#EUjaminä

Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle?
Taidekilpailu yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille
Suomi on ollut 25 vuotta Euroopan unionin jäsen. Tuona aikana mm. markka on vaihtunut euroon,
saamme liikkua vapaasti Schengen-alueella ilman viisumi- ja rajamuodollisuuksia, voimme helposti hakea
vaihtoon, opiskelemaan tai töihin toiseen EU-maahan, saamme äänestää ja vaikuttaa maailman toisiksi
suurimmissa vaaleissa EU-vaaleissa, ja verkkokauppaostostemme turvana on eurooppalainen
kuluttajansuoja. Tässä muutamia esimerkkejä EU-jäsenyyden myötä muuttuneista asioista. EU vaikuttaa
moneen asiaan, jopa niin moneen, että emme aina enää edes tiedosta unionin olevan niiden taustalla. Te
yläkouluikäiset ja toisen asteen opiskelijat, olette syntyneet paitsi Suomen myös Euroopan unionin
kansalaisiksi ja teille unioni on ollut olemassa koko teidän elämänne ajan.
#EUjaminä -taidekilpailun tavoitteena on haastaa nuoret miettimään, miten EU vaikuttaa sinun elämääsi
ja miten se näkyy sinun arjessasi. Mitä EU merkitsee sinulle ja mitä kaikkea se mahdollistaa? #EUjaminä
Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle? -taidekilpailuun voivat osallistua kaikki varsinaissuomalaiset
yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opiskelijat. Kilpailuun voi osallistua millä tahansa
taidemuodolla, esim. videolla, runolla, piirroksella, tanssilla, maalauksella, novellilla, laululla,
sarjakuvalla, käsityöllä, veistoksella – You name it! Kilpailutyö tulee toteuttaa yksin, ei ryhmässä.
Kilpailutyössä kannustetaan käyttämään kotoa löytyviä kierrätysmateriaaleja ja muutenkin
mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään jo olemassa olevia materiaaleja. Kilpailutyön tulee olla hyvän
maun mukainen ja osoittaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kilpailuaika on 15.4.-21.5.2020.
Kolme parasta kilpailutyötä palkitaan:
I. palkinto: täysin langattomat JBL urheilukuulokkeet langattomassa latauskotelossa
II. palkinto: Fujifilm instax mini -pikakamera ja filmiä
III. palkinto: Kånken-reppu ja SIGG-juomapullo

Kilpailuun osallistuvat työt (tai niiden ollessa esim. piirroksia/veistoksia/käsitöitä kuva niistä) tulee
lähettää 21.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen europedirect@varsinais-suomi.fi. Viestistä tulee
käydä ilmi tekijän nimi, ikä, oppilaitos sekä yhteystieto, josta hänet tavoittaa (puhelin ja sähköposti).
Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Osallistumalla taidekilpailuun hyväksyt, että kilpailutyötäsi
voidaan käyttää ja se voi näkyä sosiaalisessa mediassa, Varsinais-Suomen liiton/Europe Direct VarsinaisSuomen nettisivuilla, erilaisten tilaisuuksien yhteydessä tai se voidaan ottaa osaksi kilpailutöistä
koottavaa taidenäyttelyä. Tekijän nimi liitetään aina työhön, mikäli sitä käytetään. Mikäli järjestäjä haluaa
nähtäville alkuperäiset työt, ollaan osallistujiin erikseen yhteydessä.
#EUjaminä Mitä EU-kansalaisuus merkitsee minulle? -taidekilpailun järjestää Europe Direct VarsinaisSuomi, joka toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Kilpailun suojelijana toimii MEP Ville Niinistö, joka on
myös mukana taidekilpailun tuomaristossa.
Lisätietoja kilpailusta: erikoissuunnittelija Katri Koivisto katri.koivisto@varsinais-suomi.fi

