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Suomen Pitsinnyplääjät ry 
viettää 30-vuotisjuhlavuot-
ta v. 2020. Juhlavuoden lähes-
tyessä yhdistyksen hallitus on 
päättänyt järjestää pitsinmalli-
en suunnittelukilpailun, jonka 
avulla pyritään saamaan uu-
sia malleja ja ideoita harrastaji-
en käyttöön. Kilpailun teemana 
on ”Vuodenajat”, joka voidaan 
käsittää hyvin laajasti. Vuo-
denaikoihin sisältyvät arkitoi-
mien lisäksi monet juhlat pe-
rinteineen luonnossa tapahtu-
vien vaihtelujen ohella. Lukui-
sat aiheet voidaan liittää johon-
kin neljästä vuodenajastamme. 
Kilpailuun lähetetyistä malleis-
ta kootaan ja painatetaan Suo-
men Pitsinnyplääjät-yhdistyk-
sen 30-vuotisjuhlajulkaisu.

Kilpailutyöhön liitetään
1. pistemalli eli mynsteri, johon 
merkitään aloituspisteet pari-
määrineen ja langan numero
2. värillinen työpiirros tai sa-

nallinen ohje
3. kuva nyplätystä työstä ja 
työn nimi                                                                                                                                            
4. nimimerkillä varustettu sul-
jettu  kirjekuori, jonka sisällä 
on kilpailuun osallistujan yhte-
ystiedot: nimi, osoite, puhelin-
numero ja  sähköpostiosoite (ei 
pakollinen)

Palkinnot: 1. palkinto 300 €, 2. 
palkinto 200 €, 3. palkinto 100 €
Kilpailutyöt lähetetään: 
28.2.2019 mennessä osoittee-
seen: Suomen Pitsinnyplääjät 
ry / Kaisa Haapakoski, Hanhi-
tie 8, 84100 Ylivieska.

Kilpailun säännöt                                                                                                                                         
1. Osallistuja on itse suunni-
tellut mallin ja sitä ei ole aikai-
semmin julkaistu eikä se ole ol-
lut esillä näyttelyissä.
2. Kilpailuun osallistutaan ni-
mimerkillä.                                                                                                                                   
3. Kilpailutyöt arvioi hallituk-
sen nimeämä toimikunta ja 

päätöksestä ei voi valittaa. 
4. Hallituksen jäsenet eivät voi 
osallistua kilpailuun.
5. Osallistuja voi halutessaan it-
se vakuuttaa työnsä.
6. Kilpailutyö tulee toimittaa 
28.2.2019 mennessä ja se palau-
tetaan vain pyydettäessä. 
7. Palkittujen mallien lisäksi 
juhlajulkaisuun valituista mal-
leista maksetaan hallituksen 
päättämän korvauskäytännön 
mukaisesti.   
8. Kaikki juhlajulkaisuun valitut 
mallit jäävät Suomen Pitsinnyp-
lääjät ry:lle ja ne voidaan julkais-
ta yhdistyksen myyntimalleina.
9. Mikäli kaikki kilpailuun lä-
hetetyt mallit eivät mahdu jul-
kaisuun, yhdistys voi halutes-
saan lunastaa niitä ja julkaista 
Pitsipostissa.  
10. Tulokset julkaistaan yhdis-
tyksen vuosikokouksessa 2019.

Runsasta osanottoa toivoen

Kilpailutoimikunta

Pitsinmallien suunnittelukilpailu  
ja juhlajulkaisu

K
ilpailulipuke

 Osallistun pitsimallien suunnittelukilpailuun, aiheena ”Vuodenajat”

Nimimerkki

Työn nimi

 Pistemalli

 Värillinen työpiirros tai sanallinen ohje

 Nyplätty kuva

 Nimimerkillä varustettu suljettu kirjekuori, jonka 
 sisällä on kilpailuun osallistujan yhteystiedot:
 nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

!

PITSIMALLIEN SUUNNITTELUKILPAILU ”VUODENAJAT”
Kilpailuun osallistumislomake on tulostettavissa nettisivuillamme ja myös tässä. Muistathan osallistua ja
lähettää kilpailutyösi 28.2.2019 mennessä osoitteeseen: Kaisa Haapakoski, Hanhitie 8, 84100 Ylivieska.


