalaiskoirat ry

