
 

17.6.2020 

Oulun Eteläisen alueen uuden kirjastoryhmän nimikilpailun säännöt 

 

1. Kilpailun järjestäjä 

 

Kilpailun järjestää Kiri- ja Tiekkö-kirjastot sekä Reisjärven kunnankirjasto.  

 

Järjestäjän tiedot: 

 
 

Reisjärven kunta 

Reisjärven kirjasto 

Kirkkotie 1 

85900 Reisjärvi 

Y-tunnus 0189548-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiri-kirjastot: 

Haapajärven kaupunki 

Haapajärven kirjasto 

Kauppakatu 19 

85801 Haapajärvi 

Y-tunnus 0209756-3 

 

Haapaveden kaupunki 

Haapaveden kirjasto 

Urheilutie 64 B 

86600 Haapavesi 

Y-tunnus 0184872-4 

 

Kärsämäen kunta 

Kärsämäen kirjasto 

Haapajärventie 1 

86710 Kärsämäki 

Y-tunnus 0186511-0 

 

Pyhäjärven kaupunki 

Pyhäjärven kirjasto 

Laitisentie 6 

86800 Pyhäsalmi 

Y-tunnus 0210261-7 

 

Pyhännän kunta 

Pyhännän kirjasto 

Manuntie 4 

92930 Pyhäntä 

Y-tunnus 0189226-6 

 

Siikalatvan kunta 

Siikalatvan kirjasto 

Keskustie 11 

92620 Piippola 

Y-tunnus 0189019-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiekkö-kirjastot: 

Alavieskan kunta 

Alavieskan kirjasto 

Pokelantie 3 

85200 Alavieska 

Y-tunnus 0184674-5 

 

Kalajoen kaupunki 

Kalajoen kirjasto 

Kalajoentie 1 

85100 Kalajoki 

Y-tunnus 0185924-7 

 

Merijärven kunta 

Merijärven kirjasto 

Merijärventie 104 

86220 Merijärvi 

Y-tunnus 0186588-2 

 

Nivalan kaupunki 

Nivalan kirjasto 

Kalliontie 21 

85500 Nivala 

Y-tunnus 0186757-0 

 

Oulaisten kaupunki 

Oulaisten kirjasto 

Sahankatu 2 

86300 Oulainen 

Y-tunnus 0186852-2 

 

Sievin kunta 

Sievin kirjasto 

Haikolantie 19 

85410 Sievi 

Y-tunnus 0189615-2  

 

Ylivieskan kaupunki 

Ylivieskan kirjasto 

Kyöstintie 4 

84100 Ylivieska 

Y-tunnus 0190557-3



 

2. Nimikilpailun tausta ja tarkoitus 

 

Oulun Eteläisen alueen Kiri-kirjastot (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Siikalatva), 

Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi, Ylivieska) ja Reisjärven 

kunnankirjasto yhdistyvät yhdeksi kirjastoryhmäksi vuonna 2021.  Uudelle kirjastoryhmälle etsitään nyt sopivaa 

nimeä nimikilpailun avulla.  

 

3. Kilpailun säännöistä ja niiden noudattamisesta 

 

Kilpailuun osallistumalla osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä sekä järjestäjän päätöksiä.  

 

Jokainen osallistuja voi osallistua kilpailuun vain yhdellä ehdotuksella. Automatisoidut osallistumiskeinot eivät 

ole sallittuja. 

 

Vilpistä tai sen yrityksestä epäilty osallistuja menettää osallistumisoikeutensa. Järjestäjällä on oikeus poistaa 

vilpistä tai sen yrityksestä epäilty osallistuja kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.  

 

Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. 

 

4. Kilpailuaika 

 

Kilpailuaika on 1.-31.8.2020. 

 

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista 

tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. 

 

5. Kilpailuun osallistuminen 

 

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä kilpailun sähköinen osallistumislomake osoitteessa  

https://forms.gle/hjUKtFfsevgAm2E27. Kilpailuun voi osallistua myös paperisella lomakkeella Kiri- ja Tiekkö-

kirjastoissa sekä Reisjärven kunnankirjastossa. 

 

Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville luonnollisille henkilöille pois lukien arvonnan tai sen valmistelun 

järjestämiseen osallistuneet henkilöt. 

 

Nimiehdotus ei saa olla loukkaava eikä hyvän tavan tai lain vastainen. Kaikki määräajassa nimikilpailuun 

lähetetyt nimiehdotukset, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit, luovutetaan valitsijaraadin käyttöön ja ovat 

mukana kilpailussa. 

 

6. Palkinnot 

 

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 5 kirjapalkintoa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. 

 

Palkintojen arvonta suoritetaan kilpailun järjestäjän tiloissa kilpailun järjestäjän toimesta lokakuussa 2020. 

 

7. Palkinnon lunastaminen 

 

Arvonnan voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja heille ilmoitetaan yksityiskohdat palkinnon 

lunastamisesta. Mikäli voittajaa ei arvonnan jälkeen tavoiteta kahden viikon sisällä, on kilpailun järjestäjällä 

oikeus arpoa uusi voittaja. Lunastamatonta palkintoa ei korvata.  

 

https://forms.gle/hjUKtFfsevgAm2E27


 

8. Kirjastoryhmän nimen valinta ja nimiehdotuksen käyttöoikeudet  

 

Valinnan uuden kirjastoryhmän nimestä tekee Reisjärven kunnankirjaston sekä Kiri- ja Tiekkö-kirjastojen 

johtajista koostuva raati.  

 

Raati voi valita kirjastoryhmän nimen kilpailuun lähetettyjen ehdotusten joukosta. Raadilla on oikeus muokata 

nimiehdotusta ja oikeus myös olla valitsematta kirjastoryhmälle kutsumanimeä kilpailuun osallistuneiden 

ehdotusten joukosta.  

 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja luovuttaa kaikki luovutettavissa olevat oikeudet ehdottamaansa nimeen 

järjestäjälle. Järjestäjällä on oikeus nimen julkaisuun, sen käyttöön tuotemerkkinä, markkinoinnissa ja kaikessa 

toiminnassa, sen luovuttamiseen edelleen sekä nimen rekisteröimiseen. Järjestäjällä on kaikki oikeudet muuttaa 

nimeä tai olla käyttämättä sitä. 

 

9. Voittajan nimen julkaisuoikeus  

 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajien sekä raadin mahdollisesti nimikilpailun 

ehdotuksista kirjastoryhmän nimeksi valitseman nimen ehdottajan nimi eri medioissa ilman erillistä suostumusta 

tai korvausta. 

 

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.  

 

Osallistujien antamia henkilötietoja käytetään vain nimikilpailuun liittyvään viestintään, eikä niitä luovuteta 

edelleen. Kaikki tiedot hävitetään kilpailun päätyttyä.  

 

10. Järjestäjän vastuu 

 

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin ja varaa oikeuden muuttaa näitä kilpailun sääntöjä.  

 

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä tiedoista tai tietoliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä 

ongelmista.  

 

Järjestäjä vastaa palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. 

 

Järjestäjä ei vastaa sellaisista kustannuksista, jotka syntyvät kilpailuun osallistumisesta, palkinnon 

lunastamisesta tai sen käyttämisestä.  

 


